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doğru 

Meclis Parti Grubu dün 
bu işi müzakere etti 

Fevkalade kaza ne 
' 

• • 
vergısıne 

---*·---
10 hin lirayı geçen -

lngiliz donaıımasmdan bir kısmı Cebclüttarık kayası önünde senelik kazançlar· 
dan -..ergi alınacak 1; ___ T_i_c_a-re_t_V_e_k_a_l-etinin bir teblii!i Akdenizdeki harp 

l" ---·*'---

lhrac; maddel~rl· 
ne fiat konnıdu 

Müdahale 
Politikası 

· Pamulı ue palamut hülci· 
sasından ba$1ıa madde· 

ler ihraçta fona tabi 

---*---
Ancalı sağlam bir 
teşlılldt Jıudretlle 
muuaf falı olabilir 
Türkiyede hayat pahalılığı harpten 

önceki vaziyete nazaran çok yüksel
ıniştir. Harp iktisadiyatının hayatı zor
laştırması, tazyik etmesi hayret edile. 
tek bir netice sayılamaz. Bizim neslimiz 
1914 te de bi1' teaübe geçirmi tir. 

Bugün de harbin içinde ,.e dışında 
bulunan bütün memleketlenfo hayat pa
halılığı kendisini hissettiriyor. 

Bir çok müstahsil ellerin faaliyetleıi
hi harp sahalanna intikal ettirmeleri, 
büyük sannyi hareketlerinin cephelere 
tahsisi, miinakale zorluklan ,.c daha bir 
tak sebeple normal hayatı seyrinden 
llznklaştırmakto, onun yerine harp ikti
Badiyatmm emrettiği icapları hakim kıl
lnaktadır. Bu tabii neticelere ınilletlcr 
töğiis vermek mecburiyetindedir. 

Memleketle!' fetheden en kuvvetli or
Ctulann kuvvet ve kudreti bile havatın 
bu şekildeki tecelliyatını önlemeğe ~uk
tcdir olamaz ve olamamaktadır. Hayat 
§artlarını harpten önceki seviyede tut
hlağa muktedir hiç bir millet ,.e memle
ket gösterilemez. Meselenin bu cephesi
hi böylece kabul etmeğe zaruret vardır. 

Fakat milletler, hu böyledir diye elle
rini kollnnnı bağlayup harp ik-f~sadiya
tının yarattığı açgözlülere meydanı bo 
bırnkamazlnr. Bütün devletler hayatı 
tazyik eden şartlan ortadan tamamen 
kaldırmak için olmasa bile znrarlannı 
asgari hadde indirebilmek idn gayret 
röstermeğe mecburdurlar. Nitekim öyle 
de olmaktadır. 

İstihlaki tahdit edilmek icap eden 
lnaddeler vesikaya hağlnnmakta, sarli.
Yatı tenkis olunmakta ve hatta hazan 
Cle men edilmektedir. Harp iktisadiyn
tında ticaret serbestisi, nlım, satım hür
liyeti mevzuubahis değildir. 

Demokrasiye beşiklik etmi , hiirriyet 
Prensipleri için asırlarca kan dökınü" 
lnemleketlerde bile yalnız hayatı tazyik 
edecek amilleri yok etmek için r.kla ge
lebilen her tedbire baş vurulmakta asla 
tereddüt gösterilmemektedir. Bu tedbir· 
lerde muvarfakiyet veya muvatrnkiyet
siztik o memleketin te kilat kudretine 
bağlı bulunuyor. 

Teşkilat kudreti yüksek nıcnıleketlc.r 
hu mücadelede daha müsbet neticeler 
elde edebiliyorlar. Te kilat kudreti za
Yıf milletler ise hu tedbirler yüzünden 
daha biiyük ıstıraplara da katJanmak 
tarunda kalıyorlar. 

İngiltere ''C Almanya harp kinde iki 
lrıemlekettir. Hem de öliim ve dirim mii
tadelesi yapıyorlar. Buna rağmen rad
Yolarm verdiği haberlere inanmak Hinm 
R'elir.,e hu memleketlerde hayat pahalı
lıih yiizde bcs ile iizde on arasında 
Yiikselmi tir 

Bu haberi rde biraz propaganda ko
ktısu sezildiği ileriye siirii1müş ol a dahi 
hihayet bu nisbeti ~iizde yirmi veya 
otuzdan yuknnya çıkarmak mümkün 
Olamaz. Halbuki bizim nıemleketimizd<' 
tesıni endekslere nazaran hayat en az 
Yüzde ~·i.iz yiikselmistir. 

. Çarşıda kendimizin yaııtığımız alış ve
tı lere baknrnk hiikiim \•ermek icap 
ederse bu nisbeti yüzde iiç yüze çıkar
tnakta asla tereddüt göstermeyiz. 

Hükümet bir çok ihraç maddderin.n 
ihraç fiatlarını ve fon hesabına ayrıla
cak miktarları tesbit eylemi;itir. Ticaret 
vekaleti bu suretle tacirlere dış ticaret 
bahsinde en salim ve üzüntüsüz bir tarz
da çalışma imkanlarım vermekte, fon 
hesapları maktu ve pürüssüz blr şekil 
almaktadır. Bilhassa muhtelif memle-
ketlere yapılan ihracatın bir fiat bera
berliği temin edilmektedir. 

Fiatların ilanı, muhtelif ihraç madde
leri hakkında takip edilen lisans politi

(Şonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

Amerika1ılarınkiııden 10 defa fazla 
kayıp veren Japon donan

masına bir bakış 

JAPONLARLA HARP 
---*·---

Japondeniz 
kayıpları 

çok ağır 
-*

Sibiryaya hücuma 
hazırlanıyorlar 

Mercan ue Mlduay 
deniz harplerinde 
.Japon zayiatı ıo 
misli fazla 
Perl Harbur. 18 (A.A) - Amerikan 

Pasifik filosu komutanı amiral Nimiç 
bir nişan dağıtma töreninde, Mercan 
denizi ve Midvey muharebelerinde Ja
pon harp gemilerinin kayıplarının Ame
rikan kayıplarına nisbetle en az on misli 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

Yugoslavyada harp 
şiddetleniyor 

-*-
İlıi tarafın da insan 

Jıayıpları ağır 

] nu hat..;knti böylece tehıı1'ÜZ ettirmek
(! beraber hu \•nziyetten bir nıesul ara
bıai:'n dn hakt..,mız yoktur. 

Londra, 18 (A.A) - Royter bildi
riyor: Yugoslavyadan gelen raporlar 
Yugoslavyndnki muharebelerin fazlalaş
tığını bildiriyor. Mukavemet merkezi 
batı Sırbistand n Bosna Hersek ve Dal· 
mnçyanın dağlık bölgelerine geçmiştir. 

l ngi liz l er 
bir şaşırt
maca yaptı 

---*·---
Donanmanın "Cehe-
lüttarık" a döndü
ğü biltfiriliyor 

-*
Cebelüttarılıtan 

-*-Bina ue arsa alıp 
satanlar da uerglye 
tabi tutulacalı 
Ankara. 18 (AA) - C. H. P. mec

lis grubu umumi heyeti bugün (dün) 
reis vekili Hasan Sakanın reisliğinde öğ
leden evvel ve sonra olarak iki defa 
toplanmış ve fevkalade kazanç vergisi 
kanunu layikasını tetkik eden parti ko
misyonu mazbatasını müzakere etnıiııtir. 

AFRIKADA VAZIYET SOVYETLERE GORE 
---*·--- ---+·---

ııaıııan filo ltalyanları 
üzerine çelıtl, islıen· 
derlyeden ııaıııan 
Jıafile yerine uardı 
İskeonderiye, 18 (A.A) - Royter Ajan

Komisyonun mazbatasında Avrupa
da harbin başlarnaaiy1e memleketimiz
de baş gösteren fevkalade ahval dolayı
e.iy]e büyük kazançların kolayca temini
ne geniş imkanlar hasıl olduğu ka'bul 
olunmakta ve bunlann bir fevkalade 
vergiye tabi tutulmalarının vergi tekli
findeki adalet esaslarına uygun olduğu 
tebarüz ettirilmekte idi. hükümetçe ha
zırlanacak fevkalade kazanç vergisi ka
nun layihasının prensipleri mazbatada 
bilhassa şu dört esasta ifade edilmiştir: 

1 - Vergi 1O/1 /940 dan itibaren 
elde edilmiıı ve fevkalade ahvalin de
vamı müddetince elde edilecek olan 
fevkalade kazançlardan alınacaktir. 

ima lar-a h ryerd Al 
sının Akdeniz hususi muhabiri bildiri 2 - 1 O bin lirayı geçmiyen senelik 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

yeni ku - manlar •• -
yor: 

İngiliz harp gemilerinin uçaklariyle 
birlikte tskenderiyeden Malta ve Tobru- .., _________ .__ .. __ .o 

ka varmağa nasıl muvaffak olduklarını Amerı·kan tay şimdi açığa vurmak mümkündür. • 

et er ~eldi kürtüldiı 
Mihver keşif uçaklarının gemilerimizi J • • 

daha -yola çıkarken göreceklerini ve yare ennın top 
İtalyan harp gemileriyle Mihver uçak
l<ırının bunları yoldan çevirmek gayreti
ni sarfedeceklerini biliyorduk, Netekim 
böyle oldu. İtalyanların deniz üstü ve al
tı gemileri karşı sürüldü. Uğradığımız 
kayıplara rağmen düşmanın şiddetli 
gayreti gemilerden bir kısmını hedefe 
varmakttın men c<leme<li. 

1NG1L1Z PLANI 
İngiliz projesi Cebelüttanktan hare

ket edecek bir kafile ile İtalyan filosu
nun dikkatini buraya çekmek ve İs
kenderiyeden hareket eden kafilenin 
geçmesini kolaylaştırmaktı. Bu plôn 
muvaffak olmuştur. İtalyanlar Cebelüt
tarıktan hareket eden kafileye karşı 
harp gemilerini göndermişlerdir. İsken
deriyeden hareket eden kafile ise yalnız 
pike ve b<:ımba ta.yyareleriyle denizaltı
ların hücumuna maruz kalmıştır. 

( Sahile 4, Sütun 1 de ) 

v • • •• 

ra~ımıza ınışı 

ve Almanya 
Surlyeden Karadenl· 
ze yapılan hücumla 
tarafsızlığımızın ih• 
lal edildiği iddiası 
ue ceuabı 
Berlin, 18 (A.A) - Hnriciye nazll'
lığında yabancı gazetecilerin dikkati 
Amerikan uçaklannın Türkiyeye 
yaptıkları cebri iniş hadisesine çc
kilm~tir. 

( Sahife 41 Sütwı 1 de ) 
~~•...,.ı-·-•-a-ı_ı_a_a_a_a_•• 

Harp vaziyetlerine asker 

-*
Alınan genef'all Rom· 
mel bellıl taarruzunu 
tazeHyecelı, 2'obrulı 
eslılsinden Jıuuuetll 
Londra, 18 (AA) - cDeyli Mey-> 

lln askeri muhabiri yazıyor: Londraya 
gelen haberler general Romelin yeni bir 
hava filosu ve iki zırhlı tümenle takvi
ye edildiğini gösetriyor. Romele gönde
rilen bu yeni tank ve uçaklar Alman ge
neralinin taarruzunu, çok büyiik kayıp
lar pahasına da olsa, tazelemelt niyetin
de olduğuna delil sayılmaktadrr. 

SEYDI REZAKTA 
DURDURULDULAR 
Londra. 18 (AA) - Analistin u

keri dunun hakkındaki makalesinde de
niliyor ki: 

c Almanların muhtemel olarak Tob
rukun muvaaalasını kesmek için ilerleyi

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

gözile bakış 

Ingilizler Libyada esas 
müdafaa hattına çekildi 

-*Sfvastopol lıarış lııırıı 
müdafaa ediliyor. Har· 
Jıofta Alınan hamlesi 
hızını lıaybetıı 
Moskova, 18 (AA) - Gece yarısı 

neşrolunan Sovyet tebliği: 18 Haziran .. 
da Sivastopol kesiminde ıkıtalarımız Al· 
manlann ıiddetli hücumlarını püskürt• 
müşlerdir. 

Cephenin diğer kesimlerinde önemli 
ıbir değişiklik olmarnıııtır. 

(Sonu Sahife 3: Sütun 3 te) 

ALMANLARA GÖRE 
---*·---

Doneç köp-
rü başıları 
birleştirildi 

-*Sluastopola çolı yalı· 
fGfddı, Vollıofta Rus 
hücumları alıim JıaJdı 
Berlin, 18 (A.A) - Alınan tebliği: 

Radyo gazetesine göre Libyadaki du
rum şu suretle mütalaa ve tetkik oluna
bilir: Tobruğun cenubundaki Alınan 
tümenlerinin püskürtülmilş olmalarına 
rağmen cephede durum İngilizlerin aley
hine görülmektedir; İngiliz kıta1an her 
an çevrilmek veyahut denize doğru sı
kıştırılmak tehlikesine maruzdur. Rom
mel bunu gerçekleştirdikten sonra Lib-

1 

ya meydan muharebesini kazanmış ol
duğunu ilan edebilir. İngilizler Akruma 
ve Elademdeki kuvvetleri geriye çek
meden Sidirezakı elden çıkarırlarsa, 
partiyi tamamile kaybetmiş olurlar. 
Çünkü bu takdirde Mısır yolu kapanmış 
olacak ve İngilizler ancak arkalarını de
nize dayamak suretile Rommele karşı 

Sivastopol muharebesinde topçumu
zun faaliyeti ve piyade ve istihkam kıta
lanmızı hava kuvvetlerinin desteklemesi 

e ve inatçı muharebelerdan sonra is
~g>e~~~~~~~c<g~~~~tihkarnat ıiateminin oimal kısmı ve bil· 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

ON AKIKA 
••••••••••• 

Afrika ve Akdeniz 
harplerine dair Al· 

mao tebliği 
---*----

Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği : 

basaa blenin en modern istihkamı olan 
Maksim Gorld istihkamı İ§gal edilmiı,· 
tir. Bu aınetle bu kesimdeki taal'TU2da 
Sivaatopol limanı metha1inin 3 kilomet• 
re yakinine kadar yakla§ılmıştır. 

Kalenin cenup kesiminde inatçı bir 
mllkavemetc rağmen kıtalarımız Sovyet
leri tepelerden ve mühim mevzilerden 
atını lardır. 

Liman bölgesinde dü§manın takviye 
arabaları ve malzeme depoları hava hü
cumlarında imha edilmi~tir. 

Dit.ER YERLERDE Şimal Afrikada 8 inci İngiliz ordusu 
ikiye bölünmüştür. Bu ordunun bir kı:;- Doğu cephesinin orta kesiminde cep
mı Tobruk'a çekilmiştir. Mühim Alman he gerisindeki arazi~e bulu.?an düşman 
ve İtalyan teşkilleri Bardiya istikame- (Sonu Sahıfc 4, Sutun 2 de) 

tinde kaçan düşman kuvvetlerini takip .. _,_ -·-·-·-·- - · ···-·- ·- - ·-·" 
etmektedir. 

Tobruk kalesinin dış arazisinde bazı 
Britanya üsleri ve çöl mevzileri ele ge
çirilmiştir. Alman ve İtalyan hava kuv
vetleri ricat halinde bulunan İngiliz kol
larına malzemece ve insanca ağır kayıp
lar verdirmiştir. 

Sivastopol harpleri 
dün sabah vine 

ol 

"Sinop,, u sarstı! .. _., 
Sinop, 18 (A.A) - K!ııradenizdc 

Kırım sahillerinden ve Siv topol 
istikametinden sabah saat 4 tc b • 
lıyarak saat 7 ye kad r süren çok ' l\lcsuliyetin en bü' üği.i mnnlesef ·ur

Uınuzun , c c<'mi~ etimizin tcskilUt :z:, -
arı 'e iktisadi mc clelerde bil i nok
sanlığıdır. Yirmi sene cV\clinc .clincc

(Sonu Sahife 2. SUtun 6 da) 

Mihver kuvvetleriyle general Mihalo· 
viçin Yu"'oslav kuvvetleri insanca ağır 
kayıplar vcrmiıılerdir. 1nailiz askerleri Libyada bir ateş :mcvziindP 

Doğu Akdcnizde İngiliz kafilesinın 
imhası hareketlerine Alman hücum b<:ıt
Janndan mi.irckkep küçilk bir filo da iş
t.7ak etmiştir. Bu filo 2 İngiliz kruvnzö
rü torpillemiştir. şiddetli top sesleri i ıtilm' t'r. B n - i 

lnrda ara ıra zel 1 yi andıran ar-

.. ~!ı!:-~!Y.~~!.!,ur. ·- ·- ·-·-.. 1 
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.__. Korkunç bir macera ve fea akibet ...... ldlhM"'0 i0 ua.tma -ve ebiLfili-I 
k , • 1 

• '* 1 
............ .., • ' 

1 1 11 
........ mı •11 ~n z se~e• er• tesbit etmek vasıtalarmdan mahnDD ... 

pıla • '? • Zç ... w,... .. ilsw ... lıılır ...._ 1• 'I ....,_ İzmirle İstanbul .-asında işliycn sür- - lunuyoruz. Zeki kudretini, devietba .... 
111 ıı ı ........ .._ ..... Bil 6r. • d ._. • ı ı ..._. ._ at postalan ya CW.,-Ole lıaftMa iki· H dl d ı • dıiı herbangi hir td .. •• • W::: yıla 1 • ........ ... , • ., •• 'r ilk. ye çıkarılmqt&r. Birinci posta irm:rden asan a l e i annesi 1 --i ... de 1mıiıa edelılaMie 
"-' ' 0 \ ' ja • 1 'al' keia ...._ • ıl ,,.. •llı!aek her hafta çarşamba geceleri saat 24 de, eilenlerimb pek çok. 1lal ve valyet 1'I 

ite .. ; z ' t lkıml • hl ' • 9111 llııt?)'..aJ .... J • I' '1ı81a- ikincisi pazar s .... len _. .t de bre- im 
1 

? iken devlet tedbir&.inden tam ~ 
\'e ..,_ f' p • ...,_ ..._. ...,_, llııır "- w.:b* mi'* 'e ket eder.ek, Çanaklcale ve -Geh'boluyıı t Wdeımk lllıfl.i -~ldür. 
cak kız L ı ._. •ı; 1 ......... Uklı~ıl ._....._..._, rt c1-- uir~ak yola aLl.ktm aonra lstuaılu- yuya nası a ~.. ş • tstildmd "1İQya ~ __... 
uım-' 'trs• zen •• 1 ... ..... ... 1 1 dt•u.ııier- la gidecektir. Süraı peste1vı :lstaabul· an ketler her ~yden evvel o vesilı:alana da-
&. g ' ' , .ı ' • ıl •. 6. Alml ı ı ı • _. W' a .... "1.r ün d~ cie Çen•khJe " tfva eyledifi maddeleri eDeri a1tma ;ı.. 
rn...t , 'r a , ı •• ı ....ı ....... - , cw·w __.~ Uiri)r k1aniar --~ -'--- , , •• , ,.. ++ '1ııı1ır' Adı ... ~ın t I ·~ ı u aca . « CcBI ........... yalı illa?» fel7•1•ı .. Pıflılııle yorlar. Fi.t tayin ettili .-..n .,_ 
...--.-• 1 ,,_ap BIJle ~- r »<••• -•· ,,._ H _,. ıaı ına d ... S lllll il ~ mehalefilıtla....._ .... t ....... nn1ı1--1111----ız,...._ ..... ırnrlı 'ul ı 'J• .._ 'M-- ......... ----• Uan Gl'G~ CCI •SiM.MM •-ılı Ianna '911hlp 1mhutufuAcıt. ~ .. 
bi M' '.... ... ... ..-...__ --&.&- 1 ~ .__..a.. __ -· F • - J- - .-- aP ' la tık lllif Jı ri mt;. ..............__ "-'-•-ed .. .,.a1... n~ .. ~.ıı-- -•-- - _,,_ mazb•.ri.yete kavuşturan tefldlit a--
leı Is .......... 11 ..... ..... .... ..-.----...--- k Y-·---~ .... ~B~ 'UU"ln-. UMUXVA retlendir 
nwl , 1 

1 
, • ı/ltN ı•lt• ._- ı , 8 1 

..... 
1 1 

rlece ...-.... M 'eka-e i.u.ı eıiilen ~a uyuya a ç n. Razbre Feryatlarm devam etmesi UzeriDe 'bir Bizde .... -~ ~ ...,....; 
• Z .-ç •im a.ledi imıir ~ ew1ıııe uh- MellliWIK ı.a...,,aaesinde 6de fflerue- kaç 1dfi biNen f!'ft atnniflerdlr. Pabt . . .. ~ • 

cAh!_:_ ~-.. ı- ..._1...:.ı. .-1:1....-. mı,.llı Llb,aMI darum ""'e bir hal al~r: . eıllmitfir Bu ~ ._. fit\- den ölmüştUr. Bu itibarla hidiseıyi ay- ba -.da ISn. 1laı,e ~ ,ok- bir astihlK maddesme flat tayin~ 
UU'1IÇ na_. - - - _. -... bolllaiwlıa lal olarak yap. ~ ,.: 1 trn:i~ fa- dınlatacak blriaik p1ıu .ı.ak nılıatsız- tu. Çcıldaa 8U ~ at:dımfta. tpıi: o madde ortadaa :rok eluvslyor. uen-

~ı-:... .ı.ı..:~ 1.-:. tıtdan bir çevirme lıareltefi ile son 24 bt ~ u:.-:m. ile~ fh- lığı tespit edilen stıçlu Hasan kahnakta- glrmıler '8-ı Jalym• ...,.... ~ kara bo....._ hdb* ~·-~_!-'-~ 
-.,,~ --. _.. Jak, J18111uk. saat içiD ~ +ı1M "• etitildik- ._. ecJftn t ktir dır. O da doğru diiriilt ifade verememek- çıplak bir •ulte&te atSrtaaae fec!I ha1d. Yine itin1 eae1ia 1d &at ta,.;_... 

:ı:r.'= ... .,,!?• ,~de;;;:~ !:~lm~ t.:e':ı':z.m ~~:!'k nema 
111 

• 0 

1 

yece . te~~llŞULARIN SOYUCDtra mı ~~--~biri.__ ::.:er ':"=~ ., .. ,, .. ,r;Jlli 
bten ve kendir elyafı, kendir döküntü· daha gerilere, esas müdafaa hatlarına Gasl oA:ufa taleııe.111111 Hmn hakkmda kO!D§Ularmm verebiL - Annen nereıle e.ı.a? ~ filıt ıflıdllan .. ~-
lilri, )ilbnlllt cllkibıtuaG, 'lptek döküntt\- çek!hntşterdtr. Tpbruk ile Mısir aramn- lıl•ltPI dikleri -.Mmet .... Mir: Hawua verdili C9t'al> fUdur: smlaiun hatlıaa Wllen.Ma 'biri .... 
leri, faaulye, ~ nohut, dan, ke~k. da ıs&de 'Sai\ilde dar bir ybt MıhnJŞtır. Gar1 dk akulu son smıf talebes!ntıı 20 Hasan 1322 doiumludur ve b11..dıa bir .Awın nlaatça uyuyor. yor. Nitekim b.ir ~ pepılr ,._. 
pamuklu ve yUnlU paçavralar ve süt Salı akşamına kadar Akrumadaki fn- lumran eamartesl akşamı verecelf k~- ~üddc:t evvel Bakırlti:fy alcıl hastahane- TPDJKB11f Bta llt)CAJJBLE 1191 f8kii. lwir •ı•• h •••n fll!J .... 
ıo;::~._ _ 'H'A-ut h

81 
" -" giliz kuvvetlerlnih mif~afaaya deyam 1 set ~4 haziran çarpmba akşamı saat ı~e gıa.ek bir ~ bbnıf, iyiJeftlli Bu vaziyet ve cevap üzerine acele ka- ler ı.taabula ptti. Netim! Ça.1di ~ 

ua ,, ... .,_..,.... wü8Sııklan ma· ettikleri \>dd~illYordu. b zaıttandahberi 18.30 a bıralalrnıştır. Bu konserin bil- i~ın 1zmUe «nnemua yanma ~ rakola haber veri~esi _üzerine polis mt> bul fiat ---· Mba _....,.. 
Ü C!fer maddelerin ihracında fon afi- bu kuvvetlerden yeni bir Jiaber alınn- Jtık eJlka &öreceği tahmin edilmekte- tilr. OjlUDU dıi&Ayau Aer feY4eb fada mmtarı e'ft ~. BalaD ha ..... diavraMI. 
bacaktır. ~ •. seven Raziye, oğlu dönünce kendisine da llAll çıplaktı Po1tlı1.ri tltllatse Wr t1ıf litairde aıluılaüeri ka.iır .>rr• 

Ticaret tekAletinin bu bnsusbiii res- Lı"byıt havalarmda )ns:liz Ustlinl~ ır. çok i.vi muamele etmitt ka;wııdağı Be Def al.U e91aa ,..an.na çı1mat ft,,., .._ varclı. Bir ç.k aile ıeWeri ,wlE rJlld" 
mı tebflll 9çtbıca AhtfemiaWdb-. ~le ~ olar'Ak tı&iıtüyor. Al- V~lm,;dıe ~eJdıt•• la.ın11u. ~ teslim. eGait. 01b11ı eu:w- kika a,ttıl..,l:'j ~ e1We Wr fal. tek Wr ac ldle ........ icia ~ w ,_.. 

-------· man nakliye ~ollan, İng_iliz hava kuv- llall .... 1iıw& ~ ~ 18~ ~ ça=...'lwpliıle • iftir. v len.I Mlaı•weL ..... _.. Jı' ... fEVULADE llZlll' VER vetlerinin daimi tellllidI altındadır. Al- 1 i ça ışm~" ...--pua-taa _..,. & 1mtllllla41!'9- ,.... )ltdrrf 
V • man1wm ~Hl bdar fb+elnı Vilayetimizin muhtelif yerlerinde çı- lf'*"'· iler" b" r• ~ile':: IM-M !'!.~ (lliM9 w&.._ 8lllk ..... Wlmlr oo• varciw ve W.. ııfi -. 50 - • -- piiırıe bn \Üh'leler, yapıJaıı dstem1i ve dt- luuıtası~· U: 1~ ır ~= 1~ Sa~ ~ m~&: sattanUk isteaiyorda. Ym tell.iti _.. 

Cll 
' .a ı .&-...& s •M • ) uçalt faali:re&e 91Çebiliyor. nm1ı mücadele sonunda tamamen imh'l tu Araciea ,_,_ 18n~ ~." a--,. aaaçe -•· __,_ memmu La J.ılkmca fiamli bairia m t ., • - "'-~- _ı,, .... u:.. b. ---'- -ı.:-... 1-1- • UM' -~ ~ -- ~-- .. - ••• ....... .. '--' w ~ .. , .. __ ....a., ~ ~ ~ gelen bir Boyw haberin- - •r•· ~ ır r-~ ~.., -- lekıv hasta1mdlia, uaW ailııetlaİılliD Poli - Amal ..... S-! .- --;., ; 0'7· _..-

afi kazançlar ._ veısidem de • 'lWınık ' 5 '•• ;1 1 1 •• • clıjı dan 'ftktlete bftdirihnişttr. nübettiıji söriilaiiftiir. l'ilbldka -. 8-- U,.,.. -.ı ..,......_ ~ Wır çak m_g)e ... .....U .,.-
~=- f0 bin liıunn o.ta.. ~ b O o) kl.ıiir. be&Jeri emamda H-=ıe e\'cleJd cmD- .,.. - .. ,........ ,, ..,.... ınümldbMliir. ., ~ • -~ ....._11..1iJm 11 

• A-.. teNiii ..+iıie i L-ıt.c- ..ıu- lan kftı<n ve .... iM Miti aa'Nl"'m"u bir '""- ı- .... ? 7.olMi ••mlıak, ..,.. ;ahı ıwa .... ~ilb 'ftrsiJ'i nıui tll..._u eG için ~ e• ..... ..... ~ ~- .,lf-.___ Bİll 1-L .. 

iMi lw"m 1171'i zamamla Rh&a)euin ;:::.. ikiJe .,::;::•5J: :::-: lley•• Jl.Yllll . ::ıı!'tı~:ly1!'1..iıa:ıet .:::M:Z ..::- -~ falm lpnem, 711id1ıt-~ .-.=:...:ı:·=· ,. .. 
'!ene:-~ de -~ •u1aıa- eu.,.,.. 4iDln - edilc•trzıı b11di- tznm. .tJl,wti ..tne ~ ·~ ~ ket hastahanesine yatır-. ·-..... ~ Wr ... ---.. ..ıy. ...... e -- faa7at ,e&·Lhin' Wr .... 

of - f /t 192~ tarihinden idlraıew l»ir rijw. 7_• ~ dila belghy • '*'ümit- hiı iübari.Jle "ınleU& ı-·h-• -- Jik ..,_,. frr wtt le .._. R ı .................. w ,....__ v .. 
~nede iki def ... fazla bina 'ft ana 8cm bW llMel- olM'llk c.fa :lift tir. ~u peynırler J'anD perakende ola- \iye biufuDda i1'i ~ ..... d- bı91k tuta 'M1eli-' rlrd • ft tD- ........... .,_ .... fbdrıla mr"Mf 
ialıp ....... "7• MM }'8plnııp satmıt edelim ki hcl1tzleı ~ ~ aık ~ ktlosa M kuruştan sab- clıjmdaıı )'iae Babrlrıiiı, 'zssrt: t esiae yikle 8-.... M ıfbr. B.a ...... •--aldan md• !• ............ 
......... ela alım 'Ye 98tnn kr,medıeri .,._ ihtimalini l9E 8nftne a1arü Irü ft tra:ı- laııcaktır. 1abnlwı tmlNla ecWmittk· u- rbJe ... --U,up .o. lltalM •"elrAn ......,_ -· a! v+ 
emd•ki ... &Eerı.dea ,...,. tlbi tu· daki kuvvetlerden llir hmmıı• pt,a --o cCAN Kuırr.AaAN YOK MU 'l b rek BD. R b'e ....._ Wr Mı.le pksal- fumli mill......_ içtirılıp eıh + 
tulacaktrr. nakle bqlamışlar.tır Ba ka te'tlerden .... llelldiP tadPI Bu ~tle evm döw l:laMn ldt ..& 11111- Wrat lwh"mcdc •-· an w ._... kaWeleaWıa '1-e•' - W-

---MMııe--- bir km lıtıslr ~_::... otd ......_ ........ ...W nölteder geçiri,Jıor, ~YJ'Üla- llASAIOM son..mJllCLlla J1lil ei;Deldea ..... fille ,..._. 111-
ımrm a uaa,..;w~ tıl'ı _,_,_ : . ıs ...ı.u. bir W nlııi)"e iPacle e9'ie Rı-• ..... Wr im? ...... lıM .....ı; POJlll(M. aaık 8111'- Wr .... 

Borsa cfa flaber tailiyoı. ~ ~ Y--'"i lwımde bndat" clobJ17Gr, MiMii• hupahıord& Bıa. oldulu anlaplınca kendisi de Memleket kilit Jmdıeti De ..uv.aa ..... 
ALMAN - RUS HAB.B1 tücemn Şeıibt lteMirci mai -- ftu9e ~. ~ _. ft lwtlhnwlnfo ~ lolt4un"8 ~ Y, • A. 
Al... hup ~ Sivas&opolun e»- ZZ balya kend:r ipi bulunmasma 11ıtt1ıen itilip kak+rak tıtıhd(D ime 8-am ret altına allllbllfbr. Dan. ftılcWekımu- • 

nup cephn" dr miithiı pcUkht' açıldı- bunlan 9lıbf9 waetmedlll ve husus! mıntsiain ~ w ~alvarmalanna Jnl muavini B. Kemal Bebrda lıas6a- ~-------------
tını ve ıneıbW' Maksim Gorki istibkA- miişterilerine 365 Iruruştan fatura verdi- kulak aamadıtı, hastabiı icabı kafasına llaneye llclenk H8W11 Jıticftp ellılek is- Vl•an ru. ... OZOM 

111 S. 5rdapaıncwiç "6 SO 47 
51 K.. y_. 4S S() 46 SO 

9 F. Günce 49 49 
aunın da zaptediWiğini bildinmktedir. ği halde gizlice 400 kuruştaa parallDl takılıveren bu cinayeti işı.,..ce ferah- temiftir. Bir haylı Uztlntillil gıeçen \u is- ..... 
Bu istihkina SiVMI ııla il~ k6..ıre llknak wetile ..aığı i.....ae 1111111 lr:• ~ ~ llÔlfılmıfbr. Bir komşusu Bn. ticvap esnamda Bam flaY adının t.air Ticaret,,. SaMJi edaa 1'1111 
mesafededir. nınrna kanununa aykın hareket medde- Rasiyerun ccan kurtaran yok mu!:t fer- (Amerikalı) oWutunu aöylemek SUft- 8. llalllm Ba's 11umm brimelnf 
------------- s!nden adliyeye verthnlşt!r. ~ tfitmtf a de yardımına gideme- ~ •ı • ..._,, Ye lliıg mUıt IDllitımt Bn. Nebahatle t~ B. ~ 

J5 lllll'llfCI elnflelll Şevket KendirctniD düa rençber İs- mıpr. •• ıllllf ...,_ ~. Karadavuchm oğlu B. Alpm n1t1D 

118 ,.kAn 
20429'-~ 

.... 7 .... 
İkiçeŞCD..._ • .._ oğlu Basım maile 15 kilo k.6-i 490 broştan ver- törenleri dün aat 18,30 tla K~ 

adnıda 1ıirl. bitip ekmek salldrn - halde fatarum• nok.n gösterdili Metres katı·ıı· Abdu··ıazı·m park gazinosunda leçldft '* dlrfttl 

No. 8 4S 
No. 9 46 

tutulmuş, bu ekmekleri Anafartalar cad- de iddia olunmaktadır. k1ltlesl humnmda yllpllmqtlr. S.. 

•esinde 151 sa. yııda. aşçı Saim_ den aldığı- _. __ fru-~a 0R-aJll-a-..ae ... :letler-•dll-ertz.--------• 
.... .. . 
No.. 11 .S2 

~707 Uo zeytinyaia 97 97 
u... 

il s toa ..... .S2 S3 aı iddia etaıı.qür. Hasan ll1ill1 korunma .....- .. .,,,.... CWJ•nu H b 1 d ld arıüddeimaı41'oe verilmi;tir. WnwU ·:ı::e~le Kad- a yre o u a tutu u IZMtR ASKERLiK ŞUBEStNDEN: 
Huaust iflerinde usta, kalfa, pak. 

amele, i§ç1 kuDanan lf sahipleri (ttlccar, 
bakkal, lokantacı, ttıtilDc&, bal bahQe ve 

Abclaldzlnl, annesi,,,,,,.,,.,..., la ıfl•e gellPIB.,.. ailrll sahipleri) yaniarmda bulundur· ıs n wı 11:- M :-oı ı~. 
L:J L: (Jıj :J-..J r~~ r_•_S. L:::...~ 

~· S 1 l'.J E M A S ' ~ D :... 
f""'" 

MATtNELEftlEI tTfBA· 
REN FEVKALADE REFIS 

IMiJiik w _.tetem 2 filim birdea 

auaruı.111 
TYltONI! rowa -LhmA DARNELL 

hıiJme 9itallt oriJlaal nBsluısa 
YA2'ERLO KOPRCl•ö 

BOBEBT TAYLOB - VİVİAN LEiGH 
SEAN'SLAlt: Jtartuhq • UI •e '1,50 de 

Vaa.le Z,U • 5,58 ve 1,31 ü 
Cumartesi ve Pazar • 1%,30 ela 

Ege Halkına Müjde 
Belediyf! Sahil Park Gazio01uoda 

Çok ..,.. ledUirlcWnla ptirmei• rmvaAık eliftwım ftdıiJ ha 
~ 9"İmli yıldızı " Ses Knliçesi 

Bayan SuZan Güven 
Aına ... ._.. uhr'cı;I " ile Wrlilde lt/llMI ........... un.en 

---~-

ri Kutluk biçki ve dikiş yurdunun bu 
1ıl zengin ve çok ...tkinne bir suret
le hazırladı&ı eserlerini; atelyesin.i Kar
fıyakaya nakletmif bulunması milna.se
betiyle Karşıyaka haikevinde bir sergi 
teldiyle Pazar gUııtlnden itibaren teşhir 
edeeefi haber a1mmqtır. 

dukları adamların nüfus cUzdan1annda 
Henüz kaim bir emv perdesly1e arttı- aıediğinl ~lmUtt fakat bir u tezyik 9'2 lrtlyat yoklamnı ve askerlik clmu

lil oı... Siaekli clnayetinia anahtarmı eörUnce kardeşinin Hayraboluda saklı mu o1mryanlan hlzmederlnde lstlıdlal 
elillde buluadmua ,.,....nn aranmakta bulundujnnu ifta ebaıiftiı'. Bu ifade U... etmemeleri •e fUheye g6nderip dmuın
oldukıenm ,......pm. Benıl>er yapdıll rine dün Al>d01Azlm Hayraboluda tevkif lannı teıııl>it ettirmeleri Jhmıchr. 
AWfiliıwimm eli.J)e '°k mmfir bir cim- edilmiştir. A7m hldhlde allkala oJdD. Bu glbl Mkeıl bmnederbü yapuuy..,. 
yete kurban Pıla znallı Eminmill ce- lan zannedilm AWt•Msnin ...- Ba- 1arı hizmetlerine alanlar meıt mnlllre-

BIP ıl'llMI-· .__ ... _ sedi verilen :riiıbıat U.rine d.fmdilmit- fize, kardeşleri Ramize ve Kuatafa da ımıe~ Terilecektir. 
s--MH .....,uwu tir. . yakalanml§ bulunmaktadır. Hep9i hmi- Böyle .. erlik hizmetlerini llPIDY .... 
lloğalda lzmır zabıtası suçlunun kardeşlerini re l'Jtiri]mek iizeN .ıu. a.,nboludm lan :aabata lnaYYetlerinia umumi kDD?ıl-

ŞelıitJeıde ı• lnd mbkta 10 ..,ıh ft •Mliııl benberine alarak memJebti polis nezaıellnde ,..ı. ~· IUnden ~el fUl>eye aönc)ermeleri bDdi 
tvcle oturan Ahmet Kadri Ydınnm tı.b- olm Bayraboluya littiiini ıe.bit etti- Muhitimizde ~ bir aWm apndı- menfaatleri iktit1RMeedu. 
çetlndeld havuza s.... ..a... dokuz ..._ tinden keyfiyeti telanOa llaynıbohıp ran bu menftr clBa) eti &'1111 earm per-

t....a .,.... .1- biJdir:mit ft yak•lanmunu Wemlpi. ._ delini .Mdtlllıdnlen ..-ır.deifl Ra- tır. 
pnda OJnarbn dOterek holul- wlkl liln yahlamn Al>clillklmln Mm- mi8enln fÖ1iNell hr 1111 hlkhnıllr. ~ Ap.pda adları yazılı futbolculann ta.-
~.; ~-~ ı.ı.a F-1 Ramize, Ba,nboluda ftftllll ifa. Jaı1ar biN 9ltiftllael ır:ıMta ifadelerini JiıD edilen alin ve saatlerde stadyomda 

ı INMI ~~· dede cfnayeHm hüerd.r olmechlnn, telWt edeeek Ye- evrakı adli,e,e .erile- futbol levazımlariyle 'birlikte hazır bu.-
iri .................. bn1eti .AbWhhnle birliktıe -.,aba e&- aebir. •ınmalen futbol ajanlıimdan bildlril-
IWlr.....- Şayak falırik-mcla yapd- ınektedir: 

ınalda Gla inlatta çahpn uata1ant.n K • • b• • F tbol 1 ,,,,. ALTINORDUDAN: Necati, Adil, !fi.. 
N-m otlu ne.a.n "v..- o11u Ya- amoç vergılii ırın· u eu ara nazarı 1azi, Hüseyin, Halil, Nunıllah. 
pr, 4 _.. irflhmWrl WnJenlD ~ • tak •ı• Jd• 1..,. d l ALTAYDAN: Sellmtffn, Ali, Halil. 
1umc1m 1ı1r1 lllldlldUlllnde ,.. .-,. cı sı ı ge ı ve ame ı ers er Şeref, nyu, Hakla~ Ş1na1L 
mit' da. Y11pr .p 1iUft1Ue ,anJ.n- 4 • GöZIW>:: llept, AJaett&ı, ._., 
DUf w memlebt ı...tanesinde tlldm al- N2 mali yılma alt kazanç yergW W- :lstanbuldaa elen öPetma Mr. Mak- :t1' &nin, dt. Fazıl, Adna, y..,. 
ima • 1•""'1fbr. rind tabitiniıı tecB,e zanumı bu aym rey her hafta ~ ve Cuma gOııle. ATBŞtı:N: lsmail, Avni, Jılua&er, 

.,..uncu llinll nihayet bulaeakbr. Bu itL ri saat 18 de .Alsancak stadyomunda ap- mıet. 
bula maliye fUl>eleıinde faaliyet vardır. tıda adlan yazılı futbolcuJara öa6milz. D. SPORDAN: Şeref, il. Ali. Ruhi. 
Bu ay ..ıuna kaUr verp borçJarmm ilk deki temsil! m'kel>aka1ara hazarlılr. ol- lükme&.. 

llAVACll• VE SP0a: Bu aBze1 tabltiDi ~enler hakkmcM Temmuz mak ve umumi mal4matı arttmnak ~ KARŞIYAKADAN: Hidayet, Hakkı. 
Te faicWl mecm••m• 311 inci ...,_ .,_ ayında taı.11 emYal lrumgp htlk6mJeri ıe auad ve ameD 4enJer verecektir. AJAettin. Cemal 
n, m ... m .. ..,..-. lıir ..... .. ... ..ıu-e.Jr " dnlet •1-klnı 70s- Bu derslerde bö1cenNz futhol mı~ Diğer birinci takım oyuncuları da bu 
nk çıkmıftır. de oa MZalı olarak tahlil edilecektir. aörU. Vahap Ozaltay da hazır buhınacü- çalıımalara iftirak ~. 

ml ...... tA'I' 
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ILft._N SOVIETt.ERE OOIE 
(B~tarafı 1 inci Sahifede) 

SiVASTOPOL KENARINDA 
Moskov•. ıa {A.:A) - Prav.a ga

zeteeinin Siv opol u'ha'biri yazıyor: 

Matbaacılara 
Haziranın .22 nci P~tesi günü saat 

16,30 da Ticaret odasındaki içtimada ha
zır ıbulunmal rı rica olunur. (1545) 

VllÇeı Balmi Encümeninden : 
Smnifir tamirine ait ptirça'Jar sbtıfl alınacaİıtlP 

1 - Tamir edilecek Üç silindire lazım olan 2432 lira 1<.ıymetinde muhtelif 

l'icaret veııaıetinden : 
Muhtelif maddelerimiz i~in tesbit edilen 

Dün Alman Romen kıtaları şehrin ce
nup kesiminde iki hücumda bulunmuş
tur. Birinci ücttmda Clü an bvvctleri 
zayiat ıpüskürtUlmü , cinci hücum da
ha büyük bir şiddetle yapılmışsa da bu 
<Ja ayni şekilde geriye atılmı~tır. 

1Zl41R BELED!YEStNDEN: 

parçaların imali ve edariki 18/6/942 tarihinden itibaren 15 ~ müddetle 
1t e"ltsilımeye lı:onmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 182 lira 4 kuruştur. 
3 - isteklilerin liste ve şartnameleri görmek ö~ere ıher ün lzmir urutik iltraeat flatlarl oe foıı milıtiı~ı aşa

ğuJa 41öster.ilmiştir. 

ihraç malı Maktu fon 
Tıon b na 

lJira 
1 - Zeytinyağı: 

% 5 nsi · 
2-Tıi.1 = 
Oğla'k 
Oğlak JI 
Kastamoni 
~dlli 
1nce 
i.vı 
Konyada"' 
Sıra 
Konyao:va 
Boz 
Deri 
7-ağh 

San 
3 - IK-eçi blı: 
TıaDak 
Kvım 
4 - P.am.ulc: 
Yer1i 1 
Yerli n 
Klevland 1 
K1ev1ana 11 
5 - Yailı ~: tlt 
Suaam, ve lftlavı hat
haş tohumları (2)' 
Kendir tohumu 
Ayçiçırıği t°'111mu 
Yer futığı (kabukla) 
Çiğit (ab"lıl' 
Çiğit (klevland) 
Çiğit ('-'erli)' 
6 - '·ı11:>e: 
7 - Palamut: 
T•nak l. f4, 42f 
Krible (% 36) 
Blrau ( rr. 34) 
J Dal.iirti 1(% 32} 
il natiiTd. ( % J 1 t' 
il Emaiııı (O! .30) 
U EllfRiaı (% 23) 
a - P.alıunnt ı,,.v,...;: 
9 - Afyon: 

1 o - Deriler: 

l50 
250 
250 
250 
'330 
lSO 
310 
330 
.330 
3'30 
'360 
36e 
360 

.67 . .'S 
2.5 

-
37 
25 
23 
'J6 
18 
29,S 
31.5 

1 ·' 
A4,61 

1 ··'' JO,JOi 
7.4S 
5.JU 
4.0ı6i 

4.Ji 

ihraç fiatı 
(lfon ıdahilt 

T '<>n 'başına ira 

1. 150 Fob 

,,6'00 
3.400 
3.350 
3.2SO 
3.200 
3.•00 
.3. ıoo 
2.950 
2,950 
2.7.SO 
2.i'JOO 
2.'6SO 
2.650 

1. 100 
2.100 

'95~ 
930 

1. roo 
1.070 

480 
345 
!70 
540 
1ıss 
145 
J 3S 
ns 
IJ3 
U8 
U9 
'04 
95 
-87 
79 

330 
.H.SOO 

c 

"' c 
oC 

c 
c 
c 
« 
c 
c 
c 
< 
c 

« 
c 

c 
'« 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

izm:ır 

İstanbul 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 

Mer ·a 
c 
c 
c 

İstanbul 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

fmıir 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

tm.n\>ul 

Tuzhı oyım. dcriai ı.fS 2.200 
Hava ılwnn:u. koyun GHi.si ~ 90.S 3.' 00 

c c 
c c 

Keçi dcriai 220 .3.100 c c 
Kuz derili '64 J.ZOO c c 
Oğla\: demi 15?,'5 3.300 c c 

11 -· Keten elyafı: 12,S f. 100 c c 
12 - Kendir elyafı: 58 1.400 « lmıir 
, 1 - Keeclir Clö1ıiinlüaü: 32.5 500 c latan bul 
a .. - PamUk clöküntüti.: fiatt ileride tesl:>it ~clilecebir. 
15 - ipek döküntüleri: 
Kamçıha11 
Ka f tava «libi 
Delikli kaıta 
Esmer kamçıbqt 
E.K.tra ipek bnğt 
El\'all ipek ~ınit 

16 - Fasulye 
'1 - B.klu 
18 -=. Nohut (natürel)' : 
19 - Dıui: 
20 - JCepelt: 
21 - Paçavra (pamuklu)': 
Yeni Amerikan l;eyaz 
Yeni beyaz öilto 
Veni nmltU 
Eaki beyaz 
Eski 'renkli 

22 - Paçavra 
0

(yün1ü) : 
Beyaz çorap pala 
Renlcli çorap 

2 3 - Süt tozu (tonu) : 

362.5 
10 
ıse 
212,S 
ts5 
es 
49 
,6,8 
13,3 ,. 
7 

S1,S 
49,5 
Z6 
12 
12,5 

51 
51,5 

10.500 
2.450 
9.150 
~.500 
5.400 
L 00 

J20 
t9G 
210 
1'4S 
10) 

1.100 
1.030 
eoo 
560 
500 

eoo 
420 

3.000 

« 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 

c 
c 
c 

c 
c 
c 

« 
c 
c 
« 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
« 
c 

c 
c 
c 

( 1, Ba fiatlar 1M2 rekoltesi fiatlartcbr. 
(Z) - 8eyu ~ tolrıwmman fiah mavi ......... toMaıw91 fiabaa. pr. 

le.bit 'ft td>1ii ~. 
lhracatçılanmız.ın bilhaıısa şu noktalar üzerine dikkat nazarlarıni çelcmeğe lü

~m görü1müftiir. 
1 - Bu fiatların ilanı muhtelif ihraç maddeleri hakkında takip edilen lisans 

politikasında her hangi bır deği~ikliği tazammun etmemektedir. 
2 - Yağlı maddeler iç.in ilin edilen fi.atlar l 942 yılında istihsal olunacak 

mnhııul lıak\mda tatbik edilecektir. 
3 - Fiat anlaşması bulunmayan memleketlerle yapılacak ticari mühadele

!erde ve takas muamelelerinde ihtiyar olunacak hareket tarzı ihracat birlikleri 
umumt kitipliğ-inden öğrenilecektir. 

4 - ltbu ilandan evvel yapılmıJ kat'I eabşlar 21 Haziran 942 cumartesi gü
nü saat 12 ye kadar birlikler umumi katipliğine müracaatla tescil ettirilecektir. 

(1551) 

• ı ı 11111111111111ıııııı11111111111111111111111111111111ilmı11 

~ Ankara Radyosu ~ 

! BUGONKO NEŞRiYAT i 
iiin m 1111111111111111ıııımııı1111ıın11111111111111111 ıiiı 

7,30 program ve memleket saat aya-
n. 7.33 müzilc: (pl.) 7,45 ajam haber
leri. 8.00 müzik: (lp.) 8.15-8,30 evin 
saati. 12,30 program ve memleket saat 
ayarı. 12,33 müzik: şarkı ve türküler. 

KARŞIYAKADA 

KAYBOLAN BASTON 
13/6/942 Cumartesı gecesi, geç vakit, 

Karşıyaka sahilinde, Kargıdan, manda
lay mam<Uitı, tek boğumlu, ince bir bas
ton kaybedilmiştir. Yüksek bir maddi 
kıymeti bulunmamakla beraber bir aile 
hatırası olması bakımından, bulanların, 
Karşıyakndn sinema altındaki sahil kah
vehanesinde şef garson B. Kadriye tes-
1lın etmelerini rica eder, kendilerinin 
memnun edileceğini 1bild.itirim. 

K.IRKAGAÇ ASL!YE HUKUK 
MAHK.EMEStN!DEN: 

Rus a a kuvvet ~ ceıı'he ~ileiini 
ve 'bilhassa cep'hcye yürüyen aüşman 
teşekküllerini muvaffakıyetle ve zayiat 
verdirerek bomba,amıştır. 

Moskova, U~ A.J\t _ l()e>ğu ıccp e-
~indeki -.daTam şa ilde hUli ilc-
bilir: 

Sivaetopolda R~at A1man hücumla
rına karşı her kanş top~ · ddetle ımü
daf- edi.yoTlar. Taganrog ~ &Tvenko· 
ya arasını::la devriye E aliyeti olmuşt<rr. 

HARKOFTA 
Harkofta düşmanın hamelesi hwnı 

kaybetmiştir. Mevzii Sovyet karşı taar
ru7 ları lcaydcdilmek~ir. 
BRıYA.NSK VE KLE.Ni 1DE. 
Briyanskt.a teşebbüs Rusların elinde

dir. Mayn tarlalarını temizliyen kıtalan
mn:. önemli bir tepeyi ele geçirm' ler
d.ir. 

Kalenin kesiminde Yunsaya Vidoviaa 
köyü düşmım b.rp hücumlanııa 4'.•rıı 
muhafaza edilmiştir. 

iLMF..N VE LE.NiNGRAD 
llmcn .ıölünün cenubunda çeteler ba

tıya doğru tedrici ilerÜycn krtal.anmıza 
yardan etmitlcrdir. 

Leningradda mahalli aavatlar olmuı. 
düııman aih kavıplara uğramııbr. 

EN SJMAIDE 
Kareli berzahında ~n Ru• b~ıaı 

Üzerine &'.a../b.ettilc.leti topraldan "RCrİ al
mak. için Finlilerin te~büs ettikleri 
!hücuml&I' püslcürtü.lnıüJtiir. Kutup deni
zi çeV1'esinde maya ayındaki ilerlemeler 
nctice!!İnde kazanılan yerler muhafaza 
edilrniftir. 

Moskova. '8 {A.A) - Pravda ga
zıeteRİ 'hiJcUrlyor: 

Dütman. Harlıı:oF bölaeainde ileri 'h.._ 
lara yaptliı hüc:ur:Dlatda hiç bir muvaf
facyet dde edcmemlf ve ağır k2')'q)lara 
uğramıştır. 

1 - Belediye Çocuk Yuvasına Senelik 
9000 · o tu rrmda te · tip ekmek satın 
alınması i ~·aı · eri müaürlüğündeki 
şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zan ığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
1499 lir.a 40 'kuruş ımuva"kkat ıteınmatı 
112 ira lJ6 bruştur. Ta'UPlttin 'teminatı 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle 3/7 /942 dahil tarihinden 
20/7 /942 tnOıine adar haftanın 'Pazar
tesi, Çar~amba ve Cuma günleri saat 16 
da encilmene müracaatlrln. 

2 - Belediye Çocuk Yuvasına senelik 
3600 kilo Koyun eti .ile 60 ıkilo ciyeri ve 
60 k:ilo beyin satın .alınması işi, yazı iş
leri müdürlüğünde'ıci ~esi vcÇh.i.le 
bir ay mUddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Muhammen <bedeli 3750 lira muvakkat 
teminatı 281 lira 25 kuru.ştur. Taliplerin 
teminatı öğleClen evvel i§ bankasına ya
tırara'k makbuz1ariyle 37i/1942 dahil 
tarihlııclen 20/7/1942 tarih.ine kadar 
haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encü.mene mür,acaat
ları. 

3 - Altmordu mahallesi. 965 nci so
ka'kta kanalizasyon yaptu-ılması, yazı .iş
leri müdürlüğündeki lte§if w şartn:a:nesi 
veçlıile açı'k wiltmcıye ko.ınılmu~ur. 
Keşif beiie1i 549 lira 80 kul'UI muvakkat 
teminatı '1 lira 29 kurutiur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ,ya
W-a.ra'k :ınaıd>uzlari;yle lhale tarihi olan 
3/7/942 Cuma ıgünü saat 16 ela encüme
ne müracaa\.ları. 

ol- Belediye Çocuk Yuvuına senelik 
9200 kllo :tnek Sütü satın almması i§i ya
zı Şeri müdürlilğündeki §artnamesi 
veçhile bir ay müddetle paz.arl\ğa bıra
kı'lm~tır. Muhammen bedeli 1845 lira 
muvakkat teminatı 138 liradır. Taliple
rin teminatı -öğleden .evvel iş bankasına 
yatırarak makıbuzlariyle 3/7/942 -Oahil 
tarihinden ~ıııısu ta.rihin'e kadar haf
tanı1l Puartesi. Çarpmba ve Cuma 
günleri saat 16 da encilmene müracaat
ları. 

S-131G sayılı 'SObkt.a 365 ncl adanın 

yolları .mıntak.a müdürlüğüne müracaat e<Jcıbilir1er. 
~ - Eksiltme 2/1 /9:f'2 arihıne r-astlayan perşembe ~·nü saat 11 de vilayet 

daimi encümeni odasında yapılacağı ilan olunur. ~ 9 as 3436 ( 1543) 

i LAN 
•ffayet i>aimi Encümeıtıııaen : 

Nafıa dairesine ait 30 el arabuı ile 500 kazm'll, 500 lküre'k, 25 küskü, 25 
keser, 50 çapa, 2'5 sinyal, 25 kova ve 25 üzgecin müteahhit nam ve hesabı
ha yapı)acak ta.mirah 740 Hra 25 kiır~ bedelle 10/6/1"9~2 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle ıpuarhlda e!csıltıneye konu1auğun<lan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlayacak1.arı o/o 7.5 niaebetindeki temi
natarile birlikte 25 /Haziran/1942 perrembe günü saat ~ 1 de vilayet daimi 
encümenine baş vurmaları. l 3 19 32 5 6 '( 1 :ıJSO) 

ViUlyet Daimi ElfCiimenfiıilen : 
~uvakkat teminat 

Bir yıllık nlikdan 
Kira bedeli No. Cinsi Mahall Mevkii L K. 

40 2 Oükkin b:miı- 2 nci kordon 3 00 
~ - ıdarei 4uısusiyei 'Vilayete ait yUkanda ev.safı ve muhammen kira be

deli yazılı gayri menkul •16/912 tarihinacn 31 /5/943 taYihine 'kaClar bir •e
celik kiraya verilmek iizere emdiclen on gÜn müadet1e müzayd:leye onul
~tar. 

:2 - Müzayede müddeti 1.3/:6/942 tarihinden itibaren "On ':gÜnClür. Yevmi 
ihale olan 22/6/942 tarihine müsadif pazartesı -günü saat W da vilayet .Oai
rni encümen'inC!e ıo c:&ktır. 

· .3 - Mava'.k.bt teminat mildlnı 7 lira 50 kuruştur. 
4 - Mubammen kira ıbedeli ir sene evvelld kira m.i.kdan olup milli ko

TUJl'Dla hnunanlan 'h' ümlerine ~re bu mikaaraan fazlaya arttınlamaz an
cak ayni 'IDlikdan mlip1erin eaddüdü halincle :talipler arımııaa ikura "QC.kile
cıelctir. 

5 - Kira ~attlanm i)ğr6mnek i eyenler her .gÜn ,mı.İhuebeyİ blJSUSlYe Ya• 
ridat "nriidürlüiiine muraca.at e&e\;ılirler. ~] l 9 '33'83 ( 1'520) 

İzmir lnhisa,.,,,,. ~BPJ,,.,...en : 
Baı -'idürlüğümüz ve i:cnit tütün fahrikasınca 942 mali yılımla yııın'lacak 

mamol !)'apt'ak tütiin aanc!it ve balyalari,Yle malcine abamı, 'boı bplar w 
sair e,ya nl&liya'tı, 'i./7 /942 tarihine müsadif per§Cmbe günü ısaat on 'bette 
ihale edilmek üzere bpab -zarf usuliyle eksiltmeye "lconu1m.,tur. 

.Miib'a:mmen he!et tutan (29220) muvalcıka.t teminatı (2,91.50) lirulır. 
Şartnamesi levazım şuhemizde ve ~stanbulda tıa'bn.a.ıhr eV'Ulm tn6dürlü

iünde (Kabal::a.f) ıgöıül&bilir. 
latıillilerin 2•90 ayıh bnon ~erine ~öre lıunlıyacak.lan teklif melı:

tuplanm. .nı.uval&at temiaat nakit makbuz veya banlca teminat melcluplariyle 
2/7/942 ıgiinü saat on dörde kadar bq müdürlüğümittdm komisyona 'mlık-
buz mu\cabllinde vermeleri ilin olunur. 18 !! 3342 ~'530 
~Y.:::><:::ı-<:::..<::::ı.<:Slc:::>ııı:::s;t:::>'c::>"~~~:><:><::><:><::><::ııı<::::..<:ıır 

tZMlR sıcıu TlCAREl" MEMUR- 51., 50 metre mura~ ıt 5!Y~h v-
LUôUNDAN· SAYI 4495 11!6 942 summ satıp, yan~ :rnü.dürlüğUnôe.. 

lfGhlrD~•dlll 
j .... Mllfi Kel a1111• M~llJlllillen : 

· ki 'Şatlnamesi veçhile .çık ;u-ttırmaya b. 
İz.mirde Atatürk caddesinde iş banm- nulmuştur. M1ıhMnm~ bedcili .1030 llira 

da İzmir vilayeti dahilinde satın alacağı muvakkat teminatı 'l7 lira 25 kuhiştur. 
arazi üzerinde ortaklara birer ev yaptır- Taliplerin teminatı ö(kden. eınel · ban
mak ve bu eYl.eı-in bedellerini umu.rot kasına yatırarak makıbudari1le ihale ta
heyetçe ka.rarl.aştınlacak müddet içinde rihi olan 3/7 /942 Cuma ,günü saat 

F'e.ı:'la ~iatla llcömar 'S&tm'llk: S'llreti~ milli bnaıuna ikUltUND& mulaale!ettea 
"SUÇla ci. K.uan\ina 30'\ sdktı.'lt 121 o. cft.D alt ~a lömürcülii'k ya
,,an f-luan 'Oğlu BaYTllm 'Okurcan iıalkıı:ıd& ~ılan ckırutma ısonwada suçu ... 
f)it göriilmckle millf lkorunma kanununun 31/2, /59/3 ve 63 CÜ maddelerim .. 
cibince beş lira •gır para cezasiy\e m&lık"'1iyetine ve yedi g\iu. müt!eıle dük: .. 
kanının kapatılmasına ve bu miiddt:t zarlancla ticar~eu. menine ve kapatılma
.. lı:eyfiyetinin l:ıiiyiilc harflerle yadaralı: göu ç.arpauk yerine ...linaalNl ve *IO 
delUi 'Olu ömürlerin müaadesine ~ M&künı flhasuım ~azete ne ilanına aair 
verilen 5/6/942 tarih ve ~ 9S eayılı l\ülc.mUn atl1Cfliği ·ıaıı olunur. 

ve aylık taksitlerle ortaklara ödeterek, da encümene müracaatlan. 
evleri kendilerine mal etmek. kurulacak 19, 23, 2'1, 1 3463 (1547) 
mahallenin umwni hlı.meUerini tem.in 
için lüzum görülecek t~ebbüslere giriş
mek üzere teşekkiil eden (hınir Bahçeli 
Yuvalar kooperaüii> şirkellnin mukave
lename-si ticaret kanunu hükilmlerine 
göre sicilin 4495 numarasına ka7ıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 - MUKAVELENAME: 

1.ımlr .sicili ticaret memurluğu resınl 
mührü ve F. Tenik imzası. 

PROTOKOL 
1mıir üçüncü noter.i. Süreyya Olcay 

tarafından 26/1/942 tarih ve 1'01 umu
mi No. ile tasdik olunan d.zmir Bahçeli 
Yuvalar kooperatifi• ana muhvclena
mesinin 6, 9, 38, 57, 59, 60, 65 nci ınadd~ 
leri mevzuat ve kabul olunan prensiple
re uygun görülmediğinden veUlctçe 
tashih edilmiştir. 

T. C. Ticaret vekroeti tc§lci.litlanduına 
U. MüdürlüfU tmza A. Sakman. 
Bu esas mukavelename icra vekilleri 

heyetinin 23/3/1942 tarih ve 2/1 'l591 sa
yilı kararnamesiııe istinaden tasdik olu
nur. 

T. C. Ticaret vekaleti tcşk.ilitlandı.rma 
U. Müdürlüğü lmza A. Salanan.. 

tZMlR BAHÇELt YUVALAR 
KOOPERA.TlFt ESAS 
MUKAVELENAMESt 

-1-
KURULUŞ VE MAKSAT 

1 - Bu esas mukavclenameyi imzala
yanlan arasında değişik sermayeli ve 
mahdut mes'uliyetli bir Yapı Koopera
tifi Şirketi kurulmuştur. 

2 - Şirketin adı dr.mir Behçcli Yu-
valar Kooperatifi> dir. 

3 - Şirketin merkezi tzmirdedir. 
4 - Şirketin müddeti 30 yıldır. 
5 - Şirketin maksadı. 
a -1zmir vi.liyeU içinde satın alacağı 

arazi üzerinde ortaklarına birer ev yap.. 
tumak; 

b - Bu evlerin bedellerini uınum.t 
hey'etçe kararlaştırılacak müddet içinde 
ve aylık taksitlerle ortaklara ödeterek, 
evleri kendilerine mal etmek, 

c - Ortaklar tarafından bedelleri ta
mamen ödenerek kendilerine mal edi
linceye kadar bu evlerin bakımını temin 
etmek. 

d - Kurulacak mahallenin umumt 
bir.metlerini temin içm luzum ğörillecek 
teşe'bbUslere gi.rişmclc.tir. 

Acele satılık 
3446 (1550) 

MEMUR ALIHACAD'IR 
Kclvinatör markalı döi't gozlil 

8 kutulu dondurma .maklneSlyle 8 
lambalı Markoni markalı Gramo
funlu radyo taliplerin. Tayyare Sııe
muı bnfecW Beşir Oka müracaat-

l'aa Ultdted fiPltdl ;....,,. Şrrllesl•ale• : 

ları. 1 - 3 (1552) 

Makine le çok Ml!'i yanbileft, -dosya ve mutlıMte itlerincleft ·~ an
byan, ~et veya müesseselerde çalııma~ ucretli !bit \,ay 'Veya \>•yan memur 
-almaca1mt. tbraz -et!eeeii e'Miyele ~re 50 \iraya kadar tkret 'ft?'ilecektir. 
Lii%urnlu 'ftsa.ıti ile beraber ~üçü~ Kardıçalı haııı ~tındakı ~l nıüdiitlüğü-
ne mllrataat. t'8 1'9 ( 15,2) 

$alır Dilslz &Je Körle,. Mltusese.11 MldliltJMOltiıdeil : 
~ 7.5 ma

ftliat ıtemiaat 
Ura KT. 

S.d~ (Urfa> 
Pirinç (Bur• kan 

1200 Kilo 

Çoğu 

rsoo Kilo 

Beher kilonun llMlham
men bedeli 

Kuruş 

194 
--au 2s 

kıl~ ayan) 1000 Kilo 1201> Kile 54 48 60 
Ze~aiı (~ahk) SOO Kilo 600 Kilo l O 1 4.S 4S 
Koyua eli JSOO Kilo 4000 Kilo 120 360 00 
S.itr eti , SOO Kilo 2000 Kilo 90 t 35 00 
Patates 25QO Kiı. 3000 ilo '.35 78 75 
Saiır diJ.ü: Ye CÖtlH miieuueii!oin '9-4! ...ıt yılı iM:İyaeatından olan .,oltarıcıla yazW. altı "Me&ll 4ı1cla .maddeleri. 

müteahhit tarafmdAA J9Pılaoalt biitiin bauftt ...... n.T bil~ müemeee tuafından tesviye edi1me1t suretiyle açık 
e1aıiltme,e ltOIUll\lfbli'. Şartname ..bbat mwlürlüfünde ve 'mÜeseeKde ttt>riilebili.r. lst.kla.ria 3 T,ee0011a 1942 ıcwna 
a\in.ii tıaat 1 O da .bhat müdiirl" · de tepiılckUl edecek komi.syona ttı\iracaatlan ilan o1unur. 

19 23 25 l8 l417 (l543) 

lstanlNll Sıhhi Möesseseletı APttırema ve EJısflırne lıondsyenı••s21 : 
Cinsi A:zı Çoiu Muhammen M. Teminatı Şekli Eksiltme \arih1 

Fiyat 
Kuruş Sut. Lfra'Kr. 

Kuru kayası 10400 14900 157 175' 48 
Kuru fasulya 42850 5T600 33 1425 60 
Nohut 31100 36100 .'33 893 48 
Pirinç 88200 117500 65 5728 13 
Yeşil mercimek 1•600 22150 27 448 54 
Kırmızı mercimek 1700 2400 32 57 60 
Kuru 1lzüm 17930 24550 89 1638 72 
Kuru barbunya 20800 29500 20 442 SO 
Kunı solan 44500 63500 26 1238 25 
Patates 96250 132000 3T 3663 
Soda 14800 18700 14 196 '35 
Domates Salçası SOSO 4850 84 274 05 
Tuz 21750 27700 11 228 53 

Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kopah 
.Kapalı 
Kçalı 

29/6/1~42 Pazartesi 15 te.. 

Sıhh1 mUesseselertıı 1942 yılı ihtiyaçları olbaptaki şarlnatne vo nü.muneleri veçhile ekslltme?ye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağtılo~lunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlügü b'inıwnda toplanan komlsYonda yapılacaktır. 
2 - EKSiltmenin şekli giln ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat «ar:mti mikdarları karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler tekilli havi ve ağzı mUhürlil 

zarflarını makbw: mukabilinde komisyona vennoleri 18.umdır. 
4 - Mektuplarda teklif olunan fiyatlann hem yaz.ı. ve hem de ?'aktım ile yazılması knnuri't ınecburlyettit .. 

f 2.45 ajanı haberleri 13,00.13. 30 
müzik: saz eserleri ve ıarkılar. 18, 00 
program ve memleket saat ayarı. 18.03 
müzik: fasıl heyeti. tS.45 müzik: (pl) 
19. 00 knnuşma (kitapsevenler saati), 
19, l 5 mfizik: Sehubesrt - Tri~. 19,30 
memleket saat ayarı ve ajans haherlerL 
19.45 müzik: klasik Türk müziği pro
gramı. 20, I 5 radyo -.z,etesi. 20,45 mü
zik: hicazkar makamından prkılar. 
21. 00 ziraat takvimi. 21. 1 O temsil. 22. 
00 müzik: radyo salon orltcatrası. 22,30 
memleket saat ayarı, ajanı haberleri ve 
borsalar. 22,45-22,50 yımnki program 
ve capanı~. 

Satılık ev 
1 nci Karataşta 335 nci sokakta 

15 numaralı ev acele satılıktır. Ev 
beş odalı olup içinde elektrik ve su
yu da vardır. Taliplerin lnönü cad
desinde 264 numaralı fırında emlAk 
simsarı Mehmet Saide müracaatla-
rı. 3 - 1 (1546) 

Kırkağacın Zerağa mahallesinden Ge
lenbeli oğlu Mustafa kızı Nazire özen ta. 
rafından davalı kocası Gördesin Divan 
mahallesinden Ali dede oğlu Zati aley
hine medeni kanunun mer'iyet ve şekli 
tatbiki hakkındaki kanuna göre vuku 
bulan evlenme ve boşanma ve evlenme 
neticesinde Doğan çocuğu Ramazanın 
nüfus kütilğüne kayıt ve teseili hakkın
daki davanın sari duriışmasında: Davalı 
Zati ikametgahının meçhul bulunduğu 
adresine çıkanlan davetiyedeki meşru
batla anlaşıldığından dava arzuhali ile 
dAvctiyenin ilmen teibliğine mahkemece 
karar verildiğinden dava arzuhali ile da
vetiyenin tet>liğ makamına kaim olmak 
üzere ilfuıına ve divalmın ya bizzat ve
ya bir vekili kanuni göndererek duruş
manın muallak bt.ılunduğu 10/7/942 Cu
ma günü saat 9 da Kırkağaç asliye hu
kuk mahkemesinde bulunmasına aksi 
takdirde gıyap karan tastir edileceğine 
dair olan davetiye ve dftva arzuhali teb
liğ makamına kalın olmak üzere ilan 

6 - Şirket maksadının tahakkuku 
için menkul ve gayri menkul mallar alır, 
Bütün ortaklar için yaptırılacak evlerin 
yerleri llmumi pltin.ı üzerinden tesbit 
olunduktan sonra geriye kalan arsalnn 
icabında ortaklar hesabına satar, para 
istikraz eder, teminat olarak gayri men
kul ipoteği alabilec~ri g.i:bi, ayni mak
satla başkaları lehine de ipotek tesis ede
bilir. 

7 - Şirketin kurucuları, bu esas mu
kavelenameyi imza eden adları 'l1 inci 
maddede ya74lı ortaklarıdır. 

-2-
SERMAYE 

8 - Şirketin sermayesi değişik olup 
en azı 5000 liradır. 

9 - Her ortak, sermayeye - 200 - iki 
yüz lira ile iştirak eder. Bu para şirkete 
girerken bir defada ödenir. Buna ilave
ten ortaklar arsa bedeline mahsuben 
!dare meclisince kararlaştırılacak ibcdeli 
de bir defada ödemek medburiyctltıcle
dirler. 

5 - İstekliler 1942 yılı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kamında ~·az.tlı •cslltaiat ve muvakkat garanti makbuz 
veya ~anka mektuplarını kapalı 'f.arflann !gerisine oymlılan litımdır. 14 - 19 - !-1 - 28 (1492) 3293 

TESiRİ KAT'I 
TAZE ME'fVALARDAN isTİHSAL lIDİı.Miş 

• idris 110.shll 
(G A Z O Z 1. V} 

• 

LiMONATASI 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: FiYATI (60) KURUŞ .• 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin nibsatuu lıihdir .. 

olunur. 3458 (1548) - SONU YARIN -



SAHIFE4 

UZAK DOGUDA DURUM 
-----*·----

A vusturalya 
yine tehlikede 

~örülüyor 
---lf.---

M el bum ı 18 (A.A) - Başvekil Mister 
Kortin radyoda bir nutuk söyleyerek 
Avustralyalıları harp istikrazına işti
rake davet etmiş ve demiştir ki: 

cGayet açık söylüyorum, Avustural
yayı kaybememiz ihtimalleri vardır. 
htlklalimiz için korkunç hallerle karşı
laşmış bulunuyoruz. 

Ruslar müdafaada hiç bir fedakarlık
tan çekinmiyorlar, biz de Ruslar gibi 
çalışalım, 
Avusturalyanın japonlar eline düşme

mesine çalışmak bizim için hayati bir 
meseledir.~ 

* Radyo gazetesine göre Kortin sözle-
rine Libyada uğratılacak bir mağlubiye
tin Avusturalya için fena akisler yapaca
ğını ve bu takdirde düşmamn Süveyşe 
hakim olacağını da ilave etmiştir. 

JAPONYAYI BOMBALAMALI 
Vaşington, 18 (A.A) Vaşington Post 

gazetesi yazıyor: 
Bir bombaya bir japon madalyası iliş

tirerek Tokyo üzerine atmak şüphesiz 
bir marifettir. Fakat bu kadarı kafi de
ğildir. Onlar bize bomba ve demir par
çalan atıyorlar. Biz de japonlar gibi yap
malı ve bu madalyayı demir ve çelik 
olarak atmalıyız. öyle ki bunları bize 
tekrar atmağa imkan bulamasınlar! 

Çung King, 18 (A.A) - Resmen bil
dirildiğine göre Çin kuvvetleri Sin Ki
yang şehrini geri almışlardır. 

---ııwyo,_.,,,,,__, __ ~ 
AKDENIZDEKI HARP 

---*---
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

MtHVER HüCUMLARI 
Akdeııizden geçenlerin en mühimi 

olan bu kafile Cumartesi akşamı hare
ket etmi§ti. Pazar akşamı onar uçakla 
dalgalar halinde gelen düşman pike ve 
bomba tayyareleri karanlık basıncaya 
kadar hücum etmişler ve karanlık bas
tıktan sonra, geceleyin de aydınlatıcı 
fişekler atarak hücuma devam etmişler
dir. Kayıplar yalnız bir ticaret vapuru
na iki bomba isabet etmiştir. Bunlardan 
'biri vapurun orta yerine, ikincisi ön ta
rafına düşnüştür. Vapur oldukça çabuk 
batmışsa da mürettebatın büyük kısmı 
yardımcı gemiler tarafından toplanmış
tır. Geceleyin atılan bombalar ise hedef
lere isabet etmemiş, gemilerin yan ta
raflarına düşmüştür. Pazar günü hü
cumlar bilhassa Yünkers 88 tayyarele
riyle yapılmıştır. Ştukalar kafileye dal
galar halinde hücum etmişlerdir. Fakat 
müthiş bir baraj ateşiyle karşılanm~Iar
dır. Bu hava hücumlannın önemine nis
betle verdiği netice Almanları hayal in
kisarma uğratmış olacaktır. 
Düşman çok uçak kaybetmiştir. Bildi

ğime göre bu hücumda bir tek ticaret 
gemisine isabet olmuştur. 

.ALMANLARA GöRE 
CEBEL1rITARIKA DöNOŞ 
Madrit, 18 (A.A) - D. N. B. Bildiri

yor: 1ngiliz Malaya zırhlısı ile Eogl ve 
Argüs uçak gemileri, iki torpito muhri
bi ve beş korvet gemisi Akdenizden Ce
belüttarıka gelmiştir. Bir az sonra per
vanesi ve bordası ağır hasara uğramış, 
sancak ciheti delik deşik olmuş, batmak 
üzere bulunan bir kruvazör de üç rö
morkor tarafından çekilerek limana gir
miştir. 

Bütün bu gemilerden ölüler ve yara
lılar çıkarılmıştır. 

F.ogl uçak gemisi de hasara uğramış 
olacaktır. 

Cebelüttanka dönen bu filo 11 - 12 
Haziran gecesi buradan ayrılmıştı. Bu 
filo hareket ettiği zaman Malaya zırhlısı, 
Argüs ve Eogl uçak gemilerinden başka 
3 kruvazör, 8 muhribi ve 8 korvet gemi
sinden mürekkepti. 
AKDENİZ HAVALARINDA ? 
Berlin, 18 (A.A - Akdenizde İngiliz 

gemi kafilelerine karşı kazandıklan bü
yük muvaffakıyctlerden sonra, Alman 
avcı uçakları Akdenizde hava hakimiye
tini muhafazaya devam ediyorlar. D. N. 
B. Ajansına göre Alman uçakları 17 Ha
ziranda hava muharebelerinde beş İn
giliz uçağı düşürmüşlerdir. 

--~,,,,,__.~~~-~ 

AMERi KAN TAYYARELERIN1N 
TOPRAGIM IZA iN i Ş i VE 

ALM ANYA 
(Başta.rab 1 inci Sahifede) 

Deniliyor ki Amerikan uçakları 
şimali Suriyeden kalkarak Karade
nizin şimal kıyısına yaptıkları bir 
hücumdan dönmekte idi ve Türki
yenin tam ortasından geçtiklerine 
göre Amerikalılar bu memleketin 
tarafsı1lığını bile bile ihlal etmişler
dir. 

Anadolu Ajansının notu : 
Yukarıdaki telgraf üzerine Anado

lu Ajansının salahiyetli makamlar
dan yaptığı tahkikat neticesi şudur : 
Vaşingtondaki Türkiye büyük el

çisine Amerikan hükümeti ve bura
da hükümetimize Amerika büyük 
elçisi tarafından vaki olan beyanat
tan hasıl olan kanaata göre Ameri
kan tayyareleri ne gidişde ve ne de 
dönüşte Türkiye arazisi üzerinden 
geçıneği derpiş etmemişler ve Anka
ra ve Arifiyeyc inişleri bir zaruret 
netice e ve iltica mahiyetinde 
vukubulmuştur. İnen baska tayya
re yoktur. Gözaltı edilen mürette
batın isticvabı dn meselenin bu ma-

· vetini bir kerre daha göstenniştır. 

YENi A.llR 19 HAZiRAN C V M A 1942 

HINDISTANIN GiDiŞi 
---*---

Hiç bir ya-
bancıyı iste

miyorlar 
-*Hehrunun söyledikleri: 

İngilizler çılısın, 
Japonları da 
istemiyoruz 
Bombay. 18 (AA) - Hint kongre 

partisi reisi Nehru gazetecilere İngilizle
rin Hindistandan çekilmesini istemekte 
Gandi ile ayni fikirde olduğunu söyle
miş ve ezcümle demiştir ki: 

« - Hindistan düşmana karşı mü
dafaada bulunmak ister. Fakat müdafaa 
işinin Hindistana bırakılması lazımdır. 
müdafaa her şeyden evvel Hindistanm 
işidir ve Hindistan kendisine bu husus
ta yardım edeceklerle ittifak yapacak
tır. 

TEHLiKE GEÇMEMIŞTlR 
Tehlikenin varlığına her zamankin

den ziyade kani bulunuyoruz. 
Kalbim her şeyden evvel Çin milleti 

için çarpıyor, Çine her zaman yardım 
etmek emelindeyiz. Fakat yardım ede
bilmek için hür olmak lazımdır. Eğer 
Japonlar bir gün buraya gelecek olur
larsa, bu Hindistan esaretinin devamı 
olacaktır.:ı> 

~~-ııwy,,~ııwy,,-~~ 

ALMANLARA GÖRE 
---*----
(Ba~h 1 inci Sahüede) 

kıtalarına karşı mücadeleye edvam edil
miştir. Volkof cephesinde düşmanın 
dünkü şiddetli hücumları da akiın kal
mıştır. Murmansk limanında pike bom
ba uçaklarımız düşmanın 1 O av uçağını 
düşürmüştür. 

Berlin, 18 (AA) - Başkumandan
lıktan bildirildiğine göre bazı Alınan 
grupları cephenin cenup kesiminde yol
lardaki arızalara ve sığınak halinde ya
ğan yağmura rağmen arazi kazanmışlar 
ve Doneçin doğusunda bulunan muhte
lif köprü başları arasında irtibat kunna
ğa muvaffak olmuşlardır. 

FiN TEBLtôi 
Helsinki, 18 (AA) - Finlandiya 

tebliği: Kareli berzahının batı kesimin
de topçu ateşi ve bomba atan makinele
rin himayesinde haraket eden ve sun'i 
sis perdesi kullanan Ruslar iki yerde 
mevzilerimize hücuma teşebbüs etmiş
lerdir. Topçu ateşimiz ve bomba atan 
makinelerimiz düşmanı geri çek.ilmeğe 
mecbur etmiıılerdir. Aunus berzahında 
topçumuzun düşmanın malzeme dağıt
ma yeri olarak kullandığı geniş bir sa
haya ateş etmiştir. Düşmanın bazı mu
kavemet yuvaları tahrip edilmiştir. Ber
zahın batı kısmında bir Rus mü&ezesi
nin hücumu püskürtülmüştür. lki taraf 
topçusunun hırpalama ateşini bazı yer
lerde piyade ateşi takip etmiştir. Şi
mal kesiminde keşif unsurlarımızın 
faaliyeti olmuştur. Ladoga gölünde düş 
manın sahil muhafaza gemileri kıyıları
mızı bombardımana teşebbüs etmişse de 
bataryalarımızın ateşiyle uzaklaşmağa 
mecbur edilmiştir. 

RUS HAVA HOCUMLARl 
Düşman tayyareleri üç dalga halinde 

Kodga şehrine hücum etnrişlerse de 
uçak savarlarımızın baraj ateşi karşısın
da bombalarını atamıyan bu uçaklar 
denize çekilmeğe mecbur kalmışlardır. 
Başka Rus uçakları Larenkoya civarına 
bir kaç bomba atmışlardır. 

Helsinkide hava tehlike işareti veril
miştir. 

JAPONLARLA HARP 
---*- ---
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

daha fazla olduğunu ve uçak gemisi ka
yıplannın ayni nisbette bulunduğunu 
söylemiştir. Amiral şunları ilave etmiş
tir: 

c - Birinci kanundanberi her kar· 
şılaşmada Japon kayıpları bizimkileri 
kat kat aşmaktadır. Fakat Amerikan 
topraklarını tahdid eden düşman uçak
larını önlemek. için uçak gemilerinden 
uçan uçaklarımız ağır kayıplar vermiş
lerdir.> 

51BiRY AYA HOCUM 
HAZIRLlôI 
Çungking, 18 (AA) - Birmanya

dan, Çinden, Japon adalan ile Koreden 
Mançuriye sel gibi Japon kuvvetleri, 
tank ve tayyareleri akmaktadır. Bunlar, 
buradaki 33 Japon tümenini takviye için 
gelmektedir. 

Bu haber, Japonların Sibiryaya hü
cum için hazırlandığını göstermektedir. 

Petenin son nutku 
---*---

Almanyayı 
dinlemiye
cekler mi? 

-*-
NUTUKTAN BU MANAYI ÇI· 

KARTANLAR VAR 
-lf.-

Londra, 18 (A.A) - Royter Ajansı
nın diplomatik. yazarı Mareşal Petenin 
son radyo nutkunu, kurduğu sistemin 
iflasını itiraf mahiyetinde telakki etmek
tedir. Salahiyetli müşahitler Mareşalın 
bizzat imkansızlığını gördüğü Almanya 
ile işbirliği siyasetinden dolayı pişman
lık gösterdiği fikrindedirler. Bunun se
bebi ne olursa olsun, Mareşal Peten Vi
şi rejiminin Fransanın kaJkınmasım 
temin edemediğini açığa vurmuştur. 

ÇIKARILAN BtR MANA DARA 
Radyo gazetesine göre Deyli Telgraf 

gazetesi de şunları yazmaktadır: 
cPeten Almanlardan mütareke iste

mesinin ikinci yılında kefaret devresinin 
sona yakınlaşmış olduğunu söylemiştir. 
Bu cepheden bir çok dinleyiciler Alman
yaya tabi olmağa nihayet verileceği ma
nasını sezmişlerdir. Fransanın en büyük 
kabahati ümidini kaybetmiş olmasıdır.> 

Vaşington, 18 (A.A) - Hariciye Na
zırı B. Kordel Hull bir gazetecinin cMa
reşal Petenin son günlerdeki nutukla
rında Fra.nsada umumi memnuniyetsiz
liğin arttığını kabul etmesi hakkında 
mütalaanız nedir?:!> Sualine şu cevaıbı 
vermiştir: 

- Bu nutkun metnini okumağa fırsat 
bulamadım. .... 

Norveç donanması 
Jıuvvetlendi 

Londra, 18 (AA) - Norveç bahriye
Weri İngilterede yapılan yeni ve güzel 
bir destroyere bayraklarını çekmişler
dir. Norveç bükümetinin Londrada yer
leştiği zam"an İngiltereye yalnız 13 harp 
gemisi gelmişti. Bugün ise Norveçin des
troyer, denizaltı ve mayn gemisi olarak 
60 gemisi vardır. 

Makine ve 
• 

\'erilirken 
.... o il 1 !tl 

Türkiye - Al-
manya dostluk 
muahedesinin 
yıldönümü 

---*·---
Bertin, 18 (AA) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Alınan hariciye 
nazırlığı Türk - Alman dostluk paıktının 
yıldönümü münasebetiyle Almanyanın 
Türkiye ile idame ettiği münasebetlerin 
kısa bir tarihçesini yapmıştır. Burada 
bir kere daha ehemmiyetle kaydediliyor 
ki Türkiyenin ittihaz ettiği tarafsızlık 
görüşü müttefiklerin bütün teşebbüsle· 
rine rağmen en son neticelerine varınca
ya kadar muhafaza edilmiş ve Türk. hü
kümetinin mütalaasına göre Almanya 
ile de dostluk münasebetlerinde bulun· 
mağa devam etmek hususunda İngiltere 
ile mevcut Türk anlaşmasının tedafü 
mahiyetine hiç bir tedafii mahiyetine 
hiç bir şey engel olmamıştır. iııte bu ci
het bilinerektir ki Alman • Türk. dostluk 
paktı gelişmiştir. Bu dostluk paktı ara• 
larında tabii hiç bir menfaat ayrılığı ol
madığına bilakis tabu bir çok temas 
noktalan bulunduğuna dair iki milletin 
uzun senelerde elde ettiği fikre dayan
maktadır. Alman hariciye nazırlığında 
denildiğine göre iki milletin menfaatla
nnın tanınmasına ve karşılıklı itimada 
dayanan bu paktan Almanya ve Tür
kiye sadece mazideki münasebetlerini 
göz önünde tutmakla da haklı olarak 
memnun olabilirler. 
MlHVER KUVVETLERi TOBRUK 
MODAF AASYlLE KARŞI KARŞlY A 

Kahire, 18 (AA) - Royter ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Mihver 
kuvvetleri şimdi Tobruk müdafaalan 
ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 
müdafaa mükemmel bir surette hazır
lanmıştır. Kuvvetlerimizin Eladen ve 
Sidirezagdaki mevzilerden geri alın
ması üzerine T obnıku tehdit eden tehli
ke daha ziyade ciddileşmiııtir. Bununla 
beraber seyyar kuvvetlerimiz mihverin 
T obruka doğrudan doğruya taarruzu
na karşı hala perde olmaktadır. Eladem 

JAPON TAARRUZ KABiLlYETt ve Sidirezağdaki kuvvetlerimizin geri 
AZALIYOR alınması Alınan zırhlı kuvvetlerinin 
Vaşington, 18 (AA) - Harbiye na- hamlesi neticesinde hasıl olan durumun 

zırı demiştir ki: gerektirdiği bir tabiye hareketidir. Bu 
- Pasifik denizinde Japonlann uğ- hamle pek büyük mevcutlarla yapıl

rad~ı k~y~plar, Japonların taarruz maktadır. Tobruğun tamamile kuşatıl
kabiliyetlennı esaslı surette azaltmıştır. dığını söylemek doğru olmaz. Çünkü 

kalenin doğusundaki yol hala açıktır. 

iSPANYA NE YAPIYOR?-. 
--~~-'ii·~ ........ ~ .... L~~~ 

Mihvere el 
altından 

yardım ? mı . . 
-*İspanyada Alman 

deniz heyeti yofımuş 
Denizaltdara yardım 
meselesi 
Londra, 18 (A.A) Avam Kamarasında 

Mihverin İspanyadaki faaliyetine dair 
görüşmeler olmuştur. Bir Alman askeri 
denizcilik heyetinin İspanyaya gönderi
leceği hak.kında sorulan bir suale Hari
ciye Nazın şu cevabı vermiştir: 

« - Haber aldığıma göre İspanyada 
her hangi bir Alman deniz heyeti yok
tur.> 

Nazır cevap vermeden evvel, dstihba
ratının doğruluğunu tahkik ettiğini be
yan etmiştir. 

1SPA!NYOL - 1TALY.AN 
TEMASLARI 
Vaşington, 18 (A.A) - İspanya Hari

ciye nazın Srano Sunnerin İtalyan ma
kamlariyle temaslarına ne mana verile
/bileceği hakkında gazereler tarafından 
sorulan suallere B. Kordel Hul şu ceva
bı vermiştir. 

c - Bu temaslarla çok mu, az mı bir 
şey ifade edildiğini bilmiyorum.~ 

DEN1ZALTILA!R MESELESİ 
Vaşington, 18 (A.A) - Gazeteciler 

toplantısında Hariciye Nazırı B. Kordel 
Hule sorulan suale Nazınn verdiği ce
vap şudur: 

1 - !spanya ile cenubi Amerika ara
sında sefer eden İspanyol vapurlarının 
Mihver denizaltılarını iaşe ettikleri hak
kındaki haberler teyit edilıniş midir? 

- Bunu teyit eden hiç bir haıber al
madun. Bu hususta bahriye Nazırına 
müracaat etmelisiniz. 

MART1N1K MtTZAKERELER.t 
Başka bir suale karşılık olarak Nazır 

Martinik müzakerelerinin devam ettiği
ni bildirmiştir. 

~-~-~-.~,----

A FR l KADA VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

şi Siydi Rezaıkta durdurulmuştur. 
General Riççi yeni bir müdafaa battı 

kurmak iç.in az bir zaman kazanabilıni§
tir. 

Savaşın birinci safhası müttefikler le
hine, 2 ve 3 ncü safhalar mihver lehine
dir. Fakat bir Na.kavut yoktur. 
şa Tobrukta durum bugün eskisinden 
başkadır Sekiz ay düşmana müdafaa et
miş olan bu yerin durumu bugün çok iyi 
dir. Burada evvelce düşman elinde bu
lunan Kapuzzu ve Halfaya İngilizlerin 
elinde bulunmaktadır. 

HAVA HOCUMLARI 
Kahire, 18 (AA) - Orta şark İngi

liz tebliği: 
15 Haziranda orta Ak.denizdeki ha

va muharebeleri hakkındaki son malu
mata göre düşmanın 14 av uçağı. düşü .. 
rülmüş ve bir çok tayyareleri de üsle
rine dönmiyecek kadar ağır hasara uğ
ratılmıştır. 

Avcılanmız Malta üzerinde Salı gü
nü 2 Yunkers 88 ve l Messer Şmit 1 09 
düşürmüştür. 

Elademde hava kuvvelterimiz düş
mana hücumlarda bulunmuştur. 2 Mes
ser Şmit muhakkak ve bir Messer Şmit 
te muhtemel olarak düşüriilmüş ve bir 
Yunkers tipi tayyare tahrip edilmiştir. 

Sirka ve Derne bombalanmıştır. 
Bu hareketlerde kayıbunız 8 uçaktir. 

Fakat bunlann pilotlanndan beşi kur .. 
tulınuştur. 

Kahire, 18 (A.A) - Orta şark Bri• 
tanya kuvvetleri tebliği: 

Kuvvetlerimiz Eladem ve Seydi Rez• 
zaktan çekilmiştir. Seyyar kıtalarım.ız 
T obruğun batı ve cenubunda düşman 
kollarını bombalamakta devam etmiş
tir. 

AKROMA DA BIRAKILDI Ml? 
Londra. 18 (AA) - Bugünkü res

mi tebliğde denildiği gibi E.la<:len ve 
Seyd.i Rezzakın tahliyesinden sonra mu
harebeler T obruğun cenubunda 'devam 
etmektedir. Ak.roma hakkında malU.mat 
yoktur. Bununla beraber Akroma.nın ~a 
bırakılmış olması mümkündür. 

Kahire, 18 (A.A) - Royter: 
Tobruk sarılmıştır denilebilir. Bilin

diğine göre T obtuktan 'doğuya giden yol 
açık kalan tek yoldın. $eyyaT müttefik 
kuvvetleri T obruğa hücum hususun<la 
her türlü teşebbüse engel ohnak: için cı~ 
vamlı hareketlerde bulunuyor. Bunu1a 
beraber T obruğu tehdid eden tehlike 
şimdi ciddi kelimesiyle vasıflandınla-
bilir. . 
Düşman yakında T oh'nık dış müda

faa hatlariyle temasa gelmiş olacakbr. 

--- o- --
Fransanın Anlıara 

Milli Şef Ziraat enstitüsünde 

Reisicümhurumuz ·dün 
Enstitünün üç imtiha
nında hazır bulundular 
Ankara, 18 (A.A) - Risicümhur Milli 

Şef !smet İnönü bugün saat 11,15 de 
Yüksek Ziraat Enistitüsünü şereflendir
mişlerdir. 

Milli Şef Enistitü önünde ziraat vekili 
Muhlis Erkmen, maarif vekili Hasan Ali 
Yücel, Yüksek ziraat enstitüsü ~ktörü 
Süreyya Gencel, umumi k~tip profesör 
Dr. Ali Kemal Yiğit oğlu tarafından 
karşılanmışlardır. 

Rektörden dersler hakkında izahat 
alan Milli Şe:f salgınlar bilgisi, diş has
talıkları, tatbiki Fiyoloji ve anatomi 
imtihanlarında bulunmU§larclır. 

Reisicümhur bu imtihanlarda talebeye 
sualler sormuşlar ve verilen ödevlerle 
mikrost.opta yapılan hastalık teşhis neti• 
celerini büyük bir alaka ile takip ve tet
kik buyurmuşlardır. 

Saat 13 e kadar imtihanlarla meşgul 
olan Milli Şef veteriner fakültesinde kı
sa bir istirahatten ve talebenin durumu 
lhakkmda rektör ve profesörlerle hasbi· 
!halden sonra saat 13,30 da bütün talebe
nin ve tedris heyetinin candan tezahür-
leri arasında Yüksek Ziraat Enstitüsün
den !iyrılnuşlardır. 

Dahili istikraz layihası 

Bugün Mecliste müsta
celiyetle konuşulacak 

Ankara, 18 (AA) - Milli Müdafaa 
vekaletinin feV'kalade masraflarına ka.r
oılk tutulmak üzere 150 milyon liraya 
kadar dahili istikraz akdine dair layiha
daki esaslar şunlardır: 

Bu istikraz için müteaddit tertipler
de hamiline muharrer tahvil ihraç olu
nacaktır. Her tertibe ait tahvillerin iti
bari kıymetiyle ihraç fiatı aTaSındaki 
fark % beoten fazla olmıyacakbr. Her 
tertip çıkarılacak tahviller yalnız faizli 

veya faizle birlikte ikramiyeli olabilir. 
Tahvillerin fa.iz veya ikramiye tutarı iti• 
bari kıymetinin yüzde yedisini geçmiye-. 
ceıkt:ir, Bu tahviller de resmi müessese• 
lede vilayet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak arttırma, eksiltme ve 
mukavelelerde teminat olarak itibari 
kıymetleri üzerinden başa ha.o kabul 
olunacaıklardır , 

Bu layiha yannki (bugünkü)_ mecfu. 
te müstaceliyetle görüşülecektir. 

YEtı i BİR DEMİRYOLU 

''Amasya· Erbaa,, 
hattı yapılıyor 

İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Burada lyolu için etüdlere başlanılmak üzere(iir... 
alınan malChn.aıta göre, Aınasya ile Erbaa Etüdler takriben 108 kiloınetrelik bir. 
arasında yapılması kararlaştırılan demir- tul üzerinde yapılacaktır. 

Biten suikast divası 
mahkômları hakkında 

Ankara, 18 (Telefonla) -- Suikast 
davası suçlular~ hak.kında verilen karar 
müddeiumumilikçe temyiz edilmiyecek
tir. Karar iddia makamının talepleri 
dairesinde bulunmaktadır.. Sadece müd 
deiumi, Abdülrahman ve Süleyman için 
15 seneden başlıyan cezanın tayinini is
temişti. Bu iki suçlu oner seneye mah
kum edilmiştir. Pavlof ve Kornilof hak
kındaki karar on beş seneden fazla ol
duğu için resen temyize tabi olmakla 

beraber bu iki maznun ayrıca karaıj 
temyiz için bu hafta zarfında istidaları .. 
nı vermek üzere hazırlıklara başlamış"' 
ardır. 

Müekkilinin beraetini istiyen Abdür .. 
rahmanın vekili de kararı temyiz ede .. 
cektir. Berber Süleymana gelince tem• 
yiz hak.kında müracaatta bulunmasi 
iç.in maliyeye yabnnası Iazun gelen 1 O 
lira temyiz harcı dolayısiyle fakrühal 
ilmühaberi tedarik etmeğe uğraşacak• 
tır. 

Meclisin tatil kararı bugün 
Ankara, 18 (Telefonla) - Millet Meclisi yarın (bugün) 14 te toplanacak ... 

tir. Bu toplantıda eldeki kanunlar çıkar nlacak ve anlaşıldığına göre 3 Ağusto• 
sa kadar tatil karan verilecektir, 

Rakı meraklısı bir hırsızın 
yaptığı marifetler ••• 

İstanbul, 18 (Yeni- Asır) - Galatada da küçük bir rakı sofrası kurmU§, şişe. 
garip bir hırsızlık vakası olmuştur. 1s- le.rle rakı içmiştir. Bundan sonra da on 
kelt? caddelinde mezeci Mihalin dükka- şişe rakı ile çekmecedeki paraları alarak 
nına geceleyin bir hırsıi girmiş, dükkan... savuşmuştur. 

Subaylardan aslıeri hô:· 
lılm olanlara dair . - *-

:Ankara, 18 ( Telefonla ) - ~eri 
memurlar hakkındaki kanuna şu mu
vakkat madde eklenmektedir : 

Subay iken hukuk tahsilini bitirerek 
askeri hakimliğe geçirilenlerden halen 
orduda muvazzaf bulunanların nasıpları 
iki sene ilerletilir. Bu nasıp ilerletilme
sinden ötürü maaş farkı verilmez. 

Amerika "25" 
uçak gemisi 
yaptırıyor -·--

sefiri değişti Son İngiliz ve Alman 
Vişi, 18 (AA) - Havas bildiriyor : hava hücumları 

Londra, 18 (A.A) - ( Niyoz Kro
nik! ) in havacılık muharriri yazı
yor : Amerika, her biri 60 bin tonila
toluk. beş zırhlı inşasından vaz geçe
rek bunun ye.e 25 uçak gemisi 
yapmağa karar vermekle zırhlı dev
rinin sona erdiğini kabul eden son 
memleket olmuştux. Artık hava kuv
veti deniz kuvvetile birleştirilmeli-

Fransa ile Sovyetler birliği arasında Londra, 18 (A.A) - Hava nezaretinin 
münasebetler kesilmeden evvel Fransa- tebliği : 

l
~..r..r..r..r.rJ".r/.;:;!:rJ"/'/..r..r..r..r..r..r..r..r..rJ.X§ Ak d h' b' h b kt Fak t 

K d d d 1a a....ı:. roma an ıç ır a er yo ur. a 
ana a a a uenur s oradaki kuvvetlerimizin yerlerinde ol-

ve coculısuz erlıelı· 1 madığını farzetmek iç.in hiç bir sebep 

nın Moskova büyük elçisi olan M. Gas- Bomba teşkillerimiz işgal edilmiş 
ton Berjeri Ankara büyük elçiliğine ta- Fransada Sen Nazerdeki Alınan üssüne 
yin edilmiştir. hücum etmiş ve düşman sularına mayn-

ler dökmüştür. 
§~.r..r.r~..r..r..r..r..r..o-"~..;"'~:'°..r~~~ Şimal Fransada hava meydanlarına ve 1 

dir. Olaylar uçak gemilerinin orta 
büyüklükte olması ve pek iyı silah
landırılmış zırhlı, kruvazör ve des
troyerler tarafından himaye edilme-

ler "'aslıer oluyor yoktuHEYDRlCHiN KATiLLERt 1 Ottava, 18 (A.A) - Hüküınet ka- BULUNDU . 
S rısı ölmüş veya boşanmış, çocuksuz R Pr~, 18 (AA) - General _Heyrıc-
8 erkekleri 35 yaruıa kadar sildh altı-~ he suıkast yapanlar bu sabahın ılk saat-8 na almak için ·bir kararname nes- § lerinde Prag kilisesinde bulunmuşlardır. 
H · · B fl K d -~ · g~ Bunlar kiliseye iltica etmişlerdi. Sui-

i 
retmıstir. u sını ar ana aua ve- k .1 k"fl . d "ld" "l 

L d hi .. astcı er tcv ı en sırasın a o uru -
ya Kanad<.1 suların a zmet gorc- u .. 1 d. C" .. t kl d 'd 

l . ll muş er ır. urum or a arı a ı am 
~ ce .:tır. ll d'l . · 
~~.r..r.r.r..r.r.~~..r..r..r~~..o-".r~i'.' e ı mı:ıtır. 

§ Jngıl,erede mutte· ~ şimendifer tesislerine bombalar atılmış-
§ f ilıler tebaası silah § tır. . 
§ altına alınacalı si .. ~~tün -~u har~k~tlerden 2 tayyaremız 
S~ Lo dr 18 (A A) _ A Ka _ ussunc donme!!1ıştır. 

n a, . · . vam . 1:1a ALMAN HUCUMU 

1 
rasına verılcn bır kanun proJesıne n·· 'k' d" tayyare"; ı' nail-.. İ .1 d bul .. tt fk un gece ı ı usman ,,. "" 
go.re ngı tere e ~an mu e ı 1 terenin cenu doğ~ sahilleri üzerinde 

§ m11Ietler tebaasının sılah altına da· b" b tuar atmıssa d zayiat az-
~ vet edilmesi mümkün olacaktır. dırır yere om < ~ a 
Nr..r~..o-".r..r..r~..r..r..r..r..r..&O!r~~ . 

§ si lüzumunu ispat eh1?-iştir. § 
8 MEVCUT VE YENiDEN § 
S YAPILAN 
§ Vaşington, 18 (AA) - Mümessil
§ ler meclisinin deniz komisyonu Amc
§ rikan filosunun 1,945,000 tonilato 

§ harp gemisinin de inşa halinde bu
Ss lunduğunu bildirmiştir. ... 
~r~~...cr..r..r~..o-"~ ... 


