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YEN! ASIR Matbaasında basılmı~tır. 

yet Kıs ac Kapandıısu. şirketi dün hüküme-
~~~~~~~~~·~~~~~~~~- tın kontrolüne girdi 

e içinde sıkışıp kalan Alman or
arı 1 urtaı:man n imkinı yok 

Tulon 
Faciası ___ * __ _ 

Fransa için çoh elfm bir 
Jıt;disedir. Falıat müfte

fihler muhtemel bir 
tehliltedcn lıendilerini 

it urtar<mışlardır •• 
HAKKI OCAKOÜLU 

Ruslar Kleskaya
aldılar yı 

• 
gerı 

--------- -- - -
Batıdan Alman ordularının bü;yüh 
1'ir taarruz vaparalı i?ıshac icinde 
lıalan Afman ordularına :yardıma 

lıosmP.ları muhtemeldir •• 
1\Ir,~~uva. 28 (1\.A) Rı.>sınen bıl<ilrildiğinc göre Kleska-

.Yct Ru3 ordusu tarafınd;ın au~ uanda;ı geri alınınıstı?·. 
Lonrlra, 28 (A.A) Roylcr ajansının l\Iosko~\•a hususi 

1n11h ıbiri bildi,··vor: 
Bu nk.şaın :\I\.:~ko,·adan alıniJt1 en ~on habere göre Rus 

l!l:Hl rlıan harbinin ilk Ur ~ılı tanıa- kı!->kncı Don h:rvzasında KaJaı:;ta kap.-ıtınıak surt'tivl~ büvük 
ruen ınih' ('rin l'ldc ettiği bii~·iik nıu- biı.· 'll1h\"er or<lıı:-.unu ihata etnıiş bulunınaktadır. · ~ 
,·.ıffakı~·l•tlcrlc ~l'<:ti. ).Jüttcfiklcr harı> Kıs 1.:::~'.Ç dahıL, .. le kalınıs olan Alınar ordusu f;.ızla ;.ıyıcla 
hazırlıklarını taınaıulanıa;?,a <:Hlt~ıı·ken birLklC'rden ınlH(.·:-·ekkildir 
n1ihYl"rtil\.·r ~eri hareketlerle hir <:ok Bu ıı-du1arın j~~ırtulnıas

0

ı icin simdı lki çare yardır: 
nıeınlckt•tteri İ~2"·•11<•ri altına alc.lılar Yl' l - Batıya dn~'rtı hii~·iik hir taarruz \·aparak kendi:;inc 
ı\' ı·upada taııı bir ho.ıkinıİ;\ et te!'Iİ~i ~·o- ~ ç1 ı~·n"sı 1ô.zı ı;Cır. · 
lıında h1:1la ill•rJl'diler. 2 - Yine h:1tı ,-anından dt.~arıdaki Alınan ordularının bi.i-

'li.ith•fik reıJhe:-.indf! <'il bliyiik c:i)- ~-:ı~ b'.r taarru;: ~ c:ıparak cep içinde ita lan orduyu kurtarrnnk 
ki.ıntü l!t10 ~·ı1uıda Ytıku buldu. Fran- l'ızf•rc l·ir yol .H rt1a5ı 157.nndır. 

An karada nıiizakereler inkıtaa uğradı 

Şirlıetin satın alma müzalıerelerinde hayali ra· 
lıamlara saplandığı hayretle görüldü •• 

/'rolei1:;; .V!:J-

İzmir sulan Türk Anonim prketlne 
ai.t lesisalln mubayaası için Ankarada 
Nafia veltalctinde başlaıruf olan salın 
alma müzake:-eleri, tahaddu.ş eden nok ... 
tai nazar ihti lafları yüzünden fasılaya 
uğramı~: müzakereleri takibe memur 
edilen belediye daimi encümeni auıın .. 
dan B. ~1uzaffer Özgen şehrimize dön .. 
müştür. 

Su şirketi tesislerini "'atmağa sali.hi .. 
yEtli murl'hhasların müzak~relerde bek
lenen 2nl2yı~ı e-östermedikle-ri ve fiyat 
b•hsinde hayali rakamlara saplandıkfa. 
n ha r~tle görülmü~tür. Bu vaziyet 1<ar .. 
!llıttnda mÜzi?lc:erelerin inkıtaa uğramaşı 

eavet tabii bulunmuştur. 
Şirketin muamcli.tında bundan böy

le !alim bir yol takibi çok ,üpheli gö
rriilmüş b:ılnnduğundan su firketi mua .. 
mclôtmın hükümetçe kontrol alhna alın .. 
ma~ı kararlafmtşhr. Nafia vekileti imti
yazlı şirk~Ller dairesi reis muavini B. Zi
ya Altmbaı ve muhendi• B. Sabri Sel· 
çenden teşekkül ed•n kontrol heyeti 
~ehrimize gelerek vazifesine baJiamış .. 
tır. Şirketin bütün muameleleri şimdi 
hükümet kontrolü Pltında yapılma!ıa 
başlamıştır. 

Kibrit 
artm1 

tuz fiyatı 
acak 

-*-

s;:nın keııdi~indl.'ll ht·kll•ncn ınukavl'- ~"-ln1aıı ha~ku·~ırondanlığının hu ik;!ll'İ şıkkn tenıa~·ül gö:;
n1eti g(is(t•rcıne~·ı..,İ '"<.' hrnıen hir a~· d('- ft"'ı-rllği anla~ıl1o1.·l·tadır . .ı\nc;ı.k Alrnanların bunu bara!'nhil
'1&ın1 cdrn hir <·arpı'?nıadan sonra te~linı n:cll'•ri icin \·a:..·~ kazann1nl~rı, yani kıskac icindt>ki ordunun 
t>lınak zorunda ~alı~;ı. harbin nıukaddr- ınuka,•:ornct ctınC'si lüz·:n gc-lınC'ktcdir. Bunun tatbiki zan-
rniı hakkında bazı zihinlerde hU~·iik (Sonu 'nhifr ~- Siitun 6 drı) Str.1ing1a<lla RtıJ kıskacının ~apanctığı 1ınre1.:dt sa,ıasuun 1ıaritası İstanbul, 28 (Hususi) - Tuz ve kib

ıit fiyatla1·ımn c ·tacağı hakkmda veri
len haberler te ·zip edilmi<tir. İnhisar
laı: uınuaı. müdürli tuza zaın yapılmı
yac>ağını h!'yan Pttiğİ gibi kibrit ~irketi 
df' kibrit fiyahn 1Tt art ı1ıYtıC'2f'ryn1 ile:rl 

C'tırlioı;elcr tt\·andınıush. • • •• • • • • ••• • • • ••• •• • ••• • • • • •••• • ••• •• • •• • • •••• •• • ••••• ••••• • • ••• •• •••• • •••• ı ı •• ••• , •• ••, 1 ••• ,,. •• • • •• •• ·-· • •••, •• ,, • • ••. •• • • • ,, , , ,, , • , ,. • • • • •,,. • ••, • • ••• • • ••. 1 •••• •• 
111

,,., 1 •• •• 

Ingiltere ~Fransanın ~·ıkıhs günlerin- ·:· - - - ---·-·- -·--·- - - ••:• 

d• Fransız hiikümelinin v.- donanma"· ! B'°'rlı' ıı .. , .. 
0 
•• •e 1 

ıun ınih.tcmlt•kf'1erinc <'t·kill'rt~k ıniica- 1 .._ 111 1 -deley(" dc\.:ant t·tnıesi i<:in ~ok hiiyiil-.. t 1 

•• o •• • 
t:ayrctlcr sarfelti.. 1 D a. d • I'" i 

Fakat Fransarn lıiıkinı olan pcl'isan· j OKUZ enıza dHln ! -------
lık ıııihonlarca. insanın ölüm tclılikc,i 1 müttefHılere f:açtığı ı • • 
altında· titr•) isi enerjik kararlar alına- , d - d - ·ı i ·:· - - - - -- F ıloyu kayh e tt k - - - - - - ·=· 
~a mani oldu. Fransa fiıdası, tal'ih icin ogrU egı •• f " 
(uk ;;nemli hir ietkik mevzuu (o,kil ı Bcrlin, 28 (A.A) - Yan resmi bir 1 ! - ! 
cyli)·ecektir. Bu fikiaıtın esbap \e a,·a- i nı. h• iden bı!diriliyor 

1
, ı'. (' rada do·· ku·· len kan bı·zeıj 

nlili hakkında ciltlerlC' yazı ~ aıılacH~ı 1 Tulondaki Fransız filosu Alınan1o-
mulıakkaktır. - ı· k · · d --ı l' ·ı 

S
.. ti . k' ar d 1 "d' ,, il 1 rın c ıne geçnıenıe ıçın cg;ı' ı-. ura e ın '"' c en 1a ıse ·r ı sey- 1 • · • j j 1 

r;nc takılan zihinler sinıdi ancak olav- ' ınanın kaı:-i:itıln11~ oln1usı \"C Ingılız- i f 
Yari~ 111~"~U1diir. ftnı~unl:ı 11~1':ı:nıa~a ı l~rjn cn~r~11~ gİl'Cmcdiklcri i~in kcn- t •, za er yolunu ac:ıyor ·:· 
\~kıt1rrı yoktur . .:\faresal P-l'tcn I•raıısa ciı kc-d 1 nı batırını~tır. 1 ~ 
ı>ıilleti ,;;.,.rindcki otorik,ini kullana- 1 B ı· 28 (Rd ). D k F 1 •••• . • • 1 .. t . 1 · I er ın, yo - o uz ran- I 
ta.tk ıniltnrt·kt•yı ın\7.a anu'? 1111.\ h:fıl-t e-: . . . . 
rindrn a\ rıhnı • tarar ... ız bir politika ta- ı j sıı. d('nızalıı ınıyn \"p... bır ınu1.ırıbın i 
l<ibi yo1uyle heıı~ Fraıı-.ız donannıasını. t TuloıH.lan kcH:tıgı d1. gru dtgıl<lı.r 1 
heın dr I·'ransa iınparatorluğunun i~~al ı ·:·-· - -·-'--··--· --·- - - ·:· 

Londra, 28 (.\.A) - Gmcral D,gol 
ciün akşam Fransız filo~unun fık•' ııni 
öğrenince Fransız ınilletine hit •) edP--

rek uzun zat"J'l~ır.c1,"\n bo,;;rı devanı etlir
dıgı iıkiıtu l1oz.r.u~tur. Dcgol demiştir 

(Sonu Sahife 1. Siituu 1 de) 

rdilıni~·pn toprakla1·1nı koruınak \'C is-
1!kbalde dl' miisait bir ~ulha ka,·us1nak 
iin1idinin nrksıı1:-. takılnush. 

Bö'.\·lt· hir politikanın n1uz;.ıfferiyetini 

uınuyordu. Donanma nas l battı? 
Fakat hu iiın;din bir lıa~·al oldu~u 

lıugi.111 nnln~ılıu•'j bulunuyor. l\lih,·cr 
devletleri ve nnittefikler s(r;.\tejik du
runılarının cınn:ttiği dakikada Fran">a 
ana toı>rakl:•rın·1 ve ınii~tcınlckl.'lerinr 
teca\ Uıde tc•rt•dtlüt :.:Hst<'rıttcdil('r. 

Fran~ı7. llind1-:ini"iiıule. l\lada.!,!askar' 
Suri_,.:e'.\·l', Ceza.' ~r. ı:as \"C Tunuo;ta ce
ttyan eden h<itlisC'lrr ıneydandadır. 

Alınan i"gal n.~.kunılarınu ı l'tnrinC' t:i
hi \"(' kendisini nıiidafandan aciz hir 
Tran-1ö~u1111. :..?,t'l'l"k Alınan~·adnn YC' gerek 
miittefif,Jt•rd~n ~ell'cek tl"ra,·i.izlerc 
karsı kcıulisini ıııiidafaa cd<'1ıilınesi iın
).-;}n .. ızdı. _ ·it,·k:ın (j~ le oldu. 

J..,ransa on1a 'atanı ha!-.(an ha'ia n1ih
\·l'r ku\·\'rtlcrinin eliue ge~·tL 

Fran:-.ıı n1tı ... h .. nılekelrrinin prlc <:O~tT 
d~. nıiittel'ikleriıı is!!'ali altına alındı. Ar-
1ık hugiin ınüstakil Fransa dlY<' bir 
ilc,It.'t ortada nıC\'cut de~ildir.' İkiye 
parc·alannn'i o1an Fron~a inıparatorlu~u 
nı11kaddl"rntıı11 ınuzaffer dc\·ll'tlt·rin l"li
me tt.·rkc'.\·le111İ tir. Zafer hangi tarafın 
ölurı..,a ona ı!iirl' hir Fran1.;a yl"nidcn ku
ruhu·aktır. 

fSnnu ~ •• hifc !. Sütun 6 da) 

''Bu hazin 

.. 
DUll'KERK ZIRHLISI 

Keııcli kt,; ııdınt bttııraa 

bir sönüş F ransanın 
şeref destanıdır,, 

Tulon filosu, bu filoyu idare eden kumandanı, 
ana bütün subayları ve erleriyle birlikte son 

kadar vazife başında kalarak serin 
sulara gömülmüştür .. 

Londr , 28 (Radyo) - Gazeteler, 
T ulonda Fransız donanmasının kendi 
J;cnd isini batım.ası hadisesi hakkında 
a~ağıdaki tafsilat: vermektedirler: 

Bu dakikada Tulon sularının derinli· 
ği içinde yatan gemilerin yeklın tonajı 
230 bin tondur .. 

Batan gen1iler sıı·asiyle şunlardır : 

Her biri 26500 ser ton hacminde olan 
rr.odcrn Strazburg ve Dünkerk zırhlıla· 
rı Bu ikiz zırhlıiar harpten biraz eV\'el 

• 

linıanında. 

t.unamlanarak denize indiı·ilnıi~tir. 
22500 tonluk Pro\•ans zırhlısı.. 1935 

s<nesinde yeniden tamir ve ıslah edil
miştir .. 

Fo~. Algeri, Dükl'n ağır kruvazörle-
r~y_J_e daha bir nğır kruvazör .. 

Uç hafif kru~azör .. 
Bir uçak gemisi.. 
On sekiz büyük ve on orta olmak 

üzere 28 muhrin .. 
20 den fazla denizaltı ve bir çok mu

avin kruvazörler ve yardımcı gemiler .. 
Vişi radyosun,, göre Alınanlar dün 

sabah dörtte Tul<>na girmişlerdir .. Dün 
saat ona kadar Fran'1z harp gemileri 
su üzerinde idi. Yalnız Almanlar seh
rc tan1aınen h5.k1111 oln1adan bütiin sa
hil bataryaları ve cephaneliklerle ben
z'n depoları berhava edilmişti. Yine 
Vh;;i radyosuna göre Fransız bahriycli
lcri gemilerini batırmak için yaptıkları 
haz:rlıklarda ,·akit kazanmak için iler
liyen Alınan ku\'\·etlcrine karşı ateş aç
t•klarmdan Alman bataryaları mukabe· 
lt:dc bulunnıu~lcı.rdır. Bu sava~ta Fran
sız geınicileri a~ır kayıplara uğraınış
lcırdır. 

Tekmil harp gemilerinin kumandan-
1.:.,rı ve subaylar, geınileri batıncaya ka

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

ill utku 
~·· n1"\ü..,tUr. · 

Fransız Aafrikasındaki Amerikan ha va k11t·vetleri kıwıaııdaııı ııişan takıyor 

Tnnusta dnrnın 
---·*---

Teburda şeht·i iş-
~al f'dildi 
-*

Müttefilıler bir günde 
51 mihver tayyaresi 

tahrip ettiler •• 
Bedin, 28 (A.A) - Askeri mahfiller

den bildirildiğine göre bir kaç günden 
beri İngiliz ve Amerikan kuvvetleri Ce
zayir ve Tunus bölgelerindeki garnizon-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

SONDA 
• • • • • • • • • • • • 

Yeni Ginede kauh 
çarpışmalar oldu 

----··----
Melburıı, 28 (A.A) - Tebliğ : Yeni 

Ginede Bunada ve Gonada kanlı çar· 
pısınalar devam ediyor. Mill\efik kuv
vetler düşmanın kuvvetli müdafaa mev
zilerine kar~ı adın1 adıın ilerliyorlar .. 
Jnponların karşı taarruzları agır ka
yapılarla tardedilmiştir. Hava kuvvetle
ri kıtalarnnızı desleklıycrek düşman 
mevı.ilerini sık sık bombalamışlardır. 

1 apon uçaklarının Porl Moresbiye 
k2t.ş.ı bir akınında ha~ar olman11şlır. 

·:·- -·--·----· -----.. :-
A mira 1 Darlan l 

1

. Ebedi_düş- j 
,mana kar 1 
l Bütün Fransızların j 
1 beraberce llarelıete 1 
ı geçmesini istemelıte. i 

l.ondra, 28 ( ,,\) - Tulonun N· 
manlar tarafından i~gali üzerine Ceza
yir radyosunda bir nutuk söyleoyrn ami
ral Darlan demi"tir ki: 

« Tu1onun }. ... gal edilmiyece~i hakkın
da l-1.itler tarafından verilen sözü, do· 
nanmayı ötedenberi elde etmek istediği 
için Hitlerin tutmıyacağını biliyordun1. 
Muhtelif bahaneler ileri •Ürerek Hiıler 
Fiyordu i,gale kalkı~mı" ve filoyu da 
ıili.hsız !Jekle ko)·mak İstemİ!ll.tir. Fakat 
filo e~kl dü~manlara karşı müdafaa va
zife!'linde kahramanca hareket e-derek. 

kendisini batırmıştır. llt'ri .-ürülen 
bepler dolayısiyle T ulonun evvf'lce 
gal edilmemesinin bir tuzak olduğu 
di anla!l;1lmıstır. 

... 
ım-

1 1 son te~rinde donanınanın hareke
tini ve şimal Afrikadaki kuvvet1erf' iJ ... 
tihakını amiral1ıktan istedim. Fakat fi
lo komutanı beni dinlemedi. Filoyu mut 
laka kurtaracağı ümidini son dakika.ya 

ı kadar muhafaza ediyordu. Onu tama• 

IHlllU ıı i (Sonu Sahife 2. Siitun 4 te) 
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1. EH 'R HABE . 
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YENi BiR ANLASMl \eni fiyatlar i tan t>dildi 
'fARiHI ROMAH 

---42 

ı:evecanlı 
••• 
' . 
bır 

---*·---
Macarlar a içki, sigara ;atışırıa yarın 

A li pr<ı:a .atının iistMnde d erin b i:- uçuruma y u· 
varlanm~, Jıendisine bir ~el' olmamr~tı ... 

ırüzakere- dan itibaren başlanıyor 
Ali p. .. nın r~ n:nda kal[ırcı K onu n1ü

dafaa eden adamları kapıları örttüler 
Fakat '>inleı·ce in.sanın birlc;::;mesi'1dr·n 

!eşekkti\ eden bu büyük kuvvetin kar
şısında kale kapıları ne kadar sağ! m 
ol~a. y:ne uzun mlidde .. dayanan1azia~

dı ... 
Kaleye hla:uın eden insa:ı sürüleri 

kapıları zorlanıağa ba~h·unıc~ardı. .ı\ha:~ 
bürkü kalasl~r. genıi dire~i kalınlığın
da sırıklar bularak bunlarla kapıları 
ror1anıağa ba~Jadılar ... 
Aynı zamanda baltnlar ve dı: nıirler~~ 

de onl~rı kn·m..lğn uğra~ıyorkırdı. Kl1e 
kapıları çok saglamdı .. Ahalinin hücu
munu uzutı ınüddet önlC"n1isti. .. 
Eğer Ali paşa Yeniçeri kuvvetini 

Ravza adasına gönr!t?rmeyüp te o :;ıra .. 
da yanında bulundur.>a idi, belki de 
ahali kale kapılarını zorlamağa ınuvaf
fak olamazdı ... 

Yeniçeriler kale mazgallarından kur
şun atarak ahaliyi kale kapısına yaklac;. 
makta n men edebilirlerdi. Fakat Ali pa
şanın elinde hiç bir Yeniçeri mevcut de
ğildi . 

Kale kapıları ise çatırdıyor ve bu va
~iyet, çok geçmeden onların kırılacai(ım 
gijsleriyordu ... 

Ali paı;a yanına yakla~an tehlikeyi 
gördü ... Kapıları kırmağa çalı,an ahali 
lrnledekilere tehditler yağdırıyor, bar 
bar bağırıyordu!.. 

Valiye karşı ağıza alınmaz kelimeler. 
1'.Pfretler, linetler yağdırıyorlardı.. 

Bunu duyan Ali pasa başına gelec~k 
felaketi anlamıştı.. Soğukkanlılığını 
muhafaza elti .. 

Ve o dakikada hizmetçilerine emir 
etli.. Valinin atını ~etirdiler. Ali pa~a 
yanına yaklaştır1lan atının süslü eğeri
ne atladı. Dizginleri eline aldı. .. 

Hizmetçiler şaşırıp kalmı~tı. Ali pa<a 
acaba çıldırmış miydi? .. &imdi ata bin
mek >.amanı değildi! .. 

Kendi!=:ini teslim etmek için kapıları 
zorlayan ahalinin önüne vali acaba at 
fütünde mi gidecekti?.. Ali pa.5a atm 
üzerinde bir az durdu, bekledi .. 

Ve tam kale kapılarından biri kırılıp 

BEOEN TERBiYESi KANUNU· 
NUN BlZI MADDELERi 

DEG l ŞECEK 
-*-

Ankara, 28 (Telefonla) - Beden Ter-
biyesi kanununun tatbikatta görülen 
aksaklıklarını gidermek üzere kanunun 
bazı maddelerini değiştiren bir proje 
hazırlandı. P rojede )>ilhas.sa müeyyide
ler bakımından n oksan görülen cihetler 
tamamlanmaktadır. 

Davet 
-*-

Bu celple Jıimlerin 
aliiltası olduğu 
izafi ediliyor .. 

İ Z~Iİft YAB.\'llCI ASKERLİK ŞU
BESİ r:ASKA:\LlGIN DA..'11 : 

1 - İ;tanbul tskerlik dairesi halkın
Oan oluı> acl ıni ihtiyat sakatların sevke 
ı~hi oldukları .. 

2 - ~13 - :J32 dahil bilumum müeccel 
e"nt ile i.,tanbuı n11ntakasından gayri 
5"kat iht yat ~ra1ın bu celple alakası 
o1n1~rhı'1 nan olunur. 

-..::=:::.ır.~~~:=ıııı .......... .. 

ta ahali içer~ c hücuın ettiği bır sırarl;:;ı 
o da atını ınahınuz.layarJk ileriye sür
dü. 

Acaba ntrf'yC gidi)ordu? .. Kendis i 
yak~lamak ~çin iizerlnc hiicum eden bu 
öfkeli in.<:an :-;tirü:;iine te:-l!ın olmak n11 
istiyordu'?_ 

Hayır'. .. Ali pa.:::anın niyeti bu olnladı
ğı bir kae dak:ka .sonra anlasıldı!. 

\"ali ~ivri n1ahmuzlarını hav ... "anrn knr
nına batırarak onu lıızlandıı:UlL"tl! .. Ga
yet güzel bir Arap atı olan biçare hoy
van acı acı ki'-ncıneğe ha)ladı! .. 're ay
nı zan1unda rüz,ı::ar gibi bir hız1.:ı ileriye 
atıldı' O dakik.ela öfko'cncn hayvan bir 
kus gibi uçınağa ba~lann~tı! .. 

Kale bcdC'nlcrinc doğru yürüdü. Bu 
yerin alt tarafı minare boyunda bir uçu
ru:ndu! .. 

• .\halinin önünde ilerleyen To.-;un bey 
\'a~;nin niretini anlaını~tı!. Ali paıra
ya: 
· - Dur!. Dur'.. diye seslendi. Fakat 
Yavuz Ali pa~a bu se~e hiç c>hemmiyel 
ı.·ermedi! .. Kale bedenine yakla~tığ.ı va
kit atını tevkif edeceği yerde yeni bir 
:nahınuz darbesiyle ha\'vanı yeniden 
sürdti.. · · · 

At <aha kalktı!. Kale bedenlerindrn 
birL~inin üzerine atladı!. Ali -pa~ 111ah
m11z darbesini tekrar ettiL. 

O dakikada Tosun beyle yanındoki 
adamlar. hayvanın Ü.'itündcki .sü\·ariy
le birlikte boslukta uçtuğunu gördü
ler!. 
Aynı zamanda hcrkr~in heyecana tu

tulduğunu anlatan ınüthi:o; bir uğultu 
duyuldu!.. · . 
Tosun bey hendcğjn önüne geldigi vakit 

Ali pa~an1n. at üstünde uçuruınun dibi
ne indiJ"ini gördü. ~<sılacak ~ey~ .. 

At parcalanmıs, fakat üstündeki sü
variye bir !Jey ol~namı~tı.. Ilerkes bunu 
mucize kabilinden bir i< olarak kabul 
etmi~ti. Ali pa~a ayağa ·kalktı .. Evvela 
yukarıya, hendeğin önünde durarak 
kendL-;ini seyir eden To..c;un h<"ye baktı .. 
Sonra kırlara doğru yürüdü ... 

- BITJ\IEDİ -

HARiCi MEMURLARlMI· 
ZIN YAPTıKLARI M~SRAFLAR 

---*·---
Ankara, 28 (Telefonla) - Ecnebi 

memleketlerdeki memurlarımızdan ınu
vakkat bir vazife ile çağrılanlara mem
leketimize geldikleri tarihi takip eden 
ay başından itibaren avdetlerinde Tür
kiye sınırlarından çıktıkları tarih<' ka
dar olan ma,rafları Türk parası olarak 
verilecektir. ----·----

Borsa 
ÜZÜM 

671 İrıltisar:ar 56 50 59 
101 Galip Şerbetçi 59 50 62 

57 M. İzmiroğlu 56 50 57 
32 Şükrü Kunyalı 59 60 
27 N. Kemal Be~ikçi 60 60 
27 l\luarnm~r Zincirci60 60 

5 Mustafa Taban 60 60 
923 YekOn 

221482 Eski yekCm 
222405 Umumi :ıekiln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

!lAHİRE 
15 ton Kumdarı 36 
63 balya Pamuk Aka. 95 
12 ton Pamuk ~ekir. 13 

7000 kilo Zeytinyai:'l 119 

56 
57 50 
59 
62 50 

3r, 
95 
13 

120 

Salih Palas 
Sa •onlarında E~lenceler 

'1 t-r Pe r!Ojeınb~ µ,iinleri yenıekli dans 
VE ::EP. PAZAR GÜNLERi SA T :-ESTEN SEK:ZE KADAR 

ÇAYLI DA ·s • 
~a) 111 nl'ı t erileruniıe n1iizii~i n her gün ~aat yedıdc ba bM11:(Jıu bikliriri7 ... 

26 · 11 · 1942 PERSEMBE GÜNÜ 
AT ı NELERDEN ı T !BAREN 

TÜRKÇE SÖZLÜ - r ii R K C E 
SARKILI MUSİKİLİ . 

ler başlıyor 
-*-

Yeni ticaf'et anlaşmasi-
le p i;yasa ihtiyaçlarına 

cevap verilccelıtiP •• 
~rürkiye ile l\ldtar -.;t;:.n arasında rncv

cut ticaret nlasnıasıyle bu a.nla~n1a}·a 
nıcrbut lısteleriu il;. ıneınl~ketin piyu.:;a 
~Ltiyoıc·ına cevap ve:.-~cck bir tarzda ta· 
cl;ll lki tar~f<'.a :'" karrUr eyleıuiıdir. Va ... 
J.;·nda r\nk~··rıd.a bu hu usta nıi.izcıkC'rC
ler yapılacaktır. 

Ticaret vek.:lh~tinden gelen bir yazıda 
'".fürkiye - l\.facar.stan anla~masında ya
pılacak tadilat dolayısiyle bu hususta 
Izınir tical'et 51C'ıninin n1ütalfıası ı.·e di· 
~~kleri ~orulıııus ve odaca tetkikat va
ı:·larak bir rapt;r hazır!anmı~hr. Raİ>or 
c!ün ticaret vek;iletine göndl'riln1istiı-. ----·- . 

12 GÜN MÜDDETLE 
---*---

lznı i rd e ista~yon aın· 
ka-barlarına eşya 

bul t'dilmivect'k 
- *-

1 12.• 9~2 tarıhınden itibaren 12 12 942 
tarihine kadar Devlet demiryolların ı~ bir 
çok istastonlarında tatbik edildiği gibi 
İzmir - Basmahane, İzmir - Alc;ancak ve 
I\:cıner istasyonlarından seyir seri veya 
seyrü fıdi veya mesajeri olarak her tür
lü eşya nakliyatı kabul edilmiyeccktir. 

Bu tedbir1erin alınmasına sebep, is
tasyon ambarlannda dolımu; bulunan 
ticaret eşya.ııanın nakline in1kün bulmak 
ve yeni getirilecek ticaret e~ya..c;ın1 ko
yacak yer bulunmaınasındadır. ______ , __ _ 
Milli Kof'unmada ...... -..... . 
Seker ve si•,.ara ka-
"' r"l 

çıranlar tu tuldular ___ * __ _ 
Yüfısefı fiyatla ve sahte 
hartla ehmeı: satanlar 

da ele geçti •• 
Bayraklıda 'l\ıran caddesindp 53 sa

yılı bakkal Ahm<t Erken ve Hasau Er
.krn kibrit satn1adıklarından tutuln1u~
lr.rdır. 

~ Yapıcıoglu yoku~u ;)9 sayılı evde 
vturan kahveci Halil Aşıkın beyanname 
ı~arici 105 kilo sckcri kahvehanesinde 
Sdklad :~ı görillıuiis ve adliyeye veril
nıi~lİr. 

§ Bornovada 14 sayılı dükkanda bak
l:al Musa Uzumda yüksek fivatla tuz 
=2ttığ1ndan tutuımu~tur. ~ 

§ Devlet Deıuiry~Barında i~çi Meh
met Çakırla Hıkmet Tezdoğan sahte 
karne ile ekmek aldıkları sırada tutul
ınu-,.lard!r. 

§ fakici Abdurralıiın adıııda biri 50 
l..urusa bir ckın.:!k !'atLğından tutulınus
~~ . . 

§ Tepecikte 1118 incı sokakta 43 sa
y:lı evdo oturan bakkal Mahmut Arat . ' 
l>Eyannaıncye tfıbi tutulan üç kilo si-
gari1yı evine kaı;ırırkcn tutuln1u~tur. -----·-----

ZABITADA 

BİR YARALANMA 
Ödeıniste Garibin hanında oturan 

Mustafa Besler Lir kavga sonunda H ü
s2yinf" bıçak çekıni~ ve b1<;ağı almak is
Lycn Zekeriyayı e1inden yaralamı!'i ve 
h:tulmu~lur. 

BİR HIRSIZLIK 
De. Mustafa •hey• caddesinde 15 sa

yılı bakkal dükkanına giren bir hırsız 
!,~rafından 35 lira para, 5 paket sigara 
ve müşterilere ait 50 adet ekmek kar
nesi çalınmıştır. Bu hırsızlığı Cemil 
Serçe dmda bir.nin yaptığı anla ılmış
tır. S uçlu aranmaktadır. 

•• o KIZI 
F ilmi ~imdiye k adar görülen 

hii tii ıı T Ü ıt K Ç E !ilimleri gölgede 
buak.acak, ~öre11lcrin cıı yiiksek 
duyı:;ular111 t uk..~11acak, hü tiin gü

uüU.ri c•J>luraeak. kolplerı ale< l iı..-ck. >eyrcdonicri ba,taıı ba~a teshir edecek HAKİKi HAYAT RO.\IANI ..• 
SADİ I!-ill.A \' ID ARE.._ İ . "DE 2G Ki~ili k K Ü .\1 E S AZ il E \: .ET 1 ... 

OKUY • "J,AU : \ IUALLA IS!LAY - SUAT GÜN .. MATİ'llELER : 12 - 2.15 - 1.30 - G.15 - 9.!HJ 
'J'azar "nl,.ri 10 clıı b hır. 

-Yalnız aslter sigarasının fiyatı muhaf aza edil· 
miş, diğer bütün nevilere zamla~ yapdm!ttır •.. 
Tütün ve sig:ı.ralarla i~pirto ve ispir- 1'iryki, en ata, Bafra 1v1ad~·n. St•rkldor

lolu içkilerin satısına yarın ,ı;:abahtan iti- yan ı.·e Gelincik si~aralaı·ı 40 kurus, 
La.r n her yer<lı..; yeni fiyatlarla Wı~la- lialk sıgarası 20 kurus. k\ivli.i sioura ı 
ı, ktır. İnhls.aı lıır ı-ek&leti yeni fiyat- 15 kuru~ olınu tu•. • 

0 

taı·ı İııhisaı-lltr bcı~ nıüdUı·lüı!line teblii7 BRkılaı·cla : ')0 tlPrecetlik l 1ilr,.. ı·ukı ~ ,..., ~ 

e;lcmi~lir. 7 lira, .J5 d.erec->i:k bir Llrc rakı 5 lira. 
Üc;tincü sal1ife.snh:deki iifında gCirüle- 43 dt>rt:!cel'.k bir litre r~kı 4 lira. •otka 

c ~i i.izere yııpılan ı,şnilıı.r daha ziyade ·1GO kuru", kanyak Jitresi -t lira, vPrınut 
1-tre•i 310 kurus. birinci ınıf likörler 

ı:uıll)"etl 11151<-a!ıd··. Y~ni fiyı<llar .. r;li- litretııl 7 lira, ık,tıei stnıflto-r G lira, üc 
ı·c ) aln!z a~ker .s1~;,ra::.1nın fiyatı rnu- buçuk litl'l:'lik ~araplar 3;;0 kurus, iki 
1.aCala edilıni~tır. S'pahi ocağı 75 kuru~. 1.lrelikler ıkı li:-1, biralar 3f) kuruş. vis
\aka ı.-e Saınsun ·''~araları 65 kuruş. kjlL•r 16 lira. tuı.·<.ı.lct alkolü 120 kuruş 
Boğaziçi 55 kuru~, Yenice 45 kuru~, ohnuştur. 

TOPAL Ti OX ULU .~ DA ___ * __ _ 
'l'alt>heler Zt'lzele fe· 

ra topladılar 
- *-

pa-

Topaltı ilk okul talebeleri Balıkesir ve 
havalisi yer sar<ıntısı felaketzedeleri için 
aralarında 10 lira 25 kuruş toplıyarak 
dün k ızılay cemiyeti vezne.sine teslin1 
etmişler ve bu paranın Balıkesire gö11-
drriJmesini rica etmiı;lerdir. 
Çocuklurın içinden gelen bu büyük 

hareket her türlii takdirin fevkinde
dir. ----·----
Amerilıasa gidecelt 
yolcular 50 dolardan 
fazlasını beraberinde 
götiirmiyecelı •• 
Amerika sefarctiıtln h i.lk.ümeli111ize 

verdiği b ir notada bu ay ba..,ından iti
baren Aınerikaya muvu alet edecek 
yolcuların beraberlerinde 50 dolardan 
fazla döviz gctircmiyeceklcri b ilc1iril
n.işt ir. T icaret m aksadiyle Aıneı-ikava 

gıdecek tüccarlara keyfiyet tebliğ olu-n
mustur. 

-----·-------Burha~ettin ve Seniye 
Tepsi lslıeçleri 
Üstadı fızaın Abdiılhak Haınidın ölü

ınüniin besinci yıldöniimü hasebiyle 
Halkevinde bugün saat 14 ve 16 da ta
l('beye matin~, ver~embe günü aksam1 
'"at 8.30. d~ biiyük gala suvaresi, p~og
r~unda !-'aırın asarından uTarık Eşber 
Iı~intcnl) ve Berlin klfir;;ik n1ekt'ebindc~ 
c!'plomalı Seniye Tepsi klasik ve estetik 
dan~larını gösle!ccektir. 

Gala suvaresi için Halkevinde yerler 
r..uınaralıdır ve c:i~e açıktır .. 

AMiRAL DARLAN 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

miyle kaybetmiş, bjr çok subay ve erin 
ölümüne sebep olmu,tur. Almanların 
Fra nsayı h a)#tan b a§a iş:gal etmelerinden 
Fransanın tamamen işgalinden, general 
\'eygand ın tevkifinden ve hükümet rei
sının değl,tirilmeeinden sonra Almanya 
nın Fransay ı ezmek niyeti aşikardı. Bu 
sebeple ed ebi dü.,ma nlarımıza karşı mü
cadeleye atıJmağa karar verdim. Bu mü
cadele merhametaiz olacaktır. 

Elde ed ilmek .istenileceğini anl ıyan 
filo komutanı, donanmamızı hicap aver 
bir vaziyetten kurtarmak için gemi1eri 
kendi elleriyle batı rma lan için mürette
batına emir verdi ve kendisi de nümu
ne old u. 

Fransa, Tul-on toplarının ve Fransız 
sil8.h1arının son sesleri ni duydu, bu hal 
infial.lere .. ~~ep old u. m utavaat yerine 
zafe rın buyuk neticelerin mücadele ile 
elde edileceği şimdi öğren ild i . Ebedi 
dü~manımıza karşı zafer kazanmak. iç.in 
ba~ka çare yoktur. Almanyayı ve İ tal
yayı ezm.ek.. Fransay ı kurtarmak için el 
ele verehm. Fransız Afrik.ası vatanın 
hü r kalan biricik köşesidir. Fransız si
lahlarının kara ve ha va kuvvetlerinin 
serbestçe faaUyet göstereceği yegi.ne 
yerdir. F ransan ın yegi.ne ümidi biziz. 
Buna lity ık olduğumuzu gösterelim.> 

Lond ra, 28 (A.A) - Fas radyosu 
hu !"abah ~u yayırnda bulunmuştur: Ami 
ral D arlan Tulonda Fransız donanması 
başkomuta.nı Amiral Dölabord a aşağı
dalci mcsa1 ı göndermiştir : Almanlar bir 
kere daha sözlerini t utmamış ve Tulonu 
İşgal etm~lerdir_ Fransız açık deniz fi
losun u Orana davet ediyorum. Burada 
müttefik kuvvetlt-r Fransız gemilerini 
dostça kartrlıyacakt ı r. 

H:\ FTALIK SAT SLARI 
- --*·- - -

Bıı halta nıuhtt·lif 

ınad<lel t> ı·iıı tivat· 
ları diiştü 

- *-Gcçirdi~iıniz hafta içinde piya~a vazi~ 
yeti tam bir durgunh 1: göstermiştir. Bu 
hafta 11 bin çuval ÜL:iın .sntl1ınışlır. 7, 8 
ve 9 nunıaraların birer kurus, 10 nun1a
rada 50 santiın yük."'eli~ vardır. 1ncir fi
yatları da durgunluk .<;!eçirıniştir. 

Hafta içinde bakliyat ı:;atısı az oln1us
tur. Bakla !iyatı evve\5 50 '."3ntim diiŞ
ıni.i~. ~onı-a tekrar 34 kurus oln1ıı~tur. 
Nohut fiyatınrfa :ı kurn~. Fasulyede 2 
kuru~ olınu~ tur. Börülce fiyatı takriben 
7 kuru~ düşmii::;tür. Paınuk çekirdeği 
fiyatında da tenezzül görülmü.sli.ir. -----·----PAMUK IPLIGI FIYATI 

-~~-*----

Fabrikaların ve-
ni fiyatları tes

pit edildi 
-*-iktisat vekaleti, htısusi fabrikaların 

pamuk ipliği sat ı ş fiyatlarını yeniden 
tesbit etıniştir_ Yeni fiyatlar ~unlardır: 

Bir paketi 4,530 kg. olarak Milli Men
sucat, Rasim Dokur, Malatya. Adana ve 
Çukurova fabrikaları ınaınul3.tı 4 nuM 
nıara 570 kurtı!j, 6 numara 635 kuruş. 8 
numara 905 kurus, 10 nun1ara 1025. 12 
nuınara 1105 kuru~. 14 nun1ara 115.5 ku
ru.~. 16 nuıııara 1210, 1 R nun\ara l 285, 
20 numara 1380 kuruş, 22 nuınara 1445, 
24 numara 1525 kuruş. 

Yedikule fabrikası mamulatı: 10 nu
mara 1050, 20 numara 1270 kurus, 24 nu-
mara 1380 kums. · 

1çpak fabrik""' 6 numara 635 kuruş, 
30 numara 2180 kuruş. 
Şark Sanayi fabrikası: 10 970 kuru~. 

12.13 numara 1115 kuruş, 16 (kıvrak) 
1275 kuru.j 20 numara 1245 kurus, 24 
numara 1385 kuruş. 
Yüzba.ıı (Veliç): 20 numara 12-!0 ku

rus. 
Erciye~: 12 nuınara 1100 kuruş. 14 nu

mara 1150 kuru<. 
Ömer Şefik : 20 numara 1240 kuru>. 
Kayseri: 12 numara 1100 kuruş, 16 ~u

mara 1210 kuruş. 
Nazilli: 20 numara 1:325 kuruş. 
Ereğli: 24 nuınara 1435 kuruş, 30 nu-

mara 2780 kuruş 36 numara 3000 kurus. 
Katlama ücretleri: ' 
Malatya Adana fabrikaları. 
8 '2 lik paket 190 kurus. 
Katlı Adana fabrikaları: 
812 lik paket 230 kurus, 8./3 lük paket 

195, 10/2 lik paket 215. 12 ·3 lük paket 
290, 12f3 lük paket 235. 1414 lük paket 
250. 1614 ilik paket 350 kurus. 

Milli Mensucat fabrikası: 
813 lük paket 125, 10/3 lük pakel 145, 

12 '3 lük paket 165, 1414 lük paket 18 ku
rus. 

Bu tarihten sonra satışlarda bu fiyat
lar esastır. 

Yolı$Uf çocuklara 
;yordım cemiyeti .. 
Ankara. 28 (Yeni A.>ır) - lstanbul

daki ilk okullarda okuyan yoksul ço
cuklara yardım cemiyetleri birliği 20 
menafii umumiyeye hadin1 cemiyetler 
tıırasına aL~mıştır. ___ , ... __ _ 
H atayda bir kooperatif 
Antak~·a, 28 (A.A) - Antaky ta-

hakları bir kooperatif kurınağa karar 
verıni~lerdir. İlk is olarak bir tabakha
ne kuracaklardır. 

FU/_ R 
• 

GAZ .. NO .. UNDA 
MAK ALLA H orlıestrası her ahşam saat 20 
de her pazar saat ı,.30 d a t edansan başlar 

T ELEF ON: 4444 - 1007 

Tulon 
Faciası 

- --* -''---
Fran:;a iı;:n çoh eli m bi r 
hadise~~r. Fahat m :iitte· 

f ilder muhtemel bir 
tehUlıeden Jıendilerini 

hurta,.mı$lardır •• 
t l:la,,ıora f ı l ıııc ı s .. hifode) 

Lfı kin unutn1.una k l{ız ı nıdır ki F ra n
~a hu rac i a l arın 1:a rarlarını kola,· kolav 
tl'li"ıt'iye nıuk ted ir olaouyacaktır.' . 
Fran-anın ınarıı1. k<.ıldı~ı çok acı fe .. 

i.ıkctlc r ara::.ı nd:ı ayakta durabi len yal· 
toız dunanınası idi. 

I~u d nuanına )910 yı l ından ber i za. 
ınan zaınun di.in .• a harbini n en ane,nli 
hMA.,,. ı tıUırak ortay t· ı k' ·ord u. 

Jln1.1tıı f".ranı.ı z donannuı~J llJlt ıoHl\'ere 
ll·~ li ın cdilt-ccği süy lcni,·or . hazan bu 
don:ının aııı ıı hiir J7rrı n.s ı zla:r.a i l tihakı 

lıeklcnİ) orrlu. 
J<ırk ~ekız .._., t. f"\ \ t'l T uloo li nıanı· 

11111 Alnınul~r t .• rafı ntt n i't:a li burada 
lı ulu ıı :.1 11 bii,yi.i k ki it;i.ik y: ii7. J>U r{:a daıı 
n1 ii rekkr11 ı.·ran ·ız <l onanınas ı nı denizin 
ctihinc indirdi. Fran~a huhri.)·eli lc ri ge
htilr-ri ni y rı 1 n ı1. scr r tlcrini kurtar ıuı~ ol
ınak iı.·i n kendileri batırdtlar. 

T ulon f:icias ı }t r :1nsa f:1c ia!-ıu1111 son 
pC'rdC!'>İni te~k il ' ') IC'"di. A\.· ruı.ıan111 kos 
l•oca i n1ı1arat.o:lu~unun koruyucusu 
olan J<·ran r.; ı z dünanınas ı a rtık ortada 
JlU .. ' \ "C U t dcj{ildi r. 

I\tü tteri klcrin :t.anıan 1.anıan uykustlM 
nu kat; ı ran hu k Lı \· \•c t , bugi.in denizlerin 
d ihinc i nın io,; ti r. l\Iiittcriklcr miis tcrih· 
lırlcl'. Alınanlar ise hen1 ınemnun hem 
nıiitces:-. i rdirler. 

:\Tenınundurhu . <; iinki.i di.i~nıanları na 
) e ııi bir darhe indirıni~terdir. 

:\Ji.itccssjrdirle r .. Ciinkii U \" UC · l a rı jro in· 
de b~ı]unan ' 'C hu!;!Ün i<·İn k~ncli lcrinc 
l ~ıan1 olan bir ku' \'e ti kat;:trını ... l ardır 

lffidise Frnnsa hesabına ne kadar eliın 
i~e ıni.ittcfikJer <ephesi irin o kadar sc~ 
\ ·in<: veri cidir. Akdcni1.d~ kati b ir hi
k ımiyet f e~i si İ(İn ralı.~n miittefik or· 
clu \ 'C donanınaı;ı ha reketlerin<' C'n~el 
olabiln1csi nıuh tcıne l bir knv\ etten kur~ 
tuhnust ur. 

HAKKI OCAKOGLV 

TUNUSTA DURUM 
(Ha~tArafı 1 ınci Sahifede) 

ların takı.·iyesini hızlanclırını::;lardır. Bil
ha.--sa T unus yaylnsına doğru gidl·n iki 
kol takviye edilınistir. Zırhlı birlikleri
ne :ndirilcn darbeİer yüzünden birinci 
İngiüz ordusuna kun1anda eden General 
Andersin b üyük bir dikkatle harekete 
mecbur bulunmaktadır. 

Cez41yir, 28 (A./\.) - Birinci B ritanva 
ordusu ileri haı·ekfıtındn devam etmek
tedir. 

Cezayir, 28 (A.A) - Müttefikler ka
r;,rgi\hındaki muhabirlerin bildirdikle
rine göre Britanya kuvvet leri T unusun 
25 kilornctre batısında Teburda sehrini 
i~~al etn1i .. Jerdir. 

Londra. 25 (Radyo) - Bir Amerikan 
.sözcUsi.inc gört- .Alınanların T unustaki 
kuvvetleri 12 - 15 bin kiqidir B u kuv
vetler Bizerte. Tunus, İ>f~ks ~e Gabcs
tedir. Bu Alnıan Iırka~ının hava voliv1e 
gctirilınis oJn1a~ı ınuhteıneldir. İtalJ:an 
n1uhriplerinden de Tunus ~ahili. :-i ne az 
mikdarda askeı· cıkarılınıstır. Tunusta 
mevcut Jtalvan kuvvetleri Trabluslan 
gclmi~lcrdir: 

Cezayir, 28 IA.A) - ~imal Afrika 
müttefikler karargahının telıliği: 

Müttefik uçakları diin geniş mikyasta 
faaliyet gösterek düşn1an n1eydanlanna 
taarruzlar yapnıışlardır. Tunus yakının
da bir meydanda 40 Mihver uça~ ı yakı
larak tahrip ediJıni~tir. Aynca 11 diiş
ınan uc;ağı düşürühnil~lür 

Tunusun şiınal ve doğ:usunsaki yollar 
bombalanmış. dii~man ke~if birliklerine 
teıarı-uz edilıni!'!tıı. 10 dU~Jnan u<.>ağ:ı dü
:;;ürüln1ü~tür. Biziın kayıb11nız 2 uçak
tır. 

Londra, 28 (Londra radyosu) - T u. 
nus dolaylarında Teborl"c kn.sabası 
111üttefiklcrin eline geçınişt:r. 

Faris radyosu Britanya kuvvetlerinin 
Tunus dolaylarında Teceddelbabda Mih
ver hatlarını deldiklerini bildirm4tir. ______ , ___ _ 
SOVYET KISKACI KAPANOı 

(Ba~taralo 1 ınci Sahifede) 

nedi ldiği kadar 1\:olay bir iş olınıyacağı 
meydandadır .. 

RUS TEBLİÔI 
l\foskova, 28 (A.A) - Sovyet öğle 

lfbliği: 
Gece kıtalarunız ayni istik;.;.ınetlerde 

taarruzlarına deı.·an1 etmi~lerdir. Şehrin 
~ ınal kesiminde bir diisman bölüğünü 
iınha eden kıtal:-:trımız bir kaç binayı 
c1 .llıa zaptetıni~lordil". Fabrikalar mahal
lesinde 20 blokhm·z zaptedilıni<. 100 
dü~n1an subay •r~· eri öldürU!müstür .. 
$ehrin ~i ıual batısında kuv,·etleriıniz 
Jüsınanın nıuka\·('metini kırarak ilerle-
101i'l;.;lerdir. Bir blrliğimı:t. tan1·lar hiına
) esinde hareket eden bir Ahnan tabu
ı unu ho1.guna n ~ralarak 300 er \"C su· 
hay öldiirınür;;, yedi tank tahrip etmis, 
J!&niınctlcr alrrı ... stır. So\'yet tankları 
clü .. ınan n1üdafaasına d.rinliğin<" nüfuz 
ederek yüzlr•rcesini öJdürınÜ!', 21 dti5-
man topunu tahrip etıre:lerdir Stalin· 
gradın cenubunrla da taarruzi harcket
h•rlınize muvaffakı:vctl~ devalm ettjk .. 
Bir noktada dü<;•nanın kar"Sı hücumun·ı 
tardettik. 

Kafkaslarda, fu;.ıpSC!lİll sin1al doı::ı.A
sunda dü....,tnıonın miidafaa ettii'i"i · 11 
c..tratejik bir t<'rıcyi zapt<'de-rek n1ih\ r 
ellere ağıı· kayıµ ar verd, d'k. 



ç iN PAZAR 1942 YENi A.SIR SAHiFE 1 

DEN t Z İ N ELCE Z ıRE SAHiL· 
LEHi NE ATTIGI CESETLER 

İLAN 
inhisarlar İzmir Başmüıfıiirlüğünden : 

~-//..o"~..ccr...o:ı=r.r.=cı:.-..... ...ocr.. A B .. t.. N h A y T . 
~ Hususi f)ers 3 u un e atı a~ asırhanele-

---*--
. Elcew·c, 28 ( A.A) - Denız bir çok 
Ir...~iliz brıhrivclisinin cesedini ve gc111i 
er.kazın1 ~ahi! kulnsallarına alınaktadır. 
~ulaı-uı geCrdi~: enkaz bir çarpışına 
rıe;ticesindc hof!;azda bo.tan ikı İngiliz 
~emcirıe aittr. Bunların birisi harp 
mrı ize )c i vUklıi idi ve infilfık ctnli~-

Tütün, sigara ile idare ve hususi &millere ait bil'umum ispirto ve ispirtolu iç
kiler 30/ 11 /942 pazartesi günü saha.hından jtibaren aşağıda yazılı yeni fiyatlar 
He satı1acaktıt . 

~ L ne s~n sı'!ıf cebi r i rİDİD Ve WÜStahsiJJerİllİll 
~ Dersı verılır.. i 

SiGARALAR Nevi 
Fiyatı 
Kuruş § 8:ll ciı sok:ık No. :J9 § 1~3LafJ dikkatine l V. DE:'l11R ('IF(l § 

tir. · 

Diğer taraftan hJrp gcnuleri refaka
t nde mühlr.ı hir silep kafilesi.Ccbelül
t~rıktan aY""!Lıu ... .sa da birkaç ~nat son
ı-a geri dönınti.-;tiir. Ka[ilc-nin mihver 
tıçak \'e denizaltılarının taarruzuna uğ
radığı ve ç<.ıı·pı~n1adan sonra refakat 
gemileriylt sleoH:rcien bir coğunun bat
t·ğı veya ha:-.nra u·:radı~ı "anılıyor. -----·-----
DONANIVıA NASIL BAT fi? 

( l:laştaral ı l uıcı .jahıfcdc) 

el.er vazifelerı :>..ı...,ındıı Kalnu~lardır. 
Bi.iyük nılkdarda l\.lınan bonıba tay

}areleri A~ına,1 ordusunun harek5.ta 
h:lslan1a~ından e\.·vel Tulon deniz ü. sil 
üzerinde uc;ınu!'>lar, tcn,~ir fi:-:.tnkleriyle 
etrafı avdınlata:-cı.k Tulunun ınahrt·t:le
tine ınıknatı~lı n,avııter dOkııd.islercİir .. 
Uçak savar batc1.ry~;lcır Alınan ucakları
na şiddetli ate:-; at;ınışlJrclır. Bu sır~da 
Aln{n zırhlı k~vvct!eı·i Tulona girerek 
stratejik noktalar• ,." bmul"rı gale I 
baslanııstır. 

İlk infiliok StrnLbur~ zırhl1>mda vuku 
Lulınuştur. Bu koca zu·hlı agır ağır ba
tarken diğer millhi~ infit:ıklar birbil'ini 
takip etnıi~tir. 

Ha,·as yalnız ıki de11jzaltının 'fulon
dan ka~mağa ınuvaffak olduğunu bir 
ü~üncili;linün k~ı.:;at·ken Alnıan maynle
rine <:arparak battığını bildirıni!::tir. 

Tulon liman l'eisi ve bir kac.; aıniral 
Almanlar tarafı::dan tevkif edilıni0lerse 
de namus sözleri üzerine "onradan tah
lıye edilmislerdir. Bahriye ıncktebinin 
talebeleri A.1ınan kun1andc:ınlığının cın
r:yle baska bir yere nakledilmi~tir. 

Fran!>ız 11l.ü~elliıh kuv\·etlcrinin silah
larLndan tecridi dün ak~m bitirilınh,.tir. 
Vi~i zimanl.darl:u·.ı ınüsc·lla..lı kuvvetlerin 
l.unlandanlarına hiç bir h3diseye ıncy
d&.n verilmiyerek teslin1iyet gösterilıne-

1 sjni en1retn1is1ecdir. l\.1iitareke ınucibin
cc hafif silahlarla mücehhez bulunan 
bu kuvvetler y<iz bin kisiden ibarettir. 

Londra. 28 (A.A) - Fransız donan
nıasının kendi kendini batırtna~ını ge
neral Degol •Bu, Fran~anın bir ~eref 
destanıdırı. cüınl<'~iyle ifadp etmiştir. 

Marsilya, 28 (A.A) - Son gelen ha
berlPre göre Tulonun Alınanlar tara
fından i~~ali sırasında filonun batırıl
ınsı ~öyle olmuo::tur: 
Sabahın saat i'eünde kalabalık Al

lTlan tayyare filoları dalgalar halinde li
"'•n Uzerinde ı.çmuş, aydınlatma fi
Şenkleri atarak her tarafı gündüze çe
virdikten sonra Jıınana ınanyetik ınayn
ler atm1'lardır. Bombaların bir çoğu 
istihkamların üzeı·ine dü~ınü~ttir. . Do
nanmadaki uçak savarlar derhal ate~e 
baslamıstır. Donanına parçaları demir 
tur.ıyarak limanın ağzına doğru ilerle
ınislerdir. 

Alman .zırhlı kuvvetleri bu sırada 
tersanc.ri i~gal etınişlerdir. 

Bu aıada Vokn havuzunda bulunan 
Dünkerk zırhlısına doğru Alrııan kuv~ 
vc-tlerinin ilerlcdiklE:'l"i görülnıi.i!'tür. 

Torpido ve muhripler Dünkerk zırh-
11!"1 civarında ve liman ağzında vaziyet 
t-luıca müthis hir infilfik duyuln1u~tur. 
Bu infilak Sİrazburg.zırhlısmdan gel
ıni<.:lİ. Bunu intihar eden diğer geınile
ı·in infi18kları takip etn1iştir. Donanma 
subav ve nıürettebatı geınilerini balır
nıı~. ·~enıilerin süvarile;j kuınancla mev
lderinde olduk!&n halde ııeınileri at
mağa ffiC'll.lUf ncti}t-n nıiircttebatJa bir
J:k(e ölmiişlerdir. 

Cezayir, 28 (A.A) - Sava,an Fran-. 
sız donanına~ını:ı nıürettebatı Tulonda 
knhraınanca ö1en Fransız subay ve er
ltri icin bu sab.ıh bir dakika sükfitla 
hürrnet '\ a7.ifrlerni yapınıslardır 

1ZMtR S!ClLt TtCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

(ffİ.'. 'Kl' !'/(SHANIN 

TF.KRAR Glfü\IE: 

SO!'IU) 

Madde 17 - Koooeratiftcn oıkanlarla, 
isbu ,totlinün 14 n.ücü maddesinin fa) 
\;e (h) fıkraları ınueibince ~ıkarılan or. 
~akların: çıkına vPya çıkarılnıa sebep· 
!er· ortadan ka!kt~ktan sonra kooperati
f<..· h<'r zanıan idare ıneclisinin muvafa
kati e tekrar g'rebilirlor. Ancak koope
rdtif" 11 nci madch·>inin (c) (e) ve 14 
i.incü nıilildcsinin o bentleriyle çıkarıl· 
nııs 111an1 ar koopera1if.~ tekrar giremez
ler 

NA<\!ZET AZALJK: 
M ,df' 18 - 7 nci maddede yazılı 

saıt .rı h• iz her müstehlik 100 kuruş 
\•crınek !=ltıretiylc> kooperatife- ortak nam
zedi ol:ırak gircbil:r. Bu gibi naınzetle
rin ortok olarak k•bul edilehilmeleri 
irl·ı senelik ınııaınt->lf'lerinden his..'i<'lC'ri
n.e r]ti n payların veya nakten verdik
!Pr'nin 50fl ktırti.<=11 btıll113...,l Ve İ.ŞbU Sta• 
tüh 1' ·-;. ılcrini ':; b 1 I r,·lAmesi lfizımclır. 

20 111igaralık bir paketi 
c 

25 
50 

100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

• 
• 
c 
c 

• • 
c 
c 

• 
c 
c 

• 
< 

• 
c 
c 

• 
20 
TOTONl.ER 

c 

• 
• 
c 

• • • • 
c 

c 

• 
• 
• • 
c 

• • 
« 
• 
• 
< 

• • 
c 

• • 
• • 
• 
c 

c 
« 
c 

20 gramlık bir paket• 
20 • • 
25 ~ • • 
25 c • • 
25 c c • 

100 c c < 
500 c • • 
100 c c • 
20 • c • 
50 c • c 

100 • 
25 c 
PiPOLAR 
Bir adedi 

• c 
İskontosuz .satılan hu~ınısi mamulit 

Bir kilo!i\I 

• 
• • 
c 
« 

• 
• 
c 
c 

• 
RAKILAR 

5 O drrecelik 
c 
< 
c 

45 dc.-celik 
c 
c 
c 

43 dereceli~ 
c 

• 
c 

Votka 
c 
c 

Kan vak 
c 
c 

Vermut 
c 
c 

Birjnci sınıf likörler 
c 
c 

ikinci sınıf likörler 
c 

• 
Sofra şarapları 

l\1isk("t şarapları 

• 
Bira 
Mal~ hula~ası 
Vi,ki 
Cin 
ŞISEU l<;PIRTOLAR 

Sal 

Tuvalet 
Kolonya 

Birinci sınıf suma litre~i 
ikinci sınıf suma litresi 
FıC'ılı ~araoların litre~i 

c Bira litresi 

Sipahi 
Yaka ve Samsun 
Çesit 
Çe~it 

c 
Ro~azici 
'{ enice 
Tiryaki 
i-~n illi\ 
Gelincik 
Bafraınaden 
~erki1doryan 
·riryaki ince 
Birinci kalın 
Birinci ince 
Hanımeli 
ÜC"Üncü ince 
ikiz 
Halk kalın 
Köylli ince ve kalın 

En ala 
Bafra 

Tatlı sert 
2. ci tönbeki l!ifahan 
1. ci c 
1. ci « 
l,fah3n Bohça 
ı\di pipo 
Türk pıpo 

< « 
• • 

Birinci enfiye 

Esmt>:r 
Toros 

c 
c 

75 
65 
80 

160 
320 
5) 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
32 
30 
23 
22 
20 
20 
'5 
30 
25 
25 
40 
45 

180 
975 
120 
55 

187,5 
375 

30 

8 
1 7 

Lira 

Y rni harman ve hu.usi koku1u 5 O 
~lcb·u, A. 30 
Meb'us B. 22,5 
Meb'u• C. 20 
Subay 12,5 
A<ker 1 .5 
Sise hacmi 

Litre 

160 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
70 
35 
15 

110 
70 
50 

100 
50 
25 

100 
50 
25 

340 
200 
70 
200 

70 
50 
35 

50 
25 
15 
50 
50 
25 

Fiyatı 
KurUf!i 

700 
350 
195 
120 
500 
260 
135 
95 

400 
210 

' 15 
70 

460 
250 
130 
400 
225 
11 o 
340 
250 
200 
700 
350 
200 
600 
300 
' 50 
330 
200 

9 0 
260 
120 
50 
45 

1600 
650 

340 
170 
100 
120 
230 
120 
730 
590 

70 
70 

6731 

BORNOVA BELEDİYESİNDEN : 
- Bornova içme suyunun damacanalarla harice sevici iki ıcne 

artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen senevi bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1 12 lira 50 kuruştur. 

müddetle 

4 - lhales< 2/ 12/942 çarşamba günü saat l 6 da Bornova belediyesinde 
yapılacağı ilan olunur. 28 29 30 6701 (30 39 ) 

Vol!lifı Daimi Encümeninden: 
fzmir ilkokulları için yaptırılmasına lüzum görülen 80 tane ders sırası 15 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 2000 liradır. 
ümunesi ikinci beyler sokağında ilkokullar müzesinde, fenni ve huıus~ şart• 

nameleri de Maarif müdürlüğiinde her gün ~örülebilir. İsteklilerin ehliyet ve
sikaları ve 15 O lira teminat makbuzları ile ihale günü olan 1 O birinci kanun 
1942 per~embe günü saat 15 te encümenimize müracaatlari 

30 8 6627 (3040) 

T ür k Uaua K urumu Çine şubesi tarafından : 
Şubemizin bu seneki kurban deri ve ba~ı rsakları artırmaya konmuslur. 
ihale 8. 121942 salı güniidür. Talipler hava kurumu şubelerine mÜracaatla 

şartnameleri görebilirler. 
Ve her türlü tafsilıltı alabilirler. 29 30 2 4 6718 (3044) 

N 2 1 - 2G (2995l 8 
11 1:1"/.r..7.IY.,,...,,...,,.....,...,,...,,..J.Xr.,,..,.......o-.,,.....o-...o-.,,..~R 

KAYIT K APANIYOR 
KAR,flYAKA 

Makbule Kehaıe dik'" yurdunda ka
) ;;t kapanıyor. 1 - 12 _ 1942 sah günü 
ck.•r:-olcrc ba ... Ian:11..i.:tktır .. Bes ayda Mna
rjf nıüdürlügündcn ınu~addak diploma 
verilir. Tcdı·i!'at ba l;ıdıktan sonra tale
be alınına1: .. 

KA YiT SAATLERİ . Pazardoıı maa
da her gi.in sabcıh:eyin 1 O - 12 ar.:lsı.. 

ADRES : Karsıyaka Yenıisçi pa~a 
'okak No. 5 

25 - 26 _ 27 - 28 - ~9 - :;o (3001) 

IZMiR BELEDiYESINDEN: 

l - tsn1ct Kaptan nıahallesi 13~4, 
1333, 1362, 1363 ve 1370 sayılı so
kaklarda vcnid('n 2.t~6 ınctrc murabbaı 
kcsnıe t~~larla <lü~eme yaptırılnıası 
\'C 1360. 1:361 sayılı sokaklarda nıevcut 
1025 nıl'trc rnu:·abbaı dösenıenin kcsıne 
f(ı~larla esaslı ta!niri ve ·1362 !'ayılı so
kakta yeniden 1 :;o metre boyda kan3li
zasyon yuptır1hna.s1 j~lcri fen işleri rnli
dürlüğündc-ki kc~if ve ~artnaıne,,i vct:
hile bir rıy ınü.drletlr Pazarlığa bırakıl· 
nıı:tır. J(eşif bedeli 200~9 lira 15 kuru!'}, 
nıuvakkaf teıninatı 1502 Jira 95 kuruc;
tur. T<.ıliplC'rin teınin::ıtı i~ banka.."iına ~·a
tmırak makbu1.laride 9 '12 n42 (dahil) 
tarihinden 23 12 9~2 tarihine kadar haf
tanın Pazartesi. Çar~aınlıa ve Cunıa gün
leri .saat lG da encümene :niiı-acaatları. 

2 - Şükrü Saraçoğlu bulvarın:n, ts
rnel pa~a hulvariylc KAzıın Dil'ik cadde
si arasındaki kısmının ve Neccti bey 
caddesinin, Gazi ve tsmeL pa.~a bul,•arı 
arasındaki kısınının parke taşlariyle ye
niden yapllnıası ve Şükrü Saraçoğlu 
bulvarının Cazi bulvarı ile K5zınl Djrik 
cnddesi arasındaki adi taslarla dösenmis 
kısınının parke ta.~lariyl~ esaslı lamiri~ 
fen işleri n1i.iClürlüğündcki ke~if ve şart
namesi veçhile bir ay müddetle pazarlı
ğa bırakılını~lır. Ke~if bedeli 36088 lira, 
38 kurus, muvakkat teıninalı 2706 lira 
60 kuru;lur. Taliplerin teminatı is ban
kasına yatırarak makbuzlariyle9 ·fa, 942 
(dahil) tai·ihinden 23./12 1942 tarihine 
bdar haftanın Pazartesi, Çaı·~ıııba ve 
Cuına günleri saat 16 da enci..4rıene mü
racaatları. 

3 - Kumaşı belediyeden verilmek 
üzere 13 takım odacı >'e hademelere el
bic;c yaptırılması. yazı işleri müdürlU
ğüodeld ~arlnamesi veçhile açık ~ksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
260 lira muvakkat teminatı 19 lira 50 
kuru~tur. Taliplerin teminatt iş banka
sına yatırarak makbuzlariylc ihale tari
hi olan 9 112/942 Çar~amba günii saat 
16 da encllmene ınilracaatl:trı. 

25. 29, 3. 8 li639 (3012) 

--\-

Karşıyaka 1850 nci sokak dö~e· 
ınesinin beton olarak esaslı tamiri işi 
yazı işleri mi..iclürlüğündeki keşif ve 
~artnaınesi veçhile bir ay ınüddetlc pa- 1 

zarlığa bırakılmı<tır. Kesif bedeli 14508 
lira 40 kurus. m"uvakkat teminatı 1088 
lira 25 kuruŞtur. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle 
14/12.1942 tarihinden 25 121942 (dahil) 
tarihine kadar haftanın Pazartesi, Çar
şamba ve Cuma günleri saat 16 da encü
mene müracatları. 

2~. 3, 7, 12 6729 (3046) 

* - Hava gazı fabrikasına ait 407 ton 
zerodiz mGden kömüriinün Alsancakta 
vagondan tahliye ve hava gazı fabrikası
na kadar nakil ve istif ~i, yazı işleri 
mildürlü.~ündeki şartnamesi veçhile pa· 
zarlıkla bir müteahhide verilecektir. 
Muhammen bedeli 325 lira 60 kuruş 
muvakkat teminatı 48 lira 85 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatır:!· 
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
30/11/942 Pazartesi günü saat 16 da en-
cümene müracaatları. 6730 (3047) 

ALAŞEillR ASLtYE 
MAHI<EMF.SINDEN: 

HUKUK 

Ala~ehirin BeşeylOl mahallesinden 
Mehmet oğlu Habip Güçlü tarafından 
kartsı İzmir Bayraklıda tuğlacı İsmail 
yanında Foçalı Fatma aleyhine ikame 
eylediği zina sebebiyle boşann1a dava .. 
sına yapılmakta olan muhakemesinde: 

Müddeialeyhin ikametg!hı mechul ol
duğu dosyasında mevcut davetiye va
ra~asındaki meşrubattan anlaşılnııs ol
dugundan davacının talebivle ilanen 
tebligat ifasına ve m,;hakemenin 
31/1211942 tarihine müsadif Pazartesi 
saat 9 a talik kılınmıştir mezkur günde 
mahkemede hazır bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği takdirde muhake
menin H. U. M. K. 143 ve 144 neli mad
delerine tevfikan d5vetive makamına 
kaim olmak üzere 9421199 Nolu dooya-
siyle ilan olunur. (3041) 

URLA ASLiYE IflJKUK MAHKE-
MESiNDEN: ' 

FASIL: JII veya borcunu ödemeden aciz halinde si idare meclisi karariyle ortaklardan Urlanın Zeytin alanı ki;yii:ıden Yusuf 
talep edilmek suretiyle tahsil olunur. k11.1 Meryem vekili Fehmi Ça]ı<ken ta. 
Kooperatifin iflası halinde teahhüt edil- rafından aynı köyde Sinan oğlu J\I.,hnıet 
mi.ş bulunan hisse bedellerinden henüz aleyhine tebligat iiz<'rine müdıfoialeyh 
tediye edilmemi5 kısmının derhal öden- Mehmet muayyen glinde mahkemeye 
mesi istenilebilir. ~elmediğinrlen hakkında gıyap kararı 

KOOPER \Tl~1N SF.R\1.'\YESl indirilebilir. Ancak kooperatif sermaye-
SEi' I \ YF TE \HllüDÜ: sı on dokuzuncu maddedeki en az ser-
'fad l 19 -- Kooperatifin kuruluöUn• mayrdcn aşağıya düşemez. Bu gıbi hal

(l"l c.n · s rnı ·yt'.'. i ortaklarının teahhUt lerde ortağın nıüsait vaziyete intizar et
ctLikl ri hiss l rin tutarınrlan ibaret ve nl.esi nıecburidir. 
mutclıovvil o!ııp beher; 20 lira kıymetin-ı TEAHHüT EJDILF.N SERMAYENiN 
d 'nni h. ye ayrılmış cl'irt yiiz lira- TESViYE ŞARTLARI: 
hr. Tesis cd:~..'l''kteı1 ~onraki en az ser-: 
nı \ i. ouhtc'if yıllara ait bilançob- 1 Madde 21 - Teahbüt edilen hL'-<ele
l"ınd .. rr:ı.: .dyy .. s r"'1nycn!n en yiiksck rin ödenıneıniş kısmı, her hesap yılı so
h ddinin yiizd sc cnidir Kooperatif·n nu bilançoou neticesinde kendisine koo-

ınayc hu hudut rrl::ı.n as.:.l• "'emcz peratif tnrafından yapılacak risturndan 
'>ER'f \ Y • T"NZlL!. •evkif edil:nek suretiyle, veyahut ris-
! de 20 - K op r • fin erm, yısi 1 hım~ toahbiit edilen sermayenin yüzde 

~ '•ff" o rı' n. 11 ·., f ;,s '. 25 ine baliğ olmadığ• takdirde bakiye-

.Madde 22 - Ortaklar tarafından tedi· verilerek davacının sabitleri istinıa edil
ye olunan sermayeye koopelrati.fçe veri· n1Pk üzere nıuhakeıncnin 15 12 '942 
leeek faiz mikdarı devlet bankalarının tarihine mü adif Salı günii ~aat 10 na 
~nevdıınta verdikleri faiz mikdarın• asa- talikine karar vcrHmi~ olnıal .. ~a bes gün 
ma.z. içinde itiraz!a ycvını ve vakti nı?zkU.r-

Madde 23 - Ortaklar hisse bedelleri· da asaleten ve ,·ekfıletcn 'nahkeını•de . 
ni peşin olarakta ödeyebilirler. Bu su- hazır bulunmodığı t !tdi~de '>k m~Y<' 
retle ödenmiş hisse senetlerine yukarıda kabul oltmınıyacağ 1a dair vıya'> brn-
t:... 1> l edilmiş esasa göre faiz verilir. 

1 
rı ınakanıına kaim ' 1 rn t ·· c 'nen 

- SONU YARIN - ı tebliğ olıınıır. (3042) 

İzmir inci r ve Üz üm Tarım Satı$ Kooperatif· 
leri Birliğinden : 

1 - 16 11 942 tarihinden yiirürlü~e giren 4307 aııı.yılı kanun Rerei{ince 
zeylin yağı, prina yağı ve pamuk yağı İ!-•tihsal eden sınai mi.iesse.selerden mua• 
mc:-le veri?isi karşılığı olarak İstihsal ettikleri yağların ';, 12.5 ğu devlet he!'ahı .. 
na alınacaktır. 

2 - 14 1 1 1 942 tarihinde yürürlüğe giren K 39 3 sayılı koordinasyon ka· 
rarnamesi gereğince de gerek hanı \'e gerl'k!'\c tasfiye edilmi~ zeytin yağı, prina 
yağı ve pamuk yağlariy]c, tasire müteakip ta~fiyeye tabi tutulacak bilumum 
diğ-cr ne-bati yağların ~; 15 lcri kararnamede muayyen fiyatlarla llcarcl ve
k.1..leti naın ·ve he!tabına satın alınacaktır. 

3 - Bütün memlekrt dahilinde birinci ve ikinci ınaddelerde zikredilen yRğ• 
ların tese1Hin1, depolanması, tevzii veikincİ maddedeki yağların tese11ümünü 
müteakip bedellerinin tf'diye.si işiyle birliğimiz tavzif edilmiştir. 

4 •• Ege bölgesinde b u iş Biı•liğimiz tarafın· 
dan doğrudan doğruJla ve diğer bölgelerde Bir· 
liğimiz namına a~ağıda1d te~hiller tarafından 
yapılacalıtır •• 

MAR MAR A BöLGESı - Bursa Koı:a Tartın Satış kooperatıfleri birliği 
tarafından. 

ıSTANBUL ve TRAKYA BöLGESI - l•tanbul Ticaret Ofisi tarafından. 
ADANA, MERSiN ve HATAY BöLGELERı - Çllkurova Pamuk Tarım 

Satı~ kooperatifler; hirliği tarafından. 
GAZiANTEP BÖLGESi - Gaziantep Fıstık T<ırım Satış kooperatifl«i 

birlii:;i tarafından. 
5 - Tesellüm ve ödeme islerinin bir an evvel yapılabilıneıo için. adı ~e~en 

kanun ve kararnaıneye tevfikan zeytin\·ağ ve:.;air r.~bati yai{ mihıtah;;il!erinin 
hükümetçe satın alınacak yi.izdc onbeş yağ mah-;ulü için mahallin f'n büyük 
mülkiye amirine \'CTınekle mükellef bulundukları beyannamelerin birer !'Uretİ
llİ birliğiınjıf' ve}~l diğer bö]gelerde birliğimiz naınına hareket eıdec-t•k olan 
dördüncü nıaddt>de yazılı tf'"şk;llt>re göndermeleri kendi menfaatleri iktiza .. ıdır, 
ve ehemmiyetle tavsiye olunur. Bu suretle bu yağların bir an evvel te~ellürnü 
için U~rafımızdan tcdbır alınarak bede1lerinin süratle tt:diye!'İ n1i.iınkün olacak-
tır. 

6 - l"asirhaneler ve mengeneler de muamele vergisi olarak birlii{imize Yc
ya adları yukarıda yazılı te'?killere teslim edecekleri yağların cins ve miktarını 
Ye ihtiyaçları olacak kapları vektinde bildirerek bunların bir an evvel kaldırıl
masını ve bu suretle fabrikalarının nornı<.'11 çalısına imki\nl.::ı.rının azahılmaına-.ını 
kendileri temin ctmiı, olacaklardır. 

7 - Verilecek. beyannamelerin aynen alınacak muan1ele vergisi iç:n 4307 
numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince keyfiyetin varidat daire-lf'rince Sl• 

nai müesseselere tebliğini takip eden günün tarihinden satın alınacak ' 15 ler 
:için de 14 1 1 ·94z tarihinden itibaren tanzinı edilme~i lizımdır. 

Fazla malumat için her zaman doğrudan doğ· 
ru)1a melıtup ve telgrafile Birliğimize müraca· 
at edilmesi •• 

Telgraf adresi Tarım Izmir·Posta Kutusu:220 
Telef on No. 3118 dir •• 

25 27 29 6640 (301 3) 
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Muhammen bedeli ( 46625) kırk altı bin altı yüz yirını beş lira olan 19 1\13 
muhtelif eb'atta Çam veya Köknar dilme ile 354 M3 muhtelif eh.atta Çam veya 
Köknar tahta ( 7 /biriııci kanun 1942) pazarte!i günü ••at ( 16) on altıda 
Ha}•da.rpaşada gar binası dahi\ind("ki. komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu iıte girmek İ!lteyenlerin ( 3496) üç bin dört yüz doksan altı liralık mu
vakkat teminat kanunun ta.>jn ~ttiği vesikalarla lckliflerini muhıcvj zarf!ıtrını 
ayni gün saat ( 15) on be~e kadar komi~yon reisliğine verme-leri ld.zımdır. 

Bu i~c ait sartnamrler komiıyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
20 23 26 29 6480 (2971) 

KİRALIKBAG 
D. DEMtR YOLLAR! 8 iNCi iŞLETME KOMISYO:'\C:-JDA'ı 
Torbalı jstasyonu müselles.inde bulunan (20) dekar bağ i.iç sene müddetle. 

kiraya verilmek üze-re açık artırmaya ko nulmu~tur. ihalesi 11/l2 '942 cuma 
günü saat 15 te Alsancakta işletme binasında }·apıla.caktır . 

Muhammen bedeli (300) lira olup !,teklerin (22.50 liralık muvakkat te
minat makbuzlariyle nıuayven vakitte komisyona gelmeleri ldzımdır. Şartha~ 
mesi i,letme kaleminde ve Torbalı i•t••}'onunda görülebilir. 6 719 (3045) 

OKSÜRENLERE: KAT~AN HAKKI EKREM 

Manisa Defterdarlığın
dan: 

43 05 numaralı varlık vergisi kanununa tevfikan toplanan komİ!'lyonca varlık. 
vergisine ti.bi tutulan mük.elleflt-rin jsim ve adresleri kendilerine tarh edilen 
vergi miktarını gÖs'"'rc·:ı cedveller 261111942 tarihinde defterdarlık maliye 
şubesindeki il3n levh, ına talik cdilmiıtir. 

Al.H..kadarlarln hu 113.nları okuyarak Yermeleri llıım gelen borçları talik ta· 
rihinden itibaren on beş gün zarfında ube veznesine makbuz mukabilinde tes-
lim etmeleri rica olunur. 26 29 1 4 1-4 (3018) 

Türk H aua K urumu Nazilli $Ubesind en: 
942 yılı kurban bayramında st.:.bemiz tarafından toplanacak kurban deri ve 

bağır&akları açık artırmaya çıkarı1mıştr. 
1 - Verilen pc}· layık had görüldüğü takdirde 8112/942 salı günü saat 

16 da şube binasında veya telgrafhane de makine başında ihalesi yapılacaktır. 
2 - J.~teklilcr sartnameyi İstanbul lzmir Aydın Denizli Ufı.ak Ala:.;ehir, Ti ... 

re Ödemiş ~ubeleriy}e şubernizdcn hE"r vak.it görebilirler. 
29 ı 3 5 7 6717 (3043) 

İ LA H 
i nlaisal'lar Şarap Fabrifıasından: İZ İR 

- l 1alkapınarda Şehitler caddesinde bulunan fabrikanıız binasında yan~ın 
söndürme tesisatı 10/121942 günü saat on beıı.tc fabrikarla müte"ekkil komis-
yonda acık eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Keşif bedeli ( 9040, 1 5 ) liradır. 
3 - ilk teminat ( 698,42 ) liradır. 
4 - Ke~if ve şartname fabrika müdürlüğünde her gün görülebilir. 

25 27 2'1 1 3 6632 (3009) 



SAHiFE 4 
fil 

H ITLERİN MAREŞAL PETENE MEKTUBU -
Fransız ordu ve donan .. 
rnasıı1ın silahları alındı 
Alman ve İngiliz gazeteleri Tulon ha disesini 

kendi görüş zavi;yeler i ne göre m ütalaa ediyor ••• 
B ·r ı. 21' (A .. \) - Hitlerin ma; :~ı 

1-ct~n gı ı ~rdiğl ınektubund~ın par
c~lar· 

•Ek ıa!·esal' 
"Son -..~. ıanda A ınankı.!'1n Fransız 

f.jc :-.unu cı l: ge ~:rn1ck ]sted:girıc dair 
Ylriitn habLrlcl·in İngilizler YC Aıneri
k~.lılar tat•afında .. 1 hususi ınaksatlarla 
1::\ durulduğunu biliyorsunuz.. Jtransız 

~ nıal Afrikasu1~1 giden ::>ayı!::itl. Fransız 
/;L neralleriyle aınirallerinin Aıncrikan 
w İn~ilizlerle birlikte hareket etlikleri 
ı:,6rülınüstür. Fransa biı· cok harcketle
ı·lyle ınülarekeyı bozn1uş ~e bunlar Al
n!anya ve İtaly<lyı mü~terek~n gerekli 
tl•db;rler almağa sevketmistir. Tulonun 
i~gali hareketi Fıansayı harbe sürükli
yea mesul unsurların tahrikiyle yapıl
n~ı~t1r. 

Fransız genera! ve amirallerioin AJ
n anyaya bir kaç defa verdikleri sözle
rı tutn1amaları teessüfe değer bir .şey
rlir. 

Almanya ve İtalya bir defa daha al
c'atılınıslardır. Tulondaki donanmaya 
verilen emirde jngiliz ve Fran~ız kuv
' ~tlerinin bu sal-1illere muhtenıcl bir 
ihraç hareketine kar~ı filonun ntukave
rr.ct etmemesi bıldirilınistir. 1\1.i.itareke
ye aykm olan drtha başk~ bir çok hare
J;etler meydana ~ıkarılınıştır. Bizi zahi
ıi tedbirler almağa sevkeden şey bu 
hareketlerdir.• 

LAV AL KABİNESİ 
Vi5i, 28 (A.A) - Vişi radyosunun 

dünkü hadiseler hakkında verdiği ma
lumata göre Lava! dün Alınan baskon
•<>losu Fon Hid3yı kabul etmiştir .. · Fon 
Hida Führerin maı·eşal P etene gönder
oıği mektupla Fon Ribbentropun ken
d' ine yazdığı mektubu Lavale verınis
tiı. Lava] hemen mareşalın yanına ı;i
deı·ek uzun uzadıya görüşmüştür. öğle
den sonra harbiye, bahriye ve hava 
oevlet ıı::ekrete.rlerini çağu·arak donanına 
l:.:rliklerinin silB.hsızlandırılınası ve or
du birliklerinin terhisi hakkında Füh
rHin kararlarını bildirmiştir. Salahi
yetli devlet sekreterleri mareşal ve hü
kümet namına hadiseye meydan ver
memek için emlı·ler vermişlerdir. Bu 
müzakerelerin yapıldığı sırada Tulon 
jşgal ediliyordu. Fransız aınirallık dai
resi reisi amiral Doluk derhal Tulonda 
cieniz üstü subcylariyle tenıasa geçıni~ 
ve tersanenin işgal edildiğini öğrcnmi~
tir. 

AL;\;IAN GAZETELERİNE GÖRE 
Berlin, 28 (A.A) - Alınan gazetele

ri giinün en mühim mevzularını teskil 
<dm Führerin mareşal Petene yazdığı 
rı.ıektup ve Tulo.ııun işgalinden bahsedi
yorlar. Doyçe Algemanya Zaytung di
yur ki : Hitlerin mektubu ve 27 sontes
rin Alınan tebliği geı·ek bu harp bak;
mından. gerek Alman ve Fransız ınil-

GENERAL DÖGOLÜN MÜ· 
HİM NUTKU 
(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

k·. 
• - 'l'ulon donanınası, Fransız do

r.nnma.sı yok oldu. Gemiler dü~ınan 
1,u·afından c1e g~çirilmek üzere iken 
nıü:rettcbat ve subayların gözleri acıl
mı tır. Bunlar J940 yılından beri gÜz-
1cı-ini kapıyan yalan perdenin yırtılclı
!vnı görınüşler ve Fransanın feci akı
betini anlamış!Jrdır. 

1\l1:1anlar evvela Tulona dokunnıa
n· .!ardır. Amiral Dölabort sözünde 
durmuş, taahhüdünü ihlal eden dlisma
na kar ı mukavemet karaı·ını derha"ı al
tı>!st: "· Kumandanlar ve mürettebat 
hamiyetlerinin g.ıleyaniyle birer ates 
parça" kesilmişlerdir. Gemilerinin düs~ 
nıcıl1 eline geçmemesi için cephanelikl~
rc atcs vermi~ler, hayatlarından fazla 
5Lvdik1eri geınderini kendi elleriyle 
h<..f.rını-.,lardır. 

Tulon topları ~oıı bir mukavcınet 
ı;ö ~ı;;r ni lir. Bu fliciaya rağınen fela
~et \'e ihanetin hazırladığı neticeleri 
eırtaılan kaldırınak vp Fransayı yeniden 
hUr hayatına iade etnıek icin Fransız 
azıni zpfer üıni<linde bir1e~ınis buhın
n ., ·t 0 f;r. Biz Tuloııcla bir filo. kaybet
tik. !)·: ·llliln i tı>diği ka.daı· yuı11ruklar1-
n1 ~~.'ld n. Orada dökülen kanla!'dan 
Fran ız ınuka\' •ıneti yeni bir kuvvet 
v0 n1an bulıpu-..tuı· IIcdefin1iz zafPrrl:r. 

BU lik dram sanatkarı 

C"ff ARLES BOYER 

lt..tlcrinin n1üna cb~tlc:<n~ı. ı'tik n.Jı ba
k n11ndan tarihi t::hcın.rniyeti olan vesi
k"lardır. Nihayet iki nı:eın1eket cıı·a.-.ın
da scn1ereH bir ısbirliğ; ı:zırn.::~ bunLın 
Lc.c.buiii ve haz.h·:dnnıası Fr..ınsız ıi ıo ;11· 

d.:.:.rlarıııa düser. 
TULONUN MÜDAF.\ASJ 
Berliner Bor~en Zaytung şöy!c di

yor : Tuloııun ınildafaası kati ol~rak te
nlin cd\lıniştir. A\·rupnya ikinci bir 
h&rp sahnesinin sızınasına yarıyacak 
bütün delikler tıkanmıştır. Ölüın diriin 
ınUcadclcsi yapan Avrupa intiı.arcı as
kerlere, gizli suikast haz1rlıyan politi
ı~acılcıra ınUsaınaha ile bakanıaz. 

ALMAN DOSTLUK ELİ 
Folkise Beobdhter diyor ki : Galibın 

n.ağlUp tarafın yaralarını iyi etn1ek ve 
onu ayağa kaldırınak icin bu derece sa
rrJimi bir tecrübesine t~rihte ba~ka bir 
ıYisaJ yoktur. Degol, Darlan ve J iro gi~ 
h.ı kendi şerefJerini unutarak Fransaya 
t.•zatılan eli iteııler mesuldürler. Bu 
ciostluk elini sıknıak ve taın ınilnasiyle 
i~birliği yapmak icin bahis uıevzuu olan 
anlayışı göstern1ı.:k nihayet Fransız mil
l~tine aittir .. 
İNGİLİZ GAZETELERİNE GÖRE 
Londra, 28 ( A.A) - İngiliz gazete

leri Fransız donannıasın1n kendi 
ni batırmasiy1e ıl":e~gul oluyorlilr. İngi
lız gazeteleri bu elayı iki c•phoden tet
kık etmektedirler. 

1 - 1\ianevi cephe : Fransız vatanse ... 
V(rli~i artık zincırlerini kırmıştır. 

2 - Siyasi cephe : Vişi ı·ejiminin ac
z; ve Alnıanyan:n hilckitrlığı tahakkuk 
etıni~tiı-. 

3 - Ask.eri cephlJ : l\Iüttefiklerin dfı
va:;ı bir zafer daha kuzanıınstır. 

Ta)o·mis ~öyle diyor : Evv~lce seı·bcst 
n1ıntaka adı \'e.c:len yel'lerde iki ınli
hinı ~ehir vardı : l\Iarsilya ,.e Tulon .. 
Almanya Tulonun i~galini Fmsız bah
r.ye zabitlerinin nıukaven1etinden ce
t ·ndiği için ba~~ca br zamana talik et
rr.işti. Hitlerin r~ıare~al Pctene gönder
diği n1ektup Alman taarruzlarına dai
ma tekaddüın etlen bir prüpa.ganda \·e
"·kasıdır. Bunda hnyrct verecek tek 
delil ve hadise!< rin tekzip etmedi

0
i tek 

ıddia yoktur. 
l\Iektup F'ran~ız donannın ının kendi 

kendini batırdığını kaydediyor. Bu icl
d:a bilahare Vişi radyosu tarafından \.'t.'

ı·~len geınilcı-in batırılmıs ve sahil ba
t,1ryaJarının dinaınitle aiı · ınış ohlut ı 
l:aberini tekzip edeınez. 
Düsrnanın kendi ailelerinden intıkan1 

nlacağından e!njn olnıakla beraber 
F·ransız bahriye.ileri aldıkları enıri tat
h;k huı;usunda tereddüt gösterıncmi§
l~rdlr. Bu hfıclise Alınanlar icin bir ınu
\ affakıyetsizliktır. Fransız donannıası
~ın düsmana katılınası tehlikesinden 
n.üttefikler artık kork.nıyacaklardır. 

Barsf'louda üc· f nlTiliz 
~ !'"! 

tevkif edildi 
-*-

Bar<elon, 28 (A.A) - Baska yulu ı-
<la üç Ingiliz tebaası te\•kıf edi ın stir .. 
Bunlar göndcri:diklcri karakıı!da şu 
ifadeyi \ ermlslerdir; 

Biz l{rup fat rikalaı ını boınbala:n~k 
için 18 son tesrındp hareket eden bir 
lng:iiz ucağının ınürettebatıyız. Hollan
Ca üstünde uc;a3nn1z top at0siyle ha~a
ra uğradı. Para~ütle atladık Alman as
kerlerinin takibinden kurtularak bir 
J..öyde elbise ve para tedarik ettikten 
sonra yaya olaı· .. k Hollanda, Belçika 
\e Fransa arazisini geçtik ve Fransa-İs
panya hududunu aslık. . 

Tevkif edilenler :İ3arsclon askeri nıa-
1-&mlarına teslim edilmişlerdir. 

. ----·----l spansada ı94ı liler 
silah altına aiınıyor 
Nevyork, 28 (AA) Asosyeled 

I'ı·esin bildırdiğır;e göre İspanyada, 938 
lf•39 rn 1940 sm,flannın sili\h allına 
~1ınn1ası hakkınJaki kararın tatbiki ge
l· bırakılınıs!ır. Yalnız 19-11 sınıfı 29 
son te.şrinde as~c-rlik şubelerine ınürn
CLat edeceklerdir. 

I iUı·riyet ve isi!klıl.le kavusnı;;:.k ıcın 
b .. ~ka yol yoklu·· ,.e hic biı· ;aman b~s
ka yol olınam1~tır . ıı · · 

" 
'UG U N 
MATiNELERDEN 

iTIBAREN 
ve onun t·n n1uvaffak e~i 

J EAN ARTHUR 
Tır ı nı.:Lı 1 ahane bir güzellikte yaratılan büyük ask ve ıstırap filmi 

SAAD E T GECES İ 
TİİRKCE SÖZLÜ 

,..,Tıca : ı\RAMIZDAN' I<ARA JU:Di r:r,C'ri 
Renkli e ğ!enceli resimle,: 

s, n .ır · 1.15 - 3.15 _ 5,15 - 7.15 - 9,15 le. 
('.ıın tı"lrı . Pazar 11115 de ba.c;lar. 
l lıkkal : llaftanın her giiniiı~dc ilk scanslann h.~ ... J aına 
hıiıuıı lıi l dlcr ucuzdur. SALON :ıo KURU~TUR. . 

saaUcri ııc. kadar 

YENIASM 
s !LE _Q 

ALMAN TEBLIGiNE GÖRE 
----*·----

Ala!{İrde Rus 
hücıımları akim 

hırakıln.aıştır 
-*

Kalmuhlarda bir Rus 
grubu imha edi!ereh 

600 eriı- alındı •• 
B c:in, 28 (A.A) _Alınan tobliği: 
.'\ "lan v R:.ı·nen kıtaları Kafi<.asva

n n. h tı:;ınchı 'kaı ı hlicuın1arla dlistn~nı 
pü~~üı :ülınüslerdir. Alagirin doğu~unda 
ela şiddetli Rus hücumları akim kalmıs 
ve Ruslar bu c;arpışmalarda 3.5 tank 
kaybctn1isicrdir. /\.v ucaklarıınız bu böl
ge(h: 7 u~ak dü~ürmü;tür 

Kal:nok.lar bdğazında Alınan motörlü 
kıtaiarı bir ileri hareketi esnasında ye
niden bir dü~n1an grubunu lınha etıni~

'~00 esiı· ahnnll§tır. 
\. olga ile Don arasında, büyük Don 

kavsinde ve Stalingradda düşn1anın şid
detli hiicuınları yeniden savas1ar sonun-
da r kaınete uğ'r~n11ştır. J 

Ucak savar topçusu ve savaş uçakları 
kara savaşların~ tesirli nıüdafaada bu
lwunu.ş ve 34 Rus tankını tahrip eyle
mi~lir. 

Son habc!'!ere göre dü0man Don ile 
Volga anısında 20 - 27 Sonteşrinde 319 
tank kaybetnıi.ıtir. 26 top tahrip olun
muş ve 2000 den fazla esir alınınıstır. 

Don cephesinde İlah-an kıtaları. Rus
lrı.rın bir nehri gecınek. tcs<•bbüsüne ma-
ni oln1ustur. ~ 

ı:::ıleni~ c nury batL-:ında siddetli mü
dafaa .sava~ları olu)-· or . ...:\ln1~n karsı hü
cum1ıırı dLi.~nıanın rııuhtelif kesin~lerdc 
geri püskUrtınüs \"C yeniden 95 tank 
!nhr;p cdilnıiı:.lir. 

Sa\•as uç~ık te~kille·ri gece ve gündüz 
kısnıen ka .. fırtınal~"!.·ına rağmen yürü
yi.is halindeki kollara. savasa hazırlanan 
kıtala:-a ve Sorutf'z denıiı·\:olu tesisleri-
ne hücu ıı yapnııstır. · 

Uzak ~imalde Morıntlnskta bir pike 
bo.~.ba uc;a~nn1z demiryolu üzerindeki 
i~t.a.s~·onlara ağır bornba1ar atını tır. 
~l~ıIAL AFRtK DA 
.$irrırıl.: frirl:ada yalnız nlahalli ve mah

dut sava fc ::ıliyeti kaydedilnıiştir. Bir.
gazi ile A~cdabya i'.l'Ll.c:;ındaki cadırlı or
dugfihl.:ır ve koİiar boınb<. lann{:. ve ına
k!nr.li tüfenk atc~ine tutulrnuşt·r. (;ece 
ve ı:tlin<lüz Tunusta dü~n1anın hava üs
lerine ve n1otöriü kuvvet1erinP hava hü
cu ;ıları Y'•p·lmıstır. 

~ı\.lnınn ve ita1) .:.n av uçakldl'L bütün 
.-:av.:. böla in 1,. 20 dü<.:ınan Uf'"ğı d:i
-:i.irıni..i.•derd'r. 

Alırıan uc;akları dUn gündüz tngilte
ren:n batı kıyısında dcn1iryolu hedeflc
rjn nuvarr.:ı.J.:-ıyctli bir akın yapmıştır. -----·-----BiR Alfi.AN VESIKASI 

---Jıl..---

usva harpten . . 
k .. sonra omr·-

nizmi terke-
dece« mi? 

--A-
i.ngiHz subay!arına gön

de ·iJen tamimde 
nel<P.r var1 •• 

fürlin, 28 (A.A) - D. N. B. ajansı
t•u göre şinıal Afrika İngiliz başkomu
taniıgı tarafından subaylara göndeı·ilcn 
];ır s·yasi. taıniın ele ge:;irilmiştir. 

1 - 8 - 1942 tarihini taşıyan bu ta
ıiınatnanıe Ingihz - Sovyetler Birliği 
münasebetlerini a,ydınlatınaktaclır.. Bu 
ti.mim kon1ünisı~iğe kar~ı derin bir düş
manlık besliyen bazı oubaylar tarafın
clon hayretle kar~ılanmıs ve bunları 
~~şırtnuştır. 

Tamimde şu 
dir: 

noktalar bclirlilınektc-

1 - l\ılü.şterek. İng_ıJiz - Rus zaferiııin 
Avrupayı kon1Linizn1 yoluna alacağı 
Loğru değildir. Bunun tersine olarak 
p<:k ınuhteıneldıc ki Rus milleti zafer
le neticelenen bır ınulıarebeden sonra. 
gecen harpteki nıağliıbiyeti ü:terinc ka
bul elliği meşum prensiplerden ay
r;.lacaktır. Rus zıferinden sonra Aln1an~ 
laı: komünist olsalar bile Sovyet Bolşe
v;k cüınhuriyetlcri arasına gjrecek bir 
Alınaııya, Avrupa sulhu için, büyük 
rı:ederik, Vilhelm, Bismark ve Hitler 
Alınanyasıııdan cok daha az tehlikeli 
olacaktır. 

2 - Rusyanın harbe karı~nıası İngil
if-renin lehine oLmu!$tur. Her Rus kö
yÜnp di.i!'!en her bon1ba l.1ondı-a. l\Ialta 
ve. Tobruk üze:.:1ne ck:-ıik düsnıüs de-
nıekt:ı·. · 

Taınirnde bu cıhetll·rin gözönünde bu
kndurulnıası lüzumu kHydcdilmekte
ciır. 

----·- - ----
VlŞiNtN TEKZ1Bt 

Vi~i, 28 (A.A) - Fransız müstemle
keler nazıı·lığı su tebliği neşretmiştir: 
Şimal Afrika hadiselerinden beri Antil
lilcr hakkında yalan haberler cıkaı·arıl
mıştır. Kat'i olarak beyan edil(rki Mar
tinik ve Goadlop ile Güyanda durum 
hiç dcığişn:eıniştir. Ve ~ükftnet hJküın 
sürnıcktcdir. 

--- o- --
DEMOKRASlER VE HARP 

Va!jington. 28 (A.A) - Eski Filipin
ler B::ışvekiJi, hariciye nazırı K<>rdel 
Hulle görüştükten sonra gaz.etecilerc 
F:unları söy leıniştir : 

«Denıokra:'.iiler h~u·bi bil fiil kazan·nış
!ardır.> 

= 
O, N. B. YE GÖRE 
---*·---

y an~ını çıkma· 
dan önlemek 

lazımdı 
-*

Fransanın vazi;yetinin 
ne olacağı sonradan 

anla~ılacalıtır •• 
Berlin, 28 {A.A) - D. N. B. ajansı

n;n askeri ınuharriri diyor ki: 

=- = - _ @ 

Rnmanyadan aJaca~mız 
< 

tahsil ediliyor 

Dün ·Ha. Vekaletinde 
bir anlaşma imza edildi 
Ankara, 28 (Yeni Asır) - Bugün 

hariciye vekaletinde iınzalanan bir an
laşmada Roınanya ile yeniden bazı n1u
badelelerin yapılması temin edilm-işllr. 
Bu anlaşma üzerine yapılacak mübade
lelerin sayesind e R on1anyadaki :iki mil
yon li ra kadar olan ticari alacaklar ımı 
zı n 400,000 lira s ı ku rta rılm ış olacak t ı r. 
Diğer taraftan Türkiye - Romanya ti-

caret anlaşması nın müddeti bu sene so
nunda bi tmekte old uğundan R omen 
hariciye nezare ti ticare t işleri dairesi 
·umum müd ürü B. Kristonun haskanh
i,(ında 14 vey.ı 15 ki.ııilik bir Rom;n hey 
eti birinci kanunun üçünde şehrimize 
·f']miş olacaktır. 

B u heyetle müzakerelere ayın yedisin 
de başlanacaktı r. 

Odalar ve borsalar ka= 
nun layihası Mecliste 

Fransız Afı-ikc::sına _Amerikan asker
lerinin çıkına~ın<lan sonra hfıcliscler gös
k•rmi~tir ki ha:,:kati görmekten çok 
ı:zak olan bazı Iı'ransız]ar, kendi milli 
n.enfaat1cri \·e hatta FransoFlnn1 varlığı 
aleyhinde bir takun hareketlere giriş
ıııislerdir. Bunların hedefi er veya geç 
kc;rgaşalıklar çıkarmak ve muhtereın 
Mareşal Petenin planını bozmkh .. Bir 
l'·C4ngını çıkınad:ot evvel önlen1ekten ta
bii bir şey olamaz. Sebep bir kaç ge-
1'eral ve amiralm sözlerinden doğmuş 
olmalarından ibaret değildir. F ührerin 
mareşal Petcne gönderdiği mek tup ile 
pek mutedil haı·eket ettiği aşikardır. 
Tulonun yıldtı·ım süratiyle zaptını, 
'."nglo Saksonlara deniz kayıplarım te
ıfıfiye vakit bır~kınamı~tır. Fransan ın L - • .,. d •• 
vaziyetlı1in ne olacağı sonra anlasıla- a;yı . a a tuccarın memıerıet menfaatine u;ygun 
caktır. Askeri nakıından Frnsanın ~lin- bir tarzda Çalışması lüzumuna İŞGret edİIİJ10r ... 
de henüz imkanlar vardır. A nkara, 28 ( Yenı' Ası r) Yeru· tı·- · · f .. l · · f l' 1 · sanayıcı, esna zumre erının aa ıye t en 
,. ~ulon. 28 .<A.A)_ ~ ... Gece birbirini caret odaları ve b orsalar kanun Jayjhası sahasında günün ihtiyaçlarına en uygun 

~_.kıp eden. s:.dde:lı ınfılaklar olmuştw· .. Meclise verilmiştir. şekilde tesisid ir. Filhakika tüccar, sana. 
l uJon şehrı tızerınde muazzaın bir du- L • . ..:ı.. · b - yici ve esnaf zümrelerinin memleketin 
n1an sütunu vüıcsclıncktn, ı'nfı·ı.•1,laı·dan .. ay.uı anı·n· mucı_p .•.e. eplerı_nde. ez-- '"' ı.ı ~ unıumi menfaatlerine uygun bir ~ekilde 
evler !>ar~·ılnıaktadır. cumle denıliyor kı : .-Jlışık proıenın tan- k 

;Ol ~alışmala rın ı temin eyleyece bir ıne.s-
----~·~ ziminde göz önünde tutulan ana hedef lek ahlak ve disiplinin mevcudu o1ma· l IB YA HARB 1 milli varlığımızın temellerinden b irini dığı :içinde bulunduğumuz buhra n sene ... 

teşkil edecek olan meslek ahlak ve di- terinin açıkca meydana çıkardığı bir ha ... * siplinin bu teB-ki18.t vasıtasiyle tüccar, kikattir.» 

Folkone 
t 
.. . 
un1enı 

mahvoldu 
-*-

İ>ıgiliz tayJ,1areleri On 
illi odalara şiddetli bir 
hava basıunı yapmışlar 

Kahire, 28 (A.A) - Orta sark İngi
lı. .... tebliği : Karrl kuvvetlerinin faaliye
;; hakkında kayık değer bir haber yok
iuı-. Libya üzerinde mahdut ba,·a faa
l.yeli olnıustur. Av uçaklarnnız Bin
gr zi civarında ... ki diişınan uc.;ağını dü
_ürmüştür. 26 - 27 sonteş!'in gecesi or
ta büyüklükte bomba uçaklarımız Si
c:!yada Gardino hava meydanına ınu
vc..ffakıyetlc hü.::ı.:ın etn1jslerdir.. Bonı
balar hangarlaı· ve binala~·a dü!;n1ü~tür. 
Dün ağır bon1ba uçaklarınıız o~ iki 
adaJarda Aleon Jitnanına lıücun1 etmi~
lcrdir. Gcınilerin bağlı bulunduğu rıI~
~~rna isab<.>tler kuydedilnıi~tir. 

Sicj]ya ile ~imali Afrika aras1nda fa
aliyette buiunaı1 av uçakl~rıınız bir 
P.hnan uçat;ını dü..:ürn1üs ve baska bi
r~n~ hasara uğr.atn11stır. Dört t;yyarc
rr i..,. üssHncı dönnıeınistir 

KoMre. 28 (AA) :__ Resmi tebliğ : 
Brıtanya uı;akları Elageylanın batı

~:nda r-:ahılde dl.ışn1anın bir hava nıey
danına hücum t•1mi5lerdir. Trablus ve 
Humus limanla"' da şiddetle boınbalan
ınıstır. Dü5mana çetin darbeler indiril
n1iştir. Trablusta bir düı::n1an ticaret 
g-eıııisi yakılmış, Hun1usla bir baska 
emi Alabura olmuştur. · 
Londı~a. 28 . (Rndyo) - Roma radyo

su 12 bın kışılik Folkonc tümeninden 
Lı bya muhareJ,.,lerinde yalnız 70 kişi

in kurtulabildiğın ve bütiin tünJenin 
.:.vas n1eydan1nda eridiğini itiraf et

•ni!Ştir. -----·----
BÜYÜK BiR FIRTINA 

*----
Majorlıa 11e i spanya da 
ha~ar bü;yülı~edir •• 

Palına,28(A.A) - Majorka ve Baleaı: 
adalarıyle İ~panyada fıı·tına ağır hasar
lara sebep olmuştur. Valensiyada telg
raf, .tclefoı; ve demiryolları bozulmuş, 
şehrın aşagı mahallelerini su basmıştır. 
Elcezu·e - .Tan~.• - Valensiya Balear ara
nnda denız. ın~nakalştı kesilmiştir. P or
tu~:oz?da d~zgarın şiddetinden üç ev çök
mu§tur. Ölu ve yaı·alı yoktur. 

Meclise veri len layibuoın esasları 

ilkokul öğretmenleri hak 
kında ınühim bir kanun 
Ankara, 28 (Yeni Asır) - ilkokul 

öğretmenlerinin kadrolarına hususi ida
relerden alacaklarına, mesken bedelle
rine, terfih, taltif ve cezalandırılmala

riy le bu öğretmenler jçin teşkil edilecek 
sağlık ve yardın1 !andığı ile yap ı sandı
ğına dair kanun layihası Meclise veril
miştir. 

Layihan ın birinci m a ddesi hususi ida 
relerden maaş almakta olan öğretmen
lerin maaş ve terfilerini hususi idarele
rin durumlarına uygun bir şekle getir
mekte. umumi müvazeneden maaş alan
ların durumlarına benzetınektedir. 

1 ler vilayetin azami esas kadrosu üç 
yıl için tesbit edilmektedir. Bu kadrolar 
tenkis olunmıyacaktır. Fakat mali takatı 
öğretmen seviyesini çoğaltmağa müsaail 
hale gelen viliyetler kadrolarını artı ra
bileceklerdir. 

İkinci madde simdiye kadar 3666 sa
yılı kanunla intibak,ları yapılmış veya 
vek§letçe terfi ettirilmiş olup ta alakalı 
vil~yetlerce kadroları kabul edilmiş 
olan öğretmenlerin bu layihanın kamın
laşmasından itibaren geçtikleri maaş 
dereceleriyle fiil kadroya alınacaklarına 
dairdir. 

Bu suretle fili kadroya alınan öğret
menlerin ödenmemiş maaı; farkları beş 

yılda maliye vekaletince umuntl nıüva
zeneden ödenecektir. 

Dördüncü madde mesken bedellerine 
dair ve liiyiha kanunlaşınca kesilecek 
fakat sinıdiye kadar alınış olanlardan bu 
para istirdat edilmiyecektir. 
Be§İnci maddeye göre öğrelınenlerin 

muhtelif hesaplardan alacakları hususi 
idarelerce üç yılda tamarnen ödenecek
tir. 

15 nci madde hastalananlara, ölenle
rin ailelerine, çocuklarını okutacaklara, 
doğuranlara, ölenlere yardım etmek 
üzere kurulacak sandığa aittir. Hususi 
idareden aylık alan öğretmen ve staj
yerler sandığın üyesidir. Aylıklarından 
yüzde bir kesilecektiı'. 

16 ncı madde ile üyelerinin mesken 
ihtiyaçlarını, kiralama, onarma, temlik 
suretiyle kaı·ştlamak üzere hükmi şah
öiyeti haiz yap1 sandığı kurulmasına ait
tir. Azasının aylıklarından 4 yıl müd
detle ';'<J 4, be~inci yıl başından sekizinci 
yıl sonuna kadar o/.• 3, müteakiben de 
'c 2 kesilecek ve layihadaki esaslarlo ve 
sıra gözetilerek binalar yapılacaktır. 
Evvela meskenleri bulunmayanlara, 
sonra mesken sıkıntısı cekilen yerlerde
kilerin, mütekaitlerin,· az maşalı fakat 
aileleri kalabalık olanlann vaziyetleri 
gozönünde tutulacaktır. 

Devlet demiryolları a melelerine 
a ilelerine ayda beşer lira ve 

munzam ücret verilecek 
Ankara, 28 (Yeni Asır) D evlet cvey çocukları dahil olmak lizere ço-

Demfryolları memurlarına dair kanuna cukları için fevkalade hallerin dcva
bağiı b ir numaralı cetvele dahil amele 
ve hamallarla, beş numaı·alı cetvellıı 
1 - 5 inci derecelerindeki müstahdem
ler,. kendileri, karıları, iaşe ettikleı·i 
ana, babaları ve yetim maaşı alınıyan 

nıınca ayda be~er lira verilecektir .. Bu 
p&radan hiç bir tevkifat ve haciz ya
p;]mıyacaktır. Bu zam hakkındaki lilyi

lıu Meclise gelınişlir. 

Ankarada Fransız sefaretha
nesinde donanma matemi 

münasebetiyle ayin yapılacak 
Ankara, 28 (Muhabiriınizdeıı - T ele

fonla) - Fransız donanmasının Tulon
daki hazin akıbeti dolayısiyle milli ma
tem alameti olmak üzere yarın (bugün) 
Fransanm Ankara büy ük elçiliği hayra-

ğı yarıya indirilecektir. Sefarethanedc 
bu nıünasebetle yap1lacak mateın 3.yinin
de Fransız bayı·ağını selamlıyarak do
nanın.ayla birl ikte sulara gömülen deniz
cilerin hatıraları taziz edilecektir. 

Son zelzelede kavıbımız 
H § B UGÜN 3 ŞAHESER a 

§ KA RA BllLll'l' B s k. k. . ··ıd·· 360 ~ wAr.LAcE BEERY i e ız ışı o u, . ev-
tookuz Canlı Ada1n§ d b• k h Jd 
~ BORİS.KARLOF ~ en ır ısını arap o u 
~ 1.,eyla Ve l\-1eCDUll § Ankara, 28 (A.A) - 2;Te§rin ayının daşların durumuna ali1kadar olmuşlar, 
§ YEJ\i KOP YA § 15 şinden heri memleketin baz:ı bölgele- icap cdeıı tedbirleri alınıslardır. 
§ ııı ıtı l!!lilltlllımıııııımııııııııı ıııııııııımııııı 8 rinde duyulan yer sarsıntılaı·ı kesilmiş- Kızılay umumi merkezi de faaliyete § SEANSLAR 8 tir. Balıkesir ve Bigadiç köylerinde 186 geçerek mahallerine paı·a, çadı r, kereste, 
ı; LEYLA: IJ.30 _ 3.50 _ 20.10 da ~ ev kısmen ve 75 ev tamamen, Çorumda çivi, çay gibi en mlibreııı yaı·d ı ınlan ye
;1 K. BULUT : I .20 _ 5.40 _ 22.00 de t• 260 ev kısmen 3n ev tamamen yıkılmı~- li~liı"ıniştir. Sarsıntıların kaydedildiği 
'! D . CANLI : 2:30 _ 7.00 de.. ,

1
, 1;ır. Her iki vilôyette ma~lesef sekiz va- İslanbul, Kocaeli, Manisa, Çanakkale, 

~ Cumartesi, Pazar sabah 9 dıı I· tandaş ölmüştür. Bu iki vilayette ına- lz:nir. Van, Ordu ve Samsan vilayetle-
~ ;-.ı.~.r....r_.,..r.r.rA'.;.:r~:r.r.r~.r..-.-~R halli makamlar felfıkete uğrayan vatan- rinde hasar ve insanca kayıp yoktur. 


