
tlAn mUnderecatından mes'uliyet kabul edilmez. .. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eı.,.leri"m bekçiıi abaJalan ~ ıiycui gudedir. 

nus 
1"unus beyi Ruzveltin geçit talebine 
cevap vermedi, muhasemat başladı 
Saraçoğlu-
11un n~ t!iu 

____ * ___ _ 
Memlefıetin saadet 
ve ıstırabını bü· 
tün vatanda$iar 
aralarında pa~ıaı· 
malı rnevfıiindedirler 

HAKKI OCAiiOGLU 

Bmwekilinıiz ~ükrii Snra<;oğlu. hii· 
kümctce alınmal.ta olan yeni tedbirler 
~olayısiıe memleketimizin umumi dert-
1\-ri ve ihfü·açlan iizerinde durmuş, bü
tiin mese1~1eri biiyiik bir samimiyet \'C 

•çık kalplilikle incclcnıiştir. Diinkü sa
) mut.da intİ!~ar <.'den bu beyanatı oku
) anlar Sara<;oğln kabine ine beslenen 
itimadın ne kadar y<.'rindc olduğunda 
bir kcrrc daha ittifak eylcmio:lerdir. 

(), " memlekette ıstıraı> yoktur, huh
ran voktur. Aldığımız tedbirler mii )lCt 

neti;eler vermek istidadındadır ıı deme
miştir. 

Bilakis ıstıraplara terccmaıı olmuş, 
buhranın şiddetini anlatmış. alınnus ted
birlerden muvaffak olanlarnu ,.e olmı
)anJannı açıkca izah eylemiştir. Çok 
dikkate '8Y•- oJn nokta ~ekiHmi
rin atn4'tlı 'hayaJ lnldsanm dahi glzle
mefe çahpnanuş lmlunm1191, gerek hu
hubat ve gerek yağ fiyatlannın tt>hmin
ler üstüne çıbnlmasmda kazanc hırsı
na kapılmış bazı bahl~lann çevirdikle
ri manevralan Rrıktan ar.ığa ortaya at
m~dır. 

Hepimiz hatırlıyoruz ki Saraeoğhı iş 
lıa._41111a geldili rUn hükiimetin proğramı
nı okmken k~ndi~ini asin havale kaptır
ı•ıamıştı. 
Dünyanın çekmekte bulunduğu bii-

' ük ıstıraplardan hissemize dii~ene bi
~ m de katlanmamız lanm geleceğini ha
' rlatmış ve bu sıkıntılarııı miisn\'İ !}e
l ılde taksimi bahis mc\'zuu olduğunu 
i:.ive eylemişti. 

Bugün memlekette ıstırap \'arsa bu 
l dderuneyen bir hadise dehrildir. Bunu 
'"asen bekliyorduk. Belki bu ıstırapların 
t.aha da artmasını hekliyebiliriz. 

Ancak surası ,•ardır ki hayat pahalılı
~ından doğan ıstıraplara bir kısım vatan
:ıaşlar kola~lıkln karsı koymak imkan
lanna sahip bulunduldan halde diğer 
bir kısım vatandnslarımız hu imkunlar
dan mahnımdnrlar. Birinci kısım kendi 
ltendine hayat artlarma intibak yolunu 
bulabili:ıı•or. Bunlar tüccarlar. esnafiar. 
$İftçiJcr \'C bir. kısım işdlcrdir, Jln~•at 
prtlanna intibak cdcmiycnlcr d,. sahil 
gelirli olan memurlar, tekaiit eytam \ ' C 

•rami) m:ınsı 31.m'ıır ve lıir kıc;ım isri
lerdir. 

l 

T·mıus halkı bir nümayiş esnasında 

An1erikan koinntarıile nıutahık olarak 

Darlan, muhasematın 
l<esilmesini err:aretti 

~-------------~---------------
oLndra, 12 (A.A) - Dün ak~m 

müttefikler karargahının tebliğinde Fas 
dahil tekmil şimali Fransız Afrikasında 
muhasamatın kesilmesi hakkındaki em
rin Amiral Darlan ile general Ayzen 
Hoverin mümessili tümgeneral Klark 
arasında yapılan anla§madan sonra ve
rildiği bildirilmiılir. Kazablanh deniz 

üssü müttefik kuvvetler tarafından işgal 
edilmiştir. Oran deniz üasünde yerli ve 
Fransız halle müttefikleri hararetle kar
şılamıştır. 

Mihver uçaklarının Cezayir ve civa· 
rına karşı akınlarında on altı dü~an 
tayyaresi düşürÜlmüştür. 

(Sonu Sahüe 2, Sütun 6 da) 

* Tunusta 

Amerikan kıtaları karaya çıkarkc1• rıl.nm•s b;r resim 

Mil1ver 
askeri yok 
Burada öl'fi idare 
tedbirleri alındı 
Mihverin runusta 
gayesi nedir? 

Pazar günü ~kmek "28,, kuruş 
-· - ............ ---- ---

llemnı-ların iaşe 
Vaşington, 12 (AA) - Müttefikler 

umu.mi karargfilu şimal Fransız Afrik.a
sının teslim olınsını müteakip İngiliz - karıla 
=ıf:.~~~:7ı::ı~::::~= ======-"··e:·····ıı··:;tı:;i:··ıı·;====· 

Nevyork, 12 (AA) - Gazete haber-
lerine göreJ Tunusta mlittefik. kuvvet- y---ında ac••- f1t~• 
]ere karşı mukavemet edilmesi ihtima- UH - ....,.~ 
l:ne krşı bütün tedbirler alınmıştır. ~ maddeleri ve giyim ~ 

Tunuı;;, 12 (A.A) - Tunusa hava yo- = d V rlfftefıtif': 
ı:1c mihver kıtalnrmın çıktığı hakkında- E eıyası a e ~ 
ki haber resmen yalanlanmıştır. 511111111111111111111111111111mmııı111muııııımnui: 

MUHASAMAT BAŞLADI önümüzdeki Pazar gi.lnUnden itı'ba-
Londra, 12 ( Radyo ) - İngiliz - Ame- ren, ekmek satışı ve fiyatları hakkında 

r..kan kıtalan tek kumanda altında Tu- hükümetçe alınan isabetli tedbirin tat.. 
nus yakınlarına gelmiş ve burada ken- bikinc geçilecektir. Yani halk 600 gram
dilerinc hazırlanmış mevkileri almışlar- lık bir ekmeği 28 kuruştan, memurlar 
da. '"Mulmıramat baŞliimışfır. ve aileleri carl fiyat olan 16 kuruş 10 
vlşfNfN HABERLF.R1Nt paradan aatın aJmaia başlıyacaklardır. 
TEKZİP Şunun hatırlanması 11\zımdır ki hü-

1 geldi 
4--·-·MiiifS;fl 

Sofya elçimizi ve • 
refilıuını yemeğe 
aJılıoydular 
Ankara, ız CA.A) - Reisicumhu

nunm buıfuı saat 13,30 da Sofya 
elçimiz B. Vasfiyi kabul bu
yurarak öğle yemeğine alıkoy
muşlardır. Bayan İnönü ve bayan 
v..ıı de hazar bwwunU§lar ve bu 
~ eltfmls ve ref1blnl 
reisiaunhurun yüksek iltifatma 
mazhar olmuşlardır. ··-·-·-·-11··-·-·-·-·-·- --t-· Londra, 12 (A.A) - Cezayir ve Fas- kümetimizin, Ankara, İstanbul, l:z.mir ve 

ta muhasamatın tatil edildiği resmen Zonguldak şehirlerinin ekmeklik ununu ------------------
tebliğ edildiği halde Vişi radyosu bu sa- toprak mahsulleri ofisi eliyle temin ey- RUSLARA GORE 
bahki yayınında şimal Afrikanın bazı lemesi bu şehirlere ait blr hususiyet ol-
yerlerinde Fransız kıtalarının Mll da- muştur. Diğer yerlerde ekmek fiyatı 40 ---*--
~·andığını söylemiştir. Bu münasebetle kuruştan fazla olduğu halde hükümet s ı • d 

lını halka 28 kuruştan ekmek temin etmek- ta ın gr a şurası kaydedilir ki işgal altında o - tedir. Ofis eskisi gibi İzmir fınnlarınm • 
yan Fransaya da Almanların girişinden ununu verecektir. Devlete ait stoklar-
SOIU'a Vişi radyosu da Paris radyosu gibi dan verilecek olan bu unlar serbest pi- d h k A 
Almanlann kontrolü altında bulunuyor. yasadan buğday milbayaası suretiyle a a re at 
EYİMSERLİK'ITEN KAÇINMALI kapatılacaktır. 
Vişi, 12 (A.A) - Vaşingtondan alı- Ekmek satıŞl eskisi gibi kame usuliy-

nan bir habere göre reisicumhur Ruz- le yapılacaktır. durakladı 
(Sonu Salıüe 3, Sütun 3 te) MEMUR KARTLARI 

Hududu geçerken ltalyan 
kıtalarile savaşlar oldu 

Ticaret vekBletince tab ettirilen me
mur iaşe kartları Ankaradan gelmiştir. 
Bunlar şimdi belediyece sörşarj yaptı
rılınaktadır. Bu kartlarla memurlara 
ekmek ve diğer iaşe maddeleri ucuz fi
yatlarla verilecektir. Memurlara verile
cek iaşe maddeleri arasında bulgur, pi
rinç, zeytin yağı, §eker, kumaş, ayak
kabı vesaire vardır. 

(Sonu Sahife 2, Sühm 5 te) 

-*
Merfıez cephesinde 
Rus JıU11Uetlerf IJazı 
muvaffaJılyetler 
ııazanddar 
Moskova, 12 (A.A.) - Sovyet teb

liği: Dün gece kıtalarımız Stalingrad 
çevresinde, T uapııenin ıimal doğusunda 
ve Nalçıkın cenup doğusunda dü~ 
ia muharebe etmiıılerdir. Diğer cepheler 
de hiç bir değişiklik yoktur. Hitler, T ulonun işgal 

edilmemesinı emretti 
-------~-----------------~-

Moskova, 12 (ıA.A) - Sovyet teb· 
liğine ek: 

Hiikiimd im kincı l,ı mn dahil ohı.n
ların ısiırrıplarını Jıafifletmck irin ('arc-
lcr r.lmakta idi. Mareşal Peten, Almanların miitarefıeyi ihlal et• 

Yine Sararo"lunun dünkü nutkun- mesHe müdafaa ser estliğ!ne ma!!lı oldu Gene• 

Kuvvetlerimiz merk~z cephesinde 
muvaffakıyet kazanmışlardır. Şimal bah 
cephesinde şiddetli topçu düellosu ol
muştur. Stalingradda düşmanın hOC.wn
lan püskürtülmüştür. Bir noktada Ru• 
müdafaasını yarmağa çalışan mihver 
kuvvetleri imha edilmiştir. Meskun bir 
mahal etrafında iki düııman taburunun 
yaptığı hücum püskürtübnüştür. Nalçı
kın cenup batısında diğer iki taburun 
hücumları tard edilmiştir. 

dan Hğreniyoruz ki adetleri bir milyon l ın ı.. ·71:1 1 ra•t • 
altı yüz hin kiiı;uı· kisiyc varan tmnların ra uegoaun &! ran sız ara i auı 

(Sonu 'inhifo 2. Sütun (i da) Londra, 12 A.A) - Ne,ıyork rad- ------~--------
----------------- yosunn göre, Mnre..<ıal Petenin F ransanın frltltnlHllUlllHl1111llllllllll~yy~n~ 

'kl k l ı ~~ - MZP +n gen n an · ısım nrının Alman ar tara- nmlllllllllUlnlllllUlllHlllllllllllnlftlfllllllUllll 
fmdan flJalinin Fra nsaya kendini mü- ... 

\
7 arlık V ~rgi~i 
---*- - -

Kabul edilen lıanıınun 
metr.:i n 3 n üncü 
sahifendzdedir 

dafaaya serbestliğini iadt' ettiğini bildir- &Olf DADJ:KA 
mştir. Y ne Nevyork rndyosuna göre, 
italvan kif'aları mütareke hattını tecavüz • • • • • • • • • • • • 

ede~ek Fransayn girmek istedıkleri Ul· Anıer·ı· kadakı· Fı·an· 
man hududda savaşlar olmuı;tur. 

NiS CAL EDiLDi k ) 
Lonal'a. 12 (A.A) - Fransanın geri SIZ IDÜStem)e "e eri• 

<Sonu Sahife 3, Siihın 2 de) 

' 1 ne Amerikan as· 
keri çıka .. ıldı 

---*·---
Sof yanın 11erdiğl helJer 
henüz teyit edilmedi 
Ankara, 12 (R. G.) - Bulgar radyosu 

bu akşam dik.kate değer 1>ir haber ver
miştir. Bu habere göre Amerika hükil· 
meti Fransanın Guadolop, Martinik ve 
Güyan müstemlekelerine asker ihraç et-

Miinihte Kont Ciyanonun Foıı Ribbcntropu ziuarctinden bir intiba 

Mosko,·a. 12 (A.A) - Royterin 
muhabiri ibildiriyor: 

(Sonu Sahife 2. Slitun G da) 

D ·-·-n--+ 
• 

' 
1 

Valimiz Vekaletçe 

·~·- L • VA L ---·~ ~ \ İzmir, hububat yüzde 

takdir e · ıdi 

yirmi IJeşlerlnln 
ıw·rnihte Fon Rnbbentrop ve tamamı zamanında 

1 1 öden 
Kont Ciano ile nerler 2"Örüştt.? l Valimiz B. Sıı.bri öney, köylünün dev-

i 
lcte karşı teahhi.it ettiği hububat yilzde 

1 - - - - -~ - - - yirmi beşlerinden tehakkuk eden bor-
1 Müttefifıler Parlsl IJomlJardımoın etti. Man,. cunun zamanında ve gününde devlet 

l taJd Alman topları İngiliz sahilini dövmüştür .l ~~~1:~:1~ky~~;:u~i~z ~~~rakv~~~~tl~~ 
miştir. Vişi, 1 (A.A) - Çarşamba akşamı 
Diğer kaynaklardan bu haberi teyit resmen bildirildiğine göre son gtinlcrin 

eder mahiyette başkaca haber alınma- hadiseleri Almanya ve Fransa arasında 

Alınan hariciye nazırı Fon Ribbentrop arasında en mükemmel bir başarı elde' 
ve Hulyan hariciye nazırı Kont Ciyano etmişti. . . . . 

mıştır. bazı münakaşalara sebep olmuştur. 
1111111 ı ili ili 11111 ı ili ı ı ı ı t ı ı l 111 'l!l!l!i Laval Pazartesi günü Münibe giderek 
ı ı ı ı il il ı 111111111 mıu111111üı'iiiT B. Bitlerle görü§melerde bulunmuştur. 

Fra11sı:ların Ri§lıyö Jıarp gemisi 

bu görüşmelerde hazır bulunuyorlnrd1. Vekalet valimızın bu sahadaki bUyUk 
Müzakerelerin devamı miiddetince La- ,(!avret ve' çalışmnsını takdir ederek B. 
val Maresal Pctenle temas halinde kal- Sn°bri öneye bir takdirname gönder-

(Sonu Sahüe 2. Sütun Z de) miştir. 



SAHiFE 2 

T A.RiHf ROMAN Yazan : Şah~n Al:durnan 
••• 31 ••• 

Köse Hamza mera ~~ ed:vordu 
------------------

\ ~ lLIK E~GISI 
---*---

1) el t~rdarhk her tiir-
lü hazırhkları 

i k n1a 1 ~ .. tti 
Tuhaf ş:e)1 ... Yavuz Ali Pa.$anın cdamıarı Benli _*_ 
Yosma,Yı taldp ettilderi halde yahalam,vo,.lardı Yeni veıeginin tahalılıulı· 
K~ ~ Hamı.anın farkına varmı!: oldu-ı arka~ına baktı ... Ve. ~zaktar: iiç gölğe- ları en ftısa bir zamanda 

ğu gıbı o sırada da genç kıza yolda'!lık nın ılerleyeıek kendLc;ıne dogru yaklaş- • • • 
eden adam, Benli Yosmanın babalığı tığını fark eden genç kız bunu yanında ·ıfımaJ edıleceJıtır 
kayıkçı Emin ağadan baskası değildi.. bulunan yaşlı kayıkçıya haber vermiş- Varlık vergisi kanun IUyihası di.in ak-

Yaşlı adamın üzerinde bazı silahlarını ti... ş:ın geç \'akte kadar vilayete tebliğ 
bu'unduğunu hem ceU!itlar. hem de To- Emin ağa ile güzel Çengi bundan e:.dilmi~ değilclı. Bunııııla ber~bcr defter-
sun beyle Köse Hamza fark ettiler.. şüphelendiler .. Ve gcridrn gelen adam- darlık her türlü hazırlıklarını yapmış-

Tosun bey bunu arkadaşına anlattı. ların kendilerini takip edip etmedi<•ini tır. Kanunun tebliğ edildiği andan iti-
0 dakikada gülmekten kendisini alamı- anlnmak için her ikisi de durup bekle- hnrcn tatbikine geçilın~si miiınki.in ola-
yan yaşh adam Tosun beye dedi ki: diler... c~ktır. 

- Bu herif yaslı görünüyor nma pek Birden bire bir ses duyuldu: Kurulması icap eden komisyon 6 aza-
btiyü~ 1işler becerebilecek kadar kuv- - ~öyl~ . geç va~i.t nereye ~~~iy~~ c.'!an ibaret olacaktır. Komisyon ahnları 
vet~?ır .. : ? . . • sunuz .. ~ızım peşınızden geldıgımızı ayrılınıc:tır. Kanunun tebliğinde teyin

Gormüyor. musun·.:· Va~~e~ ~end~- dı_ıyarak ışte ~a'!1 za~~nında durdunu:z: .. le ri yapılnr~k h~men faaliyete geçilecek 
sine pek zıyade guvendıgını gosterı- ~ır az bekleyınız.. _Sızınle konuşmak :>- ve Yergi telıakkuklan en kıs,\ giiııler 
yor!.. tı~·oruz .. Ans!zın yuksel!'n bu ses. Emı~ icinde, gecC'nİn geç saatlerine kadar çalı-

Ben onu pek yakından tanırım .. E"er a~ayı h~ç şaşır~amı~~ı. O gecelerı Bcnlı ş.Jınak suretile yapılacaktır. 
cellatlar genç kıza karşı bir taarruzda Yosma ıle evlerıne donerlerken kıza sa- Q 
bulunacak olurlarsa bu herif onların taşmak isteyen sırnasık delikanlılarla " k --, -
her ilçünü birden haklıyabilir!.. bundan önce de bir kaç defa karşılaş- , t• (•r )(•vannan1f•· 

Senin )•anında silah var mı?.. mıstı... 1 • j 
Tosun bey: Kuvvetli yumrukları sayesinde bun- {'1'1' İ lll İi d t) ı~ f İ 11.Z a t ti ( 1 
- Her zaman belime taktığım hançer lan korkutnıağa muvaffak olmustu .. 

var. Bunun için soğukkanlılı~ını muhafaza k---
- Benim yamında da yatağan bıçağım edc-11 cesur kayıkçı sert bir sesle cc\'ap l İzmire dört~üz ton 

bulunuyor... verdi: L • • d -ıd· 
Bu siHihlar yeter!.. Ben taşıdığım bu - Biz gece vakti, yolda giderken, bil- 1 • ~eHer gon erı 1 

tek silahla Venedik devletinin ordusuna medi;;imiz adamlarla konusa:nnvız!.. Ellerındc toz ve kesme ~eker bulu-
karsı koyabilirim!.. Hadi, yolunuza gidiniz'. Yoksa baŞınızı nı:.nlar diin ak am geç '\'alete kadar ~t"f

Aman, vakit geçirmiye1im!. Şimdi clurnp duruı-kl.'n biiyiik bir bcltıya sok- terdarlık makamına mevcutlarını bırer 
hemen yürüyelim!. mus olacaksınız!.. 1 beyannnme ile bildirmiıılerdir. Beyan: 

Bak cellatlar kızla kayıkçının peşi Böyle diyen kayıkçı belinde bulunan ' 11~~: müdd!"ti uzatılmı§tır. Pa~artesı 
sıra yüri.iyorlar!.. bıca~ıııa hemen el attı... gurm memurlrır tarafındıın muhtelıf ycr-

Biz de onları takip etmeliyiz!.. _ lUTi\TFDİ _ lerde arama ynpılacak ve mevcutların 
Filhakika 0 dakikada karanlık yolda • beyannamelere uygun olup olmadığı tet 

il<>rleyen Çengi ile babalığını, bunlar- AV U · kik t"dilecektir. 
don yirmi adım geride yürüyen üç cel- L ~ l M N H f E FQH RJB· Seker satı!lına bugiin serbestçe devam 
ırıt takip etmeğe basıamı~ınrdı.. BENTAOP VE KONT cı" O edilmesi mukarrerdir. 

1şin en fena tarafı bu idi ki gerek SEKER CEUYOR 
Benli Yosma ve gerek ihtiyar kayıkçı iLE NELER GÖ:USTÜ? Seker .,irketi. lzmir vilayetine aylık 
Yavuz Ali paşanın cellatları tarafından kontenjan olarak aynlan 400 ton ııeke-
Uıkip edildiklE'rinin hiç farkına varma- ( lfa~tarafı 1 llll'İ Sahift'ıl<.') r! bugün yükleyecektir. Şekerler hafta 
mış gibi görilniiyorlardı .. Ne giizel Çen- mıstır. Münihten ayrılacağı günü de B. h~!!ında fzmirde bulunacaktır. Bu şeker
gi, ne de babalığı arkalarına hiç bakmı- Hitler Maresal Petene gönderdiği mek- ler gelince 1 1 O tonu kazalar, nahiyeler 
yorlardı. .. Hızlı adımlarla karanlıklar tubun suretini kendisine vermblir, ve köyler ihtiyacına nyrılacaktır. Kalan 
arasında vollarına devam etmekte idi- LA VAI .. VtŞlDE kısım vehir hnlkına nüfus başına yarım-
ler... - Vişi, 12 (A.A) - Lava! dün saat 14 te <:ar kilo hrsP.biyle tr.vzi edilecektir. lhti-

Cellatlar ise bir Ceylanın i7J üzerinde uçakla Miinihten Vi~iye dönıni.işHir. yat olarak ayrılacak ııckerler i!le ancak 
giden Kaplanlar gibi hiç ses çıkarma- L:l\'al Maresal Peten tarafmdan kabul hastalara verilecektir. 
~!an, sinsi sinsi pesine düştükleri avı ta- edilmiş ve kendisiyle }anm saat görüş- - ----
kip ediyorlardı... müştür. Yine dün öğleden sonra Laval s • et• 

Av kovalayan her üç cellat ta arkala- ~-ıı·cşnlle yeni bir ,görüşme yapını lır. u Si r 
rma başka avcıların takıldığından ta- Nazırlar heyeti saat 17 de toplantıya 
mamiyle gafil bulunuyorlardı... · çağrılmıştır. 

Bu noktada onların durumu genç kız- Klermon Fcrran, 12 (A.A) - Alman 
la babalığının vaziyetini andırıyordu! .. uçnkları saat lG da şehir üzerinde uça
Ceylftn takip olunduğunu nasıl fark rı:•k Hitlerin mesajını atmışlardır. 
edemediyse, onu kovalıyan Kaplanlar MAREŞAL PETEt'l'JN 
aa peşleri sıra gelen avcıların mevcudi- YANLlŞLAPJ VE SAMIMlYETt 
yetini asli\ sezemediler!.. Londra, 12 (A.A) - 'l'aymis "azctesi 

Karanlıklar ar~sında yapılan ve m:un basyazısında diyor ki: Şimali Afrikaya 
bir zencirin halkaları gibi biribirine çıkarma hareketi cevapsız kalmıstır. Fa
bağlı bulunan bu çifte kovalama <.'piyce kat Vişi Fransasının Almanlar tarnfın
uzun sürmüstü... dan !§gali kuvvetten ziyade bir zaaf 

Benli Yos~anın oturduğu e\• Bfıbiizz.e. alfı.nctidir. Roınmel kuvvetleri imha 
viiden oldukça uzak bir yerde idi.. edilerek simali Afriko:ıdaki Milwer üs-

Oraya varmak için şehrin ortasını l"ri ele ğeçirildikten sonra Fransanın 
baştan başa do ac;mak, bir çok iğri hi.i<•- İsf:nli ba.c;it bir karşı tNlbirden ba!'ka bir 
ril yollardan ve karanlık, ıssız semtler- kıymet ifade etmez, Bawekil dtin Avam 
den geçmek lazım geliyordu... Kamarasındaki beyanatında bütün ak-

Acaba cellrıtlar bunu biliyorlar miy- siilfımellerin hayata katıldığını söyle
di? ... Çilnkü genç kızla babalığı o da- mi<;tir. 
kikayn kadar bir kaç tenha, karanlık Bitlerin miltnrek"yi ihlôl icin ileri 
sokağa sapmı~ oldukları halde Yavuz sürdüi!ii bahaneler hakkında miitalaa 
Ali pa~anın adam1arı kovaladıkları avın yürütmeğe liirnm yoktur. MarC'~al Pe
üzerine atılmak icin hiç bir teşcbbiistc tene gönderdiği mektup zorlannwı bir 
bulunmamışlardı... mantık eserinden baska bir şey der.ildir. 

Köse Hamza da bunun farkına vardı. Fransaya doı;tluk gö.c;termek için onun
Yanında yürüyen Tosun beye dedi ki: la pazarlık edilmezdi. Mareşal çok defa 

- Tuhaf şeyi.. Herifler km yalnız ve yanlış, fakat daima samimi olarak 
uzaktan uzağa takip ediyorlar!. Yoksa Fransayı seliimcte çıkaracak yolu ara
,Benli Yosmaya bu gece taarruzda bu- mıstır. Bu sebeple Alman hare'-o::t'tini 
lunmak istemiyorlar mı?.. protesto etmesi bUyiik bir kanaat ifade 

Tosun bey arkadaşına: eder. 
- Belki de onu gideceği yere kadar Kan, 12 (A.A) - Dün gece Nisten 

J.akip edeı·ek evini öğrenmek istiyorlar!. buraya 1000 kadar 1t.ılyan askeri gel
diyc cevap verdi ... lki arkadaş araların- mistir. 
da bu sözleri kon~tuklan sırada Benli Faris, 12 {A.A) - Alman kıtaları 
Yosma ile Emin ağa da Kahirenin en Fransız - İspanyol hududunda bazı yeni 
tenha, en ıssız semtlerinden biri olan noktalan is0 al etmişlerdir. Paris rndyo
J(ale kapısı civnrındaki bir mnhalleye suna göre İspanya - Fransa ara.c;ında de
yakla.c:mı.ş bulunuyorlardı... miryolu münakalatı her zamanki gibi-

Burada kadim, büyük bir mfib din dir. 
harabeleri yiikseliyordu.. Her taraf l..ondra, 12 {A.A) - Manş kıyılann
knranlık "çinde kaybol mu, gibi görün- da ki uzun menzilli Alınan topları dün 
mekte idi... aksam faaliyet göstermi,slerdir. 

Benli Yosma babalığı ile ynn yana yü- PAR1S BO:M:SARDIMAN F~JI ... Dt 
rüyor1ardı... H!.'r ikisi de J>C"Şlerinde Paris, 12 {A.A) - P~zartesi günü saat 
kend·lerini takip eden '1damların bulun- 14 30 da batı istikametinde dalgalar ha
duğunu o zam na kndnr hiç sezmemiş- lindt":' gelen uçaklar şehre büyük çapta 
lerdi.. bombalar atmıslnrdır. tşçi yetislirme 

Fakat Benli Yoc;ma tam e"mi ha,.abe- merkezlerinden birine bombalar isabet 
sinin önüne geldiği \•akit pc.şine t<ıkılan etmi~tir. En çok ölü ve yaralı burada
cellfıtların ayak cCElerini duyarak bir- dır. Vali akşam ölülerin huzurunda eğil
den bire durdu süratle başını çevirr k mic:tir. 

ltcılva K rahnın vıldön iimii llllİ tl3S( .. htıtİ lfA . 
iTA! YAN GENERAL KONSOLOSHANESINI 1 iLANIDIR: 
Pazar günü 15 ikinci teşrin 1942 de saat 1 1 de Alsancak Domeniknn kilise

sinde ltalyan kralının yıldönümü münaseb tiyle bir ruhani merasim olacaktır. 
Ayni gün öğleden sonra saat 17 de İtalyan genera! konsolosu ve refıkaları 

lzmir halyan cemaatını kabul edeceklerdir. 12 13 14 ( 2905) 

... 
UJ_ AZ su DA 

Pe ~embe ahşamı saat 8 den itibaren K 
AL N Caz orlıestrasi31Je }iemeı:ı: A ll S 
Eğlence Cf'i yap !acaktıf' .• 

emeldi masalarınızın evve den sipariş 
e ilmesi :'ica olunur.. Telefon : "'-44·406i 

Sa ın alma müzalıere
leri mutabalıatıa 

neticelendi 
Ankaradn, lzmir su ııirketi murahhasla

riyle nafia veknletimiz arasında yapıl
mnkıa olan müzakereler nihai safhada
dır. Konuıımalnrda hmir belediyesini 
dnimi encümen a:ta!lından B. ;\1uznffcr 
<hven temsil etmektedir. 

Dün gece r:eç vakit (iğrendiğ:mİle gö 
re, müsait bir hava içinde cerey:ın t*Aen 
müzakerelerin son kısmı mütahakntla 
nf't icelenmi~tir. M:ibı..>·aa rakamı iizerin
cle me\•cut olan son proje de hal edil
mek üı:eredir. 

Satın alma mııktıvr>lenamcsinin önü
miizcleki hofın idnde imza edilmesine 
0

rıtizar e} lemek lazırııdır. Anlaııma im-
7nlanıncn hıı hususta hazırlanacak hir 
knnun Jayihaııı Biiyük Millet Meclisine 
verilecek ve su şirket: İzmir belediyesi
n~ devrı-dilecektir. 

----Jr---
·rarii<>h>r 
ki t~lrlif 

l 1akk1 n da· .. 
PllCIHUene 

ha \'a ı~ edil'li -·----
Şehir mecli!li dün saat 16,30 da reis 

Reşat Lehlebicioğlunun başkanlı~rında 
toplanmıştır. Münakalelerle hııu tarifele
rın deği,tirilmesi hakkındaki riyaset 
teklifleri alakadar encümenlere havale 
edilmiş ve bütçe encümeninden gelen 
münakale mazbataları tasvip olunmuş
tur. 1941 yılı hesap kntisi ıavin esami 
ile reye konulmuş ve ittifakla kabul edil
miştir. Telefon şirketi memurları için ta
lep edilen 15 pasonun miktarı çok gö· 
ıülmüş ve mevcut iki pasunun dörde ib
lağı kısa bir müzakereden sonra muva
fık görü1mlistür. 

Meclis pazartesi giinü son içtimaını 
yapne<ık ve encümenlerde mevcut bütün 
i'1leri İntnç ey1~yecektir. 

----!l----
Pcımuldu ens:ıcat 

satı-'ı ba~ıısor 
Süm!'rb:mk .ferli mnllar pazarında 

ramuklu mensucat satışı yakmcln başlı
~ ı caktır. Bu hıı .. ı '"ta emir bcklenmekte
ciır. Fiyathmı bır miktıı.r zam yapılmış
tir. 

Sümerbanktan p::ımu:du \'C yiinlü ku
mas salın a 'nnl..'!t ın bunları başkalarına 
cl<..h::ı yük ek fİ.)"C.tlarla devretmekte ol
dukları zabıtanın nnznrına çarpınıstır. 
Bu mal d 'ir u~ulii mcnedilmi~tir. Y«-
1'• nim· milli korunma ınahkcıne<.ine ve
' .J c-1.:klN dir. ___ , __ _ 

Havacdıh ve 5,:or 
Ha\•acıl•k \'e Spor mecmmıo:;ının 121 

\ c :l22 ayılı nü ha ı çıkmıı;tır. Oh•ı• 'a
ı·ımıza ta\•si•·c etleri~. 

JcıS\t~kiliınizin nutkundan soara .. 

Saraçoğlunun nutku ı-
• 

siikônet '\ 

yasacıa yarattı 
Gıda maddeleri f ·yatla rının mahul ha de Jıa· 

dar ineceği J:cuıaatı umumidir 
Başvekilimizin Büyiik Millet Mecli- ZEYTiN YACI PlY AS \Si 

sinde söylemiş olduğu nutuk lzmirde Zeytinyağı piyasası düzensiz kalmıya 
halk arasında ferahlık yaratmıştır. Hııl- c11ktır. Geçen senenin zeytinyağı r!"kol
kımız, hiikiimetimizin bütün darlık mev lesinden elde takriben 5 000 ton zeytin 
zularını içinden görüp tedbir almakta yağı mevcut olduğu halele bu yn~ların 
oldu~una esasen kani bulunuyordu, Alı- sırra k11dem basması hiikiimetçe mu .. a
nacak tedbirlerle ihtikar ve vurgunculuk maha ilr. karşılanmamıstır. Hükiimeti
mevzularının önlenecf'ğine muhakkak miz. bu hareketi yapRnların takındıkları 
nazariyle hakılmaktarlır. pozisvoııu asla unıılmamağa çalı!!acağı-

Halkıml71 alakador eden pek miihim rıı tebarüz ettirmiştir. 
bir nol:ta muayyen kazançlı ve dar ge- Zeytinyağı hakkında alınmnkta olan 
Tirli vatııncla .. Jarıı ucuz fiyatla ia-.c mad- tedbirlrr sunlardır: 
deleri \'eril~csi kt~yfiyetidir. Halkımız 1 - Hükümetçe zeytin}:a.ğından alın 
bunu beklemektedir. makta olan muamele verg1'ı cavnen~ 

yani zeytinyağ-ı olarak almncaktır. Du 
suretle zytinyağı rekoltt-sinin yüzde 12 
buçuğu vergi olarak devfote intikal et
mt-kteclir. 

PIYASADAKi TESiRLER 

na!!vekilimizin nutku piyasada siiku
ııet dnğurmuştur. Dün gıda maddeleri 
Ü7erine toptan j~ yapılmaruı~ gibidir. 
muamele istisna edilir~e toptan gıda 
A!ikeri ıaahhiit işlerivle alakalı bir, iki 
maddesi satı,ı yapılmadığı görülmüştür. 

Hükümetin almakta olduğu tedbirlt>r 
neticesi gıda maddeleri toptan fiyatla
rının muaddel bir hadde kadar dü~ceği 
kanaati umumidir. Bu itibarladır ki pi
yasada alıcıdan fazla sabcı vardır. Her 
ke, elindeki fa&Ulye, nohut. börülce gibi 
maddeleri çıkarmak arzusundadtr. 

Zeytinyağı için de vaziyet aynidir. 
Raşvekilin çok beliğ olan beyanatından 
anla,ılmıştır ki htikümet zeytinyağı sa
tı!llarını başı bo~ bırakmak niyetinde dc
i•ildir. 1 Jalkın gıdasını kısanlara karşı 
sert hareket edilecektir. 

Bir ga2.yağı 

2 - Avnca ticaret vekuleti, yeni zey 
tinya~ı reko1te~inin yüzde on be~ine ki
losu se.ksen kuruş hesabiylr. el koyacak
tır. Bu fiyat bir buçuk asitli zeytinyağla
ra aittir. Bu suretle rekoltenin takriben 
iiçte biri hükiimetin elinde halk ve ordu 
ihtiyacı için ihtiyat bulundurulacaktır. 

PiRINÇ PiYASASI 
Pirinç piyasasını frenlemek icap et

miştir. Pirincin maliyet fiyah en bol bir 
hesapla 65 .kuru, hesap edilmiştir. Köy
lü pirinci istihsal bölgelerincle toptan 
80 kuruı:a verecek vaziyettedir. Bu su
retle büyüle tehirlerimizde pirinç fiya
tının 1 1 O kuruştan yu)can olmaması icap 
t'tmektedir. 

Dün piyasada pirincin ııatıcısı fazla 
idL 

suiistioıali 
••• 

15 kiloluk gaz makbuzu 
715 kilo yapan şebeke 

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

$ebel:eye mensup olanlar bu gazların lıilosunu 
90 lıurustan muhtelif Jıirnselere satmı$lar 

Belediyenin ihtiyaç sahiplerine ver
diği gazyağı üzerinde bir suiistimal mey
dana çıkarılmıştır. Zabıtaya yapılan bir 
ihbarda böyle bir suii:;timnl haber veri-
lince emniyet teşkilntı heman harekete 
peçerek bu i§İ hütün tcferrüatiyle mey
dana çıkarmıştır. 

Zabıta tahkikat esnasında, belediye
nin iaşe biirosundan ihtiyaç sahiplerine 
ve bu arada bahçe sahiplerine verilen 
euz yağı makbuzlarında tahrifat yapıla
rak gazyağı tevzi eden kumpanyalardan 
fazfa miktarda gaz yaKı alındı~ını tesbiı 
t'ylemi.;tir. Filhakika Tepecikte bahçe 
sahiplerinden Mehmet Yılmaza aylık 

Vila31ette : 
············-
Me111ur·i yetlel'i tas

dik edil~n bele-
'iiv~ 

.1 
reisleri 

~-~~jf-~~-

Kaza ve nahiyelerde belediye reislik
lerine seçilen zevatın mmeuriyetleri vi
layetçe tasdik edilmektedir. Karaburun 
belediye reisi 8. Ziya Solakoğlu, F oçn 
belediye risi B. 1 !ilmi Ergün, Urla bele
diye reisi B. Kemol Ertan, T orbnlı be
lediye reisi B. Refık Co~kun, Seydiköy 
belediye reisi B. Mehmet Peker, Buca 
belediye re.si B. Tahsin Tezel, ödemi~
Adagicle belediye reisi B. 1 Iasan Doğan 
ve ödemiş Birgi belediye reisi M. Mus
ınfa Kn;ılının intihapları tasdik edilmi§. 
kendilerine tebligatta bulunulmu§tur. 

·mi e ciimen toplandı 
Vilayet daimi encümeni dün öğleden 

sonra valinin rl"jsliğinde bir içtima yap· 
mış ve bazı i~lcr karara bağlnnmı~tır. 

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

Rel'~anıa ceza evin-
d<~n d(irt ına h

k ô na kaçta 
---*---

Evvelki gece Bergama cczaevinden 
dört mahkum firar etmiştir. Bunlar hır
sızlıktan, katilden ve yol kesmeden 
10 - 15 sene ağır hapse mahkumdular, 
mahkumlar muthak kapısında bırakılan 
anahtardan istifade ederek kapıyı aça
rak dışarı çıkmıslar ve dııvardan atla
yup kaçmışlardır. Jandannnımz firari 
ınnhkümların izleri üzerindedir. 

:hüyacı için 15 kilo gaz almak üzere bir 
makbuz verilmiştir. Bu makbuz her na
sılsa tahrif edilerek bir «7> rakamı ilii
ve edilerek gaz şirketinden 15 yerine 
715 kilo gaz alınmıştır. 

Bu i:ıi yapan şebekecle arabacı Basri 
adında biri yakalanmıştır. Mehmet Yıl
maz bu 715 kilo gazı almadığı gibi 1 5 
kiloluk bir makbu7 da almadığını söyle
miştir. 

Şeb<'kcnin diğer alakadarları yaka
lanmak üzeredir. Arabacı Basri Yeni ka
vaflar çarsısında 2 4 numarada haharat
cı Kadir Tömeke bu gazlnrdan 312 kilo
sunu 90 kuruştıın satmı!ltır. Baharatçı 
hu gazlan filit İmdlinde kullanacaktı. 

PAZAR GÜNÜ EKMEK 
«28)> KURUŞ 
(Ba~tarafı 1 inci ~ahirede) 

Diin vilayet makamında valinin reis
liğinde yapılan bir top1antıda belediye 
reisi ve toprak mahsulleri ofisi de ha7.ır 
bulunınu~tur. Toplantıda memurlara vi
liiyetçe birer fotoğraflı vesika verilmesi 
ve bu vesikalara istinaden her memur 
ailesine, çalıştığı dairenin mutemedi 
eliyle iaşe kartlannın teslimi münasip 
görülmüştür. 

Bilôhnre dar gelirli ve muayyen ka
zançlı halka da ayrı nev,iden iaşe kart
ları verilecektir. Dar ve muayyen ka
zançlı vatandaşlar memurlar, belediye, 
bankalar, hususi müesseselerde muay
yen aylıkla çalışanlardır. ---- ~~~--

İlıti!ıôr s cıarı 
Karsıyaka Mektep sok;ğı 2 numarada 

h;:ıkkal Bergüzm· Hcpvarlıklı nohudu 
55 yerine 70 kuruşa, 1>öğrülccyi 50 yeri
ne 5!1 kurusa snlt:ğınd:ın, yine Knr~ıya-
1.ada Kemalp3!:tı caddesinde bakkal 
Mahmut ve Ali idin Lakerdeyi 100 yeri-
ne 120 kurusa n~ttıklarmdnn arlliyeye 
\·erilmişlerdir. 

An ara a 
---*·----

Fransız elçiliği aş 
ııaı·b; Hür Fransız
lara ilti alı et i 
Ankara, 12 ( Telefonla ) - Son Jıacli

reler dolayısile Ankara Fransız elçili
gınde bazı istifalar olduğu anlaşılmak
tadır. Bu arada e~çilik birınci katibi Rnul 
Bertrnn'ın Hür F'rnnsız kuvvetlerine il
ı:Iıak için istifu ettiği öğrenilmiştir. 

İyi > ~ook lcmiz '~~:~knlü!~.~ :~:,~A~~·:!~:~ salonl•· J 
rmdn hu! bHirshıiz. 

6' 

'araçoğiu-
u 

~-~~'*~---

( Baştaralı l ınri Sahifctk) 

l.ıir kısmına ıı:nıkkabı cllıi.,c vt•rilceck 
ve tmmınıınn d.ı dc\"lct elinde nıe\'cut 
il!şe ılll•dılcll'l"İııucıı bulgur, pirin<:. ~e
kt•r, ~-a~ ~ihi machlclcr ucuz fiyatlarla 
tluğıtıl:ıcaklır. 

Alınahilcl"l'k <.:11 mi.isp<.'t tedbir de 
bundun ha im bu ey olamazdı. Aylık
bnn nrtınlma ı hir çok tccrühcl<.'rlc gö
r lifıııii .tiir ki daiırua hay;ıhn bir:ıır. daha 
ı.ulıalıla~a ı netic ini dof:unn:ıktadır. 
Jcımırlıır 1't•ndilerine mcnıt nmas 7nm

larını daha <.'ilerine geeirnıcden cl:ıima 
:. eni 11nlıalılıkl:ırl<l k:ır~ılaşmısl:ır<lır. 

Bııgiin mıı:ıyy(·r. hir k:ıc m:ıdde it:indc 
kalan an1iYat \ ardımını iınkanlnr hasıl 
oldulcr,a· g~ni~lctnıck, Ye hu geni~letme 
imkfınlrını siiralle aramak ha,,ta gelen 
\·azift•ıniz olnı:ılıc:ır. 

Okıırl:ınmı1. da çok iyi lı:ıtırl:ırlar ki 
biz hu fikri llir ~:<.'neyi aşnn bir miiddet· 
tcnhl'ti daima ileri siirınii<: ve miidafaa 
cim" hulun\l\·oruz. Kan:ıatlcrimiıin hii· 
hiiıı;l'l proğramıııda ;\·cı· alıııı'? bulunma· 
~·ııdan da en hii~·iik manc\'İ 7C\'ki duy· 
m:ıkta.rız. 

Tcnıt.•nnimi1. sabit ı:-dirli yurcldasları· 
ıııırn y:ıpılacıık te,·ziat ic:ine daha bir 
<:ok in-:e marldc:l•rinin kntılnıasını gör· 
meldir. Hiikiinwt l>iraz daha siirat ,.c 
cesaretle lınrcket cd<.'cek olursa hu yr 1• 

da hiiyiik wrluklarla kar~ılasmı,rnra • 
muhakkaktır. 

Biitiin toı>rak mnhsullcrinin munp·p·ı 
hir rııildannı 1!H!J da cari fiyatlarla 1 •· • 
l:iimd allına nıiihayaa etmek, or<lu~·u 'r 
sabit ~clirlilcri harp ekonomisinin ya· 
rattı?!ı palıalılı~ın dışında tutmak münı· 
l\ündiir. Hatta hiz daha i1cri giderek hu 
kı<;mı, bir miikci!cfiyct yolile lıiikiimr· 
tin ı>arasız elde edehilec~~inc ,.c lı·ı mii· 
kcllcfiyetin bu~füıkü ~l"ilar icind.! mfü:. 
tah!'illere ağırlık vf'm1i~·ecci!inc inam
) orıu:. 

Sara~oğlu :.alıit gelirli \'atandn:ılarıı1 
l:imayesi için alınan miispct tcılhirlc•i 
izah ettikten sonra bugiiıı yiirürliiğe ı?İ
rcn ,·arlık: ,·ergi ... ı kannııu hakltıııda d:ı 
inJıat '\'ermi~lcrc!ir. Varlık vergisi içli
mai ıı(lalctin ('nırcttiği bir mükcltcfiyct. 
tir. Knlıul ctuıck 1:1zımdır ki bir kı ;;:n1 
)""Iırdda~lantııız harp ekonomisinin ıst·· 
rclplarına göğiis vererek inim inim İn· 

lcrken bir kısmı '\'alanda lar da yiizlıİr· 
lerce lira kazanmı.k hırı.ile hu ıı.hrap!~· 
i.-ti~nrnr evlcnıektcdir1cr. 

Oe\•lct, "yurdun haynt \'C i tikini' 
müdnCaa için bütçesinde en ağır yük1 

ı i ta sırken, bunlar milyonlarn sahip r '· 
manın yollarını l•csif iı:iıı zekfılannı kı • · 
lnnnıaktadıı-lar. Uu memlekette ya~n · 
~anlar bu memleketin saadet ve ıstı re> 
Jnnnı miism i şekilde pa;\•la mak mcch 
rivc1indedirkr. 

0

Diinya korkunç ve feli'ıketli gün' 
gcciriyor. Biz ise bu fcHikctin esiğ! 
lmhımıyoruz. Her neyimiz varsa lı~p 
hu lwrkunc rıkibcften korunmak : 
öncedl'n feda etmek nıe,·kiindcyiz. fl 

<lumıızıın ve lıiıfrcnıizin kuvveti, m .. 
hiı-lik ve hiitiinliiği.imiiziin kudreti ı 
hi.iyiik miiıtnfaa silahımmhr. IHikiiır 
tımizin aldığı ycııi tedbirlerde bu hür· 
gayenin istihsrıline doğı:u atılınıs hami 
)erclir. Hepimize diişeıı , ·azife Jıiikiinıc' 
leclhirlerini mtl\ Hak kılııınk im dürii<;t 
\'c samimi dawaıımaktır. 

HAKKI OCA OGLll 

AMERiKAN KOUUTANİLE 
MUTABIK OLARAK 

(Bnştarnfı 1 inci Sahifede) 

Londra, 12 (A.A) - Cezayire çıkan 
Britanya birinci ordusu korgeneral An
derseııin kumnndl\111 alıındııdır. Şim .. f 
Afrikada hn,•a harekatına kumand~ 
eden hava mareşalı Sir Vjlyam Vels 
müttefikler başkumnndanı general Ay
zen Hovere tnbidir. 

Vi i, 12 (A.A) - Dnkardan gelen 
haberlere göre hatı Afrikada durum sa
kindir. 

Kostantin, 12 (A./\) - Şehirde sü
kun hüküm sİİTÜyor. Milliyeti meçhul 
bir kaç uçak şehir iizerinde uçmu' ve 
do~ıı istikametine U7akla,mıştır. 

ÇIKARMA :\!A.$JL OLDU? 
Londra, 12 (A.A) - lngiliz iaş" 

nanrı Littclton gazetı-cilcre beyanatın
da şimal Afrikaya r.ıkıırlmalar yapnn 
konvoylarda be!I yüzden fazla gemi bu
lunduğunu en az 350 harp gemisinin bu 
konvoyları himaye ettiğini bu kuvvet in 
deniz a::ıırı çıkartmalarda kullanılan ve 
tnrihıe eşi olmıyan en büyiik deniz hava 
ve kara kuvveti olduğunu söylemi!ltir. 

Londra, 12 {A.A) - Royterin şi
mal Afrika müttefik ku\'Vetler karnrgli
hı ne7dindeki muhabiri bildiriyor: ln
r:rilteredeki Amerikan pnrnşütçüleri uçak
larla Cezayire gelerek Oran muhare
besine i1?tirak etmişlerdir. Sekiz saatlik 
bir \ır.uştan sonrn tam ?amanda muny
yen noktalara gelen tayyarelerden pa
rnsüteüler Cezayir hava meydanlonnıı 
inmi lerdir. ---·----

RUSL RA GÖRE 
< Ba,.fatafı 1 ınci Snlı ift'de) 

Stalingradda hava faaliyeti hissedilir 
derecede azalamıştır. Bir kaç giin evvel 
!(iincle münferit 2 000 uçuş yapılırk<"'n 
dün yalnız bir kaç yüz hücum olmustur. 

l\loskova, 12 {A.A) Moskovn 
rdnyosuna göre son günlerde Stalingra..J 
da haıra hi.icumları şiddetini kaybetm

0

" 

ve seyrekleşmi,tir. 
Moskova, 12 (A.A) Moskovn 

radyosuna göre Sovyct denizaltılar• 
B<ıltık denizindi" iiç mihver gemi~ini h~
tırmı§hf. 
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Varlık Vergisi 
Mecliste ka bul e dilen bu mühin1 
kanunun metnini ııeşrediyorı;z 

--------....&.- ---------
Bu v erginin tahaldıultu esaslarını isterse va zi· 
feJi ltom;syonıar nazarı itebare aımıyacalıtır 

Ankara, 12 (Telefonla) _Varlık ver
gisi hakkındaki kanun bugün resmi ga
zete ile m:sredilcrek ınt>riyete konu'rfu. 
Bu kanunun ~aslarını bildiriyorum. 

VERG!NtN .l\IBVZUU 
Madde 1 - Servet ve kazanç sahıp

forinin ser\'el1eri ve fevkalade kazan"la
rı üzerinden alınmak ve bir drfaya m~h
sus olmak iizere cVarlık vergisi> adiyle 
bir mükellefiyet tes!s edilmiştir. 

Madde 2 - Varlık vergisi aşağıda ya
zılı zümrelere dahil olan hakiki \'e hUk
mi sahıslardan alınır: 

A. - 2395 ve 2728 sayılı kanunlarla 
ek ve tadilleri mucibince mükelld bu
lunanlar; 

B - Büyük çiftçiler (bü~•lik çiftçidM1 
maksat çiftçinin idart>sine ve sayine ha
lel getirmeksizin bu mükellefiyeti ifa 
edebnecekfori bu kanunda vazıh komis
yonlarca tesbit edilenlerdi;.) 

2 - tnıdelerinde bulunan binaların 
ve hisseli ise hissedarlaı·ının hisselerine 
düşen bir yıllık gayri safi iradı yek\ınu 
2500 liradan ve arsalarının vergide mu
kayyet kıymetleri 5000 liradan yukarı 
bulunan ve bu mikdarlnnn tcnzilin<lcn 
sonra mtitebaki irad kıymetleriyle bu 
vergiyi verebileceği komi~yonlarca ka
rar1aştırılan1ar; 

Ç - 1939 sencsinde'l'l beri 2395 ve 
2728 sayılı 'kanunlar mucibince vergi
ye tabi bir iş ve teşebbüsle uğraştı~ı 
halde bu kanunun neşri farihindc işini 
terk, devr veya tasfiye etmiş bulunan
lar: 

MESLEK DEôtŞTlRENLER 
O - Meslekleri tacir, komisyoncu, 

tellA.l veya simsar olmadığı halde 1939 
senesinden beri velev bir defaya miin
hnsır olsa bile ticari muamelelere te
vasc:ut ederek komisyon veya tevassut 
muknbili olarak her ne namla olursa ol
sun para veya ayniyat almış olanlar, 

Madde 3 - lkinci maddede yazılı 
mükellefiyet zUmre4erinden iki veya 
daha ziyadesine dahil olanlar bu züm
relerin her birinden ayrı ayn mükellef 
tutulurlar. Umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerle belediye bütçelerinden ve 
3659 numaralı kanuna tabi müessese
lerden tahsisat, maaş ve ücret alanlarla 
kadroya milsteniden yevmiye ile istih
dam edilenler yalnız bu maaş, tahsisat, 
ücret ve yevmiyelerinden dolayı ikinci 
maddenin A fıkrasındaki mükellefiyete 
tabi dc-ğildirler. 

B1NA VE ARSA SAHf PLERt 
Madde 4 _ 1837 sayılı bina vergisi 

kanununun üciincü ve 1833 sayılı arazi 
vergisi kanun~ınun 2 nci maddesinde sa
yılı bina ve arsa sahipleri ikinci madde
nin 2 f1krasında yazılı mükellefiyetten 
mmıf tutulur. 

Madde 5 - Vergi hakiki ve hiikmi 
"ahıslar namlarına tarh olunur ve es
hamlı eshamsız sirketlerde hisseye ba
kılmaksızın şirk;tlerin mesul ve gayri 
me..c;ul varlığının tamamı üzerinden alı-

tırılmnyan vergilere birinci hafta irin 
~ üzdc bir, ikinci hafta için :, lizde ıki ilfi
\'e olunacaktır. Borclarını buna ra~'11 f'n 
ödemeyenler famaı{ıen ödc>yinceye ka
dar ayrıca memleketin her hangi bir ye
rinde umumi hizmetlerde cah~tırılac3k· 
lardır. • · 

Kanunda alınacak vergiler için mü
him teminat hiikiiıııleri de vardır. l\lü
kelleflcrin ikamclgahlarında karı veya 
kocalariylc birlikte usul ve fünılariy
!e kardeşlerine ait diikkan. mağaza. de
po, ambar, fabdka, imalathane ve bun
lara hr:nzer yerlerdeki ınenkul mallaı·
la gayri menkuller bu kanunla alınacak 
verginin teminatı hükmiindedirler. 

HUOUOU GEÇERKEN iTAL • 
YAN KITAtARILE S'· 

VASLAR OLOU ---·---< Ba~t a rafı 1 ı n<"i Sıılıi fcd<') 

kt\lan kısmının Alman ordu .. u tarafın
dan İşgali süratle dt'vam ediyor. halyan 
kuvvetleri Nis şehrini İşgal etmişlerdir. 
öğledt'n sonra neşredilen bir italyan 
tebliği 1 talyanların ~imall Korsikada 
Baııtiyaga asker çıkard ıklarını bildirmiş
ti r. 

Almanlar Tulonu 
iıgalden vaz geçtiler 
Londra, l 2 (Radyo) - i\lmön kon

trolü altında bulunan Vişi Tadyosunun 
vcrdi~i habere göre Tulondaki Fransız 
donanmasının kumırndanları her hangi 
bir tnnrrıızn knr~ı kovacaklarını bilcHr
diklerinden Alı~nn baş kumandanlığı 
Tulon deniz Üssünün ayrı bir mıntaka 
olarak ilanını ve İşgalden istisna edilme
~ni kabul etmiştir. Böylece Fransız 
harp gemileri emniyet altında bulunn
caklardır. 
\'işi, 12 (A.A) - Ofi aianşı bildiri

yor : Bahriye şcfll"rimiz ht'rhangi bir te
cavüze karııı mi.idafııaya söz verdikleri 
İçin M. Hitler Tulonun i~gal edilm~me
s;ni emretmiştir. 

MARSiY ANIN iŞGAU 
Marsilya, 12 (A.A) - Alman kıt&

lan dün akşam şehrin doğu .. uııda görün
mliş ve stratejik noktalan işgal e tmiştir. 

Marsilya, 12 (AA) - Dün gece 
nelml"..sİ bek!enmi$ olan Alman kıtaları 
sabaha doğru l\larsil}·aya girmişlerdir. 

Limoj, 12 (A.A) - Dlin gece ve bu 
sabah bilha,sa levıızım, ia-:e ve ucaklar· 
dan mürekkep yeni Alman kıtnl~rı Li
moidan geçmiş1P.rdir. 

Sen Fefail, 12 (,..\.A) - ilk ftalynn 
kıtaları bu sabah Sen Rafaelden cenup 
batıva geçmiştir. 

Marsilya, 12 (A.A) - Dün akşam 
gelmesi beklenen motörlü Alman unsur
ları ancak bu sabnh şehre girmiştir. T u-

nır. lona cfoğru ilerleyen bir kaç süvari kolu 
VERG!NJN M1KDARI da şehrin kenar mohu11elniııd,. göriil-
Madde 6 - Yedinci maddede yazılı müştür. 

komisyonlar ikinci maddede yazılı mü- FRANSIZ DO 'ANMASINA lliTAP 
kelleflcrin mükellefiyet derecelerini Londra, 12 (AA) - Simal Fransız 
her mükellef namına 1941 yılında ve ti- Afrikasına ihraç yapan kuvvetlerin ha<: 
caretlerini terk, devir veya tasfiye etmiş kumandanı gt-neral Ayzen Hover Frnn
olanlar için terk, devir veya tasfiyeye te- ' sız harp ,.e ticaret gemileri kuman<lnn
kaddüm eden son yılda tarh edilmiş ve- larına hitRhen bir radyo nutkunda bun
ya tehakkuk ettirilmiş vergi mikdarla- ları mii~ıerek dava uğrunda ınücanelr 
nnı, ciftciforden mükellefin zirai vaziyt>- etmek Ü;r.ere mlittdik kuvvctlrrle birles
tini v~ gayri menkul sahiplerinin de irad meğe çağırmı~tır. General hu gemileri~ 
ve vergi kıymeti mikdarlarını gözden Afrika Yeya Britanya limanlarına gitmt:
geçim1cklE' beraber hunlarla mukayyet lrrini, giclemiyenlcrin de gemilerini bıı-
olınaksızın edinecekleri kanaate göre tırmalarım istemiştir. . 
takdir ve teshit ederler. Ancak 2395 sn- CF..NERAL DE.GOLON HiTABF..Si 
yılı kanunun 11 nci maddesinin bük- Londra, 12 (AA} - General De-
münde bulunan Anonim, Komandit, Li- gol radvoda F"ransızlara c:ok hevecanlı 
mited ve sermayesi üzerinden kazanç bir hitabesinde ı<unlan söyleınİ!jti~: 
dağıtan kooperntif şirketlerin vergileri c Zafer muhakkaktır. Mümkün oldıı-
1941 takvim yılına veya ticari yılına ve ğu takdirde müttefiklere iltihak için önü 
ticarethanE'lerini terk, devr veya tasfiye niizde knJan bir kaç saatten faydal::ını
etmiş olanlardan buna tekaddüm eden nız. cSubaylar, erler, denizciler, tayya
son seneye ait safi kazancının yüzde el- reciler. gemileriniz. uı:aklarınız ve silah
lisinden aljağı, Anonim şirketlerde yüz- larınızla hiir Fransızlara iltihak ehnekte 
de yetmişten yuknrı olamaz. acele ediniz. Silahlarınızı dii .. mana bı-

1kinci maddenin B fıkrasında yazılı rakmayınız.> 
çiftcilerin mükellefiyetleri de varlıkla- Hür Fransanın hir sözdiııii de diin 
rının yiizde beşini geçemez. Londra radyosunda Fran~ız milll"tİne 

VERGJNtN TARHI hitap ederek mevsimsiz bir a}'aklanma-
lkinci madd!'de yazılı serbest ve ka- dan kacınılması lüzumunu hildirmi~tir. 

7.nnc sahiplC'r•nin ıniikellefiyet derecele
rini tesbit e!mck iizere her vilayet ve 
kaza merkt>zlerinde mahallin en büyük 
1nülki• ,, memurunun reisliği a!bnda en 
bih "ık 111aliye memurundan ve ticaret 
odala'rivlı> belediyC'lerce kendi azaları 
ıra ından sec;ilccek ikic;er azadan mü-

1f' ekkil bir ve icabına göre müteaddit 
konıi von kurulur. 

Bu kanundaki hiiküm1ere göre komis

- - O- --
Kordel H M lun be'l1anatı 

Va-,ington, 12 (AA) - Mister Kor
dd Hut v,azteciler toplantısında Alman
lar tarafından Fransanın i gali hakkın
da demi~tir ki: 

yonlar vımfderini on bes gün içinde bi
tireceklerdir. Komit.·onların verecekleri ·--~ ıf "'~"..o-....oocc..._,...co""'°"'..r.r.c.~.r.r/J.:~R 

< Fran!anın Almanya tarafından iş
gali, mihverin en kat'i taahhütlere bile 
riııyet etmemesinden ibaret olan siya
setine tamamiyle uygundur.> 

kararlar nihai ve kat'i mahiyettedir. ·ı S 1 · N 
Bunlara karsı idan ve adli kaza murah- § atı ık kamyon Ve S 
haslarına dava acılamıyacaktır. Komis- .. 
Yon knrarları sehir ve kasabalarda va- ~ kaptı kaçtl 
ridat clairclerinin kapılarına ve köylerde ~ 
tııi.lnasip ımıhnllere listeler yapıştırıl- R 1 - 3·1 model Far t marka iç.inde 
:rıak suretiyle ilan ve tebliğ olunur. Lis- §radyoyu havi camekanlı 18 kişilik 
t<.>lerin asıldığı giindelik gazete çıkan N lastikleri mükemmel b ir kaptıkaçtı 
~ rlerde r..ızelelerJe ve çıkmayan mahal- ~ 2 - 37 model F art marka açık bir 
, rde bc>kdiye tclltilları marifetiyle hal- N kamyon yedek teferrüatile birlikte 
--:a ayrıca haber vereceklerdir. Mükel- § satılıktır. Taliplerin Karacasuda 

'1 ·fler vcrgılerini talik tarihinden iti- ı S Ahmet Emin Özsöze müracaatları 
:· ren. 15 gün içinde mal sandığına ya- UAn olunur. 
• "'~1aga mecburdurlar. icabında bu Karacasuda 
ı~.,ıdd tin geçmesi beklenmeden mükel- 3 A Em' ö ·· 
lef eı in malları üzerine ihtiyat hacı.ı da S H ~n (~) 
konulabilecektir, On beş gün içinde ya- ~~~OOOGQ~ 

YENi ASIR 
:ıs:=: 1 ::szz: -== 

ÇÖRÇ İ L ANLATIYOR ___ * __ _ 
ikinci cep~eyi 
942 de acamı-

. ' 

yaca~ımızı bi-
livordu ~< 

- *-
(( Falıat ihraç yapaca-
ğnnıza Almanların 
i11anmaıorı lazımdı, 
.bu olmu$tur. n 
Londra 12 (A.'ı\) - Çörçilin son nut

kunda ikinci cephe hakkında şu cümle
ler dikkati çekmektedir: 

cRusyanın uğradığı felaketler ve is
tiraplnr benim de kalbimi kanatnıı~tır. 
Etili.in 1ngi1izler gibi ben de onlarla be
raber hi.itün bu mihnet ,.e meşakkatlere 
göğiis germek \"e miittcfiklerimizin yü
kiini.i kısmen üzerimiıe alınanın elzem 
olduğunu hiss"tıniştiın. Vakti gelince 
her şey yapılncaktır. Düşman Moralini 
kaybetseydi kıtada derhal büyük ölçü
de hareketlere tesebbüs edebilirdik. Hnl
buki hcniiz b1iyl~ bir şey yoktur. 1942 
içinde kıtaya karsı tesirli bir haı·eket 
vaomak kabil değlldi. 
Şu halde neden 1942 de ikinci cepheyi 

-::cacağımızı söyledik? 
Şunu söyleyebilirim ki düşmanı aldnt

manın doğru ve hatta elzem bir ')ey ll
duğuna kanaatim vardır. Yapılıııamr.•n 
~ereken ııey miittefiklt>rin aldatılması 
idi. Bunun için lıiz yerine getirilenıiye
cek h :c bir V<liiclcle bulunıııadık. Rus va
ya her ·,·aadimiz yazı ile yapılmıştır. Ge
-:en Haziranda SQvycllcr hüki.imetine 
verdiğ~m l:ıhriri bir vesikada l!l42 de 
kıtaya ihraç yapmak için hazırlanmakta 
olduğumuzu. fnknt bunu kafi olarnk ya
pac:rğımıza dnıı· bir vandde bulunamıya
cağımızı bildirmi~tiın. Ağu.stos, Eyl(ıl ve 
tlktc~ı·in aylarında Avrupa karasına ih
raçlar yapmağa hazır olduğumuza Al
manların lnannınları So\•yct müttefiklC"
rimiz için çok faydalı idi. X etek im bu 
sayede büyük bir Alman kuvveti batı
da tutulmustur. 

c:l\Tlittefik Genel Kurmayları Fransa
ya veya Avrup:ı kıtasının diğer bir nok
tasına saldırı~ plfmlarını uzun uzadıya 
incelemişlerdir. Manşte istila hareketi
ne girismı>k için elimiz<lc kafi mikdar
dıı gemi yoktu. Bunun için Afrikada ha
rckNe karar verdik. Bu karan Sovyet
ler hiiktimetinc bildirmek için bi;.zat 
Moskovnya gittim. Gerçi verdiğim \'aad
lcr Mo~kovada pek iyi kar~ılanmamLc; 
ıse de Moskovadan yine do~t olarak ay: 
nldım. Ruslar vaziyeti iyice ..anladılar. 
Ve mevcut zorlukları büyük metanet ve 
fovkalüde bir tahammülle karşıladı
lar.-. 

--- o- --
Döbrinonun bayrağı 
Paris, l 2 (A.A) - l"gal altındaki 

Fransanın Pariste mümessili olan devlet 
sekreteti ve bii)•i.ik elçi Döbrinonun ça
l ı ştığı binaya miitarekedenberi ilk defa 
olarak Fransız bayrağı çekilmiştir. Bu 
münasebetle bir tören yapılmı~tır. ----·----TUNUS Y lKIMI NA GELlNDI 

(Ba~taralı 1 ınci Sahifede) 

velt gazetecilere I.ibyada Alman ve ital
ynn kuvvctlerne hücum ınaksadile Ame
r:kan kuv\•etlerin.n Tunustan geçmeleri
ııc müsaade edilmesi için Tunus beyine 
yapılan müracn 'ltıt cevap alınmadığını 
söylemiştir. B. fluzvelt ayni zamanda 
gazetecilere şim:.u Afrika seferi münase
betile ~ırı bir cyimserlik aşılamaktan 
c·C'kinmclcrini :;öylemiş ve bu kıtanın 
coğrafi vaziyetini hatırlatarak harp ha· 
ıekellerinin ayrı ayrı ve hususi kıyınet
brile ölçiilınesi :üzumunu işaret elıniş
tır. 

Cezayir, 12 (A.A) - Umumi \·ali Şa
le! dün gece Cezayire gelmiştir. 

TUNUSTA ÖRFİ İDARE 
Tunus, 12 (A.A) - Şimal Airikada

k! muharebeler henüz 1\ınusa tesir yap
nıamışlır. Sükun hüküm sürmektedir. 

Tunus, 12 (A.A) - Neşredilen emir
lere göre Tunus, Lago1et, Sus, Sfaksta 
fevkalade tedbirler alınmıştır. Üç kişi
den fazla toplanmalar yasaktır. B üyilk 
şehirlerde akşam saat sekizden sabahın 
dördüne kadar sokağa çıkmak ya.saktır. 
Eğlence yerleri kapanmıştır. Lokantalar 
saat 21 e kadar t>çık bulunacaklardır. 
MİHVER Bµt ~ÖPRÜBAŞI 
KURMAK ISTIYECEK 
Londra, 12 (A.A) - Royterin sinıal 

Afrika müttefik kuvvetleri nezdindeki 
m uhabirinden : 

Mihver devletlerinin T unusta bir köp
rübaşı kurmak için büyük bir gayret 
sarfctmeleri muhtemeldir. Mihver uçak
!annın Nr hava meydanından başka Bi
zerte yanında S eydi Ahmet meydanına 
indikleri sanılıyor. Mihverin gayesi S i
cilya ve Tunus boğazını müttefikler için 
tehlikeli b ir hale koyarak Akdenizi iki
ye ayırmaktır. F akat m tittefik k uvvetler 
Bujiye varmış o~duklanndan Almanla
ıın Tunusa asker çıkarmalarının önü 
nl ınmıştır. Nakliye uçaklarile mihvcr
ciler in Sardunya ve Sicilyadan T unusa 
getirdikleri askcı"lerin sayıı:;ı 500 - GOO 
kişidir. 

* Londra rady,lsuna göre Sardunya \'e 
S icilya ile Tunus arasında mihvercilerin 
büyük hava hareketleri vardır. Alman
lar Tunusa pike uçakları göndermişler
dir. 

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

~ Ankara Hadyosu ~ 
§ - § 
§ BUGUNKU NESRiYAT ~ 
:;r__,,.. .... ~_.....r..;.r..Q""~/.r~J"'JJ"//J"/J:ıe 

7,30 program ve mt'mleket saat aya
rı, 7,32 vücudümüzü çalıştıralım. 7,40 
njans haberleri. 7,55-3,80 müzik: sen
fonik parçalar (pl.) 12,30 program ve 
nwmlekP.t saat ayarı , 12, 3 3 mü.,ik: ka
rısık program ( p.) 2,45 ajans haberle
ri. 13,00 - 13.30 müzik: saz eserleri ve 
şarkılar. 18.00 program ve memleket 
~mut ayarı, 18, O 3 müzik: fasıl heyeti, 
!8,40 müzik: dans müzJğ-i (pl.) 19,00 
konuşma ( ikıisat saati}, 19, 15 müzik: 
snz eserleri. 19,30 memleket saat ayarı 
ve ajans hnbcrleri. 19,45 müzik: halk
evleri folkor saati, Manisa halkevi. 20, 
15 radyo gazetesi, 20,45 müzik: san so
lolnrı, Hilmi Girgin koç (Bariton), dev
let konservatuavı talebelerinden, 21,00 
konu~ma (evin saati), 2 1, 1 O temsil, 
22.00 müzik: radyo salon orkestrası 
(~ef: Necip Askın). 1. w Myddleton: 
cThc Leek-. ; 2. w. Hruby: Viyana ope
re tinden P otpuri : 3. G. Kramer: Çiçek
ler: 4. O tto Dobrindt: Su çiçekleri. 22, 
30 memleket saat ayarı, ajans haberleri 
ve borsalar. 22,45.22,SO yarınki pro
gram ve kapanış 

llcr cins kömür ve odunla kulla
nı labile<:ek :.oba \'e boruları ucuz 
fi ııtla Yeni Kayaflar c,:ar~ısı No. 13 te 

Şe1nsi Hakikat 
Mağazasında . T ELEFON 3031 

--
N i Ç i N 

Yeni T okalon 
Pudra s,ı n ı 
KULLANIYORUM 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor_.: 
Jt Onun blr çok cazip n 

yeni renkleri vardır. 

1t O, bfıtGn kullandıtım 

pudralardan daha ince 
ve daha haflftır.' 

Jt Ondaki hakiki çlçelr.krtn 
nefis kotusun1 P9ft&tl~ 
ediyorum. 

lt O, bütün can sabit ttlır .• 
Çünkü tertibinde ba\lt• 
h iç bir pudrada bulun
mayan Krema k6pOtn 
vardır. 

Jt Yagmurl11, rtı.ıglrll ha
vaya ratmen Yml To
kalon Pudrası &enlml 
dalma ıertıı taze muha
faza eder. 

lt Eminim tı her ne ba
hasına oluna olsun ban
d• n daba iyi bir pudra 
bulma.it ımu.nı )'Otıv. 

BAŞ, DİŞ, 
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:····················································································: . . 
~ Devlet Demır Y oilarından ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMıR YOLLARI UMUM MOD ORLOC ONDEN : 
İdaremizde kurs ve staj görerek makinist ve baş makinist teknik büro perso

neli ve fen memuru yetistirilmek üzere lüzumu kadar sanat okulu mezunu alına• 
caktır. Yapılacak kabul imtihnnında gösterecekleri muvaffakiyetlere göre sa• 
natkar unvanile ayda 100 liraya kıı.dar ücret verilecektir. Bir senelik staj müdde
tini muvaffakiyetle bitirenler tescil edilir. Ve müte::ıkip kurslnrdaki muvaffaki
yetlerine gcire merkez atelye ve depo teknik kadrosu dahilinde terfi ederler. 

Aranılan şartlar şunlardır : 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yaımıış bulunmak. 
3 - Ya .. ı otuzu gectmemiş olmak. 
4 - Ecnebi ilt' evli olmamak. 
Taliplerin bir dilekçe ile 30 1 1 1 /942 tarihine kadar fstnnbuI Haydarpaşa Sir

keci lzmir Dalıkesir Ankara Kay~eri Adana, Malatya, Eskiııchir. Afyon, ve Er
zunımda i 'iletme müdürlüklerine müracaat cdecl'klerdir. Dilekçeye sarih aclre• 
yazılacak a"ağıdaki evrak ili~tirilecektir. 

1 - Mektep diplomo!l. 
2 - Doğruluk kağıdı. 
3 - A!'lı kağıdı. 
4 - Askerllk durumunu bildiren vesika ve nüfus cüzdan. 
5 - Diğer bonservisleri. 
Müsabaka imtihnnlan Ankarada yapılacaktır . .Şeraiti haiz olanların Ankua

ya kadar seyahatleri temin eclilt'cek ve imtihan günü adreslerine bildirilecektir. 
11 13 15 17 19 2 1 638 4 (2899 ) 

inhisarlar Ba,müdürlüğiinden: 
Nümune ve ~artııamesi mucibince 10000 adet bira sandığı müteahhit nam v e 

hesabına pazarlıkla rnübayaa edilecektir. Pazarlık 17/11 / 942 salı günü saat 
10,30 da inhisarlar Kabataş merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin ayni gün ve saatte merkt'Z komisyonunda hazır bulunmalan lüzumu 
ilıin olunur. 12 13 14 64 IO (2902) 

İzmir DefterdarJıflından : 
Rıza Bnskurt ve ortağı Osman Sel'in vergi borcundan dolayı tahtı hacze alın

mış olan (C. Ohler Stuttgart) markalı bir adet piyano tahsili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan 14/ 11 '942 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ saat 12 de 
bilmüza vede eatılaca ktır. 

Taliplt'rin yevmi mezkurde yeni maliye şubesi tahsil şefliğine müracaatlart 
ilan olunur. 64 13 ( 2909) 

Nafia Müdürlüğünden : 
Dairemizin m iinha.l bukınan 75 lira iicrelli mazotla mÜtt'harrik silindir ma

kinistliği iJ,. 5 O Jirn ücretli makini-.t muavinliği ve 5 O lira Ücretli d ivarcı u.talt
Eına iıtt~kli olanların hü~nü hal evnkı ve bonservisleriyle birlikte 16/ 1 1 / 942 
pazartesi ~iinünc kadar nafin müdürlüğüne ba vurmalan. 6370 (29 1 O) 

1ZM1R BELEDlYEStNDEN: 
1 - Karantina 181 nci .sokaktaki dö

şemenin kesme taşlarla esaslı tamiri, ya
zı işlt!ri müdtirlüği.inreki keşif ve §art
namesi veçhile açık eksiltmeye 'konul
muştur. KC§if bedeli 7739 lira 50 kuruş, 
muvakkat teminatı 580 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminah .iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
25/ 11/942 Çarşamba günü saat 16 da en
cümene miirac:aaUarı. 

2 - Ka~ıyaka 1850 sayılı ~okak dö
şemesinin beton olnrak esaslı tamiri, ya
zı işleri mi.idürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 14508 lira 40 
kuruş muvakkat teminatı lOSS lira 25 
ku~tur. İhalesi 25/ 11/942 Çarşamba 
günü saat lG,30 dadır. 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
tc-klif mektuplan ihale günü a11imi saat 
15,30 a kadar encümen riyasetine ve-
rilir. 3. 13, 18, 23 6348 (2878) 

* 1 - Şi.ikrü Saraçoğlu bulvarının ,İs-
met paşa huh-arı ile Kazım Dirik cad
desi arasındaki lnsmının ve NE!'<'ah bey 
caddesinin, Gazi ve 1smet paşa bulvarl 
arasındaki kısmının parke taşlariyle 
yeniden yapılması ve Şükrü Sn
rnçoğlu bulvarının Gazi bulvarı ile Ktı
zım Dirik caddesi arasındaki tıdi la§lar
la döşenmiş kısmının parke taşlariyle 
esaslı tamiri, fen işleri müdiirlüğiindeki 
keşif ve şartnamesi veçhile yeniden ka
palı zarfl ı eksiltmeye konu1mustur. K e
şif bedeli 36088 lira 38 kuruş, muvakkat 
teminatı 2706 lira 60 kuruştur. İhalesi 
23/ 11/1942 Pazartesi günün saat 16,30 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı da
hilinde hazırlanm1~ teklif mektupları 
ihale günü azamt saat 15,30 a kadar en
cümen riyasetine verilir. Parası arttır
maya çıkarılacak arsa bedeliyle ödene"' 
cektir . 

2 - lsmel Kaptan mahallesi 1334, 
1335, 1362, 136.1, ve 1370 sayılı so
kaklarda yeniden 2436 metre murabb:ıı 
1<C'sme ı.;;şlarla döşeme yapılması ve 
1360, 1361 sayılı soknklarda mevcut 
1025 metre murabbaı döşemenin kesme 
taşlarla esaslı tamiri ve 1362 sayılı so
kakta yeniden 150 metre boyda kanali
zasyon yapılması işleri, fen işleri mü
dürlüğündeki ke§if ve şartnamesi veç
hile kapalı zarflı eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 20039 lira 15 kuruş, 
muvakkat teminatı 1502 lira 95 kuruş
tur. 11ıalesi 23/11/1942 Pazartesi günü 
saat 16,30 dadır. 24~10 sayılı knnunun 
tarifatı dahilinde hnzırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami saat 15,30 a 
kadar enciimen riyasetine verilir. Pa
rası müzayedeye çıkarılacak arsa muka
bilinde ödenecektir. 

8, 13, 18. 22 6.147 (2880) 

* 1 - füıva gazı fabrikasına birikmis 
curuI arasında mevcut 60 ton kadar tah: 
min edilen kok çürüklerinin ayıklanma
sı işi yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul-

KAŞELER i 

m~tur. Muhammen bedeli beher tonu
nun ayıklanması, 4,5 liradan 270 Ura 
muvakkat teminatı 20, 25 li:radır. Talip
lerin teminatı iş bankasına yatırarak 
mnkbuzlariyle ihale tarihi olan 
27 /11/942 Cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

2 - Cümhuriyet mahallc.~i 1419 sa
yılı sokakta kanalizasyon yaptırılması. 
yazı işleri müdürliiğiindeki keşif ve şart
namesi vC'çhile acık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 912 lira 80 kuruş 
muvakkat teminatı 68 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yabra
rak 27/ 11 942 Cuma günü saat 16 da 
cncilmene müracaatları . 

13, 17, 21. 25 6427 (2912) 

* 1 - Alsancak iskelesinde vagondan 
tnhliyc ve hava gazı fabrika.sına kadar 
nakil ve istif edilmek şartiyle 1200 ton 
maden kömürüniin nakil işi paurlıkla 
bir müteahhide verileceldir. Muham
men bedeli 960 lira muvakkat teminatı 
144 liradır. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 16/ ll 1942 Pazarıe~i günU saat 
16 da encümene müracaatlan, 

2 - Belt>diye yazı işlerinde münhal 
bulunan 60 lira ücretli vazife açıktır. 
Taliplerin bir istida ile 17/ 11/ 942 Salı 
r.iini.i sabnhına kadar yazı lıjleri müdür-
1iiği.ine müracaatları. 6428 (2913) 

ECZAr. iLARIN NAZARI 
DiKKAT İ NE: 

Diyüretik kabiliyetiyle maruf 

"Euphvllin''in 
§ 

1 
Tabl~t, intravenöz ve 

in t r:uniiskiilcr 
Aınpullariyle 

Siipozitm arlan 

GELM!STiR 
B Bilumum .Ecr.a Depolarından 
§ tedarik edilebilir 1 Piynsada bulunmadığı takdirde 

1 ;,ttı: H"T'E·ı::~~ . 
~ Müracaat edilmesi riCS; olunur. 
R P ostn kutusu No. 139, Istanbul 
il 6 13 (2855) i 
~~.r...-..r.r.r..r-ı:;e.~~J"/,;O'.;r:::.~ 
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Asabiye mütehassısı 
ELEKT Wx TEDAVİLERİ 

8 Her gün öğleden sonra hastala
~ rını kabul eder .. 
h YENİ ADRESİ: İkinci Beyler, Ha-

~ 
cı Mnhınut sokak No. 71 

1 - 13 H..3 
~~//JOQOCl'=_~"'°Deı!~ 

NEZLE, GRİP, ROMA TIZMA 
Roma, 12 (A.A - Öğrenildiğine göre 

Cezayir sahili açıklarından geçen bir ge
mi kafilesine ve bunu himayeye memur 
düşman deniz kuvvetlerine mihver uçak
ları hücum etmişierdir. İtalyan uçakları 
on bin tonluk bir şilep batırmışlardır. 

l'e biitün ağrıları derhal lıeser •• 
Sıhhiye Vekiletlnin ruhsatıw biiıclir .• İcabında "1ude 3 kaşe alınabilir ... 
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Şimal Afrika hadiseleri öuüode 

lngiliz,Ani erikan,Alman 
nıatbuatı neler yazıyor? 

111sıa HARBİ Bi'l"l'ı ALMAN TEBLIGINE GORE 
LiBYA HARBİ BAŞLA.Dl * 

Mihver Bir çok mü-
Bug bugu hiw tepeler 

11 Al,_ stratejisinin~ haftada ne fıadar ter ketti zaptedildi 
sarsıld.,.,,ı Kallire yerine Korslfıaya 1ıof· -*-

maıarı §Ö~ermelıtedlr » -*- Stallngradda ilanlı 
Lond (Radyo) - lngıliz gazete- c:Naı.i Generalleri arasında en n m- 'ro b ru k l1 n tahliyesi. llücumlarla Ruslar 

leri bu ~ h i sayılannda Fransanın darının kum ndası altında bulu n Af- ın il J d 
~ gali v Afıika hareketleriyle meşgul- rika ordusunun karma karı ık biı h !de fi e ha Ş 18 0 d) ğı h 3 • e&JZ el' ft en 
dür1er. ricate mecbur edilmesi hayırlı bir ala- ~ılıarıldı 

cT ymi uzun bir yazısında diyor ki: mettir. Bunun çok daha büyük hadise- her Vt>rİ liyor Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği: 
cNil ordusunun muı.afferiyetiyle ne- lere yol açması iht'mali vardır.> Kafkasyada Alagir bölgesinde olduk-

ti )enen taarruzla şimali Fransız Afri- AL.'\-1ANY ANIN MECBUR1YET1 --·-- ça geniş ölçiid muharebeler cereyan et-
kasının müttefikler tarafından işgal'ne cManche ter Guardian> diyor ki: Londra, 12 (A.A) - Royter ajan- miştir. 
Alman cevabı gelmekte gecikmemi tir. cH ç stlphe yoktur ki Alman n si- sının sekizinci ordu nezdindcki muhabi- Tuapse kesiminde bir çok mühim te-
Bu cevap kuvvetten ziyade zaaf ifade m ı ve batı Fransayı müdafaa içın c.lzcm ri bildiriyor: Düşmanı yakından takip peler hücumla zapt edilmiıtir. 
ediyor. Akdenizin bir ucunda Rommel add tt' · tümenler bütün Fransa kıyı- eden sekizinciordu birlikleri ricat halin- Alman savaş uçakları düşman mevzi
ordusunun dağıtılmasına ve diğer ucun- 'arını müdafaaya yetmiyecektir. Bu de bulunan Rommel kuvvetlerini Sol- leriyle tesislerini ve sahilde uçak mey-
da Mihverin göz koyduğu üslerr1cn mah- k yf yet Alman kuvvetlerin ·n y ni bas- lum tepelerind çetin bir duruma sok- danlaı:nı bombal~?'ıştır. .. . . 
rumiyetine karşı en seıi ve en kolay mu- t n tanzim \e tibine yol açacaktır. mu~tur. Stalingradda hucum mufrezelennuz 
l:abele bütün Fransanm işgali olabilirdi. Böyle bir ihtima ın doğu ceph ine t ir ı Seyyar topçu kuvvetlerimiı. ümitsiz kanlı .hü~umlarla düşmanı bir çok istinat 
Müttefik liderleri aksülAmelin böyle etmemesi imkfınsızdır.> bir halde kaçan mihver nakliye kuvvet- mevzılerınden çıkarmıştır. 
olacağını evvelden tahmin ediyorlardı. •News Chron:de• Rommelc yardım lerini bombard'ıman albnda tutuyor. Sa- Volga üzerinde ~rdu t~pçusu ile Al
.Alman setratejisinin üç haftada ne ka- getiren her Uç levazım gemisinden biri- hil yolunda muhtelif noktalarda Alman- man hava kuvve!lenne ba~lı ~ ~var 
dar şiddetle sarsıldığını ve parçalandı- nin Akdenizde batırılmış olduğuna ve lar fotihar ekipleriyle ileri hareketimizi bataryaları tehmıl ve tahliye qlennde 
jını Alınan nazarlarının Hazer den.izine Alman hava kuvvetlerinin Afrika se- önlemeğe çalı§ıyorlarsa da bütün plan- kullanılan bet bü~ kaYIJı bahrmlfbT. 
ve Kahireye dönecek yerde Korsikaya malarından c kild wine d'kkati celbet- lan akamete uğratılmı~tır. Şimdi Alman Uçakl~n~z ne~~n dogasundald top-
ve Sardunyaya dönmUş olması izah mektedir.> lar ya ölünceye kadar mukavemet, ya- çu mevzılenyle. ~unakale yoilanna isa-
etmektedir.> AYAKLANMlŞ AVRUPA hut batıya doğu çekilmekte devam ıık- betler kayde~ııtir. 

Gazete Çörçilin son nutku münasebe- N k 12 (R d ) N k larından birini seçmek zorundadırlar. Don cephesmde Rumen kıtalan tara-
tiyle de şunlan yazmıJtır. T e".yor ' h k ~l Yd b hs devyor SOLLUM MAHALLELERlNDE fından tutulan bir kesimde müdafaa mu 

SC>N I-IABE 

Yeni kanun layihaları 

Encümen memurlara 
giyim eşyası liyiha

sını tetkik etti 
Ankara, 12 ( Telefonla ) - Meclisin 

dünkü toplantısında seçilen muvakkat 
encümen bugün içtima etti. Memur ve 
müstahdemlere parasız giyim eşyası ve
rilmesi hakkındaki kanun JAyihaSile yerli 
nebat! mahsulleri ve pirinayı tAsir ve tas
fiye etmek suretile yağ istihsal eden 

mOesseselerden :s üzde on ik. buçuğ 
muamele vergisi olarak ayniyat ~ 
.sı hakkındaki kanun 1Ayihasmı m~ 
re etti. Encümen maz'batumda bu 
yibalann mUstaceliyetle milzake 
teklif etmiş olduğundan yannki mecl 
te kanunlaşacakla.rı anlqııhyor. 

Varlık vergisi hazırlıklan 

Istanbul varlık vergis 
20milyon lira toplıyaca 

cÇörçil durumda bugUnkü bilyük de- aymdıs diS?n akr.: e er n a e en ya- Londra, 12 (A.A) _ Londra radyo- harebeleri olmu"'1t'. Bu muharebelerde 
s; ikllkM- "' Uh" d b h zısın a yor ı. · d"" .. v.. öğü. ala d İstanbul 12 ( Yenı· As ) V lık bulda 20 ·1 ı· kt 15.ş 5"U uç m un unsurun an a - ş· 1" Af 'k . liın" . g • ıuna göre Britan)a kuvvetleri §İmdı U§man gogus g se çarpıtın r an • ır - ar mı yon ırayı gcçcce u . 
.etmiştir: Bu unsurlar zaman, birleşmiş Al:n~:h~zırl;kl::~ı b~z~akı~~ R~;!~ Halfaya geçidinin iki tarafını tutmuş ve sonra pii9kürtülımh Uftildr .. w • 'Vtirergi.siB" ~~~ vilAyetepıltebliğ edilmiş- İBtanbul, 12 (Yeni Asır) - Başv 
milletler arasında işbirliği v~ düşmanı . . .. ~ 11 k hall ı · d _ Doguw cep enin ıger kesimlerinde • U15Y&& vıuayette ya an toplantıyı limizin açık nutku -hrimizde del'in 

cfakı hava ve kara kuvvetlerınden mu- -o umun enar ma e enne ayana . Y 1 ilteaki . . tatbikat trafında f ~ 
gafil avlamakbr. h" b' kıs F g·· d rme;e rak mihver ardıçlannın ricat yolunu kes- faaliyet olmaml§tıT. anız Abnan hava m P vergının ı e a- memnuniyet ile karşılanmıştır. Nu 

FRANSANIN YENİ ISTIRABI d~!11 ır mıbı r~ay:r 0~ efftl mi fr kuvvetleri dü§tlUln nakliyatına. uka aliyete geçilmiştir. Kanunun derpiş ey- piyasada tesirini göstermiş ve muht 
cDeyli Ekspres> diyor ki: .u~anı kr;ıec ur b" e ~c ır. il· v acr Kahire 12 (A.A) _ Sabahtan öğle- harakalanna, malzeme depolarına mu- lediği komisyon kurulmaktadır. Tah- gıda maddeleri fiyatlarında yeniden 
cFransa için yeni bir utırap devresi sımw ı ayab anmlış ~r vr1upa1-:tıeruKgrenş- ye kadar' Mısırda 11 i Yunkers olarak vaffakıyetli ve fiddet1i hücumlam de- minlere göre vergi tutarı yalnız İstan- siiklükler olmuştur. 

ba 1 B · .~ 1ar F maga mec ur o aca ını an am-s . - . . .... 
ıyor. u yenı aa.ırap ' ransız di imz 1 dığı mütarekeyi bozarak Fr n- 22 mihver uçağı tahrip edilmiştir. vam et.nut_br· . . . . ~~~<...: :-,......:-,..c;;::~~,.c;;;:::..ç::,.c;:::.~~~~~~:::>q 

milletin.in hürriyetini ve şanlı mazisine sayı Mihverin müttefiki haline koymak Kahire, 12 (A.A) _ lngiliz bomba Ehemmıyetli bır demııyolu kavupk Ba k•ı• • s t F ., 
uygun bir tekilde lrurtulmas ru kolay- ümitleri nihayet bulmu~tur. Biitün uçakları Bardiyanın doğusunda diişman merkezi ol~n .. Portola yapılan biT gece şve J 1mız, 0vye ve J 805 
Jaştıracaktır. B. Hltler, yeni me.suliyet- Fransanın işgal edilmesine rağmen topluluklarını bombalamııılardır. Avcı- akınında buyük yangınla~ çıkan~l§hr. • • • 
lere kendi arzu.su ile katlanmamıştır. Fran ız halkı bu anda kurtuluşu için en !arımız ~?nus yakı?ında. bir hava mey- b Kronştat.ko_Y_~unda ~nye:ydil elçılerJnl ayrı ayn kabul ett 
Mareşal Rommelin Alrika ordusu B. bilyük ümitler be }emektedir. Zira Af- danına hucum etmışlerdır. ata'!a.sı, . ır ~ ta~ er ı 
Bitlerin garbi ve cenubi Avrupa için ha- k k 1 d "ttik b"' .. 'k' SiRENAIKADA suretiyle hır Rus denızaltısını tahrip et-
zırladığı plAniarda muvazene tesis eden r: a ıyı arın a gı ce uyuyen l ı . . . . d •....; 

kuvvetli ordu m vcut olduvunu bili- Kah re, 12 (A.A) - Sek zıncı or u mı7~r. 
kuvvetti. Bundan evvel hiç bir vakit dü manın Sirenaikada çekilen zırhlı un- ---....ıww•~---
lmndinden bu kadar em.in bir Alman or- yor.> surlannı tak'be dva ediyor. AMıERIKA BRHR\YE RAZIRI 
c1usu kendi seçtiği bir harp meydanın- ALMAN GöRüŞü ALMANLARA GöRE 
6La yine kendi seçtiği si1Ahlarla bu şekil- Berlin, 12 (A.A) - Folki e Beobah- Berl'n, 12 (A.A) _ D. N. B. nin al- *---
tfe yenilmemiştir. Bu bozgundaki sürat ter f'Avrupa silahlannın himayesi~ baş- dığı bir habere göre ıimal Afrikadaki ık• • h 
B. Bitler içhı bir sürpriz olmuştur.> hklı makalesinde diyor ki: Alman kıta1arına tam zamanında kam- JDCI cen e. 

DEYLt MEYLE GöRE cŞ"mali Afrikadaki Fransız müstem- yon, benzin ve mühimmat takviyeleri ~ 
cDeyli Jıleyb diyor ki: lekelerine yapılan taarruz Anglo - Sak- gönderilmesi sayesindedir ki İngilizler açılmıştır dı·yor 
cMüttefik milletler B. Ruzvelt, Çörçil sonların usullerine uygundur. İngilizler tarafından kuşatdan bir çok ltalyan bir- . • 

'Ve mu··şa-'-'--'-' ..ı-Aıt A L..ıka hare ve Amerikalılar kendilerinden ve Bol- 1 7 
vırıerının 9UllAU .n.m - liklerini kurtannağa muvaffak olmuş ar- --L __ 

ketlerini bu kadar mUkemınel aurette şeviklik tehlikesinden büyük zahmet- dır. Almanlar birçok yerlerde karıı koy- . -)il( • 

planlamış olmalarını sevinçle karşıla- }erle kurtarılmış olan Avrupada bir ileri maia çalıpn lnııilizlerin mukavemetini Pan.sılvanya, 12 (A.A) - ~ye na-
maktadırlar. Birletlk dwletlerin d>mert mevzi elde etmek içın en zaif noktayı kırmı,lardır. zırı albay Knoka demiftir ki : 
,ardunı mOttefilder arasmda l§blrllRtnln seçmişlerdir. Avrupa mılletleri Alman- LiBYA MUHAREBE.51 BASLADI İkinci cephe açıhru§ bulunuyor. Bu 
ve takıp olunan mükemmel setratejinin ya ve İtalyanın büyük fedakarlıklar ha- Kahire, 12 (AA) _ Royt;rin seki- ~bbüs günüyle zaferi tesit edec~iz 
bariz delllldln. hasına kıtadan uzaklaştırdıkları tehlike- zinci ordu nezdindeki muhabirinden: gün arasında çetin bir yol vardır; Mih-

Muharrlr yazısına Çörçllin son nut- nin bir arka kapıdan tekrar Avrupaya Mısır muharebesi sona ermiş gibidir; ver tarafından Fransanın işgali büyük 
kundan aldılı fU cUmle ile nihayet ver- sokulması kar ısındadırlar. Buna seyir- ıimdi Libya meydan muharebesi başla- bir ehemmiyeti haWlir. Biz, birinci dün-

Ankara, 12 (A.A) - Bqveıkil Şük
rü Saraçoğlu bugün öileden evvel me
zunen bulunduğu memleketinden dönen 
Sovyet Rusyanın AnkaTa bilyük elçw 
Mösyö Dinogradoni kabul ebniıtir. 

Suikast 

Ankara, 12 (A.A) - Başvekil Ş 

ri1 Saraç.oğlu bugün öğleden evvel F r 
• büyük elçisi Mösyö Berjeziyi ka 
etmiftir. 

Davası 
.----------aa•~;-----------

K eskin ağırcezası red 
hikim talebine uymad 

Jnektedir: ci kalmak delilik olurdu. Almanya ve mışbT. Libya hududunu geçen zırhlı ya harbinde de buhmm~ ve Fransızlar- DdlHI nld Anlı 
cSevinmek ancak gayretlerimizi azalt- ltalya kendi kuvvetlerini Fransanın biz- kuvvetler düşmanı gittikçe artan bir la yanyana barbetmiş oldujı.unuzu YCI ye en ,,,. G ınaJdıeıneai lıaJı 

snamak §U'tfyle haklı ve meşru olabi- metine vermekle yalnız kendi hayati süratle tak.ip ediyorlar. Rommelin elin- unutmuyoruz. • Ankara, 12 ( Telefonla ) - Keskin kdm edilmi§lerdır. Keskin mahkeme 
llr.> menfaatlerini değil, ayru zamanda Fran- de kurtulan ancak 120 bin kip vardıT. Londra, 12 (A..A) - Fasta Fransa& alır ceza mahkemesi suikast davası suç- Din bu kararı ve suikast evrakı d 

cDeyli Telegraph> diyor ki: sanın menfaatlerini korumaktadırlar. Rommel bu kuvvetlerle bir an evvel hakimiyetinin kurucusu sayılan mare- lularmdan Pavlof, Kornilof ve berber bugün oehrimize gelmif, müddei 

Pasifik harbi de bararetlenmiştir 

Ruzvelt "Japonlar sakı
nıln.laz bir hezimet 

önündedir,, diyor 
AmePllıan lıdaJaPı .Japonlaı Yeni Ginede IJcqlı· 

m meuzllePlnden ~lıarddar ve yofı etıUeP 
~--~-~owıww----~~ 

Londra, 12 (A.A) - Uzak doğuda ln- Melburn, 12 (A A) - Cenup batı Pa· 
gtlız Blenhaym uçakları Akyabta japon süık umumi arargahının tebliği: 
temilerme bir seri hücumlarda bulun- Oyukohari - düsman Oyri c"varında 
muştur. İskeleler ve rıhtımlar bomba- esaslı mevzilerinden çıkarılmıştır. Ağır 
lanmış, yangınlar çıkarılmı r. !ki le- kayıplara u v amı tır. Amerikan kıtaları 
vazını gemisine tam isab tler kaydedil- tarafndan yapılan bir çevirme düşman 
miştir. Beş Brit nya uça k yıpt ç · nin muvaff kıy ile yap1ln a na 

Melburn, 12 (A A) - Gen ra Mak m n olmu tur. Gupan cenubunda çev
Artür karar h nın tebli ind Yen' Gi- ril n japon km; tleri yok edilmi,,.cıtir. 
nede harekatta bulunan muttef kuv- S len ad ı - du. anın ı'k.i av uçagı 
vellerın 3aponları Oıbi Gularıd ki b • p dılmı t'r. 
lıca mevı. ennd n attıklarını diwer hır Boy n Fay - ır bomba uçaklan-
ıapon kuv'Vetin"n yok ed'ld ıni b dir- mız gece japon gemilerıne ve taşıtlarına 
mı tir. hüctun ctmi terdir. 

Va ·n on, 12 (A.A) - Bugün Ar- Lahe - uçaklar düşman mevzilerini 

Halfaya geçidini geçmeğe çalışıyor. pl Lioteyin ölümünün yıldönümü mil- Sil1eymanm bAkımJerin reddine dair ta- millk tarafından eğır ceza mabkem 
Kuvvetlerimiz Sircnaikada Tobrulcun ıwebetile general ATlft Bover 1m me- lebini tetkik etmiş ve ıösterdikleri se- tndl edilmıttir. Bu karar suçlulara 
15 O kilometre cenup doğusuoda Mdela- saj neşrederek müteveffanın hatırasını hepleri yersiz ve kanuna uygunsuz bula- teblil edilmiftir. Ağır ceza mahke 
naya yaklatmaktadır. börmetle anmış ve fUlllaı'ı bUdirmiştlr : nk reddetmiştir. Talepleri reddedilen önümüzdeki çarşamba sabahı 

Yağmınlar durmuştur. lngiliz kuvvet • Bu dakikada Fransız fimal Afrika.. .uçlular ayrıca para cezasına da mah- duruşmada bu dlvaya bakacaktır. 
!erinin geniş bir kıskaç yaptıktan anla· smın kurtanlmuı terefiııi pay1apnakla 
şılıyor; bu kıs.kaçın bir kolu 8abil boyun- bahtiyanm. Matepl Lioteyiıı hatlnsl jdanlJaJ fl'CUnucıylarl 
ca ilerlemeğe çalışan kuvvetler ateki önünde elllirim. Lioteyin eeeri Fransız ı.tanıbul. 12 (Yeni Am) _ t.ıtanıbul-
kolu da süratle ilerleyen çöl ordusudur. vatanperverliinin ölmez bir hatırası oJa,. deki tramvayluda izdihamı &nlemek 
Kıskaçın iki ucu birlqince Rommelin rak Y&flYacaktır. • ... )'eni tedbirler •lmmlft burada ara 
ordusunu kıskaçtan kurtarmak için çok Rahatta yapılan 1ıllnnde .Amerikan tnekkuf mahalleri bldmlmıtbT 
büyük zorluk çekeceği muhakkaktır. kuvvetleri kumandam marep1 LioteyUı • 

TOBRUOUN T AHLIYESI mezan önünde •lilmlftir· 
Kahire, l 2 (A.A) - Rhaboyteridn .eki- ıt:uuue~-----

zinci ordu nezdindeki mu irin en: ITALYAN TEBLIGI 
Sekizinci ordunun sahil boyunca iler--

Makineye 
erilirken lediği bir sırada çöldeki hareket değiş- ·---

mektedir. Düşmanın Bugbugda bıraktt- K d •••••••••••••••••••••••••••••• 
it himaye tuu.ıan da geri çdu1mtştir. Orsİka 8 851 Rommel, Llll·--.ıaııı 
T obruğun tahliye edilmekte olduiuna 1--
dair henüz bir h her yoktur. Maamafih )• cgal edı• tdı• Ordusunu deniz yollle 
bu ıehrin de t hliyesi muhtemel görül- y eelımeğe mecllurdur 
mekt d"r. 1.ondra. 12 (AA) - Sekizinci ordu 

Kahire, 12 (AA) - Resmi tebliğ: * · d" k d ·· "I · b" •· tl 
Roma, 12 (AA) _ 1 .. -ı..-n td:>1:~: fllll. ıye a a. r goru rnıyen ır sura e 

Sekiz.inci ordu. mihver kuvvetlerinin ..... ,... ....., il I ı_ eli Lib 1 
S ile d k b d d k . Dördüncü ordu btalan FranSIZ sahil- er emede r. . yanın aarp yamaç a-

iren · a ta ine evam e ere csır . . . al . . 1 ._ -"'-'-di K nna kadar çekilmeğe muvaffak olan 
ler alın dır. Tobruk hava kuvvetleri- lerıru lfg etmi§br. Haı:& aa&lll r. or- d"" b" ,,ı_·ı._ • • d'ld'"" d d 

. ( d b b d d"~! . ııikaya da iki yerden aaker çıkarılmış ye Uflll&n ır.wucnm zan e ı ıgın en a-
mız t ra ın an om ar ıman e uımıştır. . ha çok olmasına rağmen lngiliz kollan 
Dü an hava kuvvetleriyle muharebler a~~ ıı~al olunmu,rur. Burada da halk o :kadar yakından akıttırmaktadır ki 
de altı ı n 'lcliye olmak üzere 23 mihver sa.kindir. . .. Ronunel müdafaa mevzilerini hazırla
tayyareai tahrip edilmiştir. Avcı ve avcı Mısır -. Liby~ h~udunda dUflllan ma zamanım bulamıyacaıkln'. Rommel 
bombardıman uça'klamız hudutla T oh- Jtuvvetlenyle tiddetl:i muharebeler ol- T bl l ••tt fik k 

- _ı d tla '- ktadrr Alrnanl b 1~1:- ..... :;.. ra uagarpten ge en mu e uvvet-
ruk arasınoa üşman taşı nna 1a1.rıı ~~ . .. · .. ar Cf ••'-AUo -r-•· ierinin tehdidi altında bulunduğu için 
muvaffakıyetli taarruzlarda bulunmuş- duşurmu?tür. • belki deniz yoliyle kurtarmağa çalışacak 
lardrr. Tunus civarında bir hava meyda- Cezayır aulannda hava kuvvetlerimiz tır B takdirde Alman k t1 · • 

d v 19 .h . bir uçak aemiaine. 2 kruvazöre i9abetler . u uvve ennı 
nın a en aşagı mı ver tayyaresı ya- . .. T obruk tan veya Bingaziden vapura bin-

Borsa 
UZUM 

819 Ege T. A. Ş. ;ı SO 57 
240 K. Mah. Tınaz S2 2S 53 
228 Riza ihracat S 1 S 1 
IS3 M. Nebi of. 50 SO 52 
22 1 Mehmet K. S 3 62 
15 3 S. SGleyman S S 5 6 
179 A. P. D. Sl 54 
148 Cemal Alipn 5 3 5 5 
128 Hakkı A. 52 54 
1 1 1 Fadıl ÖZyurtta§ 5 2 5 6 
82 Devrit Cafer 5 1 S 7 
80 inhisarlar 49 49 
54 H. Avni Özgür 52 25 55 
50 Şaban Öz Ş. 53 50 53 

104 Emin Seyrek 52 52 
45 lbrahim Şinasi 54 54 
47 L Sabri önder 52 58 
30 Şükrü Ugur 5 t S 1 
38 Yusef Levak 56 5 7 
25 M. Ruso lııılı: 58 60 
22 1. E. Bencuya 55 57 
16 A. Recep B. 55 57 
l 6 Necati Börekçi 51 54 
14 Abdullah M. 63 63 

3003 yeldin 
kılmı . bir o kadan tahrip edilmış" tir. kaydına muvaffak olmutlarchr. Bır dut- eli _1_ ,,,__ l _,_ · B t ebb"" 

geri- d" .. rülm.. ·· rm~ .uuun ge eceıı;tiT. u et us 
Sardunyada dü~anm uçak meydanla- ma

0
n ~vcıAsı '-dUf~ d Ufb. ~-_ a 1 _ h"" mihver için bir Dunkerk ol1D89ı ihtimali 

linton m ı.arlığında bir nutuk söyllycn bombalamı lard1r. Neticeler görülme
B. R zv lt Naz· e n orta ı o n japon- mi tir. 
ların ınılmaz bir son hez met karşı- Yuna - uçaklarmuz düşmanın 

188889 dünkü yekôn 
191892 umum yek6n 

No. ında bulunduklarını söylem· tir. !erini şiddetle bombalamışlardır. 

BUGÜN 
MATiNELERDEN 

ITIBA"REN 
Senenin en heyecanlı aşk ve macera şaheseri 

_JOl .. NNY APOLLO 1ıWiJ» . 
BAŞ YARAl'ICILARI 

Çapkın tavırlarılc bütün ~ Nefis şarkılarile dinleyicileri 
göni.Alleri fetheden § gaşyeden 

2'YRO.NE POWER i DOROTRY LAMOUR 
Ayrıca : BOKSÖR CİVCİV eğlenceli renkli Miki 

SEANSLAR : Hergün - 1,15 - 3,15 - 5,15 - 7,15 ve 9,15 de 
Cumaı·tcsi ve Pazar günleri =abah 11,15 de başlar. 

DİKKAT : Haftama bütin ıünlttintle ilk seanslarda bütin mevkilerde 
tendlit nrdır. SALON 30 K\J&UŞTUB. 

nnı bombalamakta devam ettik. Bütün _ _ı:ı~r1. ıt enız e ar _.-.ueye ucum kuvvetlidir 
bu harekatta on uçağımız kayıptır. COJ.UU•flir. ..ad · aJlsl in L 

HAVA MARE.SALI TEDERIN Gece Maltadak.i meydanlar bomba- ,... ras 11 n ~afları 
GAZETECiLERE BEYANATI lanmışhr. Son iki günlük hareketlerden Yeni Delhi, 12 (A.A) - Eski Mad-
Kahire, 12 (AA) - Orta prk hava iki uçağımız Ü88Üne dönımemittir. ras b~ekili Müslüman .partisi reis!yle 

mareplı Teder basm mümeaillerinin bi~ muWta~n sonra. Hınt k?~r~le 
bir toplanbaında son zaferde hava kuv- Eldebba bava meydanmda elimize se- m~betlenni kesrruş ve valıyı zıyaret 
vetlerlnin oynadığı rolden bahsetmiştir. çen 80 Maeerpitten birinin üzerinde etmlttır. 
General tunlan söylemiştir. cSon iki se- 1942 ilk tepininde imal edilcliiini söe- .Japon llefedlye Pelsfe• 
ne içinde burada vuku b~l~n . bütt!n teritZ.ı2me(AvcutAtu.) - To-:1 __ ..ı.ı._ Pinin ıoplantlSI 
çaıpışmalar, Akdeniz hl1Dmiyeti içm •.-. ~ T le 12 (A A) _ T k d 12 
yapılmıştrr. ile it ıimal Afrika aahilleri- n ltalyanın cenubunda Sicilya .uiarmd. 0 Y~· •. •. • l b0

ütü .. ~o aj 
• ı_ .... ı·· hn....... B d C-rtive burnunda üç Jauvazör ft beı aon teşrın gunu top anan n apon nrn ııLOnuo u o ...., ... r. un an aonra ... .,.. b ı d" · 1 · h __ı_~ kadar 

Akd · d feT ak 1 ·ı torpitodan mütefe]dW bir dÜ§lnan den.iz e e ıye reli erı annn 10nuna 
re v:n~:v;lara Yd~h: ku;;e~li g::'\:: filosunu ııklfbrrnıılardır. Müteaddit vazifelerine kdevam edkcekleri be 1 bir 
airli bir hava himayesi temin etmek ka- isabetler kaydeaılmiftir. ç~k zaferlerld~lnanh~~-'~r dve sb~ aky arar 

G 1 K LaJ • • mınnettar o UK an a.ıuı;ın a ır ara bil olacaktır. Çölde yoUanm kaybede- ece avcı ar apuzzu .ıı. es& c.ıvann- . di 
rek dağılmış bulunan ve esir edilecekle- da düşmanın 300 motödü vasıtasına hü· vermııler T. 

ri günü bekleyen binlerce ltalyan aske- cum ederek bunlardan ç.oiunu tahrip et• 'lfOl'lleçfe 15 ]HlllftdGn 
rine tayyarelerimiz havadan yiyecek ve miı1erdir. yuJılll'I ycdludUer 
su atmaktadırlar. * teulılf edUdf 

Esir ettiğimiz Alman pilotlarından . ~nclra radyosundan: Sicli. ~a~nln o.lodan 

No. 
No. 
No. 
No. 

tNCtR 

7 
8 
9 

10 
11 

264 incir T. A. Ş. 65 
15 7 Fümige 70 
102 R. j. Franko 58 

75 Ritaı · 70 
68 Ali Çlik kaptan 65 
64 F. Soydan 48 
30 H. L. Şü. 70 
20 Tahir ve T. N. 59 

780 yekün 
19702 dünkü yekGn 
20482 umum yekun 

ZAHiRE 
7 ton susam 

15 ton kum darı 
l 2 ton kendir to. 

67 
40 
50 

51 
52 
54 
57 
yak 

75 
74 
66 
70 

50 65 s 
52 
70 
65 

69 
40 
50 

bir kımıı bir kaç hafta evvel Rusyadan l§galinden eonra kuvvetlerimiz ilen ha- Stokho.lm.' . 1 ~ _(A.A_? --:: . 
Afrikaya ıelmit bulunuyorlardL Alman reketlerine ayni süratle devam ederek remıeıı bıldınldi~ne g~re K~~ns tara· btld 
bqkumandanhiı Afrika cepheaine en dütman ardcılnıivl~ Bug Bugta çarp,,. hncl.a çııkardan bır emır mucibince 275 olunmuı ve 15 yapndan ,.-.ı 
modern Mesterpnitlerini taheia etmı,ti. IDlf)uclar. ,.hudinin malları tamamiyle mUAdere eılek yalauc:liler teftif edi1ımlttlr· 


