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YENt ASffi Matbaasında basılmıştır. 

lnPiaizi_ere göre Rusya harbi son urum 
n ordularını va

z yeti ci ·ı ştı 
"Tunus,, ta da, "Trab
a --------*·~------ da ilerlivorlar ... 

v 

Londra radyosundan : Rusya 
c-ephesind,. Alınan ordularının va
ziyeti ciddileşmiştir. Cenubi Rus-
yada bilhassa vaz:yet vahimdir. 

Orta Don cephesinde Sovyet askerleri bır ıaarru~ esnasında 
Orta Donda Rus taarruzu dur
(Sonu SabiCe 4, Sütun 4 te) 

• 

Ruslara göre vaziyet 
Varlık 
Ver2isi . 

~------*·--------

--Donda 
kov· l o o 

~-------------
B'! vergi milli ideali· MerJıez cephes~nde k "'Ş atı~an AlmtıJnlar 
m eze, vatanımızın temizleniyor •• Rje vıie Almanlar 
ilıtisad~ ve mali hare~et n6htal rc~n a ated .. llar •••• 
bztnyesıne Jıuuuet Moskova, 26 (A.A) - Gece ya- düşman mukavemetini kırarak 
Ver t:ef:ı bir nsı ne redilen tebliğe e ·: Küçük il r.lemağe muvaHak olıın kuvvet-

e ,,1 dır bir tank kolumuz Stalingradın fob- !erimiz 12 meskun yeri zaptetmiş-
r .... rikalar mahallesinde tahkimli düs- tir. 
HAKKI OCAKOcLU man mevzilerini tahrip etmişti~. Merkez cephesinde kuşatılmış 

Muhtelif binaları almak için gö- düşman kuvvetlerine karşı temizlc
ğüs göğüse muharebeler olmuştur. me hareketimiz devam ediyor. rlugün Türkiyeıııizin her tarafın· 

da bahis mevzuu oJan en mühim 
nıcsele varlık vergisidir. l\Iilleti
nıizin büyıik bir ekseriyeti bu 
nıülrellefiyetin tatbikatındaki mü· 
snlıedelerinden derin bir ferahlık 
duymustur. 

Kendilerine vergi tarhedilnıiş 
\latnndnşların bir kısmı da komis-
3-0nların lmksız kararlarından ~İ· 
kfıydçidirler. . 

Ilu sikiiyetçileri ikiye ayırmak 
miimkündiir. 

nir losmı kendisine tarhedileıı 
mikdnrı emsaline nazaran fazla 
bulmakta. diğer bir kısmı da tedi
ye k-udretinin üstünde vergiye ta
lı! tuhılnuılnrından nğla~maktadır
kır. 

Her ne ~ekilde olursa olsun sız
lananların yüzde doksanı söyle
dıklcri sözlerle komisyonlara at
f('Hil lcri hataların iistiinde daha 
bii~ iil· bir Juıta işlediklerinin far
kında değildirler. 

Her eyden evvel ~urasııu be
lirtmek isteriz ki ,-arlık vergisi 
kanunu ıniicerret devlete bir ge
Jır temini knstiy)e yapılmış de-
ğildir. v 

Diinyanın icinde bulundugu 
~mrt1ar· malfımdur. Biitiin diinya 
~1illetlcri kan ,·ergisi ödiyorlar ... 
Cnnl:ırivlc birlikte mallnn da bii· 
yiı k tehlikelere nıarnz. bulunuyor. 
llıl\ n hi.icumlnrı yüz bınlerce oca
~ı ı<;füıdiiriivor. Bir cok ~!'ala~, ba
balar cvlut acısi:yle gozlerınden 
k:ınh vasJa.- d(ikiiyor .. 

Biz · i.:e harbin ilk iiç senesini 

ORTA DONDA Düşmanın bir karsı hücumu tarde
Orta Donda ricat halinde ol::ın dilmiştir. Velikilukide kuvvetle 

düşmanı takip etmektey:7.. Dört tahkim edilmiş meskun bir yer sid
bin Alman er ve subayı esir edil- detli çarpışmalarda zaptolunmuş, 
miş, pelC çok malzeme iğtinam Almanlara ağır kayıplar verdiril
olunmuş, bazı meskun yerler geri- ıni§tir. 
ye alınmıştır. Diğer bir kesimde (S"nu ~n ifo 4. Siifnn 3 te) 

Sovyet süvarileri bir hedefe doğra ilerliyorlar 

İQt~i~·zpe,, ırı J.j~ı~ewsz sulmrında ve havaıa
l'ıcada e;a d!tı!rbe:erini artırdılı· 

ftııi1e ~ ·kl1ir i!i11or .. 

26 bin metre uzağa. gülle atan 
Amerikan top1m:ı11dan birj 

ate§c hazırlanıyor 

Londra, 26 (Radyo) - Kral 
Altıncı Jorj Britanya milletleri ca
miasına radyo mesajında Akdeniz
de sekizinci ve birinci orduların 
donanma, bava kuvvetleri ve 
Amerikan orduları tarafından tak
viye edilerek birbirlerine doğru 
ilerlemekte olduklannı bildİrmİf
tir. 

AKDENiZ SULARINDA 
VE HAVALARINDA 

Londra, 26 (Radyo) - Şimal 
Afrikadan gelen son haberler 
Akdenizde Mihver kontrölünde 
bulunan sularda müttefik deniz ve 
hava kuvvetlerinin büyük faaliye
tini haber vermektedir. Trablusta 
üstün müttefik hava kuvvetleri 
düşmana ağır darbeler indirirken 
müttefikler Tun us üzerinde de 
darbe kuvvetlerini artırmışlardır. 

Müttefik konvoyları Britanya 
bahriyeBİnin gittikçe artan hima
yesi altında Baltaya varmaktadır

MiHVE.RlN CA YRETLERI 
Kahire. 26 (Rady:o) - Amiral 
(Sonu S&lıifc 3, Siitun 1 de) 

Varlı,.. v.erg-·s· ve • 
pıyasa 

Varl verci· 
leri ödeniyo .fJ 

EmJa'h anlıası emtea üzerine de pa
ra verece?: •• - Muhtelif mal 

fiyatları düşüyor ... .!. 
Varlık verg:si tahsilatına devam 

edilmektedır. Mükellefler için da
ha beş günlük bir tediye müddeti 
vardır. 

Dün bir çok mükellefler Mali
ye şubelerine giderek vergi borç
larını ödedikleri gibi bazı mükel
lefler de borçlarının birer kısmını 
ödemişler ve borçlarının tamamı
nı bu hafta icinde kanataC'akların1 

(Sonu Sahife 3. Sütun 3 te) 

B tRL 1GE DOG~U 
--~-~*-----~ 

Fransız ay 
rılığı kal
mıyacak 

-*
General Jiro; gene-
ral Degolle iJbirli
ğini zaruri görüyor 

Cezayir, 26 (Radyo) - Mütte
fik ordular karargahında Britiş 
Unayted Pres muhabirini kabul 
eden General Jiro şimal Afrikada 

Akdenizde batmlan bir Mihver denizaltısınm esir edilen 
tayfası Ingiliz destroyerinden karaya. çıkarılıTken 

Tun usta neticeye do~ru 

Tunus şehrine 
pek Yaklaşıldı 

Mü~tefilı öncülerinin Tunus selarine :virml 
Jıilometre yalılaştılıları bildiriliyor •• 
Fran zıar coJı mHıdarda esir ve 

harp malzeme s aldılar •• 
Cezayir, 26 (A..A) - Cezayir Şimal Afrikada ileri kuvvetleri-

radyosu müttefik ordular öncüle- mize mensup birlikler, düşmanın 
rın:n Tunus şehrine 20 kilometre karşı taarruzlarını püskürttükten 
yaklaştıklarını bildiriyor. sonra Meczelbabın on kilometre 
• MECZELBAB CİVARINDA ~ımal doğusunda bir yeri ~gal et. 

Vaşington, 26 (A.A) - Harbiye mişlerdir. Diğer kesimlerde dev• 
nazırlığının tebliği: (Sonu $Hhife 3. Sütun 2 de) 

Tıınusta müttefiklerin ve .Mihverin vaziyetlerini gösterir harita 

Tra bltts yolunda harp 

Mısrataya doğru 
H H H yurunuyor 

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

Almanlar Mısratada yalnız İtalyanları 
'bıraJımqlar. İngilizler hem sahilden, hem 

dahilden ilerliyorlar-
fam lıir huzur \'e siikfın içinde ge· 

Amiral Darlana yapılan suikast 

A nesi ita yan o an ka
til kurşuna dizildi 

cirın"k .-:ı:ıdetinc mazhar oımakI:ı Aslıeri emni."et tedbiri eri haselJfle Jıatilin ismi IJildi,.ilmiyor 
kol 'mıdık. Harp snrtlarından ic:ti- .r 

savaşan Fransızlar için hazırlanan 
plfınların tatbiki general Degol 
kuvvetleriyle işbirliği yapılması 

Londra, 26 (A.A) - Londra 
radyosunun bildirdiğine göre se
kizinci ordunun ileri birlikleri 
Buertalesuna varmış bulunuyor
lar. Mareşal Rommelin Mısratada 
kuvvetli bir ttalyan gmizonu bı
rakmış olduğu şimdi teyjt edil
mektedir. 

fadelcn•nck imkanlannı da elde Londra, 26 (A.A) - Royter 
ettil>. nurriin ağlasan vntandac:la- ~jansının Cezay:r muhabiri bildi
rın rl, co='..'tı hu har[> c;artlarmdan riyor : Harp divanı amiral Darla
htifadclc110re•c kolnyca zengin ol- nın katilini idama mahkum elmiş
rnuı; insanlardır. tir. Katil bu işi tek başına yaptı-

Bu zC'n"inlik, yalnız kendileri- ğını, suc ortağı olmadığını söyle
nin rcfah~ı artmın vasıta olmuş mi.şt!r. Kendisi Fransız tebaasıdır. 
Jml•msn ·dı. b•ından c;e,·inç duy- Askeri emniyet tedbirleri hascbi
ınaktn terl'clcliit g(Mermczdik. 1\fa- ~e ismi ):>ildirilmcmektcdir. Kaflin 
alcsd hö:y!c olmadı.. ;mnesi Italvandır. Annesinde ge-

Kolav zcn<Yin olmak yoluna ~a- ien mektuplar incelcnmişse de 
panlar1;1 güzlerini hırs hii~idü:· bunlard~ suıkas~. s~'bebin~ a_Ydınla
Hnrp 1.cn"inleri. dc'\:lct tcdbırJ,,n- tacak b:; şey gorulmeınıştır. . 
ni kendilerine alav mevzuu vapa- Cezay:r, 26 (Radyo) - Amıral 
l'.ak knclnr kiistahhk gösterdiler. Darlanın k:ıtili bugün (Dün) kur-

Hnvat n:ıhnlılı!ı has döncliiriicii şuna dizilmi!':tir. 
lıır .,i•ra11c arttı. Devlet ifasmn iDAM EDiLMEDl Mı? 
meclmr o] 1uuu hizmetleri yerine Londra, 26 (A.A) -- Dnrlanın 
r::ctirchilm"k için üç. dört · misil katl1inin idam edildiği hakkında 
mac;rar ihtvnnnn mecbur kaldı. Cezayir radyosu tarafından ya;ı 

Riitcc kudrctivlc irlarc"İne im- resmi mahiyette veri1en haber hıç 
kan k:-lı~m an n~cv211lardn pivnc:n- bir taraft~n teyit e_dilmemiştir. 
ya yeniden pımı çıkıımtak 2nrure- AMERIKADAKI YANAAT 
tiyle knrsılasıldı.. Vasington, 26 (A.A) - Resmi 

(Sonu "ahife 2, Sütun 7 de) mahfiller Amiral Darlana yapılan 

::.uikast hakkında fikirlerini bil
dırmek iç!n tafsilat beklemekte
dirler. Umcmi kanaate göre bu 
cınayct mihver hüki.imetlerinin 
teşvikiyle yapılmıştır. Aın1ral Dar
lanın müttefikler davasına iltiha
kı ve Fransız donanmasının kendi 
1-endisini hatırması mihveri hid
aetl endirın i!;ti. 

GENERAL JİROY A DAİR 
Darfanı ~eneral Jironun istihlaf 

edeceği kuvvetle tahm:n ediliyor. 
Jiro muharıp Fransızların da te
veccüh ve itimadını hfıiz bulUil'" 
maktadır. 

Nevyork, 26 (A.A) - Amiral 
Darlnnın katli haberi Üzerine Ame 
rikrm basınında yeni tefsirler de
vam etmektedir. 

Nevyork Taymi~ diyor ki: «Bu 
kadar zor ve büyük bir me!!elenin 
böyle bir cinayetle hal edilebile
ceğine inanmak ancak cahillerin 
1~iirıchr. > 

(Sonu Sahile 3, Sütun 1 de) 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

•Tıılon~ dan kaçan Fı mtsız elen ·:altılarmdan biri Cezayir limanına 
girerken (bıı resim Radyo vasıtMiyle göıulerilmi§tir) 

SAH!LDEN VE 
DAR!LDEN ... 
Kahire, 26 (Radyo) - Sekizinci 

ordunun Sirteyi işgalinden sonra 
müttefikler 90 kilometre daha ba
tıda Buvalak civarına varmışlar
dır. 

Mihver kaynaklarından gelen 
haberler sekizinci Britanya ordu
sunun yalnız sahil boyunca ilerle
mekle kalmıyarak 100 kilometre 
cenuptan da ilerlemekte olduğunu 
göstermektedir. 

CA TTAN 1I ·ERLEYEN 
KUVVEI'LER 
Rabat, 26 (A.A) - Fas raydosu 

bildiriyor: Çat topraklarından ge
(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

............ 
l\lüttetikler l'u
nusta ilerliyorlar 
Londra, 26 (A.A) - Ofi Ajan

sının askeri muharriri bildiriyor: 
Tunustan gelen haberlere göre < '
dukça takviye edi1en müttefik km -
vetler ilerlemişler ve oldukça t -
ı-okkiler kaydetmişlerdir. Bun. 
manası ya Teburbanın geriye alın
ması veyahut alınmak üzere ol
chı~udur. 

Salahiyetli müttefik kaynakl rı 
düc:manın kuvveti hakkında hiç 
malümat veımemektedirler. Mıh
vcrin takviye n1dı1ı görülmekle 
beraber bunun bir boşaltma hazır
lı~ı olması da muhtemeldir 
,-- ........... -- ........ -~ ,._ 

~·-· 
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lar Salı günü ık· - l k --- · k k ediliyor 
verilecek fl ı ay 1 yenı e II!e *--

••• 12 ••• 

Kupkuru bir kafa çıkmıştı! 
~--~-k~---

E ınrin yarın gelme· 
si befde11!1iyor •• 

a. Umumi muvazeneden ve muha-
Berdll.$ Hasan toprağı lıazarJıen uÇabUH sebei hususiyeden maaş alanlarla 

liimbayı getirin» diye bağırmı$fı.... belediye bütçesinden maa~ ve üc-
1lk önce sevinç duyan Hüsnü .-oyuldular... ret alanların maaş ve ücretlerinin 

şimdi birden bire şaşırır gibi ol- Çukurun içini dolduran kireç ı verilmesine Salı gün.il başl~~a.~~k
muştu .. Şaşkın bir Uı.vırla arkadaş- tabakası uzun zamandanberi top- tır. Bu hususta malıye ve.~ıllıgın-
1 ...... na baktı ve kendi kendisine k ·· ··1·· k 1 k ·· ·· d den beklenen emir dün defterdar-~, ra ta gomu u a ma yuzun en l w l . . . 
S;·yler gı"bı·.· k · d k t 1 b 1 ıga gc memıştir, yarın gclmesıne " pe zıya e a ı aşmış u unuyor- . t" d"l kt d" 

- 1ş :fenz.~ .. diye mırıldandı.. d y d k" 1 k 1 ın ı7.ar c ı me e ır. 
u. anın n ı ame e .:az.r:ıa arı:ıı Yılbaşı mUnasebetiyle önümiiz-

0 hu sözü çok yavaş söylem~ti.. kullanmakta oldukça guçluk çekı- dek·ı Cuma, Cumartes"ı \•e Pazar 
Fakat arkadasları Hüsnünün ne de- 1 d 
digwlni anlam~mıştı .. Ömer bu lafa yor ar ı. günleri resmi daireler tntil vapa-

Bir az sonrn alt çeneye takılan caklardır. · 
itiraz etti: dic; kalıbı da toprağın içinde zuhur 

- Neden fena olsun!.. Şimdi al- etti. öteki takım gibi bunun dişle
tın çok pahalı!. Bu en aşağı yirmi rinden bir kaçı da kuronlu bulu
lira eder .. Biz burada dört k~i ça-

nuyoıdu. 
l.şıyoruz. Adam başına beşer lira 
kazandık demektir!.. Orada bulunanların telaşı bir 

_ Sen bunun sonunu düşünme- kat daha arttı. Simdi her kes, bu 
Cliğin için böyle söylüyorsun! .. Ba- ikinci diş kalıbının zuhurundan 
kalım bu çukurda bundan başka sonra çukurun içinden başka ne 
daha bazı şeyler de zuhur etmeye- çıkacak diye, büyük bir heyecana 
cek mi?.. tutulmuş vaziyette bekleşip duru-

- Ne gibi mesela?.. yorlardı ... 
- Ne gibisi var mı? .. Bu üst çe- Aradan bir kaç dakika geçti. 

neye takılan parçadır .. Bir de bu- T oprnğı kazmağa devam eden ber
nun alt çeneye k· nulan kısmı ola- duş Hasan birdenbire durdu. 
cald iş bununla kalsa yine iyi 1. ··· Onun ansızın kazmasını kullan
Ya çukurun içinde bunu kullanan maktan vaz geçmesi hacı Musanın 
adam da zuhur edecek olursn? ··· · gözüne çarptı. yapıcı ustası heye-

- Sağ adamın hı.: karanlık, ru- candan titreyen sesiyle iıçiden 
tubetli mahzende, çukurun içinde sordu: 

ne işi var?.. - Ne var? Neye durdun Çu-
- Sen çok hımbıl.sın be kurda yoksa başka bir şey daha 

Ömer!... Sonra da asıl aptal ken- mı buldun? 
din olduğun halde bu sıfatı bana 
isnat eder durursun! 

Vakıa bir adam sağ olarak bu 
çukurda yatmaz, fakat toprağın 
içinde gömülü olarnk ta bulun
maz mı? ... 
Hasanın bu sözleri üzerine Ömer 

de dahil olarak bütün işçilerin be
nizleri attı. 

- işin en iyisi, biz şimdi bura
~·a hacı Musayı çağıralım. Bura
dan bir ıey çıkacak olursa o da 
görsün... Biz ona haber vermeden 
bu işi yapacak olursak sonra başı
mızı büyük bir belaya uğratırız!. 

Hasanın bu tek.lifini işçiler mu
vafık buldular. Ömer, hacı Musayı 
çağmnağa gitti ve bir az sonra ya
pıcı ustası yanında hacı Ruten 
efendi olduğu halde mahzene ineli. 

Berduş Hasanın yeri kaza;ken 
bulduğu kuronlu eli§ takımını görür 
görmez onlar da telaşa dü~üşler
di. işçiler tekrar çukuru lcazmağa 

Berdu§ Hasan korkudan kısılan 
boğuk bir sesle cevap verdi: 

- Çabuk lambayı buraya ge
tirin. Artık benim §Üphem kalma-
dı. Mahzenin hu köşesine bir ölü
yü gömmüşler 1.. 

Ömer fırladı, lambayı aldı .. Bu
nun soluk ziyası çukurun içini ay
dınlattı .. 

Kireç tabakasının arasında zu
hur eden cisim her ne ise, bunu 
görenlerin üzerinde o kadar bü
yük bir teessür yarattı ~i o daki
kada kendisini zaptedemiyen hacı 
Ruşen efendi acı acı bağırdı. Baş
ta hacı Musa olduğu halde, işçile
rin hepai de derin bir korkuya tu
tuldular .. 

Çünkü bu bir kuru kafa, eti, de
risi çürümüş ve ·dökülmüş bir in
san başı idi .. 

- BtTMEDt -

iki yerde daha zelzele oldu 
- --

Milas ve Selimiye ka· 
zalarında hasar yok 
Erbaa ue Nilısarldara yardım devamda.. 

Muğla, 26 (Hususi) - Milas 
ve Slimiye kazalarında yer sarsın
tısı olmu§tur. Hasar yoktur. 

ERBAA VE NIKSARLILARA 
YARDIM 
Zile, 26 {Hususi) - Erbaa 

ve Niksar yer aarsıntm felaketze
<Jelerine beş ton erzak, iki balya 
eşya, dört ton çivi ve 15 maran
goz gönderilmiştir. 

* 
SELÇUKTAN YAPILAN 
YARDIMLAR 
Erbaa zelzelesi felaketzedeleri 

pıenfaatine olarak Selçukta nahiye 
müdürü Sadri Sözer, karakol ko
mutanı Recep Güleç, öğretmen 
Faruk Kantar ve Enise Önüt tara
fından deve güre§leri tertip edil
miı ve ( 170) lira hası1at temin 

olunmuştur. Bu para posta vasıta
aiyle Ankara kmlay merkezine 
yollanılmıştır. 

Develerini güreıte sokan Ahmet 
Koçarlı, Hasan Şen, Mehmet Şen, 
Ahmet Kara ve Mustafa Bayram 
kendi haklarını dahi almıyarak 
bunu felaketzedelere hasretmişler 
dir. 
·Ayni maksatla 2/1/943 cumar 

tesi günü yine Selçukta bir deve 
güreşi tertip edilecektir. 

21 IJin helıtar zey· 
tinlilı dağıtdacalı 
Muğla, 26 (Hususi) - Yabani 

zeytin ormanlarında 27 bin hek
tarlık zeytinlik açılmıştır. 

Bu zeytlnlikler bunları açan ve 
-;şılıyanlara dağıtılacaktır. 

--------
\- ılbaşı ve 
gazinolar 
---~-k~---

Y ılbaşı gecesi gazi· 
nolaf' lıaçta 
lıapanacalı1 •• 
Bu sene yılbaşında gazinoların 

sabaha kadar açık bulundurulup 
bulundurulmıyacağı tetkik edil
mektedir. İzmir belediye encüme
ninin karan mucibince bütün ga
zinolar geceleri saat 24 te kapan
maktadır. 

Bu itibarladır ki şehrimizdeki 
r.azinolann yılbaşı gecesine mah
sus olmak üzere idareten açık bu
lundurulup bulundurulmaması tet
kik edilmektedir. 

İstanbulda ve Ankarada gazino
iaı· yılbaşı gecesi sabaha kadar 
açık bulundurulacak ve balolar 
verilecektir. 

İzmirdeki gazinoculaı· da vila
yete müracaat ederek sabaha ka
aar açık kalmak üzere müsaade 
istemişlerdir. 

--------
B ~il" h. 

• u:, u sın 

Seraıı 
---~-k·---~ 

YENl VAZ FES.NE 
BAŞLA Dl 
-*-Mıntakamız ticaret müdürlüğü

ne tayin edilen Bay Muhsin Seran 
Tırhan vapuriyle §ehrirnize gelmiş 
ve dün vazifesine başlamıştır. 

Muhsin Seran evvelce lstanbul 
mıntaka ticaret müdürlüğünde bu
lunmuş devletin bir çok iktisadi 
ve ticari teşekküilerinde vazife al
mış çok değerli bir memurumuz
dur. 

Jfa ettiği güzide hizmetler do
layısiyle ticaret vekaleti kadrosun
da mümtaz bir mevkii vardır. İz
mir gibi mühim iktisadi bir merke
ze gönderi1miş bulunması mem
nuniyetle kar~ılanacak bir hadise
dir. Kendisini tebrik eder yeni 
vazifesinde de muvaffakıyetler di
leriz. 

----~---

Yılbaşı balosu ____ * ___ _ 
Kültürpnrk gazinosunda yapı

lacak yılba§ı balosu için gimdiden 
tertibat alınmağa ba~lanılmıştır. 

Balonun bir çok sürprizleri ihti
va etmesi ve muziğin fstanbuldan 
takviye edilerek yüksek bir sükse 
yapması için programda ilaveler 
yapılmaktadır. 

Senenin en muhteşem bir balo
su olacak ve çok neşeli bir gece 
geçirilecektir. 

i i 

FUAR Gazinosunda 
"Ankara,, da Fuar 

\ ha zırh k ları 
(GÖRÜLEN RA(;BET ÜZERİNE) 

Pazar günü saat 14.30 dan itibuen ..• 

MAC ALLAN VE POGAN1 ORKESTRA· 
LARIHIN İŞTİRAKİYLE ... 

ı9.30 a Jıadar Çaylı Dans (TEDAHSANJ 

24/12/1942 perşembe gü rıü matinelerden itibaren .• 

TAY , ARE Sinem~sında 
Yeni RUMBA VE GONGA danslanru yapmak maksadi
le hususi surette çevrilen (İNGİIİZCE SÖZLÜ) 

l\1AVi RUMBA 
MUSİKİ ... ŞARKI ..• DANS ... .AM_l?RİKANIN EN MEŞ

HUR DANS GRl;?LARI ... EN GUZEL KADINLARI 
BAŞ ROLLERDE: ALLAN JOMES - NANCY KELLİ 

M A Tİ NELER : 1.30 - 4 45 - 8.00 
~--~~-~~ 

umumi Ar~u üzerine bir kaç gün ıçin .. 
TÖRKÇE SÖZLÜ .• ŞARKILI ... MUSİKİLİ .. 

KAHiHE S()KAKLAHJNJ) \ 
MATİNELER: 3.05 - 6.20 - 9.35 .• 

Cumartesi, Pazar günleri 12.10 DA BAŞLAR. .. 

~---*---~ 
Afişler tabedilrnelı 
üzere-
İzmirde olduğu gibi Ankarada 

Ticaret vekaletinde de 943 İzmir 
enternasyonal fuarı hazırlıklarına 
başlanmıştır. Ticaret vekaleti pro
paganda ve neşriyat bürosunca 
!143 fuannm af.işleri beş renk üze
rine hazırlanmaktadır .• Afişler en 
kısa bir zamanda tamamlanarak 
dış memleketlere gönderilecek ve 
l·urdun her yerinde de talik olu
rıacaktır. 

Acı bir kayıp 
Elhak Manisa kadısı ve mah
keme.i asliye hukuk reisi Si
pahi Osman bey oğullarından 
İsmail Hakkı Sipahioğlu bu 
ayın 21 nci salı günü gec:eai 
Manisada hakkın rahmetine 
kavU§mU§tur. 1lmi ile kemali 
ile ruhunun tam asaleti ile 
hakikaten e§İ az bulunur bir 
zatb. Kederdide aı1esine sa
mimi tfıziyetlerimizi sunanz. 

kartları veriliyor ::::nıı;::::ıeri 
birden yürürlüğe 
girecelı ••• Belediye reisi B. Reşat Leblebici 

oğlu dün sabah belediyenin iaşe 
bürosuna giderek halk birliklerine 
yapılan ekmek kartları teslimatını 
gözden geçirmiştir. 

ikinci kanun ve şubat aylarına 
ait ekmek kartlarının halk birlik
lerine verilmesine dün başlanmış 
bulunmaktadır. Bugün mahalleler
de evlere ekmek kartları tevzi edi 
lecektir. 

Aile sicil fişlerini tasnif edip 
kendi birliklerine mensup olıınla
rın hesaplarını kati surette tesbit 
etmiyen halk birliklerine dün ek
mek kartları verilememiştir. Bugün 

iaşe bürosu açık bulundurulacak 
ve kart hesaplarını muntazam bir 
surette getiren birliklere ekmek 
kartları verilecektir. 

Memur, mütekait, dul ve yetim
lerin ekmek kartları ancak yarın 
akşam lzrnire getirileceği için snlı 
gunu ıaşe biirosunca verilmeğe 
başlanacaktır. 

* Belediye reisi dün "fırınları da 
gezmiş ve bazı yolsuz harekette 
bulunan fırıncılar tecziye edilmiş
tir. Esnafın gıda madeleri satışları 
da gözden geçirilmiştir. 

Ankara ticaret odasının kar had 
lerini tespit hususunda yaptığı te
~ebbü::ıün ticaret vekilliğince gayet 
iyi kar~ılandığını haber vermiştik. 
Bu defa ticaret vekaletinin tensi
biyle lstanbul ticaret odaşında 
Ankara, f zmir ve İ!tanbul ticaret 
odalarından ııalahiyetli murahhas
ların toplanarak kar hadlerini ye
niden tayin etmeleri tekarrür et
miştir. 

Toplnntıda İzmir ticaret odasını 
temsil etmek üzere üç kisilik bir 
heyet dün gece İstanbula hareket 
etmiştir. 

~ugürj.kü spor h~rekt:tle.ri 
lstanbulda toplantılara yarın 

başlanacak ve bir hafta de
vam edilecektir. Toplantılarda it
halat C!ZYasiyle yurt içinde imal 
edilen maddeler için yeniden kar 
hadleri tayin edilecek ve keyfiyet 
bir rC!J'orla ticaret vekilliğine bil
dirilecektir. Vekaletin tasdikini 
müteakip bu kar hadleri memleke
tin her yerinde ayni günde yüriir
lüğe girecektir. 

Göztepe - ltay ta .. 
kım arı karşılaşıyor Son zamanlarda bilhassa Anka

ra ticaret odasının fiyat mevzula
rında ciddi surette çalıştığı görül
mekte, lzmir ve İstanbul odaları 
da bu faaliyete iştirak etmektedir
ler. 

Göztepe takımının Altınorduya 
mağlup olması üzerine lik maçları 
büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 
Bir seneden beri devam eden kar
şılaşmalarda istisnasız olarak bü
tün rakiplerini mağlup etmeye alı
şan Göztepenin Altınorduya bek
lenmiyen mağlObiyeti, bu takıma 
hem dalın çok çalışmak lüzumunu 
anlatmış, hem de bu takım lehinde 
toplanmış olan düşünceleri itidale 
sevke yaramıştır. 

Bugün Göztepe takınu, İzmirin 
senelerden beri en kuvvetli takım
larından biri olan Altayla karşı 
karşıya geliyor. Filhakika Altay 
takımı son zamanlarda futbol sa
hasında oldukça bariz sarsıntılar 
geçirmiş ve olmıyacak mağlO.bi
yetlere uğramıştır. Bu mağlt'.'ibi
yetlerin bir kısmını kuvvet nokta
sından mütalaa eylemek mümkün 
ise de bir kısmını da idaresizliğe 
atfetmek · mümkündür. Kaldı ki 
Altay takımı, en zayıf olduğu za
manlarda bile rakiplerine karşı 

muvaffak oyunlar çıkarmak sure
tiyle en çok aksayan yerlerini gös
termemek gibi bir tabiye olgunlu· 
ğu meydana koymuş ve ·ekseriya 
bu tefevviıkLt ile galibiyetler elde 
etmiştir. 

Bugünkü Altay _ Göztepe karşı
laşmasına gelince Göztepenin galip 
geleceğini ilk nazarda kabul etmek 
Hızım gelir. Ancak takviye edildi
ğini işittiğimiz Altayın Göztepeye, 
yani tarihl rakibim; karşı bir ga
lebe temin etmesi de bir sürpriz 
teşkil etmiyecektir. Çünkü Alta-

TRABLUS YOLUNDA HARP 
(Haştarafı 1 inci Sahifede) 

len müttefik kuvvetler Trablusta 
ilerlemekte devam ediyorlar. 

Çat, 26 (Radyo) - Fransız hat
tüstüva Afrikasındaki kuvvetler 
kumandanı· General Lökret sava
şan Fransız kuvvetlerinin Trablu
sun 800 kilometre cenubunda Fi
zanda harekatta bulunduklarını 
bir Mihver motörlil kolunun çekil
meğe mecbur edildiğini bildirmiş
tir. 

Kahire, 26 (Radyo) - Trablus
garpta Sirtenin cenubunda Hun
daki iniş meydanına hava kuvvet
lerimiz yeni bir hücum daha yap.. 
mışlardır. Yerdeki tayyareler tah
rip edilmiştir. 

Londra, 26 (A.A) - Orta 
~rk tebliği: 

Kıtalarımız dün öğle vakti Sir
teyi iıgal etmiş ve temas ettiği 
mihver kuvvetlerini babya doğru 
sürmüştür. 

Muharebe çevresinde Önemli 
hava harekatı olmamıştır. 

Kahire, 26 (A.A) - Sirteyi 
İşgal eden müttefik kuvvetleri şim 
di mayn tarlalarını temizlemek ve 
düıımanı yakından takip etmekle 
meşguldur. 

Berlin, 26 (A.A) - Alınan ~b
l!ği: 

Libyada savaş uçaklarımız düş
man mevzilerine hücum etmişler-

Yaratıcıları 

RANDOLF 

SCOTT 

ROBERT 

YOUNG 

yın öteden beri yerleşmiş ve mu
vaffakıyeti denenmiş bir oyun sis
temi vardır. 

Bu maçtan önce yapılacak karşı
la~malar şunlardır: 

Saat il de Dcmirspor taklmı 
karşısında Altınorduyu bulacaktır. 
Bu maçta galebenin Altınordu ta
rafında kalacağını kuvvetle tah
min etmek mümkündür. 

Saat 13 te Karşıyaka takımı 
Ateş takımı ile karşılaşacaktır. 
Her iki takımın kuvvetlerinde mü
savat vardır. Fakat son zaman1ar
öa daha eneıjik oyunlar çıkaran 
Karşıyakanın rakibinden manevi
yat ve oyun tarzı bakımından üs
tünliiğiinü hatırda tutmak lhım
dır. 

ATA.TüRK KOŞUSU 
BUGÜN 
Bugün saat 15 te Atatürk koşu

su yapılacaktır. Koşuya halkevi 
önünden başlanacak ve stadyom
da nihayet verilecekliı:. 

~~-~-

MEKTEPLER ARASINDA 

Dün Alsancak stadyomunda 
Atatürk lisesi _ Ziraat okulu tale
besi futbol takımları karşılaşmış, 
Atatürk lisesi sıfıra karşı iki sayı 
ile galip gelmiştir. 

Yine dün Ticaret lisesiyle, Zi
raat okulu talebesi arasında Vo
leybol maçı yapılmıştır. Ticaret li
sesi birinci haftayımda 9 karşı 15 
sayı ile, ikinci haftayımda yine 9 
karşı 15 sayı ile muvaffakıyet el
de etmiştir. 

--------
Viltiyetimizde zi· 
raat ifleri iyi •• 
İzmir vilayetinde zeriyat işleri 

bu mevsimde havaların müsaade
~; üzerine çok iyi gitmiştir .. Eğer 
don gibi afetlerden korunmak 
mümkün olursa hububat istihsa
lfıtınm önümüzdeki sene iki mis
l~e çıkmış olacağı anlaşılmakta
aır. 

MEMURLARA 
Pamuıııu verilmesi 
Yafıın ... 
Sümerbank Satış pazarı yakın

da memurl:ırn bedeü mukabilinde 
yirmişer metre pamuklu mensu
cat verecektir. Bu maksatla dai
relerce memur bordroları hnzır
lonınaktadır. 

UN VE PEKMEZ 
KAÇA.? •• 
İkiçcşmelik 628 inci sokakta 49 

sayılı dükkanda bakkal Akif Alın
mış pekmezin kilosu 125 ve unun 
k:1osunu 90 kuruşa sattığı iddia
s;yle tutulmuştur. 

-------
BİR EKMEK 
45 KVRV$! •• 
Yeni Bat pazarında seyyar sa

tıcı Yasin Uykuuyumaz ve Sıtkı 
adedi 45 kuruştan ekmek sattık
lcm iddiasıyle tutulmuşlardır. 

~ ı 1111111111111111il111111111111111111111111111111 c 

E ÇİÇECE XARŞI § "Zon2uidak,, ta 
§ AŞILAHIHIZ.. § , , 
E Çiçek, cemiyetleri hfila tehditE Varhk ver,!!;İSİ lis-E eden en tehlikeli bir hastalık E ....... 
§olarak tıp alemini meşgul et-E teleri yeni asıldı 
E mekte perdevamdır. Çiçeğin § 
: tahribatı bilhassa çehrede ol-: *----
E duğu için bir insanı hayatının E Zonguldak, 26 (Hususi) - Vi-
E: devamınca derin teessüre sev- E layetimizin varlık vergisi listeleri 
E keder.. E asılmıştır. Merkezde varlık vergi-
§ Yavrunuzu çiçekten koru-E si mükelleflerin ödeyecekleri para 
§ mak için hem kendinizi, hem E yekı1nu 521 bin ve bütün vilayette 
§de yavrunuzu aşılatmayı ih- § ] .670,277 liradır. 
:: mal etmeyiniz. Sizin ihmaliniz§ ----
§ bazen bütün bir mahalleyi :: 8 • k G 1 
:: tehdit etıneğe müsaittir .. He-:: flŞJ faş enç er 
E: men en yakın belediye mınta- § 
§ kasına bas vurarak aşıl anınız. : b İ r 1 i Ü: İ n i yen d i 
~111111111111111111111il111111111111111111111111111 r. ~-' 

Canlı Kuklalar 
iZMİR HAl..KEVI 
SALONUNDA 
Karagöz Kukla 
Varyete.. Kuklalar tarafın

dan orta oyunu .. 

TERS EVLENME 
Saat ll.30 da giriş 10-15 krş. 

Cumartesi - Pazar •. 

dir. Bingaziye tesirli bir ihücum 
yapılmıştır. 

BUGÜN 
2 HARiKA 

~-~~-k-~--

Ankara, 26 (A.A) - Şehrimizde 
bulunan Beşiktaş takımı ilk maçı
nı bugün (dün) 19 mayıs stadında 
Gençlerbirliği ile yapmıştır. 

tık devre 2 - 2 berabere bitmiş, 
ikinci devrede bir gol daha cıka 
ran Beşikta~lılar 3 _ 2 sayı ile galip 
gelmiştir. 

Gibi büyük artistler tarafından TAMAMİYLE RENKLİ 

Çöl Dev 'eri İLK DEFA 
,,. YÜKSEK ARTİST WİLLİAM WARREN 

Oldüren Elmas 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 Ş LA R .. 

PEK YAfUNDA 
Tayy rede 

4 1 H'h*s 

Haynt pahalılığı, enflasyon, bir
bırleriyle müsabaka yoluna dö
küldüler. Bu tehlikeli yol devleti 
\"e milleti jf}fısa kadar ı.ürükliye• 
bilirdi . 

Hiikümet çok yerinde ve cezri 
bir karnrla bu tehlikeyi önledi. 
Varlık vergisinin hakiki mana

sını burada gömıek lazımdır. 
Kıymetsiz bir para ile milyon

lara sahip olmaktan ise iştira ka
biliyeti yiiksek on binler ve yüz 
hinler arasında kalmak elbette 
müreccahtır. 

Verginin ağırlığından şikayet 
edenler bu hakikati idrak edemi
~ enlerdir. Türk vatnnmm huzur 
ve siikiınundan, her ti.irlii uimet
Jcrlııden istifade edenler bu vata
ııın milli biinycsini kuv\'etli bu
lundurmak yolundaki gayretlere 
rlc .şevk ve heyecanla ~·ardını et
mek mecburiyetinde bulundukla
ruıı asla akıllarından cıkarmama
hdırlnr. 

Nerede kaldı ki varlık vergisi
nin talep ettiği mikdar. gedde ka
fan kısımların kıynıetlcomcsinde 
cn müsbct hizmeti görmektedir. 

İnsnnların damarlarında cevelan 
eden kan bir hayatiyet kudreti
dır. Amma doktor lüzum gördü
ğü zaman bu kudretin bir kısmını 
almakta asla tereddüt etmez. 
Varlık ,·ergisi de Türkiyenin 

hayatiyet kudretini artırmak, nıil
Ji iktisadiyatını kuvvetlendirmek 
için alınmasına lüzum görülmü.'i 
bir tedbirden başka bir şey değil
dir. 

Hadiseleri şahsi düşünceler za
' iyesi içinde mütalaa etmek hata. 
1ı olur. Cemiyetin hayatı, kuvve
ti, kudreti ve istiklili bahis mev
zuu olduğu yerde fertlerin bir kıs
mını feda etmek bir zaruret hali
ni alır. 

Varlık vergisi işte böyle bir za
ruretin de if~!;lesidir. 

Bugün ağlaşanlar belki yarın 
verginin müsbct neticeleri karşı
~mda sevinç duyacaklar, takdir 
hislerini gizliyemiyeceklerdir. 
Varlık vergisinin Tiirkiye umu

mi efkarında uyandırdığı memnu
niyet ölçüsüzdür. Her taraftan 
hükümet takdir ve tebriklere 
mazhar kılınmaktadır. Çünkü tat
bikatındaki neticeler bütün Türk 
mil1etini sevindirmi~tir. 

l\'lükellefler arasında hakikaten, 
ndetleri ne olursa olc;un, haksızlı
ğa maruz kalmış bulunanlar da 
\ardır. 

Bu noktayı da f;izliyemeyiz. ..Fa
kat kabul eylemek lamndır ki 
komisyonlarda çalışanlar da in
sandır ve kastsız hata etmiş olabi
lirler. Meşhur bir darbı mesel 
vardır : Para ile imanın kimde 
olduğu belli olmaz, derler, 

İşte böyle bir mevzu üzerinde 
fakdire bağlı bir vergi mükellefi
;yetinde yüzde beş, on hatayı da 
mazur görmek lazımdır. 

Verginin istihdaf eylcruği bü
~·ük ve milli ~ayeler karşısında bu 
kabil hatalan da önceden kabul 
<'ylemek zantridir. 

Harpte ölenler geride kalacak
ların refah ve saadeti için hayat
larını feda ederler. 

Kalpleri vatan a~kiyle çarpan
lar velev bir hatanın kurbanı da 
olsalar, kanunun yüksek gayeleri 
karşısında asla yei!'>e düşmemeli-
dırler. 

Hatta bütün servetlerini bu 
uğurda feda etmiş olsalar yine bu 
'·atan temiz yürekle, kuvvetli bir 
azimle çalışacaklara yeni senet 
kaynaklan verecektir. 

Verginin istihdaf eylediği bü
yiik gayenin mana ve şiinıulliııü 
bir saniye gözlerimiz öniinde caıı
Jandmnak hepimizi şahsi dil.":Üncc
Jerden uzak bulundurmnğa kaf"i 
gelir. 

Varlık \'ergisi Türk milletinin 
milli idealine kuvvet veren, Türk 
"atanının ıktisadi ve mali bünye
sini ~clikleştircn bir vasıtadır. 

Bunu böyle anlıyan ve böyle 
kabul edenler vicdanlarını ölçü 
olarak kullanırlarsa bu verginin 
ağırlığından asla şikayet edemez
ler ve ebncmelidirler. 

HAK l OCAKOGl..V 

JJJ • JJJ Jilerden 
ecnebi mernlelıet
ıerde bulunanların 
ailelerine ••• 
İZ'MİR ASKERLİK ŞUBESİ 

BAŞKANLIGINDAN : 
313 - 331 dahil doğumlu acemi, 

usta İslam ve gayri İslfun erattan 
olup ta halen ecnebi memleketler
de bulunan ihtiyat eratın !tiyen 
l akava muamelesine tfibi kalına
rrıası · için aile veya akrabalarının 
cıskeı-lik şubes!ne gelerek kayıtla

işaret ettirmeleri lüzumu 
menfaatleri iktizasındandır. 

'l'eşf'kkiir 
Zevcim Hıfzı Şakir Sözügü
rün İstanbulda vefatİyle uğ
radığımız derin acıyı payla
Jan, tifahen veya tnhriren ta
ziyet lütfunda bulunan yakın
larımıza ve dostlanmıza te
§ckkürlerimizin iblıığma sayın 
gazetenizin delaletini rica ede-
rim. 

Bedia Hıfzı Sözügür 
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(Etiınesut) ta bir tren kazası oldu 

• 
iZ lkimarşan 

treni çarpıştı 
~------._.....---~-

2'ren memurlarından yedisi )'arcıandı ••• 
Ankara. 26 (A.A) - Bugün ge- mı~tır. Tren memurlarınd"n ycciis" 

ce yarısından bir az sonra Etimes- ~·aralanmıştır. Bunlardan uçü Nü
ut istasyonu ~ • ınında iki marşan- mune hastahanesine kaldırılmıştır. 
ai7. treni çarpıc;mıştır. Sincan köy Yaraları ağır değildir. 
istasyon memuru bir marşruıdiıin Yolda bir mikdar hasar bulun
yolda olduğunu düşünerek Eti- duğundan trenlere aktarma yapıl
nıesuttan gelecek marşandiz treni-
ni bekletmesi lazım iken bunu maktadır. Demiryolu mütehassıs-
u.nutarak yola devamına miisaade ları kazanın hakiki sebebini hadise. 
E:tmİ§ ve bu yüzden müsademe vu- nin yerinde incelemektedirler. Ay
ku bulmuştur. üç yük vagonu rıca miiddciumumilik te hadise 
devrilmiş, 9 vagon da hattan çık- hakkında tahkikat yapmaktadır. 

---- -----------------
Uzak Doğudai~i bnğuşma 

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

Bir Japon muh
ribi daha battı 
İngilizler Birman17ada Afı17affa doğru 

ilerllyor • .JaJJOnların hava ııuvveti azaldı 
Yeni Dclhi, 26 (Radyo) uçak kullanmaktadırlar. 

Birmanyada l..qyo hava meydan- BiR JAPON 
ları dün de bombardıman edilmi§- MUHRiBİ BATIRILDI 
tir. Melburn, 26 (Radyo) - Yeni 

Britanya kuvvetleri Hindistan Gine 9Ularanda bir Japon muhribi 
•ınırınm öte tarafında Birmanya- ve iki levazım gemisi bahrılmış
da Akyaba doğru nüfuz etmeğe tır. 
devam ediyorlar. Melburn, 26 (A.A) - Mütte-

Ycni Delhi, 26 (AA) - Çin- fikler tebliği: Noel günü harekat 
<ıeki Amerikan hava kuvvetleri mutat emniyet tedQirlerine inhisar 
ltumandanı general Biscl demiıtir etmiıı ve cephenin bazı yerlerinde 
ki: dini ayinler yapılmıştır. 

-- Japon hava kuvvetleri Pa- Londra, 26 (A.A) - Yeni Gi-
aifikte çok zaif bir duruma dü~- nede Amerikan kıtaları Bunanın 
müolerdir. Birmanyadaki harekat- sol kanadında mahdut bir ilerleme 
ta Japonlar eskisinden daha az hareketi kaydetmişlerdir. 

AMiRAL DARLANA YIPI· 
LAN SUiKAST 

(llefWab 1 inci Sahifede) 

MOlTEFJKLER ARASINDA
DAKI ANLAŞMAZLIK 
Nevyorlc: Herald Tribün de: 

cC:inayet hakkındaki ilk tefsirlerin 
bir kaçı müttefikler arasında an
laşmazlık -heplerinclen birinin or
tadan kalkacafı merkezinde ~dL 
Halbuki hakikat böyle de,ğı1dir.> 
Diyor. 

GENERAL AYZENHOVE
RİN TAzlYE11 

Loodra 21 (A.A) - Royterin Ce
rayh- muhabiri bildiriyor : $imal 
~ika müttefik kuvvetler başku
mandanı ge. Ayzerihover madam 
Darlana bir thiyet mektubu gön
Üermiştir. General bu mektubun
& zevcinin ölüınilnden duyduğu 
büyük acıyı paylaşmakta olduğu
ııu bildirmektedir. 

DARLAN1N CENAZESi 
TEŞHiR EOIUYOR 
Cezayir, 26 (A.A) - Bu sa

bah Cezayir kili11e11inde yapılan 
ayinden sonra amiral Darlanın ce
naze11l yazlık sar.ıya getirilmiş ve 
te hir edı1mi§tir. 

Fransız imparatorluk konseyi
nin bütün azası Cezayire gelmi11 
bulunmaktadır. 
MARŞALIN TELGRAFI 
Vaşington, 26 (A.A) - Birleşik 

devletler Genel kurmay rcisi Ge
ı1eral Marşal Amiral Darlan aley
bındeki uik:ıst haberini alır .al
maz kendisine sempatilerini bildi
r n bir teJ~ göndermiştir. Mar
s 1, Am.iralın müttefikler davası
na y.pbvı büyük hizmeti şükranla 
yad · tir. Darla'l bu telgraf gel-
d"ğ" an h } ta gözlerini kapa-
n b nuyordu. 

YCKSEK KOMITF..DE 
Londıa, 26 (A.A) - Fas radyo

sunun bildirdiğine göre, Fransız 
~ uk ek komıt sinin toplantısında 
A r. 1 Darlanın halefi meselesi 

k re cdılm · tir. 
Rabat kat drnlında bugün Ami-

r. 1 D rlanın ı tırahaü ruhu için 
n ayinde hUtün Fransız ve 
· n yüksek şahsiyeUerl ha-

z un muşlardır. 

RABA'I'TA AYİNLER 
R l t 26 (AA) - Bu sabah 

R nd bir ayin yapılmış 
Amerikan kuvvetleri ku

m nd. nı v ınd!' hazır bulunmuş-
tur. 

Prote tan k lı esinde yapılan 
d er bir ayinde büyük rütbeli 
sub ' r hanr btı1unmu lardır. 

SON DURUM 
(Haşfarafı 1 mci 'Sahtfede) 

Horvold mihvcrcilerin Tunusa 
tatlarla yapmnğa çalıştıkları sev
lı:ıyatn karşı indirilen darbelerden 
b:ı.h ederek diyor ki: 

- Bu d ·şmnn atlan torpibot
lara ve uçaklara kımıı kendilerini 
müdafaa ed b k ureltc teçhiz 
cc1ilmi lene d Jı" bir hü}-iik ordu 
levazım me cles" i buna benzer 
ta ıtlara bırakamaz. Sekiz' ci or
~:Junun ·ıeriyc doğru her 
adım mihv rin 

TUHUSTA NETlCEYE 
OOCRU 

(BaştaıaL 1 ınci 5ahifede) 

rıye hareketleri olmuştur. Avcıla
nınız ileri çevrede düşman safla
ıına taarruz1arda bulunmuşlardır. 
Bır düşman bomba UC'ağı düşürül
müştür. 

AliNAN ESİR VE MALZEME 
Londra, 26 (AA) - Fas rad

yosu bugün şimal Afrika Fransız 
kuvvetleri başkumandanlığının şu 
tebliğini ne.şretm!ştir : Kairuanın 
l:atısındaki bölgede bulunan kıta
larımız düşmanın dün bütün gün 
devam ,.den şiddetli hücwnları ile 
karşılaş.ınıştır. Düşman bütün cep
he boyunca püskürtülmüş, elimi
ze çok mikda.rda esir ve harp 
rr.alzemesi geçmiştir. Amerikan 
ha:va kuvvetleri 'kıUılanmızı mu
vaffakıyet}~ desteklemişlerdir. 

Fas köpdisil kesiminde muha
l ebeler havanın fenalığı yüzün
den mahdut bir ölçüde olmuştur. 

Cenup kesimincle hiç bir faali
l et bildirilmemiştir. 

Şimalde Meczelbabın 15 kilo
metre şimal doğusunda düşmanla 
yalnız..lbir temas olmuştur. 

GENER;\L A YZEN HOVE
RİN MESAJI 
Rabat. 26 (AA) - $imal Afri

ka müttefikler umumt karargahı 
bıldiriyor: General Ayzenhover 
r.skerlerc hitaben ııeşrettiği Noel 
mesajında söyle demektedir: 

•Altı haftadan beri yaptıkları
nız karşısında ne kadar hayranlık 
du:ı, uyorsam gelecekte de her im
tilıam ayni azim ve cesaretle kar
sılı.racağınu.a o derecede tam bir 
i!İmadım vardır .. • 

Cez.ayir, 26 (A.A) -· Bugün 
Cezayirde üç defa hava tehlıkesi 
:sareti verılmiştir. Bır kaç mih
ver uçağı Cezay r üzerinde uç
mustur. 

Londra, 26 (A.A) - Orta 
şark tebliği: 

Dün avcılarunız Tun us nçı.ltla
nnda cenup doğuda yol alan ağır 
yüklü 2 mavuna ile Tunu• sahil 
demiryoluna muvaffakıyetle hü
cum etmiştir. 

Bir uçacımız üssüne dönmemi~· 
tir. 

Bcrlin, 26 (A.A) - Alınan teb
lığı : Alman ve İtalyan kuvvetle
ri Tunusta şiddetli .savaşlarda düş
man mevzilerini zaptetmişlcr ve 
düşmanı puskürtmiişlerdir. 
Uçaklarımız Cezayir L~an te

s:slerine ve hava meydanına hü
cum etmislerdir. 

Roma 26 (A.A) - Tebliğ: 
Tun~ta hareketler daha ciddi

leşm~c;tlr. Hava kuvvetlerimiz düş
mana hücum etmis ve havanın fe
nalığına rağmen Cezayir limanını 
bombalamışbr. 

Bir uçağlmız aönmemiştir. 

----
BIRLiGE DOGlU 

VIRLIK VERGjSI VE 
PiYASA 

(Baştarah ı inci Sahifecle) 

bildirmişlerdir. 
Bazı varlıklı vatandaşlar da 

Emlak füt!1kasına giderek ipotek 
mukabilindP. vergi borçlarım öde
meğe yara: nisbetlerde para al
mak teşebbüsiinde bulunmuşlar
dır. Emlfık bankasına yapılan mü
racaatlar büyükçe bir yekCına ba
lığ olmaktadır. Bankanın eksper
leri ıni.irncantlnra gününde cevap 
'ermek te ve ıkraz ışlerini tnmnm
ıamaktadıriar. 

Emlak bankası eınli'ık üzerine 
olduğu gibi ı:cari eıntea üzerine 
de ikrazntta bulunmak üzere tali
mat a rnıc; ve haDrhklarn başla
mıstır. 

Piyasada bir kaç günden beri 
devam eden durgunluk hafta so
r.unda yapJan bazı sat~lar \'C mu
bayaalarla kısmen önlenmiştir .. 
Bunun1a l.>erabcr ticari emtea fi
yatları düşmektedir. İstanbulda 
kundura ii~·atları yüzde 25 - 35 
c:.rasında b:r tenezzül göstcnniş
tir. On gün önce 25 linıya satılan 
bir çift aynkkabı şimdi 17 - 18 li
raya snhşa çıkarılmakta ise de 
:niişlcri hulmaınakta<lır. 

Son bir hafta içinde İzmirde 
üzüm f:yatları vasati iki buçuk 
kuruş bir düsüklük ~östcrmiştir .. 
Bakla fiyatında bir kuruş, fasul
vede bir bucuk kuı-uş,. nohutta 4 
kuru,. burç:ıh.-ta 2 buçuk kuruş 
IC"neuül kwdedilmiştir. Balmumu 
fıy:ıtı çok dii~Ü"S, susamda cüzi 
bir tenezzül olmuştur. Pamuk fi
vatında da bir kurus tC'nezziil kay
ded lmiş+Jr. 

* Ankara. 26 (A.A) - Melivc 
\"«'kaletinden öğrendiğimize gÜre 
varlık. vergisi mükelleflerine mu
tat usullerle kredi açacak banka
lar meyanına Türk ticaret banka
sı şubeleriyle halk. sandıklan ve 
ajanları da .iltihak etmiştir. 

Emniyet ve Eytam bımkası şu
beleri gayri menlrnl mukabilinde 
açacakları kredilere ilaveten em
ıea vesaire mukabilinde dahi kre
di açmak hususunda tertibat al
mışlardır. 

Borsa 
ÜZÜi\I 

73 Yaşat şi. 48 50 
30 Hasan Hel. 53 53 
25 $. Uğur 52 75 55 50 
21 Ö. Muhnrrem55 50 55 50 
20 İ. .Mehmet H. 54 75 54 75 

7 Tahir Erdem 58 50 58 50 
14 Kerım Başa. 58 50 58 50 

9 N. Börekçi 54 54 
199 Yekun 

No. 7 50 
No. 8 51 
No. 9 53 50 
No. 10 57 

İNCiR 
10 A. Karako 76 76 

25fi4 Eski yeldin 
. 25484 Umumi ~·ekUn 

7500 kilo Z. Yağı 109 109 
4347 k'lo P. Yağı 168 175 

64 çu. Fasulye 50 51 

~~~~~~....-~_,....A",..~::.C: 

IAnkara ~adyosuj 

BUGUt~KU NESRIYAT fi 
.:ıoocc~c:ıc:ıc:ıc:ıoo-~~ 

7.30 Program ve memleket saat 
~yarı 8.32 Müzik -pi. 8 40 Ajans 
haberleri 8.55 - 9.30 Müzik ( pl.) 
12.30 Progr.:m ve m~mleket saat 
.. yan 12.33 Müzik pi. 12 45 Ajans 
l·aberleri 13.30 - 14.30 Müzik : 
Radyo salon orkestrası 18.00 P.rog-
1 ün1 \'e memleket saat oyan 18.03 
Müzik : Radyo dans orkestrası -
18.4.5 Müzık : Fasıl heyeti 19.00 
Komışma (Ziı·aat saati_) 19.15 
Müzık ; Fasıl heycli 19.30 Memle
ket saat ayarı \'e ajans haberleri 
19.45 Ser~t 10 Dakika l!l 55 
Müzik; Karı ık mak-amlardan ..şm-
kılar 20.15 Konuşma (Dertl~e 
saati .. ) 20.30 Müzık ; OW: nıüzigi 
21.00 Konuşma (Evin saatL.) 21. 
15 Müzik : Şarkı ve türkiller 22.00 
Müzik : Keman ve piyano konsC'rı 
22.30 Memleket saat ayarı ve 
njans habe:lel'i 22.45 - -22.50 Ya
unki progr.ım \'ü kaJ.Jan~ .. 
QY~.r.7~.: ~~OQCICJCI! 

§ ilan 1 
§ Basmahane ve A!sancak is

tasyonlarındruı Anadolu is
tasyonlarma kompile vagon 
ve perakende suretiyle mal 
gönderece1<lerc bir kolaylık 
olmak üzere Taşçılarda 62 
No. da bir nakliyat iş evi tesis 
ve buna dair teşkilfitı dahi ik
mal edilerek 25/12/!)!12 tari
hinden itibaren işe başlamış 
bulunuyoruz. İş sahiplerinin 
nakliyat iş evimize müracaat
larında her türlü kolaylıklar 
gösterileceği Han olunur. 
TELEFON 

No. 2845 
S NAKL1YEC1 

~:=~~~~~=D~CCGC 

Ma i_ ist - El.ı:aktrilrc; 
oOi 

V arlılı vergisi Jistelerl HaUye şubelePlne 
a s ı ı m ı ı ı ı r ••• 

İzmir defterdarlığından : 
Alınacak 

üç sene biUiil elektrikçilik ve makinistlik yapmış olanların 
bizzat yahut bonservis ve fotoğraflariyle birlikte ödemiş su 
elektrik işletmesi müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3290) 

..11/11/942 .. tarihli: ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hiıltümlerine 
go~e ~kkul etmış olan komisyonlarca takdir ve defterdarlığa teydi 
edılen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeler mükelleflerin 
kazanç vergisi itibariyle mensup oldukları malıye ubeleri kapılarına 
asılmıştır. 

---------
:········································································· . . 
E Devlet De mır Y ollarınaan E 
...............................................•...............•.••...••• : 
Denizli - .~ 1sanc:ık, Orta1<1ar - Söke 
ve Torbalı · öd ... ıniş yofcu tr~nle

rinde yapılan tadilat 
D. D. YOLLARI 8 NC! 1ŞLETME MüDORLüCüNDEN: 
Her gün Denizliden Alsancağa hareket etmekte olan 1316 yolcu ka

ların 1/1 943 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Bu katarın yerine 
nynı tarihten itibaren 2316 numaralı yolcu katarı hareket edecektir. 
Bu katar Denizliden saat 7,15 te kalkacak ve Alsancağa 19,21 de va
ı·acaktır. 

Sokeye gidecek yolculnr ortaklardan saat 14,35 te hareket edecek 
olan 1413 katara ve ödemiş cihetine gidecek yolcular da Torbalıdan 
saat 17.15 te hareket edecek olan 2325 motörlü trenle devam edecek
lerdir. 

Faz.la tafsilat için istasyon ve gnrlara müracaat edilmesini sayın 
halka ilan olunur. 27, 29 7120 (3288) 

Vflg_yet İQlare -r- etirıden : 
Dövülmekten müstcki Dolaplıkuyu 710 sokak arabacı Mustafa Ko

şumun şikayeti üzerine idaıe heyetinden çıkan 8/10 1941 tarih ve 
~81 sayılı knrar m~tckinin yerinin malum olmaması yüzünden tebliğ 
olunamadığı emniyet M. 11 G/ 942 tarih ve 9886/ 9865 sayılı yazısiyle 
bildirilme i üzerine ceza muhakcmelcı·i usulü kanununun 35 ve 37 n
e! ve hukuku usul muhakemeleri kanununun 141, 142, 143 No. lu 
maddelerine tevfikan tebligatın il:inen icrasına ve mazbatanın bir su
retinin daire divanhanesine talikine ve mazbata muhteviyatına gaze
teye intişarı tarihinin ferdasından itibaren 15 gün zarfında itiraz ol
madığı takdirde itiraz miiddetinin geçmiş addolunacağı ilan olunur. 

Yapıcı!aı- Cemiyeti Reisliğinden: 
Cemiyetiıni7Jn bundan evvelki umumi heyet toplantısında ekseriyet 

temin edemediğimizden son toplantımız 30/12/942 Çarşamba günü saat 
17de1kinci Kordonda 81 No. lu binada yapılacaktır. 

Mezkur gün, saatte cemiyet azAlarımızın haı.ır bulunmalarını rica 
ederim. 7214 (3284) 

İzmir Defterdarlığından : 
Satış 

No. su 
Muhammen B. 

Lira K. 

1 Kuruçay M. 1553 ncü sokak 1381 ada. 8 parsel 
80 M. M. 9/1 kapı No. lu arsa. 48 00 

2 Kuruçay M. 1545 nci sokak 1381 ada 7 parsel 80 
M. M. 9/1 kapı No. lu arsa 40 00 

3 Kuruçay M.1545 nci sokak 1381 ada 6 parsel 136 
.M. M. 9/ 1 kapı No. lu arsa 68 00 

4 ikinci Karantina M. Muhdesyol 353 ada 4 parsel 
286, 50 M. M. numarasız ar.3a. 43 00 

5 İkinci Karantina Muhdesyol 353 ada 1 parsel 
346, 50 M. M. num.'trasız arsa. 52 00 

6 lkinci Karantina Alsancak sokak 1761 ada 1 par-
sel 134 M. M. numarasız arsa. 27 00 

7 ikinci Karantina Alsancak sokak 1758 ada 2 
.--:ı-rn ı.ı. M.. -·- 1 1 • -- 1~ 00 

8 İkinci Karantina Muhdesyol 352 ada 1 parsel 
275 M. M. numarasız arsa. 42 00 

9 İkinci Karantina Muhdesyol ~53 ada 2 par.sel 
349, 75 M. M. numarasız arsa. 53 00 

10 İkinci Karantina Muhdesyol 352 ada 13 parsel 
314, 75 M. M. numarasız arsa. 50 00 

11 İkinci Knrantina .Muhdesyol 352 ada 2 parsel 
264, 75 M. M. numarasız arsa. 24 00 

12 ikinci Karantina Muhdesyol 352 ada 3 parsel 
264 M. M. numarasız arsa. 23 00 

13 ikinci KnranLina Muhdesyol 1775 ada 1 parsel 
3365 M. M. numarasız arsa. 336 50 

14 ikinci Karantina Muhdesyol 1776 ada 1 parsel 
3590 M. M. numara.sız arsa. 400 00 

15 İkinci Karantina Muhdcsyol 1779 ada 1 parsel 
2835 M. M. numara.c;ız arsa. 300 00 

16 Alsancak Cümhuriyet caddesi ve 1450 sokak 
1213 ada 25 parsel 146 M. M. 2 tajlı arsa. 1460 00 

17 Alsancak Cümhuriyet cad. 1213 ada 52 parsel 
407 M.. M. 216 tajlı arsa. 2850 00 

18 Alsancak Cümhuriyet cad. 1213 ada 51 parsel 
84 M. M. 216 tajlı methalsiz arsa. 252 00 

19 Alsancak Cümhuriyet cad. 1213 ada 50 parsel 
135 M. M. 216 ta]lı methalsiz arsa. 405 00 

:W Alsancak Cümhuriyet cad. 1213 ada 49 parsel 
172. 75 M. M. 216 Uıjlı mcthalsiz arsa. 520 00 

Yukarıda evsafı yazılı 20 parça emvalin peşin para ile mülkiyetleri 
24 12 942 tnrihintlcn itibaren 15 gtin müddetle artırmaya konulmuştur. 
811/943 tarihine müsadif Cuma gilnü saat 14 de ihaleleri ayn ayn ya-
pılacaktu-. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 5o 7,5 teminat akçasını 
ınuzayede başlamadan evvel yatır .. rak ye\'D'li mczkO.rda milli E."Illak 
müdürlüğünde müteşekkil sa~ komisyonuna hüviyet cüzdaniyle bir-
likte mi.iracaatları. 7164 (3289) 

nl - Her m~ellefı~ ken?ı is?"~' \C nanuı tarh edi en vergı mtk· 
d .. rını k~la~~a ogr_e~ebılmesı \ e ızdih mn me~ d n v rilmemesi için mü
kelleflerın ısıınlerı ~z adlarının ilk harfıerinc gore alfabetik b"r şekilde 
~yr:ca cetveller halyınd~ ~ensup oldukları ma1iye şubelerinin kapı ve 
~o!·.ıdorl~nn~ asıldıgı gıbı bunlardan birer kopye de defterdarlık binası 
onund~kı muzayede salonunun ve emniyet müdürlüğünün defterdarlık 
bahçesıne bakan kısmının dU\•arlarına dahi şubeler itibariyle talik olun
muştur. 

2 - Hizmet erbabına taı;h edüen varlık \•ergileri kcndilcrinın çalış
tıkları ş~ıs ve.müess~eıe:in kazanç vergısı noktruıınd~n m~nsup olduk
ları ve gundelik gayrı safı kazanç {' erinden vergiye tabi olan karneli 
mükellefler ic;e karnelerini ald•&.lan maliye şubesindeki listelere!~ gös
terilmiştir. 

3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinin C. fıkrası mev· 
z~uı;a giren mükelleflere komisyonlarca takdır edilen varlık vergilerine 
aıt .liste!er ~aşdurak şubesine asılmakla beraber kayıtları da bu şubede 
tesıs edılmış olduğundan vergi mükelleflerinin teslimatı bu şubeye ya
pıhnalıdır. 

4 - Büyük çiftçi olduklarından dolayı namlarına varlık vergisi tarh 
edilen hakiki ve hükmi şahısların ve ticareti köylerde olup ta varlık 
vergi.sine tabi tutulan mükelleflerin ic;im ve vergileri (bunlar hemen 
kaffesi I?uht~lif nahiy~ ve köylerde olduğu için) köyler şubesi işine ba
kan yenı malıye şubesı kapısına asılmakla beraber her köyün meydanı
na da :talik ettırilıniştir. 

5 - Verginin tediyesi için kanunen kabul edilen 15 günlük müdde
t~ başlangıcı işbu listelerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten 
ıtıbaren 15 gün zarfında vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun 
12 ncı maddesine tevfikan tahsili emval kanunu takibatına tevessül edil. 
mekle beraber vergi mikdarma müddetin dolmasından itibaren birinci 
haf ta için 'C l ikinci hafta için co 2 zam olacaktır. Talik tarihinden ıtiba
rcn b·r ay znrf nda borçlarını ödemeyen mükellefler borçları tamamen 
ödeninceye kadar memleketin her hangi bır ) erinde bedeni kabilıyetle
rine göre askeri mahiyeti haiz olma)an umumi hizmetlerde veya bele
diye hizmetlerinde çalıştırılacaklardır. 

6 - Her şubede ve talik yapılan defterdarlık avlusunda asılan lis
telerin tetkikinde intizamı temin etmek ve bu hususta vaki olac.ak mü
racaatları karşılamak üzere bir memur bulundurulmakta olduğundan 
mı..ikelleflerin de intizamı muhafaza etmek hususunda memurlarımıza 
yardım etmeleri ve tecessüs saikasına kapılmakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi mikdarını öğrenerek çekilmeleri ve bu suret.le asıl alikalılann 
vakitlerinin ziyaına ve beyhude kalabalığa sebebiyet vermemeleri il.An 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 

İzmir YaJUiğinden: 
10 senelik maaşlanru def'aten almak suretiyle hazine ile alakasını ke

sen mütekait yetim ve dulların maaşlanna ait vesaik ve nüfus kağıtla
riyle beraber defterdarlık muhasebe müdürlüğü.ne müracaatları ilin 
olunur. 7210 (3282) 

İzmir Defterdarlığından : 
Avuknt Tikveşli Ali Kemal Akgünün yeni şubeye 930 ita 941 yıl

ları kazanç vergisinden mevcut 1483 lira 67 kuruş borcunun temini 
tahsili için hacız edilmiş olan Kültür mahallesinin 2 nci Kordon cad
desinde kfiln 1207 ada 7 parsel sayıda mukayyet 180/136 kapı numa
ralı ve 6400 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evi tahsili emval kanu
nu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlınl§tır. 

Taliplerin ihale günü olan 11/ 1/943 tarihinde .saat 16 da villyet 
idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

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

izınJP Defterdarlljmdan : 
Zeynep, Kadriye ve Hüseyinin borçlanma bedelinden ye.ni şubeye 

mevcut 1440 lira bo~arının temini tah.5ili i~in hacız edilı:nq olan 
Umur~ mahallesmin 1499 ncu Demiıhane sokağında liin 1445 ada. 
4 parsel sayıda mukayyet 12 kapı numaralı ve 800 lira kıymeti mu
'kayyedeli bir bap bahçeli evleri tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarilmıştır. 

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

-------~~-- -------
İzmir Defterdarlığından : 

Harsa Mehmet Zeki varisleri Naciye, Adil, Uyika ve Meleğin Ba§
dur:ık ~ubesine 936 ila 938 yılları veraset vergisinden mevcut 7181 Ura 
48 kuruş borçlarının temini tahsili zımnında hacız edilmiş olan Ah
met ağa mahallesinin eski Sağır ve Gümrük sokaklarında klin 214 ada 
11 parsel sayıda mukayyet 1/ 1, 51 kapı numaralı dükkin ve tabtani 
fevkani kahvehanenin 50688 hissede sahip oldukları 22176 hmesi M5 
lira kıymeti mukayyede üzerinden 21 gün müddetle müzayedeye çı
karılmıştır. 

Taliplerin 11 1 943 tarihinde saat 16 da vilfıyet idare heyetine mü-
racacıtları ilan olunur. 22, 27, 2, 7 7060 (3229) 

İzmir Defterdarllflatdan : 
İsmail Hakkı, Cevriye ve Muazzezin borçlanma bedelinden yeni şu· 

beye mevcut 1220 lira borçlarının temini tahsili için hacız edilmiş olan 
Umur bey mahallesinin 1493 ncu sokağında kiiıı 1439 ada, 37 parsel 
sayıda mukayyet 1 kapı numaralı ve 1920 lira kıymeti mukayyedeli bir 
bap evleri tahsili emval kanunu htikümlerine tevfikan 21 gün müddet
le müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin ihale günü olan ll 1 943 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 22, 27, 2, 'l 7061 (3230) 

tZMtR tKtNCl tCRA ME
MURLUGUNDAN : . Satılık l\ ---------------- -------------

Manisa Defterdarhğından: Bir borcun temini .istifası için 
tahtı hacze alınan İzmir Cumao
vaın Sarı çay mevlciinde 202 1 6 
metre murabbında 1000 lira kıy
meti muhnmmeneli 4500 hissede 
1050 hisse ile Cumaovası içinde 
ve Bulgurca yolu üzerinde hane 
ve kahvehane arsasında ve halen 
üzerinde tahta barakadan dük
kanlan bulunan gayri menkulde 
400 lira muhammen kıymetli 
.f H>O hissede 950 hiue ve yine 
Cumaovası köy içinde ve tapunun 
l 2/ l 1 /942 tarih 44 numarasında 
kayıtlı ev kahvehane ve üç düldcan 
fınn ve farika arsumda 3000 lira 
kıymetli 7000 hissede 1 733 hiue 
bu hisselerden borçlunun :iştirak 
halinde tasarruf etmekte bulunan 
ve veraset ilamına göre dörtte bir 
hine açık artıma auretiy le 18 / 1 / 
943 pazartesi günü saat 1 1 de sa
tılacaktır. Şartname 8/ l /943 gü
nünden itibaren her kesin görebil
mcııi için açıktır. Bu artırmada mu 
hammen kıymetin % 75 şini bul
madığı takdirde artıranın taa:hhü
hüdü baki kalmak şartiyle ikinci 
artırma 28 1 943 ~rıembe gü
nü ayni tte :1apılacaktır. Bu av 
ri menhllerde bir h k idd a ede
nin evrakı mü bit "yle b r k e 15 
.gün icinde daırem z mur 
mclc.ri lazımdır. Artarma p 
ra il dir. ' 2,S dell.liy 
ye aittir. Müşteriden 1o 7,S pey 

döküınhane 
Çekmeciler caddesinde Göz.

lemecHer çarşısında 54 numa
ralı dökümhane .işler bir halde 
29 salı günü saat 14 e kadar 
~!enen satılacakbr. 
Arzu edenlerin Çekmecilerde 

42 numarada Mehmet Zihni 
Ekler~ .nüraeaatları_ 

1 - 4 (3276) 
~aac~c:ıaacc:ıaccaccc~ 

ZAYi 

IS/ 12/942 tanhinde yani cu
ma günü aaat 9 raddelerinde Göz
tepe j)e Konak arasında birisi yev-
miye diğerj hesabı cari defteri ga
zeteye sarılı olarak tramvayda 
unutulmu11tur. 

Bulup getirene helalinden 50 li
ra verilecektir. 

38-49 telefona bildinlmesi insa
niy~t namına ricn olunur. 

Hilmi Uyar 
27 28 7204 (3286) 

akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu aranır. Tal" 1 rle 
fazla izahat almak .iste} enlerin 
İrcmizin 942 1436 nUlT'.a 
l"'l ol ur. 

7205 (3281) 

4305 sayılı varlık vergisi kanununa tevfikan toplanan komisyonca 
varlık vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve adresleriyle ken
dilerine tarh edilen vergi mikdarını gösterir ikinci <:etveller 14/ 12/942 
tarihinde defterdarlık maliye şubesindeki ilfın levhasına ta\ik edil
miştir. 

Alakn<larlann bu iianları okuyarak vermelerj lhun gelen borçlarlJll 
talik tarihinden itibaren on beş gün 7.arfında şube veznesine makhuz 
mukabüinde teslim etmeleri rica olunur. 17, 22, 25, 27 (3209) 

roPJM ~ MAHSULLERi OFJSi J%MİR 
SVBE.SİNDEH : 
~ !zınir şubesi namına gelecek hububat baklıyat, un ve kepeğ n v • 

gondan dcpo}'a veya vesaiti nakliyeye ve;·ahutta depodan vesaiti n k
liyclcre tahmil ve tahliyeleri için 30 birici kanun 942 gıinU saat 15 t 
subem~ ~inasmda aç~ eksiltme He föale edil~inden taliplerin şarı
nameyı gormek ve eksiltmeye ıştirak için tevdii muktazi 500 liralık ılk 
teminat akçesini yatırmak iizere subcm'ze müracaatları. 

25 26 27 28 7147 (3264) 

KOLONYA, EA ARATCILAR CEMİYE· 
Ti REİ~LIG!NDEH : . 

Cemiyetimizin bundan evvelki umumi he} et toplantısında eberi
yet temin edemediğimizden son toplantımız 30/ I2 942 Çarşamba gü
nü saat 16 da İkinci Kordon 81 No. lu binada yapılacaktır. 

MezkQr gün ve saatte cemiyet azalarımızın hazır bulunmalarını 
rıca eder,m. 7216 (3283) 

• • 
ks r yet temın 

mba unu saat 

unmalarıw ne: 
(3285) 
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Harp ~aziyetine :.~=r gözüyle bakış ı 

Almaıılar Rusyada
ki tehlikeli durumla· 
rını düzelten1ediler 

MACAR. STANDA 
---~*·----

Elektrik 
Yeni mesajlar l MESULIYET GONO 
----* . *·----

Ukrayna Kuisling-

.,. .. -· -

~.SON HA·BER 
' . ' ~ - - -. 

l ngilizlerin Rodos, Girit 11e Selaniğe Jıar· 
ıı taarruza geçmeleri ihtimali var mıdır? 

Radyo gazetesine göre hafta .so
l"unda muatelif cephelerdeki as
keri durum şu şek:ldc görünüyor: 

Sovyet cephesinde Orta Donda 
geçen hafta içinde Alman cephesi-
nin birden bire yarılması netice
sinde Alman ordularının düştüğü 
tehlikeli durum bugün iç:n de 
devam ede,~örünmektedir.. Gelen 
haberlere göre Rus taarruzları 
Almanlarca daha önl~nememiştir. 
Görünüşe göre Almanlar sadece 
karşı hücumlar sayesinde Rus ta
arruzunun hızını bir derece azal
tabilmişler ve Rus kıtalarının ce
nuba doğru bütün hıziyle akma
sının önüne geçebilm!şlerdir. 

Almanlar kendileri için hayati 
ehemmiyeti haiz Millerova, Ka
menskaya ve Rostof ist!kametini 
büyük zayiat pahasına Ruslara 
kapamağa devam ediyorlar. Buna 
mukabil daha doğuda Şir nehrin
den Rostof istikametine yapılan 
:Rus taarruzunda yeni yeni geliş
meler devam ediyor. Almanların 
bu kesimde de henüz duruma ha
kim olamadıkları sanılıyor. 

Milelrovanın şimal batısından 
Ukrayna topraklarına girdiği bil
Ciirilen Sovyetler, daha az inkişaf
b hareketlerine devam ediyorlarsa 
Cfa bu taarruzda Almanlar için o 
kadar tehdit edici bir mahiyet gö
rülmemekt~dir. Zira bu istikamet 
'Almanların ihtiyatlarını kolayca 
toplıyabilecekleri bir istikamettir 
ve burada Almanların duruma 
'daha kolay hakim olacakları tah
min edilmektedir. 

Kotelnikvvoda iki haftadan be
ri devam eden Alman taarruzla
rının şiddeti hafiflediği görülüyor 
ve bunun oradan diğer cephelere 
kuvvet kaydırumasından ileriye 
geldiği sanılıyor .. 
Şlmal Kafkaslarda Sovyet kıta

l.arı ağır, fakat devamlı şekilde 
Vladikafkas şehrine doğru ilerle
ırıektedirler. 

Burada Almanların terkettikleri 
Jollar üzerinde büyük mayn tar
laları bıraktıkları görülüyor ki bu 
<la çekilmelerinin kendi ihtiyarla
J~yle yapıldığı hissini vermekte-
Oir. • 

Merkez cephesinde yani Rjev, 
:Velikiluki bölgelerinde muharebe
ler taarruzlara karşı taarruzlar 
~klinde devam ediyor. Buralarda 
esaslı bir değişiklik olmamıştır. 

Şimal Afrikada Tunus cephe· 
sinde bu hafta içinde önemli bir 
hareket olmamıştır. Bununla bera
ber katı n<'!ticeli hareketlerin ha-
21rlanmakta olduğu sanılıyor. --

İngiliz sekizinci ordusu Trablus 
r.arp topraklarında pek hızlı ol
mıyan bir tempo ile harekatına 
cıcvam ederek Mısratanın 100 ki
iometre kadar cenubunda bir nok
taya varmış bulunuyor. 

Maltadan ge!en bir habere göre 
Noel gecesi Maltada yalnız bir 
defa alarm işareti verilmiş ve 
mihver uçaklarının ada üzerine 
!-adar gelmelerine meydan veril
memiştir. 

Halbuki l'(eçen sene Noel gece
sınde Maltada 60 defa alarm ve
rilmiştir. 
YENİ HADİSELERE 
DOGRU MU? 
Geçenlerde İngilizlerin orta 

Sark kuvv-~tleri başkumandanı ge
r.eral Aleksandnn Kıbrısı ziyaret 
E'derek kıtaları ve durumu teft!ş 
:•ttiği bildiı:ilmişti. General Alek
:-andrın Kıbrısa gitmesi merak 
<:dilecek bir hadise olmuştur. 

Generalin Kıbrısa hakikaten bir 
teftiş için mi, yoksa yeni bir ha
reket hazırlığı için mi gıttiği so
l ulmaktad.ır. 

General Aleksandrm Kıbrısı zi
~aretinin şu üç hedefi olabilir : 

1 - Mihverin bir taarruzuna 
karşı Kıbrıstaki kıtalan ve müda
faa teşkilatını teftiş etmek. 

2 - Libyada ve Tunusta bulu
r.an kuvvetleri kafi görerek Kıb-
1-:s ve Afrika sahillerinde topla
r>acak veni askerle Rodos ve Gi
rıde bir çıkarma yapmak ve bu
':'adan Selil.Lik üzerinden Balkan
:arda bir taarruza geçmek. 

3 - Mahdut hedefli bir taar
ruzla mihverin adalardan ve Yu
rıanistandan Libyaya ve Tunusa 
kuvvet göndermesinin önüne geç
mek.. 
Şimdi bu üç ihtimali inceliye

lim : 
Birinci ihtimale göre Tunus ve 

Libyada sıkışık durumda bulunan 
mihverin Kıbrıs istikametinde ye
ni bir harekette bulunmasına im
kan görülemez. 

İkinci ihtimale gel!nce; mütle
f:kler Tunus ve Trablusu henüz 
c:.lamamışlardır. Mihvr.r kuvvetle
r: hala Afrikada bulunmaktadır .. 
Durum bu halde iken miittefikle
rin adalardan ve Selfuıik üzerin-
den Balkanlar istikametinde bir 
taarruz yapmaları henüz pek mev
s.msizdir. 

Nihayet ücüncü ihtimal kalmak-
1<.'.dır. Mi.ittcf:klcrin Kıbrıstan ada
lt.ra ve Selaniğe karşı bir hareket 
yapar görünmeleri mihveri bura
!arda tahkimata mecbur edebilir. 

Almanlara göre usva 1 aıbi 

Bns taarruzu 
hep kı ı d 

Voronej 11e Gafuvada Sovyetlere fla~ıplar 
"erdirHdi, bir çoıı esir ve ganimet alındı •• 

Berlin, 26 (A.A) Resmi 
tebliğ: Kafkasyada Terek suyu
nun şimalinde düşmanın hücumla
rı neticesiz kalmışhr. 29 düşman 
tankı tahrip edilmiştir. 

VOLGA - DON ARASINDA 
Volga ile Don arasında tSTarlı 

ınukavemetimiz karşısında düş
man taarruzları kırılmıştır. Kıtala
l'ımız karşı hiicumlarla düşmanı 
püskürtmüşler ve 42 tank tahrip 
etmişlerdir. Macar kıtaları ve sa
Yaş uçakları bu harekatı destekle
mişlerdir. Bir kesimde Macar kıta
ları bir Rus kuvvetini yok etmiş
lerdir. 

Voronej ve Caluvada düşmana 
hüyük kayıplar verdirilmiştir. Bir 

Darlanın 

çok esir ve ganimet aldık. 
ORTA Kt:SiMDE 
Orta kesimde Sovyet taarruzla

rı akim kalmıştır Velikiluki tah
kimli mevkii düşman taarruzlarını 
pü!lkürtmüştür. 

EN ŞiMALDE 
Ruslar llmen gölünde neticesiz 

hücumlarında 1 O tank kaybetmiş
lerdir. Pike uçaklazımız balıkçılar 
yarım adasında düşman mevzile
rine hücum ederek tahribat yap
mıslardır. 

Ayın 25 inde 30 düşman uçağı 
dü ürülmüştür. Hava taşıtlarımız 
siddetli savaşlara sahne olan bir 
cok savaş bölgelerini beslemişler
dir. 

öliinıü ve- Mihver 

Bu ö üreden faydala
nacak olan k·mmiş?. 
İtalyanlara göre Dar lanı~ ölümünden fay. 

dalanacalı teJı millet ln~aR~zle~miş •• 
Roma, 26 (A.A) - Amiral 

Darlanın katlinden bahseden İtal
ya basını, şimal Afrikadaki İngi
liz siyasetine aykm hareket eden 
bu şahsiyetin ortadan kalkmasın-
dan faydalanacak tek milletin İn
~ilizler olduğunu befütmeğe çalı
şıyor .. 

BULGARİST Aı.'l'\ffiAKİ 
NEŞRİYAT 
Sofya, 2G (A.A) - Bulgar ba

Slnı Aın:ral Darlanın katli habe
rlni büyük başlıklarla bildirmiş

~erdir. Zora gazetesi, bu hadise
Mn durumda hiç bir değiş!klik 
yapmıyacağı hakkındaki Royter 
~abcrini bııdiriyor. 

sa.rfı kı
sılıyor 

Bolşevik 
kalacak 

-*- *---
Macar Jıraf naibi B STAL ı N VE B MOLO· 
orduya milletin min ' " · "' 
nıo't,.;run· bUdirdi TOF BOYLE DlYOi\LAR 

Budapeı:ıte 26 (A.A) - Hü- --'k-
kiimet elektrik sarfiyatını tahdit Moskova, 26 (A.A) - Stalin ve 
Pden yeni kararlar almıştır. En- Molotof Ukraynada Sovyet rejimi
düstri müesseseleri ı<eçen seneki- nin kuruluşunun 25 nci yıldönilmü 
ne ni~h-t!e yiizde doksan nisbetin- münasebetiyle Ukrayna Sovyetleri 
de elektrik ktıllanacaklardır. F.ğ- yüksek divanına ve hükümet erka-
1ence vnleri T 942 de kııllandıkla- nına gönderdikleri mesajlarda şun_ 
n eh·kt-rik miktarını yiizde otuz ları bildirmektedirler: 
rıi.,ı., .. t;,,de azaltacaklardn. «Sovyetler Birliği merkez heye-

Budaneşte, 26 (A.A) - Naip t.! Ukraynada Sovyet rejimi ilanı
amiral I lorti Noel nutkunda diyor nın 25 nci yıldönümünü Holkos iş
ki: çilerine ve kardeş Ukrayna mille-

« - Memleketin huzur içinde t:ne selamlamağı bir vazife bilir. 
va~amasını temin eden kahraman 25 yıl evvel bu memlekette hakiki 
ordusuna millet namına şükranı- b h lk k 
mızı sunarım. Bütün MacRrlar hı- ir a idaresi urulmuştur. O 

zaman Ukraynalılar müstevlileri 
ristivanlı'7m binlerce senelik kale-
~i olan Macaristan icin döğüşen mağlup ederek 1918 de yurtlarmı 
ordumuza minnettardırlar.~ kurtarmıslardı. Ukraynanın sulh 

-------
HAVa HUCUML~RI 
------'k-----

T aran t o ve 
Na!!oliye ya
pılan hücum 

-'k
Amer5 lıan urnlıları• 
nın ahını cofı 
tesirli oldu •• 
Kahire 26 (Radyo) - Ameri

kan uçak1aunm Taranto ve Na
poliye yaptıkları hücumların çok 
tesirli olduğunu gösteren haberler 
vardır. 

ALMAN HÜCID.ıIU 
OLMADI GİBİ 

Londra, 26 (A.A) - 25/ 26 ilk 
kanun gecesi Büyük Britanya 
üzerinde hic bir düşman tayyare
si uçmamıstır. Bugün münferit b:r 
düşman ucağı şimal doğuda bir 
şehir üzerinde dolasmış, fakat hiç 
hır bomba atılmamıştır. 

V Z YET 
( Uaşb>rah l inci Sahifede) 

Düşman Rjcvin batısında bir 
karsı hücum yapmıştır. Başlangıç
ta Almanlar kıtalarımızı biraz ge
riletmeğe ve meskun bir yeri al
mağa muvaffak olmuşlarsa da tek
rar kuvvetlerimiz tarafından ha
reket noktalarına sürülmüslerdir. 
Burada iki bin Alman öldürUlmüş, 
49 tank, 19 top tahrip edilmiş, bir 
çok esir ve harp malzemesi alınmış
t.i.r. 

KAFKASYADA 
Kafkasyada Nalç1kta düc;man 

meskun bazı yerlerden çıkarılmış
tır. 

üÇ YERDE VAZİYET 

Moskova, 26 (A.A) - Bugünkü 
Sovyet tebliği Staiingradda, mer
kezde ve orta Donda Sovyetlerin 
malı1m istikametlerde taarruz! ha
reketlere devam ettiklerini bildir
mektedir. 

Stalingradın cenup batısında 
Sovyet kuvvetleri Mihver muka
vemetini kırarak meskun bir ma
halli zaptetmişler ve buradaki gar
nizonu imha etmişlerdir. 

Orta Donda diğer bir meskun 
mahallin zaptında 560 esir alınmış
tır. 

Nalçıkın cenup batısında bir çok 
köy kurtarılmıştır. 

FABR1KALAR 
MAHALLESİNDE 

Moskova, 26 (A.A) - öğle teb
llğine ek: Stalingradda fabrikalar 
mahallesinde kıtalarımız evvelce 
kuşatılan mevzilerde 19 blokhavzu 
ve bir çok makineli tülenk yuva
larını tahrip etmişler büyük bir 
fabrikayı zaptetmişler, 500 düşman 
er ve subayını öldürmüşlerdir. 

Stalingradın cenup batısında ta-
arruzumuz inkişaf etmiştir~ 

ORTA DONDA VE 
MERKEZDE 
Orta Donda kttalarımızın taar

ruzu gelişmektedir. 
Merkez cephesinde Ve!ikilukide 

düşmanın karşı taarruzları püs.
!t ürtülmüştür. 

Rjevin batısında müteaddit düş
man blokhavzları tahrip edilmiş
tir. 

NALÇIKTA 
Kafkasyada Nalçıkın cenup do

ğusunda bazı meskun yerler iş~al 
edilmiş ve Almanlar her tarafta 
büyük kayıplara uğrat~tır. -ispanyada Milli 
hense"' homisyonu 

M.adrit, 26 (A.A) - General 
Franko milli konsey tali komisyo
nunun azasını seçmiştir Komisyon 
22 azadan mürekkeptir. 

içinrfo yasayışı Fa~ist Alman sürü-
lerinin tecavüziyle yeniden ihltı! 
edilmiştir. Ukra:vna sehirleri yük
sek medeniyet abideleriyle mahv 
VP h::ırap olmustur. 

Hitler Ukraynalıları esaset altı
na c>larak Cerrrı0nlestirmek ümiili
n~ dü<:""iic:tiir. Buna mU<:::ı<>de Pdil
m:vecektir. Ukrayna halkı Kızıl 
ordu saflar•nrla d'-'1i1<:tiik1eri P'ihi 
Alman cenhPc:;i arkasında vantık
l:ırı r.ete muh1.,.Plınl0rivle ll'iic:terek 
ıHhramı"'a sail..,k:ı+lPrini pf>cf.,rmio;;
frrler. Bo]<:pı•ik Uk~vna Bnlcevik 
kaJa .... ı-t.-r. V:lc:ı<:ın Sovyet Ukray
na Cümhuriyeti..> 

~---~~~~ 

INGIL '7 ~ ~r: röRE 
RUSYa HA fH 

(Haştarah 1 inci Sabüede) 

durulmaz ı:..ır tufan gibi ilerle
mektedir. Millerovo tedricen sa
rılmaktadır. Ruslar Kafkasların 
kapısı olan Rostofun 160 kilomet
re yakınına kadar sokulmuşlardır. 

DON - VOLGA ARASINDA 
Don - Volga arasında kuşatılan 

Y.uvvetlere yardım için Almanla
rın yaptıkları kanlı muharebeleı· 
kendi aleyiıler:ne çevrilmiştir. 

KAFKA3YADA 
$imali Kafkas dağlarında Orzo

nikitseye varan talikimli mevkile
rinden Alınanlar atılmışlardır. 
Şimdi mihver kuvvetleri karlı 

dağlarda r:cat etmektedirler. 
Ruslar :nerkez cephesinde mev-

kilerini sağ:amlaştırınışlard.ır. 
VORONEJ - ROSTOF 
YOLUNDA 
Londra, 26 (Radyo) - Hususi 

Rus tebliğine göre ilerliyen Rus 
kuvvetleri büyük bir istasyon da
hil olmak üzere Voronej ve Ros
tof yolunda daha b:r çok meskfuı 
yeri geriye almışlardır. 7500 esir 
alınmış, 7000 Alman er ve subayı 
öldürülmüstür. 

ON GÜNLÜK NETİCELER 
İkinci tecavüzün başladığı son 

on gün zarfında esir alınan ve öl
oürülen düsman askerlerinin yı;ı
kfuıu yüz Lini geçmiştir. 

Üç b!n tank, iki bin top iğtinam 
veya imha edilmiş, yüzü müteca
viz uc;ak düşürülmüştür. 

Gece yarısı gelen haberlerde 
yalnız bir kesimde üstün kuvvet
ler karşısında dört bin Almanın 
teslim olduğu bildirilmektedir. 
STALİNGRADDA 
Stal:ngrad gerisinde düşmanın 

levazım hatlarını her ne pahasına 
olursa olsun muhafaza etmek için 
nevmidane gayretler sarfettiği gö
rülmektedir. 

DON CEPHESİNDE 
Donda kuşatılan 22 Alman tü

menini kurtarmak maksadiyle ya
pılan ümitsiz teşebbüslerde Al
manlar bidayette bazı muvaifakı
) etler kazanmışlarsa da sonra ye
n:den daha ağır darbeler karşısın
da kalmışlardır. Düşman kuvvet
leri Kotelnikovodan 20 - 25 kilo
metre geriye püskürtülmüştür. 
Birkaç yer geri alınmıştır. Bura
da düşmanın dokuz hin er ve su
bayı öldürülmüş, 160 top ve 300 
tankı tahrip edi.lmiş, 350 uçağı dü
şürülınüştür. 

Orta Kafkaslarda N alçıkın ce
nubunda yapılan yeni Rus taarru
zu üç büyük meskfuı m_::ıhallin 
zaptı net:cesini vermiştir. Iki bin 
ciüşman as~eri imha edilmiş, yet
miş tank ve bir çok harp malze
mesi ahnmıstır. 

Stalingrad.ın batısında Alman 
tümenlerine acık kalan son ricat 
kapısı da tehdit altına girm:ştir .. 
Ruslar Alman başkumandanhğı
nın her ne pahasına olursa olsun 
levazım hatlarını müdafaa husu
sunda acele verdiği kararlardan 
faydalanmaktadırlar. 

Almanlar başka bir mahalle 
yardım için cephenin bir kesimi
ni zayıflattıkları zaman Ruslar 
orada derhal hücuma geçmekte
dirler. 
Doğuda şimdi gerçek manasiy

le milyonlarca insanın hayatı ba
his mevzuu olmaktadır .. Teşebbüs 
tamamen Sovyet kuvvetlerinin 
elindedir. 

ler ceza 
görecek 

-*
Norveç başuelıiline 
göre lıurtulu:J güneşi 
görünmeğe başladı 

Londra, 26 (A.A) - Buradaki 
Norveç Başvekili Noel günü istila 
altındaki Norveç milletine hitabe
sinde şunları söylemiştir: 

c - Bir gün gelecek Kuisling
lerden ve onları takip eden cani
lerden hesap sorulacaktır. Bu ca
niler Norveç mahkemeleri huzu
runda hareketlerinin hesabını ve
receklerdir. 

Bu seneki Noel bütün müttefik 
milletler için olduğu gibi Norveç
liler için de ümitle dolu bir Noel-
dir. Zira hürriye-t ve kurtuluş gü
neşi ufukta görünmeğe baş!~ 
tır. Onun için sabırlı ve metin olu
nuz.> 

MiHVERLE SAVAS 
-----~'* . 

Milli Şef konservatu
vara şeref verdiler 

Büyük Orlıestranın lıonserini dinlediler •• 
Ankara, 26 (A.A) - Reisicumhur ismet İnönü bugün (dünf 

saat 15,30 da konservatuvarı teşrif buyurmuşlar ve büyük orkes• 
tranın konserinde hazır bulunmuşlardır. 

Tarihi bir güniio yıldöoiim ii 

Atatürkün Ankara
ya ilk ayak bastığı gün 
Ba11ün Ebedi Şefin muvalılıat lıabri tei· 

zimle z iyaret edilecelı •• 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Ya

nn (Bugün) Atatürkün milli mü
cadelenin başlangıcında Ankaraya 
gelişinin yıldönümüdür. Baş şeh
rin tarihinde manası derin olan bu 

Atanın muvakkat kabrine giderek 
Türkün kalbinde yaşıyan Musta· 
fa Kemal önünde tazimle eğile
cek, Ankaranın şükranını üade 
eden bir demet çiçek bırakacak-

geliş yann saygı ve minnetle anı- tır. 
lacak ve şehir namına bir heyet 

Yuaoslavlar Belediye resim ve vergil~ri 

mütemadiyen y . ) 
dövüşüvor enı yo parası n. u-

- •• 

a; .. 1ıasa11*a millvel'• kellefiyeti muhten1el 
den alındı, diğeri 
ııu,atıldı. •• 

Londra, 26 (A.A) - Yugos
lav mahfillerine gelen haberlere 
göre Yugoslav vatanperverleri 
Bosnanın dağlık rn'ıntakalarında 
istila kuvvetlerine karııı hareket
lerine devam etmişler ve Lugno 
kasabasını almışlardır. Düşman iş
galindeki Savakinos kasabası ku
şa tılmışbr. 

Roma kaynakları bu haberi 
teyit etmektedir. Travnikte bir 
çok Alman ve ltalyan askeri öldü
rülmüştür. __ ,,.,.,.,., __ 
Makineye 
\~eril·r en 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
TUNUS TA \IAZIYI: T 

Londra, 26 (A.A) - Royter 
Ajansının şimal Afrika müttefik
ler umumi karargahındaki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

General Anddssonun kumandası 
altındaki İngiliz ve Amerikan kıta.: 
ları Almanları dağların tepesine 
kadar sürdükten sonra Meczelba
bin 10 kilometre doğusunda yanın 
daire ş·eklindeki yeni mevzilerini 
bugün sıkıca elde tutmuşlardır. Bu 
'kıtalar çamur karanlık ve dondu
rucu bir yağmur altında muharebe 
ederek ve adım başına karşı taar
ruzlarda bulunan Nehring kıtala
rını geri sürerek ilerlemişlerdir. 
Muharebe hemen hemen mÜnhası
ran piyade kuvvetleri arasında ol
muşsa da iki taraf topçusu da mü
dahalelerde bulunmuştur. 

Londra, 26 (A.A) - Şimal Afri
kada müttefikler umumt kararga
hı bugün aşağıdaki tebliği neşre~ 
mis tir: 
Havaların fena olınasına rağ

men tnııiliz muhafız birlikleri Noe
lin arafesinde düşman tarafından 
Mecezelbabin şimal do~nda iş
p.al edilmekte olan d~ip.n tepesine 
taarruz etmişlerdir. TopÇunun da 
kuvvE'tle desteklediği bu hareket 
muvaffak olmus ve tepenin hemen 
hemen her tarafı ele geçirilmi!ltir. 
Fakat di.i.şman takviyeler alarak 6 
saat sonrı:ı karşı taarruzda bulun
rııus ve ilk önceleri bazı muvaf
fakıvetler kaumm1sbr. Bumınl? 
beraber kuvvetleri~iz en yüksek 
t'-'nelPr haric olmak tizere bu mev
zii ele jler.İrmi~lcrdir. Noel güni; 
aynı tepf'o~ yeni muhı:ırebPler ol
muc;tur. Düc:man ~afakla beraber 
hiivük kuvvetlerle karc;ı taarruzd:ı 
bulunmus ve tepeyi elimizden al
mıstır. Kıtalarımız tekrar bir kar
ı::1 taarruzla vaziyeti düzeltmişler
dir. 

Ar~ER ! KA HARIC,YE NA· 
ZlillNIN Ot:MECt 

Vaşington, 26 (A.A) - Amerika 
Hariciye Nazın M. Hull bugün ga
zeteciler toplantısında Amiral Dar
larun öldürülmesi hadisesini ba
his mevzuu ederek bunu iğrenç ve 
alçak bir hareket olarak vasıflan
dırmış ve demiştir ki: 

- Amerikada her şeyin üstünde 
Birleşik milletlerle Mihver arasın
da yapılmakta olan muharebe gelir 
bu muharebe Amerikan kıtası ve 
Akdeniz hakimiyeti için yapılıyor 
muhtelif suallere M. Hull şu ceva· 
bı vermiştir. 

Afrika muharebesi devam et
mektedir. Ve en nazik ve en şid
detli safhasına girmiştir. General 
Elsenhover ve arkadaşları herkesin 
tam müzaharetine muhtaçtır. 

İstanbul, 26 (Telefonla) - An
karadan bildiriliyor: Belediye rü
sum ve vergileri hakkındaki ka
nunda yapılan değişikliklere dair 
proje Millet Meclisi seçimi yenile
meğe karar vermeden evvel müza
kere ve intaç edilecektir. Hazır
lanmış bulunan ve üzerinde bazı 
değişikliklere intizar etmek lazım 
gelen layiha bilhassa hava gazı, 
elektrik, tramvay, otobüs, banliyö 
trenleri ve mücavir hatlar müna
kale vasıtalarından belediyelere 

yeni varidat teminini istihdaf ey· 
lem ektedir. 

Bundan başka layihada mevcııt 
dikkate değer bir esasa göre şehir 
hudutları içinde oturan halk t<na
fından yol parası olarak hususi 
idarelere ödenmekte olan paradan 
mada belediyelere de senede 3 - 6 
lira nisbetinde bir para ödenmesi 
lazım gelecektir. Bu son mükelle
fiyet Şekli hakkında kat'i ve nih:.i 
kararın ne olacağı henüz tahmin 
edilememektedir. 

da 
Zeytiı_burnil-n

bir tren kazası o.du 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Bu

f!ÜD. (Dün) saat 14.30 da Zeytin 
burnu istasyonunda müessif bir 
tren kazası neticesinde iki kişi öl
müş, 12 kişi ağır ve hafif olmak 
üzere yaralanmıştır .. Kaza şöyle 
olmuştur: -
Bakırköyüne mutat seferini ya

pan ve makinist Rasimin idaresin
de bulunan 3554 numaralı banli
yö treni saat 14 te Sirkeciden 
kalkmış, Zeytinburnu istasyonuna 
~elirken makasın açık bulunma
sı yüzünden başka bir hatta yük 
boşaltmakta olan marşandiz va
gonlarına çarpmıştır.. Banliyö ka
tarı süratle yol aldığından çarpış
ına şiddetli olmuş, makine tarafın-

dan toslanan yük vagonları bur* 
dehaş bir hale gelmiştir. 

Banliyö treninin lokomotifi ve 
önden altı vagonu parçalanmıştır. 
Bu vagonlarda bulunanlardan Ha
san oğlu İbrahimle Sellin oğlu 
Nuri adlarında iki genç ölmüş, bi
ri kadın olmak üzere 12 yolcu 
müteaddit yerlerinden yaralan
mışlardır. 

Kaza tahkikatına el koyan müd
<l.eiumumi muavini kazada tedbir
s.izlikleri görülen istasyon memu-
ru Recebi. makinist Rasiml, hat 
bekçisi Şe:-1f ve makasçı Cavidi 
tevkif ettirmiştir. Tahkikata de
vam ediliyor. 

fdemur ara 
ayakkabı 

para§ız elbise, 
tevzii yakın 

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

İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Me- maaş bordrosu tarzında bordrolar 
murlara parasız elbise ve ayakka- hazırlıyacaklardır. Müteakıben vi· 
hı tevzii için yapılan hazırlıkların layet makamı İstanbul için verile
bittiği vilayetçe daire amirlerine cek kumaş ve ayakkabı mikdarını 
bir tebliğle bildirilmiştir. Ayakkabı vekalete bildirecek, azami bir ay 
ve elbiseler için daire mutemetleri içinde tevziat başlıyabilecektir. 

Od em işte fakirlere yardım 
edil:yor, patates ver·liyor 
ödemiş, 26 (Hususi) - Fakir 

halkımızın kışlık iaşesine yardım 
etmek üzere teşekkül eden komis
yon çalışmalarına muvaffakıyetle 
devam eylemektedir. Bozdağ köyü 
on bin, Teke köyü halkı da yedi bin 

kilo Patates teberrü eylemiştir. 
Bu patatesler fakir halka nüfus 

adetlerine göre dağıtılacaktır. 
Köylümüzün gösterdikleri bu yük
sek şefkat muhitimizde büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Sineması 

On binlerce meraklı hücumu koca binayı sarstı... Müthiş 
aJkış tufanı koca kubbeyi çınlattı... Ve binlerce ısrarlı 
müracaatlar üzerine yanına yeni bir şaheser ilivesiyle BU 
GÜNDEN İTİBAREN bir hafta daha takdime karar verdik 

İŞTE BÜYÜK PROGRAMIMIZ 

1 -· B A G O A il H l R S I Z 1 
EFSANEVİ RENKLİ HARİKA 

2--YARIM NiKAH 
Son derece zevkli, eğlenceli nefis bir FİLİM ... 

Yaratanlar : MYRNA LOY - MELWYN DOUGLAS 
Aynca: Tabii renkli bir liONUŞAN SEYAHAT FİLMİ 

SEANSLAR : Her gün: 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7 .15 ve 9.15 tc .. 
Cumartesi ve Pazar sabah saat 11.15 te başlar!. 
DİKKAT : Haftanın her günün ilk seansların başlama 

saatlerine kadar bütün biletler UCUZ'dur .. 


