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VAH VALiSİ 
AH KARADA 
Ankara. 23 (Telefonla) - Van 

valisi Dillver Ergun temaslarda 
bulunmak üzere bugün( dün) Ani lraraya gelmiştir. 

1 
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tlan münderecatwdan mesuliyet kabul edilmez_.. Cümhuriyetin ve CümhuTiyet eseTleTinin bekçisi sabahlan çıkaT siyasi ga.zetedir. YENt ASIR Matbaasında basılm~tır. 

s ada son rum Şımal Afrika muharebeleri 

oınmel ''Trab us,, a 
doğru takip ediliyor Bir ha 

Bocko 
e e göre Fon R«m·sKovı;u~oRE 

l l•k d us or u
U arı te ı e e ları iler-

lif'! 

----*·----
1'unusta iki taraf 
t:ı hazırlanıvor 

.J 

-*
Alm n..~10 ~er-ua.-. 
~e~nig Fılye 
a~mGdılar ... 

Londra, n (A.A) - R-,vter 
ajansının sekizinci İngiliz ordusu 
nezdindeki hususi muhabiri bildi
riyor: 

Etrafında büyük bir harp fırtınası kopması beklenilen <TunuS> 

Mihver kuvvetleri T rablus ytr 
!unda küçük bir köy olan Sirteyi 
boşaltarak Şirelmezele doğru çe

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 
----------------------

Suikast davası 
P vlolve K or_,,n ilol ''16,, 
şar seneye nıah ftın 

Afrika 
Savaşı 

----*·----
Mi ve çi çofı 
nazilı bir safhaya 
girmiştir •• 

ŞEVKET BİLGiN 

--
Ab&~rrahman ile füleyıran 

"10" ar sene yat caklttr 
----~----

Ankara, 23 (Telefonla) - Tem
yizin bozma kararı üzerine tekrar 
bakılan •u.ilraa:t d vası Ankara 
~ğır ceza nıahkemesi tarafından 
bugün (Dün) bir daha karara 
bağlandı. Abdurrahman ve Sülcy-

man eskis! gibi onar sene, Sovyet 
\atandaşı Pavlof ve Kornilof ta 
evvelce ve:ı imiş olan ceza bir irilk.
clar azaltılarak 16 şer sene sekizeı· 
ay hapse mahktım edildiler. 

(Sonu Sahife J. Sütun 1 de) 

--~-*·--~-
ı · · r. LIZLF.RE Gö E 
----*·----

Almanlar Sovyet 
Herleyişini dur
duraına<lılar 

ALMANLAı:tA GÖRE 
----*·----

Orta Don 
harbi bit

edi 

Harabe haline gelen Stalingrad §ehrinin bir kısmı (okla. İ§<ıret 
edilen 1/eT fabrikalaT mllhal!esini gösteril/OT) 

• 
ın Ze!z e-le f ~ci ______ ...,_, ______ _ 

474 olü ve 609 
yaralı var ... 

--- ---*- ı dan e11ler peJı çolı, ze zeıenın merlıezl 
Bir çoh yerde Rus olan EPl:aada Jıayıplar diğer yepferde· 
taa,.ruzlai'ı hırlidı Jıinden bilyulı • Sıhhiye velıili feldfıet 
ve Voronejde Rus mıntaııasıına gitti.. 
laatltırına girildi.. Ankara, 23 (AA) - Tokat v'- men, 44 ev kısmen yıkılmıştır .. 

Bedin, 23 (A.A) - Alınan teb- H\yetinin yer sarsıntılarından mü- Kiksar kaz"5ında 53 ölü, 120 ya
Jıği : Kafk~r,yada Terck'n şimalin- teessir olan çevrelerindeki zayiat ralı kaydedilmiştir. 410 ev yıktl
ueki Alman zırhlı kıtaları düşma- ve hasar hakkında alınan son ma- mış, 450 ev hasara uğramıştır. 
nın şiddetli hücumlarını ağır ka- !ümata göre Avnos nahiyesinde üç Erbaa kaz~sında .~lenler 418, ı 
yıplar vcnlirerck püskürttükten ölü, b'r yaralı vardır. 114 ev tama- (Sonu Sahıfe 2, Sulun 5 te) 
sonra 400 esir aln11şlar ve bir zırh- -----------

liyor )ar 
- *-Bir çolı meslıtin ye,. 

alındı v e Alman 
Jıarşı taarruzları 
ıurddı... 

Moskova, 23 (Radyo) - Gır 
zete muhabirleri aşağıdaki habel'
leri vermektedirler: 

Alma mnüdafaa hatlarına nilfuz 
eden Sovyet birlikleri Alman Baş. 
kumandanlığının kış mevsiminde 
elde tutmağı düşündüğü yaylam 
arkasında ilerlemektedirler. Tank

ı sonu ""hile ~. <;ütun 6 da) 

Sovyet askeT!eri geriye o.ldık!an 
bir kasabanın sokaklarında. 

Trablusgarp kapılarında savaşan 
oekizinci Britanya ordusu ile Bi· 
ııerte ve Tunus kapılarını zorla
mağa hazırlanan birinci Britanya 
wdusu, mareşal Rommel ve gene
ral Nehring kumandasında hare· 
lı..iit yapan mihver kuvvetıer:ni 
Afrikadan utınağa muvaffak ola
caklar mıdır? 

Akdeniz savaşının hayati ehem
miyet taşıyan bu kati safhasında, 
bu sualin cevabı henüz verilmiş 
değildir. Ynlnız müttefiklerin be
dellerine ber gün bir az daha 
yakla,tıklan görülmektedier. 

lı treni yakmışlardır. 
VOLGA • DON ARASINDA 
VoJ~a ve Don ara~ında ve Sta

lingradda Ruslar yeniden beyhu
de hücumlara teşebbüs etmişler 
'e ağır kayıplara uğram~lardır. 

• it e • 
ın 

,, 
'' 

p an arı? 
• Ufİ.ıklar kararmıştır. Düşman

ların her istikamette yapacakları 
saldınşları beklemek ve onları ön
lemeğe hazır olmak IBzımdıro Di
yen Roma radyosunun spikeri Af. 
rika muharebelerinin İtalyada ne 
kadar derin bir endişe ve telBş 
havası uyandırdığını açığa vur
muştur. Alman wnumi efkarının 
cndiseleri daha az değildir.. Zira 
bir .;,üddetten beri durumun mü· 
temadiycn kötüleşmekte olduğunu 
gösteren haberler k~r~ısm~adırlar. 
Bizzat Alınan sozculerı, Orta 
Donda vazıyetin nazik olduğunu, 
Kızılordunun ~iındiyc kadar gö
ıülmemiş mikdarda büyük tank 
ve topc:u kuvvetlerine dayanarak 
oitldetli tazyikinde devam ettiğini 
it ıra[ etrni 1lerdir. Bazı bitaraf as
keri mü,ahitler son Rus muvaffa. 

l§gal. altıw::Wki Fransaya yapıl.an bir hava hücutnundan görünü.şLeT: 
Dafre içindeki yeTleT bilhassa tahrip edilen kısımlaTdıT 

Yeni lıava akınl-.rı 
----~---·------~ 

lngiliz hü~uın 
ları geniş 

kı:vetlerindcn doğan tehlikenin ------
za~ınedihliğinden daha . büyük ol- Almanya, Hollanda, Belçifıa bombalands. 
duğunu ka:vdetrnektedırler. Onl~- İngiltere de hava hücumuna uğradı.. 
ra göre, ı\lnıan ba~kuınandanlıgı "" "" . . .. . . . 
Rus h:imbinin yeni inki~aflar Londra, 23 (A.A) - Brıtanya trenlerwe h.ucum '.'dilmiştır. . 
kaydetme ine mani olamazsa ce- uçakları bab Almanya, Hollanda Bu harekAttan bır bomba ve bır 
nup!aki Alınan ordularının ikiye ve Belçika üzerindeki uçuşlarında avcı uçağımız döruneıniştir. 
o)'<ılması tehlikesi ciddiyet kes- demiryollarına, kanallara, top YOLLAR TIKANDI 
hedeccktir. Rusyada durumun bu mevzilerine ve sömürgelere hücum Londra, 23 (A.A) - Dün gece 
derece karısık olduğu bir sırada, etmişlerdir. Fransada marşandiz (Sonu .S~hife 2, Sütun ı de) 

Varlık • • 

Orta Don bölges'1ıde şiddetli sa
(Sonu "8hıle z. Sütun 6 da 1 

l-IA. P ''E N ~ SE 
---~"/t·----

l n g il tere-
ye kuvvet
ler ~eldi 

-*
İngilizler Londrada 
yeis manzarası 
bulunduğunu 
yalaniıyorıar .. 

Ottava, 23 (AA) - Kanadalı 
binlerce asker kadın ve müttefik 
milletlere mensup muharipler Ka~ 
nadadan hareket ederek 1 ngiltere
ye varmışlardır. Ayni kafile için
de yarduncı kadınlar kafilesine 
mensup 1 00 kişi ile piyade, tank 
ve uçak savar birlikleri de var
dır. 

(Sonu Sahile 2, Sütun 2 de) 

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

ovyetlerle 
su h y oıak! 

Almanya Rusya ile sulh yapıp bütün lıuv· 
vetlePiyle evvela Afrilıaya, sonra İngil· 

tereye yülılenmelı istiyormUf-
Londra, 23 (A-A) - Niyuz Kroni Avrupadaki tarafsız bükümetleri 

kel gazetesinin siyasi muharriri hayret verici siyasi bir darbe ile 
yazıyor: İnanılmaz şey ama, Hit- bu harbi kazanmak kudretinde ol-
lerin r·n yakın tcır~ft~rların1 w- \~onu S&hife 2, Sütun 7 Je) 

tngtlterea.e he-r ihtinıaLe kariiı solCG.lc nı.ulıareoesı tahnı.ten 11apıtırken vergısı 
l icar et Vekili C.:Ü .ı'l gitti 

Tediyeie~ yavaş gidiyor~ halta- Tfttün piyasası 
ya hız.anması beklenıyor... g e e ı k e e e k 

Varlık vergisi tahsilat işleri he- Bazı kimseler bayram tatilinin !eri bu on oeş günlük mühlete da-

işleri 

------·-----
Şehrimizde tetkiklerde bulunan da vali, belediye reisi, Korgeneral 

nüz yavru; gitmektedir. Büyük ra- on beş günlük müddete dahil olup bildir .. 

ticaret vekili Dr_ Behçet Uz dün Hakkı Akoğuz, parti başkanı, şeh-

B. SIR 1 DAV GiTTi 
----*·----

Liıı, it İ - tihsa· 
l i artır lacak 

-*
Vefdi Soma Jıömür 
madenlerinde tet• 
Jıilılerde bulundu 

Nazilli bölgesinde ve lzmirde 
sanayi müesseselerinde tetkikleT-o 
de bulunan iktisat ve.kilimiz B. 
Sım Day dün sabah Bandırma mı
niyle lzmirden ayYıhnış ve Basma
hanede teşyi olunmuştur. 

iktisat vekilimiz saat 12,25 te 
Somaya vasıl olmuş ve Manisa va
lisi ile Soma kaymakamı tarahn
dan karıılanmıştır. Vekil Somada
ki Linyit kömürü madenini gezmiş. 
stoklar hakkında mallımat almıı 
ve çalışmalan gözden geçirınittire 
Soma madeninde istihsal8.tın bir 

(Sonu Sahile 2, Sütun 4 te) 

••••••••••• 

ln~i lı zler Bordova 
bir halta l aına kıt· 

ası çıkardılar 
-~-~*----

A imanlara göre bu 
lııta imha edildi .. 

Berlin, 23 (AAJ - Alman teb
liği : 17 ilk kanunda bir İngiliz 
baltalama kıtası Bordo eıvarında 
planlarını gerçekleştirmeğe vakit 
bulmadan imha edilmi,tir 

Afrikada mihveri tehdit eden teh
likeler hiç azolmnınıslır. R-0mmel, 
Elalcme~·n bozırununun intikamını 
nlaınadan ikinci bir bozguna uira
mı~tır. Snsuz C'Öl sahasını gcçme
ğe mu,:affak olan sekizinci ordu, 
dün 'en heri Eln~eyla ve Trablus 
arasındaki mesafenin yarısını ka
telmis 11'11unmaktadtr_ Olaylar, 
mlittefilcl<'rın kumnndn ve tesk.iJat 
bakımından diisınanlnrının hiç te 
dununda olmadıklarını i"ipat et .. 
mi"'tir. Buna rnr'lllcn Alman pro
pa(andae;ı Alman umumi efk3.n· 
nın eruliı.;elt•rini bir derece tahfif 
İ(İn "Roınmelin i>nccd~n hazırla
nan bir ptina (Öre çekilmekte ol
duğunu. bu pl3n t.;ayesinde İn~iliz 
kuv\·ctlrritıin ucsuz bucaksız clil
lc·re rt~tmnfra mecbur edildirni, 

(Sonu Sahile 2. Sütun 7 de) 

kamların teslim:ne henüz başlan- olmadığı ııoktasında tereddüde BAZI TACİRLER ANKARADA 
maınıştır. Ancak hafta basında le· düşmüşlcrotır. Vergi, iliinı tarihin- Bazı tüccar dün sabah Ankara
dıyelerin hızlanacağı anlaşılmakta- cien 15 gün ;çinde tediye edilmi' va ~itmi•l~rdir. Söylendiğine gl're 
<llr. olaca2ına göre aradaki tatil ııün· (Sonu ı>ahife 2, Sütun 5 te) 

sabah saat 8.25 treniyle Ankaraya rimizde bulunan mebuslar, ticareti ======::oll:llı 
bark 1 - tir Vekil· tas • -f " s·· • ) ~=:::: e et ey emış . ıs you-. l::ionu Sahi e ~. ulun .. ıe 



YEHI A.SIR SARİJ'E j 
=== ::zz 

---u--·~-· - ·--·-ı(---·;f·-a--i ( ŞEDiR, HABERLERi) 

,, AKA S J icaret oda- Yeni s doğu 
•• BÜYVK ZABITA ROMANJ •• 

- ll- • t_l_L._._.,._,~.-,.•:• 
~ ... ·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-· . 

ŞAHİN AKDUMAH YAZAN: ... ' ... 
-- l .. ay senin ağzını öpeyim! 
lıfallzende ~alqan mıael eden fJIPf define 

sözünü isitince böyle söyli,YOl'da.. 
Berduş Hasnn türkü çağırdığı ilmini öğreruneğe gayret ederdim. 

halde kazmayı da elinden bırak- Bilgimi artırınca da avuç dolusu 
mıyordu. Kazma o dakikada onun para kazanmakta hiç zorluk çek
elinde adeta tef gibi. yahut düm- mezdim! 
belek gibi bir musiki aleti vazife- Şimdi m bur oJan ve şöhretleri 
aini görüyordu ve hanendelerin sayesinde bol bol ~ra kazanan 
yaptığı gı"bi, o da tefin gördüğü hanendelerin hemen hep.si de ön
i§i tempo tutmak suretiyle müte- ce senin gibi idiler! Yani cebi de
madiyen savurduğu kazmasına ifa lik ve bE'ş parasız bulunuyorlar-
ettiriyordu... dıl 

Sonra türkünün bağlantısını Fakat onlar Allah vergi i olan 
söylemeğe başladı: güzel seslerinden istifade etmek 

Çakıcı dağdan iniyOT. 
Kaymakçıya gidiyOT. 
Bana da Çakıcı derler. 
Yar fidan boylum. 
Haticcye vunıldum. 

Ve türkü bitti. Fakat kubbenin 
~·aptığı sada akisleri bunun peşin
den bir kaç dakika daha devam et
ti... 

İşçiler güzel bir rüya görürken 
birden bire uylrudan uyarur gıöi 
olmuşlardı. tçlerlnden biri: 

- Yll§a be HUsnU, diye arkada
~ını alkışladı, seninle gece gündüz, 
hiç dumıadan, din1enmeden çalış
sam yine yorulmam1 Söylediğin 
gilzel tUrkiller kazma sallıyan ko
lumun çektiği yorgunluğu bana hiç 
h issetünniyor! 

Bu kadar yanık, davudt bir sesin 
varken amelelik yaptığın için şa
pyım aklına senin! .. 

- Ben amelelik yapmayup ta 
bundan başka hangi işin ilstesin
<len (~) gelebilirim! Kara cahi
lim! Okumam yazmam yok! .. 

- Gazinolarda şarkı da söyleye
mez misin? .. 

- Gazinolarda şarkı söylemek 
için musikiden çakmak, usul bil
mek IAzım! Ben ise söylediğim tUr
külerin namelerini hafızamın kuv
vetiyle aklımda tutmağa muvaffak 
olabiliyonnn! 

- Ben .senin yerinde olsam Al
lah vergisi olan bu gUzel sesten is
tifade etmeğe çalışırdım! Musiki 

YENi HAVA AKINLARI 
(Baştaraft 1 inci Sahifed~) 

~gal altmdakl çevrelerde İngiliz 
av ve bomba uçaklarının yaptıkla
rı taarruzlarda tahrip edilen veya 
hasara uğratılan tren enkazı yol
lan tıkamış ve askeri sevkiyatı 
durdurmuştur. 

Bu akın çok kuvvetli bir grul? 
tarafından yapılmış ve uçakları
mızın hepsi de üslerine dönm~
tür. 

MUN:tHE YAPILAN AKIN 
Londrn, 23 (A.A) - Münihe 

yapılan bava akını hakkında alı
nan tafsilata göre akın çok tesirli 
olmuştur. Hedef üzerinde dört saat 
uçan bir pilot Münihten uzaklaşır
ken şehrin bir alev denizi halinde 
olduğunu, bir çok binalnrın yandı
ğını, şehrin hava taarnızlanna kar
tı• mUdafaası zayıf olduğunu, pro
jektörlerin pek az f aliyet göster
diklerini, gece avcı1ariv1e çarp* 
mada iki düsman uçağı düşürüldü
n- öylem~. 

Diğer taraftan, Münih akınına 
!iştirak cdC'n İngiliz ucaklarının iki 
tonluk bombalar dclıi1 olmak üzere 
büyilk mikdarda bomba attıklan 
ö,i!renilmiştir. 

Berlln, 23 (A.A) - Düşman 
Münih akınında askeri bakımdan 
h:c bir muvaffakıy~t elde edeme
miştir. 

D. N. B . Ajansı bu akına iştirak 
eden düşman uçaklanndan 12 si
nin dü.cıürlildUğünii bildirmekte
dir. Dü1Urülen uçaklar Storling, 
Lankaster ve Halifaks tipinde dört 
motör ü ucaklardır. Mürettebattan 
en ~ 80 1kf§1 kaybo1muştur. Pllş
man ~6 saat i inde 32 u~k kay-

çaresini buldular. Acırım sana 
Hüsnü!.. lçindc 'Saklı duran bu 
kıymetli definenin değerini, ne ya
zık ki sen takdir edemiyorsun! 
Define lafı işçiler arasında konuşu 
lan sözlerin mevzuunu bac;ka bir 
mecraya tahvil etmişti ... 

Kürek kullanan ~erden birisi 
dedi ki: 

- Aman be yolda,.c:ım!. Hay se
nin ağzını öpeyim! Sen define der
demez hemen benim aklıma geldi! 
Şunun şurasını kazarken içi ağzı
na kadar lebalep altın dolu bır kü
pe rastlasak ne iyi olurdu! .. 

Hem bu mahzen bana tekin de
ğil gibi görünüyor! KimbUir kaç 
bin senelik bir binadır bu!.. Bak
sana duvarlan, kubbesi ne kadar 
kalın!.. Bu tonoz kubbe demin 
Hüsnü türkü söylerken onunl;ı. 
birlikte bağınnakta idi! Burası 
her halde Bizans zamanından kal
ma bir yapı olacak!.. 

Ve eski adamların adetiydi, on
lar altınlarını bankalara vermez
lerdi! Çömlt-k, yahut küp içine ko
yarak toprağa gömerlerdi! 

Bunun burasına ya rumlar, ya
hut ta eski Türkler mutlaka bir şey 
saklamış olacaklar! .. 

öteki işçiler bu fikri ortaya ko
yan amele ile alay ederek gUlme
ğe ba~ladılar: 

- Avcunu yala! .. Aç Tavuk rü
yasında kendisinin Arpa ambann
da bulunduğunu görürmüş!. Ne
rede bu bolluk? .. Ben yıllardan be
ri toprak kazmakla meşgulüm şim
diye kadar d il bir "m dolusu 
altına, tek bir bakır mangıra bile 
ra-;tlamış değilim!. Yerden define 
cıkması lAfı asılsn bir masaldır 
1:.<rte! • 

- BiTMEDi -

HARP VE NESE 
(Baştarah 1 int'i Sahifede) 

HARP VE NEŞE 
Londra, 2 3 (Radyo) - Oeyli 

Ekspres gazetesi Noel arifesinde 
lng:ilterenin yeis içinde olduğunu 
iddia eden Alman neşriyatına ce
vap vererek diyor ki 

Bilik.is Londra harbin başın
danberi hiç bir zaman bugünkü 
kadar hararetli ve ne~li bir şehir 
manzanı_,ı arzetmemiştir. Harbin 
dördüncü senesinde dükkanlar, 
mağzalar, bu neşeyi canlandır
maktadırlar. Stoklar itibariyle de 
durum hiç te fena değildir. 

betmi§tir. 
ALMAN TFJBL!C! 
Berlin, 23 (A.A) - Alman teb

liği: 
Ayrı ayn uçan İngiliz uçakları 

dün Almanyanm şimal batısında 
bazı yerlere tesirsiz iz'aç akınları 
yapmışlardır. Bu akınlarda bir 
düşman uçağı Fransız sahilleri üze
rinde diişürülmüştür. 

ALMAN HUCUMU 
Londra, 23 (A.A) - Dilıı bir 

kaç diişman uçağı şark! ve cenup 
şarkı İngiltere üzerinde uçmuşlar
dır. Bu uçaklardan ikisi tahrip 
edilmiştir. Atılan bombalardan~ 
rar hafiftir. Bir kaç ö1il ve yaralı 
vardır. 

Geceleyin dilşman uçaklan İn
giltere üzerinde faaliyette bulun
mam~lardır. 

Be.rlin, 23 (A.A) - Alman teb
liği: 
Savaş uçaklarımız cenup tngil

terede bir kaç şehre yangın ve in
filak bombalan atmıştır. 

24/12/1942 perşembe güııü matinelerden itibaren.. 

TA y"{-ARE Sinem« sında 
Yeni RUMBA VE GONGA danslarını yapmak maksadi
lc husus! surette çevrilen (İNGİLlZCE SÖZLÜ) 

1\1 A V 1 R ll M R A 
MUSİKİ ... ŞARKI ... DANS ... AMERİKANIN EN MEŞ

HUR DANS GRUPLARI .•. EN GÜZEL KADINLARI 
BAŞ ROLLERDE: ALLAN JOMES - NANCY KELLİ 

M T t N ELER : 1.30 - 4 45 - 8.00 

--·-----
Umumi Aı-zu üzerine bir kaç gün için .. 

TÜRKÇE SÖZLÜ .. .ŞARKILI ... MUSİKİLİ.. 

K \lfiRF_j <•KAKL \RINOA 

--sının y ni y. I 
b tç si l\l!ebus seçımi hazır-

lığı baş amak ~-~--.~---
Oda reisi ue umumi 
fıatilJJ Anharaya 
git~iler-
Ticaret odası reisi B. Hakkı Bal

cıoğlu, rclakatindc oda umumI ka
tibi B. Turgut Türkoğlu olduğu 
hakie dün sabah Ankaraya gitmiş
tir . .{\nkarada, 78 bin küsClr lira 
olarak hazırlanmış olan ticaret 
o®sı. ~43 yılı biltçesi hakkında ve
kal te i at verilec ktir. 

Ticaret odası reisi aynı zaman
da ticaret odasını alakadar eden 
diğer mevzulan da vekAfot nezdin
de takip edecektir. 

-------
T~hlik~li bir yan· 

c.rın atlatı leh 
---~·*----

Dün gece saat 21,58 de Anafar
talar caddesinde Mehmet Daların 
kiracısı bulunduğu 60 odı:ıdan iba
ret iki katlı ~c:ap Kara Osman oğ
lu hanının ikinci katında terlikçi 
Mehmedin imalfithanesinde yangın 
çıkmış, derhnl büyümek ıstidadını 
göstererek esasen yanmnğa çok 
müsait olan bu hruıla çok sık olan 
muhitini pek bilyük bir tehlikeye 
dii§Urmüş ise de yetişen itfaiyemi
zin aldığı seri tedbirler sayesinde 
yalnız yangın çıkan imalnthane 
kısmen yandığı halde tehlike ön
lenmistir 

Bu -ıuu;.da terlikçi ve debagat~ 
yacıları esnafı bulunmaktadır. Hnn 
ve imalathanelerdeki eşya sigorta
lı olup sigorta mikdan henüz belli 
değildir. Ateşin sebebi zuhuru hak.. 
kında zabıtaca tahkikat yapılmak
tadır. 

-------
SPOR 

•• uzere 
Yeni seçim lıanuna yürürlüğe girdL 
Yeni mebus seçimi iç.in itptid i bundan az olsa dahi bir mebus 

hazırlıklara başlanmak üzeredir. seçmek hak.kını taıııyacaktır, 40 
Büyük. Millet Meclisinde kabul bin nüfustan 5 5 bine kadar bir, 
edilen mebus seçimi kanunu resmi 95 bine kadar 2, 135 bine kadar 
r,azetede infşar ederek yürürlüğe 3, 1 75 bin nüfusa kadar 4 mebus 
girmiştir. seçilecektir. Nüfus arttıkça ayni 

Kanun mucibince mebus seçimi yolda muamele yapılacaktır. 
vilayetler itıbariyle yapılacak, her Voliler seçime ba~landığmı ve 
vilayet bir seç.im dairesi, her nnhi- defterlerin tanzimini tebliğ edince 

hazırlıklara başlanacaktır. Oefter
ye bir seçim şubesi olacaktır. Her ler en çok on günde hazırlnnacak-
kırk bin nüfus için bir mebus se- tır. Seçim 29 günde ikmal edile
çilecek, her seçim dairesi nüfusu cektir. 

TlCARET VEKlll 
OOH . TTI 
-*-(Ba~taruh ı ın~ "ahırcde) 

vekaletinin İz.mir şubesi müdürle
ri, borsa ~cısi, birlikler idare he
yetleri reis ve :ızruarı, bankalar 
müdürleri ve matbuat erkfuıı tnra
fından hararetle teşyi olunmuş
tur. 
NEBATİ YAôLAR 
VE rrF AtYEYE EKMEK 
Vekil hareketi sırasında koope

ratifler birliği umum müdilrU B. 
Muhip Öz.yeğite devletçe tesellüm 
edilecek n~bati yağlar hakkında 
talimat vermi,ş ve belediye reisimi
ze günde yirmi dört saat en ağır 
işlerde çalışmak zorunda bulunan 
itfaiye erlerine memur ağır işçi 
ekmek istihkakı verilmesini söy
lemi§tir. 

TACtRLERLE KONUŞMA 
Ticaret vekilimiz tüccarla konuş

tuğu sırada kendilerine, şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
memleketin ticaret file.minde oyna
dıltlan müsbet, yapıcı ve muvaf-

ZELZ :LErt~ FECi 
TAFSILATI 
-*-(Hnştıır~ ı ı ı cı S:ıhıfodc) 

l'aralananlar 488 kişidir. Bu ka
zada 2155 bina taınamiyle ve 1654 
bina kısm~n yıkılmıştır. FeUikcte 
uğrıyanlar çadırlar ve muvakkat 
barakalarda barmdırılınışlardır. 

YARDIMLAR DEVAM 
EDİYOR.. 
Tokat, Samsun ve Sivastan ge

len iaşe maddeleri ve çadırlar da
ğıtılmıştır. Sıhhi heyetler köyleri 
dolnşıyorlar. Yaralılardan lüzum 
görülenler Samsun veya Tokat 
hastanelerine kaldırıldığı gibi ha
fif yaralıların da yerle.rinde tcdn
vis!ne ve felakete uğrıyanlara yi
) ecck, giyecek ve diğer levazım 
dağıtılmasına devam ediliyor. Sı
cak yemek dağıtımı da başlamış
t:r. 

Tokat valisi Erbaada tertibata 
bizzat nezaret etmiştir. Halk hil
kümetin şefkat ve yakın alakasın
oan dolayı çok miltehassistir. 
FECİ TAFSİLAT 

Atat~~rk koş 

su yaklaştı 

• fak rolde devam etmeleri tavsiye
sinde bulunmuş, hükümctçe alı
nan tedbirlerin li.izumu ve ehem
miyeti üzerinde tevakkuf eylemiş
tır. 

Ankara, 23 (A.A) - Erbaa hu
susi muhabirimiz Ünaldan aldığı
mız bir tel~afta yer sarsınllSl es
nasında evin:n yıkılması neticesi 
olarak eşi.rle iki yavrusunun en
kaz altında olmaları dolayısiyle 
pek tabii olarak duyduğu acıya 
ıağmen hadise haberlerini zama
nında yetiştirmek arzusuna tel
graf muhaberelerin!n k ilmesinln 

~-~--k·~--~ 

Koşa Halfıevinden 
başlayıp stadyom-
da ece -

Ebedi Şefimiz Atatürkün Anka
raya ayak. bastığının ilk günü olan 
27 /Birinci kanun tarihinde kır ko
§USU yapılacaktır. 

Koşu sabahleyin saat 1 O da 
Halkevinden başlıyarak İnönü 
caddesi Konak meydanı ve Ataı
türk caddesini takiben stadyomda 
nihayet bulacaktır. 

Bu müsabakaya şehrimiz genç
lik ve müessese kulüpleri, okullar 
talebesi müteaddit takımlarla işti
rak edeceklerdir. 

Müsabakanın tasnifi grup, ta
kım ve fert itibariyle olacaktır. 

Fert itibariyle altıncıya kadar 
mükafat verilecektir. Takım ve 
grup birincilerine aynca mükafat 
verilecektir. Mükafatlar ko§Unun 
hitamını müteakip atadyomda tev
zi edilecektir. 

Yeni Lllı maçları-
Alsancak stadında cumartesi 

günü ~u lik maçlan yapılacakbr: 
Saat 15 te Pamuk mensucat

Silih fabrikası. orta H: Atıf Kut
luoğlu. yan H: Sabri Armagan ve 
Baha Veskedir. 

Pazar günü yapılacak maçlar da 
gunlardır: 

Saat 1 1 de Demirspor - Altın· 
ordu. Orta H: Alil.ettin Ka.:zanova, 
yan H: Faruk Kantaroğlu ve Sab
ri Armagan. 

Saat 13 te Karşıyaka - AtCJ. 
Orta H: F dımi Eri,, yan H: Atıf 
Kutluoğlu Ye Mustafa Şenkal. 

Saat 15 te Cöztepe - Altay. Or
ta H: Eaat Merter, yan H: Faruk 
Kantaroğlu ve Muatafa. Şenkalchr. 

----·---
Ucuz elımelı için 
yeni lıartfar .. 
Memur, mütekait, dul ve yetim

lere dağıtılacak ekmek kartlan la
tanbulda hazırlanmııtır. lzrnirden 
bir memur yann lstanhula giderek 
bu kartlan damga matbaasından 
alacak ve lzrnire getirecektir. __ ...... _. 

:ı;-

Kılıcı YClf'Glıyan 
Pehlivan .. 
Kemerde Sürmel:i. sokağında 

lbrahim oğlu pehlivan Mehmet, 
aralannda çıkan bir münazaa so
nunda Mustafa Kılıcı bıçakla ba
cağından hafif eurette yaralamış 
ve tutu1m lJ1hır. 

SlovaJıya Alman
yaya dayanıyor .. 

Bratislava. 23 (A.A) - Cüm
hurreisi T.isao Slovakyanın büyük 
Almanyaya dayanması milli Slo
vak ülküsünün icaplarından oldu
ğunu aöylem.İf ve tun1an ilive et
miştir: 

c - Adolf Hitler Almanyası 
Slovakyayı müstakil bir devlet ve 
millet olarak tanımııtır.> 

TOTON P1Y ASASI 
Ticaret vekilimiz trenin hareke

ti esnasında bir muharririmizin 
tütün piyasasının ne zaman açıla
cağı hakkındaki sualine şu karşı
lığı vernıİ§tir: 

c - Tütün piyasası için haurhk
larımız henüz tamamlanmamıştır. 
Bazı İstanbul gazetelerinde piyasa
nın yarınki - bugün - Perşembe 
günü açılacağı yanlmıştır. Tama
men yanlış olan bu haberi sara
hatle tekzip edebilirsiniz. Tütün 
piyasasının bir az geçikm~ olma
sında fayda görüyoruz.> 

Ticaret vekilimizin izahından ve 
hususi surette bize verilen bir ha
berden anlaşıldığına göre Ege mın
takasında tütün piyasası ancak 
1kincikanun a;ıının sonlannda açı
lacaktır. Bununla beraber kum
panyalar mubayaa memurlarını 
Akhisar ve havalisine göndererek 
tcsbit muamelesme başlamışlar
dır. 

FUAR BUYJL 
AÇII.JYOR 
943 yıLnda 1zmir fuarının açıla

cağını ve açılma töreninin pek 
parlak olacağını şimdiden kat'i 
surette haber vermek mümkün
dür. Ancak Fuar zamanında tren
lerde eski senelerde olduğu gibi 
mutlak bir seyrU sefer scrbc.stisi 
ve fivat tenzllRtı olmasım bekle
mek doğru değildir. 

BAY SIRRI DAV GiTTi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

az daha arbnlmuı mevzuu üzerin
de durulmuatur. Yakında Soma
dan İzmhe mühim miktarda kö
mür getirilecektir. 

mfuıi olduğu kaydedilmekte ve şu 
tafsilat verilmektedir. 

Hemen hemen 1939 da vukubu
lnn ve biltlin yurdu derin yeis 
içinde bırakan büyük yer sarsın
tısının tarihine tesadilf eden gün
lerde bu yan! yer sarsıntısı mınta
kamızı yeni bir felakete silrilkle
miştir. Mıntakamızda son sarsıntı 
1939 senesindekine nisbetle daha 
~iddetli ve tahripkar olmuştur. 
Zelzelenin merkezi ve vuruş yeri 
Erbaa olduğundan kasabamızla 
yakın köylerde yüksek sayıda in
san zayiatına ve hasara sebep ol
muştur. Erbaada sağlam olarak 
yalnız dört bina kalnuştır. 

Binlarm yıkılışiyle birllkte baş 
gösteren yangın felaketi vaktinde 
alman tedbirler sayesinde önlen
miştir. 

Samsun ve Tokattan gelen it
faiye teşkilleri ve yardımcı ekip
ler tarafından yer sarsıntısı felii
ketinin yangınla bir kat daha ge
nişlemesi onlenirken hükilmct ve 
Kızılayın tedbirleri de halkın im
dadına yetişmiştir. Hükilmet ve 
K.ızılayın jleniş ve yerinde yar
d'Jllları halkın minnettarlığına se
bep olmuştur. 
SIHHİYE VEKİLİ FELA
KET MINTAKASINDA 
Ankara, 23 (Hususi) - Sıhhiye 

Vekili B. HulCisi Alataş yer sar
sıntısı bölgesine hareket etmiştir. 

U. RLIK VERGiSi lŞLERi 
(Haştaraf1 1 inci Sahifede) 

kendileri adına tesbit edilen var
lık vergisi hakkında bazı temenni
lerde bulunacaklardır. Halbuki 

B. Sım Day dün nkpm otomo
bille Somadan Balıkcsire geçmiıı 
ve Balıkesir valisi tarafından kar
fl}anmlfhr. Vekil geceyi Balıkesir- vearlık vergisi ~~nunu, tesbtt edi-
de ~eçirmiııtir. iktisat vekili bu sa- len rakamlara ıtıraz kapıs~~ ta
ban saat onda Balı.keairden ayrıla- mrunen kapamıştır. Bu ıtibarla 
caktJl'. müracaat mercii mevcut olmasa 

IZMIRDE F ABRtKA gerektir. 
lzmirde kurulacak ba5ma fn!ni- PİYASA DURGUN 

kası hazırlıklanna Sümerbank Tıcari piyasada isler gayet dur-
umwn müdürlüğünce baılanmış.- gundur. Tüccara emtca JllUkabi
hr. Bu fahrika en kısa bir zamanda 1.ınde vergisini ödemek üzere 91 
işler bir hale gelecektir. r.ün vade ile avans verileceği hak

----
EVİNİN 
Kirasını artırmq 
İnönü caddesinde 1134 aayıh 

evde oturan Ziya kansı Saadet 
öz.ker ayni caddedeki 115 6 sayılı 
evini 30 lira aylıkla icara vermek
te iken bunu 40 liraya çıkarmak 
suretiyle miHi korunma kanununa 
muhalif harekette bulunduğu idd.i
aaiylc adliyeye verilmi§tİr. 

tu o 

ruz satrnamışlar ... 

kında Ankara muhabirimize atfen 
yazdığımız haber piyasada gayet 
iyi karşılanmıştır. Hilkilmetin mil
kelleflere bu kabilden daha bazı 
kolaylıklar göstermesi ihtima1in
c1en de bahsedilmekle beraber bu 
hususta başkaca tamamlayıcı ma
lumat yoktur. 

Üzüm piyasası ve satışları gayet 
durgund.ur ve her numarada his
sedilir bir tenezzül nazara çarp
rn aktadır. Monifatura satışlarında 
Öa hissedilir bir isteksizlik görül
mektedir. 

Bcrgaınanın Ertuğrul mahalle- ----
sinde oturan bakkal Salih Divrik Pahalı et satmlf-
ile uzun çarııda bakkal Veli öz- Keçecilerde 179 sayılı dükkan-
bek dükkanlannda mevcut tuzu da kasap Mehmet Atanesli fazla 
sah§a arzetmedikleri iddiasiyle fiyatla et satbğı iddia olunduiun-
adliyeye verilmiglerclir. dan tutulmuştur. 

24 ıııı ııanun Per$embe ıocı2 

Yavrula .. 1 Afrika 
rım1za ye- Savaşı 
ni yardım Mihveriçrn~lı 

nazllı 1111' safhaya 
~~~--.----

M isafıı Milli olıalan· 
dafıi ~ofısaf talelJe 
i~in teberruler •• 

"lzmir Misakı Milli okulundaki 
yoksul çocuklar için buı hamiyetli 
vatandaşlar tarafındnn yeni yar
dımlar yapılmıştır. Bu meyanda 
Mehmet Akosman 30 soba boru
su, 6 dirsek, yüzülmüı bir koyun, 
1 çuval fasulye, 1 çuval patates, 
1 /2 çuval pirinç, Hasan Serter 12 
çift ayakkabı, Raif Cilô.su; 4 pal
to, 2 takım elbise, Hilmi Akçe 1 
teneke zeytinyağı, Şükrü Özyağcı 
1 teneke peyniT, Raşit 1 teneke 
pekmez, Ali Calip 1 teneke pek
mez, 24 çift çorap, Nezir Talu 1 
teneke tahan, Mehmet Necati 1/2 
teneke pckme.ı.li taban helvası 
Jbrahim, Mehmet 1 çuval fasulye 
95 kilo, Kazım Serter, Alim Uğur 
1 çuval nohut 1 00 kilo, Adil Kız.ıl
can 30 kilo üzüm, izzet Fidan 20 
lira, Mehmet Helvacı 1 O, Mehmet 
Başçı 5, Ahmet Atalay 5, Tahir 
Baykara 5, Necmi Gömlekçi 5 lira 
ı; ermişlerdir. 

Şefik Sipahi de her hafta 6 ki
lo et vermcği taahhüt etmiştir. 

MOSKO~AYA GORE 
( Pac;trırah 1 inci Sahifede) 

\arın açtığı gedikten ilerleyen bil
yük mıkdarda Rus piyade kuvvet
leri işgal ettikleri mevzileri derhal 
tahkim etmektedirler, böylece kt· 
zıl or<lu sağlam bir cephe kurarak 
ileriye doğru akmaktadır. 

SOVXTI' TEBLlôLERt 
Moskova, 23 (A.A) - Tebliğ: 

Orta Donda mühim bir müstah~ 
kem mevki zapteailmiştir. Buraclıı 
2200 esir alınmış, bir mikdar ağır 
top iğtinam ele geçirilmi~tir. Baş
ka bir kesimde Sovvet tanktan 
Mihver hatlarına nilfuz etmişler
dir. 

STALlNCRADDA 
Stalingradın şimal batısında 

düşmanın bir çok miistahkı'.'m 
mevkii tahrip edilmiştir. 

Diğer noktalarda Mihverin kaı·· 
şı ta:ırruzlan püskUrtülmüstilr. 

STAL!NCRADDA 
VE DONDA 
Moskova, 23 (A.A) - öğle üze

ri neşrolunan Sovyet tebliğine ek
tir: Stalingradın fabrikalar D8lge. 
sinde kıtalanmız faal hareketleri
ne devam etmişlerdir. Stalingradın 
şimal batısında nruharcbe devam 
ediyor. 

Orta Don bölgesinde kıtalarımız 
taarruzlarına devam etmi§lerdir. 
Bazı meskün yerler Atmanlardnn 
gerive alınmıstır. 

Moskova, 23 (A.A) - Geceki 
Sovyet tebliğine ektir: Stnlingra
dın sanayi mahallesinde hücum 
müfrezelerimiz Almanların 10 
blokhavzu ile 25 zırhh sığınağını 
tahrip etmişlerdir. Bir gün süren 
bu çarpışmalarda kıtalanmız tak
riben 2 Alman piyade bö1Uğünü 
yok etmişlerdir. Stalingnıdın şimal 
batısında topçumuz Alman birlik· 
lerini şiddetle dövmüştür. Rus bir· 
likleri mevzilerini düzeltmi~lerdir. 
Stnlingradın cenup batısında mu· 
harebe devam ediyor. Rus kıtalıırı 
meskön bir yeri geriye almak i~ln 
baskılarını nrtırmış olan Almanla· 
rın bUyilk kuvvetlerle yaptıkları 
karşı taarruzlan püsltürtmüşler· 
dir. 

ORTA DONDA 
Orta Don bölgesinde kıtalanmız 

t arruzlarını muvaffakıyetle ge
r tiriyorlar. Burada Almanlar b"r 
<'Ok harp teçhizatı ve miihimmat 
bırakıvorlar. Bir Sovyet birlii!i 'ki 
gün süren muhnrebelerde GOOO Al
manı imha etmiş, 100 kamyon, 200 
vagon, muhtelli mühimmat ve bir 
<'ok top almıştır. Bac;ka bir kesim
de bir Alman taburu, komuumı ve 
biitün kurmay heyetivlc birlikte 
teslim olmuştur. 

l\1!1<'RKFZ CEPHEStNDE 
Merkez cC'ohesinde mevzilerimi

zi tahkim ederek kam hücıımbrn 
ı'e>vnm etti ·.Rfovin batı bölızesinde 
bir Alman pivade böli.iğü vok ediJ
mistir. B" blok:havz ve iki zırhlı 
s· 17ınak zantettik. 

Smolenqkte Rus çetecileri bir 
Alman askeri trenini tahrip etmiş
lerdir. 

Al 

girmiştir .. 
(Ba tarah 1 tnci Sahifede) 

Reneral nfongomerinjn ileri hare
lı~~inde nnsmn tereddüde (!) dü,
ınuş olması Alman planının mu
vaffakıyetini ispat ettiı:.ini. iddia 
etıncktedir. 

Diğer taraftan Almanlar bu id
dinnın kıymetsizliği çabuk rneyda
ı•n çıkmnsı ihtimalini de düsüne
rek bir ikinci ihtimale daha ka
pıyı açık bmıkmağı unutnıanıı~
lnrdır. Bu sebeple Romnıel tara
fından tntbk edildiği iddia olunan 
planın crgeç bütün Alınan kuv
vetlerinin Ttmusta toplanmasını 
imkUn dnhıline koyacağını ima 
etmektedirler. 

Görülüyor ki Alman mareşah 
yeni bir müdafaa hattı k-ıırarak 
general l\longomcrinin muzaffer 
ordu unu uzun mtiddet durdura
mazsa mihverciler Afrika partisi
lf' birlikte Akdeniz savaşını da 
kaybetmi olacaklardır. Bu hadi
senin tabii bir neticesi olarak İtal
yanın dunımu büsbütiin fenalnşa
cnk, belki de tutulmaz bir hale 
gelecektir. 

Müttefikler stratejik durumla
nnm hah ettiği avantajlardan fay
nalan:ırnk Afrikaya milyonluk or
dular, muazzam harp malzemesi 
yığnıaktadırlar. Öyle ki Afrika, 
dnha şimdiden A vrupaya karşı ya
pılacak haı•eketlcr irin dev çapta 
bir cephanelik ve insan hazinesi 
hı:ılini nlmıstır. Geçen harpte Frnn· 
~:.ya sava kudretleri bakımından 
t'n değerli askerleri veren batı 
Afrikadn, Fac;ta, CC7.ayirdc sefer
lıerlik hanrlıkl:ırı hararetlcnmiş
tır. Bu şartlar dahilinde Mihverci
lerin Tunusta her istikametten ge
lecek taarruzlara uzun znman kar
' ı koyabilecek bir köprü bı,·ı te
sis etmeleri, daha doi:"'l'usu Bizcr
foyi ikinci bir Ccbclüttarık haline 
koymnlan zayıf bir ihtimaldir. 

Bir İnJ{iliz sözcüsü Afrikada ka
ti neticenin alınması kin en a7. da
ha bir kaç hafta beklemek lazım 
geldiğini söylemiştir. Umumi ka
ııaatc göre, miittefikler 1943 baha
nndnn evvel Afrika harbini kati 
olarak tasfiyeye çalışacaklardır. 

ŞEVKE!' Bİ!.GJN 
----·---

Burdur ve Orrlu 
v v~r!!İ i 
~---*-~~-

Ordu, 23 (A.A) - Varlık VeT-

gisi listeleri bugün vilayetin her 
tarafında ilan edilmi~tir. Bu liste
lere göre vilAyetimizde varlık ver
gisi tutarı 250750 lirası merkez.e 
ait olmak üzere 424 bin liradır. 

BURDURDA 
Burdur, 23 (A.A) - Dün hU

tiin vilayette varlık vergisi listeleri 
il'in edilmiştir. Listelere göre ver
ginin tutan viliyetimiz için 172 
bin 409 lirayı buluyor. 

Çiçek aşıeını 
ihmal etnıevinizs 

.J -· 
Çiçek hastalığından korunmak 
için bütün memleket dahilin
de çiçek aşısı tatbik edildiği 
mıılumdur. Şehrimiz sıhhat 
müdürlüğündeki hükümet ta
bipliğinde ve belediye mınta
kalarında ihtiyaca bol bol ye
tecek kadar aşı mevcuttur. Bir 
defa aoılanıp ta aşısı tutmıyan- .ı 
lann aıılan tutuncaya kadar 

mükerreren kendilerini aşılat
maları lazımdır. Vatandaşla-

rın kendi aıhhatleri bakımın
dan bu hayati icaba ehemmi
yet vermelerini ve behemehal 
nşılanmalannı tekrar 
ederiz. 

BAY H TLERtN 
PLANLARI 

(Baştarab 1 mci Sahifede) 
duğunu iknaa çalışdığına şüphe 
yoktur. Bu darbe, ~ovyet Rusya 
ile münferit sulh milzakeresinden 
başka bir şey değildir. Hitler böy
le bir müzakere açmak için Sov
yet Rusyayı doğudan Sibiryaya 
taarruzla tehdit ediyor. Bu suret.-

(Baştarah l mci SahJiedc) le Rusya bertaraf edildikten sonra 
vaşlar devam ediyor. Almanya bütün kuvvetleriyle ba-

VORONEJDE tıya yüklenecektir. O zaman batı-
Voronej civarında Alman kıta- da ilk yapacağı iş Akdenizde müt

lan buzlar üzerinden nehri geçe- tefik tehlikesini ortadan kaldır
ı ck düşman hattına girmişler ve mnk olacak, bu da İspanyadan b
bir çok mevzileri zaptet~lerdir .. panya hükümetinin rızasiyl~ veya 
Bu muharebe mevzilerinde bulu- rızası olmadan geçerek Afrıkanın 
nan dUşınnn askerleri imha ve~ 11imal batısında girişilecek hare
csir edilmiştir. Düşmnnın karşı ketlerle haşanlacaktır: .B~ndan 
hücumlan kısmen hazırlık devre- sonra, )lava yolundan hır ıstıla te
sındc iken akamete ur_tratılmıştır.. tıebbüsU ile tngiltereye ağır bir 
DİÖER YERLERDE darbe indirilmesi gelecektir. 
Şimal ve merkez kesimlerinde Böyle bir plana bizzat Hitlerin 

mevzft çarolŞJllalar ve keşif faalt· bile inanması güçtür. Acaba Hitler 
yeti olmuştur. böyle hayali bir proje ile ~in icin-

Velikilukiye düşmanın yaptığı den çıkacak mı, yolwı böylece ta
hilcumlar Alman kıtalannın çetin raftarlarının güvenini artırmak mı 
mukavemeti karşısında aldm kal- istiyor? Bunu kestirmek pek ko-
mıstır. ley değildir. 



24 ıııı fıanun PerşemfJe 1942 

(Jmumi durum ve ln.~iliz gazeteleri 

Almanyaya karşı asıl 
hücumlar önümüzde
ki yılda başlıyacak 

raymis gazetesi fJu nofıtayı belirtiyor ... 
Londra, 23 (A.A) - Orta Don- cumları durdurınağa mecbur ka

daki Rus zafe;;eri Londra gazete- lacaktır. Almanya kaynaklarını iyi 
!erinde bütün diğer haberlere te- kullanmak zorundadır. Ve Alman
kaddüın etmiştir. Taymis ve Deyli lar, seçtikleri şu istirahat zama
Telgraf gibi büyük gazeteler bu nında mütemadiyen çarpışmak zo-
zaferi alkışlıyorlar. runda kalmışlardır. Rusların cesa-

TAYMtSIN NEŞRiYATI reti her halde büyük ümitler bağ-
Taymis orta Don hareketleri !anacak kadar büyüktür.> 

hakkında diyor ki: 1BER1K ANLAŞMASI 
cOrta Donda Rus ordularının İspanya • Portekiz anlaşın= 

heyecanı çok büyüktür. Hareketin hakkında bugünkü Taymiste bir 

RUSYADA SON DURUM 
-~~~·"*~~~~ 

(Başlarah l inci '\ahi!tde) 

Almanlar bu kuvvetlerin Sovyet 
ilerley~ini geciktireceğini umu
yorlardı. 

Halbuki Ruslar bunların imha
sını daha oonraya bırakarak ileri 
hareketlerine hızla devam etmiş
lerdir. Bu <'evre düşmanın bütün 
kış tutunmağa karar verdiği böl
gedir. Buraya her çeşit harp ve 
ıaşe maddeleri yığılmış bulunu
yordu. Şimdi Almanlar bu mal
zeme depa!arını kaybetınişlerdir. 

STALİNGRADDA 
Stalingrad kes'minde kuşatılan 

22 Alman tümenini kurtarmak 
ıcin büyük gayret •arfetınektedir-
1er. }~otelnikovonun cenubunda 
ber gün şıddetli muharebeler ol
:naktadır. Fakat Almanların hu 
bölgede gittikçe artan bir üm:t
"izliğe düştükleri barizdir. 

Stalingrad şehrinin ~imal batı
>ında topçu ateş' küçük ölçüdedir. 

YENi A.SIR 

Borsa 
ÜZÜM 

301 İnhisarlar 50 
195 H. Elbirlik 53 
81 K. Mahmut 55 
51 Şaban Özşın. 55 
42 H. Avni Öz 55 
41 Ş. Uğur 55 
20 Ka. Hulôsl 63 

731 YekCln 
235726 i Umumi yeldin 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

ZAHİRE 
30 çuval Fasulye 50 
61 çu. Susam 49 

40900 kilo Z. yağı 107 
4000 kilo Pi. yağı 100 

41563 kilo Pa. y. 170 

54 75 
56 
55 
56 
59 
56 
65 

52 
53 
55 
58 50 

54 
49 

116 50 
100 
175 

SAHiFE J 
~===cgaaaaaıaııııaaıııııııl -8 Dr. Operatör ~ 
~ SEDAT BELGEP.. : 
:. DOöUM VE KA.uH.; HA~ ' 
" TALIKLARI Mtl'TEHASSIS: •. 

Lokanta, Kahve, 
Gazino sa hin erine 1 

Birinci Kordon Gazi Kadın- ~ 
!ar otobüs durağı Ni. 288 de 'ı 
hastalarını kabul ve tedavi 
eder .. TELEFON 4116 

Y-OGX!J ... -oor~~=~~Q~J; 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
Tepecikte Tephirhane ittihaz edi. 

len binada bazı tadili.t yapılması 
işi yazı işleri müdürlüğündeki ke
şif ve §artnameıi veçhiyle bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Keşif bedeli 12600 lira muvalc
kat teminatı 945 liradır. Taliple
rin teminah iı bankasına yatırarak 
haftanın pazartesi. çarşamba ve 
Cuma günleri saat 16 da encümene 
müracaatları. 
18 21 24 28 7083 (3213) 

Kızılay tabii Sodası piyasaya verilmiştir. -DEPO: Yeni - İzmir Eczanesi - Anafartalar caddesi Hatuniye 
T E L E F O N : 2067 22, 24 (3226) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
E Devlet Demır Y oliarınaan ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mısm idare tarafından verilmek şartiyle takriben (18,000 _ 22,500) 

kilo dekistrin kapalı zarf usuliyle imal ettirilecektir. 
Muhammen bedeli beher kilo dekistrinin imal ücreti 80 seksen ku

ruş hesabiyle 18,000 on sekiz bin liradır. 
Eksiltme ll /İkincikanun/1943 Pazartesi günü saat 15,30 on bq 

buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

şekli, Alınanlar için isteyerek ge- Ba,makale çıkmıştır. Gazeteler bu RUSLAR DURDURULMADI . 
riye çekilmek meselesinin bahis husustaki haberleri birinci sahife- Londra, 23 (Radyo) - Taymı- ~~=:~:!~:~~ 

Havagazı fabrika.sına ait tahmi
nen 300 ton zcrodia maden kömü
rünün % 20 fazla veya noksaniyle 
mahdut mesuliyetli Türkiye kö
mür satış ve tevzi müessesesi İzmir 
şubesinin dep09undan veya göste
receği yerden havagazı fabrikası
na nakil ve ietif işi pazarlıkla bir 
müteahhide verHecektir. 

Bu işe girmek iste~·enlcrin 1350 bin üç yüz elli liralik muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği veı:ikalarla tekliflerini muhtevi zarf
larını aynı giln saat 14.30 on dört otuza kadar komisyon reL•liğine ver
meleri lftzımdır. 

mevzuu olmasına imkin bırakma- !erine k.oyarak hUdiseye atfolunan 1 r.in askeri muharrıri yazıyor : 
ma:ttadır. ehemmiyeti göstermektedirler. '. Almanlar artık Orta Donda Rus 

~~...G::cc=c:cc~"X- .... 
7.30 Program ve memleket saat 

~yarı, 7.32 Vücudumuzu çalıştıra
iım 7.40 Ajans haberleri 7.55 • 8. 
30 Müzik pi. 12.30 Program ve 
memleket taat ayan 12.33 Müzik 
pi. 12.45 "'-ians haberleri 13.00 
13.30 Müz'k : Karışık sarkılar. 18. 
Program v~ memleket saat ayarı 
18.03 Müzik : Geçit programı .. 
18.30 Konuşma (Dış politika ic
mali .. ) 18 45 Milzik : Sa7. eserleri 
Ye oyun 1-ıavaları 19.00 Konuşma 

Bu işe ait şartnameler komisyonda para~ız olarak dağıtılmakta-
dır. 24, 28, 1, 5 

Almanya biliyor ki· önümüzdeki TUNUSA DA!R tazyikinin ağırlığını saklanuyor-
sene içinde dü•manlarının daha iyi Gazeteler nisb! bir sükCln hüküm l•r. Kızılo.-ôunun kullandığı kor-

7110 (3256) 

hazırlanml§, daha tecrübeli ve d~ha süren Tunu.•taki hareket.sizlikten k unç mikdal'da tanlc kuvvetin<len 
büyük kuvvetlerle vapacaklan hü- de bahsediyorlar. ve karşıl~tıklan muthL, tazyıkten 

Muhammen bedeli beher tonu 1 
100 kuruştan 300 lira, teminatı 45 
liradır. Taliplerin teminatı i~ ban
kasına yatırarak. makbuzlariyle pa· 
zarlık tarihi olan 25 /12/942 cu
ma günü sa.at 1 6 da encümene 

İLAN 
İzmir Valiliğinden: 

------·--· ___ ---·----- bahsediyorlar. Ş:mdi açıkça görü İzmir vilayetinin Urla kaz.ısı dahilinde Kavacık ve Efençukunı 
mevkiindeki altınla mahlut simli kurşun madenin& yüzde 60 hiss,._ 
ye sahip bulunan Kavacık ve F.fençukuru altınla mah!Clt simi! kur
şun madeni T. A. Şirketinin ödememiş olduğu 1930/1942 seneleri 
resmi mukarrer, teçh:zat ve güzeşteleri tutan olan cem'an 7R21 lira 
D7 kuruşun 1. l/1943 tarihinden itibaren ~ranın tediyesi günUne ka
,dar geçecek müddetin senevi yüzde 5 fayiziyle birlikte iki ay içinde 
mal sandığına yatırılarak makbuzunun lzmir mıntakası iktisat mU
rllirlUğüne ibrazı ve alcsi takdirde bu borcun maadin nizamnamesinin 
.i7 nci maddesine tevfikan icra yo!iyle tahsili cihetine gidileceği teb-

Sui a~t d~v Si 

(Baştarafı 1 ınei Sahifede) 

1 

r.ıücadele ettık. İşin teferrüatına 
SÜLEYl\1AN YİNE kadar de>mekle namus dairesinde 
TERCtl'MAN İSTEDİ l·areket ettik. Gösterdiğim'.z her 
Celse açılınca ilk defa berber ~~!ilin, il~r~;ye sürdüğü":üz her id-

Süleymana söz verildi. İyi Türk- aıanın bulun mesulıyetını dcruh
çe bilmediğinden bahis ile müda- te ett:k ve etmekteyız .. Ne şaşır
faasını yapabilmek üzere bir ter- dık, ne boca~~dık .. Sö~.lerim bita
cüman tutulması liizım geldiğini ıafane ve muterekı Turk kanun
iler'.t?e sürdü. Bu talep evvelce larına ve ldalet. pren~iplerinp uy
reddedildiği cihetle tercüman tu- gun ~la;ak tetkık edılince _masu
tulamıyacağı kendisine bildirildi .• mıyetımız :nutlaka tesbıt ed:lecek-
Berber Silleyman da kendini mü- tır .. • . 
dafaadan vaz geçti. ~undan >onra sıra K~rn~!~fun 
YENİ BİR İSTİDA mudafaasına ııeldı.. Vakıt ogleyı 
Sera Pavlofa geldi .. Pavlof mü- gecti~inden cel•e tatil olundu. 

dafaasıru yapmadan önce Korni- KORNILOFUN 
lofla birlikte hazırladıkları bir is- Mtl'DAFAASI 
tidanın okunmasını istedi. Bu is- !kinci celsede Kornilof ınüda-
tidada dosyadaki ba%1 evrakın vale- faasına bQsladı. o da masum olduk. 
ünde kendıierine tebliğ edilmedi- !arından, -esasen suikast denilen 
ğı, parçalanan adamın Ömer olma- hadisenin mevcut olmadığından. 
dığını gösteren bir çok deliller bunun gestapo ajanları tarafından 
bulunduğu halde bunların ince- tasniğ edildiğinden, raporlarında 
lenmesine yanaşılmadığı ileriye tezatlar bulunan ehli hibrenin 
&üriilmekte idi. Baş muavin Ke- mahkemeye çağrılmadığından, 
mal Boranın kendilerine karşı mu- ölenin hüviyeti tcsbit olunmadı
amelelerinden şikayet eden kısım- ğından, hatta Süleymanın da ölen 
1arda bir •Hokkabaz• kelimesi de sahsın Ömer olmadı!\ını ispat ede
geçmekte idi. • ceğini geçen celsene ileriye sürdü-

Reis Pavlofa bu gibi sözlerin ğü halde dinlenmediğinden bah
kanun! takibatı icap ettirdiğini setti. 
hatırlattı. Bu sırada Kornilof söz Müdafaaları sırasında başmua
ala.rak km:ıd:ial tar•f1 nd• 0 da im- vin Kenı.al Boranın adaletten baş
zalanınış olan istidadaki •Hokka- ka her şeye hazır olduğu şeklinde 
baz, kelimesinden bir şeyin ye- bir cümle sarfetti. &>is bunun 
rıne diğerini göstermek manası üzerine ihtarda bulundu. Tecavü
kastedHdiğıni ve fena bir maksat ze devam ederse müdafaasından 
gildülmediğini söyledi. İstidanın mahrum edileceği kendisine söy
okunmasına devam edildi. Üçüncü lendi. 
sahifede •Hokkabaz• kelimesi tek- Kornilof: 
rar geçiyordu. c - Asıl bana tecavüz edilmiş-

MAKAMI İDDİANIN tir. Yirmi seneye mahkOm edildim. 
MÜDAHALESİ Bu sözlerim kanuna uymasa bile 
Müddelumuml Cemil Altay mü- kanaatimi ifade eder> dedi. 

dahale etti. İstidanın evveli heye- ABDURRAHMANIN 
ti Jıakime tarafından tetkikini, Mtl'DAF AASI 
tahkir eden cümleler çıkarıldıktan Bundan sonra Abdurrahmanın 
sonra okunmasını talep etti.. Bu avukatı Şakir Ziya eski mürlafaa-
talep uygıın görüldü. sını tekrarladı ve Sovyet tebeası 

PA VLOFUN MÜDAFAASI maznunların yalan söylediklerini 
Bundan sonra Pavlofun yazılı anlattı. 

olarak verdiği ınüdaiaasının okun- Abdurrahman da avukatının 
masına başlandı.. Ancalı: bu mü- sözlerine tamamen İ.•tirak etti Ber
cafaa da okunmadan önce hakim- ber Süleymanın ce,,;. evinde Ömer 
ler tarafından gözden geçirilerek Tokatın halen İsviçrcde bulundu
hakaretfuniz kısımlan mahkemece j;unu söylemek suretiyle hir şa
çıkarıldı .. Pavlof bu müdafaasın~ '.\-ir! cık~rch~ını ilUve etti. 
da masumiyetinden bahsettikten Pavlof ve Kornilof bu sözlere 
sonra hüla~aten diyordu ki: karşı tekrar bazı sözler söyledi-

« - Bizim Süleyman ve hempa- ler. 
lariyle tanışmış olduğumuz ne ile KARAR 
sabittir? .. Benim her hangi bir ta- Artık tahkik edilecek cihet kal-
leb'm Kemal Bora tarafından sün- madığından mahkeme heyeti ge
gü ile karşılandı. Derhal hepsinin reğini düşündü, Abdurrahman ve 
reddi istendi. Kemal Bora benim Siil~VJTıanın PSki5.'. ribi onar sene 
huvumun kötü oldugundan dahi Povlof Komilofun 16 sar sene se~ 
bahsetti..• k' kse J " " aya e • rivet e ve r<!S<>n ka-
YİNE •ÖMER DEGIL• bili temyiz olmak üzere ınahkı'.ım 
İDDİASI •dildiğini bildirdi. 
Huyundan bahsetmek salahiye- ---

tinın yalnız refikasına verilmiş ol- r A N C A D A 
duğunu müdafaasında kaydeden M .. 
Pavlof kanunun sarahatine rağ- llStrcJıil bir fııta 
men ehli hıbre~ ·:ı dinlenmediğini, 1ıurultı]1or •• 
bu davada elcspertizin hususi b:r 
ehemmiyeti olduğunu, müdafaa 
haklarının dalına ilımal ecllldiğini 
Ömerin akrabalarının şahit olarak 
celbolun .• ası talepler'1ıin de red
oodildiğini lcri\•e sürerek diyordu 
k.i : 

, - Belk..i Öm<"rin vaka günü 
Toros otelini tcrkett'ği şahitlerle 
tesbit edilmişse de ölen adamın 
eskali bunun Ömer olmadığını 
gi>stermiş, 5iileyınanın: son sözleri 
de bu hakikati tl"yit etmişt'r. Ha
taen Ömer Tokat diye sanılan şa
hıs Alcksandr Moranskidir .. • 

Tanca, 23 (A.A) - Alınan ha
berlere ı::öre askeri makamların 
mü.<takil kıta ad;le milletler arası 
1'ır kuvvet tf'kili niyetinde oldulc
ları bildiriliyor. Gönülliilerden 
kurulacak olan bu kıtaya mütare
ke zamanında nezaret altına alı
ı·ıp şimdi serbest bırakılan İspan
,·ollar basta kabul ed'lecektir. 

Norvec - italya
Hacarfstan 
msn.~nda ticaret 

lüyor ki Rus iledeyisi katiyen dur
cıurulmamıstır. Ve Almanlar en· 
dişe verici bir mesele karşısında
<arlar. Sovyet kıtaları Ukrayna 
rudutlarında çarpışıyor1ar. Yeni 
Sov~·et ta'lrruzunun stratejik ne· 
t celer baklmından bundan evvel
ki taarruzlardan çok daha mühim 
olduğunu 'öylemek kabildir. 

müracaatları. 7 1 5 7 (32 60) 

(Ziraat saati..) 19.15 Müzik (pi.) Acele Satııııı ev .. 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
l:aberleri 19.45 Serbest 10 Dakika Karan>ma Hatay cadde.;inde 
19.55 Müz:k : Şarkı ve türkiller.. 271 numaralı kfugir 7 odalı, 
20.15 Rad.,0 n,aztesi 20.45 Müzik: elektrik ve Halkapınar suyu. 

FON •BOCK• ORDULARI " içinde ell:den fazla meyve 
l'ğ yerine kaim olmak üzere ilal' olunur. 7151 (3261) 

--- ---·------·-------------TEHLİKEDE.. pi. 21.00 Konuşma (Evin saati .. ) 
21.15 Müzik : Müzik sohbetle- ağaçları bulunan bir ev bah- ZonguldaJıta Ere..MJi fıömiirleri ;~ıetmesl: Londra, 23 (A.A) - Royterin çesiyle birlikte satılıktır. Ar- '!I "'Y 

o•keri munabiri yazıyor : Orta ri.. 21.45 Müzik : RADYO sen- zu edenler Anadolu gazetesin- Sağlık teşkilatına 300 lira ücretle bir dahiliye mütehassLSı alına-
Donda son Rus muvaffaloyeti fonl orkeso:rası 22.30 Memleket de L. A. ya müracaat edebi- cakt.ır. Ayhk ücretler üzerine aynca pahalılılı: zammı verilmekı.ıdir. 
general Fon Bock ordularının mu- saat ayarı, ~ians haberleri ve bor- lirler.. 1 _ 2 (3255) Taliplerin 25/12/942 günü ~ına kadar Zonguldakta işletme 
kadderatını tayin etmişe benze- salar 22.45 - 22.50 Yarınki prog- lı••••••••••••ıii! umum müdürlüğüne müracaatları il~ olunur. 
mektedir. Rusların son tebl:ğlerin- rnm ve kapanış.. ~;;;;;;;;;;z;;;;;;:ı;c;;;;;;c;;;c»j;öl:i f 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
de ele geçirdiklerini bildirdikleri K ·--------------
rr.ühim meskan mahal sanıldığına f"'~...ıcr.>"'DÔ:K==:,==o==Rııı:.c"~: ~ DR. SALAffETTİN Fırm •-ileri Ceml"etf Reisliğinden : 

7034 (3203) 

göre Millerovodur. Şimcl.'ye kadar 8 .a i'I ı.: "'i'~ -' 
tesbit olunduğu gibi Sovyetler H $üleyman Çullu :-: l! rEKAND Cemiyetimizin bundan evvelki umumi heyet toplantısında ekseri-
resmi habe.-'.erde ele geçirilen yer- ~li~ Basmahane istasyon civarı.. t\ ti ÇOCUK HASTALIKLARI yet temin edemediğimizden son toplantımız 25/12/942 Cwna günil 
!erdeki durwnları iyice kuvvetlen- •, Gaziler caddesi 1272 Piliç ~ ~ l\IÜTEIIAS~IS~.. . saat 15 le İkinci Kordonda 81 numarada yapılacaktır. 
medikçe mahal ismi vermemekte § So. 27 sayıdaki muayene- 'l ~ Hastaların~ _her gun ogleyın Keyfiyet ilan olunur. 7144 (3259) 
ve bu hususta çok ihtiyatlı dav- B hane ve evinde hastalarını her 8 §saat 1 rlen ıtıbaren Numan za-ı 

ra:::~r~;İRAFLAru ~_::;:::ı:::Jr:~:~~ §~u~~~~~~:~::::~~h;t~i ~,rs..:ır.»~(=-;.;;ııo~="=A======;,B====;r===k==,~,==:ı=K==aribo~na~ıı"z.ı.:ıır,. 
Londra, 23 (A.A) - Yeni Rus a; cc: :c:ccc~c=cccca~c-.ı:r~ 

taarruzu tam inkişaf haline!.. bu- ~ il A t i · TLt 
lunmalctadcr. Bu taarruz Vorone- A ..) d -~~ i KUTU ALTIND K YEŞ L ETIKE (8 ERK) 

rloğl'U inki~af ederse buna hayret Mtl'JDE ..ece anc:c:::::ı::"::::=::c:cc::c:cı::c:::ıııc;ııcıucı:.c::ı 
iın cenubunda Alman cenahlarına yoJD a i'I., ODL'N İSTİYENLERE İSMİNE DİKKAT EDİNIZ .. 
etmemek Jôzımdır. Vaziyet:n ve- ~ l\Iadrıın Oteli altında {İçkili Fabrikalar, mii=ese'er, otel-
hameti Berlinin kendi itirafile sa- l' Madran Lokanta) 51 bütün ta- ler, fırınlarla evlere çaınaşır-
bittir. '/ı Jnmlyle devren .. tılıktır. lık, sobalık her nevi kesilmiş Uc Pe 

~ Sahi.Dine 111w-.e..t- ____ _,, muhtelif cins odunlar.. z m ez 
MiLLEROVO ALINDI MI? )- l ·- 3 {3257) · Depomuza bir defa müracaat 
Bazıları Rusların hayati bir şe- """'""'""'""'""'""'""'""'""'""'-<::::-<::::.< ~" f'!yda iktizasıdır .. 

hir olan Millerovoyu aldığını, ba- §.ııı:ı:ccD===ocııcKıccır:o=:ıoc R :ıı~S Iznıir Bahçe anhan yanında 
zıları da muharebelerin şimcll bu " ö 1251 inci sokak ı Numarada 
~ehrin dış mahallelerinde cereyan 1 ı .ı Ziya İbrahim Kiremitçioğlu .. 
ettiğini söyliyorlar. Mevcut ka- ŞEREF TOMRVK ~ TELEFON : 3917 
raate göre Sovyetler cenuba doğ- 51 ASKER! HASTANE ı 
ru ileri hareketleronde general ~ DAHtLİYE Mtl'TEHASSISI 
Fon Bock kuvvetlerini kurtarmak § Muayene saati : 15 - 18 ~ 1 
teşebbüsünü tamamen akim bırak- Sı" Birinci Kordon 290 S 
mak maksacimı takip ctınektedir- Gazi 'Kadınlar otobüs durağı il 
ler. Netice Alınanların Rus ham- TELEFON : 4464 il 
~esine karşı gösterecekleri muka- ~.,,.~.=ı:: ====Qc:c:::c:r: 
vemete ve Alman başkumandan
Lğının ku vvet!erine stratejik b:r 
ricat yaptırıp yaptınnıyacağına 
bağlıdır .. 

n1ocı:aı:ıı:ıı >;:: :::: :oca: cc:ı= 

i ACELE SATıLIK 
EV 

DR. KEMAL OS
MAN BOZKURT 
İzmir Memleket Hastanesi 

Asabiye Mütehassısı 
ELEKTR!K TEDA VlLEIU 

Her gün öğleden sonra has
talarını kabul eder .. 
YENt ADRE.St : tkinci Bey

ler, Hacı Mahmut sok. No. 71 
1-13 H.3 

==,=======a~==::::::' 

Sureti mahsusdda imal et l!rdiğimiz nefis 35 derecelik PEK
MEZ bugilnden itibaren kilosu 110 kuruştan perakende ola
rak mağazamızda satılmaktadır. 

1ZM:tR: Eski Kasaplar 905 nci sokak numara 3 
AYVALIK TtCARETHANESt 

Vfll'ldı uergisi listeıerı Marıye şufJelerine 
a s ı ı m ı ş t ı r ••. 

İzmir defterdarlığından : 
11/11/942 tarilıli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hükümlerine 

göre t~ül etm.i§ olan komisyonlan:a takdir ve defterdarlığa tevdi 
edilen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeler mükelleflerin 
kazanç vergi!i itibariyle mensup oldukları maliye JUbeleri kapılarına 
asılml§tır. 

YENİ GEDİKLER AÇILDI 
Moskova, 23 (A.A) - Royter 

JT.uhabiri bildiriyor : Alman mü
dafaa bölgesinde mühim Rus tank 
kolları şimdi büyük m'.kyasta ha
rekata elverişli olan Orta Donda
ki açık araziye varmışlardır .. Bu 
mühim kuvvetler bugün cnup 
l:atıva doğru ileri hareketlerine 
ce\•am ederek Alınan hatlarında 

Keçeciler Burı;idiye ınalıalle
sinde 1306 mcı skakta 9 nıı
maralı altüst altı odalı iki sa
lon mutbalı, taraça, çamaşır
lık ve elektrik su tesisatlarını 

1 - Her mükellefin kendi !.mıini ve namına tarh edilen vergi miJt
--------------1 darını kolayca öğrenebilmesi ve izdihama meydan verilmemesi için mil,. 

kelleflerin isimleri öz adlarının ilk harflerine göre alfabetik bir şekilde 
ayrıca cetveller halinde mensup oldukları maliye şubelerinin kapı ve 
&oridorlanna asıldığı gibi bunlardan birer kopye de defterdarlık binası 
önündeki müzayede salonunun ve emniyet müdilrlüğünün defterdarlık 
bahçesine hakan kıımıımn duvarlarına dahi şubeler itibariyle talik olun. 
m~tur. 

t LAN 

\·eni gedikler açıyorlar. 
BİR HAFTALIK 
MUV Afl'AKIYETLER 
Londra. 23 (Radı·o) - Mosko-

Yadan gcloıı haberlere göre Sov- 1 

' etler dünkü taan·uzlarda daha 
f.700 es:r ainu.şlardır. Bu ı:uretle 
bir haftalık taarruzda aldıkları 
esirlerin mikdan yirmi b;ni bul
muşlur. 108 tank. her çapta 1600 
top, 2300 l':litralyöz, bir çok nak
ii1·e vasıtaları, 82 mühimmat de
posu :ğtinam edilmi~tir. Son iki 
günde 7 buı ölü sayılmıştır. 

KURTARILAN YERLER 
Londra. 23 (Radyo) - Mosko

vada gecelel'in neşredilen hususi 
bir tebliğde son taarruzda kurta
nlan bir çok Şehir ve ka_qbaların 
ısimleri vcrilmişt:r. Bunlar ara
sında sekiz büyük şehrin de ismi 
vardır. Ezcümle Kamenslı:a şehri 
bu meyandadır. 

ROSTOFA DOÔRU 
Şimdi anlasıldığına l'!Öre Ruslar 

Voronej!n cenubundan Rostofa 
doğru mühim ilerleyişler yapmış
lardcr. 

J =;~rrx;~:::;ı 
): Güzelyalı Pazarı önünde N 
li Muayenehane ve <ıv No. 1 8 
q~.,-~====--~=: ::: ==~ 

8 havi bir ev acele olarak ehven 

1 
fiyatla satılıktır_ 

1 Taliplerin ayni haneye milra· 
e:ıatları.. 24 - 26 {3258) 
:c:c:::coc:: c:c=ccı:cocır= 

Bu genç gelin 

GÜZELLİK VE 
BAHTİYARLIGI 

Turgutlu belediye elektrik sar
tralında kullaruhna.k üzere 1 00 ili 
1 5 O beygir kuvvetinde ta dahili 
ihtiraltlı bir molÖr veyahut bir bu
har hazan ve makine.ine ihtiyaç 
vardır. Yeni veyahut eyi vaziyette 
müstamel ve nokeansız motör ve
yahut makinesi olanlar motör ve 
makinenin normal takabru. tarfi
yat milctannı, markasını ve huauei 
eTaa.f ve ııutlannı bildirir teklifl<>
rini oıı bq gün içinde T urııuılu 
belediyeoine bildirilmeoi ilin olu
nur. 23 24 25 7105 (3249) 

~::c:::::::c::c::c:: 
KER HASTANESt ' 

NTGEN Mtn'EHASSISI 

~ Dr. HALİS rEMEL ~ 
ll tk..inei beyler sokak 81 No. ~ 
811 

da yeni açtığı muayenehanede § 
her gün hastalarını kabule ft 
başlamışlır. a 

TELEFON No. 4465 ~ 
•=::::c=:::::c::c::ocı:ı~ 

c:::=occc::c.o:c:::ı:ı :::::~: 

H DOKTOR u 
§ .SAHİ ~ALİH H 
8 Yeni açtığı muayenehanede fi 
8 sabahlan 9 • 12 ye.. Öğleden lı; 

sonra 2 - 7 ye kadar her gün 
hastalarını kabul oder. ıı 
Muayenehane : Üçüncü İ3ey- h 

ler sokağında fırına bitişik ~ 
No. lL ı 

Ev : Tayyare sineması arka- • 
sında Ciimhuriyet bulvarı : 
No. 168.. TELEFON: 3410 1 

~~===:==~~==,Q~~===~ 

2 - Hizmet erbabına tarh edilen varlık vergileri kendilerinin çalış
tıkları şahıs ve müesseselerin kazanç vergisi noktasından mensup olduk.. 
ları ve gündelik gayri safi kazanç üzerinden vergiye tabi olan karneli 
mükellefler ise karnelerini aldık.lan maliye şubesindeki llitelerde gös-
terilmiştir. _ 

3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinin C. fıkrası mev
zuuna giren mükelleflere komisyonlarca takdir edilen varlık vergilerine 
ait listeler BS§durak şubesine asılmakla beraber kayıtlan da bu iubede 
tesis edilmiş olduğundan vergi mükelleflerinin teslimatı bu şubeye ya
pılmalıdır. 

4 - Büyük çiftçi olduklarından dolayı namlarına varhk vergisi tarh 
edilen halcik! ve hükmi şahısların ve ticareti köylerde olup la varlık 
vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve vergileri (bunlar hemen 
kMfesi muhtelif nahiye ve köylerde olduğu için) köyler şubesi işine ba
kan yeni maliye şubesi kapısına amlmakla beraber her köyün m~ydaru
na da talik ettirilmiştir. 

5 - Verginin tediyesi için kanunen kabul edilen 15 günlük müdde
tin başlangıcı işbu listelerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten 
itibaren 15 glin zarfında vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun 
12 nci maddesine tevfikan tah&ili emval kanunu takibatına tevessül edil.. 
111elcle beraber vergi mikdarına müddetin dolmasından itibaren birinci 
hafta için % 1 ikinci hafta için 1o 2 zam olacaktır. Talik tarihinden itiba.. 
•en bir ay z.arfmıia borçlarını ödemeyen mükellefler borçları tamamen 
ödeninceye kadar memleketin her hangi bir yerinde bedeni kabiliyetle
rine ııöre askeri mahiyeti hiiiz olmayan umunü hizmetlerde veya bele
diye hizmetlerinde çalıştırılacaklardır. 

6 - Her şubede ve talik yapılan defterdarlık avlu.;unda asılan lis
telerin tetkikinde inı.i.zamı temin etmek ve bu busu.sta vaki olacak mü
racaatları Jı:arşılamak üzere bir memur bulundurulmakta olduğundan 
mükelleflerin de intizamı muhafaza etmek hususunda memurlarımıza 
yardım etmeleri ve \l'Cl'SSÜS sailuısına kapılınakZısın yalnız kendilerine 
ait vergi mikdarını öj;'l'encrek çekilmeleri ve bu suretle asıl alakalılanıı 
vakitlerinin ziyaına ve beyhude kalabalığa sebebiyet vermemeleri i!An 
olunur. 16. 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 

ABDURRAHMANA DAİR . Oslo, 23 (AA) - Norveç ve 
Pavlof müdafaasının sonların- Ilalya arasında 1943 yılına şiimil 

da berber Süleymanın bir evvelki olmak üzere bir ticaret anlaşması 
celsede hakikati söylem..ğe teşeb- imza edilmiştir. Norveç ile Maca
büs ettıfl:ne işaret edettk ergeç ristan arasında da 1943 yılı icin 
Abdurrahmandan da bu harek~ yeni bir ticaret anlasması yapıla- ~e:::=cc:: : :: c::c:~, 
tin beklendiğini ve Abdurrahma- cağı bild!riliyor. D O K T O R 
nın da kendilerine iftira ettiğini Hikmet Aladağ 
itirnf edecegini söyledi.. ·Maama- General ... le .. s-..a- Kadın hastalıkları operatö-

cAllenln çirkince bir uzvu 
tellkki olunmakla beiraber, 
bütlln ümidimi kaybetmlı
lı:en otuz )'ll4lanmda ev1en
dım. Zevcim diyor iti: Mu
n!!aldyetıınln •e onu tes
hir edişimin yegine !\mili 
şayanı hayret tenim oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
balta eV1'el kullanmağa b34-
ladığım (Beyaz renkte yat
sız> Tokalon kremine med
yunum. O çlrkJn ve donuk 
cildimi adeta yeni bir şekle 

trrağ ve bana yeni bir se
vlmllllk bahşetti. Tokalon 
lı:rem1nln cildim ilzerlndel<I 
tesiri Meta mucizeye btn
zeu 

DOKTOR 

Süleyman t;orou-.. 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

del Evi 
fh onun birbirini tutmaz ifadele- I" H unuır: .,. h .:... f Ui rii ve Doğum Miltehaoısısı 
rmin iftira olduj\u esasen sabit ol- r. 'fi. f'I Z• vare e Memleket hastanesi nisaiye 
muş ve Abdurrahmanın Gestapo Kahire, 23 (Radyo) - Orta ve veladiye servisi muavini. 
ajanı olduf:u anlasılmıştır• dedi şark orduları baş kumandanı gene- Birinci Kordon Tayyare si-
ve müdafaasını oöyle b:tirdi: 'ral Alek•andr Kıbrısı ziyaret et- neması bitişiğinde No, 206 .. 

• - Haksı~ iddialara karşı na-ı mt~ir. General adanın hava mü- TELEFON : 4032 
musumuzu mntıaf:ı,. icin ilf"fat ile- dafaalannt aözden geçirmittir. IW:ıc:c:c::ıcccııocıccc"ıcı:ııccııccıccıccıccıccıcı:cıccıccıccıccıccıc';ıi<;ii• 

l\lÜTEHASSISI 
Birincı Beyler Sokak ! n·ı 
maradn. 
llual'enebaae TEL. 2639 
füi İnönü caddesi (Göztq.o 
836 SBJ'L.. TEL. 4CC • 

Büyük fedak.ô.rlıklarla Anupadan getirdiği ron moda model-
1.riyle dikiş kabulüne başl:ım~tır. 

En müşklilpesent zevk sahibesi bayanlarLmızı memnun ede
rektir. 

BirinciKordon 296 Ga•i kadınlar durağı 1-5 (3210) 



SAHiFE 4 TENi AS'lil 
• === 

Harp vaziyetine ask~r ~özüyle bakışı RUSYA S'VASLARI 
- - * *·- ---

Al1J1anlar orta Donda F oşun pli- lngiliz fa-
Akd~nizde 

Rusları durduramadı nı takip aliyeti 
Cephenin llüyülı lıısmında Rus tazyilıi ar· 
tıyor ve tefebbüs Ruslarda .. • inqilizler 
'J'rablusgarp fehrine iyice ;waJılaştı!ar ••• 

Radyo ga7:etesine göre doğu ne geçmiştir. 
cephesinde durum şöyle bir man- Nihayet daha mühim olan Ka
zara arzediyor: Kafkaslarda Rus- menskaya şehri de Ruıılara geç
lar karşı taarruzlarına devam edi- mi~ir. Voronej - Rostof demiryo
yorlar. Bu bölgede teşebbüs he- lu buradan gerer. Bu ~ehir hakil:a
men tamamiyle Rusların elinde ten Rusların eline geçmişse, bu 
görünüyor. taktirde buradaki Alman ordula-

Stalingradda her iki taraf ta te- nnı besliyecek bir tek demirvolu 
tebbüste bulunuyorlar; Sta]ingra- bile kalmamış demektir. Fakat 
dın bir kısmında taarruzu Alman- Sovyet tebliğinde adı gecen Kn
lar yapıyorlar; bu kesimde Sov- men~kayanın hakikaten bu sehir 
yetler tamamiyle müdafaa halin- olduğu sanılmıyor. Cünkii daha 
dedirler. Alman baskısının bura- evveki gün Mil1eruanın 30 kilo
daki şiddetini Sovyetler de tebliğ- metre şimalinde bulunan Rus kuv
lerinde gizlemiyorlar. Şehrin için- vetlerinin bir gÜn içinde bu mev
de te~ebbüs yine Rusların elinde- zii geride bırakarak bnnun 60 ki
dir. Sovyet tebliğine göre burada lomtre daha ötesinde bul•:;ıan bir 
bir çok yerler geriye alınmış ve mevkii almış olmaları şüpheli gö
Almanlara ağır kayıplar verdiril- rünmektedir. Bu sebeple bu mev
miştir. Şehrin timaline rastlıyan kiin asıl Kamem•kaya değil, hari
bsmında te~ebbüs kısmen Alman- tada yeri pek belli olmıyan daha 
lann elindedir. ııimalde ba .. ka bir Kamen9kaya ol-

Voronejde te~bbüs yeniden duğu sanılıyor. 
Almanların elinden çıkmış ve Rus- ALMAN TAARRUZ 
lann eline geçmiştir. Fakat Alman- TESEBBOSO 
lar aleyhine henüz büyük bir ge- Almanların yeni blı taarruz te-
lişme yoktur. Sovyetler burada 40- şebbüsü haber veriliyor. Fakat bu 
45 tümen kadar kuvvete, Alman- taarruzun bugün için ne mana ifa
lar ancak 22 tümene maliktirler. de ettiği henüz anla~ılamıyor. Bu, 
Bu suretle kuvvetçe üstünlük Rus- belki de Sovyetlerin Rostoftaki 
lann elind 0 dir ve Almanlar mü- ba'skı hareketlerini frenlemek için 
<lafaadadırlar. endirekt bir harekettir. 

ORTA DONDA AFRiKADA DURUM 
Orta Donda yeni Rus taarruzla- Şimal Afrikadaki harekata ge-

rindan hasıl olan duruma gelince; lince: Sekizinci lngiliz ordusu or
Almanlar bütün gayretlerine rağ- ta bir tempo ile ileri hareketleri
men henüz Rusların ileri hareket- ne devam etmektedir. 1ngilizler 
lerini durdurmak imkanını bula- Sirtenin 85 kilometre uzağında 
marnışlardır. Ruslar yeniden 40- bulunan Baerta mevkiine varmış
.5 0 kadar meskun yer i işgal etmiş- lardır. Bu mevki kuş uçuşu ile 
tir. Burada Voronej - Rostof de- Trablus şehrinden 300 kilometre 
miryoluna 1 O kilometre mesafede uzaktadır. 
bulunan Briskof yakınlarında mü- Tunusta mühim hareket olma-
lıim diğer bir yer de Ruslann eli- mıştır. 

·şimal Afrika muharebe eri ____________ ,,.,.,,.,.,_,_ ______________ _ 
(Baştarab 1 inci Sahifede) devam etmişlerdir. Avcılanmız ile-

kiliyorlar. Motörlü birliklerimiz ri .. bölgeler üzerinde. u?muştur. 
bunlan takip di or Duşmanın topçu mevzılerı bom-

Sekizin d
e ky · tl . . t halanmış, iki bomba uçağı dü~ü-

cı or u uvve erıru op- .. 1 .. .. U kl d b. · 
lamakla meşgul olduğundan şimdi- 1~. muştu~ .. · ça anmız an m 
l!'l.. uh eb d S h"l donmemıştır. u.. m ar e unnuştur. a ı yo- 2 0 "lk k~ · ·· "h 
L.. d"w "h" 11 ·ı 1 ı anun gecesı uç mı ver ""' ıre ıgeT mu ım yo ar ı er eyen w d"" .... lm.. .. •--il· · d · · k ll · 1 uçagı uşuru uştür. 
~ ız pıya . esıA ve ıaşe ~ any e DEVRiYE ÇARPIŞMALARI 
Clolu?~r. lstıhkamcıl~r e~ yolu- Rabat 23 (A.A} Şimal 
pan iki tarafından mıhverın bırak- . ' • A . 
ıı.;:.. la t ·zı kte- Afrıka umumı karargahının tebli-
wg• son mayn n emı eme 
Girler ği: Mecezelbab kesim:.Odeki faali-

SIRTEDEN JLERIDE •• yet eskisi gibi kuvvetli devriyeler 
Kahire, 23 AA) _ Dün a.k- arasında çarpışmalara. mu.nhasır 

tam cepheden gelen haberlere gö- kalmıştır. Fransız devnyelerı ce-
1-e sekizinci İngı1iz ordusu §İmdi nup kesiminde bir miktar esir al-
s. . 88 kil b d mışlardır. 
ırterun ~metr~ . atısın a BOYOK HAZIRLIKLAR 

Beratussune dogru ilerliyor ve Ce . 2 3 
A A) T 

mih · 1 akından h zayır, . - unusta 
verm a?tçı arını Y ır- d d h · dili d v · "krkl palayor. urum a . ısse r .. ..es;:ışı ı er 

Kahire, 23 (A.A) _ Tebliğ: yoktur. iki taraf ta buyuk hazırlık
Sek.izinci ordu düşmanı takip ha- larla meşguldur. 
reketi e devam etmiştir Öncü kı- HAVALARDA 
talar Beratussune doğru. ilerlemiş- 18 ilk k~nunda biten hafta. zar-
ie:rclir. fında Ame~kan u~klan on ~ı k~-

(Beratuasune Elageylanın 350 Y.1.ba ~uka~ıl 24 duşman uçagı d~
b1ometre batısında olup Trablusa şurmuşlerdır. Tunus muharebesı-
Elag yladan daha yakındır.) nin başından beri Amerikan uçak-

HA VA HOCUMLARI lan 94 mihver uçağı düşürmüştür. 
Hendek inış meydanına bir sürp

.-iz hücumu yapılım§, yerde bulu
nan yedi düşman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Hava sava§lannda iki 
tayyarerniz düşürülmüşse de bun
lardan birinin pilotu çölde bir di
ier uçağımız tarafından kurtanl
r:nı§tır. 

MA YNLARIN TARANMASI 
Kahire, 23 (A.A) -- Tebliğ: 

~akip harekatında bulunan kuv
• etlerimiz.in bir kısmı maynları ta
ramak ve yollan tamir etmekle 
r:nqguldurler. Bu faaliyet mem
nuniyet bahş bir şekilde devam 
ediyor. 

BINGA7.tDE 
Mihver uçaklannın pazartesi 

ge<:esi Bingaziye yaptıkları akın

larda üçü avcılarımız ve dördü 
uçak savarlar tarafından olmak 
tizere yedi düşman tayyaresi ta.h
J.İp edilmiştiT. 

Kahire, 23 {A.A) -- Orta şark 
lngliiz tebliği: Dün keşif kollan
mız faaliyetlerine devam etmişler
dir. Mayoların toplanması büyük 
bir sür~tle devam ediyor. 

Libya muharebe meydanında 
bava faaliyeti az olmuştur. 

MiHVER TEBLtôLERt 
Berlin, 23 (A.A) - Alman teb

liği: 
Libyada düşmanın hücum kı

talıırı imha edilmiştir. 
Roma, 23 (A.A) - 1talyan teb

]jği: 

Sirtcde İngilizlerin iz'aç teşeb
büsleri akamete uğratılmış, iki 
düşman uçağı düsürülmüştür. 

* TUNUS MUHAREBLERI 
Londra, 23 (AA) -- Dün ak

pm geç vakit Fas radyosunun neş
rettiği şimal Afrika miittefikler 
umumi karargahının tebliği: Fran
ınz kıtalan Kervan kesiminde bir 
düşman karşı hücumunu piiskürt
müşlerdir. Bu şehir Fransızlar ta
rafından bir giin evvel işgal edil
mişti. (Kervan, Susun 40 kilomet
re cenubunda Cinemli bir vol ka
vusağıdır .. ) 

Uçaklarımız keşif faaliyetlerine 

Müttefiklerin kayıbı 5 4 uçaktır. 

HA VA HOCUMLARI 
Kahire, 23 (A.A) - Tebliğ: 

Deniz uçakları Sicilya açık.lannda 
bir nakliye ve bir refakat gemisine 
isabetler kaydetmişlerdir. Hücum
dan sonra j!emilerden biri kaybol
muştur. Bunun batmış olması muh
temeldir. 

Tunusta Lagolette askeri he
deflere taamızlar yapılmış, yan
gınlar çıkanlmıştır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 23 (A.A) - Alman teb

liği: 
Tunusta Alman - İtalyan kuv

vetleri düşman kuvvetlerin inatla 
nıüdalaa ettikleri dağ mevzilerin
den çıkarmıslardır. Bir çok ~ir 
ve malzeme alınmış ve bir süvari 
kıta.ı;ı darma dağın edilmiştir. 

Bujinin doğusunda iki büyük 
nakliye gemisi Alman uçakları ta
rafından yakılmıştır. 

Dün gece Bon limanındaki tesis
lerle Cezayirde bir hava üssü bom
bardıman edilmiştir. 

1TALYANLARA GöRE 
Roma, 23 (A.A) - Tebliğ: 
T unustaki Alman ve İtalyan 

kuvvetleri şiddetli çarpışmalardan 
sonra bir mikdar toprak kazanmış 
ve karşı hücuma geçen düşman 
kıtalarını pfü:kürtmüşlerdir. 

Cezayir civarında Alınan hava 
kuvvetleri 5 dü'>man vapuriyle bir 
refakat torpitosunu ağır hasara uğ
ratmışlardır. 

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

i~ P AHY A. N l H JıİR 
P.RO!'E.12'0SU 

Boynes Ayre.r:., 23 (A.A) - ts
panyol elçisi Ariantin hariciye na
zırını ziyaret ederek şifre ile mu
haberelerin tahdit edilmiş olması
nı protesto etmiştir. 

------
SlfbvaJıya • Hıvratis· 
t41n münascJ:etleri 

Rrafülava, 23 (A.A) - Slovak 
cümhurreic;j itimatn::ımesini verı>n 

yeni Hırvat elçisini kabul etmiştir. 

ediliyor cok arttı 
-*

inr:,:Elizlere göre 
u~lar ~u planı 

tat~E .. e aharet 
g··s~e ... ~_..-o:;,' r .. 

Lon ra, 23 (Radyo) - Taymis 
gazetesi Rus taarruzundan bahse
derek dıyor ki: 

Seri halinde gayet iyi planlan
mış taarruzların değerini ancak 
düc;man mukavemetine indirdiği 
darbelerle ölcmek lazımdır. Nazi 
sisteminde kış bir dinlenme ve 
kuvvet toplama mevsimidir. Kızıl 
ordu taarruzlariyle düsmanın din~ 
lenmesine mani olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda l\fihver esas kuvvet
lerine ezici darbeler indirerek ıJe
lecek seneki .seferlerde müttefik
lerin tam zaferi kazanmalarına da
ha si..'Tldiden hizınet ediyor. Sovyet 
Baskumandanlığı Mareşal Foşun 

1918 de tatbik ettiği nlfının hemen 
lıemC'n aynını tatbik etmektedir. 
Alman müdafaasının bir çıkıntı 
te~kil ett!i!i noktalarına şiddetle 
taarl"llz edilmekte ve epi dı>rinlik-
lere nüfuz. edildikten sonra bir cok 
dü~man kuvvetleri ku.9atılmakta
dır. Almanlar burada va?iyeti dü-
7'eltmeğe muvaffak olsalar bile 
Ruslar derhal ikinci bir t.aarnızla 
hiç bek1enrrıedik baska bir nokta
da yığınaklar yapmağa Alman 
Bı:ıc::kumand:mlı<fını mecbur et-
mektedirler. Bu hareketlerin tesi
ri son taarruz esnasındaki terakki
nin evvelk-ilerd"n daha fazla olma
~:vıe göriilmektedir. 

Niyu7. Kronikel divor ki: Doihı 
harbinde ası 1 hedoflerine kavuc::a-
mamış olmaktan hayal inkisarına 
düc:en Alman ordıısu ~imdi iist iis-
1e taarrmlı:ırda bir çok kayıplara 
ıığramakt~dır. 

Kallii'itaı·a 31a!)ılan 

ak na d~r ilıi tara· 
fın sö;yledilderi.. 

Yeni Dt'lhi, 23 (A.A) - Kalldl
ta 22/23 1 kkfinun ar ında lic .. n
cü defa dü~man uçakları tarafın
dan bombalanmıc;tır. Kısa c;üren 
akınlara pek az düşman uçağı iş
tirak etmiştir. Hasar ve insan ka
yıbı azdır. 

JAPONLARA GÖRE 

Tokyo, 23 (A.A) - Harn sahne
sinden gelen haberlere göre Kal
kUtava yanılan hava akını çok mu
vaffol{ıvPtli ol'llustur. japon ur:ık
ları 20/21 tlkk~nun gecesi K:ıfö1-

ta ve Sitaf.'onı:ra hücum ederek bu
ralardaki tesi .. lE'ri ~iddPtle bomba-
lamıslardır. H"rl"Oerde bi.iyiik 
vanrtınlar cı kmıc;tır. SitagonMa 
.duyulan infilaklardan biri o k<>dar 
c;iddetli olmuc::tıır ki büyük bir mü
himmıt deposunun· havaya uçtu
ğuna htiküm enH 0 h;lir. iapon uçak
larının hepsi dönmüştür. 

Amerilıa~a ziıeaat 
seferberliği günü 
Madrit, 23 (A.A) - D. N. B . 

Ajansı bildiriyor: VaşinITTondan 

alınan haberlere göre reis Ruzw•lt 
önümüzdeki 12 / Son kanun günü
nnn ziraat seferberliği giinü ola
rak ilanına karar vermistir. Cift
çilı>rin bu fırsattan faydalan;rak 
mııht"lif yPrlı>rde metingler tertip 
etmr>k sıiretiyle tonrak mah.<ıulleri 
fivatlarının artırılmasını isteye
cekleri !l<"'lnılıyor. 

SiY SJ FACI LA~ 
-------*--------

• '8 ·urt aş· 

vekili in t ·
h ar etm·ş ___.._ 

COTON A ILES ıNI ZEH.R· 
LEYFREI( ôL00RM0S 

Çungking, 23 (A.A) - Henüz 
teyit edilemeyen bir habere gfıre 

Mançuri B~ekili Canginguhui 
ailesi a7Asını zehirledikten ve ja
pon olan müşaviri ile japon visa
yetindeki müteaddit Mançuriliyi 
röververle öldürdükten sonra in
tihar etmiştir. 

---------,~-----
Dan!marJıa • o· 
valıya arasında 
t . ' iC~are.ı._ 

Berlin, 23 (A.A) - Danimarka 
ile Slovakya arasında 9 Mayıs 942 
de müdd,,.ti biten ticaret anlaşması 
15 Suhat 1943 tarihine kadar uza
tılmıştır. 

t 

-*-
IHUEffE M ıLZEı ~E V~ 

ASKER TAS YAr~ GEM.· 
LER e~rıqıLIYO~ 

Rabc>t, 23 (Radyo) - Britanya 
cienizaltıları ve hafif harp gemile
ri şimal Afrikaya asker ve malze
me taşıyan mihver gemilerine çok 
vğır darbeler indirmekle meşgul
dürler. Tunus açıklarında bir düş
man levazım gemisi batırılmıştır .. 
Bir denizaltı düşmanın iki leva
zım gemis:ni torpillemiştir. 
Bunlarda:ı biri muhakkak, di

ğeri muhtemel olarak batırılmış
tır. Başka bir denizaltı bir düş
man destroyeri ile diğer bir ge
m!ye iki torpil isabet ettirmiştir. 
RESMİ TEBLİG 
Lomlra. 23 (A.A) - Amirallık 

dairesinin tebliği : İngiliz denizal
tıları Tunus ve Bizert bölgelerin
de mihver!n iki gemiı;ini torpilJe
miştir. Bunların biri batarken göı 
ıülmiiştür. Diğeri de muhtemel 
olarak batmıştır. 
Başka bır denizaltı Sardonva 

2dası açıklarında himaye altında 
teyreden b!r kafileye hücum etmic:: 
ve iase gemilerine ikişer torpil 
isabet ettinniştir. 

ISPANY4 · PORTEK1Z 
------~*--------

LJ ·r do tluk v e 
sal.:.ırmazl k 

pa · t im
z ~la.n ·ı 
-*

Gör~~meler tam bir 
mütabakat 
içinde geçti.. 

Li7.bon, 23 (AA) - İspanya ha
riciye na71rı General Yordananın 
hareketinden bir gün önce ne~re
dilen resmi teblif,de, İspanya _ Por
tekiz görüşmelerinde tam bir gö
rüs mutabakati olduğu bildiril
mektedir. 

General Yordano Madrite dö
nünce Lizbon görüşmeleri ve im-
7.alanan dostluk ve saldırmazlık 
muahedesi hakkında bUkümete iza_ 
hat vermiştir. 

tsPANYOL NA7...m.ı DöNDO 
Madrit, 23 (A.A) - Lizbondan 

dönen Kont Yordano Badocazda 
karsılanmıştır. Generale Franko
nun kardeşi Nikolas Konte re.fakat 
ediyordu. ' 

RUlVIEN GÖRÜSÜ 
Bükres. 23 ( A.A) - Korentul 

,gazetesi İspanya - Portekiz anlaş
masından bahsederek bu iki mem
leketin durumu mükemmel suret
te kavradıklarını belirtmektedir. 

Gazete ilk Bolşev:klik darbesini 
İspanyanın tattığından bahsederek 
diyor ki: 

·Bütün dünvanın anladığı haki
kat ~udur : Ya Sovyetler Birliği 
yer yüzünden kalkacnk ve yahut 
bütlin Avrupa Bolsevizmin tahak
kümü altına girecektir.• 

• ta!in*n 11ıldönü
rnii na . nnsebetiyle 

Londra, 23 (R:ıdvo) - İngiliz 
başvekili Vinston Çörçil Staline 
73 i.incü doğum yılı münasebetiy
le bir tebrik telm-<1f1 ~öndermiştir. 
Cörr:ı tel~afında diyor ki: 
•Doğum gününüz münasebetiy

le ~önrlermekte olduğum samimi 
temennilerimle can lan tebrikleri
mi kabul etmeni?.i rica ederim .. 
KlZllordunun yapmakta olduğu 
muhtcsem taarru7.lan hayranlıkla 
takio etmektey!z .. • 

Stalin bu telın-afa teşekkürle 
mukabele <?tmistir. 

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

i~CPANYADA 
Yeni milli Jıonsey 
teshil~ ı •. 

Madrid, 23 (A.A) - Gazete
ler milli konsey teşkilatını tesbit 
eden bir kararnameyi neş'retrni ... 
lerdir. Kararnameye göre milli 
konsey her sene 1 1 ilk teşrinden 
18 ilk teşTine kadar toplanacaktır. 
Umumi toplantılarla konsey top
lantıları bu devre içinde yapılacak
tır. Milli konsey azası general 
Frankonun huzurunda yemin ede
cf'.klerdir. 

----------
İmdada lıofarlıen 
ölen fasist gencleri 

Roma, 23 (AA) -- Faşist par
füinin resmi gazeteai 6 faşist gen
cin son fngiÜz hava akınmda fela
kete uğrayanlann yardımına ko
ıarken öldüğünü bildirmiştir. 

24 ıııı ııanan PerşemlJe 1942 

JAPONLA! ll HARP 1 

Japonlar MiJli Şefimiz Ankaraya döndüler 

SON HABER 

her yerde Dü~ C. H. Partisi fs .. 
sık!şık tanbul vilayeti kon-

Japon işgalindeki • f d · ı 
yerlerden bir c;oğu gresıne şere ver ı er 
bombalandı • Buna· 
da son durum.. 
Vaşington, 23 (AA) - Bahriye 

r.azırlığının tebliği : Bomba uçak
ları Kiska adası kıyılarında Japon 
tes1slerine ağır bir hücum yapmış
lardır. Hedeflere isabetler kayde
d ilmiş, denizaltı üssünün civarın
da yangınlar çıktığı görülmüştür. 

Karargatı çevresindeki binalar 
bomba ve mitralyöz ateşine tutul
muştur. Bu hücuma iştirak eden 
bütün Amerikan uçakları üslerine 
dönmüşlerdir. 

CENUP PASİFİKTE 
Cenup Pasifikte 20 ilkkAnmıda 

orduya mensup uçan kaleler yeni 
Jeorji adasındaki Muncia ~vresin
de düşman tesislerine hücum et
mişlerdir. Net!celer bildirilme~ 
tir. 21 ilk kanunda yine orduya 
mensup uçan kaleler Munda kı
vılanndaki teı;isleri tekrar bom
balamışlarsa da neticeler hakkın
da henüz hi~ bir rapor ~lmemiş
t:r .. 

Bonganvii adasında Kahili ya
kınlarında iki Japon şilebine uçan 
kaleler hücum etmişlerdir. Hedef
lere tam İS:ibet kaydedilmiş ve va
purlardan b!ri arka taraftan batı
vor halde oırakılmıştır. 
SUMATRA DA BOMBALANDI 

Yeni Delhi, 23 (Radyo) - Ben
r,al körfezinde harekatta bulunan 
bir ucak l!emimizden havalanan 
tayyarel.er doğu Hollanda Hindis
tanında Sumatranın Sabank lima
nında askeı·! hedeflere hücum et
mi~Jerdir. 

BİRMANYADA İNGİLİZ 
TAARRUZU .• 
Hint hududundan batı Birman

yaya giren Britanya kuvvetlerinin 
elde ettiği terakkiler hakkında 
henüz yeni haber alınmamıştır. 
Akyapta bir gemiye havadan hü

cum ed:lmiş ve gemi sakatlanmış
tır. 

BUNADA VAZİYET 
Melburn, 23 (Radyo) - Düş

man Yeni Ginede Buna yakının
daki uı;ak meydanını 90n.suz inatla 
müdafaa etmektedir .. 

Japon uçaklarının Port Mores
biye yaptıkları hücumda hasar 
yoktur. 

Bir Japon yük gemisi be.tırıl-
mıştır. 

RESMİ TEBLİG 
Melburn, 23 (A.A) - Cenup 

batı Pasifik müttefikler umumt 
karargahının tebl:ği : Müttefik kı
taların ilerleyişi düşmanın ümit
sizce mukavemetine rağmen de
vam etmektedir. Bu ilerleyiş çok 
iyi hazırlanmış mevzilerden dola
yı ağır olmuştur. Hava kuvvetle
r:miz kara kuvvetlerini destekle
miı;lerdir. 

Bomba tayyarelerimiz Yeni Gi
nenin şimal kıyısına giden bir va
puru batırmışlardır. Diğer hava 
birl:klerimiz Timur adasında Ja
pon tesislerine taarnız etınişler
dir. 

Müttefik kuvvetler Sentananda 
yolunda Japon mevzilerine doğru 
500 metreden fazla ilerlemişlerdir. 
Simdi Japon mukavemet merke
zinden 10 kilometre uzakta bulu
nuvor lar. 

Ucaklar Angona nehri ağzında 
düsmanı hırpalamağa devam edi
yorlar. 

Londra, 23 (A.A) - Şimal So
matraya yapılan şiddetli hava ve 
deniz akını, japonlann buradaki 
benzin ve iaşe denolannın yakıl
ması için yaptlm~tır. 

Bu akın Somatranın japon i~
line geçtiğinden beri yapılan ilk 
İngiliz akmıdı.r. 

ALMAN END SELERI 
------·*-------
elçi ka k yı-

ları t ~hkim 

ediliyor 
- *-

ALM ftN LAR BiR ÇIKART· 
MAO~N KO~~UYOql6q 
Londra, 23 (A.A) - Belçika 

Ajansına göre Belçika kıyılan bo-
yunca tahkimat yapılmaktadır. Bu 
hal Almanların Belçika sahillerine 
bir müttefik çıkartmasından kork
tuklarını gösteriyor. 

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

Al.MA H Y A 
Hesalıına çalışacalı· 
ıar için af-
Londra, 23 (A.A) - Vışi radyo

suna .göre Alm~ya ile hiç deği!se 

bir senelik iş mukavelesi imzala
yan gençler, genrlik kamplarındaki 
işten af edilecektir. 

Hali~ havuzlarını gezdiler ve salJih havuz 
yapan mühendisimizi talıdir buyurdular •• 

Jstanbul, 23 (Yeni' Asır) -, nü yaşıyor. Bizi huzurlariyle taltif 
Re.isicümhurumuz Milli Şef ismet eden Milll Şefimiz cümhurreisimiz 
İnönü bugün (dün) öğleden evvel büyük 1nönünü yüksek heyetiniz 
bazı tetkiklerde bulunmuşlardır. namına tazimle selamlıyarak me
Haliçte havuzlan gezmişler ve saiye devam ediyoruz.> 
Türk mühendiai B. Atanın inşa ey- D · ·· k 1 ·1 1 d•Y• S b"h h .. le emış ve muza ere ere geçı -
e ıgı a: ı avuzu gorere mü- miştir. 

hendi.si takdir eylemişlerdir. Kongre müzak 1 n· • b"" ··k 
Mill:l Şef ·· k"b Hali ere e nı uyu 

.. . mu~ea ı ~n. çte bir alaka ile takip ve raporun reye 
motorle. hır tetkik. ~ezısı YB:pmıo- konulmasına ellerini kaldırmak su
lar, d~ h~tanu.ını v~ den~ .ko- retiyle iştirak buyuran Milli ŞeCi-
mutanlıgıru zıyaret etmışlerdır. · h lkı d 1 1 · k 

EMlNöNO HALKEVJNDE mız -~ ~ ve e ege erın c?ş un 
Milli ~-fimiz 1 5 1 O d I:' -~, _ _ tezahurlen arasında halkevınden 

.yç ' a ı:.mınonu aynlmışlardır 
halkevine gelmişlerdir. Halkevi · 
kapısında halkevi reisi ve mensup- ANKARA YA DöNOŞ 
lan tarafından karşılanan Reisi- Milli Şefimiz halkevinden ayrıl-
cümhur Tilayeı parti lcongresinin dıktan sonra Haydarpaşaya geç• 
yapıldığı ealona geçmişler, kongre mişler, akşam saat 17,30 a doğru 
delegeleri tarafından ayakta alkış- hususi trenle Ankaraya avdet bu
larla Te büyük tezahürat içinde se- yunnuşlardır. Garda vali, parti ve 
lamlanmışlardır. Bu alTB.da kon- vilayet idare heyeti reisi, emniyet 
gre riyıuet makamını işgal etmekte müdürü, vilayet parti ve belediye 
olan Refik Ahmet Sevengil: erkanı tarafından hararetle uğur-

« - Kongremiz en şerefli günü- lanmışlardır. 

Mill~t Mecli .. i toplandı 
~-------~-----------------

Devlet Şôrası için ye
seçimler yapıldı • 

nı __________ ,,.,.,,.,., ________ ~ 
Muhtelif lıanunıar da müzalıere edildiu •• 

Ankara, 23 (AA) - Büyük M. 
Meclisi bugün (Dün) Şemsettin 
Günaltayın başkanlığında top
lanmıştır. 

DEVLET ŞURASI SEÇİMİ 
Celsenin açılmasını müteakip 

Devlet şlı.rası birinci daire reisli
~i. ile ikinci daire reisliği ve iki 
azalığı için intihap yapılmış, bi-
r!nci daire reisliğine Salfilıettin 
Odabaşı, ikınci daire 8zal.ı.klarına 
da Rasim Artal ve Raşit Çelebi 
seçilmişlerdir. İkinci da:re reisliği 
:ntihabında ekseriyet hAsıl olma
dığından buna ait seçim gelecek 
toplantıya bırakılmıştır. 

BÜTÇE DEGİŞİKLİKLERİ 
Bundan sonra devlet hava yol

ları umum müdürlüğü 1942 yılı 
bütçesinde değiş!k.lik ve münaka
le yapılmast hakkındaki kanun la
yihasiyle hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü bütçesine 3600 
lira fevkalade tahsisat verilmesine 
ve 134 bin halık munzam tahsisat 
konulmasına ait layihalar müza
kere ve kabul edilmiştir. 

KABUL EDİLEN DİÔER 
KANUNLAR 
Memur \ 'e müstahdem]ere veri-

lecek fevkalade zam hakkındaki 
kanunun 9 uncu maddesinin sonu
na bir fıkra eklenmesi, posta ve 
Telgraf umum müdürlüğü süvari 
müvezzilerine yem bedeli veril
mesi, •Devlet konservatuvarı ti
yatro operet ve balet şubelerin
den mezun olanlara elbise veril
mesine, hava sınıfı mensuplarına 

verilecek zam ve tazminlere ait 
kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi, subay yüksek mühendis, 
::ıskeri yüksek mühendis ve askeri 
mühendisfore verilecek ihtisas üc
retler:ne ait kanun layihalariy]e 
fevkalade ıntiyaçlar için Milli mü
dafaa vekaletince yurda sokula
cak maddelerin vergi muaflıkları 
hakkındaki kanun Hlyihası da 
Meclisin bugünkü toplantısında 
müzakere '1'e kabul ed'.lmiştir. 

İspençarı ve tıbbi müstahzarlar 
hakkındaki kanunun bazı madde
lerini tadile ve bazı hükiimler ila
vesine ait kanunun encümene ia-
de edilen dört maddesi hariç ol
mak üzere diğer maddeleri kabul 
E.dilmiştir. 

Meclis gelecek toplantısını cuma 
günü yapacakbr. 

Istaobulda ''10,, n.il
yonluk vergi ödendi 

~---------...... -------------------
:tstanbul, 23 (Yeni Asır) - Bugün (dün) öğleye kadar şehrimizde 

ödenen varlık vergisi yeldlnu 10 milyon lirayı geçmiştir. 

Istanbulda bir t ren 
kazası vuku buldu 

Bir y olca ve lolıomotif yağcısı yaralı.. 
tstanbul, 23 (Yeni Asır) - Yedikulede bir tren kazası olmuş, ban

liyö treni yük vagonlarına çarp~, yük vagonlarının bir kaçı parça
l~tır. Banliyö treninin vagonlariyle Lokomotif biribirine girmiş, 
Lokomotifin yağcısiyle yolculardan biri yaralanmıştır. 

Po ~ta idaresine yenıden 1,5 
milyon l~ra v erilivor 

Kadrosu nolısan merlıezıerde çalışanla· 
rın f azla mesaisine lıarıı p r im verileı:elı •• 

Ankara, 23 (Telefonla) - Posta, Telgraf ve Telefon idaresine bir bu
çuk milyon lira munzam tahsisat veren kanun layihalan meclise tevdi 
edilmiştir. Bu tahsisatla kadrosu noksan merkezlerde çalışanların fazla 
mesaisine mukabil prim verilecek, telefon tahsildarları sayısı çoğaltıla
cak ve yeni posta karttan bastırılacaktır. 

BİR ÇiN ŞEFİ 
Kurşuna dizildi 

- *-Çungking, 23 (A.A) - Turistin 
şefi Sing Silyan Mareşal Çan Kay 
$ekin emriyle kurşuna diz.ilmiştir. 
Bu adam resmi vaziyetten istifade 
ederek Birmanya yolundan kendi 
namına eşya ithal etmekten suçlu
dur. 

Bir Japon denizal· 
tısı tahrip ediliyor 

-*-Londra, 23 (AA) - Alaska 
açıklannda yüzlerce mil uzakta 
harekette bulunan bir Kanada 
uçağı bir Japon denizaltısını bom
balarla hasara uğratmış ve geminin 
işini tamamlamak ıçın müttcfi][ 
harp gemilerini çağırm1'lır. 


