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DünkU 1 haziran tarihi, 942 mall yılı
nın ilk gUnU idi. Yeni vergi kanunlan 
dünden itibaren yürilrlUğe girmiş, zam-lı akl m1ı ftale- Moakova. 1 (A.A) - l..eninpad 

n iyat ve za satışlar b~ıştır. radyo.u bildiriyor: MOl!kovanm .ı-a) ldn ...,,,.,., seyPlnde 
Nyölı deflflJılUıler 
putfdalllleeelıtll' .. 
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Kibrit. çakmak, ihracat, muamele ve -· 

1 f l 
A k t istihlAk vergilerine ait zamlar cumartesi babamda Kalenin bölgesinde büyük ö}-

so n U e a e gUnU yUı:urlilğe girmiştir. Dün de piya- çilde eavqlarda Rualar bir ~ lı:&yil ge-

sada kl>nt bulunamamış, bir 9(>k kimse.. ri •lm•P.rdar. JZYUM - BARENKOVA 
llda pmal Afribda biiyiik * (Sonu Sahife Z. SOttin 1 de) ÇEVRF.SlNDE 

..!:a m~1te1er1 şiddetini arttın· logilizler hücomlan· gın11n1111111111111111111111111111111u11111111111111au= ~ ı CA.A> - ~-- Ba-
nık devam e.term., Almanya sem•1ann· • i(hracat vergıs• i § Şimalt Afrilcadald 1tlgilis onhdan bqJcutnndam g....,_ı Riçi ~ mana~ =~enmaı ma!~ 
-,ayn1dcneede••thlt1t1rbaşkamey- mız artıp şıddetle· § .. a •-· ·- · ·-·- -·1 blrtepeytı.al~.Dar••Pd-
~-...: ._=:: k d · ı = b • • a ı Af · k h 1 • :r11u1111111111111n11nmnn11n1111111111--s: det1e mıdataa ettiii .,.._ hir .,....... 
ÇörçiliD .. nudmnda ipıet ettiii btl- nece •yor ar 1 ve !!. emır 1 rı a arp erı i Almanyadan 1 ·~~kıtaıan büyük kuvveti•• 

::. yas taarrus11111ı ~ lmlmmyor- Kolonyaya taoo ıayyape 1 B1111elc:e ~dan 11111• i z·-· . ~ - • -.ı h-• 1 § =.~ ~ ıo!üc=:-.!-:ıe ~ 
.~u- ~ Boyal Air Foree içbı yii)dU ~ldntondanfazlallont• = lıaoelelep .,......... i aTer lYJİ - i harp malze- i zifelerinl tamamen yapllllf)ardar. Al-

=-~ .-:-: =~: 1H1 aııı. ~dıllPdan yan- 1 ıanand fıdllpllğlne § i • al v 1 ~ J:8~ :tyes!:e~ 
lii Aii01eıWe m 11apt1 _.kezler ltlr· ........ Hollanda......._ i teacll enlPllecelı. i • ı • 1 Me&l BCB~IZ i c11r. BanJann da bir bmı 6lcl6ı6lmtlt. 
Wrl anlmea ı.o..lıı' •ıştır. Fakat te- dandan -.ı.aı.ıa.. i Millet MecJJ.inde kabul edilen ye-e verın e ın• !i _ - 1 bir lumu eelr eclilmiftir. 
daftU laarekederln utık nihayet buldu· •---, 5 ni kanuna tevfikan dünden itibaren 5 i - • • 11 Diier bir kelimde bir Alman tahalıa 
lana Db .... ..ı Mly6k taarruz, CU· l ~~ (R.l200G.)ta- Almanlarınil pılKo- §ihracat vergisi nisbetl yi1zde ona çı- i i ,. •-- JOO mll_..1- yolt eclilmlt. bir çok tank talarlp edil-
..._. akpmı Kolonyaya yönetiJen ce- onya !l""Wwe yyare e ya an : karılml§br a .J l d = .... •-•..- .,_. .. - miftir. 
•ıı ı raf .. amla ~.Bin bom- İngjlizeh •• • taarruzuer!~U~-~erbirbareldt. ! 1 ııazmu:c1an itibaren yapılan bU-i ae n a ı n ı i MarJıldı MP 1 Moek.,.._ 1 (A.A) - BakeJl eephee 
........ lanaıed Kolonfa .,mini sa· emmıyetçe g e uma&llD an~ i tOn ihracat bu Wfllye tAbl ohnak1a $ !i 5 elnde Abma - Fm latalan 9 ~ .-
...._ a.-•ı' ı' rfır. Ketlf ..,,..,.. ve mana kazanmt§tır. İngiliz bava k.,.. i beraber, bnmıun neşrinden evvel i * i lıPedl flP>'OI'• i bnlmlfbr. Bu cephede fiddetl •ftle 
lrrt, IMnef Wa ~ Ben entlBstri bil· mutam son beyanatında bunu ihsas et- 5! akdedilmiş olan satış mukaveleleri 5 R t h 5 a ~ llılıılfe I. Sldn l de) 
ini llserladeuçtaklanman,BoDantb mişti. ıtom1;1tan: •Eğer her gece .~l- ihakkında4haziran942akşamınaka-§ oy er mu a• § 1 A.A -1939Rneslilk§ ------------
•acludundan itl1mm ıBserıüdannm manya Uzennde bin tayyare uçurabilır- : dar birl!kler umum! kAtipliiine ma- i 5 Ankara, ( ) : AFRllAOA SOi DURUi 
Mr alev denlsl haine ıeWllini ıörmu,. sem muharebe .sonbahar gelmeden sona i ldmat verilmesi. mukavelelere dairi bı•rı• b•o•y)e dı•yor a klnunmı~ yapılmış olan mi17.akere- i 
lerdlr B- _._ ..__...;__._ her gece de- erecektir• demişti. 5 lUzuml n..:bet ik" "b : a lerle ilgili olmak U7.ere TUrkiye ile 5 *·---. ,. ~..-~ Anl ... 1. ki t_...ı1:.1 •• n .. 1 rd - u mw:o vesa __ ın ı raz ve - , - Alman da ... .n .. _,,,._ mark -
ftlll edene_....._ hudutsuz yeis a;ıuıyor .ulKl.1Uoler ı; ..... e en 5 tescil ettirilmesi lüzumu a1Akadar1a· 5 ---* 5 ya arasın ~wa ..........,un - E e•• ••k d 
....... - Alman milletinin harp beri bu taarruzun plAiilarını hazırlıyor- i ra bildirilmiştir. ~ 2' . ......-... - IHd • i lık bir kredinin Türkiye hilkilmeti i uyu mev an 
-,..mm Mbbtltlln yok edeceğinden lardı. i Umum! kltipl1kler bunların b~r E ..... -...... cenap .... 5 emrine ~ -~ eden bir 5 • 
limle .Upt.e edemez. Bu takdirde Anglo K~ya .. şehri ~y~ en milhiı_n 5 listesini yapıp ticaret veklletine gön- 5 da 11aPp peJı flddetfl 11<!! 5 an1qma akded:lmiştir. E muharebesi• bı•t 
Balmonlum Batı Avrapada hakikaten endüstri bölgelermden biridir. Bu şehir § dereceklerdir. 5 luzlı • BiP Alındn gene- ! Bu bedi TUrld)'9 tarafmdan Al-= • 
.._ ~ elde ettiklerine daha ( Sonu Sahife 4, Slitun 1 de ) u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111n::i Nil eslP edlldL § manyadan satln almacak harp M· I k •• 
luvvetll bir delll aramala lh~ ollnı· , .......................................................................... _. ........ , Kahire, l (A.A) _ Orta prk lnliliz a wemesiDe tahlia edilecektir. Bu mal· i me UZere .. . 
=~~=~= ==.· •• r i=. Askerı~ Vazı.yet i=·. • i:·· brarglhınm teblili= so mayısta öğ~e- §:::=-...:=1eı:ı~i -*-..-...ebesine bir nuire olarak. lngiliz· denberi Alman zırhlı kuvvetleri bab ıs- : : lllPIJlalıenl Wged ~ 
:=,. ~ _:._rn~ !: A••••••ı••••••••••••••••••ı•••••••••••••L•••••:;•b•••••••••••••d••••••••••••••••••ı••d...... tikametiDde: S.::~ s:.!r~· ~ı=: .. =n==;...! llUf """'1eft tanlılal'I ff 
-t::*::iaıriıaedenpnler- man ar 1 ya ayı ı- Yeni bir anlaşma yapıldı z:!'!.~~~.!: 
ile, tnıma hna nam Sinkler bu taar· h b • d 

1 
de IJbya muharebelerinde mihverin 608 

::mbirhaarlıaı:=-::udar:emı:ı: rım ar ı yapama ı ar Eld i :11n:1T1ur:=:r·~ 
limdl anlaşabyor ki Anılo Saksoalat e m ev-u l>ombalamqlardır. Birllıakem baTgell 
lklnel ....... .....,_,.~ &afhası olarak • '-.J her tarafta yanmış mllıver tankları ve 

:.":e..::-!:~ır:::~~~ Rasvada toorak ka'lanan olmadı ..n -nmler.ıiiitaıılıw-or zır:rr~I;ıdoludur. 
=-~~~~mı!'! Radyo sazetuinden: Libyada mu- kayıplara uirumflardtr. Fakat taaTruZ ... z IA. ~ fJ • lanHa~=--= = 
lı81lla etmek bhlWlr. barebe en tid~etlıi devreatne arirmiftir. eden tarafın zayiatı daha ağırdır. Zira mahiyettedir. Daha fimdiden netice 

1 _ Alman mDletinln maneviyatına Almualar lnl(iliz cepbealnin merkez im- Almanlar tank laiımJ.nnı ve hendekle- - memnunluk vericidir 
1111111 Urhesl indirmek suıellyle ~ eep- mmda açmaia muvaffak olduktan iki rin1 seçmek zorunda kalm•ilardır. Şim· Teni .......... ....,slnd fll ...... en dolı bbl fıal• BOOUŞMA ştnDEnJ 
'9yl IU'SlnÜ- pdlkten doiu:ya doiru bir az ilerleye- di vuku bulmakta olan meydan mulıa- lllCllllClll lemfn _.......,...... Elgazaleden Birihak kadar mey ı •--• a)taMI ld memleketler hal b!lmlşlerdir.fngillzler bu gedikleri kapat rebe.lnin neticee.i hakkmda her iki taraf ..._._.FW"__ dan uhare . eme ~ 

- ..-ı.-a ._. malt çin har\e eoktultlan mUhim kuvvet- iyiımerdlr. Halll(i tarafın idcliasmda hak HHaıu:ıı:ıaaı::ıı:ıcocoı:ıı:ıı::ıı::ıı:ı=ı::ıı:ıı::ıı::ıı:ıaı::ıoı Ha},er aldıimma aöıe. bmirden ~ m besine •tıhmt ~UDM! 
... ~ ve ~ hareket· ler1e mihver Jatalarma kup pnı.Jden ve lı olduiu bir kaç l(iinde belli olac:akbr. - tanb~ ~ olan ~· ~ ithalat- vetJer aramıda bolupnta fiddetlidlr. 
lerlnde bnet ~~~~~ cequptan k&J'll taarruzlar yapıyorlar. Al- Romel henUz bir ~dırun bubi yapma- SON DAK•K ._ çı birliklen amumt. kltihi it Atıf inan- Muharebenin en fiddetli derecealnl 

3 - KıtQa - ~-~ • man tebJiilnde "bu taamızlan önemi IDlf ve hareketlerini mahdut bir eahaya 1._a la büyük l»ir ecnebi tic:aıt Te malt mU.- buldulu dOn Upın Kahlrede ltldaDl '* 
ehwlfB .__. ~- kaydeddmektedir. Ahnanlu fbndiye inhiar ettirmek mecburiyetinde kal- • • • • • • • • • • • ae1ealnin amuml direktörü aramıda c:e- lybmerlik havası hlldmdir. 

' - 8ot)4derln ,a.- blytlk mlk· ar iki J,in em aldıklanm, 350 tank. m11tıı. AJm R S har reyan eden miizakereler sonunda l»ir an- <Soeu S.hHe 1. set8a 1 tel 
,.ta ............ . 53 top ve l»i çok harp mabemesl litl- ALMAN - RUS HARBl 8D • U • lapnaya ... nlnufbr. lzmirden üzGm ea-

Blr v......-. 1tHerlne lire, mtltte- nam veya tahrip ettiklerini bildiriyorlar. Ahnan - Rua harbine gelince: Reami v• •tt • bflDA ait olan bu anlapna mucibince 
......... Alman '8hir1erlnbı mert 6 ııUn .&ren bir meydan muharebesinde tel»liilerin bildirdiilne söre Harkof bi ve " ı•ı Dm Ecede üzilm .ıobnmı biiyGk bir lamıı 
-.MJelte telAld edD4lllhd resini 'bir bu mlktaT esir çok azdır ve lngillzlerin meydan muharebesi eona ermittir. Her 'lf cht mmdeketlere ihraç edilecektir. 
teWllle dla ~ w 1la phholerdekl kendilerini Romel kuvvetlerine bptnı- ld taraf bu meydan muharebesini ken- e ti Satat cküp lanin olacaktır. T .tim 
lhO .... teni edeeek ola .......... madıklannı g&eteriyor. dWnin bzandıiuu ilh edip duruyor. vazıye .... ihraç muamelesi umumi hüıldbnlere 

(Sonu Sahife 1. Stltan 1 •l IKt TARAFIN KAYIPl.>.RI Scnyetlerin Alman taarruz ve almak söre yapalacakbr. 
Her iki taraf tank bakımından alır ( Sont- Sahife 4. 90ton 3 le ) ~ 1 (A.A) - Taymls p.te.l F"ıatlar, :rurdun menfaatlerine en ~ 

Harkof muharebeleri baklanda pıılan sun bir tarzda ve niabettedir. Yeni mah-
yazıyor: sal mevsimi l(irmeclen memlekette me..-
Almanlar 19'1 haziranmdan tldnd tef- cut 8züm atakunu eritmek ticaret wkil

rine kadar sahip olduktan teknik ilstOn- lliinin b.fhca mn•çlanndan biridir. 
lüle fimdl tamamiyle sahip del!ldirlt?r. 
Ruslarm kuvvetleri, slllhlan ve tecril- c bA Afrika 
be1erl durmadan artmaktadır. eıtu ı -

Ayni aaz,ete Bitler ve MUSllO'lbılnfn 
Vlşiye k:arP niyetleri sarih olmadığım da ba hA .J! __ _ 
bel!rten "yazasında diyor ki: zı a~ 

Bitler Fransızlarla İtalyanlar arasın- J 1 
da muhasamatın tekrar bqlamasına er o uyor 
milsade edecek delildir. 

Mussolinl, Hltlerin muvafabtmı al- * 
madan harekete geçemez. İtalyan bafve- JfaldeJlf pntlePde plll
kili bugünlerde Fqlstler anamda bir . ._..,.,.. ... ..._ telef ..... 
tasfiye yapmaktadır. •--- ~-·., 

Laval Şeref meselesi üzerinde dura- fıedldl .. 
cak adam delildir. İnatçı. ayni zamanda Pretıor78ı ı (A.A) - Muhtelif mahal-
becerikli bir devlet adam•~. Jerde yanptlar Çllmuftar. Uzun m_._ 
~: lerde telefon hatları bsflmlpir. ldal7e- Afrilcaclo1d -"'"" ~ ---. 
~ 7• ....... 7abt bllJıeder .......... ... ....... ... ,.ı Wr..,,.,,. 
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5 ay Mersinde kalmıştık 

ilen Mersinde nasıl fıafacağrmızı düşüniil'fıen 
balayından farfısız günler geçirmiş~llı-

- Bugün görüştüğümüz o çıplak ka- adamdan kıskandığını görliyorum! 
fah lterifin tavrı hiç hoşuma gitmedi! Ben hiç bu çirkin, yaşlı herife tenez
On• görür görmez gönlümde derin bir zül eder miyim? Benim biricik sevdiğim 
bulantı duymaktan kendimi alama· sensin! ... 
duu! Hem bu adamın bakışları bana karşı 

K- 1osun bakış1anndan, onun çok sade saygısı olduğunu anlatıyordu. Bun
tehlüeli bir adam olduğu anlaşılıyor! dan başka, nezakete ve terbiyeye aykı
İşte asıl tehlike bize ondan geliyor. Kor- rı bir arzusu bulunduğunu bana ihsas 
kuyorum!~ etmiş değildir. 

CJhe'l kadın benimle alay eder gibi İşte bütün frenkler böyledir. Kadın-
omu2larını silkti: lara karşı gayet serbest, saygılı bir tavır 

_ Konsolos benim hemşerim sayılır! takınırlar! .. 
O beoiın gibi bir 1talyan. .. Her iki- Sen hiç korkma Lazariciğim! .. Loran-
miz aynı dine mensup bulunuyoruz. za ömründe yalnız bir defa seven kadın-
Ko~]os hakkındaki bu d~iincen çok lardandır! Ve bu sevgisine ölünceye ka
yan~! Bu adam bizi çok iyi bir şekilde dar sadık kalacaktır!_ 
kabul etmedi mi? Bizim vaziyetinıizle Sevdiğim bu güzel kadının sözleri zih
heroen alakadar oldu. Ve biz.i kurtarmak nimi saran endişeleri dağıbmştı. Kcndi
için elinden her ne gelirse yapacağına mi Lornn:ıanın okşamalarına büsbütün 
dair bize söz verdi! terk ve teslim etmekte gecikmcmiştim." 

BPn düşiinceli bir tavırh cevap ver- * 
dım· Beş ay Mersinde kaldık. Ben bu ka-

Vilayetimizde 
buidaylar ke

male erdi 
-*-

Hasat faaliyeti haziran 
içinde bitmiş olacafı •• 
Şehrimizdeki .ı1akadarlara gelen ma

lumata göre buğday mahsulü viliyeti
mizin muhtelif yerlerinde yer yer kema
Ier ermiştir.İlk olarak Urla kazasının Ka 
labnk mevkiinde kemale eren arpa ve 
buğday mahsullerinden nümuneler alı
narak dün vilayet ziraat müdürlüğüne 
getirilmİ§ ve bunlar tetkik edilmiı. buğ
dayların olğun, bnp.klannın hasada el
verişli bir sarılıkta olduğu anlaşılmıştır. 

Bu büğdnylar Adapazarı ve Yeşil 
köy İstasyonlannın ha:tırladığı tohum
luklardan elde edilmigtir. Mahsul gayet 
güzeldir. 

Haziran ayı içinde buğday hasadı fa
aliyeti vilayetimizin her yerinde bitmi§ 
olacakbr. 

---o---
Parti Reis v~killi~i 

- Verdi, verdı amma?.. dar uzun bir zamanı burada nasıl geçi-
- Eyy! .. Amması ne dir? receğimi ilk düşündüğüm vaki~ bu va- V~ Halkevi r~is'i~i 
Riea ederim bunu izah et!.. ziyet beni korkutmuş ve üz.müşken gün-
Verdığim kısa cevapta müphem kalan ler çok tatlı bir rüya gibi geçti! 

ciheti anlatmak iç.in ona dedim ki: Loranza beni seviyordu! Nisli kadın 
- Herif bize her türlü yardımda bu- bana olan sevgisinin ve bağlılığının bü

luna ğını söyledi amma ben onun bu yüklüğünü gösteren santlmi muamelcle
siizlerinde samimiyet olmadığını zanne- rile gönlümü okşamaktan bir an Lile ge
diyonım! Bu herif iki yüzlü, Hilekar ri durmuyordu. 
adamın biri!.. Onun görünüşünün bana Loranza ile burada bal ayından fark-
telkin ettiği duygu burulan ibarettir! sız çok tatlı günler geçirdik._ 

Ab, lAranza!.. Konsolosun başımıuı Arada sırada konsolos misafirhanede 
bir bel~ getirmesinden korkuyorum! işgal ettiğimiz odaya geJcrek biz.i yoklu-

Sen belki de farkında değilsin amma yordu. 

lzmir mebusluğuna seçilen Dr. Hüse
yin Hulki Curadan boşalan cümhuriyet 
halk partisi viliiyet idare heyeti reis ve
killiğine dün yapılan seçimde avukat 
Ekrem Oran, halkevi reisliğine de Dr. 
Mithat Orcl seçilmişlerdir. 

---o---
Gözt~peliler takdir 
v~ tebrik edildi 

ben dik.kat ettim! Herifin gözleri sana İşte benim canımı sıkan yegane hadi- Bölgemiz şampiyonu olarak Ankarada 
bakarken çok korkunç bir mana ifşa cdi- se bu idi! Herifin yüzünü gördüğüm va- yapılnn Türkiye futbol birinciliği müsa
yordu. Senden pek ziyade hoşlandığını kit derin bir üzüntü duymaktan kendi· bakalarına iştirak etmiş olan Göztepe 
herüın gönlilnde seni eline geçirmek ar- mi lamıyordum! Konsolos Loranzaya göz kulübümüz hakkında bölge başkanlığı
zusunun peyda olduğunu ben onun ba- koyduğunu bana çaktırmamnk için genç na aşağıdnki takdir mektubu gelmiştir: 
kışbnndan anladım ve bunu sezdiğim da kadınla gayet resmi ve ciddi bir şekil:fo İzmir bölgesi şampiyonu olnrak umum 
kıkam öfkemden az kalsın onun gırtla- görüşüyordu! müdürlüğümüz tarafından Ankarada 
ğma ~arılacaktım! Herif benden her halde korkmuş ola- tertip edilen Tiirkiye futbol birinciliği 

Fakat böyle yapacak olursam esasen caktı! İlk görüştüi,<ümüz vakit yaptığı müsabakalarına iştirak edip 19 mnyıs 
jyi elmıyan 'Ç"8ziyetimizi büsbütün sarpa hareketlerini tekrar ı:?tmekten dairon ka- stadyomunda 23/ 5/942 cumartesi ve 
sardıaracağımı düşündüm! 1şte bu dilşiin- çınıyordu. Benim yanımda başını kaldı- müteakip üç günde çok kuvvetli takıın
ce onwn üstüne atılmaktan beni men rıp Loranzanın yüzüne bir kerre bile larla karşılaşarak büyük varlıklar gös-
ctti! baktığı yoktu!.. teren hmirin Göztepe spor kuliibü fut-
~llÇ kadIL billur gibi ses veren gev- Daima bize hizmet etmek vazifesi ol- bolculan gerek takım halindeki ve ge-

rek ir kahkahayı dudaklarında tutmağa doğunu ileriye rurüyordu ve bana hitap r('k ferdi meziyetleri itibariyle muvaffa
muvatfak olamadı. Aynı zamanda beni ettiği zaman çok saygılı bir lisan kulla- kiyet ka.zanmışfordır. 
kollarının arasına alarak göğsünün üs- nıyordu." Muhavere arasında hep sen- Spor terbiyesinin güzel bir örneğini 
tünde uzun uzun sıkmağa başladı: yor diyordu. 1 gösteren bu güzide gençleri takdir ve 

- Ah!. Sen çocuksun Uizari. Beni bu - B 1TMEO1 - tebrik ederim. 
---------------- Uınum müdür 

YENi VERGi ZAMLARI 
OON BASLADI 
f8aştarnf1 1 inci Sahifede) 

ler kibrit tedariki hususunda zorluk çek
m~lcrdir. 

BEYANNAMELER 
tstihlAk vergisine yapılan zam dolayı

siyle makalı tacirler ellerinde bulunan 
mallara dair varidat idaresine beyanna
me vermektedirler. 
· Bu sebeple yünlü, pamuklu ve ipekli 
mensucat satışile iştigal eden başlıca 
mü lerden bazıları yeni zamları he
saplamak üzere dün öğleye kadar, bazı
ları da dün akşama kadar satış yapma
mışlardır. Bugiln biltiln ticarethane ve 
müesseselerde satışlar eskisi gibi yapı
lacaktır. 

Pamuklu ve yünlü mensucatla ipekli 
mensucata yapılan uı.nıların baz.ı kimse
ler tarafından yanlış anlaşıldığı görUI
mUştilr. Mcselii yünlü mensucata yüz.de 
elli zam yapılmıştır. Bazı kimseler met
resi on lira olan bir ku~ın yüzde elli 
znmcL:ın sonra metresi on beş liraya satı
lacağını sanarak dün sabahın erken sa
atlarından itibaren mağazalardan kuauş 
almı~lnrdır. Bu yüzden piyasada büyük 
bir "' .,. '·Pt görülmüştür. 

H .. k.katta yapılan z.run. bu kumnşlann 
istihl5k: vergisine aittir. Zam kilo başına 
yapıldığı için beher metre k~ın an
cak Uç, beş kun.ış failasına satılması 
icap etmektedir. Pamuklu ve ipekli men
sucat · çin de veziyet :ıynidir. Devlet, esa
sen pahalı olan fiatlan ve halkın giyimi
ni tazyik edecek herhangi bir karan şim
diye kadar almadığı gibi bundan sonra 
da böyle bir karar almağı hatınndan ge
çirmemektedir. 

Bu şayia ve zanlnrın ortada dolaşma
sına birazda fırsattan istifade yoluna dü
şen bazı kimselerin sebep olduğu zan
ncdı1mektedir. 
~NELER SAYILDI 

RUSYA HARBi 
(8aştarafı l inci Sahifede) 

hır ohnnktadır. 
Bir köydeki Fin - Almnn garnizonu 

yok edilnılştir. 
Moskova, 1 (A.A) - Gece ynnsı 

neşredilen Rus tebliği: 31 Mayısta cep
hede mühim bir ~y olmnmıştır. 

29 Mayısta 143 Alman tnyyaresi tah
rip ettik. 

Harp gemilerimiz Karadenizde sekiz 
bin tonluk bir düşman nakliyesini batır
mqlardır. Finlnndiya körfez.inde bir düş 
man nakliye.si ve bir balıkçı gemisi ba
tınlmışhr. 

Berlin, f (A.A) - Alman tebliği: 
Doğu cephesinde mevzii hücumlarımız 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. Oü,ma
nın bir kaç hücumu pü~kürtülmüştür. 

1- lava kuvvetlerimiz Sivnstopol lima
mnnındalci askeri hedeflere hücum et
mişlerdir. 

Ştukalarınıız Murmansk limanı açık
lannda büyük bir §ilebi hasara uğrat
mışlardır. 

Helsinlci. 1 (A.A) - Bugünkü Fin
landiya tlbliği: Kareli berzahının doğu
!IUnda yeni bir şey olmamıştır. Onus 
berzahında bir Rus taburunun hücumla
rı topçu yardımiyle püskürtülmüıtiir. 
Bir saat süren bir topçu ateşinden sonm 
bu hücumlar dü~man için ağır lı::ayıplar
la püskürtülmiif ve Ruslar eski mevzile
rine çekı1mek zorunda ka]mı~lardır. 

Doğu kısımındn RoSkiyi muhafaza 
eden gemilere bombardıman ve pike 
tayvarelerimiz. hücum etmişlerdir. 

Bir kaç düşman uçağı gece yarısından 
sonra Viyori mnhallelerine bombalar 
atmışlardır. Bir kiti ölmüş. bir kaç kili 
yaralanmıştır. Hasar azdır. 

Finlandiya körfez.inin doğu sahilinde
ki baz.ı ~irlcrinıizde bava tehlikesi ip
reti veril~tir. 

· ·:·ı•ıunııımımıımııır11 111111mmnn11111mt!.! 

l~nkara lladvosn ~ -Mali yılın ilk günü münascbetile dün 
nyrılan heyetler tarafından maliye vez-
nelenoin mevcudu sayılmış ve bunlar - BUGUNKU f'ESRl YAT 
birer zabıt vanıkasile tesbit edilerek ye- ıimırumırmnırmrıııımnmıııımıınııımınııııı 
ni yıl muameUtına başlanmıştır. Ayni 
suretle vilayet muha.sebei hususiycsinln 7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
ve belediyenin vezne ve kasa mevcutlan 7.33 Mii7.ik pl. 7.45 Ajans hnbcrleri 8.00 
da sayılmıştır. i Müzik pi. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
MAAŞ Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Muvazenei umumiycden maaş alan Müzik : ~ık şarkılar 12.45 Ajans ha

hütün dairelerde hazırlanan eski bor- berleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkılar". 
cirolar mucibince memurlara haziran pc- 18.00 Program ve memleket saat ayan, 
şin maaşları verilmiştir. Yetim ve dul 18.03 Müzik : Radyo salon orkestrası 
maaşlan da bugünlerde verilecektir, 18.45 Müzik : Fasıl heyeti 19.00 Konuş-

Resmi dairelerde yeni kadroJann gön- ma (Dertleşme saati .. ) 19.15 Müzik: Fa-
derilnıesine intiuır edilmektedir. sıl heyeti 19.30 Memleket saat ayan ve ---o--.Japon imparatorunun 
1111D'alduısı Mançalıo
dan dönüyor_ 
Sinking, 1 (A.A) - Japon impnrato· 

runun murahhası Kanamntso saraya .:;:. 
derek Mançuko imparatonına veda P1 
mi!W. 

ajans haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müz.ik : Koşma ve semailer 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Müz.ik : Halk tür
killeri 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müz.ik 
pi. 21.30 Konu ma (İktisat saati .. ) 21.45 
Müzik : Klusik Tilrk müz.iği 22.30 Mem
leket saat ayan, ajans haberleri ve bor
<:alar _ 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 

• .raparuş_ 

CEMlLTANER 

---o---
llahili~e müsteşarı 
Yarın gidiyor .. 
Dahiliye mtisteşarlığına tayin edilen 

B. Fuad TuksaJ dün muhtelif daireleri 
ziyaret ederek İzmirden ayrılması mü
nasebetiyle veda eylem:ştir. 

B. Tuksal yarın sabah saat 8.25 tc 
Ankarn ekspresiyle şehrimizden hare· 
ket edecektir. 

---o---
BELEDİYE 
REİ~i EEKLENİYOR 
Ankarada buJunmaktn olan Belediye 

reisi B. Reşat Leblebicioğlu dün de 
muhtelif vekaletlerle temaslarına devam 
ctmio;lir. Belecl:yeye ait işlerle belediye
nin 942 yılı bütçesinin tnsdikine müte
cıllik muamele ikmal edilmek üzeredir. 
Rc:sin hafta sonunda İzmire dbnmc!;i 
beklenmektedir. 

--%~;uıııwu0~--

CEKİRGELER 
YOlı. EDİLİYOR .. 
Menemen kazasının Dört köyünde 150 

dekarlık arazin!n çekirgeden temizlen
mesi işi bitirilmiştir. Karşıyaka ve Çiğli 
köyünde de 30 dekar arazi çekirgeden 
temizlenmiştir. Bayındırda çıkan çekir
geler tamamen imha edilmiş ve mücade· 
leye son verilmiştir. 

T'ırede 180 dekarlık arazide çekirge 
mücadelesine devam edilmektedir. Cu
ma ovasında çekirge çıktığı haber veril· 
mişse de mahallinde yapılnn tetkik 50-

nunda çekirge mevcudiyetini gösteren 
bir delil tcsbit edilememiştir. 

---o---
Selçıılı eserleri müzes! 
ue yeni lıazılar- • 
Müze müdürü B. Salfihettin Kantar 

Selcuğa giderek U.sabatika işlerini tetkik 
eylemiştir. 

Selçukta Eics müzesinde bulunan 
Selçuk ve Osmanlı - Türk - İslam eser
leri İsabey caıni:ne taşınmış ve orada 
restore edilmiştir. Bu suretle İsabey ca
mii bir Selçuk eserleri müzesi halini al-
maktadır. • 

Efes harabelerinde Vedyüz jiınnazı 
önündeki kazıda yeniden çıkan eserler
le Selçuk civarında bulunan parçalar 
Efes müzes!ne nakledilmiştir. Selçuk da
hilinde nakli icap eden daha yüzlerce 
parça kıymetli eser vardır. 

Efcs tiyatrosu önündeki clenistik de\'· 
rinden kalma çeşme, mukaddes yoi 
•Mermer cadde• ve Selsüs kütüphane
si avlusu restore edilecektir. Vedyi.i7. 
jimnaz.ı önünde çıkan kütüphanenin bu
lunduğu yerde yeniden sondaj ameliye
si yapılacaktır. Bu sondaj sonunda daha 
bir tnkım ehemmiyetli ve nadır parçaln
nn ele geçecei:ri ümit edilmektedir. 

Agornnm Mazeus kapısı önündcl i 
Karya heykeli de yerine dikilecektir . 

Ekmek işinde yeni bir safha 

·Fırınlarda herza
man ekmek yok 
Fırıncılar yeni tip unun lıir ça11almdan J60 yeri· 

ne 148 elnnefı fılıtı ğını söyliyorlar-
Iki günde;nberi lzmirde çıkarlıan ek

mekler gayet nefistir. Ekmekteki buğ
day nisbeti arttırıldığı için uzun zaman
danberi buğday ekmeğini arzulıyan halk 
istihkakını sevinçle almaktadır. Bir 
müddet ekmdderin kalitesi bu şekilde 
muhafaza edilebilecektir. 

Halkımız aldığı ekmekten memnu
niyet gösterirken bu defa fırıncılar sız
lanmağa başlamışlardır. Bazı fırıncılar 
bir çulval 1,1ndan t 60 ekmek yerine 14 7-
148 ekmek çktığını ileriye sürerek un 
mahsuplannı kapatmak için noksan ek
mek kuponu verm~ istemişlerdir. Bil
hassa Buca fırınları ve şehrimizin hazı 
semt fmiiları böyle bir iddiada bulun
muşlardır. Belediye bu iddiayı ve talebi 
tet;kik ~ylemekte, bir çuval undan yeni 
kalitede kaç ekmek çıkacağı hesaplan
maktndır. 

Ekmeğin kalitesi iyileşince, fırınların 
günün pek erken tıaatlerinde ekmekler 
vetmemeğe ve istihkak sahiplerinden bir 
kısmı ihtiyaçlannı temin edememeğe 
başlamıştır. 

.AFRiKA HARPLERi 
(Ba~arafı 1 inci Sahifede) 

mayn tarlalarından geçerek Nayt Briç -
Kaputzo hattına muvazi iki geçitte top
lanınn.ktndır. 

Zırhlı ve tnyyare kuvvetlerimiz düş
mana hücum etmişlerse de Almanların 
teşebbüsü muvaffak olmuş ve Almanlar 
açtıkları gediği koruyan mevzilere bü
yük miktarda tank karşı koyma batar
yaları y~rleştirmişlerdir. Bu gedikler tn
giliı.lerin devamlı topçu ve hava hücu
mu altındadır. 
Dlişman taşıtlarının mühim kısmı h&. 

la mayn sahasının doğusundadır. Düş
man kıtalarına havalardan taarruz et
mekteyiz. 

BlR ALMAN GENERALi EStR 
Alman generalı Leudvig Römel esir 

edildiği gibi binmiş olduğu keşif tayya
resi de hatlanmıza düşürülmüştür. 

AÇILAN GED1K KAPATILDI 
Kahire, 1 (A.A) - Bir kaç birliği 

.müstesna olarak 90 nıncı tümenimize 
mensup kuvvctfor Biiri Hakc.mdeki kuv
vetlerimize iltihak etmişler ve harbe iş
tirak etmişlerdir. 

Merkezde mayn sahalarında açılan 
gedikler kapatılmıştır. 

DENtZE ÇIKAMADILAR 
Kahire, 1 (A.A) - Royter ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor : Son haber
lere göre Tobrukun cenup babsında 
Nayt Briç cehenneminde şiddetli muha
rebeler oluyor. Rommelin gizli tuttuğu 
mihver kuvvetleri ilerleme hareketlerin
de mühim müttefik kuvvetlerle muha
rebeye tutuşmuştur. Fakat İngilizler 
Alman kuvvetlerinin denize varmasına 
engel olmuşlardır. 

MAYN TARLALARI ETRAFINDA 
Şimdi Almanlar geniş mayn tarlalan 

arasından kendilerine yol açmağa ve bu 
gediği genişlctmeğe çalışmaktadırlar. Fa
kat 25 lik lnglliz topları bu tcşel>büsil 
akamete uğratmıştır. 

200 TANK TAHRlP EDtLDt 
Gedikten geçen Alman zırhlı kuvvet

lerinin benzin ve suyu yoktur. Binaen
aleyh ilerlemeleri mümkün görülmemek
tedir. Birelhakem cıvarmdaki muhare
belerde hava kuvvetlerimiz mihverin 
200 tankını imha etmiş ve teşebbüsleri
ni neticesiz bırak.r:ustır. 

MUHAREBENlN-IDZI VE ZAFER 
Muharebenin hızı dehşetli bir şekil al

mıştır. General Rom:mel ve Neringden 
daha evvel davranan İngilizler Alman
ların elinden zaferi almışlardır. 

MUHAREBEN1N BAŞLANGICI · 
25 mayısta mühim Alman ve ttalyan 

kuvvetlerinin yola çıktıkları ve bir ta
arruz hareketi hazırladıklnn daha evvel 
keşif tayyarelerimiz tarafından görill
müştilr. Bunun için mihverin taaITUzu 
bir sürpriz. teşkil etmemiştir. Hediyen 
bu düşman kuvvetlerile müttefik kuv
vetlen 27 mayısta muharebeye tutuş
muşlardır. Düşman Birelhakeme doğru 
ilerlemiştir. 10 uncu Alman alayı bura
daki Hür FrallSlzlara hücum etmiş, fa
kat ağır tank ve insan kayıbiylc geri atıl
mıştır. Hür Fransıilar çok iyi dövüşmüş
lerdir. 9 uncu hafif Alman tümeni ce
ntıbt Afrika livasına hücum etmiştir. 
Cenubi Afrika livası iyi dövüşmüş ve 
düşmanı geri atmıştır. Livanın şiddetli 
mukabelesi ve iyi dövüşmesi müttefik
lerin muvaHakiyetini hazırlamıştır. Bun
dan sonra Almanların toplu hücumu 
başlamıştır. 

AK!M KALAN ~EBBOSLER 
28 mayısta Nayt Briç ve Akroma mev

ulerine varamıyan düşman, §iddetle mü
dafaa edilen Ayvelgazala mevzilerini 
arkadan zapta teşebbüs etmiştir. Bu te
şebbfis akim kalmıştır. 90 nıncı hafif 
Alman tfuneni bu sırada doğudan Elade
ne taarruza hazırlanıyordu. Fakat ken
disi hücuma uğradı ve püskilrtüldü. Ak
şam üzeri doğudan Elademe hücum 
eden başka seyyar kuvvetler bu mevzie 
doğru ilerliyorlardı. Aryeti İtalyan tü
meni bu sırada şimale döndü ve Panzer
lerle ( Alman ı.ırhlı kuvvetlerile ) bir
leşmek istedi. Fakat müttefikler tara-

Vilayet makamı dün bu nokta üzerin
de ehemmiyetle durmuıtur. Yapılan tet
kiklere nazaran: 

t - Toprak mahsulleri ofisi un tayı
natını eskiden olduğu gtÔİ tam olarak 
verdiği için, fırmcdann yeni tip unlar
dan az ekmek çıkbğı iddiasının hakikat 
olması ihtimali hatıra gdmiıtir. 

2 - Vilayet merkeziyle kazalarda 
yarım ve tam ekmek istihkakı verilen 
günler ayrı ayrıdır. Meseli lzmirde tam 
istihkıık verildiği gün Urlada ve Mene
mende yarım istihkak verilmektedir. 
Menemen ve Urlada oturup lzmirde işi 
olanlar daha evvelden tanıdıklarına ek
mek kuponlarını vererek yarım istihkak-
larını lzmirden tam olarak alıvermekte
clirler. Bu da vaziyete müessir olmak
tııdı:. 

Bu halin önüne geçilmesi için lzmirde 
ve kazalarında yanm ve tam ekmek is
tihkak günleri bir olacaktır. Bu ,suretle 
ehrimizde görülen kısmi ekmek darlı
ğının önüne geçilebilecektir. 

AFRIKADA SON DURUM 
(Baştarafı l ind Sahifede) 

EN ÇETİN VAZİYETE DOÖRU 
Londra, 1 (A.A) - Royterin askert 

yazan Annalist yaz.ıyor: 
Libya meydan muharebesi en çetin 

noktasınn varmak üzeredir. Rome.1, El
gazale ve Akroma arasında elde ettiği 
mevzileri tahkim edeb!lirse Birihakem 
ve Elgazale arasındaki İngiliz kuvvetle
ri tehlikeye düşer. 

ALMANLARIN GAYRETLERİ 
Düşman Birihakemin cenubunda çöl 

yolundan takviyeler göndennek için bü
yük gayretler sarf etmişse de teşebbüsü 
akim bırakılmıstır. Almanlar Bir:hnkem 
ve Elgazale ar~ında yol açarak muva
saleyi kısaltmağa ve kolaylaştırrnağa ça
lışıyorlar. 
NETİCE YAKIN 
Meydan muharebesinin neticesi 48 sa

atte bel1i olacaktu-. Durumun elverişsiz 
olmadığını bildiren son tebliğden sonra 
hiç bir haber alınmamıştır. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlin, 1 (A.A) - Alınan tebliği: 
Şimali Ah-ikada düşmanın karşı hU· 

cuınlnn pilskürtiilmüştür. İngiliiler ağır 
kayıplara uğratılmıştır. 

Alman ve İtalyan avcı tayyareleri 
dün havalarda 24 İngiliz. tayyaresini dü
şünnüşlerdir. 

Şiddetli muharebeler esnasında İtal
ynn ve Alman kıtaları 2000 den fazl'l 
esir almışlar, 350 den f 37Ja tarik, 53 top 
ve bir çok malzemeyi ele geçirmiş veya 
tahrip etıni~lerdir. 
İTALYAN TEBLİÔİ 
Roma, 1 (A.A) - Dünkü İtalyan teb

liği : Marmnrik muharebeleri devam 
ediyor. Düşmandan alınan 2000 den faz
la esirler arasında amiral Sir Kovel ile 
bir tugay komutanı vardır. 345 tank 
21 zırhlı otomobil, 53 top, 200 den fazla 
motörlü araba tahrip edilmiş veya eli
mize dü.,.cımüştür. 

Hava kuvvetlerimiz düşman kollarım 
muvaffakıyetli olarak bombalamışlar ve 
tekrar bir çok arabalarını ntcşe vermiş
lerdir. İngilizler 16 tayyare kaybetmiş
lerdir. Bir tayyare de Bingazide düşü
rülmüştiir. Tayyarelerimizden i.içü dön
memi,,c;tir. 

Bomba tayyarelerimiz Malta ndnsınd:ı 
hava meydanlarını bombalamı.şlardır. 

Koruyucu tayyarelerimiz bir Spltfa
ycr tayyaresi düşürm~cdür. Bir tayyare
ıniz kayıptır. Diğerleri ölü ve yaralılar
la dönmüşlerdir. 

---o---
Yunanistana 4500 ton 
ıın gönderildL 
Atina, 1 (A.A) - Bir İsveç vapuru 

4500 ton un getirmiştir. Bu unlar halk:t 
Kıı.ılhacın kontrolü altında parasız da
ğıtılacaktır. 

PİN İS'I' ANDA 
Örfi idare Hi!n edildi 
Yeni Delhi, f (A.A) - Sing bölge

sinde örfi idare ilan edilmiştir. 

fından önlendi. 
M'OTI'EF1KLER1N HOCUMLARI 
Bu harekatta 9 Alman Ştuka tayyare

si hafif uçak savar toplannın ateşile dil
şürl.ildü. 29 mayısta müttefik zırhlı kuv
vetleri hava kuvvetlerinin sıkı iştirakire 
harekete geçmişlerdir. Akşama doğru 
Boston tipinde bom.ha uçaklanmız hücu
ma geçerek mihverin iaşe tcşkilabnı o 
kadar bozmuşlardır ki müttefik hücum
ları pek az mukavemetle karşılanmıştır. 

VAZ!YET 
30 mayısta muharebe en şiddetli saf

hasına girmiştir. Teşebbüsleri cephenin 
her iki tarafında akim kalan Almanlar 
gittikçe artan bir şiddetle dövüşmüşler
dir. Her iki taraf için, bu muharebe es
nasında, mevzii nazik durumlar hasıl ol
muşsa da vaziyet müttefikler için elve
rişsiz değildir. 

Müthiş 
Akınlar 

---·---
Batuf a ue Doğuda htır· 
ilin infıişaf seyrinde 
IJüyülı değişifılil:ler 
yaratabilecelıtir-

şEVKET etLGIN 
(Bqtuafı 1 inci Sahifede) 

manlann imansrz tesirinden kurlubnak 
için bulundtlldan yerleri terketnıel8 
davet edeceklerdir. Rostok ve ıtoloDY" 
bombardonanlannın müthiş tahribatJll· 
dan sonra böyle bir tebliğin Abn~8 

bir panik havası yaratacağını ümit et· 
mektedirler. 
Muhakkaktır ki Almanlar büyük ıe

hirlerinin birer enkaz yığım haline koG· 
masma cöz yummıyacaJdar, indirile" 
her darbenin mtibmmı almaio ~
büs edeceklerdir. Bunu yapabilınek ıçın 
Doğu cephesine tamis ettikleri Jsa"1' 
kuvvetlerinin büyük bir kısmını batıya 
çekmeğe mecbur olacaklardır. l)oiodll· 
ki harekatta hava üstünlüğünün ne p· 
dar kat'i bir tesir yaptığı düşünülürse 
bu neticenin Sovyetlere geniş nefes al· 
dıracağından şüphe edilemez. Şu ha~ 
müttefikler en önemli hedeflerinden bı· 
rine bu sayede varmış. olacaklardır. · 

1 Bugünkii durumu lngilizlerin nası 
muhakeme ettiklerini dnlıa h•i anlanınk 
için Stafford Kripsin son nutkunda söY 
lcdiJ:ri şu sözleri hatırlıyalım: 

111\Iulıtelif cephelerde karşılaş:ıcağııııı.ı 
daha bir çok zorluklar ve elemli hadı· 
sclcr vardır. Fakat bunlann arknsUJd:ı 
ergeç bize ezici bir üstünlük temin ede
cek olan havn ku"'·etlerimiz giinden gü· 
ne nrtmaktadırlar. 

Almanyaya kat'i darbeler indırcceğİ· 
miz günler yaklaşıyor .. n 

AngJo Sal<SOnlar duruma hic bir :ıa• 
man bu kadar gih'enle bakmaı;ıışlardır. 
Çörçilin Kolonya taarruzuna iştlra1' 
eden tayyarecilere gönderdiği tebrı"k ~ 
takdir mesajı da hem büyük bir sevin· 
ci, hem de Almanynya karşı yapılın~ 
bir ihtarı ihtiva etmektedir. Bu itibarla 
Kolonya taarnızunu harbin doğuda '1t1 
hatıdnki inkişnf seyrinde muazzam deği· 
şiklilderin döniim noktası saymak hata· 
lı değildir. 

ŞEVKET BiLGiH 
---o---

Multtaç çiftçiye 
Yardım için 
Resmi gazetede intişar eden 334 sayılı 

kararnameye nazaran Ziraat vekAletine 
ayrılan bir buçuk milyon liralık müte
davil sermaye ile iştira ve hnal ettiril
mekte olan ilat ve vasıtaların muhtaÇ 
çiftçiye icabında maliyetinden aşağı ola· 
rak satılması hususunda Ziraat vekale
tine salahiyet verilmiştir. 

---o---
Z i R A 4 r 
ODAS'I SEÇiMİ •• 
İzmir ziraat odası seçimi ve yeni he

yet az.ası ziraat vekaletince tasdik edil· 
miştlr. 

---o---
DOKrooa KEMAL 
OSMAN BOZKURr 
Memleket hastanesi asabi hastalıklar 

mütehassısı doktor Kemal Osman aoz· 
kurt bir müddetten beri bulunduğu fs
tanbuldan dönmüş ve Beyler sokağında 
72 numaralı muayenehanesinde hastalıı· 
rını kabul etmeğe başlmnıştır. __ _. ..... ""'.o.,,,,.,., __ 

ZABITADA 

Bir tren Jıazan olda
Dün sabah saat 7,30 da Bayraklı ile 

Salhane arasında bir tren kazaaı olınur 
tur. Y alculardan biri trenden dü§OlÜf. 
ağır surette yaralanmış ve imdadı sıhhi 
otomobilile hastaneye k.aldınlm!flır. 

Yapılan tahkikat neticesinde yaralı 
nın Akşehirin Ça.kılh köyünden Ahınet 
Etgin adında 20 yaşında bir genç oldu• 
ğu, başı dönerek trenden düştüğü anla
§llmıştır. 

Yaralının üzerinde iki caket ve iki 
gömlek bulunuşu nazan dikkati celbet· 
miştir. Kazanın sebebi tamik edilmekte
dir. 

ELLİ BEŞ KAHVE 
FİNCANI ÇALIHDI 
Gazi bulvannda 1334 üncü sokakta 

l O numarada kahveci lbrahim Önünerin 
kahvehanealne giren bir hırsız tarafın· 
dan 5 5 adet kahve fincanı çalınmı§tır· 
Suçlu aranmaktadır. 

Ödemişte IJir valı'a-
ödemişin cümhuriyet mahallesinde 

oturan kömürcü Muharrem Şenkaya: 
bir kavga yüzünden Fatma Kudınnerı 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. Kadı· 
nın feryadı üzerine yetİ§en Muhittin ve 
Mehmet, Muharremi tahra ile hafif su• 
rette yaralamışlardır. &ki yaralı hastane· 
ye kaldınhnışhr. 

Kıqadasında yangın.. 
Kuıadası hükümet konağı yanında 

Hasan Denizelin prina fabrikasında yan
gın çıkmış, hemen ııöndürühnüştür. Mad 
dl zarar azdır. 

~EKKUR 
Erkek çocuğumun doğumunda lbUyilk 

bir hazakat ve şefkat göstermiş olan k~· 
dm hnstalıklan operatörü ve doğum ~u
tchassısı Dr. Hikmet Alaadağ'a ebediY· 
yen minnettar olduğumu arzeyleriın. U 

İzmir Belediyesi Mahmudiye tahs 
şubesi şefi: Rüştü Bele 
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Ticaret Vekaletinden: 
DENJZLt SULH HUKUK HAK1M

Ltôt SATIŞ MEMURLUôUNDAN: 
Deniilinin Çayb~ı mahallesinden Kü

lahçı Ahmet veresesi ile mezkOr mahal
leden Zil0 Ji zevcesi Fatma ve kerimesi 
Emine ve oğlu İsmail ve Küçük İsmail 
zade tevfik bey zevcesi Caviden.in mUş· 
tereken mutasarrıf oldukları Topraklık 
mahalleainiıı Kirişhane mevldinde vaki 
18 kütük 3 ada 22 parselde kayıtlı 
1599,5 metre murabba sağı Topraklık 
geçicli solu Kiri~hane geçidi önü istasyon 
yolu, arkası Polat tarlası ile mahdut ve 
kapıdan girilince sağdan ahşap bir kat 
üzerine ufak bir yauhane ve iki odası ve 
yazıhane arkasında bir ahır ve odanın 

SOmarbınk Yarll Mallar Pazarı lzmtr Şubesi Mldlrllğlnden: -Jılıııı*le 1 - .30 Mayıs 942 tarihli 51 19 .. yılı resmi gazete ile nqredilen 
41J4 •unmaralı kanunla ihracat vergili nisbeti 1 Haziran 942 den itibaren 
'9 .. çabrılmlfbr. 

Ekmek karneleri dağıtıhrkeıı muhterem halkımıza dağıtılmış olan numara ıınukalailiode apğJda eQaterilea Uç yerde 
te\ı:zlata 6/6/942 tarihinden itibaren devam edilecektir .. 

r-ıa nazaran bu tarihten 80nra yapdacak bütün ihracat versiye tabidir. 
....... 2 - Kanaaua nepindcn evvel akdecb1miı sabf mukaveleleri doJay.._ ınutezarrir olduklan beyanilıe vekalete müracaatla vuku bulmaktadtT. 

K- bu mukaveleleri istisna etmemİ§ olmakla beraber mezkur müracaat
laam tetkik edilebilmesi için bu ne-ri mukaveleler hakkında malumat alınmasa 
ımw..JJ. alrllmittiir. 

lvt!bama ve kar:ışıklıia meydan verilmemek için lüzasınd.&i awnaral• ı.rihlerde ga..terilen mahallere nüfuz tezkere 
ve numaralan hAmilen müracaat etmelerini rica ederiz . 

•• Manifatura Türk Tahsin Necipoğlu SUMERBAtJK Anonim Şirketi 

MlllR IEIALETTil C. llMAI IEllLEIJtl C. 2' M11719 942 akpmına lı:adar yabancı memleketlerle yapılmıı satıı mu
ka•deleri 4 Haziran 942 akşamına kadar lüzumlu mil.bet vesaik ibru ve 
viM e&tirilmeli llUl'etİyle bilrikler umumi katipliğine tescil ettirilecek ve umu
mt lıiaipler de bunların hirer listesini yaparak Ticaret vekiletine gönderecek
lem6. 

Yerll Mallar Pazın 
Numara 31 Ti. 3451 NumaTa sı 

.....,. 2'l'CllllWIJ' 11e BlelıtrUı f"'lıednde• : w 

ı.mran 1942 ayında ıebekede yapılacak ameliyat için cere~~nın aşı_t:gıda 
gi n len sdttörleTde ve tarihlerde kesileceği sayın halkımızca bılmmek uzere 
.. elı..ur: 

l) f4 ve 28 Haziran 
J Ouaiaç 

ı~ 
1: =ne 
r# Kaltüıpark 
J) 7 we 2 i Haziran 

v Çarp 
VJ Bıduibaba 
.. 1C.araldiaa 
Y11 Cüaılplı 

l 942 pazarları aaat 7 den l 7 ye kadar: 
E Karpyaka 

Bornova 
Buca 

1942 pazarlan -•t 7 den t 7 ye kadar: 
Xl Gazi balvan 

XU Mczarlıkbap 
XUI Al&D9Ör 
XlV Gazi bulvara 
xvı Gümıük 

}'anında harap bir kömürlük. 
Ve dört katlı bir fabrika binası: Dör

düncü katta demir parmaklıklı ufak bir 
balkon ve fabrika binasının solunda ah
şap olarak bir buğday damı ile bir kepek 
damı. 

Fabrika binasnın birinci katında: 
1 - Makine dairesi olup burada 75 

beygirlik ifler bir halde islim makinesi 
ile bir buhar kazanı ve gayri Iaal bir düz 
torna 25 - 30 beygirlik işler bir su dür-
bünü. 

2 - Yine birinci katta torna dairesi 
zemini kısmen kemer ve tavanı kargir 
olup burada Daveriyo markalı top tor· 
nası faal bir halde ve 10 adet kırmız ve 
Simes markalı 10 volUuk 18 amperlik 
dinamo ve toplusu ve bir adet delik ınak
kabı. JI Konak 

( 1.3.54) 3 - Yine birinci katta gayri faal iki 
-- volant j}e beraber 1082 numaralı bir 

--.-.----~------.. -.... ---,.-el-.,..--.,--.. --.-.-lğ-lnd--e-n_:___ ~~~:. ve 15 adet kasnağı üz.erinde bir 

Ragıp Sttlte11 Wllıtil'clan ınaldıant olda- 4 - Yine birinci katta yıkama daire-
a..ıa fiatla çimento satmak suretile milli korunma kanunu hilafına hare- sinde buğday kazanı ve firistiyon ve su 

6/ 6/942 90001 den 90500 e kadar 
8/6/9'2 90501 deo 91000 e kadar 
9/6/942 91001 den 91500 e kadar 

10/6/942 91501 den 92000 e kadar 
11/6/942 98001 den 98588 e kadar 
12/6/942 98501 den 99000 e kadar 
13/6,1942 99001 den 99500 e kadar 
15/6/942 99501 den 100000 e kadar 
1616/942 0001 den 3500 e kadar 
17/6/942 3501 den 4000 e lı:adar 
18/6/942 4001 den 4500 e kadar 
19/ 6/942 4501 den 5000 e kadar 
20/6/942 9001 den 9500 e bdar 
22/6/942 9501 den 10000 e kadar 
~/6/942 10001 den 10500 e kadar 
24/6/942 10501 den 11000 e kadar 
25/6/942 11001 den 11500 e kadar 
26/6/M2 11501 den 12000 e kadar 
27/S/M2 12001 den l2500 e kadar 
29/6/942 12501 aen 13000 e kadar 

K.tRf IY .AKA 
MAKBULE KEllARE 

. 

ket ..&en lzmirde ~ 125 no. diilckinda kireç ve çimento aatan Re- kazanı bir kalbur: Bir vaııtilltör; Alb 
cep ei}u Ragip Silten bakkında yapılan açılr. duruşma .onunda: kasnağı ile iki parça akson. Bi~ki - Dikiş ve Şapka • Çİ(ek 

S.Ç.. .ahit eörülerek mlli korunma knununun 31, 59/3 ve 63 ncü mddele- 1kinci katta. yurdunda kayıt muamelesi denm 
n.e tevfikan altm11 lira ağır para cezasile mahkumiyetine ve 12 gün müddet- 1 - 5395 nolu ôO santimlik bir vals ve ediyw. %/l/MZ ah ctbıii 7m. an-
ı. dilkanının kapatılmasına ve kapatılma itinin büyük harflerle yazılarak 3596 nolu bir vals 60 sanlimlik ve 24588 ı ı resi tedrisatına başlanacak, kayıt ka· 

-

\,&...,.... ~e -rp11C-'- •en·ne , ... -•----na Ye ke·~yetin ilanına karar veril· santimlik ıbir vals (valSJara ait yedek 14 paaacakbr. B~ ayda modprua bütün 
__ ...._, ·-- ,,_ ~ ' -UUIAlll '" adet top) 33707 nolu 100 santimlik bı'r inoolikleri "" -ilikleri iiretileıek t-liil ve hükmün kat•t bulunduğu lüzumu ilan olunur. 3065 ( 135 1) J--

vals ve 3594 nolu 80 santimlik bi.r vals l\laarif müdürJtiiüaden musaddak 

,...,,. c. MWeimauDdlJğlnden: 
F..ıa &tla otomobil J&stiii •tnaak suretiyle ihtiUr yapmaktan suçlu 1z
~. Mustafa bey C. 2 3 numarada oturan Mehmet oğlu nakliyeci ihrahim 
Koeujlu hakkında lzmir ASliye birinci ceza mahkemesince yapılan duruş
- ı clıa lllb., laapei.e SOO lira para cezuiyle mahkümiyetine bir buçuk 
ar ticarethane.mm bpabJı.n .... a liatiklerfoin müsaderesine 2 7 /2/ 942 gü-
nlDde karar verilerek hükmün btileşôği illn olunur. 3070 ( 1345) 

,...,... ,.......,.. .. B~ndlclörlöğilnden: 
V6/94! tarihinden itıôaren !nmnt Amillerin titeli ve fıc;ılı şaraplarına lit

Ye 1.epna on klD'Uf müdafaa vergisi zam edilmiştir. 
...... bayi)m ellerinde btalUD&n şişeli 'Ye hçalı hamsi amil ıaraplannı 

48 ... t zarfında bir beyanname ne b8.§ müdürlüğümüze bildirecekleri ilin 
01-. 3079 (1342) 

Ambalaj Çuvalı Alınacak 
fttrlı ~nıosa ue Kireci A. ŞIPJıetlnden : 

~etimiz Çimeniıo ambalajına ulih eb'ad ve evsafta çuval satın almak ar
z--.dNfır. Allkaclarlann Galatada Agopyan hanında ıir'ket merkezine çu
..ılann eb9adı, ne çuvalı olduğu. yenilik veya kullanılnuılık derceeııi ile fiatı 
hMlır""'a tahriren veya ıifahen teklif göndermeleri rica olunur. 

1 - 3 (1352) 

ve 5397 nolu 60 santimlik bir vals ve bir diploma verilir. ı 
adet zımpara taşı. ADRES: Karşıyaka Y~şa 

2 - Paçal yerinde bir adet 100 kilo- sebil No. 5.. 
luk 8 numara wı kantar1. Kayıt saatleri : Her gün .-We-

3 - Kepek damında iki el ara.bası. yin 9 - ız" 
4 - Bir tiıiyor. Bir kırma. bir kalbur 17. %a. K. 21. ZI. 31 (lUZ) 

makineleri ve bir mn üurinde beş kas
nak işler bir halde. 

üçüncü katta. 
1 - Buğday fırçası ve bir abon üze

rinde dört kasnak. 
2 - Valslere ait keseler ve vals sepet

leri ve yaş buğday ambarı ve bir akson 
üzerinde 22 kasnak işler bir halde ve 
gayri faal kepek ftl'Çası ve bir akson 
üzerinde üç kasnak. 

3 - Paçal damında yedi kürek ve üç 
çift paçal çizmesi. 

Dördüncü katta. 
2 - !ki adet pilAnster ve üç adet irmik 

i
-::. ------ ~ -------_ -=~ 1 

2'0R1f.ACI YE ,1> 

ARABAC.ILARA ı 
Tornacı ve arabacılara ait 170 par- ı 

ça 110 santim uzunluğunda 12 - 15 , 

!
santim kalınlığında kara ağaç 5atı- ,ı 
lıkhr. 1 

Müracaat MU;nar Kemaleddin cad- ı > 
desi No. 101 Üzüm deposu 1 

- - - - 1 - 2 (~7)_ : 
,,. - -- - - - - -- - - -

sasoz ve bir adet prata elek ve üç adet lıaaaı:ıı:ıı:ı0ı:ı8a1ı:ıı:ılniıPılHCD:aJEJLUOı::ılı:ıuı::ıaı:ıc balon ve bir vantı1Atör. 
2 - Buğday yerinde bir adet buğday 

kalburu. • Ziraat ekin biçme mak.ineJerinde 
Zemin katındaki buğday damında bir dt!!met bağ!amak için orak ipi geldi. 

kantar ve bir el arabası ve yazıhane bl- Şükrü UjUr ticarethanesi. 

i--------İİİİİİİİmİİİİİİİİİİDİİİ-t1ZM~İimR:BBEDL.ıı:r>n>iıY.YES1NDEN : nasının kilitli bir odamda bir adet ku- T E L E J' O N • 2893 
naJc haJinı- buhar makinesfniıı Ye bir 

DOKTOK .Belediyemize ait alım ve satım ilanla- ue JLG ADRESi IZllft U"UR UJI' AKDElffZ rında lş Bankasına yatırılması yazılan adet su dürbününe ait 1casnak halinde • U 
Doi1llll ft Kadın Hesflıhklan muvakkat teminat akçelerinin 1/6/ 1942 ana kayış ve bilisterlere ait kasnak ha- Halbnağa çar§ISl No. 5 t Z M 1 R 

miHI' tarihinden itibaren İf Bankasının öğle- !inde ana kayış ve kasnak halinde 20 Vagonla tuz, tntlln Sicimi, sabun. . 
......._ ı.r &ün Birinci Beyler den sonra kapalı bulunması hasebiyle parça muhtelif eıı ve boyda kay!§ ve bir üzüm, incir ber tilrlU sipariş kabul 

öğleden evvel yatırılması lazungeleceği kıriko, bir baskı, bir buğday nümune edilir. = ~~oreı:. ~ · ve ihale günü öğleden sonra teminat ya- zım\>ası ve iki deaeşör ve bir tiriyör IA- 1
' Q:l~•••••••••••dl 

tırmak ~in yapılacak müracaatların ka- marinasl ve üç kazma ve iki kürek ve --------------
mft: KarilYaka ~ 90~~) 38 bul edilmiyeceği atakadarlanıı ~u bir bel ile yine oda için~ kilitli dolapta-

ll••••:.ocM:ICiOcıcG0oc0~~:o;. olmak Uzere ilAn olunur. fabrika ~ tornaya Bit 10 adet vals ve 
3087 (1313) makinelere ait anahtar ve eğeler ve ma-

ZONGULDAK SACLIK KOMtSYO.. 
NU B.tY ASETlNDEN; 

DOKTOR 
M••OZILUI 

.....-.ı her .. Tilkilik ecu
ııelli brpsındald (4) numaralı mu· 
ayenehanesinde kabul eder. 

'r.ie6m:2211 (1357) 

* kas ve keıyeten ve destere Ye keeer ve 

Akdeniz mahallesinde 13 üncü adanın ~r ~eş ~~l~ ~l~ ~t! ~ ~ 
128,50 metre murabbaındaki 18 sayılı gramlık ve yazıhanede üç masa. hir 90l
arsasmın satı.§t, yuı i~leri müdürlüğün- ya dolabı, bir Adi tahciadao lcanepe)oi 
deld prtnamesi veçhile açık arttırmaya mUştemil ve istim motorruna ait bir tui
konulmuştur. 'Muhammen bedeli 2570 li- la baca ve .su yollan beton hem su ve 
n, muvakkat teminatı 1921ira '15 kuruş- hem buharla müteharrik ve Iabrikaam 
tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel İş emin ve ebniye 1asmı kırk bin lira ve 
banlcasına yatırarak makbuzlan1e ihale ~akineler ile alet ve edavat ve tesisat 

1 - Zmıguldak -.ğlık tefkilitı igi 
hastahanesi i~iıı 300 lira aylak ücretli bir 
balderiyoloğ ve intaniye miitNıa•w ile 
300 lira aylık ücretli ibir rontgen müte
hassısı, 

2 _ Dit polildiııiii için ıs lira aylıklı 
ücretli bir kalla alınacaktır. 

Taliplerin 15/6/942 pazartesi gilnUne 
kadar Y.onguldak Havza b8f beldmlill
ne müracaatları illn olunur. 

tarihi o1an 17 /6/942 çarşamba günli sa- kısmı 43 bin lira muhammen kıymetli 
i >~~ ) at 16 da enciimene müracaatları. (Külahçı nam.iyle aıulaıı ) un :fabrikası-
l t Jreınal SllllJI Aysq 1 

2 7 12 16 3086 
U

344> nın kabili tabim olmadı~ satılarak OLU BAMA1ıBAŞI SALtH TASl'!-

30'13 (1349) 

1 t -lr ıesmanınm hissedarlara m.elerine göre YE HEYETJNIJlr8: 
1 
> Bul .....,ıklar m8tehwm_ 1 1tl:aiye dairesinde münhal bulunan ye- tah.sirnine dair Denizli suiı hukuk ha- Bir mueıe hakkmda ~ Ose-
' B&K'l'E&İY~ ı dl erlik için 12/6/9'2 cuma günü sabah kimliğiniıı 20/12/930 T. ve 1/568 nolu re Saliı ağa terekesinde alacaıkh b1nıq 
DlıWll llMtıalanm 'l'illdlikte llatll· ı saat 10 da müsabaka imtihııanı vardır. tlk ilimiyle satılmasına karar verilmit olda· olanlann 12/6/942 cuma gWıii ah& 11 

..,. .- .. d 
1

• :N .... mektep mezunu olmak ve fili askerlik ğundan :fabrikanın zemin ve ebrıiyesinlıı de Halimağa "a .... ısında 38 numaralı ~ 
aııilleıd No. 1 4e bbal e4ler. 

1 

hizmetini yapmış bulunmak şarttır. (Orı- müllciyeti ile illnda yazılı makine, alet zıhaneye ~ illn olunur. 
IW.Kft)M: KLbdK: aZ3 ~ ta okul mezunlan tercih edilir'· Talip- ve edevat ve elektrik tesisatı vesair ieo- 3065 (1350) 

1 m ~ - - - - - .. -~ terin mezkilr g(lnde evrakı reuniyeleriy- slaatı ile birlikte açık arttırma ile satı-
- - - - - - - le birlikte itfaiye müdtırlüğüne müraca- lığa çık~. Fabrikanın zemiD ve 

at eylemeleri ilin olunur. ebniyesinin 64 hisse itibariyle 24 hissesı lZM!R S1ClLt 'TlCARET MEMUR-
DOK T O & 3088 (1341) K··1Aı.~ Ahmet · 3 lıı.e..i LUOUNDAN: 

u ~1 veresesme ve Şerif Ali Tunmın~lu ticaret unvanı ne lfllpl fenul GOlfBREff 1 - Otobüs ve tramvay idaresine Zileli vereseainden Fatma ve 7 hiaesl -o 
p ı 1 w ._ ıh !'llldllk Abr U500 cilt bilet satan ~ yazı işle- kızı Emineye 14 hlssesi oğlu 1smail ve tmuMe Kuzuollu .;arşıınnda 3G numa

. müdürlliğUndeki pıtnanıesi veçbile 16 hissei Tevfik bey zevcesi Ca'rideye nlı maluada 8 alustos 1938 tuihindm =-=-;aa fıM •=r~n:S.,m. :. elıı:siltme,ıe koaulmu§tur. Muham- aittir. Makine, alet ve P.devat kısmında. mıberi'~~J:11~,81~-~Şesat1rif-
• on' men bedeli 2760 lira muvakkat teminab. 48 hisse itibariyle 24 hissesi KillAbça ~ ~ 

207 liradır. Taliplerin teminatı q ban- A:lunet veresesine ve 3 hiSleli Zileli v&o Ali Tunuqluaua itbu ticaret unvanı 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- reısesinden Fatma ve 1 hissesi Em.ine ve ticaret kanunu hüldimlerine göre sicilin 
rihi olan 15/6/9'2 Pazartesi gihıi1 saat 14 hissesi lsmaile aittir. 4462 numarasına byt ve ~scil ediJdiil 
18 da encümene müracaatlan. Şartnamesi 1/6/942 gilnilndeıı iüba- ilAn olunur. 3080 (1348) 

2 - Kıunq ve malzemesi verilmek ren heikea içhı açıktır. 
BlriDd BeyJm mbk No. 41 prtiyle otobfis Te tramvay idareshıe 130 Satış 29/6/942 Paartesi günü saat YD.K! KöYO ?ıWHTARLlCIN-
TeJefoD: ülB 1-13 (896) takım elbise ve 130 adet kasket yaptı- 10dan12 ye kadar Denizli icra daireain- DAN: 

' .. _ rılmast, yuı işleri müdürlüğündeki prt- de aleni müzayede ile icra kılınacaktır Köy sanmğına ait yağ ve un fabrik&SJ 
Damesj nçbile açık ebıil1meye konul- O gün bedeli müzayede muhammen lay- 20/6/94! tarihinden 19/6/942 tarihine . -

; 

- - - - - - - - ~ - - muştur. Muhammen bedeli 1170 lira mu- metin yüzde yetmiş beşini bulmadığı kadar iki sene müddetle icara verilecek-

lçkill• ' vakkat teminatı 87 lira TS kuruştur. Ta- takdirde en son arttıranm teahhüdü ba- tir. 'Mtlzayede 1/6/942 tarlılııden 15/ 
, liplerin teminatı iş banhsım yatlraralt ki kalmak üzere on gün aonra yani 6/94! tarihine kadar 15 gün müddetle 

N 
1 makbudari7fe ihale tarihi olan 15/1/942 9/7/942 Perşembe günü saat 10 dan devam edeeektir. thalei katiyesi 15/6/ 

a rl• n 1 Pazar&esi güııU saat 16 da encilmeııe 12 ye kadar aynı dairede ihale& icra kı· 942 puartesi günü saat lT de Kızılbııh-
l mUncutları. lmacaktır. M~eri verilecek mühlet çe konaRtnda icra edilecektir. Şaıtna-
ı 29, Z, 7, 13 3008 (1299) içinde parayi vcrmes.w ihale bozularak meyi görmek istiyenler köy muhtarblı-

~ Lokantası ı 1' kendisinden evvelki mU§teriye vurduğu na mUracaatlan ilin olunur. peyle teklif Olunur kabutn IMalinde ona 3060 (1348) 

D sah ihale olunur. Kabul etmeı: veya bulun-
1 ı ' evren - mazsa yeniden yedi gün müddetle arttır· 

A ld l 1 k d kk A maya çıbnlarak en son talibine ihale 
çı 1 1

1 1 • an olunur ve iki ihale arasındaki fark ve 

•Mükemmel kaafir, temiz yemek 
1 Yapıcıoğlunda Yusuf Dede cadde- uran yizan yüzde beş faiziyle hilkme 

ı alkolla metnıbaL Fiatlar gayet mu- ' sinde 54 numaralı 30 senelik milfte- hacet kalmadan evvelki mil§teriden talı-
••-dildir. ı ı tuhafı sil olunur taliplerin illn tarihinden iti-
' oc risi bulunan hırdavat, ıye, tü-

' 1 Umumi ve hususi ziyafetler mute- ı tün, müskirat ve posta bayiliği bu- haren dairemizdeki açık bulundurulan 
ıdil fiatla kabul olunur. ı> Iunan bir dükkln deıvren ablaca- şartnameyi görebilirler . .Müzayedeye İ§--

1 1 ğından ı~-.:aeki sahibine müracaat. tirak edeceklerden hissedarlardan baş-
ı 8 R ftCJ IORDON NO. 1 1 2 (I~ ~ 1 _ 3 (l225) kalanndan muhammen kıymetin yüzde 

- - - - - - - - - - .. ___________ ... 10 nu niabetinde pey akçası nakit ve,. 

miltt bir banka m~ktubu vermek sure
tiyle i§tirak edetiilirler ihale tarihine ka.. 
dar vuku bulacak masraf ve Yergi borç
lan hi.uedarlara ait olmak i1zem satıf 
bedelinden ödenecek delliliye Tiisumu 
T.&mmı ile birlikte ve ihale karar pullu 
tapu ferağ harcı ve ihaleden sonraki 
masraflar müşteriye ait bulunacaktır. 
Daha fazla :malfunat almak :isteyenlerin 
dairemizin 42/395 numarasına müracaat 
etıneJeıi ilia olwwr. 2939 (1283) 

6/619'2 1 den 500 e bdlır 6/6/9'2 14001 den 14.500 e kadar 
8/6/M2 501 den 1000 e kadar 8/6/942 14501 den 15GOO e kadat 
9/6/942 ıoe1 deo lSOO e kadar 9/9/N2 UOll dm 15500 e kadar 

10/6/942 1501 den 2000 e kadar ıtL6/NZ 15581 den lJOOO e bdar 
11/6/942 2001 derı 2500 e kadar ll/6/9'2 16801 den 16508 e bdlır 
12/6/M2 2501 den 3000 • kadar 12/6/9'2 16501 den 17888 e bdar 
13/6/9'2 5001 den 5500 e kadar 13/61:9'2 17001 den 175'8 • kadar 
15/6/942 5501 den 6000 e kadar 15/619'2 17501 den 18000 • kadar 
16/619'2 6801 den ı6500 e bciar 18/6/9'2 18801 den 18580 e bdıar 
17/6/942 6501 den -1000 e bciar 17/6/:942 18501 deo IMO e bdar 
1816/9'2 7001 den 7500 e kadar 1B/i/N2 19i81 dea 1t5l8 e kadar 
19/6/9'2 7501 elen 8000 e kadar l9/6JJKZ il9501 den ,aeeee e klıdar 
20/G/N2 8001 den 8500 e :kadar 
22/6/9'2 8581 den 90IO e kadar 
23/6/NZ ueoı dea 13500 e kadar 
24/6/M2 lliıtl den 14000 e kadar 

2-4-6 (1255) 

...................................................................................... 
• • • • 
i Devlet Üemır Y ollarıncıan i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balast alınacak 
D. D. YOLLARI 8 Net iŞLETME KOMtSYOJlll\mDAN ; 
Aflliıda miktarlariyle muhammen 'bedefteri gÖsterilen dört ma\ta\cle ıart• 

name.i •eÇhile ih:ıaT olunacak bıllut iti kapalı zarf usuliyle ihale edilmek 
cfizere ayn ayn eksiltmeye konulrnuttar. ihaleleTi (8/6/l942~ pazarıe.i giııü 
aaat 16 da Alsancak ifletme binasmda sırasiyle yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalannda gösterilen munkkat teminat maitbudan ne teklif 
mektuplanm ayni gün •at 1 S e kadar -Ü ~le k.aaüılyon rrWijine _.. 
mara pusulası mukabilinde vermeleri lft)'a :taahaitli olarak poU ile pnd.
meleri liznadır. Şartnameleri iıletme kaleminde Oedelliz •W..bjljr. 

Ocaian yeri Teya Kim - • Balutın 
Miktan M. 3 

Kwlçullu - Kemer (3+700) SOOO 
Moralı-Söke Kemeri (Km. 113) 6000 
Turan - Karııyaka (7 +300-

12+00) 
Emiralem - Muradiye 

22 25 29 

5000 
5000 
2 

M. 3. nm. .. 
Vahidi fiat 
Lira 1'l'f. 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

Bedeli 
Lira 

10000. 
J2000. 

10000. 
tGOOO. 
27% 

M. Temiııat 
Lira 'K1'fo 
7S0.00 
900.0G 

7S1).00 
750.00 

(1224) 

TORKITE KOMCJR S.t TJŞ YE !'EYZI MOESSE
SESI tZMIR .ŞllBESI JIVDllaı..VOt1JmEıf: 

Müe..e1emiz :taraf .. dan lzmire blr sene -.rfmda ptirileeek takriben 90 • 
1 00 bin ton maden, kok, ve liynit könaiideriaia : 

1 - Alaancakta evlet demir yollan avluauada vagonclaıı mü,te.a:i vuıta• 
ıuna teslimi beher tonu. 

2 - Alaancakta Devlet demir yollan aalıaaı dalüliadeki tiepoonaa Yll· 

l(Oftdan talılqe ft! iatif beher tona. 
3 - Alaancakt.ıı. depomuzdan müfteri ~•tauna tartılarak talmüli 'be1ıet 

tonu. 
4 - Aluacakta depomu.tan Darlet demir yoDan vqonlaıma. vezin 
~ demir ,.olları kantarında yapl]mak üzere ı.hmill bel.er ıona. 

& İfleı' ebiltmeye ltonuhmıfhır. Münakasa günü f()/(,/fM? 'ÇUJ&mba ~ 
:nü eaat t{) dachr. 

Talip olanlann nriinakAf& şartlanm öğrenmdr. üzere lanir ~et~ 
varında 1 04 - A namanıdaki büromuza minıcaadan illa oluas. 

27 ! (U61) 

lzrnll' lnldcuPIGP .., Mfltlat ..,.wle11: 
idaremiz • bir sene zarfında merkezden Ye civar kazalanlan .tın alnı~ 

tahminen ~ milyon kilo çuvallı malla nn üzüm, incir. :tmrc!a aJl890ID "ftl .. 

!iptidai maddeler ambana:uzda yaplacak hammaliye itleri IS/6/942 tMiWM 
ımii..dü pazarteai gibaü -t 1 S ,te ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile .. 
meye konulmuttur. 

Muluunınea bammal~e ücretleri tutan 1391 O muvakkat temi.- UMJ.25 
liradır. t.leklileria 2490 •yıla bnua hükinJeriıae eö• tan•lw:r• Mlan teklif 
mektuplarını muvakkat temi•t nakit ..Ubaz ~ tı.ab 1 ' t L-J.
rile 15/6/942 gÜnÜ Mat 14 e kadar bat müdiiriiiiimlzdek Umil)"D- .,,__. 
leri illn olunur. 29 2 3004 ( 130.3) 

r.VllKttB İf ILUIKASI .ti. f. tDlta .fllllUJ 
110DOJ1LOOOıom11 : 

Bankamızın tasar.rufu altuıda hıu.hman apiıda evııafı yazllı ıPYıi menln•"
satılacağından taliplerin pbemiu milracaatlan lUzumu ilin olmaur. 

1 - İmıire tabi Karacadağ kariyesi Çapar gölQ mevküncle tapunun yevmlJıa 
220 numarasında ~ılı 2/278 kapu numaralı arazi 

2 -1zmirde 'Oçkuyular köyünde ta,puııun 955 nwnarasancla b,yat1ı 2'1S'10 
metre m~ etrafı cluvaıia ~nill bulunan tarla 

s - fzmlrde Alunetağa mahaBeslnde Halim ala çmrpsında ve tapunun cOt m 
iş 4 aamaruına kayıtlı dillddınm ~ bir hisaesi 

4 - &mırcıe H..nhoca :mabatlesinde İkinci belediye ve Y orpncı1ar ÇUll
mndll 1,5 emld ve 1,3,11 bpu :numU'alı 'Ye tapunun 88hife 201 pmfta 53 adam 1111-
lllllllr..ula b7ıtk dUkkAnm l/Z 1mn mülkiyeti ile 1/2 çıplak mDDdyetL 

ZT 21 30 31 1 2 3 4 Z937 (l2"l2) 

tzMIR .stau TICA1IET MEMUllLUClJNDAR ı 
- DONK.O NOSHADAN MABAT -

49 mıc;,ı madde - Heyeti cawmi)'ei adi7e zemam mu"'7enincle mec1ili 
idare '9e omdarm .demi tqeObü.leri halinde ticaret vekaletinin davetile akti 
içtima eder. Bundan ba,ka doirudan doiruYa mec11ıi 'idare veya munkıpla
nn .-e :yal.ut eenn&Jlei fİJketin Jı.ebl oncia biri kıymetinde hl-.e 111medatma 
malik olan hiaedaraaua ellbaba mucibi havt talebi ta1mrileri berine medİll 
idare veya mwrabpJarm ~ ledeliktiza tlcaret velltetinin heyeti umumlyel 
aureti fevkaladede içtimaa dtl'ftte salahiyeti vaYc:hr. Ba .aretler ile vaki ola
cak davetlerde yevmi içtima, aat Ye ınahalli içtima te.bit olunarak daftt,,. 
içtima sWi)eri dahil olınamak üzere yevmi jçtimadan laa1ca1 iki l.afta evTel 
gazetelerle :illn olunur. 

Heyeti umumiyenin içtimauıa mütaallik olan daYeeİye ve ililllltta l1IZDA-' 

mei müzakerat clerecedilecektiY. Bu rtazı.aei müzakemtıa meclilıi :idue n 
murakıı)lar tarafından verilen nporlttna luraatini. hillngo Ye me-rcudat def
teri1e kh ve zanr he.ahı ve temettüün llUl'Clli te.ai Jııakkuadaki teklifat. mid· 
deti münbziye olan meclisi idare azuile murakaplana aıeıkrar intihabı ve IMan
larnı ücurabnnı ta)'ini ve lüzwn göriilen :menaı 'll&lıe iti.al olunur. Rumame
de g&terilmeyen 'hausat menuu müzakere olam-. Fakat nımamecle mün
deriç bir mea· elen!. müzakeresi ~da o me8 ele De alibdar bir lnuu•n 
tahb karara alınmasa lhmı geldiği -1tdirde hiaeedaramn arasına müracaat 
edil«. 

SennaJ"li tiftetin laftal onda biri kıymetinde laüae aenedatma ınalic olma 
taiaaedara11111 ~- mucibeyl haYI talebi tahrirller herine müzakeresini arza 
ettikleri me.adm .akdi zaten mlllu,rrer olan ~ Ôlll1DIÜJ'e nıznameelne 
mecli.ı iduece idhal mecburidir. ltbu talebin illnew da-..et onammdan enel 
dermfl7&n edillneli ıarttır. 

50 inci madde - Hey'eti um..niye tiıketin meıbzi idar..aKle,,........,. 
kezi idare91inin bulunduğu teinin diier müAit bir mala-Dinde içtima eder. 

5 1 inci madde - Genlt aclt Ye gerek ~a!&de ~ wnumiye lçtimale
nmn yeTmi içtimadan yirmi gün en-el tahriren ticaret vekaletiae bilc:linnell 
ve raznamei müakenrtın ve buna müteferri enakm 'birm .uredeıiaiaı laal 
olunmuı Jhundır. Bitammn içtimalarda tica.Tet •ek&leti lııomiaerinln lımuru 
prttlr. 

- DEVAJO YAlllN -
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IDAMKARABI 
----'*·---

UZAK DOGUDA 

* 

müzakereler Mecliste dünkü 

Bulgar durumu ZAFER iÇiN 
---*- * 

BirHulgargene-sidneye bir Filen harp Çinsonhad-
ralı ve arkadaşı d . h .. . d k d 

idama mah- enız ucu- etmıyece- e a ar .. • . t 
kiim edildi nıu yapıldı ğiz diyorlar dayanacak Turkıye - lt~lya.n tıcare 

Sov~etler! c:asuslulı Japon flüc:u.:rı al:im lıa!· Bulgarıa;:-;erilen vazi· ~~n AmerU:an fla~p is• m U 3 he d f.Sı UZa tıl d ı 
ycnmı.oılai' ve Va!'nanın dı ve üç cep denizaltısı feleri "Gparafı miha1erin tihsaıaıından yuzde 
p!ait!arını verma~ler b ld "' .. • ı·"or 

d. k; aıırı ı.. son zaferıne 31ardım et· onunu ıs ı., •• ~fya:. l ~A.A~ - Harp ıvanı ı:t · Melburn, 1 (A.A) _Japon cep deniz- • • • • • i Vaşington, 1 (A.A) - Çin başkuınan-
partı muff'ttis}crınd~n _general So ~n altıları Sidnye hücum teşebbüsünde bu- tıfderını SOyl ~Orlar... danı mareşal Çan Kay Şek radyoJa 
damına kara~ ~ermiştir. Sabo_f ve k~çak lunmuşlardır. Bu denizaltılardan üçü Amerikan milletine bir hitnbcde bulun-
bır arkadaşı olum ce~n:11 ~ırof. ~ue!;>- batırılmıştır. Hücum tama mile aldın kal- Sofya, 1 (A.A) - Bulgarların hi~ muş ve ezcümle şunları söylem~ştir: 
bet hapse mahkum edılmıştir. Dıger uç mıstır. bir cephede harp etmedikleri iddiasında - Eğer Amerikada istihsal edilen 
suçlu sanılan serbest bırakılmıştır. Su- DENiZALTILAR NEREDEN bulunan Noye Zürher Zaytung gazete- harp malzemesinin yüzde onu Çine yol· 
bof uh k d S tı 1 sine ve diğer İsviçre gazetelerine cevap m a eme esnnsJn a ovye er e- ~ELD1LERJ . tanırsa Çin size yüzde yüz netice vere-
h ndc casusluk yaptığını ve Sovyet dost- Sıdney. 1 (A.A) - Buradakı tnh- olnrak • Ulro• gazetesi diyor ki: cektir. Harbin kazanılması için Çin or-
1 V 1ıınl t d "k t · l ·· J d · ı 1 ıcB!z mihver devletlerine yalnız bir ?;~":1 . . arna~ ~ u arını e arı e - ~n ere ~or~ apo.n cep · :nıza tı an . o dusuna yardım etmek ve ordumuzun 
tıgını ıtiraf etıniştır. cıvardakı hır gemıden denıze salıverıl- muahede ile değil, bundan daha devam· yüksek maneviyatına makineli kuvvet-
-------------- - mi~tiı. B.u ~üçük denizaltılan_n _Jap?n iş- lı bir mesele, yani mukadderatımızla lcr katmak lazımdır. 

HAVA Hu-CUMLARI galındekı uslerden gelmelerı ımkansız- bağlıyız. Harp hareketlerine iştirak et- S __ /! h kkakt 
d B 1 ·ı "f · 'h d d'k tm' ~ · Fak t A ada on :Giller ınu a ır. Çin sonuna ır. un ara ven en vazı e ınti ar an me ı ve e ıyecegız. a vrup k d d kt ---* farksızdı:-. Cep dcnizaJtılarının vazifele- yeni nizam mücadelesinin başında bulu- ·aç?r a~llant?caAtlır. pakt 

(B afı 1 · · S h"f d ) · · b d kt · d"' "llctl · b "' "'k f1 • tar f d ın mı e ı as ı amaçlarının aştar ıncı a ı e e nnı aşar ı ·an sonra ana gemıye on- nan mı erın uyu şe erı a ın an kl v• k "d' 

ıizerinde uçan tayyareler üç bin tonda.ı 
fazla yangın ve infilak bombalan atmıs
lardır. Bombardıman bir buçuk saat 
sürmüştür. Yangmlnr 140 mil mesafe
den görülmüştür. Alevler şehir üzerin
de altı bin metreye kadar yükselmiştir. 
Hücumu hazırlıyan komutanın pHotlara 
mn nasihati şu olmuştur: 

• - Bu sefer göz yaşına balonadıın 
yumruğu düşmanın tam çenesine vuru-
nuz .. • 
AMERİKALILAR DA İŞTİRAK 
EDECEK 

meleri imkunsızdır. b:ze tevdi edilen vazifeleri yapmak su- gcrçe eşecegıne anı ır. ....,.. ... _ 
Hücuma uğrayan Sidney limanı ko- retiyle son zafere başka şekilde yardım Ml!L'E Ay A !{ A.PlLAN 

laycn korunacak vaziyettedir. Ağzı 1800 etmiş oluyoruz. SOU ._.iJCUMWAft 
metre genişliğindedir. Etrafı kayalıklar- n G &ıı 
la muhattır. Sidneyde bir askeri üs ve 
deniz tezaiihla rı vardır. 

JAPONLARA HüCUMI..AR 
Melburn, l (A.A) - Hava kuvvetle

rimiz Timor ve Köpangda hava meyda
nına gece hücumunda bulunmuşlardır. 
Bombalar atılmıştır. Baska bir gece hü
cumunda liman çevresi bombalanmıştır. 
Yeni Ginede Lahede havuzlr çevresiı:ıç 
tam isabetler kaydedilmiştir. Binalarda 
yr.neın çıkarılmıştır. 

ÇtN - JAPON BOGUŞMASI 

&.:il 111il11111111111111111111111111111111111111111111111111 ıE 

!Japonlar zehir·i - -- -
~ li gaz kullan- ~ - -- -
~ ma~a başladı ~ - -- -- -- -= -Çinliler bazı nolıta-

Malta, 1 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Cumartesi ak~mı üç defa tehlike işare
ti verilmiştir. Birinci alı:ırm keşif tayya
relerinin devriye uçuşları münasebetile 
yapılmıştır. ikincisi kuvvetli avcı hima
yesinde bir ltalyan bomba teşekkülünün 
ada üzerinde uçma teşebbüsü esnasında 
yapılmıştır. Oçüncü akında az miktarda 
uçak bombalar atmışlardr. 

Son 24 saat içinde lngiliz hava kuv-
vetlerinden hiç kayıp yoktur. 1 

ölen ve yaralanan ohnamştır. Sivil 
emlakta hasar çok azdır. 

Gümrifı tarifelerine ait bazı yeni maddeler ııo
buJ, inhisar fıanunu müzaltere edildi-

Ankara, 1 (A.A) - Büyük MiHe• değiş!kliklerin tasdikine dair kanun lt
Meclisi bugün (Dün) doktor Mazhar yihaları kabul edilmiştir. 
Germen!n.reisliğinde toplanmış, celse- TÜRKİYE_ İTALYA TİCARETJ 
nin açılmasını müteakip 1941 mali yılı Meclisin bugünkü toplantısında ın• 
blfuıçosu hakkındaki mazbata okunmuş- zakcre ve kabul edilen kanunlar arası.
tur. da Türkiye ile İtalya ticaret ve scyrüse° 

Bundan sonra ruznamenin diğer mad- f h d 1 da" P' ain mua c esinin uzatı masına ır 
delerine geçilerek Ankara şehri imar nun layihası da bulunmaktadır. 
müdürlilğünün 1939 mali yılı hesabı 
kat'isine, gümrük ve tarüe kanununa İNHİSAR KANUN LAYİHASI 
bağlı gümrük ithalatı umumi tarif esinın Meclis ispirto ve ispirtolu içkiler inb~ 
815 inci numarasının değiştirilmesine ve sarı kanun layihası heyeti umumiYt?Sl 
816 numarasının kaldırılmasına, güm üzerindeki müzakerelerden sonra :ınad: 
rUk tarife kanununa bağlı ithalat umu- delere geçerek kanunun üç maddesi?1 
mı tarüesinin muhtelif pozisyonlarm3 tasvip etmiş ve müteakip maddcleriJJ 
dahil bazı maddelerinin gümrük resim- mli7.akeresine çarşamba günkü toplantı· 
lerinde İcra vekilleri he~etince yapılan da devam edilmesine karar vermiştir. 

Avrupa hattı açılıyot 

Demirvolu 
o-' 

köprülerinin 
yapılması sona erdi İngilizler Alman şehirlerini birer bi· 

rer ezeceklerini söyliyorlar. İngiliz rad
yosu Bulgarca neşriyatında bu bombar-
4iımandan bahsederken diyor ki: 

Çung King, 1 (A.A) - Şantongun 
batı kısmında He>beinin cenubundaki sa
vaşlarda Japonlara binlerce kayıpJnr 
verdirilmiştir. Bu çevrede şiddetli mu- -

larda taarruza geç- _ 
tiler ve mühim 
mevlıi!er alddar .. 

___ _...._,o--- ~·------

A 'l'LA.Nr İK'l' E 4 VAP~R 'J'renJeıeln ıo faaziranda Awupa • istanlıal •ef.,.. • - Almanlar havalara hakim olduk
ları zamanlarda bile hiç bir gece bin tay
yare ile taarruz edememişlerdir. İngiliz 
bombardıman tayyareleri Alman bom
ba tnyyarelerinden çok daha büyük 
mikdarda bomba taşımaktadırlar.. Bu 
bomba yüklerini bir buçuk saat gibi 
kısa bir zamanda hedeflerine atabilmiş
Jcrdir. Böyle muazzam bir işi ba§armak 
için 100 bin kişilik b!r teşkilatın çalış

masına lüzum olmuştur. 
i\merikalılann Almanya bombardıman
Janna iştirakleri daha sonra vuku bula
cak ve bu keyfiyet Almanya üzerindeki 
hareketler«le yeni bir adım olacaktır. 
Almanların geçen sene İngiltere üze

rine yaptıkları hücumlarda u{.'l'adıklan 
ıtay!ata nisbetle İngilizler daha az kayıp 
vermişlerdir. Almanlar bu hUcumları 
önlemek için ne şark, ne de Akdeniz 
ceı-.}.0sinden kuvvet ayırama~lardır. • 
İNGİLİZ GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 
BUtün İngiliz gazeteleri bu hUcumun 

tafsilfitiylc doludur. Deyli Telgraf diyor 
ki : Bu iş büyük teşkilat kudretine da
yanıyor. Cumartesi günU başarılan ha
reket önümüzdeki aylarda başarılacak 
olan daha büyük hareketlerin başlangı
cıdır. Kayıplar ne olursa olsun akınları
rnmn yapılmasına mani teşkil cbniye
cektir. 

YANGINLAR HOLLANDADAN 
GÖRÜLDÜ 
Deyli Ekspres diyor ki : Kolonya 

bombardımanından çıkan yangınlar Hol
landa hudutlarından görünmekte idi.. 
Bu olay Almanların havalara hakim ol
duklan hakkındaki düsman propagan
dasını cerheden en milhim bfidisedir. 

Dcyli Mey} d!yor ki : Lubçk ve Ros
tok bombardımanlarında bu şehirle::e 
dörder yüz ton bomba atılmıştı. Cumar
tesi giinU Kolonyaya yapılan bombardı
rr.andan üç bin ton infilak ve yangın 
bombası atılmıştır. Hava taa?TUzu çok 
büyük ölçUde yapılmış olmakla beraber 
Alman halkının maneviyatını sarsmak 
maksadiyle yapılmış değildir. Hakiki 
maksat Alman harp makinesine bol mal
zeme yetistircn fabrikaları mahvetmek
tir. Bu hücumların devamına h!ç bir en
gel kalmamışbr. 

ALMAN RADYOSUNA GÖRE 
Alman radyosu da Kolonyada sivil 

halkla mesk(ın mahaUelere atılan bom
balardan hasarın çok ağır olduğunu, iki 
kilisenin de yandıi'.,'lnı bildirmektedir. 

4 ALMAN AVCISI DÜŞÜRÜLDÜ 
Londra, 1 (A.A) - İngiliz bomba tay

yareleri Kolonya hücumunda üç Alman 
&'-'Cı tayyaresini düşürmilşlerdir.. Dör~ 
düncü~ii HoJlandn Uzerlnde diişUrül-
müstür. 

ALMAN SEHİRLERİNİ 
FELAKET BEKLİYOR 
Londra, 1 (A.A) - Londra ve vil:iyet 

gazeteleri Kolonyaya yapılan son hava 
akınını bi.iyük başlıklı yaz.ılarla. fotoğ

raf, harita ve resimlerle izah ediyorlar. 
Çörçilin tebrik telgrnfındaki bir elimle 
bnhassa kavdedilmektedir : Bu akın. 
Alman :c;ehirlerinin bugünden itibar~n 
birbiri ardınca başlarına gelecek fela
keti gösterir .. 
İTAI..YA DA BOMBALANDI 
Roma. 1 (A.A) - DünkU İtalyan teb

liği : Dün gece Mesina vo diğer bir iki 
şehre az sayıda infiluk ve yangın bom
baları atılmıştır. İnsanca knyıp yoktur. 
Me :naya yn,pılnn evvelki akında bir 
Spitfayer ucak savarlarımızın atesiyle 
düsür\ilmüc;ti.ir. Bes kisilik müretteb:.tl 
esir dıhni~tir. 

ISVIC'REDEN GE.l F.N Hi\AF.Rl F.R 
Bern, 1 (A.A) - Noye Zuriher Çay 

tun-.a r.ör R rlin, Kolonya bombardı
manını l ubl!'k borbardımanına benzeti
yor. Yine Ber1ine göre Kolonyada t 1 1 

hare-beler devam etmektedir. 
200 sivil kurşuna dizilmiştir. 

---o---
BİRPETROL 
GEMiSİ YANDI .. 
Boyncs Ayires, 1 (A.A) - Bir Ame 

rikan petrol gemisi Tambiko limanında 
diğer bir gemiye petrol venirken yan
mağa başlamıştır. Yangın dört saatte 
söndürülmüştür. 

---= Çunking, 1 (A.A) - Çin kuvvet!e s 
E ri bazı noktalarda taarruza geçmiş- : 
Eler ve stratejik mühim mevkilt!ri d.: § 
E uıptehnişlerdir. Çinliler Hopckteki § 
§Japon kuvvetlerine hücum ediyor-§ 
-ı -E ar.. E 
§ Kinvayı boşaltan Çinliler tekrar bu§ 
:: şehre ginnişler ve 800 Japon aske-E 
§ rini öldürmüşlerdir. § 

4 ölü, 20 yaralı. bir kaç kayıp 
dır. 

:: ZEHİRLİ GAZ E 
var- E Japonlar zeh!rli gaz kullanmışlar-S 

:: dır. Bu sebeple Çin kuvvetleri Lan- E 
--o--- § iyi de boşaltmışlardır. § 

Fin andf~ta yaifdım ifle· ~ Çinovanın 400 kilometre batısında § 
rinde Jıendi donanması· §Japonlar batı istikametinde ilerle-~ = mektedlr. = 

nı lıu!lanaca'lı.. ::.1111111ıııııııııııııııııır1111:111111111111111111111111111;-ı 
Berlin, 1 {A.A) - Almanya - Fin

landiya arasında yapılan bir anl:ışmı:ı 
geregince Finlandiya Almanyadan ken
di,ine gönderilen malzeme ve iaşe ka
filelerini bundan böyle kendi harp ge
mileriyle koruyacaktır. 

---o---
Bir it~l'. ~ n denizaltıısı 
bat1Jrıldı •• 
Roma, l (A.A) - Dünkü ftalyan 

tebliği: 
Uçnklnrımız doğu Akdenizde 3000 

tonluk bir diişman gemisini torpillemiş
lerdir. 

Denizaltılnrımızdnn biri Ü!sÜne dön
memiştir. Mürettebatının ailelerine ha
ber verilmi~tir. 

ölii vardır. 
Londraya ı::öre hücum eden tayyare

lerin sayısı bini geçiyor. Berlin ise yal
nız yetmiş tayyarenin hücum ettiğini ve 
34 nün düııürüldtiğünü bu akının 200 
!n(!İÜz tayyarecic;inin ölümüne mal ol
duğunu hildinniştir. 

* ALMANLARIN MİSİLLEMESİ 
Berlin, 1 (AA) - Alman tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri tarafından Ko

lonyaya yapılan tedhiş hücumuna bir 
rn1silleme oJarok savaş tayyarelerinden 
mürekkep teşkillerimiz dün gece İngil
terenin cenup doğusunda Kanterbori 
peskoposluğunun merkezine hücum et
mişler ve binlerce yüksek infilak ve 
yangın bombaları atmışlardır. 

Alman u<-akları iyi görüş şartlan için
de bombardımanı yapmışlar, Alman pi
lotları geniş yangınlar çıktığını görmüş
lerd:r. 
Manş sahiJlerinde düşman dün 19 tay-

yare kavbetmiştir. 
İNGİT .TZLERİN VERDUii 
MALUMAT .. 
Londra, 1 (A.A) - Düşman uçakJan 

doğu fngilterede bir şehre hücum etmiş
lerdir. 

Londra, 1 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliği : Gece ya
nsında düşman uçakları bir şehre akın 
etmişlerdir. Atılan bombalardan hnsa
nn çoğu ikametgah ve ticaret mahallin
de çıkan yan_gınlara münhasırdır. İnsan 
kayıbı azdır. Üç tayyare tahrip edilmiş
tir. 

KENTLRBöRtnEKi KA YIPL.AR 
Londra, 1 ( A.A) - Alman uçakları 

Kenterböriye hücum etmislerdtr. Sehrin 
cenup kısımında yangınlar çıkmıştır. 
Kenterböride asırlık bir çok binalar yan
mıştır. Alman uçakları 3 dalga halinde 
uçmuşlar, yüzlerce yangın ve infıliık 
bombım atmı"'lardır. Ticaret merkezinde 
bir çok binalar harap olmuştur. Akının 
ııiddC>tine Ta<-men insan kayıbı büyük 
değildir. Yan 'lnlnnn çoğu şafaktan ev
vel söndürülmüştür. 

Düı1man. uçak s11var batnrynlnrın sid
detli atı.-'liyle karcıılaşmı!I ve gece avcı
lan havalanmışlardıP. 

ASKERi VAZ.YET 
---*·---
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

hazırlıklarını bozmak jstedikleri bildi
rilmiştir. Muhariplerin iddialarına rağ
men toprak durumunda büyük değişik
likler ve toprak kazançları yoktur. On 
beş gün süren bu meydan muharebesi
nin Almanların hazırlamakta oldukları 
büyük taarruz hareketi olmadığı ela bil
dirilmiştir. Alman taarruzunun hazira
nın ikinci haf tasında başlaması büyük 
bir ihtimaldir. Alman taarruzunun ge
cikmesini kışın şiddetli olmasına atfet
mek gerektir. 

INGILIZ HAVA HOCUMLARI 

Hava harekatına gelince; Alman res
mi tebliği İngiliz bombardıman tayyare
lerinin Kolonyanın merkezine bir ted
hiş hiicumu yapmış olduğunu, ikamet
guh mahnlleerinin büyük hasarlara uğ
radığını bildiriyor. Almanlar 36 uçak, 
düşürdüklerini bildirdikleri halde İngiliz 
ter itiyatları oldui:'U gibi kayıpların kü
çültmiyerek 44 uçak kaybettiklerini söy
lüyorlar. 

Jngiliz taarruzunun üç hedefi ,unlar
dır: 

1 - Sovyet Rusyaya bilvasıta yar
dım. Jngili:iler karada açamadıkları ikin
ci cepheyi hı:ıvada açmak ve doğudan 
batıya daha fazla hava kuvvetleri çeke
rek Ruslar üzerindeki baskıyı azaltmak 
istiyorlar. 

2 - Alman harp endüstrisinin tahri
bidir. Kolonya, Rendeki harp sanayi 
bölgesinin en mühim tchridir. 

3 - Alman maneviyatını yıkmaktır. 
Almanlar şimdiye kadar büyük ölçüde 
taarruza uğramadıklarından hava taar
ruzlarının acısını tatmamışlardı. lngUiz
ler şimdi bu acıyı Almanlara tattınnağa 
karar vermişlerdir. 

RUSYADAKi HA VA HAREKATI 

Ruslar, hava kuvvetlerinin 11 tank, 
asker ve malzeme yüklü 70 kamyon, 45 
araba, 12 sarnç, bir radyo merkezi, 19 
top, 13 uçak savar topu, 32 vagon, bir 
lokomotif tahrip ettiklerini ve sekiz bö
lük piyadeyi imha ettiklerini bildiriyor
lar. Almanlar da uçaklarının Ladoga 
gölünde malzeme taşıyan dört marşan
diz treni ve 88 vagonu ağır hasara uğra
tarak Leningradın iaşesine zarar verdik
lerini bildiriyorlar. 

Almanlar yeni bir 
cephe ihtimaline 
lıarşı hazırlanıyor 

Londra, 1 (A.A) - Almanlar Bel
çikada Namur viluyetinde Möz köı.ı
rülerini bir müttefik çıkartma hare
ketine karşı maynlemişlerdir.. füı 
köprüler Almanlar ve Reksistler ta· 
rafından muhafaza edilmekted!r. 

DAHA TORPİLLENDi- . lerlne IHqlaması muhterneldlr-
Vaşington, 1 (A.A) - Atlantiğin 

doğu sulannda dört ticaret vapuru tor- İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Arda ve ınetiee vermiştir. 
pilleruniştir. Meriç nehirleri üzerindeki köprülerin 10 haziranda İstanbul - Avrupa treD 

inşaatı bitmiştir. Yapılan tecrübeler iyi seferlerinin başlaması muhtemeldir. 
Meralılı Şeyler 
••••••••••••• 
Vergi hesaplarında 
~ete le ... 
Her gün evlere uğrıyarak ekmek bı

rakan eski ekmekçiler, hesaplarını çe
tele denilen muntazam yontulmuş bir 
odun parçası üzerine kaydederlerdi. Bu 
odun parçasının üzerine keskin bıçakla 
bir çeltik açılır ve her çeltik - o zaman 
kHo yok, okka vardı - bir okka ekmeği 
gösterirdi. Çok eskiden İngiltere hazine 
nezaretinin de hesaplarını böyle çetele
lerle yaptığı tal'ihen sabittir. 

O devirlerde İngiliz mükel1efleri öde
dikleri vergiye mukab!l makbuz yerine 
cetele alırlardı ve bu çetlenin bir ayni 
da hazinede kalırdı. 

insanlar ve hayvanlar 
İnsanlarla hayvanlar arasındaki fark

hırdan biri de insanların bildikleri şey
leri <iğrenmeden evvel bunların cahili 
olmaları, her şeyi öğrendikten sonra ya
pabilmeleridir. Halbuki hayvanlar bi1-
diklerini ve yaptıklarını öğrenmeden 
yaparlar, insiyak deni1en kudret hay
vanlara bu kabiliyeti vermiştir. Mesela 
büyük balığa küçük balığı yutmasını 
kimse Öğretmcrn!stir. Örümcek ağ kur
masını basknsından öğrenmemiştir. 

Hayvanlar ekseriya yalnız bir, iki şey 
bilir ve yalnız bunları yaparlar.. Fakat 
pek mükemmel şekilde yaparlar. İnsan
lar ise öğrendiktC!Jl sonra pek çok şey 
yapabilirler. 

Bülbülün ötüşü.. 
Bülbül memleketimize ilkbaharda da

ha sıcak yerlerden gelir. Erkek bülbül 
dişisinden on beş gün evvel gelir ve da
ha evvelki senelerde konakladıkları ye
ri hiç şaşırmadan bulup oraya yerleşir. 
Dişisi geldikten sonra yumurtlayıp ku
luckaya yatıncaya ve yavrular çıkınca
ya kadar da öter. Ondan sonra bülbül 
artık ötmez olur ve bu zaman ekseriya 
haziran sonuna tesadüf eder. 

Lakin bu arada bülbülün yuvası bo
zulursa, onu tekrar yapıncaya kadar 
öttliğU işitilir. 

Bii1bü11er eyliilde tekrar geldikleri 
yere dönerler. 

SJMDIYE ICA!JAR 
BASii.AH Kl.rAPLAR 
On sene kadar evvel yapılan bir ista

tisUğe göre, matbaacılığın icadından be
ri 17 milyon çeşit kitap basılmıştır. Her 
çeşidin içhıde bir kaç yüz, bir kaç bin, 
on binlerce nlisha basılanları da vardır. 
Her kitaptan vasati 3 bin adet basıldı
ğını hesap eden istatistikci, adet itiba
riyle tabolunan kitapların 51 milyarı 
geçtiği neticesine varmıştır. 

Son asır zarfında basılan kitaplardan 
hakiki bir kıymeti haiz olanların 20 bin 
çeşit olduğu da tesbit edilmiştir. 

Gemiler ve midyeler .. 
En küçük mah!Ctkat bile hazan insan

ların çalışmalarına karşı koyar ve bu 
calışmayı bozar. Mesela midyeler, bil
hassa ahşap gemilerin su içinde bulunan 
kısımlarına yapışıp orada yaşamaktan 
hoşlanırlar. 

Bu hal geminin sürat:ne mfuıi olur .. 
Ara sıra gemileri havuza, karaya çeke
rek yapışmış olan midyeleri kazımak 
zarureti hfisıl olur. Böyle yapılmasa yal
nız geminin sürati azalmaz, ayni zaman
da gemiden hayır da kalmaz. 

Gemil"rin bir metre murabbalık kıs
mına 20 bin midyen:n yapıştıi:'l çok de
fo görülmüştür. 

.............. ~ ..... ~~~ .... ~~~~ 

Eğitmen namzetleri ·ve ilk okul muallim· 
leri hakkında yeni verilen kararlar 

~----------------
Ankara, 1 (Yeni Asır) - Başka vi

layetlere nakillerini istiyen ilk okul öğ
retmenleri Maarif müdürlüklerine mü
racaat edeceklerdir. Bu kanalla haz!ran 
sonuna kadar maarif vekaletine gelmiş 
bulunan dilekler tetkik olunacaktır. 

EÖİTMEN İÇİN KEFALETNAME 
İSTENMİYECEK.. 
Köy eğitmenleri yetiştirme kursuna 

kaydolunacaklardan taahhütname ve ke
faletname istenmemesi kararlaştırıllDl§· 
tır. 

Hükümet 
sıhhiye 

küçük tabibleri çoğalıyor, 

memurJarının maaşı artıyor 

Ankara, 1 (Yeni Asır) - Sıhhat ve-ı 645 e çıkarılmaktadır. . 
kAieti teşkiH\t kanununda yapılan deği- Küçük sıhhat memurları ile ebelcrJ:-ı 
§iklikle hUkümet tabiplikleri 475 ten ve hemşirelerin maaşları artırılmaktadır. 

lstanbulda bazı hatlarda tram· 
vay seferleri azaltıldı 

İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Tekerlek 
kasnağı bulunmaması yüzünden 1stan
bulun bazı hatlarında tramvay seferleri 
tahdit edilmiştir. Bugünden ititbtaren 

Lihyadan logiliz 

Yedikule - Sirkeci tramvaylan yahut. 
Yedikule ile Bayezit arasında i§lemeğc 
başlamıştır. 

teniscileri g~liyor ,....,_ _______________ __ 
Ankara, 1 (Yeni Asır) - Libyad:ı I Ankaraya gelecek ve memleketimi· 

İngiliz ordusunda bulunan en iyi tenis- z!n tanınmış tenisçileriyle müsabakalar 
ellerden altı kişil!k bir ekip temmuzJsı yapacaktır .. 

Admira - Galatasaray maçıyarın 
İstanbul, 1 (Hususi) - Dün Fenerbahçe ile yaptığı maçta 1 - 2 mağ)6p 

olan Adimra takımı ikinci maçını çar§amba giinü Galatasarayla yapacaktır. 

Istanbulda ücreti arttırılan amele· -- __ ..........., 
İstanbul, 1 ( Yeni Asır ) - Elektrik, tramvay ve tunel idaresi hayat pahah

lığı karşısında mlliıtahdemlerinin ücreti erine zam yapmıştır. Vatman ve biletçi 
ücretleri yüzde on n.i9betinde arttırılm ıştır. 

iSrANBllL VALİSİ 
AHKARADA-
tstanbul, 1 ( Yeni Asır ) - Valimiz 

Dr. Lütfi Kırdar şehir ve iaşe işleri hak
kında temaslarda bulunmak üzere An
karaya gitmiştir. 

Almanya halHI mödafa· 
asına dalla fazla 

ehemmiyet 11eriyor
Londra, 1 (A.A) - Kolonyaya ya

pılan İngiliz hava hücumundan sonra 
Almanyada pasif müdafaa servisini kon
trole Himler memur edilmiııtir. 

---o---
BAY LAV Al.iN 
GÖRVŞMELERİ 
Paris, 11 (A.A) - Başvekil B. Piyer 

Laval Fransız sendikalist şefleriyle bir 
kaç saat görüşmüştür. -·--
Cenubi Amerfltadalıi 
Mihver siyasileri. .. 
Nevyork, 1 (A.A) - Cenubi Ameri-

ka cümhuriyetlerinden ayrılan 809 mih
ver siyasi memurunu ihtiva eden büyi.ik 
bir İsveç vapuru Nevyorka gelmiştir. 

Spor işlerine yeni 
veçhe 11erllecelı .. 
Ankara, 1 (Yeni Asır) - Maari~ 

vekAletine bağlanan Beden Terbiyesı 
umum müdürlüğü kadro teşldlAb vekfı
letçe tetkik edilmektediı'. Bu teşkilittrı 
bulunanların sicillerine, sporla alakaln
nnın derecelerine bakılmaktadır. 

Tetkikler sonunda hazırlanacak prog
ramla spor işlerine yeni bir v~ ver• 
lecektir. 
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