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Birleşmiş milletlerin tam ve kati zafer çalışmalarından bir sahne : 
Me§hur sinema artisti Marlen Ditriç Amcrikada harp bonoları satıyor 

Tam ve kati zafer 

vata ID 

a 1 

Vatandaşın derdi ve 
ihf yacı Ü .etinda 

g .. z .. öuün ed·r • rna 
Devletin seliimettğ f~ap ettirdiği vahit ıı

yülı fedafı<&rlıfdar zaruridür •• Yiire~
ıer imt!tılı!ı dclı•dur •• 

Ankara, 24 (A.A) - Reisicum- alıyorum. Bu kongreler memleke
hur ve Milli Şef İsmet lnönli tara- tin sıkıntı geçirdiği, vaumdnşların 
fından dün İstanbulda C. H. Par- zorluk çektikleri günlerde başla
tisi kongresinde .söylenen nutkun mıştır. Parti vazifeleri her zaman 
metni aşağıdadır : l "laY müna'ltasa şartları icinde ifa 

- Aziz arkadaşlar; İstanbul par- olunamaz. Herke.sin zorluk çekti
t: kongrelerini başladıklan gün- ğ! günlerde partilinin soukkanlı
denberi takip ediyorum. Ocakla- lıkla çalışması lfızımdır. Bu kon
rın; nahiye ve kaza kongrelerinin grelerin görüşmeleri ve jyi görüş-
~alı!'imalarından daima malumat (Sonu Sahife 4. Slitun 6 da) 

·------. 

Tunusta muharebe kızışıyor 

lngiliz taarruzunun 
başladı~ı söyleniyor 
------~*--------

Alman 1 arın mu· 
kavem~ti şiddetli 

-*
Almanlar temas te· 
şebbüslerini püs
kürttmrklerini 
bildiriyorlar •• 

Rahat, 24 (A.A) -- Paris rad
yosuna göre Cebelüttankta faali
yet artmıştır. Bu radyoya göre gÖ· 
rülen asker nakline mnhsua uçak
lar yeni bir İngiliz taarruzunun 
başlıyacağını göstermektedir. 

JNGJLtZ TAARRUZU 
BAŞLADI MI} 
Londra, 24 (A.A) - Vişi rad

yosu birinci İngiliz radyosunun T u 
nusta önemli bir taarruza giriştiP,i 
haberine ek olarak bu sabahki 

Jifthim hi\dise· 
ler uzak de .il • ı 

l (Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

Va 
Amerikan askerleri ,Simal Afrikaya gönderilmek üzere bir 

gemiye binerlerken 

• • • • 

Ele 
Tutulan 
Hakikat 

--------*-------
ŞEV IU."T BİLGİN 

1942 yılının bu son günlerinde, 
bütün harp cephelerinden gelen 
haberler, durumun mütemadiyen 
mihver aleyhinde fenalaştığını gös
termektedir. Knnlı savaşlara sah
ne olan Rusynda Almanya ve or
taklan maddi \'e manevi bakıın
dsn çetin bir imtihan geçiriyorlar. 
Doğu cephesinin merkez kesimin
de, Donda, Stalingrad önlerinde, 
Kafkaslard:ı teşebbüs Sovyetler 
elindedir. Zukof ve Timoçenkonun 
Jı.u\r\•ctleri önemli tcrakkiler elde 
etmekle knlmıyarak Alman1ann 
çok güvendikleri bir müdafaa sis· 
temini sar mağa, hatta yılanağa 
muktedir olduklarını ispat etmiş· 
!erdir. Birmci Rus taarruzunda 
Almanlar, Cjev bölgesinde, bir se
neden beri ellerinde tuttukları 
bazı miistnhkem mevkilerden atıl
mı!<:lardı. Biiy'.ik Don kavsinde ise 
~cncral Fon Bock'un 22 tümeni 
kuşatılmıştı. Orta Donda başlıyan 
~on Rus taarruzu biitiin Don cep
hesinin inhidnmı tehlikesini yarat
n11ştır. Alman başl..-umandanbğı bu 
muazıam t••hlikeyi bertaraf edebi
lecek midir? 

Bıı hıısu,,,ta hiç bir tahminde bu
lunınn!'!a iml<un ;\"oktur. Yalnız bi· 
)•nen ev '>ınvlnrın vehamctini ta
ınnmcn 'muh~fnza ettiğidir .. Roy
teriıı l\lo ko,·a muhabirine göre, 
Ortn Don rephesiııin )·an1masın
dan sonra. ı:.ovyct tnnklan ve mo
förlü piyade tc killeri bir sel ha
linde ileri ntılmıslnrdır. Don üze. 
tindeki cephe Jıatlnnnı kaybeden 
Alman ordu gnıplnrının durumu 
bir kot daha kötiilcsnıistir. 

Alman k vnnr~ından sızan ha· 
lıf'rlcrdc v:ıziyctin ciddililU inkfır 
edilnıİ:\•or. Her ne kadar D. N. B. 
ejansmın nsl eri yaznrı Rus taar-

(Sonu 8nhifc 2. Sütun 7 de) 

-- ------

atla-
ee 

y(lr 
.... ...- -

lstanbul, 24 (Yeni Asır) -
Altın fiyntı diioımcğe devnm 
ediyor. Piyasnda bir Reşadi
ye nlıını ancak 14 - 16 lira
dan alıcı bulabilmiştir. 

• 

--------*---~~ 
1 fı , I LIZLER~ GORE _._ 

Almanlar her yer· 
de fena durumda 

---·---Londra, 24 (Radyo) -- Dey1i 
Telgraf gazetesi 1942 durumunu 
geçen seneki durumla mukayese 
eden yazısında diyor ki: 

Her §ey birleşmiş milletlerin 
(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

Rıısyaya yeui gön.derilen Anglosakson tayyarelerin.den bir kısmı 

lngilizl~r~ ve Rus,ara ~öre 
----~------------------------

MiLLi !EfıMız Sovyetler hızla 
Dünsabah ilerliyorlar 
Ankara.ya 
döndüler 

-· Ankara, 24 (A.A) - Reisicüm
hur İsmet !nönü bu sabah (Dün 
sabah) saat sekizde tstanbuldan 
şehrimize dönmüşlerdir. Milli Şef 
Ankara garında Büyük Millet 

(Sonu Snhife 2. Sütun 2 de) 

Almanla,. Orta Donda geniı bir cephede 
cenup batıya lloğru Picat ediyorlaP .. 

Moskova, 24 (A.A) - Bu sa- bahki Sovyet tebliğine ek : Sta
bahki Sovyet tebliği : Geceleyin Hngrad sanayi mahallesinde kıta
kıtalarımız Stalingrad bölgesiyle !arımız Almanların iki hücumunu 
merkez cephesinde ve orta Don püskürtmü~lcrdir. 
1.ıölgesinde evvelki ·istikametlerde Stalingradın cenup batısında 
taarruzi savaşlarına devam etmiş- kıtalanmız düşmanı meskO.n bir 
;erdir. yerden çıkarmış ve binden fazla 

Moskova. 24 (A.A) - Bu sa- (Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) 

Berline gö e Rus harbi 
INGILlZ OOSTLUGU ''D d } b * on,, asa vaş ar a-

Son zelze- zen bir tarafın, bazen 
le ve in- ohir tarafın lehinde 
gilizler 

-*
ingFlizler teessür-
lerini bildBriyor, 
'l'~rlıdin sabın- ve 
tahammıM!rli!nü 
cıv··. •o,.!ar... . 

Londra, 21 (Radyo) - Taymis 
gazetesi Tı.irkiycde Erbaa kazası
nın geçirdi;ıi zelzele feltıketi mi.i
nasebetiyle İngiliz milletinin te
c.ssür duygularını ifade eden bir 
makale ne~'"etmiştir. 

Gazete diyor ki: 

Berlin, 24 (A.A) - Alman teb
liği : Alman kıtaları dün Terek 
bölgesinde ve Kalmoklar boz kı
rında Ru.c:1arın şiddetli hücumları
nı ağır kayıplarla püskürtmüşler
dir. Hatlarımız arkasında ansızın 
görülen bir Sovyet süvari teşk!li
ne hlicum edilerek takip neticesin
de d:ığıdılmıştır. 

DONDA 
Volga ile Don arasında Alman 

kıtaları bir hücumda GOO esir al
ml§ ve 15 tank tahrip etmişlerdir. 
Rusların karşı hücumları kırılmı~
tır. Don bölgesinde şiddetli muha
rebeler hazan bir tarafın, hazan 
cb;r tarafın lehine devam etmek
tedir. 

ıs ıçın ya-
lar 

Verginin yüzde yir- ru~Lus lavasLARı 

misini verenlere ban- A l m an 
kalar yardım edecek rıcatı dur
GayPi menııuııer ır:ın de Emlôlı Banfıası 

tarafından ilırazatta bulunulacalı 
Ankara, 24 (A.A) -- Maliye 

vekilinin riyaseti altında merkez, 
ziraat, iş, emlak ve osmanlı ban· 
kalannın müdürleri toplanarak 
varlık vergisinin tahsili ıafhnsında 
bu vergi mükelleflerine kolaylık
lar gösterilmesi hakkında bir pren
sip kararına varmışlardır. Bu ka
rara göre kendilerine tarh edilen 
verginin yüzde yirmiııin ödeyen 
mükelleflere her banka mevzuatı
na uygun olarak teminat mukabili 
ikrazlarda bulunacaktır. Gayri 
menkuller üzerine ikrazlan emlak 
bankB.!'ı yapacaktır. Faiz aydn yüz
de yarım olacaktır. Devlet tahvi
latı ve hazine bonoları mukabili 
talep edilen krediler tahvilat ve 
bonoların nominal kıymetlerinin 

yüzde doksanına kadar hudutı1uz 
olarak verilecektir. Merkez, İ§ ve 
osmanlı bankalannın hisse senet
lerine mukabil nominal kıymetle
rinin yüzde 80 miktarına kadar 
bankalarca ikraz yapılabilecektir. 

Fiyatları devletçe tesbit edilen 
ve iktisadi te§ekküllerce devlet 
namına mubayaa olunan emtenda 
devlet tahvilatı gibi ikraza karşı
lık olarak kabul olunacaktır. Ti
cari diğer emtea mukabilinde ik
razatta bankaların mutat mevzua
tı mnhfuz olacaktır. 

Varhl< verı>"İsi tnrhivatının '1Cnİ· 
den tetkik edileceği 'Veya tabsil 
müddetinin uzatılacağı hakkındaki 
c:ayiaJann bu l<ararlıırdnn galat ol· 
duğu tahkik olunmuştur. 

Akdeniz eve Dakarda 
------------------------------

Amerikal lar 
Bakara ~ıktı 

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

Alıdenizde son haftada batırılan mihuep 
gemileri peıı çolı ... 

Nevyork, 24 (AA) -- Asosyete 
Pres bildiriyor : Amerikan kıta
lan dün Dakarda karaya çıkmış
lardır. 

Dakar, 24 (A.A) - Amerikan 
kıtaları merasimsiz olarak burada 
karaya çıkmış ve derhal ic:e ba~la
mışlardır. Amerikalıların Fransız
lnr tarafından karşılanması dost-
1 uk ve işbirliği havası içinde ol
mustur. Amerikan komutanı ami
ral Glec:ks ve emri altındaki su
baylar Fransız makamlanna mic:a
fir olmuc:lardır. Amerikan erleri 
Fransız askerlerio;n bulundukları 
kLc:lalara yer1ec:tirilmişlerdir. 

mıyacak 
-*

İngilizler Romeıın 
'l'rablıu doğusunda 
mulıavemete teıeb
llüs etmiyeceğinl 
sanıyorlaP ... 
Kahire, 24 (A.A) - Sekizinci 

ordunun ileri unsurlan Alman 
zırhlı kuvvetlerinin döküntülerin-
den ancak bir kaç kilometre ka
dar uzakta bulunuyorlar. Trablus 
~arp istikametinde ilerliyen bu 
unsurlar şimdi Sirte bölges!nde 
bulunan dı.işman artçılannı hırpa
l:yorlar. Trablusgarp sahil yolu 
dün de ricat ve takip harekfitına 
snhnc olmuştur. İngiliz ileri bir
likleri arkasından ikmal ve iaşe 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 
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SONDAKJKA 
••••••••••• 

Almanlar Katkası 
h1r:ıkacak mı? 
------~*~------

Ç e11 ril en Almanla· 
rın hıs111en imha 
e ildifii bildiriliyor 

Moskova, 24 (A.A) - Kwl 
Yıldız gazetesi Rusların Don cep
hesinde ve merkezde çevrilmiş 
olan Alman kuvvetlerini kısmen 
imha ederek mühim mikdarda 
esir aldıklarını yazıyor ve diyor 
ki : 

«Alınanlar merkezde iki istika· 
metten karsı hücumda bulunuıuş
larsn dn ağır kayıplarla püskür
tülmüc:lcrdır. Muharebeler devam 
e-divor .. 

Alman b:ışkumandanlığının Kaf-
t. afvndaki ~uvvetlcrini kıı-n bir 
cenheve toplaması ve belki de 
T<" afkac:farı büsbütün terketrnes.i 
'lllimkün ı;ıörülmektedir.ıı . - ........ ___ .... ~ ....... _........_.._, . 1939 ilkkfmundn büyük kayıp

lara maruz kalan bir böl~cnin ve
(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Cephenin merkez kesiminde bir 
(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) Amerilwn askerlerinin ycrlc§tiği c Dakar > ın umumi görii.nüşü 

Kahire, 24 (A.A) - İn!!iliz de
nizalhlan Akdenizde cenup isti

{Sonu Sayfa 4 Sütun 7 ae) ~~:.t""J'/Q//~Q.)'~~ 
-.-.-www .. -• • ·-·--·- ._,., ... 
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Ele 
Tutulan 
Hakikat 
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-- Ben bir d~fine bulmuştum, 
Kazmam ansızın sert bir cisme çarpmış 

ve ucundan JııvıJcmılar çıJımıştı.-
Öylc her kazılan yerde define dakika içinde toprağı açtık! Bir de 

bulunsa bütün lstanbul ahalisi el- ne görelim?. Ufak bir çekmece 
lerine kazma kürek alarak tavuk- büyüklüğUnde demir bir kasa 
lar gibi şehrin tekmil çöplüklerini meydana çıktı! 
eşmeğe başlarlardı... ı Hüsnüyü dinleyen işçiler kendi-
Berduş Hüsnü bu söze itiraz lcrini tutamadılar. Bir ses : 

etti : - Aman, deme Berduş! .• Bari 
- Ömer, böyle deme! Sen ne kasayı açarak içinde ne olduğunu 

bilirsin? .• Belki bu mahzenin bir anlamağa muvaffak oldun mu? di
tara!ında gömülü define vardır! ye haykırdı. 

- Sen ömründe, toprağı kazar- - Ben bunu anlamadan hiç du-
ken hiç defineye rast)adın mı? rurmuyum? Knsn kilitli idi. İşçi-

- Rastladım desem, şimdi sen !erle ben elimizle uğraştık, aça
benim bu söztimc de inanmıyacak- madık. 
sın! Bunun üzerine kasayı, anahtar 

İşçiler hep bir ağızdan : deliğini üste r,etirerek yere yatır-
- Aman Hüsnü! .. Sen defineye dık. 

ne vakit, nerede ve nasıl rastla- Deliğe sert bir kazma darbesi 
dın? Bunu bize anlat! diye yal- yerleştirdim. Bunun tesiri olmadı. 
varmağa başladılar... Arkasından bir daha vurdum. Yi-
Berduş Hüsnü hiç nazlanmadı. ne faydasız kaldığını görerek son 

Derhal söylcmeğe başladı : bir darbe daha aşkettim. Nihayet 
- Bundan on sene kadar evvel- kasanın kilidi kınldı ve demir ka

di. Ben o vakit, Mahmutpnşada bir pak birdenbire açıldı ... 
yerde çalışıyordum. Şimdi yaptı- Kasanın içinden ne çık.sa bcye-
ğım gibi kazma ile yine toprak eşi- nirsiniz?" 
yordum. İşçilerden - birisi söze abldı : 

Tamam on işçi idik. Eski han- - Sakın, bunun icinden mantar 
!ardan birinin alt katta bir oda- cıkmış olmasın!.. • 
smda derin bir çukur kazıyorduk. Berduş Hüsnü bilnfütur sözüne 

Bize bunu yaptıran, gazoz şişe- devam etti : 
}erinin ağz.ına konulan mantarlı - Kasanın rutubetten çürümüş 
tıpalan imal eden genç bir erme- meşin torbalarla dopdolu bulun
niydi ve kazdığımız çukura tıpa dui?unu gördük. 
imalinde kullanılan büyük bir ma- Ben bu torbalardan birini aldım. 
kinenin ayaklannı oturtmak isti- Açmağa vakit kalmadı . Çünkü 
yordu. meşin adamakıllı çürümüştü. Tor-

ömer lafa karıştı : banın deliklerinden yere şapır şa-
- Sakın o makine gibi şimdi pır altınlar dtişmcğe başladı. 

sen de mnntar yapmava savaşmı- t~cilerin arasında o dakikada, 
yasın? az kalsın kıyamet kopuyordu. Bir 

- Bırak beni de anlatayım! kaç kişi birden kasanın içindeki
Sözümü bitirdiğim vakit anlattı- leri kapışmağa hazırlandılar. Fa
ğımın mantar olmadığına kaQaat kat ben onların altınları yağma 
getireceksin! Kazdığımız yer çok etmesine vakit bırakmadım. 
sert, şimdi eşUğimiz bu göşe gibi Kendimi hemen kasanın Uzerine 
harçla, kireçle dolu idi Kazmaları attım. Geniş göğsümU siper yapa
pek ziyade zorluk çekerek kulla- rak onu eyice gizledim. Ve isçile
nıyorduk. Yanın saatta ancak bir re dönüp dedim ki .. İşte hır dedi
kaç ktirek dolusu toprak çıkarı- ~in bundan çıkar! Durun arkadaş
yordum! lar... Kimse. yerinden ktmıldan-

.K.azdık, kazdık! Birdenbire he- masınL 
nim kazmam demir gibi katı bir. Şüphesiz bu kısmeti bize Allah 
cisme rastlamasın.mı!.. Kazmanın gönderdi! Altınlan aramızda kar
ucundan ateş çıktı!ınJ fark ettim! deş gibi paylaşmalıyız! Herkes 
Gözilm faltaşı gıöi açıldı! hakkına razı olmalı!.. 

Burada herhalde demir cinsin- Eğer iş zorbalığa kalacak olursa 
den gayet sert bir madde gömülü vallahi ben sizin hiç birinize bir 
olacaktı! Şeytan aklı, beni he- tek altın bile yutturmam! Gider 
yecanlandıran bir takım fikirler işi zabıtaya haber veririm! 
getirdi! Benim bu korkutucu sözlerim 

Sevincimden ytireğim hop hop derhal 1esirini gösterdi. Paralan 
vurmağa başlamışı. kapıcımağa hazırlanan işçiler kasa-

Y nnımda çalışan işçiler benim nın ilzerine ahlmnktnn vaz geçti
bu sevincimi sezdiler ve işi anla- ter ... 
d11ıtt. Hep birlik olduk. Bir kaç - BtTMEDI -

Zelzele görenlere yardım 

Erbaada tahtadan 
925 baraka yapı ıyor 

iAŞE iSLERi KÖYLERE KADAR TEMiN EDILD} 
Ankara, 24 (AA) - Yer sar

sınbsı felfıketine maruz kalan Er
baa veNiksarla köylerindeki vazi
yet hakkında bugün alınan telgraf 
Jara göre köylerde sağlık ekipleri 
faaliyette olduklan diğer geregen 
yardımlar da temin edilmiJtir. 
Ankaradan giden sıhhi ekipler 
dün mahallerine varmışlardır. Er
baa hükümet konağının enkazı kal 
dırılarak r~mi evrak meydana çı
karılmış, dahiliye, maliye, adliye, 
posta ve telgraf ve diğer daireler 
çadırlarda çalışmalarına tekrar 
başlamışlardır. Enknz altından çı
karılan veya kızılay tarafından gön 
derilen kerestelerle 925 barakanın 
yapılmasına başlanmıştır. iaşe iş
leri köylere kadar temin edilmiş
tir. Erbaada ayrıca iki fırın yapıl
mak suretiyle ekmt'k ihtiyacı kar
şılanm•,tır. 

TAKDiR EDiLEN AMiRLER 
Ankara. 24 (A.A) - Büyük 

ver sarsıntısı üzerine derhal Niksar 
ve Erbaayn ciderek gereken ted
birleri almış olan Tokat valisi ile 
sıhhi ekipleri derhal yetiştiren 
Samsun ve Amasya valileri dahi
liye vekaletince takdir edilmiştir. 

Erbaa kaymakamı enkaz altın-

dan kurtarılmasını müteakip der
hal bütün idari icaplan yerine ge
tirditrinden dolayı vekaletçe tak
dir edilmiştir. 

Sivas valisi ile Ladik kaymaka
mına da yardım tedbirlerinden 
dolayı teşekkür olunmuştur. 

F..RECUDE iANE 
TOPLANIYOR 
Ereğli (Zonguldak) 24 (AA) 

- Erbaa felaketzedeleri menfaa
tine yardım toplanmağa başlanmış 
tır. Hk hamelede 1000 liradan faz
la para toplanmıştır. T eberrüler 
devam etmektedir. 

---- ---
r~ILLI ŞEFiMiZ 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Meclisi reisi Abdülhalik Rcnda, 
başv.ekil Şükrü Saraçoğlu, genel 
kurmay başkanı mareşal Fevzi 
Çakmak, vekiller, cümhuriyet 
halk partisi umumi idare heyeti 
azası, müstakil grup reis vekili 
Ali Rana Tarhan, genel kurmay, 
milli müdafaa vekGleti erkllnı, 
Ankara mevki kumandanı, emni
yet direktörü tarafından karşılan
mışlardır. 

Fuar azinosunda 

u Geee 
MAK ALLAN J'Jıesta-asi31le H08 eğ· 
lencesi tertip e ·ı -·•'"'tir •• 

TELEFON : 4444 - 4007 

V!!iiyetimizde JJ5 

~:ı!:!t!~~'~:d.~birı., şembe günü bitiyor 
üzerine çiçek vakalan durmuş gi
bidir. Ancak hariçten gelen yolcu
ların 1zmirde ihtilfıtlarını men et
mek imkansız olduğundan bazen 
münferit vakalar görülmekte ve 
hemen tecrit olunmaktadır. 

İzmir merkezinde ve kazalarda 
şimdıyc kadar 315,000 kişi.ye çiçek 
aşısı yapılmıştır. Bazı vatandaş
lar, aşıları tutmadığı için tekrar 
aşı olmaktadırlar. Belediyenin iz. 
mir merkezindeki 7 aşı postası ta
til günlerinde evleri gezerek aşı 
oimıyan ve aşısı tutmıyan1ara tek
rar ası yapmaktadır. 
İzmir vilayetinde tek vatanda

şın aşısız kalmaması, çiçek afeti
ne karşı en müessir bir jş olnrak 
ele alınmıştır. Bu itibarla henüz 
aşı olmıyanlar, en yakın helediye 
dairesine baş vurarak aşılanmalı
dırlar. Bu işte gösterilecek ihma
lin şahıslar kadar bütün bir muhi
ti cle çiçek hastalığı tehdidinde bu
lunduracağını hatırlamak hepimi
ze düşen vazifelerin başıncla gelir. 

Vergi raJıamıarı, ödeme zamanı değiş· 
miyeceJı • Unutulanların varlıfı vergisi 
cVarlık vergisi> tahsı1iitına dün mİyen kimselerin nerelerde ve na

de devam edilmiştir. Mükellefle- sıl çalıştırılacakları hakkındaki ıa
rin ödeme gün\i dolmadan mükel- limatname son şeklini almıştır. 
lefiyetlerini yerine getirmeleri ken Bu haf ta içinde vekiller heyetinin 
di menfaatleri iktizasıdır. Bu ver- tetkikine arzedilecektir. TaUmat
gi ile alakalı olarak aşağıdaki nok- namenin önümüzdeki hafta neşre-
taların aydınlanmasında fayda dilerek meriyet mevkiine gireceği 
vardır: kuvvetle umulmaktadır. 

1 - Varlıl: vergisine ait rakam Talimatname kadın mükellefi-
ların değişmesi imkansızdır. Çün- yellerini yerine getirmiyenlerin ne 
kü bu bir kanun mevzuudur. Ver- şekilde muamele görecekleri hak
ginin tespitinde itina gösterilmiş kında da hukuki hükümleri ihtiva 
olduğuna göre, komisyonların her etmektedir. 
türlü tesirden uzak kaldıkları ha- Projeye göre, vergilerini öde· 
tırda tutulmalıdır. medikleri halde şimdilik iş mahal-

2 - Verginin ödenmesinde mü lerinc sevkedilmiyecek olanlar 
kelleflere bazı kolaylıklar göstc- şunlardır: 
rileceği Ankarndan nksedilen ha- A - Bina, arsa ve sairesi oldu
berlerden anlaşılmakla beraber, ğu halde vergilerini vcrmiyen dev· 
verginin ödenme müddetinin uza- let memurları. 
blması asla varit görülmemiştir. B --- Yatağından çıkıı.mıyacak 
lzmirde varlık vergisinin son öde- halde bulunan ağır hastalar, snğır
me günü 3 1 kanunun 942 gunu- lar. dilsizler ve saire, 
qür. Perşembeye rastlayan o gün C - Askerler. Bunların asker-

KİİLTÜ geç vakite kadar maliye ~ubeleri lik müddetini bitirdikten sonra 
Y.ENİLİ açık bulunacaktır. haklarında muamele yapılmak üze 
Ticaret vekili Dr. Beçet Uzun 3 - Bazı kimselerin şayialar re mensup oldukları kıta komutan· 

1zmirde bulunduğu sırada verdiği çıkardıkları sık sık görülmektedir. lıklarına haber verilecektir. 
talimat üzerine Kültürparka bazı Guya kendilerine vergi tarh edi- İş mahallerine sevkedilecelderi 
iliveler yapılacaktır. Vekaletin !enlerden i·azılarının ödiyeceklcri zaman hastalıktan bahsedenler 
göndereceği 50 bin liranın bir kıs- vergi miktarlarının artınlacağı mürettep mahallerine gittikten 
mı Kültürparkın nebatat bahçesi- söylenmiştir. Bu katiyen asılsızdır. sonra buralardaki heyeti sıhhiye· 
ne sarfedilecek ve Kültürparlta Olsa olsa, kanunun tarifi dairesin- lerce muayene edilecekler ve ala
mühim miktarda çam dikilecektir. de kendilerine vergi tarhı unutul- cakları raporr.. nazaran haklarında 

Maarif vekaletinin Izmirde !anlar tetkik edilerek vergiye tubi muamele yapılacaktır. iş mahalle-
yaptıracağı müze binası için 943 tutulacaklardır. Bu şekilde bazı rine sevkedilenler gidecekleri yere 
bütçesinden tahsisat ayrılmasına adlar üzerinde durulmakla bern- kadar kendi ia~elerini temin et
teşebbü, edilecektir. Eğer tahsisat her henüz tespit komisyonu bun- mekle mükelleftirler. 
zamanında verilirse Maarif veka- lar hakkında çalısmağn başlamış Bu mükel1efler Palo, Deveboy-
letinin lzmir asanatika müz~i en değildir. nu, Zigana geçidi, Bitlis ve Vtmda 
kısa blr zamanda Kültürparka nak * yapılmakta olan tren yolu ve go-
edillecektir. Kültürparktaki clz- Varlık vergisi mükellefi olup ta selerle maden kuyulannda çalıştı-
mir> müzesi de yeniden tanzim bu mükellefiyetlerini yerine getir- rılacaktır. 

Yeoi ekınek kartlarının verilmesi 
edilecektir. ·----------------

-------
Petrol, benzin, 
mazot i hti vacı 
~~~---~-k~-----

Belediye reisi B. Re§at Leble
bicioğlu dün sabah belediye iaşe 
bürosuna giderek iaşe işleriyle 
meşgul olmuş, İzmir merkezine 
verilen kontenjana ve petrol mev· 
cuduna göre elektriği bulunmıyan 
her eve birer kilo gaz tevzii husu
sunda emir vermiştir. 

On gün önce bir vapurun Mer
sinde kaza geçirmesi üzerine lzmi
re kafi miktarda petrol, benzin ve 
makine yağı getirilememiştir. Bil
h&Ma mazot mevcudu azalmıştır. 
Bu itibarla mevcut miktarlar an
cak en acil ihtiyaçlarda kullanıl
maktadır. 

-------
i MİR· ÇEŞME 
tJcretlni artıranlar 

a Jıemede .. 
Çeşmeli Meleke ait ve şoför 

Ferdi Patakaki idaresindeki oto
büsün lzmirden Çeşmeye citmek 
istiyen yilculardan ellişer kuru§ 
fazla para alclığı iddiası Çeşme 
adliyesine intikal etmiştir. Alaka
lılar hakkında milli korunma ka
nununa uygun olarak muamele ya
pılmaktadır. 

c·men~o t··,-acı.. 
ihtiyaç sahipleri, çimento istek

lerini birer beyanname ile mınta
ka iktsnt müdürlüğüne bildlnniye 
başlamı!!lardır. Tesbit işi bittikten 
sonra ihtiyaç sahiplerine her ay bi
rer miktar çimento verilecektir. 

--- --
Ödemiı'-e JuymetH 
yardıınlar-
ödemiş Cumhuriyet halk parti

si ve halkevi sosyal yaTdım kolu
nun müşterek mesaisi neticesi ola
rak bir buçuk aydanberi 120 fakir 
öğyenciye çocuk esirgeme kuru
munda her gün sıcak yemek veril
mektedir. 

Bayram münasebetiyle fakir ço
cuklara 60 takım elbise, 60 takım 
çamaşır, 120 çift ayakkabı ve ço
rap dağıhlmıştır. 

ödemiı kasabasında tespit edi
len 200 fakir aileye sürekli bir şe
kilde zahire ve giyecek verilmek 
suretiyle yardım devam etmekte
dir. 

Aynca sosyal yardım kolu er
lerimize kııılık hediye almak için 
bir giinde hamiyetli halktan 5 00 
lira toplayarak kızılaya vcrmiıttir. 

• BERGAM DA 
BİR HADİSE •• 

ltinalI vemn • 
tazamo 

Aile fif lerindeJıi eJısiJıler süratle 
tamamlanacalı ... 

Belediyece tabettirilmiş olan 
ikinci kanun ve gubat 943 ayları
na ait ekmek kartları dün beledi
yece teslim alınmı§tır. Bu defa 
kartların dağıtma jşleri daha bü
yük bir intizam içinde ve sıkı su
rette kontroldan geçirilmek sure
tiyle yapılacaktır. 

Parti başkanlığı kartların dağı
hlması işinde belediyemize geniş 
ölçüde yardım etmektedir. Bütün 
halle dağıtma birlikleri, aile sicil 
fişlerini hemen tasnif ederek dağı
tacakları çocuk, büyük ve ağır işçi 
kartı miktarını tespit edecekler ve 
partiye bildireceklerdir. Parti re
isliği de keyfiyeti liste halinde be
lediyeye bildirecek ve bu listeye 
göre kartlar halk dağıtma birlik
lerinin mutemetlerine teslim edi
lecektir. 

Bugünden itibaren halk dağıt
ma birliklerine belediye iaşe büro
sunca kartların teslimine başlana
cakhr. Birlikler kartlarını ıı.larak 

cumartesi gününden itibarel\ ma
hallelerde halka vereceklerdir. 

Geçen ay doldurulmuş olan ai
le fişlerine yalnız aile efradının 
yazıldığı ve evlerde mevcut diğer 
nüfusların kaydedilmediği görül
müııtür. Bunlar da heman ikmal 
edilecektir. 

MEMUR KARTLARI 

Bir memur bugün şehrimizden 
lstanbula gitmiıttir. Bu memur 
damga matbaasından 60.000 me
mur, mütekait, dul ve yetim kartı 
alarak pazartesi günü lzmire geti
recektir. Bu kartlar, geçen ay ol
duğu gibi <laireler mütemetleri 
marifetiyle, birer bordo hazırlana· 
rak belediye iaşe bürosundan al
dırılacaktır. 

Vilayet iktisadi tedbirler büro
sunca dairelere gönderilen bir ta
mimde bu bordroların heman ha
zırlanması lüzumu tebliğ olunmuş
tur. 

Bir ekmek kartı satısı 
~ 

meydana çıkarıldı 
Bir hallı dağıtma birliği reisinin euinde 

53 eııınelı lıartı bulundu ... 
lkiçetmelikte 7 <t l nci sokakta maralı halk dağıtma birliği reısı 

4 sayılı evde oturan Ahmet Çağ- B. Hilmiden aldığını iddia etmiş
ların ekmek kartı sattığı ihbar edil tir. Bunun üzerine B. Hilminin 
miJ, zabıtaca üzeri aranmış ve 71 evinde araştırma yapılnark 20 adet 
adet ekmek kartı dip koçaniyle 
dört adet günlük ekmek kartı ku- ağır işçi kartı dip koçaniyle 31 
ponu bulunarak musadere edilmi~ adet büyük ve 2 adet çocuk ek
tir. Ahmet bu kart ve kuponlan melt kartı bulunmuş ve musaderc 
Hilmi oğlu irfan ile irfanın babası edilmiştir. Tahkikata devam edil
olan Fevzi pasa mahallesi bir nu- mektediY. 

---------------
Yaratıcıları 

RANDOLF 

SCOTI' 

ROBERT 

YOUNG 

BUGÜN 
2 HARiKA 

Gibi bUyük artistler tarafından TAMAMİYLE RENKLİ 

Çöl De eri iLK DEFA 
~. YÜKSEK ARTİST WİLLİAM \V ARREN 

Oldüren Elma iLK DEFA 
SEANSLAR: ÇÖL D.: 11.55 - 15.05 - 18.15 - 21.20 DE 

ÖLD. EL.: 13.50 - 17.00 - 20.05 te .• 
Cumartesi, Pazar sabah 9 DA B A S LA R.. 

S atılmamı,ı üzüm 
milıdarı J7 bin ton 
tahmin edilmeJıte •• 

Dün borsada üzüm üzerine bazı 
muameleler olmuştur. İnhisarlar 
idaresinin mübayaatta bulunması 
fiyatlar üzerinde tesir yapmağa 
müsteittir. İç Anadoluya lzmirden 
mühim miktarda üztim sevkedil
mektcdir. 

Henüz satılmamış üzümlerin 
miktarı 17 bin ton olarak tahmin 
edilmektedir. 

Dün 7 numara üzüm 52 kuruş
tan, 8 numara 53 kuruştan, 9 nu
mara 58,5 kuruştan muamele gör
müştür. 

-----

Turan halk dağıtma birliği reisi 
B. Ziya Çelikel, bir yolsuz.luk iddi
asiyle tevkif edilmi§ti. Y ııpılan 
duru!lmadn suçu sabit olmadığın
dan beraet karan almıştır. 

-----
lıeYsn"e yarın 

al!. amld ııonser 
Yıırın akşam İzmir halkevi sa

lonunda güzel bir konser verilecek 
tir. 

Program müzik ~everleri hak
kiyle tatmin edecek parçalarla do
ludur. Hande!, Tartini, Mcndel
sohn, List gibi kudretli müzik us
tadlarının sonat ve konsertürleri 
programın kı..cıımlannı teşkil et
mektedir. Keman konserleri Fikri 
Çiçekoğlu tarafından çalınacaktır. 
Piyanoda kendisine kıymetli kom
poztiyor Ferit Hilmi Anrek Tefa
kat edecektir. Bir çok konserlerile 
kendisini tanıtmış olan Mihter Çe
lebi iki piyano konseri ve sololar
la konser programını zenginleştire 
cektir. 

Piyano refakatiyle söylenecek 
pn parçaları da programın güzel 
eserleri arasında bulunmaktadır. 

---- ---
Sabit ~elirlilere 

vardımlar 
.J 

-----~-k----
ön ü mü zd eki ay ba ında .ablt 

gelirlilere tekrar şeker dağıtılacak
tır. Yakında Uşaktan lzmire kufi 
miktarda ~eker getirilecek ve ki
losu 145 kuruştan sabit geliTlilere 
verilecektir. 

Sabit gelirlilere yakında ucuz 
zeytinyağı da tevzi edilecektir. 

--- --
Yeni Ne,riyat 

Arkadaşımız Ahmet Yalman, 
Afrika, lngiltere, Kanada ve Ame· 
rikaya yaptığı seyahat notları for
ma, forma kitap şeklinde neşret
meğe başlamıştır. Birinci ve ikinci 
forması çıkmıştır. Her formanın 
fiyatı her yerde 5 kuruştur. Müte
akip formalar da gün e~ırı neşre
dilccektir. Bu <kıymetli eseri okur
lanmıza tavsiye ederiz. 

TAM VE KATİ ZAFER 
(Baştıırafı 1 inci Sahifede) 

büyük mikyasta önemli hadisele
rin eşiğinde olduklarını göstermek
tedir. Rusyada mihvercllcre birbi
rini takip eden üç büyük darbe in
dirilmiştir. Afrikada jse dü~man 
büyük stratejik ehemmiyeti haiz 
bir plan takip için değil, ezici bir 
mağlubiyetten kurtulmak için nev· 
midane çırpınmaktadır. 

INGIUZLERE GöRE 
ALMAN DURU!\1U 
Londra, 24 (AA) - Bu sab

ki gazetelerin başlıca mevzularını 
Rus ordularının yeni harekatı tcıı
kil etmektedir. Almanlar burada 
her cephede mü~kül duruma düş
müşlerdir. Pek çok malzeme ele 
geçirilmiştir. Ruslar 16400 esir nl
mı§lardır. Mileroov şimdi tehdit 
altına girrniştir gibi hükümler baş
lıkları teşkil etmektedir. Londra 
basınına göre Rus taarruzunun ba
ıındanberi en iyi gün diin olmuş· 
tur. 

AFRlKADA 
Libya cephesinde Rommelin ri

cati devam ediyor. Gazeteler T u
nusta Fransızların yeni muvaffakı
yeti başlığı altında verdikleri bir 
haberde Fransız kıtalarının cenup 
Tunus cephesinde bir kısım Alman 
kuvvetlerini geriye çekilmek zo
runda bıraktıklarını yazıyorlar. 

Askeri durum umumiyetle müt-

(Baştarafı 1 mci Sahifede) 

ıuzu karsısında salahhetli AJmau 
mahfillerinde hiç bir ~endişe du· 
yulmadığmı, bugünkü dunımun 
1941 kısındaki durumdan daha ivi 
olduğunu t<'min etmekte ise de 
bu satırlarda muhafaza edilen 
ivimscrlii;<in zoraki oldu«u besbcl
lıdir. Şimdiye kadar bu 1ıarbi mu· 
oyyen bir plana "c daima en bü
~·ük şansı kendi tarafında nıulıa· 
fnza ederek se\'k ' 'e idareye alış
mış olan Alınan başkumandanlığı
mn ikinci defa olarnk Rusya sa,·a
~ına ait. hesaplarında oldandığı 
görülmüştiir. 

B. Hitler, geçen sene bu aldam· 
sı Alman umumi efkarına karşı 
itiraf etmek :ıorunda kalmıştı. Bu 
~ene olaylar ayni itirafı yaşatmak· 
tadırlar. Elle tutulan lıakikat şu
dur: 
Alnınn hamlesinin her tarafta 

znafa ui:~runasına muknbil mütte
fiklerin hrurilelcri akıllara hayret 
'erecek kadar kuV\·et ve şiddet 
kaznnmıc;fır. 

Uzak doğuda, Japonlar, ayni ha
yal kırıklıl:'llll hissetı;nektedirler. 
Kendisine efsanevi bir kudret iza
le edilen Japon donanması, son 
bir sene içinde, birbiri ardınca o 
derece ai','11' darbeler yemiştir ki, 
Doğan güneş imparatorlutrwıun 
deniz, ha\'8 ve kara kuvvetleri her 
yerde müdafaaya çekilmek zorun
da kalmışlardır. Avustralya ve 
Hindistmıı istili projelerinden ar
tık bahsedilmez olmuştur. Halbu
ki Japon donanması, büyük Okya
nusta, mİh\er ortaklarının tahay
yül ettikleri ezici üstünlüğü mu
hafaza etseydi, Hint denizinde va
ziyete hakim olabilseydi hiç şüp
he yok ki, Avustralya ve Ilindis
ton Japon :vumruğu önünde diz 
c;ökmeğe nıecbar olacaklardı. An
rnk böyle bir darbe, teraziyi kati 
olarak mihver lehine çevirebilirdi. 
Hadiseler, mihverin hayalleriyle 
hakikat arasındaki mesafenin hu
(1utsuzluğunu meydana koymu~· 
tur. Yeni Ginede, Bunada, Japon 
müdafileri ümitsiz durumdadırlar. 
General V vel Birmanyada bü
yük bir harekete baş1amak üzcrt'
dir. Çin, altı senelik sava a rağ
men diinden daha ku\'vetli. dahn 
ilmitli ir. Asıl dikkati ~ ~ y • 
!nponyanın ikinci pLina bırakıl· 
nuş olmasına rağmen teşebbüs ira
desini ve tecavüz kudretini kay
lıctnıicı ohnasıdır. 

Avrupnda ikinci bir cephenin 
açılmasına gelince, Akdeniz hav
ıasındaki savaşlar daha şimdiden 
hir ikinci cephe tesirini yaratmış
tır. Almanya, düşmanlannm artık 
hir çok harp cepheleri açabilecek 
dununda oldnklannı biliyor. Bu
uwı içindir ki Norveçten Biskaya 
körfezine kadar uzanan binlerce 
kilometrelik kıyılarda ve- bütün 
Akdeniz yahlannda mıhlanan mih
ver tümenleri nereden geleceğini 
bir türlü kestiremedikleri saldırq
ları beklemektedirler. Afrika mu
harebeleri bu şüphe ve tereddüt 
havasını derinleştirmiştir. l\lütte
üklcrin şimal Afrika sahillerine 
tınıamen haklın olmalan halinde, 
burada toplanan büyük kuvvetle
ı in deniz ve bava Wikimiyetinden 
faydalanarak sürpriz.ti darbeler in
dırmeğe muktedir olacaklun şüp· 
lıesizdir. Alınanlar, bu tehlikeyi 
mümkün oldu~u kadar geciktir· 
mcğc. Sicilya boğazını ve dolayı
siyle Orta Ak.denizin kontrolünü 
dü mnnlnnna kaptırmaıuağa çalı· 
sıyorlnr. Afrikanın bu en dar su· 
lan üzerinde kurdukları nıüdafaa 
I.öprüsünün, yann bir istilıi köp
rüsü de olnbilec~ini bilmez dcğil
dırler. Bu bakımdan Tunus rnu
lıarebesi, büyük Okyanuslan bir
birine hağJıynn en kısa yolun, ya
ni Akdcnizın taliini tayin edecek
tir. 

ŞEVKET BİLGİN 

Bflşiktaş takımı 
Ankaraya gidiyor 

---~~-k·~-----
Ankara, 24 (AA) - İstanbul 

şampiyonu Beşiktaş takımı yarın 
akşam şehrimize gelecektir. Cu
martesi günü 19 Mayıs stadında 
Gençle.rbirliği ile, pazar günü De
mirsporla iki maç yapacaktır. Maç 
larn ait tafsilli.tın radyo ile veril
mesi muhtemeldir. 

tefiklerin lehindedir. bilançosu uzak harp meydanların-
TAM VE KATI ZAFER da hürriyet için çarpışan askerlere 
Bütün bu düşünceler Niyuz kuvvet verecektir. 

Kronik} gazetesi tarafından §Öyle
ce hulasa edilmektedir: Rusyadım. 
Amerikadan, Akdenizden ve orta 

ÇIKAR YOL 

Bergamada tütüncü Riza oğlu
nun Bergama ticaret odasına gide
rek varlık vergisi komisyonunda 
azn bulunan ticnrd odası baş kati
bi Sıtkı Ostünere kendisine tarh 
e'öilen 1 000 lira varlık vergisi mü
nasebetiyle hakarette bulunduğu, 
komisyonuı. manevi §Bhsiyetini 
tahkir ettiği ve tevkif edildiği 
Bergama kaymakamlığından bil
dirilmiş tir. 

arktan alınan son haberler en iyi 
noel hediyesini teşkil ediyorlar. 
Yarın kiliselerin çnnlan çnlınncak 
ve erlerimiz bunların sesini iı,ıite
rek sevineceklerdir. Memleketi
mizde sadece sulh istiycn hiç bir 
kimse yok gibidir. Herkesin dileği 
tam ve kati zafeTdir. Hitlerizmi 
yıkmnk için sarfedilen gayretlerle 
zafere ve sulha kavuşabiliriz. 

~--•••••••••••lllİ••••••••••J İ Noel bayramında hadiselerin 

Deyli Ekspres şöyle diyor: Bu 
harp noelini nasıl geçireceğiz} re
havete dalarak mı~ Harpler hiç 
bir zaman göz yaşlariyle kazanıl
maz. Biz nesiller boyunca milli şar: 
kılan, danslan ve tesirleriyle bize 
kendi iradelerini :zorla kabul ettir
meğe çalışanlara karııı koymakla 
meşguluz. Bunlara harp faaliyetle
Tİ ve gayretleriyle mukabeleden 
başka çıkar yol olmadığını anl -
dık., 
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HARP LHAMLARı TRABLUS SAVAŞLARI , 
----~~'*--~~- (Beştnrııf1 1 ıncl Sahifede) 

Kanat ı 

Gfr ::w::::c:::w: 

TUNUSTA MUHAREBE 
KIZIŞlYO~ 

YENi ASIR 

tNGILIZLERE VE RUS· 
L ~ . r.tr>t 

(Baştarnfı l inci Snhifede) (Baştarah ı ınci Sahifede) 

yayımında general Anderson kuv- Almanı yok ederek 15 tank ve 53 
vetlerinin Fas köprüsünden sahile top tahrip etmiş1erdir. 
varmağa çalıştığını bildirmiştir. ORTA DONDA 

MiHVERiN MUKAVEMETi Bazı meskUn yerleri zaptettik .. Genç ik 
-'*

Kanatlı gençlilı 

kolları da Rommelin her hangi 
hır yerde gosterebıleceği mukave
meti karşılamağa hazır bir şekil
de muntazamen ilerli~or1nr .. Eğer 
Rommel b:.ıgünkü ricat temposu
nu mulıafazada cicvam ~der.se p:
yade yürüyüşüyle Sirtenin hat.ı
sında dört günlük bir mesafede 
tulunan arıza1ı araziye varmadan 
evvel mih\•er kuvvetler:nin bir 
mukavemette bulunınalarma ihti
mal verilmemektedir. 

ŞIDDETLt Çekilmekte olan düşmanı takip 
Rahat, 24 (AA) - F5ansız eden teşkillerimiz bir Alman tü-

umumi karargahının tebliği: Düş- meninin bazı birliklerini bozguna 
man Fa!< köprüsünün cenup çeve- uğratmışlardır. Tümen komutani
sinde Kervan batısında yapılan ta- le birlikte bin kadar subay ve er 
:ırruzlara şiddetle mukavemet et- tsir cdilıni~tir. 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı 7 .32 Vücudumuzu çalıştıra· 
J•m 7.40 Ajans haberleri 7.55-8.30 
Müzik pL 12.30 Program ve mcm· 
lrket saat ayarı 12.33 Müzik (pl.) 
J :i:.45 Ajans haberleri 13.00 - 13. 
30 Müzik : Karışık makamlardan 
şarkılar 18.00 Program ve memle
ket saat ayarı 18.03 Müzik : Fasıl 
heyeti 18.40 Müzik pl. 19.00 Ko
ı:uşma (İkıiııat saati .. ) 19.15 Mü
z:k : Oyun havaları 19.30 Memle
ket saat ayarı ve ajans haberleri.. 
19.45 Müzik : Klasik Türk müziği 
L0.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
pl. 21.00 Konuşma (Evin santi ... ) 
21.15 Temsil 22.00 Müzik : Radyo 
snlon orkestrası 22.30 Memleket 
saat ayarı, ajans haberleri ve bor
ı:.alar 22.45 - 22.50 Yarınki prog
ram ·ve kapanış .. 

Zongı!lef a~ta Ere{IH l?öm ·~ "eri • ~Ee mesi: 
Sağlık teşkilatına 300 lira ücretle bir dahiliye mütehassısı alına· 

cak.tır. Aylık ücretler üzerine ayrıca pahalılık zammı \'erilmektedir. 
Talıplerın 25/ 12 942 günü akşamına kadar Zonguldakta isletme 
umum müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. " 

MAREŞAL ROMMEL 
ÇIKMAZDA 
Londra, 24 (A.A) Royter 

miştir. Mihverciler karşı taarruz· Başka bir kesimde ınesk(ın bir 
larında bir terakki elde edememiş- ~eri ele gecirdik. 
lerdir. Tepeye hakim vaziyetteyiz. ALMAN RİCATİ . 

milletlerin bel bağ· 
ladı'lıları büyülı 
Jıııvvetlerin ba~ında 
gelmehteelir •• 

Bugün tarihin en büyük savaşı
na gırmiş bulundn milletler, canlı 
cansız bütün kı?ynnklarını ortaya 
dökmek zorunda knlmışlardır. Üç 
yılı geçen bir zamandanberi veri
len mal ve can knyıplan akla sığ
maz rakamları bulmuştur. Artık 
insan kayıpları milyonlarla, savaş 
bütçeleri ve maddi zararlar mil
yarlarla ölçülmektedir. Bu korkunç 
boğusmada yer yüzü ve yer altı 
zenginlikleri yakılıp yıkılıyor. mil· 
letlerin seçme gençlcrile birlikte 
enyısız medeniyet eserleri de yok 
olup gidiyor. 

ajansının askeri muhrırriri yazı
yor: 

Bir çok esir aldık. Amerikan hava Moskova, 24 (A.A) _ Kızılor-
teşkilleri askerlerimiz.in muvaffa- Öunun orta Donda ileri hareketi 
kıyetıne yardım etmi~lerdir. cievam etmektedir. Almanlar ce-

Rommelın gerıye çekilmesini 
yavaşlatac.-ıgını ve Tr&blusun do
ğusunda ·nukavemet temayülünü 
~österecek ortada bir delil yoktur. 
Rommel bir çıkmaz içindedir. Du
rur ve sava ırsa Tunus köprü ba
sının müdafaasında arkadaşı gene
ral Nehrin~e yardım !çin elinde 
anha ra kuvvet kalacaktır .. Belki 
yalnız sekizincı ordun un ileri ha-
1 cketini geciktirmek için uygun 
:ıoktalarda bazı artçı faaliyetlerin
de bulunacaktır. 

MUHTELIF HAREKETLER ııup batıya doğru geniş bir ccphe-
Londra, 24 (AA) - Şimal de ricat edıyorlnr.. Son 24 saat 

Afrikadn mihver topçusu mevzile- zarfında birçok mesk\in mahaller 
rimizi bombnrdıman etmiştir. T u- ele geçirilmiştir. Bunlar arasındn 
nusta Fransız. kıtaları düşmanla evvelki ak~amki Sovyet tebliğinde 
yaptıkları savaşlarda bir miktar :simleri bildirlen sekiz büyük şe· 
esir ve harp malzeme;i almışlar- hlr de vadır. Bugün cepheden ge
dır. lJaha cenupta Fransızlar mih- len haberl<!rde şöyle denilmektc
ver kuvvetleriyle temas hnlinde- dir: 
dirler. Bir Alman avcısı tnhrip edil General Kuzevtsofun kumanda
mis, iki bombardıman uc:ağı düşii- ı=ınclaki kıhlarımız clfü;manı önle
rülmü•tür. Uçaklarımız salimen rine katar3 k büv .. ük bir sevk ile 
dönmG~lerclir. :Jerlemeğe devam ediyorlar. Tank-

TASHtH 

TRABLUSA 400 KİLO
METRE VAR.. 

öyle anlaşılıyor ki bir gün elde 
edilecek zafer, onu kazanının ba
şına bir devlet ku u olarak değil, 
bir çok sıkıntılar, mahrumluklar 
ve çetin meseleler halinde kona
caktır. Ne ynzık ki bu acı gerçeği 
önliyecek hiç bir kuvvet yoktur. 
Artık iş işten geçmiş. ok yaydan 
fulnmı!fhr. Kıyasıya ııürüp giden 
bu dünya şümül öldürüşmenin kor
kunç parolası şudur: ölmek var, 
dönmek yok. 

İngiliz ileri karakolları Trablu
!.Un 400 kiiometre uzağındak! Sir
te yakınlarındadır .. Trab1usla Ga
bes arasındaki mesafe aynidir. Ve 
müttefik kuvvetlerin burada pek 
yakında kEndilcrini göstermeleri 
muhtemeldır. 

2 1-22 ilk knııundn düsmanın da lr.rımız cenup batı istikametinde 
ha üç bombardıman tayyaresinin büyük bir cok kollar halinde iler-
clüşürüldiiğü anlaşılmıştır. liyorlar. 

HOCUM iNGİLİZLERE r;öRB 
Kahire, 24 (A.A) - Tebliğ: ALMAN KAYIPLARI 
Tunusun batı sahillerinde garba Kızıl 

doğru seyreden bir ticaret gemisi- Moskova, 24 (A.A) -
Yıldız gazetesine göre son muha-

ne isabetler kaydedilmiştir. Gemi- rebelerdeki Alman kayıpları şun· 
nin ortasında yangın ve infnaklar }ardır: 

Otobüs idaresi için 30 bin adet 
bilet tabetlirilmesi için gazetemi
zin 18-22 j]k kanun aylarında neş
rolunan ilanda ihale tarihi sehven 
1 / l /943 olarak gösterilmi tir. 
Halbuki ihale tarihi 4 / 1 /943 tür. 
Keyfiyet tashih olunur. 

tZMtR BELEDIYEStNDEN 
Başı boş tutulup Kemerde le

miz.Uk hanına teslim edilen bir kıs
rağın 30/ 12 942 gününe kadar 
vesaik ibraziyle sahibi zı.ihur et
mediği takdirde hayvan pazarında 
bilınüzayede satılacağı ilan olu-

'* 
Yedisinden yetmişi~e kadar ka

dın, erkek her yurttaşın ödev al
dığı bu topyekun ölüm - Kalım sa
vaşında, şüphe yok ki en ağır yük 
gençliğin omuzlarındadır. Harbin 
idare ve mcsuliyetini Üzerlerine al
mış bulunan devlet adamları, .bu 
gerçeği sık sık belirmekten genye 
kalmıyorlar. Denilebilir ki bu sa
vaşı, her bak1mdan güçlü, yetiş~n 
gençleri o1nn, onları bol ekonomık 
imknnlar ve en mükemmel teknik 
vasıtalarla donatabilen tarafın ka· 
zanması ihtimnlı daha çoktur. 

Şimdiden bütün açıklığiyle an
bşılmışhr lci (Kanadlı Gençlik), 
milletlerin bel bnğladıklnn büyük 
kuvvetlerin başında gelmektedir. 
Bu yolda harpten önce haz.ırlıkla
nnı tamam1ıyanların şimdiye ka
darki üstünlükleri ve başarıları 
göz önündcclir. Önceden hazırlan
makta gecikenler de var güçleriyle 
hava egemenliğini ele geçirmek 
için çabalıyorlar, bu uğurda hiç 
hir fedakarlıktan çekinmiyorlar. 

Sava§a girmemiş bulunan bir 
lı.aç milletin, -vaı dtizenine ve 
onun her türlü isterlerine uyarak 
haz.ır1anmalan da söz götürmez bir 
hayat zarureti olmu~tur. Çünkü 
Öört bucağı ateşle sarılı bir dünya
da hakim olan mantık. pek tabii
dir 1ci harp mantıkıdır. Artık ta
rafsızlığın ve harp dışında olmanın 
tarifi, devletler hukukuna göre de
ğil, her gün deği§en olayların di
liyle yapılmaktadır. 

Bugüne kadar savaş dışında ka~ 
lan Türkiye Cümhuriyeti bu mutlu 
durumunu hızlı, sürekli ve eksiksiz. 
bir hazırlanma seferberliği ile de
vam ettireceğine inanıyor. 

* Cümhuriyet, doğuşiyle birlikte 
ruh ve bedence kuvvetli bir 
gençlik yetiştirme dfıvasını, büyük 
bir titizlikle ele almış bulunuyor. 
BugÜn, Türk gökleri de yurt kav
rayışımızın sınırlan içine girmiştir. 
Ve (Knnadlı Türk Gençliği), Ata 
emaneti olnn istiklal ve Cümhuri
:ı- eti korumak ülküsiyle yetişiyor. 

Türk havacılığı, her alanda ile· 
riye adımlar atarak gelişmektedir. 
Etimesğutta temelleri atılan havacı 
lık endüstTimiz., büyük Türk yarı
nının en temelli dayanaklarından 
biri olacaktır. 

Kanadlı gençlik. lnönü kampın
dn, kahramanlık havası içinde ye
tişiyor. 

lnönü, kuruluı tarihimizin ilk 
zaferi konağıdır, düşmanla birlik
te milletin ters talihinin de yenildi
ği yerdir. Yarının znferlemi kaza
nacak olan genç uçmanlnr burada, 
§ıınlı bir tarih dekoru içinde, yarı
na, yeni yeni zaferlere hazırlan
maktadırlar. 

.MİHVERiN KUVVETİ? 
Bu haftanın başında Fransız kı

taları garp Trablus He Tunus ara
sındaki bu münaknle yoluna yal
r.ız 80 kilometre mesafede bulu
nuyorlardı. Mihverin hem bu yo
lu, hem de Tunus - Bizerte müda
faa hattını tutacak kadar kuvvet
iere malik olduğu şüpheldir. 

çıkmıştır. Bir refakat uçağı düşii· 143 tank. ı 000 top, 2850 mit
rülmüştür. Bu harekattan bütün ralyöz. bundan ba~ka 70 tank, 85 
uçaklarımız geriye dönmüşlerdir. uçok ve 90 vagon tahrip edilmiş-

ALM/\NLARA GöRE tir. nur. 71 78 (3265) 

Çekilen Roınmel kuvvetleri bu 
çevreye varıncaya kadar zaman 
geçecektir. Bundan başka Rom
melin zırhlı taşıtları müttefik 
bomba uçaklarının büvük faali
yeti yüzünden kayıpla; ve hasar
iar vererek sık sık yol değiştirmek 
meeburiyeünde kalacaklardır ki 
bu da Romınelin hareketlerini bil
~ ük ölçüde zorlaştıracaktır. 
GİRİDE HÜCUM 
Kahire, 24 (A.A) - Tebliğ: Ka

ra kuvvetlerimiz harekutı hakkın
da bildirilmeğe değer bir şey yok· 
tur. Muharebe sahasında hava fa
aliyeti küçlik ölçüde olmuştur. 

22 ve 23 ilk kanunda Giritteki 
hava meydanlan muvaffakıyetle 
bombardıman edilmiştir.. Bütün 
tayyarelerimiz geriye dönmiiştür. 

Berlin, 24 (A.A) - Alman teb
lH!i : 

Dün gece savaş uçaklarımız 

Bingazi liman tesislerine ve Lib
yada bir hava meydanını b<>mba
lamışlardır. 

-----
iNGiLlZ DOSTLUGU 

(Baştarab l inci Sahifede) 

rıiden yer sarsıntısı felaketine uğ
:-amış olmam Türklere knrşı bu 
memlekette derin sempati besli
~·en her ferdin kalbinde büyük bir 
~laka ve teessUr uyandırmıştır. 

Bu felfikette bir çok insan ha
l atı kaybolmuş, bir çok köy ha
rap olmuştur. 

senenin bu mevsiminde Anado
lu yaylasında iklim şartlarının 
sertliği de ielaketzedelerin ıstıra
bını ziyadt?!eştirecck mahiyettedir. 
Bize teselli Vefen bir nokta bu de
fa büyük ölçüde Uışıt vasıtaları
nın tahribata uğramamış olması
dır. G~en defn olduğu gibi bu 
clefa da yardım ulaştırmak husu
sunda süratle hareket edilmiştir .. 
Feleğin bu darbesini karşılamak 
hususunda feli'ıketzedelerin sabır 
ve tahammül gösterecekleri -şüp
hesizdir. Çünkü sabır ve taham
mül Türk milletinin en kuvvetli 
vnsıflarınd:m biridir. 

tandaşlarının gençlikten itibaren 
havayı severek canlarını tehlikeye 
koyacak ~ekilde c;nlı~maları lazım
dır.~ 

Berlin, 24 {A.A) - Alman 
tebliği: 

Tunusta Alman kıtnları mevzii 
muvaffakıyetler elde etmişlerdir. 
Düşmanın bir kaç gün evvel kay
bettikleri araziyi kurtarmak teşeb
büsleri akim kalmıştır. 200 esir al
dık. 

Bcrlin, 24 (AA) - D. N. B. 
bildiriyor: Tunusta son günlerde 
devam eden sükunetten sonra 21-
22 ilk kanunda muhnrebeler yeni
den başlam. tır. Fas köprüsü arkn· 
sında kuvvetlerimiz düşmanın sü
vari bölüğünü imha etmişler, 100 
den fazla esir almışlardır. Orta 
Tunusta İngiliz - Amerikan kuv· 
vetleri /\tlas dağlarında kuvvetle· 
rimizle temasa gelmeğe çalışmış
larsa da püskürtiilmüşlerdir. Ma
cezelbaba giden lngiliz takviyele
ri durdurulmuı1 ve büyük kayıpla
ra uğratılmıştır. Ştuka1arımı7 düş
mana hücum etmiıılerdir. Yüksek 
dağlardan geçen düşman ınotörlü 
bataryalarına çok ağır kayıplar 
verdirilmiştir. Dalga halinde ge
len Alman bomba uçakları bu ba· 
taryaları makineli tüfek ateşine 
tutmuşlardır. 

BiR TREN YOLDAN ÇIKMIŞ 
Londra, 24 (A.A) - Vişi rad

yosuna göre Cezayirde Orleano
vilde bir tren yoldan çıkmıştır. 
Radyo bunun bir baltalama neti· 
cesi olduğunu ve Amerikan ma
kamları tarafından bir çok tevkif
ler yapıldığını iddia etmektedir. 

tTALYAN TEBUôi 
Roma, 24 (A.A) - Tebliğ: 
Tunusta zırhlı vasıtalarımız, 

dü~manın bir iki gün evvel kaybet
ği toprakları geriye almak ıçın 
yaptığı hücumları püskürtmü~tür. 
Çoğu lngiliz olmak üzere 200 esir 
alınmıştır. 

MAvzii hücumlarımız muvaffa
kıyetle neticelenmiştir. 

Bir İngiliz uçağı düşürülmüş ve 
bir pilot esir alınmıştır. 

ÜZÜl\I 
816 İnhisarlar 48 50 
704 H. Elbirlik 54 
56 Ş. Özşınlak 55 50 
50 M. :Sabri Ka. 57 
35 K. A. Akıncı 59 
30 Yaşat şi. 49 
17 M. N. Beşel 59 
13 M. Hulusi M. 57 

1721 Y ektm 

54 50 
56 
57 50 
57 
59 
51 50 
59 
57 

Merkez cephesinde çevrilmiş 
olan Almanlar kurtulmak için 
beyhude hücumlarda bulunmuş
lardı.:. 

Moskova. 24 (A.A) - Royterin 
}.urnsi muhnbiri bildiriyor : 

1 - ikinci kanun - Şubat 943 
aylarına ait ekmek kartları tevzii
ne 25/12/942 cuma gününden 
itibaren halk dağıtma birlikleri 
vasıtaaiy le başlanacaktır. 

3 - Aile fişi kayıtlarını ikmal 
etmiı olan birlikler nahiye mer
kezlerinden alacakları bir vesika 
ile beraber mühürleriyle iaşe bü
rosuna müracaat edeceklerdir. 

7177 3266) 

Aydında 

Orta Doıı cephesinin yarı1masın
c1an sonra Sovyet tankları ve mo· 
törlü piyade teşkilleri ileriye doğ· 
ru büyük b:r hız1a atılmaktadır .. 
Bu büyük ölçi.ideki ileri harekete 
her tipte tanklar iştirak ebnekte
dir. Piyade kuvvetleri arkadan 
daha ağır bır vürüyüşle gelmekte
dirler. l\Iotörlü birlikler ileri hn
ıeketlerind~ bir dakika bile kay-
betmiyorlar. Madran Oteli altında (İçkili 

ALMAN DURUMU VAHİM 1 l\ladran Lokanta) sı bütün ta-
Don üzedndeki cephe hatlarını kuniyle devren satılıktır. 

~ay betmiş v1duklarından Alınanla- Sahihine müracaat.. 
rın durumu şimdi pek vahim gö- ~ 1 - 3 (3257) 
rünmektedir. il <:::>-<:::.-<:::.-<:::.-~~..c:::::.~~..c::::::.<::::.<::::..< 

ALMANLARDA ENDİŞE 
L~mdra, 24 (A.A) - Deyli Mey

lın Alman hududundaki muhabiri 
bildiriyor: 

Rus ccphesliiden lz.ınli olarak 
gelen ve normal şekilde bir ay 
sonra kıtalarını gitmeler! gereken 
Alman askerleri derhal umumi 
Y..arargfilıına müracaate çağırılmış
tır. Almanlar şimdiki Rus taarru
zunun bundan evvelki taarruzla
rın en şiddetlisi olduğu mütalaası
nı teslim ediyorlar. Bilhassa doğu 
cephesind~n haber alınamaması 
~ üzünden Almanlar endişelerini 
gizlemiyorlar. 

t L Jıı. N 

Turgutlu belediye elektrik snr
tralında kullanılmak iizere 100 ila 
1 SO f.ieygir Jı:uvvetinde ta <ıahili 
ihtiraklı bir motör veyahut bir bu
har hazan ve makinesine ihtiyaç 
vardır. Yeni veyahut eyi vaziyette 
müstamel ve noksansız motör ve
yahut makinesi olanlar motör ve 
makinenin normal takatını, ~rfi
yat miktarını, markasını ve hususi 
evsaf ve şartlannı bildirir teklifle
rini on beş gün içinde Turgutlu 
belediyesine bildirilmesi ilan olu
nu~ 23 24 25 7105 (3249) 

İZMİR MUHASEBEİ HUSUSİYE Mil· 
D --RLVGtJNDEN : 

Muhasebei hususiycde münhal klitiplikler için 23/12/942 tarihinde 
yapılacak musabaka imtihanı 30/12/942 tarihine müsadif çarşamba 
gününe talik edilmiştir. 

Tnlip olanların memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı ve
aiki hamilen mezkttr günde mürncaatları lüzumu ilan olunur. 

7166 (3263) 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR 
ŞFJ !ESİ EN: 

İzmir şubesi namına gelecek hububat bakliyat, un ve kepeğin va
gondan depoya veya vesaiti nakliyeye veyahutta depodan vesaiti nak
liyelere tahmil ve tah1iyeleri için 30 birici kanun 942 günil saat 15 te 
şubemiz binasında açık eksiltme ile ihale edileceğinden taliplerin şart
nameyi görmek ve eksiltmeye iştirak için tevdii muktazi 500 liralık ilk 
teminat akçesini yatırmak üzere şubemize müracaaUarı. 

25 26 27 28 7147 (3264) 

:·~·~····································································: . . 
E Devlet Demır Yollarından ! . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KİRALIK DÜKKAN •• Ömer İnönü· nün uçuşlara baş
laması bu sözlere kutsal bir anlam 
ve örnek hakikat değeri vermekte
dir. Onun uçuşlara ba~larkcn du
yuşlarını bildiren şu sözleri, kanad
lı gençliğin duygu ve: düşiinceleri
nin açık bir deyimidir: cUçan bir 
Türkiyenin çekirdeklerini teşkil 
edecek genç pilot ve mühendisleri 
artık her vazifelerini bu idenli göz 
önünde tutarak yapacaklar.> 

235726 ~ Eski yekO.n 
237447 ! Umumi yekun 

No. 7 

D. DEMtRYOLLARI 8 1NCt lŞLET.ME KOMİSYONUNDAN: 
52 1 İdaremize ait İzmir Kemeri Gaziler caddesinde yeni 244 kapı numa-
53 ralı dükkan üç seneliği (305) Ura muhammen bedelle kiraya verilmek No. 8 

No. !J 
No. ın 

İNCiR 
32 Nul'ı ve K. B. 81 
21 A. Knrako 72 

7 M.İzmiroğlu 100 
60 Yekun 

55 iizere açık artırmaya çıkanlm.ı§tır. İhalesi 11/1/943 pazartesi günü 
58 50 ,,saat 15 te Alsancakta işlebne binasında komisyonumuzca· yapılacaktır. 

82 
88 

100 

(22.88) liralık muvkkat teminat rnakbuzlarile isteklilerin muayyen va
kitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde gö-
rülebilir. 25 28 30 5 7158 (3267) 

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

Ucuz Pek ıez 
Sureti mahsus<1da imal et ı •rdiğimiz n~fis 35 derecelik PEK

MEZ bugünden itibaren kilosu 110 kuruştan perakende ola
rak mağazamızda satılmaktadır. 

1ZM1R: Eski Kasaplar 905 nci sokak numara 3 
AYVALIK TİCARETHANESİ 

Varlılı vergisi listeleri Maliye .şube!erine 
a s ı 1 m ı ş t ı "·-

İzmir defterdarlığından : 
11/11/ !142 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hükümlerine 

gö;e teşekkül etmiş olan komisyonlarca takdir ve defterdarlığa tevdi 
edılen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeler miikelleflerin 
kauınç vergisi itibariyle mensup o1dukları maliye şubeleri kapılarına 
asılmıstır. 

1 _: Her mükellefin kendi ismini ve namına tarh edilen vergi mik
darını k~la~·~a öğ~~ebılmesi ve .izdihama meydan verilmemesi için mü
kelleflerın ısımlerı oz adlarının ılk harflerine göre alfabetik bir şekilde 
~yr~ca cetveller halınde mensup oldukları maliye şubelerinin kapı ve 
.ıı:or.dorlarına asıldığı gibi bunlardan birer kopye de defterdarlık binası 
önündeki müzayede salonunun ve emniyet müdürlüğünün defterdarlık 
bahçesine bakan kısmının duvarlarına dnhi şubeler itibariyle talik olun
muştur. 

2 - Hizmet erbabına tarh edilen varlık vergileri kendilerinin çalış
tıkları şa~ıs ve. müessı:sele:in kazanç vergisi noktasından mensup olduk
Ja:.ı ve gund~lik gayrı safı kazanç üzerinden vergiye tabi olan karneli 
ınukellefler ıse karnelerini aldıkları maliye şubesindeki listelerde gös
terilmiştir. 

3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinin C. fıkrası mev
z~u~a giren mükelleflere komisyonlarca takdir edilen varlık vergilerine 
aıt .lısteler ~aşdurvak şubesine asılmakla beraber kayıtları da bu şubede 
tesıs edılınış oldugundan vergi mükelleflerinin teslimatı bu şuh ye ya
pılmalıdır. 

4 - Büyük çütçi olduklnrındnn 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 muhtelü nahiye ve köylerde olduğu için) köyler subesi isine ba
kan yeni maliye şubesi kapısına asılmakla beraber her kByün m"'eydanı
na da talik ettirilmiştir. 

5 - Verginin tediyesi için kanunen kabul edilen 15 günlük müdde
tin başlangıcı işbu listelerin talik edildiği tarih oldu!undan bu tarihten 
ıtibaren 15 gün zarfmda vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun 
12 nci maddesine tevfikan tahsili emval kanunu takibatına tevessül edil
mekle beraber vergi mikdarına müddetin dolmasından itibaren birinci 
hafta için % 1 ikinci hafta için 7o 2 zam olacaktır. Talik tarihinden itiba
~en ~ir ay zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler borçları tamamen 
odenınceye kadar memleketin her hangi bir yerinde bedeni kabiliyetle
rine göre askeri mahiyeti hlliz olmayan umumi hizmetlerde veya bele
diye biz.metlerinde çalıştırılacaklardır. 

6 - Her şubede ve talik yapılan def1erdarlık avlusunda asılan lis
telerin tetkikinde intizamı temin etmek ve bu hususta vaki olacak mü
racaatları karşılamak üzere bir memur bulundurulmakta olduğundan 
mükelleflerin de intlZamı mıilıafnza etmek huswsunda memurlanmıuı 
yardım etmeleri ve tecessüs sniknsına kapılmakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi mikdarını öğrenerek çekilmeleri ve bu suretle asıl nlakalıların 
vakitlerinin ziyaına ve beyhude kalabalığa sebebiyet vermemeleri ilfin 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 

--- --- ---···--------------
İSTANBllL BELEDİYESİNDEN: 

1tfaiye fımir ve efradı için yaptırılacak 401 çift çizme ve 40 çift ıs
karpin kapalı ı.arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Çizmelerin beher çütin muhammen bedeli 45 lira ve lSkarpinlerin 
beher çiftin muhammen bedeli 23 lira olup mec'muunun ilk temin.atı 
1422 lira 38 kuruştur. Şartname zabıt ve muamela.t müdürlüğü kale
minde görülebilir. İhale 4/1/943 Pazartesi günü saat 15 tc daimi encü
mende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 
lazım gelen diğer vesiknlnriyle 2490 No. lu kanunun ta.rifatı çevresinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale gUnü saat 14 e kadar daimi 
encümene vermeleri lazımdır. 22, 25, 28, 31 2396 (3234) 

l$PA RTA WA~RIF 11000RLOCONDEN: 
Kapalı zarf usulü ile EJısiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 
Isparta merkezinde ve istasyon yolundaki bir katlı Kız Sanat okulu 

binasının 51886 lira 9 kuruşluk ( Ellibir bin sekiz yüz seksen altı liı-a 
dokuz ) keşif bedelli jkinci kısım ikinci kat inşaatı. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler : 
A - Bnyındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
C - Hususi ve fenni şartname 
D - Mahal listesi 
E - Seridöpri 
F - Keşif hülasası 
G - Mukavele projesi 
H - Eksiltme şartnamesi 
t - Projeler 
lstiyenler bu evrakı Isparta Maarü ve Nafia müdürlüklerinde göre

bilirler. Proje, şartnameleri keşif bedelinin yüzbinde 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/Xll/1942 salı günü saat 15 de Isparta Maarif Müdürlüğü odasında 
teşekkül edecek komisyon ta.raf ındnn yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı üçbin sekiz yüz doksan bir 
lira kırk altı kuruştur. 

Yarınki büyül. zaferlerin hava
larda kaaznılncağı bugünden anla
şılmıştır. Hayatı zaferlerle dolu 
olan Şef lnönü. bu hakikati yıllar
ca önce ileriye siirmüştür: cBir 
memleket havasından emin olmak 
istiyorsa mutlaka o memleket va-

•• 
u~un ALE v 

o~uz PELTEK 

TAN'da 

25414 Eski ye,kun 
25474 Umumi yek\'ın 
4600 kilo Z. Yağı 112 

ZAHİRE 
138 çu. Fasulye 50 

10 çu. Börülce 43 
18 çu. Burçak 43 

112 

50 
43 
43 

İzmir VaJııflar Müdürlüğünden: 
100 lira muhammen kıymetli Tamaşalık mahallesinin Kutucu soka

ğında kain mazbut Selahattin oğlu vakfından 75 metre murabbamdaki 
68 nolu arsanın mülkiyeti peşin para ile satılmak üzere pey altına alın
mıştır. 

5 - Taliplerin muayyen ihale zamanından üç gün önce Nafia ve.k!· 
!etine veya Isparta vilnyetine müracaatla ehliyet vesikası almaları 
şarttır. 

G - İnşaat iç;n l~zumlu olan demir ve çimento, bedeli müteahhit 
tarafından ödenmek şartile maliyet fiyatı ile, Maarif vekilliği delfile
tile temin olunacaktır. 

7 - Bu inşaatın ancak yüzyirmi iş gününde ikmal edilebileceği ve 
seneyi maliye gayesine kadar bitirilemiyeceği cihetle 4304 sayılı kanu
nun 1 inci maddesi hükmüne göre 1943 mali yılına gecici mukavele 
akdedilebileceklir. Haftanın şaheserlerini görecck!liniz .. 

ALl<.ATllAZ KRALI KtN~ OFALCATRAZ 
CHUL PATRICK ve LLOYD NOLAN'ın son ve 

eşsiz zaf<'rleri •.• 
,., ~~::><::><::::><~::::><::::><~~~~~~<:::>-

LALENİN 2 ci FİLMi TANIN 2 ci l'iLMİ 
l\lcvsinıin en büyük SERİ'si 1\IEŞHUR OPERET 

CEHENNEMDEN NO, NO, 
D Ö N Ü Ş NANE'J"J'E 

GORDO ' ELLIOTT ANNA NEAGLE 
l\101'1TE BLUE - MALA UOLAND YOUNG 

3 •• İ İ POLİS • Wnlt Disncyin Renkli harikası 
~'..<:. ~~ 

LALI; TEL. 2753 SEA!'ıSI.AR 'fAN TEL. 4248 
Cehennem: 13.30 - 16.40 • 20 l Nanet: l2.3S-15.30-18.25-21.20 
Alkatrnz : 15.35 - 18.50 • 22.05 Alkntraz: 14.25 - 17.20 - 20.15 
Cumartesi, Pazar 10.15 te.. Cumartesi, Pnzar 11.30 da .. 

2 çu. Mercimek 63 50 63 50 

'J'EŞEK VR 
Sevgili ıazımız ve kardeşimiz 

Bahriye Arbilin aramızdan genç 
yaşta kayı:>ı bizleri sonsuz tees
süre garketmiştir. Cenaze merasi
mine iştirak eden telgraf ve mek
tupla kederlerimizi paylaşan sev
r,ili dostlarımıza, ayn ayrı teşek
küre acımız mfuıi olduğundan 
muhterem gazetenizin tavassutu
nu rica ederiz .. 

Annesı: Fevziye Arbil 
Babası : Şiseci Halit Arbil 
Kardeşleri: Ktımil Arbil, Ah
met Arbil, Semih Arbil.. 

7126 (3262) 

İhalesi 25/12/942 cuma gUnU saat 10 dadır. 
Talip olanların vakıflar idaresine mürncaatları ilfın olunur. 

6757 (3058) 

O oyçe 
DRESDN:ER 

Oryent bank 
BANK ŞUBESi 

İZ Mi R 
l\lerkcı..i : BERLİN 

Alman]1ada !80 Şubesi Mevq:uttur ... 
Sermaye \"C ihtiyat akçe~i 

200.000.000 Hı.alile çmarlı 
Tiirki~ede şubeleri : İS1ANRUL ve İZMİR 

!\lısırda şuneleri : KAHİRE VE İSKENDEl~İYE 
Her tiirlü banka muamclütını ifn \ e lmbu] eder 

8 - Teklif 7.arflarının 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapa
tılması ve zamanında komisyona verilmesi şarttır. 

9 - Taliplerin 4 ve 5 inci maddelerde yazılı teklif mektuplarile 
muvnkkat teminat mektup ve diğer vcsik.ıJannı ihale saatinden l saat 
önce komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Posta gecikmelerinden komisyon hiç bir suretle mesuliyet kabul ede
mez. Taliplerin buna göre müracaatları ilan olunur. 

15 22 25 28 2265 (3185) 

Manisa Defter arlığından: 
4305 sayılı varlık vergisi kanununa tevfikan toplanan komisyonca 

varlık vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve adresleriyle ken
dilerine tarh edilen vergi mikdarmı gösterir ıkinci cetvcll_çr 14112 942 
tarihinde defterdarlık maliye ubcsindeki ilan le\hasına talık edil
miştir. 
Alakadarların bu ilanları okuyar.ı.k venndcri laum gelen borçlarını 

talik tarihinden itibaren on beş gı.in zarfında şube veznesine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri rica olunur. 17, 22, 25, 27 (3209) 



SABIFE • YENİ A.llA 1942 

HAVA AKINLARI 
- - - -*·----

~arp vaziyetine as:r gözüyle bakış NOEL Y_!lRTUSU iSPANYA J ARAFSIZ 1 

Rus harbi haberleri B. Ruzvelt Sondekla- Napoli ye- Sabit gelirlil ;: r e yardım 
birbirini tatmıyor bir nutuk rasyonbu- ni bir hücu M ht l"f .-- dd 

- so·· vlıadı· nun de .. 1ı·ı,· m-a ug"" radı 
1
° . et 1 ıa .. şeb mla e· A lmanlar Balear adalarını işgal ederler- '--' 

se müttefilı nalıliyatı güçle~ir.. -*- L erı evzıı as ıyor 
Radyo gazetesine göre Doğu mihver kuvvetlerini kovalamakla --*-- --*--

cephesindeki hareketler yeniden meşgul olduklarını iddia ediyor- Pa;ıa, Kardinalle- ıSP NYA . PO~TEKiz Me~guı arazi ve batı - _, 
~ddetli bir propaganda harbine 1"1". Fakat mihver kuuetlerini ne- r::ı tebrilıini o_: ( AR SYO,''U VE Almanya da MI l ı iflı 
sebep olmuştur. Rus ve İngiliz relere kadar sürdüklerini bildir- fl"fJ:ıJ elti.. , bombalandı- !VllaGŞ 1 ara Olarafı ÜÇer ayl!fı Jefıer bir• 
kaynakları doğu cephesinde ve memektedirler. r. H · K Lll AR - den tevzi o!~ınacalı ••• 
bilhassa M •Ilerovoda mühim mu- Fransızların şimal Afrikada ya- Roma, 24 (AA) - Papa Ro- •· ili ; - Londra, 24 (Radyo) - Bri- J b 1 24 {Y · A ) J mada bulunan Kardinalleri bugu"n * ta b b d k stan u • em sır 1k olarak şeker tevziatına baf' 
vaffakıyetler elde edildian'"'ini ve bu vaş yavaş kımıldandık!arı aörülü- -- --- nya om ar ıman ve av uça - M 1 ··t k "tl · ,., to,...lu o!arak kabul etmİ•tir. Kardi- V 

4 
( !arı S ı d · ·· ·· cmur ara, mu c aı ere, yetım- lanacak, üçer aylık ıeker birden 

Öefa yapılaıı Rus taarruzunun yor. Anglo - Sak.sonların malzeme y aşington, 2 A.A) - Harp enma 0 enız ussune taarruz lere ve dullara verilen karnelerle 

eli k 1 uz! d .1 al J' F naller noel münasebetiyle Papaya haberler bürosu dirckto··ru·· Eı'mer etmişlerdir. Diğer bir hava teşkili h lif verilecektir. Tevziat mütemetler 
tarafından maaş dağıtılırken yapı .. 
lacaktır. 

şım ye acar yapı an taarr a- yar ınu ı e gener ıronun ran- tebr ı. klerı·n.' sunmu•. !ardır. H mu te iaşe maddeleri tevziatına 
-L'- ff 1 k 1 · ' D · d'· b b 1 ollandada Venharder deniz üs· k rın en wwmmi ve muv& akıyet i- sız uvvet erıni tensik ettiği an- RUZVELT NUTUK SöYLEDı· avıs un ıu eyanatta u unmuş- son anunun ilk haftasında başla-

. ld - b·ıd· · 1 B 1 1 1 tur: sünü bombalamışlardır. • b ld il k d sı o ugunı.ı ı ırıyor ar.. un.ıa- C\Şl ıyor.. Vaşin..,.ton. 24 (A.A) _ Cüm- nacagı i ir· me te ir. 
ra göre Sovyet kuvvetleri Millere- Demokr~siler şimali Afrikada hurr• i•i B. Ruzvelt gece saat 2 3 - lspanyol - Portekiz banş ve Londra, ~4 {AA) _ Hava 
vayı varım ay şeklinde ve doğu- Fransızlarla işbirliği yaparken te Amer:kan milletine hitap ede- dayanışma deklarasyonu general nezaretinin tebliği: .Şimali Fransa, 
dan 22, batıdan 35 kilometre ka- mihvercilerin de Avrüpada Fran- rek noe) münasebetiyle bir nutuk Franko hükümetinin gerçekten ta- Belçika ve garbi Almanyada taar
dar yakın yerlerden tehdit etmek- sızlarla bir işbirliği kurmağa ça- söylemiştir. Bütün Amerikan rad- rafsızlık yolunda olduğunu göste- ruzi devriye uçuşları yapılmıştır. 
tedir ve Rus topları şimdiden Mil- Lştıkları göze çarpıyor. yo istasyonları bu nutku yaymış- ren çok cesaret verici bir al3.meti- M:ırşandiz trenlerine, ba§ka demir 
lerovayı menzili içitıe almış bu- BALEAR ADALARI !ardır. dir .> yolu hedeflerine hücum edilmiştir. 
lunmaktadır. VE ALMANLAR ÇöRÇ!L TATiL YAPMIYOR Davisin gazeteciler toplantısın- Kayıbımız yoktur. 

S t t bl··ı · .. ih da bildirdig"ine göre harp haberler 
ovye ~ ıg erme gere m ver Alman! Akd b Londra, 24 (A.A) - Ba•. vekı·ı 

8000 "!·· dah . ı· ih arın enizin atısında , bürosunun elde ettig"i bütün delil-
e u a vermış ır ve m ve- b ı ıs· 11 Çörçil noel tatili yapmıyacak ve - b • b 1 d ı k u unan ve panyo ara ait olan ler İspanyol hariciye nazırının Lı'z-

rm u munare e er e yara 1 a- B J d 1 kabine arkadaq]arile temasını mu-
1 8 t ·- k d d T a car a 1 arını işgal edecekleri bon seyahati neticesinde imzala-

yıp arı umen a ar ır. op, söyleniyor. hafaza edecektir. 
tank ve silah kayıpları da çok mü- ALMANY ADA nan paktın l•panyanın tarafsız kal-
hinıd . Mihver bu adaları elde ederse mak n;yetinde olduğunu bildiren 

ır.. f d J t · d k · Berlin, 24 (AA) Ah.am 
A

T" arr •RA Go·· RE su ay a arı emın e ece tır: 5 •amimi bir deklarasyon olduğunu 
.LU.u.n.ı-..ı..n 1 - Balear adaları Liyon körfe· saat 1 te bütün Almanyada bü- göstermektedir. 

Mihver kaynakları ise bütün 
bu iddiaları kabul ptmemektedir .. 
Geçenlerde Almanlar bir tebliğle
rinde Rusların kazandıklarını iti
raf eder gibi görünmüşlerdi, şim
di Almanlar Rus taarruzlarını ka
bul etmekle beraber taarruzun ilk 
inda ı;:östcrdiği inkisafın hemen 
imlendiğini bildirmektedirler. Al
manlara göre Rusların büyük fe· 
dakarlıklarla aylardanberi hazır
ladıkları taarruz muvaffak olama-

z. ni kontrol ve bir taarruza karşı yük radyo merkezleri noel icin neş 
mükemmelen müdafaa edebilir. rivat yapmı~lardır. Doktor Göbels 

2 - Akdcnizdcn Tunus liman- Alman millet'ne hitaben bir nutuk 
l<!rına gidecek olan 01üttefik kafi- söylemiştir. Bu nutku müteakip 
ieJerini ve donanmasını hava kuv- noel neşriyatı dini bir konserle 
vetleriyle esaslı surette hırpalıya- kapanmıştır. 
bilir.. -----

3 - Cebelüttarık boğazını ve MAOAr-J-. "'~AR DA 
cradaki donanmayı kontrolü altı- uStei:Olingn 
na aJabilir.. • • • • ds 

Müttefikler hesabına da bu ada- !'• .. ,,o · ~fi"? O!lff ••• 
!ar kendilerinin emniyeti için çok Londra, 24 (A:A) - Gazete-

mı~tır. 
c·hemmiyetlidir.. ler, Madaga!'kar ve havalisinin de 

Fakat müttefiklerin bu adaları Sterling sistemine sokulduğunu AFRİKA HARPLERİ 
Şimal Afrikadaki harekata ge- ele geçirmek arzusunda bulun- bildiriyorlar. 

lince: duklarını düşünmek pek mevsim- -----·----
İngilizler hala Trablusgarpte sızdir. 

Türk_ - ln~iliz dostluğu _.,.,... 

Bir lnsıiliz parlamen
to heyeti geliyor 

~-----,~----
Bu ziyaret Türlı • ingili z ba"larının daha 

ziyade talıviyesine i mlıtin vereceıı .. 
Londra, 24 (AA) - Türki

yedeki yeni yer aarsıntılanndan 

bahseden gazeteler bu husustaki 
haberleri neşrederken yakında 

Türkiyeye gidecek olan lngiliz 
parli.mento heyetinin bütün lngİ· 
lizlerin Türk matemine iştirak et· 

YUNANISTANDA 
--~-*·---~ 

Almanlar bir 
şehri ateşe 

vermişler 
-*

Roytere göre bunun 
sebebi bir trenin 
uçurulmasıdır •• 

Londra, 24 (A.A) - Royter 
ajansı bildıriyor: Alman makam
ları bir demiryolu köprüsünün ber 
bava edilmesine karşılık olarak 
misilleme tedbiri olmak üzere Yu
nanistanda Burgotomeo şehrini 
eteşe vermışlerdir. Bir çok kimse 
tevkif edilmiştir. Bu şehir Yunan 
çete gruplarının baska bir önemli 
cemiryol köprüsünü berhava et· 
tikleri Lamıye yakınındadır. 

-----
Bir Amerilıan uçağı 
Por elıize indi •• 

· Lizbon, 24 (AA) - Portekiz 
açıklarında uçan 39 Amerikan 
uçağından birisi dün Portekizde 
Guateryaya inmek zorunda kal
mıştırf. Pilot göz altına alınmıştır. -

mekte olduklarını ifade etmek fır
satını bulacağını ve heyet 3.za!ıının 
Türkiyede bulunması Türk gaze-
tecilerin eylülde Londraya yaptık· 
lan ziyaret gibi Türk - lngiliz bağ
larının daha ziyade takviyesine 
imkiin vereceğini yazıyorlar. 

1 ALMAt~*TAltBI 

"Balear" ada
larını isti
yorlarm,ş 

-*-Bu adaları ispanya-
dan güzellifıle veya 
zorla aıacalılarmı$ 

Nevyork, 24 (A.A) - Asosye
ted Prese gore Almanlar batı Ak
cienizde İspanyaya ait olan Balear 
adalarının işgali için Madrid hü
kümetinin muvafakatini almağa 

~alışmaktadırlar. Lüzum görürler
se Almanların bu adalan zorla 
zaptedecekleri söylenmektedir. 

-----
ş İL i 
Mihverle münase
betlerini lıesiyor 
Nevyork, 24 (Radyo) - Mihver 

ıle cliplomat;k münasebetlerin ka
tedilmesini istiyen bir kanun la
yihasını kabul etmek suretiyle Si
li ayan meclisi harici politika mü
zakerelerim bitirmiştir. 

Sineması 

On binlerce meraklı hücumu koca binayı sarsh... Müthiş 
alkış tufanı koca kubbeyi ~ınlattı... Ve binlerce ısrarlı 
mtlracaaflar üzerine yanına yeni bir şaheser ilôvesiy1e BU 
GÜNDEN İTİBAREN bir hafta daha takdime karar verdik 

İŞTE BÜYÜK PROGRAMThDZ 

1 -- B A G U A 1) il l H S l Z 1 
EFSANEVİ RENKLİ HARİKA 

2 ·- Y A R l M N i K A H 
Son derece ze\ kli, eğlenteli nefis oir FİLİ:\-1... 

Yaratanlar : l\IYRNA LOY - l\IELWYN OOUGLAS 
A~rıca : Tabii renkli bir IiONUŞAN SEYAHAT FİLMİ 

SEANSLAR : Her gün: 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 ve 9.15 te .. 
Cum~rtesi ve Pazar sabah 'aat 11.15 te ba~lar .. 

DiKKAT : Haftanın her günün ilk seansların başlama 
santl~rine kadar bütü., bile!lcr C:CUZ 0 dur .. 

----*·---
ln~iliz Vt" Ameri-
kalılar hava hü
curnları :vaptılar 

-*
Hangarlar, ııa•ar-
yalar ve petrol 
tasf ~y~luınesi 
atcse tutuldu.. 

Yeni D e hi, 24 (A. ) - H int 
tebliği: Dün bir Amerikan ve ln
giliz uçak teşkili Birmanyada Ma
uveyi çevresine hücum etmıştır. 
Mauvey uçak meydanında uçak 
savar bataryaları ile barakalara ve 
hangarlara mitralyöz ateşiyle hü· 
cum edilmi~tir. Bundan sonra Ka-
1ikayada bir petrol tasfiyehanesi
ne ve civardaki binalara hücum 
edilmiştir. Moyo şehri çevresine 
yapılan bir hücumda Banadeodalci 
binalar bombalanmıştır. Velin~
ton tipindeki bomba uçakları Bir
manyadaki diğer hava meydanla
rına hücum etmişlerdir. Bütün 
ucaklarımız üslerine dönmüşler
dir. 

Yeni Delhi, 24 (AA) - Ame 
!'İkan uçakları Ran~un limanına 
hücum etmişlerdir. Eşya hangar
larında yangınlar çıkarılmıştır. Bir 
Japon uçağı düşürülmüştür. 

Akyapta motölü vasıtalara hü
cum edilmiştir. _____ , ___ _ 
A11ustraı1ıan•n iri,. 
mayn tareınıa 
f)!Prıttisi battı.. 
Melburn, 24 (AA) - Başve

kil Kertin 980 tonluk bir mayn 
tarama gemisinin Timor açıklann
da battığını. 8 3 er ve subaydan 
ibaret olan mürettebattan iki su
bay ve 38 erin kaybolduğunu bil· 
dirmiştir. Bu mayn gemisi batma
dan evvel düşmanın iki avcı ve 
bir bomba tayyaresini düşürmüş
tür. 

-----·~---

S 0 ."' H EL I B R HABER 
----*·----

Liberya cürn hur i-
yeti Amerika müs
temlek.-si olmuş 

-*
İngilizler Amerilıa-
nın bu laarelıetini iyi 
l'arşılamamışlar •• 

Stokholm, 24 {A.A) - Dageus 
Nicter gazetesine göre Afrikadaki 
Liberya cümhuriyetinin Amerika 
müstemlekesi olarak ilanı hakkın
da Niyaz Vikli gazetesinin verdi
ğ' haber Londranın doğru haber 
alan mahfillerinde teyit edilmiş
br. 

öğrenildiğine göre Amerika hü
kümeti Liberyada idareyi filen ele 
alarak İngilizleri bir oldu bitti kar
~·sında. bırakmı~tır. İngiliz sömür
ge mahfillerinde Amerikalıların 
Afrikada yerleşmeleri iyi karşı
lsnmamıştır. Liberyayı işgal eden 
Amerikan kuvvet1erinin zenciler
cıen mü.ı· ... .kkcp oldu~u bildiriliyir. 

____ .,.,... __ _ 
o ı. u TılL~BI 
----*---

Es • 
ı rans z 

s v silerinin 
ki...f ası kes: -

ı.neli İo.u ş 
-*-

Londra, 24 (A.A) - Paris ga
zetc!Eri eski FrallSlz siyasileri 
hakkında ~iddetli neşriyatta bulu
nuyorlar. 

Lapel g:ızetesi yazdığı bir ma
kalede diyor ki: 

•Blum, Daladiye, Heryo gibi 
politikacıların idamı lazımdır. İn
kı!apçı pohtikamızda muvaffak 
olmak istiyorsak bunların başları
nı kesmelidir. Giyotin bunların fe
nalıklarına son verecektir.• 

-----·~---

BE.il ~ i. GO.l!: 
R H , 

IKa>tarafı l ıncı sahifede) 

çok Rus blokhavzları ve muhare
be mevzileri tahrip edilmiştir. 
Düşmanın bütün karşı hücumları 
püskürtülmüştür. 

llmen gölünün cenup doğusun
da düşman mühim kuvvetlerle hü
cum etmiştir. Muvaffakiyetle ne
ticelenen müdafaa muharebelerin
de 34 Rus tankı tahrip ettik. 

Berlin, 24 (A.A) - D. N. B. nin 
askeri muharriri yazıyor : Doğu 
cephesinde durum her cihetten 
Almanya ve müttefikleri ıçın 
memnunluk vericidir. İngiliz pro
pagandası Ruslann bu kış mevsi
minde büyük taarruz! hareketle
re girişeceklerini iddia etmektedir. 
Simdi Almanya ve miittefiklerinin 
Rus taarruzu karşısında şaşırdık
larını söylüyorlar. Hadiseler bu 
kabil iddiaları daima tekzip etmiş
tir. Hakikat şudur ki 1942 ilk ka
nununda Almanların vaziyeti 1941 
dekinden daha iyidir. Filhakika 
Rus ba5kumandanlığı Rostolu kıs
kaç içine almak manevrasında ve 
Stalingraddaki hareketlerinde mu
vaffak olamamıstır. 

KAFKASYADA 
Berlin,, 24 (A.A) - D. N. B. 

bildiriyor : Karedeniz kıyılarında 
ve Tuapsedc kuvvetlerimizin fa
aliyeti vardır. Kafkas dağlarında 
<iddetli souklar ve kar geniş hare
ketlere mani o1maktadır. Terek 
kesiminde muhrebe şiddetle de
vam ediyor. Alman zırhlı kıtaları 
bir taarruz horeketinde düşman
dan 400 esir almL<lardır. Bir zırhlı 
tren tahrip edilmiştir. 

Stalinıtradda Rus piyadesi Vol
gayı buzlar üzerinden geçerek hü
cuma tesebbüs etmişsede püskür• 
tülmüştür. 

Stalingradda sokak ve ev mu
harebeleri lehimizde inkişaf et
mektedir. 

Orta Donda düsmanın kitle ha
linde hücumları kanlı muharebe
lerde püskilrtülmüştür. Düşman 
nakil vasıtalarında uğradığı güç
lükler yüzünden sıkışık vaziyet
tedir. Alman başkumandanlığı 
cepheye yeni takviyeler ıröndere
bilmistir. Muhtel'f harekatta bir 
çok ~sir ahnmıştır. s ... _________ '.'"J:_.,...._,~~- 3 
§ · MareŞciı Ronimeı § 
§ 'J'rab!usr•n gar- Ü 1 IJ~nde mi rnul!n· Si 
S vemP.lı P-"1eceh? 
H Rabat, 24 (AA) - Fas rad
R yosu bildiriyor: S 
~ Rom mel kuvvetleri T rablus- S 
§ garpta geriye çekilmeğe dc-1 
S vam ediyor. Rommelin ana 
~ kuvvetlerinin T rablusgarp şeh
S rinin batısında bir yerde müda-§i 
~ faa edecekleri sanılıyor. 
!l~--.-CCC"~ 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 24 (A.A) - Alman 

tebliği: 
Hafif lngiliz hava teşkilleri dün 

batıda iş:~al bölgelerinde bazı şe
hir ve böll'.!elcr üzerinde uçmuşlar
dır. Batı Almanyada da bazı hü
cumlar olmuştur. Hollanda sahil
lerinde sekiz lngiliz Jayyaresi dü
şürülmüştür. 

NAPOLI DE BOMBALANDI 
Radyo gazetesinden: 
Londradan bildirildiğine göre 

Napoli tekrar ı:T'Üttefik uçakları ta
rafından bombalanmıştır. 

Roma, 24 (A.A) - ltalyan 
tebliği: 

Düşmanın Napoliye yaptığı akın 
az zayiata sebep olmu~tur. Nüfua
ca kayıp yoktur. ____ .,.,..., ___ _ 

Fil•NSA11A OL YLAR 
----*·----

Bir ço ~ komünist, 
silah ve mübim
mHt yakalanmış ... 

-*
~:tev~ufların üze-
rinde yasalı beyan
name ve gazeteler 
de iJulunmu, •. 
Vişi, 24 (A.A) - D. N. B. ajan

sı bildiriy;:ır: 
Ofi ajansına göre Fransada ko

münistlerle mücadele devam edi
yor. Polis bir çok komünist tevkif 
etmiş ve bunların evlerinde yapı
lan araştırmalarda külliyetli mik
darda siliılı ve mühimmat elde 
etmiştir. 

Bu silahlar, Fransanın muhtelif 
yerlerine düşman paraşütçüleri 
tarafından .nditilmiştir. 

Liyonda 21 komünist tevkif 
edilmiştir. Bunlar Degolün pro
paııandacıhrıdır. Çoğunda Fran
sada yasak edilmiş gazete ve be
~ annamelerle silahlar bulunmıış
tur. 

-----·~---

Macaristanda 
istihlalıin lıısıl· 
rnası ıazım.. 
Budapeşte, 24 (A.A) - Maliye 

nazın Sneıler Macariş_tanın evve-
13. ordusunun, sonra halkının ihti
yaclarını temin etmek zorunda 
l.aldığını, ekonomi harbinde mu
,-affakıyet lı.azanmak için her şey
oen evvel disipl'nle harekete ve 
ihtiyacın fevkinde istihlak yapma· 
mağa şiddetle ihtiyaç olduğunu 
söy !emiştir. 

----·- ----
Finlandiyalılar 
Sulh isti)•orlar •• 

Londra, 24 (Radyo) - Taymis 
gazetesi Finlandiya hakkındaki 
yazısında diyor ki: 

Fin halkının büyük kısmı çok
tan beri harpten bıkmış olup em
niyet altında yaşamalarını temin 
6decek bir sulha kavuşmaktan 
başka bir· şey düşünmemektedir. 
Hitlerizmle ortaklı~mın vücuda 
getirece!ıi ~ey ancak ıstırap ola
bilirdi. Finlandiyalılar bu harbin 
sonunda ıstıraplarına bir de mağ
lubiyet acısı katacaklardır. ----
General Alelısand· 
rın Kı&rısı ziyareti 
tafsaıatı. •• 
Lefkoşe (Kıbrıs) 24 (A.A) -

Orta şark İngiliz başkumandanı 
general Aleksandrın Kıbrısa yap
t;ğı seyahatte kurmay subayların
dan bir grup refakat ~imiştir. Zi
yaret ansızın yapılmıştır .. Uçakla 
Kıbrısa gelen general müdafaa te
sislerini yaya olarak tcft:ş ehniş
tir. ____ , ___ _ 
Birle$i1ı Amerifıa 
Me1ısi1ıa ticaret 
muahedesi •• 
Vaş'.ngton, 24 (A.A) - Harici

} e nazın Kordel Hul dün öğleden 
sonra Meksika ve Birleşik devlet
ler arasında ilk ticaret muehede
sıni imzalamıştır. 

Ar. t ;: )~·al lar 
• • fiyat lna 

iç:n maliyet 
t emin edildi pırı e t; 

--------·---- - ---
Antalya, 24 (A.A) - Vilayeti- üzerinden valinin emrine vermiş-

mizin pirinç istihsal eden çiftçile- !erdir. 
ri mahsullerinin yüzde beşini ma- Vali bu çiftçilere teşekkür et-
halli ihtiyaçlar için maliyet fiyatı miştir. 

Ticaret V t>kil i "Anka ra,, ya döndü 
--·--------

Ankara, 24 (A.A) - Ayvalık,, muş olan Ticaret vekili Dr. Beh
Edrernit ve Kuşadasında zeytin çet Uz bugün Ankaraya dönmüş
yağı üzerinde tetkiklerde bulun- tür. 

Milii Şef 

nutuk 
n üb·m 
söyledi 

bir 

(Baştarab 1 mci Sahifede) 

lü halleri vatandaşları sükünetle 
harekete davet eder. Bu bakımdan 
da kongrelerin çok faydalı oldu
ğuna eminim. 

PART1LlLER1N VAZtF'ES! 
Arkadaşlar, iktidar mevkiinde

ki parti azaları daima bir noktayı 
göz önünde tutmalıdırlar : Parti 
hükümetinin muvaffak olması bü
tün gayretlerimizin hedefidir. Par
ti içinde tenkitler hükümetin mu
vaffak olmasına yardım içindir. 
Parti içinde şahsi hiç bir menfaat 
maksadı olmadığı gibi partili hiç 
bir şeyi görmekten ve söylemek
t•n çekinmiyecektir. Hükümetin 
en iyi ve en doğru yoldan gitmesi 
i~in elinden gelen gayreti göstere
cektir. Tenkitlerin fayda ı ve a
pıcı olması ancak bu suretle müm
kündür. 

lnkilap partisinin memlekette 
yükseltme hamlelerine devam et
mesi ancak bu suretle tahakkuk 
eder. 

1NT1HAPLARDA lSABET 
Arkadaşlar, parti içinde intihap

lcrın serbest ve isabetli olmasma 
dikkat ederiz.. Kongrelerin müla
hazaları ve ortaya koydukları di
lekler partinin daha yüksek teşki
latı ve hükümet makamları tara
f.odan ehemmiyetle tetkik olunu
yor. 

TENKlT VE DtLEK KOLAY 
Bizim gibi yapıcı bir iş önünde 

bulunan bir memlekette hesapsız 
tenkitler ve dilekler en kolay olan 
işlerdir. Tenkitlerin iyi ve ameli 
neticeleri olması için teklif sahip
lerinin mesuliyet ve imkan telek
kilerile hareket etmeleri gerektir. 
Emin olabilirsiniz ki salAhiyet ve 
•ktidar sahipleri her mülahaza ve 
dilei!i kıymetlendirmek için dik
katlidirler. 

SELAMETE 
KA VUSMAMTZIN SffiRI 
Bu devletin büyük fedakArhk

~~r!.a kuruldu~nu dalına !!'Öz 
onunde tutınalıvız. Milli mücade
lede baba ve oğlu yanvana saf 
:<-inde si1ih1ı gördük. M"ml~ketin 
bü~~ ?ir kısmı is"al edilmiş ol
rlugu tC"ın serbest olarak mücad,,.le 
Pden bölgeler hem çetin mücade
levi yanıyor, hem de bunun bütiin 
viikünü ta.ıyorlardL Bu da kafi 
'!elmedi. Cephede erkekleri çar
Dt$an, cephane tasımağa ve tarla 
siirmeğe de kadınları gönderilen 
fakir eve giriyor, varlıl'ının yüzde 
k:rkını alıyorduk. Ve böylece se
J.mete ve cümburiyete vardık. 
Bununla bütün fedakarlıklar 
ödenmiş oldu. 

VATANDASIN DERDİ 
VE İHTİYACI 
Size dünden de bir misal söyli

yeceğim : Hükümetin çiftçilerden 
yeni mahsuiün yüzde 25 ini aldığı 
günlerde bazı köyleri gördüm. 
Kendi ihtiyaçlarına yetmiyecek 
olan mahsııllerini bana göstererek 
yüzde yirmi beşleri nasıl verecek
lerini soruyorlardı. İlk önce dev
letin talep ettiği şeyi yerine getir
melerini tavsiye 0 ttim. Vatandaşın 
derdi ve ihtiyacı halk hükümeti
nin daima gözü önündedir. Vazi
fesini ifa etlen vatandaş darlık ve 
caresizlik içinde bırakılamaz de
dim. Bu icap böyle tatmin edildi 
ve edilmktedir. 

Herkesin ıhtiyacı da temin edil-
mektedir. 

BÜYÜK FEDAKARLIKLAR 
ZARURİ 
Görüyor,unuz ki devletin sela

meti icap ettirdiği vakit, büyük 
iedakfu-lıklar zaruridir .. Bu feda
karlıklar sırasına göre şu veya bu 

bölgeden, şu veya bu meslek sa
hiplerinden istenir. Bugün çiftçi
ye, yarın tüccar veya esnafa fazla 
yük yüklenir. Vatandaş devletin 
taleplerini iyi yürekle ve iyi ni
yetle karşı<aınalıdır. 
EMNİYET VE HUZUR 
Bugüne kadar Cümhuriyet 

Türkiyesinde herkes emniyet ve 
huzur içinde kazanmış ve yaşa
mıştır. Bu~ün de ve daha sonra 
da herkes kanunların himayesi al
tında ve emniyet içinde çalışıp 
kazanacaktır. Her vatandaşın dev
lete karşı vazifelerini iyi niyetle 
ve ciddi olarak yapmasını istemek 
devletin hakkıdır. 
ÜMİT VERİCİ ÇALIŞMALAR 
Arkadaşlar, burada bir seyahat 

~ününde bulunuyorum. Vatandaş· 
lGl'ırnı her yerde iyi halde gör
düm. Verimli ve feyizli bir istih
•al yolundaki çalışmalar ümit ve
ricidir. Yürekler imanla doludur
lar. Hl\diselerin tecellileri her ne 
olursa olsun, bunları sarsılmaz bir 
ırade ile karşılamağa hazırdırlar. 

Son günlerde yurdumuz yeni 
bir felakete uğradı .. Erzincan zel
zelesinden de müteessir olan Er
baa ve Niksar yeni darbelere uğ
ı·tdı. Hüküınet bütün vasıtalariy
le felaket yerindedir. Felakete uğ
rıyan vatandaşların acılarını pay
laşmağa çalışıyoruz. 

Hükümet yıkılan yuvalan sü
ratla ayağa kaldırmak için herşe
yi yapacaktır. 

Bu sözlerimle derin teessürleri 
söylerken sizin de asil duyguları
mzı ifade ettiğime eminim. 
Kongrenıze iştirakten bahtiyar

lık duydum. Gördüm ki burada 
lıütün meseleler salahiyetle ve 
açık yürekle konuşuluyor. 

HÜR V ATANDASLAR 
DİYARI 
Vatanı.m.ı.z hür vatand.ışlann di

yarı olarak kalacaktır. Fedakar 
cemiyet, insani ve medeni cemi
~ et vasıfları giizel İstanbulumu
zun meziyetleridir. Sizlere sevgi· 
!erimi söylarken bütün İstanbullu 
l:emşehrilerıme sevgilerimi ve 
s&ygılarımı bildirmek istiyorum .. 
Sizden Ank.araya selfunlar ve iyı 
ıntibalar götüreceğim .. 

AKD ~ N ZDE VE OAKARDA 
(Basıarafı 1 ınci Sahifede) 

kametinde giden iki düşman leva
zım gemisini Tunus yakınında tor· 
pillemişlerdir. Bunlardan bir;si 
batmıştır. 
Diğer bir denizaltı himayeli bir 

kafileye taarruz etmiştir. İki ge
miye ve bir torpitoya isabetler 
kaydec:lilıniştir. 

Kahire, 24 (A.A) - Son yedi 
giin içinde müttefik uçakları har
bin başındanberi herhangi bir haf
ta zarfında batınlandan çok fazb 
dilşman gemisi batırmışlardır. 

MALTAYA BtrY'OK 
YARDIM GELD! 
Londra, 24 (A.A) - Amiraliık 

dairesinin tebliği : Şimdi tamam
lanan bir seri harekatla Malta ada
sına düşmanm önemli bir müda· 
halesi olmadan büyük ölçüde mal
zeme ve iaşe maddeleri çıkarılmış
tır. Bu harekat sırasında bir düş
man denizaltısı batırılmıştır. 

----·----
BİR FRANSIZ 
Amiralı Londrada 
Londra, 24 (A.A) - Muharip 

!'ransanın Pasifik yüksek komise
r' Amiral Darjan Liyo Londraya 
11elmişfa-. Amiral hür Fransız ko
ır.itesinin toplantılarına iştirak 
edecektir. 


