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tlan münderecatından mesuliyet kabul edilmez... Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserle?"inin bekçisi sabahlan çıkar siyasi gazetedir. YEN! ASIR Matbaasında basılmıştır. 

A 

1 Trablusgarba do u 

arlık vergi i 
o arak kah 

lngiiiz esas kuvvetleri yoı.un ya
rısına vardı. Mihver 

, 
orausu-

nun ricatı devam ediyor 

Bu hükmü veren, 
milletin vicdanıdır 

------,.,.,.,.,--~-~-

M udany:.ı, 21 (AA) - Rei > .:nıtın yer!ni ve plfuılarını tetkik 
C'Ümhur İsmet İnönü bugün Mu- ettikten sonra Bursaya dönmüş
danyaya gelm:şlerdir. Milli Şef lerdir.. Mudanyalılar Milli Şefi 
Mudanya mütarekenamesinin im- &ralarında görmekten sonsuz bir 
za edildiği binada kurulan müzeyi sevinç duymuşlardır. 
r,ezmi:ıler ve bu hatırayı ebedileş- Bursa, 21 (A.A) - Reisicüm-
tirmek için Mudanyada yapılacak (Sonu Sahife 2, Siitun 7 de) 
------ --- -----

Tunusta. haro VcZİyeti 

-------*·----~ 
"Romel,, mukave-
met etmiv~cek mi 

-*
Mihverin 'f'unus-
2'rablus hududunda 
bir lıöprii başı lııır
ma{8a çalqması 
muhtemel gör-:liiüyor 

Londra, 2 1 (Radyo) - Seki
zinci ordu Elageylanın 2 l O kilo
metre batısında Essultan civarın
da mihver kuvvetlerini hırpalamış 
lardır. Seklzinci ordunun esas 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 
Esir 1talyan BUba.ylarından bir grup muhaıa ... a cmuıua 

bir lngiliz limanına çıkarılıyor 

Amerikalılar Japonlara karşı bir hücumlarında tel örgülerini 
yok eden insan köprülerinden a§tp ilerlerken 

()enuptİİ h re- lngilizlere göre Rusya harbi 

lJzak doU-u ho ?uşması ~ .. ~(~A~~~Af~rtıyor Voronej bö gesinde Al-
~iı:~n7e~:~7~~~n:~u:mşiim~a::r~~: r~ man h ti ı ld lkftt ,y• 

b mba • t, 
ta kesimlerinde müttefik mevzile- ~· a a yarı 1 
rinin tahkim edildiğini bildiriyor .. 
Müttefik devriyeler cenup Tunus· 
ta faaliyette bulunmuşlardır. Ha· 
fif bomba uçakları Sfaksı bomba· 
lamışlardır. 

ET 

a Al-
ın 

r 
-*-

A .. man!arın :Yazın 

-

------~·*------~ 
Y«"'nİ Ginede verıi 

taarı·uz has atlı .. 
-*

Miitı?efifder Yeni 
Gine e tanlı ta lıııJ· 
lanmağa başladılar 

BiR TAARRUZ 
POSY....ORTOL.DO 
Londra, 21 (Radyo) - Tu· 

nustaki müttefik kuvvetleri mevzi
lerini tahkim etmeğe devamı edi
yorlar. Bu bölgede mihvercilerin 
\eşif kuvvetleriyle sık sık temaslar 
olmaktadıt. 

Cenup Tunusta Susun 90 kilo
metre batısında bir noktaya karşı 
mihver kuvvetlerinin yaptıkları ta
arruzlar püskürtülmüştür. Fransız
lar bu mevkii muhafaza etmi§ler
dir. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

Tuntıstaki Amerikan hava 
kuvvetleri Kut1ıa:ndanı 

General Kakar 

AL ~fı'l "~A GÖRE 
------·*·~-----

S ov y ter 
bir gedik 
actılar 

' -*-
Alman tümenleri 

~..,yada taarruza 
geçebi mel eri Af Pi· 
ı~a ~afıi vaz .. yete 

Melburn, 21 (Radyo) - Yeni 
Ginenin şimal sahilinde Buna ya
kınında hala J aponlarm elinde 
bulunan bir noktanın sağ cenahına 
karşı taarruza geçilmiş ve ilk de
fa olarak müttefik tankları hare
kata iştirak etmişlerdir. Japonla
rın müstahkem mevzileri dahilin
de yeniden yer kazanılmıştır. 

B. Laval B~rlinde ça.ışıyor metotlu bir şe
kilde ~erilediler ••• bağ! ••• 

\'.azan: General Hü. Emir Erkilet 
••••••••••••••••• 

Şımnl Kafkasyada Terek suyu
nu imaliyle, Nalçık dolaylarında 
, c Tu~pse şimal batısında kfilı şu 
ve k.:h bu yanın taarruz ve karşı 
ta~ ruzları seklinde tebarüz eden 
ye ava lar devam ediyor. Fa-
l ti.ii>or ki Almanlar, Sta-
1 n d C't nda Rus tnarruzları f 
b. a .t n onra, şimal Kafkas
y ... ·a umu ı'yetfo müdnfoada kal-1 
m: • r \'e ılan buradaki fazla 
} u \ "c :; -.ti arım Stalin ce- ı 

b t Ja hô ıl olan tehlikeli 

General Mak Arturun kararga· 
hının tebliğine göre düşmanın va
ziyeti gittikçe fenalaşmıştır. Ja
pon generai: Horen har~kat esna
sında ölmüştür. 

(Sonu Sayfa 4 Sütun 7 de) 

____ tltün gem· e 
ve e" 

-------*·-----~ 
Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. 

-*
Ona Donda ıid· 
detli savaşlar 
devam edi11or-
Berıın, 21 (A.A) - Alman teb

lıği : 
Kafkas cephesinde Alman bom

ba ve avcı kıtaları di.i.şmanı püs
kürtmtiştüı;. Terekte Rusların 
müteaddit ;t:ırma teşebbüsleri şid
detli süngü hücumlariyle akinı bı
raktmlınıştır. 

Alman mevzilerine girmeğe mu
vaffak olan düşman teşkilleri 

mek ıcin oraya gön- _..J .. ..,,_,.,.;, 
•l.'l"ill·~~· 

ajansının bildirdiğine göre Berlin
de bulunmakta olan Laval görüş
melerine devam etmektedir. Fakat 
hu görüşmelerin mühim hfıd:Seler 
doğuracağını beklememek lilzını
dır. B. Lavalin bu görüşmeleri an
cak mutat tc-maslardan ibarettir. karşı hücuınlarla püskürtülmüs ve 

(Sonu Sahife 2, Sütun 7 de) 

S r • ctr .. fında ve Don 
hıv inde g çcn ayın 19 undanbc-
ri dm; m n Rus taarruzlarını 
A ı · n r ne kndar durdurına-
ğa mu\·n k oldularsa da Rus 

arını büsbütün kırarak aç
eri atmağa henüz muk· 

tcd r ol dıklarından bilhassa 
Vo ga ile Dem ara ındaki 20 - 22 
tüm<>n r esindeki Alman ve 
mal\ ı· orau u için tehlike henüz 
b l dır. Ç inkü bu kuvvetler üç 
taı o t n uı mış olup iaşe ve mü
hiınm ıl tı açları hava volu ile 
tw aml nn • ttad r. 

Bundan aşka Rusların Stalin
gradın cenı..P batısında Kotelniko
' o istasvomınn doğru uzwıa'l ce
ı.up taa~rU· kıskacına karşı Al
manların r..ıptığı taarruzun kendi 
ı:.leyhlerind.: neticelendiğı anlaşılı
yor. Çünkü burada bidayette sa
rılabilen Ru lar çcnberden çıktık
tan ba~ka ~hcmm!yctlice bir Al
man kuvvdini karşı taarruzla 
sarmış ve •mha etmiştir. Her hal
de Alınan! r cenup Rus taarruz 
kan dını o un boznrak geri at
mak iç n b ra;;a kafi kuvvetler 
getiremeı 1 erdir. 

Stal'ngr d !':ehr:yle Volga - Don 
ara ın la R 1 ların devam eden ta
arruzları, ı\lman ve diğer mihver 
kıtalarının mukavemet ve mu· 
kabıl taarruzları karşısında ne
ticesiz kalmaktadır. Fakat Don 
kavsindc Çir suyuna kadar ilerli-

(Sonn ~nhife 3. Sütun 1 de) 

B. Hitler ve B. La.val tokala§ırlarken 

Çok f~ci . bir kanıyon kazası oldu 
• 

----------fWltN,.,.,.,.,------~-----

------·------
iiç a~er, dört ha~üf ]1araıı var ... 

Evvelki gün Bergama yolWlda 
Eğrikaya cıvarında çok feci bir 
kamyon kazası olmuştur. 

Hadise etrafında aldığımız 111a-
1Umat şövledir: 

Evvelki gün İzınirden aldığı üç 
ton patates ve 17 yolcu ile Berga
maya hareket eden •Bergama 88• 
plaka numaralı kamyon Eğrikaya 

(Sonu Sahile 4. Sütun 7 de) 

(Sonu SHhile 3, Sütun 2 de) 

1 a1.1a hl>· cumları artıyor 

Almanya ve ~eşgul 
yerler bombalandı 

Alınanlar da ingiltereye oldulıça geniı bir 
haua alıını yaptılıların ı bildiriyorlar ... 
Lon.dra, 21 (AA) - Hava Na

zırlığının bildirdiğine göre 300 
uçaktan mürekkep teşekküller şi
mal Fransada gen.iş ölçüde hare
katta bulunmu§lardır. 

Londra, 21 (AA) - Dün şimali 

Fransaya şiddetli bir akın yapan 
bomba uçaklarımız Romilly Sur
seine hücum etmişlerdir. Burada 
Almanlar büyük bir hava meyda
nını ve çok geniş bir saha kapla-

(Sonu Sayfa 4 Sütun 7 de) 

Anglo Saksonlarm Liberatör bombardıman uçaklarının 
azamet ve sağlamlığından bir örnek: 80 makinist 

kanatların ti.zerinde dunı.31or 

~----~~--..--..--------------

o ta Do a 
• 
l ev za 

mühim 
tedildi 

Londra radyosundan: Rusların 
üçüncü taarruza geçtikleri Voro
nej in cenubunda ve orta Donda ha. 
rekat çok iyi bir şekilde inkişai et
mektedir. Mihver kuvvetleri bu 

darbeyi tam bir zafer ümit ettikle
ri zamanda yemişlerdir. Düşman 
için tesirli bir mukabelede bulun .. 
mak güçl~miştir. 

(Sonu '~hıfe 4. Sütun 1 de) 

Rıısıj<ıda harp eden Aııglo Saks01ı tayya.recılcri ALma.n hatlarını 
dövdükten sonra istirahate gidiyorlar 

ıuzda z -iz l cl r 

Bir kaç yerde 
şiddetli oldu ______ ,. ______ __ 

Ankara, 21 (A.A) - Memleketin 
muhtelif yerlerinden alınan telg
raf haberlerine göre ekserisi hafif 
ve yalnız bir ilcisi şiddetli olmak 
üzere yurdun muhtelif yerlerinde 
yer sarsıntıları olmuştur. 

Bu telgrafları sıra ile veriyoruz: 
ORDUDA 
Ordu, 21 (A.A) - Dün saat 

17,05 de biribiri arsı sıra her biri 
dört saniye süren üç yer sarsmtısı 
olmuştur. ~krkezde bir kaç ev ha
sara uğramıştır. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

S!NOPTA 
Sinop, 21 (A.A) - Dün saat 

17,05 ~ 15 saniye süren şiddetli 
bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasar 

(Sonu Sahile 2, Sütun 6 da) 

SOHD 1 
••••••••••• 

200 bin Almanın 
akibetin~ do~ru 

--------*·-------
Moskova, 21 (A.A) - Bir tnraf .. 

tan General Goylof ve Danilof kuv
vetleri düşmanı geriye sürerken 
diğer taraftan da çevrilen 200.000 
kişilik Alman kuvvetleri şimal ba
tıya doğru sürülmektedir 
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uru Kafa 
[~_illi Şefimi

zin hitabı ( ŞEHiR HABERLERi) ZABBi~ hiç 
Karş yaka iki Vekilin tetkiki r-i --·*--

- BiiYVK zAsırA ROMAN•.. Halkevı·nde ------ yüzünden _<Baş•ua1ı ı ınci sahifede> 
VAKASI 

-- T
• tıur Ismet İnönü öğleden sonra 

1 C t 1 kt t 
Halkevi hoparlörü ile Bursa hal• 

YAZA~.:l~HiN AKDVMAN-·=· kış programı are Ve 1$3 Ve• Cinayet! t::,,;•::::ı.::.n:t:;ııs:::: 
t'yu.·· b"r mah-ıeni de vai! EPVelfd g~ce fıış illeri Bayramda böl- Bar nar * F .. i, riJ~r~;:am ~atilini aranızda geçir• 

------- programının tatfli• ' · SOftU anr dim. Balıkesir, Gelibolu gıbi yakı• ıı· • d ? Hi~azi bminde mnızda bulunan bölgeleri de zi· 
--
Hacı Ru en efendi buJdıığa eui lıarısına ıne JJ~lanıldı.. ge 1Z e ne yaptı ar. 11·rini öldürdü.. ~aret ettim. Her tarafta vatandaş· 

methede ede flitirend"Ol'dU... Tamir.i v~ . boyanması. yuzun- Evvclkl gün Birinci Kordonda !arın kendilerine ve memlekete .,, 1 den faalıyetını kuımen tatil zorun- -- $enbar civarında müessif bir hu- tamnmiyl<' güvenerek çalıştıkları· 
Kutu gibı odaları var. Üst kat- Bunlar evi tamir ettirdiğimiz da kalan Karşıyaka halkevi evvelki z ı· " -------- dise olmu~tur. Bu barda garsonluk nı görmeğe fırsat bulduın. Milleı 

faki odanın pencerelerinden iyibin vakit bizim işimize yarıyabilir .. gece kışlık kültür programını tat- ey !n]1 gı Ve maden fı""miirii ihtiya~ları.. ~apruı Mehmet oğlu Fahri, müski- hükümetiyle beraber kütle halin· 
yeşil selvileri, bundan maada Ha- Bu evin sekiz yüz liraya alınması bike başlamıştır. Bundan eonra Yerlı mallar pazarında te11zfat·İlıi velıiie rat ve tütüıl bayii Hayrinin dük- de, demi.~ g.bi, işi gücü ile meş-
iicin mavi suları takımiyle görü- bizim için adeta bir düşeştcn fark- her cumartesi akş:ımı Karşıyaka maruzat • arın ft .. di-uorl--r.. kllnından almış olduğu sigara pa- ~uldür. ünümüzdeki yenı mahsul 
nüyor. sızdır. hntkevinde konser, konferans, ~ .7 - rasını vermemiş, Fahri He Sabri ıçin her kes n.şkla çalıŞlyor. İstih~ 

Her güzelin bir kusuru olduğu Evin sahibi gayet acele olarak dans ve milli oyunlnn içine alan Perşem~e~. Cumaya bağlayan yeni direktiflerden sonra tam ran- arasında btr münakaşa başlamış- !-al meselelı•ri üzerinde önceden 
gıbi bunun da bir noksanı var!_ dışarıya gideceği için onu yok pa- birer r:ece yaşayanacnktır. gece tr~nın r~tar yapması üzer ine dıman almağa başlamıştır. İsühsa- tır. Bu sırada tütüncü dükkanında hayale kapıımak doğru dC'ğilse de Bulduğum ev biraz eski ve ha- hasına elden çıkarmak mecburi- Evvc-lki gece törene Karşıyaka rl~ v~kDıt t~~rhe gelen Ticaret Ve- lfit bir hayli artmıştır. 943 yılında oturan Niyazi de münakaşaya ka- b.~ ümitlerm kuvvetli olduğunu 
?"tlpça!.. yeti karşıs•nda kalmış bulunuyor. ve İzmirden davetli olan münev- .ı .~ız ~- .ot: ~et Uz bayram ta- 4 milyon metre fazla.siyle pamuklu · d E.oylc;mek nıümkiindi.ir. 

B l be 

tılıru faali t d k •.c.. nşmış ve !'lctıce e Fahri Bıçakla MILLi BJRLI."'ı·N ı·SARETI" 
ununa raber bu kusurun Hacı Ruşen efendi böyle ba11an- ver bir zümre ictirak etmiııtİT. ye ıçın e ve Ç<> istiuı- mensucat elde edileceg~· la b Niy · · ~ 1 u , • __ 1 b oy • del· b" kild . . k ı yapı n c- azıyı agır surette yara amışbr. Aziz Bursalılar, 

ızcuesi ana çok kolay olacak gi- dıra ballandıra anlatmak suretiy- B. ASIM KOLTORON ı ır şc e gcçırmiştir. Ve il saplardan anlaşılmnktadır Suçlu tutularak adliyeye verilmiş- H 
bi görünüyor!.. Evi satın aldıktan le yaptığı kuvvetli telkin sayesin- SöZLERl ?~yramın d~a. ilk günü sabahtan İktisat Vekilimiz Aydı~da Ay- tir. er kşeyden evvel milletçe ma-
sonra bende biraz para daha ka- cie kansının öfkes!ni yntı .... rmagvn Saat doku•da Asun Ku··ıtu··r 1_uwr- ıtibaren. şeh. rımızde te.t.kikl~re bnş- dm. valisiyle de göruş·· müş ve ş,..hrı·- D.. k _,_ ı en sü un~t içinde ve maddeten ı_. __ ,_, Onwıla ~... .. 1'. la - " un n şam geç VUJ\.İt öğrendiğ~- verimli yo1Ja ralıc;mak, mıllet ve 
u.CiılA. he.ı" tarafını güzel- muvaffak oımuştu ve nihayet ka- siye çıkarak d:ıvete icabet edenle- ~· yenı sene ze~ın yagı mnh- mızde İzmir vali.sinden muhtelif mize göre Niyazi, aldığı yaralar- ı k "' 
ce tamir ettiririz!- :r. koca uyuştular. re teşekkür ettikten sonnı halkevi- sulu durumunu tetkik eylemiş, bu mevzulara dair izahat almıştır dan müteessircn memleket hasta- ıü ümeti birbirine kenetlenmiş, 

$3heru:le hnnım kocasından : Tapu dau-esinde takrir muame- nin yeniden boyanmasında ve sa- hususta alakadarlarla temaslarda YERLt MALLAR · nesinde ölmüştür. tek varlık halınde birleşmiş ola-
- Eve kaç lira istiyorlar? Diye lesi bitirildikten sonra çarçabuk lonlannın tanziminde yardımı do- bulunmu~!u~. ~?~P:ratifler birliği PAZARINDA TEVZİAT O V JE DE ~!e5~:.ek milli birliğin başlıca 

sordu- eve taşınmağa hemen o dakikada kunan fırko. reisi B. Münir Birsel. umum mudurlugunun zeytin yağı !zm" d 1 h lk ı· n Sekiz .. ,,_ uk. ış· 1 d k de 1 ha lan 1 ır e memur ara ve a a pa- il.~ .. Son hafta içinde belki de sekis 
- 3-UZ ~ilya uyuşt ara arın a arar verdiler. Turya~ fabrilcım müdürü B. Mus- po arı, zır DUŞ o an zeytin muklu ve ·· ı.. t d v ·r h 1 

oldu, bitti. Pey nkçesi olarak yüz * tafa Teoman·a, B. S::ıbri Menteş yağı kapları, zeytin yai:'l tashirha- lacaldır yun u mensuca agıtı- Konaktan Eşrefpaşaya hareket \l ayet. ~ kı ile temas ettim. Mil~ 
lıra verdim. Bugün kAğıtlan ya- Nihayet her şey b:tti Ertesi ile doktor Tahir ve diğer yardım neleri, İzmir ve civarındaki zeytin Silme~ bankın 1 . d ki +,., eden belediye otobüslerinden biri- :etçe h:rI!k duygusunu, demir bir ıldı. Y da ta d · · d J • y f b "k-1---- · zmır e sa • .ş ne zorla binmek istiyen Ahmet ·~adc gıbı oer tarafta ve sarsılmaz 
P arın pu aıresın e sa- gün eski, tarihi ipodromda, dikili edenlere minnetcarlığını bildirmiş ~laAgık da n 

1 
auı.ruubn durumlarıy}e mağazasının halka daha fa71a ko- b h ld b ld 

bibi bana takrir verecek. ~ın karşısındaki tapu dairesinde ve sözlerine şöyle devam etmiştir: a a a ar o mU§, azılarını geomrck 1 1 k .. t . d v Ufuk ile knrdeşi Halil Ufuk, fazla ır . a ~ .. u um.. Hükümetin 
Kendisine hiç danışmadan her evi satan adamla Hacı Ruc::en c - tskender lzmirin Pa.,.os ta~ vaziyetlerini görmiu.. :ffıtiyacları dayhı d?~ erm.esı, . agıtmalannı müşteri alamıyacaklannı söyli- tedbırle:ı ır.usbet semereler ver-

• • bö" 1 buk hall d ... "' d" 1 ·. t• _,. • a a a ılane bır Mlrılde yapması t b.. k 1 mektedır ışı ye çarça e en koca- efendi buluştular. Hacı Ruşen rafından onun eşsiz güzelliğine ın ernış ır. temin edilmLc;tir. ~ yen o o us ontro örü Ziya Uya- . . . rınıın bu hareketi şabende .hanı- efendi koynunda duran büyük bir baktığı vtıkit cbu memlekette ya- Bu harp ~inde zeytin yağı Kö nık ile biletçi Mehmet Ertekine VARLIK VERGISI 
mm biraz <:anını sıkmıştı. Yüzünü 1-::ese içinde sakladığı kağıt para ~ayanlar üç defa mesut olacaklar- duvnsı hükümetimiz · · b lı MüR !ŞLERİ hakarette bulundukları gibi oto- Varlık vvergisi milletin vicda· buruşturarak: tomarını :neydana çıkardı .. Elleri dır> dl'mişti. lzmir ve Karşıyaka- iştigal' mevzularından 1~~ oG~~ . !k~~t V~kilimiz İzmirin kömür l-ıüsün camlarından birini kırdık- nında dogru ve haklı bir tedbir 

- Aşkolsun sana!.. Dedi, bu titriye titriye onlnn saydı ve yedi lıhırın böyle l?ir: saadete haklan ele alınmış bu1unmaktadır. Memle- ış1erını t7tkık eyl~, şehrimize lan iddiasiyle tutulmuşlar adli:. olarak ~abul edilmiştir. Bu tedbi
kadar aceleye sanki ne lüzum var- yüz lirayı hane sahibinin eline tcs- vardır.> ketin zeytin yağı istihsalntı daima h~:n:n hır vapur ?olusu Kok kö- yeye verilmişlerdir. ' nn ha.zıne l:uvvetine, milli ve içtidı? .. Arkandan seni kovalamıyor- tm etti. Hayırlaştılar.. Bundan sonra lzmir ve Karşıya- yurt ihtiyacının fevkinde olduğu ~~ ;:e ~~ca bır vapur mtiden a·r tram11ay Jıazası mai nızama faydalı tesirleri olaca-lcır ya? .. Bakalım, biz bu evi be- Sonra tapu memurunun huzu- ka halkevlerini her giizel, iyi ve ha1de fiyatların alabildiğine artmış ~omu~ getı~ilmesi tekalTÜr ctmi!:- Karantinadan Güzelyalı istika- ~l=~er tabakası tarafından 
ğenecek mıyiz?.. runa girdiier. Memur hane sahi- faydalı şeyi görerek içine, kütleye olması, halk ve ordu ihtiyaçlannı tı:. 1zn;ı:C ~~rt bin. ton Kok kömü- metine gitm<'Jttc olan 13 sayılı Varlık ve~isinin kabulü · · 

Ayol, insan kansı da görsün eli- bine parasını tamamen alıp alma- mnl eden iki büyük. uyandc göz zamanında teminle mükellef bulu- ru getırıldigı takdirde kışlık ihti- tramvaydan durmadan inmek isti- hükümetçe alınan tedb" "ll 
1

~ 
ye biraz sabreder! Kim bilir, ne Wb'Ull ve bır ilişiği kalıp kalmadı- olarak tavsif etmiş ve halkevinin oan hükümetlıniz için bir mesele y&an kapanacağı anlaşılmıştır. :v:n .. Osmnn oğlu Hüseyin düşerek \'icdanında geniş bir ~ı n:k~ 
harap, ne viran ve berbat bir ev- ğını sordu. Verilen müsbet cevap gaye'line geçerek bunun üç nokta- ohrak kalıyordu. Bu vaziyet kar- Fabrı"'kalnnn sık Slk faaliyetlerini yuzunden ağır surette yaralanmış tası bulmaktadır. 
dir bu? .. Bu zamanda insana se- üzerine hem alıcı, hem de satıcı da da toplanacağını söyledikten sısında - malfun olduğu.. durdurmalarının önüne geçmek ve asker hastanesinde tedavi altı- BursalılaC', aranızda geçirdiğim 
kız yüz liraya bir kulübe bile sat- resmi deftere imzalarını kondur- sonra şunları ilave etmiştir: tin yağı :fabrikalarından ~1:,~~ iç~ .?üt~ fabrikaların madaı kö- ıı~. al~~ıştır. Vatman Saki oğlu birkaç günle bahtiyar oldum. Si
mazlar!.. dular. Evin satın alma muamelesi c - Bu üç gayeyi ilk çağ ka- olan yüzde on iki buçuk istihl5.k ~uru fhtiyaçlan temin edilecek- ı:usn~nun buy kazada hiç bir ka- z:nle tekrar görüşmek üzere ve 

Senin beğendiğin bu evde, bfı- hu suretle hiç zorluk çekilmeden hinlcrinin Üzerlerine çıkanık sema- resminin aynen, yani zeytin yağı tır. . L.hntı olmadıgı anlaşılmıştır. güzel Bursa için en iyi dilekler 
tim barmmağn muvaffak ola.mı- tamaıniyle ikmal edilmişti. lordan esrarengiz sesler, ilhamlar olarak hükümetçe alınması t k İktisat Vekili dün saba:h kömür A D r ;-, z besliyerck size -veda ediyorum .. • 
yacağımızdan korkulur. Gümrük memuru ancak 

0 
vakit topladığı alhn Trepienin jjç aya- rür eylemiştir. e ar- t<!vzi .~üessesesinde tetkikat yap-

1 

~ ııa 
.. Bu sö~c~ Hacı Ruşen efendiyi büyük bir yorgunluk-tan kurtul~ ğına benzet~.biliriz. v . Ayrıca ordu ve halk ihtiyaclan- mış, ogle_d~n sonra vali B. Sabri Elırnefı atı~l-•ı ÇQll FECi BiR KA YON 
ofKelendirdi: muş gibi derin bir nefes aldı Ken- Bunun hın cNeşe ve eglenceyı. nı karşılamak ve tamamen kapa- öneyle ~ırlıkte. Tur yağ fabrikası- "'1 -.- ~ r.ı 

- Zaten kan kısmı dünyanın disine verilen tapu senedini bük- diğeri ckiiltünü. ür:ncüsü CSOl:'IYnl malt üzere mah.c;ulün yiizde on be- nı gezmı.~. labrıka hakkındn izahat Anafarta:ar caddesinde 256 sa- K z•sı OLDU 
en nankör, en .müşkülpesent bir tü, koynuna yerleştirdi ve bunu tesanüd>ü temsil eder. şi nisbetindeki zeytin yağlanna ti- ~lmı~tır. yılı fırında tezgahtar Hakkı oğlu R 
mahlftkudur. Bır erkek ne ynpsa karlSllla göstermek, ayni zamanda NEŞE VE ECLENCE caret vekAle~ el konulmnsı da D!CER TETK1KLER Adil Pakman, işsiz İsmail Bı:;ık 
onlara. yaranamaz. ~~an var mı, muzaffcriyetinden vakit geçirme- . D~nyada hiç biT. mem~eket b!- karar1aşmıştI1". Bu mübayaalan ve t~isat Vekili B Sırrı Day dlin ve Fnhri oğlu Hasip Yokuş kırk 

(Baştarafı l ınci Sahifede) 

virajını döndüğü sırda de~ 
ve yolculardruı bir losmı kamyon 
altında kalarak ezilmiştir. 

onlar ıçln senden iyısı yoktur. Pa- den ona haber vermek için Aya- zimki kadar neşesız, eglenceaız el koymaları ticaret vekfilcti adına vali B . Sabri Öneyle birlil-te Şehit- ndet ekmeğ! kartsız olarak 45 şer 
ran olmadı mı, yüzüne bakmazlar. sofyadald clurnk mnhnlllnden · bir yaşamıyor. Hiç birinin bizimki ka-- İzmir hı?r ve "Ozüm Tannı satış ler me~k~n~e Tanm ~atış Koope- kuruştan sattıkları iddiasiyle tu-
Evin. • içinde dınltJ, didişme hiç ek- tramvaya Atladı. Kara gümrüğe dnT ~unaN mtiy?cı yok.tur.. k~t eri ır j y~caktır:. ratiflen bırlığinin yenı ynptırmak- tulmuşlar ve Milli Korunma müd-_,,_ lmazl B t d eli --~~- -r- Jd deiumwniliğine teslim edilmi ler-
aıA o - doğru yola revan oldu. ız mu ee8Blr, en ış • Y8flYOT, Bu suretle devletin bu sene re- ~ o u?11 muhteli! işletme tesisle-Hanını!." Bu evde daha bir mild- * gülmekten korltuyoruz. yüzlerimiz koltesindcn takriben 10 - 11 mil- nnl lhtıva ed"n bınasını, Halknpı- dir. 
üet kalamayız!.. Gelin ~ana kafa somurtkan. rublanmız küskündür, da T · s f 
tutuyor! .. Diye her gün l..n~ımm Bu kadar kolaylıkla olup biten sanki bir kuyruklu yıldız dünya- yon kilo zeytin yağına sahip ola- nar ar.ıs '"~ arap abrikası tcsi"-

-----
Hela alüne 
geı·riien bir arsa-Uca,? b • · k d b lukl cagyı hesap1n--·~ ... Bu milı:dar or- !erini ve Kiremit fabrikasını gez-

etini yiyen sen değil miydin? u 1Şlll ar asın an azı zor ar mıza çarpacakmış gibi boş bir in- K>illl""ı?• .... 
Senin bana her gün yaptığın bu baş göstermişti. tizaTla hayatın geçtiğini goruyo- du ihtiyacını tamamen kapıyaea- miş, muhtelif malumat aldıkta 

Ciırdırlardan blktığım için paçala- Hacı Ruşen efendinin satın al- ruz. Neşe ve eğlence hayatm bir ğı gibi kalan kısmı halk lhtiynçla- ~?~~ !zmirde vücu_da getirilecek 
n sıvadım. İstaııbulun dört tara- clığı ev kışın içinde oturulmıyacak az da ta kendisidir. Neşesiz, eğlen- rma tahsis edileeek ve sun'i fiyat- buy.uk doku~ .. fnbrıkası için mü-
:Um aradım, taradım... Gezmedi- derecede harnp bulunuyordu. cesiz bayat ya§&nmağa değmez. ların piyasalarda vücut bulması nasın yerlerı gozden gcçirm~cıtir. 
ğnn hiç bir kıyı bucak kalmadı.. Bereket versin, mevsim yazdı Saksıdaki çiçeğin ne kadar suya önlenecektir. • 1ZM1RDE MENSUCAT 
Nihayet değeri kesemize uygun ve zamanın müsaadesinden istifa- ihtiyacı varsa jnsan ruhunun da o KUŞADA.SINDA FABRtKASI 
bir ev bulmağa muvaffak oldınn. ce edilerek kışa kadar evi tamir kadar neşeye ihtiyacı vardır. Ticaret Vekiliİniz evvelki gün ~azilli basma fabrikasında imal 
Çektiğim bu kadar emeğe zah- ettinnek, onu içinde barınılmağa Halkevimizi bir nqe kaynağı. refakatinde valimiz B. So.bri Öney edı!en basma vesairenin nakliye fş
mete mukabil şimdi hanım~ )•ine müsait bir şekle sokmak mümkün bir kültür mihrabı her gÜzel §Cyİ buluruluğu halde Selçuğa gibniş ve lcrınde vesair hususlarda görülen 
yaranamıyor~! bulunuyordu. içine alan bir hayat mebecli Daline Nazilliden lzmire gelmekte olan bazı zorluklar sebebiyle bu fubr:i-

Bilmem ki sizi memnun etmek Hacı Ruşen efendinin elinde sokacağız. ikt:iat ~ B. Sitrı Dayı kar- kadan bir kısım tezgfı.h ve malze-
için ben ne npmalıyım? Gırkla- ş!ındi dört yüz :ımı ka~ .?ir pa- K!?L !OR GA YESl şılamıştır. menin İmrlre getirilmesi ve bura-
~nızn kadar sizi nimete garket- rası kalmıştı. Bıçare guınrük me- Kultiıre pek muhtacız. Modern !ki Vekil beraberce Kuşadasına da bir fabrika açılarak 'mensucat 
f'cm ağzımla kuş tutsam yine fay- mtır\l için bundan sonra çok üzün- hayat kültürlü hayat demektir. gitmişlerdir. imnl edilince hemen halka veya ih-
da ;ok! tülü ve yorucıı bir hayat başladı. Bizi hiç bir kuvvet bıı ihtiyaçtan Kuşadasında kooperatifler birli- tiyaç saJı.ibi müessese ve kimselere 
Hncı Ruşen efendi biraz sertçe Her gün, sabah .~ar~ğında ev- müstağnı tuta!"az. Kült~rlü ada- ğinin b~yük zeytin yağı .:fabnKası tevzi edilmesi muvafık görlllm<'k-

olan bu ifadesİni değiştirmeğe lü- den çıkıyordu. Kupe gundilz . fe- mın kafası, bır cam gi:>ıdlr: 0...... olan Kuşat fabrikasını zıyarct ve tedir. Vekil fabrika ittihaz edilc
zum gördü. Sözlerine biraz tatlı- ~er y~k adam arıyan •Dıyo- dan :rüzgiir geçmez. ıoğuk geçmez, fabrikanın faaliyeti tetkik edilmiş- cek binaları şimdiden seçmiştir. Bu 
!lık vererek devam etti: J~· gıbı İstanbulun uzak semtle- duman geçmez, kar geçmez, fakat tir. Fabrika müdürü Ticaret Veki- hususta alakadarlara derhal gcrek-

Daha 
. .. .. d -·ıs· rınde oturan yapıcı ustalarını bul- her ıı;ık geçer.> tine lilzumlu izahatı vermiştir 11 direktifler verilecet."fir. 

- evı gormuş egı ın.. v ·d· d T ~ ·· SOSYAL TESANOT . 
Bunun fena, berbat. içinde oturul- m:1f: gı d~yor ~· . f1 on 1 ~ Haİk . kü .... - h lk isti- AYVALIKTA VE tZM!RDE VEK1LLER G1DtYOR 
mıyacak derecede harap bir yer m~ mat/~n ub~ c mU:T 0 ~ f d .. e;ı _nnısunuj a d . Ticaret Vekilimiz İktisat Vekili- !ktisat Vekilimiz bugün Sümer 
olduğuna nasıl hUkmcdivorsun.?- b .. ~~ arruıl y en .c:ı· a ıkb Tn dmune~er ere:_ 

1 
d~ma mizle birlikte trenle İzmirc geım~ bank satış pazannı gezecek ve 

Gayet buyUk bir bahçesi var!.. C::yu üste"yorguııik 
1 

akarnta.m~-ları- aç ~un J(.f pnSoı ~ e :n ve Dr. Behçet Uz Ayvalığa otom o- muhtelif sanayici gruplarının ma-
H bah d b. k ~-ı~ - ve ı o ar ~ sonra sun u tür "7u.ı. tesanu- bille hareket ederek orada bir rul'atını dinleyecektiT. 

la
emd çe e t U'b çlo Y~ Erikag~ç- yorgun argın eve döndüğü vakit de geçmiş Te §Unlan söylemiştirı g.,..,.;......,;.,.+;,. T. t Vck'1'-'- gAcce n a mevcu u unuyor.. , karısının k •t 1ari 

1 
k S 1 üt 1 d -ır~~""'".i-· ıcare ıuuuz y- Her iki vekilin yarın sabahki 

cyva, şeftali, kayası ağaçlannın ıl rd ço acı ı ap y e ar- c -f 0 ?'d t~. s·sy~ uy- valıltta bütün zeytin yağı fnbrika- Afyon treniyle Ankaraya hareket 
bir kaç çeşidi var .. LeyWtlar, taf- ş ~ ~ lı bir lisan1 eli f°un. eyzı. ~ tirln. ır fındnm lannı gezmiş ve akşam 1zm.irc dön- edecekleri öğrenilmi.cıtir. a l 1_ b büyük hah . her ay a ona - ıymeti cerruyetıne o n ny ası mt~"tür Dr B hç t U b .. d 
&n arıa u çenın yordu lfr nisbetindedir. Serveti. mevki!. "'"i • • e e z ugun e 
tarafı süslü görünüyor. - B~ vdktiyle bunu sana söy- şöhreti ~ olUTaa olsun, bu dünya- ~ehrimizde t7tkikatta ?uluna;ak 

Hele mutfnkta bir kuyu var ki ledim. Fakat o zaman sen bana öf- ya gelip faydalı bir it görmeyen ~tçı ve ıthaliltçı bır1ı1denyle 
~ ~en en ~y~de bımun mevcu- kelendiydin!.. Nasıl, şimdi sözüme insan yalnız yeyen, içen, büyüyen tıcaret ~~' ~rsa. ve mın~ka t!
diyetine scvmdım .. Hem suyu da geldin mi? ve öldükten sonra sadece bir yığın caret mudurlüklerinde tetkiklen-
tatlı!.. Dışanda çeşmelerden evin Koynunda duran paranı sanki kemik hrrakan bir fi1 gibidir. Etra- ne ~evam edecektir. M 

içine su taşımağa hiç ihtiyaç bı- elinden alan varmış gibi gittin de fımızde. sefalet mevcut oldukça . Bır tüccar grubu b~gun vekili 
rakmıyacakt.. bu viran eve yatırdın. Yaptığın bu hiç bir vakit kendimizi bahtiyar ad zıyaret ederek muhtelif mevzular 

Görecckınn ki biz bu evde ne rıkılsızca hareket neticesinde işte edemeyiz. hakkında maruzatta bulunacak-
kadar rahat edeceğiz. her gün böyle kendi kendini yo- Fakir çocuğa elmıek. elbise, ki- tır. . 

HM. baıt sana bunu söylemesi- rup duruvorsun!.. tap, i,size iş. bikese yardun, §1611- Ticaret Vekilimiz tzmır beledi-
ni unuttum! Bahçede eski zaman- Allah göz vermt,! Akıl fikir mız ve idealimizdir. yesinin ihtikAr ve fiyat mürakabe 
ö.an kalına, büyük bir mahzen ,·ermiş!.. Bilmem ki bu taş' ve en- Bu suretle yaTntncııiunız bayat- mevzularında, iaşe ve bilhassn ek
var .. Buraya kırk ayaklı taş bir kaz yığınını hangi şeytan senin ta hepimiz kendimizi mesut a~de- mek işlerinde almış olduğu ciddt 
merdivenle iniliyor. gözüne bövlc birden bire şirin de-biliriz.> tedbirleri yerinde bulmuş ve bele-

Bcn merdivenden inip mahzenin ~österdi? Duvardaki çatlaklardan ŞliR, NOKTE VE DANSLAR Cliyemizi takdir eylemiştir. 
içıne girdim. Burada, bir köşede evin içinden baktığın vakit dışa- Bundan 1ıOma lise edebiyat öğ- lKTtSAT VEKtLtN:tN 
('Skiden kalma, tuğla ve harç yı- nsı görünüyor. retmeni felsefeci Ziya Somaı- gü- rerK1KLER! 

tZMIR ASKELIK ŞUBf.Sl 
BAŞKANUCINDAN: 

1-- 340 cfoğumlulann son yok
lamasına İzmir ASkcrlik ıubes.inde 
baılanılmıştır. 

Bn doğumlu erahn her gÜn aa
bahtnn akşama kadar iz.mir asker
lik §Ubesine müracaatla yoklama
ların1 yaptınnalnn lazımdır. 

2 - 339 doğumlulardan ev
velce tescillerini yapbmıt§ mektep 
talehclerimn gelmelerine lüzum 
yoktur. 

3 - 340 doğumlu mektep tnle
belerinin hangi günlerde tescilleri
ni yaptıracaklan aynca ilAn edile-
cektir. 1-2 

v,,ınları gördüm.. - BlTMEDt - ze! ~ir şiir ~kumuş, onu Ah~ tkfuat Vekilimiz B. SllTl Daya 
------------ Gurtin •. Gazı orta okul ~çe öğ- İzmir seyahatinde Sümer bank nllarelıet Mecmuası» 
.• - rebnenı Sabahat ve ATm Ozanm umum müdürü B. Hulki :refakat et- · .. . 

lzn1ir Askerlik 
hğından: 

'1!1 giizel ıürleri nükteleri takip et- -ı..+ft. 1ktisa V kil" t . elir- Kısa bır muddet neşrıyntını ta-b · b k miştir. ' ~......,~ · . t e 1 .. zmıre g til eden Nurettin Topçunun .Ha-
Ş U eSl 8Ş 80• Bıı suretle danslar, millt oyun- ken Nazılll~e bir muddct ka11:°~• reket mecmuası• daha geniş bir 

larla çok giizel neocli bir kültür basına ~ri_kasmı gezır4 !nb~ kadro ile ı;ıkmıştır. Değerll tetkik 

Er a~ vat daslar nüfus 
~ 

tezkere e in· Üzerle-
taşı. r caklar 

Erkek vatandaşl.lrm nüfus cüzdanlarını üzerlerinde ta§ırna
lan lazımdır. 
. Kontrölde üzerinde nüfus cüroanlan bulunmayanlar asker 
lık yapmamış telakki edilecclder. 

. Ve sevk edilmek üzere askerlik şubelerine gönderllecekler
dır. 

. nın faalıyeti hakkında verilen ıza- ve fikirleri ihtiva eden bu kıymet 
geıcesı ya,.11anmıştır. hatle aınkadar olmuştur. li eseri bütün okuyuculnrımıza tav: 

Bayındırda wırlılı 
uerglsi qlerL 

17/12/1942 tarihli gazetenhde 
intişar eden varlık vergisi listesin
de kazamızın varlık vergisi mü
kellef adedi 250 olarnk gösteril
mişse de, mükellef adedin!n 250 
olmayıp 150 olduğu ve vilayete de 
bu şekilde malfunat verildiği an
laşıldığından keyfiyetin tnshihini 
r ica ederim. 

Bayındır Kaymakamı 
F. ARNA 

Basma fabrikası, vekilin verdiği siye ederiz. 
- ----- ----- -----·------------

üjde Mhj 

GECE 1 
Salih Palas Salonlnnnda 

NOEL 

e 

Münasebetiyle önümüzdcld PERŞEMBE GECESİ (ey. 
knladc bir eğlence tel'tip edilmiştir_ 

Sayın müşterilerimizin masrunnnı şimdiden temin ~ 
le.ri rica olunur •• 

Eşrefpaşa caddesinde 562 inci 
sokakta kfün boş arsa ve nrsnnın 
duvarları umumi hela halini al
mıştır. 

Umumun sıhhatini bozan bu va-
2.lyete karşı belediyenin dikkatini 
celbcderiz. 

-----
YURDU ~UZOA ZEL • 

ZELELER 
(Bn~arafı 1 inci Salıifcde) 

azdır Nüfusça kayıp yoktur. 

KASTAMONUDA 

Kastamonu, 21 (A.A) - Dün 
saat 17,05 de bir yer sarsıntısı ol
muştur. Hasar yoktur. 

BAFRADA 
B:ıfr:ı, 21 (A.A) - Dün saat 

17 ,0S de 25 saniye süren bir yer 
sarsınhsı olmuştur. Hasar yoktur. 

TOKAITA 

Tokat, 21 (A.A) - Dün saat 17 
oe vilılyette iki saniye süren skl
dctli bir yer sarsıntısı <>lmU§~. 

Merkez nahiyede 3 ölü vardır. 
47 ev hasara uğramıştJ:r. 

NtKSAR VE ERBEADA 
Nik.sarda yaralı vardır. Erbeadan 

henüz bir haber yoktur. Erbca ve 
Niksarda zelzclc şiddetli olmuştur. 
Ve hasar vardır; fakat trunınnlayı
cı malOmat henüz alınamamıştır. 

KAYSERtDE 
Kayseri, 21 (A.A) - Dün saat 

17,05 de beş saniye süren şiddetli 
bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasar 
ve kayıp yoktur. 

ZARADA 
Zara, 21 (A.A) - Dün saat 17 

de şiddetli bir yer sarsıntısı olmuş
tur. Merkez nahiyesinde bir ölü 
vardır. Hasar ve uıyiat vardır. 

Acıklı öliinı 
Şehrimizin tanınmı§ tüccarln
nndan ve Karncasu eşrafından 
merhum Mehmet Portakal 
doktorlarımızın gösterdik !eri 
ihtimama rağmen kısa bir hna
talığı müteakip kurban bayra
mının birinci günü hayata göz
lerini yummuştur. Merhum fi
karaperverliğile, temiz ahlakile 
her kesin sevgi ve teveccühü
nü kazamruşb. ölümü, mer
humun hayatına vakıf olan 
bütün tarudıklan arasında de
rin bir teessür uyandırmıı;tır. 
Merhuma tanrıdan mağfiret 
diler kederdide ailesine tfızi
yetlerimizi sunarız. 

Bcrgamada Talntpaşa mahalle
sinde o uran O y ın a u 
70 yaşında Fatma, Kın1k nahiyesi
nin Çiftlik köyü halkından Ibra
him oğlu 40 yaşında Hızır Özdemir 
ve Ulucami mahallesinden Süley
man oğlu Mehmet Şevki maalesef 
bu feci kazanın kurbanı olmuşlar 
Ve ölmüşlerdir. 

Yine Bergama kazası halkından 
Uç kişi ağn.· surette yaralanmıştır. 
Dört kişinin de hafif surette yara
lı oldukları görülmüştür. 
Ynralılnr i.mdad otomobiliyle 

Bergama hastanesine kaldınlarak 
tedavi altına nlın.nuşlardır. 

Kamyon ~oförü İhsan Atlas tev
kif edilmiştir. Bergama Cümburi
yet müddeıumumiliği kaza tahki
katını ikm:ıl eylemiştir. 

bir çok es.rler alınmıştır. 
KARADENİZDE 
Karadenizde hava kuvvetleri

miz bir Rus denizaltısını batır
mıştır. 

VOLGA - DON ARASINDA 
Volga ve Don havzalarında ağır 

savaşlar devam etmiştir. Son ha
berlere göre Donda dün 70 ten 
fazla Rus tankı tahrip edilmiştir. 

Orta Donda günlerden beri en 
kuvvetli tank kıtalariyle hücum 
eden dlişman bu çevredeki müda
faa hattında bir gedik açmıştır. 
Bu gedik çok büyük kayıplar pa
hasına açılmıştır. Alınan tümenle
ri bir knnnttan çevirme tehlikesi
ni karşılamak için daha geride ha
zırlanan mevzilere metodlu bir 
.,cldlde çek11nıiş ve bu suretle 
düşmanın önce, başardığı muvaf
t&kıyetin genişlemesine mani ol
muşlardır. Savaşlar ayni şiddetle 
devam edlvor. 

Alman, İtalyan ve Rumen hava 
kuvvetleri müdafaa muharebele
rınin oğırlık merkezinde tesirli 
c;urette savaşa iştirak etmişlerdir. 
Hava savaşlarında 23 düşman tay
yaresi dtişürülmüstür .. Bir Alınan 
b!r de Rumen ucağı dönmemiştir. 
DİGER YERLERDE 
Tropetzin batısında bir Alman 

hücum grubu düşmanın bir gru
bunu püskiirtmüştür. 

Dün Velikiluki ileri mevziinde 
q ddet1i dü man hücumlan püs
kürtülmüştür. İlmen gölü çcvre
.,:nde Alman ileri kıtaları düşman 
h1hkimatını berhava etmiş ve Rus
iı.rın mevzii bücumlan püskürtül
müştür. 

11 - 20 ılkkanunda doğu cep
hesinde 1518 Rus tanla tahrip 
edilmiş veya hareketsiz bırakıl
mıştır. 

~NGİLİZLERİN ALMANLARA 
A 'I'F'El"l'İKLERİ HABER 

Londra. 21 (A.A) - D. N. B. 
ajansı Alman kuvvetlerinin orta 
Don çevresinde cephe hattını kı
:.a.lttıklnrını bildirmiştir. 
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Askeri vaziyet 
(Bnştarafı 1 inci Sahifede) Romrnel ordusu nerede? Bu or-

JfENİ ASJR 
,..., 

~ez 
Sureti mnhsusada imal ettırdiğimiz nefis 35 derecelik PEK

MEZ bugünden itibaren kilosu 110 kuruştan perakende ola
rak mağazamızda satılmaktadU'. 

11 
SAHiFE J 

Varlılı vergisi listeleri Maliye ,şubelerine 
ı ı nı ı J t ı r ••• 

iz191·r e erdarlığından : 

yen Rus kuvvetlerini geri atmak du şimdi En No{ilia - Sirte - Mis
kabil ol::ımamıştır. Buralarda şid- ıata yolu iizerinde geri gitınekte
detli savaşlar devam ediyor .. Al- a:r. Rommelin b:r ,erde durup 
manlnr içiu en tehlikeli yer şim- l:rati bir miidafaa ve mukabeleye 
dilik Don ile Volga arasıdır. karar vermesi için kafi derecede 

Rusların merkezde Rjev cenu- kuvvet alması iktiza eder .. Bunun 
bu ile Vclıkiluki istikametlerinde nerede, ne vakit olnh:lccc~i tabi-
22 son tec;rıoden beri giriştikleri ~tiyle belli değildir. O zamana 
taarruzlardan da Ruslara faydalı kadar onun belki Misrata dolayla-

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı, 7.32 Vücudumuzu çalıştıra
lım .. 7.40 Ajans haberleri 7.55-8. 
30 Müzik pl. 12.30 Program vl? 
m<:>mleket saat ayarı, 12 33 Müzik 
pl. 12.45 A1an.s haberleri 13.00-13. 
~O Müı.ik : Semai, şarkı ve: türkü
!er 18.00 Progrnm ve memleket 
<.>aat ayarı, 18.03 Müz!k : RADYO 
~ALO~ orkestrası 18.45 Müzik : 

İZM:tR: Eski Kasaplar 905 nci sokak numara 3 
AYV A LIK T1C A RETHAN ES1 

11/11/942 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hükümlerine 
göre teşekkül etmiş oln.n komisyonlarca takdir ve defterdarlığa tevdi 
edilen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeler mükelleflerin 
kazanç vergisi itibariyle mensup oldukları maliye subelni kapılarına 

1 
asılmıştır. 

1 - Her mükellefin kendi ismim ve namına tarh edilen vergı mık
darını kolayca öğrenebilmesi ve izdihama meydan verilmemcsı için mü. 

------------- kelleflerin isimleri öz adlarının ilk harflerine göre alfabetık bir şekilde 
Manisa Defterdarlığından: ayrıca cetveller halinde mensup oldukları maliye şubelerinin kapı ve 

rında mevki alarak 8 ine! İn..,iliz büyük bi:- netice çıkmamıştır .. 
Ruslar ne t' ve ne de bu şehri ge- ordusunu yine durdurmrğn ca'1ş-
ri alamadıktan başka Alman teb- ması müm1tündür. 

Fnı::ıl heyeti 19..30 Memleket saat 
nvarı ve ajans haberleri 19.45 Mü
z,k: Ha1kevleri Folklor saati Kay
f'eri fü•lkevi 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 .Müzik pi. 21.00 Komışma .. 
!Evıll saati..) 21.15 Müzik pl. 21.30 
h.onıışma (Sağlık saat!,..) 21.45 
Müzik : Kltısik Türk müziği 2L30 
Memleket saat ::ıyaı:ı ve ajans ha
bcrlPri 22.45 - 22.50 Yarınki prog
ram ve knp:mış.. 

4305 sayılı varlık vergisi kanununa tevfikan toplanan komisyonca koridorlanna asıldığı gıôi bunlardan birer kopye de defterdarlık binası 
varlık vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve adresleriyle ken- önündeki müzayede salonunun ve emniyet müdürlüğünün defterdarlık 
dilerine tam edilen vergi mikdarını gösterir ikinci cetveller 14/12/942 bahçesine bakan kısmının duvarlarına dahi subeler itibariyle talik olun
tarihinde defterdarlık maliye şubesindeki il~n levhasına talik edil- muştur. 

hğine göre ehemmiyetlice bir Rommelin Bingaz.i sancağındaki 
Sovyet ku\•vet grubu Tropetzin Elagcyla ~=vz.i~n~ ?ırak::ı~~ Gary> 
cenup batısında sarılarak epey uğ- Trablus ~vilayc~ı :çı~de dı?.cr bır 
ı-aşmalardan sonra irnhn edilmiş- }'ere d~gr~ . ~ıtmesı şcvkulc7ysçe 
tir. Rus cephesinin diğer kesimle- chemmıye.lı hır ~a~~r .teşkıl. ı;t
rinde de ehemmiyetli olaylar yok- me;- -B.~ ha_reketın biliikıs lngıh
tur. Zaten kış dolayısiyle Alman- len . usleı:nden.• ~zaklaştırarak 
lar bu cepheden batıya ehemmi- ken~ne dogru ıçcrı çe~mek ve 
yetil kara '\:<' hava kuvvetleri çe- eynı zam:ın~~ Tunusfaki orduya 
kip götürmüş olduklarından Rus- yaklaşmak g~b; faydaları da var: 

miştir. 2 - Hizmet erbabına tarlı edilen varlık vergileri kendılerinin çalış-
Alakadarlann bu ilftnları okuyarak vermeleri lfi.z.ım gelen borçlarını tıkları şahıs ve müesseselerin kazanç vergi.si noktasından mensup olduk

ta1ik tarihinden itibaren on beş gün zarfında şube veznesine makbuz ları ve gündelik gayri safi kazanç üzerinden '1crgiye tabi olan karneli 
mukabilinde teslim etmeleri rica olunur. 17, 22, 25, 27 (3209) mükellefler iı::e karnelerini aldıklan mnliye şubesindeki listelerde gös

, yada umumiyetle müdafaa halin- dır. ı:ommdın or~usu Tunustakı 
de kalmışlardır. Bu sebeple gerek ı:rehrın~ kuvv?t~e,.ıne ne derece 
Stalingrad ve gerek merkez böl- :\ ~kl~~ırsa !m ıkı kuvvet o der<'ce 
gelerindeki düzeltmeleri hep cep- bı~bı~~ne yaslnnarnk .ayrılmış .o!an 
he ihtiyntlariyle yapmağa çahş- ıkı du.şman kuvvetınden bırıne 
maktadırla.. Bunlar da bol bol icnbında ü tünlükle taarruz ıçin 
yetişmemektedir. Buna rağmen .:c hatlardan istifade imkanını el
Ruslar umllmiyetlc bü}·ük ölçüde de pderler. Bundan lxtska Alınan
bir taarruzu ileri götürerek ~o.ki- !.ar her şeyden e\•vel Tunusa daha 
şaf ettirmek kabiliyetini gö.,tere- ~ok kuv\•etler yetictir~1ek için di- 1ZMtR BELEDiYESiNDEN : 
memekte olduklarından doğu cep- ~e~ cıhcfte .!'a.~foc~ vaht ~azanmak 1 - Kırk adet otobiis dış Hi.s
hesinde bu kış St:llingrad bolgesi :ıhtıyac:ndadır. Mihver şımdi .A_f- tiğinin tamiri. yazı ic:lcri ınüdür
dışında büyük hareket ve netice- rikaya kuvvetler "<.'Vk<.'tmC'k :çın lü;ündeki şartnamesi veçhile açık 
!er beklememelidir. Almanların ge zamana muhtaçtır. eksiltmeye konulmustur. Muhnm
lecek yaz mevsiminde doğu cep- Tunusta olup bitı;nc gelince, j men bedeli 1200 lira muvakkat 
hesinde büyük tmırruz ve teşeb- mallımdur ki birinci Ingiliz ordu-, temin!ltı 90 liradır. Taliplerin tc
büslere girişmelen onların şimal f,U adı altında toplanmış İngiliz, m:natı 1~ bankasına yntırar<ık 
'.Afrikada vaziyetlerinin alacağı Amerikan ve l!~ransız orduları ev-j makbuzlariyle ihak Jnrihi ilan 23 
~ekle bağlıdır. Doğu cephesinde velfi B:zert:? ve Tunus limanlarına 12/9!2 ça~ambn günü saat 16 ela 
kalan Alman ve mihver kara kuv- cioğnı ilerliyerek bilhassa Tun usa 

1 

Encümene miiracaatlnrı. 
vetleri Ruslara nisbetle her halde ve Bizertc cenubuna 20 _ 25 kilo- 2 - Temizlik işleri memur ve 
çok azdır. Alınan uçaklarının ç?- metre yaklaştılar. Bu esnada hay- müstahclcmleriyle sıhhiye . tephir 
g~u da batıya ve Tunusa gönderıl- 1. hl . d k tl . 1 memurlanna 17 takım elbıse yap-

hes. dek. ı zır ı ve pıya e uvve erı a an lm . 1 . ..d .. ı··ğ-diklcrinden Rusya cep ın ı 1 N h . k t tırı ası, yazı ış erı mu ur u un-
mihver kara ve hava kuvvetleri- generak ~.ttrınf?l l .arEşıl "d a::ırrTuza deki ş::ırtnamC'si veçhile açık ek-

b 
.. k R .. geçere mu e ı t erı • cı e, e- .1 k 1 l\" h nin vazifeleri, üyu us sayı us- . ::ı tml'ye onu muştur. ·1u ammen 

tünlükleri karşısında, şüphesiz b.urba ve Matur mevkilernden ~c- bedeli 340 lira muval·kat teminatı 
küçük olmaktadır. rı ::ıtarak Meczelbab knsaba ve ıs: 25 lira 50 kuruştur. Taliplerin te-
ŞİMAL AFRİKADA tasyonunun batılarına kadar gerı minatı lş Bankasına yatırarak 

atmıştır. Şimdi her iki tarnf ve 1 makbuzlariyle ihale tarihi olan 
,_.~~dareşdal Rommk bel, Eldageyblatmev- bilhassa müttefikler yeniden taar- 23 12 '1942 çarsamba günü saat 
Hiın e urara ura a se a ve . . h 1 kt d 1 T "' d · :ı: • 1 .. d f d ceıan· "b" h k t ruz ıçın a1.ır anma a ır.ar.. u- lP a encü'llene müracaat an .. 
m~y~ nad e ek. . ı~ gıd 1 b are e nustaki mihver ordusu kara kuv- 4, S, 12, 22 6820 (3101) 
cttıgın en sc ızıncı or u u mev- . .. . .. 
zie taarruz için her türlü hazır- vetlerınce muttefıklerdcn henuz 

* ilıklarda ve günlerle süren topçu dun bir durumda ise de uçakça 
ve sair silah ateş ve muharebe fa- üstündür \"C anlaşılan epeyce zırh- Tepecikte Tephirhane ittihaz edi
aliyetlerinde bulunmuştur.. Bun- h kuvvetlere maliktir. B~ se?ep1e len binada bazı tadilat yapılması 
aan başka jngilizler Elageyla ınev- Tunusta yakında chenımı.yet~ . s.a- i~ yazı işleri müdürlüğündeki kc
ziine taarruz için İskenderiyeden vaşların b~lamasını_ bcklıyebılırız. şif ve şartnnmesi veçhiyle bir ay 
b uraya kadar menzı.·1 teşkila.tın. ı 8. LAU L BtRL l ı QE müddetle poznr1ığa bırakılmıştJr. 

b b 1 ~: V Keşif bedeli 12600 lira muvak-
tamamlamış ve iltün uı: ar ı<?111 ç L1 s·· YOR kat teminatı 945 liradır. Taliple-
pek "Ok uunan kaybetmışlerclir.. t 

" 1" · rin teminatı iş bankasına yatırarak 
Rommel, bundnn sonra evve a pı- (Bac;tnrah l ınci ~ahHede) haftanın p:ızartesi, r"rşamba ve 
)'ade kuvvetlerini garbe gönder- . ' .. . _ ....-

bunlarm arkasından kendi B. HITLERLE MULA~T . cu.~a. zünlt:tl ant-16 da. encümene 
hl kolordusu ile hareket etmiş- Berlin, 21 ( A .A) - Führerın murecııatları. 

: ~u suretle 8 inci İngiliz or- umumi kararguhından bildirilmiş-, 18 21 24 28 7083 (3213) 
d~un bütUn taarruz hazırlık- tir:FUhrer 19 Ukkanun gün~ umu- * 
~ mnreşaI Roınmele çok kıy- :mt karargahında yanında Italyan 1 
metli bir zaman kazandırmıştır. hariciye nazırı Kont Ciano, Atman 1 - Belediye memur ve müs-

F akat İngıliz iddialanna na7..a- devlet mar~şalı Göring ve Alman ta.bdernleriyle fakirlere verilecek 
ıran Elageylanm cenubundan do- nariciye wna~.ırı Fo~ Ribbe~~r~? regete1er üzerinden ilaç satın alın
ilambaçlı yollardan ilerJiyen bir bulundugu natde EraMız huku- ması yazı işleri müdilrlü~iindcki 
İngiliz zırhlı kolu Elageylanın tak- ıneti reisi B. P iyer Lavali kabul ~artnamesi veçhile açık eksiltme
rıben 60 kilometre kndar batısın- Ptmlştir. Bu mülakatta Fransanın, ye konulm~ştur. Muhammen . be
da Vadi Katrayten mevkiini tuta- hugünkü mesclc!eri görüşülmüş- d~li ~000 lıra. ~uv~kkat ~mınatı 
r ak b unun doğusundaki mihver tür. 3 ı 5 Jıradır. Talıplerın temınatı . !ş 
art ıs·yle asıl Romınel ordusu ara- B . LAV ALİN TEKLİFLERİ bankasına yatırarak makbuuarıy-

---------------------

iv.ye del Evı 
Büyük feclakarlıklarla Avrupadan getirdiği son moda model

Jcriyle dikiş kabulüne başlamıştır. 
En müşkülpesent zevk sahibesi bayanlarımız.ı memnun ede

cektir. 

Birinc.iKordon 296 Gazi kadınlar durağı 

•• 
;: ";l 

1-5 (3210) 

• • 
İktisat Vekaleti yüksek makamının emriyle şehrimiz resmi 

daire memurlarına yapılacak yinnişer metrelik pamuklu tevzia
tına ait listelerin tanziminde aşağıda yazılı hususatın gözönünde 
bulundurulmc:sını dıleriz. 

1 - Listeler makine ile yazılmış olacak ve dairenin en yük
sek ilıniri tarafından zirlcri imza ve mühürle tasdik edilmiş ola
caktır. 

2 - Pamuklu çeşitlerini almağa ınemur edilen mutemetlerin 
L<ani, dairedeki memuriyeti ve malı almağa salfilıiyettar olduğu 
hakkında bir tezkereyi hilmil olacaktır. . 

3 - Bu suretle tanzim edilen listeler vilayet yüksek makamı
nın tasdikjne iktiran etmesini müteakip pazarımız idaresine 
tevdi ediluek malı almak üzere gün tayin eden sıra numnrnsı 
kendilerine tevdi edilecektir. 16, 18, 2.0 (3200) 

Zongul~a~ta .peeğli liöm ü;e!eri -~ıetmesi: 
Sağlık teşkilatına 300 lira ücreUe bir dahiliye mütehassısı alınacak

tır. Aylık ücretler üzerine aynca pahalılık zammı verilmektedir. Ta
liplerin 25/12/942 günü akşanuna kadar Z<:ınguldakta işletme umum 
müdürlüğüne müracaatları illin o1unur. 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7034 (3203) l 

T. ş Bankası 
.Küçülı tasarruf hesapları ı942 

.. l'amiy e pll.inı 
K~idelcr : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci 

~rin tarihlerinde yapılır ... 

1 
3 
! 
3 

10 
40 

50 
~00 
200 

1 9 t 2 . RA ~ ..-LE.RJ._ 
adet 2000 
adet 1000 
adet 750 
adet 500 
adet 250 
adet 100 
adet 50 
adet 25 
adet 10 

Lirahk 
Lir atık 
Liral.ık 
Lirahk 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 

2000 
3000 
1500 
1500 
2500 
4000 
2500 
5000 
2000 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Ura 

ç ı. · br v b suretle .zırh- VE GAYESİ !e 23/12/!>42 çarşamba günü saat 
sına gırmış •. e u l" d .. .. tl 
,_ ve motö·rıu·· kıtal .... dan •11u··rek- .., a encumene muracaa. arı. ••••••••••"' •••••••• 
u a,.a. · I~ a : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kep olduğu ~anılan bir mihver kı- Madrid, 21 (AA) - Sanıldığı- lI - Hav~ gazı fabnkasın a • : 
tasını tecrit. etmiştir. Bu kuv·vet na göre Fransa başvekili B. Lnvnl meğlvcıut tahmınC'n 15 fon ·k1ın~ at~ş =.= D evlet lJ emır y ollarır.aan a 

· d doguw dan sekiz.inci Akdeniz limanlarındaki Fransız tu 1 <: arının satışı yazı lŞ en mu- •' 
aynrd ı zamtan a ugra· dıgıy ı·çın· di.ir]ü~ünd,..ki ~c:rtnamesi veçhi- "•••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••11 • : 

0 unun aarruzuna ticaret gemilerinin Alınanyaya tcs- 1 k • k 1 A 
d ·· h Si7 k müşküldür !imini teklif etmek üzere B. Hit- e acı artırmaya onu muştur. YA K ABI ALIHACAK 

urumu şup e pe · Muh"mmen becleli 1050 lira D D YOLLARI 8 N Ct 1~ ~.,.,. K~r.tC""l7'.r'\1",., .,..,.Trl"'l.AN: 
An ik b ·· tert•yor ki Alman lerle görüşmeğe gitmiştir. Bu ha- ' · · ~u·ı= v.n.ıu..o ~v.nv.ı.'i~ • 

en· u gos - nıuva'<kat teminatı 78 lira 75 ku· M ' (10200) ı- ham.m '--.lclli tahm 
lnr, Tunusa kan derecede kuvvet ı eketiyle, Hitlerin kendisine bü- r11ctur. Taliplerin teminatı. tş ec muu ıra mu en Ot-"U • ~ (660) çift ayak-

.. d klc beraber mareşal tün Fransada diktatörlük salfihi- ---.: k kb z1 • kabı mevcut nümunesi ve şartnamesi veç:h.He eksiltmeye konulmuş-
gon erme r k d yetini vereceğini ümit etmektedir. Bankasına yatırnra ma u arıy- tur. lhalesi kapalı zarf usuliyle 4/1/9·13 günü saat 16 da 1zmi Af-
Rom:nel ord~u u~umu _ a ar le ihale tarihi olan 23/121942 sancak•- · letme binasında ko . ., ___ ,_tır r -
tı>kviye edememışlerdır. Egcr ye- Bu suretle Laval FrnnS3dn bir mi- c;~ rsamba giinU snnt 16 da cncii- I İ k~lil ış_ (765) liral k mısyonumuzc:a yap~ . . . 
ter bir Surette t aze kuvvetler ala- iis ordusu kuracak ve Almanya U tl ste erın ı muvakkat temınat makbuzlarıyle teklif 

m ne m racaa an. k 1ar h · k pal ·· 
bilseydi, moreş:ıl her halde Ela- ile işbirliği ~çin kurulmuş muhte- .. III - Hava gazı fabrikasında m~ tup ~ ~. a'\'1 8 ı ~ aynı gun ~t. on be§C kada; ko-
r.ey la mevziinde kolarnk sekizin- lıf tc~ekkiill:ri dağıtarak bunları tahminen 1000 adet hava gazı fc- mısyon reisligınc vermclerı lAzmıdır. Şartnmnesı işletme kalcmınden 
ci İngiliz ordusu ile burada bir tek b•:r partı altında toplıya~ neri iskeletlC'rinin satışı yazı işle- alınır. 13, 15, 18, 21 6993 (3169) 
daha boy ölçti m<>k istiyC:Ckti. ve Fra~sad:ı basın ile sansöril 1 ri müdUrUi-i.indeki şartmımesi 
Onu ricate zorlıvan sebep şuphc- kontrolu allına alm.·ruttır. vechıl(' açık artırmaya konulmuş. 
siz kendisiyle Mongomerlnin or-. B. LAV AL Dömıruş 1 tur. Muhammen bedl'li 100 lira, 
dusu arasındaki büyük sayı farkı- rmvakkat teminatı 7,5 liradır. Ta-
dır. M.on"omeri. hem zırhlı ara?a- Londra, ~1 ~A~) - ~man rad-

1 
lipler·n teminatı lş bnnkasına ya: 

ca ve hem de uÇdkça. Rommelın- :v~sunun ~ıl.?ır~ı •ınc gore Laval tırn.r, ~ mnkbuzlariylc ihale tn.~~~ 
kilerine çok üstün kuvvetlere ma- HıUer1e gorüştilkten sonra bu sa- oian 23/12/9 t,2 çarşamba gıınu 
lık bulunm!lktadır. bm Pnrise dönmüstür. 'saat 16 dn en .. mene müracaatl:ı-

n .. 
U E E • ~ E : 1 iV - Ha\a gazı fı:brikasınd::ı 

!tfaiyc amir ve efradı için yaptırılacak 401 çüt çizme ve 40 çift ıs- t."'hmincn 1~ to~ dö.~~.c ~u-~dam~ 
karpin kapalı zaıi usuliyle eksiltmeye konulmuştur. satışı y~ 1~lcr~ mudurluT•undckı 

Çizmelerin beher çiftin muhammen bedeli 45 lira ve 1skarpi.n1crin ~rtnamesı \-eçhıle açık artırmay~ 
beher çiftin muhammen bedeli 23 lira olup mcc'muunun ilk teminatı k<.onuln!uştur. Muhamme~ bedelı 
1422 lira 38 kuruştur. Şartname zabıt ve muaınclut müdi.irlüğü kale- 3200 lıra, m.uva~kat tem.matı 90 
minde görülebilir. İhale 4/1/943 Pazartesi günü saat 15 te daim1 encü- 1 ~~ra~:~: Talıptleruı k tcnukbnatlııı . lş 

k :ı..~an~ına ya ırarn ına uz rıy-

mende yap~ca lır.. . lr..: ihale tarihi olan 23/12/ 942 çar-
JU~~i~~7e: ;i~~rte=~~::W1fy~:~9~e~~. Tuctt:~:~n v~r~~~ı~~r:.!':dz; ş~~ba gu

1
··
1
nü saat 16 da encümene 

1 k1ar t klif kt l "hnl .. .. 14 k d d-•-• muracaa arı .. 
bazıı ıyaca ı e . Ame up annı ı e gunu saat e a ar cu.ıUJ. ••• 6, ıo, 15, 2r 6877 (3114) 
encüm n" vcrmC'lerı lazımdır. 22, 25, 28, 31 2396 (3234) 

1 

* 
• I - Behçet Uz çocuk hastane-
•. ' sinin giri~ bahçe kapılan ile tesisat 

evı ta- kanalının yapılması işi yaz.ı işleri 
müdürlüğündeki '8rtnamesi veç
veçhile açık eksiltmeye konulmuş
sant 16 ya uzatıhnıştır. Keşif be
deli 66 1 O lira 5 6 kuruş muvakkat 
teminatı 495 lira 80 kuruştur. Ta
liplerin teminatı lş bankasına ya
tırarak mnkbuzlariyle tayin edilen 
gün ve saatte encümene müracaat
ları. 

2 - Otobüs idaresi için otuz 

Ezmir efter a?ltlğıttdan : 
Avukat Tikveşli AJi Kemal Ak.günün yeni şubeye 930 ila 941 y.ıl-

1.:m kazanç vergisiııdcn mevcut 1433 lira 67 kllrll§ borcunun temini 
tahsili için hacız c<lil.mi§ olruı Kültür mahallesinin 2 nci Kordon ca.d
desinde kain 1207 ada 7 parsel saıyıda mukayyet 180/136 la\pı numa
ralı ve 6400 lira kıymeti ınukayyedcli bir bap evi tahsili emval kanu
nu hükümlerıne tevfiknn 21 gün müddetle müzayc<leye çıkarılmıştır• 

Taliplerin ihale günü olan 11/1/943 tarihinde saat 16 da vilayet 
idare heyetine müracaatları ilU..-ı olunur. 

22, 27, 2, 7, 7062 (3228) 

i~m·r HJefteatdarlığından : 
Zeynep, Kadriye ve Hüseyinin borçlanma bedelin.den yeni §ubcye 

mevcut 144-0 lira borçlnrının temini tahsili için hacız edilmiş olan 
r_Tmur bay mahallesinin 1499 ncu Demimane .sokağında kain 1445 ada. 
4 parsel sayıda mukayyet 12 kapı nuın.aral.ı ve 800 lira kıymeti mu
kayyedcli bir bap bahçeli evleri tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 21 gün mUddctle müzayedeye çıka.nlm~ır. 

Taliplerin ihale günü olan 11/1/943 tarihin.de saat 16 da vilayet idn
re heyetine müracaatları ilan olunur. 22, 27, 2, 7 7063 (3227) 

· zmir Defterdarlığından : 
Harsa Me}:ımet Zeki varisleri Naciye, Adil. Layika ve Meleğin B~

d urak şubesine 936 ila 938 yıllan veraset vergi.sinden mevcut 7181 lira 
48 kuruş borçlarının tem.ini tnhsili zımnında .b.acız edilmiş olan Ah
met nğa mahallesin.in eski Sağır ve Gümrük sokaklarında knih 214 ada 
11 parsel sayıda mukayyet 1/1, 51 kapı numaralı dükkan ve tahtani 
fevkani kahvehanenin 50088 hissede sahip olduklan 22176 hissesi 945 
lira kıymeti mukayyerle üzerinden 21 gün müddetle müzayedeye çı
'ka~hr. 

Taliplerin 11/1/943 tarihinde saat 16 da vilayet iOare heyetine mü-
racaatları ilan olunur. 22, 27, 2, 7 7060 (3229) 

1 
bin cilt bilet tabettirilmesi yazı iş- ı·z-·r efterda9eıı·Eaından •• 
leri müdürlüğündeki şartnamesi Hll ır '3 
veçhyle açık eksi.ltmeye konulmut- İsmail Hakkı, Cevriye ve Muazzezin borçlanma bedelinden leni şu-

ta, ve , 
o o e e 7.1 l 

Kızılay tabii Sodosı piyasaya verilmiştır. 

DEPO: Yeni - tzm·r Eczanesi - Anafartalar caddesi Hatuniye 
T E L E F O N : 2067 22, 24 (3226) 

tur. Muhammen bedeli 2400 lira beye mevcut 1220 lira borçlarının temini tahsili için hacız edilmiş olan 
muvakkat teminatı 160 liradır. Umur bey m<>.hnJlesinin 1493 ncu sokağında ktı.in 1439 ada, 37 p<>.rSel 
Taliplerin teminab iv hankastnn .s:::ıyıda mukayyet 1 kapım m·ralı ve 1920 lira kıymeti mukayy d li bir 

16 da encümene müracaatları. Taliplerin ihale günü olan 11/1 943 tarihinde jaat 1 ~ d.:. vıJuyct id re l
yabrarnk mı:ilibuzlari} le ihale t:ıri- bap e\·İeri tahsili emval kanunu hükümlerine tavfıkan 21 gün müddct
hi olan 1/1/943 cuma glinu ant ·c müzayedeye çıkarılmı~tır. 

~---~ .. ~ı:ıi:il:iiita:i~IEl':::.:n!IWillmi!llDl-ll!!ilRl _ ___ lililiiiıff' 18 22 26 31 7064 (3214) }heyetine müracaatları il&n olunur. 22. 27, 2, 1 'ıırn1 (3230) 

,, - .... ~ . 

terilmiştir. 
3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinin C. fıkrası mev

zuuna giren mükelleflere komisyonlarca takdir edilen varlık vergilerine 
rıit listeler Başdurak şubesine asılmakla beraber kayıtlan da bu şubede 
tesis edilmiş olduğundan vergi mükelleflerinin teslimatı bu şubeye ya
pılmalıdu. 

4 - Büyük çiftçi olduklarından dolayı namlarına varlık vergisi tarh 
edilen hakiki ve hükmi şahısların ve ticareti köylerde olup ta varlık 
vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve vergileri (bunlar hemen 
kaffesi muhtelif nahiye ve köylerde olduğu için) köyler şubesi işine ba
kan yeni maliye şubesi kapısına asılmakla beraber her köyün meydanı
na da talik ettirilmiştir. 

5 - Verginin tediyesi için kanunen kabul edilen 15 günlük mildde
tın başlangıcı işbu listelerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten 
itıbaren 15 gün zarfında vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun 
J 2 ncı maddesine tevfikan tahsili emval kanunu takibatına tevessül edil
mekle beraber vergi mikdanruı müddetin dolmasından itibar.en birinci 
hafta için '1 1 ikinci hafta için CO 2 zam olacaktır. Talik tarihinden itiba
ren bir ay zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler borçlan tamamen 
ödeninceye kııdar memleketin her hnngi bir yerinde bedeni kabiliyetle
rine göre askeri :mahiyeti haiz olmayan umumi hizmetlerde veya bele
d ve hizmetlerinde çalıstırılncaklardır. 

·6 - Her şubede ve talik yapılan defterdarlık avlusunda asılan lis
telerin tetkikinde intizamı temin etmek ve bu hu.susta vaki olacak mil
racaatları karşılamak üzere bir memur bulundurulmakta olduğundan 
mükelleflerin de intizamı muhafaza etmek hususunda memurlarımıza 
yardım etmeleri ve tecessüs saikasına kapılmakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi m.ikdarını öğrenerek çekilmeleri ve bu suretle asıl alakalılanıı 
vakiUcrinin z.iyaına ve beyhude kalabalığa sebebiyet vermemeleri ilfın 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 

OOORLOGONOEN: 
usııJü ile Elısiltme iUinı 

1 - Eksiltmeye konulan iş : 
I~rta merkezinde ve istasyon yolundaki bir katlı Kız Sanat okulu 

binasının 51886 lira 9 kuruşluk ( Ellibir bin sekiz yüz seksen altı lira 
dokuz ) keşif bedelli ikin<:i kısmı ikinci kat inşaatı. 

2 - Bu i:_o;e ait evrak ve şartnameler : 
A - Bayındırlık işleri genel şart.namesi 
B - Yapı işleri umwnl ve fenni şartnamesi 
C - Hususi ve fennt şartname 
D - Mahal listesi 
E - Seridöpri 
'F - Keşif hilli\.sası 
G - Mukavele projesi 

• 

H - Eksiltme şartname.si 
1 - Projeler 
!stiyenler bu evrakı lsparıta Maarif ve Nafia müdürlüklerinde göre

bilirler. Proje, şartnameleri keşif bedelinin yüz.binde bir nisbetinde bir 
bedelle alabilirler. 

3 - 14/XII/1942 tarihine müsadif pazartesi gününden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan bu işin ihalesi 
29/XII/1942 salı günü saat 15 de Isparta Maarif .Müdürlüğü odasında 
teşekkül edecek komisyon tnrafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait muvakkat teminat m.iktan üçbin scldz yüz doksan bir 
lira kırk altı kuruştur. 

5 - Taliplerin munyyen ihale zamanından üç gün önce Nafia veki
letine veya Isparta vilayetine müracaatla ehliyet vesikası almaları 
şarttır. 

6 - inşaat için lüzumlu olan demir ve çimento, bedeli müteahhit 
tarafından ödenmek şartile maliyet fiyatı ile, Maarif vekilliği delro~ 
tile temin olunacaktır. 

7 - Bu inşaatın ancak yüzyimü iş gününde ikmal edilebileceği ve 
seneyi maliye gayesine kadar bitirileıniycceği cihetle 4304 sayılı k anu
nun 1 inci maddesi hükmüne göre 1943 mali yılına gecici mukavele 
nkdedilebilecektir. 

8 - Teklif zarflannın 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapa
tılması ve zamanında komisyona verilmesi şarttır. 

9 - Taliplerin 4 ve 5 inci maddelerde yazılı teklif mektuplarile 
muvakknt teminat mektup ve diğer vesikalarını ihale saatinden 1 saat 
önce komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lfizımdır. 
Posta gecikmelerinden komisyon hiç bir suretle mesuliyet kabul ede
mez. Taliplerin buna göre müracaatL.'ln ilan olunur . 

ıs 22 25 28 2265 (3185) 

zm·ır Vil«i 
az nç verg·s; 

z ı Dildı ı·ne •• 
1 - 942 yılına ait kazanç vergisi ikinci taksit tediye zamanı hulul 

etmiştir. 
2 - 1 nci k.Snun/942 sonuna .kadar miikellefler ikinci taksit kazanç 

v~--gisi borçlarını mensup olduklnrı maliye şubelerine tediye etmeleri 
lllzıındır. 

3 - Her ne sebeple olursa olsun Birincikanun ayı içinde borcunu 
tediye etmeyenler hakkında tahsili emval kanununun tatbiki s-.ıretiy
le ve % 10 ceza.siyle birlikte tahsili için mnliye daireleri lazun gelen 
tertibatı alnnş bulunduklarınd::ın mükelleflerin kendilerini hem % 10 
cezadan ve hem de cebri ialısıliit takibinden vareste bulundurmak ve 
ayın son günlerinde şube kişeleri önünde izdiham ve saatlerce sıra 
beklemelerine ve binnetice kendi işlerinden kalmalarına sebebiyet ver
memek üzere taksit borçlarını hiç bir ihmale kapılmıynrak şimdiden 
mensup buluru:luk.lan maliye tahsil şubeleri veznesine tediye etmeleri 
ilfın olunur. 14, 21, 26, 6955 (3173) 

T. • a ası 

SeP'm . 

1LESE 28.BOO Llf 
lE CEK.. 

Ziraat Bankasında kumbaruh ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az (50) lira bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır 

4 Adet 1.000 Liralık 4 000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2.000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1.000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4.000 Lira 
100 Adet 50 liralık .5.000 Lira 
120 Adet 40 Llralık 4.800 Lira 
160 Adet 20 Llralık 3.200 Llrıı 
D!KKAT ; Hesaplarındaki paralar hır sene içL-ıde 50 liradan 
a:;ağı düşm",enlere ikramiye çı .tığı t.4l1~dirdc yiı:t.de 20 faz.lasiy 
le verilecektir. 
( Kur'alar scnl'de 4 defo. 11 Haziran, 11 Ey;ül, 11 Birıncikfuıun. 
11 Mart tarihlerinde çekilecektir. ) 



SAHiFE 4 

Harp vaziyetine asker gözüyle bakış 

Rusyada Alman du-
• • •• •• • rumu ıyı gorunmıyor 

Mareşal Rommel elindefıi lıu1111etleri 
'J'rablustan 'J'unusa geçirmeğe başlıdı mı? 
Radyo ~azetesine göre Sovyet
~an harbi şu manzarayı arzet
mektcdir: 

Stalingrad - Voronej arasında 
•e Rostofun 300 kilometre şlına
linde Don üzerinde yapılmakta 
olan Sovyet taarruzları Sovyet
lerin lehinde inkişaf etmektedir. 

Sovyetlerın Bogoçar köprü ba
fllldan büyük bir taarruza geçe
cekleri zaten devam etmekte bu
hman büyük hazırlıklardan belli 
idi. Ruslar <laha yaz aylarında bu
rada 100 kilometre genişlikte ve 
oldukça derinlikte büyük bir 
köprü başı kurmuşlar ve Alınan 
İtalyan kıtalarının büyük gayret
leıine rağmen hu köprü başını 
ellerinde tutmakta devam etmiş
lerdir. 

Sovyetler, bu köprü başından 
başka Don üzerinden ikinci bir 
taarruz hareketiyle birinci hare
keti kolaylaştırmışlardır. 

Fakat Rusların asıl taarruzu 
Bogoçar taarruzudur. Bu hareke
tin de Rostofa yöneltildi~i aşikfır
ciır. Ruslar bu harekete mevcut 
kuvvetlerden başka 12 piyade ve 
fki zırhlı tlimcn iştirak ettirmiş
lerdir. 

Bundan başka 84 tnnk, 1102 muh
telif çapta top. 1729 makineli tü
fenk, 28 bi.-1 tüfcnk, 4020 tank sa
var tüfengi, 2720 kamyon ve 300 
motosiklet alınmış, 88 tank, 120 
top ve 500 motörlü taşıt tahrip 
edilmiştir. Alınanların ölü mikda
rı 20000 dir .. 
Alınan yerler, bundan evvelki 

Rus köprü başından GO - 70 kilo
metre daha uzaktadır. Sovyetlerin 
ıddiasına göre ilerleyiş sahası 70 
80 kilometre kadar derinliğine 
maliktir. 

Taarruzun yönetild!ği istikame
te nazaran ehemmiyeti aşikardır 
ve mihver ordularının durumu da
ha fena bir hale girebilir. 

Buna mukabil Rjev Velikiluki 
faarruzlarında Almanların göster
dikleri mukavemet oralarda mü
dafaaya hazırlıklı bulunduklarını 
göstermektedir. 
AFRİKADA 

IBERIKLILER BLOKU 
~------'k·---~~ 

ispanya· 
Portekiz 

• • 
sıyasetı 

-*
ispanya hariciye 

YENİ ASIA 

1"u londan kaçış 
-------'k------

ü c tahtel-, 
bahir in 
macerası 

-*
DENIZAL Ti SUVARILE· 

RINE N' ~Af11LAR VER'LO 
nazırı Lizbonda 
bııEıınııyor •• 

Lizbon, 21 (A.A) - Lizbonda Rahat, 21 (A.A) - Fas radyo-
bu1unmakta olan İspanya hariciye sunun bildirdiğine göre müttef!k
nazırı Kont Yordano, şerefine ve- lerc iltihak etmek üzere Tulon
ı ilen bir Liyafette demeçte bulu- dan kaçan üç Fransız denizaltısın-
1'arak bir lbcrik bloku kurulma- dan biri olan Ka.zablanka deniznl-

t.sı mürettebatından ancak bir 
sından bahisle demiştir ki: kısmı gemıde bulunduğu halde 

• - Bu blok milletler arası Alman kuvvet]erlnin ateşi altında 
sulhunda ve politikasında mühim Tulonu ter:Cetmiştir. 
bir rol oynıyacak kadar kuvvetli Cezayir limanında bu üç deniz 
hır blok olacaktır.• altıya sancak çekme töreni esna-

______ ,_ '"1 nda söz wan amiral Darlan bu 

C • d id noktayı da kaydetmiştir. Törende 
ezayır e am üç denizaltının süvarilerine n:.şan-

edilen casuslar.. lar verilınıştir. $imal Afrikadaki 

Şım. al . . . . Fransız kuvvetleri başkumandanı 
Afrıkadakı müttefikler general Jiro da törende hazır bu

umumi karargfilıı, 21 (A.A) - lunmuştur. 
Mihver hesabına çalışan altı ca-
sus evvelki sabah Cezayirde kur
şuna dizilmiştir. Yine aYDi mem
leketler hesabına casusluk eden 
diğer altı kişi de 14 ilk.kfuıunda 
idam edilmiştir. 

------------

SO V YE Tl ERE GO~E 
-~----"k·--~----

R us taar .. 
Son zafer hi rden- } •• 

bire g-elt'Ct'k ruz arı SU• 
~---~ .. ------~ •• 

Ve bu taaITUZun hedefi, Stalin
ırad ile Kafkaslardaki Alman ha
reketlerini de içerisine almakta
Gır. 

Taarruz bugüne kadar Rusların 
lehine inkişaf etmiştir.. Ruslar 
burada bir muvaffakıyet kazan
ımşlar ve oldukça mühim Alınan 
kıtalarını mağlOp etmişlerdir. 

Şimal Afrika hnreketlerine ge
l nce : Trablusgarpt" harekatın 
temposu ne hızlı ve ne de yavaş
tır. Muharebelerin cereyan ettiği 
Essultan mevkii Sirtenin 55 ve 
Trablusun 400 kilometre mesafe
sindedir.. Mihverin mukavemet 
etmesi beklenen merkezden de 
mesafesi 150 kilomelrcdedir. Bu
nunla beraber Rommelin Trab1u
su müdafaa etmiyeceği ve bütün 
kuvvetleriyle Tunusa geçeceği an- Johannesburg 21 (A.A) - Ma
laşı]maktadır. Rommelin bir kı- reşal Smuts 19/llkkanunda şu be
sım kuvvetlerini karadan ve Qir yanatta bulunmuştur: 

ruyor -
-'k

Stalingradda Alman 
lıarfı hücumları 

lıırıfdı.. 
Dün akşamn kadar alınan esir 

mikdnrı 35 bin adedini aşmıştır .. 

kısmını da büyük taşıtlarln deniz- c - Daha önümüzde yapılacak 
den Tunusa sevketmeğe başladığı işler vardır. Fakat zafer şefak gibi 
da kuvvetle söylenmektedir. birden bire ve beklenilmedik bir 

zamanda gelecektir.> 

--------
Ro a şehrin· n bom- En şim~lde 

b ı . . bir Sovy tmu 

Moskova, 21 (A.A) - Neşredi
len resm1 bir tebliğe göre yeni ta
arruzlarına Stalingrad bölgesiyle 
merkez bölgesinde yapılmış ve bir 
düzioo meskOn mahal işgal edil
miştir. 

a anmaması ıçın.a vaff y ti 
--------------

Londra, %1 (A.A) Nevyork 
Taymis gazetesine göre İngiltere 
lrllkümeti Romanın .serbest ~ehir 
olarak tanınmasını esas itibariyle 
bbul etmiş, fakat bu hususta ba
sı garantiler istemiştir. 

Bu haber 1nırlliz siyasi mahfil
~ tarafından benUz teyit edil
tnemişsc de Amerika, Papa ve 
l'talyn arasında bu hususta müza
kereler cereyan ettiği şayi olmuş-

tur. Bütün hıristiyanlık aleminin 
ve aynı zamanda eski Romanın 
&ınat hnzinelerinin m<!VZUU bahis 
olması bu husustaki şayiaları teyit 
edici mahiyettedir. Romanın ser
best şehir tanınm::ısı teklifi kabul 
edilmediği takdirde papanın Ro
manın merkezinde bir kilisede 
bombardımanlara intizar edeceği 
de gazetelerce yazılmış bulunmak
t.-ıdır. 

in ilizlere gör~ harb 
--------------------------------

( Ha~t:ırah ı inci Sahifede) lik bir derinliğe varmıştır. 
Londra, 21 (Radyo) - Sovyet 

Londrn, 21 (A.A) - Moskova ordusu Don cephesinde nıuvnffa
radyosunun bildirdiğine göre 19 

kıyctli tmırruzlnrma devam et-
ıık.kllnun akşamı neşredilen hususi mektedir. Voronejde Almanlar tu-
bir tebliğ Rus kuvvetlerinin cenup tunmağa çalışmı.c;lnrsa da şiddetli 
batı cephesiiıde Voroncj bölgesin- Sovyct darbeleri karşısında sen
Öe Alman hatlarını yardıklarını delemişlerdir. Bir cok meskiln yer 
bildirmektedir. 

Londra, 21 (A.A) _ Moskova geriye alınmıştır. Bir Alman gar
nizonu kuşatılmıc:tır. 

radyosu orta Donda bir kilit mev- ı ba d ha 
kiinin hücumla uıptedildigvini bil- Stalingradm şima tısın a -

va savac:lannda yerde yirmi Alman 
ilirnıiştir. Rus birlikleri düşmanın uçağı tahrip ediJmiştir. Stalingra
blokhavzları ve müdafaa şebeke- dın cenup batısında Almnnlıınn 
leri arasında ilerliyerek ve bunla- karşı taarruzları püskürtülmüştür. 
rı tahrip ederek bu mcvz.ii ele ge-
çirmi.c:lerdir. Donda Rus kuvvetlerinin dliş-

man cephesinde actıklan yarık "C-Moskova, 21 (A.A) - Royterin 
husust muhabiri bildiriyor: Kızıl nisletilmiş, dnha 25 - 30 kilometre-
ordu Don nehrinin merkez kısmı- lik bir terakki elde edi1 iştir. Ce
mn batı kıyılarında kuvvetli bir nup batıda bonrun halinde cPkilm 

dii'"111an kuvvetlPri takip ed"lmek
&Urette tahkim edilmiş bulunan Al- tedir. Almanlardan yüz mesk<\n 
man müdafaa bölgesine Mkim ol-
duktan sonra dün diğer noktalan yer geriye alınmıştır. Bunlar ara-
da ele geçirmiştir. Geçirilen başka sında 10 sehir vardır. Alınan şe
rnüstahkem mevkileri de uıptetme- hirlerdm ikisi Voron<'jle Roc;tof 
ğe muvaffak olan Sovyet kuvvet- demiryolunun cenubunda Kalita
leri düşmandan bin kadar esir al- va n"hri kenarındadır. 
mıştır. Bunlar arasında üç Albay Ruslar son beş günde 75 - 150 
vardır. kilometre ilerlemi~lerdir. 

Evvelki akşamki Sovyet hususi Bu ileri hareketinin genişliği Roy 
tebliğinde bahsi geçen yeni taarruz ter muhabirinin VPt"dif,i bir haber
esnasında Sovycıtlcr düşman müda- de teyit olunmaktadır. 
iaa çemberinin 1G kilometre geri- Royter, Rostof şehrinin yeniden 
sine kadar girmic:lcrdir. zantı ihtimali kuvvctlendil'{inden 

Voronejin 200 kilometre senup bahsetmistir. Bu ihtimal l!erçekle
batısınd=ı ve Stalingradın 288 ki- c:irse Stalin~ndda ve KaCkasyada 
lometre şimal batısında askeri bulunan bütün Alman kuvvetleri 
ehemmiyeti haiz bir yer olan Ba- son derece vahim bir duruma dü
gusarova sehrini ele geçirmek icin rorPkl<>rdir. 
cereyan eden muharebe cok şid- Ruslur bu son taarruzda 13500 
Cletli olmuştur. Şehirde mühim Al- esir; 1320 top, 77 levazım deposu 
man kuvvetleri bulunuyordu. Bu- ve daha bir çok harp malzemesi 
:rası Alınanların miihimmat, mal- ellerine geçirmi~lerdir. Sovvetler 
zeme ve yiyecek merkezi idi. Sov- Hribirine yakın derin vadiler ve 
yet kıtalan şehirdeki malzeme ve akak tepeler iizerine kurulmuş. 
mühimmatın kaçırılmasına mani mUdaf:ıa batlannı yarmışlardır. 
olmnk maksadiyle muhasarn et- Alman mevzileri kalın duvarlarla 
mişler ve bütün ricat yollarını kes- tahkim edilmiş bulunuyordu. Buz 
mişlerdir. ve kar tt1bakalnrı tankların harelrn· 

Londra. 21 (A.A) - Haber alın- tini o1aran üstü m.iclrc;timı<'lcte 
tiığına göre Ruslar 19 tlkkanuna idi. St<ılinin modem hnt"bin l\lihe
ilaıdar cenup batı cephesinde Voro- si dedipi topçu kuvvctlı>rl burada 
nej bölgesinde yaptıkları yarma ha- \.ınkikaten ezici bir rol oyna:mıstır. 
rcketi neticesinde 200 den fazla 8ovyet toorusunun bar.ıi atesi Al
mE.'skilıı yE.'ri rlC' 1!eçirmiı;lerdir. Bu man müdafaa mevzilerini derlınl 
yerler ara.c;mda Bonurs,..rova şehri t:: hrip etmiş ve bunu bevaz elbi
de vnrdır. !'"leriyle hayalrtl!>re benzeyen 

On binden fazla Alınan esir edil- ~vvrt p"vadcc;"nin kat"lar iizcrinde 
miş ve 20 bin lıııan öldürülmüs- ·1 .. ri har keti takin etmitj;ir. 
tnr. R•ı son rr'indP daha 16 kilometre 

tleri harf'1<et d vam t"l'lektedir. · 1 ,.,~'PVf'n Rus kıtalan dört 'TIÜ•fa. 
Rus hareketi 50 ile !'10 kiJometre- foa h, ttını biribiri ardınca z.aptet-

~-----·"k-------

A l mani ar cD 3 mi8s· 
talslıem yer alındı 

Stokholm, 21 (A.A) - Sovyet 
kıtalan doğu cephesinin en şimal 
noktasında kum yarım ndaya şid
detli bir hücumda bulunmuşlardır. 
Rus kuvvetleri Almanların elinde 
bulunan üç müstahkem noktaya 

hücum ederek şiddetli bir muha
rebeden sonra buralarını zaptet
mişlerdir. 

------~-----

Maruf Fransız 
genel'alı Afriiıaya 
nasıl geçebildi? .. 

Londra, 21 (A.A) - Şimal Af
rika müttefik orduları umumt 
karargfilundan dün verilen bir ha
bere göre general Jiro, hayntını 

tehlikeye koyarak Fransadan Ce
zayire bir İngiliz denizaltısı ile va-

rab:.lmiştir ve muvasaletindcn se
kiz saat sonra harckfita iştirak et
miştir. 

Ka dada tere~ağı 
vesilıaya bağlandı 

Ottava, n (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre tereyağı vesi-
kaya bağlanmıştır. Adam başına 
haftada ynrun litre tereyağı ver!: 
lecektir. 

-----------
AHKARADA 
YüiıseJı ofıallar 
ue JıuJüpler 
msıhteliti maçı 

Ankara, 21 (AA) - 19 Mayıs 
stadında yapılan yüksek Okullar 
muhteliti ile kulüpler muhteliti 
maçı çok heyecanlı olmuş ve ma
çı kulüpler muhteliti 2 - 4 kazan
mıştır. 

mişlerdir. 
Tipinin şiddetine rağmen fleri 

hareketi devam ediyor. Almanlar 
bu taarruzu beklemiyorlardı. An
cak 16/tlkkanunda Sovyet topçusu 
ateşe başladığı zaman dtŞnanları
nın niyetini anlamışlardır. 

Moskova, 21 (A.A) - Royterin 
hususİ muhabiri bildiriyor: 

Askeri şahsiyetlerle yaptıi:,'lm 
temaslardan anladığıma göre son 
Rus taarruzlarmdan şu üç netice 
htıı;ıl olm~tur. 

1 - Sovyetlcr bu taa.rruzlarla 
Alınan kuvvetlerini bulundukları 
bölgede kalmağa icbar etmişlerdir. 
Bu suretle Almanlar bir yerden 
diğer bir hareket sahasına takviye 
p;önderememişlerdir. 

2 - Almanların cenahlarındaki 
kuvvetler oldukları yerde kalmış
lardır. 

3 - Sovyet kıtalan Almanlan 
cenahlardan tehlikeli duruma sok
muşlardır. 

HAVA KAYIPLARI 
19/tlkkanun<la biten hafta ıçın

de 220 Alman ucağı düşürü1miiş· 
tür. Aynı hafta içinde Ruslann 166 
ucaih kavıntır. 

• F.F.~/It TEBLt ô 
Moskova, 21 (A.A) - Sabahki 

Sovyet teb iği Sta ingradın şimal 
batısında kıtalarunız harek5ta faal 
bir şekilde devam etmişlerdir. Bir 
kesimde Almanlar altı karşı hu
cumda bulunmuslarsa da bunlann 
hepsi püskürtü]~üş, düşman 400 
subay ve er kaybetmiştir. Stıllin
gradın cenup batısında bir Rus 
birliii';nin topçulan düşmanın bir 
piyade taburunu hemen tamamiy
le yok etmişlerdir. Başka bir ke
simde Almanların kal'Şl hücumları 
pü.,kürtiilmüc:tür. 

Orta Don çevresinde taamız?a
nmız muvaffakıyetle devam et
miştir. Almanlar krta larımızın iler
lemelerini durdurmağa çalı~ıs
larsa da ağır kayrplarla cekilmek 
zorunda kalmışlardır. Birlikleri
miz bir çok meskun yeri zaptet
mic;lerdir. Elimize miihimmat de
polan. 19 top, bir mikdar esir geç
miştir. 1300 Alman öldürülmliştnr. 
Başka bır kesimde garnizonu bir 
tabur olan bir köy hücumla zapt~ 
dilmiş. 300 Alman öldilri.ilmüştür. 

Merkt"'Z cephesinde birliklerimiz 
yeni hattııki mc~ilerini tahkim 
ediyorlar. Taarruz harekatı devam 
etmektedir. 

H RP VE STIHSftL 
~~--*·~-----

Almanya da 
kaç y b cı 

çal şıyor? • • 
ışç 

-*-
Bir rivayete göre S, 
diğer bir riuayete 
göre 6 milyon Jıqi .. 

Stokholm. 21 (A.A) -- Al
man gazetelerinin yazdıklarına 
göre, halen Almanya da 2 5 millete 
mensup beş milyon yabancı işçi 
çalışmaktadır. 

Londra, 2 1 (A.A) - Alman 
kontrolü altındaki Paris radyosu
sunun verdiği bir habere göre bu
gün Alınanyada harp malzeme& 
fabrikalannda 6 milyon yabancı 
İşçi çalışmaktadır. 

Pariste ue civa
r~nda 31eni 
suilıastıar ... 
Stokhoım, 21 (A.A) - Paris

te Alman subnylarmın yemek 
yedikleri bir lokantada bir 
bombn patlamış, beş subay öl
müş, 9 subay da ynrnlanmış-
tır .. 

~ 
Parise gelmekte olan bir mü
hlınmat treni yoldan çıkmış 
ve müthiş bir infilak olmuş

;; tur. 

ARNAVUT iSTiKLALi 
~---'k---~~~ 

Herkes 
·bu istikli
'le taraftar 

-*
Souyeı delılôras-
yonu, İngiliz ve 
Yunan lıararı.. 

Moskova, 21 (A.A) - Hariciye 
komiserliği tarafından 19/12/1942 
tarihinde B. Molotof imzasiyle 
re.şredilcn bir deklarasyonda Sov
yetler Birli~.nin Arnavutluk tara
fından İtalyan müstevlilerden kur
tulmak için yapılan cesaretli mü
cadeleyi büyük bir aempati ile 
karşıladığı bildirilmekte -.e şöyle 
denilmektedir: 
•Arnavuiluğun Faşist müstevli-
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SC>N HABER 
lstaobulda Varhk verg1sı 

- . 
ışı 

Bir çok nıükellefler 
borçlarını verdiler 

!stanbul, 21 (Yeni Asır) - Var
lık vergisi işleriyle meşgul me
murlara kısa bir istirahat temini 
maksa.diyle Cumartesiden itibaren 
maliye şubelerinden kaldınlan 
varlık yergisi listeleri tekrar ası
lacaktır. Bir çok mükellefler ve bu 
arada bankalar; sigorta ~ketleri, 
bazı tacirlerle emlak sahipleri var
lık vergisi borçlarını vermişlerdir. 
Bazı dedikodulara karşı vali mua
vini gazetecilere şu izahatı ver
miştir: 

c - Varlık vergisi mutlaka eda 
edilecek kanuni bir borçtur. Ka
nwı aynen ve harfi harfine tatbik 
edilecektir. V crgilerde her hangi 
bir gecikme ve değİ§me ihtimali 
yoktur.> 
Diğer tar:ı.ftan varlık vergisi 

tespit komisyonu faaliyetine de
vam ediyor. Şayet unutulan mü
kellefler varsa bunlann da verme 
kabiliyetleri tetkik ve tesbit olu· 
narak kendilerinden varlık vergisi 
istenilecek ve alınacaktır. 

:::nı ~~~~~d~ ~= "1000,, tane sahte ekmf'k kuponu! 
rulmasını dil:yoruz. Arnavutluk --------------
devletinin gelecek şekli ve ~ ~ 
leri bizzat Arnavut milleti tarafın- tstanbul. 21 (Yeni Asır) -ı bulunmuştm. Fınncı yakalanmı~ 
dan karar •ltma alınmalıdır.• Eminönünde (Lezarki) adındaki tır. Bu kart kuponlarının nasıl 

ARNAVUTLUK. İNGİLTERE fınncmm ~k:mecesinde binden ele geçirildiği tahkik ediliyor. 
VE YUNANİSTAN fazla sahte ekmek kartı kuponu 
Londra, 21 (A.A) - Londrada

ki Yunan hükümeti Bnyük Bri
tanya hükümetinın Arnavutlu~ 
müstakil ({Örmek arzusı.ınu tasvip 
etmiştir. 

lsvt'Ç ve Alman 
zaf~ri ihtimali 
~~-~ .. -~~--

Sto kholm, %1 (A.A) -Cidningin 
Afton adındaki İsveç gazetesi di
yor ki: 
Eğer Abnanya harbi kazanırsa 

İsveç kendini müdafaa etmek %.O

runda kalacaktır. 

TRABLUSGARBE DOGRU 
(Ba~ta~h 1 inci Sahifede) 

kuvvetleri T rablusa giden yolun 
yarısına varmışlardır. 

INCIUZ TEBU61 
Kahire, 21 (A.A) -- Orta f&J'k 

lngiliz tebliği: Düşman çekilıne~e 
devam ediyor. ileri demyelerimiz 
mihver kuvvetlerine menaup un
surlarla Sultan civannda temasta
dır. Daha doğuda maynlann temi% 
lenmesine devam ediliyor. Muha
rebe sırhasmda bava faaliyeti mah
dut olmakla beraber bomba uçak
lnrımız Sirte - Bobrap yolunda 
mihver taşıtlarını bombalamışlar
dır. Bobraptalci hedeflere 19 - 20 
ilk kanun ge<ıesİ tekrar hücum edil 
miştir. 

Kahire, 2 1 (A.A) -- Mihver 
kıtalıınnın takibinde .dcirinci or
du dün akşam hava ve deniz kuv
vetleriyle işbirliği yapmıştır. İngi
liz kıtalan şimdi tam güven içinde 
hareket ediyorlar. 

Mareşal Rommelin yıpranmış 
kuvvetlerine nefes aldırmak ıçın 
nerede mukavemete teoebbüs ede 
ceği hakkında hiç bir belirti yok
tur. 

Londra, 2 1 (Radyo) - Afıi... 
kad~ gelen haberlere bakılına 

Rommel Tnı.blusgarbın ıatkını 
müdafaa etmek niyetinde değil 
gibi görünmektedir. Çekilen Rom
mel kuvvetleri oiddetli hava hü
cumlanna uğramaktadırlar. 

Mühim bir noktada, .ekizinci 
ordu tarafından işgal edilen tayya 
re meydanlannın ıüratle ikmal 
edilerek kullanılmış olmasıdır. 

Rommelin Mısratada veya Trab 
lusun doğ~da bir noktnda tu
tunmağa karar vermesi muhtemel
dir. DiğeT taraftan Trablustn hiç 
mukavemette bulunmıyarak T u
nus - Trablus hududunda bir köp
rü ba,<n temine teşebbüs ctmeai 
muhtemeldir. 

Kahire. 2 l (A.A.) - Salı gü
nü cereyan eden Ma.tratin muhare
besi hakkında alıne.n tafsilat bu 
muharebenin çok şiddetli olduğu
nu göstermektedir.Düşman bu mu 
hnrebelerde pekçok tank kaybet
betmiş, 5 00 e.İr vermiftr. Bundan 
ha~ka 30 top alınmıştır. İngilizle
rin maddi kayıbı nisbeten hafif, 
insan kııyıbı iııe çok hafiftir. 

Bu muharebeye Yeni Zelanda 
piyade kıtalan ile İngiliz zırhlı bir
likleri ve bir Alman zırhlı tümeni 
iştirak etmiştir. 

Kahire, 21 (A.A) - İngiliz 
hava kuvvetleri Sirenaik açıkların
da ÜÇ mihver gemiııine hücum et
miştir. Gemilerin üçü de isabetler 
almış ve biriııi yanmıştır. 

IT AL YAN TEBLI öt 
Roma, 2 l (A.A) - Tebliğ: 

Sirtede motörlü ve zırhlı kuvvet
lerimizle düpnan kuvvetleri ara
smda muhıırebeler oluyor. 

Batıya doğru hareket; etmekte 
olan kuvvetlerimizin hareketlerine 
müdahale etmek istiyen düşman 
püskürtülmüş, 5 kamyonet ve bir 
miktar esir alınmıştır. 

a·RİFALYAN 
Mu1!ribi batırıldı.. 
Roma, 21 (A.A) - Tebliğ : Af-

r!kaya gitmekte olan bir kafilenin 
ıefnkat gemilerinden bir muhribi
miz hatırı~. mürettebatından 
bir kısmı kurtarılmıştır. 

Ölenlerin aileleri haberdar edil
m.İitir-

TUNUSTA HARP 
VAZıYETI 

(Baştarah 1 ınci Sahifede) 
HAVA HOCUMLARI 
Sfalı:a demiryolu ve bütün tef

rik. garları şiddetle bombalanrnış
br. Büyük yangınlar çıkarılmıştır. 
Müttefik uça.klan salimen dönmüı 
lerdit. 

Londra, 2 l ( A.A) -- Şimal 
Afrilı:ada Tunusta müttefik kuv
vetlerle 'beraber bulunan Royterin 
hwusf muhabiri bildiriyor: 

T umıata ve bilhuaa ıimal Te ce
nup kesimlerde müttefik. haTa kuv 
vetleri mihver mevzilerini ve ik
mal koilannı lınpalarnı:ığa devam 
ediyorlar. 

Muharebeler daha ziyade hır
palamalara inhiaay etmektedir. 

KaTil harekatı daha ziyade ce
nupta inkişaf ediyor. Ke~f kuv
vetleri düı,manla teması muhafaza
ya devam ediyor. 

Berlin. 2 1 (A.A) - Dal-ıa ev
velki günlerde olduğu g1Ôi Tunu&
taki lngiliz ve Amerikan i.stı1a kıta 
lnrı 18 ..-e 19 ilk kanun günlerinde 
de mihver kUVTetleri ile temasa 
gelmekten c;ekin'l'T\İ~lCTdir. Mihver 
lotalan doğu Tunus sahilleri ile 
Atlna dağlan etekleri uasındaki 
bölgede hareketlerine pliin muci
bince devam etmişlerdir. Alman
lar bu hareket esnasında yollann
daki bütün mühim noktalan işgal 
eylemişlerdir. Bu suretle mihver 
kıtalan Tunusta sahil ile dağlar 
arasında bulunan bütün mühim 
bölgeye hakim bir TM:İyete girmiş 
bulunmaktadır. 

Baltalama hareketleri yapmak 
üzere biT bölgeye indirilmiş olan 
lngiliz Te Amerikan paraoütçüleri 
imha edilmiş Teya dağıtılmıştır. 
Bu paraşütçüler Alınan ve ltalyan 
münakalatını kesmeğe memur edil 
mioleTdi. Şimdi bunlar T eborbadn 
ki nrkndaşlannın akibctine uğrn
mıştn. 

Mihver kuvvetlerinin bulundu
ğu sahada ehermniyetli denebile
cek her hangi bit- dü.,.c:man ~kili 
bugüne kadar harekette bulunma
ğa cesııret edememiştir. Fnlcat bir 
rr.üddettenberi Amerikan kıtalnn
nın Atlas dağlannm doğu kı!!mı 
eteklerinde toplanmakta olduğu 
nnlnııılmaktadır. Bu kuvvetler ge
neral Ayzen Hoverin bir emri ile 
Fransrz komutanlığının emrine ve
rilmiştir. Haber doğru ise bu hal 
Amerikan generalinin kendi su
baylanna güvenmediğine deHllet 
eder. 

Berlin, 21 (A.A) - Alınan t<-b
liği: Alman ve 1talyan kıtalan Tu
nusta düşman hücumlarını püs
kürtmilşlerdir. Hava teşkilleri 
düşmana hissedilir kayıplar ver
m:c:lerdir. 

Akdenizde düsman 11 uçnk kay
betmiştir. 3 Alman uçağı aönme
mic:tir. 

Rom&, 21 (A.A) -- Tebliğ: 
Tunusta keşif hıeliyetleri ıiddct
lenmişrir. 

İngiliz ve Amerikan hava lcuv
vetleri beş uçak kaybetmişlerdir. 
2 uçak ta Tunus üzerinde uçak sa
varlnr tarafından düşürülmü .. tür. 

Filipvil dün havadan bombalan 
mıştır. 

lngiliz hava kuvvetlerinin Lan
gedoı!e akınında iki kişi ölmüş, 6 
kişi yaralanmıştır. lki lngı1iz uça: 
ğı düşürülmüş, bir subay pilot esir 
alınmışın. Bir uçağımız kayıptır. 

T~ş~kkiir 
Kıymetli babamız merhum 
Mehmet Portakalın hepimizi 
mükedder eden vefatı dolayı
aiyle gerek cenazesine gel
mek gerekse telgraf, mektup 
ve telefonla acımıza iştirak 
etmek lütfünde bulunan dost
lanmıza ve tanıdıklnnmızn 
ayn ayn teşekküre imkan bu
lamadığımızdan bu hissimizin 
muhterem gazeteniz vaaıtnsile 
iblağını rica ederiz. 

Mehmet Portakal ailesi 

HAVA HOCUMLARl 
ART YO 

(Rastarah 1 ınci Sahifede) 

yan uçak hangarları bulunmakta
dır. Romilly Surseine Parisin 118 
kilometre cenup doğusundadır. 
Buloğndan Havred 96 kilometre 

içeriye kadar Fransız topraklan 
üzerinde harekatta bulunan tngiliz 
bomba uçaklarına Amerikan avcı
lan refakat etmi~r. 

DtôER tNGrı..tZ 
HttCUMLARI 
Londra, 21 (Radyo) - Britanya 

tayyareleri Rende Duisburg şehri
ne hücum etmişlerdir. Taarruz açık 
bir havada yapılmış, büyük yan
gınlar çıkarılmıştır. 11 uçağımız 
kayıptır. 

Müttefik. uçaklar şimal batı AJ
manyaya Hollanda demiryollarına, 
kanallara akın etmi!:lerdir. Moski
tolar endUstri merkezlerinde bü
yük tahribat yapmışlardır. Ameri
kan uçaklarına Fransa dahilindeki 
taarruzlarında İngiliz avcıları yol
d~lık etmişlerdir. 

Parisin cenubunda Sen tamirha
neleri bombalanmıştır. Altı bom
bardıman uça mız kayıptır. Bir 
çok Alman avcısı düşürülmüştür. 
Şimal Fransadaki büyük bava 

faaliyeti esnasında avcılarımız hiç 
bir dil§man avcısına rastlaınamış
lardır. 

Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. 
Ajansına göre İngiliz bomba uçak
ları 21 inci kanun akşamı batı Al
manyada bir çok yerlere akınlar 
yaparak infilak ve yangın bomba
ları atmışlardır. Bunlar bazı yan
gın ve tahribata sebep olmuştur. 
Halk arasında knyıplar vardır. 1lk 
alınan raporlara göre sekiz düşman 
uçağı uçak savarlar ve avcılar ta
rafından düsürülmüc:tür. 

ALMAN HüCUMLARI 
20/?lkkanun akşamı Alman uçak

ları !ngilterenin şimal kıyılarına 
ve Hambriç şehri ağzında mühim 
bir limana hücum ederek en ağır 
infilak bombalan ve binlerce yan
gın bombası atm~lardır. Savaş 
uçakları deniz tczgfıhlanndaki te
sislere ve liman tesislerine arasız 
ve biribirlnl takip eden dalgalar 
halinde hlicum etlhişlerdil. Akın
lara iştirak eden bütün Alman 
uçaklıın dönmüştür. 

Londra, 21 (A.A) - Dün ak.~am 
Alman uçaklan 1ngilterenin enup 
batı sahillerine hücum etmiştir. 3 
ölü ~e bir mikdar yaralı vardır. 

------------
UZAK DOGU BOGUSMASI 

<Rnştnrah 1 inci Sahifede) 

AMERİKAN HA VA 
HÜCUMLARI 
Vaşington. 21 (A.A) - Bahriye 

nazırlığının tebliği : 
19 ilk kanunda bahriyeye men

sup uçaklarımız faaliyetlerine de
\'am etmiş ve Yeni Ginede Mon
danaya hücum ederek bir çok bi
naları tahrip etmiş ve bir çokla
nnı da yakmıştır. 
UÇAN KALELERİN HÜCUMU 

Orduya bağlı uçan kalelerimiz 
de Mondanaya taarruz etmişler
clır. Bu taarruzda düşmanın yirmi 
kadar uçağı düşürülmüş veya 
tahrip edilmiş, yangınlar çıkarıl
mıştır. 

Bizim hiç bir uçağımız kaybol
mamıştır. 

KALKÜTA BOMBALANDI 
Kalktlta 21 (A.A) - İlk hava 

hUcumu Kalkiltaya dünkü pazar 
gecesi yapılmıştır. Atılan bomba
hır şehrin dış çevresine düşmüş
tür. Hnsnr azdır. Tayyarelerin çok 
ytiksekten uçtukları sanılıyor. 

Hava tehlikesi işareti bir saat 
evvel verilmiş ve akın yarım saat 
sürmüştür. Tehlikenin geçtiği an
cak gece _ynrısı bildirilmiştir. 
LAŞYO DA BOMBALANDI 
Çunkin, 21 (A.A) - Dün öğle

den sonra Cindeki Amerikan tay• 
:, areleri yukan B:rmanyada B~ 
manya yolunun son noktası olan 

•••••••••••••• Laşyoyu bombalamıslardır. 


