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"Rommel,, kuvvetleri çekiliyor 

Ing·lizler ''Mısrata,, ya 
hücuma hazırlanıyorlar 

lngiliz -Ruslara ğör 

--~*·---

"Çat" tan kalkan 

Sovyet orduları "Rostof,, on 
130 kilometre yakınına vardı 

Fransızlar çölün 
göbeğinde 

-*-
Cll'Zola fıale ...... e 

r.ı-,ifnHne lıola 
{leriye afıldı.. 
Kahire, 28 (Radyosu) - Seki

z:inci ordu Trablusgarpta Sirienin 
oldukça batısında bir noktaya var
mıştır. Sirte savaşsız alınmıştır. 

MISRATAYA HUCUM 
HAZIRLIQI 

HcmabeleT" cımaında 'bW Swve& 
abri 

----Çek ilen Almao or-
dusu .kova•m.y.or 
MlnanlaPllalan 
,,,..,.....,,..,, için 
ONI .......... nıepfıa. 
lllefslzee llaPcQOP 

Londra, 28 (Radyo) - Stalin
sradın cenup batısında Sovyet kı
talan 10 • 15 kilometre ilerlemiş
ler, ikt fimendilfer istasyonu ile 
on mes~ yeri geriye almışlardır. 
Bu cephede dört günde Rus kuv
vetleri 40 • 60 kilometre ilerlemiı 
buhmuyorlar. Cenup cephesi, ba§· 

(Soma Sallife .. Stltu 6 ela) 

Londra, 28 (A.A) - Fas radyo
sunun dün bildirdiğine göre seki
zinci ordunun ileri unsurlan Rom
melin artçılan ile temas muhafaza 
edlyorlar. Se1dzlnci ordu §imdi Slr
te ile Buerat arasında bulunmakta
dır. General Kon Gomeri kuvvet
lerbü toplamakta ve Mısratanın 
muhafazası için Rommelin geriye 
bıraktığı İtalyan tugaylarına taar-

(Sonu Sahife t. Sütun 1 de) 

ALMlNLARI COftE 
* Müdafaa 

harbi 
elverişli 

Japon gemi kayıbı ço 
-
T nusta harp mahdut 
Italya 
T a 
içinde 

MMIMIW 

Fransızlar hl· 

Saloınonlar ce· FitAISIZ ı0•,LISI 
mi mezarı oldu Mihvere 

karşı cep---*
IC•flıaoadllt Jlep. 
lıezde ie Dmende 

BIPnıanyada .,,,,,.,,.,.... ""'llılua ~ 
na aç saat _.,enwllyen .............._ 

-----#t#llflMıW Gfrfm fıafdL. · tan tebllli : 26 ilkUnun gecesi dir. BUtUn ~ d&mıU,. •--a•• 1 .. Berlin, 28 (A.A) - Alman teb- uzak ~eli 1nailiz boıııba tay- tUr. 

* 
...... z eP ,.eczellHlpta aldılıları meflZI.,. IJii: Kafk&tyada Terek cep1ıesınc1e faıeJeri orta Birmanyada Japon- KALKOTADA 

lePI tldayaplcat- YatlllllP 9enlf ita• dilfmanın y.m htıe\lmları akamete :.arın &ıem\i Atbeho uc;aJt meyda- Yeni Delhi. 28 (Radyo) - Kal-. 
...,,.,. engel oluyol'.. ı•jratılmıştır. Bu böJaede ve ene). nma taarruz etmişler ve- i1ç aaat kdtaya be4iDcL c1efa hUcum edll-

Cezayir, 2 (A.A) - hal Af. lamlaotırm1tlardır. ki gün Volga ile Don arasında bil· milddetle hedefe toDlarea IDfilAk mlftlr. Bilıcum ldlçilk 8lçllde :ra-
rika müttefikler kar-.&1unan teb- Uçak aavarlar iki mihver uçaiı yük Don kavsi içinde muvaffab- bombası atmıeJaııhr. Pek bUyilk (Sama Wlfe .. 8ltaa '1 de) 

~ftlia • fula telişta olan liii: Tunusun cenup babmlda fa· dü~ürmüolerdir. (Sona Sahife 4. Stlhm 3 te) 
~ 1..,,..... aliyette bulunan Franaız kuvvetle- Y AQMURLAR 

O ı...,a 111, 't.~.:m- kala- ri Faa köprüsünün cenubunda ller- Londra. 28 (Radyo) -Tunu.- ITftl YIDI DURU~ 
~~leke ti~ lemi:ı1lerdir. Riton ve Kervan ara· ta 30 aaadettenberi aağınakla yai· *·---
... ;;.-..._. ™ibwia...-k~ ınnda Frwnd•r mnzileriıd sai· (Sena Sahife 4, Sütun 4 te) 

=.~çök:: Milv re göre Afrika harbi Göç ve fi-
llldıii . ..,.... lcWe harbe 

::-.. *'tt~.!:8!: e··- --,- k 1 yat karı-..... - Wr flilM elde ettijine 

=:.::··=-~ ucum ar ırı - şıklıg"'ıvar ...... ., .• ,,,.: 

•Prw9-.. ..- tı'=ca la- d 1 d e::.:·:=çrw:e:..~~ 1 yer 8 ID 1 radP••,:,...,.,.._ 
...,.. indesini mutlaia düşman- ' cmnanclan ..,,.......,, 
:-.=:-~aa:,~ - _. irin YeP .....,,.._, 

he alıyor 
* Pı· ........ --- .......... 

llllllllaplıialJıcin. ...,..., .......... ...... ........ . ....... .... ,,. ..... ....... 
Na1rob1, 28 (A.A) - JJllllıs 

mahfUJerinde bildirilclillDe 9'SN 
Framız aomalhdnin diler .......... 
lekelere il~b•lnm temin ma....,.. 
yapılmakta olan mibabıeler P
kmda neticelenecektir. 

Cibutl Fnmm pmimrıaunda .. 
kan bnpkhkl.r fkerlne ........ 
tandahi tngillz komutaı l1e K.w. 
rede tqlllz clevlet nazır manlDID
deıı :milrekkep bir heyet ClHtl,e 
litmlftlr· Heyetle Framız 11muml 
valill arum.da aamlmt 'kcımapnelar 
olmuftur. l'raDllZ halla da ı..,911 
umhnlyetle kaqı)amqtır. 

Londra. 28 (Badyo) - ~ 
Din l'ramlz mu.terNeke tnipua. 
torhılımda mevkilnl tayin icha mL 
zakereler yapılmalrtadır. 1'ramia 

(Soma Sablfe '9 sataa 1 .. , 

=.--~ -~= ranıuta ndlaleP ,.,.,.,.,.. uep1ye .,.,.,,,.,_ rneım ycuü-
•ayalini ger~.. r .......... yolunda 1ıeı•ı ıaaı•yen .,.,._ .!: mz:ttie~fu.: ~ D I J. b. I . Göderiiıüsi Wr de ........... re- Berlin. 28 (A.A) -Tunus cep- ttalyada Hbep oldutu karışıklılı:- ego ~ ıro ır eşıyo 
aBtesine ~evirdiiimb ...._ ba hesincte Noelin ikinci güıiün bil- lan açıp vuimaktadır. Şehirlerin 
m•teşem ba,.Iin fed Akıbe~ yUk alçUde harekat olmamıştır. (Sona Sahife Z, Stltun 5 te) 
ıifnneldeyiL İtalyan emperyalist. Alman batlan Mecezelbaptan -

1n1n1n J8l'llD 8Sll'dan beri vfleat ı.ıraz daha ilerletilmietir. Bu su- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ iki taraf ıa hl • •aaeie ~alaştddan bllpuatorlu- ıetle bu çevredeki bütün tepeler .... ,.ın.1e şimdi 1e11er --- mihver kuvvetlerinin kontroıu aı- \r arhk Vellnl•i 
tedlr. Fala olarak Jtalyanm m tındadır. Gervanın dotusunda At- - ~-
Yatan topraklan tehlike sahasımı lu dailarmda mihver kuvvetleri il 4' h 
....... Afrika savaşlannda 'Ml- bolazı ve •tnfmdaki tepeleri tah- M .. k il f I b I ge a,.ı ..... 
tan ı~ --Wderatı bahis kime muvaffak olmuşlardır. DUş- u e e a ~ .. 1 

-

:;:~~-::..!":: ==~-~ l er orç -
:..::= :0t!:1:',.-: nl~~uMLAıu rını o··derken neler 
leineldedir. Banan dd eehelti ._.. Tunus muharebe blJaıelll ._. * · ı:mde mlbwr hava lcuVvet1ednln r..ı•Jd AltnM Jcu""etlet"itft 

=-=--~:: (SmW.l,_I .. ) x....--N.ım.. düşünmektedirler? 
lcinde ~ ....... .... arbe katılacak kuvvetler _ --------w.·--------

-.....---~ -----:;:r::r0ımflş ı1111 erimekte - d BiR MUHARRIRIMIZıN GOROP OlftLEDlnERI 
ı.!;- 1=iıbü=-= ran Z O~ nsn Varhk ve$lnln tatbikine ıe- kese d~ fayda IHrdUm. •Oll DAK•A 
hd....._ 8asyada Wl1lk Wr çilip ve1'Jll liste1erin1n asılclılı SOn Bir vatanüt aeldl. SOO l1ra1ık ~ 

··teı~:.::;e.:: eep- hn•ırlanıyo ==~~ı:~ ~=u :.~~kti.h.:::; 8 ......... . 
t.11 pf c1e .AJm•nlu lal1I 1mp • llA iıJmaya ytlz tuttutuııu memnuni- IOO lirayı ldpye Wbn etti. Ken- • 
-lerliabı ve tlbiyeltrlnin diş- yetle görmektQ'lz. Neticenin bay dlal1le ~ı aya aitm 
..ı.n tuafmdan ......._ Jrop- ıww ferahhldarla clci1u, çetin da olsa bir c - Ben dedl, belld de bu kadar "• 
,. tatWk .uwııw . a&mek· llWWllllrleı• •••NI cc.J...,ı .. ,.,.... mlDl duyau ~tihanı <llacalmı parayı bir bUıleda ~ 1* Lo d 28 (A.A) Vi • _ _. 
tl6k. DiZ JM .teıWe, Sta-~ .. - _...,..._ _,.__.. pimiz evveldeıi tahmJn eyle• adam delilim. GUlıcteltk ~cım " ra. - 1fl nu-
laanMh. 1üfbsyayı ~ ............. IJe ~~-· -~· -•ecelde•- tik. ancak bef, altı liradır. 'Of çocuklu, yc>R lqiliz• MriclJ'e llllSlft 9. Ede-

mubvmaetine 8llm ...,.._ Loııdra, 28 (A.A) - Noel tat!- bır lisan kullanmaktacbrlr. Soıı Dlln dolapilµn maliye IY~le- beş nüfWıtan ibaret al1lrinl bil mil- Din B. StaJia Ye B. Molotof • 
Wbtueie <..._.. Ahaaa 1"ılb- Unden ~ bu 1abah çıkan pze- liln1erin gergbilliinden ~ rinde vergi \otçlannı yatmıuya ievazt bi81ıcmıla ~ ıö~ ~ Mo.konp tılllili 
•mhnhil. akı11ua ~ ftNll teler Jıronun Fransız fimal Afri. ~ ~t ~y~tin }>Uytlk bir pl~ vatandq]Uuı azimli ve ol- Varlıtıın 1~ 12 bin liradan ibaret.. ~ •-=· I= e 
.............. ralmen pJNtleıba kuı yUbek komiserlillne tayinini üliı.t.a doiru aittfii merkezind._ gun hareket tp:zlarmı ıözler~ "Bu varhlıma 8.000 Ura deleri olan ....: 

0 

lle&Nls W•lma .a1aeM et- ve bunmı muhtemel netlcelerlnl cl)f. ıörUı:ıce m1lJt \Uııyemizbı haki\! bir evim ve 8111• 2,500 lira dele- na ar. 
mittir ... tini ymlaapaca .ı- uzun uma &kden ıeçlrmekte ve Yalnız~ Kronikel pzetesi cev.herinl tePJ1 eclen bu vaıam.; ri olan bir 1ıahpm dahUdir. V~ -·-·-·- -· -·- -·----

.... !. 'I .. ) Qaeraluı taı.ı hakkında mUlilt (s.. SlıWfe Z, &ita I •) ftl'lilbı IQJM teah01ieıfal her- (S.. Stllllle._J. -- '11) G~U•!fifD~IDl!OC":=111c!°: 
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Kuru Kafa i(şEHiR HADERLERi } eoıo: ıııL~ET MEcusıı ltalya 
Dun muh- T claş 
telif işlere içinde 

\' AKASI 
- BtlYUK ZABn' A ROMA.NI •• _ .. ____________________ -- :· 

YA.ZAN: ŞA.lllN AIUJVMAN 
-14·--- Bizdede kuru kafa vardı! 

~ H....,e Ha. Şallencle hannna JıOP• 
ınu.nı ,.,.,,,._,.,, .lllP ldJıdye anıatıyopda 
Otuz seneden fazla, devlet !§inde boyalı evde oturur. Bugün mutla
döktütll alın teri neticesinde bir ka evde yoktu. 
kaç kuruş sahibi oldu... Vallahi Eğer meseleyi işitmiş olsaydı, 
komşular, bu evi satın almak için muhakkak koşa kota buraya gelir
verlliğimis liraların içine haram dl! 
para olarak lıir tek kuruş bile lta- Sösüıı neresine gelecektim? .. 
nşmış değildır! Hep.oide helııl pa- Ah lht"yarlık! Akıl ııcn~likte oldu
radır! ğu gibi her seyi birden bire topar-

Benim kocam örnril müddetince lıyamıyor ki! 
kimseden on para bile ~et al- thtıyar kadın bir az durdu, dü
mış değildir! Bütün vanmızı yoku.. şünceye dalar gibi oldu. Sonra b r
muzu bu evi satın almak uğrunda den bire sevinçle haykırdı: 
arf ettik... Şimdi de burada, bu - Oh, çok şükür, şimdi aklıma 
kuru bfa zuhur etmiş bulunu- geldi! Size gözüme görünen kuru 
,...._ kafayı anlatacağım! Bana ilk ön-

All benim ne talihsiz bapm var- ce bunu Fatma hanım haber ver-
mış!. di. cA a! .. Hanife hanım! dedi, siz 
Şimdi hanımcılmı. ben bu evde bu eve taşındınız amA, buna hiç iyi 

nasıl oturabilirim?, etmediniz! Burada kuru kafa var-
Bu dakikada her tarafta gördü- dır! Geceleri ortaya çık•rak görü

illın 1!fYR g6z(lme hep kuru kafa nür! Size bir ziyanı dokunacağın-
gibi &llrllnily.n-!. dan korkuyorum! .. > 

Burada yalnız keleaık olursam Gördün mil şimdi başıma ge,e-
korkuclan benim ildllm patlar! nl? .. Aksi gibi, ev sahibine dört 

KcıaıtuJudıın, yqb1ık&an beli aylık kirayı birden peşin vermiş
bilkilhııtt. sırtında bnburu çık- tik. Bqka bir yere taşınmak bizim 
mış, ll!1wl ihtiyar bir bdm Şahen- içİ!! imkln haricinde ldL Kadere 
de hannn• avutacak ailzler ııöyle-· ır. ·;r göstermekten başka bir çare 
yecek yerde on- korkusunu bU.. bulamadım! 
biltf!a ıırtıneak bir ııekilde bot- Fakat içlmdede bir kurt yeniği 
bolazbklarda 1tulumnaflı başladı: peyda olmuştu! Akşam meseleyi, 

- Bundan iki •ne evvel biz de eve gelince bizim rahmetli efendi
ınesarlıtm karşmnda kira lle bir ye açtım. Durağı cennet olsun, o 
ev tuttuk. benim korku içinde anlattığım söz-

Orııya ta§ındıiımwn ertesi &il- !erime hiç ehemmiyet vermedi. 
nll S.-anam Fatma hanım gti- cBanım, bunlar hep masal! Ben 
dL Bilmem hammcıfmı, tanır mı- bu kadar yq YaJ&dım. böyle bir şe
amız?. yln vukuunu hiç görmedim. Sen 

otlu Mehmet efendi Saraçlık bu martavallan işit te inanma! .. > 
yapu. l'atlbte, At puarmda dille- dedL 
lı::bı vardır. J'atına hanım ben yaş- Böyle dedi amml, ben bir kerre 
ta, namualu, aıl!ızll ve ör&U doğru, pirelenıni§tim. Geceleyin ufak bir 
ihtiyar bir kadmdır. Uzun yıllar- pıtırtı duysam korkumdan yanım
dan "beri bb. onunla konUfunız... da yatan ehllmi derhal uyandırır
Ne Ben oıDa, ne de o buıa bir ker- dım, Onunla odadan dışanya çı
recik bile olsun hatır kıncı bir ke- kar, evin içini baştan bqa muaye-
llm arfetmi§ değiliz! ne ederdik. 
a. tavıılye ed anımcılım. Neticeai boş çıkan bu muayene-

l'atmıı hanımla t ı<a görilşme- den - rahmetli kocam bana çı-
llıllldal O da benim gıbi sizin yakın kıpn•itıı bqlardı. 
~! ~ bapndaki tA1ıinl - Bmli&Dl -

iytttların tes
biti ve kon

trolü işi 
----*----

Ticaret 11e1ıtiJetl 
yeni lrir tamim 
gönderdi.. 

Ticaret vekiletinden gelen bir 
airgülerin. belediyeler kanununa 
mü~tenit fiyat tespitlerinin tama
men mahalli vasfı haiz maddelere 
inhisar etmesi İc3ı:: ettiği, mesel& 
odun, odun kömürü ile ve yaı, 
•ebzeleTe fiyat konulabileceği bil
d ;ı · ·r. 

Vek 'et ayni tamiminde, bir 
maddenin fiyat ve k8.r hadleri ta
yin edilmt>den fivatının kontrol 
edilebileceğini ve .bilı.- etiket 
taliki usulüne ehemmiyet verilme
si lüzumunu bildirmiş, normal kar .. 
Iar fe\k.indc yapılacak satışların 
milli konınma kanunu mucibince 
takip edileceğini illve eylemiştir. 

Et ine pa. alıPa tı.. 
Son günlerde lzmire az miktar

da kaNplık hayvan getirilmekte
dir. Et fiyatları bu yüzden kiloda 
5-1 O kuru~ yükseltilmistir. Bu yük
seliş suni görü1mektı!dir, Belediye
ce et fiyatları büyük bir hasaasi
yetle takip edilmektedir. 

Ekmek karb tevziatı 

Mütekait, dul ve ye
timler eknıek kartla
rını nereden alacak? 

-----------------
Dağıtma IJlrllJılerl aile sidl flılerlne ya. 

zıımamış olanlara lıart 11ePmlyece1ı-
Belediye iate bürosunca da~ıt- tenzim edilip ve doldurulup hirli

ma biliklerine ekmek kartlarının ğede kaydedildikten sonra kart 
verilme•İne pazar günü ve dün de- alabileceklerdir. 
vam edilmi~tir. 

Dün akşama kadar 161 halk da
.Pıtına birliği mahallelerine ajt ek
mek kart1arını te9Jim almıştır. 

Birlikler de ekmek kartlarını 
halka vermeğe devam etmektedir .. 
!er. 

Bu ay ekmek kartlan verilirken 
evvelce doldurulup dağıtma birlik 
!erine teslim edilen aile aicil fişl•
ri esas tutulmuştur. Bu fitlerde ad
ları bulunmıyanlar hakkında ayrı· 
ca muamele yapılmalr.ta, bunların 
isimleri de fitlere illve edilmekte 
ve bundan eonradır 1'.i ekmek kart• 
!arı getirdikleri kuponlar mukabi-

5 - Kart tevzii ıırasında hariç
ten gelmiş olup kart olmak iste
yenler en yakın polis karakolunca 
daimi kalacağı hakkında tahkikat 
yapılmak ve sicil fiti doldurmak 
cıuretiyle birliğe kayıt edilerek kart 
~labilecektir. 

6 - Her birlik ekmek kartları 
dağıtımında verdiği kartların dip 
kuponu arkasına sabit kalemle o 
vetandaşın oturduğu sokak ve ha
ne No: sunu okunaklı olarak yaza~ 
cak ve üzerini mühürleyecektir. 
B•ı hususa bilhasea dikkat edilme
l!dir. 

linde tebdil edilmektedir. 7 - Birlikler kart tebdilinde 
---fWlllılllııllll Pazar günU ve dün Do]aplıku· veçen aya ait dip kuponlar Uzerin .. 

Yeni e~nnivet mü- yu, lkiçeımelik, Eırefpafll, Tepe- "le fevkalade haMBs olmalı ve bil-
cik. Alaancak, Kal'flYaka oemtle- hass> kendi birliklerine ait olma-

d Ü rU .. m l .. l Z !?;eldı• rindeki biltUn halk dağıtma birlik- van kuponlar karoılığı yeni kart 
, , !eri ekmek kartlarını tebdil etrnlt- verirken ivice tahkik ve tatbik et• ----·* !erdir. melidir. Bu hususta evvelce nüfua-

lzmir emniyet mUdürlüğüne ta- Y almz Yalılar oemtlnde daiıtma !ara yazılmıt olan kart numaralan 
yin edilen B. F ailr. Kökaal dün ak- itleri kısmen baılıyabilmiıtlr. ile verilen dil> kupon numaraları 
film latanbuldan tehrimize gelmit- UCUZ EKMEK KARTI.ARI konrol edilmeli ve numaralar inti-
tir. Memur kartlannın tevziine bu- bak etmediiö taktirde keyfiyeti 

B. Faik Köksalm aon vazifeai dö.. gün öjlleden ııonra batlanması mu- •• bıta tahkikatına havale etmeli
düncü umum müfettiılik emniyet kanerdir. dirler. Bu hus ... ta belediye zabıta 
mÜfllviıliii idi. Kendi.i daha evvel Bize verilen valGmata g3re mü- teşkı1Atı daimi ıurette amade bu
emniyet mllfettitlilr.lerinde, emni- tekaitlerle hazineden maa9 alan lunmaktadır. 
yet müdürlüklerinde. latanbal em- dul Ye yetimlerin ekmelı: kartları- 8 - Eskiden olduitu ıribi nllfwı 
niyet müdürlüğü ıube müdürlüğün nı nereden alacakları gazetelerle tezkerelerine ven1en kartlann nu-
de, emniyeti umumiye ikinci tuh• resmi A~kilde ilin olunacaktır. maralan vazılacalc. ve birlik mtilıU-
mlidürlüiünde ve örfi idare koma- YENi T ALIMA TNAME rii ile mühürlenecektir. Bu hususa 
tanlığ miipvirliğinde bulunmuı Halk dağıtma birl!klerinde ek- dikkat ve itina olunmalıdır. 
kıymetli bir idare &miridir. lzmire mek kartlarının tevzii iıi belediye- 9 - Birlilr.leT kart tenll ııİra• 
tayni büyük memnuniyet uyandır- ce hazırlanan aşa~daki talimat •ında, evvelce a~hr iıu;i karh almıs 

tır mucibince yapılmaktadır. olup ta elinde (A. I~) dip kunonu 
~ emnİ7et müdürümüz B TALiMATNAME: bulunanlar hakkında sıkı tahkmat 
Mithat Uyguç dün vazifesind~ 1 - Her halk dağıtma birliği vapacak ve bu ın"bilerclen lcabe-
aynlmıtbr. kendi birliiiine kayıtL vatanda91a- dene yeniden airr itçi ,,_"lr.uı 

rın aile aicil fitlerine aare ekmek 'steveceklerdlr. 

Z'elzefe fel~ıı•--~ kartlanm daiıtacaklµ". 1 O - Memur ekmek kartları 
,... - W -....- 2 - Sicil fit1ert tanzim dil=· ..ıt oldaklıın dıı!Telerden wıriJııce. 

delel'fne ,,.....,. ,,.;. nlen ....... aicll fftlae dalııll "'1- ,..~d· h ,..., --- P1ı....ı. 

DEGOL·JIRO BIRLESIYORı MiHVERE GORE AF· nmE~:ı:e~:e"';.,.:.:;•ın:;.; !:::;.:~k~~~ra ekmek kartı veril-
1 

( R • " 1 llıcl Sahtı de) RIKA HARBt blltiln memleket dahilhıde oldnla 3 - Aile Iİcl) fitleri birliklerin 
1hll1 iJr. .. 

mil ettik.tc~ ao ·-~ azami bir lıafta 
içinde hesabın kapatmak llzere ia-
9e bDroauna mllnıcaat edecektir. 

F • -"-1 --L-'-'-"- de beu- L-- t.evzilne eoaa Dlduı<... cihetle ve bir-in Geaıual Depl1e .ifbirliiine 1<•u ..,..nnuzue ıu~•-M - .. u 
._ oldutmm _ bildlrmit- <~ ı iDd 8ı1lıılfeıle> ...ı,.~-~~e1cı:ı. Kıymetli :pı1nı.=a~;ı:;: ~:nzxoı: 
tir. :rr- t 

1
+nwrluk kuvvet- f&aliyeti daha canlı olmuştur vatan-r Y ezlne te- k '-~''· • benillerini bırııkmıılı:tadırlu Dtıa art lnZil ho• ada ba nokta 

mi uMIDlla lıirlllt ~ taDıa- .Aiır &ll&İ= bcısnba tayyareleri tllccarlanmızdan Suphf Erııh. SOO daima aöz önüne a!uıınalı. tevziat 
- taraftar oluı muharip Frıın- BiZerteye taarruzda bulunmuşlar- üb d'- ıı... f 50 Jj _,_,_ dlklr.at ve teenni ile ve acele etme-
mlar tefkllltı da 81111 fikirde ol- chr. ıı-.mıtı.r bmılan daiıt- :ft. en .. -re ra v~ • ....,.....- den yapılmalıdır. 
Jılutmıu .uraJıaten izhar e1mif bu- llllfbr. Hava ~da dön · 4- Şimdiye kadar llİCİ] fiti tan-
in!.~....;.......... ~1!_. "!,__~ -~~ BiP -•fa rna» zim etmemit ve birliğe Yermemit 
~u~ .. •• ...,... u..,..._. ••- u ... -- -·- !r olanlarla hiç llİCİ] fiti almamıı olan 
TABAITAR GORmroYOR me.ttır. Almıın byılıa roktur. Ay- zan açdaeafı.. !ara kat:iyyen ekmek kartı verllmi-
Londra, 28 (A.A) - Muharip nı sllndıe Alman bomba Ve av t..Y- Abeki dobmaa1ar kooperat>- yeceiine aöre bu gibilerin ancak 

Fransa umumi karargA!ımın teb- 'areleri Cezayjre hilcum etmlfler, find., belediyeye gel .. bir yazıda belediye zabıta mıntakalannca ya
Dlf: J'ııwaız mfil! komitesi Gene- muvaffakıyetli neticeler ehmf!- dohnı....Jarm taa&lılannda de>- pılacak tahltı"lr.attan aonra daimi 
n1 Degollhı relslil! altında 25/tlk- dJr. Hava meydaıılarma hlk:um o kunan kaput bezi. aJaea ,,....ır - oturacaklan talıakkuk edene fit 
k.lnımda foplanmlfbr. Komite fi- kadu ini olm~ ki İnlilizler mullerin yardım her tarafında mu-•-----------
mal :rtaıısız Afrikumd& ~ 800 meyclıındakl uçaklarını emin yer- ayyen bir fiyatla atılmuı Ye her YADLIK VERGiSi 
hldlalerl tetkik etmft ve Fransız !ere nakletmeğe muvaffak olama- türlü ihtll:anı ,,. yolmz oatıt)ara fi 
milletiyle tmparatorlutun harpte mı.şiardır. mahal kalmam•• için ..n&yetlmiz.. 
lılrlepaesl bakıınmdan bu lıAdise- DENİZDE de de bir perU:ende oatıt ..,loeoi 
Jerln muhtemel netleelerlnl görllş- Bonede kuvvetli himaye altında açılacaiı blldirilmittlr. 
mUştUr. d b" t-~''- L- hil 

Londra, 28 (A..A) 
'Da- kil ııı en ır uıguu; &<>nvoyune -

- .__,.e ewn edilmiştir. Çok kuvvetli mil
Çlırçil bugün öğle yemeğini Gene- dafaa ateşl.ıe rajmen pike uçakla
ra! Degol ve muavini General VI- nmız yedi bin tonluk bir vapura 
Jft"I ile beraber yem!ftir. Bu ~ ağır isabetler kaydetmişlerdir. 
ııeralm son zamanlarda huswıt hır Aralarında on bin tonluk bir 
YaZlfe ile Ceuyire gönderilmiş ol- ııemi de bulunan dbrt gemi basa-
dutu ma!Qmdur. ra uğratılmıştır. 
GENiŞ ANLAŞMA Cezayire giden başka bir Ame-
KAPISI rikan kafilesine de hilewn edil-
~dra, 28 (A.A) - Of! Ajansı mlştir.. Bir gemi ,ıddetli iııf"ılAk-

'80 ton motOPln 
11e petPOI oetfplldl 
Meninde bir yangın tehliketıi 

geçiren Bapn petrol gemiai 600 
tonluk motorin ve petrol hamul&-
11iyle limanımıza gelmiştir. 

Bu petrol ve motorinler tahliye 
edildikten oonra ihtiyaç oahiplerine 
ay bllfllldan itibaren tevzi edile
cektir. bUdirıyor: Gerek muharip Fran- ten sonra parçalanmıştır.. Diğer 

aızlar. gerek tngiliz mahfillerinde- gemilere torpille taarruz ~ - •ao-- •• 
kl laı.tiba Dulanm ölllmllnden tır. 00- mildafaasınm şiddet.. Y ft .,. .... 

- General Jiro ile Degol ara- h olmaa rizllnden ııetlceler tes- ratır gönJePlnde 
anıda anlatma için geniş. surette bit edilemernlştlr. d f1o aJtılaeaJı 
açılnııı bir kapı bulundugu mer- İtalyan .. .,.. ııçalrlm Boneye e f .. 
knindedir. Bunun pratik netleesl hllcum etmı.lftdlr Bir İtalyaıı Nakil vurtalanndakl darhk de>-

. 
__.._ 

(8-ıtanıft 1 ind s.lılfede) 

lığımnı blr kısmını devlete verir
ken duyduğum zevki ve heyecmı 
bir tuavvur edin!> 

* Bir bqka mlllı:ellef fliyle anlatı-
yordu: 

c - 20 bin lira adedim. Benim 
varlığım topu topu 40 bin liraya 
yakındır. Yani varlığımın yansını 
vergi olarak tarh ettiler. Eğer bu 
memleket bir dllşman aldırışına 
uğrarsa benlm ödediğim para ile 
her halde bir kaç ylls dllşıııanın 
mukavemeti kırılacaktır. Bu tesel
li ile, varlığımm yansmdan fazla
sını ve hatıl tamamını lııtese)ercll. 
seve - verirdim.> 

NOMUNE FIRINI 
Belediye, Balcılv içinde bir ııü

mnne fnnı açmak Gzeredir. Buna 
ait her tilrlü haznhlclar yapıJmı.,. 
ttt. Nümune fırınında iyi kallte ek
mek çıkarmak ve diier fırınlara 
nDmune olmak gayeoi takip edile
cektir. Eier ekmek oııiiııtlmali fı
rmlarda devam edene, belediye
ce ,..lırimizin muhtelif yerlerinde 
nllmune fmrıları açılacak ,,. timdi 
mevcut olan fmnlar hlier oabf ıu
besi halini alacaktır. 

ITALYADA DURUM __.._ 
(Bııştarafı l mel Salılfede) 

boşaltılması önce halkm arzwıuna 
bırakılıııqtı. 15/Sontepinde neşre
dilen bir kararname lle şehirlerden 
çıkanların bllyUk şehirlerin 50 ki
lometre yakınında yerleşmeleri ya
sak edilmlştir. Kendi şehirlerine 
yakm yerlerde yerleşen binlerce 
k~i buralannı bırakmak zonında 
kalmışlardır. 

TAC1RLER1N MUHACERE:I1 
YASAK 
Tacirlerin mulıacereti yasak edil.. 

ml§tlr. F.şyalarını mahzenlerde 
saklıyarak giden tacirler patente
lerinl kaybedeceklerdir. 

FlYA'n.AR ARTIYOR 
Şelılr blllgelerinde fiyatlar müt

hit nlabette yUbelml§tlr. 

milfterek. mllcadelede Franmz torpido muhrlbi ~tı Akdenizde layıaiy!e vagonlann ~· tatil * 
kuvvetlerinin blrleşmul ve tmpa- hır· •-gillz denizaltısını ba.,_,_ allnlemıde de tahlly- lı:arar1- ~ vatandqlar ara- BiP fıllo .. .aA__. 

ın -"""r ak L-...___. --Lrimizc!· _u _,.L_ ıında daha ı...;b -Lffierde d11"" · .,.,,._ • 
ratorlutun kayıtsız prtaız muvaf- Ur r -rur- ..... ..... - - r-" ..,_ ,. J[••a••s 
fakı;reti ile filen harbe girmeııidlr. · darlara teblii olunmU§tıır. nenler de vardı. 150,000 lira Vergi "'' "'' • 
.Aaked anlapnayı takip edeeelı: olaa ALMAN TEBLlOt ısdeyeeek bir müe51esenln kAtlbl Bersamacla kil.- 70 bruf8 
alyul aıılııpıanm esularını yalnız Berllıı 28 (A.A) - A1maD tel>- ZABrt'ADA · 111 yolda konllf!u: Yolun •ttıiı id;:,. ~-Alun':t 
Fraııaızlar tayin edecektir. Ne ka- lill : Tunusta ileri muharebe hat.. c-Blzhn patron, bu parayı Cide. O- ilotiklr 

4 

adlı-
m iyi niyetli olursa olsun hiç bir l&l'Ulma kaqı dllşn•nm mevzi! BiR KOYLU mekle belki de bir hayli .oarsılacak· yeye verilmittlr. 
harld mtıdalıale yapılmıyacaktır. hllcumlan pilsklinnlmUe .,. kıta- Kadım ·-•-ı ve iti bir az aha itibariyle darala- ""'enl--Jı-G_,1'.,.m.,._a_fı_am_ 

Vııpqıtoa.28(A..A) Şhal Afrl larımız karşı tııanpzlarla ter ka- ı----- c:aktır. Fakat kendlsl yıkılmıyıı.. & • 
1aıılaJd vıızı,et lıakkmda aallbiy.tıi zanmışlardır. Eheııımlyetlı hava Dilr.ill .k~mm ~ad~ köyll'!"" caktır. Onun bütlln endişul, tıca- taylnfepf-
ımlıft!lerıle 8ilylendlline &9r9 Va- teşklllerimiz pike ve alçaktan hU- den Nun Er;,. aynı koyden Elif ret Alemindeki bütün rakipll!rin- Hendelı: hymakamı Esat Onat 
;l ı· 4 lıa 1nllUla wku bulan cumlıırla dl••D' .P kalrıplar adtle~~-~~ bıçakla aiır - den ayııı mikyasta versl •Jınme- Ödemiş kaymakamlıim•, Kuşada-
mftzak ' illııitll bir ..ıı. Al'-v~ re 7~_...... maemda top}anJ101'.1> sı kaym•kamı Kerim Özdayı Ban-
ııelmlttk· Garll1eD ....., 1ı8tl1a TRABLUS YOLUNDA Yarah ha.tanede tedavi albna * öırma kaynıakamlıp•, Bandırma 
J'ıw-zl•• 1ı1amc1a 1ıiıllk 1mnıJ. Libyada ıı.rwmtJa kefil fullye- alm- .,. Nuri tutalmnttıır. Yine ıubelerdea birine vergi ya- lraymalramı Fevzi Hamurcu Kuşa-
-...br. ti olmıqiur. Bir yapndald ÇOC:idı tıran bir vatandaşın cBeW olsun ciaşı kaymakamlığına,_ kaymakam-
- llojufCIPClfı öfcfil yurdnn lyllillne olsun> gibi çok ol- ]ık kursunu bitiren Izmir maiyet 

allh Pa as 
SALONLARINDA 
Yll .. BAŞI Eğleuee.f eri 

lf•IGICll'llllZI 
Pim ınnar .. 

önce!!~n temin edllmesl 

Karabuıua hzannm Klloaden gun lfadealyle ~ memurlarmdan Namık Sagin T• 
köyünde oturan eoki k&, öiret- Ortada daha terefll ilç imtihan fenni kaymakamlıiına, Muharrem 
menlerindeıa B. Apdullııh karım günü vardır, Bu ilç imtihan &ilnü, Balı\ Saygım Bilııyan kaymalı:am
Bn. Pakize Ocak, hir yqıad•ki mllkellefler için ihmal edDmeıııesl lığına, Karşı.yaka nahiye mildiiril 
çocuiu Ersunu ..Iuıcaia yatmn11 icap eden bir fırsattır. Vergi borç- Orhan Ezgin tnukışla kaymakam
,,.. diitmemetıi için bir iple belin- lannm tedlyuinl aon gl1ııe bıraka- !.ima tQtn edilmiılerdir. 
den oarmıttır· rak hamiyet bahsinde sinir pazar-

Bn. Pakize ev ifiyle menul ol- lığına glrlpnek, milletimize yarq- tedir • 
duiu aırada çocuk alıncakta oy- ınıyaıı bir nokta olaraJı: kahyor. Milli olgunluk ve vatanseverlik 
aayıp yııvarlanm•ia bqlamlf ,,. İşin danll§ noktası katlyen bu- imtihanı bu ana kadar iyi litınlf
nuıla boiazı oalıncalı:ta baih olan lunmıyacalı için, vatandaşlarm tir. Fakat bu kAfi değildir. Toplu 
ipe ıeçmlf ve boiularak 3lmllftllr. ödemeleri IAzımdır. Ortadaki lmtl- bir netice beklemekte olduğumuzu 

Yapılan taLlı:fhtta hicliledo hanı ferl!fle bitirmek milletçe bize herb•ln lıatı•laması llzımdll' . 
.kut ol • 'ıiı anlaphqtır, dtıpıa vazlfelerlıı ba.l!nda ııeJmek- * 

baktı (Blıttarllb l lııd Salıifede) 

clıiı yaralardan daha müthiş bu -*- sa!W.... kudreti kazeıamı,tır. O ka-
dar ki Alman mahfilleri de, ..,. 

MUtelıcdt jandGPma Sovyet taarruzlarının ~mdiye ka-
J1Uz1Hqı 11e ödef)- tlar ııırın-ış bir kuvvet ve şid-
menleri telırCll' det taşıdıfını itiraf etmektedirler. 

Burada aorulmııia değer bir su-
lsflhdam edilecefı al 1111dur: 

Ankara, 28 (AA) - Büyük Berlln, KmloNanun endüsCri 
Millet Mec!İIİ Şemsettin Günalta- J.aynaklannın yi1sde leAealııi 
yın reisliğinde toplanmııtır. Cel• kaybetmiş olduğunu, mlltteflk 
senin açılııını müteakip Elazık devletlerin RLlyaya ·yard;mfarı 
mebusu Fuat Ziya Çetinkayanın büyiik bir yekün tutmadığını da· 
ölümü hakkındaki batvekalet tez- ima iddia etmiştir, O halde şu IOD 

keresi okunmuı ve merhumun ha- savaşlarda Ahnıııılan ajır duru· 
tırasına hürmeten iki dakika ayak- ma düşüren sayıca çok faik tank, 
ta sükUt edilmiştir. ağU' topçu, tayyare ve motör1ü pi-

JANDARMA YA DAiR yade kuvvetleri nereden çıkmış-
Bundan sonra söz alan dahiliye !ardır? HanKI lihlrll kuvvet bun

vekili Recep Peker evrak araaında !arı teçlılz "tııılştlr? Bu sualin ce
bulunan. jandarma subaylığından vabı dofru dllrlbt verildiği za
mütekait yüzbaıı ve üsteğmenlerin man dlltllmlerln çözlllmesi kolay
kaza jandarma komutanlıklarında laşll'. Anlaşılıyor ki Sovyetlerin 
istihdam edilebilemelerine ait ita- maddi ve ııuuıevl kudretln.i ta'ı
nun 18.yihasının lüzumuna mebni minde mihverciler ytlzde yiiz al· 
ruznameye alınmasını ve müatac.e- danmışlardU'. 
liyetle müzakere•lni istemif ve ruz- Ruslar tcrkettllderi yerlerden 
nameye alınan l&yiha müzakere ve bllyllk harp -,une ait her şe)i 
tasdik edilmittir. Asyaya taşıdıklannı söyledikleri 

DlôER MOZAKERELER zaman bu sözler &erlin ve Roma-
19-42 mali kanununun umumi da bir alay-•- olmıqta. Şim· 

muvazene A ve B cedveilerinde di vukuat bunlara inanmak ge
münakaleler yaplmuı hakkındaki rektlğini ispat etmiştir. Kanaati
müzakere kabul edilmi9tir. lıpenç- nıiue clAvamn ean alacak noktası, 
yari ve tıbbi mllıtahzlrler kan• auaı- ya)MDıılıfa olcluklan ham
nunda bazı maddelerin deilttiril- lelerle ııılhverel1eriı lNZ tffavil
meııi ve bu kanuna yeni bazı hll- ztlnde fm1in ettlJıleri biltlln ka
kümler konuLnuı, kazanç veraül :amçlan lılr lllce lıallıetmeie muk
kanununa bir madde ekleıımeııi tecllr ohıp tıhao..Jrlandlr Al
hakkmdaki kanun llyilıalarıııın bl- m hat' " rz '-Jwiı lıilJı; bir 
rincl milzakeleri yapılımttır. Mh IJI k' ıaele aut1ıffü olsa 

Mecllıı gelecek toplantınm 3all- t1aJı1 Sov:retleriıı 1143 -esine 
müzdekl Ç&l'flllDba allnll yapacak- tNZ ılen dalıa kuvvetli olarıık gi
tır. .._._.. ıııqlıııkbkm. Yine mu

Bir vapur 
kömür ge

tiriyor 
Befılenllen 3300 ton 
............. poo 

hakkaktır ki Almanlar müttefik 
darbelerinin tesirini 1943 senesin
de daha şiddetle Jıissedeceklerdir. 
İşte idaly'illlan telaslandıran -
bepler... · 

Harp eeplıelerinde muvaffakı
yetsizli.kleria tevali etmesi harp
ten zaten ıısanmış olan İtalyan 
milletinin maneviyatını baltala
mıştır. Harp heyecanını kaybeden 
Italyan milleti, yarmki saV8flarda 
mukavemet wısurlarmdan en mll
blmmlni daha elmdiden kaylıet
mlştlr, denebilir. 

ŞEVU2' BILGl.N ... 
Bir vapur Zongııldaktan lzmire HARBE KATILACAK 

::~~ere 3200 ton kamilr KUVYt TLER 
Bu lıiimiirlerin 1200 tonu kok (llııf1uafı l ind Sablfede) 

kömürild'!_r. Oiier. kömiirleri ~a- endişeli bir lisan kullanmakta ve 
den lcömliril olduııundan fabrika- •imal Mrikada Fransa temsil 
lann ihtiyacına tahalo edilecelr.tir. •d b yı 
K k k- ,,_, _ _, · d L_ •L ilıtlya e en ir idarenin kurulmasını is-o omuncnmn e ...... ç- temektedir. 
lannıktakdıamen kaıtıJayacaiı anlapl- Deyl! Ekspres diyor ki: General 
ma ır. Jlıo finıa1 A!rikadaki idaıenln ba-

Bundan .aonra hastabk raporu _,_.,_ •~'-bizde b 
aetirmılere ıercihan kömiir eril- fıııa ·~~ • ....-...; oraya 
-ımı imklıı ··riilma-ı...:.-v bir elçi gönderebiliriz. 

go ........,.. Londra, 28 (A..A) - Deyli 

K d 
Eksprea gazetesi ~ Temls, 

onya a alınacak milli ve kuvvetli eller l'ranaqı 
birleştirmek ve ona milletler aruı 

varlık veraisi "2,, mevkilııi tekrar kazandmnalt 1ç1n 
• I'"! İfe koyulmuşlardır. General Jlıo 

mılyOfi8 yakın müttefiklerden modern ai)Ahlar ve 
· bilhassa fazla mikdarda av uçalı 

lateıııl§tir. Müttefikler Generalm 
Konya, 28 (AA) - Vi!Ayet>- bu arzwıunu yerine getirecek ve 

mizde 1275 mükellefi ilgilendiren yeni kurulmakta oluı Fransız or
varlılr. vergiai listeleri aeılmııtır. dusunu teçhiz etmekte gecllmılye
Bütün vil&yet için verııf yekunu ceklerdir 
1898820 lira olup bunun 433 ' 
bin lirası Konya merkezine aittir. ------------

-------- Borsa 4SKVRVŞA 
Elımelı satanla 
Yeni bat pazarında Nesim Papu ()ZOM 

ve Miıon Tokuai 2 7 kunlf& satıl- 861 İnhisar ida. 51 52 50 
54 
52 

muı icap eden 600 gramlık ek- 408 H. E!birlik 53 
mekleri 45 ter kuruftan oattıklan 44 Necati Bllr. 51 
iddiuiyle tutulmuılardır. 18 Ş. Uğur 54 50 ___ 15 R. İhracat 67 50 

54 50 
67 50 
56 BiP mahldbnlyet lOQ 1 Sinasi E. 56 

y "b d MI". lOAliAkar 46 46 
em at pazann a ev ut oır- 1366 Yekibı 

lu Yahya Y &ZJCı oilu bazı tahısla- l!38603 i &ki ekQn 
ra kumar oynattığı iddiuiyle tutul- 239969 i umw!ı yekilıı 
mut ve yapılan durupmumda 30 No. 7 
:• para cezasına mahkGm edilmlt- No. 8 

• No. 9 

50 
51 
53 
57 

PEK YAKINDA 
Tayyarede 

No. 10 
ZAidııE 

46 çu. Nohut 
165 kilo Teksif edil

ı:nif nebati yağı 

57 

107 50 

Herkes nüfus eü 
danını yanı~
da taşımalıdır 
17111a ASKERLiK ŞUB&
SI BAŞICANLJCINDAN ı 

Asker kaçaklarının zabıta ta
rafından yapılan ar .. ıırmala
nnda bazı erir.ek vatandatla
nn niifuo cüzdanlannın ~ 
lannda bulunmadıiı görlll
milttilr. 

Bu aibiler aalı:erlik durumla
rı .Upheli telakki edilerek .,.... 
belerine oevk için polloe -
lim edileceklerdir. Herkeoin 
nllfu cilzdanlannı ,anlannda
tapmalan iliıa olunur. 



·. -~19~İL~K~K~A~H~U;H~S~A~L~l~~J9;4~2~==============Jr2E~H~l~A.~S~l~Rc:================-'-=-=-====::;!!~~r--ı:-, 
Eser 11e müessir . ,. ........... . 
''Hayatı olduğu şekil

de,, kabul edeliıl~ 
Saadetin yolu lıaıi!seler'!n g;j.r•itn~i~81ne ~e

ğil, iç cilemine ve nıüess~ri ha
JıiJ:iye nazar lıdmalıtadır 

Taşın dağdan yuvarlanması, 
meyvenin ağa\~:tn düşmesi, bir ta
lak vakası, içtimai, uzvi bütün has
talıklar birer hadisedir. Hadisele
re eser, bunları meydana getiren 
sebeplere nüessir denilir. 

Çok defo hadise ve eser gayri 
mesuldür. Ve yine çok defa bir ha
diseyi kendisini teşkil eden ele
manlar üzerinde tahlil ve izah et
menin ve 6alim b:.r karara var
manın imkanı yoktur. Binaenaleyh 
hil.diseler üzerinde bir büküm ve 
kanaat sahibi olmak için. iş bu ha
diseleri meydana getiren amilleri, 
yani mües.3ırleri arayıp bulma!"'
gerektir. 

Büyük İsveç vazn kanunu cina
yetini itiraf eden bir katilin ade
mi mesuliyetlne karar vermiştir. 
Vazıı lı:anun katil fiil:ni bir hadise 
olarak mütalaa etmiş ve müessiri
ni hadisenin haricinde arıyarak 
mürebbiyeleri ile cemiyeti (muhiti 
içtimai) mesul tutmuştur. Doktor
lar ve pisikoloklar, hastalık ve 
hatta ilr5.zı üzerinde meşgul olmı
yarak ancak hastalığın sebepleri 
üzerinde araştırmalar yapmak su
retiyle funili marazı ve müessiri 
hakikiyi keşfetmeye muktedir ola
bilirler. 

Ekseri vazıı kanunlar bir cürmü 
işleyen gayri reşit bir insan için 
müı-ebbilerini cezalandırır. 

Bir taş bir camı kırmıştır. Bu 
bir Mdisedir. Bu hadisede taş, ta
bi! fail olmadığı gibi müessir de de
ğildir. Müessir, taşı atan çocuk da 
değildir. Hakiki müessir terbiye ve 
mürebbidir .. Tasavvufta bMise ne 
olursa olsun funillere değil, mahi
yete ve müessiri hakikiye nazar 
]alınmıştır. Büyük mutasavvıf İs
mail Hakkı beyin: 
, Hak kulundan >ntııkamın yme 
aba ile alır. 

1lmi - Ledün bi!miyenler, anı, 
kul etti sanır. 
Buyruğu eser ve müessiri tanı

tan en güzel bir hayat ve hakikat 
düstrudur. 

* Uzun seneler bir çok doktorların 
tedavisine rağmen şifayap olınıyan 
hastaların ına:razlarından kurtula
mamalarınm sebebi hak.iki bir teş
his konulmamasından, yani hasta
lığın müessiri hakikisi üzerinde 
araştırmalar yapılacağı yerde ~: 
raz Uzerine meşgul olunması gıbı 
yanlı~ bir teknik kullanılması~d.an 
ileriye gelmiştir. Mesela, kendisın
de verem hastalığı olmasından 
şüphelenen bir kadın kocası tara
fından bir çok doktorlara muayene 
ettirilmiş ve doktorlar kadında ve
remi tevlit edecek bir il.mil ve mü
essir bulamamışlardır. 

Hasta, bu doktorların teşhisine 
itimat etmiyerek bir fikri sabit hap 
line gelen şüphelerinin ıstırabı al
tlnda kıvranmıya devam etmiştir. 
Zeki ve mesleğine vakıf bir dok
tor hastanın tedavisini deruhte et
miş. bu teşhiste diğer meslekta~
ları gibi mikrop anyacağı yerde 
hastanın vesfese ve fikri - sabiti 
üzerinde meşgul olarak işbu ruhi 
amili hastalığın müessiri hakikisi 
olarak gönnüş (sen haklısın, ve
remsin, doktorlar hakiki bir teşhis 
koyamamışlar) diyerek hastanın 
istimadını kazanmış ve sudan ilaç 
]arla yalnndan bir rejim tatbik 
ederek uzviyet üzerine meşgul ol
duğu süsünü verdiği halde hakikat 
te onu ruhen tedAvi etmiştir. 

* Bir müteahhit. kış mevsiminde 
yolunun inşaatı için bir derede 
kum eleyen amelesinin yanına gi
diyor. Amele, pençe]eri parçaılan
r.uş ayakkabı ile soğuk su içinde 
çalşmaktadır. Manzara bir sefalet 
manzarasıdır. Bir aralık amelenin: 

- Bayan, oradan geçemezsiniz 
aşağıdan dola"ınız. 

Diye sesi ınüte<.ıh~ d:n ı~ttz rlart 
nL baska bir sefalet ınanzara31na 
çekiy~r. Ayaklarında takunya 
olan ve yan!nda biı·er. iki~er yaş 
farkla çıplak denecek bir halde üç 
erkek çocuğu bulunan pecmürde 
loir kadın görüyor. Kocasına 3 kilo 
metre mesafeden öğlenlik getiren 
bu kadının yanınR giden müteah
hit kısa bir mükalemeden sonra 
kocası hakkında acıklı şik3.yetleri~ 
ni dinlemek üzere: 

- Hemşire hanım, kocandan 
memnun musun? 

Diye soruyor. 
- O dünyanın en iyi adaını-

dır . 

Cevabı karşısında hayretler 
ieindc kalan rnütcahh:t hadise 
lıak.kındaki kanaatini ikn1al etınek 
Uzere aınelcnin yanına giderek 
:cap eden hoş beşten sonra ayni 
~ua.U kocasına soruyor: 

- Karından n1emnun ınu~un? 
- Dünyada iki iyi kadın '·arsa 

bir:si benim kar1n1dır .. 
Cevabını alıyor .. 
Burada eter bir sefalet manıa

rasıdır. Nitekim müteahhidin de 
yek nazarda verdiği hüküın karı 
ile kocanın betbaht olıış!arıdır .. 
Halbuki göri.inüşün, yani hadise 
ve e5er:n içinde dünyan1n zengin 
ve zahiren mesut ya~tyan ailele
rinde bulunmıyan bir saadet mü
Essiri vardır 

Lidya hükümdarı Kresüz ile 
Yunarılı feylesof Solonun (Dün
yada mesut insanın kim olduğu) 
hakkındaki muhaverelerine benzi
yen bu vakada, ~aadetin seryetle 
hlakası görünmemektedir .. 

Hakikatte de ve atalar sözünde 
de (Saadet servette değil, istira
hatı kalptedir), Zahirde sefalet 
halinde görünen bu aileyi mesut 
eden nıüessır nedir? Şüphesiz mü
essiri hakikı eşlerin (hayatı oldu
ğu gibi) kabul etmes'.dir. 

Bunlar hayatı oiduğu gibi kabul 
etmiş olduklarından zahirdeki 
acıklı sefalet manzarası ortadan 
kalkmış .. Vazife ve haklara müs
tenit mütekabil zevciyet araların
da bir muhabbet halinde tecelli 
etmiştir. 

Bugün biı·birinden ,ınenuı.un ve 
rrıesut bir hayat geçiren bu eşler
de, bir çok aileleri yıkan ve mü
essiri hakikl tevehhüm edilen yok
sulluğu onlar gibi telllii elmiş 
clsalardı, bu galatı rüyete musap 
Glarak yuvanın emniyetini tehli
keye koyacakları gibi ana ve baba 
nıuhabbeti ve iyi geçimlerinin me
sut tesiri altında yetiştiklerinden 
O.olayı her birisi vatana nafi birer 
uzuv olmaları icap eden çocukla
rıru ebedi sefalete ve hatta yok
:uğa mahkum bırakacaklardı. 

* Eser ve hadise ekseriya bitaraf-
tır. Galatı rüyete müptela olarak 
hayatınıızı tahrip etmek istemez
sek (Hayatı olduğu gibi) kabul 
edelim ve hadiselerin görünüşüne 
değil, iç filemine ve müessiri ha
kıkiye nazar kılalım .. 

ETEM KORÇAN 

TEŞEKKÜR 
Rahıne:li pederimiz Hüseyin 

Işıkoğlu 26/12/942 tarihine tesa
düf eden vefatı dolayısiyle gerek 
cenaze törenine i!?tirak eden ve 
gerekse keder:mizi payla~mak 
ınaksadiyle telefon ve telgrafla ta
ziyelerini bıldiren ahbap ve ak
rabalarımız.ı acımız mani oldu
ğundan ayrı ayn cevap vern1eğe 
rrıuhterem g-azeteniz va.sıtasi1e te
~ekkürlerimizi b:ldiririz .. 

Aile efradı 
Abidin Işıkoğlu 

M. Işık 
F. Işık 

72Z2 (3298) 
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bağlı olan Karakovadan 1317 do
j<uınlu Rüştü oğlu Kfunil askere 
sevkediler~k 18 seneden beri hiç 
bir haber alwnadığıındaıı arıyo
rum .. Kendisini bilen ve görenler 
aşağıdaki adrese bildirmelerini 
insaniyet namına rica ederim. 

Ödemişte Uncu Mustafa 
Gör.en mağ.azasın'1a 
AZIZ AKODEMIŞ 

NAZiLLI ASLtYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN : No. 703 
Davacı Nazilli istasyonunda re-

vizörlükte gardivagon Niyazi Az
man tarafından İzmir iki çeşmelik
te uzun yolda l 48 No.lu evde Se
lim kızı Sıdıka aleyhine karılık va
zifesini yapmadığından müşterek 
haneye dönmesi lüzumunun ihtarı 
hakkında Nazilli asliye hukuk mah 
kemesinde yapılmakta olan muha
kemesinde: Müddeialeyha Sıdıka 
ya gösterilen adreste bulunmad1-
ğından davetiyenin bili tebliğ ia
de edilmesi üzerine ilanen tebligat 
-ifasına karar verilmiş- ve bu karar
da da tebligata rağmen gelmedi
ğinden 5/2/943 cuma günü saat 
9,30 da talik edilmiş bulunmak.la 
müddcialeyhanın ya bizzat gelme
si veya bir vekil göndermesi aksi 
halde hak:....ında gıyap kararı veri-
leceği ilan olunur. (331 l) 

Mesahası 
Tahminen 

Bedeli 
Muhamıneni 

Lira 

Tepe çiftliği merası Merkez 100 hektar 45 l 
Kale ağılı merasl « 2 5 O c 1 4 15 
Mardalıç adası merası Candarlı 465 « 255 
Konuç korusu merası « 50 c 100 

Tepe arası merası c: 229 « 280 
Geren merası Merkez 5 O « 200 
Pamuk tepe merası Demirtaş kö. 2400 c 5000 

Yukarıda mevki ve muhammen kıymetleri yazılı meralaT 2 490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde 1266 sayılı kanun gareğince eh
liyetnameyi haiz talip bulunduğu tc-.kdirde 1 O sene, ve bu evsafı ha
iz talip olmadığı takdirde umumi hükünı.ler dahilinde açık artırma 
ile kiraya verilmek üzere mezklir meralar 24/ 12/942 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır .. İsteklilerin 7/1 / 
94 3 tarihine rastlayan perşembe günü saat 1 O da maliye dairesinde 
müte~.ekka komisyona müracaatları ve muhammen bedelin % 7,5 
n:sbetinde dipozitolarını yatırmaları ilan olunur. 

29 2 7207 (3307) 

izm~:r- hububat, balıliyat 11e yağlı to
lnuı:w~aJO ir~·ıu:a~cıları BirHainden : 

Statümlizün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin ll.di umumi he
yet toplantısı 14/1/1943 Perşembe günü saat 17,30 da İzmir ihracatçı
lar birliği binası salonunda yapılacaktır. 

Kayıtlı azalarımızın teşrifleri rica olunur. 
RUZNAME: 

1 - İdare heyeti ve murakıp raporlarının okunmas.ı. 
2 - 1942 bilançosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
3 - 1943 bütçesinin tasdiki. 
4 - İdare heyeti ve murakıp seçimi. 7238 (3304) 

Garp 11ilciyetleri canlı 1ıay11an ilırac:at
t;ı,arı Birliğinden : 

Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin ftdi umum! he
yet toplantısı 15/1/1943 Cuma günü saat 15 te İzmir ihracatçılar bir
liği binası salonunda yapılacaktır. 

Kayıtlı azalarımızın te~rifleri rica olunur. 
RUZN AME: 

1 - İdare heyeti ve ınurakıp raporlarının okunmas1. 
2 - 1942 bilançosunım tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
3 - 1943 bütçesinin tasdiki. 
4 - İdare heyeti ve murakıp seçimi. 3305 (3305) 

--·----------------·-------------
Malı1~umiyet iltinı 

Milli Korunma c. M. 11.liqinden: 
Karnesiz fazla fiyatla ekmek satmaktan suçlu Tilkilik 635 sayılı Ali

nin aile evinde olurur Ali oğlu Mümin Katarkaya hakkında yapılan 
duruşmada suçu sabit görüldüğünden mill1 korunma K 31/2 59/3, 
63 ve T. C. K. 76 ncı maddelerine tevfikan 10 lira ağır para cesasiyle 
mahkOmiyetine ve işin ilanına dair verilen 25/9/942 gün ve 363/357 
sayılı hükmlin katileştiği ilan olunur. llam No. 197 7230 (3299) 

~-------------
İzmir D~fterdarBı(lından : 

1 - Defterdarlık binasında yapılan Kalörifer tesisatı için kazan 
dairesi ittihaz edilen zemin kat odalarda yapılacak 1707 lira 98 
kuruş keşif bedelli beton döşeme, baca vesair tadilat açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat akçası 128 lira olup ihaleyi müteakip % 15 şe 
iblağ edilecektir. 

3 - Eksiltme 8/1/1943 Cuma günü saat 15 te milll E1ın1ilk müzaye
de salonunda yapılacaktır. 

İstekliler keşifname ve şartnameyi milli emlilk müdürlü
ğünde görebilirler. 

5 - Eksiltıneye iştirak edecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ünclı maddelerinde yazılı evsaf ve şeraiti hfilz olduklannı 
gösterir vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 

İZMiR DEFTERDARLfGINDAN: 

SEFERHISAR ASLiYE HU- ı TVRKİYE PALAMUT İHRACATÇILARI 
KUK' l_IAKIMLIGINDEN : BİRLİGİNDEH • 
Seferıh;~arda muk?n1 1 -.,.1"1~1 l-f ... - St ı-· ·· ·· 12 · •dd · 

tice Çulpan aleyhine aç.tığı boş.an.. a~umuzun ncı ma esı mucibince birliğimizin ;idi umumi h.e-
ma davası üzerine: Urla sıra ma- yet to~Iıı::tısı. 14/1/1943 Perşembe günü saat 15,30 da !zmir ihracat. 
hallesinde 1 No.lu evde oturmak- çılar bırlıgı bınası salonunda yapılacaktır. 
ta iken orasını dahi terkederek Kayıtlı azalarımızın teşrifleri rica olunur. 
ikametgahı hazırının meçhul kal- R U Z N A M E: 
dığı anlaşılan Sığacık köylü Ali 
Çulpan kancı Hatice Çulpanın ila
nen tebligat yapıldığı halde gel
mediğinden hakkında gıyap kara .. 
rı ittihaz ve tebliğine karar verildi
ğinden duruşmanın bırakıldığı 19 / 
1 /943 salı saat 10,40 da Seferihi
sar asliye hukuk mahkemesine gel
mediği takdirde muhakemeye gı
yaben devam edileceği gibi bir da
ha duruşmaya kabul olunamaya
cağı ilan olunur. 7242 (3303) 

NAZIJ,U SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN No. 729 
Nazilli Turan mahallesinden fı-

rıncı Halil oğlu Ali paşa akar ta
rafınd~n aslen Tavaslı olup Nazil
li eski Demirciler Arastasında ter
'.".!lik yapmakta iken halen ikamet
.... ahı meçhul olan terzi Ramazan 
"'levhine açtığı dikiş makines:l be
dPlinden mütevellit alacak dava
"'tnın ·yapılmakta olan muhakeme
:.,cte: 

!'v1.Lidde;a.1eyh Ramazan namına 
r.ıkarılan davetiyenin gö~terilen ad
reste bulunmadığından bahisle bi
la tebli?, qeri R"eldiğinden mahke
mece müddeialeyht> na.nen t .... bli
~at yapılmasına karar verildi;;.in
..:ı.en davayı bizzat veya bir vekil 
ile takip ettirmesi ve 8/2/943 ta
'"ihine müsadif pazartesi saat 1 O 
da Nazilli sulh hukuk mahkeme
Qnde hazır bulunması aksi takdrde 
~ıyabında mahkemeye devam olu~ 
nacağı davetive makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. ( 3 3 12) 

MENEMEN SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN : 

Muammer Ulunan tarafından 
kocası Mustafa Ulunan aleyhine 
açılan sulh teşebbüsü davaslnın 
muhakemesi sırasında: Davalı 
Mustafanın adresi m-eçhul kaldı
ğından davetiye ve dava arzuhalı 
suretinin il8.nen tebliği tensip k.J .. 
lınrp.ıştır. Dava arzuhah ve daveti
yenin birer sureti mahkeme divan
hanesine yapıştırıldı, muhakeme
nin muallak bulunduğu 18/ 1 /943 
pazartesi günü saat 11 de Mene
men sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması aksi takdirde sulh 
teşebbüsünün akametine karar ve
rileceği ilan olunur. 7228 (3300) 

IZMIR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEME
SiNDEN : 
İzmir Beyler sokağında 49 nu

maralı evde oturur ve Odunpaza
rında 1 1/1 3 sayıda manifaturacı
lık eden Şaban oğlu Eyyüp Sabri 
Birin aklı malumiyeti sebebiyle 
medeni kanunun 35 5 nci madde
sine tevfikan hacrına ve mumai
leyhi medeni tasarruflarında tem
oil etmek üzere ayni hanede otu• 
ran validesi Fatma Değennencinin 
vasi nasp ve tayinine 25/1 1 /942 
tarihinde karar verildiği kanun 
yollarına müracaat etmek üzere 
alakalılara ilan olunur. Esas 75 
karar 130 7234 (3302) 

lZMIR BELEDIYF.slNDEN : 
Belediyemiz varidat servisinde 

münhal bulunan memuriyetler için 
müsabaka ile memur alınacaktır. 

Lise ve orta mektep mezunu 
olup askerlikle bir alakası bulun· 
mamak ve 35 yaşını geç.kin olma
mak şarttır. 

Bu evsafı haiz olanlann evrakı 
müsbiteleriyle birlikte imtihan gü
nü olan 29/12/942 salı günü saat 
14 te riyaset makamına müracaat
ları i!An olunur. 7241 (3301) 

~~=========:r~..r-~.;:~ 
§ Satılık § 

iN dö1{Ümhane ~ 
Çekmeciler caddes'nde Göz- H 

lemecil<!r çarşısında 54 numa- ~ 
ralı dökümhane işler bir halde ~ 
29 salı günil saat 14 e kadar ~ 
illenen •atılacaktır. ~ 

Arzu edenlerin Çekmecilerde ~ 
42 numarada Mehmet Zihni 
Eklere müracaatları .. 

1 - 4 (3276) 8 
~====~=====~~===~:.ı=r~~ 

1 - İdare heyeti ve murakıp r .• porlarınJn ol:un.nası. 
2 - 1942 bilançosunun tasdiki \'C idare heyetinin ibrası. 
3 - 1943 bütçesinin tasdiki. 
4 - ldare heyeti ve murakıp seçimi. 7239 (3309) 

İZMİR PAMUK İHRA.CATCILARI BİRLİ· 
@İNDEN: . 

Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin Mi umumi he
yet toplantısı 14/1/1943 Per.;embe günü saat 17 de İzmir ihracatçılar 
birliği binası salonunda yapılacaktır. 

Kayıtlı azalarımızın teşrifleri rica. olunur. 
RUZNAME: 

1 - !dare heyeti ve n1urakıp raporlarının okunınası. 
2 - 1942 bilançosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
3 - 1943 bütçesinin tasdiki. 
4 - İdare heyeti ve murakıp seçimi. 7236 (3306) 

TÜRKİYE KURU MEYVE İHRACAT· 
ÇlLARI BİRl.İGİNDEN : 

Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin adi umumi he
yet toplantısı 14/1/1943 Perşembe günü saat 14,30 da ihracatçı birlik
~eri binası salonunda yap1lacaktır. 

Kayıtlı azfılarımızın teşrifleri rica olunur. 
RUZNAME: 

1 - tdare heyeti ve n1urakıp raporların;n okunması. 
2 - 1942 bilanço.sunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
3 - 1943 bütcesinin tasdiki. 
4 - tdare heyeti ve murakıp seçi.mi. 7235 (3297) 

---------·-------------
VarlıJı filergisi ıBsteıeri Mfri'liye şubelerine 

a s ı ı m ı ş t ı r ••• 
İzmir defterdarlığından : 

11/11/942 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hükümlerine 
göre teşekkül etıniş olan komisyonlarca takdir ve defterdarlığa tevdi 
edilen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeler mükelleflerin 
kazanç vergisi itibariyle mensup oldukları maliye şubeleri kapılarına 
asılmıştır. 

1 - Her mükellefin kendi ismini ve namına tarh edilen vergi mik
darını kolayca öğrenebilmesi ve izdihama meydan verilmemesi : çin mü. 
kelleflerin isimleri öz adlarının ilk harflerine göre alfabetik bir şekilde 
ayrıca cetveller halinde mensup oldukları maliye şubelerinin kapı ve 
koridorlarına asıldığı gibi bunlardan birer kopye de defterdarlık binası 
önündeki müzayede salonunun ve emniyet müdürlüğünün defterdarlık 
bahçesine bakan kısmının duvarlarına dahi şubeler itibariyle talik olun
muştur. 

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

3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinin C. fıkrası mev
zuuna giren mükelleflere komisyonlarca takdir edilen varlık vergilerine 
~it listeler Başdurak şubesine asılmakla beraber kayıtları da bu şubede 
tesis edilmiş olduğundan vergi mükelleflerinin teslimatı bu şubeye ya
pılmalıdır. 

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

5 - Verginin tediyesi için kanunen kabul edilen 15 günlük müdde
tin başlangıcı işbu listelerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten 
itibaren 15 gün zarfında vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun 
12 nci maddesine tevfikan tahsili emval kanunu takibatına tevessül edil
mekle beraber vergi mikdaı·ına müddetin dolmasından itibaren birinci 
hafta için % 1 ikinci hafta için % 2 zam olacaktır. Talik tarihinden itiba.. 
ren bir ay zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler borçları tamamen 
ödeninceye kadar memleketin her hangi bir yerinde bedeni kabiliyetle
rine göre askeri mahiyeti hfilz olmayan umumi hizmetlerde veya bele
diye hizmetlerinde çalıştırılacaklardır. 

6 - Her şubede ve talik yapılan defterdarlık avlusunda asılan fü
telerin tetkikinde intizamı temin etmek ve bu hususta vaki olacak m -
racaatları karşılamak üzere bir memur bulundurulmakta olduğundan 
mükelleflerln de intizamı muhafaza etmek hususunda memurlarımıza 
yardım etıneleri ve tecessüs saikasına kapılmakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi ınikdarını öğrenerek çekilmeleri ve bu suretle a.sıl al8.kalılann 
vakitlerinin ziyaına ve beyhude kalabalığa sebebiyet vermemeleri il!n 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 
--------------------------------• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
E Devlet Lemzr Y oiiarınaan $ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

()rtai<lar ·Söke Denizli • Aisancc1k, 
ve 'rorba l t • öd .... nıiş 

l'tlldt" yapılan 

voicu treule· 
tadilat 

D. D. YOLLARI 8 NC1 !ŞLETM.E MüDüRLüôüNDEN: 
Her gün Denizliden Alsancağa hareket etınekte olan 1316 yolcu ka

tarın l/1;943 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Bu katarın yerine 
aynı tarihten itibaren 2316 numaralı yolcu katarı hareket edecektir. 
Bu katar Denizliden sa~t 7,15 te kalkacak ve Alsancağa 19,21 de va
racaktır. 

Sökeye gidecek yolcular 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 nıotörlü trenle devam edecek-
lerdir. · 

Fazla tafsilat için istasyon ve garlara müracaat edilmesini sayın 
halka ilan olunur. 27, 29 7120 (3288) 
-------------------------------

Şubesi Mükellefin adı 
ve soyadı 

Kapı Mahalle ve sokağı Sanatı Tarh Ticaret rııüddeti Matrah Kazanç Bulıran F.Zam Zam Yeldin Tarh İhbarname İhbarna. rürJıiye Zeytinyağı 11e Nebati yağlar 
ilırac:at~ı3crı birliğinden : 

Karşıyaka Ali oğ. Talip 
Akça ha 

No. Senesi 

50 

50 

Alaybey Şimendi_ Manav 
ter cad. 

• Kömürcü 

1941 

1941 

50 00 
34 24 
50 00 
6 44 

Karşıyaka Muzaffer kurnaz 84/l Örnekköy Kılzım Kömürcü 
Dirik 

941 

23/1/941 - 1/10/941 

24/11/941 - 10/1/941 

1/10/940 - 31/12/940 30 00-

Karşıyaka Mustafa Teher 

Kar.~uyaka .ı\1.ün1in Filiz 

Karşıyaka Vasfi İnce 

3 Donanmacı Na- Bisiklet 941 
nıık Kemal 

15 Donanmacı Za-
fer sokak 

tamircisi 
Kahveci 941 

108 Donanmacı Ke- Saat ta- 941 
mal paşa C. mircisi 

1/1/942 - 20/3/942 

1/8/941 - 9/10/941 

1/1/941 - 1/11/941 

Karşıyaka 'fah,in Kapıkıran 18 Turan Mene- Ahçı ve 941 
men C. kahveci 

1/1/941 - 1/1/942 

7 56 
75 00 
16 23 
84 00 
16 34 
65 00 
54 14 
75 00 

Karşıyaka Arif Akla! ve 
Ömer 

Karşıyaka Ömer Erisen 

Karşıyaka Halli oğ. Rahmi 

26 Turan Caicr Köfteci 941 10/1/942 - 24/4/942 96 00 
Tayyar S. 28 40 

14 Bahariye Tram- Manav 941 20/7/941 - 10/1/942 40 00 
~~ WM 

77 örnekköy Ka- Terzi 941 1/5/941 - l / 7 / 941 48 00 
zım Dirik 8 02 

Karşıyaka Mehmet Bilge! 18/4 Örnekköy Me- Kömürcü 941 1/1/941 - 4/6/941 12 
nemen C. 5 10 

Karşıyaka İsmail Seyhan 88 Mersinli Me- Ahırcı 941 1/1/942 - 29/3/942 360 00 
ıı emen C. 85 81 

6 84 

1 29 

l 51 

4 06 

5 72 

16 24 

22 50 

7 10 

4 77 

2 41 

1 02 

17 16 

1 37 3 42 

26 64 33 

30 38 

81 203103 

--
11 63 

2 52 

2 19 

No. Tarihi Cilt Varak Nevi 

15 30-1-942 15 5 1 inci ihbar-

15 20-4-942 15 9 

14 11-3-942 92 10 

name 

7 93 136 11-5-942 16 20 • 

1 14 2 86 1 46 11 18 169 13-2-942 13 48 

3 25 8 12 27 61 420 5-12-941 13 29 • 

4 50 11 25 38 25 7 27-1-942 19 5 

1 42 3 55 12 07 26 27-8-942 19 6 

95 238122 9 32 7 19-2-942 15 7 

86 1 20 61 5 00 34 30-1-941 17 8 

20 51 26 1 99 55 24-2-942 11 28 

3 43 8 58 29 17 15 20-4-942 21 l 

Yakarıda isim ve unvwılariyle ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına 941 yılı için tarho!u,,an vergiler isimleri hizasında gö;terilıniştir. 
ki ticaret edip halen nerede bulu·ıdukları tesbit edilemediğinden ilan tarihini tak.ip eden günden itibaren 30 gün iq'nde meıkt'\r verg'ıere itiraz 
sayılı kamrnun 5 ve 10 ncu maddEleri hükümlerine tevfikan tebliğ makamın..ı kainı olmak üzere illl.n olunur. 

Bu mükelleflerin ter
hakları olduğu 3692 

7243 (3310) 

Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin Adi umumi he
yet toplantısı 14/1/1943 Perşembe günü saat 16,30 da İzmir ihracatçı 
birlikleri salonunda yapılacaktır. 

!{ayıtlı az3.Ja~ .-~~~~.ın teşrifleri rica olunur . 
RU ZNAME: 

1 - !dare heyeti ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1942 bilançosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası . 
3 - 1943 bütçesinin tasdiki. 
4 - İdare heyeti ve murakıp seçimi. 7235 (3308) 

--- - --------------~----· 

Kıymeti No. Cinsi Mevkii Vakfı 

Lira 

1000 16 Ev Tuzcu mahallesi Tabakhane mescidi 
1000 41 Üç hisse iti-

bariyle bir 
hissesi 943 üncü sokak Hacı Hüseyin camii 

l'iO 14 Vakıf arsa 
harap ev Çukurçeşme 

556 ncı sokak Küçük İhsaniye 
Yukarıda mevkii ve kıymeti rnuharomeneleri yazılı gayri menkullere 

talip zuhur etmediğinden 15 gün müddetle müzayedoleri temdit edil
miştir. 

!halesi 30, 12 942 Çarşamba günü saat 10 d - dır Talip olanların va-
kıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 16, 29 7026 (3193) 



SARIPE • TENIASJA 

Darp Taziyetine asker gözüyle bakış NAPOLIDE~ ZARARLAR 1 Yeni k~sıntılar 

Ro~t-of-dfi~-er_s_e-Al- En az 600 Amerika
manların hali fena! ölü ve400 da bir ta- ________ , ______ _ 

Almanlar Stalingradda tutunamaz 

itl nanlar Rus ilerleyişini durduramadı· 
ıar ve Kaf Jıasyada JıendiHJılerin· 

den ~elıili31orıar ... 
Radyo gdzc e ine göre her fuı :cabı olarak geniş bir cephe tas

bir çuk kuvvetlerin harp sahnesi- hıhi zorunda kalacakları pek ta
re atılmasiyle daha şümullü bir l>ıidir. Bu sebeple Rusların birçok 
hal arzetmeğe başlıyan orta Don yeni yerlcl" işgal etmeleri imkanı 
meydan muharebesi bütün hıziy- vc.rdır. 
le devam etmektedir. Sovyct or- Orta Dondaki Sovyet orduları
cuları yeni yeni gelişmeler ve in- nın durmadan ilerlemeleri şimal 
kişaflarla Rostofun şimaline ula- Kafkaslarda daha büyük tesirler 
pn ve şehrin içinden geçen de- yapacaktır. Bununla beraber en 
Jniryolu hattını da geçtikten son- lr.ötü şartlar altında Volga ile Don 

Alınan ordulannın durumu da- nehirleri aı asında tutunmağa mu
fena bir hale girecektir. vaffak olan Alman ordularının 

Rusların çok geniş bir cephe- Rostofa doğru akıp gitmekte olan 
ie yapmış oldukları yarma hare- Rus ordularını Rostofa varmadan 
•etini Almanlar henüz durdurmuş c•vvel durdurmak ihtimali de var
aeğillerdir. Gerçi Almanlar karşı ciır. Yalnız şu nokta kayde değer 
'taarruzlarla gediğin şimalinde kıs- ki orta Dondaki gelişmeler ne şe
inen durdurmuş gibi iseler de do- kilde olursa olsun Almanların 
luda Ruslann ileri hareketleri St 1. dd t t al 'mk" 
s.. üz d d 1 t a ıngra a u urun arına ı an &:en ur uru amamış ır. k 1 R l D d 
" Ro t f 'dd. b" k'ld tehdı"t a mamıştır. us ar orta on a ~ s o cı ı ır şe ı e · 1 · 1 ı Al 

d 'lm kt d tamaınıy e gerrye atı ır arsa -
e ı e e ır. 1 k St r d 

Rostofun bu muharebelerde bü- man ar an;a. lo zamfank ab ıngra -
.dıt- b" .. . d St 1. da tutuna.:>ılır er, a at u mev-
zu.... ır onemı var ır ve a :n- . d b .. · b' h k t · k" · d 'b' bolik b" · tt nm e oy.e ır are e e ım an gra gı ı sem ır vazıye en 

1 . d .ddi kil" tt Ka ınamıştır. nya ~ cı mev mevcu ur. İ . 
:Yarım mılyondan fazla Alman AFR KA HARPLERi 
kuvvetlerlnın ana ikmal yolu bu- Şimal Afrikadaki hareketlere 
rasıdır. Alman orduları bu şehri gelince; Tunusta karşılıklı muha
:te demiryollarını elden kaçırdık- ıcbeler olmakla "beraber bunlar 
lan gün ellerinde bir Azak denizi pek te ehemmiyetli değildir, çün
'.ve Kerç yanın adası yolu kalacak- kü alınan ve verilenler hep on ki
tir ki bu tek yol ikmallerini te- lometrelik pek küçük bir saha 
~e kifi değildir. ıçindedir. · 
j Bu bakımdan orta Dondaki mu- Trablusta sekizinci İngiliz or-
ılıarebeleri.o Almanlar için çok bil- dusunun ileri hareketi yavaşladı
~ ehemmiyeti olduğuna şüphe ğı görülüyor .. 
edilmemelidir. İspanyadan gelen haberlere gö-

Orta Donda belirmiş olan Rus re, İspanyol donanmasının her han
tehdidi karşısında Almanlar ev- gi bir ihtimale hazır olacak sekilde 
:wlce tahmin edildiği veçhile Moz- ıslahı için bir kanun ile bir komis-

ek ve Vladikafkastaki kuvvetle- yon kurulınustur. İspanya donan
kendi istekleriyle geriye çek- ması şu gemilerden mürekkeptir: 

ğe başlamışlardır. Bu suretle 10,000 -tonluk bir ağır kruvazör, 5 
ar Kafkaslarda yeni yeni hafif kruvazör, 16 muhrip, 4 tor

parçalan kazanmaktadırlar. pitobot, 8 denizaltı, 4 mayn gemisi, 
Almanların bugUnkü durum 12 gambot ve 7 hücumbot. 

•' ----------------------------
Darlanın ölümü ve Jirooun intihabı 

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

Degol-Jiro işbirliği 
geçikmiyecek gibi 

------------------
~rnePllıalıJara göre her lıes tarafından 

swllen .JIPonun telı lledefl zafePdir ••• 
Nevyork, 28 (A.A) - Gene- sında bir işbirliği kuracaktır.~ de

ral Jironun seçilmesi hakkında mektedir. 
~evyork Taymia diyor ki: JNCIUZLERE CöRE . 

c Ceneral Jironun komiserliğe Lon~ra, ~8 (A.A) - Tay~s 
iıeçilmesi müttefikler için iyi olmuıı gazetesı Amıral Darlanın katlıyle 
ıı..... Çünk- F d ~- n1 r katilin süratle muhakeme ve ida-,-.. u ranaa an &aça a dk d" k" 
· d bu t k F d nuru yaz ı tan sonra ıyor ı: 
~um a za a arşı ransa a c Fransızlar son hadiselerle ala-
itimat çok biiyüktür. Jiro herhangi kası olan bir şefin ne gibi şartlarla 
bir ııiyast cereyana tabi değildir. '"ld'" ··1d .. v .. •• t b'• · · b"li 1 . . . • o uru ugunu a ıı ıyı ı r er.> 
~t edenz ki Fransızlar, 11yası Gazete mütarekeden ve 1940 
itiyatlarını artık terkedecekler ve dan sonraki hadiselerden bahse
Jijtleri yenmek gayesini takip ede- derek şimal Afrika hareketlerini 
C:eltlerdir.> hulasa ettikten sonra Degol ile Ji-
Nevyork Herald Tribün de: ıı:Ge- ro arasında iıı birliğinin gecikmi

\eral Jiro askerdir. Tek istediği yeceği ve siyasi meselelerin ancak 
'1üşmanın yenilmesidir. Jiro, Hit- 1':urtuluştan sonra halledileceği ka
lede mücadelede Fransızlar ara- naatini göstermektedir. 
--~-~~--~~~~~--·~~-~~~-~~-~~~--

ROMMEl KUVVETLERi 
ÇEKiLiYOR 
-*-(Baştarafı ı inci Sahifede) 

ruza hazırlanmaktadır. Mısrata 
lf artenin 160 kilometre ötesinde 
bulunmaktadır. 

TRABLUSA OOôRU RtÇ'AT 
Rommelin .kuvayı külliyesi 

Trablusa doğru çekilmeğe devam 
ediyor. 

ÇATTAN KALKAN 
FRANSIZLAR !LER.LtYOR 
Londra, 28 (A.A) - Brazaville 

radyosu Ustüva Fransız Afrikası 
kuvvetleri Başkomutanı General 
Löklerk umumi karargahının aşa
lıdaki tebliğini vermiştir: 

Çattaki Fransız kuvvetleri iki 
günden beri Libyanın cenubunda 
Fezanda düşmanla temas halinde
Gir. Düşmanın bir motörlü müfre
zesi ileri unsurlarımız tarafından 

FRANSIZ SOMALISI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

somalisinin vaziyeti pek yakında 
tesbit edilmiş olacaktır. 
Şimdi ifşa edildiğine göre şimal 

Afrika hareketinden evvel Albay 
Renonun kumandası altında bulu
nan 1800 Fransız askeri Cibutiden 
aynlarak Müttefik kuvvetlere ilti
hak etmişti. Albay Reno o zaman 
vali bulunan B. Truferden müs
temlekenin müttefiklere iltihakını 
istemişti. Vali bu teklifi reddetmiş, 

fakat Albaya vicdanının emretti
ği şekilde harekette serbest oldu
ğunu söylemiştir. 

kaçmağa mecbur edilmiştir. 
Kahire, 28 (A.A) - Çat gölün

den gelen kuvvetler çölün göbe
ğinde Morzuk kalesine varmışlar
dır. Burada bir Mihver kolu geriye 
atılmıştır. 

yaralı var 
----*----

' 00 EVıN YIKtLO : Gı 
BiLDiR l YOR 
-*-Zürih, 28 (AA) - Buraya ge-

len haberlere göre 4 ilk kanunda 
Napoliye yapılan hava akınında 
en az 600 kişi ölmüş, 400 kişi ya
ralanmıştır. 

Şehirde büyük hasar olmuş, en 
az 1 00 ev yıkılmı!J, fabrikalar ve 
doklar tahrip edilmiştir. 

--------
Şimal Alrikada 
Koordinasyon 
teşkilatı-
Londra, 28 (AA) - Fas rad

:-i osuna göre şimal Afrika da muh · 
telif bölgelerin ekonomik faaliyet
leri arasında bir ahenk vücuda 
getirmek iç:n bir koordinasyon 
teşkilatı kurulmuştur. 

-------
I. iı._d:çinililer 

demokras1 
taraftarı 
~---*·~---

Miittef ifderin Afrl· 
lıaya çılıışına 

sevindileP .. 
Yeni Delhi, 28 (A.A) - Müs

takil Fransız ajansı bildiriyor: 
Amiral Darlanın öldürülmesinin 

akisleri henüz Hindiçinide belli 
olmamışsa da şimal Afrikaya müt
tefik kuvvetlerinin çıkanlması çok 
iyi karşılanmıştır. Hindiçini de 
umumi efkar müttefiklerin tama
miyle lehinedir. 

-------
ALrvlANLARA GORE 

-*-
(Baştarab ı mci Sahifede) 

yelli müdafaa muharebelerinde 59 
Rus tankı tahrip edilmiştir. Rumen 
ve !talyan hava teşkillerinin de iş
tirak ettikleri şiddetli hava hücum
lannda Ruslara ağır kayıplar ver
dirilmiştir. 

Merkezde Alman mevzilerine 
yapılan hücumlar püskürtülmüş
tür. 
İlmen gölünün cenubunda düş

man yeniden hücum etmiştir. Bü
yük ölçüde top ve tank kullanma
!arına rağmen Ruslar şiddetli mu
harebeler neticesinde püskürtül
müştür. 

Kutup cephesinde ştukalanmız 
Balıkçılar yarım adasiyle Mor
mansk liman tesislerine tesirli hil· 
cumlarda bulunmuşlardır. 

ALMAN l\füDAFAA 
HATLARiöNüNDE 

Berlin, 28 (A.A) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 26/!lkkanunda 
doğudaki muharebelerin en şid
detlisi Volga ile Don arasında ve 
büyük Don dirseğinde vuku bul
muştur. Rus ilerleyişine karşı Al
man müdafaa muharebeleri yapıl
mıştır. Savaş ve pike uçakları düş
manı tesirli surette bombalamışlar 
ve düşmana ağır kayıplar verdir
mişlerdir. Tankların yardımiyle 
hücum eden Bolscviklerin kayıp
ları o kadar büyük olmuştur ki 
bunlar Alman müdafaa hat!arına 
ancak kısmen varabilmişlerdir. 
Düsmanın hareketleri mevzii ·ta
arr~lar haline inmiştir. Savaş 
uçaklarımız 70 düsman kamyonu
nu tahrip etmiılerdir. Bu tahrip 
düsmanın taarruz hareketini his
sedilir derecede yavaşlatmıştır. 
Beş Rus uçağı düşi.irülmüştür. 

MOSKOVA BOMBALANDI 

Berlin, 28 (A.A) - D. N. B. 
nin haber aldığına göre 26/tlkka
nun gecesi Alman savaş uçakları 
ay ışığından faydalanarak Moskova 
çevresinde düşman tesislerine ve 
münakale yollanna bombalarla ta
arruz etmişlerdir. Moskovanın şi
malinde iki demiryolu istasyonu
nun tesisleri ateşe verilmiştir. Uçak 
meydanlarına da bombalarla taar

vın usulü 
-*-

Yemiş ve sebzelerin 
Jıurusu He Jıonser
veıeri tayın usulüne 
bağlanıyor •• 
Vaşington, 28 (AA) - Ame

rika iaııe reisi B. Vickard Ameri
kan ve birleııik milletler orduları
nın ihtiyaçları dolayısiyle bütün 
konserve yemi!! ve sebzelerle ku
ru yemiıı ve sebzelerin tayına bağ
lanmasını emretmiştir. Bu tayın 
usulünün şubat başlarında tatbik 
edilmesi bekleniyor. 

ı~=occcoooacaaa0ı. 

B MiSAF ~~LE liMIZ 

1 ?ng:Iiz parla
mento azası 
Ankara ya 

geldiler 
Ankara, 28 (A.A) - İngiliz 

Parlamentosu azasından Lord 
Anvün, Lord Tebiot, "ı.otten, 
ve Veadevburn bu akşam 

(dün aksam) Toros ekspresile 
memleketimizin misaifiri ola
rak Ankaraya gelmişler ve is
tasyonda karşılanmışlardır. 
~J"..r~cc:ıacaaaaoocacaa~ 

"Nis • Marsilya ,, 
arası vasak bölge 

-~---k·-----
B e rn, 28 (AA) - Alman - İtal

yan işgalinden sonra Nisten Mar
silyaya kadar bütün sahil boyu ya
sak bölge ilan edilmiştir. 

---~---

TUNUSTA HARP MlHDUT 
(Baştarab 1 ınci Sahifede) 

muTlar yağmaktadır. Kara 
ketleri mahdut olm~tur. 

hare-

MECEZELBABTA 
Britanyalılar Mecezel'babta al

dıkları mevzileri tutmaktadırlar. 

HA VA AKINLARI 
Yüksek irtifada uçan Amerikan 

uçakları Bizerte ve Sfasksı bomba
lamış1ardır. Büyük hacimde bir 
ğer bir gemiye yangİn çıkarılmış-
ğer bir gemire yangın çıkarılmış
tır. iki Alman avcısı tahrip edil
miştir. Sfaksta biri büyük, diğeri 
küçük iki gemi batırılmıştır. Orta 
hacimde üçüncü bir gemi hasara 
uğratılmıştır. 

Amerilqı.n tayyareleri TunustA 
düşmanın motörlü vasıtalanna, le
vazım şatlanna hücum etmişlerdir. 

Dört müttefik uçağı geriye dön
memiştir. 

Londra, 28 (A.A) - Şimal 
Afrika müttefik umumi kararga
hının nezdinde bulunan Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Amerikan bomba uçaklan Bi
zert ve Sfaksa hücumlarını tekrar 
lamışlardır. Avcıların himayesinde 
uçan kaleler Bizert doklannda ve 
limanda bulunan bir gemide yan
gınlar çıkarmışlardır. Uçan kale
leTden biri uçak sa.varların ateşile, 
bir diğeri de bir düşman uçağı ta
rafından düşürülmüştür. 

Sfaksa hücum eden bomba 
uçaklanna 440 tipinde av uçakla
nnın refakat ettiği ilk defa olarak 
bildiriliyor. 

Limanda ikisi, büyük biriai kü
çük üç gemi batınlmıştır. Orta bü
yüklükte bir gemi de hasara uğra
tılmıştır. Doklara bir çok isabetleT 
kaydedilmiştir. Bütün bomba uçak 
!arımız geriye dönmüşlerdir. 

Keşif yapan uçalc.lanmız Tunu
sun 15 kilometre şimal doğu81lnda 
bir ve Hamamette başka bir loko
motif tahrip etmişlerdir. iki kam
yon ve bir çok sarnıç kamyonu tah
rip edilmişt:İY. 

Bütün uçaklarımız üslerine dön
mfüılerdir. 

"i·wİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiilİ--ilİ--İİİ--İİıı-lllliilllallllmm•-• -.-. -.-.. - ıllillllm_•_ll_ ~-- ruz edilmiş ve yere inmek üzere 
~ 1 olan bir uçak tahrip olunmuştur. 

Bütiin İzmiri yerinden oynatan BAGDAD HIRSIZI efsa
neler şaheserinden sonra ..• 

Diğer uçaklar Susun şimalinde 
mavnalara makineli tüfek ateşi aç
mışlardır. Bir benzin mavnasında 
yanıon çıkmıştır. 

SPENCER rRACY • !NGRİD BERG· 
MAN • LANA 2'UIUIER 

Tarahndan harikalı bir güztllikte yaratılan senenin en 
büyük temsil kudreti ve sanat MdiMld. .. 

iki Yüzlü Adam 
- Türkçe Sözlü -

Perşembe günü matinelerden itibaren yine El.HAMRA 
SINEMASJ'nm göz kamaştıran muhteşem zaferi 

o 1 a c aktır ..• 

Moskovanın batısında ve şimalin
deki nakliye kollan bombalarla 
dağı tılmıŞtır. 

FlNLERE GöRE 

Helainki, 28 (A.A) - Fin teb
liği: 

Kareli ve Avnoa berzahlannda 
mevzii keşif faaliyetleri olmuştur. 
Doğu cephe5inin cenubunda fa

aliyetler daha fazla olmuştur. Rus 

Spitfayerler noel gecesi 2 tay
yare düşürmüşlerdir. 

ALMANLARIN BiR 
HAREKET! 
Londra, 28 (AA) - Royter 

muhabirine göre Almanlar Tunua
la Bizerte arasında 88 milimetrelik 
ağır tanklan seyyar istihkam ola
rak kullanmaktadırlar. 

ktalan mevzilerimize kadar sokul- JKt TARAFIN 
muş ise de birliklerimiz tarafından UÇAK KA YIPl..ARI 
püskürtülmüıtür. Bir dütman bö· Londra. 28 (Radyo) - Şimal 
lüğü topçu ve bomba atarlamnız Afrikada hareki.tın },qladığı gÜn
tarafından dağılmış ve püskürtül- denberi 2 77 dü"'1an uçağı düşü-

.. - D.. ailr kavıolara .. ~ ı riilmlleh'1 .. Miit~Filcl- 59 u Aın,.rf-

2t iLK KANUN .IALI 1942 

DARLAN V~ ALMANLAR 1 S O 

'' Jı·ro ,, da Istanbuld 1 1- • • a var ı ti. vergrsı 

.. 
1
bir.gkün. Dün 2,5 miİf on liraya 

·o ec~ mış yakın bir para ödend] 
HEM DE BiR INGILIZ 

KURSUNU iLE? .. 
----N'IW~~~~~----

-*-
!stanbul, 28 (Yeni Asır) - Varlık vergisi mükellefleri namlarına 

tarh edilen vergileri maliye şubelerine tediyeye devam eylemektcd"r 
bugün (dün) de 2,418,220 lira ödenmiştir. 

Berlin, 28 (AA) - D. N. B. ------------
ajansı bildiriyor: 

Berlin hariciye nazırbğının ka
naatine göre amiral Dadanın öl
dürülmesi İngiltere ve Amerika 
L'ıtilafını ortadan kaldırmıyacak ve 
belki de ııiddetlendirecektir. Ber-

Şair Mehmet Akilin ölüm yıldönümii 
- ----~-~~--

İstanbul, 28 (Yeni Asır) - şair Mehmet Akilin ölümünün yıld:.:-

tn mahfillerinin kanaati general 
Jironun da bir gün bir lngiliz kur
şuniyle kurban edileceği merke
zindedir. 

r.üınil münasebetiyle bugün (Dil n) üniversıte gençleri merhumun 
Şehitlikteki mezarını ziyaret etmişlerdir. Geceleyin şAirin hayatı 
hakkında Eminönü Halk.evinde konferanslar verilmiş ve ihtifal ya
pılmıştır. ----·----------- , ____________ _ ______ , ___ __ 

Bir Amerikan açap 
Portekize indL 

Jstanbulda 23 kumarbaz yakalandı 
-·- ----------

İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Beyoğlunda Deniz Apartmanının bi · 
numaralı dairesinde Rahmi adında birinin i§letüği anlaşılan gizli ku
marhane basılmıştır. 23 kumarbaz suç üzerinie yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiş, aynca 10 deste kağıt ve 145 lira kumar parası müs;:
dere olunmuştur. · 

Lizbon, 28 (A.A) - Bir Ame
rikan uçağı dün şimal Portekizde 
Villa de Condede yere inmeğe 
mecbur olmuştur. Tayyareci göz 
altına alınmıştır. 

T 
,, t k• INGiLIZ • RUSLARA GÖ~E JAPON GEMi KAYIBI ÇO • 

" UnUS 8 1 (Baştarab 1 inci Sahifede) (Baştarab 1 inci Sahifedel 
tan b• indifa halinde bir volkan pılmıştır. Pek az hasar vardır. S -hareketler manzarası vermektedir. vil halktan on kişi yaralanmış \'t.:• 

}·a ölmüştür. 

neden a a_"' ır? KAFKASY ADA ~.!JCAMUMŞEHİRLERİNE 
~ Almanlar Kafkasyada kendilik- .nu 

lerinden ric'at ettiklerini ilk defa Amerikan uçakları Siyaın<l-ı ----* olarak haber vermektedirler. Res- Bankuk şehırlerine ve diğer :ş .. -
General Ayzenllollel' mı Alman kaynağından verilen bu birlere hava akınları yapmışla· -

AslıePi vaziyetten ~~~=:. ~ ı::V~~~ ::= ~APoN GEMİ KAFiLF.siNE 
memnun zırlanan yeni mevzilere çekildiği HÜCUM 

Londra, 28 (A.A) - Şimal bildirilmiştir. Vaş;ngtoa, 28 (A.A) - Bahriy 
Afrikadan alman haberlere göre r.azırhğının tebliği : Cenup Pas · -
son günlerde hareketlerin ağırlığı- ORTA DONDA fikte 25 ilk Ununda Guadelk~ -
na hava dunımu sebep olmup. Cephedeki harp muhabirlerine nardan kalkan Amerikan bom· , 
General Ayzenhover askerlerinin göre orta Donda Rus taarruzu hı- uçakları Vangunu adasının cen• 
cesaret ve tehamınülden memnun· :wıı ve şiddetini muhafaza etmek- bunda küçük bir düşman gem· 
lukla bahsetmiş ve hareketlere fid- tedir. Almanlar gittikç~ ciddileşen kefilesine taarruz etmişlerdir. 
detli yağmurların engel olduğunu bir vaziyet karşısındadırlar. Bil- ttç b:n tonilatoluk bir d'Uşm~ ' 
söylemiştir. hassa teçhizat bakımından uğradık- gemisi bu taarruz esnasında Vicl . 

ları kayıplar çok önemlidir. ham adası yakınlarında batırı".

lsueçe bir ingllfz 
propaganda 
balonu ınmif .. • 

ALINAN UÇAKLAR 
Stalingrad - Dumbaye hattı iize

rinde Taksinkayada elli uçak bir 
yerde bulunmuştur. Daha evvelce-

ı de bir tayyare meydanında 300 
Stokholm. 28 (A.A) - sveç tayyarenin ele geçirildiği bildiril

ı;.jansının Kalmardan aldığı bir ~ 
ha bere gör~ İsveç topraklarına bir 
tngiliz propaganda balonu inmiş- ALMAN GAYRETt 
t!r. Balonun içinde beş torba be
yanname ve infilak maddeleri bu
lunmuştur. 

Balon askeri makamlarca mü
sadere edilmiştir. 

~~--*--~-

LE R BAŞVEKİLİ 
Mefısllıada, oPadan 
Rıısyaya gidecelı .. 
Meksiko, 28 (A.A) - Dün ge-

C'e buraya gelen Polonya başvekl
lı general Sikorski Meksika cüm
hurreisi tarafından bu sabah ka
bul ed:lecektir. General 31 ilkk:A-
nunda birleşik Amerikaya ve ora
dan da Londra yoluyle Rusyaya 
gidecektir. 

~---*-~~-

Şimdi Alman Bavkumandanlığ'J 
Rus tazyikini durdurmak için tank, 
motörlil piyade ve süvarilerini 
merhametsizce harcamak1adır. 

'* Mtt.I.EROVONUN 
MUHASARASI 
SIKIŞTtRtLlYOR 

Londra radyosundan: Rus cep
hesinde Millerovo demiryolu kav
şağını ele geçimek için şiddetli sa
vaşlar devam ediyor. Almanlar 
Millerovonun doğusunda hatırı sa
yılır bir kctvvete maliktirler. Bu
nunla beraber bu kuvveti ihata 
eden çember sıkışmaktadır. Açık 
kalan biricik yol Millerovo - Ka
menskaya yoludur. Şurası da şa
yanı dikkattir ki cephenin bu kıs
mında demiryolu yoktur. 

Kukla Çin hüktlmetl ROSTOFA DOGRU 
T p 1 d Rus kuvvetleri Rostoftan 130 .,,a on ara yar I• kilometre mesafede bulunuyorlar. 
ntlftl artırıyor.. Rıislann darbelerini indirmek için 

Tokyo, 28 (A.A) - Nanldn kullandık.lan kuvvetlerin azame
Milli Çin hüküıneti Japonyaya ti Alman Başkumandanlığının uğ
yardım için gayretlerini artırmış radığı sürprizi artırmış bulunuyor. 
bulun.maktadır. Bu maksatla Tok- Bir çok Alman kıtalan ayrı ayr:ı 

bölgelerde tecrit edilm~lerdir. 
Alman kumandanlığının asıl bil
yük dikkatini Stalingradda çevri
len tümenlerin havadan iaşesine 
tahsis ettiği bir zamanda bu gai
leler vaziyetin vehametini arfı!='
maktadır. 

yoda yapılan müzakerelerin neti
cesi merakla bekleniyor .• Nankin
deki Japon büyük elçisi Şirozava 

Tokyoya gitmiştir. 
Milli Çin devletinin reisi Vay

şinvey bugün Nankine dönmek 
üzere Tokyodan ayrı.lmıştır. 

~.:r..r..r.r~~~.,~~ ~ 

IAnkara Radyosu 

BUGUNKUNESRIYAT 

ALINAN ESffi ÇOK 
Dikkati çeken bir nokta da alı

nan esirlerin fazlalığıdır. Geçen kış 
harplerinde kızıl ordu askerlerinin 
ağızlarmda dolaşan söz, bir Alman 
askerini esir etmek için bin Alma
nı öldürmek icap ettiği merkezin
de idi. Halbuki şimdi esir edilen 

7.30 Program ve memleket saat Almanların mikdan öldürülenler 
ayarı 7.32 Vücudumuzu çalı.ştıra- kadardır. Bu da Alman maneviya. 
lım 7.40 Ajans haberleri 7.55 - 8. tının sarsıldığına bir delildir. 
SO Milzik pl 12.30 Program ve SOVYın'LERE GöRE 
memleket ı.aat ayan 12.33 Müzik Moskova, 28 (A.A) - Krasnaya 
pL 12.45 Ajans haberleri 13.00 Zvesda gazetesinin bildirdiğine gö-
13.30 Müzik : Saz eserleri ve şar- re Rus kıtaları orta Donda geniş 
kılar 18.00 Program ve memleket bölgede taarruzlarına devam etmiş.
saat ayan 18.03 Müzik : Radyo terdir. Cenuba ve cenup batıya 
Salon orkestrası 18.45 Müzik: Fa- doğru çekilmekte olan Alman kuv
sıl heyeti.. 19.30 Memleket saat vetleri kovalanmaktadır. 
ayan ve ajans haberleri 19.45 Stalingradın cenup batısında 
Müzik : Od.-ı müziği 20.15 RADYO Kotelnikovun doğusunda Alman 
Gazetesi 20.45 Müzik pl 21.00 Ko- piyade ve tanklanna bir darbe in
r~uşma (Evin saati..) 21.15 Müzik dirilmiştir. Şiddetli savaşlarda Al
J. S. Bach'!n klavsen eserleri 21.30 manlar meskUn. bir çok yerden atıl
Konuşma (Sağlık saati..) 2l.45 mışlar ve cenup istikametinde ri
Milzik : Klı1sik Türk müziği 22.30 
Memleket ı;-aat ayarı ve ajans ha- cate mecbur edilmiştir. 
berleri 22.45 - 22.50 Yannki prog- SOVYET TEBLtöt 

1O3 tayyare kaybetmitlerdir. 
Kahire, 28 (A.A) - Müttefik 

bomba uçaklan Tunusun esas li
manına hücum etmişler ve liman
da bulunan tesisatla bir kac mavu-

Londra, 28 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği: 27 /tlkkanun gece
si Stalingrad çevresinde, merkez 
cephesinde, orta Don çevresinde ve 
Nalçıkın cenup doğusunda kıtala
rımız taamız hareketlerine devam 

mıştır. 

GEMİ MEZARLIÔI 
Salomon adalarında şimdiye ka

ciar batırılan Japon gemilerinin 
sayısı 54 U. bulmuştur. Başkaca 5 
gemi muhtemel olarak batınlmıs 
ve 85 gemi de hasara uğratılmıs
tır. 

Melburn, 28 (Radyo) - Yeni 
Ginede uçaklanmız 15 bin tonila
toluk bir Japon gemisine ağır isa
betler kaydederek gemiyi yakmış
lardır. Altışar bin tonluk daha iki 
gemi yakılmıştır. Sekiz bin tonluk 
bir dördüncü vapur da alevler 
ıçinde bırakılmıştır. 

BUNADA MUHAREBELER 
Sidney, 28 (A.A) - Yeni Gi

neden alınan haberlere göre Noel 
arefesinde Amerikan kıtalan Bu
r.ada hükümet dairelerinin bulun
duğu yerle köy arasında Japon 
müdafilerini çevirerek Giropa 
bumuna doğru kendilerine yol aç
mağa çalışmışlardır. Bir birliğ!n 
gecebildiği zannediliyor. 
Diğer kuvvetler durdurulmuş

tur. Noel ~ünü Amerikalılar yeni 
bir teşebbüste daha bulunmuşlar
sa da hedeflerinden üç dört yüz 
metre mesafede şiddetli Japon 
mukavemetiyle karşılaşmışlardır. 

Buna uçak meydanı etrafında 
muharebeler devam ediyor. 

BUNADA GEDlK AÇILDI 
Melburn, 28 (AA) - Cenup 

Pasifik müttefik kuvvetler tebli
ği: 

Sunada tahkim edilmiş düşman 
noktalanna hücum edilmiş ve düş
manın aağ kanadı zapt olunmuş, 
sol kanadında da bir gedik açıl· 
mıııtır. 

BİR JAPON HÜCUMU 
Çunking, 28 (A.A) - Dün 80 

Japon uçağı Çinin cenup batısın
da bulunan Yunnana üç dalga 
halinde taarruz etmistir. 

Şanghay, 28 (A.A) - Bir Ja
pon ününden domei ajansına bi1-
din1diğine göre Japon uçakları 
dün öğleden sonra Bunan eyaletin 
de bir hava meydanına hücum 
ederek yerde bulunan on uçağı 
tahrip etmifler ve hiç bir mukabe
le görmeden anzuızca dönmüşler
dir. 

2 7 av ve 1 S pike tayyaresinden 
mürekkep bir dü§man teşkili hava 
kuvvetlerimiz tarafından karşılan· 
mif. 2 düflJlan uçağı düşürülmüş
tür. Bir kayıbmuz vardır. Diğer 
bir dü1J11an uçağı da uçak savar
larımız tarafından düşürülmüştür. 

Ed!rnede ıqllane 
GÇll,YOP-

Edirne, 28 (A.A) - Parti evin· 
de valinin başkanlığında Parti 
idare heyetiyle yardım cemiyetle
ri mümessilleri, belediye reisi, 
maarif müdürü ve Parti ocak re· 
isler!nin iştırakiy le yapılan to 
lantıda halkın mübrem ihtiyaçla 
n ve geçinme darlığı c;_eken muh 
taçlarla fakir ve gıdasız talebel 
rin durum•.ı tetkik edilmiş ve b 
durumda bulunan muhtaçlar ic · 
bir aşhane açılmasına, bu yol~ 
hemen lüzumlu ~ alara baş 


