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Başvekilimiz, içinde bulunulan sıkın
tıları büyük bir samimiyetle anlattı 
Dünya 
Harbinde ___ * __ _ 
Çolı büyiilı inJdşaflar 
lıarşısındayız .. 

ŞEV KET BİLGİN 

Müttefiklerin Mısır meydan muhare
besini kazandıklan giindcn beri diin
)anın dikkati Alrikaya çevrilnıi§tir. 
Kazablankadan Bizerteye ve Süveyşe 
kadar uzanan bu topraklar, en müsait 
ıtamanda mill\'crcilerc karşı ikinci bir 
cephenin ac:ılmasında, köprü başı ola
rek kullanılmak maksadi~·lc temizlcn
nıcktcdir. 

Daha bir kaç hnHa evvel, 1\lısır del
tasını tehdit ed~n mareşal Romelin 
mc~hur Afrilrn konı, ezici bir mağhibi
yete uğrıyarak Mtsll' topraklanndaıı 
ehlmıştır. İtalyanlann hali daha 11eri
Eandır. Bununla beraber, mi.ittcfil<lcrjn 
Afrikada kazanmağı akıllarına koyduk
.&rı zafer bundan ibaret olsaydı Sirc
iıaikanın yeniden i.stilllsı ve Bingazidcıı 
en az bin kilometre uzakta olan Trab
lusn varılması ~öl harbinin nihayetsiz 
sürprizlerine sahayı yine açık bıraka
<aktı. Bu hareketin başarıhnası için gc
-'Cken zaman sarfında mihverciler bel
ki deniz ve hava yolu ile Libyaya mii
biın kuvvetler nakledebileceklerdi. 
Hatta Vişinin müsamahasından fayda· 
lanarak Bizerte yolundan istifade ct
meği düşüneceklerdi. İşte bütün bu ih
timalleri iyiden iyiye hesaphyan ıni.it
tcfikler Mısır uf eriyle milvaıi olarnk 
ba~ka bir :zafer daha kazannıağa azmet
mişlerdir. Şinıal Fransız Afrikasına ya
µılan çıkaı'tmalann asıl hedefi budur .. 
Cezayirin, Fasın önemli deniz ''e hava 
ıisJeri birbiri ardınca işgal edilmi~tir. 
Bu saatlerde Tunus toprakJanna da gi
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B aş vekil Dedi ki: ·=-·-·-·-· 

"Tedavüldeki paramız artınıştır. Küçiik yaralara ilaç arar

ken büyük yara),I ihmal edemezdik. "Varlık Vergisi" ihdas 

ederek tedavülden bir kısırn parayı çekiyoruz,, 
-------------------------------.... --~-------~----~------------ lhldl edilen Fransız - Alnı.an miita relceısini tatbika memu.r konıisyon 

Alman Orduları Dar ve sabit gelirli vatandaş.far pahalılığın tesirinden lıorunaealıtır. 
Kendilerine ucuz kumaş, bulgur, pirinç, ucuz şeker verilecelı. Zeytin 

yağından alınan muamele vergisi ayniyatla talısil edilecelıtir •• 
Ankara, ll(Hususi) - Büyük Millet 

Meclisi bu sabah saat 10 da reis vekili 
Şemsettin Günaltayın b~kanlığında 
toplandı. Başvekilimiz Şükrü Saraçoğlu 
söz alarak dikkatli ve devamlı çalışma
larla hazırlanmış olan hükümet progra
mım okumağa başladı. 

HA.T1PLEIUN SöZLERt 
Başvekilin nutkundan sonra hatipler 

.söz aldılar. llk olarak müstakil grup reis 
vekili Ali Rana Tarhan kürsüye geldi 
<Başvekilin beyanatının bariz vasfı ha
diseleri samimi surette tahlili ve güç. 
lükleri yenmek için yem tedbir almak 
azminin mevcudiyetidir. Bu zihniyetle 
yenilmeyecek güçlük yoktur.> dedi, söz
lerine bu itimat cümle.9ıiyle başlıyan Ali 
Rana Tarhan Başvekilin bahsettiği iki 
esas tedbir hakkında müstakil grubun 

lşı{al edilmemiş Fransaya girdiler 

BAŞVEK.1L1N SAMiM1YEI'1 

Şükrü Saraçoğlu mukaddemeye lüzu~ 
görmeden doğrudan doğruya mevzua 
girdi. Harbin ikinci ve bilhassa üçüncü 
yılında yer yer darlıklar hasıl olduğunu, 
fa~ işleri, pahalılık ve ihtikfu:la müca-
dele mevzuundan alınan tedbirleri, nok
sanları ve hataları açıkç.q ortaya koya
rak büyük bir samimiyetle anlattı. Alın
ması gereken yeni t edbirler ztlerinde 
durdu. Bunlardan müstaceliyetle kanun
laşması 15"Zım gelen kanun lAyihalarımn 
Büyük Millet meclisine sunulmuş oldu
ğunu söyleyerek esaslarını izah etti. 
Mecliste derin bir alaka ve takdirle ta
kip edilen yeryer (bravo, çok doğru) 
sesleriyle ve sürekli alk1şlar1a karşılan
ması beyanatının tam bir tasvibe maz
har olduğunu göstermekte idi. B. Şiikri~ SaTaçoğlu 

Başkum8ndanlığı ele 
alan Peten protesto etti 

görüşlerini anlattı. Vişi, 11 (A.AJ - O.fi ajansı bildiri-
Bugünkü maişet zorluklarından en yor: Mareşal Peten bu sabah saat 10.40 

çok :ıstırap çektiklerini başvekilin de tCl Fransada Alman işgal ordulan gru: 
haklı olarak bahsettiği dar ve .sabit ge- bu başkumandanı mareşal Rundşteti 
lirlilere mümkün olan yardım için sar- kabul etmiştir. Bu görüşmede Alman 
fedilen gayretleri şükranla andı. Fakat komutanı mareşal Petene Alınan kıta
meselenin bu yardımla halledileceği ka- lzırının işgal altında olmıyan Fransa sı
tıaatinde olmııdı~ını belirterek d~di ki: .c1r]arını geçtiklerini. söylemiştir .. Ma-. 

MtrSTAK1L GRUBUN GöR'OŞtr reşal bu gece Alman devlet reisinden 
<İstihlaki istihsalle ayarlamadıkça bu- bir mektup almıştır. Bu mektupta Fi.üı.. 

nunla birlikte fiyat mürakabesi yapıl- rer askeri zaruretlere dayanan :OOzı ted. 
mad~kça günün ın~elesi ~alledilemiye- birler almak mecburiyetinde kaldığı~ 
cektır. Varlık vergı.sı.ne gelmce mali, ik- m ve bunların mu.tareke esas]annı ve 
tisacli içtimai bakımdan çok yerindedir. tatbikatını ortadan kaldıracak mahiyet.. 

(Sonu Sahile 4, Sütun 1 de) te olduğunu bildiriyor. Mareşal Peten 

demiştir ki : Mütareke mukavelesiyle 
telifi imkansız olan bu kararları res· 
men protesto ediyorum .. 
İŞGAL BÖLGESİ GEÇİLDİ 
Paris, 11 (A.A) - Alınan kıtaları btt 

sabah işgal bölgesine girmişlerdir. 
AKDENİZE DOÔRU 
Vişi, 11 (A.A) - Haberler nazıı·lı. 

ğında.n tebliğ ediliyor : Bu sabah Pari9 
radyosunun verdiği bir habere göre Al
man kıtalan hudut hattını geçerek i:r 
gal edilmemiş bölgeye girmişlerdir. 
Bunlar Akdeniz kıyılarında müdafaa 

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

.~~0-0_U_D_Cl_ll_e_.-,f'I ••·· 

Almanlar dün Tunusa asker indirdi i BERLININ TEKzıaı l 
ı ilmiş olması pek nnıhte111eldir .. Yani -------------------- Türkiye- : ı,eneral Mongomcrinin askerleri Binga-
7.İyi hedef tutan tecaviizlerinde devanı 
ederken general Ayzen Hoverin asker
leri Tunus yolu ile bir an evvel Trab
lusa innıeği düşüamıektcdirler. Bu kar
~ ılıklı hareket, Almanlann şimdiye ka
dar mın·affakıyet1e tatbik ettikleri bir 
kıskaç hareketidır. Görülüyor ki Anglo 
Sak.~onlar, askerlik sanatında diişman
lan kadar ustac.1 hareket etmcği bil
blcktedirler. 

Libya smulannda Ye Fransız Afri
kasında cerevan eden hadiselerin akis
leri pek nm~7.zam olacağı şiiphcsizdir .. 
Bu akisler, bilhassa Batı Akdenizle 
eJakası olan topraklarda kendini daha 
§iddetle hissettinnckfcdir. B1mdan dola
)ldır ki İspanya \'e Partekizde harbin 
bas gcistcrdiği gUndcn heri göriilmemiş 
bir heyecan vardır. 

Yann neler olacaktır? İspanya harbe 
liiiriiklenecl'k ınıdir? Bu hususta keha
netlerde bnlunmnğa çalışmak beyhude
dir. Bilinen scy, hadiselerin ha~ döndü
ren bir sHratlc inki~nfı karşısında Al
hınııların mukahil hazı tedbirlere baş 
Vtırduklarıdır. 

B. Bitler, maresal Petene rncsajiyle 
lsf{al altında o1mıyan Fransayı Anglo 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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LiBYA ÇOLONDE 

Italyan 
tümenleri 
aranıyor 

-·-· İngilizler aç 11e susuz 
fıalan iralyanlara 
yemefı ve su ue,.ecefı 
Berljn, 1 1 (A.A) - Milletler arası 

haberler bürosu bildiriyor: 
T amamiyle tahrip edilmiş olan El

alemeyn mevzilerinin terkindenberi Al
man 1 talyan zırhlı ordusunun külli kıs
miyle temas için lngiliz teşebbüsü ak.im 
kaLnışbr. Şiddetli- yağmurlar lngilizlerin 
ilerlemesine engel olımu§tur. E~l vadi
leri yağmurdan geçilmez haldedir. Ştu
kalar İngiliz topluluklanna ağır kayıp-

(Soun ~ahife 4, Siitun 3 t<') 

Kazablanka n1ütareke yapılmasını 
teklif etti, ırüzakere başladı 
---*--

Müttefikler daha üç 
şehri aldılar 

-*
Şimal Afrifıada mufıa• 
venıet umulduğundan 

evuel sona erecefı •• 
Londra, 1 1 (A.A) - Müttefik sefer 

kuvvetleri umumi karargahından bildi
riliyor: 

Mütareke müzakeresi esnasında Ce
zayirde harekat durmuştur. Kıtalannıız 
işçileriyle halle vaziyetten memnundur. 
~çileriyle halle vaziyetten memnundur. 

İngiliz avcıları Cezayir körfezinde 
faaliyetleriyle hava himayesini sağlam
lamaktadrrl.ar. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 
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SOH DAKiKA 
•••••••••••• 

Fas ta Ameı·i
ka ılara tes

lim oldu 
---*·---

Amerilıan lıu&Jvetleri 
runusa doğru ilerliyor .. 

Vaşington, 11 (A.A) - Müttefik 
umumi karargahının bildirdiğine göre 
Ş:mal Afrika Fransası Fas ta dahil tes
lim olmuştur. · 

Tebliğ İngiliz Amerikan kuvvetleri
nin Cezayirden 'l'unusa doğru ilerle
diklerini bildirmektedir. 
.!!!!!!" ı mmı 11 ı r r ı nu ı ı ı 

Bitlerin Fransız milletine mesajı 

Peten, işgalcilere ateş 
açılmamasını emretti 

Alman ordusu, rntitteflfı ıerin almalı btedlfıleri 
yerlerde rnıılıavemeıe geçiyorlar-

Berlin, 11 (A.A) - Hitler Fransız 
D?illetine hitaben bir mesaj ~etmiş
tir. Bu mesajda 1939 harbinin men.şei
ııi hatırlattıktan sonra Fransız hükü
metinin Fransayı İngiltere ile beraber 
harp ilanmdan menedemediğini hatJ.r.. 
latmakta, Alınan milletinin Fransızla
ra biç bir kin beslemediğini ve Dün
kerk çekilmelerinden sonra durumun 
Fransa için tehlikeli bir mahiyet aldı
ğını ve Fransnnın mütareke istediğini 
belirtmektedir. Almanya mütarekeyi 
kabul ederken Fransız ordusunun şere
fiyle telifi" imkansız hiç bir talepte bu
lunmamıştır. Bununla beraber İngilte
renin teşvikiyle harbin tekrar başla .. 
masına m~ olacak tedbirler almıştır. 
Alnıanya Fransayı küçük düşürmek 

ve topraklarına tecavüz etmek niyetin
de değildi. Hatta ileride makul bir sul~ 
ha da var1lacaktı. Fakat o zamandan 
beri İngiltere ve Amerika tekrar Fran• 
saya çıkmak için çareler aradılar.. Bu 
teşebbüsler akim kalınca Fransanın ba
tı ve şimal Afrika müstemlekelerine 
e:aldırd.ılar. Burada hareket etmek, Al
manlar tarafından müdafaa edilen batı 
Fransa bölgelerine nazaran daha ko.. 
laydı. 

tında Alman ordusuna serbest Fransa 
bölgelerine geçerek İngilizlerle Ameri
kalıların ele geçirmek istedikleri nok
talara girmek emri veriJmiştir .. Alınan 
askerleri buraya dUşman sıfatiyle gir
miyorlar. Almanyanm tek gayesi 'müt~ 
tefikleriyle birlikte İngiliz ve Ameri.-

(Sonu S:ıhife 4, Sütun 2 de) 

1 

den asker 1 

geçenıez 

Deyll Meylin haberi· 
ne lıarşı Milli Şefin 
nutfıu hatırlatılıyor 1 

Berlin, 11 (A.A) - Hususi bir malı· 
filden bildiriliyor: 

Askeri vaziyetin inkişaiı neticesi ola
rak Almanyarun askerlerini Tilrkiyeden 
geçirmesinin mümkün olduğu hakkında 
bir Amerikan Ajansına atfen Dey 1 Me
yil gazetesi tarafından bir haber neşro
lurun~tur. 

Alman mahfilleri, Türkiye Cümhuri
yetinin hattı hareketi hakkında 1nöni.i
nün son nutkunu hatır1atmaktadır1ar. 
Aynı mahfiller bütün lberya yar1m 

adasının işgal edileceği hakkındaki ha
beri Ma.drit ve Lizbonda verilen temi
natın takip etmesi hayret uyandıracak 
bir hadise olduğunu zikretmekiedir
ler. 
---- - ------- - - -

Mısır çölünde lngiliz tanklan rmriim'" m 

Alman hUkümetine son 24 saatte ge-o 
ten haberlere göre İngiliz ve Amerika~ 
lılar Korsikaya ve cenubi Fransaya da 
hücuma hazulamyorhır. Bu pnlar al· 
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Dünya 
Harbinde ~ 

(flrıştnrn[ı 1 ınc i Sahifede) 1 e~tik. Maaş ve ücret tutarla~ı ~undan İa ede 
Aynı hedefe varacak ve faydası devamlı ~ l.ıksck olanların sadec~ ı:endılcrıne hl~ ••••••• 
olacak başka liiyiha1ar da bekleriz.> rer ~~t kumaş vermc-k ıstıyoruz. :'-ldık-

Ali Rana Tarhan hüki.iınetin bu tcd- )arı ucrl"t ve maaş tıı.tarlar; 70 !ıradan 
birleri iyi ıatbika muvaffak olacağına dun olanlara .ayr~ca b~er ~üt ayakkabı 
inandığını kaydetti. Güzel başarılar di- da vermek nıyetındeyız. Gerek kl~maş-
leyerck süz.lcrine son verdi. !ar .ve ger~k ayakkab~hırı p~ra.c:ız o.arak 
REFİK tNCENlN SÖZLER! vcrılecektır. Bu eşya.rır suralle hazır-
B~ndan ~onra~ Manisa mebusu Refik lanmaktndır. Tevzii için talimatnamele~~ 

İnce söz aldı. Miitalausı arasında bilhas- ~.apılmıştır. Erkek kuma~larını~ tevzu 
sa bu tedbirleri tatbikle mUkcllcl olnn uç ayda, kadın kuma~larının sekız ay.da, 
memurlara dii en vazifeleri hatırlattı. nynkknbılnrının on ~yda ikmal edıle
Memurlnrın hissl~·ata ka ılmı arak nn~ C<'ktlr. İstanbul. lımır, Ankara tc\•zlln 

' 1 k .J f · P y tonuna bmıkılmı llr. 
caK m<.'m e ~:.n~<.'n nnt~?e u~gu.n çalış- HGBUBA r IŞLERl 
malar gc>rektıgını tebaruz ettırdı. · . .. 

M. B. PARSIN SöZLERt Geçen bıoharın son ve yazın ılk ~unle-
Muhlltin Baha Pars aynı nokt ·· • rinde büyük hububat !'ıkıntısı içinde 

a UZC 'd'k Ö - .. d k' } k 1 . rinde durdu. Başvekilin vaziy r k 1 ı . numuz e ı yı ın s ı ıntı arını gı-
sözlUlükle ve snmimiyetle anlat~ş:n~ç~a derm;k iç.in muhtelif istikametlerde ça-
sitayişle kaydetti lısmagl\ bn!!ladık: 
MALİYE VEKlLtNlN tST.Eöt A - lngilizler. ve ~merikalılara mü-
Maliye vekili Fuat Ağralı söz istedi. nıcMtla hub.ubnt Jsted~k. . 

Kürsüye gelerek Başvekilin bahsettiği 
1 

R.-.- hHnrıçtenf teda~ıkk. 1edılece1k hubu
kanuni tedbirlerin bir an evvel alınma- rnt ıçın er tara tan na ı vasıta arı ara
sı gerektiğinden hnzırlanan üc kanun la- dık. 
~ihasının ruz.nameye alınmas;nı muvak- C - Yüzde yirmi beşler kararını al-
kat bir encümen teııki1iyle göril<:ülmesi- dık. 
ni teklif etti. Teklif kabul olundu En- HARiÇTEN BUôDA Y CELBi 
cüınen kuruldu. Meclis re.isi Şe~cttin lngilizler ve Amerikalılar vad ettik-
Günaltay encümenlerin calısması için leri on beşer bin tonluk buğdayları tcs
celse}'İ öğleden sonra saat -15 "tc toplan- lim ettiler. lnr:ilizler 7800 ton arpa vad 
'inak üzere tatil etti. Encümenler derhal etmj,ı]erdi. Bunun yarısından fazlası tes
toplandılar. Layjhalar göri.işüldü. Maz- lim edilmiştir. Amerikalılar verdikl .. ri 
hatalar hazırlandı ve öğleden sonra saat 15 bin tondan başka 6 bin ton buğdayı 
15 tc Büyük Millet Meclisi tekrar top- İııre ve icnr kanuniyle Amerikııda emri-
landı. mize amade tutuyorlar. Bir vapurumuz 

Ai e fişleri dün 
e\1lere verildi 

- ------'*- ----
Belediyece hazırlanan aile sicil fişle

ı inin evlere tevı.iine b şlanmı tır.Bu fi • 
Jcr hemen doldurularak halk da •ıtma 
birliklerine tcs1im edilecek ve bunlar 
birliklerce muntazam dosyalarda muha
fa1n edi1ccektir. 
Bazı halk dağıtma birliklerinin fazla 

nüfus ve ev mevcudu göstererek dağıt
ır.alarda daha fazla madde aldıkları ve 
bunlann tamamını halka tevzi etme
dikleri iddia edilmektedir. Bu cihet tet· 
kik edilmektedir. 

Pirine bolluğu 
Son günlerde Tosya, Bur~a, Antalya 

ve cliğer viH\yetlerdcn !znıirc miihim 
nıikdarda pirinç gelmeğe başlamıştır. 
Y ~lım. hir tüccarın elinde 15 ton pirinç 
vardır. Ve bu pirinç1er yakında piynsa
ya çıkarılacaktır. Mevcut piriıırler 
150 - 1 iO kuruş arasında satılmakta ise
de bu fiyatların pahalı olduğu a:ılac:ıl
mıştır. Yakında pirinç fiyatının 1:!0 ku
ruşa kadnr dü~mesinc infü.ar c\•lemck 
!tızımdır. ~ 

1zmire son hafta içinde miihimre mik
darda Susam ve Buğd;ıy getirilınistir. 

BAŞVEKILtN NUTKU bunu bugünlerde almıığa gidiyor. İnt:i- M i lli 
Ankara, 11 (Hususi) _ Başvekilimi- li~ - Amerikcın yardımlannın bundan crunmada 

· s·· k d d _) .... • • • • • • • • • • .. • • -zın uyü • Millet Meclisinde iraddettik- 1-'0nra a evarn eneccgİne İnanıyorıız. 
leri çok mühim nutkun başlıca kısmı NAKii. VASlTASI lŞi 
şudur: N .. kil vuıtaları tt"dariki için h .. r in· 

cMücade1ede kuvvetlerimizi her han- raha ve h er memleketti" faaliyete haşla
gi geniş bir sahada isrnf etmektense on- dık . Portt"kiz limanlarındaki Alman va
farı pahalılığın en büyük kurbanları et- purlarını s:ıtın nlma t,.şebbüsümüz Por
rafında teksif etmenin daha faydalı ola- tf'kiz hükümetinin muvafakaıı elde 
cniiı kanaatine vardık. t"dilemediğinden sukut etmiııtir. lsveç-

Hükümetinizin beyannamesini oku. ten ·vapur tedariki için konuıımalnrımı7. 
ouğu zaman bu bahse şu suretle temas devam edivor. Fransa ile muharipJerin 
<'tmic:ti: «Bizim çekmekte olduğumuz malumatı altında bozı Fran~ız vnpur1a
daı-1ık cihan şumül bir mahivet alan bü- nnın ~iralanması görüşmeleri kati ve 
~·ük ıstırabın bir parçasıdı;. Bu yükü müsbl't bir ,ıınfhaya intikal istidadını 
mütesaviyen çekmek ve çektirmek 15.- göstermişti. Maalf'~ef son hadiselerin bu 
zımdır.> i-ıimi7e büyük bir zarnr vermesi ihtimali 
Aynı beyannamenin diğer bir vı.-rlnde kuvvetlidir. EsMen bütün hesaplarımızı 

dirorduk ki: «Zengin ve paralı adamlar nrdmıların vapılmam"'1, vapurlann 
icin bir mesele mevcut değildir. Köylü hulunmaması iizerine yaptık. Bundan 
ve çi(t~i bu malın satıcılarıdır. Am<.'le dolayı hissedeceğimiz b\iyük bir 11tırap 
ve esnaf yevmiyelerini ve işlerini yeni mevcut deKildir. 
§artlara daha ziyade intibak ettirmLc:ler- YOZDE YIHl\11 RESI.F.R 
dlr.~ Yüzde yirmi beşler; gelince huhubnt 

DAR GELtRLfLERE Y ARDil\'I hakkında bu karan alırken elmiı:e &eçe-
Böylece devletin yardımı dar ve sabit cek hububatla hem orduyu hem ıııehir

gelirli vatanda§lara t~mil etmesi Iilzu- Jeri ve darlık mıntakalarını doyurduktan 
mu izhar edilmiştir. Bu aefa halktan ve Aonrn lüzum s;ördü~ümüz yerlerde tan· 
memurdan dar ve sabit geirli aile!eri tim satı§ı yaplicak 1Cadar hububat eli
nıümkiin olduğu kadar pahalılığın te-si- mizde bulunncağını ümit ediyorduk. h
rlnden kurtarmak gerektiği karar ve tatiııtikler Türkiyenin hububat istihsali
kanaaUne VMıl olduk. Hemen hemen şe- ni 7-8 milyon ton gösteriyordu. Buruı. na
hirlerde oturan bu halkı daha yakından zaran elimize 1.5 milyon ton hububat 
tetkik etUrdik. Nüfusu on binden fazla geçeceğini umuvorduk.Evdeki pazar çar
olan şehirlerimizde 2,760,000 kişi yasa- ı:1ya llymadı. ÇiftçUel'iınizin borslandık 
maktadır. Bundan Anknra, lstanbul, fz- ları miktar 600 bin tonu geçmedi. Bu 
mir nUfusu çıkarılırsa 1,660,000 kiııi ka- netice subaşıların pek tabii olarak çift
lır. Buna normal artma payı ilave' ede-- çiyi korumalarından ileri ı::-dmistir. 
rek on binden fazla nüfu.slu şehirlerde Borçland ırma i§i 3-5 i ağır, yüzde on 
yaşıran!an 1,800,000 kişi farzedebilirjz. be"i orta, mi.itebakisi hafif olarak köy
E.c;kısehır, Sivas gibi şehirlerde oturan lii lehine yap:lmışbr. 
bu halkrn üçte ikisi hububat işiyle meş- KöYLO BORCUNU öDE.MIŞTIR 
guldur. Yani bu mikdardan y:ılnız r.oo Arkadaşlar,, köylü borçlandığı mikta-
b!n k~i yardıma muhtaçtır. Nüfusu on rı bizi m~mnun edect-k tarzda ödemek
bınden aşal:'l şehirlerin zirai siması daha tedir. Bu miktarın azlıvından duyduğu
belirlidir. Bunlar içinde yardıma muh- muz endişemizi, köylünün borçlarını 
taç olanlar 300 - 400 bin kişi tahmin edi- muntazaman ödemesi i;-ale eımistir. Son 
lebllir. Ankara, İstanbul ve lzmirin nü- bir kaç ayda hariçten 50 bin to~a yakın 
fusunu 1.100,000 olarak kabul edersek hububat getirdik. Hububat vaziyetimiz 
bu nüfustan 500 - 600 bin kişinin yar- endi"'C"lerimizi izole etmekle berab""r her 
dımdan ve ihtiyaçtan muarra olduktan ı:in sıen fiyat manevralarını önl "ıneğe 
kabul edilebilir, böylece yardım edilme- müsııit d.-ğildir. Buğday fiyatları nlmış. 
si l!zım gelen vatandaşlann sayısı 400 yürümü~tür. Piyasaya müadahale etsey
bini kliçUk, 600 bini orta ve diğer 600 dik fiyatlarda geçici bir salah yaı>abilir
bini üç büyük şehirde olmak üzere tes~ dik. biz bunu yApmadık Elimizdeki hu
blt edilmiştir. Bunun her halde hakika- bubntı daha kara günler için saklamağı 
te çok yakın bir rakam olduğu SÖl'lene- tercih l"ttik. Bu intizar clevres.inclc An
bilir. karn, fstanbııl. lzmir VI" Zonguldak için 

En ~ühim mesele pah~lılıktan en çok tesbit ettiğimiz tarih yakla§ınca yine t~
mustarıp olan halkın bırer birer tcs- bit ettiğimiz fiyatlarla bu şehirlere buğ
biti ve deftere geçirilmesiydi. Bu iş ~ day vermeği ve Farkı serbest pivasada 
ti~ametinde çalışırken mii§ahade ettiği- buğday alarak kapamağı muvafık gör
mız bazı kolaylıklar cesaretimizi arttırdı. dük. 
BUyUk küçük şehirlerde umumi bütçe- SABiT GELiRLiLERE 
den maaş ve i.icret alanlar 110 bin ki- HUBUBAT VERiLECEK 
şidir. Karı ve çocuklariyle birlikte bun- Bu beple bu §ehirler halkından vak-
Jar 500 bin kişi farzedilebilir. Yetim, dul tı nnli yerinde olanlara 300 gram ekme
ve ~mekli ma~ı alanlar da 100 bin ki!ıi ği bes buçuk ku~ fazlnsiyle yedirmeğe 
kabul edilebilir. Mahalli idareler, b"le-"' h 1 d k D b d "' a~ n ı •· ar ve ıın it gt'lir1i1ere ,.ski 

!yeler, devlet iktisadi müesseseleri ve ucuz fiyatln ekmek. un ve buğday ver-
mülhak bUtçelerdc çalışanların adedi mek kararındayız. Bütün bu hesaplnr 
140 bin kişidir. Karı ve çocuklariy]e eldeki hububata ve çiftçideki alncnkla
bunları 700 bin k4;i olarak kabul et- rımıza dayanıyor. Haricin yardımı de
tik, höyfoce 1,600,000 nüfusu yardıma vam eder. kiiylü makul fiyatlarla 
muhtaç ol:ırak tt'sbit ettik. Ve b~nlardan hububatını sahırsa senayi az sıkıntı1ar
ZOO bin ki~inin daha simdiden tesbit la geçirmek, ht'~ba konmamış darlık-
c>dildi .... ;ni ,Jrerek S<.'vindik, digwcrl"'rı'nın· J •• l k b -~ .. rı on eme mümkün olncaktır. Şayet 
tes iti için de vil.1yetlere, kazalara ve be. tahsilde mii<•külüt olur, hnricin yardı· 
lPdlyclere tamimler yaptık. Bunları ya- mı devam etmez veya biz hariçten nn· 
p::ırkc>r. dar ve sabit 0 elirlilere yardım sa- '- 'I 1 h b :ı.::ı vasıta an temin edemezsek en 
asını t<.'s it e-!erken bunlara nasıl ve .sert tedbirlere baş vurmaktan geri dur-

ne kadar yardım edebileceğimizi de mayacağız. Her halde dar ve sabit ge
ara<;tırmafa başladık. Gerek bu yardım- lirli vatanda"'lan asla sıkıntıya düaünni· 
lan t"min ''e gerek iktisadi buhranı knr- yecl'ğiz. " 
sılanıak iı;;in düsündüğümüz tedbirler 
~unlardır: BULGUR VE PJRINÇ 

1 - Elbiselik kumaş ve ayakkabı Buhranın yükünü ta~ıyan dar ve sa-

Fazla fiyatla 
etiketsiz satış 

yapanlar 
--~--'*-~--

Keçecilerde Osmaniye caddesinde za
hireci Halil Goöekli, lbrahim Serter \•e 
Mustafa Özbek faz1a fiyatla pirine sat
tıkforından tutulmuşlardır. 

Alsancakta Mesudiye caddesinde ma
nav Aziz Gültekin :.attığı mallara etiket 
koymadığından adliyeye verilmiştir. 

Çcırakkapıda Gaziler caddesinde köf
tl'Cİ Bayrnın, ekmeğin cıdedini :iO kuru
şa sattığından tutulmuştur. 

BERGAM.\D.\ 
Derganmnın inkıl<lp nıahalle<:irıde 1rnn

duracı Hüseyin Şendi!. Hasan oğlu 
Mehmet Co~kun, 1lyas oğlu Htisoyin ve 
Mehmet Çeşmeci .satı a arzeltikleri mal
ların Uzerinc etiket l:oyrnadıklarından 
ve Mehmet Çeşmeci de fazla fiyatla 
ayakkabı sattığından adliyeye \•erilmis
lerdir. 
Bergamadıı İsmail Ger kendisinde 

mevcut 124 kilo yapnğı için beyanname 
\•ermediğinden tutulmuttur. 

Bcrgnmada sebze halinde sebzcl'i Arif 
Hikmet Çakır yüksek flyııtla sebze sat
tığındaa tutulmuştur. 

Bergamada Arastada kundııı·acı l\Teh
mct, Hasan Tufan, Hahmi Özgü7.l•I. Ah
met Güzel, Kcmnl özdoğan, Ahmet 
Dursalı oğlu, Halil ö zgiir. Ethem Döııe
ıııeci, İbrahim Akşııhin. Vehbi Tirclo;a, 
Mehmet Cm·az, lsmaH Kara Ahmet Sün
day dükkfınlarmda mevcut mallara eti
ket koymadık!arından milli korunma 
kanununa tevfikan adliyeye veri1mis-
lerdir. -

i GİLİZ KRALI 
Parltimentoyıı bir 
nutukla actı •• 
Londrn, 11 (A.A) -- Kral parla

mentonun top!antı deı:resini uzatmış ve 
yeni devreyi açmıştır. Kral nutkundıJ, 
düşmanların hi\li\ kuv;eıleri o1clu~unu 
siiylerniş ve: eBİLİ bl'kliyen vazife kolay 
değildir> cümlesiyle sözlerine !:on ver
miştir. 

----~----
İ,~VİÇRE 
Amer8Jıan menfaat
lerini l.ıoru_yacafı 
Bern, 11 (A.A) - Resmen bldirili

~·or : İsvicre hükümeti Amerika birle
şık devletlerinin talebi ve Vısinin de 
nuvnfakati üzerine İsviçre Frnıısadnki 
Amerikan mcnafıinin himayesini de· 
ı·uhıe, etmiştir. 

Kön1ür t t· vzi ve satış nı üesses(:As İ ude 

Yeniden kok ve n.aden 
kön ürü gelmek üzeredir 
Mü 

---*--~-

Çolı büyirlı inlıi~aflar 
lıar~ısındayız •• 

( Rnştııralı l ıııci ~ıılıikdf') 

~nk .. oıılıınn muhtemel tceaviizlcrinu 
k~ıı-ııı himaye İl;i n ordusuna hareket cm· 
rmi 'erdiğini bildirıni!?tir. Akdcnizde 
Frımsnnın en tın, Hk tkınet Uıırnııı ()lan 
::\1ur ... ilya ile deni:r, ii:-·li T11lon i ·gal 
eılllnırk üzorııdlr. 

Jlrn11 ız donıınmA ı htılü T\llonc\ı\ mı· 
dır. ~ok a 1ıurndan a~ rıhnı mıdır, hu
ııu hilen .Yoktur. 

sses lere, dairelere, hastanelere u n11ıaye• 
nehanelerle evlerinde hastası bulunan· 

lara lıömür veriliyor J<ompiyen m!.ilarelıi:c~i hi.ikiimlerinin 
köıniirü tevzi e<l:Jıniştir. Bu ki.imiirler- l ıi r tnr:ıfh olarak ihlalini mare:-al Pctc
le resmi müesst>ı:;elerin ve dairelcrin, nin ıw şekilde l.:ır~ıladığı nıallinı <leğil
mektcp, hastahane, sıhh mil<:ssese, dok- rlir. Maamafilı ihtiyar mare.plın bir 
tor muaycnchan_. ve ameliyathaneleri, nrnkn\ <'met kararı vermesi hcklcııcınc·ı. 
clöküınlı:rne ve imalathanelerin ilıtinıc· , .;..,;, .ı\n~lo Saksonlar aleyhindeki 
;,1 rı evrakı müsbite mukabilinde ·kok ndıml:ırmda o kadar ileri gitmi~tir ki 
\'e soma kömürü olarak temin edilmis- Alman iradt>~İıw boyun cii'mcklcn bD!i· 
t.r. Bu ıncyııncla lı:ıslası olan ailel~re a'e ka bir şey yaıınııyncaklır. Hu hareke· 
l·ömi.ir tevzi ve !~tış müessesesi. tasdik- . tin miiUerildcr iizeriftdcki tesirine ge
l. <lok tor rapo:-una istin~dcn kföniir fın<'l\ Londra \ c Yaşin!!ton hu darl>cyi 
vermistir \'C vermektedir. ltt•kli.rnrlardı. Miittefikll'r nazarında 

Kömi.ir tevzi Et::tı~ müessesesi adına 
yakın günlerde faınire ÜskUdaı· vapuru 
t~kriben :3200 toc. kömür getirecektir .. 
Üç gün önce Ec cğli havzasından hıırc
ket etmiş olan bu ,·apurun hafta ba
şında İzınil'e geımiş bulunmnsı mukar
rerdir . Gelecek kömi.irlerin 200 tonu 
Sömi kok, 3000 tonu da maden kömü-
1 iiclür. Bu nıadc.ı kömi.irleri fabrikalar 
ihtiyacına tahsis edilecektir. 200 ton 
l:ok kömlirii. ha!ka yapılac-ak te,•ziata 
inli7.arcn stok edilecektir. 

İlk kunumın :!k gi.inlerinde büyiik 
lc.ııajda bir ... apu!" daha beklenmektedir. 
Eu vapurla takr.ben 2000 ton kok ve ay
ı>'. mikdnrdn nıaüen kömürü getirilecek· 
t:r. Bu ikinci kısım kok kömiirleri de 
r,dince beyannamelere göre \"C numa· 
ı·a sırasiyle halk ihtiyaeları muayyen 
h:r ııishette temııı edilecektir. 

Bu sene şimcli~·e kadar 1300 ton kok 

Gcirlilüyor ki kömür tc\7iinde, vilfı- !,rıyri mc~gul Fr:msauııı iı:~al altındaki 
jetin direktifiyl~ muayyen bir tevzi f 'ran,:ıd:ın fnrkı Yoktur. Manevi lıakım
osulü ihdas edilmiştir. Bu meyanda dan Frnnsaııın ikiliğine niha~·eı 'eren 
bazı nıüesseselerc verilmiş olan kömür- hu Jınn•kctiıı ıııiiltdiklcr dfwasını km·· 
l<'rin ayni ıniiecscscleı·lc aHlkalı .şahıs- \'Ctlcndiren hir hfıdi"e sanlınası da 
kırın c\·lerine ııaklcdildiği göriildüğii ıııiiınkiindiir. Zir:ı nıare'>al P~kn Alnır.ıı 
foıcla. milli konır.ma kanunu hükümle- işgali altında n1emlek~ıinin ıımk:ı<Ml'· 
ı·: tatbik cclilmL,tir. Kömi.irlcr, ancak l'atını idareye .·:.ızı oltlu~u takdirde. 
\•crildiklcri işlcı·de kullanılmak kayıt ve ı•iiftı1. \'C Jlrcstijiııin c;ok acı lıir inıti!:ıııı 
. nrtiylc tahsis olunmaktadır. f.<.'ı;İrmcsinc mfmi olanıı~·acaldır. 

---------------- Miith•l'iklcri en çok ill{ilendircn .... l'y 

'J'icaret odasının uıiispt"t çalış ,na la rı 

Tüccarlar, Tü. tütüncüler 
b·rliğine girmiyorlar 

-----------~--.....------

Dün b i r toplantı ~apıldı, Pirinç, pe)lni r ve sad e 
)lağı llol'sada m uamele görecelıtir_. 
ÇünJıü velıcilet bunu istend$tir •• 

l>iin ak~am saat 16.30 (la ticaret odası etmiş ve b:ızı temc:ıslar yapnıı§tır. Hıı
salonunda tiitiin tüccarları bir içtima bcr aldığımıza göre Amerikalılar bu se
rkdederek. lstanbulda teşekkül eden ne Ege tüliin piyasasın:\ iştirak kararını 
Türkiye tütünciiler birliğinin gönderdi- vermişlerdir. Yalnız bazı noktaların 
ği statüyü tetkik eylemiştir. Hazırlanan halli kap etmektedir. Ticaret vekaleti 
statüye göre Türkiye tütüncüler birli- mevcut bazı ufak tefek piirüzleri hal
(:inin üç merkezi olacaktır. )eylemek üzeredir. Bu sene Ege tütün 

Bunlardan biri Lıt.anbulda Marmara rekoltesi 34,000 ton olarak tahmin edil
hnvuısı tütüncUJerini, diğeri lzmirde Ege mişlir. 
tütünciiJerini, üçüncüsü de Samsunda YENt BORSA .MEVZULARI 
Karadeniz. havzası tütiincülerini aynı Ticaret vektılctinin bildirmesi üzerine 
çatı altına toplay~caktır. tzmir ticaret \'C sanayi odası meclisi top-

Filhakika tütüncülerin bu şekilde bir !anarak pirinç. sade yağı ve peynirirt 
çalı altında muayyen maksatlarla top- borsaya alınmalarına ve bu maddelerin 
fonmaları faydalıdır. Ancak bUtiin Tür- borsada muamele görmelerine karar ver
kiyeye şamil böyle bir birlif:in kurulma- ınişti. Oda meclisinin bu kararı tasdik 
sı için müteşebbis h<'yelin isi daha için ticarC't vekilletine gönde"rilnıiştir. 
esaslı tutması, statiiııUn müşter;Jcen ha- Karar, tasdikini miiteakip yiiriirliiğe 
1ırl:ınmas ı ve maddi ınüeyyedelerin ela- girec<-k ve bu maddeler borsaca tescil 
ha etraflı bir şekilde olması lazım ge- edilecektir. 

'fıılonclaki harı> gemilerinin fıkıheli<lir. 
Bu gemilerin mıhver dc\'letlı·ri rlinc 
llii~memesi kin bir deniz. ve harn i l'•· 
tekctinde hulnnmalan Jmn·ellt• nıııl •<n. 
meldir. B iitiin Franc;anın ic;.,.ali J"ran•qz 
mii .. tcmleke imparatorltığunda d('rİıı 
le irle.r yaı>a<"ak ,.c 7.at~n ?aİ( olan mıı
lc:n·emetin (·almk sona C'rmesine sebep 
ola<'nktır. l\foamafih Fransnnın Akdr
ııiz kıyılarına ıı:ıkim olmanın Almanlara 
it-nıin edeceği fa:'·dalar kliçiimscnenıcz. 
A ltdcniz nıiitlt·fıklcr !'>tratejisindc ha
~ ati hir rol o:'·namağa namzet hulundu
ğımn giire Alman ha~kumandanlığmın 
l\1anş. Atlantilc kıy1!nrı gibi l"rnns:mm 
A'kd<-ni·1. kı~·ıl:ırım da t:\lıkiınc clıeınıni
~ct 'ereceği ' e burada ikinci hir cl..'p· 
lıe a~ılmasıuı ijnlcme~c l~alışat•ağı tabi
idir. ili<; bddcnmiyen hiitiin lıu inki
~uflar Alınanyunın batı~·a her zamnr· 
dan daha fazla a:;ker yı~'lnasını 'l3rt" i 
bılacğındaıı doğurfon batıya büyiik ku· • 
\etler kaydırılnıac;ı da sakınıluıaz I· r 
şey olacaktır. Yani ikinci cephe da'· ı 
n~ıhnadan Ru!oy:ı ken di ii7erin dcki tn:
yikın gevşediğini, a~rlı~ın nisbcfcn Jıa
ilflcdiğini hissed<'cektir. 

ŞEVKET BİLGİN 

KISACA 
• •••••• 

ESİRLERİN 
ZİNCİRLERİ 

lirdi. Ticaret odası meclisi böyle bir karar 
lzmir tütiincülcrinin bu birliğe iştirak ittihaz ederken, kendi noktai nazarını Ecıacı Kemal K. Akıa~ 

edip elmiyecekleri henüz belli değildir. kararda tebarüz ettirmis ve bu maddelc-
Eu hu.susta bir karar ittihaz edilmek rin 1zmirde istihsal edi1~emckte olduğu. Esir, zaten scrbcstisine ve hürriyeti-
.. d" ne sahip olamıy::ın demekken b'ır de uzerc ır. nu kayıt ve işaret eylemiştir. Ticaret 

TOTON TETKtKLERl odamız hu suretle öteden bl'ri büyük bir zavallılara zlncir vurmak! Aman ya-
Ticaret vekaleti tütün raportörü E. hassasiyetle üzPrinde durduğu içtihadını rnbbi, bu ne garip ve ne elim şeydir ... 

Fikri Soyer dün de tetkiklerine devam belirtmiş bulunınaktadır. Zincir deyince akla saat kösteği de 
-------------------------------- ge1i:ror. 

Zincirin her h~lkasına bakla derler .. Birlilılerde 
•••••••••• 

An k ara va ui<le n . r, 
ht-Vf't a\·det ~divor 

-------"k~----~ 
Ankaracla bulunan ticaret birlikleri 

umumi katibi B. Atıf İnan ve koopera
tifler birliği umum müdürü B. Muhip 
Özyiğitin hafta başında lzmire dönecek
leri öğrenilmiştir. Ticaret vekaletiyle 
temas için Ankaraya gitmiş bulunan ti
caret odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu da 
Pazartesi akşımı avdet edecektir. 

Anknrada yapılan temaslarda İzmire 
ait ticari ve iktisadi mevzular hakkında 
vekalete izahat verilmiş ve bazı vandler 
alınmıştır. Ticaret veknleti İz.mirin .. ' Uzum satışlarını ve piyasa fiyatlarını 
büyük bir itina ile takip etmektedir. 

Pa~ar g-Ünkü 
lik maçları 

---*-----
Müessese talıımları d a 
Hlı nıat;larına başlıyor •• 

Müessese kulüpleri arasında futbol 
lik maçlarına 21 lkinciteşrin günü bnş
lanacaktır. Çekilen fikiistUrc göre 21 
tkinciteşrinde Şark sanayi ve Pamuk 
mensucatı futbol takımları, 28 1kinciteş
rinde Şark Sanayi - Yün Mensucat ta
kımları ve 5 11kkanunda da Pamuk 
Mensucatı ve Ylin Men.c;ucatı takımlarJ 
karşıla§acaklardır. Aynı tasnife göre ta
kımlar hafta sırasiyle 12, 19 ve 26 tık. 
Ununda ikinci devre lik m::ıçlarını ya
pacaklardır. En fazla puvan alan takıın 
şampiyon ilftn edilecektir. 

PAZAR MAÇLARI 
öniimi.izdekl Pazar giinil yapılacak 

lik maçları şunlardır: 
S uat 13 te Ateş - Altay takımları hu

kem Mustafa Bnyranın idar~inde, saat 
15 1c Karşıyaka _ Göztepe takımları 
htıkem Fehmi Eri§in idarcsir.-le l·ıırşılıı
şacaklardır. Her iki mnç ehemmiyetli
dir. 

Bilek kalınlığında baklalardan toplanan 
i ·kence zlnckine pranga derler, bunwı 
boyuna takılan ve enseyi yoran büyük 
halkasına da laL derler. 
Bi ı· cezacının bunla!'ı bilmesine m!i· 

ııa \'Creıniyenler bulunacağını tahmin 
ediyorum. Ben bunları mektepte üğ
rendim. Fakat btiyle şeyler mektepte 
cicğil hapishanelerde öğrenHir, burası 
da doğru .. 

Abdülham:t zamanında, tahminen 
bundan 40 sene t:vvel İstaııbulda Eyip
tc bir (Baytar ve eczacı Rüşdıyei As
keriyesi) vardı. Ben küçük bir çocuk 
clarnk bu mekl<.'pte okuyordum. Mek
tepte ha~ırılık hüklimfeıma idi, talebe 
tırnsında birbirin. vurmalar, kamalar, 
bıçaklar vardı. Bu g:bi talebe prangaya 
vurulur, mektebin hapishn.nesindcn çı· 
karılıp ta istintak dnire.:ine götürülür
ken deve gcçiy.>rmuş gib,i çangır çun
gur pranga, bakla, 7Jncir sesi kor:dor
Jarı doldıırudu. Pazı tr.lebe arasında hıı 
hnl bir tedip vasıtası olmnktan ziyade 
maalesef bir kabadayılık, bir macera 
rnhne<;i, bir iftih<ır ve<;ilesi olurdu. Za
man r,cldi. hi\disr.t bu maluyani telak-
11 ileri silkip attı.. Attı amma bana 
prangayı, baklayı, laleyi küçük yaşta 
öğretti. 

Yazık esirlere .. 

lhdva Kralının v1ldön ii n1ii ınii n asebetile 
lTAL YAN GENERAL KONSOLOSHANESiNtN ILANIDIR : 
Pazar günü 15 ikinci teşrin 1942 de snat 1 1 de Alsancak Domenilı:an kili.ae

sinde İtalyan kralının yıldönümü münasebetİ):le bir ruhani merasim olacaktır. 2 - Hububat, 3 - Bulgur, 4 _ Pirinç' bit gt!]irlilere çok ucuz fiyata bulgur ver-
5 - Yağ, 6 - Şeker, 7 _ Kuma.c; 8 ~ mck kararındayız. 15 bin ton bulgur ha- 2 ZENGİ:S PROCTRAM Ayni gün öğleden sonra saat 1 7 de İtalyan genr.ral konsolosu ve refikalan 

lzmir halyan cemaatını kabul edeceklerdir. 12 13 14 (2905) Kömür, 9 - Varlık vergisi. ' ::ı:ırlanmıştır. Bet nüfuslu bir aileye her 
:E:LBISELtK KUMAŞ ay bq kilo bulgur vereceğiz. Memleket 
VE AYAKKABI d~hi1indeki pirinçlerin yüzde on be11ini 

• 

- İNGiLİZC J ; SÖZLÜ -

1 -- 7 GUf'1'J ... KA~LAR . Umumi muvazene ve mülhak bütçe- hububat gibi satın alıyoru7.. Bir k ısmını 
~e~cn •• husuıi idare ve belediyelerden, orduya bir kumını da pahalılık kurban- ~ 
~~tisadı de\•let t~killerinden maaş ve ların mal olduğu fiyatla dağıtmak ka
ucrct tutarı J4f) liraya kadar olanların ranndayız. 

Ol' NJVANl.AR : MARJ.ENE Dİ.t'Tl~İCJI - JOllN WAYN 
- i 'GİLİZCE SÖZLÜ -

FUJ_R GAZiNOSUNDA 
hem kendilt"rln ve hem karılanna bi- YAÔ BUHRANI 2 -- ASK BA tAR :er kat elb~lik kumaş vermeyi kabul Memlekette nıc.vcut yağ buhr:ını ga-

:.7...o!K~o~Y!Z:=ıooc:K~I.r.J::z::.-..:;er..- .~~· ~i~ı~r:k:~~ ke~~:ı;ıı!~~:~di~ir~:~in;:ğ~ 1 :~:~~~~:~~~~~ ~ı~~~~~;~~:!·~~o-_:~.:~~~~:;:,:oN ... 
s: ku mevcut o duğunu herkes biliyor· • 7 GÜNAım:./H~ : ~.5.i - G.56 - 9.45 •. 

}l dıı . Yakl~c;:ın \'eni va!' rt'koltecıinin de l Cunıar.te i • Pazar giinleı i l.00 DE HA '-' L A n .. 

Perşembe alışamı saat 8 den itibaren MAK 
ALAH Caz orJıestrasiyle yemelıll D A H S 
Eğlencelef'I yapdacaıttır •• 
Yemehli masalarınızın evvelden slpcll'if 
edilmesi rica olunur.. Telef on : 4444·400'1 

~///-.'.:Y"J/.r--7/J:r.r~......-~~ ..... _,.~ (Scınu S•hife ;~. Siitun ı de ) \"i·iillıl••••••••••••••••ıım••iiltb::crıtıe•arı.~+•••MP•~•ı:;ı:*>~a«Mıi""'a"' 
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Hükün .. etin prograrr~ı 
karşılandı • 

ıyı 
• 

- üASTAiıAFJ 2 İNCİ SAHİFEDE -
fena oimadığı bilinmekte idi. Yağ fi .. 
yathırındoki bliyük fırlayı~ın günahım 
l,ı.;ğday ve diğeı· maddeler fiyatlarının 
yiikscliş1erinc yüklemek istiyenler var
dır. Bu iddia dqğru olsaydı üzümün de 
~ c.ğ fiyatlarını takip etmesi iktiza eder
d .• Ualbuk, bunun fiyatı diğerlerine 
r.~zaran küçük olmakta devam ediyor. 
Zeytinyağı fiyatının büyük mikdarda 
f:.rlayısının günahı bunun ticaretini ya
Pc:nlara aittir. Verdikleri söze rağınen 
i:>u fenalı~~ı y:ıpmı.ş1ard•r. Her halde bu
nu unutma1nağa calışacağız .. 
ZEYTİN VE PAMUK YACLARI 
Devletin mua·nele vergisi ola.rak al

c;ğı yüzde on iki buçukları aynen yağ 
olarak alacağız. Bu maksatla iktiza 
etlen kanunu nıeclise vermiş bulunu
yoruz. Zeytinyağ·. ve pamuk yağı mah
iiHli.iniln yüzde J5 şini 80 kuruştan sa· 
tın almak kararındayız. Böylece 7 - 8 
nJilyon kilo yağ elimize geı;ecektir. Bu· 
r>un bir ınikdari:;le dar gelirli vatan
da~ları y:ağ sı'.ı:ıntı!"ından kurtarmağa 
calı .. caıtız. 

SEKER DAV,\MIZ 
Mevcudu tamamen hükiimet elinde 

bulunmasına rağmen ~eker i~i mem1e· 
kette seri adımıJrla bir buhrana doğru 
l:o.::ınaktadır. E"~·eJa Türkiycnin istih
lak etti~i seker mikdarı 100 milyon ki
k< idi. Saniyen köylü eHne bolca paı·a 
i;eçtiğinden bu istihlak mikdarı 100 
ınilyonu çok aşnııştır. ÜçünCÜ!:iÜ de bu 
S<!ne seker istihsalimiz 50 milyon kilo
su bulursa bunu memnuniyet verıcı 

kabul edeceğiz. Hariçten şeker tedariki 
mümkün değildir. Şeker satışını eskisi 
gibi serbest bırakırsak bir kaç hafta 
icinde hastalar :çin bile şeker bulmak 
imkAnını tamamen elimizden kaçtrn11ş 
olacağız .. Bu hakikatleri göz önünde 
tutarak hükümetimiz muhakkak bir 
buhranı önlemeğe çal~ıyor. Bu buhran
dan muztarip olan 1.600.000 vatanda~a 
bugünkü fiyatlarla her ay 600 gram şe
ker vermek istiyoruz .. Bundan böyle 
gelecek sene pancar zeriyatını artırmak 
iı:in de pancar ç;.ftçilerine diktikleri her 
yüz kilo pancar için birer kilo şeker 
vermek kararınd&yız. Bundan geri ka
lıon mikdar otuz milyon kilodur .. Bu 
otuz milyon 100 milyona varan ihtiya
eııı ancak üçte biridir. Bu düğümlü 
vıı.zişeti henüz çözemedik. Buhranı 
karşılıyacak yeni tedbirleri memlekete 
il&n etmek fırsatını bulacağız. 
KUMAŞ MESELESİ 
Ağızlarda dola-<ıan şudur : El tezgah

larının adedi şa•ılacak kadar artmak
tadır. Elindp dör! tezgahı olanlar kolay
lıkla zengin oluyorlar. İki tezgahı olan 
bir adam da kendisine çok ucuza veri
len iplikleri satarak rahat rahat geçi
niyor. Yine çok ucuza verilen devlet 
kumaşları elden ele dört beş misli pa
halıya satılmaktadır. Kazancın büyük
lilğü bir çok suiistimallere yol açmak
tadır. Bu kazançları devlete kazandır
mak daha doğru olmaz mı? 

Bu sözlerin bır hakikat ifade ettiği 
~i.iphesi?.dir. Dcviet elindeki mile~~ese· 
!erin çoğu zararla işliyor. Bu yolda de
vam devletçiliğimizi tehlikeye düşlirc
biUr. Buna rağmen biz devlet isletme
lerinde bir fiyat ıttihazına gitmenin za
r&.r]ı olacağına kanUı. Onun için mah
dut karla iktifa c·tmeyi daha doğru bu
luyoruz. 

Bu meselenin hallini tevzi ve taksim 
i~inde suiistimale müsaade edilmeme
sinde bulmaktayız. Dar ve sabit gelirli 
vatandaşlar haricinde halktan olanlara 
da devlet eliyle kumaş vermek imkanı-
'" bulacağız. · 

KÖMô:R MESELESİ 
Her tarafta kömür sıkıntısı vardır .. 

Geçen sene kışa 20Ö bin tonluk bir stok 
ıle girmişlik. Bu sene stokumuz ancak 
clll bin tondur. Demiryollar nakliyatı
nın artma~l fabrjkaların gece ~ündüz 
çalı~ması kömilr istihlükini artırmı~. 
kömür istihsal eden aletlerin aşınması 
da istihsali azaltmıştır. Geçen sene kö
ınür ocakları iki ay işlemez hale gel
mişti. Bu sene bu halin tekrarlanmama
sı i<:"in gerekPn tedbirler alınmıştır. En 
mühim kömür ocakları bir dekoville 
Ereğli limanına bağlan'llası işi iki aya 
kAdar ikmal edilecektir. Bu sene Ereğ
i" limanını kısmen temizlettik. Böylece 
l·ömür vapurlarına fırtınalı havada ba
rınacnk bir liman teınin ettik ve onlar1 
\akit kavıbınd3r. kurtard:k. Bütün 
bunlara r~~men kömür buhranı berta
raf edileme7.SC, ki edilemiyeceği görü
lüyor. Memlekette kömür saı·fıyatını 
tohdit edecrk sert tedbirler almak ka
ı·arındayız. En ırühirn iş fiyat n1esele-

sidir. Zonguldak madenleri bir kaç se
nedir zararla iş!.ycn bir n1üc-ssese hali
n~ a]mıştır, Mül~Sl~seyi bu tahaınn1ül 
edilmez vaziyelttn kurtarınak için fi
~ atlara zam yapınağı .düşündük. Devlet 
müesseselerine t..>nu 14, husu.:;i ınües

~eselere 17 Hray;ı vermekte olduğun1uz 
kömürlerin fiyatını 21 liraya çıkarınak 
jc;ap etn1ektedir Daha ziyade ısınrnak 
ve ısıtınak için kullanılan kok küınürü 
fiyatında bu sene her hangi b. r z~Hn 
\ apınıyaca.~ız. 

ADALET, EMNİYET VE 
TATBİK KABİLİYETİ 
Arkadaşlar; haftalarca sü!·cn ara~. tır

rna ve ınüzakerclerd(' üç büyük C':.as 
adalet, cınniyct \"t' tatbik kabiliveti hü· 
küınctinizc rehbC'rlik ctmi.ştiı·; · 

EVVELA AD_l\LET KARARI 
Bütün dikkat Ye ihtinıaınıını7.t bu 

l:uhranın en ağ:r yi.ikünü ceken 1,5 - 2 
ıni1yon vatandas üzerinde topladık. 

'l'edbirlcrimizl'te eınniyet aradık. D('v
lctçe yapılacak iyiliklerin suiistinıtılc 
uğranıaına"t mart" verilir gihi verilıncsi 
I:ızıırıd1r. r\a~ıl bir n1eınur iki nı<laş ala
mıyorsa yapaca~tmız iy!lik~C"r de eınin 
bir yoldan yapıJınalıdır.. Tali:natlarl:ı. 
bunu tenıin cttit?;nıizi sanıyoruz. 
TATBİK KASiLİYJIT! 
Elinıizde olmıy.r:.n hiç bir seyi \"adct

r.~edik. Elimizd~ olanlart \'C lıulunaccı
i?,ından emin olcluklarııntzı \'urlettik. Bu 
kaı·arlarınllztn v~iri.iyec('~ine \'C bir sa
liı.h yaratacağına eınin:7.. Y it1Jacai"rımız 
iyiliklt>rin buna ınünhnsır k~h;cağı~ı d::ı 
zc..nnetıniyoruz.. Eliınizp iınkftnlar ~e
C.;) geçe vcreceğiıniz eşyanın 1nikdarını 

ve. nc\·ini artıracak ve co~altacağız. 
lriliklerimizdeı. foydalanon L5 - 2 

rrıilyon vatanda-; 1n ndc-dini ıniitemadi
:ren ~rtırmak kararın<lavız. Elverir ki 
,yeni irnkilnlar. vC'ni iyiİiklcre ~;er bı
raksın .. 

VARLIK VERGİSİ 
Arkada~lar1 aleh1111un1 eş.ya fİ\'atları

nın, istihsal azlığının, ithatit t;ok~.anı· 
r~n, _yanhC\ tedbirlerin bilha:-;sa doyn1ak 
h~Jn1ıye11 hırsın ve ihtik.irııı buhranda 
ı;eni~ hisseleri \ardtr. BUtiin bunlar 
kadar diğer bir \·a;1kla da ,·aı·dır ki tc. 
da\·iilde-ki Ti.irk ııarasının ıuiiteınadj
ycn artarak 700 milyona (Ok yakhl~mış 
olınasıdır. Küçiik ;yaralara Hac ararken 
hu biiyiik yarayı Huual cbnek 

0

doğru ol
nıazdı. Bütiin ihdınaınızı bunun üzerin
de toplan1ağı en üııcn11i vazife sayıyo
ruz. Bunun için tek yol teda,·üle çıkan 
para<lan bir kısınını geri alnıaktır .. Bu 
geri alı!-! harp yılla1·1nda çok ııara kaza
nanlardan yapılnı:ılıdır. 
Bu kanun bir defaya nıahs;ı, olacaktır. 

Uzun tetkiklcrd~n sonra kamın liıyilıa
saru ıncclisc tnkdinı ettik.. Ba.~hca ii~ 
matrahtan para toı>1anacaktJr: 

1 - Tüccarlar, 
2 - Eml:ik ve akar sahipleri. 
3 - Büyük çiltciler .. 
VERGİNİN YÜKÜNÜ 
ONLARA TASl1'ı\CA(az 
Harı> yı11aruıı1a en çok parayı tiic

carlar ka7andığınt1an varlık ,·ergisinin 
er. biiyiik ;\ iikiiui? de onlara ta~1L~ca~11. 
l\"cvilerc, sııuflaı·a \'C züınrclerc ayrıl
mı~ buhnıan tüccarlardan kaz..'l.ndıklaı·ı 
ııaradan komisy<>nlaı·ca takdir edilecek 
hir kısnu vergi olarak ahıH\('akhr. 500 
ı~radan asai{ı ka7~ııu.·lar icin bir n1iikcl
lefiyeti kabul ctnıecUğinıi~e göre fakir
leri ve o.iciı:1cri hu vergiden ınuaf tut
maktayı7. l~u tetkikl<"ri yaııarl~~n hii
yiik tüc!'arların 'c ı:üınrelcrin vergiden 
La(ınRk yolunu nasıl bulduklarını gf.i
rcrck hn~ı-ct clt.k. istikbalde htı gibi 
'ergi ka<'nkt:"ılığnıa ıneydan ,·crnıeınck 
İfİn tedbirler ar.unaktayJz. 

HAN - APARTMAN SAHıPLERiN
DEN AL.INACAK VERGi 
ikinci matrah: l lanlar, hamamlar, 

apartman sahiplerinin aldıkları kira ye
kUnu 2500 lirayı tecavüz etnıezse bun
lar için biT mükellefiyet yoktur. Bunu 
geçiyorsa komi5yonlarca tayin edilen 
parayı ödeme$;'e n1ecburdurlar. 

BOYCK ÇIITCıDE:-.1 VERGİ 
Büyük (:İftçiden maksat: 500 lirayı 

hiç bir işin~ halel getirmeden ödeyecek 
olanlardır. Bunlar mükelleftir ve hiç bir 
ZAman hiç bir çiftçinin varlığının yüzde 
beı::ini tecavüz ctmiyecektir. Verginin 
,ahı"1ara göre miktarı 6 kişilik kon1is
vonlarda tt-sbit edilecektir. Valilerin ve 
kaymakamların riyaset edecekleri ko· 
misyonlarda defterdarlar ve mal me· 
murlıtrı maliyeyi temsil edecek, beledi
ye, ticaret ve ziraat odası azalarından 
sec:ilecektir. Kararları kati ve nihai ola
caktır. Tah~il için zaman geniş olarak 
bırakılmamıştır. Para kuvvetiyle bu işi 
her n<-vİ tezvirattnn korum::ı~ı hayırlı 
bulduk. Zt\mnnı dar tuttuk. Vergilerin 

LALE'de ··ı·· BUGt N .i,. TAf\'da 
TEL 2753 Alim Prograıu TEL 4248 

---------·--:· ·=------
İSA l\ÜRANDA ve GE0RGI: BRAND'ın Yeni lllucizcsi .. 

J •• PJRLANT ALI KABIN 
(Ad\'enture in Diamoııds) 

2 ·KARTAL SÜVARİ§ 2 ·VEDA BUSESİ 
BÜ~ HARP. VE. § (Kiss The Boys Goodbye) 
SF.RliÜZE$T FIL!\D N Mary Martin ve Don Amcch 

3 • OPEY KAH RAM AN Eğlenceli M İ K i 
LALl. S E A N S L A R TAN 
K. Süvari : H.30 - 17.25 - 20.20 1 V. Busesi: 12.15-15.20-18.25-21.30 
P. Kadın ; 13.05 - 15.55 - 18.50-21.45 P. Kadın: n.55 - 17.00 - 20.05 
Cunıartbi 10.05, Pazar 9 da ba~lar • Cumartesi, Pazar 10.50 de başlar 

YENi A.SIR 

te"bit ve ilanı için 15 gün kabul ellik 
Bunu takip eden 15 günde tahsi13:tın ya
pılmar;ını ,art koyduk. Para vcrmiyen
ler için t-hsili emval kanuniyle hacı:e gi
dilme-kle beraber• diğer taraftan mükel
!efleri amelp te.::::ckkü11erine göndermcği 
hern i~çi tedarikini ve hem para tah~ilini 
kolayl.'lı,tıncı nıücyyede1er addettik. Bu 
kanunla takip ettiğimiz hedef tedavül
clcki parayı az;ıltmak, n1eı11leket mi.ı.
dt.f~a!Jına kar~ıhk tedarik etn1ektir. 
Türk parasının. kıymetlenn1esi verrileri
ni ödenH'dikleri için bilzarure .sa~l'?<l çı
karılacak mal1arın fiyat1ar- 1

, bir itidal 
husule p:rtirmeosi gibi faydaları da va"
dır. İçind~ bulunduğumuı: ikti~adi: buh
ranın 7or1uklarını ve bunlara karsl dli
<::İjndükJ,-rimi birrr birer arz~ttim. Yar
d1nılarınız ve tadillerinizle r 1~<sanr't kaza
n;,r:lk ol"n teodhirlerimizin hu mücade
ı,..,.ı~n nıutla.ka ~alip çıkacaV,ına katiyen 
inanıyorum; çünkü vatanımızın bugiin
kü rvJatlan yalnız zorlukları yenf':n bır 
neril dcği]dir. Ayni zamanda ölçüsüz 
dü~m \nları yenrn. ölcü<::i:z bir n".slin ta 
kend ıır•d;r. 

Borsa 

.. ----·-,----
Hindistandc:ı 

Yeni Drlhi. 11 (A.A) - Resmen bil
c.i;rildiğinc göre onuncu An1erika h:ıva 
kolordusuna nıeıc.;up uçaklar ev\'elki 
aün Rangon ve Siryanda havuzları ve 
cleool~l"t yen!clea bombnla:nı~lardır. 

ÜZÜ3I 
713 ~e T, A. Ş. 
409 Hüsnii Baki o. 
215 j. Kolıen 
185 Emin Seyrek 
170 l\l. İzmir o. 
121 jiro ve sil. 

71 Nusret Alkoç 
42 Rifııt Baran 
:J2 Fahri Gimce 

19:5R Yekün 
l 86q3J Eski )·ckün 
J88889 l!mmni yckiin 

No. 7 
~o 8 
No. ~ 
No. 1U 

i~CİR 
ı:ı2 Ali f'elik kaptan 
:m Faik So)·<lan 
50 Ritaş 
19 M. Sait Uslaoğlu 
:ı~ H. Lcvi 
10 Patcrson 
10 Ömer kaptan 

313 Yekfııı 
ı4.l:{:;9 E.c;ki sckUu 
19702 l'nıumi .vtkıln 

8 Ton Susam 

50 
52 
47 
52 
47 
48 
51 
55 
63 

65 
46 50 
73 
66 
66 
65 
70 

68 

52 75 
55 
:;2 50 
53 
55 
50 25 
52 
57 
63 

49 50 
50 50 
52 . 
55 

78 
16 50 
73 
70 
66 
65 
70 

68 50 
Rehrin iki kıvı!'•nda bir çok yar:~ın ------------------

• ~....?e'J"'~~::3:oıo.:r/~J.:>OO:ı~=c 
lar rıkt>'<ı gliriilmii~tür. ~ ~ k R d 1 

1ZMiR S!C!Lt T!CARCT MF~1UR- 8~ . n ara - a yosu 
LUôli"\DAN: BUGUNKU NEŞRiYAT 

(lb"''him \'e Ali Peker kollektif 'ir- !! 
keti) ticaret unv::niyle İ7.:nirdc Fı •-zi 1 i":l"°//..1"'///.,,......A"9'~J!iı"""..O'""J~...O'""..r~..r_,....,.......cıı: 
pa~a hııl,•arındn 26/2 nunıarnh mağa;- ,da 7.:JO Progran1 ve men1leket saat aya
manifatura. kaz111ir, yünHi ve yerli do- rı. 1.:12 Vücuduıl!uzu calı~tlralını .. 7.40 
kuına v..:-~air [a:drH gfjriil<>n her nevi cm- Ajans haberleri 7 .55 - 8.30 Müzik: Ka
tia üzf'rinP dahili ticaretle i~tiga] elmck rısık progran1 pL 12.30 Prograın ve 
iizerr- tc~~kktil cd('n işbu ~irkctin ticaret n;eınleket saat ayarı 12.33 Müzik : I<a
unvanı ve sirkC't n1ukavel<'namesi tic::ıret rı~ık program pl 12.45 Ajans haberleri 
k<\r.unu hfikiiınlcrine göre sicilin 4<i74 l:J.00 - 13.30 Müzik : Bayan okuyucu .. 
ntı:n~ı·;.ı~ın:t kayıt ve tC'scil edildiği i1ftn !arınıızdan fasıl şarkıları 18.00 Prog-
olunur. ram ve memleket saat ayarı 18.03 Mü-

1 - Mukavel,,.,,ame: "'k : Saz eserleri 18.20 Mlizik : Karışık 

tznıir !'icili ticaret meınurluğu 
n1ührit ve F. Tenik imz~~a. 

,_,arkılar 19.00 Konuşma (Ziraat saati.) 
rosml 15.15 Müzik : D>ns mliziği pi.. 19.30 

l\1eın1eket saat cıyan ve ajans haberleri 
l9.45 Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik: Bugiin 9 /11 ·942 bin dokuz yüz kırk 

SAHiFE ı 

izmır Defterdarlığından : 
Sıra Muhammen B. 
No. 

850 Kahramanlar Kuruçay Mh. 1517 nci Srpetçi sokak 1376 ada; 
1 7 parsel 1 02 M2. 2 7 taj numaralı arsa 

85 1 Giiney Mh. 1 1 59 ncu •okak 224 7 ada, 2 pa"d 1 1 O M2. 8 
taj numaralı arsa 

852 Tepecik Mh. l 226 ncı Ceome sokak 2140 ada, 6 parsel 407 
M2. 33/35 taj numaralı. a-rsa 

853 Trprcik Mh. 1229 ncu Gelincik sokak 2173 ada, 23 parsel 
82 M2. 1 7 taj numaralı arsa 

854 Tepecik Mh. 1229 ncu Gelincik •okok 2173 ada, 25 par.el 
91 M2. 15 taj numaralı arKa 

855 Tepecik Mh. 1217 Tepecik •okak 2121 ada, q par<el 106 
M2. 2/3 taj numaralı arsa 

856 
857 

Bornova Suba~ı sokak 5 7.50 M2. 20/ 1 numaralı arsa 
ikinci karantina Taı;: ocağı kenarı sokak 1 763 ada 33 par'\e) 
276 M2. numarasız arsa 

1.\58 Üçüncü lcaratas Mıstrlı ve Burhaniye sokak 670 ada 2 parsel 

L K. 

51 00 

55 00 

407 00 

125 00 

130 00 

200 00 
57 00 

55 20 

14500 M2. numara•ız tarla 2175 00 
859 Köprü Mh. !\lımlı ve Kavalık •okak 1737 ada 24 parsel 3791 

M2. numarası:l arsa 
860 ikinci karantina Sami •okak 1749 ada 5 pa,,el 204,50 M2. 

2 1 taj numaralı ar.sa 
861 ikinci karantina ta~ ocağı kenarı ~okak 1 763 ada 30 parsel 

412 l\12. numarasız arsa 
862 ikinci karantina taş ocağı konan •okak 1763 ada 32 parsel 

451 M2. num"':rasız arsa 
sokak 669 ada 1 pa,,el 128 72 

568 65 

40 90 

82 40 

90 10 
863 Oçi.incü karpta~ is1iihane arka~ı 

l\12. numarasız tarla 
864 Üçüncü karata• Aras sokak 660 ada. 6 parsel 225 l\12. 

No. R.r!a . 

1931 00 
36 taj 

865 ()r.üncü karatacı: Ciridi Burhaniv" !ltolcalc: 669 ada. 2 parsel 
1 71 M2. numa.rasız arsa tar]a . 

866 Süleyman iye !\.lh. Tekaydın - Muharrem sokak 592 ada 14 par
•el 102 M2. 1 7 kapı numaralı aro> 

867 Giizolvnlı Ciçek sokak 892 ada. 12 par<.J 25 !. 50 M2. 
No.suz arsa 

868 Güzelyalı F"erah •ohk 91 l ada, 13 pnrsel 98. 75 \12 24-1 taj 

78 75 

15 00 

40 00 

251 25 

No. arsa 30 00 
869 Ahmet ağa Mh. 856 ncı Tuzhane sokak 213 ada, 5 parsel 50.50 

M2. 5. 3. (3. Al numaralı iki diikkanın yedi yüz dok .. n alh mil
yon jki yüz l'ltmı~ iki bin dört yüz hi~~ede dört yüz kırk üç mil-
yon dört yüz otuz dokuz bin 360 hazine hi!'s~si 1950 00 

8 70 Ahmet ağa mahalle..i 85 6 ıncı Tuz hane •okak 2 l 3 ada 4 parsel 
38,50 metre M. 1 !. 11 '1.9, 7 No.lu 3 dükkanın yedi yüz dolua.n 
altı milyon iki yü:ı; altnııı:t iki bjn dört yüz hi"sede dört yüz le.ırk üç 
milyon dört yüz otuz dokuz bin Üç yüz altmış hazine hiMes.i 1392 00 

Yulı:arıda ev1&f1 yazılı 21 parça emvalin pe~in para ile mülkiyetleri 8/1 l / 
942 tarihinden itibaren 16 giin müddetle artırmaya konulmu:ıtur. 24/11/9-4! 
tarihine mü~adif ~alı günü !aat 14 te ihecıl,.leri ayn ayn yapılac~tır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden /:. 7,5 teminat a~çesini müzaye
de başlamadan evvel yatırarak yevmi mezkıirde milli emlak müdürlüğünd• 
müteşekkil satış komisyonuna hüviyet cüzdanile birlikte müracaatlan. 

6346 (2904) 
iki Sl'."nes:i lkincit<""rin avının dokuzuncu 
Pa?.artt'~İ gilnü. S~at on. dHrt raddelerin
de f7n1irdc Dr. HuJtLc;:t bey caddesinde 
Büyük Kardiçalı hanında 15 numaralı 
hususi dairede Ti.irkiye Cümhuriyeti 
kanunlar1nın h:thşPttiği s:al5hiyelle va.zi
fe görf'n a!)ağıda ıniihür ve iınzası buluM 
nan lzın:r üçüncü noteri Süreyya 01-
C'ay, ~·~nıma gelen kanuni ehliyet ve vaM 
~afları haiz ve sehadete ehil oldukları 
göri.ilen, tzmirdP. Gazi bulvarında l'.162 
nci sokakla lG/1 nuınaralı evde oturan 
l'vlchmct Oran ve İzmirde Büyük Kardi
calı h~nında bM:bP!" th~r>hirn of!lu Srvfi 

Eski Kanto ve türkliler 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Müzik: Halk türküleri .. ı---İ-z_m_i_r_D_e_f_t_e_r_d_a_r_l_ığ-ın.-d_a_n_: _________ _ 

Çalan ,.e söyliyen : 
Ruhi Su (Bariton) 1 - İzmir lnönü caddesinde tapu binasında sabit Dolaplar yapılması elı:•ilt-

Süsler · 
Nan1 ~ahitlerin tari~ ve ~ahadetleriy

le toayyiin eden İzmirde Gazi bulvarın
da 1362 numaralı !'okağ-ın 18 numaralı 
"Vinde ınukim İbrahim PC'kar ile kf"73. 

.•ynı evde mukim Ali Pckar arasında ta
rnfeynin tam muvafakatiyle ve aş3ğır1a
ki mevat ve scr~it dairesinde resen bir 
mukavele akİ ettiklerini yukarda isim
leri ge~en ~ahitler yanlarında söy1ed:lcr 
scivlc ki: • 
, İ\faddo 1 - Sirketin nevi kollek:if
tir. 

Madde 2 - Şirketin mcı·kozi: tzmirde 
ve n1erkC'z.i mu::ı.mC'ltı lzmirdt" Fevz! paşa 
b11lvarında 26 '2 nuına'!'alı mağazadadır 

1fadde 3 - Şirketin um·anı: (!brnhim 
\'e li Pekar kollektif şirketi) dir. 

Madd,, 4 - !}irketin mevzuu: Mani
fatura. l{aznıir. ~:ünlü ve yerli dokuma 
:ıe sair faideli giirülcn her nevi emtia 
İİ7.l'rİnf' dahili ticaretle iştigal etnıektir 

l\ıli'drle 5 - Şirketin ten1sili: Şirketi 
ilzam C'decek ve tcahhüt altına koyacak 
her ttirli.i munınelfit ve akitlerde süre
ktıdan hc:or biri unvanı !"irketJe bi;likte 
n1iinferic1en imzaya mczÜndurlar. 

Madde.- G - Sirketin sermayesi: Şim
clilik 7000 yedi b:n Türk lirasından iba
ret olup bu sermayenin 3500 üç bin bes 
iiyz lirası İbrahim Pekar ve 3500 üç bin 
beş yiiz lirası da Ali Pekar tarafından 
vaz olunınu§tur. ~Ureka icab1nda bu ser
mayoı i rlilrdiklori mikdorda artıralıilir
ler. 

Madde 7 - Şirket muamelatı 11mu
miye.-indc•n elde edilecek hasıli'ıttan :ne
sarüi umumiye tenzil olunduktan sonra 
1-::alacak sa!i k5.r veya zarar iki şerik ara
sında yarı yarıya taksim olunacakhr 
Sürekfi hi~r;e]crine düşecek kArın yüz· 
de elli yüzde 50 sini her sene sonunda 
şirkettiki sermayelerine i13ve etmeğe 
mecburdurlar. 

Madde 8 - Şirketin müddeti: 9 tkin
ritesrin 1942 tarihinden itibaren 9 !kin
citeŞrin 1947 tarihine kadar devam et
mek UzC're be~ senedir. Şiirek3. isterler .. 
5:e veya i~ bakımından üzum görülürse 
2ralarında vuku bulacak mütabakatla 
sirkeli daha evvel fesh etmek hakkını 
haizdirler. 

Akitler başka bir diyecekleri olma
dı~ını söyliyerek sözerini bitirdiler. Ve
rilen bu takriri ben yt>minli noter bir 
nüsha olarak tanzim ettim ve muhtevi
yatını kendilerine şahitler yanlarında 
okudum ve mealini anlattım. Arzuları
nın tamamen istedikleri gibi yazıldığını 
tasdik etmeleri üzerine bu mukavele
name altını hepimiz imza ettik ve mü· 
hürledik. Bin dokuz yüz kırk iki senesi 
tkincite~rin ayının dokuzuncu Pazarte· 
si günii 9/11/942 

Noter resmi mührü ve imzası. 
Akitler: İmzaları. 
Şahitler: İmzaları. 
Umumİ No. 13557 Hususi No. 
İşbu mukavelename suretinin daire

de saklı 9/11/942 tarih ve 13573 umum 
numaralı aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz kırk iki senesı 
tkincite~rin ayının dokuzuncu Pazartesi 
günü. 9/11/942 

9/lekteşrin/942 tarih ve İzmir üçün
cü noterliği resmi mührü ve F. Tenik 
imzası. 6381 (2892) 

21.00 Konuşma (Evin saati .. ) 21.15 Mü- meye konulmu~tur. 
?ik ; Müzik sohbetleri 21.45 Müzik : 2 - Keşif ve muhammen bedeli 799 lira 59 kuruş ve muvak.kat teminat 60 
ı:aclyo senfoni orkestrası 22.30 Memle- lira olup ihaleyi müteakip ihale bedeli üzerinden "(, 1 5 ,.., iblağ edilecektir. 
ht o~at ayan, ajans haberleri ve borsa- 3 - Eksiltme 24 11 /942 salı günü saat 15 te \1illi Emlak. müdürlüğünde 
lar 22.45 - 22.~0 Yarınki program ve 

yapılacaktır. 
4 - istekliler, ke~ifname ve saTtnameyi Mil1i F.mlii.k müdürlüğünde görebi. 

kapanı~.. lir]t"r. 

MEMUR ALINACAK 
Belediye otobüs i,letme dairesi için 

60 ,ar lira ücretle maaş kitibi ve 
parça alat depo memuru olarak iki me--
mur alınacaktır. 

Taliplerjn 14 / 11/942 cumartesi gü
nü aaat 1 4 tc yapılacak nlÜsabaka imti
hanına i~tirak etmek için a8ker1iğini b~ 
tirmiş olması ve orta okul mezunu bu .. 
lunması şarttır. 

10 11 12 6360 (2889) 

•JCl'"..r...er..u.r..r..r..r.r..r~..cv-..#'....._. .... .,,..,,....
Askor hastanesi 

ltÖNTGEN MÜTEHASSISI 

DR. H.l&LİS TEMEL 
İkinci be) !er sokak 81 No. da ye

ni a(.'tığı ınuaycnehnncdc her gün 
hastalarını kdbule başlamıştır. 

TELEFON No. : 4465 
:O---~.J.: ::c ı:c-- ~ cı :: ==~..c:cı:: ce:x:o 

~~~,--~~///~...COOC . 

SATILIK EV 
Tepecik mahallesinde meydan s<>
kağında bes oda içinde elektrik ve 
suyu btllunan 49 numaralı hane ve 
altında bulu'lan iki dükkan satılık
tır. Talipleriıı içindekilere müraca
atları ilan olunur. (2907) 12-14-16 
»-..,-~ = c:: ~:ı = cooe:,~cıQcı::=~JOC 

1ZM!R ASL!YE MAHKEMESt 1 NC! 
HUKUK HAKtMLtôtNDEN: 

Hazinei maliye ile lzmirde Kara~ta 
334 numarada mukim Kavalalı Mümtaz 
aralarındaki alacak dfivasından dolayı 
müddeialeyh Miimtaz namına çıkarılan 
divetiye varakası mun1aileyhin ikamet ... 
g~hının meçhul bulunması dolayı.siyle 
bıli\ .tebliğ iade edilmiş ve mahkemece 
emnıyet müdürlilğüne yazılan müzek
ker<> üzerine yapılan tahkikatta bu şah
~ın b.ulunamadığı ve hfilen nerede oldu
gu bılinmediği tesbit edildiğinden mah
kemece iJ.anen tebligat icrasına karar 
verilmiştir. 

Müddeialeyh Mümtaı.ın bu baptaki 
muhakemenin kaldığı 24/11/942 tarihi
ne müsadif Salı günü saat 10 da İzmir 
asli:,:e birinci hukuk hi'ıkinıliğine gel
mesı beyan ve gelmediği takdirde 
H. U. M. K. nun 401 ve 402 nci madde
lerinin hakkında tatbik olunacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere illn 
olunur. '6412 (2900) 

BERGAMA SULH HUKUK HA 
K IMLtôtNDEN: 

5 - Eksiltmeye girecek olanlar, 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddel• 
rinde yazıh evsaf ve şeraiti haiz olduklarını göstf"rir vesikalarını kon"lisyona ib-
raz etmeğe mecburdurlar. 12 21 6330 (2903) 
---------------- -- ---·-----------

ARAZİ 
T. C. Ziraat Banfıası 

SATISI 
İzmir $ubesinden : 

J lesap No. Sahihi Köyü Cinsi Mikt•n 

163 
182 
224 

İsmail kızı Samiye Günaydın 
Mustafa oğ. Murat postacı 
.~pt.İ kızı Nuriye ve f-lüseyjn 
oğlu Mehmet Ali 

Dil 
Örnek köy Bağın nısıf hissesi l Z 
Narlıdere Bağ zemin ve Cürumu 1 O 
Küçük Çiğli Tarla 5 

328 ıbrahim oğ. Ahmet Sakıp 

328 ıbrahim oğ. Ahmet Salı:ıp 

Narlıdere 

c 

Muhtelif eıçarı 
havi bahçe ve kule 

Muhtelif etçan havi 
15 

bahçe ve zemini 15 
Tapu kuyudatına nazaran evsafı yukarıya çıkarılan gayri m~nkuller hanlca~ 

mız alacağını teminen vilayet idare heyeti karariyle {21) gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. Artırma 4/ 12/942 cuma ııünü saat ( 15.30) da Ko
nakta .vilayet idare heyeti huzurunda yapılacaktır. Artırmaya j~tir8.k lçin M.irüle
cek en yük!Jek peyin ~ 7 buçuğu nisbetinde depozito akçesini artırma tarihin
den evvel bankamız vez.ncsine yatırarak makbuzunu idare heyetine ibraz etmek 
li.z1md1r. Gayri menkullerin hali hazır evaahnın tapu sicilline tevafuk etmeme
ainden dolayı ileride hiç bir hak ve mu talebede bulunulamıyacağından miitte
ri1erin artırma tarihinden evvel gayri menkulleri görmeleri ve fazla izahat al
mak için bankamız Zirai krediler servisine müracaatları lüzumu nan olunuT. 

(2906) 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Nümune ve şartnamesi mucibince 10000 adet bira sandığı müteahhit nam ve 

hesabına pazarlık.la mübayaa edilecektir. Pazarlık 17/1 1 /942 oalı günil oaat 
10,30 da inhisarlar Kaba ta~ merkez sahn alma komisyonunda yapılacakhr. 
Taliplerin ayni gün ve saatte merkez komisyonunda hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. 12 13 14 641 O (2902) 

İLAN 
İzmir Tramva)I ve Elelıtrilı $ir1ıetlnden: 

Şide.etimiz hizmetllerindc istihdam olunmak üzere elektrikçi, makinİ!lt elek
trikçi ve kömilr i~çisi alınaccıktır. Taliplerin her iş günü Bahribabadaki yaraha-
nelerlmize müracaatları il8.n olunur. 1 - 3 

İzmir Kızıla)! Merfıezinden : 
Kültürparkta Sağlık müzesi binasının 1 14 7 lira 87 lı:uruşluk keşif bedelli ta

van tamiratı onbe~ gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Keşif raporu ve 
şartname her gün lzmir Kızılay merkezinde görülebilir. lsteklilerin 1942 aene
sinde nafia müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikaları ve yüzde 15 teminat akM 
çeleri ile ihale günü olan 19/ 11 /942 per~•mbe günii saat 10 da Kızılaya mü-
racaatları ilan olunur. 4 6 8 1 O 12 ( 2839) 

Alıhisar Sıtma Mücadele Konıis)lonundan: 
Kovalık mevkiindeki kanalın tathiri ile yeniden kanal üzerine in*a edilecek 

köprü açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat teminatı 5 84 lira 79 lı:uruştur. 
ihale 17/11 /942 salı günü saat 15 t~ sıtma mücadele komisyonunda yapıla

caktır. 
Ke,lf ve şartname Akhisar belediyesi 

lerin bu kabil işleri yapmış olduğuna 
6 9 12 15 

fen dairesinde tetkik edilebilir. l•tekli
dair resmi vesika ibrazı mecburidir. 

630' (2863) 

İzmir Defterdarlığından : 
Hasan oğlu Yaşarın borçlanma bedelinden Karı,ıyaka şubesine mevcut 640 

lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmit olan Karşıyalc:ada Donanma .. 
cı mahallesin.İn Şayeste sok.ağında lı:ain 5 6 ada 31 parsel •ayıda mukayyet 63 
kapı numaralı ve 400 Hra lı:ıymeti mukayyedeli bir bap dükkanı tahsili emval 
kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmışbr. 

Taliplerin 23/11/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
lan ilô.n olunur. 3 8 12 18 6159 (2825) 

Bergamanın Kınık nahiyesinden Hak
kı Naldöğen ümmügülsüm Hüseyin oğ
lu İsmail, Ki.içük Hayatı, Nail Ankara
dan Ayşe İnanç aralarında hissesi şayi
alı Karpuzluk mevklinde 150 lira değe
rinde iki dönüm tarla Karaman Kozları 
ınevkiinde 200 lira değerinde bir tarla 
ve aynı mevkide dört büyük dönüm bağ 
şuyuun izalesi zımnında açık arttırma 
ıle satılacağından işbu gayri menkuller· 
den dilediklerini almağa talip bulunan• 
!arın Bergama mahkeme kalemine mil• ----------------~-----------------
racaatları birinci arttırmanın 7/12/942 İzmiro Defterdarlığından : 
Pazartesi günü saat 15 yapılacağı va YU8Uf kızı Salihanın Karşıyaka tubesine borçlanma bedelinden mevcut 176 
muhammen kıymetlerin yüzde 75 şini lira borcunun temini tahsili zmnında mutasarrıf olduğu Kar~ıyalca Alaybey ma
bulmadığı surette satışın iltinci arttırma halleainin Yeni Rağbet Eski Çakıcı sokağında kain 14 ada 12 parsel sayıda 
günü olan 17/12/942 Pe'§"mbe günü mukayyet 15 kapı numaralı ve 800 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval 
saat 15 te yapılacağı fazla izahat almalc kanunu hülı:ünılerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çılı:arılmıştır. 
isteyenlerin keza mahkeme kalemine Taliplerin 23/ 11 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
müracaatlan nan olunur. !ar ilin olunur. 3 8 13 16 6160 (2626) 
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~filli Şefia l 
D.. * F 

\Tıldönümleri ı " ı şmanı ran
ı 

İstanbul matbuatı 
hararetli neşriyat 
ycpıyorlar .. 

~ sız sahili?: de 
1 
1 

Ankara, 11 (R. G.) Bugün 
vuraca~ız" 

Muli Şefimizin kutlu ve mut- -*-
Çörçil Amel'il:alılal'ın 

SIR PERCY LORRAINE 
---*·---

lnönü bir 
dahidir 
divor ., 

KARŞILIKLI ATEŞ 
----*·----

lnıciliz topları 

R.l!anş sahili
ııi dövdü 

-*-
Bil' İngiliz denizaltısı 

8 gemi batıl'dı .. 

'l~ rt. 

S ·C>:N · 1-1A.l3E~ 
• u . -

Varlık vergisi ka
nunu kabul edildi lu Cümh1.1rreis seçi.minin yı!dönümü

dür. Dünya hadiselerinin gös!erdiği hi
dc<eler, ye ytiz"ııün fel5kct \'e ıstıraba 
süri.iklC'n ~i:gi görülmektedir. biz, Milli 
ve aziz Ş Lniziu bütün dünyayı hayran 
e ! n kiyC'lset ye siyaseti sayesinde, hü
ttin o büyilk fcl3ket ve ı.stırapiardan 
uzak bulunuyoruz. Bu yıldönü.'tlii bu 
mün:ısebctle en büyük Türkü ve en hü

Buji ~eh,..·ni c:l:!ah~al'ıın 
nı!tjdeledi .• 

Londra. 11 (A.A) - Ba<\·ekil mis
ter Çörçil bu~ün söylediği büyük bir 
nutukta ~imal .Hrikada har"k<! ı;:eç
ıı:ek kararından Sta1ini son l\!o.=.kova 
c:~yaretındc haberdar ettiğini r.çıga vur
nıuş \'e l\1ısır hareketlerindeki nıih\'cr 
~·ayıpları hakkında genı:-rnl Alcksand
rın dün akşarııa l adar verdi "',i ınn!U..Ina
t1 rlay ... :ıitra~\. şu rakaınları vermiştir: 

-*
uTürlıiye, ltar~ısına çı· 
l?acaJı imtihanları c:esa• 
l'eti~le :venec:elıtil' •• » 

•Londra, 11 (A.A) - lngilterenin eski 
Ankara büyük elçjsi Sir Percy Lona;nc 
bu iıkşaın Atatürkün hatırasını taziz 
eden beyanatta bulunmuştur. Sir Percy 
Lorrainc Britanova Ajansına hususi bir 
mülfıkat vererek Atatürkten ve onun 
hillefi İsmet 1nönliııden sitayişle bahset

Dvvr, 11 (A.A) - Dün gece yan 
sından bir az sonra sahildeki lngiliz ağır 
topları ateş açmış bir az sonra karşı sa
hildeki Alman topları da ateşe başla
mıştır. Boınbardnnan bir aralık şiddet
lenn1iştir. 

Kanun bu~ün yi:rürlü~e ~irdi he
men tatbikine ~eçilmek üzeredir 

Y ,k mllleti biz de kutlarız. 

* lst.ınbul, 11 (Yeni Asır) - lnöncinün 
Cümhurreisliğinin dördüncü yılı m'iııa
sebetiyle şehrimiz gazeteleri hararetli 
n01riyatta bulunmakta dört seneden be
ri diinyayı kasıp kavuran harp iıfetine 
rağmen kahraman ordumuzun her za
mankinden daha kuvvetli, milletin her 
zamanki gibi tek kütle halinde bulun
ması, vatanın dünya yangınından ma· 
sün kallŞl onun yüksek sevk ve idare
sinin eseri olduğunu tebarüz ettirmek
tedirler. 

ALMAN ORDULAR! 
-*-(Baştarnfı 1 ınci Sahilcdc) 

mevzilerini işgal edeceklerdir. Hitler 
Mareşal Petene gönderdiği bir mektup
ta bu hareketin sebeplerini ve ne gibi 
r;artlar içinde yapılacağını bildirmiştir .. 
Ualka soğukkanlılığını muhafaza cbne· 
Fı ve yalan haberlere inanmaması tav
fiiye edilmiştir. Millet tekmil hadiseler
den her vasıta ile haberdar edilecektir .. 

LYONA DOORU 
Klermon Ferran, 11 (A.A) - Alman 

2ırhlı birlikleri ve topçu kıtaları Şalon 
fıür Marnda bu sabah Fransanın işgal 
bölgesini işgal edilmemiş bölgeden ayı
ran hududu geçerek Lyon istikametin
<!, vollarına devı;m etmişlerdir.. Saat 
10 da Lyondan bir çok Alman askeri 
hmyonlarının geçtiği haber veriliyor .. 

• Bir Alman zırhlı treni saat 9.45 te Vi
ı:ye varmıştır. 

TULOZA DOGRU 
Tuloz, 11 (A.A) - Alman kıtaları 

Ojenden geçerek Tuloza doğru ilerle
tr.i:;lerdir. 

Marsilya, 11 (AA) - Marsilya böl
gesi valisi Rivalan halka bir beyanna
lne neşrederek demiştir ki : hgal kıta
ları bölgemize bugün girecektir.. Her 
kesin tam disiplinle nizamı muhafaza 
etmesi ve pasif müdafaa servisleri ta
rafından verilen emirleri yerinp getir
mesi lazımdır. 
İTALYAN KITALAR! DA GİRDİ 
Roma, 11 (A.A) - Stefarü ajansı bil

d!riyor: Alman yüksek başkamandan
lığı ile anlaşarak İtalyan kıtaları Akde
biz kıyılarının müdafaasını temin mak
udiyle bu sabah işgal altında olmıyan 
fransa sınırını geçmişlerdir. 
HİTLERİN EMRİ 
Londra, 11 (AA) - Paris radyosn 

~·edidcn biraz sonra şu haberi vermiş
tir. 

Hitler Alman ordusuna işgal altında 
bulunmıyan Fransaya geçmek emrini 
vemüştir. 

Alman ordusu •Özcüsü radyoda Fran
sızlara karşı bu haberi vermiş ve Hit
lerin ~u tebliğini okumuştur: 

•Bu emri bir Anglo Sakson çıkart
masını püskürtmek ve Fransız menfa
&tlerini korumak için verdim.. Alınan 
hükümeti Fransa ile işbirliğinde devam 
etmek fikrindedir .. • 

PI!."I'ENİN HİTABESİ 
Vi,,;i, 11 (A.A) - Mareşal Peten dün 

taclyoda demiştir ki: 
•Fransızlar. hayatımın en elemli gün

lerini tekrar ya~amakta olduğumu sa
uıyorum .. Bugünkü vaziyet 1940 ı ha
!Jrlatıyor .. 

Sizlorden en büyük sükılnet istiyo
rum .. Şimal Air!kada Anglo Saksonlar 
tarafından Amiral Darlanın alıkonul
ınası üzerine kara, deniz ve hava kuv
vetleri başkumandanlığını üzerime alı
yorum. Vatanın şerefi için ölen deniz
cileri, askerleri Ye tayyarec:leri scH'un
Jarım .. 

59 hin Alman ,.e İtalyan ölmüş, ra
ı .)lunnuş veyil e~ir cdHıniştir. Bu ınık
d&rın 3 ı bini A;man, 25 bini de İlal
rnndı.r. Bir çok İtalyan grupları da 
cOl(le ba~ı boş gez:::.:.ekteC::. Buna n-.u
itahil müttcfk z~yiatı yüzde 58 z. İn
g.liz olmak üzere 13GOO kişid!r. 

Ba.c;vekil bundun sonra son havadis 
o_larak Buji s<'hrinin Amerikalıların eli
ne geçtiğini bild.ımiş ve demiştir ki: 
•Düşmanı Fransız kıyılarında vur ... 

mak için hazırlıklarımız büyüyecek ve 
gelişecektir.> ----·----HITLERIN FrlANSIZ f .il· 

LETlıJE filES~JI 

miş ve :;öyle demiştir: 
- cAtalüı·kiin memleketi ve milleti 

icin bac.:ardığı i~in azfuncti zaman geç
tik~e daha iy: anlasılmaktadır. Atatiir· 
klin dehabı bu suretle gittikçe d~ha aza
metli olarak görünmektedir.> 

Sir Percy LotTainc asker, devlet ada~ 
011, iktisatçı, lSlfıhalçı. mürşit, teşkilat
çı ve ilhamcı Atatürkten, onun büyük 
ırkına olan inanınrlan, Türkiyeyi ba_~ka 
bütün insanlarla banş içinde yaşayan 
hür insanların memleketi koymaktan 
ibaret olan gayesinden bahsetmiştir. 
BeyaM!çı, Büyük Britanyanın da hpkı 
Türkiye gibi bugün Atalürkün hatırası• 
nı tebcil etmekte olduğunu söylemiş ve 
söz.lf'rine şöyle devsm etmi~lir: 

c:Rcisicümhur tnHnüni.in intihabının 
dördüncü yıldünümünde, Türkiyenin 
!ngilter<deki bir çok dostları İnönüyü 

l:cn kotalarının hücumunu tardetmek- tiizimle anmak fırsatım bulacaklardır. 
tir .. Şimdi Fransız hilı<ümetinin Ver· Atatürkün bu kadar derin teessürü mu· 
sayda yerleşıne,,ine hiç bir mani yok· cip olan ölü:nü o vakit ilk olarak Cüm· 
tur. Oı·duya Fransız halkını müınkün huriyet müessese ve müessislerinin bir .. 
me-rtcbe rahatsız ehncınesi cınri veril.. liğlni çelin bir iıntihan karşısında bulun
nlistir. AJmanyanın 1939 yılında hnrbe durn-ıuştu. ln1tihan Atatürkün ölümün· 
zorla sürüklenJ.ği unutu~nıamalıdır. den 30 saat geçmeden muvaffakıyet.le 
Bu harp yüz binlerce aileyi 1stırap için- neticelenıni.~ ve l\.lillet M?clisi İnönüyü 
dt bıı·akmıştır. Alınan hükümeti ve Cü_mhurreisliğine SPÇmişti. 1nönünün 
o:dusu A\.~rupa millet:crinin ve bunJa- dch5.sı, Atatiirkün büyük dehasını istih .. 
rın Afrikadaki topraklarının teca\·lize laf ediyordu. Ve bu deh:\ henüz bir yıl 
karşı müdafaası hususunda ünkan da- goçmeden Türkiyenin bugüne kadar 
hılinde yardım edecektir. kar•ıbstığı en dd"etli boyr.elmilel buh· 

---*·---
(Başıaralı 1 ınci Sahifede) 

Alınan kıtalar;nın bu ileri lıart::ketinc r~.n b~~adiğı zanuır: bütün kudretini 
karşı koyanlar İngıhzlere körü kürüne gostcr:n~ .bulunayordu. .. 
itaat eden kim,cicrdir. Ntticcyi silah 1 .M'.l~e•ını etrafında t~plamış olan lno· 
kuvveti tayin eciecektir. Fr..nsada iş- ndu_stut«ılnTetlk'lVe çelıkt.ol:ul· ~ollalfdırtınayı 
•"lele ku t l k . t' , b'lm l'd' ogı ı. ur er srç ı. ,,rı yo an ay· 
hu n l" u n1l · ıs ıyC:'nlf'r ı c ı 11'- l ı l ı ' l k kal 
ı k' Al , l . d n nıac ı nr, Dost tıK arına sa<lı ıyor~ 
er ı :nan as.<er erı e yurtlarında la Dah .. · t'l ] l k ' · · d ': :- . 1· . r. a guç ım ı ınn ar on =ır;n arşP 
nt~~-ıçın;. ça~ı~1 m~~ı .. 1ster erdı. . sınn çıkabilir. Fakat eminiz ki İnönii ve 

.. er_ ı nı ·· ctın '!ç asırdan beı-ı onun takdire l~yik. milleti bu zorlukları 

trnutemadıye~ .. ~aıpıştıkıaruı~ bc1irttil:- aynı soğukkanlılık, aynı cesaret ve ge4" 
~~ .:onr~ butun ıneseleJerın Fransız '"ek=r- icraa.tle yenc-ceklerdir:• 
~u~~~tıyle muta.hı~ kalır:.arcık lıal1i ~-~----
ıımıdını izhar ccmıftır. . RUSYA ffı!RBI 

FRANSIZ KABINESlNDE U S 
Ankara, 11 (Radyo gazetesinden) - ı *-·--

Bu <abah Viı;ido toplanan Fransı< ka- K R 
bınesinde Peten ve La,·al hazır bulun- ·' JŞ usyantll ht:f 
mamıslardır. Lnvalin nerede olduğu 
meçhuldür. ) t'l'inde bütün şid-

Mareşal Petc·n Almanlan protesto 
etmesine mukab;l Fransız halkını Al- r)etile başladı 
manlara mukavemet gö:-;tertnemeğc, . 
ateş aÇ"mnmağa <lavet c:tmiştir. --*--

FRANSANIN DURUMU l!lfoskova, 11 1.A) Bu sabahki 
Vişi, 11 (A.A) - Ofi ajansı bildiri- Sovyet tebliği : 

yor : Şimal Afrıkadaki İngiliz _ Ame- Kıtalarunız Stalingradda, Tuapse
rikan harekfıtın•ıı başından beri· halk n;n şimal doğusunda ve Mozdokun ce
hfıdiseleri her sa2t artan bir n!fıka He nup batısında muharei:ıelere devam et
bekliyor. Akdenizin öbür kıymnda bir- miştir. Öteki cephelerde bir değişiklik 
bırini takip eden olayları dalJ:ı ehem- ~ol.tur. 
miyetli hadisc]e,in taklp edeceği hisse- Eerlin, 11 (A.A) - Alman tebliği : 
diliyor. Şimdi Amerikalıların ihraç Jıa- Kafkasyada ve Terek bölgesinde düş-
reketine sahne olan Cezayir toorakları ıı-anın bir çok hücumları piiskürtül
&:yasi ve idari b>kımdan yalnız -Fransız ınüştür. Bir çok Rus mevzileri top ate
imparatorluğunun değil. doğrudan doğ- ş.ıyle talırip cdiinıiştir. 
rnya Fransa dev;etinin bir ciUüdür. Stalingradda lıücum kıtalarımız şid-
F·as sultanının, Fas kıtalarınııı ve hal- detli muharcbclerp devam etmiştir .. 
kının mukaveıncti orada yaşıyanlar ta- Don ccpbe:-in<l.J Rumenler Rusları 
rafından Frans:.ı iınpaı·atorluğuna kar- püskürtmüştür. 
ş: duyulan endışelerin biriııci plnna Sm·a~ uçakları faaliyetlerinde kara 
geçtiğini gösteren yüksek hissin ifade- hareketlerini desteklemiştir. 
sidir. Bu harekttin aksülameli ne ola- Macar kuvvetleri Don nehrini geç
caktır? Hükümc! reisinin Vi~ldc bulun- n-:l ~e çalışan Rusları püskürtmüşlerdir. 
madığı bir sıradn sorulan 'sual şimdi Merkezde hücum faaliyetlel'i yapıl
budur. Maamafih harbın siklet mcl'!:e- nııştır. Savaş v0 p;ke uçaklarınıız düş
::'nin Akdenlze geçmesi kar.;ısında, ce- man topluluklarını ve demiryollarııu 
reyan eden hadisder hakkında alaka- hıüessir şekilde bombalamıştır. · 
dar hiikümetlcr ı.rasında noktai nazar Berlin. 11 (AA) - Doğu cephesin-
tea!isi muhteme, görülüyor. de don başlamıştır.. Kafka.•larda hava 

Amiral Darlan.n gaybubeti esnasın· üahn müliiyimso de hararet derecesi 
da mareşal Pct~ııln kara, deniz ve ha~ <lü~müş ve sıfırdan aşağı beşe kadar 
\a kuvçetleriniıı ba~komutanlığını de- inmiştir. Bazı y1.~rlerde s:fırdan aşağı 12 
ruhte etti~inin ClÜn ö~leden ~onra rad- Ocrccedir. 

CEBELOTI'ARIC.A GE.LEN 
GEMi VE UÇAKLAR 
Lalinea, 11 (A.A) - Ofi ajansı bil

diriyor: 
Nelson zırhlısı ile bir kruvazör müte

addit torpito muhribi ve asker yüklü 
iki nakliye gemisi Cebelüttarık limanına 
girmiştir. F urious uçnk gemisi ile 6 ln
giliz torpilo muhribi, 22 ticaret gemisin
den mürekkep bir kafileyi himaye ede
rek bu sabah Cebelüttarık limanına gel
m~lerdir. Bu kafile arasında 4 büyiik 
gemi ile 2 petrol gemisi de vardır. Kafi
leyi sefer esnasında korumuş olan 14 
Amerikan uçağı Cebelüttarıkta yere in· 
~tir. Kafile Nlantikten gelmiştir. 

Bundan başka lngiliz tipinde olmakla 
beraber Amerikan bandıralı 30 uçak sa
at 1 1, 30 da Akdeniz istikametinde ay• 
nca bir uçak ta Atlantik istikametinde 
uçmuşlardır. 1-lava faaliyeti, bugün dün
künden fazla o]mu~tur. 

Bir çok av uçe.k1arı boğaz üzerinde 
Akdeniz ve Atlantik istikametlerinde 
devamlt surette devriye uçuşlan yap
mışlardır. 

BtR INGlLıZ DENlZAL TISI 
60 BiN TONLUK GEMi BATIRDl 
Londra, 11 (A.A) - Bir lngiliz de-

nizaltısının Ak.denizde müteaddit mih
ver gemisi hahrdığınt bildiren bahtiye 
nazırlığının tebliği şöyle demekterur: 

«Prorels adındaki denizalhmız Ak.de
nizde yaptığı ve muvaffakıyetle netice• 
!enen mütaaddlt devriye harekB.tından 
büyük Britanyaya dönmü,tür. Bu deniz 
eltı 5 iaş gemisi ile asker yüklü bir va
puru, bir petrol gemisini, bir himaye 
gemis.ini ve orta büyiikliikle başka bir 
iaşe vapurunu batınnı~tır. Kati neticeler 
t!Öriilmemİq olmakla beraber bunların 
hep<Jirıin b~tn11ş olması muhtemeldir. 

n.ha aonra bu denizaltı büyiik biT ia
şe gemisini batırmış. başka bir iaşe ge-
mİ!Iİnİ de hasara uğratarak dü~mana 60 
bin tonluk kayıp veTdirmi~tir. Batırılan 
bu gemilerin çoğıı kıymetli hamuleler 
ve 2 tanesi de Lib~·adaki Romme! ordu
su için asker tac-.ınıakta icli. ----·-·----

PORTEKıziN DU~UA1U 
Pof'tefliz ilıi ateş a,.a. 

sırada ~almaktan 
.sihavetr.i •• 

Lizbon, 11 (A.A)._ D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: Diyariyo Danaha Portekiz 
gazetesi şimali Afrika olayları karşısın
da Portekizin durumunu inceliyerek di
yor ki: 

lngiliz - Amerikan hükümet.lerinin 
Portekizin tarafsızlığına ve hükümran.! 
lığına riayet edecekleri hakkında ver
dikleri teminata rağmen harp Pasifikte 
Portelciz miistemlekelerine kadar yayıl
dıktan sonra şimdi de hudutlanmıza 
yaklaşmış bulunuyor. Portekizlilerin 
milli birlik içinde daha sıkı dayanmak 
zamanı gelmiştir. Son günlerdeki baz.ı 
nümayişler memleketin iç nizamına kar
şı işlenmiş bir suikasttir. Bunların bir 
daha tekrar edilmemesi rn.zımdır. Şüp
hesiz bunlar komünistler tarafından ter· 
tip edilmiştir. Sovyetler bütün dünyada 
ibtil81 maksatlariyle ha21rladıkları teş· 
kili\ta illet olacak insanlar bulmuşlardır. 
Bir çok memleketlerde milliyetçi mas
kesiyle komünist teşkilleri faaliyette 
bulunuyorlar. 

--t--~ ~---

VEYGAND 11e PErEN 
Ne,.eve qittilel'? •• 
Zürih, 11 (AA) - Alınan haberle

re göre mare~l Peten ve general Vey
ı<and meçhul bir oemte harek~t etmişler
dir. 

•Ana vatan \'e imparatorluğumuzun 
müdafoa,ına çalışılacağı hakkında 
~ ransadan baş~rı düşüncesi olınıyan 
marcşalın1za ithnat ediniz .. • 

UYANIK OLUN 
V::şi, 11 (A.A) - Haberler nazırı 

halkı uyanık bulunnıağa davet eden bir 
t~bliğindc diyor ki : 

Vişi. 11 (AA) - Lava! saat 14 te 
uçakla Vişiye dönmüştür. Derhal mare
tal Peteni ziyaret etmiş ve yanm .saat 
görüşmüştür. Öğleden sonra mareşalla 
görü,müş ve saat 1 7 de nazırlar meclisi 
toplanmıştır. ---··---

yo ile bildirilm~si büyük bir alaka Don ve Vilganın yukarı kısımlarından 
uyandırmıştır. Bohusus ki mareşal şi- buz parçaları inmeğe başlamıştır. Don
ma! Afrikada müdafaa emrini değiştir- !ar bilhassa bat-dklık yerlerde topların 
mediğini bildirmıştir. Fakat muhtelif naldine imkan verecektir. İKİNCİ CEPHE 

Sima! Afrika Jı5di•eleri üzerine bir 
çok kimselerin ycnlış haberlerle zihin
leri bulandırdığı anlaşılmıştır.. Milli 
hirli<'ii bozmaP,a ı•alısan bir çok kimse
ler te'·kif edilm 'k'edir. 

P r's, 11 (A.A) - Ofiye göre İngi 
t - Amc kan ıı va teşkilleri dün geco 
Tulon "z rinde uçmuşlardır .. Uçak sa
var bat r !arı derhal faaliyete geç· 
ı:::••lerc< • 

Paris, 1 ! (A.A) - Gazeteler bü
tün Fr o z kuHetlerinin başkomutan
J~ğını marPşaJ pctenin ele alması üzeri· 
ne uzun tefsir1cr<~e bulunuyorlar. 

Övr gazetesı 1.!r makalesinde diyor 
k Dan: rlarında knn aktığını hisseden 
her Frnnsız vazı!cllıni biliyor. Bugün 
her ~ e v .,. !es 111 yapacağına yemin 
t-trneliu r 

Pöti Par ,zyen gazetesi diyor ki: İngi
Lzler \'e Amerikalıların topraklarımızı 
:z ... fcrden sonra geri vereceklerine dair 
v.1itlcrine inanınıyoruz. Biz müttcfik!e
rın şantajlarına ve kendi kuvvetlerimi
zin azlığına bakmaksızın Fl'unsanın is· 
tıkliil ve şerefini muhafaza için siltıha 

noktalarda durun: ne olursa olsun Vi- Londra, 11 (A.A) - Royter Rusya- J94J TE AÇ!LACAK 
şinin vaziyeti açıktır. Bütün sabırsızlı- da şiddetli bir kışın başladığını bildiri- Vaşington, 11 (A.A) _ Ruzvelt ve 
ğı; rağmen her torafta mutlak sükun ve yor. Moskovaya ilk kar dii>müşlür. Kü- Cörçil Avrupad, ikinci cephenin 1943 
c!siplin hüküm •ürmek!edir. çük göller donmuştur. Stalingrad üze- ten evvel açılmamasına karar verrniş-

Gazeteler 11 son teşrin umumi harp r.ncle hava faaliyeti azalmıştır. 
k t~ mütare esi yıldijnün1ünün yalnız fer- ~ ~---

oen kutlanacağını bildirmişlerdir. L IB YA COLONDE 
•anldık. Fransa Ruzveltin yalanlarına 
bu suretle cevap vermiştir. 

* Londra radyos11ndan: Liyon, Marsilya 
ve;, Tulon müstesna bütün büyük şehir
jer Alman işgali altında bulunuyordu .. 
Mütareke Fransıı: donanmasının silfilı
tan tecridini sart koşmu~tu.. Sonradan 
Tulondaki Fransız harp gemilerinin 
tcçhizatlariyle kalmalarına mu,•afakat 
edil.ni1;tir. Berlin radyosu işgal altında 
olmıyan Fransaya kar~ı hareketten pek 
az evvel Fransız donanmasının denize 
acıldığını bildiı·môşti. Donanma şimdiye 
kadar hiç bir yerde görülmediğine gö
re bu raporun c"assız olduğu görül
müştür. B. Hitler Petene mektubunda 
hareket için bir sebep olarak ta general 
j:ronun müttefikler(' Htihnlunı göster
miştir. 

(Başta•afı 1 inci Sahifede) 
far vtrdirmişlerdir. 

Savaş uçaklarım~ Marsa Matruhun 
doğusunda akaryakıt nakleden bir ka
fileye hücum ederelc bir çok inliluklar 
çıkarmışlar ve Alman ve ltalyan av 
uçakları kaTa kuvvetlerinin himayesi 
için sayıca çok Üstün düşman hava kuv
vetleriyle ka.r§ı mücadele etmektedirler. 
4 - 9 ıon teırin arasında 2 3 İngiliz uçağı 
düşürülmüıtür. 

Londra, 1 1 (AA) - Deyli Meylin 
Kahire hususi muhabiri bildiriyor: 

Ronunelin 6 İtalyan tümenini çölde su
suz ve vasıtasız bırakması bir modern 
ordunun asla başına gelmiyen bir fel.a
yollarını kaybetmişlerdir. on binlerce ki
ti açlık ve susuzluktan ölmektedirler. 
Bunların kurtarılması için tedbirler a]ın ... 
mıştır. Sekizinci ordunun bir çok ıeyyar 

Pasifihte durum 
Melburn, 11 (A.A) - Cenup batı 

Pasifik müttefik umum! kararg!Uunın 
tebliği : Ovivr için yapılan muharebe 
kati safhaya girmi1;tir. Bura.'1 Yeni Gi· 
nede Oven Stan!ey dağlannın şimalin
dedir. Buna üzerine ilerliyen müttefik 
kuvvetlerine Japonlar başlıca bu nok
t•da mukavemet ediyorlar. 

- -·-----K .. BA.NIN KARA.Ki 
Havana, 11 (A.A) - Hariciye nazın 

K übanın Vişi ile siya•I münasebetleri
ni kestiğini bildiımiştir. 

kollan ve uçaklan bunlaTı ATayıp bula
cak, yiyecek, içecek ve il&ç verecektiT. 

Londra, 1 1 (A.A) - Sekizinci ordu 
kumandanı korgeneral Mongomeri or
generallığa teTfi ettirilmi§Ur. KTal gene· 
ral Aleksandr ve Mongom!""İ~·ı :riikoıek 
niıanlarla taltif etmiıtiT. 

Ankara, 11 (Telefonla) - Büyük Mil
let Meclisi öğleden sonra saat 15 te gü
nün ikinci toplantısını yapmıştır. Dahi
liye vekili merhum Fikri Tü~er, Malılt
~·a mebusu Hilmi Ortaç ve Gümüşhane 
,mebusu Duran Sakaryanın vefatlarına 
'dair Başvekıilet tezkereleri okunmuş ve 
bu arkadaşların hatıralarına hürmeten 
ayn ayrı ayağa kalkarak silkQt edilmiş
tir. Bundan sonra Dahiliye vekilliğine 
B. Recep Pekerin tayini hakkındaki tez
kere okunarak alkışlarla karşılanmış
tır. 

him mevzulardır. Fakat takdir buyuru
lur ki bu meseleler haddi zatında mühim 
oldukları kadar bu kanunun mevzulyle 
alakalı değildirler.> 
Başkaca mütalaa olmadığından kanu. 

nun maddelerine geçilm.i§ ve müzakere 
edilerek kabul edilmiştir. Bu kanun ya. 
nnki resmt gazetede intişar edecektir. 
Valiliklere telgrafla metni bildirilmiştir. 

Meclise memurlara kumaş ve ayakka
bı temini hakkında bir 1.Ayiha ile zeytin 
yağı mahsulü hakkındaki lAyiha gelmiş 
ve encümenlere havale edilmiştir. Mec
lis Cumartesi günü toplanmak üzere 
mesaisine son vermiştir. 

VARLIK KANUNU 
Bundan sonra günün en mühim mev

zuu olan varlık kanununun müzakere
sine geçilmiştir. Varlık vergisi kanun 
layihası azaya dağıtılmış bulunuyordu. 

RA.stH KAPLANIN SöZLERl 
Antalya mebusu Rasih Kaplan söz 

alarak kanunun isabetli bir iş olduğunu 
tebarüz ettirerek «Türk milleti istil<lA
lini şunun bunun kazancı şerefine feda 
etmiyecektin demiş ve kanunun iyi tat
bik edilmesi temennisini izhar eyle
miştir. 

GENERAL KARABEKlR 
Kürsüye gelen !stanbul mehusu Ge

neral Ki\zım Karabekir kanunun adına 
ilişerek cvarlık> kelimesinin cmevcudi
ycb manasına geldiğini, kanuna mese· 
IA •aşırı kazanç• adının verilmesini is
temiştir, Hatip kanunun tatbikatından 
bahsettikten sonra ithalat işlerindeki 
yanlışlıkların acilen tashihi lüzumun
dan bahsetmiş, şahit olduğu bazı vaka
lan anlatmış, eğer bu kanunun tatbika
tı iyi yürümezse kendilerinden vergi 
alınacak olanlann fiyatları daha ziyade 
artırarak ödeyecekleri vergiyi fazlasiy
lc halktan ç1karacaklarını hatırlatmış
tır. 

Stl'REYY A üRGüPLtl' 
Seyhan mebusu Süreyya Ürgüplü 

kürsüye gelerek bu li\yihanın isabetine 
işaret etmi1; ve kanunu şöyle v:ısıflandır
mı~tır: 

«Bu kanun aynı zihniyette devam 
edenlere .istikbalde daha ağır tedbirler 
alınacağının bir muhtırasıdır.• 

Bu kanunun mazbata muharriri Naci 
Devrim söz alarak demiştir ki: 

Muhterem General KAzım Karabekir 
bir çok noktalara temas ettiler. llıtik5.r
dan, rüsvet ve kumardan, aile haya
tından ~esaireden bahsederek bizi ten
vir ettiler, Bunların her biri çok mü-

KANUNUN MAHİYET! 
Ankara, 11 (Telefonla) - Bugün ka

bul edilen varlık vergisi kanununda 
aşağıdaki kayıtlar vardır: 

<Devlet kazanç sahiplerinin servetle
ri ve fevkalll.de kazançları üzerinden bir 
defaya mahsus alınmak üzere varlık 
vergisi adiyle bir mükellefiyet tesis et
miştir. 2395 ve 2728 sayılı kanunlarla 
mükellef olanlar, büyük çiftçi!..,., uhde
lerinde bulunan binalardan hisselerine 
senevi olarak 2500 lira d~en emlak sa
hipleri, 2395 ve 2728 sayılı kanunlar mu• 
cibince vergiye t!bi işlerle uğraştığı hal
de bu kanunun neşri tarihinde işlerini 
devr ve tasfiye etmiş bulunanlar, mes
lekleri tacir ve komisyoncu olmadığı 
halde 939 yılından beri bir aya münha
sır olsa bile ticari muameleler yapanlar, 
tavassut edenler, komisyonculuk yapan
lar, bu işlerden para ve ayniyat alanlar 
bu vergiyi ödeyeceklerdir 

Vergi tutarını vilayetforde teşekkül 
eden kiınisyonlar tesbit edecektir. V ~rgi 
hükmi şahıslar namına tarh olunur. Es
hamlı ve eshamsız şirketler buna dahil
dir. Kanunda verginin mikdarı da ~ös
terilmiştir. Büyük çiftçiler en faz.la 
varlıklarının yüzde beşi nisbetindc ver
gi ödeyeceklerdir. Vergi haczen ve tah
sil emval kanununa göre tahsil edile
cektir. 

Verginin ödeme müddeti tebliğ tari
hinden itibaren 15 gündür. Bir ay için
de ödenmezse mükellefler borçlarını ta
mamen ödeyinceye kadar memleketin 
her hangi bir yerinde beden! kabiliyet
lerine göre askeri mahiyeti haiz olmayan 
umumi hizmetlerde veya belediye hiz
metlerinde çalıştırılacaklardır. Çalışma 
mecburiyetinin tatbiki hakkında bir ta
limatname hazırlanmaktadır, 

· ··=car.-t vekaletinin tetkileri tanıam 

Fındıktan yağ ve küspe 
çıkarılması kararlaştı 

Ankara, 1 1 (A.A) - Bize verilen 
maliimata göre ticaret vekilliğinin fın .. 
dık.tan yağ ve kü"pe çıka.Yılması mevzuu 
üzerindeki tetkikleri sona ermi~tir. Gi
reaon fmdık. ihracatçılar birliği umwni 
katibi ve fındık tanm satış birliği umum 
müdürü bu mevzu etrafında ticaret ve
killiği ile tema. etmek üzeTe Ankaraya 
gelmi~tir. Şimdiden fındık unu Gircson
da yağı alınmaksızın % beş ve on ni.s
betinde ekmeklik una karıştırılmakta bu 
suretle daha yüksek kalorili ekmek t.e
min olunmaktadır. Fındıktan istihsal 
edilen yağın madeni yağlarla karıştırı-

larak. sanayide yahut tasfiye neticesinde 
kokusu alındıktan sonra nefaset ve ka
lori ve fiyat bakınmından çok elverişli 

bir tekilde yemeklik sadcyaW:ı yerine 
kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bir k.ilo 
fındıktan 600 gram yağ, 400 küspe çık
maktadır. Fındık küspesi de ekmeklik 
un içinde ve bilha.s~a pasta im3linde 
•arfed.ilecektir. 

Gireson fındık tarım kooperatifl~ri 

birliği fındıktan Hk parti yağ ve küspe 
istihsal ettirmek üzere teşebbüse geçe
cektir. 

ALMANLAR DON TUNUSA ASKER iNDiRDi 
~--~---- ......... ·------~ 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 
Amerikan kuvvetleri Oranı İşgal et

mietir. 
Kazablanka ve civarında Fransız de

niz kuvvetleri mukavemetle karşılan
mışbr. Jan Bart muharebe gemisi liman
da yanmaktadır. ihraç kuvvetlerimiz 
Safi, Fedala, Metiye ~ehirlerini İşgal et
tnişlerdir. 

Vişi, 1 1 (AA) - Cezayir umumi 
valisi Kostantin şehrine giderek umumi 
idareyi· eline almışbr. 

Pari•, 11 (AA) - D. N. B. bildiri-
yor: 

Portliyotey yakınında muharebeler 
olmaktadır. Kazablonka tehlikede gö
rülmektedir. Kuvvetli bir Amerikan bir .. 
liği §ehrin yakınlarında durdurulmuştur. 

KAZABLANKADA 
MOTAREKF. 

Vişi, 11 (AA) - Fran,.zlar Kazab
lankada mülareke istemişlerdir. 

Vişi, 1 1 (AA) - Haberler nazırlığı 
bildiriyor: Kazablankada bütün muka
vemet vasıtalan tükendiğinden amiral 
Mişöbye muhasemata son verilmesini 
istemek zorunda kalmıştır. 

Londra, 1 1 (A.A) -. Şimal Afrika
dan dün akşam Londradaki muharip 
Fransa mahfillerine gelen haberler pek 
tnemnunluk ver.eeek mahiyettedir. Mu
kavemetin umulduğundan evvel sona 

ermesi muhtemel görülüyor. 
TUNUS ÇIKARMASI 
Tunus, 11 (A.A) - Ofi: 
Tunustaki vaziyet kararsız olmakla 

beraber bütün askeri tedbjrler alınmı,
tır. Sahil boyunca Kostantin ve Tunus 
bölgsei general Barın kumandasındadır. 
Bizert ve Sfaksteki a!tkeri kuvvetler ma
teşalın emrini yerine getirmeğe hazırdıT· 
lar. Şehirlerde vaziyet jyi ise de, nakil 
Va!!ıt8larına askeri idare el koymuştur. 

Asayiş hozulmamıı,tır. Tunus kıyıla
rına bir çıkarma yapılmaması ahaliyi 
tetı:kin etmiştir. 

TUNUS V ALiSi 
Londra, 11 (A.A) - Deyli F.kspre

ain ı:tiyasi muha.hiri bildiriyor: 
Tunus umumi valif'İ amiral Steba 

Amerikan hatlar1n1r. bulunduğu Belki
vefe gelmiştir. 

ALMANLAR TAYYARE iLE 
TUNUSA iHRAÇ YAPTILAR 
Londra, 1 l (,) - Salahiyetli mah

fillerden alınan haberlere göre Alman 
uçakları ve uçakla nakledilen Alman 
kıtaları Tunusta yere inmiolerdir. Zaten 
Alınanlar son günlerde Tunu~ tedricen 
gtlmeğe başlamışlardı. 

Vişi, 11 (AA) - Mare§al Peten 
Cezayir umum kumandanı general Şate
le bir telgraf göndererek emirleri muci
bince ınukavemete devam edilmesini iı .. 
temi~tir. 


