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YENl ASIR Matbaasında basılmıştır. 

muharebeleri 

ir iddia: Mihver ''Tu
nus,, ta tutunamıyacak 

Simal Afrikası _, 

Tınııl$Uı yararlıkları görülen 
Amerikan paraşütçülerine 

kumanda eden Albay 

Trablus gibi '~Tunus,, 
ta düşnıeğe mahkum 
Müttefihlerin 'l'aburba~a taarruzu holay. 
la~tı. Fransız!aoo Fa~ l:ti51rü~ünde gerUedi 

Kahire, 29 A.A) - Resmi teb- nun başarılabileceğine pek zaif bir 
liğ Trablusta sekizinci ordunun ihtimal olarak bakıyorlar. 
Sirtenin 65 kilometre batısında Y Aô.MUR DiNDJ 
düşmanla münasebete girdiğini Lor.dra, 29 (Radyo) - Roy-
bildiriyor. Bu tebliğ burada çok az terin şimal Afrika muhabiri bildi
tefsire mahal vermiştir. Çünkü bu- riyor: Cezayire kadar bütün şimal 
radaki fikir şimdilik mihver kuv- Afrika boyunca havaların uzun 
vetlerinin gerjye çekilmekten baş- müddet fevkalade yağmurlu git
ka bir iş yapmıyacağı ve çok geç- mesi havada ve karada faaliyeti 
meden Trablusu veya Tunusu mü- sekteye uğ-ratı;nı!flır. 
dafaa etmek tıklarından birini seç- Kahire, 29 (Radyo) - Tunus
mek mecburiyetinde kalacağı ta yağmur dinmiştir. Fak.at toprak 
merkezindedir. Bazı müşahitler çamurlu ve kaygandır. Her iki ta.
şimal Afrikada bulunan bütün raf bugünkü durgunluktan istifade 
mihver kuvvetleri yalnız Tunusun ederek takviyeler ve levazım ge-
müdafaasına tahsis edilse bile bu- (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

us harbi ve Lo ra 
usyada Alman 

zafer • 
ı az zam 

Rusyada devam eden kış harbinden yeni bir görünüq 

r arşı u
mubtemel ... 

----*·----
Almanya ha-
tasının ceza .. 

• 
sını çe ıyo.r 

-*Rostofa JOO fdlomet .. 
re, Doneç endıiistri 
merfıezine 30 fıilo· 
metre yafılaşıldı .• 

Londra, 29 (Radyo) - Rus a
da askeri vaziyetin hülB.sası ~u
dur : Ruslşr Voronej _ Rostof ~o
lunda muvaffakıvetlerin · art:rarnk 
cenup doğuya d~ğru yenı teı ~kki
ler elde etmişlerdir. 

Sovyetler bu kesimde 20 - 25 
(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

Ruslara göre vaziyet ALMANLARA GORE 

Trablusgarbe doğru Sov;ethü-
• -- 1 ALMAN. RUS HARBi 6i.1ov·ye•_t_a' arrnz 

Tanzim 
Hataları 

.11l_rtık arızalı cum arı * ~ 1ı · 

• ld • hep akim ••. .J\lm?nlar ları g-elişiyo 
----*·--- -

Umumi ef1ıtirda 
mafıus neticeler 
ıurafııyor .. 

HAKKIOCAKOGLU 

Harbin tabii kaplan vatandaş
lara bazı mahrumiyetlere katlan
mak zaruretini tahmil eylemekte
Gır. Harp içinde bulunan milletler 
bu zaruretlerin manasını çok iyi 
anlamakta, çaresizlikle bütün va
ıı:i yetlere göğüs vermek lüzumunu 
duymaktadırlar. 

Bizim vaziyetimiz büsbütün 
ba~kaclır. Darp içinde değiliz. Bu 
ıncsut neticenin bahtiyarlığını 
ınüdrik bulunuyoruz. Fakat sü
lıı:Un ve huzur İçinde olmamız ta
bii hayata karşı bağlılığımızı asla 
ıevşetmiyor .. Bazılarının düşünce
Iİııe göre madam ki harp içinde 
değiliz, o halde sulhta mazhar ol
duğumuz bütün nimetlerden mah
ırum olmamamız \3zımdır .. 

llatta bir çoklnnmız tenkitleri
m izi yaparken •Sulh içinde böyle 
olursa yann maazallah bir harbe 
circrsek halimiz ne olacak?• Diye 
b irbirimize sual iradından ne(si
blizi menedeıniyoruz. Halbuki ara
da farkına varmadığımız veya var
mak htcınediğimiz bir nokta var
aır ki, o da memleketimiz harp 

_____ , ____ _ 
Mihverin tutunmağa çalqıp çalışmıyacağı 
meçhul • Selıizinci ordu uçafıları da Tu· 

nusu bombnbyorıar" 
Kahire, 29 (A.A) - Tebliğ : 
Sekizinci ordu dün Vadiilkebir

dc düşnıanla temasa girıniştir. 
Hava kuvvetlerimiz Tunus ve 

Lagoleti bombalamışlardır. 
NOT : Vadiilkebir ve Bayatus

sur ile Mısrata etrafı kayalıklarla 
örtülü çok arızalı bir toprak par
~asıdır. 

Kahire, 29 (A.A) - Orta şark 
tebliği: 

Dün Vadiilkebir çevresinde düş
manla temas eden kıtalarımız kay
da değer hiç bir hareket bildirme
miştir. 
Muhareb~ çevresi üzerinde pek 

az faaliyet olmuştur. 
500 KİLOMETRE KALDI 
Kahire, W (Radyo) - Sekizin

ci ordunun Tunus hududuna var
mak için daha 500 kilometrelik 
l:;ır yol katetmesi icap etmektedi:.,, 
Bu ordunun batı cenahı fınzalı 
ve kayalıklara dayanan Vadiilke
bire varmıştır. Sahile doğru 40 ki
lometre batıda Vadiizemzem var
dır. Her iki vadi müdafaaya el
verişlidir. Fakat düşmanın bu 
mevkilerde tutunup tuturunıyaca-

Mütemadiyen ricat eden Alman 
Mare§alı Ronımel 

ğı malfu:n cleğildir. 
TRABLUSTAN TUNUSA 
HÜCUM 
Sekizinci ordu uçakları Tunus

taki havuzlara, elektrik santralına 
şımendifer tefrik garına isabetler 

(Sonu Sahife 4, Sütun 7 de) 
dışında bulunmakla beraber harp ------------

~~o:ı~:~~~~~~ biitün tesiratına ıa- Amerı·kan ı·sıı·hsala-" l ı 

-*- ıkıncı defa 
BüyüJı Don Jıavsinde 
cevrilen 'bir Rm k t }d 
grubu imha edildi.. uşa ı ı 

Berlin, 29 (A.A) - Alman teb
liği: Kafkasyada Terekte d~ma
mn mevzii hücumları akim kal
mıştır. Alınan ve Rumen kıtaları 
karşı hücu.ma geçerek düşmanı 
püskürtmüşler ve bu arada bir çok 
tank imha etmişlerdir. 

VOLGA DON ARASINDA 
Volga ile Don arasında ve bü
(Sonu Sııhife 4, Sütun 6 da) 

PETENIN ITHAMLARI 
----*·----

Afrikadaki 
şeflere "al
çak" diyor! 

-*-Viti.2 9 (A.A ) - - Viıi rad-

-*-Londra, 29 (Radyo) - Stalin-
gradın batısında kw;atılmış Al
man tümenlerini kurtarnıağa ça
lışan düşman kuvvetlerinin de et
rafı kısmen sarılmıştır. Bu kuvve
tin ricat yolu 60 kilometre geriden 
kesilmi§tir. Son Rus tebliğine göre 
bu kesimde iki bin düşman askeri 
öldürülmüş, 600 esir al~, 20 
tank, 40 kamyon tahrip edilmiş, 
dört tayyare düşürülmüştür. 

KOTELN1KOVODA 
Kotelnikovoya giden altı şosa

dan b~i kesilmi§tir. 
Royter muhabirine göre Alman 

Başkumandanlığı Rostofa karşı 
Sovyet hareketini durdurmak için 
mühim ihtiyat kuvvetleri gönder
mektedir. Fakat Sovyetler bu kuv
vetlerin toplanmasına imkAn bırak. 
mamaktadırlar. Çekilen Alman !a
talan müdafaada Rumenleri bırak.. 
maktadırlar. 

OATA CEPHEDE 
yosu d ün a.k,am mare~al Petenin. 
general Jiro ve Amiral Darlanın 
durumunu aydınlatan b ir deme<:ini Ruslar orta cephede de taarru:r,. 
neıretmiıtir. Bu demeçte denili- !arına devam ediyorlar. 

Almanların Voronejde ve lCalugada lıü· 
cuma ııaıııtıfıları yalan, zaten uKalugan 

Sovyet hatlarının cofı gerisinde ..... 

S()'l)1Jet zabitleri bir taarruzdan evvel tetkik.atla meşgul .. 
Moskova, 29 (Radyo) - Stalin- SOVYET TEBLİÔLERİ 

gradda fabrikalar mahallesinde Moskova, 29 (A.A) - Öğle teb-
bir çok noktalar ele geçirilmiştir. l:ği : İlk kanunun yirmi yedisinde 

Kafkasyada Nalçık bölgesinde Stalingrad cephesiyle Dqn cephe
Almanlar daha geriye atılmıştır. sınde ve Nalçıkm cenup batısında 

Orta cephede V elikiluki ve kıtalarumz evvelce bildirilen isti
Rjevde mahalli çarpışmalar ol- kametlerde taarruz! hareketlerine 
muştur. İki taraf ta mevzii mu- devam etmi.şlerdir. 
vaffakıyetler kazanmıştır. (Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

yor ki: 

d;;;J~;i;~~ Çörçil-Degol anlaşması 
--Bıı mühim noktayı takdir eyle

ınek, hayat şartlarunızı buna göre 

O'N DA i ~;~:::~~~;~%:~::::~~ Onu··mu··zdekı· sene ı·sıı·b- ''Jiro~, Başko· 
Dı a>ami hadde indirmek gayreti-

=~r:~::•:::~ :: sal iki misli artacak mutan ~!~~ı,~~1 ~::;:~~--~;man· 
•an idi.. Bu maddeyi vesikaya ti- habiri Frederik Kun'un verdiği far hakikaten iyi 
bi tutmak, belki bazı suiistimal- <'i I bir haberi uzun uzadıya tefsir et- d.. •• t •• f k t 
lere yol acacaktı. Hükümet şekeri ~ m a AfriJıada ııuııanılan siıtihların çoğu AmeriJıan yapısı... mektedirler. Muhabire göre İngi- ovuş u, a a ... 
pahalılaştırınak suretiyle istihlaki --- -- tz başvekili Vinston Çörçilin hür *----
tnhdit carc<iııe baş vunnağı en Vaşingto;ı, 29 (A.A) - Harp is- Fransızlar reisi general Degolle Londra, 29 (A.A) - Gazete-
l<cstirme lıir tedbir telakki eyledi. tihsalat komiseri Donald Nelson :lünkü öğle yemeğinde dört mad- !er Rus taarruzunun devamlı ge-
Ge(en senevi hii)'le ge~irdik. . Bu Amerikanın harp istihsalatı en celik bir ıırogram görüşülm~tür. lişmesini gittikçe artan bir eyim-
Eme paııcar rekoltesi geçen sene. yüksek hadde varmış olduğunu, Bu programın ihtiva ettiği esaslar serlik ile takip etmektedirler. Tey-
kinc ııi,bctle daha ~ok noksan ol- ciaha da artacağını ve son teşrin dahilinde general Degol Milli misin askeri yazarı diyor ki: 
du.. eyındaki islihsalatın ilk teo;rinde- Fransız komitesinin reisi kalacak c Şimdi Rostofun tehlike alı ·~ -

Iliikürııc l lıidaye!te haricten şe- kine nazaran yüzde 12 arttığını, ve bu komite. müttefik kontrolü cla olduğu açık söylenebı:, . 
ker ithali imkanlarını ar"aştırdı.. ılk teşrin istihsalatının eylüldeki altındaki arazinin fili idaresini Stalingradda çeVTilmiı olan A'-
Manlescf hıma muvaffak olamndı. .stihsalllttan yüzde dört fazla ol- kendi eline alacaktır. man kuvvetleri ise artık yarcl ı 

l\le\'CUt ile idare zanırcti hii••I duğunu söylemiş ve şunlan mı.ve Komite umumi karargahını da görmekten çok uza_ktadırlar, Şu-
olıınca yeniden i-tilıliiki tahdit etmiştir: Londradan Cezayir nakledecek- rası muhakkaktır ki Almanlar ha-
imkônlarmı ara~tırdı. , _ Bugün Şimal Afrikada kul- tır. e kilı:aten iyi harp ebniş, fakat tabi 

Kihavet •ekeri yeniden pahalı- ]anılan silahların mühim bir kıs- GENERAL JİRONUN milletlere mensup olanlar teslim 
Jn,tırn•,k, istihlaki ancak zanıri mı Amerikada imal edilmiştir. 943 VAZİYETİ olmakta çok acele ebniştir. 
•nzi,·ctlc•e inhisar ettirmek ve bu yılında istihsaHltımız iki misli ar- General Jiro bütün Fransız kuv- Bu muvaffakıyeılerin en bilyül< 
•ııretlc elde edilecek fazla \'ari- tacaktır. Harp masraflarımız dok- vetlerinin başkumandanı olacak- hissesi bizzat Rus ordusuna aittir, 
dalı paramızın kıymetlendirilmesi san milyarı geçecektir. tr. General Katru Şimal Afrika fakat müttefiklerin yardımının da 
nıabadıno tahsis c kınek karan- Deniz, av ve orta büyüklükte Fransız Afrikası yüksek komiseri yüksek komiserliğini deruhte ede- hissesi aşikardır.> 
na varıldı.. Amerikaıı istihsal Nazırı Donalt Nel.son lngiliz Na'1''' bombardıman uçaklanmn artış olacağı söyl"11ilen Gen 'ral cektir. ;:,.~ •• t.-... ~·-·-·,;._~~~-·-,:; ,:- - - - · 

l"onıı Sahife 2, Sütun 7 de) Liteltonla beraber bir tayyare istasyonmıda (Sonu Sahile 2, Sütun 5 te) K A T R O (Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) ' -- - --·- - - - - -



SARIFE 2 

Varlık Vergisi işleri 
~~~~~~,_,,,..,.,.,..~~~~~~~-

Ta h s l l ô t 6 inil 
yonu boldu ••• 

Bu alışama lıadar uerllen paranın uJ5n 
milyon iiraya uarması belıleni~or ... 

Dün maliye şubelerinin önü gö
ıillecek ve milletimizin lehine 
kaydedilecek blı- kalabalıkla ak
şama kadar dolup boşalmıştu·. 

Varlık vergısı mükellefleri, 
Yergi borçlarını ödemek bahsinde 
fideta birbirleriyle müsabaka edi
yorlar ve hırsızlık gösteriyor
lardı. 
Tahminlenmız doğru çıkmıştır .. 

15 günlük ödeme müddetinin ilk 
yarısına bayram tatilinin girmiş 
bulunması, mükellefleı n borçla
ı·ını ödemek üzere nakit para te
darik etmelerini geciktirmiş ve bu 
yüzden ödemek jşleri ancak ka
nunun tayin ettiğı müddetin so
ııuncu günlerine kalmıştır. 

Mükelleflerden bazıları asılmış 
oian varlık vergisi listelerinde ra
kam hatası olması ihtimaline kar
şı, vergi öderken pek haklı olarak 
vna listelere bakılmasını istemiş
lerdir. Tahsilat işlerine memur 
oianlar, mükelieflerin arzularını 
~erine getirmek vazifesini büyük 
b:r gayretl~ başarmışlardır. 

Milli bünyemizi kuvvetlendir
mek için ihdas edilen mükellefi
yeti yerina getiren vatandaşlara 
gösterilen &ulıulet, cidden yerinde 
bir iş olmuştur. 
Varlık vargisi ödiyen vatandaş

ların bu milli vazifede gösterdik
leri jtina ve acelecilik cidden kıy-

metli bir tezahürdür.. İstisnasız 
olarak bütün vergi mükellefleri 
ödedikleri rakamlarla bihakkın 
gurur duyacaklardır. Vergi ödi
) enlerin ellerine verilen makbuz
lar birer şeref madalyesi değerini 
ıc:şımaktadır. 
Bazı düşüncesizleı· \ nrhk ver

gı i i:,idiyen vafandasların hep ine 
ıçlerinde böylesi ancak birkaç ta
ce bulunacağını hesaba katmadan 
nVurguncun damgasını vurmak 
sıbi ba tillclere düsmektediı ler. 

Bill'i i tiıma bütün milletimizin 
fertleri, varlıklı oLnak kaydiyle 
bu mükellefler arasına katılmayı 
.seve seve kabulde tereddüt et
mezlerdi. 

Evvelki akşamki tahsilat raka
mı 3.200.000 liradır. Diln akşama 
hadar yapılan tahsilatla bu raka
nıın altı milyonu bulmuş olması 

"e bugün mutlaka 15 milyon li
raya varması beklenmelidir. Çün
kü müracaatlar o kadar artmıştır 
ki memurlar müracaat sırasına 
göre vergileri kabule me<:bur ol
muşlardır. 

EmlAk Bankasına vergi borcu
r: u ödemek için emlakini vadeli 
ipotek yaptırmak üzere müı·acaat 
edenlerin sayısı 161 dir. Bunların 
muameleleri bugün bitirilmiş ola
cak ve yeni muameleler kabul 
edilecektir. 

RUSLARA GORE VAZIYET RUS HARBi VE .LONDRA 
(Baştarab 1 inci Sahifede) (Baştarah ı ınci Sahi(ede) 

Moskova, 29 (A.A) - Sovyet kilometre daha ilerlemiş bulunu
tebliği : 28 ilkkAnun gecesi kıta- yorlar. 
larımız Sfalingrad çevresinde, KOTELı.~İ.KOVO SARILDI 
merkez cephesinde, orta Don ke- İki şehir kurtarılmıştır. Mühim 
str:ıinde ve Nalçıkın cenup doğu- ~imendlfer istasyonu Kotelnikovo 
sunda taarruzlarına devam etmiş- cenup ve cenup batıdan sarılmış 
lerdir. bulunuyor. • 
STALİNGRADDA DÖRT GÜNLÜK 
Sovyet tebliğine ek : Stalingra- MUVAFFAKIYETLER 

Öm cenup batısında kıtalanmız Son dört günlük ileri hareketi 
çetin bir çarpışmadan sonra mü- 60 - 85 kilometre derinliğinde-
him bir ilerleme tem.in etmişler- dir. 3500 esir alınmış, yüzlerce 
air. Uç bin düşman subayı ve eri tank, top, harp malzemesi imha 
15JdUrülmüştür. Diğer bir kesimde edilmi,ş veya ele geçirilmiştir. 
800 düşman a.skerl öldUrülmüş, üç Yalnız bu kesimde dü~rnan dört 
Uuık tahrip edilmiş, üç mukave- günde 17 bin ölü bırakmıştır. Bu 
met merkezi imha edilmiştir. suretle Ruslar 12 günlük teşeb· 

RJEVDE büsleri esnasında Almanların ku-
Rjevin batısında düşmanın bir ,atılmış tfunenlerini kurtarmak 

kaç mukavemet merkezi tahrip maksadiyle yaptıklan karşı taar· 
~tir. 900 düşman er ve su- tuzlarda aldıkları yerleri geriye 
bayı öldürülmüş, 17 tank, btiyük almakla kalmamışlar, çok daha 
ınikdarda top tahrip edilmiş veya ileriye gitmişlerdir. 
e1imi:re geçmiştir. 46 blokhavz yok Stalingradda ku.şatılan Alman· 
edilmiştir. iara iaşe ve harp malzemesi geti· 
KOTELNİKOVONUN ıen taşıt uçak.lannın katetmeğe 
DOGUSUNDA mecbur olduklan mesafe iki misil 
Moskova, 29 (A.A) - Sovyet c.rtmıştır. Evvelki günlerde bu 

haberler bürosunun tebliği : uçaklardan bir kaç yüzü imha 
28 ilk kanunda kıtalanmız Ko- edilmişti. Dün daha 24 Almao 

telnikovonun doğusundaki taar- nakliye tayyaresi düşürülmüştür. 
ruzlarını muvaffakıyetle geliştir- Çertkovo şimendifer istasyonu 
meğe devam etmişlerdir. Kuvvet- ve civardak: bir çok köy işgal 
Jerimiz 20 - 25 kilometre kadar tdılıniştir. 
i erliyerek bazı meskan yerleri MİLLEROVO DA MAHSUR 
zaptetmişlerdir. Millerovonun etrafı tamamen 

ALINAN YERLER kuşatıhnıştır. Cenuptaki şimendi-
Bunların arasında şu bölge mer- fer yolu kesilmiştir. Şimdi ileri 

kezleri vardır: Sovyet kıtııları daha cenuba sark· 
Ravatenof, Nijlejarejni, Mayors- maktadırlar. 

ki. Magorjini, Krasnaya Balka, Kızılordu Doneç ve Rostof isti· 
Kokoreçini, Krilof, Şabarin, N<r kametinde ileri harekatında D~ 
votormaski, Hiçkof.. rı.eç endüstri bölgesine 30 kilo-

Zaptedilen muhtelli demiryolu metre yak!aşm1ştır. Rostoftan Ru~ 
atelye merkezleri arasında Nobo- ordusunu ayıran mesafe 100 kilo
\leşni de vardır. Dört gün içinde metreden biraz faz1adır. 
yapılan muharebeler neticesinde Motörlü Sovyet kmrvetleri Rug 
1.-uvvetleriıniz 65 kilometre ilerle- piyadesıni yakından takip ederek, 
Iniş1erdir. cesteklemektedirler. 

EStRLER VE GANİMETLER BİR İDDİAYA DAİR 
28 ilkkfuıunda cephenin bu kıs- Rusların bazı mihver mahfille-

mmda alınan esirlerin sayısı 3500 rinde iddia edildiği gibi kuvvetle-. 
adedine yükselmiştir. rinin müsaade ettiğinden daha 

12 den 27 ilk kanuna kadar cep- faıJa ileriye gittiklerine dair hiq 
henin bu losmında 60 tank, 155 bir emare yoktur. 
top, 105 kamyon, 2 mühimmat de- * 
posu ele geçirilmiştir. Ayni mü.d- SOVYETLERIN HEDEFİ 
Ciet içinde 278 uçak, 427 tank, 221 VE KUVVETİ 
top, 85 mayn atar, 537 mitralyöz, Londra rsdyosundan : Rus ta· 
975 kamyon ve on depo tahrip arruzu bugünkü şeklinde devam 
edilmiştir. Ayni müddet içinde ederse Almanyanın karşılaştığı 
Alınanlar yalnız ölti olarak 17 bin cskert zorluklar daha feci bir hal 
kişi kaybetmişlerdir. dacaktır. Sovyetlerin başlıca he-
BİR ALMAN İDDİASINI defleri B. Bitleri elinde bulunan 
TEKZİP son ihtiyat .Kuvvetlerini ateş hat-
Moskova, 29 (A.A) - Sovyet tına sürmeğe mecbur etmektir. 

haberler bürosu 28 ilk Ununda Bu sebepledir ki Ruslar icabında 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: büyük kuvvetleri de yenebilecek 

Bedin radyosu 27 ilk kanunda kuvvetle harekete geçmiş bulunu• 
: unları biH.irmiştir : Voronejin şi- yorlar. 
ı al batısında ve Kaluganın batı- ALMAN SAFLARINDA 
• ında Alman kıtaları bir sıra mu- BOŞLUKLAR 
Yaffakıyetü hücumlarda bulun- Son 6 hafta içinde Alman ordu 
.mşlar ve Sovyet kıtalarıru ağır 

.nsan ve malzeme kayıplarına uğ
ratmı.şlardır. 

Bu tebliğ dolayısiyle şu tavzihi 
rcşretmek gerektir: Ne Voronejin 

mal batı,,ında, ne de Kaluganın 
batısmda Almanlar ne muvaffakı
'\"etli, ne muvaffakıyetsiz hiç bir 
ltücum yapmamı !ardır. Vorone
j n simal b:;tt kesımindc uzun za
mandan be::-1 tam bir sUk\lnet var
d r. Kaluga ıse çoktan beri Sov
yet hatlarının ·erisinde bulunu
yor. 

Bu taarruz masallarını uydur
mak a Hitlercilerin Alman mille-

cereyan ettiği kesimlerden başka 
taraflara çevirmeğe ça~tıkları an
i;ı.şılıyor. 

ON GÜNLÜK BAŞARI 
Yalnız orta Don çevresinde Kı

zılordu 10 günde dlişmanı 812 
meskfuı yerden çıkarmış ve elli 
dtı bin esir almıştır. Sovyet ha
berler bi.irosu bunu sükfıtla ge
<;ışfümişti. 

Almaıı1arın, lılç yapınaınış ol· 
ciuklar hücumları büs '"k muvaf· 
·c'< ~ halinde <.i termcleri 
aoetler dir. Almanlar ne kadar çok 
dayak yerlerse o kadar kuvvetli 

l'ıad '1SIR 

( ŞEHiR HADER~2ERi) 
ZABITADA 

Da~ başılida 
yaralı bir ço
cuk bulundu 

-*-
Cumaovasnın Şaşal köyü civa-

rında dağda on yaşında bir çocuk 
ağır yaralı olarak bulunmuştur. Bu 
çocuğun Saşal köyü halkından on 
yaşında Mehmet Can olduğu ve 
dağda sığır otlattığı sırada ısınmak 
için ateş yaktığı, bu esnada elbi
sesinin ıutu~tuğu ve ,vücudunun 
muhtel f yerlerinden yanarak ağır 
surette yaralandığı anlaşılmıştır. 

T esadiifen oradan geçen bir ço
ban çocuğu görmüş, keyfiyeti ha
ber vermi ve Mehmet Can he· 
men hastaneye kaldın1mıftır. Ço
cuk ifade vermiye muktedir değil
dir. 

BİR KÖYDE 
Cinayet işlendi 
Tire kazasının Peşrefli köyü 

halkından Hasan oğlu Durmuş 
Coııkun, aralarında çıkan bir kav
ga sonunda Halil lbrahim Topalı 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı bir az sonra ölmü11tür. 
Durmuş Coşkun yakalanmış ıre 
hakkında Tire müddeiumumiliğin
ce tevkif kararı verilmiştir. 

EKMEK 
Parasını çalmış 
Anafartalar caddesinde 683 

sayılı fırında ekmek almakta olan 
1 3 yaşında Haticenin cebinden 
parasını çaldığı iddia olunan Meh
met Mogoltay tutulmuştur. 

--~~--~~~ 

MemııP maa~ları 
ueriliyor •• 
Yılbaşı münasebetiyle memur

ların zaruri ihtiyaçlarını önceden 
temin edebilmeleri maksadile son 
kanun 943 ayı memur aylıkları
nın verilmem maliye vekill:ğinden 
vilayete tci'ıliğ edilmistir .. Maaş
lar bugün ve yarın verilecektir. 

-----
Yeni Emni31et mü· 
dürümüz iş ba$ında 
İzmire gelişini haber verdiğimiz 

yeni emniyet müdürümüz B. Faik 
Köksal dün vazifesine başlamış
ın. -----

1 
Ekınek kartı dağıtılması 

Mütekait, dul ve ye
timler belediye şu

belerinden alacaklar 
Dün ahşama Jıadar ss bin eJımelı hartı de· 

ğiştirildiği an!afıld•-· 
Ekmek kartlarının tebdiline Dün öğleden sonra memur ek-

dün de bütün halk dağıtma birlik- mek kartlarının tı-bdiline başlan
lerinde devam edilmiştir. Bazı mşlır. Her dairenin mutcnıedi top
birliklerde kartlar ancak akşam- lu olarak memur kartlannı almak-
dan sonra tebdil edilmektedir. ta ve memurlara vermektedir. 

D .. k kada 85 000 k- Diin sabah vilayette belediye 
un a şama r , e . . . d f d · · ak" 1 

mek kartı değiştirilmistir. Ağır iş· reısının v~ e ter arın ışt~~ ıy. e 
yapılan bır toplantıda mutekalt, 

çi olup ta kartlarını tebdil etmek 
istiyenlerden bu ay vesika aran· 
mamıştır. Ancak İ§İnin devam 
edip etmedi-;inde tereddüde dii
§Ülen işçilerden çalı~tığı iş yerin-
den yeniden vesika getirmesi is
tenmektedir. Mühürsüz kartlar da 
tebdil edilmemekte ve imha edil
mektedir. 

dul ve yetimlerinin ekmek kartla
rının nasıl tebdil edileceği incelen
miştir. Neticede bu işi belediye 
zabıta teşkilatının yapması tensip 
edilmiştir. Bugünden itibaren be
lediye ~ubelerinde mlitekait, dul 
ve yetimlerle bunların beslemeğe 
mecbur oldukları nüfusların ek· 
mek kartları tebdil edilecektir. 

Izmir l u şir e İn°n •
0

şleri 

Şirketin ileriye sür
düğü iddialar neler? 
~'lrlıet masraflarını lıısmağa ue fla!lıın su 
ihtiyacını tamamen temine mecburdur 
Ankaı·adan gelmiş olan kontrol siz olaı·ak hüklimetlmize terkedi

heyeti İzmir suları Türk Anonim leceğini bildirmişlerdir. 
ı=;.rketinin bütün muamelatını tet- Halbuki bütün şirketlerin mil
l~ık ve kontrole devam etmekte- lileştirilmesi hükümetimizce tekar
dir. Heyetin kontrolünden geçmi- ı ür el'lemıştir. Bu ifıbarladır ki 
yen tediyeıer ve her türlü mua- sr.Lm alma müzakerelerine başla
rneleler kabul edilmemektedir. r.ı1nuş ve şirket murahhasları 

Ankarada yapılan müzakereler- prensip olarak evvela satışa rıza 
de .şirketin ileriye sürdüğü iddia- göslermişlerdir. 
lar şunlardır: 

ı _ Şirketin şimdiye kadar Yapılan hesaplardan anlaşıldığı-
çıkarmış olduğu Msse senetleri na göre su ş!ı·ketinin 350.000 lira
tutarı takriben 670 bin lira değe- lık bir hakkı kalmıştır. Nafıa ve
nndedir ve bunlar Belçika ban- l-iıteti bu pr..rayı tedi~ eyi teklif et
kasma aittır. Bu paranın şirkete miştir. Su .şirketinin çıkarmış ol
verilmesi.. duğu hesaplardan büyük bir kıs-

M OtOrin ve petrol 2 - Şirketin borcu olduğu ta- mının hayali oIUuğu, ;yninız 111u-
dag" ıtılması bakkuk eden takriben 121 bin Ji- ciür maaşmın ayda 1200 lira tut

ranın hükümetimizce takip ve tuğu, b!x mühendise de 800 lira 
gecffıiyor.. tahsil edilmemesi.. verildiği meydana çıkmıştır. 
Bir yangın geçiren ve limanı- Şirket murahhasları müzakere- Bu vaziyet karşısmda şirket 

mıza gelen Başarı vapurundaki !erde, arada mevcut mukavele- masraflarını kısmtığa v~ halkın 
~91 ton motorinle 500 ton petrol den de bahsederek mukavele hü- su ihtiyacını tamamen temine 
henüz tahliye edilmemiştir.. kümlerinin daha 17 sene mer'i mecburdur. Şirketin yerine ge· 

Vapurda bir ekspertiz yapıla- olduğunu, istenirse bu müddet ıirmedlği mükellefiyetleri ayrıca 
rak zarar 7.iyan tesbit edilmekte- sonunda bUtün tes!slerin ücret- birer takip mevzuu olacaktır. 
dir. Bu itibarlaclır ki tevziat ge- -----------------·-------------

~~=-~e:vr~e ;~ v~yib~;::~ ÇORÇIL • DEGOL AMERiKAN iSTiHSALATI 
biplerine motorin dağıtılmasına ANLAŞMASI DEVLEŞiYOR 
l:>aşlanacaktır. 

Bu ay elektriksiz evlere yeni- (Baştarab 1 inci Sahifede) (Başwab 1 mci Sahifede) 
den ikişer kilo petrol dağıtılacak- General Katrunun Vaşington nisbeti dikkate değer bir halde-
tır. Belediye iaşe bürosunca bu seyahatinde general Degole r~fa- dir. Uçak istihsalabmız aydan aya 
hususta hazırlık yapılmaktadır. kat etmesi muhtemeldir. miihim nisbetler dahilinde arta-

AMERİ.KAN MUHALEFETİ caktır.~ 
saflarında müstacelen doldurul· Bazı Amerikan mahfilleri bu 
ır.ası geı eken boşluklar olmuştur. anlaşma şekline muhalefet göster
Bu boşlukların işgal altındaki ınektedirler. Bu muhalefetin se
roemleketler garnizonlanndan dol. bebi general Degolün Amerikaya 
durulması zaruri olacaktır.. Zira taraftar hi.s~iyat beslemediği hak
Alman baskumandanlığı daha kındaki zehaptır. 
uzun zaman bu işi talihe terkede- JİRO _ DEGOL MÜLAKATI 
mez. Londrada izhar edilen kanaate 

ALMAN ŞİKAYETLERİ göre general Degol ve general Ji-
Alman radyolarında konuşan 

alb;ıy Bravor vazıyc~1 ~.ı şekilde 
anlatmıştır: 

Salih 

ro şimal Afrikada Fransız subay
lsrı arasında bir temizlik yapma
ğı zaruri görmektedirler. 

İki Franc;ız generali arasında bir 
görüşme yapılması muhtemeldir .. 
Bu görüşmenin Degolifn Vaşing
ton ziyaretinden evvel mi, sonra 
mı olacağı henüz kararlaşmamıştır. 

al as • - Mulıart!benin bu ikinci ]o. 
ışında geçen senenin kışında çek· 
tiğimiz mihnet ve meşakkatlerle 
karşı karşıyayız. Rus kışının şid
cletinden sakınmak imkansızdır 
Keskin rüzgarlar en kalın palto· 
fardan bile geçerek vücutlan fel
ce uğı·atıyor. Bunu önliyecek ye
gane çare durmadan beden hare
ketleri yapıuaktır. Halbuki her ta
raf karla kaplıdır .. • 

SALONLARINDA 

ALMAN KUDRETSİZLİGİ 
Londra, 29 (Radyo) - Tayın~ 

ve Deyli Ekspres gazeteleri doğu 

YILBAŞI Eğlenceleri 

Masalarınızı önceden temin edilmesi 
rica oıunıır .. 

P ~ti Ti G ~ UBU TOPLANDI 
--~~~..-~~~~ 

Hariciye 
Vekili iza
hat verdi 

-*-Son haftanın siyasi 
lıôdiselePJni ue umu· 
mi duruma anlattı 

Ankara, 29 (AA) - C. H. 
partisi meclis grubu umumi heyeti 
bugün saat 1 5, 1 5 te reis vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Oranın baş
kanlığında toplandı. Celse açılın
ca geçen celsenin zabıt hulasası 
okunduktan sonra söz alarak kür
siye gelen hariciye vekili Numan 
Menemencioğlu son haftalarda ce
reyan eden uzak yakın dünya siya· 
si hadiselerinin umumi durumunu 
izah etmiş ve hatiple1in sorguları
na cevap vermiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka 
madde olmadığından celseye saat 
16,30 da son verilmiştir. ____ i __ _ 

rr;iLtZ r~tsr. FIRLER 
----*----
Ziyaret-
lerdebu
lundular 

Tanzim 
Hataları 
-~-~'*---~~ 

Umumi eflıcirda 
mafıOs neticeler 
bıral:ı,;o,. .. 

HAKKI OCAKOCLU 

{ tsa~tarah 1 ınri Sahıfedt!) 

Yinni beş bin ton şekeri on se· 
kiz milyona taksim edebilmek 
üze.rinde durulacak bir mesele 
teşkiJ ediyordu. 

Pahalılık kararına işte bö~ le 
hır diişiincc ile varıldı. 
Vatanda~lar da nihayet bir :uı

ruretin icahmdan doğan bu neti
ceye çar naçar boyw1 eğcccklenli. 
Surnsını da belirtmek isteriz ki 

he; bangi bir madde üzerinde!ü 
pahalılık hükümct tedbirlerinden 
doğarsa buna itir:ıza lıal.kımız 
) oldll r. F:ıl.at tanzim '\ e i<iarede
ki noksmılıktan doğan pahalılıkJa
ıı miisaın:ıha ile karşılıyamayız. 

Şekerin kilostUlu hültiinıet aşa
~ı yukarı beş liraya çıkarmıştır. 
Bunun sebep 'e amillerini takdir 
c-diyoruz. Llıkin beş liraya çıkarı· 
fan şeker 'lurada buradn sekiz ve· 
~a on lİı'nHl satılıTsa bnııa karşı 
göz yumm:ığa imkan yoktur. 

Belki bazı karilerimiz böyle bir 
iddiayı hayretle okuyacaklardır .. 
Biz lıemen ilive edelim ki İmıir
de .şeker kalmadığı zaman bu mad
de derhal kara borsaya intika 
C'jleınektedir. Bilhassa kazalarda 
'\'e Aydın, Muğla gibi iç şehirleri
mizde bu vaziyet ağırlığını daha 
fazla hissettirmektedir. 

--*- Bunun sebebi nedir? 

Meclis re~sl, IJaşve• cs!;e:vvS:~ok t~::'!1an ed:n 

hU ue harıciye ueldli maddeyi kolaylıkla tedarik edebil· 
ta .. afından lıabul mekte ve istihlak fazlalığından a.: 
edildiler.. bir knra da kanaat eylemekte idi. 

Ankara, 29 (AA) _ Büyük Bugiin şartlar tamamen değiıımiş-
Millet Meclisinin misafiri olarak tir. 
şehrimizde bulunan İngliz meb· Bugün bir vagon şekere tahsisi 
uslan Büyük Millet Meclisi reisj zaruri olan sermaye yetmiş be:,ı 
Apdülhalık Rendayı makamında hin liradır. Bu şekerin celbi ve 
ziyaret etmişlerdir. Misafir meb- perakende bir şekilde satışı ayln
uslar saat 1 1, 15 te Başvekil Şükrü ıa mütenkkıftır. Yüzde iiç karla: 
Saraçoğlunu, 1 1 ,45 te de hariciye hu mevzua muazzam bir sermaye 
vekili Numan Meneınencioğlunu tahsisi iş adamları için ıncmnuni· 
ziyaret etmişlerdir. l etle karşılanacak bir mesele ol-

maktan cıkmıştır_ 
ATA TORKON MANEVi HU- Bilhassa küçük şehirlerdeki es~ 
ZURUNDA naf maddeten de bu imk.Bııa sa 

Ankara, 29 (AA) - lngillz hıp bulunmamaktadır. 
IM'Tlamento azalan yanlarmc:la Alım VC Satımında sermaye il 
mihmandarları olduğu halde saat mütenasip bir kar ölçiistinün me,·· 
16 da Atatürkün muvakkat kah- cut bulunmaması şimdiye kadm· 
rini ziyaret ederek muhteşem bir ~eker ticareti ile iştigal edenleı i 
çelenk koymuşlar ve Ebedi Şefin bu mevzu ile alikadar olmamağa: 
manevi huzurunda beş dakika SÜ- mecbur kılmak.tadır. 
ren bir tazim vakfesinde bulun- İhtiyaca kafi mal celbedilmeme· 
mu~lardır. si ise bazı böl~elerde şekerin ka-

MlSAFtRLERE ZIY AFET ra borsaya intikalini teshil eyle
mekte, esasen pahalı buluna 

Ankara, 29 (A.A) - Büyük uıaddenin bir misil daha pahah~ 
Millet Meclisinin misafiri olarak tJnlması umumi efkarda haklı 
Ankarada bulunan lngliz parla· fiaJler uyandırmaktadır. 
mentosuna mensup bazı mebuslar Bir karar erilirken 0 kar 
şerefine Büyük Millet Meclisi hari- tabii neticele~ de göz önünd 
ciye encümeni reisi Muzaffe~. ~Ö· tutmak gerektir. 
ker tarafından Anadolu kulubun- K faz} lıv t · l • f b • 
de bugün bir öğle yemeği veril- 1_ 

1 
azauç w a gı .. tü a~denü w ~ ı:' 

• t" .t'a arın ayagına go rur • ....,.. 
nuş ır · sermaye ile kar arasında nisbe 

---- l.almnyınca namuslu tacirler böy 
!'olıatta zelzele 1e bir mevzu ile alikalanm derha 

ıe'\'Şettiler. Bu defa faaliyet sa 
f eltilıetzedeleri hası kara borsacılann insafm• 
j~gn yardımlar.. 1'nldı. Buna meydan vermeme 

Tokat, 29 (A.A) - Vil&yet için hiikümctin önceden tedbirle 
merkezinde yer sarsıntısı felaket- alması 1fızımdır. 
zedeleri için yapılan paru yardım- Mcsc1a şeker fabrikalan Ziran 
lı.ın Kızılay umumi merkezine Hankasmdan pek ala istifade ede 
gönderilmiştir. Yine burada te- Nlir1er, Muayyen ve biiyiik mer 
min edilen erzak, giyim eşyası ve kezlcrde Ziraat bankası emrind 
<liğer levazım da fel!ket yerine stoklar vücuda getirebilirler. 
sevkcdilnıiştir. Her tarafta yardı- Esnaf ve alakadarlat da çuva 
ma devam ediliyor. cuval Ziraat bankasından şek 

alarak büyük sermaye kapatma 
lüzumunu duymadan makul b" 
Ura kanaat getirebilirler. 

iranda para ue 
fRvat meseleleri 
Tahran, 29 (A.A) Pars Bu suhulet kara borsacdara fa 

aliyet sahasuu kapalı tutabilirler'. ajansı bildiıiyor: 
Hükümet para kıymetinin azal

ma.•nna ve eşya fiyatlarının yüksel· 
mesine mani olmak için tedbirler 
ittihaz etmektedir. Bunun başlıca 
amili cahillik ve milli paranın kıy· 
metini bilmemektir. 

Şeker bugün esasen lüks ve zev 
)olunda istihlik edilebilecek b" 
Dladde olmaktan çıkmıştır. 
Şekeri istihlak edenler b 

behemehal kendilerinin ve (ocuk 
lıınnın sıhhatlerini korumak bu 
dudu içine inhisar ettirmişlerdir. 

Hiç olmazsa bu istihlaki 
('ephesindeki şayanı dikkat inkişa
fı gözden geçirmektedirler. 

Taymis diyor ki: 
Düşman K.ızılordunun Doneçfl 

karşı şiddetli saldırısını durdura· 
bilecek kudrette olduğunu göste
ıememiştir. Stalingrad garnizonu· 
rıun ve ahalisinin kahramanca se
batı yanında Kafkas dağlarından 
düşmanı atan mahirane bir strate
~:nin zaferi belirmektedir. Düşman 
yaptığı hataların cezasını çekiyor. 
MUAZZAM ZAFER İHTİMALİ.. 
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SİNEMASINDA 

maddeyi ınuhtaçlann ayağına dev· 
Jet fiyatiyle götürmek te bükü 
metin vazifesi olmalıdır. 

HAKKIOCAKOGL 

Deyli Telgraf diyor ki : Rusya· 
da cidden muazzam bir ufer ka· 
zanılması ihtimali hiç bir zaman 
bugünkü kadar kuvvetli görülme· 
miştir. Alman sanayiinin azalması 
yanında Sovyetlerin bitmez tü· 
kenmez malzeme ve insan kay
naklan şimdi bir hakikattir. Tec
ı übeli Rus istihkamcılan jçin Al
man maynleri bir mana teşkil et
miyor. 

RUSLAR KUVVETLİ 
Deyli Ekspres diyor ki : Ruslar 

cJ üşmanlarını sağlamca kuşatarak 
ı lerlcmek için ellerinde kafi dere-

·- 1 .. 
YJLDJZLAR 

YJLDJZJ 
ŞIK VE GİİZEL 

DEANNA 
DURBİH'in 

(Hakiki Aşkını tasvir eden) 

AŞK 
ÇiÇEGi 
Bu filimde DEANNA DUR
BİN ~ok şarkı söyliyor ve 

danscdiyor ... 

-- 2 --
WILLİ BJRGEL'ln 

Yarattığı 

FRANSIZCA 
SOZLV 

Deruga 
Davası 
• MAriHELER • 

D. DAV ASI: 1.45-4.50·8.00 
A. ÇİÇEÖİ: 3.15 • 6.Z0·9.30 
Cumartesi, pazar 12.10 da 

başlar .. 

, 2+'i3E"i. w... 

Herkes nüfus ciiz 
danını vaaın· 

J 

da taşımalıdır 
tZMiR ASKERLiK ŞUBE
Si BAŞKANLle'.;lNDAN : 

Asker kaçaklarının zabıta ta
rafından yapılan araştınnala
rtnda bazı erkek vatandatla
rın nüfus cüzdanlarının yan
larında bulunmadığı görül
mtiştür. 

Bu gibiler askerlik durumla- ! 
rı §Üpheli telakki edilerek §U

belerine sevk için polise tes
lim edileceklerdir. Herkesin 
nüfus cüzdanlarını yanlarında
taşımaları ilan olunur. 



30 ıııı ııanıın ca .. samlta 1942 

ŞiıLal Afrikası ~uharebeleri PETEN N ITMAMLARI 
-*- Borsa. 

(Baştaralı 1 ınci Sahifede) 

tirmeğe çalıtmaktadır. 
SUSUN BOMBARDIMANI 
Susun uçan kaleler tarafından 

bombalanmasında büyük irtifcııdan 
' yüksek infılaklı bombalar atıl
mış. bir gemi berhava olmuş. dok 
tesisleri harap edilmiştir. Ameri
kan avcıları levazım taşıtlarını ma
kineli tüfek ateş.ine tutmu~lardır. 

KEŞiF FAALiYETi VE 
HAVA AKINLARI 
Londra, 29 (A.A) Şimal 

karar-Afrika mütt~fil·lr:r umumi 
gahının dünkü tebliği: 

Heri bö)ı;ıelerde şiddetli keşif 
faaliyeti olmuştur. Keşif müfreze
lerimiz Meceze]bap yolu Üzerinde 
bir düşman müfrezesine hücum 
edt'rek bir çok esir alınış ve düş
manı kayıplara uğratmışhr. 

Topçumuz mrrkez cephesinde 
bir çiftlikte görülen dü~manın mo
törlü vasıtalarını bombardıman et
miş ve bunları geriye çekilmek zo
runda bırakmışhr. Başka bir dev
riye kolumuz kayJp vermeden 
düşman keşif müfrezelerini püs
kürtmüştür. 

Av uçaklarımız dün ileri bölge
ler üzerine taarru7i mahiyette ke· 
şif uçuc;ları yapmı~lardır. ı 

2 7 ilk kinun g~cr.si uçak)arımız 
düsman hatlannın gerisindeki he
defleri bombalnmıştır. Aii:ır bom
ba uçaklarrmız Sus limanına hü
cum etmiş,tir. Gemilere, rıhtımlara 
ve antrepolara muvaffakıyetli isa
betler kaydediJdiği görülmüştür. 
Bu muharebelere iştirak eden 
uçaklanmızın hepsi üslerine dön
müstür. 

26 Hk kanunda Bizerteye yapı
lan hava akınında kaybolduğu ev
velce bildirilen bir bomba uçağı
mzın mürettebatını teşkil eden se
kiz kişinin sağ ve sa.Um olduğu 
haber alınmı,tır. Bu uçak uasun
den uzak bir noktaya, bir dost 
memleket arazisine inmek zorun
da kalmıştır. Bu bomba uçağımız 
ittirak ettiği alandan dönerken 
bir düşman avcunnı dü~nnüş,tür. 

FRANSIZ TEBLICI 
Rahat, 29 (A.A) - Fransıı 

tebliği: Tunusta harp eden kuv
vetlerin sağ cenahını te~kil .. eden 
kıtRlarunızla düşman araaında kü
çük ölçüde çarpışmalar olmuştur. 

Tunus limanının 50 kilometre 
cenubunda Fas köprüsüne karşı 
düsmanın yaphğı hücumlarda kuv
vetlerimiz hafifçe, gerilemişlerdir. 
Oü•mandan yeniden esirler aldık, 
bir .kaç tank imha ettik ve bir tay
yare d~rdük. 

Kervanda yapılan küçük çarpış-
malarda 20 eoir aldık. 

TABURBAYA TAARRUZ 
KOLAYLAŞTI 
Londra, 29 (A.A) - Afi'nin 

aıkeri muhabiri yazıyor: 
Şimal Afrikada bilumum müt

tefik kıtaları son günlerini Noel 
bayramında Tumata kaıandıklan 
mevzileri tahkim etmekle geçir
m!f)erdir. Macezelbabın doğusun
da bulunan bu mevzilerin iki ba
lıamdan strateiilı: kıymetleri vardır. 
Birincisi bu mevziler müttefik]erin 
eline geçmeden önce düşmanın 
kolaylıkla Mecezelbaba taarruz 
etmesini teınin ediyordu. ikincisi 
ise bu mevzi]erin müttefikler eline 
geçtikten sonra Taburba istikame
tinde müttefik taarruz hazırlıkla
rını kolaylattırmakta olmasıdır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin. 29 (AA) - Tebliğ: 

Tunu&ta mihver kıtaları hareketle
rine p]An gere{.ince devam etmiş
ler ve dü man tarafından hiç bir 
suretle ticiz edilmemişlerdir. 

Franınz k.ıtalannın takriben bir 
tabur asker ve müteaddit tankla 
merkezi Tunusta yaptığı bir hücum 
püskürtülmiiştür. Bu hareket istis
na cdilec~k olurfla keşif müfreze· 
lt:rinin faaliyetlerindıa.n haı;ıb kay
da değer her heııngi bir b.areket o]
mamı tır. 

Keşif müfr~zelerimizin faa.liye4 
ti esnasında AmerikalılardA.n ve 
1 gilizlerden esirle-r alınmıtıtır. 

Jnqili.z - Amerikan isitlA ordusu 
il• Fran<ız kıtaları hala dağlık böl
gede bulunuyorlar. Bu dağların 
doğudaki geçitleri Alman ve İtal .. 
yan kuvvet1eri tarafından tutul
mu tur. Bütün bu geni~ cephenin 
her hangi bir noktasında ehemmi
yrotli bir temas olmamıştır. 

HAVAi.ARDA FAALiYET 
Buna mukabil hav" faaliyeti iki 

t !rafta da artmıstır. lnqiliz hava 
kuvvetlerinin Sus kasabasına yap· 
tık]"rı bir akın neticesinde yerli 
ahaliden ölen, varalanan olmuş
tu.. \skeri mahivette hasar yok
tur. 

\lman o.v savaş ve bomba teş
killeri yürüyüş halinde düşman 
kollarına, ve Tunus .. Cezayir hu
dudunda diJ~man e1inde bulunan 
ha7ı ka!aba ve köy]eTe hiicum et
mişlerdir. I3u hücumlar hazan çok 
iyi neticel~r verm~tir. Gafsa bö1-
ge9ine }'apılan akınlar bilhas'a 
muvA.ffakyetli o1muştur. Alman 
ııv ve bomba uç:ıkları burada düş
manın 9 keşif tankını tahrip etmiş
ler ve hiT çok rnotörlü vasıtaları 
y.akını,Iardır. 

MECE7ELBAPT A 
l\fecrzelbapta bir Amerikan 

mühımmat deposuna tam i!:abet 
kavdedilmis ve d('po havaya uç
mu~tur. 

Si.iratli -mihver savaş uçaklar 
Beja ci\~arında kamyon kollarını 
bombalamışlar ve 4 tankla asker 
nakline mohsu• 14 zırhlı otomobili 
İ.ff' yaramaz bir r.,J,. getirmişler-
dir. 

ALMAN TEBLlCİ 
Berlin, 29 (A.A) - Alman teb

liği: 
Tunus ta düşman keşif müfreze

lerinin yaptığı rrıevzil iler1emel('r 
pils':;:ürtülmüştür. 

Hava kuvvetlerimiz pek çok 
tank ve araba tahrip etmiştir. 

Hava muharebelerinde be' tn
giliz uçağı düşürü1müstür. Bir .ı\1-
man uçağı kayıptır. · 

AMERiKALILAR 
SFAKS CİVARINDA 
Londra, 29 (A.A) - Alman rad

yosu Sfaksın 170 kilometre cenu
bunda Amerikan kıtaları bulun
duğunu bildirmiştir. 

İTALYAN TEBL!Ct 
Roma, 29 (A.A) - İtalyan teb

liği: 

Tunusta mevzii bir <'arpışma es-

nasında hücuma geçen düşman 
tankları derhal hareketsiz bir hale 
konmuş ve dil§manın rnotörlü müf
rezeleri dağıtılmıştır. 

Şimal Afrika cephesinin her iki 
kec;iminde iki tarafın da canlı ha
va faaliyeti kaydedilmi~tir. 

İtalyan sava~ uçaklorı düşman 
kıta ve araba topluluklanna mu
vaffakıyetle hücum etmi~tir. Hava 
muharebeleri esnasında Alman av
cı1 art beş dUsman uç:ığı düşürmi.i~
tür. Bir uçak ta kara kuvvetleri
miz tarafından tahrip edilmiştir. 

Sayıca üstün dü~nıan avcılarının 
hücumuna uğrayan nakliye uçak
?urırrı ~1.dn.n mürekkep bir te~kil 
müs .... vi oln1a~·an şartlar altında ~ce
reyan eden bir muharebe esnasın
da iki düşrrınn uçağını düşürm\i~ 
ve hiç bir arızaya uğra'nadan gide
ceği yere varmıştır. 

----·----- ----------·----
İzmir rramuay ve Ele!ıtı;<ıh ~iPZlctinden: 
İk:ncikfuıun 19~3 ayında şebekede yapılacak ameliyat için cereya

nın aşağıda gösterilen sektörlerde ve l<ırihlerde kesileceği sayın halkı
mızca bilinmek üzere ilfin olunur: 

1 - 10 ve 24 lkincikanun 1913 Pazarları saat 9 dan 15 e kadar: 
I Darai!aç E. Karşıyaka 

II Tepecik Borno,·a 
III Alsancak Buca 
iV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

XV Kültürpark 
2- 3, 17 ve 31lkincikanun1943 Pazarları saat 9 dan 15 e kadar. 

V Çarşı Xl Gazi Bulvarı 
VI Bahribaba XII Mczarlı;cbaşt 
VII Karantina XIIl Asansör 
VTII Güzelyalı X!V Gazi Bulvarı 

X Konak XVI Gümrük 
----------·------------

Odemiş Nott-rli w ind~n: 
2836 sayılı tarım kredi kooperatifleri kanununa ve 1913/936 tarih ve 

2/4242 sayı ile vekiller heyetince tasdik edilen ana mukavelenameye 
uygun olarak merkezi Kayaköyde gayri mahdut ve müteselsil mes
uliyeili ve değişik kapitalli 783 numaralı Kayaköı· tarım kredi koope
ratifi kurulmuştur. 

Bu kooperatifin ana mukavelenamesi Kayaköy ihti;-ar kurulu tara
fından tasdik edilmiş, T. C. Ziraat bankası ve ticaret vek81eti tarafın
dan onaylanmış ve 28/12/942 tarih ve 5292 numara ile noterlikçe tes
cil olunmuştur. Kooperatifin 39 müessesesi ortağın bulunduğu ve bun
ların 1980 lira pay teahhüt eyledikleri ilan olunur. 

ödemiş noteri Sebati Tanay (3315) 

·---- ·----·--·-----
İstanbul Defte,.darlıf/ından : 

Maliye vekaleti Beşiktaş kırtasiye deposunda yaptırılmasına lüzum 
gösterilen tevsii inşaat işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18/1/943 Pazartesi günü saat 15 te defterdarlık binasında 
milli emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Keşif bedeli (59490, 05) lira muvakkat teminat (4224) lira (50) ku
r11<tur. 

Münakasa evrakı millt emlak müdürlüğJnde görülebilir. İsteklile
rin en az bir teahhütte (40,000) liralık bu işe benzer iş yaptıklarına 
dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vila
yetine müracaatla ihale gününden (l<ıtil günleri hariç üç gün evvel 
alınmış ehliyet ve 942 yılma ait ticaret odası vesikn:s1y1e muvakkat te
minah muhtevi ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmış 
kapalı ve mühürlü zarf derununda teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri. 

30, 2, 5, 8 2570 (3313) 

İNHİSARLAR SARAP FABRİKASI 
MüDVRLVGiiNDEN : 

Fabrikamız dahilinde yapılacak noksan işleri ve tamirat 15/1/943 
tarihinde eksiltmeye konulmuştur, 

1 - Keşif bedeli 6223,61 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 466,77 liradır. 
3 - İhale 15/1/943 Cuma günü saat 15 te Halkapınar Şehitler cad

desindeki fabrika müdürlüğünde yapılacaktır, 
4 - Keşif ve eksiltme şartnamesi ve mukavelename suretleri fab

rika müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte lüzumlu vesaikle fabrika müdürlü-

ğüne müracaatları. 30, 5, 11 7247 (3321) 

İzmi,. Defterda,.lığınr!an : 
Defterdarlık muhasebesinden maaş alan mütekait yetim ve dulla

rın yedlerindeki ucuz ekmek karneleri kendileri ikamet ellikleri ma
hallerin mensup olduğu belediye şubeleri marifetiyle değiştirileceğin
den 30/31/Kfuıunevvel/942 Çarşamba ve Perşembe günleri zarfında 
yedlerindcki fotoğraflı kartları ekmek karnelerinin koçanlariyle bir-
likte mezkftr şubelere müracaatları. 30, 31 7257 (3320) 

(Ha~tnruıı ı ıncı .:ialııfcde) 

< - F ranıız Afrikasını lngiliz 
ve Amerikalılara tealim eden al-
çak şefler benimle anlaşma halin- 563 H. Elborlik 
de, hatta emirlerim üzerine harekt 364 İnhisarlar 
ettiklerini iddia etmişlerdir ve hil- 69 Yaşat şir. 
la da ediyorlar. Hatta hafekeıle- 65 A. Recep P. 
rinin benim samimi düşüncelerime 45 Ümit Fab. 
uygun olduğunu söylüyorlar bu 34 Kap. R.iza 
iddiaları en kati şekilde yalanlıyo- 30 S. Uyar 
rum, ben onlara tecavüze muka- 1170 Yeklln 

ÖZÜM 

52 50 
46 
51 
54 
57 50 
52 
64 

vemet ve çarpışmak emrini ver- 239969 i Eski yeklln 
dim. Bunu yapacak vasıtaları da 241139 ! Umumi yekun 
vardı. Böyle hareket etmemek su- No. 7 
retiyle kendi şereflerini kirlettik- No. 8 
!eri gibi Fransanın menfaatini de No. 9 
ç:ğnediler. No. 10 

İNCİR 

40 M. Sait Us. 75 
25484 Eski yekun 
25524 Umuın1 yekOn 
38500 kilo Z. Yağı 105 

54 
52 
51 
54 
57 50 
52 
64 

50 
51 
52 50 
57 

76 

114 

Amiral Darlan, hükümetteld 
mevki ve sıfatından istifade ede
rek me,;ru surette iktidan elinde 
tuttuğuna herke:ııi inanırdı. Gene
ral Jironun ise hiç bir meşru otori
tesi olmadı~ına şüphe yoktur. Ben 
ne general Jiroya, ne hiç kimseye 
benim adıma söz söylemek hakk:ı- IZMIR BELEDiYESiNDEN : 

1 - Barbaros mahallesi 305 sa· 
yılı sokakta 304 sayılı sokak ağzın

,.~·....:: · .~-:.-~~~-~....ıır.;_,,.....r~rr ~- dan .itibaren mevcut dö~menin 

~§· .\nkara~aif yosn~ kısmen kesme ve kısmen de adi 

nı tanımıyorum.> 

_ f\ taşlarla tamiri fen işleri müdür. 

B ouı:U!NKU NESRıyır :.~ lüğündeki keşif ve ııartnamesi S fi ·' A •' ve~hile açık eksiltmeye konulmuş
,,.:.""'~.e.r...o"'..e.t"".r.c:r~.rJ""...r~""~.;e~ tur. Keşif bedeli 932 lira muvakkat 

7, 30 program ve memleket sa- teminatı G9 lira 90 kuruştur. Ta
at ayarı. 7' 32 vücudümüzü çalış- !iplerin teminatı iş ban kasma ya
tıralım. 7,40 ajans haberleri. 7.55- tırarak makbuzlariyle ll/ l '943 
8, 30 miizik: radyo salon orkestra- Pazart€si günü saat lfi da enrüme
eı. 12,30 progri\m ve memleket c rı1üracaatlan. 
saat ayarı. 12, 33 müzik: (pi.) n 26, 30, 4, 9 7201 (3274) 
12,45 ajans haberleri. 13,00-

TURGUTLU BELEDlYESlN-
13,30 müzik: karışık makamlardon 

; ~arkılar. 18.00 program ve mem
leket saat ayarı. 18.03 müzik: fa- DEN: 
sıl heyeti. 18,45 müzik: radyo Turgutlu belediyesi mezbahası
dans orkestrası. 19,30 memleket na su isalesi için mezbahaya 90 
saat ayarı ve ajans haberleri. 19, metre mesafede bulunan su mec-
45 müzik: yurttan •esler. 20, 15 rasından iki buçuk beygirlik motör 
radyo gazetesi. 20,45 müzik: bir ve dürbin tesisi ve baraka inşaası 
mar~ öğreniyoruz. 21,00 konuş- ve ınotör dürbin, temel ve kaidesi 
ma (evin saati). 21.15 müzik: ınşaası işi 17/12/942 tarihinden 
(pi.) 21,30 temsil_ Kimgil ailesi. itibaren 15 beş gün müddetle açık 
21.50 mü1.ik: riyaseticumhur ban- eksiltmeye konmuştur. Keşif be
dosu. 22, 30 memleket saat ayan, deli 709 liradır. Teminat akçası 
ajans haberleri ve borsalar. 22,45- 106 lira 35 kuruştur. Talip olanla-
22,50 yarınki program ve kapa- rın ihale günü olan 4/1/943 tari
nı~. hine müsadif Pazartesi günü saat 

14 te Turgutlu belediyesine müra
,....~=qo.r._..r~.r~ caatlan ilan olunur. 

1 
:a:ı~?! ~ü~~!~?.~ do- " 26, 28, 30 7181 (3272) 

layısiyle müteaddit doktorlara ZAYİ 

§ vaki nıüraca:atım net:cesinde Adliye vekaletinden istihsal ey-

i 
teşhis konulamamış bilfıhare jediğim 18/ 12/929 tarih ve 2875 
gene dol<torlarımızdan Manisa hususi ve 1025 umwnt numaralı 
hükümet tabibi Muharrem dava vekaleti ruhsatname zayi 
Özgür ceThedilıniı ve derhal edilmiş olup yenisini alacağımdan 
te;;his konulup memleket has- eskisinin hükmü olmaclığı iJAıı 

~
tanesine kaldırılarak hastaha- olunur. 
nenin çok kıymetli baş hekimi Kuşadasında dava vekili 

S Ye operatörü İlhami Akçeko- Ahmet Hamdi -Orkınez 
yunlu tarafından ayni günde 
yapılan ameliyat neticesinde lZMtR AHKAMI ŞAHSiYE 
hayatımı kurtarmış olmaları 8 SULH HUKUK MAHKEME-
dolaytsiyle gerek teşhis ko- Si StNDEN : 
yan kıymetli hükümet tabibi lzmirde Gazi bulvarında ! 338 
Muharrem Özgüre ve gerek- nci sokakta 1 O sayılı dükkanda 
se ameliyatımı yapan değerli 18/9/942 tarihinde ölen dondur-

~ 
bas hekim İlhami Akçekoyun- macı Mehmetten alacaklı ve borç-
luya ebedi minnet ve '1ikran- luların ilandan itibaren bir ay için-
larımı aleni olarak arzetmeği de alacaklarını mahkemeye kayıt 

8 borç telakki ettiğimden sayın ve beyan etmeleri ve bu müddet 
§gazetenizin lütfundan dilerim. geçtikten sonra takibata haklan 
R Manisa - Sarıçam köyü hal- olmadığı ve yine ilandan itibaren 
~ kından M~lunet Nuri oğlu 3 ayda varisler sıfatı kanuniyele-
!l HtlSEYIN SARMISAKÇI rini mahkemeye bildirmeleri ve 
~.-c::::=r~c:o::c~aı:ı: ... c:ı:cı:Q. bu müddet içinde müracaat edil-

Doktor Operatör 
.RAİF AKDENİZ 

2 inci Beyler sokak İnhisar
lar karşısındaki sokak No. 71 

TELEFON : 2923 
E~i : Kar~ıyakn 

Banka caddesi Numara 30/1 

mediği takdirde metrukatının ha· 
zineye devir olunacağı ilin olu· 
nur. 7262 (33 !9) 

lZMtR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK HAKiMLl
CINDEN : 

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

Peder ve validesinin vefatlarile 
velisiz kalan lzrnirde Dolaplıkuyu 
7 82 nei dağ yolu sokağında 7 sa
yılı evde oturan Ahmet Hamdi ve 
F.thiyeden doğma 16 yaşında Fa
dıl Neemettinin medent ta1arruf
l:ırında temı1il etmek üzere ayni 
hanede oturan ninesi Emine Can
özün vasi tayinine 25/12/942 ta
rihinde karar verildi~i a15.kalılara 
illin olunur. Fsas 138 7261 ( 3317) 

i LAN 
Çeşme icra Memurluğundan : 

Tapunun 
Sıra Tarihi No. Nahiyesi Mevkii Cins! Mikdarı M. M. 

············· ............ 
t 12111/942 14 Alroat roy ı r Tarla 3906 

15 • 2068 

3 > 16 t :nam O. tarla ve bağ 2757 

> 17 13lanbuka bağ f.433 

> 18 Cayır bağ ve tarla 8271 

M. Kıymeti 
Hududu Lira K. ............ . . . . .. ... 

Sa. İsmail G. Hasan 
Si. yol Ce. Abidin 75 00 
Sa. Bahtiyar G. Ahmet 
<;, Lcbi Derya C. Bah_ 
ti yar 22 50 
Sa . Pamuş G. Ömer 
Pasa Şi. Rasit C. Sa-
lih 75 00 
Sa. Şükrü G. cebel Şi. 
Ra~it C. metrüke 35 00 
Şa. yol Ga. dere Şi. 
kumluk C. metrüke 90 00 

Yukarda hudut ve evsafı sairesi gösterilen be~ par~a .~ayri menkulün iki hisse itibariyle bir hissesi 
aşağtda ~·aztlan şartlar dairesinde açık artırma ile sa tıs yapılacakt-r. Satış G. ve saati 18/1/943 Pazar
tesi saat 14 

1 - İsbu gayri menkullerin artınna sartnameleri 5111 943 taril1inden itibaren 941/ 407 No. ile Çeş
me icra dairesinin muayyen mahalJinde herkesin görebilmesi için açıktır. llclnda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler 407 dosya numarasiyle memuriyetimize m iiracaat etmelidirler. 

2 - Artırmaya iştirak icin yukarda yazılı muhammen kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya mili! 
bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkuller 
üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilan taril!.inden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylasmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malft
matı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar 

KEMALPASA ASLiYE HU
KUK HAKtMLlctNDEN : 
942/354 
Kemalpaşada Selim oğlu Melek 

Aydonatlı tarafından Kemalpaşa
dan Zeynep Aydonatlı aleyhine 
ikame olunan boşanma davası 
Üzerine M.a)eyh Zeynebin 10/ 12/ 
942 günü için namına çıkarılan 
davetiyenin M. aleyhin ikametgS.· 
hı meçhul bulunduğundan bila 
tebliğ iade edilmi~ ve M. aleyhin 
senelerdenberi adresi meçhul ve 
kaybolduğu anla~ıldğından kendi
sine ilanen tebligat icrasına karar 
verilm.i§ ve duruşma günü tayin 
kılınan 29/1/943 cuma günü saat 
1 O da mahkemede biz>at veya bir 
vekil marifetiyle isbah vücut et
mesi hususunda davetiyle maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet 
hukuk usu) muhakemeleri kanunu
nun 142 nci maddesine tevfikan 
ilan olunur. (3314) 

MENEMEN ASLiYE HUKUK 
HAKIMLlclNDEN : 

Zevtinya~ 
ya,-: hane 

nazarı 

. o 1! 
· yf. f.Ol'I 

ttf.01 

fabnkaları ve 
s hipl~rinin 

di. katine 
4307 numaralı kanun ve 393 numaralı kararname hükümleri mucibin.. 

ce 7o 12,5 aynı muamele vergisi ve 7o 15 mübayaa yağlarını kanun! 
müddetleri zarfında depolarımıza teslim etmeyen mükellefler hakkında 
kanunun ve kararnamenin cezai hükümleri tatbik edileceğini alakadar
lara bir defa daha bildiririz. 

İZMtR 1NC1R tl'ZüM TARIM SATIŞ 
KOOPERATlFLERl B1RLİC1 

26, 28, 30 (3280) 

.......................................................................... . . . . 
E Devlet Demır Y ollarınaan E • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KİR.ALIK DÜKKAN •• 
D. DEMlRYOLLARI 8 tNCİ İŞLEI'ME KOMtSYONUNDAN: 
İdarentlze ait İzmir Kemeri Gaziler caddesinde yeni 244 kapı numa

ralı dükkan üç seneliği (305) lira muhammen bedelle kiraya verilınek 
üzere açık artırmaya çıkar~tır. thalesi 11/1/943 pazartesi günü 
saat 15 te Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 
(22.88) liralık muvkkat teminat mak:buzlarile isteklilerin muayyen va
kitte komisyona gelmeleri 11\zımdır. Şartnamesi işletme kaleminde gö-
rülebilir. 25 28 30 5 7158 (3267) 

va .. ıııı ve,.gisi listeıe .. ı Maliye şubele,.ine 
a s ı ı m ı ş t ı r-

İzmir defte,.darlığından : 
11/11/942 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hUkUmlerlne 

göre teşekkül etmiş olan komisyonlarca takdir ve defterdarlığa tevdi 
edilen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeler mükelleflerin 
kazanç vergisi itibariyle mensup oldukları maliye şubeleri kapılarına 
asılml§tır. 

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

2 - Hizmet erbabına tarh edilen varlık vergileri kendilerinin çal.ı§
tıltları şahıs ve müesseselerin kazanç vergisi noktasından mensup olduk
ları ve gündelik gayri safl kazanç üzerinden vergiye t~bl olan karneli 
mükellefler ise karnelerini aldıkları maliye şubesindeki listelerde gös
terilmiştir. 

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

4 - Büyiik çiftçi olduklarından dolayı namlarına varlık vergisi tarh 
edilen hakiki ve hükmi şahısların ve ticareti köylerde olup ta varlık 
vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve vergileri (bunlar hemen 
kaffesi muhtelif nahiye ve köylerde olduğu için) köyler şubesi işine ba
kan yeni maliye şubesi kapısına asılmakla beraber her köyün meydanı
na ela 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 mikdarına müddetin dolmasından itibaren birinci 
hafta için% 1 ikinci h !ta için 7o 2 zam olacaktır. Talik tarihmden 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 talık yapılan defterdarlık avlusunda asılan J~ 
lelerin tetkikinde intizamı temin etmek ve bu hususta vaki olacak mü
racaatları karşılamak üzere bir memu:r bulundurulmakta olduğundan 
mükelleflerin de intiıamı muhafaza etmek hususunda memurlarunıza 
yardım etmeleri ve tecessüs saikasına kapılmakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi mikdarını öğrenerek çekilmeleri ve bu suretle asıl alakalılann 
vakitlerinin ziyaına ve beyhude kalabalığa sebebiyet vermemeleri i!Aıı 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 

iznü,. Defte,.da,.lığından : 
1 - lzrnir hükümet konağında yapılacak 27978 lira 19 kur11< keşif 

bedelli tamirat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulınuştur. 
2 - Muvakk t ı=inat akçası 2099 lira olup ihaleyi müteakip iha

le bedeli üzerinden yüzde 15 şe iblağ edilecektir. 
3 - Eksiltme 8/1/ 943 tarih . Cuma günü saat 15 te İzmir defter

darlığı milli emlak müzayede salonunda yapılacaktır. 
4 - Teklif mektuplarının eksiltme günü saat 14 de kadar İzmir 

· defterdarlığında müteşekkil komisyona tevdi olunması veya 
gönderilmesi ica;; eder. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 

5 - istekliler keşif taE.•ilat ve hUlilsa cetveliyle hususi fenni şart
nameyi hor gün me.ai saati darulinde lzmir, Ankara, lıtanbı..l 
defterdarlıkları milli emlak müdürlüklerinde görebilirler 

5 - Tayin edilen 18.11/943 Pazıırtesi giinü saat 14 de gayri menkuller üç defa bağrıttmldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bulmaz veya iste
yenin alacağına rüçhan! olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri menkullerle temin 
edilmi!ı alacaklarının rnec'rnuundan fazlaya cıkm01.sa en çok artıranın teahhüdü baki kalmak üzere ar
tırma on gün daha temdit ve onuncu yani 28/1/943 Perşembe günü saat 14 de yapılacak artırmada en 
çok artırana ihale edilir. Hiç bir suretle talip zuhur etmezse satış talebi düşer. 

Menemenin Yanık köyilndC'n 
1 

Mehmet oğlu Halit Öğüt komı 
Ümmühan öğüt tarafına: 

6 - Eksilt".lleye i tirak: edecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde yazlı evsaf ve şeraiti h~i7 bulunduklarını 
gösterir vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 

23, 30 7045 (3235) 

6 - Gayri menkuller kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kiınse arzetmiş olduğu 
bedelle alma~a razı olursa ona, raZl olmaz veya bulunma?..sa hC'men yedi gün müddetle artırmaya çı
karıhr en çok artırana ihale edilir. lki ihale arasındaki bedel farkı ve geçen günler icin 'ı 5 ten hesap 
o!unaeak faiz ve diğer zararlar ayrJ .. a hükme hacet ka1maksızın merrıuriyetimizce alıcı-ian t~1ı.c;i1 olu-
nur. 
Beş parçada yukarıda gösterilen gayri menkullerin Çeo;me icra çlaires!rıde iı;:.bu ilan ve art::-n. 

nameleri daire;inde satılacağı nan olunur. 7255 (3316) 
şart-

Halit öğüt tarafından aleyhini
ze açılan ihtar da~ .. , ikametgi.hı
nız meçhul bulunıvıakla ~ıyabınız
da cercyon etmi~ Vt! mahkeme ne4 

t'ceıı:inde bir ay içinde koca e\;ne 
dönmenize kabili temyiz olmak 
lızere 7 / I O '942 tarihinde karar 
verilmiş oldu~und:ın t~bliğ ml\.ka
mına ilan olunur. 7258 (3322) 

Mah1ıumi31et il«inı 
İzm:r M. fi o. c. M. V. li{;inden : 

Fazla fiyatla ekmek satmaktan suçlu De'<irmendağı 382 nci sokak 33 
numarada oturur Mustafa oğlu !llehmet Tomorçi.n hakkında yapılan 
cıuruşrr.ada suçu sabit gOriildilğünden mil:i korunma ~ nunun~ 
59 3 - 63 ncü '1laddeleri ~ucib ince 5 lira ağ r para cezasıyle mahku
mıyet.:ıe dair verı!en 22 1 9.ı~ •arihli hükmün katileşmiş olduğu il"::ı 
ohınur. tlam 319 7260 (3318) 

••. _.._ ... > 
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''Ro-;tof,, ;doğru iler- Belçika ha 
----* *---- S ·C> N 1

. • H · .A. BE R 
" Tunus,, Bir kruva.- Hariçte satılan malları 

ley iş durakladı gibi kimleri ça
lışmıyor ------

Bunun sebebi Millerovodalıi Alman mu
ııavemetidir • RuslaP Kaf Jıasta yeni bir 

taarruza hazırlanıyorlar 

ta.ilk ateşi zörleri da
aca n kim? ha battı 

Akreditifle mal S?eti-
'-..! 

renlere bir ihtar .•. 
Radyo g, zetes"ne göre Sovyet 

cephesinde durum şöyle bir man
zara nrzedı~ or: 

Orta Donda Ro .. tof istikametinde 
yapılan Sov~ et taarruzları hisse
dilecek bir duraklama arzetmekte
dir. Taksinkayor demicyolu isti
kmnetinden sonra Sovyetlerin da
ha cenuba ileriledikleri hakkında 
henüz hiç bir haber gelml'mi..5tir. 
Yalnız Stalingradın şimalinde· bu
lurum Millerovo şehri üç istika
metten çevrilmiş ve Sovyetler şeh
J.'İn 4 - 5 kilometre kadar yakınla
rına varmışlardır. Millerovonun şi
ı:nalindeki Alman kıtaları gayet 
tehlikeli durumda bıTakılmış ol
makla beraber bunların burada,. ce
saretle tutunmuş olmaları Rusla
rın Rostof istikametinde ileri ha
reketlerini firenlemiştir. 

Millerovonun şimal batısında Uk
rayna topraklannn girmis olan 
Rus kıtalarının bu hareketinden 
büyük inkişaf beklemek doğru ola
mıyacaktır. 

Stalingrad cephesinde Don ile 
Volga arasında bulunan kesimdeki 
O.uruma gelince; burada her iki ta
rafın da kh ve aleyhinde her hangi 
bir değiı;iklik olmamıştır. Bütün 
harekt'tler mevzi! mahiyetten ile
riye gt'cmemiştir. 

Orta Don cephesinin Ruslarca 
yanlması, Stalingradın cenup ba
tJSında büyilk bir taarruz yapan 
Almanların gerilemesine sebep ol
muştur. Almanların buradan orta 
Dona kuvvet naklettikleri anlaşı-
1ıyor. Bu kesimde Alman kuvvet
lerinin :zayıf düştüklerini anlayan 
Ruslar ricat eden Alman kuvvet-

lerine tekrar taarruzlara başlamış
lar ve bir çok araz.i elde etmi.şler
dır. Ruslar burada 100 kilometre
tk bir mesafe alarak, Kotelnikovo 
şehrini de geride bırakarak Sta
lJıgradın 150 kilometre uzağında 
mühim bir yere kadar varmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Kotl'lnikovo şehri henüz Rusla
rın eline geçmemiş olmakla bera
ber Millerovo Şt'hrini iki üç taraftan 
kuşatılmış bulunmaktadır. Sovyet
ler burada üç orduluk bir kuvvet
le ilerlemekte ve gelişmeler elde 
etmektedirler. Bu suretle Dondaki 
Alman koridoru hem bir az daral
mış, hem de uzamıştır. Bu hal, 
Stalingraddaki Almanların zaten 
güç olnn mevkilerini dünküne 
nisbetle bir derece daha güçleştir
miştir. 

Şimal Kafkaslarda harekat ye
niden bir duraklama devresine gir
miştir. 1htimalki yağan şiddetli 
y~ğmurlar büyiik ölçüde hareket
lere meydan bırakmamaktadır. 

Novorosiskin cenup bölgesinde 
Sovyetlerin b iiyük ve yeni bir ta
arruz. hazırlamakta olduğu bazı be
lirtilerden anlaşılıyor. Dün ak
şamki harl'ketlere bakılırsa Sov
yetlerin Kafkas yolunu kesmek 
için şimale doğru bir taarruz hare
ketlerini beklemek icap edecektir. 

AFRtKA SAVAŞLARI 
Şimal Afrika hareketlerine ge

lince; sekizinci İngiliz ordusunun 
takip hareketleri adeta durmuş 
gibidir. Bunun ikmal güçlüklerin
den ileriye geldiği sanılıyor. 

Tunusta mevzii hareketlere de
vam edilmiştir. 

Londra ·Vaşington· Ctızayir arasında 

-*
Almanlar bu qrev-
lere yeni teulıif a la 
muhabele et Her •• 

Londra, 29 (A.A) - Müstakil 
Belçika Ajansı b"ldiriyor: Belçika 
hukimleri on günden beri grev ha
lindedirler. Mahkemeler kapanmıŞ
br. Davalara bakılmıyor. 

Grevin sebebi Belçika temyiz 
mahkemesi azalarından bazılarının 
işgal kuvvetleri tarnfından tevkif 
edilmiş olmasıdır. 

Alman askeri makamları bu 
grev vesilesiyle bir çok kimseleri 
yeniden tevkif etmişlerdir. Rehi
neler alınmıştır. 

Geçen umumi harpte de Bl'lçika 
hakimleri 1918 ~ubatında böyle 
bir grev yapmışlardı. 

-------
Po!onvanın Mcsho· 
va elçisi Londrada 

-*-Londra, 29 (A.A) - Polon-
yanın Moskova büyük elçisi Samer 
Kuibişeften hareket etmiştir. Lon
drada bir kaç hafta kalacak ve 
Vaşingtondan lngiliz payihtahtına 
dönmek üzere olan başvekil gene
ral Sikorski ile görüşecektir. 

-----
lfENİ BİR 
ZELZIE!LE OLDU 

-*-
Budapeşte, 29 (A.A) - Bu

dapeşte rasathanesi bugün (dün) 
4,43 dakika ve 25 saniyede bir 
yer sarsmtsmı kaydetmiştir. 

-------
AFRIK4 • MJTTEF,KLER 

~~~~'*·~~~~ 

r~üttt: f ,kler 
Diplomatik görüşme her yardımda 

neticeye gidiyor hulu *acak • 
ıyı 

~-----~----
B. Hull e<Generaı Jiro meucut aslıeri fef • 
ıerin en büyülılerinden bir .. dir .. n dfiyor ••• 

~--~---~~--
Londra, 29 (A.A) - Bu sabah- ya ulaştırılmasını ve milli komite-

iti İngiliz gazetelerinin esas mev- ye bildirilmesini rica ederim. 
&uunu Fransız.lann vn.ziyeti teşkil M~DAG4SKARDA • 
etmektedir. Bütün gazeteler gene- ESIR EDILENLER 
ra1 DcgolUn dün radyoda verdiği Deyli Telgrafın eski Paris mu-
nutku neşrediyorlar. Diplomatik l·abiri amiral Muzelyenin bu ınek
muhabirle.r yazılannda iki Fransız tubunu neşrettikten sonra şöyle 
grubu arasında yakında bir anlaş- devam ediyor: 
ma husule gelebileceğini kuvvetle Bugiin İngilteı·edc Mndagaskar-
belirtmektedirler. da esir edilen yüzden fazla Frnn-

Dey li Telgraf gazetesinin eski sız subayı vardır. Bunlar da ge
Paris muhabiri, nmiral Müzelye ueral 'Degolün yanında hizmet 
tarafından general Degole gönde- edecekle.rd?r. Fnkat daha geniş 
rilen bir mektubu neşretmiştir. bir Fransız birliği hasıl olduğu 

Bütün gazeteler general Jironun takdirde çarpışmağa da haz.ırdır
bir kısmı C'.ezayirde, bir kısmı da far. 
!Almanyada esaret zamanında çe- SİYASİ VE 
kilmiş fotoğraflannı neşrediyorlar. ASKERİ İŞBİRLİÔİ 

Niyuz Kronik! gazetesi şunları 
İNGİLTERE ELÇİ yazıyor : Şimal Afrika siyasetin-
GÖNDERMELİ deki anlaşmazlık Fransız dahili 
Niyuz Kronikl gazetesi baş ya- siyasetinde kanşıklıklar yaratmış-

.ELSlllda İngiltere hükümetinin şi- tır. 
ınal Afrikadaki siyasi rollerinin Ayzenhover • Darlan anlaşrna-
ni istemekte ve müttefiklerin şi- 5' tehlikeli ihtilti.flara yol açmıştı. 
mal Afrikadnki siyasi rollerinin Miittefikler bugünün daha müsa
öneminden bahsetmektedir. i: .şartlarından en yi şekilde istifa-

Bu gazetenin dıplornatik muha- de etmelidirler. Fransız impara
biri Londra ve Vaşington ile Ce- torluğunun teşkilatlanması Fran
ızayir arasındaki dıplomatik görüş- sızların işidir. Fakat İngiliz ve 
melerden bahsetmekte ve mem- Amerikan ordulann hürriyetin ye
ı:uniyet verici bir neticeye vara- niden tesisi için Fransız impara
cıığını ümit etmektedir. torluk araz.sinde çarpışıyorlar.Bun-

Muhabir diyor ki : Fransanın dan dolayı Vaşington ve Londra 
istikbalden tamamen limit kestiği ile hür Fransızların mümessilleri 
bir tında .lnıdrctli Fransız birlik m-asında sıkı siyasi ve askeri iş 
ve teşkilatının kurulması kadar birliğine ihtiyaç vardır. 
Fransız maneviyatını kuvvetlendi- AMERİKA HARİCİYE 
recek hiç bır şey yoktur. Müttefik NAZIRININ BEYANA'I'i 
şefleri bu bakımdan bütün Fran- Vaşington, 29 (A.A) - Kordel 
ı.ız kuvvetlerinin uzlaşnuısım te- HuII gazetecilere nşağıdaki beya
mine çalışıyorlar. Bugün bu iş ııatta bulunmuştur: 
tamamiyle şahsi ihtiraslardan _ General Jironun şimal Afri-

BiR AM~RtKA GENERA· 
LiNiN D MECI 

Londra, 29 (A.A) -
yosu bildiriyor: General 
ra.ld Daknrda aşağıdaki 
bulunmuştur: 

Fas rad
Fis Ge
demeçte 

c - Müttefik devletler Fransız 
batı Afrikasının askeri ve iktisadi 
bütün ihtiyaçlarına yardım ede
ceklerdir. Biz Dnkarda bu mınta
kanın harp ihtiyaçlannı ıınlamak 
için bulunuyoruz. Batı Afrikası 
bütün kaynnklariylc müttefikler 
yanında yer almış bulunmakta-> 
dır.> 

-------
DEfı iZLERDE 

~~~-..-~~~-

Alma ı _la r !.7 
daha em 

batırdılar 
-*

Almanfapa göre İn· 
giltereden cenuba 
giden bir Jıafilenin 
akıbeti •• 

Berlin, 29 (A.A) - Alman 
orduları başkomutanlığınm husu
si tebliği: lngiltereden hareketle 
cenuba doğru giden bir vapur ka
filesi iki giindenberi denizaltıları
mız tarafından takip edilmekte 
idi. Denizaltılarımız dün gece bu 
kafileye karşı kücuma geçmişler
dir. Top yekun 85 bin tonilatoluk 
15 vapur ve ayrıca refakat gemi
lerinden bir destroyer ve Korvet 
batınlmış, başka üç gemiye de 
torpil isabet ettiği kaydedilmiııtir. 

uzak olarak -derpiş edilebilir. ka yüksek komiserJiğine tayini 
AMİRALiN MEKTUBU mesut bir hadisedir. Bu general * 
Amiral Muzelye general Degole mevcut askeri şeflerin en büyük- 2 ALMAN 

gönderdiği mektupta biltün Fran- !erinden biridir. Yapılan seçim DENİZALTISI BATIRILRt 
81Zların birleşmesi için evvelden müşterek zafere ve Fransanın Ankara, 29 (R.G) -lngiltereden 
beri yaptığı teşebbüsll'ri hatırlata- kurtuluşuna doğru büyük bir gelen bir habere göre dört gilnden 
rak diyor ki: adım sayılabilir.• beri Alman deniza1tılariyle müca-

General Jiro Fransanın düş- delede bulunarak her biri birer 
manlarıyle çarpışmak için birleş- ,:11111111111111111111ııııııııııııııııııııiıııııı111L! Alman denizaltısı l)atırmış olan 
memizi Ltıyor. Biz.zat amiral ~ C . . IEGJE K RŞJ § iki İngiliz muhribi İngüterenin bir 
Darlan da olumbünden Fbir saat ev- § AŞ ~A. J ız.. § limBat~n:NdGöruzilştilr. 
vel harp eden ütün ransız.ların § Çiçek, cemiyetleri hfıla tehd!t § 
birlcşmdcrinin teminine lüzum §.eden en tl'hlikcli bir hastalık E DENİZALTISI BATTI 

t 

-*
PETENE FrlD NSIZLAR 

AÇTI DEM ŞLER, 
HALBUKi.,. 

Londra, 29 (A.A) - Dün ak
sız kuvvetleri komutanı General 
sfız kuvvetleri komutanı general 
Bann Almanlar Tun usa girerken 
çıkardığı günlük emrin metnini 
n~retmiştir. Bu metin o zaman 
emniyet sebepleri dolayısiyle neş
redilmemişti. Bahıs mevzuu olan 
günlük emrin metni oudur: 

c - Tunus ordularının subay 
w erleri, Alman generali Neh
ring 18 ikinci teşrinde bana bir 
ültimatom göndererek Tunus top
raklarının hemen hemen bütünlü
ğünün kendi kuvvetlerine bırakıl
masını istemiştir. Buna verdiğim 
cevapta §eflerimizden aldığım 
emirlerin ve askeTi ~refimizin 
böyle bir şeyi kabule mani oldu
ğunu bildirdim. Alman mümessili 
bunun üzerine 19 son teşrinde en 
geç saat 7 de muhasematn başlıya
cağını tebliğ etti ve Almanlar ma
reşal Petene muhnsematı bizim aç
tığımızı söylediler. Silah arkadaş
lanmıza evvel& Almanların ateş 
ettiğini tarih tesbit edecektir. 
Fransa emrinde ve şerefimizi mu
hafaza için ilk olarak ölen ederin 
hatırasını tazimle anar, hepsini 
tebrik ederim. 

Bundan başkn 19 son teşrinde 
general Nehring bana diğer bir 
ültimatom göndererek kıtalanmla 
birlikte Almanlarn iltihakımı iste
miş ve aksi takdirde hücum ede
ceğini bildirmiştir. Halbuki Al
man hava kuvvetler daha evvel 
hücuma geçerek sivilleTden ve er
lerden bazılarını öldürmüş ve ya
rnlnmıştı. Bu hareket Nehringin 
vereceğim cevabı esasen bildiğini 
göstermiştir. Almanlar bu suTetle 
mlitarekeyi bozarak hudut çizgisi
ni sreçmiş ve Tunusn hücum etmiş
lerdir. 

Cezayirde bulunan Fransız kı
talariyle mfüıtereken 25 yıl önce 
olduğu gibi hüvük 19 18 znferini 
beraber kazandığımız müttefikle
rimizin yardımını kabul edcee
ğiz. > 

-------
BİRL G: DOC~U 
~~~~"*·~~~-

" U ego l"' ge
nera ".Jfro'' 
yu methett• 

-*-
Bütün Fransız va-
tanperverleri ve 
lıuvvetleri teıı lıu
manda altında bir
leşme~i arzu edi~or 

Londra, 2 9 Radyo) - Gene
ral Degol Londra radyosunda söy
lediği bir nutukta, general Jirodan 
hararet ve şitayişle bahsetmiş ve 
şunlnn söylemiştin 

- Fransanın en feci günlerinde 
başkumandanlık vazifesinin ona 
verilmesi düşünülınüştıü. Fa.kat 
Jiro esir dügtüğünden buna imkan 
olamamıştı. ( 

Bütün Fransız vatanpervederi, 
kara. deniz ve hava kuvvetleri bir 
tek kumanda altında birleşmeği 
arzu etmektedirler. Bütün Fransız 
İmparatorluğunun harpte ittihadı 
pek yakında gerçekleşecek bir fi
kir haline gelmiştir. Her Fransızın 
ynlnız bir memleketi vardır: Fran-
sa. ••• 

Bizler o tarzda hareket etmeli
yiz ki bütün Fransızlar müşterek 
dava uğrunda tek bir çarpışma 
yapmak imkanını bu1nbilsinler. 
Gayemiz bölünmez Fran.1anın kur
tuluşudur.> 

"* 
Londra., 29 (A.A) - General 

Degol radyo ile yaptığı demeçte 
Fraruanın teslimiyet devrinde ge
ç!rdiği hadiselerin bir tarihçesini 
yapmış, kendisnin en karanlık gün_ 
!erde milli idareye tabi .olarak mü
cadeleye atıldığından bahsetmiş ve 
demiştir ki: 

c - Bütün FransıZ ordu1annın 
mücadelede birleşmesi artık bir di
lek olmaktan çıkmış ve pek yakın
da tehakkuk edecek bir gaye hali
ne gelmiştir.> 

olduğunu söylemişti. §olarak tıp alemini mec:gul et-§ Roma, 29 (A.A) - ttalyan teb-
Amıral Darlan Fr·ansa kurtul ., ligii: Akdenizde bir di.ic.man deniz- -.-~ ... ------- :: mckte berdC>vamdır. Çiçeğin El r·· ~ ....... 7.r.r.r.r~.r.r.r.r.r..r~ ....... , ....... _:d': 

auj;,ru zamnn siyasi rejimini ve şef- E tahribatı bilhassa çehrede ol-§ nltısı harp gemilerimizden biri ta- ı Fransız Somal.·si l1 
lerini bizzat Fransız milletinin se- E duğu iç~ bir ınsanı hayatmm:: rafından batırılmıştır. H'Ur F0tan~ızlara ~R 
ç.eceğini söylemişti. Bunlar benim - d · - ---- N 

:: devamınca erın teessüre sev-= ., •• ,,,.. ıı. ı· ~ 
daima müdafaa ettiğim prensip- - k d = Hırvat hü8ıümet 1 ! .. ~ıınıOK e ·~ 
!erdir. v; eminim ki sizin de prcn- g ~a~~nuzu çiçekten koru-§ reisBne b .. r suilıast Londrn, 29 (A.A) - Hür 8 
EPl7nn:z bunlardır: . . § mak iç;n hem kendinizi, hem E S Fransız komitesinin neşrettiği 1 

Sıyası ha~atı sa:~ı}:et.l~. olanla- §de yavrunuzu aşılatmayı ih- § h!lzır!anmıs.. 8 bir tebliğe göre Fransız Soma-
ra bırakarak askerı ış~ırlıgınc yar- :: mal etmeyiniz. Sizin ihmaliniz:: Londrn, 29 (A.A) - Alman- IS lisi sava~n Fransnya iltihak ~ 
dım ~tmek maksa~ıyle . 1?40 .. ta -§bazen bütün bir mahalleyi§ ya hududunda bir yerden bildiri!- etmiştir. Degol kuvvetlerinin ;, 
Cebeluttankta yn~tı.gun gı~ı duş- E khdıt etmeğe müsaittir .. He-§ diğine göre Hırvat hükümet reisi bayrağı dün gece mühim Ci- 1 

manla muharebe. ıç~ de~ızde ve :: !!len en yakın belediye mınta- :: Pavelice bir suikast hazırlanmış ve buti limanı üzerinde dalga- § 
karada her hangı bır vaztfeye ha- :;: kasına baş vurarak aşılanınız.. :: bu yüzden Paveliçin sarayını ta- lanmağa başlamıştır. ~ 
zırım. Bu taleb:mın general Jiro- :1 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı?. mir eden 200 işçi tevkil edilmiştir.~~~_,~ 

-*-· 
Sunada Japon çıfıqı 
püsJıürtüldü ve yeni Bunlara mallarını 'J'ülıiyeye getirip sat
,,,,. rahne açıldı.. mazlaıesa cezalandırı!acahları bHdirildi ••• 

Melburn, 29 (A.A) - General İstanbul, 29 (Yeni Asır) kiyede sabnaları lüzumu bildiril-
Mak Artür karargahının tebliği: Hariçten akreditifle mal getiren miş, aksi halde cezalandırılacakları 
Ağır bombardıman uçakları yeni bazı tacirlerin mallarını memleket gibi akreditif mallar geti.rmele
Britanyada ve Rabaulde düşman haricinde snttık1an tesbit edildi- rine iz.in verilıniyeceği bildiril
gernilerini, iç tesisleri bombala- ğinden bu gibilere mallannı Tür- mi.,'itir. 
mışlardır. Büyük bir kruvazöre ilç .__ ·-------------

tam isabet kaydedilmiştir. Alevler t b l b ı d • • 
~~~~nb~~a~~~:. kruvazörün battığı s an u e e 1 y es ın -

BUN ADA 

Yeni Ginede Buna ltesinfnde d 500 k t k b ld 
~~me~:ıi: ~=ı!trap~;!;1ate;~~ e ar ay o u 
kürtlilmüştür. Karşı taarruzumuz 
dilşman mooafaasında bir rahne 
açmıştır. 

Japon aenizaltılan gece karan
lığında Buna kasabasını bombar
dıman etmişlerdir. Hasar yoktur. 
Ağır bombardıman uçaklan 

Gasmatayı, orta bombardıman 
uçakları ise Laeyi bombardıman 
etmişlerdir. Felemenk Yeni Gine
sinde bir dü.şman keşif tayyaresi 
dü.şürülmüş Fi§hafende düşmanın 
uçak meydanı bombalanmıştır. 

HAREK.EI1N lVCAHtYETt 
HARIIT:tNtN MAIDYETt 
Londra, 29 (A.A) - Bu sabahki 

Yeni Delhi resmi tebliğini incele
yen Royterin askeri muharriri di
yor ki: 

cMiittefiklerin Birmanyadaki 
ileri hareketini şimdilik kat'i bir 
ileri hareketi addetmeınelidir.. Bu 
hareket, Hindistan şark hudutlan
nm emniyeti için lüzumlu bir te
Ş€-bbüsten ibarettir.> ___ , ___ _ 
~ATAN FRA ~SIZ FiLOSU 

~~~~*·~~~~ 

Filo sulhtan 
so 1.ra yüzd .. -

rülebi İr· 
-*-

BUNUN ICIN DE BOYOK 
ASRAF LAZI 

Cenevre,2 9 (A.A) - Junıal 
Döjenev yazıyor: 

Tulonda kendi kendini bntıran 
Fransız filosu bir enkaz yığını ba
lind edir. Batan gemilerin çıkarıl
mnsı işi ancak sulh zamanında bü
yük masraflaTla başanlabilir. Fa
kat bu gemiler yüzdürülae bile ma
kine ve elektrik aksamı gibi mo
dern hnrp gemilerinin e.n hayati 
aksamı artık ile yaramaz bir halde 
olacaktır. 

-------
akineye 

Verilir en 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ALMANLAR 
imha ediliyor
Moskova, 29 (A.A) - Royter 

muhabirinin verdiği bir habere gö
re Stalingradın cenup batısındaki 
Sovyet bir.uk.leri bu bölgede ikiye 
bölünmüş olan mühim Alman 
kuvvetlerini imha etmek.le meş
guldür. Alman takviye kıtalarının 
geri kalan kısım.lan da Kız.ılordu
mın indirdıği darbeler karşısmdıı 
~eri ~ekilmeğe devam ediyorlar. 

Dallara ilıinci 
Amerilıan heyeti 
geldi ... 
Londra, 29 (A.A) - Fas radyo

&unun bildirdiğine göre Dakn.ra 
ikinci Amerikan heyeti gelmiştir. 

Zabıtanın bütün araştırmaları şimdililı 
bir netice vermedi, hırsızlar ararııy(»r ... 

İstanbul, 29 (Yeni Asır), - müş, zabıtaoı belediyeden hiç 
Ankaradan gönderilen ucuz. kimsco.iıı çıkmaması jçin tedbirler 
ekmek kartlarından beş yüz alınmışsa da araştırmalara rağ
adetlik bir paketin belediye iktisa-t men knrtlar bulunamamıştır. Hır
müdürlüğünde kaybolduğu görül- sızlığın failleri aranmaktadır. 

Yugoslav ordusu 
kati ve son galebe 
gününü bekliyor 
~--~·*-~--

Gene r a ı Miftailovi
çin Jngilizlere çelı
tiği telgraflar •• 

Londra, 29 (A.A) - Orta şark 
müttefik orduları Başkumandanı 
General Aleksandr ile bava ve de
niz kuvvetleri Başkumandanlanna 
kazandıkları son muvaffakıyetler 
münasebetiyle Yugoslavyadaki 
savaşan kuvvetler Başkumandanı 
General Mihailoviç tebrik telgraf
ları göndermiştir. Mihailoviç bu 
telgraflarında diyor ki: 

cYugoslav ordusu adına ve ken
di adıma zaferlerinizi tebrik ede
rim. Bu parlak zaferler Majeste 
Piyer ordusunda şevk ve heyecan
la karşılanmıştır, Yugoslav ordusu 
zulilm kuvvetlerine karşı kat'i ga
lebenin kazanılacağı gilnle.ri sabır
•• :J,kla beklemektedir.> 

%••• 
ALMANLARA GÖRE 
(Baştarab 1 ınci Sahifede) 

ytik Don kavsinde yeni düşman 
hilcumlan akamete uğratılmıştır. 
Çevrilmi§ bulunan bir düşman 
grubu imha edilmiştir. 

24/tLKKANUNDAN BERt 
24/llkkanundan beri hava kuv

vetlerinin de iştirak ettiği muha
rebelerde 65 tank, 30 top, ağır ve 
hafif bir çok piyade silfilılan ve di
ğer harp malzemesi tahrip edilmiş 

Hindiçinid~ Mih· 
"ere karşı aleyh
tarlık artıyor 
~~~~·*~~~~ 

Fransız umumi va
lisi tam bir Japon 
aıetidir deniliyor 
Yeni Delhi, 29 (A.A) - Müsta

kil Fransız ajansı bildiriyor: H in
diçini halkının çoğu Mihver aleyh
tnndır. Müttefik muvaHakıyetfori 
bu aleyhtarlığı daha ziyade körük
lPmiştir. 

Sonteşrinde Amiral Darlanın şi
mal Afrikası başına gelmesi japon 
kontrölündeki Hindiçini idaresini 
ellerinde tutmakta olan denizcile
rin dun.ununu pek ziyade zayıflot
m1ştır. B. Lavnl umumi vali Deco
ux'yu geriye çağınnış ise de, ja
ponlar müdahale ederek Deco
ux'yu makamında muhafaza etmiş. 
}erdir. Bundan başka Decoux Ami
ral Darlanın siyasi tehavvülleri 
yüzünden de prestejini çok kay • 
betmiştir. Bu iki funil kendisini 
tamamiyle japonlann kucağına dü. 
şürınüş ve halkın kendisine karşı 
güvensizliği hızla artmıştır. Şura• 
sı hatırlanmalıdır ki japonlar Hin
diçini işlerine doğrudan doğruya 
pek nadir olarak müdahale etmek
te ve bunu gerekirse bu maksat 
için kurduklnn Fransız - japon 
yUksek komiserliği vasıtasiyle yap
maktndırlar. Fransız memurları 
kukla olmadıklarını fileni surette 
gösteriyorlar. " ____ , __ _ 

veya ele veçirilmiş ve çok sayıda TRABLUSGARBE DOGRU 
da esir alınmıştır. Düşmanın ka- . • 
yıbı esir sayısından çok yüksektir (Haştarab 1 mcı Snhlfede) 

limen gölünün cenup doğusunda kaydetmişler, büylik yangınlar 
dilşman topçu ve tank kuvvetleri- çıkarmışlardır. 
cin desteklediği hilcumlanna de- 4 MİHVER GEMİSİ BATIRILDI 
vam etmiştir. Bu hücumlar düş- Londra, 29 (Radyo) - Britan
mana ağır kayıplar verdirilerek ya denizaltıları İtalyadan Airika
püskUrtülmilştiir. 34 tank, tahrip ya levazım taşıyan dört gemiyi 
~. batırmışlardır.. Bunlardan ikisi 

petrol yüklüdür. 
01ı.ş kaybolmuştur. Cenup istika- Londra, 29 (A.A) - Amirallık 
metinde uçan bir av teşkil.imiz dairesinin tebliği: 
Tunus Trablus hududundaki düş- Hamamet körfezinde bir denizal
man kuvvetlerine asker, benzin tımız benzin yüklü küçük bir iaşe 
ve sair malzeme takviyesi götiir- gemisini hücumla batırmıştır. Ay
mektc olan taşıt kafilelerine hü- nı deniz.altı küçük bir petrol gemi
cum etmiştir. 20 taşıt tahrip edil- sine de hücum ederek karaya otur
miş veya yakılmıştır. İki veya Uç masına sebep olmuştur. Düşmanın 
düşman avcısı uçak meydanları- üçüncü bir aşe gemisi de aynı de
mızdan birine yapılan bir akın es- nizalb tarafından ağır surette ha
nasında düşüriilmüştUr. Aynca sara uğratılmıştır. 
hir bomba uçağı da tahrip edil- Napoli yakınlarında diğer bir de_ 
miştir. niza1tımız cenuba doğru gitmekte 

Dün uçan kalclerimiz Sus li- olan orta büyüklükte ve yüklil bir 
manına ve doklara hilcum etmiş- iı?şe gemisine hücum etm~ir. Bu 
lt!rdir. Kayıbımız yoktur. Antre- geminin batm~ olması muhtemel-

cıJMAL AFRİKADA polara isabetler kaydedilmiş ve dir. 
'1 kalın duman bulutlarının yliksel- Roma, 29 (A.A) - Tebliğ: Hava 
Aslıeri durum.. eliği görülmüştür. Birliklerimiz teşkillerimiz Libya çöllerinde düş-
Londra, 29 (A.A) - Şimal Af.- düşmanı ağır kayıplara uğrattık- man kollanna müteaddit hücum-

rikadaki müttefik kuvvetler umu- tan sonra şimdi Mecezelbabın se- larda bulunmuş ve çok sayıda uçak 
mt karargahının tebliği : 27 ilk h,z kilometre şimal doğusundaki tahrip et.ıniştir. 
k.Anun gecesi şimal kesim.inde ke- bir tepe üzerinde işgal etmekte 
sil kollarımız düşmanla temas ha- o!duklan mevzilerden geri alın
lmde bulunmuşlardır. Bomba tay- mıştır. Bu nokta Noel arefesinde 
yarelerimiz düşman hatlarının ge- ve Noel günü şiddetli muharebe
r!Sindeki yolları bombardıman et- lc>re sahne olmuştu. 
mi.ştir. Dün kısa siiren bir topçu _ , __ _ 

düellosu olmuş ve her iki taraf 8 inci ordu Sirtenin 
~?1"şı tarafın m~v~e~ini dövmüş- 80 lıilometre batı· 
tur. Topçumuz ıkı duşman tankı-
r:J tahrip etmiştir. Hafif düşman Slnda toplanıyor 
bırlikleri Mecezelbabın şimalinde- Londra. 29 (A.A) - Fas radyo

ORDUMEBVSU 
DEFNEDİLDİ .. 

kı mevzilerimizden birine hücum sunun buglin öğleden sonra ver
ctmi~lerse de hedeflerine erişme- eliği haberlere göre sekizinci İn
ğe muvaffak olamarnı.şlardır. İleri g:liz ordusu Sirtenin 80 kilomet
l::ölgeler i.izerinde dün yapıian ha- re :ı,alısında toplanmaktadır.. Bu tır, 

İstanbul 29 (Yeni Asır) 
Dcğirmendere köşkünde vefat ey
leyen Serveti Fünun müessesesi 
Ordu mebusu Ahmet İhsanın ce
I\nzcsi bugiin (dün) öğleden sonra 
Değirmenderedc merasimle kald ı
nlmış, vasiyeti üzerine Dcğirmen
dercoeki kabristanına defnedil
miştir. Merhum 74 yaşında idi. 
öliimü derin teessürle karşılanmı'"-

va keşifleri esnasında Spitfayer arada general Montgomerinin ön- -----------
uçaklarından mürekkep bir teşki- cü kıta1an Rommelin artçı kuv- rck Alman generali Nehring ba\ 
l:miz altı Messerşmit himayesinde \etleriyle daimi temas halindedir. bültenlerini? pek büyük bir ehen · 
uçan Yunkers 88 tipinde altı düş- Bu İngiliz öncüleri Afrika mih- miyet vermiyorlar. Şimal Afrikı -
r.ıan bomba uçağına rastlamıştır .. ver ordusunun ana kuvvetlerini daki müttefikler umumi karar -
{;çaklarımız iki Yunkers ve bir de hırpalamaktadırlar. hından alınan bir habere göre A • 
Iı.Jesscr.şmit uçağı düşürmüşlerdir. Tunusta yağmur çamur ve so- manlar ft"n.up kesimine taze kli -
Avcılarımızdilll biri kayıptır .. Av ?,"Uk ki tarafın da hareketlerini vetler gctırmişlerdir. Mihver km 
ı:çaklarırnız düşmanın motörlü r,üçleştirmektedir. Diğer taraftan vetleri dün Fahs köprüsünün cc
taşıtlarma hücum ederek en aşa- Cezayir radyosundaki Amerikan nubunda bu taze birliklerdeh b -
ğı 12 taşıt tahrip etmişlerdir.. Bu sözcüsü şu demeçte bulunmuştur: Zllannın iştJrakiylc karşı hücun 
rıareketler esnasında da bir avcı- Gerek general Ayzenhover, ge- geçmiı;lerdir. 

• 


