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f'ıln münderecatından mesullvet kabul edilmez.. Cümhut'iyetin "e Cümhuriyet eset"lerinin bekçisi sabahlan çıkaf' siytuf gazetedif'. 

Yeni Vergi zamları yarın başlıyor 

Nakliyat, eğleo.ce, ipekli, Ha kof im--

yünlü pamuklu fiatı artıyor ha m~h~r~-
---'-- belerı bıttı 
Jngi}tere ve/Kibrit ücreti, damga resmi, hay· 3 Rus o:dusu yok 

A •k · van vergisi de artmakta... edildi. 240bin esir ve 
m erı a '- 1249 tank alındı 
---*---

Daha uzun zaman 
müdafaada 
lıalamıyacalılardır .. 

Bazı maddeler l~in IJeya nnaıne 11erilece1ı • Def-
terdarlığın çalışmaları sayesinde İzmir merlıe· 

zinde tahsilat JJ na ilyon lirayı IJuJdu.. 
Ankara, 30 (AA) - Bazı vergi ve NAKLİYAT RESMİ 

resimlere zam yapılması ba.itkındaki ka- 3 - Nakliyat resmi, banliyo ve şehir 
ŞEVKET BİLGİN nunla şeker ve glikoz istihlak resminlıı içi nakil vasıtaları hariç olmak üzere, 

arttırılmasına dair kararname bugünkü şimendifer ve vapur seyahatlerinde bi-
resınl gazetede neşredilmiştir. rinci mevki için yüzde 25, 2 inci mevki 

Mihverciler bütiin cephelerde taarruz HAYVAN VERGİSİ için yüzde 20, tiçüncii mevki için yüzde 
lıalindedirler. Böyle bir zamanda, Rus- 1 - Merinos vergisi 40, teftik keçi ona çıkarılmıştır. Ayrıca yataklı vagon-
lann çok ağll' yükünii biraz hafifletmek vergisi 45, koyun ve kıl keci vergisi 80, larda yatak ücretlerinden yüzde 10 re
için, müttefiklerin de batı A'\.'11Jpada manda, at ve katır vergisi 125, eşek ver- sim alınacaktır. 
ikinci bir cephe açmalan meselesinin gisi 21 kuruşa çıkarılmıştır. Eşya nakliyat resmi yüzde beşten ona 
dünya umumi efkinnı her zamandan zi- DAMGA RESMİ iblağ ed:Jmiştir. 
~ade ilgilendiren bir mevzu teşkil et- 2 - Damga kanununun maktu kısmı- KİBRİT VE ÇAKMAÖA ZAM 
lncsi pek tabiidir. Şurası dikkate şayan- na ve 33 üncü maddesine tabi evrakın 4 - Kibritlerden alınan müdafaa ver-
ti ki İn iliz Am rikan d 1 t dam-ır • g - e ev ~ a . geçen sene arttınlan resimleı'i daha bir gisi 90 paraya, çakmak müdnfaa vergisi 
lan, bu meseleye Jıer temas edışlerınde · ı- arttırılmı ...,_ (Sonu Sahile 2, Sütün ı de) 
lnürnkün olduğu kadar ihtiyatlı bir li- rnıs 1 Şuı · 
san kullanmak suretiyle yersiz bir iyim- ---------------

serlik havası yaratmaktan daima sakın- Kız Sao'at okulunun ekspozisyonu 
tnışlardır. Saliihiyettar1arm vaadlcri, 
A.vrupanm kurtuluşımda bir dönüm 
boktası teşkil edecek olan ikinci ccphe
tıin ancak ııvakti gelinceıı açılacağını 
lıiJdirmekien ibaret kalmıştır. 
Şu vakti gelinee tnbirinden acaba ne 

kastetmişlerdir? 
Ne gibi şartlar tahakkuk etmelidir ki, 

.\nglo Saksonlar lataya ayak basmala
tına imk.lln verec-ck olan büyük taarruz
da hiç tereddüt göstermesinler? 
Şimdiye kadar ortaya konan fikirler

den şu neticeyi çıkarmak kabildir: 
1 - Müttefikler, kafi ve acil bir za

turet mevcut olmadık!;& gereken hazır
ltklannı bitirmeden, 

2 - Denizde ve havada kat'i hakimi
)eti temin etmeden, 

3 - Batta Almanlar, doğu savaşla
'tında büyük ölçüde yıpranmadan ikinci 
tepbeyi açmıyacnklardır. 

Fakat burada söyle bir sual habra 
relebilir. 

Mihverin taarruzları seri inkişaflar 
lrzeder de Sovyet ın.uka"·cmeti ciddi 
11\lrette zaara uğrarsa müttefikler, ikinci 
tepheyi açmak brsatını ka~ırmıs olmı
Yacaklar mıdır? 

l{ızlarımız ~ok 
iyi ~alışıyorlar 

Efıspozlsyon dün alışanı törenle açıldı ve Jıız· 
ıarıınızın güzel eserleri tafıdirle fıarşılandı

Cı -·-·-•-•-•-a-•-•m•a-•-• .. •-• 1 
J 

Sovyetlere göre 
····-·~·-·-·- -·-·-·-ı-·-·-·-ı• 

3 Rus ordu-
sunun cevril 

t 

diği hayali 

Maarü vekaleti İzmir Akşam Kız Sa
nat okulunun yıllık ekspozisyonu dün 
akşam saat 17 de törenle, güLide bir da
vetli kütlesi huzurunda açılmıştır. Vila
yet ve belediye erkanı ve daire şefleri
le kalabalık bir davetli kütlesi törende 
bulunmuşlar ve okul direktörü Bn. Ne
vin Ertur tarafından karşılanmışlardır. 

Talebe eserler.nden ibar~t o1an bu 
ekspozisyon son yıllarda İzmirde açı
lan talebe eserleri sergilerinin hepsin
den daha büyük bir itina ile hazırlan
mıştır. Okula ge1miş olan davetliler 
okulun temizliği, intizamı karşısında 
hayran kalmışlardır. 

Anglo Saksonlar Rusya harbine hala- *---
ti ehemmiyet atfettiklerine göre, duru- 'J • t• k t• d 

Davetliler salonda bulundukları sıra
da biçki - Dikiş mezunlarının defilesi 
başlam.Şır. 

bıun bu derece ağırlaşmasını beklemi- zyum ıs ı ame- 'n e (Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

-*-2016 top, 558 uçafı, sayı· 
lamryacafı fıadar çofı 
malzeme ele geçirildi 
Berlin, 30 (A.A) - Alınan Başku-

mandanlığınm hususi tebliği: Büyük 
Harkof meydan · muharebesi bi~tir. 
General Fon Bookun idaresindetki cephe 
kesimlerinde Orgeneral Fon Klaystm 
kara kuvvetleri, zırhlı kuvvetlerle bir
likte düşmanın şiddetli hücumlarına 
karşı koyarak müdafaa harbini bir yar
ma imha uıferi haline ge~lerdir. 
Bir Rum.en kolordusu ile bir Macar, bir 
İtalyan ve bir Slovak birliği Alınan kı
talariyle birlikte harp etınŞer ve bu 
kanlı zaferden hisselerini almışlardır. 

Orgeneral Fon Lörun bava birlikleri 
gerek müdafaa, gerek taarruz esnasında 
fedakarlıkla harp etmiş ve d~man hava 
kuvvetlerini mağHlp ederek harp saha
sını terke mecbur kılmıştır. 

2 piyade ve '1 süvan tümeniyle 14 
zırhlı tugaydan mürekkep 6 ncı, 14 ncü 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

,, Yıldırım har
binin artık mo-

dası veçti" 
---·*·---

Böyle diyen İngilizler 
Almanların zaferlerini 

gitgide daha pahalı 
ödiyecefılerinl ııave 

ediyorlar .. 
Londra. 30 (A.A) - Ahnanlann 

Rusyada ve Llbyada yapmakta olduk1a
n muharebenin neticesini şimdiden tah
min etmek kabil değildir. Yeni Alman 
taarruzunun yıldırım tesiri olmadığı sa
bit olmuştur. Rayşın ordusu bugün de 
düşmanlarını korkutacak derecededir. 
Fakat Almanlar git gide zaferlerini da
ha pahalı ödeyeceklerdir. Artık yıldırım 
harbi, Alman harp lugatinde modası 
geçmiş bir kelimedir. 

)ecekleri şüphesizdir. AJ J •d 
Bar kof Mulıarebesinin gerçek ge- ID11D ara yeni en 

lişimi hakkında henüz doğru dürüst bir taarruz d · ı ı · 
fikir edinilmiş değildir. Almanlar elli e 1 ( I 
Sovyet tümeninin, yani yarım milyon- --*--

f ....... J ... A.;k;·~i'···v~~·iy;ı··1······1 
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elan çok fazla askerin kuşatılarak imha 
ediJrnek üzere olduI.runu bildirdikleri Almanlar netice31e IJü· 
lıaıde, Moskova bu haberi tekzibe bile yüfı tesiri Olacafı lJir te• 
değeri olm1yan bir hayal olarak vasıf- şelJIJüsü başaramadılar, 
landınnıştır. Şimdilik her iki tarai mu-
lıarebenin kendi lehinde inkişaf ettiğine nehri ge~eınediler .. 
\:anidir. Doğru olarak bilinen şey Har· Moskova. 30 (A.A) - Rus tebliği: 
lof meydan muharebesinin bütün Rusya 30 mayıs gecesi kıtalannıız İzyum is-
lrnıharebeleri üzerinde miihim tesirler tikametinde düşman tank ve piyade 
)'apacağıdır. Bu dev savaşta, Ruslar gi- kuvvetlerine karşı taarruzlarda bulun
bi Almanların da muazzam kayıplara muşlardır. 
lığradıklan muhakkaktır. Bizzat Alman Cephenin öteki kcsimle'l'!nde bildiril
tebliğleri, kuşatılan Rus kuvvetlerinin meğc değer ehemmiyetli bir şey olma
-..asız çok şiddetli karşı hücumlar yap- mıştır. 
lltakta olduklarını haber veriyor ki bu Moskova, 30 (A.A) - Krasnaya 
'la kı.j harbinden maneviyatı yükselmiş Zvetska gazetesinin verdiği mal\ımata 
olarak çıkan Kızılordunun taarruz m- göre Sovyet kuvvetleri İzyum - Baren
~tınu muhafaza ettiğine ve :vılgınhğa kova istikametinde şiddetli muharebele-
tliişmediğine delildir. re devam etmekte ve düşmana ağır ka-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) yıplar verdirmektedir. 
(Sonu Sahife 2. Siitün 2 de) 

Az tank kaybeden, Lib-
ya harplerini kazanacak 
Rusyaya denizden yar dan arttı, Aınerilıa fıryı· 

ıarında ınih11erin denizaltı faaliyeti azaldı..-
Radyo gazetesine göre Libyadaki ha

rekattan muharebelerin ba~ca şu üç 
noktada cereyan etmekte olduğu anlaşıl
maktadır: 

1 - Tobrukun hemen batısında Ak
roma bölgesinde; 

2 - Yine Tobrukun hemen cenubun
da Eladen bölgesinde; 

3 - Tobrukun cenup batısında Bire1-
haşim bölgesinde .. 

İlk üç günde asıl muharebeler Birel
haşimde cereyan ederken bir Alman 
zırhlı kolunun cephenin ortasını zaif 
bularak Eladene kadar varması üzerine 
cenuptaki kuvvetler buraya intikal et
miştir ve ş:rndi asıl harpler şimalde ve 
Alcromada vukua gelmektedir. Almanlar 

· ı ı ı ırı"u ı ı ı ı ı ırın 1111• ı' ı•.,ı • ı • ı ı ı' uııu ı ı ı 11 ı ınnrı · a: 
§ İZMİR BELEDİYESİNDEN: E 
; intflaafJı melJusan ile-~ 
- yeti teftişiyesi riya· ~ 
; setinden: ~ 

= Vilayetimizde açık bulw1an bir me- § 
~ busluk için 31/ 5/ 942 pazar günü sa- § 
: at 11 de İzmir Halkevi salonunda S sseçim yapılacağından sayın müntehi- s 
§b: sani1erin yukarıda gösterilen gün~ 
: ve saatte reylerini kullanmak üzere : - -

tank birliklerinin üçte ikisini bu muha
rebeye iştirak ettirmişlerdir ve Birel

( Sone Sahife .ı;, Sütun 3 te ) 

~ artmıyor i - -§ Radyo ücretlerinin arttrrılacağı hak· § 
E kında dolaşan şayialar üzerine salahi· E 
5 yettar makamlar nezdinde keyfiyeti in- § 
E celedik. ::. 
S Aldığımız ma1funata göre böyle bİI' _ 
~-= şey düşünülmüş değildir. Rr..dyo ücret- § 

]erinde şimdilik hiç bir arttırma bahis 
E mevzuu bulunmıyor. = 
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YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Etrafında çetin mtıJıarebeleT cneyan edem Harkıof 
sanayi bölge$iml en bir göriinü§ 

iki Vekilin beyanatı 

telef onlarda Telgraf ve 
sür'at tenıin edilecek 

---'*·---
Beden terbiyesi ter-

biye meselesinin 
bel kemiğidir 

-*
Miinalıalat 11e maaPlf 11 

elıiJlerinln beyanatı. .. 
Ankara, 30 (AA) - Dün Büyük 

Millet Meclisinde posta ve telgraf ve te
lefon umum müdürlüğü bütçesinin mü
zakereei esnasında münakalat vekili 
amiral Fahri Engin bazı hatiplere ceva
ben ~u beyanatta bulunmuştur: 

« - Son seneler zarfında posta ve 
ııelefon işlerimiz pek çoğalmıştır. Bil
hassa mektuplar ve telgraflar normal 
seneleııdckine nazaran üç misli artmıştır. 
Biliyorsunuz ki büyük bir ordu besliyo
ruz. Bu ordu, memleketimizin muhtelli 
mıntakalarına taksim edilmiştir. Ku
mandanlar arasında mühim yekunde 
telgraf ve telefon muhabereleri oluyor. 

( Sonu Sahife 4, Sütun t de ) 

ltalvanın emeli 
.1 

---*---
Akdeniz de 

Libyadaki'-\ftalyan kuvvetleri Ku
mandanı General Ettare Ba.!tico 

Atrikada durum 
---*----

üstünlük te- Mihver bir 
• • • • 

mını ımış 
-*-

ingilterenin Alıdeniz· 

noktada de
nize vardı 

den çılıarılmasını Fran· -*-
sız nüfuzunun yılıılması Ingilizlerin cenahla· 
talıip etmelidir diyorlar .. 

Roma, 30 (AA) - Ayan hariciye rına hucum teşebbÜ· 
encümeni reisi Salata mecliste dı§ siya- •• k• kaldı 
setinin esas1annı gösteren bir rapor ver· su a ım 
miştir. Raporda deniliyor ki: 

c - Alman - f talyan İş birliği iki --*--
memleketin dostluk gösterilerinde yeni Mihver uınduğu mu11af· 
bir delilini bulmuştur. yeni nizamın iş- fafıı"eti 1ıazanamadı, 
gal albndaki topraklarda şimdiden ken- .7 
dini göstermiş olduğu söylenebilir. ita!- daha şiddetli ınullare-
yanın amacı Akdenizde ltalyan üstün- IJeler IJeJıJeniyor .. 
lüğüdür. Akdeniz, Akdeniz devletlerin-
diT. f ngı1terenin Akdenizden çıkarılma- Kahire, 30 (A.A) - Orta ,ark I~ 
sını Fransız nüfuzunun yıkılması tak.ip liz tebliği: Düşman esas mevzilerimizin 
ebnelidir.> doğusunda hücumda bulunuyor. Zırhb 

1T AL y A BALKAN DEVLETl ve motörlü kuvvetlerimiz Akomanın 
Salata, Arnavutluk.ta İtalyan menfa- batısında dü§lllan zırhlı kuvvetlerini çe

atlerine dikkati çekmiş ve İtalyanın ay- tin bir avaşla karşılamışlardır. Daha ce• 
ni zamanda bir Balkan devleti sıfatiyle __ <_So_n_u_s._h_if_e_4_,_S_ütun __ ı_d_e_> __ 
cenup doğu Avrupa üzerindeki alaka-~ 
sından ve menfaatlerinden bahsetmiştir. ~ 

SON DABill 
••••••••••• 

Ruslar Harkofa doğ· 
ru i lerJedi k lerini 

söylüyorlar 
Moslwva, 30 (A.A) - Harkof istika~ 

metinde ilerleyen kuvvetler b ir köy ile 
bazı mevzileri almışlardır. Alınan kuv
vetleri, Timoçenko kuvvetlerinin yan 
kesimine bir hücumda bulunmuş, fakat 
kanlı zayiatla püskürtülmüştür. Sovyct 
taarruzu Harıko!un şimalinde 12 mililer
lemiştir. 

Mihver Afrikada 
ilerleyemiyor •.. 

Roma, 30 (A.A) - Resmi tebliğ: Mar-
marik cephesinde motörlü ve tank kuv
vetle:rimizin hareketleri dii§manın inat
çı bir mukavemetiyle karşılaşmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın gerile
rini ve taşıt kollarını muvaffakıyetle 
bombalamıştır. 
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Yeni Vergi zamları 
yarın başlıyor 

ŞEHİR HABERLERİ: lngiltere ve 
Amerika 

( Baştarab 1 inci Sahifede) 

1,5 kıu.uşa çıkarılmıştır. Bu zamdan 
sonra beher kibrit kutusu 4 kuruşa satı
lacaktlr. 

EÔLENCE VERGİSİ 
5 - Tiyatro ve sinemalardan alınan 

ı-esU.., asker ailelerine yardım zammı 

hariq. yüzde kırka çıkarılmıştır. İSİ 
İHftACAT VE MUMELE VERG 
6 - İhracat maddelerinin ihraç ver

gisi yüzde ona çıkarılmıştır. 
7 - Banka, Banger ve sigorta şirket

leri .uamele vergisi yüzde yedi buçuğa, 
imallö ve ithalat muamele vergisi yüz
de ti ~uçuğa ibl.Ağ ecli1ıniştlı-. 

PAMUK. YÜN, KAUÇUK 
MADDELER 
8 - İstihlak vergilerinde aşağıdaki 

zamlar vardır: 
a - Kauçuk, pamuk ipliği, pamuklu 

mensUflat, pamuk hazır eşya, yi.in kıl, 
iplik. yünlü ve kıllı mensucat, vünlü ve 
kıllı hazır eşya yüzde elli artmıştır. 

DIIBİ VE İPEK EŞYA 
b - Ayakkapları hariç, deri mamula

tı. bak.ır mamulatt ve bakır halitalar iki 
misli, 

c - Sun'i bükülmemiş bam ipekle 
sun'i ipekten mamul, iplik ve ibrişim 
hariç, ipekli mensucat bir ınisli, 

CAM. KENDİR, MUŞAMBA 
VB SAİRE 
Damacana, şişe, küçük şişe, kavanoz 

hariç, pencere camı ve plastik maddeler 
rnaml.llatmda kullanılan maddeler, kontr 
plak, leten, kendir, manila kendiri ve 
sair nebati maddelerle ma!llul mensucat 
ve hı.m.lardan yapılmış hazır eşya, mu
şamba mamuUtı yüzde 50 7,am, 

VERGİLERİN BAŞLAMA TARİHİ 
Kibrit, çakmak, ihracat, muamele ve 

istihlak vergisi zamları 30 mayıs 1942 
aen. diğerleri 1 haziran 1942 tarihinden 
muteberdir. 
ŞEKER VE GLİKOZ 
9 - Şeker istihlak vergisi küp şeker

'de 52..38, kristal şekerde 25.38 kuruşa 
çı.karıJmış, glikoz istihlak vergisine de 
kiloda 15 kuruş zam yap~. Yalnız 
mevc.ı stoklarla şeker şirketlerinin 941 
istihsali için küp şekerde istihlak resmi 
62. kristal şekerde 45 kuruştur. 

Bw. samlar dolayısiyle ~eker fiyatı ar-
tacak değildir. 

BKYANNAME VERMEK 
MI:BURİYETİ 
10 - İstihlak vergisine zam yapılan 

ve i~ edilen maddelerle memleket da
hilin&- imal edilen veya iptidai madde
leri Yergiye tabi olan şyayı ellerinde 
bulu.oıduranlar 30 mayıs sabahı mevcut 
mikclarları ilanı takip eden üç gün zar
fında beyanname ile varidat idaresine 
bildirmek mecburiyetindedirler. 

11 - Şeker stoklarının beyanname ile 
bildirihnesine ihtiyaç yoktur. Yalnız gli
koz alım ve satımiyle iştigal edenlerle 
imalatında iptidai ve tali madde olarak 
glikoz kullanan kimse ve müesseseler 30 
mayısta mevcut stokları mıkdarım pa
zartesi akşamına kadar bir beyanname 
ile varidat dairelerine bildireceklerdir .. 

KIZ SAN'AT OKULUNUN 
EKSPOZiSYONU 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Genç kızlar ve bayanlar kendi ellcri
le diktikleri elbiseleri giyerek davetlile
rin önlerinden geçmişlerdir. Tşhir edi
len elbiseler arasında cidden cazip, yük
sek birer zevk eseri olanlar pek fazla 
idL 

Memleketimizde moda kültürünün ve 
moda cereyanınıL ne kadar büyük ham
leler yaptığını ispat eden bu talebe 
eserleri sergisi her bakımJan mükem
mel hazırlanmıştı. 

Genç kızların geçit resmi nihayet bul
duktan sonra aşağı kata inilerek orada
ki talebe eserleri sergisi gezilmiştir. Bil-
hassa nakış ve çiçek kısımlarm.ın itina 
ile hazırlandığı görülmüştür. Nakış kıs
mında kıymetli bir sanatkar olan öğret
menin talebesin.? hazırlatmış olduğu in
ce ovalar ve işler takdirle karşı.lanmış
tır. 

Okulda her derse ait branşlar ve eser
ler itina ile tetkik edilmiş v~ cidden tak
dire layık bir çalışma yılı geçirilerek 
güzel eserler hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Davetliler en son olarak ev idaresi 
hcmunda hazırlanan bir büfede izaz 
olunmuşlardır. 

Kız sanat okulunun talebe eserleri 
ekspozisyonu bugünkü paz.ar günü saat 
17 de tekrarlanacak ve bugün talebe ve
lileri sergiyi gezeceklerdir. 

Beyannamelerin vaktinde verilmemesi 
beş kat cezayı müstelzemdir. 

* . iZMİRDE MALİ SENENIN SONU 
Bugün pazara tesadüf ettiği cihetle 

dün 941 mall yılının son günü idi.. Bu 
itıbarla resınl dairelerde, bankalarda ve 
bilhassa maliye ve muhasebei hususiye 
müdürlük ve şubelerinde büyük bir fa
aliyet görülmüştür. 

Bilhassa milruru zamana uğraması 
melhuz vergilerin tahsili işine yüzde yüz 
ehemmiyet verilerek borçlular kanunun 
gösterdiği şekillerde, her vasıta ile ta
kip edilmiş ve iyi neticeler alınmıştır. 

Devletin ve vilayetin vergi ve resim 
alaceklarmdan tek santimin müruru za
mana uğramaması temin edilmiştir. 

Halka bir kolaylık olmak üzere tatil 
saatleri dahil olarak dün akşama kadar 
Defterdarlık ve muhasebei hususiye 
müdürlük ve şubelerinde faaliyet de
vam etmiş, yapılan tahsilat bankaya ya
tırılmıştır. 

Maliye şubeleri gibi Cümhuriyet Mer
kez bankası da tediyat ve reddiyatı ta
mamlamak üzere dün gişelerini akşama 
kadar açık tutmuştur. 

Esasen günlerden beri yorgun bir 
halde bulunan Maliye memurla~ının 
gösterdikleri gayret hem müruru zama
nı önlemiş ve hem de düyun vaziyetinin 
önüne geçmiştir. 

Silahçı· Refik 
Sellerin öı:· mü 
ve katilin mu

hakemesi 
---*·---

AH Dilller dün 24 sene 
hapse mahlıum edildi 
tkiçeşınelik caddesinde evvelki gece 

meşhur Silahçı Refik Sellerin ölümü ile 
neticelenen bir cinayet olmuş meşhut 
cürümler kanununa göre katil Ali Dil
berin ağır ceza mahkemesinde muha
kemesi yapılmış ve neticelendirilmiştir. 

Muhkeme şa1onu, hadiseyi merakla 
tak.ip edenlerle hınca hınç dolmuştu. 
Jandarmaların nezareti altında mahke
meye getirilen katil Ali Dilber gayet 
soğuk kanlı idi. Etrafına sanki hiç bir 
şey olmamış hissini veriyordu. 

ölen silahçı Refik, Silahçı Mustafanın 
kardeşidir. Ali Dilber, eski bir husumet 
yüzünden, Refik Selleri, arkasından gi
derek tabancasiyle ateş etmek suretiyle 
yaralayıp öldürmüştür. 

Katil Ali, mahkemede suçunu itiraf 
etmiş ve demiştir ki: 

< - Refikle beş sene evvel bir cam 
kırmak meselesinden kavgalıyız. Ne za
man ve nerede karşılaşsak elini cebine 

DEFTERDARLIK MAKAMININ götürerek bir silah veya bıçak çıkarır 
MÜTEMADİ Ç.ALTI$MALARI VE gibi hareketler yapar, tuhaf vaziyetler 
TAKİPLERİ SAYESİNDE takınırdı. Biliyordum, bir gün gelecek, 
Maliyenin yalnız merkezde 941 mali o beni öldürecekti. Ben ondan evvel 

davranarak onu öldürdüm.> yılındaki vergi tahsilatı 13 milyon lira-
yı bulmuştur. h.mire bağlı. 14 kaza bu Bundan sonra şahit sıfatiyle polis me-

murları, dinlenmiş, hadisenin cereyanı
hesabın haricindedir. Geçen senekine ru aydınlatacak kıymette ifadeler ver
r.azaran tahsilat fazlası yüzde 20 yi bul- mişlcrdir. 
makla beraber kat'! rakamlar ve nisbet- Daha sonra iddia makaınını işgal eden 
ler ancak yarın r.kşam anlaşılabilecek- B. RU§tü üskent söz almış, iddianamesi
tir. ni serdederek, esrar kullanan suçlunun 

Kazanç vergisinde tahs:.lat tahakku- cinayeti sabit görüldüğünü söylemiş ve 
kata nazaran ;yüzde 98 i bulınuştur. Mu- hillasaten şunları ilave etmiştir: 
amele ve hayvanlar vergisi tahsilatı ise < - Hakiki öldürme sebebi elan esra
yüzde 100 dür ve bir rekor teşk!l etmiş- rını muhafaza etmektedir. Suçlu bu ci
tir. Kazanç vergisinde nisbetin yüzde heti açmadığı gibi dosya içindeki delil
yüzü bulmaması sırf terkini icap eden lerle de bunu çözmeğe im.kan yoktur. 
veya tahsil kabiliyetini kaybeden bazı Katilin de, maktulün de esrar işleriyle 
hesaplardan ileriye gelmiştir. meşgul oldukları düşünülürse bir esrar 

y ARIN işinin cinayete sebep olduğu akla gele-
Yarın, ı haziran 942 güuü 942 maü bilir. Bu hadisede suçluyu. Refiği öl

yılının ilk günüdür. Defterdarlıkça se- dürmeğe sevk edecek ciddi bir hayat 
çilen heyetler yarın sabah kacıaları, an- cndisesi yoktur. 

k Fakat suçlu nedense Refiğin kendisini 
barları ve ayniyatı olan yerlere gidere öldüreceğine kani olarak ondan evvel 
mevcutları birer zabıt var::ikasiyle tes- davranmak ve onu öldürmek istemiştir. 
bit edeceklerdir. Ondan sonra da yenı Suçluya ceza verilirken sabıkasının da 
yıl muamelatına, ahzü kabze başlana- nazan dikkate alınmasını rica ederim.» 
caktır. Bundan sonra celseye ara verilmiş ve 
MAAŞ EMRİ tekrar toplanan heyeti hakime şu kararı 
Dün Maliye Veka1etind~n gelen bir bildinnistir: 

telgrafta dairelerin yeni ı~adroları ha- « - Refik adında bir şahsı kasten ve 
zırlanmakta olduğu, kadroların gönde- taammuden öldüren Ali Dilberin hare
rilmesine intizar olunmakla beraber 941 ketine uyan Türk ceza kanununun 
mali yılı son ay kadrolarına göre hazi- 448 nci maddesi mucibince 21 sene müd
ran 942 ayı peşin maaşlarının verilmesi detle ağır hapse konulmasına, ve hırsız
lüzumu bildirilmiştir. lıktan da kesbi katiyet etmiş üç senelik 

Bu itibarla bütün vekaletler daireleri mah:Jdlmiycti bulunduğundan bu cezası
memurları yarın haziran maaşlarını ~~ ~!:=şit.~rılmasına müttefikan ka
alacaklardır. 

SOVYETLERE GÖRE 
(Başta:rafı 1 inci SahiCede) 

3 ORDUNUN ÇEVRİLDİGİ 
HAYALDİR 

Moskova, 30 (A.A) - Moskova rad-

Kararı büyük bir soğukkanlılık içinde 
dinleyen Ali hiç bir şey söylememiş, jan
darmaların ve polislerin muhafazası al
tında cezaevine götürülmüştür. 

-----tt--~--

z~yti n v a~cı 1 ar diin 
ht>raet ~tti ler 

yosu dün akşamki neşriyatında Timo- *---
çenko ordularından üç ordunun Harkof Dünkü sayımızda zeytin yağı tacirle-
yakınında çevrildiği hakkrr.ciaki Alman rinden Veli Erzin, Sabotay Santiy, Rifat 
iddialarını hayali kelimes!yle vasıflan- Bayraktar, Ahmet Mumcu, Zindelko 
dırmıştır. Zaroğlu, Mustafa Doreça ve Mustafa 
İNGİLİZLER DE İNANMIYORLAR Kızılın milli korunma mahkemesine ve

rildiklerini yazmıştık. Yapılan duruşma
Londra, 30 (A.A) - Sovyet ordula- da bunların perakendeci oldukları, 8 

rınm Harkofta ~vrildiği haberini İngi- teneke yağı birden veremiyecekleri an
liz askeri mahfilleri şüphe il~ karşılamış- }aşıldığından bcraetlerine hükmedilıniş
lardır. Bu sefer Almanlar iddialarım tir. 
doğru göstermek için çevrJen birlikler * 
hakkında tafsilat vermemek şıkını ihti- Dün aldığımız mektuptur: 
yar etmişlerdir. Sayın gazetenizin 30/Mayıs/942 tarih-

li nüshasında ceza evi ihtiyacı için 8 te
BİR NEHİR ETRAFINDA SAVAŞ neke zeytin yağı satın almak üzere mü
Kuibişef, 30 (A.A) - Royter ajansı- racaat eden Cümhuriyet müddeiumwni-

nın hususi muhabiri bildiriyor: si muavini Kemal Berkardaya depomuz-
İzyum cephesinde Almanlar kendi da külliyetli mikdarda zeytin yağı mev

karşı taarruzlannın strateji esasında cut olduğu halde yok cevabını vererek 
mühim bir rol oynıyan bir r:ehri geçme- bilahare yüksek fiatla gizli elden satış 
ğe çalışıyoflar ve nehir dolaylarına h§- yapmak maksadiyle hareket ettiğimiz
him müstahkem noktaları almak için çe- den dolayı hakkımızda meşhut suç mua
tin savaşlar yapıyorlar. Bir çok kuv· melesi yapılarak milli korunma mabke
vetli düşman müfrezeleri müdafaa mev- mesine verildiğimiz yazılmıştır. 
zilerinde keşiflerde bulumr.ağa çalışı- Hadise intişar ettiği şekilde cereyan 

Yorlar. Alınanlar her ne babasına olur- etmediği gibi milli korunma mahkeme-
since isnat edilen suçtan cümlemizin be

sa olsun nehri geçmek içi!l teşebbüste raetine karar verilmiş olduğundan key-
bulunacaklardıx. izi vzih 

Harkof - İzyum - Barenkova hattının fiyetin yüksek gazeten e ta . an neş
rini saygılanmla dilerim. 

doğusundaki harbin neticesi üzerinde Rifat Bayraktaroğlu 
pek tesirli olacağı muhakkak bulunan •--·---

- bu Alman teşebbüsü şimdiye kadar hiç BELEDİYE 
. ~~~ bir netice vermamiştir. İzyum - Baren- a~-ı •eklenı~r .. 

• kova muharebesi yalnız nehri geçmek ııı;..a 11 .,,-

G Ü Z E ~ Y A L 1 için yapılmış değıldir .. Büyük ölçüde bir Bir kaç gün evvel Ankaraya gitmiş 
AÇIK HAVA SiNEMASINDA muharebenin bir parçasıdır. olan Belediye reisi B. Reşat Leblebici 

' BU AKŞAM Moskova, 30 (A.A) - Krasnaya oğlu 1942 yılı belediye bütçesini Dahi-

BİR YAVRUNUN 
ÇEKTİKLERİ 
JAKİ COPER ve V ALES BERRİ 
Fevkalade hissi, heyecruıh filim ..• 
İLAVETEN: Memleket jurnah 

ve MİKİ ŞOFÖR 
~ AKŞAM TAM 9.30 da başlar,~ 
DiKKAT: I 

DUHULİYE : 20 - 15 KRŞ. 
Filim 3 gün Devam eder .. 

<."- ,..._~':>'<-

Svezda gazetesine gelen bir telgrafta Hye vekaletine takdim etmiştir. Bütçe
son dört gün zarfında Sivastopolda uçak nin tasdiki hakkındaki muamele tekem
savarlann 15 Alınan tayyaresi düşür- mül etmiştir. Bütçenin yarın tasdikten 
dükleri bildiriliyor. çıkacağı ve belediye reisinin çarşamba 

Almanlar şehir ve limana karşı her akşamı şehrimize döneceği ümit edil
defasında 10 - 20 bombardıman uçağıy- mektedir. 
le taarruz teşebbüsünde bulunmuşlar- Belediye reisi Ankarada belediyeyi 
dır. Rus avcıları ve uçak savar batarya- alakadar eden muhtelif mevı.ular hak
lan düşman uçaklarını püskürtmüşler- kında alakalı vekaletlerle temaslarda 
dir. Bunlardan yahuz münferit bazı bulunmuş ve bu arada nafıa vekaletiyle 
uçaklar şehir üzerinde uçmağa muvaf- İzmir su şirketinin beled.yeye devri 
fak olmuşlardır. hakkında görüşmüştür. 

-
ihtiyaç maddeleri etrafında 

Diin lzmirde ekmeklerin 
çoğu pek iyi çıkar_ıldı 
Zeytinyağı ue sabun fabrikalarının ihtiyaçları 

temin edUdi·Piyasaya yağ ue Peynir çıfıardacafı 
Dün şehrimiz fırınlarının en çoğunda 

çıkarılan ekmeklerin terkibinde yan ya
rıya buğday ve mısır unu bulunduğu 
için ekmekler gayet nefisti. Ancak rutu
bet derecesi ve süngerleme tabir edilen 
kabarı.khk. mısır unu karıştığı için tat
minkar görülmemiştir. 

Bu itibarla ekmeğe daha fazla buğday 
unu katılması suretiyle kalitesinin bir 
kat daha iyileştirilmesi temin edilecek
tir. 

YAG VE SABUNCULARIN 
İHTİYACI 
Dün sabah zeytinyağcıların ve sabun

cuJarın da hazır bulundukları üçüncü 
bir toplantı vilayette yapılarak zeytin 
yağı ve sabun fabrikalarının ihtiyaçları 
temin edilmiştir. 
İaşe müsteşar muavini B. Şevket Sü

reyyanın da hazır bulunduğu bu top
lantıda, fabrikalarımız ve sabun imalat
hanelerinin ihtiyaçları üzerınde önemle 
durulmuştur. 

İzmir merkezinde halen 3,5 milyon 
kilo zeytinyağı mevcut olduğu, kazala
rın da iltihakiyle mahsul mevcudunun 
beş milyon kiloya çıkacağı tahmin edil
miştir. 

Hem sabun ve hem de zeytinyağı fab
rikalarının tesbit edilmiş olan ihtiyaç-

lan en kısa bir zamanda, vekaletin de 
:nzimam edecek muvafakatiyle yerine 
getirilecektir. 

Faaliyete geçirilmiş olan bir komis
yon tevziatı hazırlanan esaslar dahilin
de hemen yapacaktır. Rafine fabrikala
rının ihtiyaçları da tevzi esnasında göz 
önünde tutulacaktır. Bunlara tasir ka
biliyetlerine göre iptidai madde verile
cektir. 

İaşe müsteşarı B. Şevket Süreyya 
dün öğle vakti Ayvalığa gı~tir. Ora
da tetkiklerini ikmal ederek Izmire dö
necek ve hemen Ankaraya hareket ede
cektir. Aydında tetkik fırsat ve zamanı 
bulunamamıştır. 

İDROJENE YAGLAR VE PEYNİR 
İzmir vilayeti halkı ihtiyacı için İz

mirde mevcut yağlardan iki bin teneke 
idrojene (nebati) yağın İzmir halkına 
tevzi edilmek ve satılmak üzere piyasa
ya çıkarılması hususu telgrafla ticaret 
,·ekaletinden sorulmuştur. Cevap gelin
ce en kısa günlerde bu yağlar tevzi edi
lecektir. 

Ayrıca mezbaha frigosuııda bulunan 
peynirlerden 1200 tenekesinin İzmirde 
satışa çıkarılması için ticaret vekilletin
den tekrar müsaade istenmiştir. 

Adliyemizde terfiler 
-----------------------

Adliye memurları terfi listesi çtkmış
tır. Terfi eden memurlann adlarını ya
zıyoruz: 

Asliye birinci hukuk mahkemesi baş 
katibi Muhterem Bilmanın maaşı 35 li
raya, lzmir müddeiumumiliği başkatibi 
Sabri AI'ışığın maaşı 30 liraya, Asliye 
ikinci hukuk M. başkatibi Ahmet Riza 
Alpkonur, sulh ceza mahkemesinde Ra
uf Benli, ahkamı şahsiye mahkemesi baş 
katibi Kamil Girgin ve ticaret mahke
mesi başkatibi Mustafa Aktüzelin ma~ 
aşları 2 5 şer liraya. Ağır ceza mahkeme
si zabıt katiplerinden Hüseyin Remzi 
Güven, Halil İbrahim Güzey, Asliye ce
za mahkemesi zabıt katiplerinden Hüse
yin Avni Aybaras, M. U. lik kalemi ka
tiplerinden Naci Tölengen, ticaret mah
kemesi zabıt katiplerinden Ali Soyak, 
birinci hukuk mahkemesi zabıt katiple
rinden Mehmet Ali Bilcan ve ikinci hu
kuk zabıt katibi Saip Erakmanın maa~ 
lan 2 5 şer liraya, Ağır ceza mahkemC8i 
katiplerinden Vusat Vurmaz, müddeiu
mumilik kalemi katiplerinden Mazhar 
Aras, Akif &oğlu, Niyazi Çerioğlu, Hü
seyin Kut, Şükrü Kitay, Mehpare Buğ
day, Asliye ceza mahkemesi katiplerin
den Cemal Eruz, Sedat Seçkin, Enver 
Korkut, Mustafa Özargun, Münir Koç. 
sulh ceza mahkemesi katiplerinden 
Mustafa Ağme, Hüseyin Avni Çelik.ok, 
Tevfik Oktay, Sabri Balkır, ticaret mah
kemesi zabıt katiplerinden Fethi Tinç. 
Asliye birinci hukuk mahkemesi zabıt 
katibi İsmail özkenter, Asliye ikinci hu
kuk mahkemesi zabıt katibi Reşat F e
keli, Kadri Şipal, sulh hukuk mahkeme
si zabıt katibi Refik Özargun, Tahsin 
Matur, Ahkamı şahsiye mahkemesinde 
çalışan icra dairesi başkatibi İbrahim 
Haki Erlrnş ile icra dairesi katiplerinden 
Ziya Nemutlunun asli maaşlan 20 şer 
liraya, Ağır ceza mahkemesi katiplerin
den Hüseyin Öncan, sulh hukuk mahke
mesi katiplerinden Fehmi Tekçe, M. U. 
lik katiplerinden Muharrem Uyanık, 
ikinci hukuk katiplerinden Ethem, Fat
ma.Balkır, Ağır ceza mahkemesi katip
leTinden Emine Tanrıkul, 1 ci hukuktan 
Kamiran Antekin, Ticaret mahkeme.si 
katiplerinden Meliha Eğe. Sulh hukuk 
mahkemesi katiplerinden Osman Alan, 

Asliye cezadan Nec.det Olman, Emanet 
dairesi katibi Kaya. icra dairesi katibi 
Bahire Alev, Süheyla, Mehmet Ali Kay
gısız, Raife ül!kü, Ferit Okyay, Hasan 
Fehmi Menderes, Fuat özalpın maaşları 
15 şer liraya çıkanlma.lı:. suretiyl'C terfi 
ettirilmişlerdir. 

KAZALARDAKi TERFiLER 
Menemen mahkemesi başkatibi Nu

ri Yılmazın maaşı 25 liraya, zabıt kati
bi muavini Mustafa Salman ile Zehra 
Heptunkun 15 şer liraya, Urla mahke
mesi başkatibi Yaşar Gökıtinin maaşı 25 
liraya, zabıt katibi ihsan Varol, Ahmet 
Ersöz ve Nihat Okayın rnaaşlan 1 5 şer 
liraya, Kuşadası mahkemesi başkatibi 
İsmail Kuralın maaşı 2 5 liraya, zabıt 
katip muavini Kemal Dikmenin maaşı 
15 liraya., Çeşme mahkemesi başkatibi 
thsan Ulcayın maaşı 20 liraya, zabtt ka
tibi Kemal Kml ış1k ile Hakkının maaş
ları 1 5 şer liraya, Foça mahkemesi baş
katibi Salih Eyğinin maaşı 20 liraya, 
zabıt katibi muavini Halit Erolun maaşı 
1 5 liraya, Kemalpaşa mahkemesi baş
katibi Halil Erdemin maaşı 20 liraya, 
zabıt katip muavini Bekir Tuncay, Ha
lil Meriç ve Muazzam Uncuoğlunun ma
aşları 15 şer liraya, Seferihisar mahke
mesi baskatibi Sım Özakın maaşı 20 li
raya, K~.raburun mahkemesi zabıt kati
bi Fadıl Algının maaşı da 25 liraya çı
kanlmışhr. 

tCRA MEMURLARI 
ARASINDA 
Kemalpaşa icra memuru Şaban Er; 

gün, İzmir icra memur muavini Şevket 
Ergün, Sami Erdem ve üçüncü icra me
muru Kamil Erkılınç oğlunun maaşları 
30 zar liraya. birinci icra muavini Vas
fi, Kuşadası icra memuru Bahaettin, 
Menemen icra memuru Ahmet Hakkı 
Kocabalkaolmm maaşları da 25 liTaya 
çJtarıhnıftıT. 

~~~-Nua~4~•~_.,--~-~ 

Yarın inclraıtı 
Seferleri 'bıqlıyor-

ı hazirandan itibaren İnciraltına va
pur seferleri başlıyacaktır. 

İnciraltı seferlerinin devamı müdde
tSnce Konaktan Karşıyakaya saat 1 de 
bir vapur tahrik edilecektir. 

316-338 doğumlulara 
Yabancıların şubeye mü racaaı günleri... • Nalıll 

uasıtalarının sayılma sına deuam olunuyor •• 
İZMİR YABANCI AS. ŞlffiESİ BAŞ- 3ls-317 12/6/1942 

---*---
(Baştarah ı inci Sahifede) 

Ask • "teh 1 .. aarkof erı mu assas ara gore, d ı. 
muharebesinin taliini iki tarabn ye e .. 
kuvvetleri tayin edecektir. Yani Alın~· 
lar ihtiyat kuvvetlerini bu harbe süt· 
mek zorunda .kalmışlarsa Alınan h81'P 
planı harekatın müstakbel inkişafı ba· 
kımından ciddi surette bozulmuş ol;· 
caktır. Bilakis, Timoçenkonun elin ı 
kafi mikdarda yedek kuv\'et buluoınt: 
yorsa Almanlar yeniden yıldırım barb• 
tabiyelerini tatbik etmek imk3nma kıı· 
nışacaklardır. 

Görülüyor ki doğu harbinin hakika· 
ten en kritik safhası başlamıştır. Miitte· 
fikler bu harbin neticesi hakkında be· 
nüz endişe izhar etmiyorlar. Bu ~eb_-OPj 
le ikinci cephenin açılmasında ısüca 
göstermedikleri söylenebilir. Diğer tıı· 
raftan Norveç kıyılarından sivil baJloll 
boşaltılması, Amerikadan İngiltereye as· 
ker sevkiyatmm sıklaştırılmış obıuısı 
bazı mahfillerde ikinci cephenin aÇal· 
ması yakın oldui:'UJla işaret sayıbnakt8• 
dır. 
Şikago Sun gazetesi bu münasebetle 

yazdığı bir makalede diyor ki: 
uOn binlerce Amerikalının birinci va· 

zifeleri sırası gelir gelmez Avrupa kıtıı· 
sına atılmak olacaktır. Askerlerimiz bı• 
taarruzu adetçe kendilerinden çok as· 
tün olan İngilizler ve Kanadalılarla bir· 
likte yapacaklardır. Müttefikler şimal 
noktasından başlıyarak Fransamn ce: 
nup batısına varıncaya kadar her hangı 
bir noktada darbe indirmek imkanına 
maliktirler. Bunun için B. Bitler b1l 
uzun hattın her noktasında savaşa baztr 
olmak ve müttefiklerin asker çık.artın' 
hareketlerini önliyebilmek üzere ordula· 
nndan muazzam mikdarda kuvvetler 
ayırarak garp cephesinde f utmak mec· 
huriyetindedir. Yakında yapılacak olaıJ 
bu taarruz A vrupada vaziyeti esasından 
değiştirecek ve harbin şeklinde bile te· 
beddüller yaratacakt.ır. Çüakii bu taar· 
ruz Norveçten Balkanlara varıncaya 
kadar bütün Avrupa kıtasıruı ibtilil ate· 
şi saçacaktır.• 

Mihverciler de bwıun böyle olacağını 
,.e Anglo Saksonlar iç.in daha uzun mü· 
dafaada kalarak Doğu harbinin netice• 
sini beklemeğe imkan olmadığım bili· 
yorlar. 

ŞEVKE!' BİLGİN 
~~----tt""""""-~-

Diin akşamki 
veda ziyafeti 
ve nutuklar 

---'*c __ _ 
B. Fuad ruıısal yeni ua• 
zifesinde de izmirln ilt• 
tiyaç ue menfaatlerine 
hizmetten baJıtiyarlılı 
duyacağını söyledi ... 
Valimiz B. Fuad T uksalın dahiliye 

müsteşarlığına tayini münasebetiyle dün 
akşam belediye tarafından bir veda zi
yafeti verilmiştir. Ziyafette askeri ümera 
villiyet, belediye erkanı, parti idare he
yeti azası, bankacılar, basın mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. Belediye reis ve
kili B. Muzaffer çok samimi bir hava 
içinde geçen bu ziyafette kısa bir nutuk 
söyliyerek B. Fuad T ubalın faziletli, 
dürüst, vazife şinas ve halkçı bir idare 
amiri sıfatiyle bıraktığı iyi intihalan, 
turistik yolları başarmak. hususun<laki 
önemli mesaisini belirtmiş ve kendisine 
yeni vazifesinde daha büyük muvaff akı
yetler temenni etmiştir. 

B. Fuad T uksal lzmirlı1erin hissiyatını 
ve temennilerini ifade eden bu samimi 
sözlere ayni derecede samimi ve hara· 
retli bir mulcahelede bulunmuıtur. 

Yeni dahiliye müsteşarunız lzm.irde 
h.kınduğu. müddetçe icraatında kend,i. 
sine zahir olan vil&yet ve belediye lef'" 
kilatiyle lzmirin münevver halkına de• 
rin teşekkürlerini bildirmiş ve icraabnda 
kendisini muvafak kılan lzıniri hiç bir 
zaman unutmıyac.ağıru, yeni vazifesinde 
de mümkün olduğu kadar İzmirin ihti
yaç ve menfaatlerine hizmet etmekten 
bahtiyarhk duyacağını söylemiştir. 

Tayvare 
Sinenıası 
TEL: 3646 

KANLl(HNDAN : 316 
izMiR YERLİ ASKERLİK ŞUBESİ 

BAŞKANLIGINDAN: 27/5/942 günlü ilana ektir .. 
1 - 1/6/942 tarihinden itibaren veri

len 27/5/942 tarihli ilfuı mucibince 316 
338 dahil doğumluların müracaat günle
ri aşağ,ya çıkarılmıştır. 

Bugün iki filim birden 
-1-

ALBERT PREJEAN VE 
GİNETTE LECLER 

Tarahndan oynanan 

2 - Bu tarihlerden sonra müracaat 
edenl~rin bakaya sayılacakları ilfuı olu-
nur .. 
Doğumlular 

338--337 
336-335 
334-333 
332-331 
330-329 
328-327 
326-325 
324--323 
322-321 
:\20--319 

Müracaat tarihleri 
1/6/1942 
2/6/1942 
3/6/1942 
4/ 6/1942 
5/6/1942 
6/6/1942 
8/ 6/1942 
9/6/1942 

10/6/1942 
11/6/1942 

ı - 942 senesi canlı ve cansız bilu
mum vesaitin sayımı aşağıdaki tarihler
de yapılacaktır. Vesaiti olanların ilan 
edilen günlerde yoklamalarını yaptırma
ları, aksi takdirde haklarında kanuni 
muamele yapılacağı ilan oluııur. 

3/6/942) 
4/6/942) Değirmendere 
5/6/942) 

8/6/942) 
9/6/942) Cumaovası 

10/6/942) 

11/6/942) 
12/6/942) 
13/6/942) 
15/6/942~ 

İzmir Merkez kaza 

Metropoliten 
•BAYAT Yll.J)IZI• 

Fransızca sözlü, şarkılı filim.. 
-Z-

Canlı Ateş 
RİCHARD ARLEN-ANDY DEVİNE 

Tarafından İngillı;fe sözlü 
Heyecan ve sergüzeşt filmi 

OYUN SAATLA.RI : 
Metropoliten: 2.50-5.15 - 7 .40 ve 10 da 
CANLI ATEŞ; 4.10 - 6 .. 15 - 9.00 da 
BUGÜN SAAT 12.30 DA METRO· 
POLİTEN İLE BAŞLAR-



ı ı 

l ı 

!: 

J! M A Y 1 S' P A Z A R ı.ııciı 

İzmir Defterdarlığından : 
Damga resmi kanununun 1 1 nci maddesinde ya2.llı maktu resimlerle 3 3 

uıii aaddesinde yazılı evrakın resmine 4040 No.Iu kanunla yapılan % 50 
-- l Haziran 942 tarihinde mer'iyete girecek 4226 No.lu kanunla % 100 
şılı.anlmış tır. 

t 1 nci maddede yalnız zam nis'beti değiştirilmekle iktifa edilmiş olduğun
.ba 4040 No.lu kanunun 26 ncı maddesindeki diğer hükümler olduğu gibi 
kalmıştır. Han olunur. 3046 ( 1335) 

İzmir VaJııflaP Müdürlüğünden : 
Sendği 

Llııra Cinsi Mevkii No. Vakfı 
60 Dükkan Bornova 44 Hüseyin İsa bey camii 
3t Dükkan Bornova 6 Hüseyin lsa bey camii 

1 '° Dükkan Şadırvanaltı 5 Sultan Süleyman 
37 Kahve ocağı Sandıkçtlar 7 Köprülü Fadıl Ahmet P. 
71 Kah..-e T amaşalık 1 l 4 Selatin oğlu 
34 Dükkan nısfı Çelunececiler 29 Kurt Mehmet paşa 
7ı Dükkan Namazgah 75 Müftü Sokak 
Y111larda yazılı kiralık akarata açık arttırma müddeti içinde talibi zuhur et

meıı:lliımden beş gün müddetle müzayedeleri temdit edilm.iştir. İhalesi 5 /6/942 
c~ gÜnü saat ondadır. Taliplerin vakıflar idaresine müracaatları ilan olu-
nuw. 3052 ( 1335) 

D11:1R BFLED1YFStNDEN: 1ZM1R 2 Ntt SULH HUKUK HA-
a.ı.diye çocuk yuvasının senelik 19 KiMLtôtNDEN: 

kale• muhtelif erzak ihtiyacı, yazı işle- Davacı hazinei maliye vekili avukat 
ri .adürlüğündeki şartnamesi veçhile Sadık Boratav tarafından İstanbul Ka
Jcapalıl zarflı eksiltmeye konulmuştur. dıköy Osmaniye mahallesi Nuh bey so
Mulııammen bedeli 5082 lira, muvakkat kak 18 numaralı evde Mehmet Ulvi 
temİılatı 381 lira 15 kuruştur. thalesi Erinç aleyhine 942/267 numara ile açı-
5/S.1*2 Cuma günü saat 16,30 dadır. lan alacak davasmdan dolayı rnüddeia-
2490 ııayılı kanunun tarifatı dahilinde leyh namına 25/5/942 tarihinde ilanen 
hanrlanmış teklif mektuplan ihale gü- tebligat yapıldığı halde yine ınahkeme
nü adini saat 15,30 a kadar encümen ye gelmemiş ve bir mümessil dahi gön
riyaaetine verilir. dermemiş olduğundan hakkında ilanen 

2 - Belediye çocuk yuvasının senelik gıyap kararı yazılmasına karar verilmiş 
9000 kilo tutarında tek tip ekmek ihti- ve mahkeme 25/6/942 tarihine müsadif 
yacı, yazı işleri müdürlüğündeki şartna- Cuma günü saat 10 na bırakılmış oldu
meıli 'ffÇhile açık eksiltmeye konulmuş- ğundan müddeialeyhin yevmi ve vakti 
tUI', •ıUıammen bedeli 1499 lira 40 lru- mezklırda bizzat isbatı vücut etmesi ve
l"Uf -.vakk.at teminatı 112 lira 46 ku- ya bir mümessil göndermesi aksi takdir
i'~. Taliplerin teminatı iş bankasına de muhakemenin gıyabında cereyan ede
yatı:rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan ceği lüzumu tebliğ makamına kaim ol-
5/8/1842 Cuma günü saat 16 da encü- mak üzere tebliğ makamına kaim olmak 
mene müracaatlan. üzere bir nüshası divanhaneye talik kı-

s - Belediye çocuk yuvasının senelik lınmak suretiyle ilan olunur. 
3600 kilo koyun eti ve 60 kilo ciğeriyle, 3020 (1327) 
60 kilo beyin ihtiyacı, yazı ~leri müdür-
lüğlmdeki şartnamesi veçhile açık eksilt.. tzMtR AHKAMI ŞAHStYE SULH 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli HUKUK MAHKEMES!NDEN: 
3750 1'ra muvakkat teminatı 281 lira 25 
kunattur· Taliplerin teminatı iş banka
sına Jllltırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 5/6/1942 Cuma günü saat 16 da 
enciimene müracaatlan. 

4 - Darülacezenin senelik 18 kalem 
muhtelif erzak ihtiyacı, yazı i§leri mü
dürlilğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1517 lira 50 kuruş, muvakkat te
minaia 113 lira 82 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz... 
lariyle ihale tarihi olan 8/6/1942 Pazar
tesi gtbıü saat 16 da encümene müra
caatı.ı. 

Buca Yukarı istasyon caddesinde 12 
numaralı evde oturan Mustafa oğlu Ke
rim Yaylanın iki seneyi mütecaviz za
mandan beri tasallübü şerayin ve fartı 
tazyiki şiryaniyle ve ateh haline müpte
.1A ve bu halinin hacri müstelzim bulun
duğu İzmir memleket hastahanesi emra
zı akliye ve asabiye miiteıhassıslannm 
müşterek raporlarından anlaşılmasına 
binaen medeni kanunun 359 ncu mad
desi hükmüne tevfikan mumaileyhin 
hacrine ve medeni tasarruflarında ken
disini temsil ve mallarını idare etmek 
üzere oğlu İzmir Eşrefpaşa 637 nci so
kak 10 numaralı evde oturan Abidin 
Yaylanın vasi nasp ve tayinine 27-5-942 
tarihinde karar verilmiştir. 

Medeni kanunun 360 ncı maddesi mu
cibince kevfivet ilan olunur. 

(1337) 

5 - Darülacezenin senelik 800 kilo 
dana eti ihtiyacı, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
600 lira, muvakkat teminatı 45 liradır. 
Taliplerin teminatı 1§ bankasına yatıra
rak ınakbuzlariyle ihale tarihi olan 
8/6/1942 Pazartesi günü saat 16 da en- rak mak:buzlariyle ihale tarihi olan 
cil.meDe müracaatları. 17/6/942 Ç~a günü saat 16 da en-

6 - Darülacezenin senelik 6480 kilo cümene müracaatları. 
tuta:tmda tek tip ekmek ihtiyacı, yazı iş- 3 _ 942 yılı belediye memur ve müs-
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham- teler üzerine (Basmahane ve Tepecik 
men bedeli 1079 lira 57 kuruş muvakkat mıntakaları dahilindeki hastalar için) 
teminatı 80 lira 97 kuruştur. Taliplerin :haç satın alınması, yazı işleri müdürlü
teminatı 1§ bankasına yatırarak makbuz- ğündeki şartnamesi veçhile aç.ık eksilt
lariyle ihale tarihi olan 8/6/1942 Pazar- meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
tesi günü saat 16 da encümene müra- 1500 lira muvakkat teminatı 112 lira 50 
caatları. 22, 26, 30, 4 2831 (1217) kuruştur. Taliplcı;n teminatı iş banka-* sına yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 

Killtür mahalle~.nde Şükrü Kaya bul- olan 17/6/942 Çarşamba günü saat 16 da 
varında belediye 68 ve kadastro 1064 n- encümene müracaatları. 
CÜ adanın 4 ili 11 ve 17, 18, 20 ili 25 sa- 4 - 942 yılı belediye memur ve müs
yılı arsaları tamamen ve 3. 26 parselleri tahdemJeriyle fukaraya verilecek reçe
kısmen olmak üzere 13796 metre murab- teler üzerine (Karşıyaka mıntakasında
ibaı yerin satışı, yazı işleri müdürlüğün- ki hastalar için) ilaç satın alınması yazı 
deki prtnamesi veçhile kapalı zarfla işleri m;;.:ı:·-1 ··:;.;;ndeki şartnamesi veç
arttı.rm.aya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 68980 lira muvakkat teminah 4699 hile aci ..meye konulmuştur. Mu-

hammen bedeli 2000 lira muvakkat te-
liradır. thalesi 5/6/942 Cuma günü saat . 150 1. .J._ T li 1 · · · 
i6,30 dadır 2490 sayılı kanunun tarifa- mınatı ırauu. a p erın temınatı ış 
tı dahilind~ luızırlanmış teklif mektup- b~ına yatırarak makbuzlariyla i~a~: 
~n ihale günü aziml saat 15,30 za ka- tarihi olan 17 /6/942 Çarşamba gunu 
dar belediye encümeni riyasetine veri- saat 16 da encümene müracaatları. 
lir. 22, 26. 30, 3 2786 (1218} 5 - 942~ yılı belediye memur ve müs--

... tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe-
l - 1369 ncu sok.akta 34 ncü adanın teler üzerine (Güze)yalı mıntakasındaki 

180 metre mnrabbaındaki 92 sayıh ar- hastalar için) ilaç satın alınması yazı 
sanın satışı, yazı ~leri müdürlüğündeki işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko- hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
nulmuştur. Muhammen bedeli 3600 lira hammen bedeli 500 lira muvakkat temi
ınuvakb.t teminatı 270 liradır. Taliple- natı 37 lira 50 kuruştur. Taliplerin temi
ıiıı ten:rinatı. tş Bankasına yatırarak natı iş bankasına yat11'3.rak makbuzla
makhuzlarile ihale tarihi olan 10/6/942 riyle ihale -tarihi olan 17 /6/942 Çarşam
çarşamba gilnü saat 16 da encümene mü- ba günü saat 16 da encümene miiracaat-
mcaatları. lan. 

2 - Pazar yerinde 952 nci sokakta 6 - 942 yılı belediye memur ve müs-
kadastro 1058 nci adanın 179 metre mu- tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe
ntbbaındaki 33 sayılı arsanın satIŞl yazı teler üzerine (Alsancak mıntakasındaki 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç- hastalar için) ilaç satın alınması, yazı iş
hile açık arttırmaya konulmuştur. Mu- leri müdürlüğündeki şartıiamesi veçhile 
hammen bedeli 537 lira muvakkat temi- açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
natı 40 lira 28 kuruştur. Taliplerin temi- men bedeli 500 lira muvakkat teminatı 
oatı tş Bankasına yatırarak makbuzla- 37 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
rile ihale tarihi olan 10/6/1942 çarşam- iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ha ı:ı··aü saat 16 da encümene müraca- ihale tarihi olan 17/6/942 Çarşamba gü
ar .ı. 26, 30, 4, 9 2918 (1257) nü saat 16 da encümene müracaatları. * 31, 5, 10, 15 3041 (1329) 

1 - 942 yılı için belediye memur ve * . 
müstahdemleriyle fukaraya verilecek 1 - Tebhir işleri için Formol, Kreo-
ı:eçeteler üzerine (belediye birinci mın- lin, Kükürt, Kristalize satın alınması 
takası dahilindeki hastalar için) ilaç sa- yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
tın alınması, yazı işleri müdürlüğünde- veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
ki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye Muhammen bedeli 1200 lira muvakkat 
konulmuştur. Muhammen bedeli 3500 teminab. 90 liradır. Taliplerin teminab. 
lira muvakkat teminab. 262 lira 50 ku- ~ bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ı:uştur. Taliplerin teminatı iş bankasına ihle tarihi olan 1/6/942 Pazartesi günü 
Yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi saat 16 sa encümene müracaatları. 
olan 17/6/942 Çarşamıba günü saat 16 da 2 - Fukara doğumJan için pamuk, 
encümene müracaatları. gaz bezi, beşlik ve onluk bant, lizol, ok-

2 - 942 yılı belediye memur ve müs- sijen ve ether satın alınması, yazı işleri 
ıtahdernleriyle fukaraya verilecek reçe- müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
teler üzerine (lkiçeşmelik ve Eşrefpaşa eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
~ıntakaları dahilindeki hastalar için) bedeli 736 lira muvakkat teminatı 55 li
:ı~ç satın alınması, yazı işleri müdürlü- ra 2C kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
gundeki şartnamesi veçhile açık eksilt- bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
:meye konulmuştur. Muhammen bedeli tarihi olan 1/6/942 Pazartesi günü saat 
~000 lira muvakkat teminatı 150 liradır. 16 da encümene müracaatları. 
.ı.aliplerin teminatı is bankasına yatıra- 16, 21, 26, 31 2719 (1167) 

TENi AS'IR 

İzmir Defterdarlığından : 
1 - 4041 numaralı kanuna ek 4225 numaTalı kanun 30/5 / 942 tarihinde 

meriyete girmirtir. 
2 - Bu kanunun muvakkat dördüncü maddesile 

A - Cl.igozun alım ve satımı ile iştigal edenler, 
B - Gligozu imalatında iptidai veya tali madde olarak kullanan 

sınai müesseseler, 
Kanunun neıredildiği günün yani 30/5/942 gününün sabahında 
ticarethane, şube, acente ve komisyoncuları nezdinde ve sair yerler
de bulunan stoklarının cins, m.ikdar ve sıkletini ve bulundukları 
yerleri gösterir bir beyannameyi ilanı takip eden günün akşamına ka
dar bağlı oldukları varidat dairesine vcrmeğe mecburdurlar. Yani 
beyannamelerini l /6/942 tarihine tesadüf eden pazartesi günü ak
şamı mesai saatinin hitam bulduğu saat 1 7 ye kadar vermeleri la
zımdır. 

3 30/5 ı 942 gününün sabahında ellerinde yüz kilodan az gligoz bu
lunanlar beyanname vermeğe mecbur değildirler. 

4 Gligozu imalatında iptidai ve tali madde olarak kullanan sınai mü
esseselerden maksat bu maddelerden çilrulata, tahan helvası, lokum 
fundan, şekerleme, karemela, akide şekeri, bonbon, marmalat, re
çel ve emsali maddeleri imaı edenlerdir. Sınai müeesese tabiri de 
3843 numaralı kanunun beşinci maddesinde tarif edilen müessese
leri ifade eder. 

5 - Müddeti içinde beyanname vermeyen veya mevcutlarını beyanna
melerinde noksan gösterenlere beyannamesi verilmeyen veya nok
san gösterilen mevad için tarholunacak vergi, beş kat fazlasiyle tah
sil edilecektir. 

6 - Beyannameler Alsancakta muamele ve istihlak vergileri §Ubesi ta
hakkuk şefliğine verilecektir. .Alakadarların malfunu olmak üzere 
ilan olunur. 3060 ( 1330) 

İLAH 
MANİFArVRACILAR HAKIUNDA •• 

İzmir Valiliğinden : 
- ithal olunup vilayet emrine aynlan muhtelif manifatura eşyasından \ 

İzmir şehri için ayrılanların tevziatını yapmak üzere yeniden beş kişilik bir 
manifatura tevzi komitesi seçilecektir. 

2 - Bu maksatla 1/6/1942 pazartesi günü saat 16 da Ticaret ve Sanayi 
odasında bir toplantı yapılacaktır. 

3 - Bu toplantıya Ticaret ve Sanayi odasında kayıtlı ithalatçı, toptancı 
ve perakendeci manifaturacılardan her firma ve ticarethane namına salahi
yetli ancak birer kişinin iştiraki muvafık görülmüştür. 

4 - Alakadarlarm buna göre mezkur saatte toplantıda hazır bulunmalan 
ilin olunur. 3051 ( 1332) 

İzmir Defterdarlığından: · 
Yeni maliye şubesi mükelleflerinden olup namlarına 938 yılı için taı-h olu

nan vergilere ait ihbarnamelerin kendilerine tebliği zımnında arandıkları hal
de adreslerinde bulunamaması sebebile tebligatın 29/5/9 .. 2 tarihli Yeni 
ASlr gazetesinde nCfI ve ilan edilmiş idi. Bu mükelleflere ait şubesince tan
zim edilen ihbarnameler birinci ihbarname olduğu halde sehven ilinın son 
sütununda. 2 nci olarak yazılmış olduğu anlaşıldığından keyfiyet tashih olu-
nur. 3050 ( 1336) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Keşif bedeli 

Yapılacak. iıı Lira 
Temin.atı 

Llra 

Gureba hastahanesi pavyonlan civa- 36 286.26 2722 
rında yaptırılacak mutbak ve çama-
şırlık binası 
1 - Yukarıda yazılı i~ üniversite rektörlüğünde 5/Vl/942 perşembe gÜnÜ 

saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
2 - Bu işe ait mukavele, şartname, keşif ve projeler rektörlükte görülür. 
3 - İstekliler en az bir teahhütte 15 000 liralık bu ite benzer iJ yaptığına 

dair ihaleden 8 gün evvel İstanbul vilayetinden vesika almaları ve ticaret oda
sı vesikasını teklif zarflarına koymaları. 

4 - Teklif zarftan ihale günü saat 14 te rektörlüğe verilmiş olacaktır. 
18 23 27 31 2698 1183) 

Encümeni Vilayetten: . 
1 - l /6/942 tarihinden 31 mayıs 945 tarihine kadar üç sene müddetle 

kiraya verilmek üzere kapalı zarf wmliyle artbnnası ilan edilen İnciraln plaj 
ve gazinosunun kirasına talip çakmadığından 2490 numaralı kanun hükümle.. 
rin mucibince 20/5 /942 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla arttır
ması yapılacaktır. 

2 - Şeraiti müzayedeyi görmek isteyenlerin her gün vilayet daimi en
cümeni kalemine ve Bahçeliler hanında muhasebei hususiye varidat müdür
lüğüne ve pey sürmek iııtiyenlerin de vilayet encümeninin toplandığı her Pa
zartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar muhasebei hususiye vez
nesine yatıracaklan 405 lira 25 kuruşluk depozito makbuzlariyle birlikte en-
cümeni vilayete müracaatları ilin olunur. 2823 ( 1242) 

MölliM il.AN 
Vmumi Mağazalar Türlı A. Şirlıetinden : 

1 - Şirketimizin İstanbul, Ankara, İzmir Mersin ve Samsundaki antrepo
larına tevdi edilen gÜmrüklü ve gÜmruksüz her nevi emtianın kıymetleri bil
dirilerek yangına karşı sigorta ettirilmesi müdileri tarafından tahriren Şirke
timize bildirilmedikçe şirketimizce bu hususta hiç bir meauliyet kabul edile
mez. 

2 - Anadolu sigorta şirketinin acentesi bulunan ~irketimiz her nevi sigorta 
için vaki olacak müracaatlan süratle intaç eder. 

3 - Sayın müşterilerimizin sigorta işleri için vaktinde şirketimize müraca
atta bulunmaları kendi menfaatleri iktizasındandır. 

26 31 3 2959 (1291) 

SARIFE ~ 
E 

1 LAN 
- Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icraeına 

dair olan 3826 ve 4040 numaralı kanunlann bazı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrası hakkındaki 4226 No. kanun 
30/5/1942 tarihinde neşredilmiştir. 

2 - Bu kanunla; 2731 numaralı kanunun birinci maddesile 3828 numa
ralı kanunun 8 inci maddesi mucibince istihlak vergisine tabi tutulmuş olan 
maddelerden 

A) 273 r numaralı kanunun birinci maddesinin beşinci bendinin O, E. F 
fıkralarında yazılı ltauçuk ve mamul.atı ile muaddel 9 ve 1 O numaralı bendle
rinde yazılı pamuk ipliği, pamuk mensucat ve pamuktan hazır eşya, yün ve 
kıl ipliği, yün ve ktl mensucat, yünden ve kıldan yapılmış haztr e~anın 

B) 84 tarife numarasına giren yüzleri boyalt boyasız derilerden ve taban
ları köseleden veya sair mevaddan mamul ayakkabıları hariç olmak üzere 
2 7 31 numaralı kanunun birinci maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı deri 
ve mamulab ile 11 inci bendinde yazılı her nev'i demir ve çelik ve 12 inci 
bendinde yazıh baktr ve halita.sının 

C) Gümrük tarifesinin l 29/B, 132/B nwnaralarına giren sun'i bükülme
n~~ bam ipekle sun'i ipeıkten mamul boyalı ve boyasız iplik ve ibrişim hariç 
olmak üzere 3828 numaralı kanunun sekizinci maddesine bağlı cetvelin 1 nu
maralı bendinde yazılı bilcümle İpek ve iplikleri ile ipek ve mahlut ipek men• 
sucatın, İpek ve mahlut ipekten hazır eıyamn 

O) 2731 nmnaralı kanunun birinci maddesinin 6 ve 7 inci bendlerinde ya
zılı pencere camı ve kağıt ve mukavva. ile 3828 nwnaralı kanuna bağlı cet
velde yazılı baharat, terkip yolile elde edilen plastik maddeler ve bunlann 
mamulatı, kaplamalık ağaç yaprak ve şeritler, parke tahtası ve kontrplak tah
talan, kendir, manila ken<liri, jüt vesair iplik imaline veya dokumaya elve
rişli nebati maddeler, keten, kendir vesair mevaddı nebatiyeden mamul 
mensucat ve bunlardan yapılmış hazır eşya, muşamba ve muşamba mamulatı, 
çini ve porselen mamulattnın istihlak vergileri arttınlmışbr. 

3 - Yeni kanunun muvakkat birinci maddesi hükmüne göre 
1) Bu suretle istihlak vergilerine zam yapılmış olan eşya ve mevaddı ya

bancı memleketlerden ithal ederek toptan veya perakende satan ithalatcılar, 
il) Bu maddeleri ithalatcılardan veya memleket içindeki ticari ve sınai 

müeaeselerden mübayaa ederek satan toptancılar (mübayaa ettiği eşyayı 
umumiyet üzere doğrudan doğruya müstehliklere satmayıp mütevassıtlara 
veya sınai müesseselere satanlar kasdedihniştir. Bunların müstehlike de mal 
satmaları toptancı vasfım değiştirmez.) 

lll) Bu maddeleri memleket içinde imal edip te 2 7 31 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin beşinci fıkrası mucibince istihlak vergisinden muaf bulunan 
müesseseler 

Bu maddelerden kanunun neşredildiği günün yani 30/5/1942 gununun 
sabahında dükkan, mağaza, fabrika, imalathane, anbar ve depolannda şube 
veya acenteleri veya komisyonculan nezdinde vesair yerlerde bulunan stok
lanrun cins, miktar ve sıkletlerinin, pamuk, yün ve kıl mensucatta aynca bir 
metre murabbamın sıkletini ve bulunduklan yerleri bu ilarun yapıldığının er
tesi gününden itibaren üç gün zarfında bir beyanname ile bağlı oldukları va
ridat dairesine bildirmeğe mecburdurlar. (Bunlardan sınai müesseseler ka
nunun neşri tarihinde imali tekemmül etmem.iş bulunan mevaddı beyanname
lerine iptidai madde halindeıki miktar ve sıkletlerin.e göre geçireceklerdir.) 

4 - Kibritle ça'lc.mak taşlanndan ahnan müdafaa vergileri de artbnlmıt 
olduğundan 

I) Kibrit inhisan işletme şirketi acentelerile 
il) Kibrit alını ve satımı ile iştigal eclen diğer bilumum hakiki ve hükmi 

şahıslar (toptancı olaun, perakendeci olsun) da yukanda bu ilanın üçüncü 
maddesinde yazılı mahallerde mevcut kibritlerle çakmak taşlarının miktannı 
keza ilanın yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gün içinde bağlı oldukla
rı vaTidat dairesine bir beyanname ile bildireceklerdh. (Kibrit inhisan işlet
me şirketine ait olup acenteler DıeZdinde emaneten bulunduğu kayıt ve vesi
kalarla tevsik edilen kibritler beyannameye ithal edilmiyecektir.) 

5 - Kanunun neşrinden evvel satılmış olmakla beraber mezkUr tarihte 
müşteriye tevdi veya irsal suretiyle teslim edilmemİJ olan mallar da beyan
namede gösterilecektir. 

6 - Kanunun neşrinden evvel satılm14 ve alıcıya gönderilmek. üzere yola 
çıkanlarak satıcı elinden çıkmış ve kanunun neşri tarihinde henüz alıcının eli
ne geçmemiş mallar alıcıya vasıl olduğu günü takip eden günden itibaren üç 
gün içinde ayn bir beyanname ile varidat dairesine bildirilecektir. 

1 - Bu ilanın yukanlci bendlerinde mahalleri varidat dairelerine verilme
si mecburi olduğu tasrih edilen beyannameleri müddeti içinde vermeyen ve
ya mevcutlarını beyannamelerine noksan geçirenlerden beyannamesini ver
medikleri veya noksan bildirdikleri maddelerin vergisi beş kat fazlasile tahsil 
edilecektir. 

8 - Beyannameleri lzrnirde Alsancakta Cümhuriyet bulvarında 190 No. 
da kain muamele ve istihlak vergileri şubesi tahakkuk şefliğine verilmesi 
icap ettiği alakadarlarca bilinmek ü:zere ilan olunur. 3061 ( 1331) 

tZMtR SiCiLt TtCARET MEMURLUt;UNDAN : 

- DONKO NOSHADAN MABAT -

42 nci madde - Mura.kıplerin vazifesi şirketin muamelatı umumiyesını 
murak.al:ıe ve hesabatını tetkik ve teftiş ve meclisi idare azasile müttefikan 
bilançonun ~ekli tan2inıini tayin ve hisse senedatının vaziyetini te&bit velha
sıl şirketin menafüne muvafık gördüğü her nevi murakabe ve teftişab icra ve 
üç aydan fazla fasıla vermemek şartile zaman zaman şiıket kasasını ve kuyut 
ve deherini kontrol ederek mevcudun lcuyudata muvafakabnı tesbit ve 
meclisi idare azasının kanun ve şirket muk.avelenamesi ahkamına tamamile 
riayet eylemelerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek olan heyeti 
urnwnİyeye firketin vaziyeti, hesahatı ve bilançosu ve meclisi idarenin faa
liyeti hakkındaki kanaat ve mütalaatını havi· bir rapor takdim etmektir. 
Murakıpler esbabı mühreme ve müstacele tahaddüs halinde heyeti umum.i
yeyi fevkalade olarak içtirnaa davete mecburdurlar. 

43 ncu madde - Murakıpler kanunen ve işbu esas multavelename ile 
kendilerine tevdi olunan vezaifi hüsnü suretle ifa etmedikleri takdirde müte
selsilen mes'ul ve vu}qıa gelecek maddi ve hakiki zararları zamındir. 

44 ncu madde - Murakıpler hiaeda.ran tarafından meclisi idare azaaı 
veya müdür aleyhine va.ki olacak şikayeti tahkik ve tetkik ile sıahhatine kail 
oldukları takdirde keyfiyeti senelik raporlarına den::edeceklerdir. 

- DEVAMI YAKIH -

!ZMtR SlCtLt TiCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4446 

tzmirde Murabıt çarşısında 4 numara
da çuval, kanaviçe ve sicim üzerine ti
caretle ~tigal eden (Şim.on Nommaz 
Komandit şirketi) nin 26/5/942 tarihiD
den itibaren feshine mütedair beyanna
me ticaret kanunu hükümlerine göre si
cilin 4446 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 

1 - BEYANNAME: 

İzmir sicili ticaret :memurluğu resmi 
mührü ve F. Teni.k imzası. 
BEYANNAME: 
İzmir üçüncü noterliğinden tanzim 

lnlı.nmış olan 25/Şubat/938 tarihli ve 
231 numaralı mukavelename ile müte
~ekkil (Şimon Nom.maz Komaı.lit şirke
ti) unvanlı Komandit şirketinin rizai ta
rafeyn ile 26/5/942 tarihinden itıöaren 
feshü tasfiye edilmiş olduğundan kayfi
yetin ticaret siciline kayıt ve tescil edil
mesi için aşağıda mevzu imzalarımızın 
tasdikini rica ederiz. 

Karşıyaka Selimiye sokağında 5 nu
marada Jak Amado 
!zmirde tnönil caddesinde 848 nu
marada Şi.mon Nommaz. 
23 kuruşluk damga pulu üzerinde 
26/Mayıs/942 tarih ve imzalar oku
namadı. 

Umumi No. 4604 Hususi No. 5/39 • 
!§bu beyanname altındaki imzaların 

zat ve hüviyetleri dairemizce maruf tz., 
mirde Karşıyakada Selim.iye sokağında 
5 numarada Jak Amado ve lzmirde !nö
nü caddesinde 848 numarada oturan Şi
mon Nommaz taraflarından vaz olundu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki senesi Mayıs ayının yirmi altıncı Sa .. 
lı günü. 26/5/ 942 

İzmir ikinci noter vekili Fehmi Tenik 
resmi mührü ve imza okunamadı. 

2940 (1287) 

Nev'i 

Mağaza ve ıu
k.asınaa 258.5 
metre murab
baı arsasiyle. 

No. 

88 

Mahalleai 

Akdeniz 

Sokağı 

Mimar Ke
maleddin 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

7090 00 

Teminat miktan 
Lira Kr. 

532 00 

izahat 

Muhammen bedel 
mağaza ve arsaya 

aittir 

1 - Yukanda evsafı yazılı idarei Hu.susiyei Vilayete ait mağaza ve arkasındaki 25'8,.S metre murabbaı arsa.siyle 
birlikte mülkiyeti satılmak üzere kapah zarf usuliylc müzayedeye konulmuştur. 

2 - Müzayede müddeti 20/5/19-42 tarihinden itibaren yirmi gündür. Yevmi ihale olan 8 /6/942 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 11 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılacak1ır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 532 liradır. Talipler bu miktar teminatı muhasebei hususiye veznesine yahrarak 
makbuzlarım Encümene ihraz edeeeklerdiı. 

4 - Bina ve arsanın mülkiyetine talip olanlar mektuplarını yevmi ihale olan 6/ 6/l9.f2 tarihine mÜ5adif pazar
tesi günü saat ona kadar Vilayet Daimi Encümeni riyasetine veitllİf bulunacaklardır. Saat 1 l de zarflar açılacakbr. 
Saat ondan sonra verilecek. teklif mektuplan kabul olunmaz. 

5 - Taliplerden gayri menkulü görmek ve p:raiti müzayedeyi öğrenmek i stiyenler her giin Muhasebci hususiye 
Varidat dairesine müracaat edebilecekleri il.in olunur. 28 31 2913 ( 1281) 

Vi~ayet Daimi Encümeninden : 
Bir yıllık kira 

bedeli 
Kira Kr. 

311 
40 
25 
25 

Numarası Dönüm 

106 
2 

2 
2 

Cin.si 

Ev 
Dükkan 
Tarla 
Tarla 

• 
Mamallesi 

İzmir 
< 

Balçova 
< 

Mevkii 

lnönü cad. 
!kinci Kor. 
Ilıca mevki! 
Balçova Ilıcaları 

Muvakkat teminat 
mikdarı 

Lira Kr. 

23 
3 
2 

35 
00 
00 

arazisi dahilinde 2 00 
100 19 Eski 91 Yeni Mağaza İzmir Taşçılar içi 7 50 

1 - ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda evsaflan ve muhammen kira bedelleri yazılı gayri menkuller 1/ 6/ 942 ta· 
rihinden 31/5/ 943 tarihine kadar bir senelik kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkanlmıştır. 

2 - Müzayede 25/Mayıs/942 tarihinden itibaren 15 gündür. !halesi 8/ Haziran/ 942 tarihine müsadif Pazartesi gün.ü 
saat onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gün gayri menkulün hizasında gösterilmiştir. 
4 - Muhammen kira bedeli bir sene evvelki kira mikdan olup milli korunma kanunları hükümlerine göre bu mik

dardan fazlaya arttırılamaz.. Ancak aynı miktara taliplerin teaddüdü halinde talipler arasında kur'a çekile
cektir . 

5 - Kira şartlarını öğrenmek ist€1renler her gün muhasebei hususiye varidat müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

1 

• 

1 

-



3JMAYJS PAZAR !94!, 

iKi VEKiLiN BEYANATI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Gerek bu, gerek hükümet merkeziyle 
lstanbul arasındaki muhaberc1erin faz
lalığı normal telgraf ve telefon servisle
Tine tesir etmektedir. Hakikaten bir çok 
arkadaşlarımızın cte}graf1ar geçikiyor ve 
telefon muhavereleri müşkülata maruz 
h1ıyor> yolundaki tikayetleri yerinde
dir. Posta telgraf ve telefon umum mü
<lürlüğü telgraf ve telefon muhabereleri
ni kolaylaştırmak için yeni bir şirketle 
bir mukavele imza etmiştir. Bu muka
vele 4 - 5 ay zarfında tahakkuk edecek 
ve bu sayede lstnnbulla Ankara arasın
da telefon irtibatı mevcudun üç misline, 
telt;raf muhaberatı da iki misline çıka
caktır. Ayni veçhile istanbulla Edirne 
arıısında da telgraf ve telefon hatların
da irtibatlar artacaktır. Gerek İstanbul
da ve gerek Ankarada telefon merkez
leri bugün tahmillerinden fazla yüklü 
olduğu için abonelerimize kafi gelmi
yor. Bu itibarla bu merkezleri genişlet· 
mek mecburiyetindeyiz. Bunların bir ta
nesi inşa halinde bulunuyor, diğerleri 
için Macaristandan siparişimiz vardır. 
Siparişlerimiz ~eldikçe yapılacaktır.> 

MAARiF VEKILINiN BEYANATI 
Ankara, 30 (A.A) - Büyük Millet 

Meclisinin dünkü toplantısmda beden 
terbiyesi kanunun birinci maddesinde 
yapılan de~isiklikten sonra Maarif ve
kili Haaan Ali Yücel beyanatta bulun
muş ve demittir ki: 

. ıs e: 

UZAK DOCU HARBi 
---·---

Birma n ya -
da harp he .. 
nüz bitmedi 

HAVA HOCUMLARI 
---*·---

Amerika ve harp 
---·---

1 mal d t bü- Paris bölge-
tün rekor.. sine bir akın 
/arı geçti... yapıldı 

---*--- ---·--- ---*~ .JaJJ!?nlar Çinlileri balta Bir aylılı tayyare ima· Almanlar da ingiltel'e• 
gormemif ormanlar ıatı ı939 yılındalıi bütün nin cenup 11e batı cenap 

içinde sıJıqtıl'mışlar... istillsaliittan fazla.. doğusuna hücum effi!er 
Melburn, 30 (A.A) - Avustralya V . to 30 (AA) y k d Londra 30 (A.A) - Hava Nezareti-

uçakları Yeni Britanyada Rabola tek- A b~şıntgbl?~ A ·ik -h a. ın l~tınres- nin tebli~: 
h

.. . .. ı d" fk· k mı ır e ı6, mcr an a: p una a m Bomb kl d"" . rar ucum etmı~er :r. ı yangın çı a- bu··ı · · k 1 u~· . .. t kt" a uça arımız un ge<:e Pans 
rıl T 

1 
. . fı d.. un re or arı geç gını go.s erece ır. . ak d k" t Jftst"k . rth .~1ışt1dr: ayyarc erımız rlzasız on- Şiındi bir ayda imal edilen tayyare mik- Y 1 ı~ı~ a ı Ş&yybare ved klaı 1?'1lea ad"ğa-

muş er ır. d b"" •. 9 1 d ne enru ve er urg o n ı ı er 
ÇİNLİLER DAYANIYORLAR an utun 1 39 yı ın a ya:>ılan. ta~a- dokları bombalamıştır. 
Ç 

ki 
30 

(AA) _ n·· _ reden daha fazladır. Uçan, kalelerın ım:ı- Sahil muhafaza teşkilatına mensup 
un nf' b" · t bl" ~ .~ Çg~cek ya latı b!le iki mislini geçmişt:r. tayyarelerimiz Kriz er açıklarında bir 

rıstıln~şro unan .. ı~. ehe.ı~e gTore boınl uv- Hafif harp gemileri seri halinde inşa düşman kafilesine rastlamış ve bunlara 
ve erı cuma gunu cue1 om a ve o"" kt d" Langşi mevkilerinde bulunuyordu. Mu- <' ıı~c e ır. . . . . taarruz etmiştir. · 

h be 
"dd tl d ed" Muşterek 1'/tp ıstıhsal konseyı İngı- tık raporlar tar.rruzun tesirli olduğunu 

arP şı e e evam ıyor. lı A · ik d l l · d t kk""l b" k ·ı · hetl 1d 
Japon uçakları bu mevkilere binden edz - kt~er an e ege erın en eşe u vğue ır 9,0 gemıkteedr~ tamll ısa v er ~-uil-

f la bo ba •-·~ı d ece ır. nu go.<rterme u. uçagımız u= -
az m au·~~ ır. * ne dönmemiştir. 

JAPONLARA GÖRE . . Radyo gazetesine göre Amer!kada ye- Londra, 30 (A.A) - İngiliz av uçak-

s o N FF~;J3~'P 
.. ' "' . . . . . - .. :..;,.....\ ...... 

•• • 
ıçın 

• 
yenı vurt -Veremliler 

5o yatali:lı bir . 
pavyon yapılıyor 

El'enlıöyünde dün 1 nfaata başlanıldı ... 
.İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Eskişehir 

tacirlerinden B. Süleyman Çakınn ev
velce verem mücadele cemiyetine teber
rü ettiği 100 bin lira ile, Erenköy sana
toryomu yanında 50 yataklı bir verem 

pavyonu inşasına başlanılııııştıı'. 
Temel atma töreni bugün (!>Un) Blk" 

at 16 da yapılmış, B. SUleyınaıı Ç~ 
hayırperverliği saygı ve minnetle ......
ınıştır. 

Alınan futbolcuları lstanbulda 

Admira - Fener bahçe 
bugün karşılaşıyorlar 

c - Arkadaılarım; bir az. önce ka
bul buyurduğunuz muaddel kanunla 
baıvekalete bağlı olan beden terbiyesi 
umum müdürlüğü maarif vekilliğine va
zife olarak verilmiş bulunuyor. Bende
niz ic.in kanunun ifade ettiği mana cbu 
teşekkülü al, tetkik et ve şimdi burada 
arkadaşlarımın söylediği, tenkit ettiği 
cihetleri nazara al ve daha diğerlerini 
de ı:cöz önünde tut, işi tenkit edilmiyecck 
fekilde ve azami kudretle idare et> ma
nası:ıdadır. Çiinkü maarif vekilliğine 
intikal eden bu teşkilatı işgal etmeden 
önce bendenizin bilip malumat arzet
meme filen imkan yoktur. Burada arka
daşlarımın bütçenin muhtelif maddeleri 
hnkkında söyledikleri hususlan arkada
tımdan şurada sorup aldığım cevapla 
iktifa edio tavzih etmekle kendimi va
T.ifemi ifa etmiş sayamam. Onun için 
kanunun yüksek heyetiniz tarafından ka
bulünü arzettiğim manada anlıyorum. 

: T?~o: 30 ~.A.A) - Do~eı a3ansının di milyon kadar eski otomobilin enka- ları, dün şimal Fransada yaptığı taarru
bildır<?ğine gore ~apon kıtaları Yunnan zından tayyare yapılmak üzere bunların z1 devriye uçuş1annda iki düşman avcı
eyaletınde balta gırmemiş ormanlara sı- hükümete terki hakkında bir hareket sını düşürmüştür. Bir İngiliz avcısı dön
ğınan Çunkin kuvvetlerinin son dökün- başlamıştır. Her ay yarım milyon oto- memiştir. 
tülerini temiilemeğe devanı ediyorlar. Berlin, 30 (A.A) - Alınan tebliği: İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Admira bahçe tak.ııniyle karşıı.calrtır. 
Bunlar 3000 kndar tahmin ediliyor. mobilin enka?.ı bu şekilde sarfolunacak- 1ngiliz tayyareleri Paris bölgesine hü- Alman futbol takımı şehrimize gelmiştir. Adminllılann reisi, Türk.iyeye :ikinci 
Diğer J:ıpon !Jırlikleri ş:mali Birman- br. • cum etmişler, bilba.c:sa sayfiyeleri hedef Fu,tbol.cular öğleden sonra Cümhuriy~t defa gelmekle bahtiyar oldugunv u, Türk 

yayı Çin kıtalnrından temizlemekle - - tutmuslardır. ölen ve yaralanan olmuş- Abıdesıne çelenk koymuşlar, geceleyın meşguldür. Ame ika zaf e- tur. Dilşman tayyarelerinin altısı düşü- Alman konsoloshanesinde şereflerine sporculariyle karşılaşacaklarından dola-
Hindistan kesimlerinde bir kısım ara- rtilmUştür. verilen ziyafette hazır bulunmuşlardır. yı memnuniyet duyduklarını söyleınir 

zi dilşman kuvvetlerinden temizlenmiş- k ,. ALMAN HÜCUMLARI Yarın (bugün) Admira takımı Fener- tir. 
mi~tir. re at ıyen Londra, 30 (A.A) - Az mikdarda ~~~.<::><~:::..<::::><:::..<::><;;::,..<;:~~<::,.c~:-:..c::-~~::-..<:~...c.....~~......:::-,~~ 

-•- diişman tayyaresi İngilterenin cenup ve A k A ••ıkA 11- •• k 
MADAGAS'KARDA t • t• cenup doğu kıyıları il:>!Crinde uçmuşlar- S eri Ve mu 1 te.AaUt BDUnU• azme mı~ ır dır. Hasar hafiftir. Dört tayyare tahrip 
Cenubi Afrlfıa ":f edilmiştir. be dd a d >J ı t• •ı• JıUVIJefferf de 11ar.. * Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği: DUO ır ma es! e~iŞ iri ıyor 
Pretorya, 30 (A.A) _ B~vekil gene- AMERiKA GENEL KURMAY İngilterenin doıtusunda hava kuvvetleri-miz 29 - 30 Mayıs gecesi Klayt nehri 

ral Smut, Madagaskarda harekette bu- BAŞKANI MÜHiM BEYA ağzında deniz tesisatını ve Gret Yarmut 
lunan İn~iliz kuvvetleriyle b!rlikte cc- • liman bölgesini bombalamışludır. 
nubi Afrika kıtatannın da bulunduğunu HATTA BULUNDU Şimal denizinde, bir kafilemizi hima-
söylemiştir. Bu, şimdiye kadar bir sır ye eden gemilerimiz 24 saatte 10 dilşman 
olarak kalmıştır. --•-- boınb:ırdıman tayyaresini düşürmilşler-

---o--- Vaşington, 30 (A.A) - Vest Poy as- dir. Bunların sekizi kafileye hücum 

tstanbul, 30 (Yeni Asır) - Ankara
dan bildiriliyor: Askeri ve mülki teka-

veya sınıf maaşı üzerinden tekaüt maaşı 
tahsis olunacaktır. Bu gibiler tekaütlük
lerinden evvel ölürlerse yellin maaşları 
mafevk rütbe veya sınıf üzerinden bal
lanacaktır kısmen veya sicille telı:aUde 
sevk olunanlar kanunun bu ma~ 
den istifade edemiyeceklerdir. 

Abidin Daver arkadaşımın iki, üç se
nedenberi, daha önce de yapılmış faa
liyetlerin hızını arttırmak suretiyle bu
günkü iyi hale geldiğini söyleJiği okul
ları yetiştiren arkadaşlarımın bu işte 
uğraşan, emek veren insanların muvaf
lakıyet1erine işaret ve Abidin Daver 
arkadaşıma teşekkür ederken bu teşek
kür zımnında onlara da §Ükranlarımı 
ifade etmek istiyorum. 

S'İNEMA YJLDJZJ keri akademisinde bir nutuk söyleyen eden düşman uçaklariydi. 
Amerikan Genel Kurmay Başkanı Ge- tNGtLtZLER K.ATANYAYI DA 

üt kanununll!l 16 ncı maddesini değişti
ren bir kanun projesi hazırlanmıştır. 
Maddenin son şekline göre tekaüt olduk
ları tarihteki rütbe veya sınıfında on se
neyi doldurmuş olanlara mafevk rütbe 

c.::,.<:;:>-<::~~r;:::r;:::>"":~...C:::::~...<::ı...<::ı~~.<::::..<::::..<::::.">">">~~~~~~~ı:::::.-~ 

Con Barimor öldü.. neral Marşa! demiştir ki: BOMBALADILAR 
Holivut, 30 (A.A) - Me'ihur sinema < - Hiç bir uzlaşmaya imkan yoktur. İngiliz hava kuvvetleri dün Katanya 

vakıflar ormanında yangın 
yıldızı Con Barimor ölmüştür. Müttefiklerin zaferi ancak Alman ve ja- ve civarına bombalar atmıştır. Bir yerde 

----·- pon harp makinelerinin kat'i hezimeti 6 kişi ölmüş, ıı k.i§i yaralanmıştır. 
------~---~--------

istanbul, 30 (Telefonla) - Bugün 
saat 16 da Ta§delen vakıflar ormanında 
büyük bir yangın çıkmışhr. Yangın ye
rine Osküdar itfaiyesi, jandarma, Oskü
dar temizlik amelesi, köylüler gitmişler 
ve söndürme ameliyesine iştirak etmiş
lerdir. Yangın. vakıflar ormanında he§ 

kilometre murabbaı onnanltk yandıktan 
sonra söndürülmüştü. Fakat yangın bir 

Bı•r Amerı·kan ile tamamlanabilir. Bugün bütün Pasi- -•----filde, Birmany:ıda ve Çinde .Amerikan 
askeri vardır. Amerikan pilotları japon- P"'ag"da 4 ka 
ya üzerinde uçmuştur; 1ngiltereye asker ' ' .il. • 

sıçrama yaparak Baltacı çiftliğine geçmiş 
orada da bir kısım orman yanml§tlr. 
Ateş 7-8 saat devam etmiştir. YaDgtn 
geç vakit söndürülmüttür. 

Beden terbiyesi davası bütçemizin 
heyeti umumiyesi müzakere edilirken 
burada arzettiiim gibi terbiye mesele
sinin bel kemiğini teşkil etmektedir. Bir 
az önce kabul buyurdui?unuz kanunla 
bu terbiye davasının halli maarif veka
letine intikal etmiş bulunuyor. Arkadaş
lanmın arzularına uyarak bu mesele üze
rinde de dikkatle durmak ve mütahhas
sısların düşüncelerini öğrenmek, gerek 
parti ve gerek bu teşekkül tarafından ya
pılan tetkiklere muttali olmak, bu işten 
anlıvanları dinlemek ve bu euretle se
vimli, aer.-ıpatik. her bakımdan, devlet 
ve hususi teşekküller bakımından mem
leket gençliğinin teşkilatı içincle. okul 
içinde ve dışında sıhhatli ve canlı bir 
teşkilat kurmak emelimizdir. Bunun ha
ricinde beden terbiyesi umum müdürlü
ğü için ve diğr.r knnun için bilip söyliye
bileceğim ba$ka sözüm yoktur. Bende
nizi mazur ~örünüz.> 

BEDEN TERBiYESi UMUM 
MODORLOCONDE 
Ankara, 30 (Hususi) - Maarif ve

kili Hasan Ali Yücel. dün Büyük Millet 
mecli!ıinin kabul ettiği kanunla maarif 
"Tekilliğine bağlanan beden terbiyesi 
umum müdürlilğilnil teftiş etmiş ve ~ler 
hakkında malumat almıştır. 

Beden terbiyesine ait bütün raporla
rın neşrine karar verilmi§tir. 

---~ttNWW---

AFRIKADA DURUM 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

torpitosu Marti
nike itmiş 

---·---
Yalnız 2 yal'aJıyı almı,. 

ıar, başııa yardım 
yapmantl$far 

Vişi, 30 (A.A) - Mnrtinikten bildiril
diğine göre yaralı bir Amerikan torpi
dosu Port Fransa gelerek ağır yaralı iki 
askeri karaya çıkarmıştır. Devletler hu
kukuna göre yaralılar kabul edilmiştir. 
Amerikan gemisine başka hiç bir yar
dım yapılmamıştır. 

---~ .. ~---
İSVEÇ • BERLİN 
relefon mulla11el'elel'i 
yine lıesildi .. 
Stokholm, 30 (A.A) - 11 giln içinde 

ikinci defo olarak dün gece Berlin ile 
telefon muhav~ratı kesilmiştir. 

Almanla,. Ruslnrı Rus· 
lal'a lıal'SI -
lıullanacafılarmış .. 
Vişi, 30 (A.A) - Almanlar Beyaz 

Ruslardan bir beyaz lejyon teşkiHne te
şebbüs etıni!:lerdir. 

nupta lngiliz hava kuvvetleriyle iş bir- da muharebenin ne şekilde gelişeceği 
liği yapan kara kuvvetleri ıimal istika- kestirilememekle beraber Sirenaika ha
metinden :ilerliyen düıman taşıt kolla- reketi daha süratli bir hal almıştır. Her 
rına muvaffakıyetle hücum etmişlerdir. sınıftan 7.ırhlı kuvvetlerimiz düşmanın 

Birelhaşim ıimalinde ve ıimal batı- iaıc kollanna ve zırhlı kuvvetlerine hü
sında seyyar kollarımız düşmanın iaşe eum etmişlerdir. Bu kollara yapılan hü
Ye ikmal kafilelerine ve bunları himaye cumun bizim için mesut netice verdiği 
eden kıtalanna hücum etmişlerdir. sayılır. En mühim nokta ia§e maddeleri-

Bazı düşman tanklan perşembe günü mizin düşman eline geçmemesine çalıt
Akomanın ıimal batısında sahil yoluna maktır. 
varmağa rnuvafak olmuştur. Bunlar dün Tanklar mUharebeainin neticesi henüz 
aahil boyuna hakim bir yere gelerek fa- belli değildir. Şimdiye kadaT düşman 
sılalı surette yolu bombardıman etmiş- süratH bir hareket teşebbüsünda bulun
lerdir. Düşman kuvvetlerinin sahil bo- mak istemiştir. Şimdilik yan1ız tank çar
yunda cenahlarımıza hücum teşebbüsü pışmaları oluyor. 
muvaffak olamamıştır. General Romelin ihtiyatta 150-200 

Harekı-tler geniş mikyasta olduğu kadar tankı vardır. Düşman fiındiye ka
için simdiki vaziyette dü§man kayıpları- dar umduğu muvaffakıyeti kazanmamıt
nı tahmin etmek mümkün değildir. Düş- tır. Bir yarma teşebbüsünde bulunması 
man tanklarından bir çoğunun tahrip muhtemeldir. Netice, görünüte göre, 
cdildi~i muhakkaktır. Uçaklarımız düş- şimalde alınacaktır. 
man kollarnıa ve tayyarelerine bütün General Romel şimdi, geçen yıl Bin
~Ün muvaffakıyetle hücum etmişlerdir. gaziye çekilmeden evvel mağlup edil
Daha .şidd~tli muharebeler bekleniyor. miş olduğu noktada harp ediyor. 

TAYMISIN MOTALAALARI Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği: 
Londra, 30 (A.A) - Taymis gaze- Şimali Afrikada muharehe devam edi

te.sinin askeri muharriri yazıyor: Libya- yor. 

Ilôn 
lzmir Pamuk ~:..ensucatı T. A. 
Şirketinden: 
Fabrikamız Haziranın ikinci salı günü sabahı mutat saatta iıılemeğe başlı

yacnktır. 
Gündüzcü i çilerin sözü geçen saatta i,leri başında bulunmaları lazımdır. 

31 - 1 ( 1339) 

göndererek; Fransaya da asker çıkara- d 8 k k k 
cnğımız gün gelecektir. Bu müthiş mil- Jfr, er e ur• 
cadelc sona ermeden önce bayrağımızı 

~!~~~nyaya tanıtmağa kat'i surette şuna dizildi 
Ben Genel Kurmay Başkanı olduğum 

ı.runan ordu mevcudumuz 175,000 erle 
12,000 subaydan ibaretti. Bugün yalnız 
subaylarımız 175,000 sayısını buluyor. 
Bu son haftalarda ordu mevcudu 
300,000 kişi daha artmıştır. Bu artış de
vnm edecek ve sene sonundan evvel 4,5 

Meclise 11el'ilen 
Yeni layihalar .. 

Anfıcarada Demiryola 
meslefı ·oııuıu açılıyor 
Ankara, 30 (Yeni Asır) - Yol cer ha-

milyona varacaktır.> ----·----ASKERi VAZIYET 
(Haştarafı 1 inci Sahifede) 

haşim birden bire ikinci derecede kal
mıştır. Burada İtalyanların Maletti tü
meni ile hür Fransız kuvvetleri harp et
mektedir. 

Knhire tebliğine göre Akroma ve ce
nup bölgesinde teşebbüsler İngiliz 2.1.rh
lı ve motörlü kuvvetlerinin elindedir. 
Yalnız sahil boyunca Tobruğa doğru 

ilerl:yen mihver kuvvetleri teşebbüsü 
elde tutmakta ise de, İngilızlt!r mukabil 
hücumlarla bunları da durdurmuşlar
dır. 

Gerek Almaııyadan ve gerek İta1ya
dan bu hususta hiç bir haber verilme
miş olduğundan durumu hakiki şekilde 
belirtmek mUmkün olmamaktadır. Fa
kat her iki tarafın da büyük bir gayret
le harp etmekte clduğunu anlamak çok 
mümkündiir. Hangi taraf hasmına tank 
bakımından daha faz.la zayiat verd:rir
se, Libya meydan muharebesinde onun 
kazanması beklenebilir. 

Alman - Sovyetler harbine gelince; 
Alman ordulan başkumandanlığı ola
gan üstü bir tebliğ ile Harkof meydan 
muharebesinin bittiğini ve pek çok esir, 
harp malzemesi elde edildiğini bildir
miştir. 
Almanların bu tebliğine ve iddiaları

na mukabil Sovyetler de :10 mayıs ge
cesi İzyum istikametinde düşmana karşı 
taarruz muharebeleri yaptıkları hakkın
da bir tebliğ neşretmişlerdir. 
Mütteiikler;n deniz münakalesine kar

şı mihverin yaptığı denizaltı ve hava 
mücadeleleri havaların dü.,elmesi ile ve
ni bir safhayı. girmiştir. Mihverin şunal 
buz denizinde faal!yeti artmıştır. Mütte
fiklerin kışın Rusyaya Murmansktan 
ynpbklan scvkiyat simdi hem buradan, 
hem de buzlardan kurtulmuş olan Ar-
kanjel limanından ve daha fazla olarak 
yapılmaktadır. Nakliyatın artmac;ına 
mukbil, kayıpların da artması tabiidir .. 
Fakat mihver deni7.altılarmın Karaip 
dı-niz:nde ve Amerika kıyılarındaki fa
aliyeti azalmıştır. Bunun sebebi, bu 
denizaltılardan bir kısmının batırılmış, 
bir kısmının da ana vatana dönmek zo
runda kalmış olmaları olsa gerektir. 

Amerikalılarca alınan şiddefli iedbir
lerin de buna tP.Siri olmuştur. Fakat 
şimdi azalmış g:bi görünen denizaltı fo
aliyctlerinin, tedbirlerin daha gevşek 
kaldığı yerlerde baş göstermesi muhte
meldir. 

---*·---
Ha~dl'ille sullıast ya-

panlal' henüz ele 
fleflrilemedi .. 

Lond.ra, 30 (A.A) - Prag radyo!>'U 
Gstapa reisi Hnydrihe yapılan suikast 
Uzerine 12 Çekin bu sabah kurşuna di
zildiklerini bildirm]ştir. 

* Radyo gazetesine göre Hnydrihe yapı
lan sikastm failleri hala ele geçmemiş
t.!r. Haydrihin vaziyeti çok ağırlaşrnıştır. 
İngiliz radyosu Haydrihin vücudundan 
üç kurşun çlkanlmış olduğunu bildiri
yor. 

Bu meseleden dolayı Pragda idam 
edilenlerden dördü kadındır. Pragda 
örfi idare ilan edilmiş ve ağır tanklar 
şehir sokaklarında dolaşmağa başlamış
tır. 

Berlin, 30 (A.A) - Hayrlrihin yerine 
Dalogesin tayini muvakkat mahiyette
dir. 

-----·~---232 Amerllıan 
vapurıı IHıtll'ddı .. 
VSŞ:ngton, 30 (A.A) - Unayted Pres 

bildiriyor: 
Yeniden üç ticaret gemisi dilşman ta

rafından batırılmıştır. Bu suretle batırı
lan Amerikan vapurlannın yekilnu 232 
yi bulmuştur. 

---·--tt----
Makiney e 
~., Prilirken 

HITLERlN NUTKU 

Ankara, 30 (Yeni Asır) - Meclise 
verilen bir J.ayiha ile harç tarif esi ka
nununun 49 ve 52 inci maddeleri değiş
tiriliyor. Bu layihaya göre bir ceza da
vası birden fazla suçlulara taalluk edi
yorsa her bir suçludan mahkum olduğu 
ceza mikdarınca ayrı harç alınacaktır .. 
Kabahate taalluk eden davalarda mut
lak surette nısıf harç alınacaktır. 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Ankara
dan bildiriliyor: 

Askeri şoför ve sanatkarlara verilecek 
ücret ve yevmiyeler hakkındaki kanu
nun ikinci nınddesinin Jeğiştirilmesi 
hakkındaki proje hüküınet tarafından 
bugün Meclise verilmiştir. 

---o---
Kdaattalıi sanatlıCirlara 
11erllecelı ücret 
Ankara, 30 (Yeni Asır) - Kıtaatta 

sanatkfır olarak istihdam e<lilecek erlere 
ayda 30 lira kadar ücret verilecektir. 

---o-~ 

Ylıında iaşe belgeleri 
dağıtdacafı .. 
Ankara, 30 (Yeni Asır) - Bir nevi 

iaşe hüviyet varakası mahiyetinde olan 
iaşe belgeleri yakında halka dağıtıla
caktır. 

---o---
S'UİKASr DAV ASI 
Suçlular çarfaınba glj· 
nü m~dafaaJarrnı 
yapac:alı .. 
Ankara, 30 (Yeni Asır) - Çarşamba 

günü Kavaklıdere yolunda patlayan 
bomba hadisesinin muhakeme.sine de
vam olunacaktır. Suçlular müdafaaları
nı yapacaklardır. Müdafaalara Berber 
Süleymandan başlanılması muhtemeldir. 
Albdurrahmanın avukatı yüz sahüelik 
müdafaaname hazırlamıştır. __ .__,.. 

Vişlnln Bern elçUiğL 
Vişi, 30 (A.A) - Resmen bildir!ldi

ğine göre amiral Bart Fransanın Bem 
büyük elçiliğine tayin edilrmştir. 

İNGiLtzCE SÖZLÜ 

!-Korkusuz kadın 

reket servislerine mesleki malfunatla 
mücehhez personel yetiştirmek Uzcre 
Anknrada demiryol meslek mektebi açı
lıyor. 

---<>---
ALMANLARA GORE 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ve 57 nci Rus orduları imha edilmiştir. 
Alınan esirlerin mikdarı 240 bini aşmış
tır. Dilşmanın kayıpları çok kanlı ve ağır 
olmuştur. Ele geçirilen ganimetler ara
sında 1249 tank, 2016 top, 558 uçak, sa
yılamıyacak deret·ede büyük mikdarda 
diğer harp malzemesi vardır. 

Berlin, 30 (A.A) - Alman pike bom
bardıman tayyareleri Harkofun cenu
bunda dün Doneç nehri üzerinde büyük 
bir köprilyU tahrip etmişlerdir. Bolşe
vikler çok bUyük insan kayıplan baha
sına bu köprüyü tamire muvaffak ol
muşlardı. Ştokalanmız Demeç üzerinde 
başka köprüleri de tahrip ve dilşman 
topluluklannı bombardıman ederek 
müthiş kayıplara uğratmışlardır. DUş
manın hava meydanlarına ve demiryo1-
larına kütle halinde hilcumlar yapılmış
tır. Milhimmat yüklü bir tren istasyon
dan çıkarken hücuma uğramış, tam isa
betle tahrip edilmiştir. 

Brlin, 30 (A.A) - Alman tebliği: 
cephenin orta kesiminde düşman muha
rebe gruptan imha edilmek üz.eredir. 

Şimal kesiminde hücum hareketleri
miz muvaffakıyetle devam ediyor. Le
ningrad muhasara cephesinde hava kuv
vetlerimiz Ladoga gölünde düşman iaşe 
kuvvetlerine şiddetle hücum etmişler
dir. Gorki silAh fabrikalarına geceleyin 
yapılan hücumlarda tam isabetler kay
dedilmiş ve yangınlar çıkarılmıştır. 

BUZ DEN1ZtNDE 
Şimal buz denizinde harp gemilerimiz 

ve uçaklanmız dilşınana malzeme geti
ren bir kafileye, fena havaya rağmen 
hücum etmişlerdir. Bir denizaltımız 8000 
tonilatoluk bir ticaret gemisini babrmı.ş 
ve tam isabetle diğer iki gemiyi hasara 
uğratmıştır. Savaş tayyarelerimiz iki 
büyük şilepte yangın çıkarmışlardır. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

HAR,KULADE2 BOYOK 
NEFiS SAHESER 
İNGİLIZCE SÖZL-0 

2 - Asri güzeller 

Ber)in, 30 (A.A) - Führer bugün 
Spor sarayında Karadeniz ve hava kuv
vetlerinin yeni iltihak eden subaylarla 
gelecek devrede subay çıkacak olanlara 
hitaben bir nutuk söylemiştir. Mareşal 
Kaitcl 10,000 subay ve subay namzedini 
takdim etmiştir. Alman tarihinın verdi
ği dersleri belirten Hitler genç asker
lere Alınan ordusundaki yüksek vazife
lerini tevdi etm~tir. Bu kış cereyan 
eden muazzam müdafaa muharebesinin 
bir tarihçesini yapan Hitler yüksek ku~ 
manda prensibinin mU§kül vaziyetlerde 
dayanmak ve zorlukları yenmekten iba
ret olduğunu yoksa zafer bayramları 
leyici ve heyecanlı sözlerle gençELAö 
yapmak olmadığını belirtmiştir. Sürük
leyici ve heyecanlı sözlerle genç subay
lara hitap eden Führer Alman milletinin 
mukadderatının kendilerinin cephedeki 
hareket tarzlanna bağlı olduğunu her 
7,amnn hatırlamalarını tavsiye etmiş, 
şöyle demiştir. Nerede harp edecek olur
sanız olunuz bütün Alrnanyanın size 
emanet edilmiş olduğunu hiç bir znman 
unutmayım& 
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