
Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eserler.inin bek~ 1tıbahlan çıka,. siyasi gazeted.ifo. 
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Müttef· ler ilerliyor 

General Eise-ııhover 

Himaye 
Tedbirleri ____ * ___ _ 
Çolı yerinde olan bu 
fıararın içine daha 
lllr ııuım vatanda, .. 
ların alınmasına 
zarUf'et vardır •• 

HAKKI OCA.KO<'.iLU 

Başvekilimiz Sükrii Saraçoğlu para
nnzı kıymetlendirmek için alınması lü
:tumlu görülen tedbirleri Biiyük Millet 
Meclisine izah ederken sabit gelirli va
fandaslara yapılacak yardım mevzuu 
iizerinde ehemmiyetle durmuşlardır. 

Bükümet reisliğine geldiği ilk gün
den beri Saraçoğlmıu en çok meşgul 
«"den meselenin bu olduğunu da yakı
••cn biliyoruz. 

Filhakika bugiınlin bayat şartların
dan en ı.:;ok ıstırap ı.:;ekenler de bunlar
dır. Hiikiimet y11ptığı tetkiltlcr netice
sinde memur, eıncJdi \'C devletten ayhk 
alan dul ve vetimlcre ucuz ekmek ve 
şeker \ıermcği memurlara aldak1arı ay
lıklnra göre elbise ve pnpuç vermeği, 
ınaliyct fiyatına bulgur, pirinç zeyün
ya~ dağıtmayı karar altına almıştır. 

Muztnrip vatanda~lara imk3n dahi
linde yapılan bu yardımdan sevinç duy
lnıyarak hi~ bir ,·atandaş me\'cut de
iıldir. 

Yalnız ehemmiyetle gözönündc tutul
lbak zarureti \•ardır ki hayat pahahlı
fından ıstırap du~·nn sabit gelirliler 
yalnız memurlar, emekliler ·ve dullar 
dej!'ildirlcr. 

Daha bir kısım vatandaşlar vardır ki 
bunların maişet şartlan memurlardan 
tok ağırdır. 

Eytam ve Eramil maaşı alan bir kı
lnn vatanda~lar.ı hiikiimet onar yıllık
larını vererek devletle alakalarını kes

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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M littefi kler taarruza hazırlandı 

-Ameril<an kıta
• • 

lngiliz 
ları ıyı karşılandılar 1 

-----... ~- •.. 
• ;. Londra, 15 (A.A) - Amerikan ve 1n- yeni sahil çıkarmaları ya.pmış1axdır. 
giliz kuvvetleri Tunus topraklarında Fransız garnizonları inatçı bır mukave
süratle ilerlemektedir. Bone limanının met göstermektedirler. Bu mukavemet 
paraşütçüler tarafından zaptından sonra hareketinde Fransızların yalnız başına 
bu harekftt bütü.'"l Tunus cephesi boyun- uzun bir zaman dayanmalan mümkün 
oa genişlem. iştir. olmadığından müttefikler süratle ilerle-

+ mektedirler. 
MtHVERE KARŞI Amerikan Protkastin Korporesitinin 
MUKAVEMET verdiği mahlmata göre Cezayir,,, halkı 
Londra radyosundan: Şimal Afrika Mihver mütareke komisyonu aza.ıanna 

harekatında ilk hamle Amerikalılar ta- karsı büyük nümayişler tertip etmişler
rafından yapılımşsada şimdi birinci or- dir.-Anıerikan kuvvetlerinin müdahalesi 
du 11Sıl büyük yükü üzerine almıştır. olmasaydı ciddi bir durumun önüne geç
Bu kuvvet DUnkerkte bulunan asker- mek kabil olamıyacaktı. 
lerdrn müteşekkH olup intikam his.siy- HEDgF NEDİR ? 
le doludurlar. Büyük kısmı ttalyan as- Nevyork, 15 (A.A) - Harbiye Neza-
keti olmak üzere Mihvereiler Tunusa (Sonu Salıife 3, Sütun 2 de) 
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General Mak .W. Kla-rk 

Belediye reisi fırınları teftiş etti 

Dün mütekait, dulların ek
mek kartları tepdil edildi 

----*·----
h • Dün defterdarlıkta aabahtan akşa-Me m Ut• la ra ellerindeki karn~lf'rle da ayır· ma kadar faaliyet gösterilm!ştiT. Müteka 

itlerle dul ve yetimler defterduhğa ba, 
mi beş iaşe ve aiyim maddesi verilecek VUTaraJc fotoğraflı hüviyet vankast a]. 

""" mııılar ve bunlarla ten:ı:ilatlı elemek kartı 
------------------------------tedarik etmişlerdir. Bazı kimseler tebli-

Vişl donanması 

Tulon limanından avrılamazsa 
belki de kendi kendini batıracak 

---+- -
Korsifıada İtalyanlar 
Fransız garnizonlarının 

ınulıaveınetiyle 
lıarşılaftdar .. 

Londra, 15 (A.A) - Royter: 
Londrada salahiyetli mahfillerde be

lirtildiğine göre Fransız donanması, 
Anglo Saksonlaıa sempatileri için de
ğ.il, mihveri ~evmedilcleri için müttefik
lerle birlikte savaşacaklardır .. Donan
ma kurtulmağa muvaffak. olamadığı 
takdirde kendi kendini bahracaktır. 

MÜRE'CTEBAT GEMİLERİNDE 
KALIYOR. .. 

-:.-a-•-a-a ~-• •- - -.a- M -J- •~ 

~.tilli Pivan~o 

377.161 
Numaralı bilet 20 
bin lira kazandı 

Ankara, 15 (Hususi) - Milli Piyan
gonun 12 inci t~rtip plfuıının birinci 
keşidesl bugün yapılmıştır. 

377161 numarl! bilet 20 bin lira ka-

gattan haberdar olamadıklan için mü
racaatla ekmek kartı alamamı~lardır. Bu 
gün hu gibilere ekmek ve iate kartlan ve 
ri1ecektir. Devlet memUT]anndan kart· 
lanm değiştirmemiş olanlaT vana onlar 
da bugün kartlannı tebdil edccıek1erdir. 

Maaşlı Ye ücretli memur ve müstah
dim lere mahsus kameleT numaralıdır ve 
Ankarada tabettirilmiştiT. Bu karneleı' 
cfl'! karnenin verildiği vilayet ve kazanın 
ııdı. ınemUTUn adı ve soyadı. daiTeıri, 
memuriyt"t unvanı yarılıdrr. Karnenin 
ikinci aehifesinde mt"murun foto~fiyle 
bC"lll'!me~e mecbur olduğu nüfuslaT ya
nlıdtl'. Üçüncü aahifede 25 numaralı 
kuı>on mevcuttur. Bu kuponlann her 
hiri, memurlara ven1ecek bir iaşe mad
deıoine veya giyim ewasına aitt:İT. 

Dördüncü ııahifE>de memuriyetten ay
nlma halinde bu kıımenin ve-ren maka
mıı iade ve iptal edileceği, sile ttisinln 
nlümü halinde evvelce ven1rrrlş olan 
kame ve ekmek karh ile diğer tevziat 
kartlarının, mae!la mustehek ııile efradı
"" maaş tah-ıisin~ kadar muteber olduğu 
ııile efradından birin1n ölümü veya ia~ 
"akkının iskatı halinde karne veren ma
kamın lü:nımlu me!mlhatı vel"eCe~i. kın-

(Sonu Sahife .. Sütun 2 de) Tulon, 15 (A.A) - Tulonda silkUn 
hüktim sUrmektedir. Mürettebatın harp 
gı:omilerinden çıkmalarına müsaade edil
memektedir. 

zanmıştır. 

139468, 288700 numaralı biletlere de •nıımmmııım1111111111ın1111111111111rnnııım111~ 
~~~ 

(Sonu Sahife 4., Sütun 6 da) umuıının111111mmu1111111111nınnım11111m1111 
(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) SON DAKiKA 

•••••••••••• 

KAHRAMANLAR GÜNÜNDE 
---*·---

Bul~ar harbiye 
na11rının sözleri 

-*-Sofya, 15 (A.A) - Harbiye Nazın 
bugün askeri mezarlıkta ckahraman1ar 
günü> münasebetiyle şuhları söylemiş
tir: 

<Bulgar milleti, milli birliği uğrunda 
bir çok harpler yapmış, fedakarlıklara 
katlanmış ve bir çok ev1Mını feda et
miştir. Bugün Bulgar birliği ülküsü he
men hemen tehakkuk etmiştir. Kahra
manları burada minnetle yadetmek ll
zımdır.> 

YENl ASIR Matbaasında basılmıştır. 

Amerikan ilımç Jcu.~etleri kanıya çık.anlıy0r 

Afrika çıkarmalarından sonra 

Harbin 
"" 

sonu S?Örül
başladı mege 

* 
:!~;~1::~'!.a~~:~':!:. ~--iiAŞV'EK°ALET rEiıliGi"i 
!An~ ":';::::ış':~ p- Şeker 1 

zete1er batı çölil ve şimal Afrikası hare
ketlerin<fe kaydedil.en inkişaflan belirt-
~~~ f. . 

Sunday Times yazıyor: Harp manz:a- ıyatJ 
rasının dramatik ,dc1de değiştiği görül-
müştÜT. Sahne açl1'1 MıstT muhaTebeai
nin nferiyle bqlamıştrr. Mihverin ui
radığı darbeler mükemmel bir İş biTliği 
sayesinde ayni derecede parlak drama· 
tilt hiT ikinci harekete daha sebep ol
muştur. Şimal Afrika çrka.rtmalannm 
lnkiıµıfı vaziyeti tamam.iyle değiştir
miştir. Burada kuanılan muvaffakıy~
ler son derecede bOyük bir ehemmiyeti 
hlizdir. 

Ayni gazete Fransa işgalinin askeri 
bakımdan bir ehemmiyeti olmadığı ~ 
manyanın lgal .-ha.ını genişletmesi 

karşılaşbğı güçlükleri hiT kat daha ağrr
laştıracağmı yanl'lllt diyoT ki: Harbi h· 
zanmalt ~in daha iyi çalışnak lizımdıT. 
Her h.:kle fUTUI anlaşılmısnr ki kati za
ferin eYYelce tahmin edildiğinden daha 
erken kaz:anılmua attık kuvvetli bir Jh
timaldtT. 

HARBiN SONU 
Ob8el"Ver diyor lı:i: Bir kaç g6n e'YYd. 

(Sonu Sahife 3, SDtun 3 te) 

Bugünden iti bareıı 
beş lira oldu 

Ankara, 15 (A.A) - Başvekalet
ten tebliğ edilmiştir: 
1 - 942 şeker kampanyası için 

pancar fiyatlarına ilaveten kiloda 2 
kuruş zam yapıldığı gibi Türkiye 
seker fabr.ikalan 1942 kampanya
sında fabrikalara teslim edilen ve 
edilecek olan pancarın yüz.de biri
ne kadar müstahsile prim olarak 
şeker verilmesi tensip edilmiştir. 
2 - 403 sayılı kararla 16/11/1942 

pazartesi sabııhından itibaxen şeker 
satısı serbest bırakılmış ve 400 .sa-

l yılı kararla· da bu tarihten itibaren 
fabrikalarda şekerin toptan fiyntı 

CSGnu ~ahife 2. Si.itnn 2 de) 
O.a_ı_ı_ı_n_a_ı:ı_ı_a_ıı_r_r,..~M••) 

Sir StafJord Krips'in nutku 

Harpten soııra büyük 
bir Avrupa konseyi 

tesisine zaruret vardır 
LiBYA ZAFERi 

* 
Derne 
düştü 
-*

Sekizinci ordu Timi-
miye kadar ilerledi 

-*
lngfllz av tayyareleri 
GazaJen!n doğusunda 
mihver fıuvvetlel'ine 

hücum ettiler .. 
Kahire. 1.S (A.A) - Sekizinci ordu

nun Timimiye yaklattığı ve düşmanın 
bakiye kuvvetlerini tiddetle talip etmek 
te olduiu gelen haberlerden an]apl~ 
tu. 

MISJR BAŞVEKIUNIN BEY ANA Ti 
Kahire. 1 S (A.A) - Başvekil Na

has paşa. seJcjzinci ordunun aon mUVllf
fakıyetl~rini övmüş ve demiştir ki: 

c Demokrasiler için zafey gününiin 
yakın olduğuna eminim. Mihver Mmr 
topraklanndan kovulmuştuT, Şimdi Llb
yada tak.ip edilmektedir. 

Mısır ve müttefiklerinin geçiTdiği en
dişe saatleri aTBdaki dostluk ve tesanüt 
ve itimadı kuvvtlendinniştir.> 

Londra, 15 (A.A) - Kahlrede alı
nan ve henüz teyit edilmeyen bir habe
re göre Rommel kuvvetleri Demeyi 1f-. 
gal ederek f'!eride bırakmıştır. 

TiMiMi öNLERINDE 
Kahitt. 1 S (A.A) - Dün sekizinci 

---*·---
Sir Krips, bütün .lııtala· 
ra şamıı bir de dünya 
fıonseyi hurulmalıdır, 

diyor-
Londra, 15 (Radyo) - Bugün W esı

minster belediye binasında bir konuşma 
yapan Sir Stafford Krips harpten sonra 
gelecek sulh devresine temas ederek bu 
hususta tngilterenin tasavvurlannı ve 
şahsi dUşüncelerini anlatmak fırsatını 
bulmuştur. Sir Stafford Krips, mü.Dev~ 

(Sonu .Sahile ı, Siituu 3 te) 
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SAHİFE 2 

TARiHi ROl~AN 1l azan : Sahin Afıdı:man 
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u e~ci Jıurtarardcu•ııı ceh r~?:;?t .. ini ~arGnldıta go· 
rem; .. :o:rum. Her halde betna :va· ancı de6.i~..:-nizn 
Derin bir korkuya tı tu1an Emin r, -a _ Yit gönderdiğim adamlar bu ~te 

Tosun be} d n sordu: mU\·clfak olrmıyacak o1urlars:ı? Alı, 
- Eviın·.zc s;:tmediktcn sonra bu gc- bl'n pek bil) iık bir halada bulundum. 

ceyi nerede geçireceğiz?.. Bu işe üc :-d, mı mMnur edecek yerde 
Karım Zeynep -:imdi evde bizi b kli- büyiik bir kuvvet göndcrm"livdim! 

yor. Benim vt' kızımın bu gece eve dön- B<'nli Yosma belkide Kara celliiılann 
mediğimizi c(irccek olursa O buna pek elinden kcIYrsini kurf.tır..,bilir! .. İyisi mi, 
:ziyade merak edecektir.. her htimalı gfö~önündc bulundurmaby-

Aralarında bu surotlc konu'lan üç dım .. Ve avı kacırmnmak çin bütün ta
ııdam aralanna Bt:nli Yosmayı da ala- zıları onun peşine salıvcrmekliğ·m icap 
rak yürümeğC' başladılar... ed--ı di.. tst.csem bir ordu bile glinderebi

Tosun bey Emin or.a ile konu~mağa l Hrdim .. Ah nı-dcn ben bc;yle bo<: bulun-
devmn ederek ona dedi ki: dum da bu i~i yapmağa Kara M sutla 

- Geceyi cvinizdC' geçirmek sizin i<'in iki arkadao:ını saldırttım!.. 
çok tehlikeli bir hareket olur!.. Hep bir- Böyle düo:iincn Ali paşa kendi kendi
liktc bizim t'\'e ~ilı-ı1 f'l'yiz!.. En iyisi, sini avutmak lcin içinrl~n konu ,masın
şimcli sizin eve gidelim. karınızı oradan da d ·varn ,,derek: 
alırız.. Sonra hiç vakit gl'cirmcden gc- - Fakat B~ nli Yosınn bir kuc; olsa bu 
lir, bizde misafir olur~unuz!.. adamlann f'l°nden kt>ndbini kurt:ırnmaı. 

Bu dakikada Benli Yosmanın r:önlün- dedi. 
d • arük hiç korku kalmamıştı. Onun Cellfıtlar pl'k yam:m, is bilir ve bcce
ycı ine güz l Çenginin bc:nr.-:ini tatlı bir r:k!i adamlardır .. Ellerine geçen b:: avı 
duygu doldurmuştu.. öyle kolay kolay bırakmak istcmC'zler. 

Genç kız şimdi kalbini hızlı hızlı oy- Hem aradan o kadar uzun vakit geç· 
nalan derin bir ht'.'yt'.'canm biitiin ben!i- medi .. Bir az sonra, nıuhakkck Benli 
ğini sardığını seziyordu.. Yosmayı burnya getirecd .. -icrdir .. 

O ortalığın derin bir karanlık içinde Be~. ~.endirni beyhude yere, bo~ bo· 
gömülU olmasına roğmen bu dakikada şuna uzup duruyorum... . 
babalığiylc konuşan adamın kim oldu- - B 1 T :'il F D 1 -
tunu sezer gibi olmuştu .. Vakıa ortalık -•-----
göz gözU gönniyecek derecede koyu bir BELEOıYE RE1S1 FJRINLARI 
karanlıkla muhat bulunuyordu .. Ve ya-
nında bulunan adamlar genç kızın gözll- T E f T 1 ~ ET f 1 
ne sim siyah gölğelerden ibaret gibi gli
riln üyorlardı ... Fakat birden bire gön
lUnc dolan heyecan zihnini de harekete 
getirmiş ve genç kız bu sayede kendisini 
cellatlann elinden kurtaran adann bir
den bire tanımıştı .. Aman Yarobbi!.. 
Yoksa o yanılıyor muydu? .. Acaba genç 
kız epiyce :zamandan beri, geceleri sık 
sık rilyasına giren gilzel delikanlı ile 
lmdi karsı karı:ıyn gelmiş mi bulunu

yorc1u? .. 
Kendisine gayet kıymetli bir gerdan

lık veren bu kibar, yakışıklı delikanlı
nın halırası Benli Y<>Sma için, onun ver
diği hediyeden çok Ustün bir değer ifa
de ediyordu. 

Analığı Zeyneple şimdi yanında bu
lunan babalığı Emin ağa, Benli Yosma
nın geceleri uykusunu knçıran bu gil
zel delikanlının Damat lbrahlm paşanın 
oğlu olduğunu ona söylemişlerdi.. Genç 
ki% hatıl\ adının Tosun bey olduğunu da 
aklında tutmuştu ... 

Yolda konuşa konuşa ilerleyen üç 
adamın ortasında giden Benli Yosma bil
tiln bunları hatırlamaktan doğan derin 
bir heyecana tutulmaktan kendLı;ini ala
madı .. Ve yanında bulunan delikanlıya 
bakarak titrek bir sesle ona dedi ki: 

- Ah, efendim .. Siz bu gece bizi adeo
ta ölUmden kurtaı-dmız.. Yaşadığım 
mUddetçe bize karşı yaptığınız iyili&ti 
hiç bir vakit unutamıyacnğını. Şu daki
kada ortalık çok karanlık!. Beni kurta
ranların yilzlerini görn1eğe ve onları 
tanımnğa muktedir olamıyorum .. Fakat 
içimde doğan bir his bana sizin ynbanet 
olmadığınızı onlabyor.. Sitl bir yerde 
evvelce de gördüği.imli hatırlar gibi olu
yorum .. 

Acabıı zihnimi aydınlatan bu duygu 
beni yanıltmıyor mu? .. 

Size yalvnnrım, bizi kurtardığınız gi
bi kim olduğunuzu söylemek liitfünü de 
yine bizden esirgemeyiniz.. 

O vakit Tosun bey derin bir teessür 
içinde bulunduğunu nnl<?tnn yumuşak 
bir sesle: 

- Ben Damat İbrahim pasamn oğlu
yum.. dh•e cevap verdi.. Adım Tosun. 
dur .. 

* Yavuz Ali paşa, o gece Bubüzzevüde 
Benli Yosmanın raks etliği kahveden ay
rıldıktan sonra hiç bir yere uğramıya. 
rak doğruca sarayına geldi.. Odasına çı
kan Mısır valisi mUthlş bir üztintü için
de bulunuyordu.. Bir yerde oturamıyn· 
rak bUyUk odasının içinde dolnşmağa 
başladı... Blr az önce görtliiğU güzel 
Çenginin haya 'i gözün tin önünd<.>n bir 
tilrlü gitmiyordu ... 

O ne kaş!.. Şfilr denilen bir takım bu
kendlsine UzUnlü veren fena düşüncele
re cevap vermek için kafasını zorlayıp 
duruyordu .. 
Yavaş adımlarla odada dolaşırken 

içinden kendi kendisine diyordu ki: 
- Ben şimdiye kadar pek çok güzel 

kadınlara rastlamışım.. Fakat bu dere. 
cede bir f!ilzt'lle knrsıloştığımı hiç hatır. 
lam•yorum .. 

O ·ıe kaş! .. Şfıir denilen bi rtakım bu· 
dnlalnnn tavsü etliği şekilde tıpkı bir 
hilUI biçitnini andırıyor .. 

Hele gözleri ne kadar tatlı, mliessir 
bakışları ihtiva ediyor .. Bu bakışlar 
keskin bir ok gibi, onları görür gör
mez, uzaktan benim ka1bimln içine ka
dar işledi!.. 

Acaba Benli Yosmayı buraya getir
mek için gönderdiğim ndamlanm bu ışı 
becenncğe muvn{fnk olacaklar mı? •. 

Ve bunları düşünen Ali p~ zihnini 
saran endişelerin tesiriyle birden bire 
üzüntii içlncle knln.1ştı: 

-*-(Bn tarafı 1 ınci Salıifrde) 

ne hamillerinin memoriyet mahallerinin 
tebdilindc mevcut karnenin tebdil edi
leceği. karne veya ltıırthiT üzerinde ya· 
pılarak ııahtekarlığırı veya tahrifin veyn 
taklidin Türk ceza kanunu hükümleri 
dnhüinde ceznlandırılnca~ı yazılıdır. 

MEMUR EKMEôl 
Diin memurl r 16 kurus 1 O paradan 

ekmek tedarik etm~lerdir. Halk r.kmeği 
2 7 kuruşa satılmıştır. Göztt"pe ı:e Cüzel
yalı fırınlarında dün aabah erkenden ele
mek kıtlmndığından bilhassa Göztepe 
halkı diğer fınnlara ba~ vurmak zorun
da klmışlardır. Göztepede c;ıkar,lan ek
mekler ötedf"nberi ihti ... aca cevnp ver· 
mcmektedir. 

BE!..E.DiYF. REtSINI 
TF..FTIŞLF.RI 
Belediye re.iai B. Reşat Leb1cbicioğlu 

dün ehrin muhtelif semtlerinde fırınla
n teftjş ederek lüzumlu tedbirleri aldır
mı~t1r. Az ekmek çıkaran veya ekmeği
ni erken bitiren fırınlarda tdcrar ekmek 
çıknrı1rnn!ına emir verilmis ve hu su
retle izdihnmın önüne geçilmiştir. 

Yapılan hesaplara göre, lokanta ve 
g-nzinolard d·me.lc memnuiyeti ha,.lıva
lıdnnberi geçen bir hnfta iç.inde hmir 
fırınlarında 1 00 çuval un tasınruf rdil
mistir Bu da fırıncılnnn yaptıkları gi7.li 
rkmek sah!!larını meydana çıkarmıstr. _____ ,. ___ _ 

BAŞVEKALET TE8UGı 
-*-(Baştarafı 1 iııci Sahıkde) 

nmhalfij mairafları hariç, kristal 
kilosu 4SO kuruş ve küp kilo•u 500 
olarak tesbit cdümiştır. 
Şeker fiyatlarındaki bu artma 399 

5.'.lyılı karara müsteniden verilen 
şeker beyannameleri ve beyanname 
vcrmiyenlerle mevcutlarını noksan 
bildirenler nezdinde beyanname hn· 
rıci tesbit edılen şekerlere müteal
lik zabıt varakaları muhteviyatma 
da şfunlldir. 
ziatln lüzwnuu göre icra vekilleri 
atla lüzumuna göre İcra vekilleri 
heyetince tayin edılecck sair ihti
yaçların karşılanmasına tahsis olu
nacak şekerlerin fiyatlnn fabrikalar
da kristan 120 ve küp 140 kuruştur. 
Bu maddeye göre tevzi edilecek 

sekcrin nevini stok vaziyetine göre 
Türkiye şeker fobrikalnn Anonim 
~·rketi tayin edecektir. 
4 - Belediyeler şeker fiyatlarına 

yapılan bu zamma göre mahalli şe
ker fiyntlannı yeniden tesbit ve nan 
edeceklerdir.• 

LIBYAR Zf?FERI 
-*-<R:ıştnrab 1 tnci Snhifcde) 

ordu ileri hareketine devam edt-rek dü§
manı Timimiyc kadar takip etmi:tir. 
Ayın 13 ünde ve 14 ünde bava kuvvet
lerimiz Bing ziye şiddetli akınla"° yap-
mı§lıırdır. Avcılarımız Cazalanın doğu
sunda dü man kollanna hücum etmişler 
ve hava muhnrcbelerinde yedi düşman 
uçağını clü ürmüşlerdir. Bu uçaklar Tu
nus ve Sicilya arasında düşiirülmüştÜT. 
Çifte motörlü avcı teşkillerimiz Tunu• 
uçak meydanına akın yapmıslardır. Tay 
yarelerimizden ikisi geri dönm,.miştir. 

NOT : Rrito.nya kuvvetlerinin eline 
geçen Timimi T obrukun 1 5 O kilometre 
batısındadır. -· rn 

SALİH PALAS SALONf.,ARI AÇIKTIR 
İyi yemek temiz seni!! fe\kaladc bir orkestra SALİH PAl..AS salonla
nnda hulanil:rsiııfa. 

:aszz:ı::z 

E~ir Hin aye 
~~~~~~~~~~~~:;~~~·mz:;cu.a~I_, ıt edbirleri 

tŞÇILER D~ONOLOYOR [.ün ~Ü L 11k f~laçları ~~~~ ... ~~--~ 
<Hn"•.ırnh J iMİ S.hifede) 

·r fabrika işçi- Al A ---G- .. d 
lerine ekmek . ta:v teşe, -.oztepe e 

mistir. Bu ~a, nllılar bugün her smıf 
nfnndnsfnıı dalı.ı cok aC1nacak bir clu· 
runıılndı.rlar. · 
Runlnrın dn babalan. kocalan ,·akti

le de' ıet hiwıelınde buhınanq, clevl&
tin hinmycsinc muhtaç görülerek ken· 
dileı ine ına% bağlanmıştı. #aha ılık far- Karşıyakaya galip geldi 

Aldı klan a) lık1arm ubfı doJayısiyle 

kını ödi; yor 
-*-

PamuJı mensucat fafJrl· 
kasnnJcı bir de işçi 

hooperatif i liııru!dıı 
Kömürruzlük yüzHnden 12 gün faa

liyetini tntil mecburiyetinde k:ılan İz
mir pamuk mensucatı fabrilrnc:ı, İzmire 
.m&dl'n k't> ıüıü gcl:ncsı dolnyı 'yle bu
g den ıtib ren teh·ar faalıyete başla
ı.,aktchr. Fa~rika!ar l:anun mucibince 
C,mine gecilcmiycn <>cl>t>plerlc tatili ia
~liyet ederse işçilerine 6 gün yarım 
yc\•miye \•ermek mecburiyetindedir. 

Haber oldıf•ıınızn göre pamuk men
:.ı:catı fabrikası verdiği yerinde bir ka
n.rla işjilerinc kapalı kaldığı müddetçe 
daima yarım y.:vmiye verme;1i usul it
t haz etmi tir. 

Ayni fabrikada bir işçi kooperatifi 
kurulmuştur. Kooperatif işçilerine 175 
teın odun kömürü temin ehniştir. Diğer 
ıhtiynç maddeler~ de piyasadan alına· 
cr.ktır. Ayni fabrika ışçilerinin ekmek 
f•yntının pahalılanması üzerihe ekmek 
f.ırkını ödi~·ccektir . ----·----MÜHtM BIH IS 

---*---
Halkapınar 

batakfıf.ı 
-*

Batalılıl: arazisi istim· 
lafı edildi. Yalıında Jıu· 

rutma faaliyetine 
geçilecehtir •. 

Halkapınar bataklığını kurutm:ık üze
re belediyemiz faaliyetini ı:eııi!;let.miş
tir. Halkapınar s<.>nıı;ni senelerden beri 
bir sıtma knynnğı holine getiren bu ba· 
tc:ıklık hmir belediye inin ba~nda öte
c'ien beri bir <{aile olarak de\'ullJ etnuş
tfr .. 

Belediye reısimiz B. Reşat Leblebici 
oğlu belediyenin idare mckani.~masın 
eline aldığı günden bl'ri bu me\"7.U ile 
n;(.'!;gul olmu<:, Halkapınar bataklığının 
plfınlannı hazırla~ bu bahıklık da
lı !indeki arsrılnrm istimlak mu:ımelcsi
ııi kısmen taınamlamıstır. Bu .ırnzi da· 
h'linde yalmz bir zata ait 240 hın met
re ınurabb~lık arsanın !stimlfık isi kal
mı'it1r. Bu ::ırsanın sahibi bclt"diycden 
ı. ühim bir para istcm .... ktedir. B.ıtaklık 
Üuhilinde, hiç bir zanıan istifade edile
miyen bu arl':ının da makul fivatla be· 
1edi~•cye devredileceği ve bu· mühim 
•ehir işinin temizleneceği muhakknk1ır 
Yakında l)(.'lediycmiz bu batnk1ık işi

m eksiltmeye ~ıkaracak ve bir miiteah
h·dc ihale edecektir. Meydana çıkacak 
araziden en iyi bir şd::lde istifade edil
mt'Si bilahare pltmlamı.caktır. ----·----
Diiu ~~c~ ~idrl~tlice 

hir zt~lz~ı~ ol t~ u 
---"'k---

Dün gece saat sekizi bir dakika geçe 
~ehrlınizde oldukça şiddetli bir zelzele 
olmuş, bir dakika sonra takriben on sa
niye devam eden ikinci hir sarsıntı da
ha kaydedilıni..c;tir. Her iki sarsıntı dn 
amudi ıidi. 

Sarsıntının ~hrin yukan ınahallele
r :nde korku \'e telaş uyandırdığı öğre
nılmi tir. 

Zelzele kapalı yerlerde ve sinemalar-
da bulunanlar üzerinde telaş uyanıllr
dı~ı için bir kısın1 halk si.nemalan terk 
ederek di~nrı {ırlamış1ardır. 

....... _,. __ _ 
Sıhh·ıt. Şuras1 hu 

hafta tophu11 ~'or ___ * __ _ 
r. Hasan BaşJıam 
Anlıaraya giıti 

Türkiye :yüksek aıhhat ıuraaı bu hafta 
içinde Anknrada sıhhat ve içtimai mu
avenet vekili Dr. Hulusi Alnt.a§m reisli
ğinde toplo.nncak, yurdun sıhhat İ§lerini 
görüşecektir. 

Yük.sek sıhhat ftlnısı az.asından fzmi,. 
memleket hastanesi nisaiye oefi Dr. Ha
san Yusuf Başkam, vura toplantısında 
bulunmak üzere Ankaraya ~tir. 
Dr. Has:ı.n Başknm ancak on gün ııonra 
izmire avdet edecektir. 

----·----
Norveçte bir lıarar 

Stokholııı, 15 (A.A) - Non·eç deniz 
tıc.m-et ınakaml.c.ı ının teklifi üzerine 
ı:csredilen bir .karanıaınc}'IP gfüc çalış. 
tıkları vopur1aı:ı terkedccek Norveçli 
tayfalar CilUın ~"zn"ınn çarpt• ·' · l·l:rr
dır. 

____ ~-- _ bnnlarıu ta fiyc edihMsi buıün hima-

Af e$ ve KOP$J"Gha man!rlp o!malarına ra•men yeye nmhtac; hu1unmadıklan mallUI• 
- J ;:, ?1 mı ;:-clcınez. 

cidden güzel oyunıar çdıarmı$lardır Ilnzı iscilt•rin de durumJan cidden 
Dün Lik madnnna dev.un edildi. Karşıyaka hii.k.im olacak ve oyun ba~ka ~ liı·('kler 'acı<;ıclır .. 

Hava güzeldi.. Fakat biraz soğukça ol- hir ınt'.'cr alacaktı. Devre sonlarında Mc-::rc·l;I fuhril,::ırda c:alışall i~rin 
duğunclan seyirciler azdı. ~ampiyona Karşıynl.n da rakip kalesine inmcğe bnş- dımımnııu clı<•nuuiyetle n~a alın
lıcnüz başladığından takımlnnn alac~.- ladı ve birinci devre bitti. Netice: Göı:- ııııık İr11Jl eder. 
farı dereceler ÜZ»ı·inde kati bir SÖZ sÖy- lepe 0- J gl\lİp. İzıııiı'tle llH'\ l'llf f•rikaJanla aıde(Jeri 
!emek gi.içtür. Siındiye kaclrır yapılan iKt:-.:C"ı DEVRE iki hini n an aınclcnin yevmiye ellerine 
:.arşıla'jmalard~ ~ nlnız Gözl. pe Ve Al- Oyun doha sıkı \'e seri hno:laclı. İki i.iç geçen pan ~ iiz. yüz yirmi kuruştan 
1 ~rdu .ta'?~lu.ı )Oulmern )~•r·: ~u ldııkika siircn bir Göztepe hakimiyetin- faz.la tk'ğildir .. \)lı.k _ıelideri elli lirayı 
to::ı.rla ~>tı _ık~ tal.ın n vazı) etı şundı .. k dc·n sonrn Karıro·R.4nlılar b:ıkim oyna- ~m·~ıın bu kısım V8taadaıpı.m Uç w-

cnha mu.,aıttır. mağn bnoı;lndılar. Fakat çok ıniisnit bir yn beş niifuı.lu bir aile~i burlnlı:ü şart. 
ALTAY ATEs · d f lıır altında kuru ekmek \·e zeytinle bfte • ..., gol pozisyonun an isti ade edemediler. 
Günün ılk kaışıln masını Altay-At<.><: 9 uncu d ıkikrıdn hakimiyet hali\ Karıp- k~hıdiı-ınere imkan ... w.w ..ıile.ez. 

t .. kımlnrı yaptL Ü) un ekseri_>a mille· \'akıılıhrda iken ani bir hücumda Fu.:ı.t Hele kömür buhnuu ....,_.,le bu 
\azın C Cı) ordu. Ar::ı ... ır::ı iki takımdan Cöztcpenin ikinci golünii yaptı. Bundan fabriknlann baLan ...,...__ -..ı. 
b.ri kısa siiren ı...u- hfıkımiyc.t kuruyor· . nra GözlepPtıın hakim oynadığını kaldıiı nazara n!ımru ._.mw'rrma fe
~" da muhocım hatları kale önüne ka- v,örüyoru:ı:. Bu devamlı hakimiyet 16 ın- c.-aatini anlamak daha ...,...... 
d::ır getirdikleri tGpu bir türlü gole talı- cı dnkil:nda ~emresini verer~k Cö7tepe Hiikiimet ha,·:ıt pllhaldıt- aiulliı· 
\İl edemiyorlardı. Bu vaziyette devam 0-3 galip vaziyete geçti. nt kahul \'C hıkdir ~_..sa-
Lden denenin :;on do.kikasmda Altay Üçüncü golden sonra h<ırşıyakanın bit gelirli ,·aCnndaslan W..,e7e mu 
ııcnaltı kazandı 'e devreyi 1 - O galip bü&biitiin gevşeme'i bekleniıken oyu- veı·irken bu gilıileri doe ...,.... elmak 
lı:t_ir~i. . nun cereyanı hunun ahini gösterdi. 1 ler me<'.buriyetindcıtır. Memur •Jete Wz· 

IKI.NCI DEVRE ne pnhasına olur"<. olsun bir gol pe~inde met ediyorsa fabrika ~ .. enlu 
Bu ele\ rede de oyunun tcınpusu de- ko~an Knr§ıyRkalılar ciddrn takdire de- lcrn7Jnunı tamanı1-k iclııa ~ .. 

wşmeınişti. Bir aralık ateş takınu kısn iier enerjilerinden hiç kaybetmiye.rek İktisadi 'hünyenaid kaw..an Pr.-:k 
!>lİren bir tazyik yaptıysa da bir tek gol oynamakta devam ettiler. Göztepe ka· için ('Ulek sarfo)liy•. 
olsun yapamadı, derken 26 ıncı daki- lesi iki defa gol yenı,.lt tehlikesi atlatb. BilhtiSa sanayHepmek ~r"mztı Mi-
1.ndn Altaylılar ;kinci gollerini de yap· Fakat hu anıda Göztcpelirl~ de mu- yük gayretler NrieJ'=«'I' ' ft mAte-
t.ılnr. Oyun bu O • 2 netice ile Altayın hakkak Uç gol i1n;ah kacırdılar. luıssıs iKf yetİl!1.if'llllll ..... Wr kQ'· 
,debesiyle bitti. 31 inci dakikada Fuat arkua kaleye met ''enlllim"az ha ....... ltcileri .. 
Ateşliler. Altayın Nazilliden gelnüş dönük iken çok gÜ::ı:el, günün en güzel rumanıa ..ıar. hW.,.,e 'tac sim

bir oyuncusuna itiraz etmişlerdir. Egyer goliinü l'ıni ve ~ıkı bir fiitle yaparalt ta· reden a)'lnlanın MIJlk Wr llMa olılea-
k O ı ~ r Y.. ;..., takdir _,11_.-1. 'I *=. bu oyuncunun gayri nizami oynabldıt'I ımını -4 ga ip vaziyete gec;i-rai. ~er •··~ ... .., .~- •• --

~nlaşılırsa Altay tokımı hükmen mnğ- Kareıya"kıı bir a::ı: yavqlasa goller yedi- Himaye Ye yanbm .... mit~-
'Cıp nddroilecektir. ve kadar çıkabilirdi. Fakat çok gÜzcl Lleri istiWaf eyle ............... t 

GÖZTEPE - KARŞIYAKA ha::ı:nlanmıı olan ve ancak muhacim hat- eterinin ba meffuaa lcm'r' e ... Wl-
Evvclki hafta A1tnyı mağlôp eden Iarının zafiyetinden ma~luo vaziyete dl1- tün ntandaıılara t.,._iliae w-aret Y81'· 

Knrşıynknlıların sampiyonumuz karşı- şen Knrıyrı:k.alılar bu farklı mağltibiyete du. 
~ındn ne nl'tice r,lat"ağı merak ediliyor- rağmen hiç gol yememİ§ler gibi oyna· Nitekim Şiikru ~ ......... 
du. Oyun çok .si.ifntli başladı. Göztepc- makta devam eth1er. Oyunun netir.esi 1 rmda hima)·e :iinelık .... t I m 
n:n hfıkim oyununa Ko.rşıy~ kalılar ~a- değişmedi. adediııi bir nıil)'UD altı fİİI bin olarak 
' nnı takclir bir enerji ile koyarak hu Haftayı\ Kar~ıyaka - Demirl'!por. AI-j tcsbit cylemişJc.rdi. 
ı:ızyiki semeresiz bm:ıkıyorfarclı. tay - l\lt:nordu kar~ıl~acaklardır. :\lcmur, emekli ve saireyi bir .U,.. 

Bununla berber onuncu dııkikndn M. ALI ORAL iı~ ~.iiz hin olarak ~- .... 
Halidin k.ıfa ile attığı gole m~ıni ola- Habt>r akiığımı7-a gör~ kıymetli fut- lıukumet<:e de daha ~ yib ı.t v ...... 
.ııadılnr. bolcumuz antrenör Vahap Özaltayın daşııı himaye görmesi esası kabul edil-

Bundnn .onra do Gö7.tep~nın h!\kimi- cFutbol nnsıl oynanın i!'mindeki eaeri miş farzedilehilir. 
yeti devam etti. Zor ovunu bozar der- hu ay sonlannda jnti,ar edecekti1'. Bu YaJıuz ltu üç ytis .m 1 ....... 
~;r. Eğer Göztepcl•ler de ayni enerji d~ğerli eseri bütün !lporculanmıza tavsi- kimler olacağı şu dakik.,.. War tas-
ı,e mukabde etmeseler muhakkak ki ye ederiz. rih edilmiş de~-ildir. Elimizde istatistik 

_ __ lıuhıııınadığuıa göre biiyilk tebh'lenle 
~.ahsan San&)'i nmd:nhh w ........ t 

V ~ k a 1 ~ t İ n İ n tam İ Ol i gelirli ,·atanda-:l&n11 -~ llİlllll7• 
ruz. 

Kıyılarımıza vuran 
·sahipsiz vasıtalar Or· 

duya verilecek 

Bdki de bu üç ylz bin "iti ban1ar
dır. J,fıkin diin&ıı ~ ...... i. 
len ckııı<.>k l~r.ııı:ında im ~ _.. 

j alınmnnwjhr. 
Burulan dOlayı da fakir halk ve işçi

ler derin bir tee.ür ~de kalmışlar
dır. Hükümct kar..-.ın.. ....... ve 
adalet esutır. 
Madıuuld bima~-ealn ..... ....W 

bayat pabalab:ı lw t ıla •Wt .... 
Jeria ashraplanuı ~lldr.. • 
çer~\'e dahiline hiç •-• a,bk ... 
~JarJ yetini lira11 ..._,_ 1'19e---------

Sahipsiz e~alar da bir zafJıt varalıasil'le 
bit edilerelı daJrelerln illti;ya~ıarına 

tahsis edlrefJllecelttfr •• 

teS• rin ~·e vaktiyle E)'Uma 'ft ..._. _.... 

.alatı \'at~... •ı 1 m nl ... 
7ımdır. 

Ku\'Vetle tahmin • ._ lıl le Jilz 
bin rakamiyle ıifatfe ..._ ... W... 
>• g&oook' \'ahtnUşlıU'l ı..a.r tetWI 
eyliycccktir. 

Gümriik kıyılarımıza vuran hasipsiz 
eşya vasıtalar ha'kkında gümrük ve in
hisarlar vekaletinden şehrimizdeki aln
kadarlara aşa!ıda1tl tamim gelm~tir: 

- <D~niz yıkılarımıza vuran sahipsiz 
eşya ve vasıta'!ann gümrük muamelele
rine tAbi tutulmal·c:ızm toplanarak ko
runması ve resmi dairelere lüzumlu 
olnnlarının slf bedelleri karşılığında bu 
dairelere ta:hsi.'li hakkındaki 1942 mali 
yılı bütçe kanununun 24 ncü maddesi
nin tatbik şekli.ne müteallik olup mali
ıve, Milli Müdafaa, gümrilk ve inhisarlar 
vekAWtl<'r.i milmessillerinee birlikte ha
zırlanan esaslar aşağıda göstl'rilm~tir. 
B~ ~r denizde kıızaya uğr.ayan 

gemilerden kıyılarımıza vur.an ve top
lattırılan ve sahipleri bilinen eşya ve 
vasıtalnr ile limon içinde •ve dışında 
batmış olup tekrar çıkarılan ewa ve v.a
sıtalııra tatbik edilmiyecektir. Bunlar 
hakkında e~kLı;i gibi muamele olunacak
tır. 

l - Sahillerimize vuran sahipsiz eş
ya v; .vasıtalarn hunlan bulm~ vey.a 
kendisınc haber verilmiş olan devlet lC'S· 
kili tar.ıfından el konıılur ve bunlar m~
hnfaza altına alınır. 

2 -:-~ ~nan ~ mahiyet.ine gö
re, cmsı, nukdan, ağırlığı. markası, is
ülal kabiliyeti vesair ,_.~ıfiarı ile :ne za. 
man ve nerede ne :sureGe bulunduğu 
derhal cc!velli bir zabıt vara'lmsı ile res
bit edilecektir. 

3 - ~aya el koyan daire.. ikinci 
bende göre tanzim olunacak zabıt vara
kasının bir .suretini lbir yazı ile o mahal
le en .Yakın ma1 daİre5İne (kazalar.da 
mal mildilrliiğü, 1.•.ilayetleı·de defterdar
lık) gfuıderecelt ve yazısında, bulunan 
eşyanın nerede ve ne ısureile mubafauı 
edilmekte bulundu~u, kendi dairele
rinin bu aya ihtiyaeıı .olup olmadığını 
h:ldircttktir. 

4 - El konan radan aSken birliJ-... 
: .. 1'e :satın almmasma iüzum görülenle. 
r! birliğin salahi""etii komutanhğ D'll 

rnüsaad · •• ~ birlik kuvvas.uıa bnt 
edilir ve bunlar :cin aynca bedelsiz~}'
niyat teseJliim m:ikb:ızu kes:.!u 3 '!ldl 
bentde bahsi geçen yozı ile birlikte mal 

dairesine gönderilir. 
S - Mal daire.si a.akerl birlikler veya 

resmi dairelerce el konmuş olup, birlik 
veya resınt dairelerce satın alınmak L~ 
tenilen eşyanın sif kıymetin! takdir ve 
keyfiyeti bir 11n2zha.ta il~ t~bit ettirir. 

Bu kıymet mahallin en büyük mülki
ye Amirinin ba§kanhğında maliyeden ve 
gümrük .idaresinden birer mümessilin 
iştiraklyle top1anacak komL<;yon tara
fından tesbit olunur. Gümrük idaresi 
bulun.mayan yc.rierde kon:Usyona varsa 
ücar.et odasından :yo'k.q belcdiyedt-n bir 
miimessil iştir.ak ettirilir. 

6 - Askerl birlik :veya diğer resmi 
dairelerce ll&bn .al.ınmak iııtenilen qy..,. 
ya 5 nci bentde gösterilen komisyon ta
rafından yapılacak si1 kıymet tesbiüne 
mliUWlik mu.bata, varidat talıak;kuk 
evraı..ı o1ara1t mal dairesince muhafaza 
edilir ve muhteviyatı, milll cnılllk vari
dat tahakkuku kaydolunarak a1§kalı 
daireaen tahsil edilir. 

7 _ Sahnlerden toplanan eı;yadan a.s
kerl birlikler veya resmi dairelerce sif 
kıymeti ödenmek suretiyle satın alınmak 
istenmiye:nlerl, mal daireleri tar.af ından 
derhal 2490 sayılı arttırma '\'c .c .,,.:Jtme 
kanunu bükümleri dairesinde satılır. 

8 - E§ya ve v.asıtalarm mal dairele
nnoe bir ~·erde ~"ka bir yee taşınması 
icap ettiği takdirdf nakı1 masr.aflan ma
li.ve bütçesinin 254 ncU !aslının 4 ncü 
maddesini3t'l'l tediye ed.ı1ir. 

MAD.RİDDE 
!Ma.drid, 15 (AA} - Yeni ıs,~eç :se

fıri bugüD general Franko tarafmdan 
1--.abu l edilm~ir. 

HAKKJOCAKOOf.11 

KISACA 
••••••• 

&-Met K"'411C. Afdq 

Hissib.bldvuku dediji-iz teJi öz 
J;ürkç.e jf.ade etmek iNedmu am..ı.. 
önee .duyulan .olayı.,. dedim. y._ 
baıl.ıgını da böyle y~ iıllmdim. lıa
kat bazı okuyuculanmın yaclarpyaeak. 
Janru dü§ünclüm. hoı sör.111.-mü riu 
ederim. 

Kahlt·lvuku hisler, nadir de oJ.a .._ 
yulıuı. görülen fl'.rlerdenıdir. Riya da 
öyledir. Mide :ır.e •inir bozıııW.iw, ,._ 
na buna aa,pmıyan riiyalıar .-ani. ki-... 
lar enci.er bile o1sa, olanan .oJ..adan ön
ce i,arct ettikleri görülıııü,tih. Demek 
oluyor ki hadise olmadan evvel hazırla
ıuyoT; tıpk1 tiyatro ealrr r • de penle 
2;Jlmadan öne.-. aıc.e....r __ ...._. 
köıeye bir koltuk. bıw-aa Lir U... •· 
taya l,lr mau, masana fizeriDe ltir kibp 
İko\•tıp ba.z.ırlamu: gibi. 

Riiy.alarla kabldvab w.lere ~ 
hu işi ımüıalea ıetme-k IAam celine me.e
:ı.a Cözt~peden ıbinea .... zat Karan-.. 
da tra.Yrnaydan ~ ~ bacalı 
ıbnlacaictır; '.bı.ı lftidi.e tabiatta mukan. 
ise C&tepedt'n binen .zat Utmecle. ftı
.-.eJ tr.amv.-ym ibaaamajaaa bi.lmiyenıl 
biT ~uk elma ıkahuj.a ab7e1'. ha.
kayıyor. bacağı kml.,,.. 

1 naanlık. hu lku.anbk •• meçlwU
içinde gözü ıkapa1ı, Mdjeetw OJ'Uocaia
dır. 

HeMnlö. 15 (A.A) - Fin ıtebllği: Bwıdan 25 -.e en-el kiııa elerdi ki 
Kareli iberzabmda düşmanın muka- Moskovada biri :ııı çaı.c.k ta 1'iz Karp

\'elllet yırnalan tahrip edilrni:tir·· Keşif yadaka dinli_ye.ceğiz. Bu.. 91.Yleyen iıl
f:: 2.Üyeti ohnu§tur. Rusların ıtopçu ihi· aana deli derlerdi. Bir ala plir • ...+-.1-
mayesinde !bir bölük ile ~~.apttiı ıke~ derata ~r -da t.adi.11 olrıd• «1· 

1uamım plhikiinülmüftiir~ vd ;Corüraek ıinııasllk - •laart 
Doğu ~ ~ ık*yde değer Mutlaka .daha diiriilt wı d.M ffina, 

bir ,şc~· olmamııtJr. el.ha makul olur, hani o ıünler . .., 
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\arlık vergısı kanunu 

ver~inin tebliğ, tahsil 
ve teminata ait mad

delerinin 111etni 
Bundan sonra yapılacalı ga11ri menlıullerin sa
tışında bunların varlıf.ı vergisiyle alafıalı oiEna· 

dığı tasrih ediKecell •• , 

Sır çok okuyucularımız gazetcmi:ıe 
müracaat ederek cVarlık vergisi> kamı
nunun vergi miktariyle verginin matra
hına ait kanun maddelerini gazetemiz
de takip ettiklerini; ancak bu verginin 
tebliğ, tahsil ve teminatı hakkındaki 
maddeleri hakkında malumat edineme
diklerini hildirmi~lcrdir. Kanunun onun 
cu maddesine kadar olan kı$ımlıırını 
aynen nesretmist:lk. Simdi de on birinci 
maddeden bıı§layan kısımlan re,,mi ga
zeteden alıp neşrediyoruz: 

VERClNlt--: TE.BUô VE TAHSiU 
Madde 11 - Komisyon kararları, 

şehir ve kasabalarda varidat daireleri
nin kapılarına ve köylerde münasip ma
hallere listeler yapışhnlmak suretivle 
ilan ve tebliğ olunur. Listelerin asıldığı 
gündelik gazete çıkan yerlerde gazete
lerle ve giindelik çıkmıyan mahallerde 
belediye tellalım marifetiyle halka ayrı
rl\ haber veTiliT. 

mis mukaddem tarihli re mi bir senede 
miistenit olmıyarak yapılmıq bulunan 
takip neticesindl' icra dairelerince ko
nulınu~ olan ihfyati ve İcrıı.i hacizler bu 
tcıııinrıl hiikm1ine halel verme;..:, Bu ha
cizler anr:ak vergi alacağının tahsilinden 
sonrl\ bir bakıye kaldığı takdirde hıı kı
sırn hııkkındo. infaz olunur. 

Gııyri ın~nkullerin satı~ında bunların 
vnrlık vergisi mükellefiyeti ile ili11i~i ol
madığı alakalı vıuidat <ia·r,.since tasJik 
edilmedikc;f' tapu daireleri tc!"cil )·ııpn
m;ız. Yapılan tesciller hüküm~üz sayılır. 

6. MüRURU ZAMAN 
Madde l 5 - 9 ve 1 O uncu madde

lerrle yazılı müdd«"L ve ~artlaı içinde t:lT

hedilemiyeıı vf'rıziler. bu müddetler '!«"<:· 
tikten sonra yeniden tarh \'e tah~il ,.di
lenwz. 

Bu kanun mucibi•ıce tahakkuk ettiril
miş olı:n v,.rg-iler 19-13 m<ıli vılından iti
baren beR vıl sonra tahsil olıınamaz. Vt•r 
ıı;inin tahsili için vnpılacak her nevi ta
kiQ munml'lcleri müruru zaınaııı kl':ıcr. 

7. ME.RlYET MADDELF..Ri 
Mar!rlc 16 - Bu kanun ne"ri tarihin

den muteberdiT. 
Madde 1 7 - Bu kanunun hiikümlt-ri

ni viiriitmrğe icra Vekilleri H<'yeti me
murdur. 

Komiıyon kararları nihai ve kati ma
hiyette olup bıinlara karşı idari v adli 
kaza mercilerinde dava açılamaz. An
cak bir mükellef namına ayni mükelle
fiyet ınevzuundl\n dolayı mükerrer ver
gi tarh edilm.i§ olduğu takdirde bunlar
dnn en yük!ıek olanı ipka edilerek diğeT 
leri tuhlyatı yapan komisyonların vazi
fe g<SrdUğil mahallerin en büyük mal ----------------
memuru tarafmdan mükellenerin müra- MOTTEFIKL Eq ILERLI yoq 
caatı üı:erine llilinir. 

Madde 12 - Mükellefler vergilerini, ---*---
talik tarihinden itibaren on be~ gün 'İçin (Başf:ırafı 1 ınci ~ahifode) 
de mal qandığına yatırmağa mecburdur- reti müsteşarı harbin şimal Afrikcıda 
]ar. başlıca hedefin i\Iihver kuvvetlerini 

On beş günlük müddetin geçmesını tar<letmek ve Akdc-nlz yolunu ııcınak 
beklrmeden mııhalin en büyük mal me· olduğunu söylemi'} ve demistir ki: 
muru, lü:zum gördüğü mükelleflerin 
menkul ve gayrl menkul mallariyle ala· trALYA UZAKTA DEôiLDiR 
cak, hak ve menfaatlerin\n ihtiyaten <Tunus, Sicilya ve 1ta1yaya uzakta 
haczine karar veTeb-ilir. değildir. Tunus sahillr.rinin her tarafı 

On be~ giinlük müddet içinde yatırı!- da bomba uçaklannm uçuş nıı>nzili da
mıyan vergilerin tah~ili emval kanununa hilindediı-. Bu sebeple müttefikler niha
tevfikan tahsiline teveHÜl edilınek1e be- yet, harbin asıl kazanılacağı yer ol:ın 
raber vergi miktarına müddetin dolına- Almanvaya kadar harbi ı?Ötürebilecek-

h ft d lcrdir.» 
aından itihaTen birinci a a için yüz e TAARRUZ HAZIRLICI 
hlT ve ikinci hafta lçin yüzde iki zam 
olunu-r. Londra, 15 (A.A) - Şimal Afrika 

Talik tarihinden itibaren biT ay zar- müttMik kuvvetler karargahındaki 
fında borçlarını 8demiyen mükellefler Roylcr muhabiri bildiriyor: 
b 1 d k Milttefikier Tunus i.izerinclcki meV7.İ-orç arım tamamen ö eyinceye adar 
memleketin herlıangi bir yerinde bedeni !ere hücuma geçmeden evvel Boncle 
L b.Üy tl • ·· k A h' ti h · kuvvetlerini tanzim etmektedirler. Mi.it-
~a ı c erme gore as en ma ıye aı:ıı: 

1 
tefikler bir çok hava kuvvetleri almak· 

olmıyan umumi hizmetlerde veya be e- tadırlar. 
diye hizmet1erind" ç;alı~tırılırlar. Ancak İngiliz kuvvetlrri kumandanı Genel'a1 
UçUnci.i maddenin son fıkrasında yazılı Anderson ilerlemekte ofon Amerikan 
olanlardan ikinci maddedeki mükellefi-
vete tabi bulunanlarla kadınların ve elli kuvvetlcıriy le birlc!7mi)tir. 
beş yaşını miitecavi:.ı: erkeklerin borçları DURUMU TAKVtYE 
hakkında tahsili emval kanunu Latbik Londra, 15 (A.A) - Roylerin şimal 
edilmekle beraber bunlar c;nlışma mti- Afrika harp muhabirinden: 
kellefivetine tabi tutulmıvabilirler. Bu Cezayir, Oran ve Kazablankaya asker 
fıkra hiikmüne göre ça1ı~tırılanlara veri- cıkartma ve malzeme boşaltma si.lratle 
lecek ücrı•tiıı yarısl borclarına mahsup de,·aın etmektedir. 
olunur. Lcnclrn, 15 ( A .~) - Cezayl:· ve Fa."a 

Çalışma mecburiyetinin tatbik tarzı hu sabcılı yeniden ıni.~him mikdarda tn
hükümetc;c hazırlarıııcak bir te.limatna- !!iliz - Amerikan kıta:ıtı c1!;:arılmıs ve 
me ile tayin olunur. bunlar muhtelif bölgcl"rdc hazırI~nan 

Birinci fıkrada yazılı on beıı giinli.ik noktalara yerle.,tirilıni<.;leı-dir. 
müddet içinde verıı-i1erini vı•rmeyen mii-
kcllefler, avni müddl:'t zarfında vergileri SüRATLE 1LJ<~RLEN1YOR 
miktarınca· hazine bono tahvilatı veya Londra, 15 (Londra radycısu) Tu-
banka teminat mektubu tevdi ettikleri nus hurltıdllnu geçmiş olan müttefik 
takdirde bu mükellefler hılkkında tahsili kuvvetler, Tunus ve Bizeı·ledeki Fran
emval kanununun ve çalışma mecburi- sız garnizonlarına yardım için htiyük 
yetinin tatbiki bir ay mi.iddetlr gri bıra- bir süratle i1crleıncktcdirler. 
kıl:ıbi1ir. Londra. 15 (A.:\) - Royler muhabi-
Madd~ 1 3 _ Kollektif ve koman«"llt ri bildiriyor: Fas radyosu miittefik kuv

şirketlcre ai:t vergilerin icabı halinde or- vc-tlerin Bizertcye ve Tunu.sa doğru hız
taklıırın ve konumditelerin ş~hsi malla- la ilerlt!diklerini bildirmektedir. Cezayir 
rmda:l istifası hususunda dn tnhsili em- ve Fasın büti.in lınanlarına büyük kuv
val kanunu hükiimleri tatbik olunmakfa vetlcr çıkarılmakta ve malzeme ihracı 

fasılasız devam elmekt.edir. 
beraber ortak ve komanditeler çalışma 
mecburiyetine de tabi tııtulabilirler ve TEDBJRLI<~R ALINDI 
on ikinci maddenin ikinci fıkr'l•ı hükmü Londra, 15 (A.A) - Şimal Afrika 
bunlıır hakkında da tatbik olunur. müttefik karargahının tebliğine göre 

Bıı madde ile on ikinci mnddede yazı Cezayir kıyılarına mihvercilerin hava-
1 karnr ve muameleler kati olup bunla- dan indirmelerine mani olmak için ge
~ "karşı idori ve fldli kıızıı mercilerinde reken bütün a.;;kert tedbirler alınmıştır. 
rl wa rırılnmaz. ----e----

'i. TEl\HNAT v Si DQNANMRSf' 
1\1 •elde 14 - Vıulık vergisiyle mü- • " #\ 

ke11ef tutıılnnların ikamet~ahlarında. ge- ---*---
rek kendilf'rinc ve gerek kan vva koca- ( Baştıın.tı l inci Sahifede) 
larına vcvn kendileriyle blrlikt~ oturan Filo kuman<lı:ını amiral Aborde ve 
uıml v,. fa,.u"·vı,. knrde«lcrine ait diik- l;ütün amirall~r:e subaylar mareşal 
kan. mıı~aza. depo, ambar. fabrika ve Pelcne sadakat yemini etmişlerdir. 
İma!Aıl-ıaııelcrde veva bunlara benzer 
'"rl le hulunan bütün menkul mflllar- GEMİLER TULONDA 
h tarnıda veva ver~ide bunlaTdan her Tulon, 15 . (A.A) - Şehir ve liınan-
h 

· da sükunet varclıl'. Ecnebi kaynakların 
aı i biri namına kayıtlı olan gayri 

menkul mııllnT bu kanun mııcibhce alı- şayialarına rağmen donanmadan hiçbir 
nacnk "'ergi zamların kanuni teminatı kimse limanı terketıniş değildir. 
hükmünde olup bu malların satılmas .• l- Berlin, 15 (A.A) - Askeri bir kay
da da tahsili emval kanunu hükiimleri naktan bildirildiğine göre, ilk Alman 
ttb0 k olunur. Verginin teminatını teııkil uçak ve tank te~killeri Tunusa varmış
eden bu mallardan miikellefin kendisine tardır. 
veya karı ve kocasına ait olanlaT hariç Londra, 15 (AA) - Zurihten gelen 
olmıık üzere diğer mallar üzeTinc konıls- ~ayri resrnt haberlere göı·e Korsikada 
Yonlarca verginin takdir ve tesbl.ti tari- Italyanlar şiddetli bir mukavemetle 
hinden itibaren bir sene zarfında aynca karşıl~şınaktadır1ar. Kalvi v.- Azaksi
haciz konmadığı takdirde bu mallar Uze yoda Italyanlar küçük Fransız garni
ri ndeki teminat hükmü sona erer. zonlarının mukavemetiyle karşılaşnuş-

Miikelleflerin zilyedliği altnda veya lardır. 
Yukarda yazılı mahallerde bulunan men- Berltn, 15 (A.A) - D . N. B. bildirl-
kııl mallara miitaallik sat~ temlik ve re- yor: 
hin iddiRları muteber sayıhnaz ve bu Cenup Fran.seuım Ak.deniz kıyısında 
nevi mallar hakkında dermeyan oluna- stratejik bakımdan önemli olan bütün 
cak istihkak iddialan dinlenemez. noktalr Alman silAhlanııın himayesine 
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Sıın ı kaucukla bcnzın N hı. maddeleri \'Ct• vi.izünde hulunan hr>men s§ er gun og e en sonra asta a- ı Hastalarını her gÜn öğleyin saat 

:ı;ı;at azı ın(?m e "' "f, a .t·' ar blitiin ınaddl'lerin kinde vardır. he'?' 1 YENl ADRESİ 1 ı ~ . . , : lkiııci Bey «?r, Ha- 23 numarada hususi muayenehane-
yüz;inc1cn bir ıncrnleketc gırcmıyen kan- nıarldC'de \'<t ~.vrı ayrı. vahut hirllkte cı Mahmul c;nkak ~o. 71 • sinde kabul eder. Telefon .. 4342 
çıık ve b"nziıı gibi şeyler!, kimya yo1iy- mt'\'rultu;. · · i 
le eld(' t'lınck zorıında kalmı~lardır. Du- Bıı madd<'lcdn dördU birden birleşir- ~:o.:.c:ıocr;...c.1~~~~...crJı.r.r~§ •:·.f!.:_~!?,2.._._ -..-------• 
nunla hl'r:ıb:r. kuru~a~ fabrikal~ı·, sulh sc, albomlnll maddeleri meydana getirir
zanıaııında hllc. hu gıbı maddelerı r;ıkrır- ler. Albominli maddeler ise, büttin insan 
ınıya rleYam t'der. Geçen cihan hıı rbi ile h:wat ının Yl~ inı:;an vl.icudunun temelini 
bu C"ihan hıırbi ara.sınd;ıJd ~ulh rlf'dr- lnı.rar1ar. 
lcrinde> böyle olmuştur. lHc.~e1.a, geçen Bundan baııka, karbon, idrojen, oksi
cilıon harbinin ha5mda Amerıkalıların ien ve azot, kimyagerlerin sun'i olarak 
kimya endiistrilcri yeter derecede de- ~ldt> ettikleri maddelerin de esasıdır. 
ğildi. l\'Iıılıtaı; oldukları bir c:ok kimyevi Karbonla idrojcn, petrolde ve maden 
maddeler! Alma~ya~an. . alıyorlardı. kömliriinde bulunur; idrojen, okı:;ijenle 
Sonra, kımya endustrılcrını kun·etlcn- bir!cserek suyu meydana getirir td.ro
dirdiler, Alman kimya endüstrisi ile boy jenle. azot hir!Pc:lr, nefes aldığımız hava 
ölçme'\'<' başladılar. Bu harpte de, Ame- olur. 
r!knlılar sun'1 kauc;ok yapmak için bU- Teknik kimyanın temeli ise idrokar-
~·lik hil' gnyrf't sarfediyorlar. biir ,.e karbon idratlarıdn. * Karbon idralları odunda bulunan sel-

Sulh zamanında olduğu gibi, hal'p za- lüloz meydana geıtirir. Odun şekerinde 
manında kimyn cndilstrisinde ı-n çok gö- kürkte, kuına~la, gözltik camda, knğıtb 
ze çarpan gcli~'lıe, azotlu maddelerin ~c11iiloz vardır. 
bir1l'':f il'ilınesinde meydana gelmiştir. DJrt unsurdan meydana gelen, ha~ 

Azot birleştil'ınderi bilhassa patlayıcı evlerimizi bile istil~ eden sayısız eşya 
cisimlerle sun'i gübre ~·apımmda kul- açıkça gösteriyor ki kimya, modern ha-
laııılınaktadır. yatı kökünden değiştiriyor. 

Sun'i gübre, evvelce, güherçile şeklin- CAHtT BEôENÇ 

AFR,KA C1KARMALARIN· 
DAN SONRA 

(Ha .. tarah 1 mci Sahifede) 

harbin :.enelerce devam etmesi sakınıl
maz görünüyordu. Mmr zaferinden son
ra tarihte eı;i görülmemiş en bÜyük de
niz kuvveti batı Afrika sahillerinde gö
ründü. Simdi Tunus iki atec: arasındadır. 
Stalin bu iki başlı zaferin pnrlak bir teş
kilat neticesinde gerçekle~liğini ve bun· 
dRn Lüyiik bir memnuniyet duyduğunu 
ııöylt'miştir. ' 

A TE:-;LE. DE!\.liRE MUKABF..T~E 
Sunday Skeç diyor ki: İşi yalnız aklı 

selime bıraksaydık harbi 1940 da kay
bettiğimizi düşünenlere belki hak ver
mek J:lzımdır. Fakat biz mağlubi.> ete 
inanmıyoruz. Bu inanmayısımızdır ki bu 
~ünkü durumu .! aratmıştr. İstikbal hak
kındaki güvenimizi kendi varlığımızdan 
alınanıız aayesinde böyle kırılmaz bir 
bütlin kaldık. 1940 dan ~oma tam bir 
sene ıwzi A\·rupliSiyle yalnız başunıza 
di5ğü:ıtük. Bu sayede dünya ölçiitıünde 
bir varlığın temel taşını kurduk, Ateşle 
demire ve korkuya karşı mukabele et· 
t!k. Kahraman Malta gibi Britanya 
adaları da en şiddetli saldırışlara göğlls 
germistir. Bugi.iı1 · İngilLerede duvulan 
ço.n sesleri bu çnlışmalara bir şUkran 
mukabelesidir. 

Re.rnoldı diyor ki: Afrika taarruzu 
harp vaziyetini temelinden değiştirm~· 
tir. Alman harp makinesi şimdi kendi 
hayatına mal olacak hiT taarruz karşı
sındadır. Alman hava kuvvetinden mü
hlm bir kısmının cenup batı cephesine 
alınması ııaklanılmaz bir zarurettİT. Ak
denizin müdafaası ve İtalyan donanma~ 
sının büyüyen güçlüklerini önlemek iç.in 
Almanya büyük uçak kuvvetlerini bu 
harp sahnesine göndermek zorundadır. 
Bu sebeple Rusyndaki hava kuvvetlerini 
artık toplu halde hulunduramryacaktır. 
H.itler şayet bunu yapamazsa Akdeniz· 
de varını yokunu kaybedecektir. Diğer 

;ı:r,u~.J"'..r~~ ............ ...r~///AQı-
§ Ankara Radvosu s -1 BUGUNKU NESRIYAT 
ll:i"'J/...cr'J.:t'"//'~~/,,,....oo'"~~ 

7.30 Program ve memleket saat aya-
11, 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım 7.4.0 
Ajans haberleri 7.55 _ 8.30 Müzik : Rad
yo salon orkestrası 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı, 12.33 Müzik: Ka
r•~ı k program pl. 12.45 Ajans haberleri 
1 i;.00 - 13.30 Müzik : Fasıl heyeti 18.00 
1-'rogram ve memleket saat aya~ı 18.03 
Müzik : Karıı:;ık maka·nlardan sarkılar 
18.45 Müzik ; Radyo dans ork~stı·ası. .. 
19.30 Memleket saat ayan ve ajans ha
berleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.SS 
Miizik : Şarkı \re türküler 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Mi.iz.ik : Bir marş öğreni
yorıız .. 21.00 K:ınuşma (Günün mese
leleri .. ) 21.15 Müzik : Saksofon sololan 
21.30 Konuşma (Kitapsevenler saati.,) 
21.45 Müzik : Radyo senfoni orkestra:m 
22.30 Memleket saat ayan, ajans ha
berleri ve borsalar 22.45 _ 22.50 Yarın
ki program ve kapawş .. 

~~~~~..v~ 

SA.2'JLIK EV 
Tepecik mahallesinde meydau so
knğuıcia beş oda içinde e1ek1rik ve 
suyu buJunan 49 nuınarah hane ve 

1 
altında bulunan iki dükkiıı satılık
tır. Taliplerin içindekilere mliraca
.atları ilan olunur. (2907) 12-14-lS 

• ~~-cr~,.-7~~.o"'~~~/A~ 

taraftan Rusyadak:l hava kuvvetlerini 
zaiflatıraa oradaki faaliyti N.nılacakbr. 
Daha linıdiden Ru.syada mevcut Alman 
hava ordusunun hafiflemesi nazilerin 
taarruz kudretini 811.l'SIDJştır. 

BATIRILAN DENlZAL TILAR 
Londra, 15 (Ra.dyo) - Şimal Fran

sız Afrika sahillerinde 13 düpan deni:ı 
altısı ba:tınlmışbr. Bunlıınn beşi son lı:i 
glinde tahrip edilmiJ veya batırılmıfbr. 

iLAN 
İzmir rramuay ue Blellt.rilı sgrftetinden : 

Şirketimiz hizmetllerinde istihdam olunmak üzere -elektrikçi, makinist clck
tTikçi ve kömür j~ç.iai alınacaktır. Ttlliplerin her it günü Bahrlbabadaki yazıha· 
nelerimize müracaatlan ilin olunur. 1 - 3 

T. iş Bankası 
KüçiUı tasa•ruf hesapları 1942 iltl'amfye planı 
K~idcler : 2 Şubat, 4 MaYllt 3 Ağuı;tos, 2 iki:od teşrin tarihlerinde yapılır .. 

1 9 • 2 iKR.tMİYEl.E.RI ... 
1 adet 2000 Lirabk 2000 
3 adet 1000 LUa1ık 3000 
Z adet '750 Liralık 1500 
S adet 500 Liralık 1500 

10 adet Z50 Liralık 2500 
40 adet 100 Liralık 4000 

50 adet 50 Liralık 2500 

Nafia Müdürlüğündden: 
55 71 lira 02 kurıış ke§if bedeli üzerinden açık ehiltmeye konmu§ olaa ödıe

mi§ - Adagide yolundaki küçük Menderea köpTİ.isü sahil tahk1m&t i§ine i1tıekJ1 
çıkmadığından eksiltme müddeti 13/ 11 /9 42 taTihindcn itibaren 10 gün UDlld
mıştır. isteklilerin 4 l 8 liralık muve.kkat teminat ve clıliyet vesikaaı ile birlh 
24/ 1 1 /942 salı gÜnii saat 11 de Nafia müdürlü~ünde müteşekkil komi.yonım 
müreceatları etmeleri. 6-421 (2933) 

İzmir Defterdarlığından : 
l - lzınir defterdarlık binası dahilinde yapılacak olan 5270 lira 6" kQl'Qf 

ketif bedelli demir çerçeveli tavan ve demir parmaklık açık clt.iltmeye kOJNI. 
mueıtur. 

2 - Muvakdtat teminat akçesi 396 lira olup ihaleyi mütealı:ip ihale hedel 
üzerinden % 15 ~e iblağ edilecektir. 

3 - Eksiltme 27/1 l / 942 tarihine mil3adif cuma günti saat on bette Milli 
Emllık müzayede salonunda yapılacaktır. 

4 - 1steklı1er ke~ifname ve şaTtnameyi Millt Eml!k müdürlüğünde göreLUir
ler. 

5 - Eksiltmeye glrecdc olanlar 2 49 O sayılı kanunun 2 ve 3 Wıcü maddele
rinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olduklarını göl!terir v~ikaJannı komisyona ib-
raz etmeğe mecburdular. 16 25 6409 (293-4) 

İzmir Grubu Tapu S lcil Müdürlüğünden : 
Gurup mülhakahnda açık bulun.an 1 S lira uli maa§lı tap-u aic.il k&tiplikld 

için 26/ l l / 942 per~embe gÜnÜ sa.at 1 4 de &'Un.iP müdfülüğünde müsabaka ir6-
tihaıu yapıl~. 

I.J.e ve orta mektep mezunu olup askerliğini yapII11f bulunan .iatek1ileria 
mukt.ezi. vesikalariyle birlikte müracaa.tlan. 14 16 6443 (29 l 9) 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulııf tCU'ihl : J888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirasa.. 
Şvbe ve ajan adedi :. 262 

Zlnl ve ticad her oevt Banka maameleJerl 

PARA BlBIKTIP..ENLERE 28.800 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat ba.nkumda kumbaralı ve ihbarsız tuarnıf besaplarııtda mı a (60) 
llruı buJuoanlıra senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağtdaki pllna aBN ik
ramiye dağıtılacaktu : 

' Adet 1.000 Liralık t.000 Un 
t • - • 2..000 • 
« • llO ı LOOO • 

" • 100 • ... • 
100 • M ı 5.000 • 
121 1 4İ 1 ... • 

1&0 • :zo • uoe • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan llflliı dDpni

yen)ere ikramlye çıktılı. takdirde y(lzde 20 fazlamyle verllecektir. 
(.KW'' a.laı ıenede 4 debi, 1 1 Hazıran 11 Eyl\U, 11 Birlncik.lnun 11 Mart 

tarihlerinde çelrllecektiı.} 

Altınrüya 
KOLONYASI 
ızınırı lıolonyası Ue 
meşhur eden Eczacı 
Kemal Kômil Alıta• 
flll fafleserl, bil' sa· 

nat harUıası .. 

DEPO: HiJal Eczanesi 

Doy ç e O r y en t ban k 
Dl{E S D N ER BAN K ~ U BE S 1 

İZ H i R 
Merkezi : BEKLİN 

A.lmanyada ıso Şubesi MevcuttllJ'
Serınaye ve ihtiyat akçesi 

200.000.000 RayhsmarJı 
Türkiyede şubeleri : 1s TA.ı.~UL ve İZMİB 

, 

Bu kanunun neşrinden mukaddem geçrni3 bulunuyor. Her yere Alman kı
l ~şlamış olan ve bir ilama veya bu hü· taları yer1e$Dliştir. Her yerde ticari ba
kım Ye kuvvette noterlikçe tanzim celil- yat normal seyrıni takip ediyor, 

Z00 ndet 25 Liralık 5000 
ZOO adet 10 Liralık ZOOO 

llıa 
Lira 
Ura 
Lira 
Lira 
Ura 
Lira 
Lira 
Lira 

Mdlrda ıpabeleri: KAHİRE VE :tsKENDEl:İYE 
Der türlü banka muamelatını ifa ve kabul eder 
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« YENi ASIR» iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

Mihver Tunusu bırakın
ca Libyaya veda edecek 
Müttefilıler Afrifıa Jıaf'lJinin illı safhasını fıazan
mrşt!f' ve Almanya runusu lıaybedince döf't 

yandan saf'ılmaqa mahf:ümdur •• 
···················································································: 
~ Y ~ZAN: E EKLi GENERAL HUSNU EMiR ERK iLET E . . 
~ ••......•••••••••••.•••..•••...•....•..•....•...•.•.•.........••.•.......••........ 
~İ:\IAl.I AFRİKA :llt:iLUtEBE::il ; ruıa.ıyur. Hatta İııg.I~ kaynru.. . .ırındru: 

(;eçeıı pazar günü (8 ılkteşrln), saba- gelen haberlere göre Bızerte uç;:.k ıııoy
hın karanlıklarında bir Amerikan ordu- cianı üzerinde ucan ınüttcfik uç:ık1arı 
su, Fransanın jimali Afrika müsteınle- or:ıd:ı top at"si görmüşlerdır. Buralara 
keleri Fas ve Cezayir liman ~chirleri- zuüttefik kıtalar henüz varan1amış ve 
ne yakın kumsallara asker çıkarmağa top ato~i de m1.ottefik uçaklarına lov
başlaınıştı. Hemen her yerde :Fransız c·h edilmemiş olduğuna göre, mıhver 
salıil bataryalariyle, limanlarda bulunan kuvvetlerine ka"~ı yapıldığı mütalaa.51 
J!'ransız donanrnR kısımları İngiliz ve yürütülüyor. Eğtr bu zan ve tahmin 
Amerikn harp gemileriyle harp uçak- doğru ise Alınanlar Tunusta mukave
L-ırına ateş a~ ve mukavemet gös- r,,etc çarpınış dı:?mektir ki bu, onların 
!ermişlerdir. Bu mukavemetlerln en Twıusu işgal edebilmek. i bakımında11 
çoğu Cezayirde, müstahkem bir liman pek mahzurludur. 
ve bir deniz üssii olan Oran - Musalke- TUNUS DÜŞE.RSE 
birde ve Fasla, yine müstahkem bir li- Mıhver, Tunu.su i~gal edemediği tak· 
man olan, Kazablankada olmuştur .. Bu cl.rde Rommelin vaziyeti pek güçle~e
sonuncu Atlantik deniz Ussünün önün- ceği gibi, onL'lr için şimali Afrikayı ta
de Fransız denız kuvvetleriyle İngiliz nıamiyle ve ebediyen kaybetmek tehli
ve Amerikan harp gemileri arasında ol- kesi vardır. Bilakis Tunusu işgal saye
dukça şiddetli bır muharebe olmw;, şe- smde hem f:onı.nel kurtulur, hem de 
bir ve liman ancak cephanenin bitme- burası ileride ~imali Afrikanın tekrar 
si, içecek su kalmaması ve donanmanın geri alınma5'1 hususunda mihverin elin
büyük kısmının iahrip edilmesi u~erine cie kullanılat:ilccl:k mükeınınel bir üs 
teslim olmak mecburiyetinde kalmıştır. o!ur. Onun için Tunusu daha e' ve! iş-
35 bin tonluk yeni Fransız zırhlısı Jean ı;al için müttdi:<;erle mihver arasında, 
Bart kahramanca bir mücadeleden son- .,rmali Afrika ;,,uharebesi bakımından 
ra muharebe harici kalmıştır .. Oran •a- hayati bir yarı~ başlanw;tır. Tunusu 
bil bataryalan da iki Amerikan korve- aaha evvel işgal eden bu muhare~-i 
tıni batırmışlardı. k .azanır. 

Şimaıt Afrikada bulunan bin kadar 
eski model Frar.sız harp uçağının en 
çok faaliyet gösterdiği yer vine Fas böl
gesi olmuştur. Fakat evveli\ Cezayirde 
ve sonra diğer yerlerde müttefiklerle 
Fransız garnizonları arasında anlaşma
lar ve mütarekeler olmw; ve bu suret
le bir kaç gün içinde Cezayirde ve Fas
la ateş tamamiyle kesilmi.ştir. Bu işle
rin müttefikleritl lehinde bu kadar ko
lay ve çabuk h~lledilmesi, daha evvel 
müttefiklerle bazı Fransız general ve 
subayları arasında anlaşmalar ve hazır
hklar olduğu zannını vermeKle beraher 
Fransız kuvvetleri başkwnandam ami
ral Darlanın müttefiklere iltihak etme
ili Fasla Cezayir.n işgaline fazlasiyle 
yardım etmiştir. Şimdi de resmen ve 
Amiralın a~ındıın öğreniyoruz ki ken
disi Cezayirde müttefikler tarafından 
asla esir edilmemiş ve Amerikan ordu
ıru kumandanı general Ayzen Haver ile 
işgalin başlan;:ıcında anlaşmıştır. Keza
ilk, amiral Darlanı esir dü.._<rtü zanneden 
maresal Petenin onun yerine gönderdi
ği general Nogeo te, amiralı esir değil 
&erbest bulmuş ve anlaşıl:ın bir taraftan 
beyhude Fransız kanı dökülmemesini 
menetmek ve diğer cihetten Fran'lz 
bnparatorluğunun ancak bu suretle 
kurtulmak ihtimali olduğuna kanaat 
getirmek dolayısıy le onun emri altına 
ııirmiştir. Bu suretle ve Amerikan har
biye nazırlıi\ırun 13 ikinci teşrin tarihli 
tebliğe nazaran, bazı mün! •rit garni
zonlar miLc:;tesna, Fas ve Cezayirin her 
tarafında, ayın 12 slnde, mukavemet 
durmuş ve bir Fransız - müttefjkler iş 
bırliği baslamıştu. Halli Ruzvelt bu 
6•beple, Amerikan kiralama ve ödünç 
verme kanununun Fransız şimalt Afri
kasına teşmilini emretmiştir. 

Bahis mevzuu olan, şimali Afrikada
ki Fransız ordusunun, bir müttefik ola
rnk birle ik Ar.ıerika tarafınd"'1 yeni
<len teslih, teçhiz ve teşkilidir. 

MÜTIEFİKLER 1LK 
SAFHAYI KAZANDI 

$imall Afrika muharebesinin Ceza
yirle Fasa asker çıkararak bu eyaletle
rin belli başlı yerlerini işgal ve Fı·an
sız garnizonlarını ittifaka almaktan iba
ret olan ilk sallıası müttefiklerın lehi
ne olarak muvaifaluyetle sona ermiştir. 
Ondan sonra Tunusun işgali safhası 
ı;elir ki bu hususta da müttefikler ka
bil olabildiği katlar kararlı, enerjik ve 
~cele davranmışl~rdır. Tunus, Sicilya 
ve Sardonya hava meydanlarının yakı
nında ve şiddetli tesir alanlan içinde 
bulundu~undan müttefiklerin buraya 
<loğrudan doğruyr. asker çıkannaklan 
çekinmeleri tabiatiyle doğrudur. Onun 
için evvela Cezayirin 180 kilometre do
ğu~unda Dougip limanına ve arkasından 
220 kilometre daha doğuda Bone mev
ldine 12 ikillci teşrinde asker çıkarm·ş
Jardı. Burası Tunus hududundan 80 ve 
Bizerteden 200 kilometre mesafededir. 
Boneye birinci İngiliz ordusu kısımla
rının cıkanldığı ve bu ordunun şimdi 
B:zorte üzerine yürüdüiiu anlaşılıyor .. 

Buıı ve Boneye çıkarilmış olan bü
yük müttefik ku\'Vetleri Bizerte ve Tu
nus liman ve toehirlerine doğru müm
kün mert 'he süratle ilerlemekte olı..p 
Tunus lıududun:ı geçmışlerdir. 

MİlI\'ERİN l\IBNFAATİ 

Anca!: milıverc:lerln Tunusu mütte
lklerp bırakmaı:nakta büyük ve hayat! 
nıcnfaatltri varcLr. Bunun için onlar 
bir taraftan muharebe uçaklariyle Buji 
ve Bonerl a.•h: çıkarma teşebbüslerin
de bu u.: an mütıefikler donanmasile ta
~t gc .,ı crınc.. hücum ettiler ve ayni za
manda Tunusa taşıt uçak!ariyle asker 
flakline oo~ladııaı 
Mİ!J\'ER GEÇ KALl\fiŞTIR 
Bı.:..,uııla beral,er şu anda Tunusa 

lıanrıı tarn.Iın haklın olabileceğıne dair 
elde alümat y~ktur. Fakat mihver, 
Tunu. u i<gal hu:.usunda geç kalmış gö-

DEl'İZALTI HARBİ 
Bununla beraber müttefikler için 

bundan sonrası Lnşlangıca nisbetie da
ha güç olacaktır. Çünkü Almanlar, mu
harebe ve boınb.1cı uçaklariyle dcnizal
tJarını şimali Afrika sahilleriyle, Cebc
lüttarık deniz yolları üzerinde toplıya
cıJclar ve müıt~fık orduların taşıt kafi
lelerini vuracuk:ardtr. Nitckinı Ahnan
l;.r buna şimdiden başlı>arak bir çok 
müttefik harp y,, tic .. rd gemisi batır
rr.nğa haşladılar. 

VİŞİ FRANS,\SINI İŞGAL 
Mihvercilerin miittefiklerc bir ceva

bı da Vişi Fransasını işgal oldu ve bu 
lıfidisesiz cereyan etti. Fakat cenubi 
Fransa ile Kor:3ıkanın işgali müttefik
lerin ileride bW'.ılara taarruz etmeleri 
ihtimaline kar<ı tedafüi bir tedbirdir .. 
Fakat mihverin Tunusu i~gal elınesi 

hem tcdafill, hen. de ta•rruzi ve en 
emin çare idi. 

Yoksa mareşalın zırhlı ve motörlü 
ku\ivetlcri hem sckizinci ve hem Tunus 
üzerinden garp Trablusuna yürüyecek 
birinci İngiliz ordusu arasında kısılıp 
kalabilecektir. Çünkü sekizinci ordu1 

Mısır hududunu ge(;erek Kapusso ve 
Bardiya hudut kaleleriyle beş ay evvel 
kaybettiği Tobruku zaptettikten sonra 
garbe doğru tazyike devam etmiştir .. 
F'akat Mareşal Roınmel asıl zırhlı ve 
motörlü kuvveae:riyle İngilizlerin ara
sını çok açmıı; olduğundan ona rastla
mak mümkün olamıyor. Bingazinin 
tahliye edilmekte olduğuna dair ala
metler vardır. O halde Rommel geçen 
sefer olduğu g;bi Sırenaika - Grap 
Trablus arasında Agadebya - El Aghey
lıı - Angila mü.ellesine doğru geri git
mektedir. Tunus mihverce tutularak 
takviye kıtalan gönderilebilirse Rom
mel burada durur ve yeniden taarruz 
için taze kuvvet!~rin gelmesini bekler. 
Tunus, mihvercller tarafından tutula
'!'adığı takdirde Rommel ordusunun 
uçak ve vapur gönderilerek ricatini te
minden başka çare yoktur. 

DOCU CEPHESİNDE : Almanlar 
Tuapse şimal şarkısiyle, Alagir doğu
sunda ve Stalinııradda kati neticeler 
venoiyen taarruzlara devnm ettiler ve 
So,'Yet karşı taarruzlarınn mukabele 
zorunda kaldılar. Rusyada kış ve don 
artmış ve umumiyetle kış mevzi harbi 
ba.<lamıştır. Bununla beraber onlar, ~i
mali Afrikadaki olaylara bakınıyarak 
SI.alingradla Kafka<yayı zapte devam 
etmek istiyeceklerdir. Çünkü mihve
r;.n şimdiki durumunu ıslah için iki ça
resi vardır : Biri 'runusu io:;gal ve diğe
ri Kafkasyayı zapt~tmektir.. Onun 
ıçııı taarruz ihtimal ve imkanları 
ancak Tunus ve Kafkasya üzeriııden 
mümkündür. Aksi takdirde dört yan
dan sarılmak va sonra da her taraftan 
hücuma uğramak tehlikesine düşebile
cektir. -----·----Berlin halkı hüyük 

haberler bekliyor 
---*---

Bren, 15 (A.A) - Nasyonal Çaylung 
gazetesine göre Berlin halin sabırsızlık
la büyük haberler beklemekte ve gaze
~elcri kapı~maktadır. Son h8dise?lere 
rağmen efkarı umumiye Ronımelin he
zimetine inanmamaktadır. 

Gaze1 Dö Lozan, Rommelin yakında 
Afrikada büyük hareketler yapacağını 
tahMin etmektedir. 

Basler Nahrilıten gazetesinin Berlin 
muhabiri de yeni Akdeniz ve Afrika ha
reketlerinde yeni inki~aflarda Fransız 
~ahillerinin mühim rol oynayacağını 
yazmaktadır. 

Lasüi.s gazetesi de, !ngilizlO'rin yeni
den hatalar yapmak istemediklerini ve 
bu defa daha büyük kuvvetle ilerliye
ceklerini yazmaktadır. 

YENIASIR 

RUSLARA GO lE 
---*·---

Tuapsede 
bir tepe 

zaptedildi 
-*

StaHngf'adda Alman 
meilzile~ine giren Rus

lar "ıtt coJı asher 
öldürdülcf' •• 

l\Iv.-;kova, 15 (A.A) - l\Ioskovaya 
henliz kar yaj'\ınadığı halde kayakçı 
n1üfrcze1erin:n talimlerine başlanmıştır. 
Bunlar kış muharebeleri için bilhassa 
boınba ve süngll talimleri öğrenmekte
dirler. Spor kulüpleri de Moskova aha
Hsinden 80 bin kişiyi bu talimlerle ha
zırlayacaktır. Kış sporları mevsimi bir 
anane halini alan bayrak yarışiyle 1 Ka
nunda açılacaktır. 

Moskova, 15 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Stalingrad bölgesiyle Tuapse şimalinde 
ve Nalcıkın cenup bölgesinde kı12lan
mız düşmanla çarpışmışlardır. Diğer 
ke.<imlerd~ mühim bir şey olmamıştır. 

RGS BASKINI 
M~skova, 15 (A.A) - Ek tebliğ: Sta

lingradın sanayi mahallesinde kıtaları
·!tnz dü~man hücuınlarını püskürtmüs
lerdir. Şehrin cenubunda Alınan mevzi
!crine giren bir tf'şekkülümüz dü~man
dan bir çok ki<iyi öldürmüş bir çok 
tankları ve toplan tahrip etmiştir. Sta
!ingradın ~·mal bah~ında yedi zırhlı sı
;fın:ık tahrip edil~1is. bur;ıdaki kuvvet
ler imha olunmuştur. Nalçıkın doi'(u 
cenubunda kıtalarımız aihr kaYJı>lar 
verd'rmiş, d'ğer bir kesimde 200 Alma
nı öldürrnüş, yedi tankı harp edemiye
cek hale getinni"t1r. Tuaose cenubunda 
a.ok.:ri ehemmiyc'ti haiz büyük bir tepe 
eliınize gC'çmi5 tekrar geri almak için 
.'\lmanlann yanlıkları müteadd!t hü
cumlar akan1C'tle. netlcelenmiştir. Mer
kez kesin,inde 10 n1i.lstahkem mevki ve 
17 sığınak tnhrip edilmlıj düşmanın 7 
uça 'fı düşürülmü~tUr. 

Çı,;fccllcr bir tr{'ni yoldan çıkarn1ış ve 
200 Almanın telef olma•ına sobobiye1 
vermişlerdir. Ka1en'.:ı kesimin-:le 2.1 tanK 
tahrip edilmi< ve 200 Alman öldürül
müstür. 

TFREKTE 
Vişi. 15 (A.A) - Alınan haberlere 

'!iire doğu cephesinde Terek kesiminde 
24 saatten beri devam eden çok şiddet
li muharebelerde iki tarafı. aibr kayıı>
lara uğramıştır, Alman ve Rumen kıta
!annın n1aksad1 Grazni batısındaki mü
d2faav1 yok etmek ve il~rlemektir. 

Dtl'SEN UCAKLAR 
Berlin, 15 (A.Al - D. N. B. Ajnnsı 

son dört gün zarfında şark cephesinde 
55 Rus uçağının dlişürlildilğünii bildir
mi5tir. 

STAL!NGRADDA 
Mo>kova, 15 (A.A) - Royter muha

hirinin verdiği habere göre Stalingrad
da yapılan harekat 200 - 300 metre !(e
nisliğinde bir fabrika sahasında vuku 
buhı.aktadır. Sovyet birlikleri sün.;i, 
dipçik• ve el bombalariyle Alman hü
cumlarını püskürtmüşlerdir. 

RUSLAR TUAPSF'nE B!R 
TEPE ZAPl'El"l'ILER 
Moskova, 15 (A.A) - Sovyet teblii'?i: 

Kuvvetlerimiz Stalin~d mıntakasında 
Kafkaslarda Tuapc::enin ~imal doqusun
da ve Nalçıkın cenuo doğusunda düş
manla çarpışmı<lardır. Stalingraddaki 
çarpı<ma fabrikalar bölgesinde olmuş
tur. Mihvercilerin hücumları tardedil
mistir. Tuapsenin şimal doğusunda kuv
vetl~rimiz stratejik bir tepe znptetmiş
lerdir. Nalcıkın cenup doğusunda kuv
vetlerimiz düşmana ağır kayıplar verdi
rerek ilerlemL~lerdir. ------·-·----AMERIKAOA B R HA JISE 

---*---
TO?Jlantıya gclmiyen 

1i}'Gn aza!arı rnıwalılıa• 
ten tevhif edildHer •• 
Vaşington, 15 (A.A) - Amerika 

lyan meclisine on gün devam etmiyen 
; edi aza hakkında tevkif kararı veril
miştir. Mecli•te 44 Aza bulunduğu hal
de verilecek kararlar için ekseriyet te
min edilemediğınden fızayı devama 
mecbur etmek lazun gelmiştir. Nihayet 
ıstenilen ekseriyet temin edilerek ge
rekli kanunlann kabulünden sonra ve
r:lmiş olan tevkif karanrun tatbikine 
lüzum kalmamı.ı;tır. -----·----SIR STAFFOR!l KRIPS'ıN 

NUTKU 
(8aştaıalı 1 inci Sahifede) 

ver, anla}'lşlı ve insanlığın içinde bu
lunduğu hailenin manasın• kavramış bir 
kütleye hitap ettiğini tebarüz ettirdik
ten sonra şöyle demiştir: 

cHarbin sonu görülüp bütün dünya 
bir sulh devresine başlayınca devamlı 
bir sulhun kurulması hususunda sarfe
dilecek mesainin samimiliğinde herke
sin ittifak edeceği şüphesizdir. 

Takip edilecek usuller ve siyasetler 
ne olursa olsun, hiç bir Avrupa mem
leketinin bugünkü usulleri benimsiye
ceğini sanmak hatadır. Avrupa dün
yada yegfuıe bir bütün olduğundan, 
:çinde bulunacağı Sosyal ve ekonomik 
meselelerin halli için bir Avrupa kon
seyine muhtaç olacaktır. Diğer kıtalar 
da aynı şeyi yapacaklardır.• 

Sir Krips sözüne devamla, biltün bey
nelmilel meselelerin halli için bir iil! 
dünya konseyine ihtiyaç olaca~ını bil
:lırmiştir. 

PASiFiK HARBi 
* 

Eyma ve 
Vayrcbi 
alındı 

ALMAN TEBL ICI 
---*·---

Rusvada ıniihim bir . 
şey yok, Sirt>naikada 

mukavemt>t de· 
vamdadn· 
-*-

Alman tayyareleri Bu--*- jive taarf'uz edef'efı 
Jap@nlar Vayrobiyi ter· ilıi vapuf'a isabet 
hed!!.rlıe?I yara darını ııaydettilef' .. 

lıeraberlef'inde Beorlin, 15 (A.A) - Alman tebliği: 
götfil4emedilel' Rumen ve Alman kıtalan Kafkas 

Molburn, 15 (A.A) _ Cenup batı Pa- bölgesinde düşmanın hücumlarını püs
sifikte müttfik kıtalar Oven Stanley kürtmüşlerdir. 
d•ğlannın ilerisinde ilerlemekte de'Vam Stalingradda düşmanın mevzii hil-
ederek önemli japon üssü Buna yolu cumları da püskürtülmüştür. 
üzerinde Vayrobi kciyünü zaptetmisler- Hava kuvvetlerimiz topçu mevzilerini 
dir. Yine bu civardaki nehrin her iki sa- ve Volganın doğusundaki meydanları 
hil ele geçirilmi~tir. Buradan Bunaya bombalamıştır. Pike tayyarelerimiz de 
mesafe elli kilome!redcn daha azdır. ja- a.,<ağı Donda sahra mevzilerini tahrip 
ponlar çekilirken ağır kayıplara uğra- etmiştir. Diğer bir kesimde hilcum kuv
yarak yaralılarını bırakmışlardır. BU- vetler; düşmanın bir çok sığınaklarını 
tün düşman tesisleri makineli tüfenk: tahrip etrr,ı.i~ esir ve maJzeme a~mıştır. 
ate<ine tutulmuştur. tlrn~n ~olünde v_e Volkhof kesı?'inde 

Salcmon adalan civarında vuku bu- Sovye lerın mevzü kara ve denız hil
lan deniz muharebesi hakkında bugün j cumları kırılmış ve deıniryollarla düş
de yeni tafsili\! verilmiş değildir. Va- man topluluklan müessir §<!kilde bom
şington her iki tarafın zayiatının fazla bala~mıştır. 
oldııi!unu bildirmistir Sırenaıkada Alman ve İtalyan kıta-
M~lburn. 15 (A:A). _ Tebliğ: Buna- !arı düşmanın hiç hızını kaybetmey'."' 

da batı istikametinde ilerleyen Avust- baskısına kar.ı mukavemet etmektedır-
ralya kuvvetleri Eyma ve Vayrobinin !er.. . , , . 
zaptiyle neticelenen muharebeler ver- • Şımal Afrikada tngilız ve ~erıkan 
miş japon kıtalannı püskürtmüs, bura- ih~aç vas~ta~arın~an 20107 tonılato hac
daki japonları öldürmüştür. Düşman ~ınd? b~yük hır__ vapurla 6000 tonluk 
o'!•r kav•nlara ui\ramıstır. M\ilıim Ame- hı~ şilebı hava hucu~annda batu-dık. 
rikan takviyeleri buraya yetişmek üze- Dort _taşıt ta -~asara ugratıl~ştır. . 
redir. Corci bölgesinde dfümıan kıtalan ;'luıl me":"'ııne havadan hucum edıl
tayyarelerimiz tarafından Şiddetle bom- ?'ış ve sahılde b~lu_n":" iki vapura tam 
halanmış ve bir gemi kafilesine şiddetle ısabetler kaydedılmıştır. Bundan başka 
hücum ederek asker yüklü bir vapur bi!" ~üşman denizaltısı da tahrip edil
da yangın çıkannağa muvaffak olmuş- mıştır. 
]ardır. Akdenizde üç düşman uçağı dUşürUl-

Melburn, 15 (A.A) - General Mak müştür. 
Artür karargfıhının tebliği: Salomon ----,-·-·----
bölgesinde bir japon konovuna ağır Al~1ANL4Jt ~E LiBYA HARBi 
bombardıman tayyarelerimiz hücum et-
mişlerdir. Harp malzemesi yüklü 12 bln *----
tonluk bir jap~::_:si yakılmıştır. Berlin "fnı?İIİz-

H4~A H!RPLEHI ler varwak iste-
Cenovava bt>şinci d•kt • • • 
dt•ta bombardı- ı erınet~cey.t 

mail t'dildi alamadı!ar'' 
---*·---

Londra, 15 ( A.A) - İngiliz hava 
kuvvetleri İtalyanlara ait Ccnova şeh
rinin beşinci btımbardımanıru muvaf
fakıyetle başarmışlardır. Son hafta 
içinde bu şehre iki taarruz yapılmıştır. 
İngiliz hava nuırlığı bundan evvel :ya
pılan taarruzun Cenovaya yapılan ta
arruzların en şıddetlisi olduğunu bil
d:rınişti. İngiliz tayyareleri 1500 kilo
metre katederek Alpleri iki defa geç
mişlerdir. Şimal İtalya ve dolayına ya
pılan bu hava hücumların müttefikle
rin Akdeniz ve şimal Afrika taarruzla
~iylc alakadardır. 

---- ~·llııANw---
Maf'esaı Smutsun 
Yeni beyanatı .. 
Londra, 15 (A.A) - Mareşal Smuts 

dün Londrada a,~ağıdaki beyanatta bu· 
lunmuştur: 

İki ay evvel Mısırda mareşal Rom
mele karşı Nil <ieltasıru gilçlükle mil
dafaa eden sekizinci ordu bu harbin 
en şayanı hayret zaferini kazanmıştır .. 
Rommel ordusu bugiln son nefesinde
cir. Amerikalı müttefiklerimiz darbe
lerini iyi indirmislerdir. Yakında Nil
den Atlantiğe kadar bütün şimalt Afri
Y.ası miittefikler eline geçmiş olacaktır. -·-·---«~AN ALM~ AMELiYAT!» 

*·----
Al~~n denizaltılarının 

faaliyetine bu adı 
Vef'i:Wof'lar •• 

Berlin, 15 {A.A) _ Berlin gazeteleri 
Alman dcrıizaltılarının yeni muvaffakı
yetlerini bahis mevzuu ediyorlar. Alman 
deniz altıları batı ve şimal Afrika kıyı
larında top yekOn 119000 toni!Ato hac
minde 20 Anglo Sakson gemisi batır
mışlard_ır. Doyçe Algemanya Çaytung 
gazetesı bu hususta diyor ki: 

cGeniş denizlerde harekatta bulunan 
denizaltılarımız yeni vazifelerine derhal 
başlamı.şlar ve Cezayir sularında bir kaç 
kruvazörle 100,000 tonluk 11 gemi batır
mai':a muvaffak olmuşlardır. 

cAlman başkumandanlığının hususi 
tebliği ile bildirildiği gibi Alman denız. 
altıları Atlantikte faaliyetlerini devam 
ettirmektedirler. 

diyor 
-*-

Şimdi her ilıi of'dunun 
muhaf'ebeye hazır ol· 

dulılaf'ı iddia ediliyor-
Berlin, 15 (A.A) - D. N. B. ajansı

nın askeri makamlardan Marmarikteki 
vaziyeti hakkında şu malılmatı almış
tır: 

Rommelin bildıği ve tecrübe etmiş 
bulunduğu Libya çölü yeniden muha
rebe sahnesi olmw;tur. 

İngilizlerin varmak istedikleri gaye
y• varamadıkları meydandadır .. Çünkü 
lngilizle~ Rommell oyun dışı edeme
mişler ve Halfayada teşebbüs ettikleri 
çok geniş çenberlemede muvaffak ola
mamışlardır. Filhakika doğudan batıya 
doğru hareketlerde, müdafaa eden taraf 
daima bekleme vaziyetindedir. Tobru
kun müdafaası taıcak bir şeref ve pres
tij davasıdır. 

Bunun da pek pahalıya mal olduğu
nu İngilizler çok iyi bilirler. Rommelin 
şeref ve prestij için fedakarlıklara hiç 
1• taraftar olmadığı malOmdur .. Demek 
o:uyor ki bir İngili~ zaferinden bahse
dilemez. Çünkü zafer için karşı tara!ın 
muharebe vermesi lazundır. 
Şimdi iki taraf ta yeni muharebeye 

hazırdır ve manevra hareketlerinde ise 
Roınmelin daima üstün geldiğini tecrü
beler göstermiştir. İngilizlerin şanlı ~e
kilmeleri esnasında felaket halini alan 
hatalardan korunması da Rommelin ne 
kadar vaziyete hakim olduğunu göster
mektedir. Bu sebeple Alınan askeri ma
kamlarının vaziyeti sükfuı ile karşıla
masının sebebi anlaşılır. 

İngilizler ve Amerikalılar şimal Af
r:kada hareket.o başladıkl&n :ıaman 
Stalin doğuda müvazi bir harekete geç
memiştir. Halbuki Stalin Çörçil tara
fından ve çok zaman evvel böyle bir te
-l<?bbüs yapılacağından haberdar edil
n:iştir. Stalinin evvelden düşünülmüş 
clduğu muhakkak olan böyle bir mü
vazi harekete geçmemesi dikkate de
ğer .. 

Pravda gazetesi de İngiliz ve Ameri
ka! hareketlerinın ancak doğudaki mu
bırebelerin büyük mihver kuvvetleri
ni tutması sayesinde yapılabildiğini 
yazmaktadır. 

--~ ...... ııa-----
cBu muvaffaktyetlere İtalyan deniz

altılarının muvaffakıyetlerini de kat
mak li\zımdır. Bu, Anglo Saksonlardan 
ilk kan alma Ameliyatıdır.> 

---•- Fransız Fasındaki 
tngiftef'e Uzef'inde hava 

faaliyeti olmadı.. Alman ve Italyaalar 
Londra, 15 (.\.A) - Tebliğ : DUn 'f , J d · ı 

gece yarısından .,vvel İngilterenin do- aı.ıcaya ge l er 
gu sahilleri yakınlarında hafif hava fa- *·---
~!iyeli olmu~tur. Bomba atılmamıştır. Madrit, 15 (A.A) - Fransız Fasında 

Londra, 15 (A.A) - İngiltere üze- bulunan Mihver mensuplarından 14 Al
rinde dün de düşman faaliyeti olma- man, 9 İtalyan ve 9 japon Tancaya ilti
mıştır. Bu sure\le sekiz gilndür İngilte- ca etmişlerdir. 
re üzerinde di!şman uçakları görülme- Bu mülteciler, Amerikan ınaknmlan-
miştir. nın yollan kapatmasından bir kaç da-

Londra, 15 (A.A) - Biltün Londra kika evvel Tancaya kaçabilmişlerdir. 
"alkı Pasif müdafaa günilnü kutlıyor.. Tanca, 15 (A.A) - Cezayir ve Fas
Bombardunan edilmiş şehirlerden bu tan gelen Mihver milltecileri burada bı
törene iştirak için heyetler gelecek ve rakılmıyacak ve İspanyol topraklarına 
bir de Ayin yapılacaktır. gönderileceklerdir. 

l\1akineve 
erilırken 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
AKDENİZDE 
Yeni deniz muharebesi 
Stokholm, ıs (A.A) - Alman kont.o 

rolü altında buıunan Skandinavya Tel• 
graf ajansının Madrid muhabirınin bu
gün bildirdiğine göre İtalyan donanma· 
sının büyük bir kısmı Alınan ve İtal· 
yan hava kuvvetlerinin de işbirliği . :e 
şımal Afrika salıilleri açıklarında İngi• 
!iz ve Anıerikan filosu ile muharebeye 
tutuşmuştur. İtıılyan kuvvetleri bilhas
sa kruvazörlerdeıı ve torpido muhrip'e
r.nden mürekkeptir .. 

Almanlar Ff'ansızlar
dan gönüllü istiyorlar 
Londra, 15 (A.A) - Paris radyosu 

bu sabah Milll f;kirli Fransızlara hitap 
~derek Alman hava kuvvetlerinin mo
törlü kıtalarına gönüllü yazılmağa da
vet etmiştir. Yeni Avı-.ıpanın kurulma
sına hizmet etmek lstiyen 18 yaşından 
elli yaşına kad<.r bütün Fransızlar ka
bul olunacaktır. 

MİHVER KAYIPLARJ 
Londra, 15 (AA) - Bu akşam neır 

redilen bir tebliğe göre general Alek· 
s.rndr düşmanın ölü, yaralı ve esir ola
rak uğradığı kayıp yek.Onunu 75 bin 
Alman ve İtalyan olarak tahmin et
mektedir. 

Tıılona mühim mifıdar· 
da Ff'ansız aslıeri geldi 

Londra, 15 (A.A) - Vişi radyosu
nun bugün blldirdiğine göre Tulon 
müstahkem mevkiini tutmak için ehem
miyetli mikdarda Fransız askeri Tulo
na gelmiştir. 

Daf'lanın Beyanatı.. 
Londra, 15 (A.A) - Müttefiklerin 

kontrolü altında bulunan Fas radyosu 
~u akşam amiral Darlanın bir beyan
namesini neşretmiştir. Bu beyanname
sinde amiral Darlan şöyle diyor: Res
men beyan ederım ki mare~l Peten 
Fransız milletine hakiki düşüncelerini 
bıldirecek vaziyette değildır. Bundan 
b.ışka muhabere vasıtaları Alman kon· 
trolü altındadır. 9 son teşrinde mareşal 
Peten gönderdiği bir telgrafla Afrıkada 
bulunuşumdan dolayı memnuniyetini 
bildirmiş ve bana tam itimadı olduğu
nu tekrarlamıştır. 11 son teşrinde gidip 
gelmekte serbes~ olmadığını içln mare
şal kendi müm2"5ili olarak general No
gesi tayin etrnişıır. 13 son teşrinde ge
neral Noges lıa.-ekette tamamiyle ser
best bulunduğumu mii.şahede ederek 
kendine verilen biitün saliiltlyetleri ma
reşalın tam tasv.bi ile bana devrettL 
Bu şartlar altında beyan ederim ki ma
reşale sadakat yemini vermiş olan bil
tün Jejiyonerler her rütbeden sivil me
murlar deniz, kara ve hava subayları 
verdiğim emre itaat etmekle mareşale 
sadık kalmış olacaklardır. Ancak ve 
ııncak imparato"ıuğun menfaatlerini ko
rumak ve mili! birliği muhafaza etmek 
gayesini bu kararın bütün mesuliyeti
ni üzerime alıyorum. Fran•aya daima 
~refle hizmet •trniş olan büyük asker 
general Giraud'yu askeri kumandan 
tayin ediyorum. 

Müttefilı lııtalarla Al· 
man fııtalaf'ı Bizef'tede 

temas etını,ıer .. 
Londra. 15 (AA) - Şimal Afrikadan 

gelen haberlere göre müttefik kıtalarla 
Alman kıtaları Bizerte yakınlarında te
mas etmişlerdir. Yeni Alınan kıtaları 
hava yolu ile ve İtalyanlar da denizden 
geliyorlar. 

Maf'eşal Petenin emri •• 
Londra, 15 (A.A) - Vişi radyo.u

nun neşrettiği bir tebliğe göre mareşal 
Peten bu akşam Afrika ordu.suna ver
diği bir emirde general Giraud'yu ma
reşal namına hareket etmekten menet
miştir. 

Şimal Afrifıa tebliği 
Londra, 15 (A.A) - Şimal Afrika 

müttefikler umumi karargahının bildir
d:ğine göre 13 sonteşrinde Alman bom
ba uçakları Buj; ve Bone limanlarına 
tnarruz etmişlerdir. 11 düşman uçağı 
avcılarımız tarainıdan düşürülmüştür. 

Alman uçakları dün de taarruzlarını 
tekrarlamışlardır. İngiliz uçakları bun
lardan en az dördünü dfu;ünnü.<lerdir. 

M LLI PıY~NCO 
(Haştarab l incı Sahifede) 

onar bin lira isabet etmiştir. 
95283, 170434, 193102 ve 373226 nu

maralı biletler beşer bin lira kazanmış
lardır. 

İkişer bln lir.ı kazanan numaralar 
şunlardır: 

22193 29141 60257 72396 77279 
101441 138556 157183 185854 186049 
190083 191338 211786 212167 291286 
298910 316277 346862 362497 387972 

Biner Lira kazanan Biletler 
008876 12844 45100 45288 61652 

69563 74559 81786 121155 130616 
143144 155747 182923 196893 203677 
223605 238177 24048-t 245528 249149 
251708 268538 269308 269791 275802 
291366 296074 300209 300725 307832 
310539 312479 322175 323474 330674 
349459 363106 379109 382145 398473 
Son dört rakamı 2181 ve 9775 olan 80 

bilet beşer yüz J.ra, Son üç rakamı 510 
olan 400 bilet yüzer lira, Son üç rakamı 
493 olan 400 bile! elliser lira, Son üç ra
kamı 190, 577, 614, 694 ve 695 olan 2000 
bilet yirmişer lira, 

Son iki rakamı 11 olan 4000 bilet 
cnar lira, 

Son rakamı 3 veya 9 olan 80 bin bilet 
te ikişer lira kazôilmışlardır. 

• 


