
Yeni lngiliz akını 
---*---

Essen, Rur 
tekrar bom

balandı .... 
Kolonya ve Essen ha
vaları ha a durnan 
bulutları içinde ••• 

-*-
Evvellıl llomllardıman-

Dün suikast maznunlannın mü dafaalannı dinlemcğc bU§layan Ankara ağır ecza muhakemesi hakimleri 

da çılıan ve süren yan. 
· gınların dumanı yeni 
laücuına güçleplrdiyse 

Patlıyan bomba davası bitiyor 
tngıliz hava Mareşalı Almanya va yapıl.an akınlardan eovel 

pilotla,.a talim at 11eri1'ken 

Almanya 
Taarruz 
Bekliyor ..• 

AFRIKADA DURUM 
---*---

Bir noktada 
Mihver cem 

de telırar iyi neticeler 
alındığı umuluyor .. 

Londra, 3 (A.A) - Dün gece büyük 
bomba uçakları teşekküllerimiz yeniden 
Essene ve Rur bölgesinde diğer hedef
lere hücum etmişlerdir. Duman ve sis 
mücadeleyi güçleştirmiştir. Fakat hava 
güzeldi ve n eticelerin memnuniyet ve
rici olduğu tahmin ediliyor. 14 uçağımız 
bu akınılan geri dönmemiştir. 

Suikast maznunları müda
faalarını yapmağa başladı 

' ---· ---
Amerikan hazırlığı 

* Şimdi sinir ltarllini 
yapan ınöllefilılerdir 

ŞEVKET BİLGİN 
-*- 100harpge-

M i h ver de m ayn ge- !1"'"'"'""'""""'"'""'"'"""'""'1111111111111: d 
bere alındı 

Stokholm. 3 {AA) - Roytcr bil
diriyor: Kolonyada cumartesi günü çı
k.an yangınlar aah günü hali devam edi
yordu. Bir lr.aç büyülr. fabrika tamamiyle 
yanmı§tıt. 

( Sona Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Gök 30 üzünden «hennemler yağdırau dikleri arasındakı· ~Alruan ve Rus-~ n "- ı·sı· hı·r en tayyareler, harp sanahuda en büyük in- - _ 
~bı yapan tanklar 'e zırhlı kuvvetler 1 • d • E 1 • • E 
bdar bu harbin korkunç bir siliıhı da yer ere gır 1 ~ ara ~ore son ~ yapılıyor 
~ cephenin çürütülmesini hedef tutan --*-- -
mmr harbi oıduiunda şiiphe edilemez. inglllzler esas mel1Zile· =-=== harp vazı·vetı• =--_-_= - *--
Alınan harp makinesi, dü manlanm yıl· 
dıran eşsiz bir kudret teşkil ettiği müd· rinin 48 mU Uerisinde'1i § . . § Amerllıanın on ,,,,. ayldı 
4etçe, Naziler bu silahtan ustaca fayda· bir miistalalıem yeri aJ· Ruslar muldm .. birşe~== lt-p ma-af• .... ~·v-
lanmayı bilmi lerdir. Sinir harbi, he- .,..~ .,,.~ ..- .._...,_-
men her yerde, Alman ordularının kat 1 ddar ve mihver iaşe olmadığım soyllyor, E JJO ndJyon doları ,,.,_ 
mı.eyi ınttinnelerine yardım etmiştir. yoUarım hırpalıyorlar Almanlar IJazı ita· § 
e b . d d 11 1 k ti b"l İng Va•ington, 3 (A.A) - Deniz yol-ar ın ışın n oıan mcm e c er ı c. Kahire, 3 (A.A) - Orla şark iH.z re .. etferden ==- .. · 1 d K lan bürosunun direktörü mümeaeı.1e mec 1111man zaman bu baskının tesıri a tın n tebliği : ı haz!rnnda kıtalanınız esas -ba ... •edı."Orlar - liainin deniz encümeninde bu yıl yüz lalmışlarclır. Fakat asıl harbin içinde mevzilerin 48 mil kadar batısında düş- - •-.> t7 •• :; - - harp gemiainin tezgaha konacağını aöy-
elanlar, her çöküntüyü, daha büyiik biı manın müstahkem bir mevkü olan Ro- : Berlin, 3 (A.A) - Doğu cephe-§ lemi§tir. Öte tarafta meclis deniz cncü-

Abdurrahmanın vekili ,,Pav
Iof" a şiddetle hücum etti 

n o " 

Dlln yalnız A,,,.,,,.,.alıınanla Slileymanın ndida
faalaPI dlnlendL Her Uılsl de halılarında beraet 
lıararı verllmeslnl ldedDer. Çarşaınlla günü de 

P1111lof ue KOl'ldlof ndtdafaalarını yapacalılar 
Ankara, 3 (Telefonla) - Suikast maz· - Cihan adliyesinde Ankara ağır ce-
ımnlannm muhakemesine bu sabah za mahkemesinin rüyet etmekte bulun
(Dün sabah) şehrimiz ağır ceza mahke- duğu, adına Ankara suikastı denilen bu 
mesinde devam edildi. dAvadaki kadar nazik tahlilleri icap et-

Reis Sabri Yoldaşın başkanlığında te- tittn bir mevzu ender görülmüştür. Ka· 
şek.kül eden heyeti hikime, maznunlar- raruuz tarihin malı olacak, bir taraftan 
dan Abdurrahmanır. avukatı tarafından gelecek nesillere intikal ederken bey
yapı]an müdafaayı, berber Sü1eymanın nelmileJ ceza hukuku tarihinde de Türk 
mahkemeye tahriren verdiği ve zabıt adalet ve bilgisine esas ola?kbr. 
katibi tarafından okunan miidafaaname-ı MAZNUNLARIN ŞAHSiYETt 
sini dinledi.. Avukat evvel.A maznunların şahıslan 

İlk müdafaayı Abdurrahmanın avuka- üzerinde durdu ve mevzuu bir ~'Ok eep-
~öküntüniin takip etmesini beklemekten konda Lcnkadayı alınış1ardır. Kollnrı· E inde kuşatılan düşman gruplan yok§ meni reisi de elli gemi inoası için bir 
lendilerini alamamışlardır. 1941 senesi- mız durmadan düsmanın batı ile müna- § edilmiştir. Oç bin esir alınmıştır. Bir: milyar 100 milyon dolarlık tahsisat ka- --------------------
•in son aylanna kadar te ebbiisiin inhi- kale hatlarını tAC'iz etmektedir. : tiimenimiz.in müdafaa ettiği cephede§ bul edildiğini söylemiştir. 

b yapb. Avukat ezcümle dedi ki: (Sonu Sahife%, Siitiln 1 de) 

san mihlere aitü. Şimalde, ccnuı>ta, do- Düşman mayn sahamızdaki gedikler ~ düşmanın ani mühim bir taarruzu§ GEÇEN VE BU HARPTEKi 
iuda, Batıda Alman tnnrnızundan ha · arasında bulunan bölgeyi is<ra} edebil- :: nkiın bırakılmı!ltır. Ruslar muharebe: MASRAF 
L - bir ses idtilmiyordu. mtc.ıır. § meydanında 400 ölü terketmişler-§ ( M ıııut "" ~- Va~ington, 3 A.A) - ayu ayın-

Bu delir, Alman~ anın kıtada kafi ii - Nayt Briçın batı bölgesinde savaslnr § dir. Şimal bölgesinde hücumlarımız§ dn:lci lınrp masrafı 3 milyar 552 milyon 
tiinlüğe sahip olduğu de~irdir. Eğer Al olmuştur. : neticesinde düşmanın mühim ia eE 676 bin 87 dolardır. Bu rakam nisan 
... anlar top"e'·-"'- harpte ,_;c·ı u""stı""ınlı":k Ş"dd 1" k f k h :_ hatları kesilm;•tir. 32 Rus tankı_:: av-.nd- ''-ı"nden 300 milyon dolar fazla-.. "' .. un ~ • ı et ı um ırtınası ara ve ava "" ~. llıK 
.___, b"lh 1d ı b' d :: tahrip edilmiştir. :: , . d .-:nnin ı assa 301 ınm tar mc a~ an hareketlerine engel olmuştur. § ( Sonu sayfa 2 ıütun 2 de ) :;: dır. Bu suretle mali yıhn 1 ı ayı içın e 
thğını, dü ın:mlanna ha2ll'lıklarını ·a- (Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) :lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.. (Sonu Sahife 4, Sütun 8 da) 
pacak kadar :ınmnn kazandınnamak gc· 'r.-------------------------------------------
rektiğini unutmamı ol alardı, eğer ken-
di kuvvetlerine hudutsu7 gfücnleri yii
lıiinden düsmanlarının hakiki kııdretle
:rini küçümsemek hata ma di.ışmcse
lerdi, son zaferin ~iğindc t>.llcrindcki 
muazzam avantajlan tnımımen muhnfo
sa edebilirlerdi. Bugün bu avantnjlar-
4ian önemli bir kısman kaçırılmış oldu
iona inanmak için sebepler vardır. 
Şimdi sinir harbini vnpnıak sırası miit· 

tefiklere ~lmistir. Harp cephelerihin 
~ğunda •tesebhüsıı mihverin elinde ol· 
llMISJDa raimen, müttefikler, kuvvet ha 
lbmmdan düşmanlannı endişeye sevke· 
tlettk kadar kuvvetlenmislerdir. Alman· 
lar taarruz bekliyorlar. Kıtada ikinci 
eephenin açılması ihtimaliyle ne knd:ır 
~k alay etmiş bulunurlarsa bulunsun· 
lar, taarruz bekliyorlar .. 

Zaten bu taarruz başlamıştır bile ... 48 
uat ara ile binden fazla uçağın Alman 
endüstri merke-zlerine saiuak halinde 
lıııafilAk ve yanrın bombalan yağdırmı!) 

(Sonu Sahife 2. Siitun 6 da) 

Harp vaziyetlerine asker giizile bakış 

Libyada i i taraf ta çok 
nazik bir durumda ... 

In~lizler daha elverişli bir 
vaziyette görünü. 'Orlar 

Mlllver lıavvetıerının ı.ı byada IJtr torlla lflne 
düşmeleri mullıemel. lngDlzler Almanyaya tay· 
yare früc:amlGPının tesif' ini artfatmala çalqıyor 

Radyo gazetesine göre, İ.ibyadaki du
rum şöyledir : 

General Romel, İng!liz mayn tarlaları 

SON DAKİKA 
• •••••••••• 

Alman hava 
kuvvetleri çok 

da{ınık ••• 
üzerinde harekatın ilk günlerinde aça- *---
bildiği dar iki gediği son bir hamle ile Londra, 3 (A.A) - Kolonya ve Essen 
birleştirmiştir. Tek b:r gedik haline gc- hava taarrmları için İngili.ılerin en iyi 
len bu yerde Romelin kısmen daha el- zamanı seçtikleri muhakkaktır. Alman 
verişli bir durumda muharebelere d hava kuvvetleri çok yayılmış bulunu
vam ettiği doğru bir düşünce olabilir. yor. Avrupanın batısında ilk hatta Al-

Fakat İngiliz baskısı da hala devam man uçaklannm sayısı 1300 dür. Bun
ediyor. Bu baskının her an daha :z!yad · Jar general Sterli ile general Ştung ku
leşmcsi üzerine Romel şarka doğru b r mandasındadır. Akdeniz bölgesinde m!l
harekette bulunamıyor, sadece elindel i reşal Kcsserl!ng kumandasında 1400 Al
toprak par<:asını ,muhnfazaya çalışıyo ·. man uçağı vardır. Diğer bir uçak gru~u 
Bunun içindir ki tank ve motörlü bır- Yunanistanda, bir grup ta Llbyadad.r .. 
l:klerini bu mayn tarlası gediği üzcr=n- Rus cephesindeki uçak sayısı 1600 dUr 
de toplamıstır. Bu kuvvetlerle İngilız Bu rakamlar Almanların şarki Avru
ler tarafından gediğin ağzının kapatıl- paya ve Akdenize verdikleri önemi gös
tnamasını temine çalışıyor. Romel bu 
nokta Uzerinde lazım olan mukavemet: terir .. 
göstercıne.7.Sc, kuvvetlerinin çoğu ile bir İngilizlerin şimal Fransaya yaptıkları 

· d k tl hücumdan sonra en iyi Alman c.vcıları torba icıne üşece ve kuvve erinin .. . . . B 
1 

d 
mühim kısmını kaybetmiş olacaktır .. Di- batıya go~dcrılmiş_tir. un ar arasın a 
ğcr taraftan İngilizler de taarruzlarında meşhur Rihtofen fılosu da vardu. 
muvaffak olamazlarsa, o zaman Almn1 ~.#"~.r..r/J.:IOO"~~..r. 

l.,ıbya harplerinden bır intıba . Motorlu kııvvetlenn ilerleyişı ( Sone Sahife ı;, Sütun 3 te ) ~AO""~...C:CZ"'"~ 

B. Ftiad Tuksalm 1zmiTden cıynl1f1ndan iki intibcı 

B. Fuad Toksal dün gitti 
DaldJlye ndUtefCll'I cdznalrln selHllPen IHUf• IJenl 

de çelnnqtlr .. BllPClclan det'ln talaasdslerle 
ayıedıyOPam..ı> dedi.-

Yeni dahiliye müete,an M. Fuad Tuk- matbuat erkanı, vilayet ve belediye e..
sal dün •hah ,ehrimizden ekspresle kinı. banka müdürleri, ticari, iktiaadt 
Ankaraya hareket etmif. Bumahane • müeue9eler müdürleri ve B. Tuk.ahn 
taayonunda hararetle te§Yi edilrnittir. doetJan bulunmuılardır. 
latuyonda korgeneral Hakkı Akoiuz. ( Sonu Sahife 4, S6tan 4 te ) 
hava komutanı general CeW, vali veki
li B. Nuri Atay, mebuslar, parti müfet
tişi, belediye reis vekili, parti reisi n 
parti idare heyeti azası, konaoloalar, 

VIŞININ VAZ•YETI 
Alman askerleri 
Fransız filosunda 
talim mi #lÖrecek? -·-Mllluer taraftarı ltalfı 
partisi gazetesinin 
başmuharriri 
öldürüldL 

Londra, 3 (A.A) - Bu sabah Avam 
Kamarasında sorulan bir suale cevap 
veren B . Eden demiştir ki: 

c - Alman askerlerinin Fransız filo
larında talim görmelerine Vişi hüküme
tinin .izin verdiiji hakkında biç bir haber 
almadım.> 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Denizlide 
şiddetli zel

zele oldu _____ * __ _ 
lfüfasça zayiat yolı
RaJJı gec:eyl a~ılıta 

geçiriyor 
Evvelki gece saat tam birde Denizlide 

şiddetli bir zelzele olmuş, halk korku ile 
yataklarından sokaklara fırlamıştır. BB4 
z.ı binaların duvarları çaUaımştıı .. NU
fusça zayiat yoktur. Halk zelzelenin te
kerrüründen korkarak geceyi açık yer
lerde geçirmiştir. 

Denizli civanndaki demiryohı köprU
lerinde zelzeleden arıza olmadığı anla
ı lmış ve trenler seferler'.ne rnuntnzn

men devam etrnislerdir. 



SAHiFE 2 YEN! ASIR 4 HAZiRAN Peıtıemlle J942 
c::z=:: ===== -

Patlı yan bomba davası bitiyor • • 
ne içtbnai b~ fayda hftfill olımyacakbr. ŞEHiR HABERLERi: Alnıanya 

Taarruz 
Bekliyor .. a 

(liaştarafı l inci Sahifede) 

b.._ tahlil etti. Tahlillerine başlarken 
sllakkilimi bir karanlık uçuruma sü
rüklemiş olan bu iki şerirden bahsede
ceğim • dedi.. Pavlofun korkunç bir ak
Wr elduğunu, her gören tarabncian iTh 
bak.,ta bunun anl~ıldığını, küstah vt 
hay z tavırlarından dolayı mahkeme 
den de şimdiye kadar 15 ten fazla ihtar 
aldığını. Paı>lofun bütün tab!:~relerinı 
ha lntmış. düşilnülmüş, monte edilmiş 
fena& bir tabiyeye istinat ettirdiğini, ba
zaa ~1 cevap, bazaıı iftira şeklinde te
zah · eden hallerinin bu gibi kanlı iş
lerde kesbet.miş bir kafanın mahsulü ol
duğwıu, Pavlofun yaradılış itibarile tam 
bir •ilerim tipinde bulunduğunu, yüzü
n çizgıleri ve sırtlan sırıtmasiyle bu 
intıbru derhal uyandırarak knrşısındaki
Jcr tiksinme tevlit ettiğini söyliyerek 
dedi ki: 

Cezanın gayesi nihayet suçluyu ıslah "'••••••••••llll•••ll!!!!ll••••••••••••••••••••·~·-•••••••·~ ve cemiyete salim bir şekilde iade oldu- .. 

ğuna göre Abdurrahmanın bugüne ka- Ekmek)erı·n da
dar tezahür eden hareketleri bu salahın 

• - Genç bir Türle evladını melanet 
hesaplariy]e mahveden korkunç adamın 
yüzüne tabiat bu şekli her kes görüp ta
msm ve kendini korusun diye adeta b!r 
hüYiyet varnkası olarak vermi~tır .. • 
Ko:nünizınden, bunun pren<>i~lerinden 

:uzun uzadıya bahseden avuk:.t, Abdur
rahman Saymanın bir mücrim olmaktan 
rJyade mağdur olduğu noktasında ısrar 
etti ~münimı hakkında yazılmış eser
lerdıMı bazı p:ırçalnr, bu arada İsviçre 
t:ümhurreis:nin bir makalesini okudu. 

B• hadiseye baştan beri karışmış olan 
bav.:! hikfivesini anlattıktan sonra dedi 
ki: 

tamamiyle teessüs ettiğini gösterir. 
Nihayet bu bahtı kara genç kanunun 

o;arnhntine g!ren hiç bir fiiJin miirtekio 
ve faili değildir. Abdurrahmanın bihak
kin beraetine karar verilmesini talep 
ederim .. • 

SOLEYMANIN MODAF AASJ 
Bundnn sonra berber Süleyman ha

zırlndığı müdnfoanamesini mahkemeye 
verdi. Süleman bunda eski ifadelerini 
tekrar ediyordu. Cihaletin, siyasetle uğ
ra~madığındnn, ııuaikast ııuçiyle alaka
lı olmadığından, Osküpteki sosyal de
mokrat partisine, partinin .gayelerini 
bildiğinden değil, partiye girmeyenlere 
İş vcrilmiyeuği için dahil olduğundan, 
Türk ana ve b:ıbadnn doğmu~ özü sözü 
doğru bir Türk olduğundan, ailesinde 
melezlik bulunmadığından, ecdadı ara
sında Türklüğe hizmet edenlerin çok ol
duğundnn bnhsediyor ve sonunda şöyle 
diyordu: 

c - Bu sözlerimle sizleri ve efkarı 
umumiyeyi ikna ettiğime o kadar emin 
bulunuyorum ki vicdanınızı yoklarsanız 
beraeti istemekliğimi çok görmiyeceksi
niz. Hususiyle, "'İT insan ınfotiyle bu meş 
ru hakkımı sizlerden istiyorum.> 

Süleymanın müdnfaanamesi okunup 
dinlendikten 60nro celse istirahat ıçın 
tatil olundu. Üçüncü celse saat 16,45 te 
açıldı. 

KORNILOFUN 
MODAF AASI HAZIR 

ha iyi olmasına 
çalışılıyor 
---·---

D ·· n ucada evvela ya-
rım istilaJıaJı eJımefı ve
rilmelı isten i, sonra.. 
Ticaret vekaletinin yeni kararı muci· 

hince dünden itibaren ekmek istihkak-
lan tam olarak verilmcğc başlanmıştır. 
Yalnız Bucada dün sabah fırınlar, tam 
istihkak tebligatından haberdar olma· 
dıklarından yarım istihkak ekmek ver
meğe teşebbüs etmi5lerdir. Verilen emir 
üzerine bu yanlışlığın önü alınmıştır. 

Dün cıkanlnn ekmekler çeşni ve ran· 
dunan itibariyle iyi idi. Yalnız yüzde on 
nisbetinde arpa unu kanştınldığından 
ekıneklerin rengi esmerleşmiştir. 

Eloneklerin daha iyi çıkarılmasına it:
na gösterilmektedir. 

---o---
IElelı r·ıı ve tramvaw 

·· cretleri artacaDı •• 
Elektr:k tarife komisyonu bu ayın or

tasında toplanarak yeni elektrik ve 
tramvay tarifesini tetkike başlıyacaktır. 
Tarifelere bir mikdar zam yapılacaktır. 

---o----
- Bavullar insan adına bir kapan 

olarak kullanılmıştır. Ankara suiknsh 
denilen hadise cinayetler silsiles!nde ve 
suik~ar zincirinde bir halkadır-• 

Reisin suallerine cevaben Kornilof 
müdafosının hazır olduğunu, bunu Rus
ça olarnk okuyacağını ve Rusça suretini OK OR HÜSEYİN 
mahkemeye vercçeğini söyledi. HULKİ CURA Gİ'J''J'İ ESKİ SUİKASTLAR 

AYUkat evveJcc Tifliste Alman elçisi
ne, Osmanlı imparatorluğu bahriye na
r.ırı Cemal paşaya yapılan su!ka~tı an
lattı. Bu suiknsttan sonra bir kaç rejim 
dü...-omınun gtiya katil diye yaka1ana
ı·ak asılmış olduğunu söyledi .. Bundar 
sonrn şahitlerin ifadelerinden parçalar 
aldı .. 

PAVLOFA CELINCE... .İzmir mebusu Dr. Hüseyin Hulki Cu-Pavlof tn dedi ki: 
c - iddianame tercümesini ancak 3 1 ra dün sabah Anknraya gitm~'itir. 

Y 11goslav kralı Aleksandnn ölümüyle 
neticdenen Marsilya suikastı, general 
Milberle Skobinin Par.isten esrarengiz 
tarzda kaçırılması, Bulgar kralı Borisin 
Fiahsına yapılan suikast, Sofya katedra
lına yerleştirilen cehennem makinesi ve 
diğer suikastlarla son htidise arasında 
benzerlikler buldu ve bu benzerlikleri 
tebm-üz ettirdi. 
TEŞKİLATIN M.t..HARETİ 
Dnha sonra avukat dedi ki: 
- Ankaranın hür ve temiz havasını, 

memleketin sulh ve müsalemetini boz· 
ınağn karar veren bu teşkilat gerek ya· 
kalanmamak için, gerek yakalandıktan 
sonra suçu başkasının üzerine atmak 
için her türlü hesap ve tertipleri yap
makta kusur etmemiştir.• 

ABDURRAHMAN! MÜDAFAA 
Avukat. Abdurrahmnnın doğup bü

yüdilğil tl'skUp kasabasının vaziyetini 
anlatarak düşman bir muhit içinde gö
zUnO açan Abdurrahmanın milli neşriya
tımızm yokluğu veya azlığı ve teşkilAt
sı.ilığımız dolnyısiy1e ana vatanla irti
batsız halde bulunduğunu. işte bu sıra
da •sınıfsrz, dinsiz ve milliyetsiz b!r ce
miyet telkin cd~ • Anna Horvatla kar
~ılaştığını ve sadece bir komünist ajanı 
olan bu laza kapıldığını söyledi, Abdur
t-ahmanın Annadan aynlarak ana yurda 
gclmesini ruhunda ilk fazilet tezabürii 
olarak kaydetti. 
Abdurrahmanın Tilrkiyeye gelmes:n

aen itıôaren hiç bir ~ sol f°ıkir
lerc teşvik etmediğini söyledi_ Ber~r 
Süleymanla karşıla~, bavul lill
)'esİni, N'ıyazi Yakobeviç isini anlattı ve 
cı Gepeonun şuur! ve gayri şuuri mümcs 
silleriııden berber Süleyman böylece ilk 
kw'h::ımnm üstüne parmağını basmışbr• 
oedı . 

Bu dAvaya karışan bütün vak'aların 
tesadüfi olmndıtiını, tertip edilmiş bu
lundul!unu söyledi. 

ABnTJRRAHMAN VE KORNİLOF 
PAVLOF 
Abdurrahmanın nvukntı müdafaalan

na öiiJeden sonra saat 14 te açılan i1dncı 
cel~e de devam etti. 
Abdurrnhmanın etrafında zeh:di bir 

ortimcek amnın dikkat ve melanetivle 
kurulduğunu. A bdurraJunanın bundan 
bihaher oldul!u gibi bunların maksat ve 
gaveJerlnden de uzak buJundui!unu SÖY· 
lcdi ve Abdurrnhmamn KornilofJa, bu 
suikast islcrindeki ihtLc:as:ı dohtyı~ivle 
ıı Yo,.ı?i usta• d=ye va.sıflandırdığı Pav· 
lofl:t ara sıra buluc;ma ve görüşmelerini 
hülAAA etti .. 
B~AET fs'l'E(;i 
Avukat cok uzun süren müdafaasının 

sonunda sadece bir Amme şahidi \•azife · 
si olan Abdurrahmanın maznun meVki
ind" bulunmasını doğru bulmıyRrak be· 
raetini istedi ve sözlerin! şöyle bitirdi: 

• - Abdu1Tahmanın tecziyesine ka
rar verildiği tnkdirde - ki bunu batırı
mıza bile getirmiyoruz - bu cezanın kur
banları araStnda maddeten ölen Öme:-
den baska manen o1dürülecek olan Ab
durrRhmanın ceza görüşünden ne ferdi 

mayısta aldun. tki gÜn içinde taıruımen 
tetkik edemedim. Bir gÜn mühlet verir
seniz tetkiklerimi bitirir, rnüdafannme
mi hazırlar ve kendi vasıtamla Türkçe
ye tercüme ettirerek mnhkemeye tak
dim ederim.> 

MODDEIUMUMINI T ALEBI 
Müddeiumumi baş mwa·ini B. Kemal 

Bora dedi ki: 
c: - iddianame Pavlofa 2 1 mayıstn 

tebliğ edilmiştir. Ancak kendisi bu iddi
anameyi mensup olduğu müesseseye 
göndererek tercümesini istemiştir. T cr
cümc cönderdiği müesseseden ancak 31 
mayısta &"elmiştir. Bu noktayı tavzih 
ederim. 

Müdafaa için istediği bir günlük müh
letin verilmesini biz de rica ederiz. An
cak yeminli tercüman bulunduğu cihet
le rnüdafaanamelerinin kendileri tara
fından aynca tercüme ettirilmesine mü! 
saade olunmaması lazımdır.> 

KONiLOPUN fSRARI 
Komilof rnüddeiumumiycye cevap 

vereceğini söyledi ve dedi ki: 
c - Müdana bizim kendi müdafaa

mız olduğu için itimat etmediğimiz kim
&eye tercüme ettiremeyiz. Ahi takdir
de başkası tnrafından yapılnuş tercüme
yi im7.ahv:ımayız. .• 

MAHKEME.NiN KARARI 
Bundan sonra mahkeme müzakereye 

çekildi ve bir az sonra kararlarını tebliğ 
etti. Buna göre Rua maznunlann müda
faalannın Rusça okunmasında.n mahke
me beyeti Rusça bilmediği cihetle bir 
fayda hasal olamıyacağmdan bu talep 
reddedilmit, her iki Rwı maznunun mü
dafanamclerini lc~di mütemetlerine 
tercüme cttinndcrine ve suretlerinin 
Türkçe olarak mahkemeye verilme.sine, 
d~ın haziranın 1 O ncu çarpmba 
Abahına bırahlmasına karar ven1miş-
tir. 

39 irin liraJılı bono srd 
istimali dallası bitti-
9 34 eencsinde iskan dairesinde yapı

lan 39 bin liralık bir bono 5Uiistimali işi 
ağır ceza mahkem~ine verilmişti. Mu
hakeme evvelld gUn neticelenmiştir. 

İskfuı memurlarından Mustafa Maiha
nn evrakının vilayet idare heyetine 
tcvdünc, maznunlardan T evfık.in 8 ee
ne 2 ay 20 gün hapsine, diğer maznun
lardan bono nlıcısı Mustafa Alam ve 
Süleyman Oserin beraeılerine ittifakla 
karar verilmiştir. 

ALMAN VE RUSLARA GÖRE 
HARP VAZiYETI 

(Baştarah l inci Sahifede) 

Alman aavaı tayyareleri Karade
nizde hirnayCli bir kafile içinde gi
den 3 bin tonluk bir sarnıç gemisini 
batırmışlardır. 

.Murmanskta 6 gemiye isabet Jtay
dedihniştir. 
Rwılar bir mayıstanberi 6 1 O tay• 

yare kaybetmqlerdir. 
SOVYET TEBLICLERl 
Moskova, 3 (A.A) - Bu abahlci 

Sovyet teblii',Tİ: Cephede ehemmiyet
li bir şey olmamıştır. 

Moskova, 3 (A.A) - Gece yan
sı neşredilen Sovyet tebliği: 2 hazi
randa cephede mühim bir değişiklik 
olmamıştır. Bir kaç kesimde mevzii 
muharebeler olmuştur. 

Sehir Gazinosunda 
~~~-~-.......... ~-~~~-

4/6/942 akşamı konser ,.e eğlencelerine baslıyacnk olan Entemasyomıl 

şantoz Bnynn LİLO ALEKSANDRIN iştirakile LAN'J'OŞ 
Orkestrası birinci Perşembe E -ıencesidir ••• 

L"ÜTFE~ ma..alnnnızı e\"'eldcn tedarik ediniz. .. 

---o---
HUKUK İŞLERİ 
Müdür velıilliği 
Hukuk i l~ri müdürünün ;:.ilfü, altına 

davet edilmesi üzer:ne vilayet hukuk iş
leri müdür vek11liğine köy bürosu şefi 
B. Mazhnr Edgüer tayin edilmiştır. 

Şehrnmizde sivirsinelı 
çoğal~or- .. 
Belediye reis vekili B. Muzaffer Oz

gen İnciraltına g:derek gazino ve ban
)'Oların temizlik işlerini tetkik ·~yleıniş
tir. İncirnltında sivrisinek mücadelesine 
devam edilerek bir m:kdar daha mazot 
döktürülecektir. 

Şehrimizin her yerinde .sivrisinc!t1er 
artmıştır. Bilhassa Güzel~·alı semtınde 
sivrisinekler o kadar çoğalmıştır ki der
hal sıkı surette mücadeleye ihtiyaç vnr
du· . .Eğer mazot dökülm.Ckle vesair su
retlerle mücadele edilmezse bu sene İz
mirdc sıtmanın tahribat yapmasın<bn 
korkulmaktadır. --------
B ftGA A 
Belediye reWiği 
Bergama belediye reisl!ğine B. Sami 

Altan seçilmiş ve intihabı vilayet ma
l-amınea tasdik edilmiştir. 

NAVA KURUMU 
Kur tayına doğru 
Hava kurumu İ.zmir şubesi reisi bay 

Hasan Serter ve Hava kurumu müdürü 
B. Şevki Demir Hava kurumu kurulta
yına i,c;t:rak etmek üzere dün Ankaraya 
gitmişlerdir. --------

ir tıı ım mafdmm!ar 
i raliye gönderildi 
Ödemiş ce7.a evindeki ağır cezalı mah

k(ımlardan 23 kişi Ödemişten şehrimize 
getirilmiş ve İınrali adasına sevkedllmiş
lerdir. 

DVNKİİ Y AHGIH 
Dün saat 16.22 de Karataşta Asansor 

sokağındn silahçı Nazminin sahip ve ka
sap Fndılın kiracı olduğu 103 numara
lı iki katlı nhşap evin mutfağından yan
gın çıkmış, bir anda çatıya sirayet et
miş, yanı başındaki ahşap evleri de teh
likeye düşürmüştür. 

Yet:şcn itfaiyemiz ateşi genişletme
cien söndürmüştür. Zarar çok değildir .. 
Yangın çıkan bina sigortalıdır. 
Yangının, mutfağın bacasına bitişik 

olan hatılların fazla hararetten tutuşma
sından ileriye geldiği anlaşılmL5tır. 

Bu ı.,ç!lere eJımelı Jıart· 
ları neden verilmiyor?-· 

Devlet Deıniryolları ağır işçilerinden 
on beşi namına Nuri imzası ile aldığımız 
bir mektupta ekmek kartlarının müdde
ti ayın ikis!nde bittiği halde mutat veç
hile amirlerine vuku bulan müracaatla
rına rağmen dün akşama kadar ekmek 
kartı alamadıklan, bu yüzden ekmeksiz 
kaldlklan ve işlerine devam cdemiye
cek hale geldikleri bildirilmektedir. 

Ehcmm!yetle nazarı dikkati cclbedc
riz.. 

JJJ • JJS Doğumlu 
A • B grubu salıatıara 
İZMİR ASKERIJK ŞUBESİ BAŞ

KANLIGINDAN : 
333. 334. 335. 336. 337. 338 doğum-

h-.i'ırdan muvazzaf hizmetini yapma-

~ 
mış sakat (A ve B) grubu eratın 
sevkedilmek üze.re 5 /6/942 günü sa· 
bah1eyin İzmir yerli askerlik şubc

J sinde hazır bulunmaları lazımdır. » Gelmiyenler hakkında kanunun ce
'Jı za hükümlerinin tntb:k olunacağı 
, ilfın olunur. 
V<::::.o~~:::::.<;::,..c;;::><:><;;:><::::..<::~.<:::::r~~ 

ve satışlar • 
enı mahsul 

Bu yıl üzün rekoltesi 40 
bin ton tahmin ediliyor 

incir relıo ıesi meçfaııJ • Vzüm stofıllll'..ından 8 
in tonun Jı ·ıosu 62 lıurıı an satddığı an a .. ılıyor 
Borsa idare heyeti ~·ann reis vekili B . 

M. Nebioğlunun reisl:ğinde toplanarak 
muhtelif mahsullerin satış mevsimi yak
laşlığı cihetle müzakerelcı·de bulunacak
tır. Bir taraftan subaşılar mahsullere ait 
tahmini rakamları hazırlamakla beraber 
ayrıca bir rekolt.e heyetinin bağ mınta
kalannda tesbittc bulunmasına ihtiyaç 
görülmektedir. Bize verilen m:ılumata 
göre Manisa borsasından bir heyet ayrı
ca Manis:ının üzüm rekoltesini tesbite 
çalı"acaktır. 

Ekseriya dona çeviren şiddetli bir b~ 
mevs!mi geçirmiş bulunuyoruz. Mem
nuniyetle öğrendiğimize gö,re bağ kü
tüklerinin dondan zararı pek cüz'i ol
muştur. Bu itibarla 942 yılı üzüm rekol
tesinin takriben 40 bin tonu bulacağı 
hesaplanmaktadır. 

Bize verilen malı1mata göre Al~ehir
de, Salihl:, Kemalpaşa ve Urlada bu yıl 
i.ıziim mahsulü çok bereketlidir. 
Bağların iUiclanmasına bazı yerlerde 

başlanmıştır. Mahsul gayet nefis ve has
tnlıksızdır. Bu itibarla üzüm yetiştirici
!crin iyi bir sene idrak ettiklerinden 
ş{iphe edilmemektedir. 

STOK '.MEVCUDU 
941 yılı üzüm müstahsiU için fiyat ba

kımından mükenunel bir .sene olmuştu .. 

Bucada v~r~m has-
tan~si açılı yor 

Veremle mücadele cemiyeti Bucada 
bir verem hastanesi tesis eylemek üurc 
fnaliye1e geçmiş ve hastane yapılmak 
üzere bir bina aynlmı tı. Bu binanın sa
tın alınarak hastane ittihazına !!ıhhat ve
kaleti muvafakat etmiştir. 

Vekalet 50,000 lira vererek verem
le mücadele cemiyetinin bu mühim te
~bbüsıine yardım edcçeğini cemiyete 
bildirmiştir. 

Yakın günlerde binanın satın alma 
munmclcsi intaç edilecektir. 

AFRIKAD~ DURUM 
( Haştarafı 1 inci Sahifede) 

Halen tüccar elinde 12 bin ton üzüm bu
lunduğu tahmin ed!lmektedir. Son defo 
yapıldığı bildirilen üzüm satışiyle stok 
mevcudunun 4 bin tona ineceği anlaşıl
maktndır. Yeni mahsul yılına girerken 
behemehal stokların erimesi ve yeni yı
la yeni mahsulle girilmesi zarureti var
dır. Bu nokta, bilhassa mahsulün fiyat 
bulması için önemli görülmektedir. 

Son satışların 62 kuruştan yapıldığını 
zannettirecek sebepler mevcuttur. Bu fi. 
yatın müsait olduğunu kabul ederek 
spekülfitif hareketlere kat'iyen yer ver
memek icap etmektedir. Malın bir satı
cısı olduğu gibi bir de alıcısı vardır. Dış 
ticaretimizde üzümü yalnız başına mü
talaa etmenin imkansızlığı anlaşılmıştır. 
Ticaret vekaletince hazırlanan ve iiyat
lan vekaletin reyinin inzimamiyle te
k.arrür ettkilen .satışlarda her şeyin üs
tiinde vurt menfaatinin gözeti1eceğini 
hatırla~k laumdır. 
İNCİR REKOLTFSİ 
İncir rekoltesi hakkında henüz kat'i 

bir rakam vermek mümkün olaınamak
ladır. İncir ağaçlarının dondan fazlaca 
zarar gördüğü muhakkaktır. Ancak bu 
ayın son haftasında rekolteyi tahmin et
mek mümkün olacağı bu işin kompetan
Jarı tarafından ileriye sürülmektedir. 

Konyada p~ynir ve 
yağ isti hsalatı 

Konya, (Hususi) - Yerlerinden al: 
dığımız haberlere göre, Karapınar, Ereg 
li, Karaman ve Cihanbeyli bölgelerinde 
kurulan mandıralarda kaşar ve beyaz 
peynir yapımına hararetle devam edil
mektedir. Sütün kilosu 16· 18 kuruştan 
alınmaktadır. 

Sade yağına gelince, yerine göre 1 0-
15 kilo ııiitten bir, bir buçuk kilo yağ 
alınabilmektedir. Fakat yağı alınan süt
ten ayrıca peynir ve yoğurt ta yapıldığı 
unutulmamalıdır. Bugün yağsız in~ 
yoğurdu 35-40 kuru , koyun peyniri 75 
1 00 kuru§ arasında sah1maktadır. 

Hele yağ ve peynir, tesbit edilmiş 
olan fiatlann dı ında satılıyor. istihsal 
mevsimine .glrildiği için bundan sonra 
fıiatJarın biraz inmesi ihtmal içindedir. 

Kahire, 3 (A.AJ - Royter muhabi
rinden : İngiliz zırhlı kuvvetleri Gaz.ale-
Bire,hakem hathnın kavuştuğu noktada ---0

---

gedik başında bulunan düşman mevzile- İld ihtilıôr iddiası daha.. 
rin! ve topluluklarını daralan bir çenbe- Karataıta 305 nci soka.kta oturan 
re nl~ır. Bayram Olcurmnın kömürün kilosunu on 

Meydan muharebesi .şiddetlendikçe bir kuruşa sattığı iddia edilmiş ve talci-
tnuharebenin hızı da artmaktadır. bata ba!'lanmı~tır. 

Halil Rıfat paşa caddesinde 2 75 aayı
Almanlar gedik kısmını genişleterek lı dükkanda bakkal Ahmet Kayıcı nohu-

mevhum bir hattı topçu ve zırhlı kuv- dun kilosunu 5 O kuruşa sattığı iddiasiyle 
1,•etleriyle yıkmağa çalışmaktadırlar. tutulmu~tur. 

Romelin elinde tehlikeli olabileeclt 
daha kuvvetler vardır. Fakat İngilizler 
de harpten eın:n ve hazırlıklıdır. 

İngili:iler iaşe yollarını mütemadi şe
kilde tehdit etmektedirler. 

Cephenin sağ yanı hür Fransız ve 
Hint kuvvetleri tarafından olduğu gibi 
tutulmaktadır. 

Kahire, 3 (A.A) - Orta şark İngiliz 
hava kuvvetleri tebliği : Dün öğleden 
sonra' geceye kadar hüküm süren kum 
fırtınasının devamı yüzünden Sirı?naika
da hava faaliyeti az olmuştur. Harp böl
gesinde cereyan eden hava muharebele
rinde iki Messerşmit 109 düşürülmüş
tür. Başka bau Alman uçaklan da tah
rip edilmiştir. 

1 haziranda Dernen!n en müsait iniş 
meydanına taarruz edilm~tir. Dün gece 
İngiliz uçakları Tmimi, Bingazi ve Mat
rubadaki hedeflere hücum etmişlerdir. 
Çıkarılan büyük yangınlar devam et
mektedir. 

Dün sabah Malta üzerinde avcılarımız 
bir Messerşın:t 109 düşürmüşlerdır. Tay· 
ynrelerimizden dördü üslerine dönm~ 
mislir. İkisinin pilotlan sağdır. 

29 - 31 mayıs arasında Sirenaika ha
reketlerinde kaybolmuş sanılan 9 pilot 
üslerine dönmüşlerdir. 

Roma, 3 (A.A) - İtalyan tebt:ği: 

Borsa 
ÜZÜM 

89 N. Üzümcü 
50 İnan şirketi 
13 j. Kohen 

152 Yekun 
200392 Eski yekQn 
200544 Umuml yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

48 
50 
46 

51 
52 
46 

48 
49 
51 
54 
58 

İNCİR 
190 M. İzmir oğlu 
150 Mehmet Aras 

12 İnan ş:rketi 

31 50 31 50 
30 30 
20 20 

352 Yekfuı 
176910 Umumt yekQn 

ZEYTİNYAGI 
31383 kilo eski satışlar 89 
14697 it 54 

ZAHiRE 
50 ton susam 

89 
100 

57 50 
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Şimdi sinir harbini 
ya an müttefilılerdir 

(Ba tarafı 1 inci Sahifede) 

olma ı Almanları dü ündürcn ağır b~ 
durum yara!Jnıştır. Zira ilk defa olara. 
düşmanlannın luı\•alnrda gerçekten e!ı· 
şilmez bir ü tünlük elde etmek niyetın· 
de olduğunu müşahede etmektedirler: ... 

Pnrlnk zııferlcr serisinin devrun ctügı 
günlerde, kendi yurtlannda harbin ıstı· 
raplnriyle knrşılaşmamış olnn A1!1"'11 

umumi efimn se,•inç dalgalan içinde 
yüzebilirdi. Müttefiklerin ıstırabı ve {e· 
lfıkcti bütün genişliğiyle Almanya~a ~a· 
ıdıkJan etinden beri vaziyet değışlll'~· 

tir. Bu ıstırap uçunımlan o kadar de· 
rindir ki Alıntın milletinin bütün bu11· 
fara tahammül edebilmesi için çeliktC11 

sinirlerle mücehhez olması 18zımdır. . 
:nıarc.şal Göringin •Alman şehirler• 

bombardıman edilemez• dediği günleri'" 
bugün]cr mtikayese edilirse duruıntıll 
Almanyadn sinir harbine çok müsait ol· 
du~ kolaylıkla anlaşılır. 

Lısan dclıasınm en güzel escrlerlııi tıı· 
sıynn mıımurclcrin enkaz y:ığmlanJl~ 
kalbi, on binlerce insanın feci ölürııtı 
lcarşı ında derin bir an duymamak iın· 
kansızdır. Müttefikler buna karşı diyor· 
tar ki: . 

nfstırap unsurlarını yaratan biz değı· 
liz. Bizden önce düşmanlanmız bu rııc.r· 
hametsiz metodlan tecrübe etmHerdır. 
Mihvere kendi silahlarile mukabele ede· 
mediğimiz müddetçe ıstırap ~eken yalnız 
bizdik. Şimdi diipnanlarımız da ıstıra· 
hın tadını tatıyorlar. Bu öliim kalım sa· 
'aşında gi;ze göz, dişe diş sözünii aynen 
tatbik etmezsek her şeyi kaybetmek, 
medeniyet diinyasmın ebedi karanlıkla· 
ra gömiildüğünii görmek bahtsızlığiyle 
karsılasır11: .. • 

B-u dii ünccden anlaşılı~·or ki harı> 
bundan sonra en korJamç şeklini a~· 
caktır. Fakat bu yeni safhada inisyntıf 
yalnız. mihverin elinde değildir.. onu 
mi.ittefikler diişmanlariyle paylaşnııŞ 
buhınuyorlnr. 

Alman şehirlerinn amansız bombardı· 
manian devam ettği müddetçe Alma~ 
milletinin sinir mukavemeti mcseles• 
Alman liderlerini elbette çok düşündü· 
rccck \'e rok telaşlı ban tedbirler alma· 
ğa sC'V'kedecektir. . 

ŞEVKET BİLGIH 

Acı 1'iı· kavıp 
Dr. Suat Soyer 

Vefat etti.. 
Eski Kastamonu mebusu Dr. Suat 

Soyer kısa süren bir rahatsızlıktan 
şifa hutamıyarnk dün mıeuıleket has· 
tanesinde ,·e(at etmiştir .. 
Suat Soyer değerli bir mütefekkir. 

faziletli bir insan olarak kendisini 
bütün taıuyanlarm sevgi '\'C hürme· 
tini ka7.anmı tı. Her güzel ~ebbüs 
onun hassas nıhnnu ıilgilcndırir ve 
muvaffakıyeti için elinden geleni YD-
ardı. Ölümü memleket için hakiki 

bir kayıptır. 
YENİ ASm - Bu acı kayıp müna· 

sebetiyle merhumun kederli ailesine 
en derin teessiir ve tiziyetJ.erjni su-
nar .. 

* Dr. Suat Soyerin cenazesi. bugün 
öğleyin ınem1cket hastancsinae-n kal· 
dınlarak Kcmeraltı camünde na· 
man kılındıktan sonra ımi bbN
tanda ebedi medfenine konaca1dn-. 

Teşekkür 
Hemşiresni% Sökeli Ali Riza kızı 

Lütfiye Özbaşm. vefatı münasebeti· 
le telgraf ı·e mektupla taziyette bu
lunanlara kederimizden ayn ayn 
ce\'ap veremiycceğimizdcn teşekkür
lerimizi gazetenizle tavassutunu.ıu 
riza ederiz .. 

Celil Ô7.haş ve Kardeşleri 
(1386) 

Mihver kuvvetlerinin Gobcl Goafo 
çevresinde knznndı!;rı muvaffakıyetler 
artmıştır. Sayısı üç binden fazlaya çıkan 
esirler arasında birinci İngiliz 7.ırhlı tu
gayının komutanı dn vardır. Elimize ge· 
çen topların sayısı 128, tanklar yüzden 
ziyade, kamyonlar 200 ü liulmu..'?fur. Pc'k 
çok silahlar da cllın:.ze geçmiştir.. Son 
günlerde Alnuın zırhlı tümenleriyle Tri
yeste ınotörlü tümenimiz bilhassa ken
dilerini gösterl'hişle.rdir. Düşmanın kar

a BUGUNKU NESRlYAT E 
~ıı m111111111111111111111111111111111111n11nı111111111İİ1 • ?~;iifi!!!il!!!!:!~ 

7.30 Program ve memleket saat ayarı. il 

şı hücumları püskürtülm~tür. 

ÖLVM 
Domcnikan rahiplerinden rahip Gi

aç.into İracchino, üç haziran saat 
24.30 da vefat etmiş o1du~u ve ya
nn 4 haziran (Bugün) saat e.kizde 
Domcniknn kilisesinde, cenaze me
ra.~mi ola~ bildirilir ve İmıir kn· 
tolik ccmnntinin bu .merasime işürnk 
etmesi rica olunur. 

7.33 Müzik pl 7.45 Ajans haberleri 8 00 
Müzik pl 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Progrrun ve memleket saat ayan, 12.33 
Müzik : Saz eserleri 12.45 Ajans haber
leri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve tür
küler 18.00 Program ve memleket saa 
ayarı, 18.03 Müzik : Büyük fasıl 19.00 
Konuşma (Dış politika icmali .. ) 19.15 
Müzik pl. 19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri 19.45 Müzik : Oda musi-
kisi - Haydn trioları.. 20.15 Radyo gaze
tesi 20.45 Müzik : Uşak makamından şar
kılar .. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müzik 

4 HAZİRAN PERŞEMBE GÜ:NÜ § 
Matinelerden itibmen § 

TÜRKÇE SÖZLÜ S 
ARAPÇA ŞARKW § 

1 - Mt>s'ut Günler ~ 
§ s Oynıyan : ABDÜLVEBAP - ~·~ -

iNGblzcE SÖZLÜ 

2 - Karınelita 
Evleniyor 

şarkı ve türküler 21.30 Konuşma (Kah-
1 

Oyıuyan : LUPE VELEZ 
rrunanlar saati .. ) 21.45 Müzik : Radyo ~ 1\1 A Ti NELE B: S 
senfoni orkestrası 22.30 Memleket saat h K. EVLENiYOR: 3.15 - 6.45 - 10.15 § 
ayarı ve ajans haberleri ve borsalar 22. ~ ıu. GÜNLER : 4.30 - 8.00 de.. § 
45 - 22.50 Yarınki pro.uam ve kapanış.. ~~~t 
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4 HAZiRAN Per$entbe 'l'EHI ASIR SARIP'E i 
IZM1R TlCARET StCtL MEMUR

LUCUNDAN: 
laıirde Büyük Kardıçalı hanında 20 

numaralı yazıhanede yangın ve nakli
Jat ifleri ile iştigal etmek üzere ( Şark 
Sigorta Anonim Şirketi İzmir ve Hava
clisi Acenteliği) için Moris Gabriele ve
:rib temsil vekiletnamesi ticaret kanu
nu 1ıükümlerine göre sicilin 4466 numa-
1·asıaa kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

l - Vekfilctname 
2 - Beyanname 
lmıir sicil ticart memurluuğu resmi 

mührü ve F. Tenik imzası. 
V.EKALETNAl\'IE 

Hız, z.irdcki imza sahipleri, Şark sigor. 
1a anonim sirketi müdürü Vitali Kaneti 
ve ikinci müdür AlbCT Barzilay, tarafı
mıza verilen haklar ve salahiyetlere 
ınilSteniden İz.mirde mukim B. Moris 
Gabriele şirketin nizamname ve talimat
namesile mer'i kanun ve nizamlara tev
fiki hareket suretile şirket nam ve he
sabına İzmir ve havalisinde yangın ve 
nnkliyat sigortalan kabule ve nakliyat 
ıpoliçclcrile yangın muvakkat ilinüha
bc.rleri ve zcyilnamcleri tanzim ve itaya 
ve akl edilen muamelata mahsus sigor
ta primlerini bizzat veya muavin acen
teleri, simsarları, veya memurları mari
ıfetile tahsil ile makbuz itasına ve şirke
tin talim.o.tına tcvfiki hareket ederek 
usulü diresinde müşahade ve tesbit edi
len hasaratı tazmine İzmir mıntakası da
hilindeki beldelerde muavin acenteler 
t.ayin ve azline, İzmir devairi resmiyesi 
ne7..dinde her nevi davada şirket nam ve 
hesabına gerek müddei ve gerek müd
deialeyh ve şahsı salis sıfatile derecatı 
:maha1dmde hazır bulunmaya mezuniyet 
Ha eyleriz. 

12/2 ci kanun 1942 
Şark sigorta anonim irketi kılişesi ve 

imzalar. 
Mahallinde okunup anlatılan bu umu

µıi Teknletname altındaki imzalar şahıs 
ve hüviyetleri malumum bulunan ve 
Şark sigorta anonim şirketi namına 
müştereken harekete salahiyetli oldukla
n 'dairemizde 941/2440 numara ile tescil 
etürilen ve bir örneği bu vekaletname
ye iliştirilen salahiyetnruneden anlaşılan 
Vitali Kanctti ile Alber Barzilayın olup 
memurum yanında imzaladıklannı tas
dik ederim. Bin dokuz yüz kırk iki se
nesi ldlnunusani ayının on ikinci pazar~ 
te.si günü. 

12/11942 
Beyoğlu altıncı noteri Ferit Yasa r~ 

mf mühürü ve F. Yasa imzası. 
Bu örnek dairede dosyasında saklı bu

lunan 12/1/942 tarih ve. 267 numaralı 
aslına uygun olduğunu tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz kırk iki senesi kanunusa
ni oıyının on ikinci pazartesi günü. 

12/1/942 
Beyoğlu altıncı noteri Ferit Yasa res-

mi mühürU ve F. Yasa imzası. 
T. C. Ticaret vekaleti 
tç ticaret umum müdürlüğ{i Sig. 
Sayı: 4/ 

BEYANNAME 
Türltiyede yangın ve nakliyat sigor

ta işlc.rile meşgul olmak üzere kanunl 
hükümler dairesinde tescil edilerek bu
gün faaliyet halinde bulunan Şark si
gorta anonim şirketi bu kerre müraca
atla İzmir mıntakası acenteliğine ..şirket 
namına yangın ve nakliyat sigorta işleri-
1e meşgul olmnk ve bu işlerden doğacak 
davalarda, bUtiln mahkemelere de müd
deialeyh ve 3 ncil şahıs sıfatlariyle 
hazır bulunmak üzere Moris Gabrieli ta
yin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet si
gorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi 
hakkındaki 25 haziran 1927 tarihinde 
kanunun hükümlerine muvafık görül
müş olmakla bu beyanname verildi. 

Ticaret vekili N. imzası. 
M.. T. 
Pul üzerinde resmi mühür ve imz..a. 
Umumi No. 4746 Hususi No. 6185 
tşbu beyanname suretinin daireye gös-

terilen aslına ve dosyamızda saklı müb
rizinin imzasını taşıyan nüshaya uygun 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki senesi mayıs ayının otuzuncu 
cumartesi gilnü. 30/5/942 
İzmir ikinci noter vekili Fehmi Tenik 

rcsmt mühürü ve F. Tenik imzası. 
T. C. Ticaret vekAleti 
İç ticaret umum müdürlüğü Sig. 
Sayı: 41 

l LAN 
TlCARET VEKALET! lÇ TtCARET 

UMUMMOD'ORLOCONDEN: 
Türkiyede yangın ve nakliyat si~rta 

:işleriyle meşgul olmak üzere kanuni hü
kümler dairesinde tescil edilerek bugün 
faaliyet halinde bulunan Şark Sigorta 
Anonim Şirketi bu kerre müracaatla İz
mir mıntakası ncenteliğine şirket namı
na yangın ve nakliyat sigorta işleriyle 
meşgul olmak ve bu i.Şlerden doğacak 
davalarda, bütün mahkemelerde müd
dei. milddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfat
lariyle hazır bulunmak üzere Moris 
Gabricli tayin eylediğini bildirmiştir. 
Keyfiyet sigorta şirkctlerinn teftiş ve 
murakabesi hakkındaki 25 haziran 1927 
tarihli kanunun hükümlerine muvafık 
gö,.i.ilmilş olmakla illlıı olunur. 

T. C. ticaret veknleti lç ticaret umum 
mü •·· rliiğü resmi milhilrü ve imza oku

.ıdı. 

tZMtR StCtLt TiCARET MEMURLUcUNDAN : 
- DONKO NOSHADAN MABAT -

S 5 inci madde - Maddei ~ahıkada muharrer hususların gayrisine müte
dair tadilat için davet olunan heyeti umumiyenin ilk içtimaında keza ııirket 
sermayesinin asaleten ve vekaleten üç rub'unu temsil eden hissedaranın• hu
zuru şarttır. Bu içtimada matlup nisap hasıl olmadığı takdirde keyfiyet gaze
telerle on beşer gün fasıla iki kene ilan edildikten sonra ikinci bir içtima alı:t 
olunur. Bu ikinci içtimada scrmayei şirketin laakal nısfını temsil eden hisse
daranın huzuru kafidir. işbu ikinci içtimada dahi nisabı müzakere hasJ ol
madığı takdirde salifülbeyan şerait dairesinde üçüncü bir içtima akt olunur. 
Ve bu son içtimada müzı:ıkeratın icrası için sermayei şirketin ekali bir sülüsü
nü temsil eden hissedaranın huzuru kafidir. Bu suretle in'ikat edecek olan 
hey'eti umumiyeJerin kararlan muteber olmak İçin asaleten ve vekaleten ha
zır bulunmuş olan his!!edıırların ııülii~anı arasının içtimaı şarttır. içtimaı ihbar 
için yapılacak iliinlara ruznamei müzakerat ile beraber içtimaı sabıkın zama
nı vukuu ve neticesi ve teklif edilen tadilatın metni dere olunur. Hisse senet
lerin namına muharrer bulunduğu müddet zarfında bu acnedat sahiplerine 
ayrıca davetname tastir ve iııbu davetnamelere baladaki tafsilat ilave olunur. 

56 ıncı madde - Şirketin tebdili tabiiyeti ile hissedaranın tezyidi teahhü
datı için in"ikat edecek olan he} ti umumiye içtimalarında bilumum hisseda

- DEVAMI '.\'.A&lN -

...................................................................................... 

~ Devlet Demır Y oJiarından ~ . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( - R , . L V r L. YE i .. ) 
D. D. YOLLARI 8 NCt 1ŞLETM~ KOMiSYONUNDAN: 
l§letmemizin Nazilli deposu ile Alaşehir, Ortaklar sundurmalarına bir se

nede gelecek tahmini miktarları aşağıda yazılı maden kömürlerinin tahmil ve 
tahliye i~lel".i açık eksiltme suretiyle, şartnameler veçhile 22/ 6 / 942 günii saat 
1 5 te Alsancakta işletme binasında ayrı ayrı ımısiyle ihaleleri yapılacaktır. 

isteklilerin aşağıda hizalannda gösterilen muvkkat teminat makbuzlarile 
muayyen vakitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnameleri işletme 
kaleminde ve mahalli istasyon §efle:rinde görülebilir 

iv yeri tahmini Kömür miktan Muhammen bedel M. teminat 
tahliye tahmil tahliye tahmil 

Lira Krş. ton ton Lim Lira 
Naz.illi deposu 
Alaşehir sundurması 
Ortaklar Sundurması 

6000 5000 1680 1500 238 50 
8000 7000 2240 2100 325 50 
9000 7500 2700 2250 371 25 

4 6 10 16 3131 ( 1381) 

İS ANBVL B LF. İYE~İNDEN : 
Keşif bedeli ilk teminatı Şal'tnamcsi ve sair bedeli 

25816,31 1936.22 1.29 Topkapu - Maltepe - Halkalı yolu
nun esaslı tamiratı 

159879,80 9244,00 7.99 ~bek - tsti.nye yolunun ikinci kı
sım inşaatı 

2570,61 1.71 SilMıtarağa _ Kemerburgaz yolu
nun esaslı şose tamiratı 

34274,80 

25054,54 1879,09 1.25 'O'sküdar • Şile yolunun esaslı ta
miratı 

82215,78 5360,79 4.11 Edirnekapu - Yedikule yolunun 
Mevlanekapu - Yedikule kısmının 
şose inşaatı 

1875.90 1.25 Kartal - Pendik yolunun 1 inci kı
sun inşaatı 

25011,99 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı yol inşaatı ve tami
rat işleri ayrı ayn kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele. ek
siltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni şartnameleri proje, keşü hülasasiy
le buna mütefcrri diğer evrak yukarıda hizalarında gösterilen bedeller üzerin· 
den vilayet Nafıa müdürlüğünden alınacaktır. lhalelel'i 1016/942 çarşamba gü
nü saat 15 de lstanbul belediyesi daimi encümeni odasında yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 3 gün evvel vilayet 
Nafıa müdürlüğüne mUracaatla alacakları fenni ehliyet. 942 yılına ait ticaret 
odası vesikaları, imzalı şartname ve saire ve kanunen ibrazı lazımgelen diğer 
vesaik ile 2490 Ni.lu kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan tek.lif mek
tuplarını ihale gUnü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

lZMtR BELEDtYES!ND:zN: 
Belediye çocuk yuvasının senelik 19 

kalem muhtelif erzak ihtiyacı, yazı işle
ri mildilrlüğündeki şartnamesi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5082 lira, muvakkat 
teminatı 381 lira 15 kuruştur. İhalesi 
5/ 6/1942 Cuma günü saat 16,30 dadır. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektuplan ihale gü
nü azami saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

2 - Belediye çocuk yuvasının senelik 
9000 kilo tutarında tek tip ekmek ihti
yacı, yau işleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhnmmen bedeli 1499 lira 40 ku
ruş muvakkat teminatı 112 lira 46 ku
ruştur. Taliplerin teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuı.lariyle ihale tarihi olan 
5/611942 Cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

3 - Belediye çocuk yuvasının senelik 
3600 kilo koyun eti ve 60 kilo ciğeriyle, 
60 kilo beyin ihtiyacı, yaZ1 işleri müdlir
lüğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
3750 lira muvakkat teminatı 281 lira 25 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 5/6/1942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

4 - Darülacezenin senelik 18 kalem 
muhtelif erzak ihtiyacı, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1517 lira 50 kuruş, muvakkat te
minatı 113 lira 82 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 8/6/1942 Pazar
tesi gilnü saat 16 da encümene müra
caatları. 

5 - Darülacezenin senelik 800 kilo 
dana eti ihtiy;ıcı, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
600 lira, muvakkat teminatı 45 liradır. 
Taliplerin temiru.tı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
816/1942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

6 - Darülr.cezenin senelik 6480 kilo 
tutannda tek tip ekmek ihtiyacı, yazı iş

26 30 3 7 2887 (1254) 

rabbaındaki 33 sayılı arsanın satışı yazı 
işleri mUdürlüğlindeld şartnamesi veç
hile açık arttırmaya koniılmuştur. Mu
hammen bedeli 537 lira muvakkat temi
natı 40 lira 28 kuruştur. Taliplerin temi
natı !ş Bankasına yatırarak makbuzla
rile ihale tarihi olan 10/611942 çarşam
ba günü saat 16 da encümene müraca
atları. 26, 30, 4. 9 2918 (1257) 

* 1 - İsmet Kaptan mahallesinde 1374 
ncü sokakta yinni üçi.incü adanın iki 
yüz elli üç metre murabbaındaki 8 
miidürlüğündcki şartnamesi veçhile ka
palı zarflı arttırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 6831 lira muvakkat te· 
minatı 512 lira 35 kuru.cıtur. !halesi 
19/6/1942 Cuma günü saat 16.30 dadır. 
2490 sayılı konunu tnrifatı dahilinde ha· 
zırlanmış teklif mektuplan ihale günü 
azAmt saat 15,30 a kadar encümen riy::ı· 
setine verilir. 

2 - İsmet Kaptan mahallesinde 1374 
ncil sokakta 23 ncü adanın 205 metre 
murahbaındaki 5 sayılı arsasının satışı, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamec:i 
veçhile kanalı zarflı arttırmaya konul· 
muştur. Muhammen bedeli 5125 lira 
muvakkat teminatı 384 lira 40 kurustur. 
thalesi 19/6/1942 Cuma günü saat 16.30 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmış teklif mektuplan ihale 
günü azami saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

4, 8, 12, 17 3138 (1379) 

* - Havagazı fabrikasına ait 81,760 ton 
Zerodiz maden kömilrilnün, A.lsancak is. 
kelesinde vagondan tahliye ve hava gazı 
fabrikasına nakil ve istif işi, pa1.arlıkla 
müteahhide verilecektir. Muhammen 
bedeli 65 lira 41 kuruştur. Taliplerin 
5/611942 Cuma günü saat 16 da encü-
mene müraaıatlan. 3139 (1380) 

* - Karşıyaka belediye sahil gazinosu, 

içkili 

Narin 
Lokantası 

}. leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 1079 lira 57 kuruş muvakkat 
teminatı 80 lira 97 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 8/611942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müra
caatları. 22. 26, 30. 4 2831 (1217) 

yeniden yapılacak büfenin inşaası müs. 
tecirine ait olmak üzere bir sene müd
detle ve yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile kiraya verilecektir 
Muhammen bedeli 250 lira muvakkat te-
minatı 18 lira 75 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 1516/1942 Pa
zartesi günü saat 16 da encümene mü
racaatlan. 30, 4, 9, 13 3038 (1300) 

* 1 _ Kzanç vergisi kanununun 3 üncü 
maddesinin 13 üncü fıkrasının değiştiril. 
mesi hakkında 4215 kanun numaralı ve 
2914/942 kabul, 7/5/ 942 neşir tarihli ka~ 
nun. .. 

1 - 1369 ncu sokakta 34 ncü adanın 
180 metre murabbaındaki 92 sayılı ar-

A~ıldı sanın satışı, yazı işleri müdürlüğündeki 
~ şartnamesi veçhile açık arttım1aya ko-

Mükemmcl konför, temiz yemek nulmuştur. Muhammen bedeli 3600 lira 
alkollu meşrubat. Fiatlar gayet mu- muvakkat teminatı 270 liradı.r. Taliple-
tedildir. rin teminatı İş Bankasına yatırarak 
u h makbuzlarile ihale tarihi olan 10/61942 

mumi ve ususi z.iyafetler mute- ~ Çllrşamba günü saat 16 da encümene mü-

B tRl~Ck,8KORÖON NO. 112 ~ ra~.ıatın;~zar yerinde 952 nci sokakta 
......;;:~><;;:><;:><;:~~:re:::::::re::::::,.<;::,.<;::,..:;,:::~~ \ kadastro 1058 nci adanın 179 metre mu-

2 - Vera-;et ve intikal vergisi ni7..am
namesinin 38 nci maddesinin değic:tiril
mesine dnir 17785/2 kararname numa
ralı ve 5/5/942 neşir tarihli nizamname 
yukarıda yazılı kanun ve nizamname 
belediye ilfin tahtasına asılmıştır. Key-
fiyet ilfuı olunur. 3135 (1385) 

* - 600 gram olarak imal edilmekte bu-
lunan bir adet tek tip ekmeğin 416/942 
tarihinden itibaren on buçuk kuruştan 
satılacağı ilan olunur. 3136 (1384) 

s = 

somerbank Yerli Mallar Pazarı ızmir Şubesi Müdürlüğünden: 
Ekmek karneleri dağıtılırken muhterem halkımıza dağıtılmış olan numara mukabilinde aşağı.da gösterilen üç rde 

tevziata 616/942 tarihinden itibaren devam edilecektir.. ye 
İzdihama ve karışıldığa meydan vel'ilmemek için hizasındaki numaralar tarihlerde gösterilen mahallere nüfuz tezkere 

ve numaralan hamilen müracaat etmeierini rica ederiz. 

Manifatura Türk 
Anonim Şirketi 

Mi AR IEMALETTi~C. 
SUMERBAt:K Tahsin Necipoğlu 

MiMAR KEMALETTi C. 
!Vumara 31 1·1. 3 ..J.51 

Yerli ~allRr Pazarı 
Numara 51 

6/6 942 
8/6/942 
9/6/942 

10/6/942 
11 6/942 
12 6 942 
13/6/942 
15/6/942 
16 6 942 
17/61942 
18 6/942 
19 6/ 942 
20/6/942 
22/ 6/ 942 
23/ 6/942 
24/ 6/ 942 
25/6/942 
26/6/942 
27/6/942 
29/6/942 

90001 den 90500 e kadar 
90501 den 91000 e kadar 
91001 den 91500 e kadm-
91501 den 92000 e kadar 
98001 den 98500 c kadar 
98501 den 99000 e kadar 
99001 den 99500 e kadar 
99501 den 100000 ~ kadar 
3001 den 3500 e kndar 
3501 den 4000 c kadar 
4001 den 4500 e kadar 
4501 den 5000 e kadar 
9001 den 9500 e kad:ır 
9501 den 10000 e kadar 

10001 den 10500 e kad::.r 
10501 den 11000 e kadar 
11001 den 11500 e kadar 
11501 den 12000 e kadar 
12001 den 12500 e kada.-
12501 den 13000 e kad~r 

1ZMtR ASLtYE 1KtNCt HUKUK 
HAK1MLtC1NDEN: 

İzmir Dolaplı kuyu Adlan sokak 34 
numarada Ahmet kızı Hayriye Hepkn
radeniz tarafından Buca istasyon me
muru Sabri yanında Osman Hepkarade
niz aleyhine ikame olunan bosanma da
vasından dolayı müddeialeyh Osman 
Hepkaradenize gönderilen arzuhal su
retile davetiye varakası ikametgahının 
mcçhuliyetine mebni bila tebliğ iade 
edilmiş ve zabıtnea yaptırılan tahkikat
la da ikametgahı meçhul kalmış oldu
ğundan keyfiyetin Yeni Asır gazetesile 
ilanen tebliğine mahkemece karar veril
miş ve arzuhal suretile davetiye varaka
sı usulen mahkeme koridoruna talik edil
miş olduğundan müddeialeyhin mahke
menin muallak bulunduğu 19/6/42 ta
rihine müsadif cuma günü saat 10 da 
mahkemede bi.7.zat hazır bulunması ve
ya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkında muamelei gıyabiye icra kılı
nacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilfin olunur. 3103 (1375) 

FOÇA ASLtYE HUKUK MAHKE
M&StNDEN: 

GIY AP KARARI 
Müddei : Bai!arası köyünden Abdul

lah km Ayşe Yollu 
Müd.A : lkametgfıhı meçhul İbrahim 

O. Hüseyin 
Dava: Boşanma 
Ayşenin Hüseyin aleyhine açtığı bo

şanma davasının, müddeialeyh Hüseyi
ne ilanen davetiye tebliğ edildiği halde 
28/ 5/42 günkü duruşmaya gelmemesin
den iltınen gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş ve muhakeme 25/6/42 perşem
be günü saat 10 a talik edilmiş olduğun
dan isbu gıyap karannın ilanen tebliği 
tarihinden itibaren beş gün içinde tah
riren itiraz ve mazereti bildirmediği ve
ya mahkemeye ge1mediği takdirde du
ruşma gıvaben bakılacağı hukuk U. M. 
K. 398, 402 ve müteakip maddelerine 
tevfikan irnnen tebliğ olunur. 

'.lll<'l6 (1373) 

1ZMtR StCllJ TtCARET MEMUR-
LUôUNDAN: SAYI 4469 

(Yusuf Tufan) ticaret unvaniylc fz
mirde Mezarlık basında hal binasında 
414 ve 524 numaralarda kömürcülük ve 
kahvecilikle iştigal eden Yusuf Tufanın 
isbu ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4469 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
ınührü ve im1.a okunamadı. 

tZMfR 2 NCt HUKUK HAKtMLt
CtNDEN: 

Davaz hazinei maliye vekili avukat 
Zehra YeyiT' tarafından İz.mir Birinci 
Karantina Düluver sokak 9/2 sayılı ev
de Recep Kantar aleyhine 942/350 nu
mara ile açılan ecri misil davasında 
müddeialeyhin ikametgahının meçhuli
yetine binam ilnnen tebligat yapılma
sına ve muhakemenin 15/6/942 tarihin· 
de saat ona bırakılmasına karar veril
miştir. Yine gelmezse hakkında gıyap 
verileceğine dair olan işbu davetiye iJa. 
nen tebliğ olunur. 3126 (1382) 

~ ........... ,.... ......... , 
DOK!'OR 

BAHAÖZKAM 
Hastalarını her gün Tilkilik ecza

nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 

Bir yıllık kira 
BedeU 

Kira Kr. 

311 
40 
25 
25 

(1357) 

Daimi 
Numarası 

106 
2 

Dönüm 

2 
2 

6/6/942 
8/6/942 
9/ 6/ 942 

10/G/942 
11/6/942 
12/6/942 
13/ 6/942 
15/6/942 
16 6/942 
17/6/942 
18/6/942 
19/ 6/ 942 
20/6/942 
22/6/942 
23/6/942 
24/6/942 

1 den 
501 den 

1001 den 
1501 den 
2001 den 
2501 den 
5001 den 
5501 den 
6001 den 
6501 den 
7001 den 
7501 den 
8001 den 
8501 den 

13001 den 
13501 den 

500 
1000 
1500 
2000 
2500 
30!t0 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 

13500 
14000 

c kadar 
e kadar 
e kadar 
e kadar 
e kadar 
e kadar 
e kadar 
e kadar 
e knd:ır 
e kadur 
e kadar 
e kad:ır 
e kadar 
e kadar 
e kadar 
e kadar 

6 6/942 
8/6 942 
9/6/942 

10/6/942 
11/6/942 
12 6/942 
13/6/942 
15/6/942 
16/6/942 
17/61942 
18/ 6/942 
19/61942 

14001 den 14500 e kndaT 
14501 den 15000 e kadat 
15001 den 15500 e kadar 
15501 den 16000 c kadar 
16001 den 16500 c kadar 
16501 den 17000 e kadar 
17001 den 17500 e kadar 
17501 den 18000 e kadar 
18001 den 18500 e kadaT 
18501 den 19000 c kadar 
19001 den 19500 e kadar 
19501 den 20000 e kadar 

2-4-6 (1355) 

!'İİ.RKİYE İŞ B.A KASI A. ş. iZMİR ŞUBESİ 
MVD'URLVGiiNDEN : 

Bankamızın tasarrufu altında bulunan aşağıda evsafı yazılı gayri menkuller 
satılacağından talıplerhı ~bemizc mürt>caatları lüzumu ilan olunur. 

1 - İzmire tabi Karacadağ kariyesi Çapar gölll mevkiinde tapunun yevmiye 
220 nu~arasın~. kayıtlı 2/278 kapu numaralı arazi 

2 - Izmirde Uçkuyular köyünde tapunun 955 numarasında kayıtlı 27570 
metre murabbaı etrafı duvarla çevrili bulunan tarla • 
. 3 - İzm!rdc Ahmetağa mahallesinde Hallin ağa çarşısında ve tapınıwı cilt 312 
Iş 4 numarasına kayıtlı dükkfuun üçte bir hissesi 

4 - İzınirde Hasanhoca mahallesinde İkinci belediye ve Yorgancılar çarşı
sında 1,5 eski ve 1,3,11 kapu numaralı ve tapwıun sahife 201 pafta 53 ada 337 nu
marasında kayıtlı dükkfuun 1/2 tam mülkiyeti ile 1/2 çıplak mülkiyeti. 

27 29 30 31 1 2 3 4 2937 (1272) 

Satılık buz tesisa.ti 
Günde 15 şer kiloluk 250 kalıp buz istihsal eden komple bir tesisat işletmeğe 

muktezi amonyağiyle beraber satılıktır. Tesisat 1 5 gün zarfında kurulup İf
letilmek şartiyle verilecektir. 

lşletmeğe muktezi muharrik kuvvet on be§ beygirdir. Taliplerin 
Yıldızyağ fabrikalarına müracaatlan. 1 - 4 ( 1365) 

Ambalaj Çuvalı Alınacak 
!'ürlı Çimentosu 11e Kireci A. ŞirJıetinden : 

Şirketimiz Çimento ambalajına salih eb'ad ve evsnfta çuval satın almak ar
zusundııdır. Alakadarlann Galatada Agopyan hanında §irket merkezine çu
valların eb'adı, ııe çuvalı olduğu. yenilik veya kullanılmışlık derecesi ile fiatı 
hakkında tahriren veya ~ifahen teklif göndermeleri rica olunur. 

1 - 3 ( 1352) 

izm!r Valııflar Müdürlüğünden: 
Lira Cins..i No. MevKü Valcfı 

36 
60 
81 
72 
60 
48 

120 
24 
36 
72 
60 

Ev 6 
Ev ı 1 
Ev 2 
Ev 166 
Kahve 36 
Dükkan 6 
Ev 5 

Baraka 117 
Dükkan 4 

Dükkan 30 
Benzin baraka
sı Bili ve S 
dönüm arsa 

Damlacık Abbas ağa sokak 
Bornova şehid Mchmed 

Morahane 
Morahane 
Bozyaka 

Tuzcu sokak 
Güzelyalı Şaban Z. aokak 
Halil Rifat paşa 
Pazaryeri camii altında 

Kurt Mehmet pap 
Helvacı bacı Hüseyin 

Piyale oğlu 
Piyale oğlu 

Şerefiye caınil 
Kurt Mehmed pllf& 

Ayşe Mükerrem 
Nuri Kamer hatun 

Pazaryeri 
Hisar meydanı 
Kızılçullu 

Hiaar camii 
Haremeyn muhteremeyn 

260 Dükkan 31 Anafartalar Odun kapulu 
l 30 Ev 16 Kirpi sokak Toraman mescidi 
Yukarıda mevkileri yazılı gayri menkuller hizalarında yazılı senelik muham

men kıymetleri üzerinden ve ihale tarihinden 31 /5 /94 3 gününe kadar kira
lanmak için 10 gün müddetle müzayedeye çıknrılmıııtır. ihalesi 5/6/942 cuma 
günü saat ondadır. Taliplerin mezkör gün ve aaatta yüzde yedi buçuk pey ak
çelerile vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 

27 .. 2933 (1271) 

Deniz Harp oJıula 11e Lisesi Jıomuıanlığından: 
1 - Deniz lisesi 9 ve 1 O ncü sınıflarile deniz gedikli erbaı orta okulu 6, 

7 ve 8 nci sınıflanna talebe kayıt ve kabulüne 1 Haziran 942 tarihinde baııla
narak 20f Ağustos/942 tarihine kadar devam edilecektir. 
- 2 - İstanbul ve civarında bulunanlar, doğruca lstanbul Deniz komutan
lığına Mersin ve civarında bulunanlar Deniz Harp okulu ve lisesi komutanlığı 
ile Deniz gedikli erbaş orta okulu müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

3 - istanbul ve Menin mıntakaları dışından müracaat edecekler. Deniz 
Harp okulu ve lisesi komutanLğına veya Deniz gedikli erbn~ orta okulu mü
dürlüğüne dilekçe ile müracaat edecekler ve dilekçelerinin bir suretini bulun
duldan mahallin askerlik şubelerine verecekerdir. Muamelderi askerlik fU
beleri tarafından tekemmül ettirilecektir. 

4 - Deniz lisesine isteklilerin bulundukları sınıfın son aınavında her ne 
sebeple olursa olsun ibka ve ikmale kalmış bulunmamak ve hiç bir sebeple 
tahsili terketmi, olmamaları lazımdır. 

5 - Deniz lisesi 9 ncu sınıfın l 5, 16, 1 O ncu aınıfına 16, 19 yaşında bulu
nanlar alınırlar. 

6 - Deniz Gedikli erba~ orta okulunun: 
6 ncı sınıfına 1 4, 1 7 
7 nci sınıfına 15, 18 
8 nci aınıfına 16, 19 
Yaıında bulunanlar alınırlar. 

Encümeninden: 
Cinsi 

Ev 
Dükkan 
Tarla 
Tarla 

Mahallesi 

İzmir 
< 

Balçova 
Balçova 

4 13 20 27 

Mevkü 

İnönü cad. 
ikinci Kor. 
Ilıca mevkii 
Balçova ılıcalan 
arazisi dahilinde 

2960 (1378) 

Muvakkat teminat 
mikdan 
Lira Kr. 

23 
3 
2 

35 
00 
00 

100 19 eski 91 yeni Mağaza lzmir Taşçılar içi 
1 - ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda evsaflan ve muhammen kira bedelleri yazılı gayri menkuller 

tarihinden 31 /5 /943 tarihine kadar bir senelik kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

2 00 
7 50 

1/6/942 

2 - Müzayede 25/Mayıs/942 tarihinden itibaren 15 gündür. İhalesi 8/Hnziran/942 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdan her gün gayri menkulün hizasında gösterilmiştir. 
4 - Muhammen kira bedeli bir se ne evvelki kira mikdan olup milli korunma kanunları hükümlerine göre bu 

mikdardan fazlaya arttınlamaz. Ancak ayni miktara taliplerin teaddüdü halinde talipler arasında kur'a çeki
lecektir . 

S - Kira f8rtlanru öğrenmek iıteyenlu her gün muhasebei hususiye varidat müdürlüğüne müracaat edebilirler. 



SiYASi VAZIYEr 
••••••••••••••• 

"Londra" Bulga
ristana yeni 

ihtarlarda bu
lunuyor 
-*

Radyo nazctesinden: 

• 

Amerikanın Romanya, Macaristan ve 
Bulgaristana harp ilan etmek üzere bu
lunması münnsebetiyle Londra radyosu 
B l ren nesriyatında, Amerikanın har
be> g ri•;n is olmasının ne demek olduğa
nu şu sur('ltlc anlatmıştır: 

c - Bulgat milleti için artık kat"i im
tihan saati gelmistir; Bulgar miJJeti için 
Kra 1 Boris ile Bulgar milleti arasında 
ıntıhap yapmak zamanı gelmiştir. Ame
rikanın ne kadar kuvvetli olduğunu her 
Bulgar tahmin edebilir; dtinyanın akı
betini, Amerika ile İngilizler tayin ede
cektir. Eğer Bulgar milletinin mücrim 
sandalyasına tekrar oturmasını istemi
yorsanız Mihailoviçlc • yani şimdi Sır
biyada Almanlara karşı çete muharebe
si yapan harp milliyetperveri ile - birle
şiniz? Almanlan memleketinizdt"Jl ko
vunuz; Bulgaristan hakkındaki fecl akı
betinden ancak bu suretle kurtulabiJir
siniz.> 

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

YEN I INGILIZ AKINI 
(Bnştarah l inci Sahifede) 

MANtŞTE VE 
ŞJMAU FRANSADA 
Londra, 3 (A.A) - Hava Nazırlığının 

tebliği: Manş ve §İmali Fransa üzerinde 
dün önf'.mli hava taarruzları yapılmıştır. 
Öğleden sonra Sbitfayer tayyarelerinin 
hima;'("Sinde Harikan bomba uçaklan· 
mız şimali Fransada dmniryolu hedefi~ 
rini bombalamışlnrdır. Bundan başka 
Sbit!ayer teşekkUllerlmiz Grinez çevre
sinde bazı devriye hareketlerinde bu· 
lunmuşlardır. Yine Sbitfayer filolan 
Padokale Uzerinde uçarak düşman nv
cıJoriy le 'bir çok savaşlara tutuşmuşlar· 
dır. Avcı tayyareleri himayesinde Bos
ton bomba uçakJarımız Diyepi bomba
Jamışlardır. Harı1can tayyareleri Esan 
nçıklannda düşmanın iki mayn gemisine 
hücum etmişlerdir. 

Gündüz hareketlerinde düşmanın üç 
avcı tayyaresi tahrip edilmiştir. Avcı 
uçaklanmızdnn 9 u kayıptır. Bunlardan 
birinin pilotu kurtulmuştur. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 3 (A.A) - Alman Başkuman· 

danlığının tebliğinde de bildirildiği gibi 
fngüiz hava kuvvetleri Maniş denizi 
üzerinden akınlara teşebbüs etmişler ve 
yeniden oldukça ağır hezimetlere uğra. 
tılmışlardır. Sabahın erken saatlerind<.' 
avcılardan mürekkep bir İngiliz hava 
teşkili Fransız sahilini aşmışsa da Alman 
;ıvcılan tarafından derhal savaşa mecbur 
edilmiş ve geriye dönmek zorunda kal
mışlardır. Düşman avcılarını takip cXlen 
Alman uçaklan Maniş Ü7,erinde iki Sbit
fayer tayyaresi düşUrmilştür. Az sonra 
Alman uçaldanndan mürekkep bir hava 
teşekkülii Leinzey açıklarında sayıca 
üstün bir düşman teşekkülüne rast gel
miş ve derhal muharebeyi kabul ederek 
nz müddet icinde 11 düşman uçağını dü
şürmüştür. Şerburg civarında ve Brest 
açıklarında düşürülen iki keşif tnyyarc
siyle birlikte dünkü İngiliz knyıbı 16 
uçağı bulmuştur. 

HEDEF: ALMAN HARP 
END"O'STRtStNt YIKMAK 
Londrn, 3 (A.A) - Almanyanın Ren 

çevresine yapılan taarruzlar ve bilhassa 
Essen şehrine yiineltilen ikinci akın, Al
man harp endüstrisini yıkmak için baş
layan muharebenin hangi fikirden mUl
hem oldu[,'Unu göstermektedir. Aynı ge
ce içinde (1000) bomba uçağiyle bir 
ukın yapılmasının ortaya çıkardığı haki
ki müşküHitı takdir edenler için 48 saat 
içinde aynı genişlikte ikinci bir akın ya
pılması bir sürpriz olmuştur. Bu akında
ki kayıpların nisbeti Kolonya akınında
kine nisbetle dahn azdır ve yalnız. 35 
uçak üslerine dönmemiştir. 

lK.t TARAF HOCUMLARININ 
FARKI 
Bazı m~~itlcr şimdi Alman sanayi 

merkezlerine karşı yapılan hava hUcum
lariyle İngiltere meydan muharebesi adı 
verilen devrede BiiyUk Britanyaya karşı 
yapılmış olan Alman havn hücumlnn 
karşılaştınlınca aralnnnda pek az ben
zerlik buluyorlar: Alman hava kuvvet
leri en şiddetli bombardımanlannı yap
tıklan devrede b!Je İngiliz harp sanayü
ni tahrip amaçile hareket etmemişlerdir. 
Hitler, fark gözetmeyen hava hücum
larının lngiliz miJletlnin maneviyatını 
.sarsmağa yeteceğini ve böylece lngilte
renin mücadeleden vaz geçece~ini san
makla yanılmıştır. Büyük Britanya 
meydan muharebesini şimdi Alman top
raklarına nakleden tamamiyle askeri 
mahiyetteki hava harbiyle İngiltere 
meydan muharebesini mukayeseye im
kan yoktur. 

f"'OTOGRAF ALINMADI 

• 
YENi ASJR 

Alman hücumları YENl HARP ILANLARI uzak doğu savaşı 
---* * *·---

Kenterburi Finler Ber- Çin kuvvet-
yine bom- linden ayrı- leri ilerli-
balandı lacak mı? yorlar 

-+~ -*--+-
1 YDAN BERi 'LK DEFA 
OLAR~K LONDRADA TEHLI· 

KE iŞARETi VER.LDI 
-*-

Londra, '3 (A.A) - Geçen son teşrin-
den beri ilk defa olarak dün gec.? Lond
rada hava tehlike işareti vcrilm=ştir. Fa
kat Londra üzerinde hiç bir düşman tay
~·aresi gözükmemiş ve tehlike işareti kı
sa sUrmüştür. Temis nehri ağzındnki 
uçak savarlar ateş açmış ve geçmeğe te
şebbüs eden düşman tayyareleri her hal
de püskürtülmüştür. 

Londra, 3 (A.A) - Dün dört düşman 
uçağının tnhr:p edildiği resmen bildiril
miştir. Bu uçaklardan üçi.i İngiltere üze
rinde, biri de Hollanda üzerinde tahrip 
edilmistir. 

Londra. 3 (A.A) - Siryen balıkçı ge
misi İngilterenin cenup doj:'Usundo biı 
Alman tayvarcc;ini dtişiirmiistür. 

Berlin, 3 (A.A) - Bombardıman 
tayyarelerimiz Renlerböriyc on binlerce 
tonluk infıliık ve yangın bombalan at
mışlardır. 
KENTERBURİNİN YENİ 
BOMBARDIMANJ 
Berlin, 3 (A.A) - İngiliz hava kuv

\'etlerinin Almanyaya yaptıkları yeni 
tedhiş akını dolayısiyle salfıhiyetli mah
fillerde İngilizlerin uğradıkları ağır ka
yıplar bildiriliyor .. İngiliz hova nazırlığl 
geçen gece binden fazla İngiliz ucağının 
Almanya üzerinde uçtuğunu iddia et
miştir ve bunu hfıla iddia ed:yor. Avni 
mahfiller evvelki gece olduğu gibi dün 
gece de Kenterburi Uzerine yapılan mi
sil1eıne taarruzunun şiddetini belirti
yorlar. 

ALMAN RADYOLARINA DİKKAT 
Londra, 3 (A.A) - İngilterenin gUzei 

K entcrburi şehri Almanl:ırın iddialarına 
göre bir· misilleme tnarruzuna uğramış
tır. Alman raporlannın bu misilleme ta
arruzu hakkında verd!ği izahatın bu 
radyoları dinliyenlerc göre değiştiğinı 
belirtmek manalı olur. Almanyada din
Jiyenler için Kenterburi hücumu Kolon
ya akınının intikamım almak i.Çin yapıl
mış b'.r misilleme hareketidir. Radyo 
bunun tekrar edileceğini hildirme:miştir. 
Çünkü o zaman yeni İngiliz akmlannm 
beklendiğini Almnn halkı da nnlıyacak
tı. Ayni radyoların İngilizce neşr!yatı 
ise, bunun tersine olarak Ahnan hava 
kuvvetlerinin İngiJtcreye taarruz kuil 
retinde olduğu noktasında ısrar etmek
tedirler. ---..,--

gİ izler Lib0 

ya 
e 

za er 
rlar 

- pa ıa-
ı- e i • G oo· 
n beyanım •• 

Londra, 3 (A.A) - İşçi partki parla
mento lideri mister Grinvood meclisin 
Libya muharebeleri hakkında cesaret 
ver!ci haberleri memnunlukla karşıladı· 
ğını, başvekilin yakında bu harbin me
sut neticesini meclise bildireceğini ümit 
ettiğini söylem!ştir. 

~---------~~ iŞiNi ~ VAZiYETi 
(Baştarafı 1 inri Sahifede) 

PARtSTE BtR SUİKAST 

Amerilıa bunu umuyor AMERIK N VE AVUSTRALYA 
ve v~aı';,~ '!~!a:, .:::;en UÇ' KLARI JAPO LAR ~ 

·ıan e eceıı- HUCUMLAR YAPTI 
-*-Vaşington, 3 (A.A) - Cumhuneisi 

Ruzveltin Macaristan, Romanya ve Bul 
garistnnn hnrp Hanını ta]ep etmiş olma
sı bu üç memleketin mihvere gittikçe 
daha faal yardımda bulunmalanndnn 
ileriye gelmiştir. Siyasi mahfillerin ka
naatine göre Amerikanın karan yerinde 
ve haklıdır. Bu knrıır askeri bakımdan 
mühim netice verecek değildir. Bunun 
en mühim neticesi Amerikada bulunan 
Macar, Rumen ve Bulgar tebaalarına 
diğer mihver tebaalan gibi muamele 
edilmesi olacaktır. 

FINLANDiY ANTN V AZtYETı 

Ruzvcltin harp ilfuu karanndan Fin
landıyayı istisna etmiş olması bu mem
leketi harpten çekmek ümidinin kayıp 
edilmediğine delil sayılmaktadır. 

c11111111111111111111111mıııııırıııııııııı11111111mıııı~ 

~ Arnavut başvekili-§ 
~ ne suikast yapıldı i - -E = 
§ Tii'anda örfi idare § 
§ ilan edildi.. § - -E Moskova, 3 (AA) - Arnavutluk E 
§başvekili Mustafa Kroyaya karşı ya- § 
: pılan su!kast üzerine Tiranda örfi E 
§idare ntın edihniştir. E 
:.ı 1111111111111111111111111111111111111mırımıııııııııı11 :1 

HARP VAZlYETLERINE AS· 
KER GOZtlE BAKIŞ 
-~~~'k'~----

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

lar batıda ilerlemiş olan kuvvetlerini şi
male doğru iterek yolların bir kısmını 
çenber içine alabileceklerdir. Bu yüz
den her iki tarafın da durumu çok nazik 
oldul;ıu hemen anlaşJlır. Bununla bera
ber İngilizlerin Libyada harekat saha
sındaki durumlannın Almanlarınkinden 
bir derece daha elverişli olduğu söyle
nebilir. 

Bu bölgede durumun böyle olmasına 
mukabil Gazala böl,ı?esindeki muharebe
ler hemen hemen İngilizleT.n lehinde 
gelişmeler göstermiş ve İngilizler, mü
dafaa noktasının 45 ki1ometre batısında 
mühim bir mevkii işgale muvaffak ol
muşlardır. 

İNGİLİZ BOMBARDIMANLARI 
Hava harckrıtınn gelince; İngiliz hava 

kuvvetlerin:n Almanyaya karşı planlı 
bir hücum hareketi takip ettikleri anla 
sılıyor. Kolonyaya yapılan çok büyük 
bir akından sonra, İngiliz hava kuvvet
leri Rur ve Essen sanayi merkezleri üze
rine de nyni şidd~te bir hücum yap
mışlardır. &sene yapılan ikinci hücum 
dn büvtik olmustur; fakat bu hücum ev
velki hücumlarda olduğu gibi 1000 tay· 
ynre gibi mtihim mikdarda tnyynre işti
rak etmemiştir. 

Rur Almnnyanın en büyük s::ınayi 
merkezlerinden birisid:r; bnştnn ha? 
fabrikalarla doludur ve bir iki şehrin, 
ne kadar büyük kuvvetlerle olursa ol
sun bombnlanmnsiylc tamamiyle tahrip 
edilemez. Bombardımanlardan tahrin 
esası takip edilmekle beraber, manevt 
teS:r de beklenir. Hava bombardımanla
n, fabrikalarda çalışanların bir kısmını 
dehşete düşürür; halkın bir kısmının 
muhaceretini icap ettirir, fabrikalarda 
calışnnların ailelerinin durumu esaıılı 
bir endişe olur. Bu yüzden hem iş int!-

-*-Çungking, 3 (AA) - Çinliler eu· 
martesi gecesi Y nngçe üzerinde Şase li
manına kadar gelmişlerdir. Dört saat 
süren göğüs göğüse muharebelerde Çin
liler Japonlara ağır kayıplar verdirm~ 
ler ve Japon istihkfım1nnnı tahrip etmiş· 
lcrdir. 

Nnk.inin şimalfode Yangçe üzerinde 
Çin kuvvetleri Roboboya hücum ediyor
lar. Japonların şehrin müdafaa hatlarını 
tahkime çalışmaktadırlar. 

JAPONLAR BiR ADA ALMIŞLAR 

Şnnghap, 3 (A.A) - Japon deniz 
kuvvetleri genel kurmayı tarafından 
bildirildiğine göre Japon deniz birlikleri 
Çugyang sahilinde Yudunan adasının 
işgalini cumartesi günü öğleden sonra 
tnmnrnlaınışlardır. 

AMERiKAN UÇAKLARININ 
HOCUMLARI 

Vaşington, 3 (A.A) -Amerikan ha 
riciye nazıylığınm tebliği: Ağır Ameri
lı:an bomba uçağı teıekküllerinin Yudun
yada dü,man tesislerine taarruzları mu
vaffakıyetle neticelenmiştir. 29-30 ma
yısta bomba uçal.lamnız Yeni Ginede 
düşman tayyare meydanlanna taarruz 
ederek ağır hasarlar verdirmi§lerdir. 

RANGONDA 

3 1 Mayısta keşif uçaklaımız Rangon 
ü:ı.erinde bir keşif uçuşu yapmışlar ve 1 
hıu:iranda da bombardıman uçaklanm12. 
Rangon deniz teesislerine ve doklanna 
taarruz etmişlerdir. Bu akın esnasında 
bir petrol gemi.si babnlmıştır. Diğer bir 
çok gemiler de hasara uğratılmışhr. 

Ayni gün Rangon üzerinde yapılan 
bir hava muharebesinde bir çok Japon 
tayyareleri hasara uğratılmıştır. Bütün 
uçaklarımız kayıpsız olıarak üslerine dön 
müşlerdir. 

JAPONLARA A VUSTRAL YADAN 
HOCUMLAR 

Melburn, 3 (A.A) - Avustralya 
tebliği: }Java kuvvetlerimiz Timor ada
sına akınlar yapmışlar, büyük yangın
lar çıkarmışlardır. Ambuan bombalan
mışhr. Uçaklarımızdan biri dönmemiş
tir. Rabaoya yapılan hücumda düşman 
hangarları bombalanmıştır. Snlomon 
adalannda Tulagidc büyük bir depo 
tahrip edilmiştir. 

--------41~--~~ 

Almana a Ö'e 
geçen av kaç 
gemi battı? 

----+----
B tırılan 11apurlar A e
rilıanın ya bileceğin· 

den çofı d! rlar-
Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Askeri kaynaktan bildirildi
ğnc göre Alman denzalblnn mayıs ayı 
zarfında Amerikan sularında lngiliz, 
Amerikan ve bunlar hesabına çalışan 
milletlere mensup ( 125) vapur batır
m.ı~lardır. Bu sayı. Amerikanın bir ayda 
inşa edeceği Ruzvclt tarafından bildiri
len gemi sayısının iki mislidir. Şunu da 
unutmamalıdır ki yeni yapılan Ameri
kan gemilerinin sayısı programda göze
tilen miktardan esaaen çok geride bu
lunmaktadır. 

zamı kaybolur, hem de nakiı vasıtalan. FUAD TUKS u· GiTTi 
muhaceretler, tahripler ve saire yüzün~ 8. Al D N 
den intizamını kaybeder. (Baştuafı 1 inci Sahifede) 

Bu sebeple İngilizler bombardımanla· lzmire veda ederken derin 9urette 

-~ 'i 
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Millet Meclisinde müzakereler 

ispirtolu içkiler kanunu 
dün kabul edildi 

Köy meJıtepfer· ve Jıöy enstitü eri ıayi ası da g'O
rüşüldü, maarif veJıili izahat 11erdl-

Ankara, 3 (A.A) - Bugün.kil Millet umumiyesi üzerinde görüşmeforde bU· 
Meclisi toplantısında ispirto ve ispirtolu !unmuş ve hatipler tarafından j}eriye 

·· ··ı · · taı Al k 'f vcki-içkiler kanun lfıyihasının müzakeresine suru en mu aa nra arşı maarı 
d k • . . . linin verdiği izahatı dinlemiştir. Bun-

evam .ve . nnun t~vıp .~ılmıştır. . dan sonra maddelere geçilmiş ve Cuına 
Meclıs yıne bugun koy mekteplen ve günü müzakereye devam edilmek üzere' 

köy enstitütülerine ait layihanın heyeti toplantıya son verilmiştir. 

lstanbul - Avrupa hattı 
15 Haziranda açılıyor 

Hünalıale işlerinin tanzimi için Anlıal'ada Bul
garlarla yapılan m üzaJıereıer bitti .. 

Ankara, 3 (Telefonla) - Arda nehri görüşmelere son verilmiş, Ankarada bu
üzerindeki köprünün inşası bitmiştir. lunan Bulgar demiryolu heyetiyle JJtiL
Meriç nehri üzerindeki köprünün ~ası uı.k.ereler bitmiştir. Bulgar murahhaslar 
Haziranın onunda bitecektir. memloketlerine dönm~lerdir. Bulgaris-

Bu ayın 15 şine kadar köprüler Uze- tanda bulunan demiryolu heyetimiz de 
rinde tecrübeler yapılacak, Avrupa hat- bugtinlerde memleketimize dönecektir· 
tı Haziranın on beşinde açılacaktır. Bu Oradaki müzakereler de bitmek nzere-
münak.ale .işlerinin tanzimi için yapılan dir. • 

Parti genel sekreteri Istanhulda 
~~~----~ ---~~~~--~~ 

. t.~nbul, 3 (Ye~ Asır) - C. lL Parti-, zade başında yapılacak büyük talebe 
sı Genel Seltreterı B. Memduh Şevket yurdunun inşası etrafında teık!klerd• 
Esendal şehrim.iz.e gelmiştir. Bir müd- bulunacaktır 
det burada kalacak, parti işleri ve Şeh- · 

"Admira,, takımı dün 
Beşiktaşlıları yendi 

H~ 2 • J misafil' talııının galebesiyle bfttL 
İstanbul, 3 (Hususi) - Admira takı

mı ikinci maçını Şeref stadında İstan
bul şampiyonu Beşilruışla yapuıŞır. 

Tatil günü olmamn.c;ına rağmen sahada 
kesif bir seyirci kalabalığı vardı. Fencr
bahçe takınuna 1 - 2 mağlOp olan Ad· 
mir3'llll alacağı netice heyecanla bekle
niyordu. Admira, Fenere karşı çıkardt
ğı kadroyu bugiln de muhafaza etmiştir. 
Maçı Ahmet Adem idare etmiştir. 

Oyuna Admirnnın hücumu ile baş
lanmıştır. Buna Beşiktaşlılar bir inişle 
mukabele etmişlerdir. 
BEŞİKT AŞIN GOLLERİ 

ikinci golü yapınıştır. 
Admira mükemmel inişler yapıyor, 

oyun Beşiktaş yan sobasında oynan>
yordu. Siynh beyazlıların mUdafausı 
müşkülleşınekte idi. Buna rağmen birin
ci devre O - 2 Bcş!lrtaşın galebesiyle 
bitti .. 
ADMİRANIN GOLLERİ 
İkinci devre de Beşiktaş durgun oy• 

nıyordu. Viyana muhteliti hu durumdan 
istifade ederek 9 uncu dakikada ilk go
lü yaptı. Bir dakika sonra Admiranın 
orta muhac!mi beraberlik golünü teıniıı 
etti. 37 inci dakikada ise Viyanalı1ar ga
libiyet snyL'iını çıkardılar. Bundan sonra 
netice değişmedi. Admirn 2 - 3 galip 
olarak sahadan ayrıldı. 
ADMİRA - GALATASARAY 

Beşik taştan Sabri ver:Icn bir korneri 
soldan çekerek kafa vuruşu ile takımına 
ilk sayıyı kazandırmıştır. Bundan sonra 
Beşiktaşlılar daha canlı oynamışlar ve 
sık sık hücwnlariyle Admiranın müda· Misafir tnlom 3 üncü mnçını paznı' 
faasını şaşırtmışlardır. AZ sonra Şükrü gilnU Galatasarayla yapacaktır. 

AMERİKA 
Melısilıanın lıtıl'be 
girmesinden memnun 
Vaşington, 3 (A.A) - B. Ruzvclt 

Meksika cümhurreisine bir telgraf gön
dermiş, bu memleketin mihver devletle
rine harp nan etmek suretiyle hilr mil
letler cfuniasına iltihakından dolayı 
memnunluğu bildirmiştir. 

-----tt----~--
B. MVSSOLiNi 
Libyaya mı gitti? 
Radyo gazetesinin henüz başka kay

naklardan teyit edilmediğini de ıHive et
tiği bir haberine göre B. Mussolini, Lib
yadakl kıtalan teftişe gitmiştir. 

--~-~-._....~--~ 

-*-(Baştarafı l inci Sahifede) 

harp masrafları 22 milyar 1 30 milyon 
946 bin 35 3 dolan bulmuştur. Geçen 
harpte Amerika bir yılda hiç bir zaman 
18 milyar 5 00 milyondan fa:tla sarf et· 
memişti. 

MASRAFLARIN TAFSILA Ti 
Mayıs ayında kara kuvvetleri için 1 

milyar 496 milyon, deniz kuvvetleri için 
1 milyar 228 milyon, kiralama ve ödünç 
verme kanunu gereğince 626 milyon do
lar tahsis olunmuştur. Hükümetin diğer 
masraftan 400 milyon dolardır. 

11 ay içindeki açık 1 7 nıilyat 6S 3 
milyon dolardır. 

SiViL MODAF AA SERViSLERi 
GENIŞUYOR 

Paris, 3 (A.A) - Kri Dö Pöpl gaze
tesinin Başmuharriri Alber dün akşam 
saat 19 da şehrin ortasında bir caddede 
öldürülmüştür. Suikast faili evvela bir 
el ateş ederek kalemanın karısını baca
ğından yaralamış, bundan sonra iki kur
şun daha sıkarak Ka lemanın öl
dürmüştür. Katil bisikletle kaçmıştır. 
Fakat bisikletin numarası polisçe tesbit 
edilmiştir. 

nn yukarıda sayılan bakımlardan da tahassüs içinde bulunan B. Fuad Tuksal, 
müessir olması için henüz yangın du · trenin hareketi esnasında kendisini te»'i İngiltere Çine elinden 
manlan altında bulunan bahsi geçen edenlere şunlan aöylenıiotir: 1 h rd 

Vaşington, 3 (A.A) - Sivil müda• 
faa ~ervislerine 9 milyun ki§i yazılmır 
tır. Bu suretle 1 marllnnberi sivil mü
dafaa teşkilatı yüzde dli genl§lemi~tir. 

Kri Dö Paris gazetesi Jak Doryonun 
idaresindeki halk partisinin gll%etesidir . 

PETENIN RiY ASETINDE lÇTlMA 
Vişi, 3 (A.A) - Dün nazırlar mec

lisi Petenin riyasetinde toplanmıştır. 31 
mayıs komüni&t ısuikııatı faüllerinin dev
let mahkemelerine verilmesine kıırnr ka
rat verilmiştir 

yerlere hemen ertesi gece b!r taarruz « - Jzmirin sevdiren, meclup eden ge en er ya lifti 
daha yapmak lüzumunu hissetmi:ilcrdir. vasfı beni de çekmiotir. Buradan derin yapacakoe 

İngiliz hava nazın düşmanın bunlar- tahassüslerle ayrılıyorum. lzmir halkın- Loodra, 3 (A.A) -Avam Kamarasın-
dnn daha büyük akınlar beklemesi l~- dan gördüğüm yakınlığı, hepinizden da bir melbusun son hadiseler dolayısiy
zım olduğunu söylemiştir. gördüğüm teveccühü ve alakayı daima le İngiliz hükümetinin Cinlilerle temas 

İngilizlerin Almanyaya hava nkınlan hatırlıyatak şükranla ayrılıyorum. He- muhafaza için bütün tedbirleri alıp al
Rusyada da iyi karşılanmıştır. pinizi eayğı ve aevgilerhnle aelamlanm.> mıyacağı ve Çinlilere mUmkUn olduğu 
-------------------------------!kadar fazla uçak ve malzeme gönderip 

göndermiyeceği sualine Başvekil mua-
vini B. Aıtli şu cevabı venniştir: 

_____ _.... ......... ...,__ ____ _ 
AMERİKADA 
JJ HAZİRAN GVNU 
Vaşington, 3 (A.A) - Una~ed P~ 

bildiriyor: Ayan meclisi 13 Hazıran gü• 
nilnün Duğlas Mak Artür günU isminin 
verilmesine dair olmı kararı tasvip et-
miştir. 

Çıkan duman bulutları keşif uçuşlan 
yapan İngiliz uçaklarına Kolonyndaki 
sanayi tesislerine yapılan hnsa.nn fotog
raflarını almak imkanını vermemiştir. 
Esende ::ıynı akı~te uğrmıştır. 

Londra mahfi1Jerinde bildirildiğine 

göre İngiliz uçaklan Alman sanayi mer
kezlerini sistemli bir şekilde tahrip va
zifesini yaparken, öbür taraftan Rusya 
ve Birleşik Amerika devletlerinin bü
yük endüstrileri, gece kararlllUlsı sebe
biyle, yavnşlrunalarn maruz kalmadan, 
tam verimle çalışıyor. 

- Hükümet Çine yardım için elinden 
geleni yapacaktır. 

-----~~-~---
İspanyol işçi eri 
AKman11aya gi«S-JJor 
Madrid, 3 (A.A) - 600 İspanyol iş-

--o---
Yunanistana yapılan 
yardım 11e milıuerin 

vaziyeti 

BUGV LA. E 
3 FİLİM 2 TORKÇE 

1 - TÜRl\.ÇE YEı.'IJİ KOPYA 

İ GKO G 
2 - TÜUKÇE ŞİMAL DENiZl 

CASUSLARI 

3 •• c usı., n·ı;arı 
4 •• RE !.İ İKi J •• tzmir Ak§am Kız Sanat okulu ekspozisyonunda pek ziyade 

bcyC1ıilen defileden bir görii.nii§ 

çisi Almnnyada çalışmak iizer<' hugün 
hareket etmişlerdir. 

---o---
Di!Jı ve es in sor 
Beyaz .ÇG ay a .. 
Vaşington, 3 (A.A) - Dük ve Düşes 

Vindsor beyaz sarayda madam Rvzvel
t!n misafiri olarak öğle yemeğini yemiş
lerdir. Çin hariciye na:urı cfo yemekt(' 
hazır bulunmuştur. 

Londra, 3 (A.A) - Avam krunarasın
cia bir mebus Yunanistana yiyecek gôn
derilmesinin ne safhada olduğunu sor
muştur. İktisadi harp nazın mister Hud 
§U cevabı vermiştir. 

• - Gönderilen iaşe maddeleri hnk
kındaki ~rtlarımıza Alman ve İtalyan
lar tara{ından verilen cevaplardaki b:r1J 
müphem noktaların aydınlatılması içlP 
lsveçe mürncaat ettik. Henüz cevap a' 
tnadık. Fakat İsveçin talep ettiğim!z i.U 
hatı almak için elinden gckni ycıp.ı<'n
ğından eminim .. • 


