
tıan mUnderecatından mes'uliyet kabul edilmez ... Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerini• bekçi.ri aaoohlcın çıka" aiyaal ga.ıetcdit'. YENt ASm Matbaasında basılmıştır .. 
§ 

obruk dün sabah dilşt·· 
Sekizinci Ingiliz ordusu Kapuzzo ka
lesine dayandı. Bardiya da alındı 

Di"ndeıı beri biitiin na:arla rı ii::erine çe~:eıı Tmıııs şe1ı ·i iki ltalyan kol· 
ordusu esir edildi Biz erte 

• 
yarışı 

Bizerte, l\falta ve Trahlns zaptı imkan
sız bir n1iiselles olacaktlr 

Amerilıan ağır bombardıman tayya•ele•i Bin· 
gazi ve Kandiyadalıi asileri hedefleri 

bombardıman etti ... 

Va.rlık 
Vergisi ___ * __ _ 
Adalet ve emni
yet ruhundan il
ham almaktadıı~ 

-*-
Bu vergiden belılediği· 
miz gayenin ger~elıleş· 
mesl onu tatllilı eden 
ellerin sallotajcdar.ı 
flayal Jı.,..fılJğına uğra-
tacalı olan lııusasi· 
yetlerine IJa(Jlıdır •• 

ŞEVKET BİLGİN 

Varlık vergisi, B. M. Meclisinde mii
ukere edilirken İstanbul mebusu 
emekli general Kazım Karabekir, var
lık kelimesinin ayni zamanda mevcudi
yet manasına geldiğini ileri sürerek bu 
isme itiraz etmi~, "A~ırı kazan<;larıı ke
limesinin ınaksadı daha iyi ifade edece
ğini söylernic:;tir. Halbuki hedc[ini sara
hatle belirtmesi bakımmdan bu ''eı·giye 
•Varlık" kelimesinden daha u:rgun bir 
isim verilemezdi. 

Filhalôka milietce varhğımızm em-
niyet altında olması, bugiin her zaman
d~n ziyade feragatli VO? fedakar olma
mıza lmğlıdır. Olayların ba~ döndihen 
korkuıw inkisallarına baktığımız za
nıan, ctrafınıı~d.ı kabaran tehlikeleri 
gönncmck, mcsuliyetlerimizin ağırlığı
ııı duymamak imkfümzdır. Bu itibarla 
•·Varlık \erg isin fam zanıamda, bizim 
de diğer hiitlin milletler gibi bir varlık 
imtihanı gednncktc olduğunmzu ha
fJla(mnktndır. Scref \"<" hürriyetine el 
~iirılürmcmelt için hiç hir fcdakarlıi;:rı 
(Ok gönni~ en Tiirk millet, hu çetin im
tjhanda da muv: Htık olacağından kati-
Y<'ılc emindir. 

Varlık , ert isi kmıunundmı alınacak 
hayırlı nefİc<'lcri ş()~ lece hiill\sa edebi
liriz: 

1 - Bu kanun en ziyade lı::trı> yü
:ıümlen frvlmlfülc kazanclar temin 
edenlcl'i kendi ı~ine ::ılnuşh~. Vergi sis· 
temimizde sos:vnl ada1cte bu derece 
:yaklamms bir· k•ınuna ilk defa olarak 
yer vcril;nisti r, diycbiJiriz. Şimdiye ka
dar bir c-0k hüyiik kazanc sahipleri 
ın:rnlescr ·'ergi nıiikcllefiyetlııden sıyrıl
mak ;\·olunu hulu~ orlardı. Bııgiin dev
letin kat kat nğırlasan yükünii kar11la
mak bahis mevzun olduğuna göre aza
mi hassasiyetle ele alınan bu ~te, ver
ı..;i kacalu·ılıi:rınn ne yer, ne de imkfın 
o1mıyncngını kuvvetle ümit etmekteyiz. 

2 - Var1ı1 ver isi, bugünkü buh
r:ındn asıl meşum rolii oynı~ an '\'ur
Rtmcularm hudutsuz lt.:ı7.andnrından 
devlet 'c miltctin ncfinc olaı-ak biiyük 
nıilkcllefiyetJer temin etmekle hu züm
renin i<rcn,· bir ımıhiyet alan kazam; 
lırrsı iizerimle soğuk bir dn~ tesiri ~ a
pacaktır. Bii3 lece. vurguncunnn, spc
lfılaföriin <'liretini kmnak lıelki im
kan dahiline gireccktiı-. 
~ - ı~cvlmlfıcle ah' nl dc•;mn ettil:i 

hıiiddctçc. umumi hnyat kin bir tehli
k teşkil cckn zcı1ginlc..-me ilıtirnsımı 
kar 1 "Varlık 'crgisiu n:n Yatır.tıncı 
lıir rol (!"Ömwsi de münıküııclür. 

4 - Bu \Cr~i miikelleflerinin elle
rindeki malların Ih atlarını Yii!iselt:-
rek hunu yine miist~·hlikin .;ırt~nclan cı

ttkınıı ~nhife !. Siitun () da) 

-----·--- ,., .... 
İngiliz gazetelerinin · Kahire, 13 (A.A) - Hususi bir 

harbin inlıi~af ı Lebliğde bildirilciiğine göre Tobruk bu 
Mihver orduları Lib- sabah sekizinci İngiliz ordusu tarafın-

üzerinde dünfıii dan işgal edilmiştir. Böylelilcle 8 inci 
miitaıaaıarı.. yadan çekilecek mi? ordu 9 günde 300 mil mesafe alnuşbr. 

l..ondra, 13 (Radyo) - Gazeteler Kahire, 13 (A.A) - Bardiyanın :z.ap-
simal Afrika hareketiyle meşguldurlar. * tedi1diği resmen bildirilmiştir. 
Timcs diyor ki: Alman radyosunun Kahire, 13 ·(AA) - Sekizinci ordu 

« Şimal Afrikasına asker ihracı için neşriyatından ~ıJıan çarşamba günü Halfaya geçidini ele ge-
85 O den fazla ticaret ve harp gemisinin çirmiş ve ekserisi İtalyan olmak üzere 
kullanılmı~ olması • sarfedilen gayretin mana.. 1000 sir almıştır. İngiliz zırhlı bil'likle-
azamctini göstermektedir. Şimdi Bizerte Radyo gazetesine göre, Libyada İngi- ri Kapuzzo kalesine varmışlardır. 
yarışı devanı ediyor. Mihvercilerin Tu- ]jz ileri hareketi 0 kadar süratlidir ki Kahire, 13 (A.A) - Haber verildi
nusu elde etmek için her fedakarlığı gö- Romnıel ordularına yı1dınm süratiyle ğine göre şimdiye kadar buraya 30 bin 
ze a]acaklan şüphesizdir. Fakat mütte- Afrikyı terkettirmektedir. İtalyan esir getil'ilmiştir. Bunların ara
fikler de onlardan geri kahı.cak değiller- Mihver ordufarııun Libyayı terket- sında bir kısmı korgeneral olmak ilzere 
dir. General Smuts «Akdenize hakim mck fikrinde olduğunu gösteren belir- 9 general vardır. 
olan Avrupanın anahtarına sahiptin de tiler vardır. Berlin radyosu Girit, Sar- BERLİNE GÖRE 
diği zaman mubalağa etmemiştir.» don~a. ve Korsika gibi tabu _birer _uçak Berlin, 13 (A.A) _ Alman _ İtalyan 

Deyli Meyi diyoı ki: g~mısı vaziyetindeki yerlerm .~v~r tümenlerinin Mısır - Libya hududun-
« Bizertc, Malta ve Trablus elmizde elinde bulundukea hava ve denız haki- daki harekatı plan gereğince devam 

bu1nursa zaph daha imkansız bir mü.._ ~iye_ti1!in kendisin.e ait. ola~ağuu bil-~ edi~or. $.iındi SoJlum ke"Simiııde Hal
sr.llese hakim olacağız.> arrmış~r. Bu n~rıyat şımdiden ~~ faya geçidin~e .:::nvaşılıyor. Alman Afri

Gazete Biz.erte ile Girit arasında bir pa efkarını bu olaya hazırlıyor gıbıdir. ka ordusu, Italyan teşkilleriyle yanya-
(Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) (Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

~· 

Müttefik kıtalar ilerliyorlar 

Tunus hava meydanlarına 
büyük baskınlar yapıldı 

···- - - -·- -~ Aır1.iral Darlan .. -·-·-·-·- - ··=· 

1 Fransız filosu lıuman~~nıarına donanmayı 
J Şimal Afrilıası limanlarına geti•meğe 
·=· davet etti .• 
Vaşington, 13 (AA) Salahiyetli 

Vaşington deniz mahfillerinden bildiril
diğine göre Bizerle limanı, Mihver dev
letlerinin vaziyeti kurtamıak için son 
dakikada sarfettıkleri ümitsiz gayı·etle
re rağmen üç ~i.inde ele geçirilecektir. 

GENERAL NOGES HÜR 
FRANSIZLARIN EMR.1.NDE 
Cezayir, 13 (AA) - Uçakla buı·aya 

gelen General Noges Darlanla tam an
hı.şma halinde üç günden beri Amerikan 
makamlariyle yapılan mi.izakerelerc iş
tirak ediyor. 

Berlin, 13 (AA) - Mihver deniz ve 
hava kuvvetleri dün şimali Afrika sula
rınd~ İngiliz ve Amerikan ihraç filoları
na şıddctle hücum etmiş ve ağu· kayıp
lara uğratmışlardır. Uçaklarımız 52 bin 
tonluk beş nakliye gentlsi batırnuş1ar-

d1r. Dört vapur hasara uğ.ratılmıştır. 
Bir zı.rhlı kruvazör ve iki muhrip ağır 
hasara uğratılmıştır. 

Kahire, 13 {A.A) - Resmen bildiril
diğine göre Tunusun şimalinde Alman 
askeı·i dolu altı büyük nakliye uçağı de
nize düşürülmüştür. 

ALMAN MÜTAREKE 
HEYETİ AZALAR! 
Londra, 13 (Radyi) Şimali Afrikada

ki müttefikler kararg8hının sözcüsü, bu
rada bulunmakta olan Alınan mütareke 
heyetleri azalarından çoğunun mütte
fikler eline esir düştüğünü ifşa etmiştir. 
Aynı sözcüye göre şimali Afrikada Ame
rikan kuvvetleri münferit bazı mukave
met noktalarını temizlemekteclirler. 
Bunlar mütarekeden haberleri olmadığı 

(Sonu Sahife 3, Sütun ı de) 

incir Satışı ·!· - ,._. .-. .....v.-

i 
t 
1 Ingilizler, Libyadaki askerleri 
! içDn lzmirde:n 300 ton incir aldı 

1 --' t t:• Bıı incirleri Kcoperatifler Birliği veriyor .l 
İngiliz ticaJet koorporasyoniy]e lz.mlr ve yarımşar Librelik selefön paketler için 

tiiccar birlik1eri umumi katipliği arasın- de işlenecek ve 4 ve 5 standard ıti.plerine 
?a 300 lon inc ir satı~ı ~ç.in bir anlaşma tebakül edecektir. lngilezler bu işlenmiş 
ımzalanını~ tır. Bu sene fiyat bakımından . . l · ·h t k tr"ll'.v.. k t ol 
h · · . .. d ·ı . . k. .. .. 

1 
ıncır erın ı raca on o ugunce on r 

ance ıncır gon erı mesı ım ansız goru . . . k b. 
müşken, İngiliz ticaret koorporasyonu edılmesını şart oşmuşlardır. En kısa ır 
inı~iliz sefaretinin acil bir müracaatı üze- zamanda ihraca hazır bir vaziyette bu
rine mnbmlarımızm teklif ettiği fiyatla- lundurulacak olan bu incirler, Libyada 

ı heman kahul e,·lcmistir. İngiliz ordusu adına sahn alınmışbr. 
Yalnu. 300 lo~ incire inhisar eden bu Bu incirlerin tamamını Tarım Satı~ 

anlasma) a cöre: hazırlanacak incir birer kooperatifleri birliği verecektir. 

Bizertede FTansız uçak sava.rlan 
~~~~~~-~~~~~---

~ı11mm111mıımııımnn1111 111ınH11111111 

•11rınnrm111111111mnıt111ımı mmmmmmmıı ' 

SONDAK'iKA 
•••••••••••• 

Tuous havadan bom· 
hardıman edildi 

---·---
M ütt ef ifı ordular 

Tunus topralı.larına 
girdile,. .. 
-*-Londra, 13 (A.A) - İngiliz hava 

kuvvetleri Tunus hava meydanını hom
bardıınan etmişlerdir. Merakeş büyük 
ölçi.ide bombardıman edilmiştir. 

Tunusta büyük heyecan vardır.. İn
giliz - Amerikan kıtalan öğleden son
ra Tunus topr~klarma dahil ol.muşlar
dır. 

Sekizinci ordunun hedef ittihaz ettiği Binga;:.i şehri 

Varlık vergisinden 300 milyon toplanacak 

Hükümet tedbirleri mü
kemmel tesirler bıraktı 

~~~-'* -
ıstifcile•i habeP vePen· ···-·-·- - ·-·- ·- - ·- ·- -·-·-·~ 
ıere .A eıe o~en """',,,.,,, 1 Amerikanın 1 

lledeli tamamen " 
verııeceJıtil'.. hazırlı~ı 

Ankara, 13 (Telefonla) - Hükümet- -
ç~ ~ı~an ~~.tedbirlerin derhal tesirle- Onümüzdelıi sene 
rmı gostercligı her taraftan gelen malQ-
mattan anlaşılnu.ştır. sonunda 7,5 milyon 

Piyasada fiyatlar umumiyetle düşme- asJıer ltazırlanacalı 
ğe başlamışhr. Varlık vergisinin tatbi
katına her tarafta geçilmiştir. Bu vergi 
ile aşırı kazançlarından bir kısmını 
devlete iade edecek olanlarm elleri al
tındaki bilinen veya bilinmiyen madde
leri piyasaya çıkarmak zorunda kala
eakları tabu görülüyor. 
Diğer taraftan gerek bu vergi, gerek 

başka tedbirlerle tedavüldeki paradan 
lAakal 300 milyon liranın çekileceği he
saplanmaktadır. Varlık vergisi kanuni.
le diğer tedbirler iki aylık devamlı ve 
etraflı bir tetkik, tahkik ve takibin 
mahsulüdürler. (Sonu Sa. 2, Siitun 4) 

Vaşington, 13 (A.A) - Amerika 
bahriye nazırı şöyle demiştir: 

•Halen Almanlann ve İtaJyanların ~ 
elinde 500 ve Japonların elinde 87 
tümen asker vardır. Bu rakamları 
vermekten maksadım müttefiklerin 
kolay ve çabuk bir zafeı· kazanacak
ları fikrine sapılmasını önlemektir .. 
Amerikan ordusunun mevcudu 
önilmüzdeki senenin sonunda yedi 1 
buçuk milyonu bulacakbr ki bu ra-

f kam muhtaç olduğumuz kuvvetin 
i tamamıdır .. ,. • 
~.l_l_ D_G_D_ D_ L ... Q _ I _~,._."-- ~._~ 

Fransızlara 
Alman. 1anın yeni sulh şartları 

---------
işbirliği yapmalı ,artiy le harp sonunda Fran· 

saya eslıi topralıları nın tamamı vadedildi 
Londnı, 13 (A.A) - Deyli Meylin mfüıtemleke imparatorluğunu muhafaza 

Nevyork muhabirin.in Avrupalı ecnebi edecektir. Almanya, Fransız filosunun 
mahh1lerden naklettiği haberlere göre işbirliğiyle, bu imparatorluğu istirdat 
Laval Hitlerle Münihte görüştüğü sıra- edecektir. İtalya Fransada istediği top-
da şu sulh şartlannı elde etm.istir: raklardan vaz geçecektir. 

Fransa, Elsas - Lören hariç, 1939 Bu şartları Fransız halkının tasvip 
hudutlarını geri alacaktır. Elsas - Lören etme.ı;i muhtemel görülmüyor. Söylendi-
muhtar ıbir e-yalet olacaktır. Frnns<ı (Soı1u f:ahife 2, Sütun 5 ü•) 

Yarınki Fransayı ktırtaracak ola11 hiir Fransız s·ubaylanncUın bir grııp 



TARİHi ROMAN Yazan: Şahin Alıduman 
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Benli Yosmava taarı'uz 
~~~~~~~~-....-.-~~~~~~~~~ 

Acı l)r cığlılt gecenin derinse sizliği i~inde 
ahisler yapıyordu 

• .ı\.rtık celliıtlar genç kızın yanına adn
makıllı yaklaşmışlardı ... Arkadaş1nrının 
önünde ı:iden Kara Mesut Benli Yos
manın yanma üç dört adım kalıncaya 
kadar sokulduktan sonra durdu .. Ve 
ka;rıkçıya baknıak ona dedi ki: 

- Bu kızı böyle almış, nereye götü
rüyorsun? .. 

_ 'iste kijr müsiin? .. Gijrnıiiyor mu
sıın? Evimize dönüyoruz! .. Bu benim 
kızımdır hem sen bize ne karışıyor sun?. 
Şimdi buradnn çekilip yoluna gitmeli-

sin?.. . 
Kara Mesut karcınlı~ın arasında Hindi 

gibi kabararak kor!rnnç st'siyle: 
- Buradan cekilmezsem ne ofocak? 

diye bağırdı .. Bana bak babalık. Bizi 
Kahircde herkes tanır! Fakat nasıl ol
du da sen bizi tanıyoımadın?. Hn halde 
k.1ranlıkta bizi scçmcğc muvnff k ola
madın!. Belkide yaşlılığından ötürü 
gözlerin iyice fark etmiyor ... 

Gözlerini açta iyi bak!. Bizi gören her
kes karşımızda derhal saygılı bir tavır 
takınırlar!. Ve her ne emir edecek olur
sak onu hemen yaparlar!.. 

O zamana kadar soğukkanlılığını mu
hafaza eden Emin ağa birden bire derin 
bir surette şaşırır gibi oldu .•. 

Aman Yarabbi!.. Ansızın karsısına çı
kan cellatları gözleri ısırır gibi olmuş
tu. Acaba yanılıyor miydi? .. Büyük bir 
heyecana tutulan yaşlı kayıkçı titrek bir 
sesle: 

- Siz kim siniz? .. diye sordu .. Bizden 
ne istiyor sunuz? .. 

Kara Mesut gevrek bir kahkaha sa
vurdu: 

- Nasıl? .. Galiba bizim kim olduğu
muzu simdi fark elmiş gibi görünüyor
sun!.. Evet yanılmıyorsun!.. Biz Mısır 
valisinin en sadık adamlarıyız! .. Benim 
adım Kara Mesut!. Şimdi yanımda gör
düğün arkadaslarım da Sedefle Mercan
dır! .. 

Bu üç isim bütün Mısır kıtasında her
kesin dilinde dolaşıyor! .. Analar yara
maz çocukları korkutmak için onlara 
daima bizim adımızı söylerler! .. 

Biz i.içUmüz bir yerde göründilkmü 
orada bulunan adamlar korkularından 
akillarmı kaçırırlar!. 
kaçınrlar!. 

Nasıl? Bizim kim olduğumuzu şimdi 
adamakıllı öğrendin mi? •. 

Biz efendimiz olan Mısır valisinden nl
dığımız kat'i bir emri yerine getirmek 
için bu gece seninle bu kl7.ln peşine düş
tük! •• 

Korkusunun gittikçe artmakta oldu
ğunu sezen Emin ağa valvanr gibi acık
iı bir sesle sordu: 

- Elendinizden aldığınız o kafi emir 
nedir? .. Dize ne yapmak istiyorsunuz?. 

Kara Mesut bu suale karşı1ık olarak, 
yeniden bir kahkaha savurdu.. Sonra 
alaylı bir sesle dedi ki: 

- Korkma, sizin başınızı kopara
cak değiliz! .. 

Billlkis, bu gece bizim size pek büyük 
bir eniliğimiz dokunacak!.. 

Bu kızı şimdi alıp valinin sarayına 
götüreceğiz!. Vali böyle emir etti!. 

Artık bu kız btr kulubede değil, Ka
hirenin en muhteşem, en siisülü bir sa
rayında oturacak! .. 

Onun emrinde çifter çifter cariyeler, 
hizmetçiler bulunacak!.. 
Meğerse bu kızın ne kadar parlak bir 

talihi varmış!.. 
Devlet kuşu onun başının iistiinde 

dolıısıyor!.. Bu dakikada bu talihli başa 
konmak iizerc bulunuyor!. Sen çekil bu
mdan art11t1• Şimdi bu kızı bize teslim 
et! .. 

V c hiç arkana bakmadan hemen bu
radan uznklas! .. 
l.şte valinin bize verdiği emir bundan 
ibaretti!.. Fazla laf lazım değil!.. 

Ve Kara Mesut Benli Yosmayı alıp 
götürmek için birden b·re güzel Çenginin 
iizl'rinc saldırdı •.. 

Acıklı bir cığhk gecenin derin sc1.siz
liğini birden bire yırtmıştı ... 
Boğazını parçalıyacak bir derecede 

ku\?Vl'tli ve acı acı bağıran kızın sesi 
cevapsız kalmadı ... 

Uzakta, yolun üzerinde hızlı hı7..lı ko,ş
makta olan aynk patırtılariyle birlikte 
duyulan meçhul bir ses Benli Yosmanın 
feryadına hemen cevap verdi: 

- Korkma!. Biz şimdi sana imdada 
~eliyoruz!. Bu sesi ce11ntlarm güzel çen
giye birden h·ı·e taarru7.da bulunmalan 
üzerine bir az "<'~ıran ihtiyar kayıkçı da 
demisti._ Ve Emin ağa bundan cesaret 
alarak Benli Yosmanın bileğini yakalı
yan Kara Mesudun üzerine ansızın hil
cüm etti! .• 

Arkadan gl:'ll:'n imdatçılar bir kaç da
kika icinde vaka mahalline yetiştiler .. 
Şimdi üç ce1lut Benli Yosmadan başka 

ona yardıma gelen silahlı ve kuvvetli 
iiç adamla çarpışmak mecburiyeti karsı
sında kalmışlardı .. Hiç bf'klenilmeyen 
bir zamanda Benli Yo, ... -n ·n imdadına 
kosan iki mechul yardımcı ile kar~ılaş
mak Yavuz Ali paşanın adamlarını bir
den bire şa~ırttı .. Onların bu ~~kınlı1<ın. 
dan istifade eden Köse Hamza ve To.cıun 
bey hiç vakit geçirmeden hemen dtiş
manlarının iizerine saldırdılar ... 

Mücadele hic te uzun sürmemisti.. 
Emin ağayı da a"ralarına almak suretiyle 
büsbiili.in kuvvet bulan Tosun beyin ta
kımı Kara Mesutla adamlarını knt'i bir 
hezimete uğratmışlardı ... 

Cellatlar selameti kaçmakta buldular. 
Ve kurşun yarası alan Domuzlar gibi 
bacaklarının bütün hı7.ını kullanarak 
tabanı kaldırdılar ... Bir kaç saniye icin
dc ortalığın karanlığı arasında knybil
dulnr ... 

-8-
AŞKIN C'OZEL RüY ASI 

SONA l."RtYOR 
O gece Benli Yosma ile Emin ağa ar

tık kendi evlerine dönmemislt'rdi. Mı
sır valisi tarafından tı:ıkip edi.ldiğini öğ
renen gtizel çengi korkusundan ne ya
pacajım şaşırmıştı ... 
Aynı zamanda kızın babalığı olan ih

tiyar kayıkcı da vaziyetin kendileri için 
gayet tchlikC'li olduğunu anlamakta ge
cikmemişti... 

Cell5tların kaçtığım gören Tosun bey 
Benli Yosınnnın vanına yaklasarak ona 
dedi ki: · · • 

- Artık burada bir dakika bile dur
mamalıyız!. Vaziyet bizim ic;in çok teh
likelidir!. Size taarTUzda bulunana bu 
adamlar valinin cellfitlarıdır!.. Sizi ya-
·alayıp AU paşanın yanına götürmek 

için efendilerinden talimat almış olacak
lar!.. 

Benli Yosmanın yerine Tosun beye 
kayıkçı cevap verdi: 

- Evet. biliyoruz! .. Onlann ağzından 
bir nz önce biz bunu isittik! .. 

Fakat efondim, sizi buraya Allnh gön
derdi... Vali acaba bizden ne istiyor? 
Ah. bu gece başımıza gelen hu bela ne
dir? .. 
Vakıa her tlçtimüz kendimizi miicfofaa 

ederek valinin tabansız cellatlarını kor
kutmağa ve onları ~imdi buradan kaçır
ma~a muvnffok olduk!.. 

Lakin bu i~ bununla bitmiş sayılmaz 
kı! Kacan bu adamlar vakıayı simdi gi
dip valiye anlatacaklar!.. Vali büyük 
bir kuvvetle bizim üzerimize yüklenecels 
olursa o 7.arnan kendimizi miidafaaya 
nasıl muktedir olabileceğiz? .. Tosun bey 
bir az durduktan sonra: 

- İşte ben de bunu düşündüği.im için 
şu dakikada gayet tehlikeli bir durum
da olduğumuzu demin size söyledim. de
di. Hemen şimdi buradan uzaklasmalıyız. 
Aynı 7.amanda siz evinize de dönemez-
•• 1 

sınız ... 
Çünkü bizi buracla bulamıyan vali 

evinize uğramakta gecikmiyecektir. Eğer 
bu gece eve dönecek olursanız bin canı
nız olsa valinin elini.fon hiç birisini kur
tarrnağa muvaffak olamazsınız.! .. 

- BİTl\IEDİ-
---o---

BES ıoröa 1JOLVSU 
KÖMV GE OR 
Cir~ğimiz haftanın ilk günlerinde 

f",.thiyeden hareket eden beo motor kö
mür lzmire selecektir. Bu kömürler ca
ri fiyat üzerinden satılacaktrr. 

Hlndiçinide heyecan 
Londra, 13 (A.A) - Tokyo T11dyo

sunun bugünkü neşriyatına göre işgal 
cdilmemio Frnnsanın Almanya ve ltalya 
tarafından i~gali Hinçinidelc:i F ransızlıır 
arasında derin bir heyecan uyandırmı,
tır. 

2 ZENGİN PROGRAM 
- İNGİLİZCI! SÖZLÜ -
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~~llll!Ml .... •w.~•31 .... m!l ................. a~rrcıımı .... ..,:;:tı,~,.ISEl!filj~l:rli~.dl:.c~ 

YENİ AS'IR 
~~.;_------------------------------------------------....... ----------------

- Varlık bıaş_,..._E_D ......... i __ R~· _H_A_Bı:mmm.EKm'.11·-·-=-miiEİİ~~-~-~~-J Vergisi 
EK!~EK iŞLERi 
----·*---

15 fırın yalnız 
memurlara ek
mek verecek 

-*-
Fırınlar ayrıldı. Bugün 

memur vesiJıalaı 
dağıtılacalı-

Yarından itibaren ekmeği 28 kuruır 
tan satın almağa ba~lıy11cağız. Memur
lar ise 600 gramlık ekmeğe 16,25 ku
ru ödeyeceklerdir. 

Yapıl11n tetkikler sonunda memurla
rın h"Jk fırınlarından ekmek almaları, 
hesapların selameti bakımından mah
:1.urlu göriilmüştür. Bu itibarla lzmirin 
muhtelif scmtlerinclc 15 fırın yalnı,.; 
memurlara ekmek satışı yapacaktır. Bu 
fırınlnrd::ı ayrıca ekmk sntı,ı yi!pılınıya
caktır. Fmnlıır tesbit edilmiştir. Yarın
ki gazetemi7.de bunların semtleri vc- ad
hrı ilan edilecektir. 

Bu~ün blitün memurlara. bes]emeğe 
mecbur olduklan nüfus sayılarını söste
rir fotoğraflı hiiviyet varaka lan verile
cektir. ----·----ŞEKER MESELESi 

---·---
Kah v~ha neılerde nıii~ 
tt~ri ve çay ve kah· 

vt .. VfArilıuivor 
-*-

·> 

Ellerinde şekı-r mevcut olduğu hillde 
dün ba7.ı kah\•c.haneler mü~terilerine 
kahve ve çay verınemiıılt"edir. Vaziyet 
söyledir: 

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

Mükellefler bu vergiyi 
vatani bir hızla verecek 

----------------
Verginin illı tesirleri: Altın fiyatları dün birli· 

ra lıadar düıtü, daha da diifecelıtir._ · 
c Varlık> vergisi kanunu dün vil:iye

ıe tebliğ edilmiş; defterdarın da iştira-
kirle vilayette bu v~rgi tatbikatı hakkın
da bir toplantı yapılmıştır. 

<Varlık vergi!\i• nin tahakkuk ettiril
mesi mevnnında, bu komisyonlarda ça
lı<ıacak zevat blitiin Tiirk milleti öniin-
de oldukça ağır bir İmtihan geçirecekler 
dir. Milli miidafaa ihtiyatı olarak piya
!adaki c-vrakı nakdiyenin bir kısmını 

~ekmeite mn.tuf olan bu vergi şüphe t:'di
lemeı: ki diğer vergılerin fe, kinde milli 
\'e vatani bir mana ifade etmektedir. Bu 
harp dewesi içinde fevkalade kazançlar 
tt-nıin eden, memleket mevzulariyle ala
kalnrı l}İiphe götürmeyen bu vergi mü
kelleOerinin borçla!ını seve seve vere-

ceklerine muhakkak nazariyle bakılmak
tadır. 

lzmirde üç cVarlıl.: v~rgish komis
yonu faaliyete geçirilmek üzeredir. He.r 
komisyonun altı azasından ikisini belc
<liye, ikisini ticaret odası verce.ektir. Va
lı ve defterdar bu komisyonların kanun 
mucibince tabii azalandırlar. Komisyon· 
larn a:ra .eçilmesi vilayetçe odadan ve 
beledi}·eden i:ıtcnmicıtir. Tayinleri bu
gün yapılarak faaliyet~ geçirilccelderdir. 

* Varlık vergisi lrnnur.unun tatbikine ge-
,.ilmesi üzerine tedavüldeki paradan bir 
kı~mı g~ri ıılanacağından hunun altın pi
vasasında ilk tesirleri göıülmüstür. Al
•ın fiyatı düşmektedir. Dün fiyatlarda 
bir lira bir düşkünlük tesbit edilmiştir. 

Bir şebeke tlaha ~akalandı 

Suçlular 20 kilo yerine 
720 kilo nıotorin alırken 
yakayı ele verdiler 

Ellerinde seker bulunduranlar me\·- Adına mayi mahrufr vesiJıası alınan Filıret Kül· 
cutlarını beyannamelerle defterdarlığa çe: uBen petrol istemedim •• u diyor ... 
bildirmişlerdir. Beyannamelerin veril-
mesini müteakip heman memurlar hare- Zabıtıt, mayi mahruk vesikalan üze- taca tutulmuıılardır. Yapılan tahkikatta 
kete geçerek mevcutları tesbit eylemiş rinde yapılan yeni bir ~uiistimali tam bu hudi t":de komisyoncu Osmnn, kah
vr. beyannamelerle karşılaştırmışlardır. :ramanıncla meydana çıkarmıştır. Fikret veci Mf'!hmet ve Abdurrn.hrııanla Heşat 

Verilen talimatn ı::öre, şeker serhe:ıti- Külçe adın;,. verilen 20 kilo motorinle <ıdındaki şahısların alakalı bulundukları 
si ilan eclilirıceye knclar bu maddenin· 15 kilo petrol vesikası, bu vesikayı alıp r.nlasılım,tır. Suçlular tutulmuştur. Ha
beyannamcler me\·cudundan fotihlaki kullananlar tarafından tahrif edilmi~tir. len firar halinde olan diğer bir suçlu da 
imkansız görülınii:,tii •. Çünkü hükiime- 20 kilo motorin vesikası bir < 7> rakamı tııtulmal üzeredir. 
tin bu hususta aiaca!?:ı tedbir ••c verece- ı· 1~ esı· u·'-·le 7?0 kı"lo 15 kı'lo petrol 

~ • ilV sure ., - • Fikret Külre petrol almak iizere befe-~i kararın mahiyeti meçhuldur. Ortada ve~ikası da bir c4> ral..arnı ilave edile- .. 
şeker için fjy t kndar istihlakin tahdidi rck 415 lcilo olarak tahrif cdilmİıJtİr. diye İnfC bürosuna müracaatta hulun-
de mevzuu bahsolabilir. Bu takdirde is- Suçlular petrol kumpanya. ına bu tah- madığını, fakat kendi hnıinin kullamla
tihlalc editmi~ ~ekerin yerine konulması rif edilmiş vesika ile müracaat etmişler, rak böyle bir vesikanın alınmış olduğu
imknnsız olacağından kahvehaneler şe- mayi mahrukları alacakları sırada zabı- nun anlaşıldığını söylemi~tir. 
ker istihlakinclen çekinmektedirler. ----·----BiR MÜSEVI kili 

---*----
120 lıuru$a un satarllen 

zabıtaca tutuldu •• 
lnönü caddesinde 77 sayılı ev<le otu

ran 19 yaııında Matild Hazan adında bir 
musevi kızı Karatnsta fırıncı Ahmetıen 
kilo u 100 kuruııa satın aldığını söylediği 
unları kilosu 120 kurustan satmak ister
ken tutulmu;!tur. E\•inde yapılan arama
da 20 kilo un bulunmuş ve musadere 
edilmiştir. Suçlu kız hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. 

---o---
BELEDİYE SIHHAT 
İ$leri Müdürlüğü .. 
Belediye sıhhat işleri müdürlüğünü 

vek8.leten jfn eylemekte olan belediye 
merke7. tabibi Dr. Cevdet Uyanık, bu 
vazifede gösterdiği liyakat ve gayYetten 
dolayı belediye sıhhnt işleri miidürlüğü
ne asaleten tayin edilmiştir. Tayin emri 
sıhhat vekaletinden gelmiştir. 

----o---
Neft yajjı ilıtilıcirı 

Anafartnlar caddesi 183 numarada 
Akdeniz boya ve sabun ticarethanesin
de 5 liradan neft ynğı satıldığı iddin 
edilıni~ ve cürmü meşhut yapılmıştır. 
Tezgahtar Hnlille ticarethane sahibi Ha
san Kazım hnkkındn tnkiba.t yapılmakta
dır. 

MAREŞAL SMUTS ___ * ___ _ 
Ra bin sonu 
va ?la~t:ı d:yor -·--uCan aRızcı bölgelerde 
:veni cepheler t;ıçtdı •• n 
Londra, 1~ {A.A) - İngiltercde bu-

1..ınmnkta olan m..ıreşnl Smuts şimal 
J,frika ve batı <;:ölclcki muharebelerden 
b:-hsederek şöyle demiştir: 

•Taarruz saati birden bire hızla çal
mıştır. İkinci cephe meselesi yeni bir 
eaflwya girmiştir. Şimdi cnn alıcı hir 
çok bölgelerde yeni cepheler açmak im
kanı hfısıl ı•lınuştur. Bu çok ehemmi
yetli bir hadisedir. Akdcııizi elinde 
bulunduran J\vnıpanın anahtarlarını 
elinde Lulundurur. İşimize devam et
meliyiz.. Bu, belki de harbin sonuna 
doğru hır b:ıslangıçtir. Havada teşeb
büsü ele aldık. şimdi karada da teşeb
büsi.i ele alımı·~" b .. şlr.dık; denizde de 
ç.ılışıyoı uz, mat <.dun denizaltı harhi
a.r; bu hu ıı ta da diismanın darbelcri
l'C daha ş:ddctl..: ıııukabelc cdecec~iz.• 

VARLIK VEHGISİNDEN 300 
MıLYON TOPLANACAK 

-~-~jır-~---

(liaşlarah l ınci Sahifede) 

Bu bakımdan tatbikatın pek kısa za
ınan içinde istilzam edilen gayeyi mut
lak suı·cttc temin edeceği burada kati 
ve şüphesiz güri.ilüyor. Maamafih piya
ss<la kökünden silinmek istenen zihni
yetin bir daha kalkınmaya fırsat bul
maması için de ayrıca mühim ve esaslı 
tedbirler alınmaktadır. 

Bu tedbirler manzumesinden olmak 
iizere milli korunma kanununda tecrü
belerin zarurl kıldığı tadiller yapılmak 
iizercdir. Buna dair kanun J5yihası bu
günlerde Millet Meclisine sevkoluna
c::ıktır. 

İstifçileri haber verenlere ele geçen 
ınaddelerden ht\sıl olacak bedellerin ta
mamen verilınesi ciheti de bahse mev
zu olmaktadır. 

Bundan başka Tıcaret, Sanayi ve kü
çük sanat grupları da mesuliyetlerini 
idrak eder şekilde yeni baştan te...cıkiltıt
Iandıracak olan kanun layihası da he
men bugünlerde Meclise verilecck1ir. 
Esnafın kendi teşkilatım kontrol et

mesi, bu kontroi.den mesul olınası, hü
l:ümctin takibi ve nezareti altında ecza 
verebilmesi esas: da konulmaktadır. 

Böylelikle yalnız fiyatlarda de[,ıil, 
imalfılta yapıldığı görülen her türlü hi
lenin önüne geçecek da.imi bir kontrol 
teşkilfılı da kurulmuş olacaktır. 

Fin tebliği 
Ilelsinki, 13 (A.A) - Fin tebliği: 
K11rcli berzahında §İddetli blc topçu 

hnzırlığından sonra hücum ederek mev
zilerimize giren düşman şiddetli muha-_ 
rebc1erden sonra püskürtü]müştür. 

Doğu cephesinde piyade ateşi o]muş 
ve şimal kesiminde de şiddetli topçu ve 
devriye faaliyeti olmu§tur. 

Deniz ve karada zikre değer bir ha
reket olmamıştır. 

FRANSIZLARA ALMANLARIN 
YENi SULH ŞAfiTLARI 
-~~--*-~---

( Ba~ tarafı 1 ınei Sahifede) 
gıne göre mareşal Peten almacak karar 
üzerinde hala mütereddittir. 

FRANSIZ DONANMASI ALMAN 
J\. TEŞ ABLOKASINDA 
Londra, 13 {.A) - Deyli Meyi ga

zetesinin Madrit muhabiri Fransız filo
sunun Tulonu terketmck tetchbüsünii 
önlemek için Almanların tedbirler aldı
ğını bildiriyor. ! Iarekete hazır tanklar 
deniz üssünü çevrelemekte ve civardaki 
Alman bomba uçaklan daima tetikte 
bulunmalctadır. Topçu kıtaları mevzile
rini alıyorlar ve filonun hareketi halin
de müthiş bir baraj ateşi açmağa hazır
lanıyorlar. 

Berlin. 13 (A.A) - (Doyçc Politi
~ Und Diploınati~ Konpodans) Ak
deniz Fransız kıyılarında ilerleyen Al
ınan ve İtalyan kıtalarının hadisesizce 
yollarına devam ettiklerini belirıtiktc.n 
sonra Ruzvelt ve Çörçilin Staline vad 
ettikleri ikinci cephe iç.in Atlantik c:ep
hesinde doğrudan harekete geç.miyerek 
simal Afrika hareketlerini neden tercih 
ettikleTini .izah ediyor. Buna göre Jngi
lizlerin Diep hezimeti gibi 12 bozguna 
uğrasalar bile yine Sovyetlerin yükünü 
ha fifletemiycceklerlni Çörçil itiraf et
miot:ir. Bu sebeple, Almanlara hücum 
edemiyeceklerini anlayınca, tecaviizlerin 
az dayanacak noktayı ~çerek eski dost
larının evine hırsız gibi girmeği terd-h et 
mi!l1erClir. Ruzvclt te, Çörçil de bu kara
rın Perl Harbur baskınından sonra veril
diğini itiraf etmişlerdir. Halbuki o vakit 
Vi~i ile Vaşington arasında normal mü· 
nasebetle.r cari idi. Daha o vakit F'ransı:r: 
topraklarındaki Amerikan diplomat ve 
lconsoloıılan Fransız hiikümetleri nleyhi
ne tahrike ve tecavüze en elverisli nok
talan tesbite bnslnrnışlardır. Bu .. eheple 
şimal Afriknnın Almanlar tarafından iş
galine mani olmak gayesiyle istila edil
diği hakkında f ııpanya ve Portekize \'e· 
rilcn teminatın kıymeti yoktur. Bu ha
reketi Stali.n bile ikinci cephenin açılııJ 
şeklinde telakki etmemi~tir. 

ltal)'il Kralının yıldönünıü miinasebetile 
ff AL YAN GE..\JE.RAt: KONSOLOSHANESıNIN JLANIOIR : 
Pazar r:ünü 1 5 ikinci teşrin 1942 de saat J 1 de Alsancak Domt:nikan kilise

sinde İtalyan kralının yıldönümü münasebetiyle bir ruhani merasim olacaktır. 
Ayni gün öğleden sonra saat 1 7 de ltalyan general konsolosu ve refikaları 

lzmir ltnlyan cemaatını kabul edecelderdiT. 12 1 3 14 (2905) 

= fX w;ıvr;m' = lff 

SALİll PALAS SALONLARI AÇIKTIR 
iyi yr-mek temiz ser\'İ!) fc,·knludc hir ork<'stru SALİH PALAS st1loııl:ı
r111da bulabilirsiniz. 

___ * __ _ 
Adalet ve emrıi
yet ruhundan il-
ham alma\ttadı.t 

-*-
(Baştaralı 1 ınci Sahifede) 

hıaracaldarı iddiasma gelince, biz hülle 
bir şeyin olnnıı)·acağına kaniiz. EY\ e
la \'cr~inin kendi mahiyetinden doğac:ak 
ucticclcr. sunra dc\'letçe almmaktn 
(Jlnn bir çok yenı tedbirler huruı iınkiııı 
'\ ermil ecektir. 

5 - \•arlık vc:rgisiniıı cıı biiyük ne
tice.si 11ar.mm:ın ~tın aJnıa kudretini 
rırtınnak olacakıır. Bundan hiç :.iiphe 
cinıi~'clim. Ba.c;t•ckilimizin nutukl:ırmdıı 
öyll•dikl~ri gibi, (~\ ülc ~ıkan ı>arn
mı:un 700 ınilyorı linyı bulması bir ta
rııft:ın, menkul t·~·a fiyatlariyle ga;ui 
menkul kıymetl<"rinin alabildiğine yiik
sclmesi dif.er taraftan miUi par:uun i~
tirn kudretine tesir etmiştir. Şimdi 
dc,•lct tcda,·üldcki paranın mühim hir 
1-ı mtnı fc\'knliide kazan<" miikellcflcrin
den "Varlık ,·er!rlsiyle .. ·~eri alacaktır .• 
~nı· fıi,\·cttarlnra giirc bazı miikclJcflc
ı·in kendilerine tarh<.•diJccck \'Crgiyi 
u~ktin<ll' tcdi~ eden imtina etmeleri ha
linde, bir çok :-.tok1arm birden satı~a 
cıkarılın:ı'iı C:'i\ .ı ih·atlarınm itidale nv
dclinc :rardıı~; cdc°ccktir.. niitün bun
lar ıııill.i paranın lehine kaydedilecek 
~c.'lcrdir. 

Tiirk para~ınııı km•,·ellcıuncsi heı>i
nıi-l:i s~,·indirl'cck en mühim hadise ola
t'aktır. Hö,·leee dc\'let l.ıüi«e:>i fcr:dılı
~ acak. da; \'c rll!ği~me-.ı: gelirli vatan
cJa~lar gec:iın buhranında daha az sı
kıntı c;ckcccklerdir. 

<:iiriiliiyor ki \'arlık \'Crgisi hangi 
bakımdan nıuhakcaıe ediJi~e edilsin 
~er<:ekten Türk milletinin yiice \'tırlı
ğını km·vetll'ndırıuek istiyen bir \'Cr
gidir. Bu verginin ıne\"2.Utt i<"İnde nok
san kalan .taraflar belki 'ardır .. Bunun
!;. beraber kahııl eclilmelidir ki vergi 
heyeti mm mil <''iylc içtimai adıılet ,.e 
milli emniyet ruhundan ilham almakta
dır . .Şimdi hütiin is ~·eni verginin tar
hında ve cibayetinde gösterilecek mu-
\ affakıycte ta hiılir .. 

Rıırada, bahi,, mevzuu olan şey dola
~·ısİ)·le :t7.İ7. ;nırdııınuzun cnmiyct ,·e 
~c.>lfınıcline hi7.mc:t dıhası olduğuna gö
re, bu hayati i~te vazife alanlar kendi
lerini \'atan mırlnnnda bekçilik eden 
:\lchmet<:ilerdcn farklı :--aynınazlar. On
lar kndar tetik. onlar !kadar uyanık,. 
hassas ,·c dikkatli olm: ğa meCburdıır
lar. 7.ir~ hiç ~iiphe yok, vurguncular 
kullıınm:ığ:ı alıştıkları lı.ile 'e hud'a • 
makinelerini he,ıı birden harekete geti
rerek mükellefiyetten ka-.mai:a çalı~-ı
caldardır. Bu hususta onları hayal 'kı-
rıklığuıa uiratmJk ,·azifrsini denıhtc 
edcnlcriıı birer hirer kazamtC':ıklıırı mu
' affokı)·etlcridir ki takip ctti~imiz bii· 
yiik gayenin gcrfcklc::;mesini miimkiin 
kılacaktır. 

ŞEVKET BİLGİN 

BİZERTE YARIS1 
(Haştarafı 1 mci Sahifede) 

muka>·cş~ yapıyor ve Ciritte hava ni
mayı·sinden mahrum olan ingilterenin 
bu adayı trketmdc zorunda kaldığını, 
Bizertt- de ise Cezayir ve Maltadan ha
reket edecek hava kuvvetlerinin yardı
mına dayanacağını kaydediyor. 

Oeyli Telgraf ediyor ki: 
< Libyada kara kuvvetlerimizin aür

P.tle ilerlyişi cengaver Maltanın müdafn
dan taarrtı7a geçmesine imkan ver
mi,ı ir. Bununla beraber düşman hava
cılığının imkansız görülen şeyleri de 
yapmağa teşebbiis etmesini beklemeli
yiz. Bir çolc: hava takviyelerinin gdme
si muhtemeldir.> 

Manchester Cardi}•an diyor ki: 
< B. Hitler Fransayn karşı almış ol

duğu tedbirlerden dolayı müteessif ol
duğunu biJdiren beyanntında belki sa
mimidir. Zira j~gnl alıındnki A vrupnda 
genişliyen kargaşalık ve sabotaj unsur
ları Gestaponun işini artıracağı gibi mü
dafaa edilmesi liizım gelen kıyıların uza
muı da Alman ordusunun yükünü artı
racaktır. f rnnsada Nazilere karşı kin 
kuvvetlidir. Bu gayz ve nefret t ransız-
1ar arasında tes11nüt bağlarını kuvvet· 
lendirecektir. 

3 i FİL ., 
~~ 

Korkusuz Sii\1ari ~ 
~ (Cişko Kid) :~~~o H 

Şeytan 1 )ok tor ~ 
(Miracle For Salle) i 

}1 HOBERT YOUNG ~ 

§kovboy nıay~nunlurı 
S~ Maymunlar tarafından 8 
8 Ve Bütün ~enkli 8 1 KUVVET. $1R~GASI 
~ Seanslar: l~O ~ 2.~ - !.15 -8.15 te .. ' 
~ Cumartesi. Pazar sabah 9 dn .• 
~~~/AOO""..cr~/..l"'/JC 
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Naip amiral Hortinin nutku 

Harbin zaferimizle bite
ceğine kati yen ewiu im 
uGecen harpte muzafferane muha~ebelerden 
sonra aslıerıerimizin sili.ilıları alınırlıen 

de inanımı Jıa~betmemi$timn 
Budapeste, 1 3 (AA) - Macar kral 

naibi Amiral Horti dün Macar meclisine 
gönderdil{i bir mesajda «Siyasetin hiç 
bir nman adaleti şiddet vasıtasiyle te· 
min etmesi miimkün değildir> demistir. 
Bu me:ıaj mehu!'llar ml"clisinde sabah ve 
ayan meclisinde ö~leden .sonra ba!lvekil 
B. K !ay tarafından okunmuştur. . Naip 
meı-ajda oğlunun hatırasını şefkatle an
dığını ve dul karıııiyle yetim çocuğunu 
düşünerek mebmıların verdikleri karara 
~ııekkür ettiğini bitdirdikten sonra 
demiştir ki: cKat'i bir devir yaşıyoruz. 
Büttin dünya harp halindedir. Hareketi
miz için tek tarz Macar namus ve ı,ere
fiyle hayatın manııkına uygun olmasıdır. 
Devlet reisi vazifesi mü,kül mesuliyet
lerle doludur. Ben bunları hiç bir zaman 
ne kendim, ne oğlum için istemedim. 
Fakat madem iti üzerime almıs bulunu
yorum, bu zor zamanlarda buna deva-

ma mecburum. Milletin menfaatine çalı.ş 
maktan ba,.ka ar7tım voktur. Ru uğunhı
ki kar.ırlar;mın faydalı olması en bii,·ük 
emelimdir. 

Vzifemiz her .-ıc,,· den en·el güçlüklere 
hazır olmaktadır. Ku\ vetli bir orduya 
ihtiyacımız vardır. Biitün ~ayretlt>fimizi 
buna hasrctmeli.riı:. Siya.'lelİ ve hayati 
inkişaf h21linde olan bir mf'!mlekette j3Ja

hatı akıllıca yapmak ~erektir. Bir mt-m
leket dahili birliğe sahipse ya~r. Bu or-
tadan h.lktı~l gün memll"ket ölür. Tari
hin hiç bir d,.vresinde bu~iinkü öHim -
dirim miic.adelesinde oldu\{u kadar bu 
birliğe muhtaç olmadık. l\fücadeleniıı 

zatcrle biteceğine eminim. Geçen büyi.ik 
harbin sonunda, dör~ sene muzafferane 
muhareb,.lerden sonra askerlerimizin si-
1.thları alındığı gün de bu inanımı kay
bt"tmemi~tim. > 

Rumen matbuatının ı11illetin1i~ hakkında 

ızhar ettiµ;i dostane hi~sivat 
---------

Bülueş, U (A.A) - Rador ajansı 
l.Hdiriyor: 

Bwnen :azeteleri Atatürkün ölümü
nü yidediyor. Universul ~azetesi diyor 
ki: 

•Bu yıldüuiimü günü Türk milleti 
ıdn Atatürkün manevi huzurunda eğil
me günü olmuştur. Atatürk cesareti, 
hakimli!i ve milletin k\lvvetlerhıe olan 
imaniyle Türkiyeyi bu derece de!iştir
mişfü. Eski Türkiye ile yeni Türkiye 
arasında )'alntz tarih bailım mevcut-

MOTTEFfK KITALARı 
1 L Efll I Y ORLAR 
---*·---
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

tur. Cehalet \.·e taassuba aH her ~ey ox· 
bıdan knlkmı:ı. "erine ışık ve Türk mil
letinin biitiin hasletleri meydana çık
mıshr. Milli tennüdiiıı tarsini bugün 
Tilı-k milfetiıun bas.mda bulunan reise, 
hiiyiik 5elefinin t..'SCrine devam vasıt:ı
farını \•em1iştir. Rım1e11 miHeti zama
nında milli kalk.nmasmı :,,empati He 
:-.emmlaııtt!i oldu~u Türk milletinde bu 
derece derin bir keder doğuran bu ölü
mün )'ıldönünıi.inde en iyi hislerini bil
dirir .. • 

jRAn~;"'"~ı 
L.~~~~ 

ıçın mukavemette devam eden küçük 
bazı kuvvetlerden ibarettir. 7.30 Program Ye memleket saat aya-

Cezayirde ve Fas şehrinde 1918 mi.ita- rı, 7.32 Vücudtuhuzu calıstıralım .. 7.40 
rekesinin yıldönümünde yapılan şen- Ajans haberleri '7 .55 - 8.30 Müzik : Sen
lildere Fransız _ Amerikan askerleri fonik program pj. 13.30 Program ve 
yan yana iştirak etmi;?lerdir. memleket saat ayarı, 13.33 Müzik Türk-

SUKONET VAR çe plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 
Paris, 13 (A.A) - Dakarda resmen Müzik : Riyaseticümhur bandosu 14.30 

bildirildiğine göre Fransız batı Afrika- Ankara Sonbahar at ko~ulaı·ının tah
suıda hilA tam bir sükGnet hiiküm sür- nıinleri.. 14.40 - 15.00 Temsil : •Şu pa
mektedir. Halk Dakar radyosu vasıta- tavatsızın yaptığını doğru buluyor mu
tiyle bütün hadiselerden haberdar edi- sunu? .. • 15.30 Rı~aseticümhur fılfırmo· 
l~cektir. Perşembe sabahı Tunusa Ame- nlk oı·kcstrası 13.00 Progı·am ve meın
rikan _ lngiliz çıkarması yaptıkları ha- lekct saat aYarı, 18.03 Müzik : Radyo 
beri Vichy makamlarınca teyit edilme- cfons orkestrası - Her telden programı .. 
mektedir. 10 4.5 R d l l ı··b .. 19 '>Q M AMERtKAN İŞGALLER! cı. a yo ço~ " ~u u u ··• . em: 

Cezayir, 13 (A.A) _ Bone ve civarı leket saat ayan .''e a1ans ha~.c~lerı 19.4;:ı 
İ?giliz ~emileriyle getirilen ehemm~yet- ı ~crbc.st 10 Da~ık~ 19.55 ].~.u~ik ; Fa:.ı~ 
lı Amerıkan kuvvetleri tarafından ışgal rıeyelı 20.15 Rad) o gazete:>ı ~0.45 Mu 
edilmistir z:k : Şarkılru· 21.00 Konuşma (Kendi-
DARLı\NIN HİTABI nıizi tanıyalım) 21.15 Müzik : Dinleyici 
Londra, 13 (A.A) - Royterin Fransız blekleri 21.45 Konuşma (1\leslekler 

sinıali Afrikasındaki muharibi bildiri- konuşuyor .. ) 22.00 Müzik : Rady·o sa· 
yor: lon orkestrası 22.30 Memleket saat aya-

Cezayir radyosunda Fransız filo ku- l", ajans haberleri ve borsalar 22.45 
mandanlarına hitap den Amiral Darlan 22.50 Yarınki program ve kapanış .. 
donanmayı ya şimali Afrikaya getirmeğe 
veya Almanlar elinden uzaklastırmağa 
davet etmiştir. 

TNUS HA VA MEYDA.ı'IT...ARI 
BOMBALANDI 
Londra, 13 (A.A) _ Maltadan kalkan 

İngiliz tayyareleri Tunusta Elabevina 
tayyare meydanına bir baskın yapnnş
lardt.r. Burada on yedi pike Vişi nakliye 
tayyaresi olmak ilzere 19 Alman uçağt 
yerde yakılmış, bir o kadarı da tahrip 
edilmiştir. 

Amerikan kuvvetleı-ine kumanda 
eden General Eisenhavr bu muvaffakı-

;reti kazanan İn_giliz tayyarecilerini teb
ı-ik etmistir. 
Sardo~y:ıdaki tayyare meydanlanna 

akında yüksek infilaklı bombalar atıl
mlştır. Havalanma pistinde, büyük han
garlar, bir cephanelik ve birçok binalar 
da 20 den fazla yangın çı1~mı~tır. Bu 
akında beş Mihver tayyaresi hnha edil-
ıııi~. bir kaçı hasara uğratılmıştır. 

Vişi, 13 (A.A) - İngiliz ve Amerikan 
kıtalarının Tunusa vardıkları hakkında 
Royterin verdiği haber Vişi makamla
rınca teyit edilmemiştir. 

Savın lzmirlilere Müjde 
Atatürk eaddesinde (112) N\ımarada 

NARIN LOKAHl'A VE GAZİNOSUNDA 
İ:d.anbuldan getirttiğimiz 13 kişilik Muganniye Ve ince saz heyeti her 

pazar giiııii saııt l!l.30 dan saat (J8) e kadar mutena fasıllar ve şar
kılar dinletecektir .. 

Aildcriıı rahutc:a gelebihnelcri için matinelerde alkoUü içki yoktur .. 
Yalnız BİRA, KAHVE, ÇAY ve benz<~ı·lcri. ... 

Tek·tonla yer ayırtılabilir.. 'l'EU~FON NO 3 9 6 8 
14 - 15 - -· 20 - 21 (2915) 

YENi ASIR SAHİFE .i 
==az:; szıız: JSL 

KURTARICI StlAH 
---*---

Tayyare, yine 
ta~·vare, hep o! 

-*
Havacılık artılı bir fen 
değil, bir ölüm • lıalım 

diivasıdı,.. ,. 
Türk halkmda havaeılık tETbiy0si 

cloğınuştur. :Milti bayramların en canlı 
tezcıhiiı·lcri. göklerde ınotör homurtula
rı duyulduğu zaman bıı ... la!·. Anlamı~ız
dır ki var olmamızın ve \"ar kalmamı
zın, i.stiklfıliıni:.dn ve istıkbalimizin tek 
imıncası, havalarda üsti.in olmak ve ü.s
lün k, lmakiır. 

Bunu, vurdun kus ııcmaz \"C kervan 
geçmez d~ğ ba~larındaki roban da kav
ramı?tır. Çocuğu ve ihtiyarı, kadını ve 
erkt:~i. oktıınuşu Ye olnımamışi:rle bü
tiin bir memleket hava müdafaasının 
manı>sını aıılaııııjlır. "' 

* Son t"ilrnn harbi,« tayyare» nin c0plıe 
''e cephe ~"risi savaşında, ezici, yıkıcı, 
boz1:~·11 ve dağıtıcı tesirlerini göstennis· 
tir. Bir harabe haline ge]en Be!grad, 
y,~ınlarından hfı1 fı dumanlar tüten bü
ttin bir sava" Avrupanın medı>niyet 
merkezleri gök!crden yağan tahrip oorn
hala rının cserlN i<lir. Atlantikte ve Pa
:-.ifikte, Karadenizde ve Akdenizde ,·a
t. n dev zırhlıların gövdelerinde dP b; n
lanıı izlcd vardır. Kudurmuş yığ•ıı•ar. 
yakarak, yık'1ı-.ık kan \'e ölüm sacaı-ak 
ilc>rliyehilı~k imkanlarını. kanatların 
<ıöl~eqindt> bulabiJmektedirler. 

PASİFiK HARBi 
-*-

O ört Japon gemisi 
bonıbalandı 
--~~*--~--

Bir çolı ~erlerde yan
gınlar çılıarılmıştır 

~·Idbum, lil (A.A) - Müttefik 
bıv\'etlcr Yeni Gincd2 yeniden ilerle
rublerdir. O\"ibi nuntakası tamamen is
~a1· edilıni~ti.ı-. Kara kuvvetlerimiz diiŞ
ıııana bir ı;;cık kayıp verdirmi!?. bir çok 
esir \"e harp malzemesi alını~tır .. Şimdi 
Vayt·obiyc doğt·u ilerliyoruz. 

Melbum, 13 (A.A) · - Cenup batı 
Pa~ifik ıni.ittefik tebliği : Ağır bomba 
ut:aklarımız Goen Fay!lı da arasız hü
cum )arda bulunmuşlardır. 39 bin ton
hık askeri ımılz0me dolu dört gemiye 
i~abetlcr kaydeu!lmiştir. Boende bom
ba uçaklarımız ~'ekiz yangın çıkarmış
lardır. Bunada temizleme kıtaları Eyir
groli bölgesinde düşmanı ağır kayıpla
ra uğratmışlat·dır. Sahra topları ve at
lar elimize geçmiş, esirler alınmıştır. 

Hava bi1·liklc!uniz Japonların geri 
te:oıislcrini makineli tüfcnk ateşine tut
ınuslardır. 

Tiınurda orta büyüklükte bomba tay
yarelerimiz düşman kışllarma ve diğer 
tesislere hücumlar yapmıslardır. 

~~~_..._.et--~~~ 

Denizaltı harbi •• 
Berlin, 13 (A.A) - Alman denizal

tıları son teşrin ayının ilk günlerinde 
3 71000 tonilato tonajında 59 İngiliz ve 
Amerikan ticaret gemisi batırmışlardır. 
Bu gemilerin bir çoğunda İngiltereye 
harp ve iaşe malzemesi vardı. 

Mahlıtimiyet ilônı 
Milli Korunma c. M. Vınumiliğinden: 

Sattığı pirinc;lere fatura vermemek suretiyle milli korunma kanununa muha• 
lefetten suçlu kömürcüler içinde mutaflar çarsısı 125 no bakkal Derviş oğlu 
Mustafa Demirel hakkında yapılan duruşmada suçu sabit görüldüğünden, mil
li korunmi\ K. 31 / 4, 59/ 5, 63 ncü maddelerine tevfikan 100 lira ağır para ce
zasiyle mahkumiyetine ve 15 gün müd det1e dükkanının kapatılmasına ve bu 
müddet ticaretten menine ve Y. Asır gazetesi.r1e ilanına dair verilen l l / 7 / 9-42 
tarih ve 256-265 / 251-252 sayılı hükmün katileştiği ilan olunur. 6445 (2920)' . 

İzmir Grubu Tapu Sicil Müdürlüğünden : 
Gurup mülhakatında açık bulunan 1 5 lira asli maaslı tapu sicil katiplikleri 

için 26/ 11 / 942 perşembe günü saat 14 de gurup müdürlüğiinde mÜ'labaka im
tihanı yapılacaktır. 

Lise ve orta mektep mezunu olup a~kerliğirıi yapmı~ bulunan i!'lteklilerin 
muktezi vesikalariyle birlikte müracaatları. 14 16 6443 (2919) 

İzmir inhisarlar Ba~müdürlüğünden : 
20 Eylül 942 tarihinde baş müdüıüyetimizde yapılan müsabaka imtihanında 

jsimleri aşağıda yazılanların muvaffak oldukları ı.:mum müdürlükten bildiril
mi~ olduğundan haklarında gereken muamele yapılmak Üzere bas müdüriyeti
miz sicil şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

A - Lise Mezunlarından 

Mahmure Işık, Saliha Göksalan, Mefharet Gökmen, Haydar ürken. 
B - Orta mektep mezunlarmd11n 

Saadet inal. Mehmet Akıncı, Fatma Karadut, Rağıp Güngören, Men
fia Kapan, Handan Atay, Mehmet Özyılmaz. Şerafettin Özyurt, Saa
det Kaftan, Ziba Usun, Şerafeuin Akkaplan, Müzeyyen Şar. İbrahim 
Sancan, Şükrü Özkahraman, Hiisnü Kızılışık, Nezihe Eriş. Neriman 
Oi.izenli. ı~mail Kayatürk, Ha!!an Yarkök. 6438 (2921) 

---~-- . ------~~--------------
inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Nümune ve şartnamesi mucibince 10000 adet bira sandığı müteı.hhit nam ve 
hesabına pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlık 17/11 / 942 salı gijnü !'l&at 
1O,30 da inhi,arlar Kabataş merkez satın alma komisyonunda yap1lacaktll'. 
T 11liplerin ayni gün ve saatte merkez komisyonunda hazır bulun malan lüzumu 
ilan olunur. 12 13 14 641 O (2902) 

BEDEN TERBİYESİ iZMİR BÖLGESİ BAŞ· 
KANL!GJNDAN : 

* 1 lngiltereye giden hütün deniz yolları Kapalı zarf usulü ile lıo.tu pisti ue futflol 
sahası yapt ırılacafıtır ••• T:ıyy:u·eyi harbin en müthiş silahı şimdi Alman denizaltılarının kontrolü 

ol;.ırak l:::ıbul ctmeğe mecburuz. altındadır. 
Şu iddia kuwetinden bir hayli kav

b~1mi:')lir: «Tayyare ... evet; bir harp si
J;lhıdır. Fakat ona, L3yjk olduğundan 
fazla değ-er \'Crıncmelidir. Tahrip etmek, 
~on zafere yetmez.> Bir hayli kaybet
mi~tir: Çünkti hadise, mamurenin hara
beye dönüşü, halk efkarı üzerinde bozu~ 
t'U, yıldırıcı ve dağıtıcı bir ı·ol oynama
dı~ı miidJctçe, hakikaten hadise değil
diı-. Fakat, yığınları, bu tesirden n3sıl 
hı rlaracaksınız? 

İddi:mın kuvvetli tarafı da \•ardır: 
Çünkü son zafer, maddeye değil, mana
ya ve ıuha bağlıdır. Bayrak dikebilmek 
için, o tepelerin üstünden bir kaç çatı
yı Vt> bir kaç faniyi sökmek yetmez; 
nıüdufan ;.ızmini ve imanmı yok elınck 
Jfızııııdır. 

* Hülasa, hangi 5artlar içinde olursa ol-
sun, ta~ yare, ehemmiyeti küçilmsenir 
silah sayılmamalıdır. Ve bizi asıl sevin
diren hadise de , meımleketimizde. bu 
tnhrip makinelerinin. hakiki ehemmi
y«>tlet'iyle tanınmış olmatandır. 

Müdafaa kuclı-etinin biı· hududu yok
tur. Dünya hakimiyeti için değil, fakat 
yurdu korumak ve mutlaka koromak 
için her gün bir az daha kuvvetliye doğ
ru! Bugi.inün anlcıyışında, duran, zayıflt
yan demektir. 

Havacılık, bir fen olmaktan coktan 
Çıkmış, bir «ölüm, kalım» davası ~tmwı· 
tur. Bu davayı kazanmak mı istiyoruz: 
Tam bir millt ~mırla, niçinini bilerek 
göklerimizi kuvvetlendirmcğe mecbu
ruz. Bu dava uğruna yapılacak fedakar
lığın hududu olmıyacaktır. 

Ücra Anadolu köylerinden, Ti..\rk gök
lerine hediye yollıyanlar, cephe boyun
da kan dökenlerden ayrılamaz. 

Tayyare, Tayyare; hep o ... 

l:'EMAL ZEKİ GENÇOOMAN ---o--
TOBRUK DON SABAH DÜŞTÜ 

(Ba!oitarafı 1 inci Sahifede) 

Borsa 
ÜZÜM 

387 ge Ti. A. Ş. 
348 N. Üzümcü 
3 ll İnhisarlar 
302 Rüştü Fu-at 
216 P.P. Danielsen 
137 Tahir Erdem 
119 Anadolu Inkişaf 
112 Ahmet Zıya 

74 Y. E. Bcucuya 
64 Hüseyin Şener 
58 M. Nebioğlu 
48 A. Papagno 
50 Reşat Heper 
42 Elyezcr Roditi 
:35 Halim Alanyalı 
30 Talat Tar.er 
30 İ. M. Bar.manin 
30 Süleyman Sırrı 
25 Necati Bürekçi 
22 P. Klark 
12 Şaban Özşınlık 

2·182 Yekun 
191892 Eski yel::Cın 
194374 Umumi _yekun 

No. 7 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

10 
iNCİR 

150 İncir T. A $. 
80 Ritas 
75 Şerif Rir.a Ha. 

305 YekUn 

53 
51 25 
48 
54 
53 50 
54 50 
55 
55 
55 50 
56 
50 
48 
55 
60 
60 
57 
53 
48 
57 50 
55 
57 

65 
68 50 
76 

54 
53 50 
54 
55 
56 
54 50 
55 
56 
55 50 
58 50 
~~ <>-
51 
55 
62 
62 
57 
53 
48 
57 50 
55 
57 

51 
5.2 
54 
57 

74 
68 50 
80 

--- Karşıyaka deniz banyoları karşısındaki ~por alanında yapılacak olaıı 
koşu pisti ile futbol sahasının tahmin edilen keı:if bedeli (22675) lira (72) lcu
ru§tur. 

2 --- Eksiltme 26/ ikinci teşrin/ 1942 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
16 da f zmirde Bahçeliler hanında bölge merkezinde toplanan komisyonda ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - istekliler plan, proje, kesifneme ve J&rtnameleri her gün İzmir heden 
terbiyesi bölge merkezinde görebilirler. 

4 - E.ksiltmeye girebilmek için ilk teminatı miktarı ( 1700) ltra (66) ku
ruıtur. 

5 - Teklif mektuplan ihale !'laatinden bir ııaat evveline kadar komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır.Postada olan gecikmeler kabul olun-
maz. 10 14 18 23 6196 (2884) 

Jzmir Defterdarlığından : 
- 2 79 78 lira 19 kuruş keşif ve muhammen bedelli lzmir hükümet konağl 

tamiratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
• 2 - Muvakkat teminat akçesi 2099 lira olup ihi.lleyi mütealc.ip ihale bedeJI 

üzerinden % 1 S şe iblağ edilecektir. 
3 - Eksiltme 20/ 1 1 /942 tarihinde cuma giinü saat 15 te lzmir defterdarlıiı 

Milli Emlak müzayede salonunda yapılacaktır. 
4 - Teklif mektuplarının eksiltme giinü saat orı dörde kadar lzmir defter

darlığında müte~ekkil komisyona tevdi olunma:.ı veya gönderilmesi icap eder. 
Po!ltadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - istekliler kesif tafsilat ve hulasll cetveli ile hıısu'i fenru şartnameyi, her 
gün mesai ~aati d ahilinde lzmir, Ankar.ı ve lstanbul defterdarlıkları milli em
lak müdürlüklerinde görebilirler. 

6- Eksiltmeye istirak edecek olanlar 
delerinde yazılı evsaf ve ~eraiti gösterir 
mecburdur. 7 14 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
vesikalarını komisyona ibraz etmep 

6192 (2868) 

İ L A .N' 
izmitt Tramva:v ve EleJıtrilı .şirlıetinden: 

Şirketimiz hizmetllerinde istihdam olunmak üzere elektrikçi, makinist elek
trikçi ve kömür .isçisi alınacaktır. Taliplerin her iş günü Bahribabadaki yazıha~ 
nelerimize müracaatları ilan olunur. l - 3 

İ L A .N' 
Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

l 000 lira 75 lira 
Urla tahaffuzhanesi ıçın satn alınacak olan (250) metre mik'abı kumlu ça

tZMtR 2 NCt HUKUK HAKtML!- ğıl 3/ 11 / 1942 tarihinden itibaren ( 15) giin müddetle açık ekııiltme}'e konul· 
ÔİNDEN: muştur. 

20482 F.ski yekun 
20787 Umumi vekıln 

İznıirde Fatma Saraçoğlu vekili avu~ Eksiltme 18/ 11 /1942 tarihine müsa dif çarşamba günü saat ( 11) de, İzmir 
ka.t Vehbi Akman tarafından verilip İz- Liman ve Şehir bakteriyoloji müessesesi müdürlüğünde müteşekkil komisyon
mır~e Ba.şduı-akta leblebici Kayse:rili da yapılacaktr. isteklilerin ~artnamesini görmek üzere her gün müesseseye mü-
İsrnıl nezdinde Seyit aleyhine ikame olu- racaat etmeleri ilan olunur. 3 7 1 1 14 624 l (2829) 

na çetin müdafaa savlaşrı vermekte- nan boşanma dlvruundan mütedair d&va ---------------. 
dır. İngilizler general Ro.tnel orduları~ arzuhal suretiyle dbetiye varakası AiaitSAR ASLİYE HUKUK HA- ı: i':Y...o'"/~4'..0COCCiCC:=cıç:ııoor:IO~CX 
nı kuşatmak te~ebbüsünde muvaffak ~yidin ikametgfilıının meçhuliyetine KlM.LlôtNDEN: 8 DOK'I;,OR ·OPERATÖR 

~!~~~~~~:~;ıır-b~c~::v!0~;: ~~::: ~~~!~eb~~!~~i~ !;~~i e~;~re;z:~~~ 375 numaralı Akhisarın Bevoba kövü S D~~!~c !!!'!:~~!n 
dan ayırmak suretiyle daha elverişli 3/l~/942 tarih ve 11367 numaralı nüs- kooperatifine izafetle müdiirü ·tarafınd.an ~ m'"tchassısı. 
gördüğü bir yerde harbi kabul edecek- has~yle ilfuı edildiği halde müddeialeyh kooperatife borçlu Akhisarın Selendi ~ Hastalarını h:r gün BU:inci Beyler 
tir. ta?"'ın olunan günde mahkemeye gelme- köyünden Siileyman Leylek oğlunun l'$ sokak No. 42 de muayehanesinde 

Berlin, 13 (A.A) _ Asken mahfil· m~ ve vekil de göndermemiş oduğundan Selendi köyü Beşgöz mevkiinde doğusu 8 kabul eder. TELEFÔFN : 2923 
lcrdc bildirildiğine göre İngilizlerin hakkmda muameleyi gıyabiye icrasına Bakırlı Süleyman veresesi batısı Siiley- ~R Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
lfomele karşı yaptıkları harek!tın mu- v: ı:;uhakemenin 30/11/942 Pazartesj man Leylek oğlu poyrazı ve kıblesi yol 1 _ 13 (1166) 
vaffakıyetle neticelenmesi için geniş gunu saat 10 na talikine karar verilerek ile çevrili 45 dönüm tarla içinde beş dö- 7J"J"...o'"/~/////..h""_..._,..,...J"_,~~ 
mikyasta bir kuşatma yapmaları ıazıın- u.ırulen tanzim kılınan gıyap üıbaı"'Ilame- nüm bağ ve 12 dönüm bahçe ve meyve 
oı. Halbuki, çok büyük kuvvetlerle ha- sı .mahkemeye divanhanesine talik edil- ve kavaklık ile köy içinde sağı Leylek BORNOVA BELED!YEStNDEN: 
rekete geçtikleri halde, İngilizler bu- ~.ış olduğundan Seyidin tayin olunan Mehmet Oruç solu yol cephesi Kopuk 1 - Bornova İçme suyunun damaca-

gün ve sa tt b" t ahk d h t il k k h ~1 l nalarla harice sevki iki sene müddetle güne kadar bunu başaramamışlardır. a e ızza m eme e azır sma at· ·ası a veci og u veresesi i e 
Londra radyosundan •• Sekizin' cı· ordu b.ulunrnası veya bir vekil göndermesi ak.. ıQevrili ma müştemilat evin 20 seneden arttırmaya konulmuştur, 

sı takdird bi dah hkam 1 f ı 2 - Muhammen senevi bedeli 1500 düşmanı Libya içerilerinde takip et- . e r a ma eye kabul faza bir miiddentcn beri nizasız, ası a- liradır. 
mektedir. Halfaya g""'idinin Mısır da- ed~~miyerek gıyabında hüküm verile- sız tasarrufunda bulunduğunu iddia cdc-
h 1 d k k -:r- ~egı tebliğ makamına kaim olmak üzere rek açmış oldu('U tl'scil davasının yap1- 3 _Muvakkat leıninat 112 füa 20 ku-

i in e i. ısını zaptedilmiştir.. Bmada ılan olunur. 6432 (2916) !an muhakemesinde: Alakadarların id- ruştur. 
bir ~k !~yan ~sir edilmiştir. dialarmın temini için keyfiyetin gazete 4 - !halesi 25/11/942 Çarşamba gü· 

BINGAZI BOMBALANDI İZM.tlt SULH HUKUK HA.K.1MLt- He ilanına karar verilmiş olduğundan nü saat 16 da Bornova belooiycsinde ya-
Aıneri.kan ağır bombard.tman tayya- ô!NDEN: yukarıda yazılı gayri menkull~r üzerin- pılacaldır. 

--------------------------------ıreleri Bingaziyi ve Kandiyadaki askeri Güzelyalıda Emin oğlu Mustafa ve de bir hak iddia edenlerin medeni kanu- 5 - Şeraiti anlamak isteyenlerin Bor-
h~e~eri bombalamışlardır. Bingazide karısı Azize tarafından evvelce 76 net mınun hükümleri dairesinde mahkeme- nova belediye reisliğine müracaatları 
hır ticaret gemisine dört homba isabet sokak 6 sayılı evde İtalyan tebaasından ye müracaatları ilan olunur. ilan olunur. 11, 14, 17 6387 (2895) 

LAL · 'deİ BUGÜN TAN'da 
TEL 2153 1 Altm P•ograın TEL 4248 

iSA .i\ılİRANDA ve GEORGE BRAND'ın Yeni Mucizesi .. 

ı ·· PIRLAHrALI KA.DJN 
(Adventure in Diamonds) 

2 ·KARTAL SÜVARift 2 ·VEDA BUSESİ 
BÜYÜK HARP VE S (Kiss Tlıe Boys Goodbye) 
SERGÜZEŞT FİLMİ R Mary Martin ve Don Amech 

J • POPEY KAHRAMAN Eğlenceli Mi Ki 

LALE S E A N S L A R TAN 
K. Siivnri : 14.30 • 17.25 - 20.28 ~ V. Busesi: 12.15-15.20-18.25-21.30 
P. Kaduı : 13.05 • ls.55 - 18.30-21.ı&S P. Kaıdm: ı:tss - 11.00 - !6.0S 
Cumartesi 10.05, Pazar 9 da b:l!llar RCumartesl, Pa7.ar 10.50 de başlar 

ettirilmiştir. K. Yörgiyadis kızı Anastasya aleyhine 6439 (2922) 
~İ KOLORDU ESİR DÜŞTÜ aç~.lan ~ahçenin izalei şuyu davasından 

•.. Libya takibinde müttefik uçaklar muddcıalcyh Anastasyanın ikametgfilıı 
auşman hava kuvvetlerini savaşa ınec- meçhul bulunduğundan tebligat yapıla
bur ederek 23 mihver tayyaresini talı~ madığt cihetle illlnen tebligat yapılma. 
rip etmişlerdir. sın~ ve duruşmanın -28/11/942 Cu.ın.ar

Son iki günde kuvvtlerinıiz 200 ki- tesı saat 10 talikine karar verilmiş ol-
lometı·e ilerlem.i:derdir. nıakla keyfiyet ilfuı olunur. 

Bulonyö ve Trent.o tilmenlerinin teş-- 6447 (2918) 
kil ettiği 121 inci İtalyan kolordusuyle :: •• --------------..-
61 inci Alman tümeni ve 10 uncu İtal- ~----------·-·-·-·· 
yan kolordusu tamamen denecek hal· D O K T O B 
de müttefikler eline düşmüştür. Salahettin TEKAND 
Çarşamba günü düşürülen ınilwer ÇOCUK HASTALIKLARI 

tayyareler.inin fazlalığı, mihverin yeni M'OTEI '\SSISI 
hava takviyeleri aldığını gösterınekte-
d Hastalarını her gün öğleyin saat 
rr. ' d Stalingradda hava faaliyetinin azal- en itibaren Numan zade sokak 

23 numarada hususi muayenehane-
ması da Libyaya gitmek için daha faz- sinde kabul eder. Telefon : 4342 
la Almnn tayyaresinin yola çıkanlma-
sından ileri geldiği tahmin ediliyor. ~.Ev: 3459 ••11••-·-·-·-·- --

ZAYt 
İzmir Tilkilik erkek orta okulundan 

aldığım 591 sayılı ve 13/7 / 942 tarihli 
tasdiknamemi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hükmi.i 
olmadığını ililn ederim. 

Ferit öztaç 
6433 (2917) 

Piyano 
Akort, Tamirat, Alım Satım , Kira 

iılerl .. 
Adil Imer 

551 

DOKTOR ö -
SULEYMAN ÇORUH ~ a~_..._...SAnLDr~ 

ÇOCUK. HASTALIKLARI '( I § Tepecik mahallesinde ıneyd~ so-
MÜTEHASSISI ~ kağmda beş oda içinde elektrık ve 

Birinci Beyler Sokak 42 Sayı.. suyu bulunan 49 nwnaralı hane ve 
TEL. ?MG altında bulunan iki dükkan satıhk-

Q Evi İnönil caddesi (Gödepe) 836 ~ hr. TnUplerin iıindekilere müraca-
0 sayı._ TEL, t43G 1 • 13 (2065) v ~atları ilan olunın. (2907) 12-14-16 

X~~/~~/A. 



SAHiFE 4 

---··----"(· 
l i Askeri vaziyet 1 l 
-=··----------------------- ------·=· 

Libyadaki mihver ordusunun 2'.e
ri alınması akilane bir harekettir 

R a{j.yo ga7:etesine göre, Cezayirden 
~ iirüycn Anglosakson orduları bugünkü 
J~on1nıel ordusuna hem kuvvet, hem de 
ır. l h: t" nıe bakımından kat kat üstündür. 
~·mal J\fr kad a Cezayir hareketlerinin 
c ok !'<"Tİ gcli~me~i Rom mel ordu~unu ta
,,. .. miy:e : ~n ha edilmek tehlikesine "ok
mu<ıtur_ Ru sebeple bu umumi geli ı;me 
r.1ibv('r I .. ibyayı terk ka rarın r vcrO:rt
mi~tir. Ve'>", yerinde bir htreke ı te ,._ 
y ıl abilir. 

iş göremiyeceklerdir. Çünkü bunlar hem 
azdır, hem de zırhlı kuvvetlere kar~ı 
koyması mümkün değildir. 

• 

YENİA.SIR 
o 

MIHJERE Gö~E 
---*·---

Fransanın 
işgali ta
mamlandı 

-*-
F .ransız ~şhirliği-
ne kuvvetle ih-
tima veriyorlar 

ez ı 

RUSYA HARBi 
-*-

yeniAlman 
hücumları 
başladı ____ * ___ _ 
Stalingradda büyük 

lıayıplar pahasına Al· 
rnanlar illi yüz metre 

ilerlediler •• 
Mosko,·a, 13 (A.A) - Tebliğ : 
Stalingrad ı la Ru, lar Alınan hücumla-

--*-- r;na mukavemet etmektedirler. Alman-

lC ıc ;z J4 Sonte$rin Cammotesl 1942 

Istanbulda eknıek işleri 

Ucuz ekmek 17, halk ek
meği27 kuruşa satılacak 

lstanbul, 1 3 (Yeni A•ır) - iki fiyat 
üzerinden yapılacak ekmek tevziatı pa
zar gününden itibaren başlıyacaktır. ls
tanbul belediye encümeni ucuz ekmeğin 
1 7 ve halk ekmeğinin de 2 7 kuruştan 
satalmasına karar vermiştir. 

Yalnız böyle bl· karar vcrilmes.i kar
~ısınd;ı mühim bir nokta göz öni.inde tu
tulmak gerektir; bu da İngiliz donanma
~ı tehdidi kar~ısında mihver ordularının 
Avtupaya taşınması meselesidir. Tobru
kun da düsmesi üz~rine mihverin şimal 
Afrikada .adece Bingazi ve Trablus li
manları kalmıştır lngiliz kuvvetlerinin 
yıldırım süratiy]e ilerlemesi Bingazi li
manından istifadeyj çok ~phe1i bir duru 
ma sok.maktadır ve Rommelin burada, 
tahliye imlc.8.nlannı hazırlamak üzere ln
,rilizlere karşı bir mukavemet gÖ!lte"rmc
si de mümkündür 

LondTadan verile n bir hab er g öre 
Fransız fiJo,unun T ulonu terketm~sine 
mani olmak için Almanlar büyük. ted
birler almıştır. Bu ~urctle bu filo, bir 
müddet ic:in d aha c;öziilmesi gÜ<; h i - n1u
amma olarak kalacaktır. Di ğer tara fta n 

İtalyan filo~unun şimal Afrikadaki ı\.n g
losak!ton cıka rmn hart-ketine ve ta şı tları
na ka r - ı r; alı1aca~ı h ;:ı. kkında hir. bir b elir 
ti yoktur. Fakat şimdi orta /\kdl'nizcle 
ki v.l 7: İ fe~i d aha mühimdir. 

l\f:hver kaynakları. mihver hava k nv
vetlr. rinin Cezayir ıııularında müttef ik de 

niz kuvvet v~ taı!ntlarına muvaffakıyetli 
akınlar yaptığını, 5 büyük ta~ıt batıtıl
dığı ve 4 taşıt va'l1tasının da at'ır ha!ara 

uğratıldığını bildirmektedir. Bundan ba, 
ka bir uçak gemisi ile iki muhribin de 
isabetler aldığını bildirmektedirler. 

Almanlar simdi SOO lıi· lar yüksek kayıplar pahasına 100 - 200 
lometrelih sahile müda· ~;~::::ik bir toorak kazancı kaydetmiş-
faa hUVVCtleri ayırmalı Yeni Alman saldır1';1arı bu sabah 

lıtanbul, 1 3 (Yeni A.11r) - Elde et
tiği 6 adet hüviyet cüzdanına bir takım 
biletler yapıştırarak gardaki iqc me
murluğundan muvakkat ekmek lcarnele-

ri aldıktan sonra fırınlardan aldığı ek
mekleri ellişer kuruıa satan Haydarpa• 
ta garında makascı Ali Akay Osküd.ır 

mifü korunma mahkemeli taafından 7 
ay hapse ve 300 lira para cezasına mah
ir.Cim edilmi,tir. 

l•tanbul 13 (Yeni Asır) - Gece ya
pılan ani kontrol neticesinde fırınlarda
ki un miktarı teııhit edilmiştir. 

zorundadırlar.. başlamıstır. Bir karşı hücumla Alınan 
Roma, 13 (A.A) - D. N. B. Bildiri- tozyiki ha{ifletilmiştir. 

Stalingradın <illıal batısında 150 duş·· - Ya~ların alınması kanunu aynen 
yor: "' 

Şimal Afrika Fransasında müttefik 
kuvvetlerinin Tunu.'! hududuna yaklaştı
i<ı bildirilmektedir; önlerinde her hangi 
bir mukavemet olmadığına göre bu kuv 
vetlerin Tunus hudutlarına varmı~ ve 
hatti. Tunus toprC\klarına girmiş olma~ı 
da mümkündüT. 

Vaşington Aln,anyaııın Akdcnizde bir 
çok denizaltı tahşit etliğini, fakat buna 
rağınen yüzlere~ ta~ıt ile yapılan se
ferde ancak bir mütıefik gımıisinin ba
tırabildiğlcrini ve İngilizlerin harp , ge
milerinin Bizcrtl'nin 100 kilometre ya
kınında bir yere binlerce Amerikan 
I:uvvetirİi çıkardıklarını bildirmiştir. 

İşga l edilmemiş olan Fransanın müt- man er ve sub.ıyı öldürülmüştür. Baş
tefik Mihver kuvvetleri tarafından ~- ka bir kesimde ile blokhavz tahrip edil
gali devam ediyor. Henüz bir başlangıç rniştir. 
devresinde olan bu harekat hakkında Batı Kafkasyada Tuapsenin :;imal 
şimdiden bir şey söylenemez. doğusunda düşmanın bir nehri geçme 

ITALYAN HALKI teoebbüsü püskürtülmüştür. 
Roma, 13 (A.A) - Curnale Ditalya Nalçikte binden fazla Alman subay 

gazetesi diyor ki: •İtalyan milletinin ve eri öldürülmüştür. Bir kaç tank ve 
hadi•eleri savaşçı bir ruhla ve büyük motörlü vasıta zaptedilm.lştir .. 

Parasız eşya kanunile 
birlikte kabul edildi 

alaka ile takip ettiği barizdir. Millet d~- Bazı yerlerde düşman çamura sapla-
manın yarattığı tehlikeleri ortadan kal- r.an taşıtlarını yakmaktadır. Bu kanundan lıimler istifade edecektir: ••• 

Bizerteye indirjleu Alman kuvvetleri
nin büyük bir iş yapacağ- sanılmıyor. Bu 
kuvvetler olsa olsa Anglosakson kuvvet 
J..rini bir kaç gün oyalamaktan başka bir 
---~~~~~---~-

Bu haberlere göre Romıncl kuvvetle
rini Libyadaıı geri alınağa karar verdi
ği takdirde cok müşkül ~artlar altında 
çalı~mak mecburiyetinde kalacaktır. 

lsviçrede heyecan var! 
"Harp hudutlarımız civarına gel
di, mevcudiyetimiz tehlikededir" 

B··rlin, 13 (A.A) - Fransadaki hiidi
•elcr t;viçre efkarına heyecan vermeğe 
devam etmektedir. Gazeteler sahifeleri
ni bu olaylara hasretmiş görünüyorlar. 

Latiribün Dölozan B. Hitlerin mek
tubunda yeni ~gali haklı göstermek 
için olaylan ürülen sebeplerin Fransa
yı tatmin etmiye<:eğini yazarak diyor 
ki: 

cFransa mütareke şartlarına sadakat 
gösterdiğini haklı olarak söyleyebilir. 
Fransa, Suriyede olduiıu gibi Madagas
karda da bu şartlara riayet için ümitsiz 
bir mukavemet kabul ederek evlatla
rından bir kısmını feda eylemiştir. Bu 
•ebcple Mareşalın yeni Alman işgalini 
protesto etmeğe hakkı vardır. Mareşal 

BERLINE GORE 

protestosunu resmen ve şerefli bir şekil
de yapmı~tır. Bunun platonik olduğunu 
söyleyenler de vardır. Fakat protestonun 
hukuki ve siya.si neticeleri şimdiden kes
tirilemez. 

Gazel Döloıan diyor ki: <Harp hudut
larımız civarına yaklaşmı~tır. Mevcudi
yetimiz tehlikededir. Uyanık bulunmak 
lazımdır. Bazı a,.ır:;keri tedbirler alınacağı 
söylenmektedir.> 

La Silis gazetesi de şunları yazıyor: 
cAkdeni'l.de ..ınuhasemalın genişlemesi 
keyfiyetinin az çok yakın bir zamanda 
İsviçre için ciddi mahzurları olacaktır. 
Sakin bir bölge savaş sahası olmuştur. 
Maamafih İsviçre lnlihim ihtiyat1ara ma
liktir.> 

LiBYA HARBİ 
-~* -*-

Afrika açıkların E ıihver Bingazi· 
da bir In,iliz 

kruvazörü 
ha tırıldı 
-*-Berlin, 13 (AA) - Fransız şimali 

Afrikasında Amerikan ve lngüiz ihraç 
kuvvetlerine karşı hareketlerde bulunan 
Alman denizaltıları Birmingam sınıfın
dan bir İngiliz kruvazörü Fasın Ati an
tik kıyıları açığında batırmışlardır. Ay
rıca Ttipinde bir muhrip te batırılmış
tır. Terhale koyunda ceman 22500.. to
ni\.'ito hacminde 3 nakliye gemisi batı
rılmıştır.Diğer denlzaltılarımız7 bin toni
latoluk bir deniz taşıtını babrmışlar 2 
vapunı hasara uğratmışlardır. 

Buji körfezinde Alınan ve ltalyan ha
" " tc~ldltr 10,000 tondan fazla hacimde 
bir vapurla küçük bir ticaret gemiçi ha
sara uğratmışlardır. Bunlardan biri o 
kadar ağır yaralanmıştır ki buna kay
bo im uş göziyle bakılabilir. 
Diğer ta raftan 2 büyük harp gemisiy-

1" 1 kru\'azlir ve 3 muhrip çok alçaktan 
pike hücü,nları neticesinde ağır hasara 
uğra "ıln1ı~tır . Seri savaş uçakiarımız 
gündüzlin Bujideki liman tesislerini ve 
Cezayiı· »• '.< : nındaki beyaz ev hava mey
danın ı lıom bnlaınıştır. 

yi tahlive etti 
---*·---

Berlin Tobruhun tahli· 
ye edildiğini de 

bildiriyor •• 
Berlin, 1 3 (AA) - A•keri mahfil

lerden bildiriliyor: 
Mıhver kıtaları Tobruk limanını terk 

elmişlerdir. A•keri kıymeti hajz h.,, şey 
tahrip edilmiş tir. ilk tahliyeye bundan 
15 gün evvel başlanmış ve tahliye için 
kafi bir vakit bulunmuştur. 

Londra, 13 (AA) - Amerikan Ko
lombiya radyosunun Kahire radyosu va
sıtasiyle dün aJc,am haber verdiğine gö
re mihv~r vapurları Bingaziden hareket 
etmişlerdir. Vapurların mihver a&kerle
rindcn ziyade idare memurlarile dosya
lar ve ricat halinde bulunan orduya ya
rayan malzemeyi alıp götürdüğü sanılı
yor. Bu gemiler hareket etmişlerdir. 1n
v.il iz1et gelince boş bir ~hrc gİtE"ct-kler~ 
dit. 

dıracak harekfitın yapılmak üzere oldu- Moskova, 13 (A.A) - Tebliğ : 
ğunu gözönünde tutmaktadır. MH!etin 12 son tcşrınde kıtalarımız Stalingrad 
Duçeye ve son zafere inanı vardır. Nalçikin .şimal batı ve Tuapsen.in ce-

Roma, 13 (A.A) - Yabancı gazeteci- nup doğusunda muharebeye devam et
lerin fevkalade bir toplantısında sala- mislerdir. 
hiyctlar makamlar su izahatı vermiş- Diğer cephelerde kaydc değer birşey 
ti r: yoktur. 

•Mihver devletleri Fraru,ayı işgal için Berlin, 13 (A.A) _ Alman haberler 
değil selratejik noktaları mükemmel bir bürosunun öğrendiğine göre, Alman 
Anglo - Sakson taarruzundan korumak kıtaları Alagirin doğusunda Rusların 
için harekele geçmişlerdir. Bu sebeple yeni hücumlarını şiddetli muharebeler 
Fransanın i~birliğini beklemekteyiz. Yererek püskürtmüşlerdir. 
Böyle bir işbirliği, yalnız Mihverin ve ---------------
Fransanın değil bütün Avrupanın men
faatine ve dahili sulhuna uygundur.> 

JAPONLARA GÖRE 
Tokyo, 13 (A.A) - . Alınan ve Halyan

ların işgal edilmemiş Fransa ile Korsi
kanın ~gali bütün japon gazetelerinde 
ehemmiyetli bir hadise olarak mütalaa 
edilmektedir. 

Asabi Şimbun diyor ki: 
•Alman kuvvetleri bu suretle, şimali 

Afrikaya yapılan Anglo - Sak.,on istiL'l
sına en güzel cevabı verm~ oluyorlar.> 

STRATEJ1K NOKTALAR 
ALl\'IANLARIN EL!NDE 
Berlin, 13 (A.A) - D. N. B. nin öğ

rendi~nc göre Alman uçak .savar batar· 
yaları cenup Fransadaki ehemmiyetli 
hava meydanlarının, se!ratejik yol ve 
noktalarının müdafc.la.~ını şimdiden ele 
almışlardır. 

BORTEK.lZ YOLU 
Vişi, 13 (A.A) - Portekize giden de

miryolları ınlinakalatı kesilmiştir. İs
panyaya giden demiryolları ~!emekte
dir. 

AMERlKAN PARAŞüTÇtl'LER1 
Tanca, 13 (A.A) - 55 Amerikan pa

raşütçüsü Tanca civarında yere inmiş ve 
İspanyol makamlan tarafından siHlhla
rından tecrit edilmiştir. Para~ütçüler en
terne edilmiştir. 

KAN ŞEHRtNDE 
Londra, 13 (A.A) _ Fransaya karşı 

hareketlerinde ltalyanlar Kan şehrini 
~gal etmişlerdir. Bu noktada şimdi ge
celeri 1"ıkların söndürülmesi emir edil
miştir. Bütün Fransız tayyare meydan
ları ve demiryolları Mihverin kontrölil 
altına geçm~tir. 

Alman ve İtalyan birlikleri İsviçre ve 
İspanya hudutlarındaki Fransız istih• 
kamlarına da el koymuşlardır. 

BlR TAKBtH 

BUGDAY GELECEK 
---*·---

Krom şilebi Ameri-
kaya gidiyor 

-*-Ankara, 13 (Telefonla) - Ameri-
kadan buğday getinnek üzere 6000 ton
luk Krom şilebinin gönderilmesi tekar
rür etmiştir. Vaplll' Y"kında Amcrikaya 
hareket edecektir. 

---o---
Finlandiya ya keten 
verip kağıt alacağız 

---·*---
Ankara, 13 (Telefönla) - Finlandiya

ya Keten ihraç etmek üzere bazı görüş
meler yapılmaktadır. Bir buçuk milyon 
liralık ihracat mukabilinde Tiryestede 
hazır bulunan kAğıtlann memleketimi
ze ithali tekili olunmuştur. 

Sıhhat Köıesi 
••••••••••• 

Bo~az nezlesi ••• 
---*·---

Soğuk mevainıde en çok meydana 
çıkan hastalıklardan biri ele budur. Bit
denbire vücutta lmıklıkla baılar. Arka
oından •teı }'Ü]caelir, 39 dereceye, daha 
yükseğe bile çıkar. Mide bozulur, dil 
pa•lanır, İftiha kaybolur. peklik gelir. 

insan bir ıey yemek, içmek istediği 
vakit yatarken biraz güçlük çeker, boğaz 
kurur, airır, yanar .. Boğazın içeraine ba

Ankara, 13 (Hususi) - Büyi.ik Mil
let Meclisi bugün Refet Canıtezin baş
kanhğında yaptığı toplantıda memurla
ra verilecek elbiselik kumaş ve kundu
raya ait kanunla yerli nebati mahsul
den ve pirinayı tasir ve tasfiye etmek 
suretiyle yağ istihsal eden sınai mües
seselerden muamele vergisinin ıAynen• 
alınmasına ait kanun layihalarını mü
zakere ey !emiştir. 

Memurlara kundura - ayakkabı te
darilti hakkındaki kanun layihası mü
zakere edilirken bir çok hatipler söz 
alarak bazı temenniler izhar etmişler
dir. Muhtar Berker (İçel) memurlara 
ucuz fiyatla sigara temini mümkün olup 
almadığını sormuş, bir mebus memle
kette fazla mikdarda kumaş bulunduğu 
halde bunların ihtikar mevzuu olduğu
nu beyan etmiştır. 

Bu kanunun maddeleri müzakere 
edildiği sırada Manisa mebusu Refik 
İnce yapılacak elbise - ayakkabı yardı
mının mütekaitlerle Eytam ve Eramile 
de teşmilini istemiştir. Eskşehir mebu
su İzzet Arıkan yardım meyanına De
m..iryolları. atöel)clerinde çalı.şan işçile

r!n de alınmalarını talep etmiştir, Y ah
ya İçel Kızılay memurlarına da elbise 
ve ayakkabı verilmesinin muvafık ola
cağı mütalhsında bulunmuştw·. 

Maliye vekili B. Fuat Ağrlı kürsüye 
gelerek bu yardımın yalnız devlet hiz
meti görmekle mükellef olanlara yapı
lacağım söyliyerck mütekaitlerle dul 
ve yetimlerin bu listeye ithalinin müş~ 
küUlt yaratacağını, çünkü mütekaitler 
arasında böyle bir yardıma ihtiyacı ol
mıyanların da bulunduğunu bildiğini, 
bu kanun mevzuuna mütekaitler ithal 
edilirse cesaretle ıEveh diyemiyeceği
ni beyanatında belirtmiştir .. 

Maliye vekili sözlerine devamla de
miştir ki: 

ıDaha ııeniş bir yardımı imkAn da
hilinde yapalım, bunu tetkik buyurun .. 
Bu kanunun devlete tahmil ettiği kül
fet soruluyor. Bu mikdar 11.234.000 li
radır. 

Maliye vekilinin izahatından sonra 
kanun aynen kabul edilmiş ve muame
le vergisi kanunu da kabul edilmiştir. 
KİMLER İSTİFADE EDECEK? 
Devletçe parasız verilecek giyim eş

yası hakkında bugün Mecliste kabul 

edilen kanuna göre umumi, mülhak ve 
hususi bütçelerıe belediye bütçelerin
den ve 3659 sayılı kanuna tAbi mües
•ese ve teşekkü.llerden aylık alanlar-
Oan. 

1 - 3659, 3661 sayılı kanunlara tilbi 
memur ve mwtahdiınlerle subay ve 
askeri memurlara, 

2 - 3659 sayılı, 3173 sayılı kanun 
hükümlerine tab; memur ve müstah
demlere, 

3 - Amele, işçi ve hamallar hariçtir. 
4 - Gedikli erbaşlarla gedikli su

baylara, 
5 - 3659 sayılı knunun 10 uncu ve 

3656 sayılı kanur.un 19 uncu maddele
ri şüınulline giren müteferrik müstah
demlere, 

6 - 3004 sayılı kanuna göre okul 
pansiyonlarında çalıştırılanlara .. 

7 - Kadroları 2822 sayılı kanuna göre 
tesbit edilen Posta, Telgraf ve Telefon 
memurlarına. 

8 - Bütçeleı·in masraf tertiplerinden 
alınan kadrolarda çalı~tırılanlara .. 

9 - Köy eğitmenlerine, 
10 - Köy öğretmenlerine, 
11 - Yardımcı muallimlere, 
12 - Umumi müvazeney dahil dai· 

relerle hususi idarelere ve belediyele
re tAbi müessese, daire ve teşeküller
den 3656 ve 3659 sayılı kanuna tllbi 
olanlara, 

13 - Maaş ve ücretlerini 3656 v-: 
3659 ve 3661 sayılı kanunlara tabi da· 
irelerle müesseselere bağlı dairelerdeki 
mütedavil sermayelerden alanlara .• 

14 - Radyo yayım müesseselerinde 
dai.nll surette çalışan yevmiyeli sanat
karlara, 

15 - 1727 sayılı kanun hükilmlerine 
göre tahsisat alanlara, 

Bir defaya mahsus olarak parasız 

giyim eşyası verilecektir. 
Tutrı 75 liraya kadar aylık alanlara 

ve eşlerine birer elbiselik kumaşla 
yalnız kendilerine birer çift ayakkabı, 
76 liradan 140 liraya kadar olanların 
kendilerine ve 'kanlarına birer elbiselik 
kumaş, 141 liradan yukarı olanların 
yalnız kendilerine birer elbiselik kumaş 
verilecektir. 

Bir elbiselik kumaş üç metredir. Pa
rasız giyim eşyasından bu kanunun 
ı;eşri tarihinde vazüede bulunanlar is
tifade edeceklerdir. 

Londra, 13 (A.A) - Vişi radyosunun 
bildirdiğine göre kabine Petenin başkan
lığında toplanarak General Jiroyu takbih 
eden bir boyannama neşretm~tir. 

* 
kılırsa kıpkırmızı görünür. 

Boğaz nezleoiyle birliku, burun nez-
lesi, göğüs nezlesi de bulunduğu çoktur. 

ve devlet yardımına muhtaç Memuı·lara 

olanlara M1HVER!N MÜDAFAA Çenenin altında ve iki tarafında ki bez-
HATLARI ler de çok defa fişerler. 

maddeler dağ•tılacak 
Londra radyosundan: Müttefiklerin Boğaz nezlesi üç gün, dört gün, bir -·------

şimal Afrikasına asker çıkarmalarına hafta sürer, daha ziyade devam etmesi Ankara, 13 (Telefonla) - Memur ve 
bir mukabele olarak Fransanın işgali nadirdir. Hastalığın müddeti geçince yut müstahdemlere devletçe yapılacak ucuz 
üzerine Avnıpada Mihverin müdafaa makta güçlük azalır, nihayet k.ayiıolur. eşya ve gıda maddeleri tevziatı etrafın
hatları uzamıştır. Şimdi B. Hitlerin mü- çocuklarda boğaz nezlesinin kulaklara da tedbirler alınmasına devam ediliyor. 
dafaasını düşündü~ü sahillere Akdeniz- da. bulaştığı çoktur. Nezle bademcikle- Memurlardan hariç olarak devlet eliyle 
de daha beş yüz kilometrelik sahil ilave rin yalnız bir taraftak.inde olur, boğaz yardıma muhtaç görüleceklerin listesi 
edilmiştir. Bunlan müdafaa için Alınan- ağrın.sı da tiddetli gelirse ateı çok yük- de belediyelerce hazırlanmaktadır. 
]arın Rusyadan asker Çekmft"'e m~bur Memurlara şekerin nüfus ba•ına ay-~s ~- •eline, orada bir çıban payda olduğu • 
olacakları tahmin edilebilir. Mlhverci- hatıra gelmelidir. da 600 gram üzerinden eski fiyatla ve-
ler Korsikada dahi garnizonlar bulun- rilmesi tekarrür etmiştir. Mikdarı 30 bin 

hafta başında belli olacakbr. 
Zeytin yağı tevziatı mikdarının, mua

mele vergisi olarak alınacak yilz~e 12 
buçuklarla ayrıca mübayaa edilecek 
yüzde 15 ]erin baliğ olacağı yekfuı anla
şılınca tayin edilecektir. Bu tevziat için 
nakil ve depo tesis ~!eri, kap vesairenin 
temini hususlannda da hazırhltlar yapıl
maktadır. 

C nup Fransa sahillerinin işgali uınu
m:yet ;' zere sona ermiştir. Akdcnizdck.i 
Fnnsıt fi! oou baskomutanı ile Tulon 
ko. : tan Fran.<ız harp geınilcriy le de
niz L -~ünti An ·1o - Sa.ksonların her tC'
cav·;, .. ne kal"jı müdafaa edeceklerine 

Kahire, 1 3 (AA) - Perşembe ak
ıamı müttefik pilotlar Tobrukta büyük 
yangınlar görmüşlerdir. Bu hal mihveT 
kıtalarının ıchri tahliyeden evvel iaşe 

depolarını yaktıkları hissini vermiştir. 
fngiliz v~ Amerikan bomba teşkilleri 
T obruk - Gazala yolunda otomobil top
luluklanna büyük ha.arlar verdinnişler
dir. Hedeflere tam isabetler kaydedil
mi,, 14 kadar yangın çıkarılmıştır. Bir in 
giliz uçağı Gazala civarında 200 kadaT 
otomobili makineli tüfek ateşine tutmuş 
tur. Büyük hasarlar kaydedilmiştir. 

durmağa mecbur olacaklardır. Boğaz nezlesi bazılannda sık "'k tek- ton tahmin olunan şekerin serbest ola- Aynca sabunlar da imal ettirilecek
fu. Her tarafla birden hazır bulunmak ra:rlar. O zaman idran analiz ettirmeyi rak ve ne fiyatla satılacağı önümüzdeki 

mecburiyetinde olan Alınan ordusu ister unutmamalıdır. Böbreklerden kan gel- .İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİmmmmaİİİİİİİİamİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ\ 

ıl • •c · n söz vermiş oldukları için ---------------
F 'ı · v Döç0 Tulon müstahkem böl- Ruzvelt ve Çörçilin Fransız şimal!. Af
g nin iman \'C ttalyan kıtaları tara- rikasına yaptıklan tecavüzle elde etme-
{ ~d l edi!m~mesini emir etmişler- ği düşündükleri neticeye erişemedikleri 
rl'r hususunda şüpheye mehal olmadığını 

B rlin. 1~ (A.A) - Gazeteler Fransız yazıyor. 
şi · Ii Af '<a'1n1aki durumu inceleye- Vaşington, 13 (A.A) - Portekizin Va
rck A. n ord c:..ıınun müdahalesinden şington elçisi B. Dubyanki dün B. Ruz
beri miit eO:ler in fazla eyimserlik ema- veltle görüsmili;. Bu ziyaretten sonra 
relerin·n cok ~zaldığını kaydediyorlar. gazetederi kabul ederek Amerikan kı
•Ilcrlincr Loh l Anzavker gazetesi di- lalarının Fransız simall Afrikasında ka
yor k' · 1 niliz - Aınei-ikan saldırışının raya ~ıkması mün~sebetiyle B. Ruzveltin 
g•IL5m 1cri ' n z yado Londrada hayal göndel'diği do•tane mesaja rei' Karbo
•ükııt n.1 seb p c.lmuştur. Bunun sebebi nanın cevabını getirdiğini bildirmiştir. 
gı:: n •ş "<lr ı ':.5 t sahasında işlerin yavaş B. Dubyank bu cevabın mesaj kadar 
}~: · "c w A~.nan _ ttalyan mukabele- do.•tane olduğunu belirtmiştir. 
sin'n sJ : " tid' r. Alman bomba uçakları Tanca, 13 (A.A) - İspanyol hüküme
t-· ,J i. 1 ~ 1 ~'.ylc dn~..ınn"J.'iına ehen1mi- tinin Madrit - Tetuvan yoliyle Tancaya 
yNı i k ,. ı. ar vndirmislerd i~. Mcittcfik- gelen hususi mümessili müttefik elçile
J,r: r , "di Avrupada ikinci cepheyi riyle görüşmüş. Ve İspanyanın duru
kı..rn ok i.-tedikleri a~ıktır. munu kolaylaştırmak için mümkün olan 

dJ, r .,er Naı'ıc Avfgobe• gazetesi şeylerin yapılmasını rica etmiştir. 

müdafaa, isler tecavüz balonundan bü- mcoi de mümkündür. Bu halde boiıaz • 
yük çapta hareketler için eskisi kadar nezlesi, böbreklerde had bir iltihabın 
büyük kuvveti elinde bulamıyacaktır. alameti demektir. 

----·- Böyle teYlerle ihtilat etme~ bir bo-
Alman teblfg" i ğaz nezlesinin tedavisi basit olur. Boğaz 

da ağrı geçinceye kadar odadan çılcma
Berlin, 13 (A.A) - Alman tebHği: mak, hatmi çiçeği gı'bi yumuşatıcı şeyle
Kafkıuıyanın batı kesiminde dü!!Jllan rin euyu ile 11cak olarak gargara etmek 

hücumları püskürtülmüştür. Alagjr çev
resinde Alman aı!a kuvvetleriyle mu- yeti\rir. Bir budak ılık suyun içenine 
vakkaten irtib&tı kesilen bir zırhlı teşki- bir kahve kaşığı oksijenli au ile bir par· ı 
limiz dü~manın hücumlannı püskürttük- ça karbonat kaTıı,btarak onunla gargaTa 

etmek iyi gelir. Ga~arayı günde bir kaç •ı ten sonra yüzlerce e~ir alarak civardaki · 0 

defa yapmalıdır. Alman kuvvetl-eriyle tckraT irtibat pey-
da etmiştir. Boğazda ağır şiddetli olunca bayuna 

Stalingradın cenubunda Romenler bir sıcak suya yatınlmış bezler koymak, pa
tabur kadar dü,man kuvvetini püskürt- muk sarmak ağnları azaltır. Sıcak süt, 
müştür. Stalingradda kıtalarımız. dağı- çorba, patates püresi... 
nık düşman gruplarından dün alınan ara Pekliğe karşı kendi kendine müshil 
ziyi temizlemişlerdir. i18.ç içmekten ve içirmekten çekinmelidir. 

Şimal ve merkezde mevzii faaliyet ol- Müshil ilaç insanın mikroplara karşı mu-

BUGÜN 
rttATINELERDEN 

iTiBAREN 
Senenin en heyecanlı aşk ve macera ~ahcseri . 

APOLL «KiRLi _JO :.N ·y . MIRA 1;; )) 

BAŞ YARATICILARJ . 
Çapkın tavırlarile bütün ~ Nefis şarkılarile dinleyicileri 

gönilllcri fetheden :; gaşyeden 
TYRONE POWER § DOROTHY LAMOVR ~ 

Aynca : BOKSÖR CİVCİV eğlenceli renkli Mil<.i 
SEANSLAR : Hergün - 1,15 • 3,15 - 5,15 - 7,15 ve 9,15 de 

muştut. kavemetini azaltır. Boğaz nezlesinin sık 
Alman hava kuvveıleri dütman de- sık tekrarlanmasına ae1:ıep olur .. Müshil 

mir ve kar& yollar:~:lc yap:l ın n kli,·ata ilacı ancak hekim lü1.um görürse re~ctey-
'ıücum etmiştir. \le verilir. 

Cumartesi ve Puar günleri oabah 11,15 de başlar:. .. . ~ 
DİKKAT : Haftanın bütün günlerinde ilk seanslarda butun mevkilerdej 
tesızimt v!ll'dır. SALON 30 KURUŞTUR. =- , 
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