
Milli Şef' bakım ve tutum sergisinde 

Ulusal ekonomi ve tutum 
örneklerine ilgilendiler 

Libya harylerinde büyük rol oynayan lngiliz havacılan bir hazırlık esnasında 
--~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~-

Velsin 
Sözleri ___ .* __ _ 
Ba ,,_.,.,en maa•zant 
,,,,. lnJllMp dogacalıtır 

ŞEVKET etı.GtN 

1 lngilizl:re gör~ 

1 Birhakem 
hücumları 

püskürttü 

Almanlara göre 
* 

Bir hak.em 
nihayet 

zapt olundu 

Sergi hakkında tebrik 
ve takdirde bulundular 
.Ankara, 11 (A.A) - Millt Şef ve kam General KAzmı özalpı tebrik ve 

Reisicümhur İsmet İnönü saat 1'1 de z.i- sergiyi iyi hazırlamış olan Vedat Nedim 
raat evinde bakım. ve tutum sergisini şe- Töre tqekk.Ur etmişlerdir. 
reflendirmişlerdir. Mlllt Şef, sergiyi ha- ÇOCUK ESlRGEME KURUMU 
zırlayan Ulusal Ekonomi kurumu baş- KONGRESi MUBAHllASLABI 
kanı Balıkesir mebusu General Khım ÇANKAYADA 
öwp tarafından karşılanmışlar ve ser- Ankara, 11 (A.A) - Reisicumhur 
gide teşhir edilen grafiklerle Ulusal MilU Şef İsmet İnönü bugün saat 16 da 
Ekonomi ve tutum örneklerine ilgilen- Çankayada Çocuk &irgeme kurumu 
mişlerdir. Kendilerine verilen izahatı kongresi murahhularını kabul buyur
dinlP.dikten sonra Millt Şef kurum baş- muşlaNır. 

Egede kim tütün yetiştiriyor? • • en ıyı 

"Yerli ürünler,, her yıl 
bir müsabaka yapacak 

S°"11et G~ 
CHUKOV 

Rusya harpleri 

* 
Sivastopol
da kanlı sa
vaşoluyor 

* Rusların müthit kar
şı hücumlar ya~ 

bildiriliyor -·ildtaraflllPldPlll• 
SllHıdopolda 111as.,_ 
,~ .. -
edlyol'. Şlrnalde we 
YoDıofta ela ....... 
deıHllll ed~ 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman ,.....S ... 

liği: Sivastopol tahkimleri önu..le pi. 
detli savaş devam ediyor. ~··• 
müthiş kar§ı biicumlan muvataik ~ 
mamışbr. 

Bu çevrede tiddetli hava :höeumlan
(Sonu Sahife Z, Stu.a ı te) 

---·---
lngiltere-

Harp va~iyetlerine asker gözile bakış 

: lnı{iliz vene) 
kurmav as baş
kanı de~ işti 

Rusya itti· 
fak ettiler 

-~-
8 u sene içinde A vru-

pada ikinci bir 
cephe açılacak-_._ 

B. Razwltln de tuulp 
eUlll anlClldan lla lal· 
falda Mç ,,... toprcdı 
eınell lleslenmedfll 
ldJdlrUlyor 
Londra, 11 (A.A) - Hariciye nazın 

B. F.den bugün Avam Kamarasında Mili.. 
verin her hangi bir yeni hücumuna kar
§1 harpten sonrası için bir 1ngiliz - Rus 

General Yeis .. --.... ittifak muahedesi akdedilmiş olduğunu 
...... bildirmiştir. ,,,,,.,..,. tayin edlldl Sovyet hariciye nazın B. Molotof 

Londra, 11 (A.A) - Harbiye na- muahedeyi müzakere için 1ngiltereye 

Müttefik donanma uçaklann 
himayuinde ilerleTken 

SON DENiZ HARPLERi 
---··---

Japonlar 
menınunuz 

diyorlar ... -·-2'ofıyo, IH!l'dlll fıayıp-
kıl'a l'Gğnten llCIUCI llÖ• 
cuınlarından fıllftal• d,,,.,,.. lıanl • ıng111s. 
181' ılaponyada zırının bildirdiğine göre general gelmiş, sonra harp işbirliğini görüşmek 

Vels İngiliz genel kurmayı asbaş- Uzere Birleşik devletlere gidip dönmüş- endlfe f1Öl'Üyt»l'IGP 
kanlıjına tayin ve korgenerallığa tür. Mister F.clen muahedenin hükümle- Tokyo, 11 (A.A) - Mebus Amirau 
terfi ettirilmi§tir. Bu tayin genel ri hakkında izahat vermiştir. Matsunaga ve bahriye dairesi reisi San-
kurmaydaki tensikat ile ilgilidir. Bu hükümlere göre tngiltere ve Sov- nami dün apğıdaki demeçte bulunmu~ 
Bunu ~vam kamarasında söyliyen vetler Birliği karşılıklı anlaşma olma- lardır: 
harbiye nazırı yeni genel kurma·, dan sulh yapmıyacak ve hiç bir arazi c - Japon donanmasının Midvay 

'--~ı..--·-·- b tayin üzerin ordu kazancı aramıyacaklardır. Harbin so- adasına yaptığı bulun çok ehemmiyetli-
as~UliU.A ldu ~... g el k nundan itibaren 20 yıl için muteber olan dir. Bu suretle Artık Amerika fimal Ja· 
ŞUrası azası o u6 .... u ve ene ur- h . 1 - i · Al · ac:lal d rd · t · l ·ı bu pakt gereğince er tür U taarruz ponyaya taarruz çın wtyen annı 

6 ..... 0 m te sını arın as eı ı lh . gi ib' '- bi i'-' ....... · · . . • ·ıo. pakt daimt Avrupa su u nızamma re- g ı ancaıı;; r veya ıu ....,.,.are gemısı 

''Harkof,, ta b8.yftk bir Al· 
man taarruzu ba,ıadı 

Libvada Birhakem düştü ise 
ILei)izler sarsılabilirler 

Radyo gazetesinin lrloskondan res- Sovyet başkumandanlıiı ream! tebll-
men bildirildiii kaydiyle ııöyledijine gö- iinde bu muharebenin yeni bir Almuı 
re Harkof bölgeainde dUn sabaıhtan beri taarruzunun baıJangıcı oldutunu bildl
yeniden büyük bir Alınan taarruzu baş- riyor. 2400 kilometrelik gayet uzun bir 
lamlfbr. Bu taarruzun bundan evvelki cephenin yalnız bir noktasında bq)ayan 
muharebeler kadar §iddetli olduğuna ay- bu muharebenin uıl bakild taarruz ol-
nca lpret ediliyor. - (Sona Sahife 4. Sütun 3 te) 

SONDAXIKA 
••••••••••• 

Amerika mütt~tikl~ 
re 30 milyar dolar· 
lık malzeme verdi 

---·•·---
Vaşington, 11 (A.A) - 1941 1eDesin• 

denberi Amerika tarafından tnilttefik .. 
lere verilen harp malzemıesiAID yekiimr 
30 milyar dolara baliğ olmlJfftlr. 

--.-o--.-
Arjantin 
mihverle 
betlerini 

liükümetı -munase-
k~siyor -·-Boynes Ayres, 11 (A.A) - llec:lila 

verilmlt olan mihverle lmtinallebedel'id 
kesihnesi hakkındaki teklifin mucip ... 
bepler llyUıasmda bunun -.en fileıa 
mevcut bir durumu tesbitten ilıaret ol
duju zikredilmektedir. ~Y laraka 0 u vuhe sılyifase ışfl er: e mkeş; ı önünde karşılıklı yardım edilecek ve bu bir hava üsaü olarak kullanauuyacaiı 

teçhizatı ~şlerıne de bakacagıru ı u· cektir. kaldığından umumiyetle Japonyaya kar-

~(' .!trnlf!U'.:. - • - • - - - ·• (Sollu Sablfe ~ Sütua 3 te) ( Sahife 4a Sütun 1 de ) 1 



SABD'B I 

2'arllti Roman Yazan: Şahin Alıdan•n 
••• 92 ••• 

r :isli kadından öç alacaktım 
----------~---..,.__ __________________ _ 

Ben amıı Loranzayı sevmiyordum, IHlna yaptık· 
larının hesabını elbette sormalıydım! 

Ya Loranzaya ne demeli? .. Şimdiye gar kalbimde unutulmaz bir yara açan 
kadar derin bir aşkla beni sever gibi gö- Nisli hain kadından öç almağa beni teş
rünen Nisli kadının vaziyetinde gemiye vik ediyordu. Kulağıma hafif bir sesle 
ayak bastığımız dakikadan itibaren bir fıslayarak bana diyordu ki: 
değişiklik peyda olmuştu! Artık o bana - Sen artık bu kadını sevmiyorsun. 
eskisi gibi düşkün görünmüyordu!.. O Çünkü hıyanet gören bir aşk ne kaclaı 
şimdi konsolosun yanından hiç ayrılnu- derin olsa yine çarçabuk dÜ§manlığa ta. 
yordu ve güzel kadının t>eni ihmal etti- havvül eder!.. 
ğine bundan bUyük delil olamazdı!.. Seni mahvettiler. Hayalını, istikbalini, 

Gece yatmak için kamaramıza girince namusunu bu kadının sevgisi yüzünden 
genç kadından hesap soracaktım. Fakat berbat ettin. .. 
düşündüm ki şimdilik sesimi çıkarma- Sen hunun hes:ı.bını onlardan sorrnalı-
mak daha muvafık olacaktı. Soğuk kan- sın! .. 
hlığımı ele alarak gönlümün içini alt üst Evet! Şüphesiz, elbette onlardan so
eden kıskançlık kasırgasını ne Loranza- racağım!.. V c kendimi o kadar kuvvetli 
ya. ne de konsolosa hiç sezdirmedim. buluyordum ki benliğimde gemideki bü-

Yemekten sonra yatmak için bana tün adamlarla uğraşacak, onlan yere ~ 
tahsis edilen kamaraya girdiğim vakit recek derecede büyük bir iktidar sezi. 
sevdiğim kadınm orada bulunmadığını yordum. 
büyük bir korku içinde fark ettim.. 'l'URGUT RE1S VE SONTURLU BELA 

Kamarada tek bir yatak bulunuyordu. Aşk bir rüya idl Fakat çok korkulu 
Belki Loranza gelir diye yatağın üzeri- bir rüya olduğunu anlamakta gecikme-. 
ne oturup beklemeğe koyuldum. Aradan m~tim. Şimdi bu rüyanın ancak kor
bir kaç saat geçtiği halde Loranza gö- kunç tarafları hatırımda kalmıştı. 
rünmedi... Loranzanın bana yaptığı hıyanet 

O dakikada duyduğum ıstırabın tev- onunla geçirdiğimiz güzel günlerin lAUl 
lit ettiği müthiş acılara artık tahammUl batıralannı bir gecenin içinde zihnimden 
edemiyerek kendimi kamaradan dışarı- silmişti. Aklımda, yılan gibi beni zehir
ya attım. leyen bu müthiş kadının ahlAkındaki çir-

Siyah bir gece gem1niıı etrafını çep- kinlikten başka bir şey kalmamıştı. 
çevre Amllfh. Gökyilzilnll sUaleyen sa- Ve onu ilk gördüğilm dakikada bir yı
yısız yıldızlar anki o dakikada duydu- lan gebertir gibi başını ezmeğe karar 
ğum acıyı sezmiPer de bundan mUtees- vermiş bulunuyordum. 
sir olm'Uflar gibi karanlığın arasında tit- Ondan öç almak düşüncesi bana o ka-
rcşiyorlardı. dar tatlı geldi ki sanki şarap içmijim gibi 
Başım ilevler içinde cayır cayır yanı- kafamın içinde litif bir uyuşukluk pey

yordu. Denizden gelen soğuk bir rüz- da olmuştu. Geceyi yıldıı.ların altında ve 
gar alnımı, saçlarımı okşadı. Bu bana onlara bakarak geçirdim .. 
adetJ ferah verici bir iksir gibi tesir et- Nihayet tan yerinde sabahın yakın ol. 
mişti. duğunu anlatan ilk ağartılar belirmeğe 
Tutulduğum korku ve ıstırabın tesi- başladı. Mersinden kalktığımız vakit es

riyle bozulan kafamın intizamı yeniden mele başlayan kıble :rlir.gftrı hali dinmif 
avdet etti. değildi. Hem yelken, hem de kürek kuv-

Fakat Loranza nerede idi? .. Yemek vetinden istifade eden gemi süratini hiç 
yedığimlz sırada o benim yanımda idi. azaltmadan mütemadiyen uçmağa devam 
Yemekten sonra güverteye çıkmış ve bir ediyordu ... 
daha geriye dönmemilti. - B 1 T M E O t -

Birden bire zihnimde müthiş bir şüp
h e uyandı. Bu o kadar korkunç ve öyle 
katil bir duygu idi ki o dakikada buna 
nasıl dayaıu!ığıma ve ansızın yere yu
varlanıp cansız olarak orada düşüp kal
madığıma ben hlll pprım! Evet!.. Ben 
bu acıya nasıl tahammül etmiştim? Eler 
•.sırada ya Loranzayı, yahutta koruro~ 
su elime geçirseydim, bütün gemiciler 
onlara yardımda bulunsalar bile, her iki. 
sini de hiç bir kuvvet benim elimden 
kurtaramazdı. Karanlıkta simi sinsi do
laşarak geminin her tarafını aradım. 
Buı kamaraların kapılarını kilitli buL 

dum. Onları açamadım. Yaptılun bu 
uzun arattırma beni yormU§tu. 

Geceyi gilvertede ve açıkta geçlrdlm, 
Gemide hiç kimse l>enlm1e tDeflul olınu. 
yordu. Herkes beni unutmU§tu. Oh. bu 
benim için daha iyi .idi! Hele bir sabah 
olsun, ortabk alamn <la o zaman hem 
Loranza, hem _.,komoloa bq1arma ne
ler geleceğini görUrlerdi._ 
Yarın onlarla kaqılaştıiım vakit Lo. 

ranza acaba sıkılmıyacak mıydı? Benim 
yüzüme nasıl bakacaktı? •• 

Zihnim çok korkunç dtışUncelerle do. 
lu idi. 

O gece bana tahaia edilen kamaranın 
semtine hiç uğramadım. 

Gilvertede duran hallt yıtmlannın 
Ustüne uzandım 

Yıldızlar bana g6E kırpmap dnmQ 
ediyorlardı. Karanlıktan gelen serin rilz-

ANADOLU AJ,NSININ MU· 
HABIRI RUS CEPHES.NDE 

GORDOKLERI 
(BapuafJ 1 inci Sahifede) 

bunda olarak başlıyan ve bu şehri 
bir kıskaç içine almağı hedef tutan 
taarruzlarının durdurulduğu ve Uç 
R~ ordusunun yok edildiği meydan 
muharebesinin sahnesini yanan köy
ler, terkedilmiş toplar, tahrip edil
miş kamyonlar ve tanklarla henUJ. 
tamamen soAumamıf öl61er arasın
dan geçerek gördilk. Bu sırada tek
mil savq alanından her biri binlerce 
kişilik esir kafilelerinin geçirildiil
ne §8hit olduk. Gördilklerimiz kor-· 
kunçtur. MUhtelif istikametlerden 
yapllan taarruzların altında Rus or
dulan bir gedik açmağa fırsat bul
madan tankların ve hava kuvvetle· 
rinin devamlı aleti altında ezilmiş
tir. 
Binlerce araba, tank, kamyon bir

biri il7.erine yıiıJ.mq, Uç Rus süvari 
tttmeıninin at1an ovalarda sahlpslz 
dolaşmakta idi. Bir aralık Ruslar bir 
gedik açımJlarsa da bundan istifade 
edememiş]erdir. Gediğin hanği nok
tada açtldığını tarih yazacatır. 

Çocuk esirgeme kurumu 

Umumi kongre Ankara
da içtimalarına başladı 

nın.uıa f.t RillllAlf C V M it --
ŞEHİR HABE RLBRi: · Yeisin 

Sözleri 
işçi noksanının Yeni ticari kararlara doğru aa har-pt-e:-m-ua-zzOlfl 

önlenmesine ------------NVW-------- ııır ınııııap dogacaııtır 

E 1 ı 1 • (Baştarah 1 inci Sahifede) 

Çalı ılıvor vvc ce yapı an a ıvre Hinclistan,Ru.c;ya,ÇinveUtinAmerika 
için değil, Almanya. ttalya - Ja~ 

Nafia11ezlr:atlşlerfnde Satışlardan ihracat VC1• ::~:r:~~~~~:-1'~ 
CaJl"'GCGlı - 1 z takip edecek asırlar milşterek insauu-
.. y _ ... e eye ucu • • 1 k •n olmalıdır. Amerika mtl§terek ınsan· 

bilet ve ileceıı gısı a ınmıyaca lık: devrine temel teşkil edecek olan bak-
Hasad ve harman mevsiminde mınta· lan ve vazifeleri göstermelidir. !l~J!~ 

kanında işçi noksanlığı hissedilmekte· rafta mtifterek adam kendi endusuu11 .. 

dir. Bu sene orta Anadoludan f zmire iş- kendi eliyle kurmalı ötrenmelldir. lltr 
çi gcJnıemesinin başlıca sebebi tahmin Ticaret veUletin:ln da..-eti üzerine ihracat verp Wddunda da vekile- tarafta mil§terelc adam kendi wthtal 
edildiğine göre tren navlonlannın pek Anhraya sitmit olan tticcar heyeti ıeh- 1et bir bıar .ı.c.itbr. Bu karar yalan- kudretini arttırabilmelldir. Hiç bir mtDet 
yüksek olmasıdır. rimize awlet eylemİftir. n:lce yapılan alivre .aıbflarcla tücc:ann dilzme mukaddes haklara dayanarak di-

ıl , Bize verilen malGmata söre, ticaret kartdaftıiı zarann tellft.i cihetine Pli- ier milletleri sömürmek bakJtma ,sahip 
Yap pn te~ebbUs. üzer~e münakalat veklleti tacirlerin temaa eylediii bütün leceldir. Evvelce yapılan •tıtlann ihra- olmamalıdır En eıUi milletin en geaç

vekAl.~ti, Nafıa ve zırnnt ışlerlnde ça~!Ş· menularla )'91unclan elik-dar olmUf, cat veıPDnden muaf tatulmua mümldin 1ere .anayil~e hareketinde ;ardım.,. 
mak uzer~ ~ey~~a-~ e~~cck o~an!ara y~z- temennileri not ettinnif, her mevzu tize- sörülınü,tür. Bu hUM19ta Vekiller hey .. melidirler. Fakat bu yardımda ukeri ye 
de 40 tenzilatlı uçuncu mevkı bılet verll- rinde ayn ayn tevkif edikceji temin tinden bir brar .ı-c•m ikti8adl bir a1imla ruhu bu]ull· 
mesini kararla~~ıştır. Bu tenzilatın edihnı,tir. incir. üzGm ve pa)amatun ilmlcat Yel'- mamalıdır. ~meramında, badin 
mıntaıc:mızda ı~çı no~lığırun önüne ~ fiyatlannın dütmesi üzerine bazı Pinden --..... da teme~ ..ttlm!tdr· kuvvetlerimizi hakkaniyetli, medıametli 
geçccegı zannedılmektedır. tacırlenn zarara uiradddan hakkmda Bu maddelerin ibnıcat veqWnden i.a.- ve devamlı bir sulı lm!nde urfetmeli· 

--o-- ileriye .Urülen enditeler ~da vek&- na.a tüccan yalurwLon aUdtaclar ettiiin- yiz,. Eler gerçekten bir milletler suJJau 
Ki n in i h ti v 8 cı len bir karar alacakm. Bu karar yakın- den veUletin lna hmu.ta bir karar vere- için dövüştüiümüze inanıyorsak her ıeY 

da tebliğ olunacaktır. ceji 6mlt ~dl\mMtedir. kolaylaşacaktır.> 
Eczahanelcre dağıtılan 22 kilo devlet ------------------------------ Cihan şilmul bir inkıJiı> ruhu tafn181l 

kinini dün kutU.'lu 21.s kuruştan satıı- Bakkallara ya~ ve peynir verildi bu sörler yalnız Amt'!ib cttmhurrelS 
mağa ba§lanmış ve ba:z.ı eczahanelerde t5 mua~inlnin fikirleri değildir. Amerikan 
öğleye kadar kinin kalmamıgtır. Müra- devlet Rdamlan fırsat dilfWkçe birer bi-
caat edenlere ek.inin kalmadı> cevabını 300 rer bu sözleri tekrar etmektedJrler. Ge· 
veren eczahaneler icabında aranacak t • • tev e e çen gün hariciye müsteşarı Sumaer 
mevcut kinini eri bulunduğu anlaşılan on pırın ç zı l Vcls, aynı derecede idealist bir söyl.win-
lar olursa sahipleri mi11i korunma kanu- de insanlığın en köklii iztirabı sosyal 
nu hilkümleri dairesinde takip edilebile- e •• d • elde adaletsizlikten ve yer yüzünde bir imti-
celtlerdir. Diğer ecza ve iliçlann satışın- ıçı•n musaa e ıstenı 1 yazlı milletler sınıfını yaratmak iste)'en 
da aynı suretle hareket edilecektir. emperyalizmalardan ileri geldiğini açık· 

---.-..o-- , ça ifade etmiştir. 
Hallıetll Peslm sergisi Vels hakkaniyMli bir sulhun temel ta· 

Dün bakkallara 1000 teneke peynirle İAŞE KARARLARINA şı dünya kaynaklarmm adaletli tevztine 
yazısına dair 2000 teneke nebati yağ verilmiştir. Bun- AYKIRI HAREKETLER dayandığını işaret etmiş. bu hamin fs.. 

1/ 6/ 942 tarihli nüshamızda çıkan lar, daha evvel de Y'"'dıgwımız gı"bı· he- 1 ak M _ . ..J: dd . d timasız bUtiln emperyalizmalara birden 
~ A saoc ta e::;'-"Uye ca esın e r:ı· l • Halkevi resim sergisi • başlıklı yazıda men tevzi edilecetir. nihayet vereceiinl, ezilen ve sömllrli en 

bir hata olmuştur. • Saniyen, sanatkar t tacı Recep Şahiö, 1!:ftef Caıudar ve tal- milletler kalmıyacajKıı, hakikt bir in-
halka inanmıyor> cümlesindeki cinan- Ticaret vekaleti zmir vilAyetl emri- } an tebaasından Benuva oğlu Coni dtlk- ..ntık ınefka.reeinin nihayet galebe ça• 
mayon kelimesi yanlıı dizilmiıtir, <ine- ne 100 ton pirinç vermiştir. Bu miktar kanlarında undan yapılmış pasta imal lacaiını söy1emiftir. lfte milttefikleriJl 
miyor • olacaktır. da İzmir viliyetinin ancak üç, dört edip sattıkları iddiasile milli korunma en kuvvetli taraflan ve işte uğnmda dö

--o--
Belediye reisinin 

tetfdlıleri 
Belediye reisi B. Reşat Leblehicioğlu 

dün itfaiye merk~ine gid~k çalışma· 
lan tetkik eyi~, itfaiyemizin gayet 
iyi çalışarak şehirde çıkan yangınlan 
akebinde bastırdığım ve milsbet netice
ler e1de ettiğini mUşabade etmiştir. 

Belediye reisi bilahare garaja giderek 
çalıpnalan görıden geçirmiftir. 

~ İstanbul ~~::-=~esörlerin-den Ezio Bartallni, tzm1r ttaıya ~
neraı konsolosluiUJıun salonlannda 

~
cumartesi günü saat 17,30 da rnet
hur pir Gabriele d,Annunzio'nun 
sivil şiirleri hakkında bir konferans 
verecektir. 

RUSYA HARPLERi 
- *-(Başta rafı 1 ind Sahifede) 

mızla 3000 tonluk bir düşman ticaret va
puru batırılmıştır. 
Şark cephesinin şimal kesiminde düş

man Alman. baskısı karşısında bir çok 
yerleri bırakmıştır. 

Volkof cephesinde Rusların şiddetli 
hücumları ağır kayıplar verclin1erek 
pü.skürtülmil§tür. 

Alman ordu ve kıyı topçusu Kronştad 
körfez.inde dlifman münakalelerini döv
müştür. Leningraddan çıkan bir denizal. 
tı ile bir himaye gemisi yakıhm§tır. 

SOVYET TEBLtöLERt 
Moskova, 11 (A.A) - Bu sabahlcl 

Sovyet tebliği: Cephede önemli hiç bir 
değifiklik olmanıl§tır. 

gilnlük ihtiyaeuıa cevap verecejinden mahkemeshıe verihnilJerdir. viiftüklerini haber verdikleri daYa.. 
buna daha 200 ton ilavesile 300 ton µi- İbrahim oğlu Abdullah Çakırlar ve DUny&nJn eaki aUn1erine avdet etmesi 
rlııç tevzii hu.susunda ticaret vekaleti- Destan othı Halil Razlık dört çuval ar· ibümali artık mevcut olmadıiı.aa göre 

pa kaçırdıkları iddiasile tutuhnuşlar ve bu harpten muazzam bir inkılAp dop 
nin müsaadesi istenmiştir. İzmirdeki pi- 11 . deL· arpal -1. ahs 11 • cagınay ınanma· 1• ı<!>-ımdır. e erın .. ı ar tora- m u e,.ı .. uu; 

rinç darlı~ §imdiye kadar görUJmemiş ofisi müdürlüğUne teslim edilmiştir. ŞEVKEr aJı,ajH 
bir hal almıştır. Evlerinde hastası olan· Aiaçatı nahiyesinin Yeni Mecidiye 
lar bir çorbalık pirinç buhnak hususurı· mahallesindeki fmnda tezgthtar Fazıl 
da her türlü fedakirlığı yapmakta, gız- Karadağ. 164 adet ekmeğin güulük ku· 
lice kilosu 100 • ızo kuruşa kadar pirinç ponunu belediyeye teslim etmediği id-
satılmaktadır. diasiJe adliyeye verihnip.ir. 

Bir hiç yüzüod~n adam öldürüldü 

Tevfik Şafak isminde 
biri cinayet işledi 

ETYelki pce aat bir lııaçak sa' nada nııüddeiUIDlm)t mua•iai. 8. Rütüi u~ 
Dolapldtuyada Akay md-Jlesiade 97.f keM phit_ ,.uaı. ve .uçlo ifadelen.i 
neti 90bkta .. ...ı.n ltifilmit. polis taLit qlıenaittir. 
memarlan hemen haclı. yeriDe ,.... T ahkbıa aaz--. Nm-aJW. oila 
ımit)mdir. Sc*alrta ~ -nzen l-lü.eyin ve akı ubdqs eYYelld pıce 
.. olmuttur: Tevfik Şalak adascla Lir Yapr Boztepeliuiu e•incle toplananılt 
pJu. elinde tebanc- olclap laalde '- 1 ~ ___.,_ 
bir miicrim laniyle dmayor. ~ -.umar oynama§ ar ve i§ret etmipemis-. 
eclmda Liri de üLil br,aa :ruaJanmn Gece yar-..dan eonra .ut bir buçuk
u.irb'le ~ ,.erde ialiyord.. ta .her kes e-rine gitmek üzere Y ..-nn 

---o~--

Ziraat Bankası 
ikramiyesini 
kazananlar 

---k-
Ankan, 11 (A..A) - Türkiye Ctimhu

riyeti ziraat bekasının 50 lira ve daha 
tazla mevduat .sahibi mudJller arasmda 
her üç ayda bir yaptığı fbaınlye br'-
11/Haziran/1942 de banJca unnımt meıı
keziıade ikinci noterin ve dfğer allbdar· 
lann huzurunda çekihn.iştir. Kur'a neti
cesine göre Uluborluda &adde~ 
1000 lira, MU§ta Ahmet Duımba - Ji. 
ra, Karadeııiz F..rellisinde Ahmet 25' li
ra, muhtelif mahallerde dfter' macfil1er 
100, 50 ve 20 şer lira ikımıiye JıaıaMUf"' 
tardır. 

fbttoO u • 

Trabronda tohum
luk mısır bekleniyor 

Yanda po• ..........._. evındee qnlmıfbr. Yolda Te9fik Şafak 
_ Yaıaıv-., Tnftk ş.&it beaıi ya-. ile kartılatılmıttır Tevfik Şafak Ya,.ra T......._ (Hmu.i) - 8-ada. llkaa 

nlada. Bir...._ ba1ap beaıi lt.,.a_,.e çatmı§ ve kendiıainl t9ıhkir etmifl,ir. Halk pızet.;, enelce .Ji.hade•J..dan 
bldma. cLm.... Bu suretle çık.an kavgaya NuulLJı 11Um1lelleıda tol b± illti7-- bzP-

Yarala bir az eoma hnded• .w.ı oto- oğlu H~ miidahale .,.ip. Tevfik ,.aaık ılencule - eala 2 sıi•••U.. 
mobi)'le ~et .,._. 'pe bldsnl- Şafak ta Y -.an •ırüarsılt 1-fü-.vinle ali • •ıiyede öjrenilnıit •e lRmıa 
IDllt keadw.. lteauın - 'i)ill ,........., kavııaya tulUftilU§, hamil bulunduiu ta- M'Yiıı.ilmif o\ct.p lral«M ekiıa .. ze•a• 
fakat ~ :! Rzt&ı. banca.91t çıkararak dört el ateı etmıif ve ;n: ~~oha .. ra~ 1~ 
Tevfik~ Tmliii iı.dede ciı- onu yualaımştır. Hldisesin ciddi bir 0 - h!. cewp nr~ ~ 

m6a& idraf eyknizllr. sebebi olmadığı anlaşılmıştır. Tevfik te d.r bilet k . .111.., -~~ 
Hlcli.e mahallinde tahkikat yapan hafif surette yaralıdır. Di Ye göaderilmea ~ ~li oWnp~ 

yazarak bu w•--- euratle ı..l edil-
Mo.5kova, 11 (A.A) - Bugtınkü Sov-

yet tebliğine ektir: Cephenin şimal batJ W..wede kim en iyi tütün yetiatinyor? 
kesiminde kıtalanmız hatlarımızda bir ~ ~ .. _ ._.. __ .._._ 

--------------·--------------- mesi lüzumunu kaydediıy-. 

gedik açmağa çalışan Alman piyadesini nUH• __ ............., 

ve topçusunu 200 den fazla öln waka- (Batıtanfı 1 iDci Sahifede) mahsulleri armanda 9iriııDıciliii Akh.iR· l'OfılClllMUllll 
rak mevzilerine çekilmek zorunda bı- Şe h t mahall · d B M hm t _. • _._. 
rakmıfbr. Yerli ürti.nler mtl ı aai programlı ç:~ ~ri~a:..,;.a: Beu =~şmal BAŞ-

GCÇEN iKi YILLIK ÇILISMA RAPORU KABUL EO LDl n!:r~~~d;;:r::~~ ~~~~==:a:ü::esiaTc1ı~' ::n~:; müstahsilin yetiştirdiği tütünlerin ev- KANLJ{;JNDAN: 
Ankara, 11 (A.A) _Çocuk esirgeme edilmiştir. Bütçe ve idare endbnenleri man ytizlefte ölil ve çok ayıda haıp arasında en iyi tütiln yetiştiren milstah· safı, iş91iii ve dellklenıneaiDdeki dikkat Canh ve cansız nakil nsıtalaıDD 

kurumu umumi kongresi bugün .saat seçilmiftir. malzemesi bırUarıııtır. sile milk.lfatlar ihd-. lllftti)e göster· birinciliği kazanmasına anın olmuş ve yoklamalarını yaptırmıymılarm ..... 
ıo da çocuk sarayında toplanmıştır. . Kongre ayın reisicilmlı°! tnönüye KALENtNDE miştir. kendisine yerli ürünler müessesesi lot ki tarihlerde behemehal şul»eye mftraca· 
Kongre reis. li.ğin_e Tr. a_b7.on mebusu Ha· ~~.:~.:_t_~esbıedan, Bkü~~JJtmet 1L'!'~ Moskova, ı_ı (A.A) .- Sovyet tebligı··- Bu münasebetle dün sabah saat 9,30 lira llakdl mükifat Uıhais etmiştir. atla yoklamalarmı yaptırmalan IAzun· 

4""~ ~...... J.na=- öa Yerli ürüaler müessesesinde bir tU· Gavurk.öyün Sancaklı köyünden Mu- mr. 
san SaNakka: ıkıncı :eıslığe ~-urum meb- ]isi riyasetine ve Başvekile, Genel Kur- 1~~.e~: ~~enındcephd"" esmde bir8~~~ bir· tün sergili açalmıf •e bir hakem h..,eti mfn Gör, Gtvmitöytin Demirci köyün.. Yaptırmayanlar hakkında kanun! oı· 
usu ıye Ergün; kltipliklere Fuat Ba '= .. 

011
,.

1
= Cümh" . • L-n. ıgımız "'ır ay a uşmanın 2 .liCUU"a to- --1 a-ı.;.. -- ......a.- k"" may --i~<!!---e-'-"" ve unye .. .&WA ile 6 uçak top ba Egenin muhtelif yerlerinde en iyi til· den ~ Duran, -nisanın .ua~-...ııı <> amele yapılaca.il i1An olunur. 

Hayri Ürgüplü ile Fevzi Süzen seçildik- partisi Ôeneı Bekreterliğine ve milletler pu 15...arb'-:U.- taryumı llUS- tün yetiştiren müstahsilleri 5....,.,.işlerdir. yünden AYJe Sarıtepe w Kvkaiaçtaıı * 
t • k h · • turnu.1Jtur. .ııu- ... ..., 10 tank tahrip ~- . --•--•--en sonra umumı mer ez eyeti ~ın- arası çocuk esirgeme kurumu birliğine ~ 850 Al öldürmii§tür HAKEM HEYETİ Ibrahim Bingöl de biriDcllik kazanarak H3 ~HMNftUMıU"'I 
dan ölenlerin hatıralarını taziz için iki ve kardq kurumlara .sevgi ve saygıla- man ° · Hakem heyetini yerli üriin1er adına ellişer lira nakdi mükltata layık görU1- tzMtR y ABANCI AS. Ş. BŞIC. dmı 
dakika ayakta sükf.lt edilmiştir. nnm bildirilmesine karar verildikten stVABrOPOLDAKt B. Hüseyin Kavalalı, İnhisarlar idaresi miişlerdir. t - 942 yoldamalan 30 Huİlall 

Bundan sonra kurumun gl!çen iki yıl- sonra. yann saat 10 da toplanmak üzere ÇABPIŞMALAR Ege teknik tefi B. Cemal Mardin, tnıı.;.. Mmabaka sonunda ikinci gelerek tak· 942 tarilüae kaclmr aatılnmtbr. 
lık çalışma raporu okunmuş ve kabul · •· maa son vermlftir. Lorıdra. ll (A.A) -lıfmkova radyosu sarlar merkez eksperi B. Mahir Berkel, dirname ile taltffe liyik görülen mii.'1- 2 - .A.ker1ik durumlanmn kontrelil 

~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~a~~~~~&: ~w~~~~~~~ 
· yarıJdılı hakkındaki Alman iddiasına eksperi B. Ali, Geri ebperi B. 'Ozeyiı, Sancaklardan Veli Y~, Karabağ- iki P. ... uwlıiauqbr. Hin elmmr. 

~~ d;1~~ ~ Herman baı eksperi B. Haydar Arya}. !ardan Ali Failli, Akhisar - Karasonya 
ve müdafaacılarm sık atefiyle brpla:n- Felemenk şirketi eksperi B. Hft.!eyiu, köyünden Mustafa Boz, Somadan Ali 
ın.qtır. Fon MaUJlaYD fiddetli taarruzu.- yerli ürünler ebpeneri B. Halil Gök- Başlar ve Haşmet Gürsoy. 

UGÜN i~ıMıt~~~ 
,;::~ S 1 M E MAS 1 M DA 

ı •-.::;;,;'iiiiı .. ,----=:-, .. '-~~~!~ .. - UGI 

lbtineJerdea ltibuen 
(;.,et mllin 'bir aavtıaaa 
İki Miyük film binlen... 

ı ıı 1111111ıı111111111ııııııı1111111111111111111111ıı111111Hu11umun_.._111n111nmın-

ı - İznıinle ilk clefa Z - U•um- anam ibeaim 
ÇAM SAKJZI OLMEYEJr 

Al.l'IN ARIYOR AŞK 
• İngilizce • • İncffisce • 

Ann Sothern - Lewayrea Lamenee Olhier • M. ot.er.. 
FİLMLDÜN SEANSI.ARI 

Çam_ Sakızı: 2.30. 6 • 9,30 da CUllAaTZSI - PAZAS 
ö - : 4 • 'l,30 da ll,30 da 

na devam ederek piyade, tank ve tayya- nil, B. Hüseyin ve B. Şapi teşkil ediyor- MO'SABAKA HER SENE 
re kuvvetlerini ileriye sürmiiftiir. Düıt- lardL TEKRAR EDİLECEK Çok aiır bir vaziyette h.astahane-
manm 12 tankı tahrip edilmipir. 10 tank Bu suretle tütün müstahsilleri se~in Tütün :m\icıtahsilleri arasında yerli ye yatırılmak mecburiyeti hlsıl 
da hareketsi1 bırakılml§tlr. Son hava bir mütehassıs heyet önünde imtiha:ı ü:rüıUer miieıwesellisıin aÇmlf olduğu mti· olan reıfikamın kısa bir zamanda iyi· 
m~lerinde 29 diifman tayyaresi geçiriyordu. sabab her sene terar edilecektir. !eşmesi için bütün hazakatini ve 
dilfüriihnilf, 16 11 1ıuara•uğratlbmştıı. MÜSABAKANIN NETİCESİ Haber aldsjırmza göre bu müesage, doktorluk şefkatini esirgemeyeıı 
20 tanare ele yerele tahrip eclı1mfttir. lılü.sabakaya Gavurköy~ Akhisar, Ma- dev~ Aiman,.aya satılaeak Wtünleri Memleket h~i nisaniye ~fi 
RUS HA.VACJLAlUNIN FAALtYETt nisa, Soma ve Kırkağaç müstahsillerin- hazırlamaktadır. Aynca İngiltereye de Dr. Hasan Yıuuf Başkan ile muavi-
.._~ 11 (A.A.) - Bir Rus hava den 24 kişinin tütünleri iftirak ettiril- yapdan satışları ticaret vekilet.i adıH ni Dr. Hikmete bütün varlığımla __,.,.,, şükranlarımı sunar, ebe ve hemşi-

filom asker yiiklil 65 düpnaıı kamyo- miftir. yerli üria1er mönsesesi hmır!amakta- relere ele aynca te§ekkür ederim. 
Jlİ)')e 50 ftlDD ve 2 karp lr.o,vma batar- Beş saat devam eden tasnif neticesin- dır. Yeni Asır sermürettip muavini 
yasını tahrip etmf§, 100 atı öldürmilf- de hakem heyeti reylerini ızhar eylemiş Halen yerli Urilnler mileSRSeSi"lld~ ZIYA KARA.OGUZ lllr. ve mtiktfala llyık llrülen beş ekicinbı 220t ifçi ~- ,..., ___________ _ 

Açık Tt-Ş~kkür 



llO •....• , 
tlGILIZLERE GORE lllllllRl GORE YEll BiR IRIF AK tZMtR Bıı:r.11DlYEStNDJ!fi: fJ.A• Aw...tz mUaDesincfe' ıs i1De'1 adama 

128,50 metre murabbaındald 18 sayılı 
~ 1 imi SahifeM) (2 ...... 111111 ....... ) (biştanfı ı bici s.hifede) arsasının satqt, yazı işleri mildUrlilğano. 

Alıınanlar Birbaıltem dolaylannda düz tır. Hava teP:iJlerimla de kara saftflan- İDgiltere ve Sovyetler Birlill bu su- deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 

...... ~ daldllnde INdtaldı ............. 
lıedın ınaddedmn • .....,. ...,, ..... 

iZllm vıurnıımElf: çölde cenuba doiru büyük kuvvetler na katılarak düpnan topluluklannı ve retle lwbin devam müddeti ve bunu konulmuşkır. Muhammen bedeli 2170 li
sünnüşlerdir. Hür Franaızlar ağır hü- taşıt kollarını bombalamışlardır. Hava takip edecek yirmi yıl için tam bir ~ ra, ımwakkat temin.ah 192 linı 75 lnmıf" 
cumlarla diifmanı bu çevrede mevzile- muharebelerinde düfman 21 uçak kay- kert ittifak akdetmiş bulunuyorlar. tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel İf 
rinden çlkUDUf)ardu. Hür Framazlann betmiştir. B. Eden, Sovyet harici,e halk komis~ bankasına yatırarak makbuzlarile ihale 
cesare~ ~ukavemeti, taarruzun bquı- Doğu Akdenizde denizaltılarımız ku~ ri B. J.folotofun Birleşik devletlere gidip tarihi olan 17/6/94.Z çarpmba günü sa
danben .~ol ordua&mda k?n~ma mevzu- vetli himaye altında Tobruka giden bil- döndüğünü ve Ruzveltle pek faydalı ve at 16 da 2erıc;J1r;e;"e ıı:U";~8;stları(.ıa«) udur. DUfman ~vvetlerı hur Franuzla- yük bir dil§man gemi kafilesine hücum memnuniyet verici garüşmelerde bulun-

Odun lömürli latih9alial arttumak ınabadilıe lzmir viJl.yeti d•ilinki 
balta1* ormanlarda keeim müddeti. Hazi.raa l 942 ayı ._.... bdar .,.._ 
mıı olduiundan balen hük.iimleri ve miiddetleri baki olan odun kömür muıka
YeJıewleri ile .izin lcaiPtlaruıııı muhtevi oW.Wlan iatiMraldanıaa itlemeleri 
için orman idareleri ile akdetmİf oldukları mukavelenameler ınuc.ibince izin 
sahiplerinin deıfıal kesim ve ite batlemaları ilan olunur. 1306 (1468) 

rın muknemethü lunnak ~a~tiyle _ta- ederek topyek.On 12 bin tonilato hac- duğunu Avam Kamarasına bildirmiş- * wg~ı ..._._~ ----..u- nl d 
ar~ va~talaı:mm her çep~mi ~~rübe minde yüklü iki petrol gemisinı batır- tir. 1 - lamet Kaptan mahallesinde 1374 .... _,., ~ c....-..... e n en: 
etmı~leıdır. Pike tayyarelerı gwuerce d""rt da h ğratmıt- Neşredilen bir tebliğe göre İngiltere ncü sokakta yirmi üçüncü adanın ild Bir yıllık Muvakkat teminat 
kale_Yi bombalaantlar ve bataryalan top ~~ 0 

vapuru asara u ve Sovyetler Birliği bu yıl içinde Avru- yüz elli üç metre murabbaındaki 8 kira bedeli No. Cinai Nahiyesi Menii miktan Milahuat 
atep albnda tutmutlardır. ltalyanlann Mal da ha d lan gU dU pada ikinci bir .. .....ı.e kurulmasiyle il ~i- ve 9 sayılı arsaların satışı yazı ifleri Ura L K. 
A .. · · · d • d ı 1 h ta va mey an n z ve '""""!'" ··d·· l •V•• deki -.,.+yooamesi v-'-:1e ka 60 5 E Buca 8uc .,,, t .. 50 ryeto tümenının pıya eaı a ga ar a- bo bal Alın t 1 li acele işler üzerinde tam bir anlaşmaya mu ur ugun ~..... "".rW .. v ~L:;:uaıç· Y.8-.ı_ ., 
linde hücum etmiftir. Bütün bu gayret- gece m ___ anmıştır. an ve ta yan tardır palı zarflı arttırmaya koııulmU§tur. Mu- ~ ~ 
ler bopma aitmittir. avcıları sekiz düşman uçağını düşü~ varmış · hammcn bedeli 6831 lira muvakkat te- 48 9 Ev Buca Baca vilayet 3 60 

UZUN MENZtW TOPLAR müşlerdir. RUZVELT - MOLOTOF minatı 512 lira 35 kuruştur. ihalesi balıçe.i içinde 
Son iJU gün içinde Alman komutan- Alman savaş uçaklan dün gece orta GöRU'ŞMELERt HAKKINDA 19/6/1942 Cuma gilnil saat 16,30 dadır. 48 1 t/a Ev Buca Buia 'rillyet 3 60 

lıiı urum menzilli kıyı bataryalannı Bir- büyüklükte iki ticaret vapur~ ~ğlJ' TAFSlLAT 2490 sayılı ka~unu tarifatı da:hllincle ha- bahçeei içinde 
hakeme oönde-=-•:.. Dört lntriliz zırh- bombalarla isabetler 'kaydetmişlerdir. v: . gt ll (A A) U ted p zırlanmı~ teklıf mektupbarı ihale gUnU 72 8 Ev Buca Bura villyet s 40 

.. •---r- '"'"" aşın on, . - nay res: _ .. _. 15 30 kad ..n- riy b-L · · ·nc1 L kolu Alman zırhb kuvvetlerinin b... HA VA nuCUMLARI B elan b"ld" "ld ıır.· •• a~ saat , a ar en~uıuen a- ançe.a ıçı e 
Bu Alınan bliği eyaz saray ı ırı l5ıne gore set" e erilir 120 6 Ev Buca Buca vil&yet 

~:kJ:.~~~!:,t::· bir k:; Ber:: 11 ~~) salı .... ~ Af: Ruzvelt ve Molotof 1942 de Avrupada J t- tsmet
0 

Kaptan mahalleainde 1374 bahçesi içinde 
hücum da balunmufl:ardır. Birhikem 1:.~ d vve mıız ·· uıgımutlarmı ~ - ikinci bir cephe kurmak ödevinde tam neli sokakta 23 nen adanın 205 metre 120 41 Ev Buca Bace viliyet 
müdU... .. ;;ı ;.,-leriade ikinci bir T ~ r ilşmanm motö~-1-~-•-...1- a~?' bir anlaşmaya varmışlardır. murabbaındaki 5 sayılı arsasının satıştı bahçemi içinde 

9 00 

9 00 

T- -w- çapta bombalarla bom.._....uotMU"""· BU' B. Molotof bir hafta Birlepk devlet-ı i§leri mttdürlUIUndeld prtnamesl 
ruk olmapar. çok düpnmı arabasına, tanklara ve bG- }erde bulunmuş ve yüksek devlet adam- ı ~i) kapalı zarflı arttırmaya konul• 
Bl~ Y ~~ . fif zırhlı vasıtalara ateş ve~iştir. lariyle görüşmüştür. B. ~eJt ve B. tu~. Muhammen bedeli 5125 Ura 

. lng~ .. kamyon ~elen tekmil tdı- Kuşatılan düşman birliklerıne ~ardım M;o~~ Birleşik devletlerin Sovyetler ~teminatı 384 lira 40 kuruştur. 
s Ev Buca Buca villyet 

bahçesi içinde 
18 00 

likelesi •--al.anık~ ba~lan- etmek için faaliyette bulunan İngıllz av- Bırlığine uçak, tank ve diğer harp mal- DıalNi 19/8/19'2 Cuma günü saat 18,30 48 7 Ev Buca Buia viliyet 3 60 
nm tiddetll ~ara~ atefi~ ~eceleri ~ ctları çarpışınala mecbm edilmiştir. &ş zemesi teslimatmı fazlala§tınp çabukla§- dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi- bahçe9i içinde 
melde ve mudafile~e mühımmat ve yı- Kurtis düşürülmüştür. tırmak için alınacak tdbirleri ve harpt"ll tinde bazırl teklif mektuplan ihale 1 - ldarei huawıiyei viliyete ait yukanda bulunduklan maballer ve kapu ma-
yecek götürmek~rler. Bu suretle Bir- Mısırın bata meydanlan bombalanın~ sonra bütün milletlerin su!ı, emniyet günü azAmt -::'ıs30 kadar encümen aıaralan ve muhammen kira bedelleri yazdı eYler 1/6/942 tarilüaclea 31/5/ 
h.ak~ mühim miktarda malzeme ged- tir. İki motö lü bir uçak yakılnuştır. ve hürriyetini aiyaııet huausunda Sov- · uetfne erili ' a 43 tarihine kadar bir .enelik kiraya Yeribnek iizere temdiden OD 8'hı mldcletle 
,.,Jmif*. . . Bir İngilizr gemisinde de yangın çıka- yetler Birliği ile Birleşik devletler ara- ny ~ 8 :Z. 1'1 3138 (13'19) müzayedeye konulmuttur 
·~.~ava ~ülleri mihverin top nlmıştır. aınd•ki ifblı:li~ .a)Akadar eden. -:sash ' * 2 - Müzayede müddeti 6/6/942 tarihinden itibaren on ıiiııııdir. Ynmi 

mevzilennı teınrli olanık bombalamıt- mealelert ~müflerdir. ~ iki ~ I ı _ Kaqıyaka belediye o&obOsleri iMJe olan IS/6/942 tarihine ma.adif puartelıi atini1 eaat 10 da V°'7et 0-. 
lar~. ~ brt1 ~~ batuya~nma lnailiz bomba açaldan Biıhakemin m6- ~ telı:mil meseleler üze~ lörtit bır-t için on bin litr& benzin satın ahıım.a, mi encümeninde olacakbr. = ragT d~ =n al- dafauına iftiı-.k etmektedirler. Ba mev- liğile b~~duiunu memnunıyetle beyan yazı işleri müdUrlüğUndeki prtnameli 3 - Mtwakbt teminat milttan her gayri menkulün hawn ~ 

. uçar _. unu ve ki kenarJan alb IWometre uzunhaiunda "Y mqtir. ftÇhile llÇ1k ebiJtme:ve konulmUflur. 4 - Kira tut1annı öğrenmek ı.tiyenler her sün ....+nı.IMi ı..w.oe ~ 
ııakliye kollarını atete tutmuşlardır. bir yaylaclu. Her sıece kuvvetli l~liz Konuşmalara lft.irak edenler arasında Muhammen bedeli 3155 lira 238 lira 85 mücliin,.etine miincaat ec:lel>Wıceklerdir. 10 12 3216 (lıMG) 

BC.YroN HOCUMLAR AKIM müfrezeleri Birhakemden çıkarak Ro- ~l Kurmay Bafkanı General Mar_şaJ kuru§tur. Taliplerin teminatı ölleden --------------------------ha~!~A.Ln:; ~~ '; mel kuvvetlerini vurmaktadırlar. ~onanrna komutanı Amiral Kini evvel if banbsma yatırarak makbuzla- YIMyet O.lllli BncJt:ıH ........ 8 : 
re AllDllnlar sök yiizün6 tdmlada dol- Loodn. 11 (AA) - lngiliz radyo- v l4Wer Ruzv lt bu &öriifmelerin pek riyle .. ~e tarihi olan 24/6/942 Çarpın- 1 - ldarei ..... yel viliyete ait Baca yukan mahalle dokuz 9'fllMI ........ 
durarak Fransız kuvvetlerine hücum et- su gündüzün yapbğı Fransızca nepip~ faydalı olduğue ve birle§mit milletlerin ba gunil .saat 18 da encümene müracaat- da klia 15 numanh hanenia mü~ne talip zuhar etm.edliinclea 2490 ..
mitlerdir. FranenrJ.,. lasilizleria yarda- ta çöl eav... b.Wuoda genif malömat milf&erek hedeflerine varmak yolunda larL . ida marala baaııaaan bikiimleri llllUclbh.c:e 29 /5 /942 taılUaden ftiMrea 1 ., 
bliyle lilu1d• •• prplaA l»ir bip ha- vennltür. Bu malGmattan ma~ Bir- esaslı bir temel tqkil ettiği his.sini taşı- ~ - Belediye ~ 'ft trannQ - iı;mde pazarblda ataıma. tebniir lllmifdr. 
cum yapmtflardır. hakemde hür Frana1Z kuvvetlerının. mu- chjmı B StaliDe bildirmesini B. Molo- resııu: 6 tıon ~tör y~ı sa!-tD ahııması. l _ Şeraiti .-..~ • .anaek Wıeyenlerin ber sün vi]l,_ daimi encftme. 

Di....-ı BiıMıltem kalesini zapt Jcin kavemeti hakkında Fransız umumı e~ toltan rka tmiJf yazı işleri müdil.dillUndeki prt.namesi ni blınnine " W~ hanmda mala~ h....t;re Yaridat mldlh81Le 
aarfetdll .,,.._ .. ....,. alda kaim~ kinmn malGmat elde etme.tne imkan e ır. veçblle ~ ~ .mm•lmUflur. ve .,. ~ ~ de ~ -ciiıneninin ıop1-chlı her puaıteli n 
tır. Bir bç ay 99"1 Tcılııruk wı1 •.at- Yemlillktiı. Muhammen bedeli 4500 lira muvakkat perwembe günleri eaat 9 dan 12 bdar nıuhuebe,i hmuai7e........... ,.atua-
mlf88 Bid.~em timdi öyle 9aV8f1Yor. Bugün Londrada hür Fransız kara!'" U-. teminata 33'1 lira 50 kunlftgr. Taliplerin cak1arı 300 lira depozito makbuzu ile birlkte enc8men1 vill;,ete mflncaatlan 
Burua karp tauruzlar için elveriflidir. gllundan ııı sözler çıkm11tır: uursa teminatı ölfeden evvel~ lwnb~• ya- ilia ot...ur. S 12 1099 (1390) 
M6cl.fller A-.. pneral Köninlfn ku- - Birhlııkem menbbeainin Franm tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan ---------------------------
..._........ bünnıyort.-. Şimdiye ~ halla aramıda m6thit ten ve heyecan OZOM 24/~/1M2 Çarşamba llid aal 16 da ....,,,., IH! j...,_.Mi • .....,...., .,.,, ............ • 
ü bet Mlylk t11uraz ~ uyanc:lmbiım billyonız encumene müracaatları. !>•-·- • 

r • 103 1-l ~- 47 so 48 50 1, 12, 17, 22 3198 (1417) Cöa:ftilıçM .., .... ldlyenlePlll .,,,_, .. ...,.._ 

lnciraltındaki Gazino 
ve plij pazarlıkla kira

ya veriliyor 
Eaeiimeni Viliyettenı 
;1 - 1/6/H2 W"h•ın J1MQ.94S tlıdlai• bdar iç - miicld.tle 
~ wn1m+ ...._ bpala arf -W. aJttuw ilin edilen tnciralta pli.j 
ve prino ı r W. M'l8 tüp P.--W.-.. 2490 wrah kanunun lıiiküm
ltd - P 1 n 20/S/MZ ladlNaden itibaren bir ay jpıde puarhkJ. aıttır-
-PlpllM 11 

2 - ~ ~ ...... -....ı.n. her sün villJ'et daimt wQ.. 
meni ~ n babçeliler huunda muhasebeyi hmuaiye varidat müdürli-
i&M W pey ...... ~ de YillYet daimi eocümeninin toplaaclJiı 
her pu:aıteaİ ft peqembe gGııleri saat 9 dan on ikiye kadar muhasebeyi hu· 
euaiye •na ... yatıracülan 40S lira 2S kmatluılt depozito makbmlarile 
birliıkte •cB ..ı ~ 11 2 cudMı dan olınn•. 3313 (1469) 

lzıı•ir 
den: 

Telefon müdürlüğün-

Şehrin ..... , 'jf ~leıiade kurulu umuma mahtlM bal>aıala tıeJ.ionıann 
13 Haziran 942 dea itibaren c 1 O:t kurutlukla .ifli1'eceii ve kunbaralara b·~ 

dnt para atdmamaaa muhterem halan malOmu olmalt üzere illn olunur. 
3297 (1473) 

61 R lhnac:at 49 25 49 25 3958 Ayılı gözlükçülük kanununun 2 nci madc:leai mucibince aözlü1ı:çiiltk 
52 F. Solari 49 50 kunu 1/7/942 tarihinde ı.tanbulda açılacaJc ve iki ay m6c:ldetle denm 
26 Fahri Günce 47 • 48 l'nmmıca ve Eılelaiyılt Mmllimi edecektir. Kursa iftirak etmek i8teyenler bir an eVTel balunduklan mahal 

. 242 yekta ()s Ad• t sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri TUltuiy}e nklletimizıe hlr dildr-.;e 
201635 dünkü yekWı man 1 ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine apfldaki ve8iblan baiJamll o'Jmlr 
201877 u1111ma yekiln Pariale tahsilini ikmal etmif lan M..gdııır, 

No. 7 48 m.ubsririDdeD 1 - Nüfus büvi7et cüzdanı aureti 
No. 8 49 MORACAAT : Tleuet Lisesi itti- 2 - Orta taı.n .-hadetname8i veya bu derece tahlil glwdüne dair mao-
No. 9 5 1 halli maarif müdürlüklerince muaaddal veaib aund. 
No. 10 54 mlinc1e vel tüttln 1.S 3 - Gözlükçülük yapmaia mani vlcut veya akılda Li. am••n•0 bulun• 
No. 11 S8 macLimı blldiıir .dahi M:yet raporu. 

aNCttt Mtm.1S l'EVzt BAKI VZ Ştmg. 4 - Z adet veeib fotoirafı. 
KASI sııua:n lftM tDARE MB- K~ ilıln olunur. 3 6 9 12 15 3094 (1374) 

JS H 1--lr Glliıa 26 50 26 SO MUBLU~fiNDiN: -;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,=::;;;;:;;:;;;;ti;;;;;_.;;;;;;;;;M;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;-180684 diinkii ~ )(Oftla Fevzi Bikinin idare.ve vaki :--•-1a1a1aw ....... _ .. __ ... ._ .. --.. --·--•-•1an1 180111 umum,... ~ı:..r~wt:k::~:~ 1 Devtet Dema Yolianndan i 
Z. YACI aada mukayyet bulunan aJacakl•larm ....... ~ ... - ......... , ........................................ - ........ -

89 97 15/Temmuz/NZ tarihfDe ma.d!f Çu- DEVLET Dlllllt YOLLAR1 UMUM MODORf.OCOlQJIE ı 
pmba gU.m1sut15 ta bmirde emWt Muhammen hedeli 36978 (otuz alta bia dokuz 7i1z yetmif eeldz) lira 71 

ZAHiRi hanında 1 numaralı yezılııqeıle buır (yetmif bir) kunat olan 321,5 S 4 metre mlklb. mul.telf ..,. atla Çam anm• 
70 toa - S2 S3 so bulımmatan lüzumu ilAn olunur. .(2,/Haziran/1942 pertemi>e) SÜJlil aaat (15,30) on bet b~ta ~ 

2983 kilo anuon 7S m.' (Hn) .-da Car bI ..... daln1indekl kOiDİ9)'on tanfından bpaJı zuf malb-ie eaıtm aJa. 

1017 kilo bah ... na :~ 'TtRI: ASLtD: HUKOK HAJOMT.t.. na= sirmek bteyenlerin 2773 (iki biD yedi yüz yetmlt Bç) lra 41 (bk 
1187 kilo aca badem içi ötNDm: bir) brutLak muvübt ttm••t ve baumm la7in ettiii veaibJaıla telrlfled. 

ıli' • "''""'""'"""'"'1111m111nmmmn11, llUddıel Tlrenbı dıSrt ]Qyl61 mahaU. .ı. -~ -s.nıu .m P. aaat ( 14.30) on dört otua kadar komiqon re-. A k ft d alnden Uzun kuyu cadd-frwJe 8' .pı Wfil,. TermeLm llzımchr. - n ara a yosn evde eski zabıta! belediye memurluın- Bu ite ait tutnameler koaiayonden puaalZ olaaıl. ~-
= dan CSlU Dbem km n lbnblm eli Om- 9 12 IS f 8 3186 ( f 4JI) 

i BUGUllU IEŞRIYlT = ~,:rNaleJlı 11 .. 1pn.n uıu. maW- • 
'""'"""'"'"''"'"""-""""'""""""""'" lesi anıp alam ri•IJnda 3 mamaralı ha- Deel• ........... .,. u ........... ]... ••• : 

7,30 propam ve memleket aaat aya- nede yapcı mimarı Davuda kaya bl- 1 - Anlara maliki cedikJi eıbq bamfama owta ..imle m 1. t.cl t eııefrr c 
n. 7.33 raa.ikı (pL) 7.4S ajw haber• raderl lbnhim ...___ deniz bando.a iı;in talebe hyıt ve kabul oh ria.. 
leri. 8.00-8.15 müzik: (pL) 8,30 evin •...- 2 - Kayllleıa f /Huiran/942 ele • ı' anık 20/.Aiıml•/9'tZ :re bm 
Mati. 12,30 pzosnm ve memleket saat Kilddel tarafmdaa 'nn ..ıl7e hukuk devam edilecektir. 

12031 kilo 

12 33 "-'L '1"'.tL.L.!!.ı__ 12 45 mıhk.....aıe verip 13/2/IG taribiDde 3 - •~--bal - ...:-nndan müracaat eclecelıleria ..._.,... d.ia kamı' & ayan, • m..-ı • ---.r. · '-- -wı...a:JW cli'...ı.... 1 le -n...ı..ı-•-1 -.o ,,. ... -·-._ __ ..._. c ............ _._ _ _,........., ajw baberı-L 13.00.13,30 miiıdk: ka- ~~~--s-or ..;~-~- ima ........ n cmmadaa mlnıcaat ecleeeldı.i. Maı ••e ct..lz .......... 
~ • .....ewr ..... _____ .. : ntdt makamlıudaa .-lalar. 18.00 pl'O- ua .~ı. aralarmda ,__...... l9PD- t.u.1- orta obl mldiirJ&iine ....... , .. '• 1 1 .... w-· ' .. .,....... 
ktaabul ceza ye tevkif llYinia 942 mali yılma ait 272.7SO kı1o ekmek ihti- snm ve memleket saat ll7VI- l&.03 mii- sizlik IDM'C:Ut olclutundan dkt -m chık1an ...hallin A.kerlik ~ minıcalıa etmeled. 

yacı bpah zarf uaine ekailbneye konmutt-. MuMmm.a bedeli 37,412 li- llik:Jwl bqeti. l8.40 mibik: (pi.) ~le~~!l':..~-~~lr ~ 6 9 12 ıs 18 21 24 27 )1 Jlll (1404) 
ra SO kurut olup ~ tMftinat 2806 lira 13 kmGfbü. Eblltme 30/6/ ) _. aqw ~· __ ~ •ıwme 
942 aah sinii .. t 15 te latanbal Sultan Abmettıeld cea m mGclürlQflnde 19•00 kon..- (klt.apenenler .. ti • açtılı bapnına dlvasmda· -------------
yapıı.caktır. Talipler buna ait prtnameyi tatil cUnlerinden maada her aün 19· 15 mlztlu piano ile m parçalan Küddeialeybe ~ adrelte tebU- '3aldıre Deft ............. dml : 
mnai eaatleri dahifüıde mezkOr müdürlükte aörebilirler. isteklilerin kanuni (~) 19· 30 '?""'1'*-~ . Qan ~ gat üa edildiği halde daveti ~ Cemal oilu M.bmet ~ ile C:...ı km KadıVenia s.tur.k pbetiv 
vaiblannı havi bpah zarfJıamu eksiltme eaatinclcn bir saat evveline kadar •J~ h~~,.1'}en. 19•45 müdl: k1'lik icabet etmediiinden balrkında gıyap ka- milli eml&k tabi bedelinde. olan 544 lra 69 kunt ~ temini tıWill 
mezld\r müd&rUikte toplanacak komisyon reialiiine nunıarela makbuz muka- Turk muzıaı propasm. 20• 15 ra.dyo ıa- rarmm tehliğini ft milddebün pbitlıe- z:umunda baczedıo1ea 3 ncü Kaıatat mahalleainin Halil Rıfat pqa cadd-i (Ne. 
bilinde vermeleri ta§radaıı gönderilecek teahhütlü mektuplıann postada ae- ~ lO.~S. mUzlk: eaz ~L 2 l .OO rinin dinlenmesine karar veırlJank bahat) tok•iJnda. Uia 646 ada. 113 pafta. 4 parsel illl7.da • hyJ'et 287 
çiknwindea bir meauliJo'et blMd eclilmiyeceii Uln olunur. ~raat taltVUDL 21 ·1 O tenWl. 22·00 mü· branmn. havi div · · ~ nunnıaratajh evleri tahtili emval k.maa hükümlerine tevfikan 21 sb ..ad-

12 IS 18 20 3298 ( 1464) zik: Tad70 salon~ 22·~6 mem- 79P . . . ~. .. detle --~.,.. pk........._, 
leket saat 87Ulo aıw haberlen ve bor• ~ &tie*erilm lbmelRA;-- giiDde. T-'=-'--=- 29/6/941 _ ... ...-; sinü aut 1 S te vilqet idare bqetine ~ 

- a1ar 22 45-22 SO yanak.l ram ve rildiii halde mezk&- mabal1ı terk ettili ~™ -- ı ~2S) DeDlet .............. ftlelıne Uınam .............. kap~ · · proa ft hilen yeri belli olmecJJimdan mablre.. caatlan illa oluma. 8 IQ 12 14 3201 ( -. 

den • mece gıyap kannnın illınen tebligat :il. 6 ..a.. .._..__._.Amm .. -
Tadil .edilen izmir 1ıimuı ;-1-tme tariEeainhı 20 Haziran 942 tarihiocl- id.. m:n-- ... C!TTVDT ... ŞTTDll' ~u el_~~. "m'!'uın:'~<~-~ ..... _._, ... .-..--.......... : 

...- '~.a. ~ u&M:r auu1& -• .a: - ... --- ınuu- Bil~ Ahmet oila Abmeclia Blıtdurak tubesine olan 13) liıa 90 bmııt 
baren tatbik olunacaiı ilin olunur. 3 31 O ( 14 70) SiNDEN: deüıJ.,,tıbı tarihi ;ltncWın ltbreD bet milli emlik aatıt bedeli borcunan temini tahsili ZllDlllltda laanedien hiriaci 98-

llalddbnlyet ...... 
Milli KOPlllllllG lf8ddelarnarnDlğlnden : 
Kametiz ekmek •tmalı: suretiyle milli korunma kanununa muhalefetten 

euçlu imıir Anafartalar cadde.i 7 7 4 •,..h fmDda pı,irici Haan oilu Mehmet 
C. · lan baklanda yapılan dmafllUl 90nunda: 

Suçu aablt tıöriildüiünden millt konuıma kanununun 21, SS/2 Ye 63 Defi 
maddeleri mucibince 25 lira aiır pan cezaalle mahkGmiyetine ve bedeli 
mahkGma ait olmak 6zere keyfiyetin pzete ile Defi' ve il1nma dair •erilen 
9/5/942 aGn Ye 135 ..,.W hiikmin btile,tiii ilin ol111lU1'. 3294 (1474) 

iLAM 
ı.,..,,. ,,.,....,...,. ll&pnlldllP.,,,,,,.,,en: 
Anadolu otu Ye Aİr namlarla yetiftirilen nebatlardan her hanai birini tek

len çay taklit edilerek itleameaı. kurutıılmaa ve atılmua kaçakç:ıbkm. 
Bu otlardan ellerinde bulunduranlar mikdarlamu beyanname ile idaremize 

hildirmeleri lazmıdır. idaremiz tan.fmdan mühilrlenerek atıftan menedile
cek olan bu otlar baldrmda yapı)aıeak muamele aynca illn edilecektir. 

3312 (147S) 

.....,. .,.,,.,..,. llW•.,,,,,,.,,en : 
idaremizde on lira uU maa,la bir kitabet mffnhaldir. Memurin kanununun 

4 nc6 madetindeld teraiti haiz Ye ukerlikle allkaa olmayan U.. n orta mek
tep mezunlan aruanda müsabaka ile bu kitabete memur almacakbr. Talip 
olanların ihzar edecekJeri Yeaild ve milaabaka günGnO öirenmek üzere 
15/61942 gtlnlne kadar her gGn vakıflar idare.ine mllracaatlan ilin olu-
llur. 1 12 3021 (1337) 

F.dremit askerlik f\Jbesinde kayıtlı IÜJl içinde yapılan muameleleri ittiba leymaniye maJ.alleınia baa Ali caddeaincle imin "9 ada. 20 ...-l n~ 
yedek piyade Telmen Cemal olhı etmesi aksi takdirde bir daha malıkem. da mukayyet 272 eaki laıp1 namanıh evinin 3/4 hiaaesi tahaı1i emval ~ 
Ferit Canlıerin (50086) hllen nere- ye kabul oluıuluyacağından tdillgat ma- hiikiimıerine temba 21 lliİlt müddetle mizayedeye ~. 
de ise bulundulu yeri acele §ube- kamına kaim olmak üzere i1Aıı olunur. Talipleria 29/6/942 ~ gini ... , 1 S te villyet Jdaıe hqeti.e .... 
mize bildirmesi. 3308 (1467) racaatlan ilan olunar. 8 10 12 I.+ 3201 ( 1424) 

tZMtR BELEDlYESlNDEN: 
Belediyemiz muhasebesinde 25/75 

ve 20/ 60 lira maaşlı iki memuriyet miln
haldir. 

Tahsili ortadan aşağı olmamak üzere 
fiil askerlik hizmetini yapmış veyahut 
askerlikle allkası bulunmam•§ oalnlar
dan müsabaka imtihaniyle memur alına
cağından taliplerin 17/Haziran/942 Çar
pmba günü saat 10 da tahsil ve askerlik 
vesikalan ve hüviyet cllzdanlariyle bel~ 
diye hesap işleri müdttrlUIOne müra
caatları ilAn olunur. 

12, 14, 16 3303 C1-'7Z) 

llHllllH=ı:>t• ---- ><WDDODt 
ZA.Yl MAKBUZ 

Be1edi;ye namma it bank•na ,. 
tırdıiım 13/1/942 tarih ve 435 ~ 
yıh teınhtat malrbmmu kaybettim. 
HUkmil olmadıtmı iltn ederim. 
lliiteablıit :N~ Bnoy (1411) 

TESiRi KAT'I 
'fAZE MEYV ALA.BOAN tsTtllsAL EDILMlş 

• idris Jlftshll 
(G A Z O Z ı. U) 

LİMONATASJ 
Lezzeti 80§ ** içimi Kolay 

MABKASINA. DIKKA'r: l'İYATI (80) Kl.JKUŞ.. 
&bı.t" fcti-•• --~ VelriJz'jeMe ndmüm ...._._ 



SAPIFE 4 YENi A.SIR 

SiY ASI VAZIYEr 
••• • •• • •••••• • • lsveçte olaylar 

---·*·---
UZAK DOGU HARPLERi 

-----*---
HARP ISTIHSALATI 

---·*·---Afrika ve Hin
distanda yeni 
harp sanayii 

kuruluyor 

Japon de- yabancılar Mihverciler 

---*---
Radyo gazetesine göre günün önemli 

başlıca siynsi olnylan şunlardır: 
1ngUterc ve Birleşik Amerika harp sa

nayıi islerinde bir memleket .imiş gibi 
çalışncaklardır. İngiliz istihsal nazın Li
tclton, Ruzveltlc ve sanayi adamlariyle 
uzun görüşmelerden sonra bu anlaşmaya 
varıldığını söylemiştir. Ruzvelt te Ame
rikan istihsal nnzırı Donald Nelsona bir 
mesajla iki devlet ham madde ve sanayi 
kaynaklarının birleştirildiğini bildirmiş
tir. 

Bu anlaşmanın önemi meydandadır. 
Verimin derhal nrtacağ sıöyleniyor. 
Bundan başka harp vasıtaları standart 
olarak yapılacnğındn her yedek parçayı 
diğer taraf ta kullanabilecektir. Bu su
retle iki memleket arasındaki tesanüdün 
de artacağı tabiidir. 

AFRtKA VE Hl.NDlSTANDA 
HARP SANAYtt 
Amerikanın Boston radyosuna göre 

Hindistana evvelce gönderilmiş olan tek
nik Amerikan heyeti reisi, B. Ruzvelte 
bir rapor vermiş ve Hindistanın sanayiie 
çok elverişli olduğunu bildirmiştir. Bu 
scbep1c cenubt Afrikada olduğu gibi bir
leşmiş devletler harp sanayiinin Hindis
tanda da kurulmasına büyük ibir ehem
miyet verilmektedir. Tesislere yakında 
başlanacaktır. 

Bu haberden Amerikanın cenubi Af
rikada da sanayi kurmakta olduğu anla. 
şılıyor. Habeşistanda da böyle bir sana. 
yi kurulduğu evvelce bildirilmişti. Ge
rek Afrika ve gerek Hindistanda kuru
laeak harp sanayiinin bşlıca faydası mil
nakale zorluklarını kaldırmış olmasıdır. 

lRANDA MUBAYAAT 
Tahran radyosuna göre, İran maliye

cisi gazeteciler görüşmesinde ıbir suale 
cevap olarak demiştir ki: 

c - Müttefik kuvvetler muahede ge
reğince kendilerine lazım olan şeyleri 
almaktadırlar, fakat bunlardan harice 
scvkiyatta bulundukları tamamiyle ya
landır.> 

MACARlST.ANDAKl Y AHUD1LER 
Macaristanda meclise verilen bir ka
nun mucibince Macar yahudilerinin ara
zi ve mülkleri satın alınacak ve yahudi
lerin toprak sahibi olmalarına son veri
lecektir. 

------tt------
SON DENiZ HARPLERi 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

fi da hava taarruzları yapamıyacaktır.:1> 
Tokyo, 11 (A.A) - Japon siyasi 

mahfillerine göre Aloyi adalannm işgali 
üzerine birleşik Amerikanın ilk müdafaa 
hattı yıkılınJJbr. Bu yıkılış Amerikan 
stratejisinin altüst olınası demektir. Ja
ponya, kayıplanna rağmen, bu neticeden 
memnun olabilir. Çünkü §İmali Japon
yaya karıı Amerikan hava akınları im
kanları böylece baltalanml§tır. 

Londra, 11 {AA) - Aloyi adala
rında Japonların iddia ettikleri hare
ketler münasebetiyle Tokyo resmi mah
fillerinde ve Japon ajansında bazı en
dişeler belirmektedir. Japonlara göre 
bu hareketler Sovyet topraklannın bü
tünlüğünü ihlal addedilemez. Japonya 
ile Sovyetler birliği arasındaki münase
betler değişmemiıtir ve bu münasebet
lerle, Japonyanın Rusyaya karşı duru
mu iki memleket arasındaki tarafsızlık 
paktına dayanmaktadır. Japonlar, Sov
yetler birliğinin de bu esaslara tamamile 

• uygun olarak hareket edeceğine kani 
bulunduklannı söylüyorlar. 

Londsa, 11 (A.A) - Amerikan kay
naklarına göre orta Pasifikte sükunet 
avdet etmiştir. Salahiyetli kaynaklar 
Mercan deniz muharebesinde olduğu gi
bi Midvayda da deniz üstü gemiler ara
sında savaş olmadığını, harbi denizaltı
larla muharebe tayyarelerinin yaptığını 
bildirmektedirler. Deniz üstü gemiler 
bugünkü modren harpte çok kuvvetli 
hava himayesinde bulunmadıkça harbe 
tutuşamıyorlar. 

JAPON iDDiALARI VE 
AMERiKA 
Vaşington, 11 (A.A) - Japonların 

Aluityen adalarında bir çok mevzileri 
ele geçirmiş olduklarına dnir Almanla
nn verdiği haberler hakkında Amerika 
harbiye nazırlığı sözcüsü hiç bir şey söy
IMnek istememiştir. 

Vaşington, 11 (A.A) - Bahriye na
zırının sözcüsii bir suale cevaben şöyle 
demiştir: 

- Ala ka civarında Aluityen adala
nnın her hangi bir yerinde Japonlann 
bulunduğundan haberimiz yoktur. her 
halde nüfus kesafeti olan hiç bir nokta
da istcnilmiyen ziyaretçilerle karşılnşıl· 
mamıştır. 

MiHVER TARAFTARI 
MADRIDE CöRE 

Mndrid, 11 (A.A) - Amerikan 
amiralleri Amerikan gazetecilerine Mid
vay ve Daç Harbur harpleri hakkında ih
tiyatlı bir lisan kullanmalcınnı tavsiye 
etmişlerdir. Zira Japon deniz birlikleri 
henüz imhn edilmemiştir. Japon filosu

nizaltı kayı
hı artıyor 

-*-JAPON KUVVETLERi ÇINOE 
YENiDEN iLERLiYORLAR 

-*-Melbun, 11 (A.A) - Avustralya su-
larında batırılan Japon denizaltıları do
kuza çıkmıştır. 

Melbum, 11 (A.A) - Hava kuvvet
lerimiz Rabaolda bir çok tnyyarelerin 
bulunduğu bir binayı bombalamışlar ve 
isabetler kaydetmişlerdir. 
AMERİKAN UÇAKLARININ 
HÜCUMU 
Vaşington, 11 (A.A) - Harbiye neza

retinin tebliği : Birmanya cephesinde 
general Veynot komutasında bulunan 
Amerikan ai:rır bomba tayyareleri Laş
yoda düşman tesislerine hücum ederek 
mühimmat depolarına ve yerde bulunan 
uçaklara tam isabetler kaydetmişlerdir. 
Hava muharebelerinde hiç bir kayıp 
vermedik. 
Diğer bölgelerde bildirilmeğe değer 

bir şey olmamıştır. 
ÇİN JAPON BOOUŞMASI 
Çung King, 11 (A.A) - Dünkü Çin 

tebliği : Suhsienin şimalinde bulunan Ja
pon kuvvetlerinin büyük bir kısmı ile 
Sangsan istikametinde bulunan Japon 
kuvvetlerinin büyük kısmı Sangsan is
tikametinde ilerlemektedir. Sangsan 
şehri, Suhsienin 40 kilometre kadar ba
tısındadır. Şimdi muharebe Sangsanın 
doğusunda devam etmektedir. 'l'ansan
gın cenubunda bir Japon kolu Fusoyu 
ele geçirdikten sonra doğuya doğru iler
lemektedir. 

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

Is uanva harici-
ve nazırı ,,Ro-.. 
ma" ya gitti 

- --·*- --
ISPANYANIN HARBE GiRMESi 

MUHTEMEL DEGIL 

denize 
mayn döktü 

-*
İsveç, Almanya 
hülıiimetini fiddetle 
protesto etti 
Stokholm, 11 (A.A) - İsveç üzerin

de görülen yabancı uçaklar, Danimarka· 
İsveç ve İsveç-Helsinki arasına mıkna· 
tisli mayn dölonüşlerdir. Danimarka-İc;
veç Feribot servisi muvakkaten tatil 
edilmiştir. 

lSVEÇ BAŞVEKtL1N1N 
BEYANATI 
Slokholm, 11 (A.A) - Başvekil Han

scn yabancı tayyareler hakkında beya
natta buulnmuş, dip1omas1 yoliyle Ber
lin nezdinde keyfiyetin şiddetle protesto 
edildiğini söylemiş ve şunları ilave et
miştir: 

- Biz bu gibi hadiselerin tekrarlan
mamasını ısrarla istiyoruz. Şimdiye ka
dar İsveç üzerinde hiç bir yabancı tay
yare kasten uçmuş değildir. Bu İngiliz 
tayyareleri için olduğu kadar Alman 
tayyareleri için de doğrudur. Uçuşların 
çoğu posta nakliy~tını teşkil etmekte
dir. 

Bundan sonra uçak savarlarımız ya
bancı uçaklara karşı evvela ihtar ateşi 
açacak ve tayin edilen yol takip edilıne
diği takdirde bunlara şiddetle ateş edi
lecektir. 

----·--~---------
lngilizle t Mada-
gaskarda iki li
manı daha iş

gal ettiler -·-Vişi, 11 (A.A) - Tananaridt!n res
men bildirildiğine göre Madagaskaı<la 
küçük İngiliz birlikleri Diyago Suare
zin 200 kilometre cenubunda bulunan 
Bohenar limanilc yine bu şehirden 100 
kilometre mesafedeki Anlulobeya var
mışlar ve bu iki limanı işgal etmişlerdir. 

-------tt------
Madrid, ı 1 (A.~-= İspanya hari- HARP VAZiYETLERiNE AS· 

ciyc nazırı B. Sunner dün akşam yanın- KER GOZILE BAKIŞ 
da zevcesi olduğu halde halyaya hare-
ket etrnigtir. ispanya hariciye nazırı ve (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
zevcesi ftalya hariciye nazıriyle zevcesi- duğuna inanmak güçtür. Bu taarruzun 
nin şahsi misafirleri olacaklardır. Bu ııe- j elver~li olmıyan bir mevkiin düzeltil
yahat hususi mahiyette olmakla beraber mcsi için yapıldığına şüphe yoktur. Her 
iki dost memleketi alakalandıran enler- halde asıl taarruz biitün cephe boyunda 
nasyonal meselelerin iki hariciye nazırı aynı günde başlayacaktır. Almanlar bu 
arasında görüıülmesine ihtimal veril- taarruz hakkında henüz hiç bir haber 
mektedir. vermemişlerdir. * sıv ASTOPOLDA 

Radyo gazetesine göre İspanyanın Sivastopola karşı Almanlarca girişilen 
mihverle birlikte harbe girmesi ihtimali harekat devam ediyor. Haberler, muha-
artık kalmamıştır. rcbenin çok kanlı odulğunu bildiriyor. -----tt- Sivastopoltın uzun zaman mukavemet 

B H ltJ J edemiyeceği ve girişilen bu kat'i netice-
• '' ll SOrU an de hareketi Almanlann yarıda bırakmı

yacaklan zannediliyor. 

ht l•f 1 LtBYADA m U e 1 SU8 • Libyadnki hareketlere gelince: İngiliz 

lere cevap 
verdi 
-*-Vaşington, 11 (A.A) - Gazeteciler 

toplantısında hariciye nazırı Mister Hule 
sorulan sualler ve Hul tarafından veri
len cevaplar şunlardır: 

1 - Meksika bahriye nazın muhtelif 
harp gemileri ve uçakları ile birlikte 
harl>c hazır olduğunu söylemiştir. Bu 
hususta sizin bildiğiniz nedir? 

- Bu hususta bir şey söylemeği zaruri 
görmüyorum. Herkes Meksikayı benim 
kadar bilir; Meksika en kısa bir zamanda 
harbe iştirake hazırdır. 

A.RJANTlNtN PROTESTOSU 
2 - Estonya ismindeki vapurun tor

pillenmesini Arjantin protesto ettiği 
doi:<ru mudur ? 

- Mihverin plnnlarına dahil biltün 
usullerin icap ettireceği bundan başka 
ne olabilir? 

ALUT1YEN ADALARI 
HAKKINDA 
3 - Alman radyosu japonların Aluli

yen adalarına asker çıkardıklarını söy
lüyor. Bu doi:'l"U mudur? 

- Böyle bir şey kimseden duymuş 
değilim. Harbiye nazırı Daç Harbur ha
reketlerinden her halde haberdardır. 

4 - İtalya üçüncü harp senesine gir
diği halde neden killi derecede faaliyet 
gösteremiyor? 

- Hadiseler kafi dcrececle beHigatli
dir. Bitlere tubi bir memleketin ne hale 
geleceğini sualinizden anlamak müm-
kündü~ • 

müdafaa cephesinin cenup ucunda Bir
hakem bölgesindeki muharebeler yeni 
den canlanmıştır. Almanlara göre bu 
mevki Mihver kuvvetleri tarafından 
alınmıştır; fakat İngilizler henüz bunu 
kabul etmemişlerdir ve bu harbin e'11 şid
detli taarruzlarından birisi olan son hü
cumun da püskürtüldüğünü söylemek
tedirler. Eğer Almanların iddiaları doğ
ru ise evvelce de söylendiği gibi bugün
kü İngiliz müdafaa cephesinin birden bi
re bir sarsıntı geçirmesi ihtimali vardır. 
Çünkü İngiliz müdafaa cephesinin he
men hemen en kuvvetli ve en nazik nok
tası Birhakem mevkiidir. 

Hür Fransızların da bu muharebeler
de fcvkalUde yararlıklar gösterdikleri 
bildiriliyor. 

Libya cephesinin diğer noktalarında 
önemli :bir hareket olmamıştır. Fakat 
General Rommelin cephenin ortasında 
yeni bir harekete girişmek için bazı 
kuvvetler topladığı anlaşılıyor. lngüiz 
kaynaklan Rommelin arkalarına sark
mış olan İngilizlerin akınlarına deva.'ll 
ettiklerini ve bunların Alınan ikmal yol
larında ~k önemli başar1lar kazandıkla
rım bilhassa i~rct ediyorlar. 

JAPONLARLA HARP 
Gelen haberler, Midvaya karşı hazır

lanan hareketin neyi hedef tuttuğu ja
poniar tarafından ifşa edildiğini bildiri
yor. japon bahriye sözcüsüne göre Ami
ral Yamamatonun hazırladığı planın he
defi, Amerikan uçak gemilerini bir nok
taya çekmek ve orada imha etmekti. Fa
kat Amerikalılar muharebeyi kabul et
mediklerinden bu plfuı akim kalmıştır. 
Ynlnız iki Amerikan uçak gemisinin 
tahribi suretiyle hedefin kısmen elde 
edildiği jnponlarca söyleniyor. 

nun başka bir noktaya hücum etmesi nının intikamı kısmen alınmıştıu de-
muhtemeldir. mişti. Eğer en modern :iki Amerikan 

Japon sözcülerine bakılırsa 60 kadar 
gemi ile çok kuvvetli jnpon filosunun 
yalnız 2 veyn 3 Amerikan uçak gemisini 
batırmak için bu büyük hareketi yaptık
larını kabul etmek icap ediyor. 

ALMANLAR JAPON uçak gı:misine karşı bir Japon uçak ge· 
MUVAFFAKIYETJNE KANI misinin kayıbı ve iki taraf uçak ıkayıp-
Berlin, 11 (AA) - Dün akşamki ları arnsındnki nisbet Amerikanın Pasi-

~zeteler Japonların son muvaffakıyet- fik filosunun uğradığı büyük kayıplıınn 
lerinden bahsediyorlar. Berliner Naht intikamını t~kil ediyorsa bu İntikam 
Avsnabe gazetesi diyor ki: pek hafif sayılmalıdır. 

Şimal ve orta Pasifikteki deniz mu- Berliner Börsen Zaytung şöyle diyor: 
huebelerinin cereyan ettiği mevkiler Oııç Harbor ve Aloyi adalan baskınları 
a'~tnda Üç bin kilometrelik bir mesafe şimal doğudan gelebilecek bir Ameri
vı::dır. Amiral Laimi deniz muharebe- kan taarruzunun son imkanlarını da su
~!nın başlangıcında cPearl Harbur baskı- ya dü~ürmüıtür. 

Harbin bidayetinden beri dcmizaltı
lnrı ile lbntırıldığı söylenen Amerikan 
uçak gemileri gibi bu 2 veya 3 uçak ge
misinin zamanla aynı şekilde batırılması 
imkfuıı varken kos koca bir filoyu tehli
keler içine sokmak ne dereceye kadar 
doğru olabilir? japonlnrm bu mütalaa
sını kabul dersek, Amerikan uçak gemi
lerinin büyük bir tehlike olduğu ve bu 

geride bı
rakıldı 

-*-
INGILIZ iSTiHSAL NAZiRi· 
NIN VERDIGI RAKAMLAR 

-*-Melburn, 11 (A.A) - İngiltere is-
tihsal nazırı Litelton radyoda Amerikan 
halkına hitap eden bir nutukta demiş-
tir iki: 

- İngiltcrenin silah yapımı bir sene 
içinde iki misline c;lkmıştır. Tank ve di
ğer taşıt imalatı senede 25 7 bindir, ki 
1940 senesinin son Üç ayındaki nisbete 
göre dört misil artmıştır. Bir senede 40 
bin top yapılmıştır. 

lngilterenin uçak imalatı 1940 ın son 
üç ayındaki imalatına göre yüzde 1 00 
artmıştır. Tfoaret gemisi yapımında ay
ni devreye nisbetle yüzde 25 bir artı§ 
görülmektedir. 

UÇAK jSTlHSALA Ti 

Vaşington, 11 (A.A) - Dün bir nu
tuk söyliyen Büyük Britanya istihsal 
na:zın Litclton Amerika ve Büyük Bri
tanyanın üç mihver devletçe yapılmakta 
olan uçak sayısından yüzde elli fazla 
uçak yaptıklarını bildirmiştir. Müttefik 
harp imalatı ise mihverin tam iki misli
dir. Litelton RUByanın islihsalatı malum 
olmamakla beraber bunlann da tahmin 
edilmesi mümkün olduğunu söylemiştir. 

Nazır İngiliz imalatının 2-3 ay içinde 
azami haddi bulacağını ilave etmirtir. 

--1Vlljll4'ti.-Wtı OWffAI--

Yunan lıralı Hevyorlıta 
Nevyork, 11 (A.A) - Yunan kralı 

Jorj dün buraya gelmiştir. 

-----~---------
Hind is tan aske-
ri merkez hali

ne J{eliyor 
---*----

YENiDEN lKI TEŞKiL DA HA 
VÜCUDA GETiRiLDi 

-*-Yeni Dclhi, 11 (AA) - Umumi vali 
Hindistanın bir askeri üs ve iaşe mer
kezi haline getirilmesi için iki yeni ted
bir alındı{:'Ull bildirmiştir. Bunlardan 
biri istihsal, münakale ve harp kaynak
ları ofisi teşkilidir. Bu ofiste harbiye, 
sanayi, münakalat müsteşarlıklarının 
mümessilleri bulunacaktır. İkincisi de
niı. inşaat umum müdürlüğüne mensup 
fevkalade bir komitenin teşkilidir. Ko
misy<mlar Hindistan hükümetine ve ba
zı ahvalde İngiliz hükümetine karşı mes
ul olacaklardır. 

-----ttıwoııw~---

K uv vetli Rir 
Amerikan fil 
su lngiltere

ye ~eldi 
- *Radyo gazetesinden: 

Londra radyosuna göre Amerikan 
zırhlı, kruvazör ve muhripleriyle diğer 
gemilerden mürekkep kuvvetli bir filo 
lngiliz anavatan filosuna iltihak etm~tir. 
Bu filoya bir Amerikan Tuğ Amiralı ku
manda cdecel tir. İngiliz Kralı bu filonun 
geçit resminde ve teftişinde hazır bu
lunmuştur. 

----- o----
Bulgarist anda fiddetll 

sıcafılar 11e çelıirge 
yağmura 

Sofya, 11 (AA) - Bulgaristan& 
şiddetli sıcaklar vardır. Varna vilAyetin· 
de Pozavatyada demir yolu münakalAt:ı 
çekirge yağmurundan bir kaç saat ke
silmiştir. 

- --o----
Birleşilı Amerilıa ve 

Mefısllıa 
Vaşington, 11 (A.A) - Cumhurreisi 

Ruzvelt pazar giinü söyliyeceği nutukta 
Mcksiknyı Birleşik devletlerin 27 incisi 
olnrnk selnmhyncnktır. 

-----o--
Amerilıa lıı31ılarında 
artılı uapur batmıyor 
Vaşington, ll (A.A) - Batan ticarei 

gemileri hakkında tahkikatta bulunan 
ayan encümeninde dün izahat veren 
bahriye na;urı albay Knoks son iki hnf· 
tn içinde Amerika sahillerhıden elli mil 
mesafe içinde hiç bir geminin batmamış 
olduğunu söylemiştir. 

tehlikeden kurtulmak için japonyanın 
yarı deniz kuvvetini fedadan ibile çekin
medi~ini de kabul etmek lazımdır. 

Fakat hakikat ne o<lur, ne de budur. 
Asıl hedef Midvay üssünü ele geçirmek 
ve bu suretle Hanoy adalarını daha ko
lay istila etmekti. Fakat japonlar bu 
maksat ve gayeye erişmeğe muvaffak 
olnınanıışlardu-. 

J2 J942 -

Türk .. Alman ticareti 

Karşılıklı alınacak bir 
kısım mala fiat kondu 

45 milyon liralıfı serbest ticarete ait anlafmCI 
fiat tayininden hariç bırafıddı 

Ankara, 11 (Telefonla) - Alman- bir liste ile buna mukabil verile«.4 rnal
ya ile aramızdaki son anlaşma mucibince ların bir listesini ihtiva ediyoroo. lbJ~I" 
kaT~ılıklı ihraç edilecek mallara fiat tes- lıklı olarak gönderilecek mallal'DI ıtya"' 
biti hususunda yaplıan müzakereler ne· larına harpten evvelki fiyat]ıınn:ı •~ 
ticelenmiş ve anlagma parafe edilmiştir. ran yüzde muayyen bir nisbette :.ııı:\jfl .,.,.. 

Anlagma, hükümet ve hükümete bağlı pılacaktır. Bu fiat tcsbiti anla§ına<b s•T" 
müesseseler tarafından getirilecek 55 best ticarete tahsis edilmio olan .., mil• 
milyon lira kıymetindeki maddelera ait yon liralık kısma ıamil değU<liı. 

Avrupa hattı on .gün son
ra işletmeye açılıyor 

İstanbul, 11 (Yeni Asır) - Avrupa 
hattı seferleri için Bulgar demiryollan 
idaresiyle ıbir anlaşma yapan demiryolla.
n dokuzuneu işletme müdürü Hayrinin 
reisliği altındaki heyetimiz !stanbula 
dönmUştlir. 

Uzunköprüden sonraki kısımlan iş-

letme işlerini görmek üzere tes"nı ala~ 
cak demiryolu heyetinıiz Anhe1ada• 
gelmiş ve trenle hududumuza doğ-Mı ha• 

reket etmiştir. Avrupa hattının on 8ÜJl 
sonra işletmeğe açılması kara:rl.~~nl
ml§tır. 

Çok çocuklu men.urlara 
verilecek olan zamlar 

Ankara, 11 (Telefonla) - Dört ve cuklarla dışanda çalışan çocuklu aak• 
daha fala çocuğu olan memurlara dör- ]u nda bu zam tatbik edilmt;,~ 
düncü çocuktan itibaren verile<:ek çocuk Çocuk sayılarından evvel emirde .... 
baıına maktuan 2,S liar zammın ne şe- lar düşüldükten sonra geriye lı.a~dll 
kilde ve kimlere verileceği hakkında üçten fazlası için zam verilecekflıt,. 1~ 
maliye vekaleti bir izahname hazırla- yaşını bitirdiği tarihe kadar ben&ııı 1iıe4 
mıştır. 19 yaşını bitiren erkek ve 25 ya- tahsilini ikmal etmemiş b ulunma t~:.; 
~ını dolduran veya evli bulunan kız ço- lar için zam verilmiyecektir. l 

Hususi okullardaki 
lerin maaş zawmı 

öğretmen-
• ve ver~ı 

Ankara, 11 ( Telefonla ) Maarif ve
kaleti hususi Türk, ekalliyet ve yabancı 
okullarda çalışan idarecilerle öğretmen 
ve diğer müstahdemlerin maaşlarına ya
pılan pahalılık zammının da diğer maaş 
ve ücretlilere yapılan zaml:ır gibi ver
giden istisnası hakkında bir kanun pro-

jesi hazırlamaktadır. Maamafih bb. J.ı14 
susta kanuni bir büküm tesis edUtııceye 
k:ıdar bu okullarda yapılan mmlardad 
vergi tevkifatı yapıhnası 1hım ..-nAI 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Zam dolayısiyle bu okullar ~en 
aldıkları ücretleri arttıramıy~r. 

Öğretmenlerin bitaraflıiı hak· 
kında bir karar verildi 

Ankara, 11 (Telefonla) - 1lk okul- , aynlan ötrretmcnlerin de 1702 MJıb ka
larda sınıf geçmcğe müessir olan her nunun, 23 ncü maddesine g6re ce-~ 
hangi bir notun takdirinde bitaraflıktan dırılmaları tekarrtir etmiştir. 

Milli Banfıalar müesse· 
selerlnde tefıaüdi e 

Ankara, 11 ( Telefonla ) - 3659 sa
yılı kanunla milli bankalarm memurları 
için kabul edilen tekaütlük ve maluli
yet tazminatının bu bankalarca kurul
muş olan müesseselere teşmili için kanu
nun 14 üncü maddesini değ~tire:n lllyi
ba Millet Meclisi ruznamesine alındı. 

---o---
Yatılı talebenin gıdası 
Ankara, 11 ( Telefonla ) - Yatılı ta

lebeye lüzumu olan kalorinin temini :için 
teknik miktarı talimatnamede gösteri
len miktardan aşagıya düştüğü zaman 
gıdalar ihtiyaç nisbetinde arttırılacaktır. 

-----o---
A nfı arada bir yangın 

Ankara, 11 (Telefonla) - Gece ya· 
nsından sonra ikiye doğru Anaf artalar 
caddesinde kahve ve çaycılıkla iştigal 
eden İbrahim Meleğin dükkanından 
yangın çıkmıştır. Yangın etrafa siraycte 
meydan verilmeden söndürülmüştlir. 
Dükkfındaki mallar 20 bin liraya sigor
tr.lıdır. 

Kömür istiflsalatınMB 
ve stofılar 

Ankara, 11 ( Telefonla ) - Zongul
dak havzasındaki kömür istih.cıalinc ~Üll* 
de 9 bin ton üzerinden devam edibnc\tc
dir. Linyit stoku 20 bin tonu bulıııuşlur. 

--- o------
Yeni t icaret anlqmaları 

Ankara, 11 ( Telefonla ) - immla· 
nan Türk - Bulgar ve Türk - ~visre ti~ 
cnret anlaşmalarının tasdikine dal'r la
yiha bugün meclisin iktısat encUqıeain" 
de görüşülmtiş ve tasvip e~. 

--- o- - -
Mullarrlr 11e rornanc. 
Sala haddin Enis ölcNi 
İstanbul, 11 (Yeni Asır) - Mat

buatımızın eski, maruf emektarlanndan 
muharrir ve romancı Salahaddin :aıi~, 
zatürricden vefat etmiştir. RoııwuUlrı 
ve insanlığı He kendisini bilenl~e sev• 
diren Enisin ölümü derin bir tcy~IU 
uyandırmıştır. Cenazesi yarın (buatın): 
kaldırılacaktır. 

Yerli Ürünler müessesesi tarafından Ege mıntakasında en iyi tüfün 
yetiştirenleri seçmek üzere yaptlan müsabaka esnasında dün 

hakem hcucti tütünleri tetkik cdcrkcm 


