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Milletler 
'l'arlld Roman Yazan: Şaflln Afıdaman Fas:ir halka 

seker 
-9' ... 

--E~er • o ıse olduk! • 
~~~~~~~----~~~- ıyor 

Ciıtanl fıaptan böyle ~ö.>Hv rdu. Loranza, 1:011 • 
solos ue hepsi ho'4h dan ııt;ei31orlardı.. 

Civanı kaptan, kendiai gibi derin bir 
korku içinde bulunduğu benzinde pey
da olan sanlıktan anlaşılan konsolosa 
bakıp dedi ki : 

- Şımdi bunu bi7.im karşımıza acaba 
hangi şeytan çıkardı? 

Konsolos adeta kekeler gibi kesik bir 
.ifade ile: 

- Ne var senyor kaptan? .. dıye sor
du, yoksa bizi takip eden bu gemiden 
kendimizi kurtaramıyacak mıyız? Aca
ba bu bir d(Şnan gemisi mi? .. 

Kaptan: 
- Dilşman olduğu muhakkak' .. diye 

cevap verdi, ben başka bir şeyd"n daha 
korkuyorum. ŞUphe ettiğim gibi eğer o 
ise hepimiz mahvolduk!.. Nro yapsak 
kendimizi onun elinden kurtaramayız! 

Bu sefer Loranza da Wa karıştı. He
yecanlı bir tavırla kaptandan sordu : 

- O dedlliniz kim? Onu b iz de tanır 
mıyız? .. Rica ederim bunu bize blldirl
nizde karşımıza çıkan tehlikenin neden 
ibaret bulunduğunu anhyalım. 

- Öyle tahmin ediyorum ki bu gelen 
herhalde I>rağutenln gemisi olacak! 
Şüphesiz bu ismi duymuş olacaksınız! 
Onu bütün frenk1er tanırlar ... Ah bu 
adam bizJm en büyUk düşmanımızdır. 
Avrupalı kadınlar yaramazlık eden ço
cuklarını « itte Draltıte ,eliyor, timdi 
seni ona veririm > diye korkuturlar. 

Şimdi anladınız mı. madam? 'Ozcrlmi-
2.e gelen tehilkenin bUyüklüğünü bu da
kikada artık tamamlle kavramışsınızdır 
zannederim ... 

Kaptanın verdiği bu izahat üzerine 
orada bulunanJann duyduktan korku 
birdenbire en yüksek bir dereceye ulaş.
mıştı. BiltUn gemicilerin ve bu arada 
konsolosla Loranzanın korkudan zangır 
zangır titrediklerini ve adeta dişlerinin 
birbirine çarpmasından çatırdılar peyda 
olduğunu seziyordum. Drağutenin han
gi manaya geldiğini bilmediğim için vic
danım tamamile mUsterihti. Esasen ne 
olmak ihtimali vardı? Ben bu dakikada 
ölilmU gözüme almı~tım... Fıçının için
deki barutu ateşlemeğe karar vermi.f de
ğilmiydim? .. 

Bu kadar mUthlt bir ölümU gözüne 
alan dünyada hiç bir f9Yden korkmaz!.. 

Şimdi ben hiç korku duymuyordum. 
Bilakis benim dilşmanım olan bu adam
lann korktuklarını ve hepsinin benizle
rinln solduğunu gCSrdUtum bu dakikada 
«terin bir surette eevinmekten kendimi 
alamıyordum. 

Lorama kendisini tutamıyarak ileriye 
atıldı ve kaptanın ayaklarına kapandı. 
BUngUr hüng(lr ağlıyarak ona yalvar
mağa baıJ.adı : 

- Aman kaptan-.. Bu aöyleditiniz şey 
90k mUthlf! .. Yalvannm size, bütün ik
tidarınızı kullanınız... Bizi onun eline 
dUşmekten kurtarınız. .. 

Eter o bu gemide olduju.mu sezecek 

olursa ben mahvolm~ sayılırım 
Kaptan: 
- Sade sen d"ğil, onun eline di.ı.şer- k 

hepimiz mahvoluruz dedi, bunun için 
içinde bulunduğumuz gemis · daha hızn 
yürüterek peşimizden gelen kadırganın 
bize yetişmesine meydan vermemek ll-
zım ... 

Şeytanın gemisi bizden daha hızlı gi
diyor. Hem yelkenleri, hem de kürekle
ri bizimkinden daha kuvvetli ... Onun 
önünden kaçabileceğimizi hiç ummuyo
rum amma, bakalım, bir defa tecrübe 
edelim ... 

Sonra kaptan orada duran gemicilere 
döndü : 

- Burada yalnız iki kişi kahtn. arta
nınız forsalann yanına gidiniz. BUtUn 
kürekler kullanılacak. Siz de çabuk ~u 
bajllı yelkenleri açınız. .. 

Kaptanın verdiği emir derhal yerine 
getirildi. 
Şimdi gemide hlç kimse artık beni 

düşünmüyordu. Herkes kendi başının 
derdine düşmüş görünüyordu. Ben ise 

D yır 1 'uğu uhsisıı.t1a ya-
kı Izmı.rde f. ~ halka parasız şeker 
' 'rılmeğc başlnnncaktır. Bundan istifa
de edecek olan!or, aylık kazancı 30 lira
ya l~atlar olan üç çocuklu ailelerle aylık 
knuınc.ı 40 liraya knı.lar olan Jört ço
cuklu ailelerdir. Beş yaşına kadar ço
cuklara ayda yarımşar kilo hesabiyle 
parasız şeker verilecektir. 
Ayrıca zaif, cılız ve hastalıklı çocuk

larla veremlilcre ve şekere ihtiyacı ola:l 
varlıksız hastalara da parasız şeker ta
bip raporu ile verilecektir. 
Şeker tevziatı İzmirde Kızılay, Verem 

mücadele cemiyeti, Çocuk Esirgeme ku
rwnu ve Halkevi vasıtasiyle yapılacak
tır. 

Verem Mücadele dispanserine devam 
eden ve gıd ya ihtiyacı olan hastalara 
kMi mikdarda parasız şeker verilmesi de 
kararlaşm~ır. 

peşimizden gelen gemiden gözümü ayır- --- o- --
mıyordum. Elimde tuttutum yanılt ka- Sıtma i le mücadele 
vı ha]!\ bırakmış değildim ve heriflerin 
iizerime saldırdıkları dakikada bunu 
barut fıçısının içine atacaktım. Bunun 
için hem gayet tetik bir vaziyette bulu
nuyor, hem de bizi kovalayan kadırga
nın yürüyüşiinü takip ediyordum ... 

devam ~divor 
J 

icabında INıuazların • U• 
suz waJıdmaaı flalldan 

ıtfca edUecelı .. Mechul kadırga ilerlcmeğe devam edi
yordu ve git gide onun şeklinin bir kat 
daha büyüdüğünü, armalarının yavaş Belediye sıhhat işleri müdürlüğü sıt-
yavaş daha vazih bir surette seçildiğini ma mUcadelesine bilyUk bir eh~miyet 
frketmete başlaml§tım... vermektedir. Mücadeleye şehrlmizm 
Şimdi bizim gemi de hı:uııı hissoluna- muhtelif semtlerinde ve bu arada Ka-

cak bir derecede arttırmıştı. rantina ile GUzelyalı arasında hummalı 
İçinde bulunduğumuz vaziyet bana bir faal:yetle devam edilmektedir .. K3-

şahin tarafından kovalanan bir serçe ku- rantina ile GUzelyalı arasındaki bütUn 
şunun kaçmasından farksız gibi görü- havuzları çukurlar, su birikintileri sıkı 
nüyordu. Şahin kanatlannı açmış, serçe şekilde kontrol edilmektedir. 
k~unun ~rine doğru bilyük bir hızla Bu sene Göztcpede sivrisineklerin art
geliyordu. Fakat serçe de tutulacak gi- mış olması, evlerdeki havuzlardan ileri
bi görUnmUyordu. Cils.c;esinin hafifliğin- ye geldiği .neticesine varıldığından ica
d~ v.e ~akl.~ğından istifade ederek o da hında ev sahiplerinden yaz mevsiminde 
muthış b1r suratle ka~ıyordu .. : . havuzlarında su bwundurmamaları rica 
Ara~ .beş on dakika geçtı .. C?Y~e bır edilecektir. 

an geldı kı serçenin kaçıp kendısını kur- B" u d 1 kib' Kar tina il GU 
taracağına hükmetmeğe "'başladım. Be- ır m ca e e ~ ı an e -
nim buna adeta canım sıkıldı... ulyah arasındaki evleri kontrol e~k-

Benim gibi .kadırganın içinde bulu- te ve l~ gelen yerlere mazot dök
nanlar da bunu sezdiler ve serçeyi kaç- mektedır. --o---maktan men etmek için en son tedbire 
baş vurdular .. 
Kadırganın üzerinde bir alevin par

ladığı belirdi. Bunu mUtcakip beyaz bir 
duman yükseldi ve yeniden bir top sesi 
daha duyuldu ... 

Bu sefer gülle tam ge-lmiş, direklerden 
birisine değerek onu ortasından ikiye 
bölmüştü. Yani serçenin iki kanadından 
birisi kırılmıı ve l§e yaramıyacak bir ha
le gelmişti. 

- eiTMEDt-

2'ELAVİVDEN 
MAL İS'l'ENILİYOR 

Telavivde çalışan bir firma ticaret oda· 
sına gönderdili bir mektupta kuru mey
va, zeytinyağı ve peynir ihracatçılarlyle 
tanıştırılmasını, ıntibayaatta bulunmak 
istediğini bildinniştir. 

---o----
A K f A M 

Bütün kiğıtlar beyanna
meye tibi tutuldu 

Kız Sanat oııuıanun 
-,,eni mezunları.. 
İzmir Akşam Kız Sanat okulunda ders 

yılı nihayet bulmuş, imtilıanların neti
cesi anlaşılmış ve tatil başlamıpr. 

Okul 215 mezun vermiştir. Mezunlara 
diplomaları maarif vekıletin!ıı tosdikini 
müteakip verilecektir. 

---o---
~ defe• flyatlarlyle lfatlnıat amam nrB· 
..,,,..,,,._...,... alaap lldtyaea göf'e dağddacatı 

HAVAGAZI 
Saatlerel talıdıyof' • 
Belediyenin siparif edip getirttili ha-

va gazı saatleri abonelerin evlerine k.o
nulmağa başlanmıştır. Dün Karata.ştan 
itibaren Göztepeye doğru saati olmıyan 
b:r kaç abonenin evine saat takılm11tır. 

Bu iş iki ay devam edecektir. 
---o---

Gazlnoc:u IJeraet etti 

Anlı:ara, 18 (Husus!) - Bugün Resmt kAğıtlar beyannameye tAbi olacak ve 
gazetede ellerinde kağıt bulunan bütün bunlar değer fiyatlar.le matbuat umum 
yurddaş.ları ilgilendiren bir karar çık- müdUrlUğU tarafmdan satın almacaktıı-. 
mıştır. Bu karara göre bilcümle hükmi Devlet kırtasiye anbarlarındakı k.Ağıt
ve şahai münseseler beş gün içinde el- lar bu kararın hükümleri dışındadır. 
ler!nde veya gUmrUk1ude bulunan kl- Bu suretle beyannameye bağ1anan ve 
ğıtlarıru bir beyanname ile hükümetE' matbuat umum müdürlüğü veya salahl
bildireceklerdir. Gramajl 30 gramdan yetini devredeceği müessese tarafından 
f&Zla olan her türlü ikinci veya dah't alınacak kağıtlar makul bir tevzi teki! Fazla fiyatla elanelıc satmaktan suçlu 
aşa~ hamurdan kAğıtlar ve simililer, ga- altında ve ihtiyaç nisbetinde dağıtıla- sanılan Güzelyalıda Şule gazinosu sahi
zete, ~ecmua ve kitap basmağa elverisl; caktır. bi Ahmet Karnkaya M=m Korunma 

mahkemesinde beract etmiştir. 

A vrupa ile tren sefer
leri bugün başlıyor ..• 

Ankara, 16 (A.A) - Alman bir ha
bere göre Meriç ve Arda nehirleri üze
rind0ki demir yolu köprillerinin tamiri 
tamıımlanmıştır. Edirne ve Avrupa ile 
d 0 mir yolu mUnakaleleri 17 haziran 942 
tar"hinden itibaren başlıyacaktır. Edir
neve gidecek ilk katar 17 haziran 1942 

LA '1'JK VE MA İFA· 
7'fJRA rEVZiArı .. 

-çarşamba günü ls1anbuldan saat 8.35 te 
hareket edecektir. Avrupaya gidecek: 

ilk katar da ayni gün saat 21 de Sirke
cldeıı hareket edecektir. F.clirneden ls
tanbula Uk katar 18 haziran 1942 per
şembe gilnil saat 8 de kalkacaktır. 

JLRAN YAMAN 
MARKÜM OLDU 

---o--ow..o ,.,,, __ 
ZABIT ADA 

KARŞ.IYAKA 
i~fıeleslnde IJlr tıaza 
Karııyaka iskelesine yanaşan Efes va

puru yolcularından Recep oğlu 38 ya
şında Riza StigUn vapurun iskeleye ta
mamen yanaşmasını beklemeden atla
mak istemiş, ayaklan iskele ile vapuru!l 
arasında sıkışıp yaralanmıştır. Hastane
ye nakledilen Rizanın baldır kemiğinin 
kınldığı anlaşılmıştır. 

'1İ.R KAZA. DAHA 
Bayındırın San yurt köyündr::n A".J

durrahman Küpeli, ayni köyden Süley
man Söğütçllyü kazaen çifte ile başın
<!an ağµ- surette yaralamıstır. Süleyman 

Bundan bir müddet evvel Me7.arlı'k hastaneye kaldırılmıştır. 
başında İlhan Yaman adında bir çocuk. t!JIJ..INA.H AL~l.Nl,AR.. 

satın alınıyor (Baştarafı ı inci Sahifede) 

sirini göstermiş demektir. Şimdilik 
Alnıanlan bilhassa endişeye sevkedcll 
şey İngiliz - Amerikan hava ku\'vetle
rinin genisliycn faaliyetlerinden doğabi· 
lecek neticelerdir. Almanyanın iç d .. 
rumu pek parlak •ı1du;:'tı iddia edile~ 
Son zafer iimidi ;:crilcdikçc Alınnn 111i1· 
Jetinin saflarında gayri mcmnunlıır!D 
çQğaldı;:ı tabiidir. Bazı bitaraf müşalııt· 
ler Almanyn:la milvonlarca insanın tek 
onusu harbin biıiı~ evvel bittiğini gör· 
mcktcn ibaret olduğmm, eski coşfiun he· 
~ cctının gittikçe sömlüı<iinii lıab("r ,,er· 
mekt{'dirlcr. Almanya şimdi hakikaten 
mukı:ıddcrahnın kat'i Mlannı yapınak· 
fadır. Rusyayı yere serebiline Aııılo 
Saksonlarla en az bir uz!aşma sulhtD1'LI 
iimit edehilecekfü. Aksi takdirde. böyle 
bir ümidi hatıra getirmesi hile kabil ol· 
mıyacaktır. 

Malısnl ml.kt· rı 
te edlleeek 

Buğ ay un!a ı kepe'lıli • 'J'emmuz ve ağustos elı· 
meıı lzartla,.ını HaHı b lf'IHderi dağıtacalı-

Vilayetimizin muhtelif kazalarında 
buğday harmanlan hazırlandığından 
toprak mahsulleri ofisi. 7zhireci birlik
leri ve bazı tacirler buğday mübayantına 
bllflamışlardır. Tüccar mübayalan da 
doğrı1dan doğruya toprak mahsulleri 
adına yapılmaktadır. 

Vilayet iaşe müdüriyle toprak mah
sulleri ofis müdürü villyetln lüzum ıöe
termeai üzerine bu hafta lzmir kazalan· 
na ıriderek buralarda biriken buğdayla
nn mevcudiyetini tesbit edeceklerdir. 

Kendi ihtiyacına yetecek kadar bui
dai hazırlıyan kazalara villyetçe aynca 
buiday verilmiyecektir. Bu 1Uretle elde 
mevcut •toklarla ihtiyacın karf11anmaaı
na çalııılacakbr. 

EKMEK KALlTESt 
Belediye riyuetinin emriyle muhtelif 

fınnlardan ekmek nümuneleri alınarak 
belediye kimyahane.inde tahlil ettiril-

miştir. Fırıncıların bu ekmeklere buğday 
unundan başka un katmadıkları, yalnız 
buğdnyın kepeği ayrılmadan un haline 
getirildiği an]a§ılmı§lır. Bu •ebeple ke
pekler ekmeğin mayııuna teıir yapmak
tadır. 

EKMEK KARTLARI 
Temmuz ve A~uıtos aylarına ait ek

mek kartları dün iaşe müdürlüğünce tes
lim alınmııtır Bu defald kartlar da ilti 
aylıktır Kartlar yakın günlerde halk da
ğıtma birliklerine le•lim edilerek bu 
birlikler eliyle halka dağıtılacaktır 

1zmirde halk daiıtma birliklerinin 
t~kili tamamlanml§br. Yapılan tetkike 
nazaran halka dağıtma birliklerine glr
memit kimse kalmamıştır. Eğer birlikler 
haricinde kalanlar varsa heman mahal
lelerindeki birliklere müracaatla kayde
dilmeleri lAzımdır. 

Uyurken öldürülen koca 

Ka:rısının va k'a· 
da rol O yok m -u? 

()rtaya yepyeni bir iddia atıldı ••• 
·---~------

Hasan Sayan nBu lfl Dildueıe, Hüseyin Çauaf ue 
ben yaptıfı. Veealletln alcUıcuı yofıtlll'n dJyoıe. 

Çeşmenin Ovacık köyünde kocası 
Rıdvan Altını ilşıkı Hasan Sayanla be
raber 8ldUrmekten suçlu aanılan Veca
het Altının muhakemesine ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. Ma
lum olduğu ilzere geçen celsede iddia 
makamı maznunların idamlarını iste
misti. 

Dünkü celsede maznunların müda!aa
lan ycıpılmIJtır. Vecahet Altının müda
faa vekilleri divanın geçirdiji safhaları 
uzun uzadıya izah ederek Vecahet Al
tının masum olduğunu, aleyhinde .kanu. 
ni. bir delil mevcut olmadığını beyan et
mışler ve beraetine karar verilmesini 
talep etmişlerdir. Ayni zamanda Ve
cahetin dokuz yqmdakl oğlu FWilln 
anası aleyhindeki ithamlarının amuca
sının tetyildle yapıldığını ileriye sür
müşlerdir. 
YEPYENİ B1R 1DDlA 
Hasan Sayan mUdafaMinı bfuat ya

parak divanın esasını deği§tiren bir id-

diada bulunmuştur. Hasan Sayan kısa
ca de~rkl: 

« - Hadiseye takaddüm eden günde 
köye gelen Dilaver ve Hilaeyin çaVU§lar 
beni igfal ederek Rıdvanm kendilerine 
olan enmlyet ve ltlmacbndan lstifacle et. 
m.işlerdir. Hep birlikte Rıdvanın uyu. 
makta olduğu kuleye gittik. Ben 30 met-
re mesafede bekledim. Onlar kuleye gi
rerek Rıdvanı boğdular. Cesedini hep 
beraber hayvana yükllyerek Fehimenin 
oturduğu dama götUrdUk. 

Bu işi yaptığımız sırada yolda Rasinı, 
Ra.slm kızı Meliha, Mustafa ve K.Urd 
Hasan bizi gördUler. Vecabetin bu ci
nayette al.ikası yoktur. Şimdi artık va
kayı olduiu ciıbi anlattım. > 

Hasan Sayanın dlvanın .son safhasın
da ortaya attıtı iddia şayanı dikkat gö
rillmtiş ve mahkeme bu §8hitlerin din
lenmesi için celseyi 26 haziran tarihine 
bırakllllJtır. 

G~nçler d11ha iyi çalıştırılacak 

Bu yıl bütün okullar cı
v arda kanıp kuracaklar 
tzdlllı teşlıtıaıının daha laaPelıeUi ue aiftendl ça· 

lışrnası i~ln yeni ernirleP uerlldL 
Maarif vekaleti. okullardaki izcı1ik 

tqldllbnın daha hareketli ve dah.a .. 
temli çalııması için son günlerde yeni
den bazı direktifler vermif. okullara ça
lıtma planlan aöndermiftir. Kız ve er
kek izciler bu plinlan en iyi aurette tat· 
bik ederek boı zamanlarını hareketli ve 
istifadeli geçireceklerdir. 

Maarif veklleti. Milli Şefin izclliie 
ve sporcu gençliie vermekte olduklan 
büyü~ ehemmiyete ve bu husustaki ip
retlerıne uyarak azimli ve çalıtkan bir 
sporcu gençlik hazırlıyacaktır. Ders yı
lı devamınca ve tatiller devrC9inde bea 
ve ~n 9C)'ahatler, yürü)'Üfler yapmak. 
deıuz ve dai •porlariyle vücutlann lnlı:i· 
şafını temin etmek yeni çaltma planına 
dahildir. 

Bu .ebeple tehrimizin okullarındaki 
izci t*.kkülleri tatil devresine girerken 
izmir civannda kamplar kuracaklardır. 

Evvelce de kaydedildiği gibi lzmir 
kız lisesi müdürlüiü, lı:ız talebe ve izci-

ler için Foça sahilinde bir yüzme kampe 
açmıştır. Kız liseainin bütün izcileri ve 
talebeden istiyenler okul müdürlüğnlie 
müracaatla 25 haziran tarihine kadar 
kampa gitmek üzere kayıtlannı yaptıra
caklardır. 2 temmuz tarihinde bir va
purla F oçoya gidilecek ve kamp 1 S tem 
muza kadar devam edecektir 

Kamp sıkı bir disiplin altında bulun
durulacll, bizzat okul direktörü ve öi
retmenler kampta bulunarak talebenin 
çalıpalanru kontrol edeceklerdir. 

* IMTIHANL.AR 
Okullarda mezuniyet imtihanlanna 

devam edilmektedir Bu devrede kız li
~ orta kumından 90, liae kımıından 
6• talebenin mezun olma91 beklenmek
tedir. Li9e kwnındaki 60 edebiyat ıu
beai talebesinden kırk beti imtihanlara 
girmiıtir. Fen kımıındaki 22 talebeden 
de 19 talebe imtihanlara dahil olmu,.. 
tur. 

ŞEVKE'I' BİLGIH 

Tasarruf bono
larının hepsi 

satıldı· -·-Ankara, 16 ( Hususi ) - Maliye veki-
li B. Fuat Ağralı beyanatta bulunm\Jft 
hasılatı milli mildafaaya ve fevkalAd• 
masraflara karşılık tutulan tasarruf bo
noları UçUncü tertibinin de tamamen sa
tıldığını memnuniyetle ve aziz vatandat
lııra teşekkürle bUdirmiştir. Bu suretl•

5 piyasada tasamıf bonolan mecmuu '1 
milyon liraya vann~tır. Tasarruf sahibi 
yurddaşlann yük.sek vatanperverlilc:le
rinl ve cümhuriyet maliyeaine itibarla• 
rının parlak delilini göstermek itibarile 
bu olay memnuniyeti muciptir. 

Maliye vekili beyanatı arasında de.o 
mi.ştir ki : . 

« - Bono ihracı için son had 75 nıU.. 
yon lira olduğu için yeniden bono ihra9 
edilmiyecek, ancak evvelki bouularclan 
vadesi gelmiş olanlar tekrar piyasaY_~ 
arzedilecektir. Yurdda~larunın tasarrw 
ettikleri parayı emin ve cazip bir şekHde 
işletmeleri ve milli müdafaaya yardı~ 
için tasarruf bonolarına rağbetlerin11l 
bundan sonra da devam edeceğine eml· 
nim.> 

MtLLt GELtRtMtZ ARTIYOR 
Halkımızın bonolara rağbetinin ba1" 

lıca sebebi mill1 gelirin artması ve hal• 
kın tUrk parasına derin itimadıdır. J:{ı• 
sa bir zaman içinde tasamıf bonoların• 
75 milyon lira yatınlm~ olmuına ral· 
men halkın bankalardaki tasarruf he
saplan azalmamış, bilakis artroııtır. 

--·---·.,o,,,.,,,.,--
Yol ver~i esas· 

ları de~şti
rilivor -·-Nafıa vekilliğinin yeniden ha.zarlad .. 

ğı fOM ve köprüler kanun projesi Usi11 
veklletlerin tetkikine sunuhnuş bulun'" 
maktadır. Proje, yollann sını&nduıl· 
ma.sı esası üzerine hazırlanmış, Devl~ 
yollariyle vilAyet yollan olmak nzere 
ba.~lıca iki kısma aynlmıştır. 

Projede yol vergisi, bugün olduiu 
gibi, 18 yaıından 60 yaıına kadar er• 
keklere baaredilmemit. kazanç ıre trat 
.. hibi bütün hakikt ve hükmi leh.tar• 
teıtmil olunmuıtur Bunlann iratları -ve 
kazançlan ~aldık~ yol vergilerinin d3 
muayyen nisbetlerde artması prensibi 
kabul edilmiftir. 

En az vergi haddi altı lira olarak ld"' 
bit cdilıniftir. Vergiyi vcremiye.nler br 
denen çalışacaklardır. Bu ~ibi kimseler. 
çal11tıkları yerin rayicine göre bir yev• 
nüye alacaklar ve yevmiyelerin bir kıs• 
mı yol vergilerine mahıubedilecektlr. 

Nakil va11talanndan belediyelerce 
alınmakta olan remıe yol vergisi olarak 
bir miktar zam yapılacaktır. 

Her vilayet mıntakanna isabet eden 
yol vergisi hasılatından hususi idare hir 
ıesi aynldıktan sonra kalan miktanll 
yüzde ellai vilayet yollarına, geriye k.a.• 
lan yüzde ellisi de Nafıa vekaleti emrbae 
verilerek, Devlet yollan ve köprülerinin 
inpahna tahaia edilecektir. 

Projede vilayetler nafıa memulrarıDI" 
vekalet kadroauna alınmaları eaaaa tek· 
lü edilmektedir. 

İZMİB YEBLt ASKE&LİK şUBf.· 
SİNDEN: 

VekAletçe yüksek mühendis, yüksek 
mimar elektrik ve sıhht tesisat fen ınea 
muru ressam, sUrveyyan, daktilo. mus
mele memuru yerinde (sivil meınurl 
alınması kararlaştırılmıştır. 3016/194~ 
aksamına kadar bütiln vesaikiyle şeraıtı 
anlamak ilzere taliplerin Bornova A'!r 
kerlik dairesine milracaatlan ilin obı· 

İzmire getirilen 39 adet kamvon ve 
otomobiJ lllstH!i dün a'akadarlara tevzi 
edilmiştir. 

Yeni getirHen manifaturalar ayın 20 
sinden sonra her yerde satılacaktır. 

--o---
l'tR BERJ'IP tN 
rrru~xr.iLiOt .. 

kavga ettiği 45 yaşında Mustafayı kar
nından blçakla alır surette yarruamıştı. 
Asliye mahkemesi suçluyu yaşını nazart 
itibara alarak Uç seneye mukabil 20 gil?l 
hapse mahkum etmiştir. 

---o---
KJZJl.HAÇ 

Mart ayında Bergaınanın Kozak na
hiyesinin Asağıbey köyünde Hasan Gör· 
gülilnün evinden bir mikdar Ruhiye al
bnları çalınmıştı. Bu altınlardan iki ad;?
dini Dikilide satP.rı suçlulardan Kazım 
Cullunun kansı tutulmustur. 

E&e Halkına Müjde 
Belediyf' Sahil Park Gazinosunda 

Çok büyük fedaürlıldarla Jetirme ie muvaffak olduğumuz Türkiyenin 
çok sevimli yıldı:r.ı ve Ses Kraliçesi 

nur. • Canlı ve cansız nakil vasıtalannın a.a· 
yım müddeti iki gUn daha görülen tU· 
zum üzerine uzatılmıştır. Aşağıda yazılı 
günler içinde şubeye mUracaatla yaı· 
dımıalan ve yazdırmıyanlar hakkında 
kanun! muamelenin yapılacağı il.An olu· 
nur. 

Tepecikte berber Süleyman Sezgin. 
dü' kanındca traş olan müşterilerden ta
nımadı~ bir ada~dan beheri 15 kuruş 
mukabilinde aldığı gUnlük kuponlarla 
fınnlardan 20 ekmek tedarik ederek bu 
birini 35 kuruştan sattığı iddi&~!·lc tu
tuJmuetur. 

MfJME!Sll.I GELDi 
Beynelmilel Kwlhaç mümessili bay 

Reymont Kruvazye İstanbu}dar. tehri
miz.e gelmiştir. B. Reymondun seyah&ti 
Yunan adalanna yapılacak iaşe madde
leri sevkiyatiyle alakadardır. 

Ka~,ıyalıada bil' laadise 
Karşıyakada M:that pa._c;a caddesinde 

Ahmet Akarın Ramazan kızı 20 yasın
da Remziyeyi cadde ortasında dövdilğii 
ve karakola götürülürken polisi itere'k 
kaçmak istediği iddia olunmuştur. 

Ahmet tutulmuşt~ 

Bayan Suzan Fakar 
AJnca tanınm'f arkadaştan ile birli ide 16/6/MZ salı cihıünden itibaren 

~ b8flıyacaktır .. 

* Ankarada hemşire okuluna talebe a1'. 
nacağından talip olanlann İzmir Yerd 
askerlik tubes!ne müracaatlan ilAn oJu-

Rlc•ıoaıooDOlllOl:IOCIOGIOODOlllOllOCIOGOODOlllOl:aGCIOGGOıı:oı::ııoc:aacıoaao~:xıc:aacccl , nur. 
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8IR KAC: ATDA 

INGILIZCE 
OGRBrEJf DERSLER ... 1 • 

1 ···- - _.._,.. 

AL'rMIŞ SEKiZiNCi DERS 
THK STORI!S OF som OF SHAKFSPEARE'S PLA YS - I. 

Shakespeare'in oyunlarından bazılarının hiklyesi ... I. 
A midsummer Night's dream Yaz ortasında bir gece rilyası 

TiMi actoin of this play takes place in Athens and in a wood which is near that 
Town. 
Bu oyun Atinada ve o tehre yakan bir onnanda temsil edilmiştir. 
Two younc people named BermioDe and Lysander love each other, but 
Hermione's father wants her to marry a young man named Demetrius. 
Hermioni ve Lysander ~ iki ldşi birbirlerini severler, fakat Hermione'm ba
bası onun Demetrius adlı birisiyle evlenmesini ister. 
Demetrim loves Hermione, but sbe does not love him. 
Demetrius Hennione'ı sever, fakat o onu sevmez. 
He is loved by a girl named Helena, but he does not love her 
O He1ena adlı bir kız tarafından sevilmiştir, fakat o onu sevmez. 
Herm!one and Lysander decide torun away Together. 
Hermlone ve Lysander beraber kaçmala karar verirler. 
Demetrius hears this. and follows them lnto a wood near Athem. 
Demetriua bunu duyar ve Atina yakınında bir onnana kadar takip eder. 
Helena follows Demetrius Helena Demetrius'u takip eder. 
Falrtes Uve in the wood into which the lovers Go. 
:Aşıkların gittiji ormanda Periler yaşar -
Obenm is the Klng of the falrles Oberon Perilerin kralıdır .. 
'ntania ia their queen. Titanla onlann kraliQ&Sidir .. 
Puck, a mi8cbievous splrlt. Is tbe servant of Oberon. 
Puck, fena bir ruh, Oberonun hizmetçisidir. 
Oberon quarreJs with 'ntania because she refusea to give him a pageboy wbom 
she has. 
01-ran Titanla ile kavp eder, çOn1d1 o kendisine bir hizmetçi vermez.. 
'The ldnı wİ8bel to humiliate his wife. 
Kral kanam utandırmak ister .. 
He hasa mqlc flower Onun alhlrli bir çiçeği vardır .• 
Jf ıbe julce of this flower 18 1queer.ed on to tbe eyelids o fa sleeplng person, thılf 
penon will faJ1 in love with the first livtng obJecseen on awak!ng. 
Eler bu çi9ellD suyu uyuyan bir ldşiııiu ı6z kapaklan Ustllne sıkılırsa bu kişi 
uyandıqı zaman glSrecell ilk canlı cisme l'1k olur. 
Oberon teDs puck to aqueeıre the juice of the flower over Titanla's eyelids whHe 
&be ia s1eepinc. • 
Obenın Puck'• Tltaııia uyurken cöc kapakJarıııın üstUne bu çiçeğln suyunu 
a:Jsmasını .eyler. 
Puck not onb' ICl\ıeeM8 the julce ou to tbe eyelids of the queen but also on to 
thoee of Demetrim and l.pmder whom he finds sleeplng in the wood. 
Puc bu ~ yalnız kraliçenin li>z bpaJdanna deil ormanda uyur bulduğu 
Demetriua ve Lysanderin göz kapaklarına da sıkar. 

TDfl •••• 

••••••••••• 

Kaç vaşma 
kadar? ___ .,,., __ _ 

Erkeklerde halsizlik olağan seylerden. 
dir. Fakat bazı arı erk klık k d t n n 
ömrün sonuna kadar .sürmesi lizım gel
d; ğini zannederler. Onun iç n. ya 1 r 
ilerlediği vakit. otomobil durun 
düserler. Bunu halsizlik say r • 
kullanınıya kalk11ırlar. Ga7 r·ıı b 
sayfalannda sena edilen kudret iluçlan
nm en has müşterileri yll§lı erke 
dir. 

Vakıa, seksPn, dokE n y 
erkekJ'k kudretini bat ede ki 
vard r. Hekı Uk tarilii onlardan ırk ç 
misal haber verir. En meıhuru yiız altı 
yaşında iken genç kızların pcşme düştü
ğünden dolayı mahkemeye götilrUlen 
ve ceza gören Tomas adında bir tngll~
dir .. Bu adam o yaştan sonra bedavadan 
geçinmek kabil olamıyacaiını nihayet 
anlamıı ve yüz on bir tqında yeniden 
evlenmiye mecbur olmu§tur. YUz elU ya
şında ölmesi de arpadan değil, kendisi
nin o yaşa geldiiini ttobrik için çekilen 
büyük bir ziyafette çok yedikten aonra 
soFtık almasındandır. 

Fakat böyleleri müstesnadır. İstisna
larda - gramercilerin dedikleri gibi - an
cak kaideleri te'kid ederler. 

Kaide olarak, erkeklik kudreti bUlul" 
yaşında başlar, otuz bet yaşına kadar 
derece derece artar. Erkeklik kudreti 
çocuk babası olmak kudreti demek de 
değildir. On sekiz yaıından önce baba 
olabilen delikanlılar pek, pek miistesna
dır. Otuz yaşından. 90nra erkeklik kud
reti bir müddet aynı derecede kalır. Ba
zılarının rivayetine göre on sene, baıı
larının dedıklerine bakılırsa daha az .. 
Her halde adamına göre .. 
ı Sonra o kudret gittikçe azalır. On 
selciz yqından kırk bet Yatına kadar, 
çocuk babau olmak ic;in haylice vakit 
var demektir ... Zaten bu kudretin tabi
atta hikmeti de insan nealini devam et
tirmektir. 

Borsa 
-Oz"OM 

675 İnhisarlar 
48 M. BeŞikçi 

723 YekQn 
202623 Eski yekfuı 
203346 Umum! yeklm 

No. 
No. 

7 
8 
9 

o. 
No. 

10 
11 

iNCiR 
64 Hilıni Uyar 
44 İncir T A. Ş. 

~ 272 Eski yekftn 
18 380 Umumt yekö.n 

38529 Kilo Zevtinyağı 
ZAHiRE 

5 Ton Susam 
4638 kilo T. Badem 

'" 47 
46 50 46 50 

46 50 
47 50 
49 
52 
56 

30 30 
30 75 30 75 

40 

27 

68 50 

52 50 
41 

~~~~--~~~~~~--· 

lZM!R BELEDtYESlNDEN: 
1 - Killtür mahallesi 1390 sayılı soka

ğa yeniden kesme kordon çekllmest. ya
zı işleri mUdUrlUğUndekl keşif ve prt
namul veçhile açık ebiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 156 lira 20 kurut 
muvakkat teminatı 11 Ura 72 kuruştur. 
T .. J"plerin teminatı öğleden evvel İş ban· 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 19/6/19'2 cuma gl1nü saat 16 
da encllmene milracaatlan. 

3 8 13 17 3110 (136'7) 

* 1 - J.smet Kaptan mahallesinde 1374 
neU sokakta yirmi Uçüncft adanın ilıd 
yUz em Uç metre murabbamdald 8 
ve 9 sayılı anaların satıp yazı iflerl 
müdürlüğü.ndeld f8J'bıamesl veçhile ka
palı zarflı arttırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 6831 lira muvakkat t;e. 
minatı 512 Ura 35 kUl'\Jfhır. !haleei 
19/6/1942 Cuma sUnU saat 18,30 dadır. 
2490 sayılı kanunu tarifatı dahilinde ha
zırlanmJf teklif mektupları ihale ,unu 
87.Am! saat 15,30 a kadar encllmen riya
setine verilir. 

2 - İsmet Kaptan mahallesinde 1374 
odl IO'kakta 23 ncil adanın 205 metre 
murabbaındakl 5 uyılı anuınm utıp. 
yazı Jşleri mUdllrlUIUndekl prbıameei 
veçhile kapah zarflı arttumaya konuJ. 
muır::t·ır. Muhammen bedeU 5125 lira 
muvakkat teminatı 384 lira 40 kuruştur 
thalesi 19/8/1942 Cuma gUnU saat 16,30 

•ARD'B J 

v~ Dflilni Endbnenlıldea : 
Muvakkat teminat 

Bir yıllık mikdaa 
Kira bedeli No. Cinai Mahalleai Meftli L K. 

40 2 DükUa lzmir 2 nci kordon 3 00 
1 - Jdare.i hususiyei vilayete ait yukanda evsafı ve muhammen kira l>e

deli yazıh gayri menkul 1 /6/9•2 tarihinden 31 /S/943 tarihine kadar bir .e
nelik kiraya verilmek üzere temdiden on gün müddetle miiuyedeye konul
muttur. 

2 - Müzayede müddeti 13/6/942 tarihinden itibaren on gündür. Yevmi 
ihale olnn 22 6 942 tarihine müaadif pazartesi s(inil IUt 1 O da vUlyet daia 
mi encümeninde olacaltbr. 

• 3 - Muvakkat teminat mikdan 7 lira 50 kuTUftur. 
4 - Muh mmen kira bedeli bir sene eVYelki kira mikdan olup milli ko

runm k ununlan h""lcümlerine göre bu mikdardan fazlaya artbnlamaz an
cak ayni mikdara taliplerin teaddiidü halinde talip} r aruında kura çekile
cektir. 

S - Kıra ı rt rını öğrenmek isteyenler her sün muhuebeyi huuaiye ve-
rldat mudurlüiüne müracaat edebilirler. 17 19 3383 ( 1 S20) 

. 
Nısfı VelıaJeı emPlne dınade llalanclaPala· 
ccılı paınaJı yağlctPına eı· Jıonalclağa llalıJmtcla 
,.,,.,,. ValUlğlnden : 

1 - Beyana tibi tutulmUJ olan pamuk yajlanndan beyannamelerde aöe
terilen mlktann yanamm aabfm aerbeet bırakıldajı n bundan hariç lusmınm 
da ticaet vdtileti emrine amade bulundurulacaiı tarihinde ilin edilmitti. 

2 - Bu yailann münhuaran beyannameıi verilen yajlar olmadajı ve ba 
hükmün beyan tarihinden sonra 1atihsa1 olunan ve bundan böyle iatihal edi· 
lecek pamuk yajlanna da pmil bnlunduiu ve bu SUTetle gerek beyanname-
1.eTden 90nra iatihaal edilen ve edilecek 01-n pamuk yağanndan vekllet emri
ne hazır bulundurulacak ıuahna korunma kanununun 1-4 Uncil .maddesi bfl
kilmlerine istinaden el konulduiu ve bunların mubayea tekilleri 1'aJdanda a~ 
nca tebligat yapılaeaiı ticaret vek.lletinden bildirilmiıtir. • 

Keyfiyet allkadarlann ma16mu olmak 6zeTe ilin olunur. 3408 ( 1522) 

t LA lf 
Jlaldna ~ ..... ,, ........... llaldıında 

l:r:zm~ ..... fıa Vlldyeft...., 1111,..,,allelı~ 
1 - Bilumum makine yailannın •tıflannda acenta veya bayllen maliyet 

fİyab üzerinden azami % 7 ili.betinde gayı:I afi klr haddi teabit edildiii Ti
caret VeWetinden bildirllmlttir. 

2 - Kı1o eauı üzerinden miibaıyaa edilip, litre ile aatılac.k .,.ai1ann iDft 
..ttletlerine aöro. litre mal.iyetleri bulunarak bu maliyete söre % 7 Ur il&n 
edilmelidir. Keyfiyet iln olunur. 3407 ( 1521) 

ız11m PAMUK JIBlfSUCA'J'I rCIRE AlfOlfDI 
ıımrlJJDBN: 

Şirketimiz heyeti umwniyftlnln kararına tevfikan 1 1 numaralı kuposı m11-
1ıcabilinde tediyeei brarlattınlan 2 70 bnat hl.el temettllfla ,.,.etin A~ 
bulvannda 1 7 • numarah yazıhanesinde tevzüne baıl•n.Wail lüwdarana illa 
olunur. 3406 ( IS26) 

,-,.,,.,,. r......,,,, yoDap ,,,.,.,.,, • • ,.,,,.,....,,..,,.: 
30 llra ücretle daktilo almec.Artu-. İsteyenlerin belıe1ıerile ber&z. turistik 

yollar mıntaka müdürüğüne milracaatlan. 3412 ( 1523) When tbe two younı men wake up it happens that the first person whom thev 
aee is Belena. 
They both fall ln Jove wlth her and quarrel. 
Her iklsJ ona Işık olur ve bvaa edert.r. 
Hennione and He1ena a1so quarrel 
Hermloııe ve Helena da kavga ederler. 

Bununla beraber, taltiat erkekleTe 
epeyce mun bir mfihlet daha bırakır. Er
keklik kudreti. aittikçe azalmakla bera
ber. elli b.,. altnut. bazılannda yetmiı 
vapna kadar sürer. O ya,larda erkekle
rin sonbahar mevıimi •elir. Sonbahann 
zevki h09tur, derler. Fakat erkekliğin 
'onb•harı değil, bir yılın sonbahan hot
tur. Bir yılın aonbahannda, gençler ya
rin elinden tutup konufUl'lar. 

dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi- 6 __. _.. uBUL ••• .,
8

._ .. ._.._
88 

... • 
Unde hazırlanmış teklif mektuplan ihale •• a...,. gc,a.a & ll -..an. n 
gilnU azlm1 saat 15,30 a kadar encümen Atatürk bulvarı mastik. asfalt tretuvar infaata kapalı zarf uauliyle ebiltm• 
riyasetine verilir. ye konulmuttur. Ketif bedeli 86608 lira S4 kunat ve ilk teminab SS80 lira 

Puck Fbıds a rougb, uneducated man called bottom 
Puck Bottom denilen kaba ve oktunamı' bir adam bulur. 
He Puts an ua'ı bead on Bottom's shou 1den. 

Hayabn aonbahanna erifmiı olan er-
b~u: · 

lttte bu kadardır ol hiklyet.. 
Deyip, lllç kullanmaktan ve Lokman 

hekime mf"ktup yazıp dert yanmaktan 
vazgeçmelidir. 

4, 8, 12, 17 3138 (13'19) 42 karuttur. Mukavele eksiltme nafıa umumi huauat ve femıt prtnam.eled * proje ketif hullauile bana milteferri dlier evrak 4 Ura 33 kurut mukabilinde 
1 - Karşıyaka - belediye otobüsleri belediye fen itleri mUdOrliliünden verilecektir ihale 29/6/9-42 pazartCllİ sfl

için on bin litre benzin ıatm alınması, nO aaat 15 te daimi encilmesıde yapılacaktır. Taliplerin ilk temiu.t makbuz 
yazı işleri mUdllr1Uli1ndeld prtnamesi veya mektuplan ihale tarihinden 8ek1z pn evvel belediye fen itleri mildÜJI. 
veçhile açık ebiltmeye konulmuştur. IGIGne pıUracaatla alacaklan fenni ehll,yet 942 yılma aJt ticaret odaa veslkw 
Muhammen bedeli 3155 lira 236 lira 65 imzab tutname ve kanunen ibrazı llzım gelen diier Taallt ile 2490 nolw 
kUlllftur. Taliplerin teminatı ölledm kanunun tarlfata çevreUde lumrlayaeakı.n teklif mektaplanm ihale .... 

Bottomun omuzlarma bir etek kafası kor. 
Tltaııfa Wabs up tees Bottom and fal1s in lan with him 
TUanla uyanır Bottomu görilr ve ona lpk olur. --------------

L'BYIDI Sofi DURUi J.prrt Z.YIATI NG LIZLER ftLASSIZ evvel it bankuma yatırarak makbuzla- .. t 14 e kadar daimi encilmene vermeleri llznndır. 
riyle dıale tui)ll alaa2'/6/M2 Çarp-- u 17 22 26 3292 (1481) 

(81 ı ı• ı '-el 9 p rıJı' (.__ 1 ilM!I s.laifede) ,........,. 1 btd Sehif9ft) ba günU saat 16 da enctlmene müracaat- -----------------------------< ,, ......-- lan ı - ...... 
:AZIYET PEK 1tARIŞIK YENi JAPON KA YIPl.ARJ Londra, 16 (A.A) - Royterin asker! . sr .4#8111. BEr.BDITUu.uBlf : 
!~-- -'u'--..1-L: --L-..1- _;.ı_ v--' t 16 (AA) Bah. yazan Aıınalist yazıyor: Libyadaki mu- 2 - Belediye otobüs ve tramvay ida- LI---L• Cerra'== ... D--%.1- ve Z"L-evl L _ _._LL1-- ba.tanelerile 7~-~ - ·U\llMlllliol W1C11U11 !fMA"" -,.na on. · - rıye ne- h be . resine 8 ton motHr yalı satın ıhnm.., .--a. ....., ...... T..,.... uıu ~ &A;J"-ıl' 

detJl tuPF"'• oluyor. Henüz tafsil&t zue~ tebJiii: Denizde ve k;ara kuv• are fddetlenmlştlr. Romel hedefine yazı l§leri mUdUrlO.IQndeld prmam.i Klmil doiumevl. Oaküclar çocuk hakan evi ve Edimebpı .ı.hat meıkezlaba 
JOktuı: llJDclnlk vaziyet pek kanfakbr vetlerine mensup tayyarelerimız Aly09 varmak .çin bUtUn kuvvetlerini kullana- veç1ıi1e 1c kailtm lconulmqtm )'illik Jl.tiyaca için alanacak c1S3900• kilo çii .Ut c38000• kilo put8me 
Biç~ lbtilNi ileriye sU.rWemeae d~ takım ad~annın ba~ çahnlan Japon rak_ İngiliz mUnakale.batJan .~ P Muhamm: ~eli ,ı:, Bra muvakkat .Ot ve c7SO• kilo yoiurt kapa} zarf muliyle ek.iltmeye konulaıuttm. Çil .. 
Tobruk, Aboma ve Gazala taraflarmda kuvvetlenne ba~ hücumlannda bwun- mege çal~yor. ~kizincl İngiliz ordusu teminatı 337 lira 50 kwıqtur. Taliplerin tin beller litre8inin m11hannne11 bedeli c45• kmut putirlze Midin beher Ut.o 
hiç bir hlleum bydeıdihrunl"". Sai1am ~devam ediyorlar. Fena havalar vo nun mev~erinı ~Uzeltmek zorunda ol- teminatı ajledeıı evvel it bank1tını Ja- reeinin muh•mmen bedeli cSS• kunat ve yoiurdun beher ldloaım maham
olan b d noktalannda vaziyet • ketlf ve taarruz lıareketlerinl cGç]et- ması bu yibdendir. Savq pek şiddetli- tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan men J,ecleli SO bru,tm Talipler toptan v.,.a hutaı.ane ve m&111111 itibarOe ael*: ~ eepMnln cenubun- tlmıekte ı.e de ıelen raporlar 3 bava- dir, iki tarafın da kayıplan pek ajırdıt'. 24/8/1942 Çarpmba ,unu aat ıs da ayn ayn teklifte ·bulunabilirler Umumi ve b-a tutaame n Mire iki lila 
"--~ _.. a a _.._ zör, bir top çeker ve bir taftt pmlaine VAZİYET CİDDi encUmeııe müracaatları yirmi altı kurut beclelle belecliye he.., itleri milditl6iGnden aJmec:akm. 
~~~ ~ Dmktill& b.qa yapılan taarruzlarla bunlana hua- Londra, 16 (AA) - İyi haber a1a:ı 7 ız 17 22 iıp (141T) ihale 29/6/942 pazarte8i gtlafl .. t IS de tatanbul belediyCllİ daimi....., 

.-c ,,_,,...-ar--· n~. ta uiratıldtimı bildiriyor. Japon ihraç miltahitler Hkizinci Rlççi ordusunun ' ' ' * meni oclumda yapallıcaktır. Talipleria ilk teminat makbuz v.,-a mektuplan. 
T!Şlt8B'OS ll!HVERDE lınnrvetlerine yardım eden deniz birlik- bugiink(l dunımu baklanda apiıda)d Belediye zabıta memurluldarmdan imzalı tartaıuDe ve ..U.. 942 ,.Jma alt Ticant oclaa v•ik•lan ft ka....-

• .__.11_ -L--- ·-ı ----' ~--karta yaplıan taarruzlar iatiana miltallada bulunmaktacbtlar: münhal bulunanlar için 25/8/lNZ ,unu lhrua )izam aelıea ~ v...ık ile 2490 numarala kanum tarifata çenMioda 
SeJriılnd ~ vrn~ 1 - _,,.,.. ~ AiT• adalanncla vaziyette bir Vaziyet ciddidir. Bir mUddet aeldzlncl müsabaka imtihanı yapılacaktır. hazar)ayacaklan teklif mektuplanm ilaale sGaıll Aat 14 e kadar daimi encGme-

ler iflal ederken flddet1i bir mukavemet deiiti)dik yoktar. Riççi ordusunun bugünkü durumdan Orta mektep mezunu veya muacllll et. ne venneleri llzımclır. c6303• 13 17 22 26 3289 ( 1490) 
~mekWlr. Şbndidm dolru bir mü- Nevyork, 16 (A.A) - Teblif: Ce- b"r kaqı hücuma pc:mek ve Sirenaikn- recede tahsil gtirmUş ve askerlilinl yap-
laJla yGrCltmek tmlr•nm olm•kla ben- neral ~ toJ'pl1 taşıyan Ameribıı dan Romeli tardetmek için istifade ede- mış bulunan taliplerin tahsil ve uker
._ mlltvwta -..hbUIG elinde tuttulu tanarelerlrun Aapr ad~lan civannda ceği zannediliyordu. Tamızda bOyUk 1ik vemkalen ile birlikte imtihana iftl
" et18*t.l ....... ka•Mıll muvaffa- l>lr Japon tayyare semt.ine tam Iaabet- t sarfeden Romel eotraft bakı rak etmek üzere zabıta mUdilrlUıtıne 
klyetl ~ çabpaall açıktır. ler kaydettiklerini ve bir Japon krava· ~~~~-- jik bakımdan . :.; müracaatları. 3'M (1520) 

Doyçe Orvent 
DRESDNER BA K 

bank 
ŞUBESi TOBllUKUN CENUBUNDA 

IAJlldra, 18 (A.A) - Llbyada Romel 
erdutunun llmdl Tohrukun cenubunda 
Elduda a. Abomaya seldill haber ,,.... 
riHyor Bunya varan kuvvetler ment.
rlt motörlil kollar olmakla beraber va
zt,- tehlikesiz dellldli'. General Rl~ 
ordusunun ~ muharebeler wrmek 
zorunda olacalı tahmin ediliyor. 

SONA 1TtMAT 

İnglltz mehflUen fimalt Afıib leleri
ni umum! giriŞ bakımındın itimatla. fa
kat m!hvenn Slrenaikadald lcil hedef
!erl bakımmdan ihtiyatla karplıyorlar. 

TEHLİKENİN SEBEBİ 

(Taymis) gazetesinin buıUnkU baş 
makalesinde dedili sibi &mel daha eJ
'Verfşll taarruz mevzileri ele pçlrmek 
yolundaki pyretler!nde alır kayıplara 
ulramış olmakla beraber hedefine var
mırur. Bunun lcln Romelln bu defaırJ 
taam u evvelkilerine nisbetle daha 
teb kelidir. İngiliz müdafaası Knavt 
Brk. El4dem, Akroma gii>l evvelden ha
zır} nmış milketnmel üslere dayanmak 
g!bi bir UstünlUIU hAizdir. Bununla be
raber bu gibi mukavemet yuvalannı çe
virmek ve iaşe bakımından mU~kUl bit 
durumda bırakmak mümkündür. 

MUHAREBE SÜREMEZ 
Umumiyetle zannedildiğine göı e mev

llim c:ok ileTlemiş olduRl!ndan şimdiki 
llluharebe daha uzun müddet süremiye

f c:ektir. Bu .ebeı>le Mısın tehd:t eden 
tehlikenin, hi~ olmazsa yaz aylarında 
bertaraf edildijij aövlenebilir. ----·"lllWllP---l•PANYA • trA"YA 
Hariciye nazırları 
balastalal' .. 
Roma. 16 (A.A) - İspanya hariciye 

~an B. Serano Suner dlln LivomO)·a 
•'"""le B. cs..o ile bulup\l§tur. 

z!rOnU batırdıklannı blldlrmlftir. U11U Wll", .trate genış 
hücuma -.ebbUs etmlftir. Blrhaldmde - -

7 UÇAK GEMİSİ KA YBETI'İLER "eneral Königin askerleri 15 güıılük tzMlR SULH ~ MABKEMB
Vqinaton, 16 (A.A) - Amerikah vahşiyane bir harpten BODra geriye çc- SiNDEN SATIŞ !LANI· Mehme-

nıütıbeemlar Jap~n '!_onan~n Al- ~~lmişlerdir. Lond~dakl kanaat şudur d= !:~~ Gazder rGI adalannda upaclaiı yenı lca,yıplar kı Fransız askerlen g~n wnumt harı>- caddesinde 300 ve 302 taj numarasını ba
ilzerlnde ehemmiyetle dunl,)'orlar. Eier ten bert hlç bir yerde Birbakim muluı- · d .. ,_,_ .. _ •"" umaralı nln 
general Artiir tarafından hasara uiradı- bes" d f_, k d kahram lıkl harp vı ev ve u....u ve oıvv n 
:ı:.. bild" il J · · re m e.K! 8 ar an a bahçesindeki diler i1d ev tamamı ma1'-
•• ın en apon tayyare gernw ser- etmemişlerdir Yurtlarını istiJl eden Al- k .1 lzal '----- •-kten .. A... la 1 • .m •. h b • emece ven en el §Uyu ~ILQI ..-
çe .,.... Y~ nm şsa şımW&l ar. 111 manlara ve lmparatorluldarının en zen· tinaden 9n 1942 pe'l"feJnbe ıunn mt 15 
e!1 mühim semileri olan bu sınıf gemile- dn kısmına göz cllken İtalyanlara karsı te lzm. sulh hukuk mabkemeeinde sa-

. ıaNıa 
Men.t : 811:1&1.bt 

A•m1111711da 175 ........ ıne•callR. 
.,....,. " ~· ailemi 

171.500.000 llQIU•nwas .... 11 n.-., ..... ,,_. : ISTANBUL " IZlllS 
._.... , ....... : ILAlllU Vt: ISKENDDIYB ... .,.. ..... . . ....... " ......... rınden Japonlann altı uçak gemisi muh· d ydukl kin -&......... ---·-'-· ır b 

temel ı. k hatmi b". d ait u an ve n~ı~ rnul11~aı tı .. yapılacaktır. Bu arttırmada ta mln 
buara 

0

~blmıt d m"eJt~ 8" e ~ mukavemetini en yüksek hadde çıkar- olunan bedel 3500 llranm yüzde yetınif , 

Japonlar yedi uçak ~ım:ı kaJ.':~ mı~. Bu netice Fransada hayranlık ve be§i verilditi takdirde talibine ihalesi Ull•-----... ------rJıl· ~-- ....._,- _ _ _ _ _ -
luyorl r ıftihar hisleri uyandırmıştır. yapılacak aksi takdirde satıf on jt(ln uza- lf .._ --•ıı 1'ı ICEÇtBURı.tf' 'ıioıttnlTı..ımf· 1 

o . TELAŞA MAHAL YOK tılarak lldncl arttırmalı 20n /942 pazar.. llfll'eReiiGll8 ..... ~ T. A. Ş. num ŞUBBStNDEN: , 
KAÇ UÇAK CEM1LERl V ARDH Londra, 16 (A.A) - Royter bild!ri- tesl gUn\1 saat 15 te yine dairemizde ya- D O K T O R ~ Keçlburlu ldlkUrt madenleri ~ 

1 
Japon uçak ıemilerinin aayıaa 9-1 O yor : Libya muharebesindf'ki durum pılacaktır. Gayri menkul Uzerlnde hale LBON BBJIOAJIAS f letmemıde ta'- ine • 30 000 

dan ibaret olduiuna ıöre bu rakam Ja- mUttefik kuvvetler için bazı ciddt safha- talebinde bulunanlar ellerindeki resmi Muayenebanesinl t1dııel Beyler ( lJrahk abpj;S:~ ka:u- be. 
1 ponlar için mühim bir byıpbr. tar arzetmlştlr Fakat tellp düpneğe vesaik ile ve daha fazla malumat almak sokaimda 78 numaraya naklebnlf- ziıı. muot depolan kArsir tamirba-
1 Mütahusıslar bu suretle Japon deniz mahal yoktur Sekizinci tngiliz ordusu- istiyenler dairemizin 323 saYılı dosya- tir. ne binası yaptınlacaktır. Taliplerin , 

kuvvetlerinin mühim bir mabette azal- nun ve AJm.;. tümenlerinin il~ haftalık sına mUracaatlan lüzumu ilA nolunur. Hastalan her gOn sabahleyin ~ bu huaultaki ehliyetleri ile birlikte 
doiuu vo bqn~n smtejô~ v dôplomat!I: mubanbelorde kay>.plan çok ağır olm.,_ 3401 (1524) 10 - 13, öğledea aıra H-:~::J wenlti ötremnek ,_. 25/GIHZ 
bakımlardan onemlı neueeler doiura· t da kabul eder. ~ tarihine kadar Keçiburludaki firket 
_ağını ıöylüyorlar • urDö. ••rt ""' .. sU :dd tli b" ......... - - --- Muayenehane TELEFON 2506 mUdilrJl'~~ .. e veoa .;.;.ı...,..; .. tzmır 

YENi HARPLERE OOORU ~...... ren ş e ır sav""',,_. tZMtR SfCtı..t TtCARın' MEMUR- EV Z998 .,...... 1 9K"""" .... 

Amerikalılann bu muvaffaluyeti. sonra milttefıkler hAll Akro~yı tut- LU(;TTNDAN: --------..~~. ıuhuine m'r~tları(~:ıT)olunur. 
Ak Bi.sya adalannı geri alına w maktadırlar. Almanlar ElAdemın cenu- ( Muttafa Altug ) ticaret unvam ile _. ------------- _ _ ..-_ _ _ _ _ _ _ 
mu; :dilen Japon deniz kuvvefe:n b1•"dan geri püskUrlUlmüslerdir. tzmirde Bakırcılarda 19 numaralı ma- .. ----

0
-

0
-K-T,_O_& ____ T ·· - - - - - - - - - -

bu vazifede muvaffak olamıyacaklanna jgi AlfERiKAJI lazada 941 tarihinden beri manifatura i 
delalet ediyor. Bu adalann stratejik GEJltSt BATIR.il.Dl tir.aretiyle işth~al eden Mustafa Altuırun Sallllettln TEKAND ' 
•bemmiy1ıti pek büyüktür. Viladivoatok lılbu ticaret unvanı ticaret kanunu hü- ÇOCUK BASTALIKLARI ! 
le Daç Harbur arasanda yan yolda olan Va§ington, 16 (A.A) - Balınye n:ı- kümlerine göre sicilin 4487 numarasına MtlTc.. \SSISI ı 

DISl'ABiRt 
&AHDi GOU:UOOLU 

bu adalan elde tutmak Alaaka ve Del- zırlığmdan bildiriliyor : Orta bilrüklUk- kayt ve tescil edildiği ilin olunur. ~ 
va araıındaki münakalatı kesmek imk.a- te bir Amerikan ticaret gemisi Karaıp 3393 (1528) Haata1anıu her -'in atlevin .. t 11 Blr!nci Beyler Pak No. 41 
nını Japonlara verirdi. Aınerikalılann denizi üzerinde torpillenm!ş. mürette- --------- ___ _ 1 dfa itibaren Numan zade 80kak •Telefon: 4118 1-13 (881) 
elinde iae bu adalar ileri hareket üsaü battan sağ kalanlar Amerikan kıyılaruı- tzMtR f'F'f11ıTCt SUUI HUKUK HA- S numarada huaml maayenehane-
,3,.. · f~lni aBrllr. da bir limana çıkanlmıştır. KtMLtôNDEN: slnde kabul eder. TelefOn 34S3 

RUSYA. JAPONYA Bogota, 16 (A.A) - Kolombiya bah- Dbacı bazinei maliye vekili avukat Ev: l4S9 _ -·· _•_-o 
HARP EDERLERSE.... riye nazırlığınca bildirildiğine göre ba- Sadık Boratav tarafından Karşıyaka y d" d t hU · t varakam'-
Yann Ruaya ile Japonya arastnda da tan bir Amerikan gemu=nin tayfasından Dündar sokak 4 numaralı hanede mu- 8'11•D01101•--MM-D01tD1•C101ı,~,. e ım e 

1
mevcu clvıye ahn~ld• 

.L_ b d la J • 0 26 l,l...t bir Kol bi taraf kı"m Hasan O~lU aleyht"ne 9 .. "/265 numa- r-"'•eu ıı-•ue Söke asker ik şubesin eD lf O U,. harp çı.&ana u a a r aponya ıçın ne ~ om ya vapuru ın- 5 _, d ..... -...,. ..., tum askerlik terhis teskeremi zayi ettim 
derece ehemmiyetli be Amer"lcalılar için dan kurtarıhnıştır. Bunlar bir tafilisiye ra ile açılan ecri misil davasında mü d~ •ElffrE PEKEL yenisini alrtcalımdan esklSinin htlkmil 
de o kadar önemJI olal>ilecektir • sandahnCia bulunuyorlardı. laleyhin ikamet~Ahmm meçhuliyetine olmadıiım illn ederim. 

BiR lAPON ITlRAfl binaen illnen tflblibt yapılmasına ve İstanbul tıp faldlltesine batlı kabile 
Londra, 16 (A.A) - Japon eözcii- BORNOVA BELED1YEStNDEN: muhakemenin 29/6/942 taıihinde saat tubesinden diplomalı Söke kazam lılonlı dalmdan Ko-

sü Midvay deniz muhare\,e.,inde Japon Park dahilindeki gazino gayet ehven 10 na bırakılmasına karar verilmiştir. BastaJarmı Karpyaka Fabretthıpa- nak mahallesinde 61 numaralı ba-
filosunun kayıplan harbin başından be- §eraitle üç sene müddetle kiraya verile- Yine gelmeae hakkında gıyap verilece- fil (Yah caddesi) No. 308 da kabul nede Giritli Moladaki Hüseyin otlu 
kaydedilen en ajlr kayıplar olduğunu cektir. Taliplerin Bornova belediyesine tin~ dair olan ifbu davetive illnen ~ eder. ı _ 5 SUleymaD Suı.p 323 nır...n. 
aöylemletiı. ıuilracaatlan. U. 16. l'l 33G2 (150'1) lii olunuz. 331'1 (1129) W ,.._., 

ZAYi 



YENi A.!!?: 

SiY ASI VAZIYET 
••••••••••••••• 

us-In2ilteı·e -
ittifakı i. İ :: ver

de endise .. 
yandırdı 

Biz ve Amerika 

Rus .,, 
* *·~~-

adan Toprakla· 
asker ayıra- rımıza inen 
mıyorlar ucaklar 

Ff N ENDiŞESi 
----*·----

Sovyetler 
sözünde 

durmazsa? Radyo gazetesine göre Anglo Sakson
larla Rusya arasında imzalanan ittifakın 
mihver mahfillerinde uyandırdığı endi
şe. basın ve radyolarının tekrar tekrar 
bu mesele üzerinde durmalarından an
J~ılıyor. Mihver bu ittifaktan memnu:ı 
olmamıştır. Çünkü evvcHl., ayrı bir sulh 
imkanı.. tamt>m!yle ortadan kalkmıştır. 
Bu suretle mihver kah Rusyanm, ·kah 
İngilizlerin münf eril sulh yapacakları 
şeklindeki propagandadan istifade c<le
miyecektir. Bundan başka mihver, İn
gilterenin Avrupayı Bolşevikliğe pcşkr::ş 
çckt:ği propagandasını da yapamıyacak
tır. 

' ~*- ~*~ 
A.Em .. anya hem ildnci cep· rü Jıye ile;ide bu son Bir Fin gazetesi muzaf· 
he~ı, isem cep~':. a~Jıası &istem uçalılardan isti• fer bir Rusyaı11n istedi· 
1lıJitun!arını düşunü31or .. fade ede !lir diyorlar... ğ8ni yapmalı:an nasıl 

Alman ordusunda Vaşington, 16 (AA) - Hariciye alıJıonulacağını 
temizfilı mi!.. ~azır.ı B. Kordel Hul basın ~o~fcransın- meralı edi~Or 

Londra, 16 (A.A) - B. Hitler Rus- cıa b!r suale şu cevabı vermıştir: H lsin . . 
d k. d 1 d b" ·k· · h "h - Birl,..,ik devletler hüku00metı0nc e kı, 16 (A.A) - Radıkal Hel-ya a -ı or u arın an ır ı ıncı cep e ı - -y ·n1c· • 

tı• li k b t •• d "lm k ·· Balkanlarda verilen bombardıman vazi- sı ı Sonrunat gazetesı yazıyor : ma ne arıı a ıya gon en e uzerc E w . ·-· 
asker ayırmak istemediğinden general feleirnl yapa~~ .geriye dönen ve Türki- ger harpte:ı son:a ~o~~-tler Bırlı~ı 

İNGİLTERE - YUGOSLAVYA 
Haber verildiğine göre İngiltere, Yu

goslavya nezdindeki elçisini bUyilk elçi· 
]iğe tahvil etmiş ve yeni büyük elçi 
Yugoslavya kralı ikinci Piycre itimat
namcsini vermiştir. 

Fon Ruşted ancak batı Almanyadnki yeye me~?u.rı ı~.ş yapan 22 A,?ter~ka~ ~vru~.a~a pol~ vazıfcsını gorecekse. b~
ihtiyat kuvvetlerinden ve oradaki harp tayyarecısının goz altına alı:ldıgı bıldi- tun kuçilk mılletJer buna muhaliftır. 
malzemesinden faydalanacaktır. rilmiıtir. Bu hadise Tokyoyu bombala- Hangi taraf gaJtp gelirse gelsin küçük 

JKt TEHUKE dıktan sonra Rusyaya inen uçaklann va- milletlerin arzusu bugi.inkünden daha 
Vaşington, 16 (A.A) _ Unayted ziyetini andırıyor ve diplomatik bir te- iyi bir nizam kurulmasıdır. 

Pres muhabiri bildiriyor: ı~bbüsü icap ettirecek mahiyette değil- Birleşik milletler bu harpteki hudut 
Bütün ordularını doğudaki cepheye dır. değişikliklerini tanımaktan daima imH-

süren B. Hitleri §İmdi batıda jkinci bir * na etmişlerdir. Molotofun Vaşingtond:ı 
cephe fikri i§gnl etmektedir. Ayni za- Radyo gazetesine göre Boston rad- muvaffak olmadığını görmek insana fe-Hatırlarda olduğu veçhilc İngiltere 

ve Amerika dnha evvelce Nol"Veç ve 
Hollanda elçilerini büyük elçi derecesi
ne Qtkamuşlardı. 

Kudüs radyosuna göre general M.ihai
loviç Arnavutluktaki çetelerle işb!rJiği 
ve irtibat kurmuştur. Mihailoviçin be
raberinde bir çok Yugoslavynlı müslü
man vatanperverleri de vardır. 

manda işgal altındaki memleketlerde yosu dün de memleketimize inen dört rahlık veren şeydir. Fakat Rusyada zn· 
kıyamlar bn§ göstermesi tehlikesi de Amerikan uçağına tekrar temas etmiş, feri Sovyetler kaznnırsa Amerika Sov
vardır Birinci tehlike ile geneı:al Fon Amerikan uçaklarının Avrupada görün- yetleri istedikleri gibi hareketten nası1 
Ru~ted ve general Todun halefı general düğünden bahsederek dem.iştir ki: menedebilir?. Bu vaziyet karşısında Fin-
Spır meşgul olmaktadırlar. c - Hatta Romanya petrollerini lr.ndiya hadiseleri kendi görüşüne göre 

ÇEKY ADA bombalamak veyahut Sivastopolda Rus:- uh-'- _ b d 
ikinci tehlikeye gelnee, Haydrişl lara yardım için uçan Amerikan bom- m UKeme etmege mec ur ur. 

suikast yapanları teslim etmeleri için bardıman ayyarelerinden bazılan Türki · ---
0
---

Çeklere ikinci bir mühlet daha verilmi§" yeye inmeğe mecbur kalmıştır. Türkler Jngilizler, Hollanda ve 
İRANDAKİ İSYAN 
Tnhran rndyosu, İsfahan ve sair yer

lerdeki hareknt için şu mal(imatı ver
mcldedir: 

tir. bu husustaki milletler arası kaideleri Belçifıa sahillerine 
ALMAN GENERALLERi mucibince blınları göz altına almışlardır. hücum ettilere •• 
ARASINDA Mürettebata çok imani muamele edil-

Londra, 16 (A.A) - Resmi t~bliğ : Himler bazı mektuplar ele geçirmiş- mektedir. 
Hollanda sahili açıklarında düimamn 

bir mayn toplama gemisi yakıl~tır. 
•Gerek Isfahan ve gerek diğer bölge

lerdeki fsyanlan bertaraf etmek için 
hükümet asker göndermiş, fakat kan 
dökülmesinin önüne geçmek için bura
lara nasıhlar da yollamıştır. 

tir. Bu mektuplarda Hitlerin takip ettiği TORKlYE VE AMERiKAN 
tabiye tenkit edilmektedir. Şimdi Him- YARDIMI 
lerin yardımiyle generaller arasında ye- Türkiye bir gün harbe girerse bu son Belçika sahilinde küçük vapur ve ma· 

vunalara hücum edilmiştir. ni bir temizleme yapılacaktır. sistem Amerikan uçaklanndan istifade 
----·- edebilecektir Esasen ödünç verme ve ki- --------,~---İsyanın İrana verdiği zararları gören 

bazı asi reisler şimdiden dehalet etmiş
lerdir. 

J l 
• • ralama kanunundan geniş nisbette isti-ap O O ar ~OZ fade eden Türkiye bu son sistem uçak-

~ !ardan da istifade edebilir.> 
Macar ar Tran-

______ _,_w.a.-.-----
R US YA HARPLERi yaşartan gaz YAHUDİKiTLIAMI silvanya bizim

dir diyorlar (Baştarah 1 inci Sahifede) kullanıyorlar 
olurlarsa bu kendilerine pahalıya mal 
olacaktır. Fakat bunu başaramazlarsa --*---
bu onlar için acı bir mağl\ıbiyet olur. Melburn, 16 (AA) - lngilterenin 
'.Almanlar muharebeye dalına taze kuv- eski Çunglcin büyük elçisi Sir Arşibald 
vetler sokabilecek bir durumdadırlar. ' Klokştonun evvelce hususi katipliğinde 
Ruslar ise yalnız deniz yoliylc ayni de- bulunan Mösyö Burdino Çinden buraya 
recede büyük takviyeler göndercın!yor- gelmiştir. B. Burdino Japonların en az 
lar. Almanlar, Rus topçusunun safların- 600 defa göz yaşartıcı gaz kullandıkları 
da açttğı boşlukları doldurmak için cep- na dair Çinlilerin elinde deliller olduğu 
heye yeni ihtiyat kuvvetleri gönderiyor- nu söylemigtir Bu zat kendi.9inin üçüncü 
Jar. Rus kara kuvvetleri ve donanması. Şansı meydan muharebesinde Çinli bir 
kara üslerinden hareket eden tayyarele- çok esker ve sivillerin kol ve ayakların
rin sayıca atlığını telafi için ellerind-?n da bu ını.zın sebebiyet olduğu kabarcık-

] · 1 K d · d lar gördüğünü anlatmııtır. 
ge enı yapıyor .ar: ara. enız on~a- A VUSTRAL y ADA 
sına mensup bırlıkler Sıvastopol muda- M lb 16 (AA) A t 1 

ı dun k edir 
e urn, . - vus ra ya 

fruıcı anna yar etme t . bliw• D · d (J ) · · d 15 
SİV ASTOPOL DÜŞERSE te gı .. ~rvın. e ~ro tıpın e av 

.. . l . ı"l tayyaresının hımayesı altında hareket 
Mudafaacıla~ ve Sıvasto~ sıv. eden 27 ağır Japon bomba tayyaresi li

halkının emsalsız metanet ve sukCınetı- manın ikametgah semetlerini bombardı
ne rat:rmen insan takat:nin bir hududu man etmiştir. Mnddi hasar hafiftir. İn
olduğunu dikkate almak lazımdır. Şehir sanca kayıplar azdır Avcılarımız altı düş 
fasılasız havn bombardımanlarından rnan avcısını düııürınÜ!ftÜr. 
başka şimdi de topçu ateşine maruz Biz iki uçak kaybettik. 
bulunmaktadır. ÇiNDE 
Almanların ilk defa olarak paraşüt· Çungking, 16 (A.A) - Japonlar bü 

}erle mayn attıkları bildiriliyor. Müda- tün cephelerde taarruzlarında çok mik· 
foac.ıların maneviyatının sarsıldığına da- tarda tayyare kullanıyorlar. Japon kuv
ir hiç bir belirti yoktur. Almanlar şehre vctleri doğu Kiangside Yunnann girtnİ§" 
g!rseler bile Sivastopol sokak sokak ve tir. 
ev ev müdafaa edilecektir. 

ALMAN HEDEFİ : KAFKASYA 
Vaşington, 16 (A.A) - Unayted Pres 

rmhabiri bildiriyor : Hitler Kafkasyayn 
taarruz niyetini terketmemiştir. 

HARKOFTA 
Harkof cephesindeki hUcumlar pek az 

netice verm!.ştir. Ve Kızılordu düşmana 
af!'lr kavıp1ar verdiriyor. 
SİV ASTOPOL VE RUS DONANMASI 

Alman devlet reisi her şeyden evvel 
Sivastopolu ele geçirmek istiyor. Sivas· 
topol muharebesi Harkoftakine nazaran 
daha hızlı bir tempoda devam ediyor .. 
Sovyetlerin Karadeniz donanması S!
vastopol . muharebelerine iştirak edince 
vazivette ehemmiyetli bir değişme ol
muştur. 

So~ et harp gemilerinin büyük topla
rı kara topçusunun ateşine tesirli b:r 
surette yardım etmiş ve düşmanı geri} e 
atmıştır. 13 düşman tankı tahrip edilmi~. 
diğer bir çok tank hasara uğrablmıştır. 
Bu blUnco taarruzun 11 inci gününe ait
tir .. 

Rus kuvvetleri toprağı kanş karış 
kahramanca müdafaa etmekteclır. Kızıl 
ornıı hununla ift=har edebilir 

______ , ___ _ 
ITTIFAlt TA SO,,RA ____ * __ _ 

Alman ar lngi
ı·z Ji& ası n_ı 

alıyor? 
-*-

Londra, 16 (A.A) İngiliz - Rus 
muahedesinin imzasından sonra, İsviç!:e 
bankalarının sterlin mübayaas .• na hız 
verdikleri haber verilmektedir. Bun!s
rın Naziler hesabına alındığı söyleniyor. 
Dresdnerbankın Madridde bir şube aç
ması da ayni şekilde izah ediliyor. 

Son günlerde İspanyada yabancılar 
tarafından satın alınan emlakin kıymeti 
bir milyon lirayı geçmiştir. 

------ -~---
YEfı 1 ÜZÜM SATiŞLA· 

Rlfı A aoG 1U 
( Hnştnrnh ı ınci Sahifede) 

Stokt-olm. 16 (A.A) - Doneçteki ta- satl§ın 8000 tona çıkarılması bile müm
arruz hareketleri bird,.nbire hızlanmış- kündür. 2300 tonluk üzüm sabşı için 
tır. Fakat istilncılıır J>"k büyük kayıplar mutabakat hasıl olm~ bulunmaktadır. 
p hasımı nncak mevzii neticeler elde Kalan kısım için bir müddet sonra yeni
ed h lmıştir. 

1 

den müzakerelere girişilmesi ihtimalden 
Lminv.rada d~nlz ve havadon hücum uzak değildir. 

cdilmi: tir. Taarruz eden Almanlar ve İhracatçı ve mutavassıt elinde halen 
1talvanl rdır. satılması lazım gelen 15 bin tona yakın 
Almanı r Kerç yarım adasında yap. üzüm mevcuttur. Bu mevzu etrafında 

tıklorı gibi geriden maunalar ile asker zıd menfaatlerin çarpışması gibi memle
çıkarmı ~. rdır. Muharebeler iki gün- ket menfaatine uymıyıın vaziyetlerin 
denberi d vnm etmektedir. doğma"ına mahal bırakmıyacak bir şu-

1\foc:kovn, 16 (A.A) - Bu sabahki ur ve temkinle işin idaresi her yerde mü-
Sovvct tf'bliği: • sait bir hava yaratmıştır. Borsada alıcı 

Gece crphelPrde mühim bir değişik- ve satıcının itidalle hareketleri, isteni-
lik o' nnmıc:tır. len neticenin elde. edilmesini kolaylaş-

FA RKOFTA tırmıştır. 
, 16 (AA) - Bu geceki Rus TüRK. ALMAN TlCARETt 

ır nda Harkof istikam:?tinde pi
t nk tıUcumları olmuc:. 180 tank 

· \ vn h" .. ara uğradılmış-

Evvelce iki memleket arasında imza
lamın 100 miıyon lirnlık Türk - Alman 
ticaret anla masına dahil olan 55 mil
yonluk yeni anla.,ma, devlet mübayaa
larına oit kısmı ihtivu etmektedir. Bu 
El'" b nı"Jy nluk karc:ılıklı mubayaa
l ı. ait f t m z 'arı da halledild. ·in
d n bunun pı} a musbct lesirlerıne 

---*----
" Vilno" da 60 
bin yahudi öl-
dürülmüş ••• 

-*-
Budapeştc, 16 (A.A) - Transilvanya

yı ziyaret e<len Macar başvekili Kalay 
pazar günü Sveken İveterli şehrine gel
miş ve kendisini karşılıyan halka söy
lediği nutukta demiştir ki: 

• - Ben burayn merasim için değil, *-- -- ordunun ve milli kuvvetlerin memlek~-
ÇOIUJı çocull bir araya Umizin bu parçasiyle meşgul olmağı 

getirilip mitFaJyözfeftlC başlıca \'nzife bildiklerini beyan etmek 
biçilm~ler.. için geldim. Macar olan bu topraklar

dan başka bir emel veya buraya başkn 
Nevyork, 16 (A.A) - Royter ajan- bir devletin yerlcşeceğ'.ni bekliyenler 

sı bildiriyor: Stokholm~an.gelen bir tc!- beni can kulağiyle dinlemelidirleı·. Ma· 
graf 24mayısa kadar Vılnoda kalarak bır car olan Transilvanyanın yaşadıfunı ve 
kaç gün evvel Sivastopoln gelen bir Po- 1 ölmiycceğini beyana geldim .. • 

0 

lonyalının ifadesini nakletmektedir. Bu- Ba.ivekil şiddetle alkışlanmıştıı. 
na göre 20 mayısa kadar Vilnoda Al- ----o---
man kontrolü altında bulunan Litvanya 
polisi 60 bin yahudi öldürmü,tür. Er
kek, kadın ve çocuk bütün bu yahudiler 
Ponare civannn götürülerek mitralyözla 
biçilmektedir. • 

----o---
Anglosakson ve Al-
man harp istihsalatı 

-*-
Ottava, 16 (A.A) - lngiliz istihsal 

nazın Litelton bir ziyafette soyled:ği 
nutukta, İngiliz ve Amerikan harp istih
salştının Almnnyanınki derecesini bul
duğunu söylemiş ve : c Şimdi Şimali 
Amerikayı harbin bir istihsal merkezi 
telekki etmek mümkündür > demiştir. 

---o---
BULGAR MECLİSİ 
Olagan üstü bir 
toplantı yapacıdı •• 
Sofya, 16 (A.A) - Sobranya 22 ha1J

randa olagan üstü bir toplantıya çağml
mıştır. Meclis bilhassa mali ve iktisadi 
meselelerle meşgul olacaktır. 

l~Akd~~:deT~ 1 muharebe de
H ra~ediyor 
~ ond a, )laanaz omas 

~ 
a yosunun ı,,.aber- § 

lerıini bil iriyor.. ·~ 
Londra, 16 (A.A) - Roma radyosu ~ 

8 tarafından verilen bir haberde 14 N 
§hazirandan beri Akdenizde başlaml§ s§ 
~ olan harbin hallı devam ettiği bildi- R 
N rilmektedir. ~ 
§ Roma radyosuna göre batırıldığı sN 
G tahmin edilen iki kruvazörden biri S 

i 
Damsun sınıfına ve iki uçak gemisi ~ 
de Ermis sınıfına mensuptur. N 

1 talyanlara göre otuzdan fazla harp ~ 
ve ticaret gemisi isabet almıştır. Ve§ 

RI Roma bu muharebeyi, bu harbin en ~ 
büyük deniz ve hava muharebesi ad- § 
detmektedir. Yine Romaya göre 70 H 
gemiden mürekkep bir kafile Cebe- \ 

• lüttarıka dönmeğc icbar edilmiştir. •! 
~..rJ~YJ;r~~:.:ı---..r.r/~7.J'"...C'rJ'J"'~·~ 

intizar etmek lttZımdır. Avrupa ile tren 
münakalatı başlayınca bu anlasma tat
b"katının iyi netiC'derini görmf'k m"im
kiin olacngı kanaatı vıırdır. 

Ma tada .22 ta~yare 
dM,ürüldü .. 

Malta, 16 (A.A) - Son 24 saatte Mal
ta üzerinde 12 Alman tayyaresi tahrıp 
edilmiş, başkaları hasara uğratıimıştır .. 
Bugün de düşmana ağır kayıplar verdi
rilmiş, 9 bomba, bir deniz uçağı tahrip 
edilmiştir. 

----- -----
ŞiDDETLi TEDBiRLER 

----*·---
1 Alman içn 1000 
Bohemyalı öl

dürülecek 
----*----

Londra, 16 (A.A) - Haydrihin halefi 
Bohemyada öldürülecek her Alman iç::ı 
bin Bohemyalının kurşuna dizileceğini 
bildirmiştir. 

.son şans• adı verilen bir beyanname 
ile umumi vali, Haydrihi öldürenlerin 
perşembe akşamına kadar teslimini aha
liden istemiş, aksi takdirde büyük ceza
lar tertip ve tatbik edileceğini de bildir· 
miştir. Yalnız ceznların ne gibı şeyler 
olacağı tasrih ed!lmeıniştir. ___ , ___ _ 

AL~1~NL "RA GORE 
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

kıskaçın yukarı ağzı kırılmıştır. lzyumun 
işgali kıskac;;ın alt kısmını dibinden kes
miştir. Şimdi kıskacın yukan kolu da im
ha edilmiştir. 

Almanlar Doneç nehrine, bütün hat 
üzerinden vıırmnkla kalmamış, en ehem
miyetli bütün noktalanndan bu nehri 
geçmişlerdir. 

Berlin, 16 (A.A) _Alman tebliği: 
Sivastopolda dün ehemmiyclli muha

rebeler olmuş ve Doneç nehri kıyılann
da tutulan köprü başı şimale doğru ge
nişletilmiştir. 
Doğunun merkez ve şimal kesimlerin

de mevıli düşman hücumları akamete 
uğratılmıştır. 

Uçnklarınuz Moskova ve Murmansk 
bölgelerinde faaliyette bulunmuştur. 

Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. nin bil
dirdiğine göre Almanlar Murmansk ha
va meydanına hücum ederek tam isabet
ler temin etmişlerdir. 

Berlin, 1G (A.A) - D. N. B. ajansının 
askeri bir kaynaktan aldığı habere göre 
doğu cephesinde dü~man orta ve şimal 
kesimlerinde mevzii hücumlar yapmış
tır. 22 dü man tankı tahnp edilmiştir. 
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Edirnede nia sul bol 
Edirne, 16 ( Yeni Asır ) - Vilayeti

miz merkez ve kazalarında ziraat se
ferberliği çok güzel neticeler vermiştir. 
Arpa, buğday, yulaf, çavdar, kuşyemi, 
kaplıca ve diğer yazlık hububat geçen 
senekine nazaran yüzde yüz nispetinde 
fazla ekilmiştir. 

Bu arada pançar zeriyab da ehemmi
yetli bir yer almış bulunuyor. Alpullu 
şeker fabrikası pançar ekimini arttır-

mak için her türlü tedbirleri alm~, tö,
lüye tohum ve avansları vaktinde ~ 
etmiştir. 

Son günlerde yağan bereketli yağt•tD"• 
lor bütün ekinlere ve bilhassa JXU*"' 
mahsultine çok faydalı olmuştur. 

Bu sene lpsala ve Uzunköprii xıı:ııır..· 
kalnrındn pirinç zeriyatı da ge<;en ~eıro
lere nisbetle daha geniştir. 

lstanbulda şiddetli bir zelzele oldu .... -- ----
İstanbul, 16 (Hususi) - Sabnh 8.45 te düşmüştür. Nüfusça zayiat yoktUl'. Dn· 

18 saniye devam eden şiddetli bir zelze- varları çatlıyan binalar arasında ban 
le oldu. Bir çok kimseler evlerindım hanlar vardır. Rasathaneden veril<'n mn
fırlamış1ar, telaşa kapılmışlardır.. Bazı lılmatn göre zelzele merkez üstil :i· ı,•ır
cvlerde sıvalar düşmüş, ufak tefek eşya bula 112 kilometre mesafede olarak h -
kırılmıştır. Bazı minarelerden de taşlar sediJmiştir. 

HARP VAZiYETiNE ASKER 
GOZILE BAKIŞ 
(Baştnrnfı 1 inci Sahifede) 

kuvvetlerine «tılabilir. 
General Rommelin bundan sonra ya 

Gazalcdeki İngiliz kuvvetlerini en kısa 
bir zamanda ezmcğe çalışacağı ve yahut 
Gaznledeki kuvvetleri kendi haline bı
rakarak lngiliz nsli kuvvetlerine taarruz 
edeceği tahmin ediliyor. Fakat Romclc 
Gazaledeki kuvvetlerin üzerine atılmak 
daha cazip gibi gelecektir. Yalnız İngi
liz generali Ohinlekin, kısa zamanda 
kuvvetlerine çeki düzen vererek ve ye
ni ikmal kuvvetleri alarak, Roınmelin 
evvelce yaptığı gibi, durumunu ıslah 
etmesi imkanı da vardır. Bunu hadise
lerin gelişimi gösterecektir. 

RUSYA HARPLER! 
Alman - Sovyet harbine gelince, Si

vastopol muharebesi bütün hız ve şidde
tile devam ediyor. Rus tebliği muharebe
lerin vahşiyane bir tarz aldığını bildiri
yor. Cephe üzerinde oldukça derin bir 
gedik açmnğa muvaffak olan Almanlar, 
Sivastopol müdafaasının kilit noktası 
sayılan Stalin mevkiini almışlardır. Bu 
hakim nokta üzerinden şehiri dövmek
tedirler. Sovyct tayyarelerinin Stalin 
uçak geınisind~n ve Kafkasyadan hava
landıkları sanılmaktadır. 

Harkof cephesinde muharebe şimdi
lik Almanlar lehinde küçük bazı geli§
meler göstermektedir. Sovyetler Alman
lann Doncç nehrini geçtiklerini kabul 
etmemek tcdi rler. 

BÜYÜK Al..MAN TAARRUZU 
Hakiki Alman taarruzunun bu bir kaç 

gün içinde başlıyacağı tahmin ediliyor. 
Bunun geçen seneki gibi yine 22 hazi
ronda başlaması mümkündür. 1812 de 
N apolyon taarruzuna bu tarihte başladı
ğı gibi geçen yıl da Almanlar Ruslara ~2 
haziranda taarruz etmişlerdi. 

JAPONLARLA HARP 
Aluten adalarının batısındaki küçük 

Atçuğ ve Diska odalarına Japon kuvvet
lerinin çıkarılmış olduğu anlaşılıyor. 
Amerikalıların bu ~daları istirdat için 
teşebbüse geçecekleri ve l'.amanın buna 
çok müsait olduğu söyleniyor. Diğer bir 
takım Amerikan müsahitler de bu ada
lnrın kıymeti Japonl~ tarafmda."l Rus
yaya taarruz edildiği zaman çok bUyük 
olacaihnı belirtmektedirler. 

Bahis mevzuu olan adalar Daç Har
burdan 800, Alaskadan 960 kilometre 
uzaktadır ve Amerikanın Asyaya en ya
kın adalarıdır. Kamçatkaya da 300 ki
lometre uzaklıkları vardır. 

Bu adaların muhafazası hava üstiin
lüğüne bağlıdır; şimdi J aponlar mezkur 
adalarda uçak gemilerinin tayyarelerin
den faydalanmaktadırlar; binaenaleyh 
Amerikalıların, Japonlar buralarda ha
va üsleri kurmadan evvel faaliyete geç. 
meleri H1zımdır. 

AKDENtZDEKt ÇARPIŞMA 
Roma radyosu dün hususi bir tebli

ğinde Atlantikten Akdenize geçmiş olan 
iki büyük müttefik gemi kafilesine Sar-
dunya ile Tunus arasında yapılan taar
ruzlar ve neticeleri hakkında malumat 
vermiş, iki uçak gemisinin himayesinde 
olan bu kafilelerden birinden 2 kruva
zör, 1 muhrip, 4 ticaret gemisi batırılmış 
ve 31,000 tonluk Malaya sistemi bir zırh
lı ile bir kruvazör, 1 muhrip ve 4 ticaret 
gemisine tam isabetler temin edilmiş ol
duP,unu bildirmişti. 

Roma radyosu bu kafilelerin Libyaya 
takviye ve levazım götiirdüğünü ve her 
birinin 70 gemiden mürekkep olduğunu 
da iH\ve etmiştir. 

Londra radyosu dn ayni heberi ver
mekte ve henüz devam etmekte olan 
muharebelerin sonu alındığı vakit ha
diselerin olduğu gibi amirallık dairesi 
tarafından bildirileceğini de ilave et
mektecdir. '9. 
ORT SAR" lf~GtLIZ TEBLIGi 

Kahire, 16 (A.A) - Orta şark tebliği: 
Gencrnl Riççi kuvvetlerinin yenı tertip
lerini tamamlamıştır. Birinci cenup Af
rika tümeni He beşinci tümen Elgazala
nın cenubundaki mevzilerinden muvaf
fnkiyetle c;ekilmislcrdir. Bu hareket Ak
ıoma etrafındaki mevziler önünde yapı
lan mükemmel bir savasla sağlanmıştır. 
Birinci zırhlı tümen 14 lıazirand3 bütün 
gün süren düşman hücumlarını r.i.iskü:t
müştür. Motörlü kuvvetlerim:z düşman 
kuvvetlerine yandan hücum cttr..ek su
retiyle bu harel-cttc biıyük bir rol o ·
nrunışlardır. Hnva kuvvetlerimiz dün fa
• liyetlerinc devam ederek düşman top 
luluklarını vu bir ınikdnr dü«mrm t 1~ 
ve taşıtını tnhrip etmişlerdir. 

Nakineye 
,, erilirken 
-==~ 

Afıdenizdelıi denfz t: · 
yıpları halı1ıında inga~ 

ıerin neşrettilı!eırl 
rnüşterefı tebl-ğ 

Kahire, 16 (A.A) - Orta şar~ bıgiJı 
hava kuvvetleri karargahının hllf>"\l'>-t 
tebliği : Son 4 gün içinde Birlc;;ik d ,\'• 
letler ordusu hava teşkiline meneıııı 

uçaklar da dahil olduğu halde müttefik 
hava kuvvetreri uçakları merkez ~e .l ı
ğu Akdenizde deniz harekatını deslck
lemişlerd:r. 15 haziran sabahı tl31e:ri 
Malt.ada ve Afrikada buluna.ı1 1or&)ı! 
uçaklarımız ve ekserisi Amerik .. n ola > 
ve Amerikan pilotları tarafındaı. kulla
nılan Liberatar uçakları İtalyan donaır 
masına hücum etmişlerdir. Hüeuınl:ır 
zırhlılara isabetler kaydedilmi:i ve yrın
gınlar çıkarılmıştır, Trento smıfmdi'ın 
bir kruvazörde bombalarla yangın < •· 
karılmış ve bu kruvazör torpil ucalJro ı 
tarafmdan batırılmıştır. Altı pusluk &oıı· 
Jarla miicehhez bir kruvazöre " c lı :r 
destroyere de i«abetler kaydolunmuşıur 
15 haziran sabahı Pantellanın <ıcıkJarn·
da kruvazörlerden ve destroyer1l'rd..•n 
mürekkep ikinci bir İtalyan deniz kuv · 
vetine torpil taşıyan deniz ve kara uç:ıl -
)arımız üırafından hücum cdilmiştfr. llir 
kruvazöre isabet kaydolunmuş v e füı 
gemide yangın ('.ıkanlmıştır. n:r dc:,t\'l>-' 
yer de muhtemel olarak isabet almı~ıı · 
13 ve 14 haziranda deniz kuvvl'tlerlmiz 
av uçaklarımız tarafından hiınave C(lıl
miş ve bir çok bomba hücumiylc llnk >ı· 
miştir. Düşman hava kuvvetlerıı\(! ldıl
lıyetli knyıplar verdir!lıniş oldu~u tesbi' 
edilmiştir. Fakat tam tafsilat hcı•li-r. 
mevcut değildir. 

Londra, 16 (A.A) - Amiralhk. ,l:ıiJP· 
sinin ve hava nazırlığının müşterek trl,.. 
liği : İngiliz donanması ve t:caret fı}~u 
İngiliz hava kuvvetlerinin ve birJeşil. 
devletler ordusuna mensup hava te" il
lerinin yardımiyle Malta ve Tobruk J?M· 
nizonlarına levazım teslim etmı"lcT<l:ı 
Harekat düşmanın üstün deniz ve h:l\ ı 
kuvvetlerinin çok şiddetli hü<'uml !"l 

karşısında kayıpsız olmamakla bcrabt::r 
"1Uvaffakiyetle yanılmıstır. Diismanın 
kruvnzörler batırdığı ve bir 7.ırhlı ile bir 
uçak gemisini hasara uğrattığı hnJ.:.kJıı 
daki hülya mahsulü idd:alan tamnmi_yJ.:
asılsızdır. Gemilerimiz deniz uraH::ırı
mız hava kuvvetlerimiz ve Amerilf\n 
uçakları tarafından düşmana da kayıp
lar ve ha!;ar verdirilmistir. Trento tipin
den on bin tonluk bir kruvazör \ C r-n 
aşai:,tı !ki destroyer babrılmış ve Cltismnn 
hava kuvvetlerine ağır kayıplar TC:nlı· 
rilmiştir. 

----- ----
İTALYANLARA GÖRE İN(;İT izı'""t:
RİN.AICDE'NİZDEKİ ZAYİATI 

Roma, 16 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Mannarikte mihv"er b:rliklerinin ma

nevraları muvaffakıyetle gelişm~ktc ~ .... 
vam ediyor. Aynelgazala mevzilt'l'inc 
varılmış ve \eçilmiştir. Mihve;· hnva 
kuvvetleri kara hareketini durrond.'.ln 
desteklemektedir. Bahriye Akdeni:ı.de 
dün ak.şanı nihayetlenen biiyük havo TP 

den:z muharebesine kuvvetli surette i,. 
tirak etmiştir. 15 haziran şafalc voli.ti 
'edinci deniz filosu Cebelütuırıktnn 
'Vlaltaya gitmekte olan bir gemı kafile
o;inc şiddetli hilcumda bu1unmus1ur. Dt1 
1 afilc dağıforak geri cckilmic:tir Bır 
düşman kruvazörü batroış. iki tnrpido 
muhribine torpil isabetleri kav~ -ltJml.~ 
tir. Mihver hava kuvvetleri mfü .. tlcJeyo 
ic-tirak ederek kafileyi büyük hP arlara 
uğratmıştır. Dört vapu:-da yan«ın c:ıkn- . 
rılmış ve bunlar batmıst1r. Ei• benzin 
sarnıç gemisinde yangın cıkmıst»· . j,
kenderiyeclen gelen ba~ka bir biivf\k gc· 
mi knfilesine bomba ve torpü u<'nl lruik 
l Ucum ed"lmistir. Bir torpido rııuluibi 
batnus, altı deniz birliğine de i ... -ı~lll':: 
ka~dedilmic;tir. Uça'•brımızdan hri 'k:
yıotır. Maltanın doğusunda r-"rc an 
<>den deniz muharebderindc hır n~ ,. 
ı ruvazör kaybettik. A<1ır ha"'f' uııı -
yan bir torp:do muhribimiz b;r 1hnnn ' 
vornbilmi<':tir. 14 haziranda batı Akıl• · 
ni"ı:de cc,.eyan eden harekatta f.- ... iJizk ,. 
27 ucal kaybetmic;lerdir. Dün r1 ha~!,,. 
9 İr iliz uça;;.ı tahrip olunmu •ır. 
Uçaklarımızdan dördü dönm 


