
Rııs cephesinin oı ta kesimlerinde kardan soııra hasıl olan çamtır 
deryası içinde harp vasıtaları 

Harbin 
Uç üncü 
Baharında 
Batıda Almanları 
düfündüren ve endqe• 
ye sevlıeden nolıtalar .. 

ŞEVKET BİLGİN 

Almanlar, en kuvvetli darbelerini hep 
bu aylarda indirmişlerdir. Harbin üçün
tii baharında ayni şekilde hareket et
ınclerini beklemek lazımdır. Bununla 
beraber, hayret edilen ~ey, bir kasırga 
gibi kopacağı söylenen Alman taarruzu
hun bala gecikmekte olması '\'"e Ker~ 
Yanm adasında yapılnn kanlı muharc
lıelerin ancak mevzii mahiyette hareket· 
lerden ibaret olduğu beyan edilmesidir. 
Doğuda, büyük çapta hareketlere el

~eri:ili zamanın azlığı balammdaıı değe
ri bir kat daha artan bu ~inlerin neden 
kaçınldıit snalifte bırakalım stratejiler 
cevap versin .. Biz. hu nzımızda, sadece, 
Almanların beklenen kat'i mahiyette 
taarruzJanndan evvel ikinci bir cephe 
)'aratıp yaratmıyacaklannı inceliyeceğiz. 

Berlinden verilen haberlere göre, 
lnihverdler, ikinci bir ~phe kurmnlı: 
bususunda müttefiklerden daha ~abuk 
davranmak ve hiç bir suretle teşebbüsii 
Clümıan)anna bırakmamak nh·etindedir· 
~r. . 

Yani. Fransa harbinden evvel, nasıl 
Norveçi, Danimarkayı, Hollanda ve Bel
~ikayı i-;tila etmişlerse; Rusyaya taarruz 

• 
Şüphe v~ ş;kayet 

---*---
Japonlar B. 
''H.tl ı er,, e 
kızmışlar 

---*---
Almanya da Rum~n 
askeriod~n ve propa
gandadan şikayetçi 

- *-.Japon sefiri Almanya· 
dan yazdı teminat 
almış - Romanyadan 

talepler •• 
Londra, 13 (A.A) - Bitlerin son 

nutkunda Asya barbarlığından bahset
mesi bütün Japonyada çok nfilıoş akis
ler uyandırmıştır. Japon büyük elçisi, 
Vilhe1mştrasede Alman hariciye nazırı 
Fon Ribbentropu ziyaret ederek Asya 
barbarlığından ne kastedildiğini sormuş
tur. Ribbentrop bu sözün dalına Bolşe
vik barbarlığını belirtmek için kullanıl· 
dığını söyleın.:ştır. Bu izihat Japon elçi
sini tatmin etmemiş ve elçinin daha sa
rih ve kat'i bir cevap istemekte ısrarı 
üzerine Fon Ribbcntrop yazı ile teminat 
vermeğe mecbur kalmıştır. 

(Sonu Sahile Z, Sütün 4 de) 

1
••-•-a_m_ı_ -• • a-•••• -•-·f 

Rusyada vaziyf"t 1 
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ALMANLARA GORE ---*' __ _ 
Kerçte yar-· 
ma.muhare

besi bitti ___ ,* __ _ 
Ruslar 4-0 bin esir v~r
diJer, 197 tank, 598 

top kaybettiler ... 
Yenilen Rusların Kerç 
istikametinde takibi 

devam ediyor .. 
Berlin, 13 (AA) - Alman resmi 

tebliği: Kerç yanm adasındaki yarma 
muharebesi sona ermiştir. Muharebe 
ezilen ve çevrilen düşman kuvvetlerinin 
imha.siyle ~ticelenmştir. Ruslar şimdi
ye kadar 40 hinden fazla esir vermişler. 
197 tank, 598 top ve 268 uçak kaybet~ 
mişlerdir. Çok miktarda başka harp 
malzemesi de ele geçirilmiş veya tahrip 
edilmiştir. 

Yenilen düşmanın Kere; istikametin
de takibi devam ediyor. 

Yarım adanın deniz yollarında savaş 
(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

'IKıT aRA FiN._ ı M Ai.AT"ı- .j 
Almaovanın tank i 
azlığından endişe 

duyduğusöyleoiyor ----Bir talrmine göre Al· 
manların IJir tanlıma 
lıarıı Rusların ilıi 
tanlıı uar .. 

Londra, 13 (A.A) - Britanova Ajan
sı Alınanların tank yapımı bakımından 
bugünkü durumlarından memnun olma~ 
dık]Ql'lnı bildiriyor. Alman teslihat ko
misyonu tank ihtiyatlanndaki azlığı ber
taraf etmek için imallitın hızlandırılma
sı istemektedir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

''Ankara,, da patlıyan bomba davası 

"Pavlof,, Roma ve Sofyada 
kanlı işler mi görmüş? 

~..-..---~------~---•~..-..-~~----------
8. Kemal Bora dünkü ct>lsedeı şayanı dikkat iddialarda bulundu 

Müddeiumumi Cemil Altay mahkemede söz aöylerken 

Koordinasyon kararı 

Nakil vasıtaları 
ve mecburi hizmet 
Bllmnum lıara nalıil vasıtaları ve 50 tona lıada• 
deniz naJıU vasıtaları ücretli nalıil miilıelleflye

tine ttilli taııılabUecelı •• 
Ankara, 13 (Husuai) - Yarın (bu

~n) neşro1unacak koordina.syon karar
ları arasında memleketteki nakliyat vası
talannın teşkilatlandırılması salahiyetini 
ticaret vekaletine veren bir karar da 
vardır. Bu karara göre kara motörlü, ka
ra hayvanlı nakil vasıtalariyle na.kil hay 
vanlan ve elli tona kadar deniz nakit 

(Sonu Sahife 2, Sütun G da) 

-*Maldıeme, ddua De mü· 
nasefJetfnl görınedlğl 

lfln İtalya 11e BalgCIPls· 
ıandan maliimat istenil· 

mesi talebini reddetti 
Ankara, 13 (A.A) - Bomba hAdisesi

nin muhakemesi~ ağır ceza mahkeme-
sinde bugün (dün) devam edilmiştir. 
celse saat 9,30 da açıldığı zaman başlan
gıçtan beri bu dıivayı aWta ile takip 
eden kalabalık salonu yine doldurmuştu. 
Evvela İstanbul zabıtasının sorulan bazı 
suallere verdiği cevap okundu. Bunlar 
Pavlofun bir iddiasına mütealh1m. 

PA VWF VE MECZUP 
Bu iddiaya göre Sovyet sefarethane.si 

şoförü Pavlofa benzetildiği için tevkif 
edilmiş, sonra hüviyeti anlaşılarak .ser
best bırakılmışb. Zabıtanın cevabında 
şoförün bir benzeyiş dolayısiyle tevkif 
edilmediği bildirilerek maznunun iddia
sı ya1anlanıyordu. 

BAVUL GET1RENLER1N 
1FADES 
Bundan sonra Adapazannda istinabe 

suretiyle dinlenen Celal, Ziya, ve Ber
güzarın ifadeleri okundu. Bunlar ilk ifa
delerinde israr ediyorlardı. 

Gerek İstanbul zabıtasının cevabı, ge
rek Adapazanndan J?elen ifadeler maz
nunlara tercüme edildi. Bunlar bir diye
cekleri o]madığıqı bildirdiler. 

ABDURRAHMAN HAKKINDA 
Bu sırada Abdurrobmanın vekili aya

ğa kalkarak: 
- 'Oskilp konsolosluğumuzun mtiel

kilim hakkında verdiği izahat doğru de
ğildir. Konsolosluğun istihbarat teşkilA
tı olmadığından bir esasa dayanmadan 
bildirdiği malömatın bir kıymeti olamaz. 
Zaten İstanbul zabıtasının resmi tahki
kat raporiyle konsolosluğun raporu ara
sında tenaküs vardır. 

(Sonu Sahife~. Sütün 1 de) 

B. BENES DİYOR Kl: 
---*' __ _ 

Bu sefer projesini tatbik mevkiine koymadan ------------------------------

Cince nasıl Bal.kanlan bastan başa Almıın R dak· . et a k a •• ·ı bak 
nüfuzu albna sokmuşlarsa, İngiltere usya 1 vazıy e s er ~ ozı e ış 
harbinin bir saihası saydıkları ikinci 
ltusya seCerine başlamadan Almanyaya 
IOn zafer yolunu acmak ic:in :reni kur
"hanlar anyaealdardır. 

Henüz harp felnkctine siirüklenmemiş 
G)an hangi memleket, bu müthiş sadc
nıevi karşılamak zorunda olacaktır? 
Batı A vrupaya göz ge1.dirince ~u mii

şaherleyi yapmaktayız: 

Büyük Alman taarruzu he· 
nüz başlamış değildir 

Berlinegi
rilmelidir 

-*-Alman ve Macar mUlet· Almanya, Vi i darbesini, ikinci bir 
«ephe yaratmağa muadil neticeler dol!u· 
ıra~~ ümidiyle hazırlnm~tır. Lavalin 
İmtihana çekilen sadakatinden ümitlen· 
iniş, bu ~ayede, Fransıınm kendisini büs· 
hütün galibin koJlan araşma hll'akarak 
enun iradesine tabi olaca~ tahmin et· 
nıiştir, Fakat bu defa müttefiklerin seri 
karar vermekte kendisinden ~eri kal
nıadıklannı ltfada~askar ''e Antil dar
beleriyle görmüştür. A~ ııi zamanda şu
na inaıumştır ki, olayların gcli~imini 
•üvük hassasiyetle takip eden An~lo 
Saksonlar, ilk fırsatta, Dakara, Frans17. 
mi.istemleke imparatorluğunun diğer 
»ar~alanna el koymaktan da çekinmi

Almanlar Katkasyaya yürümek için Kerç 
yarım adasını tt'mizlemek istiyorlar SON DAKİKA 

Jerlni terbiye etınelı ld· 
zımdw. Yeni lllr Millet· 
ıer cemiyeti fılll'ulıncdı.. 

Londra, 13 (A.A) - Çekoslovak 
cümhurreisi doktor Benes liberal parti
sinin kendi şerefine verdiği ziyafette 
şunları söylemiştir: 

Jeteklerdir. 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Radyo gazetesine göre bütün dünya
nın bugünlerde büyük bir ilgi ile sordu
ğu sual şudur: 

Acaba kıştan beri beklenen büyük 
Alman taarruzu ne zaman başlıyacak
tır? Bu taarruzun yapılacağı hakkında 
da hiç bir yerde ~üphe yoktur. Esasen 
B. Bitler de bu taarruzun yapılacağını 
evvelden bildirmiştir. Almanların son 
haftruarda Rus cephesine kuvvetli kıta-

1T1gili:.lerin Libyada yakında taarruza ba.şlıyacaklan hakkındaki ha'ber 
münasel>etiııle: 111g11i:: orta §ark kuvvet1eri 

Tfomutanları bir toplantı e81lasımla 

······-···· Avustralya Ba{lkumandanı General 
Mak Artiirün yeni bir ,-e.smi lar gönderdiği de biliniyor. Bu suretle 

beklenen bliyilk taarruzun, bir iki gün 
evvelki Alman taarruzt hareketleriyle 
başladığı sanılmıştır. Buna dair de biri 
A lmanyadan, diğeri Amerikadan gelmiş 
:ki haber vardır: 

Kerçteki yeni UZAK ŞARKTA DURUM 

Alman hareketi Müttefik ha 

• - Bu sefer müttefik ordular mut• 
laka Berlin üzerine yürümelidirler. >I· 
man ve Macar milletlerini terbiye etmek 
ve onlara bu memleketlerde siyaıd ve 
içtimai bir inkılap yaptırmak IAzımdır •. 
Alman taarruzları Rus ordularmm aı.
mi karşısında kırılacaktır. Sonbaharda 
Alınan kudretinin kırılacağı umula bi
lir. ıı 

.Alnıanyadan gelen habe~ göre Al
manlar Kerç yanın adasında büyük bfr 
taarruza geçmişlerdir. Amerikadan ge
len habere göre ise Almanların 2 mil
yon askerle taarruza geçtikleri bildiril
tnisse de bu haber teeyyüt etmemiştir. 

ve Rus donan- •• •• l .. 
masının rolü va ustun u- (Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

Bazı Anglo Sak.son gazetelerinin ort • 
cephede başlıyan Alman taaıTuz hare
ketin:n gelişmediği hakkındaki haberl,·
ri de teeyyüt etmemiştir. 

Acaba Kerç yarım adasındaki harp, 
beklenmekte olan btiyük Alınan taarnı
tu mudur? 

* Ras donanması oarlıen 
Kaffıasyanın pelı ıe 
teldllıede olmadığı 

sanılıyor .. 

- *-Bu suale menfi cevap vermekte te
reddüt edilemez. Büyük Alman taarru- Londra, 13 (AA) - Taymisin askeri 
zu çok şiddetli olacak ve belki de ço'.: muharriri son Kırım hareketlerinden 
geniş bir cephede bir hamle teşkil eck- bahis ile diyor ki: 
cektir. •Hava yollariyle asker nakliyatı yap-

Acaba Kerçtcki. taarruz asıl taarruza mak temin cd:ldiği takdirde Alman as-
bir başlangıç mıdır? kerlerinin vazifesi kolaylaşacaktır. Fa-

Belki öyledir. Fakat bunun asıl hare- kat Azak denizinden Hazer denizine ka
kat için bir hazırlık olması daha muh- dar olan çok geniş arazinin bu gibi va
temeldir. Bazı olaylardan Almanların sıtalarla işgali ve elde tutulması mibn
büyük taarruza mayıs sonlarında ba~lı- kün değildir. Karadenizdeki Sovyet do
yacakları manası ç;karıJmaktadır.. Hat- ~ası ~ip edilmeden e~l, bur~la
ta mehtaplı olacağı hesaplandığı, için bu ra. mih~~r~ asker nakletmesı de nıüm
taarruzun 30 mayıs gec:esi başlıyacaj?ını kün değildir.• 
söyliyenJer bile olmuştur. Fakat bu ha- ~=cıcıcc=ıacıcıccıcıoccıaccıoccıcıoo 

( Sona Sahife 4, Sütun 1 de ) -

ğü artıyor 
- *.ıa.,.nlar Moresblde ye· 

niden taCll'l'llZCI g.,.er. 
Birmanyada İngilizler 

~elıiJiyorltll' .. 

Iogilizler Libyada 
yakında taarruza 

geçecekler gibi 
Londra, 13 (AA) - Müttefik hava 

kuvvetleri cenubi Pasifikte git gide ar- Harbin llaıından 
tan bir şiddetle Japonlan hırpalıyor. beri Maltada IJeı yüz 
Resmi Avustralya mahfilleri dü~mana dl •h ... a 
daha ağır darbeler indirileceğini söylü- ye mı ve• uç..,ı 
yorlar. General Mak Artüriin umumt i tahrip edUdL 
karargahından öğrenildiğine göre Sala- Stokhobn, 13 (A.A) - Svetska Da
mon adalarından Cessa adası açıkların- gebladete göre İtalyan askeri. müşahit• 
da Japon gemilerine hücum edilmit ve ]eri İngilizlerin Mısıra büyük mikdarda 
lkj nakliye gemisine isabetler kaydedil- uçak ve asker tahşit ettiklerini byde
mi§tir. Bu adaarda eon deniz harbinden derken bundan İngilizlerin yakında ta• 
evvel adalarda toplanacak Japon kıta- arruza geçecekleri neticesini çıkanyor
la rına mafuıus maheme ve mühimmat lar. 

(Sonu Sahife 2, Stitia Z de) ,( Soa-. Sahife 4, Sllhın 3 te ) 
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''Ankara,, da patlıyan 
bomba di vası ŞEHİR HABERLER:i 

ı(Baştarafı l inci Sa'hüede) 
PAVLOFUN ŞAHS1YETtNE DAtR 
Br noktaya daha yüksek heyetin dik

katini çekiyorum: 

ğunu, Jomalye!i tanımadığını, ancak 
Jomalyef imıinde bir muharrir arkadaş
la şarki Sibiryada 1919 senesine kadar 
birlikte hocalık ettiğini söyledi. Roma ve 
Sofyada bulunmadığını beyan etti. 

ROMA VE SOFY ADAKt tŞLER 
Kemal Bora yeniden söz aldı: 

Bir an evvel çav
dar unu te
min etmeli ••• 

---*---

Pavlof ge_çen celsede bana cahil ıdedL 
:A...:ıe hizmeti yapaıı bir knnun adamına 
btl şekilde istinadda bulunması bir suç
\ur Ye tnkibah müstelzimdir. Bunun te
b.ürü ıhalinae da va açacağımın 'kendi
sme hatırlatılmasını isterim. Tahsil de
reMai kıt, göı:güsü nz olnn maznun bir 
Türl: hukukçusunun ilmi kıymetini tak
dir edecek mevkide değildir. Kendisine 
Dir krihçi müellif :ırc müdekkik süsü 
v.es.or. Halbu ki yazlSl blle okunamı
~·aıa bu adamın pek az makalesi ve 1939 
da• beri tetkik ettiğim Rus müellifatı 
amsmda iç ir eseri yoktur. Bu da ken
dlsain, iddia ettt:Pi ıgibi, bir ilim aaamı 
olr.adığını gösterir. 

- Şimdi vereceğim izahat sorguları
ının sebepsiz olmadığım gösterecektir. 
Aynı zamnnda iddialanm teeyyüd eder
se maznunun şahsına dair kat'i bir hü
kUm vermek te mümkün olacaktır.1925 
de Romnda konsolosluk memuru olduğu 
sırada iPavlof bir arkadaşiyle !beraber 
Faşizmi devirmek için :isyanlar hazırla
mağa çalışmıştır. Sofyada da, Sveti Bo
ra lisesinde Kral Borise karşı yapılan 
süikastin ve Bolşevik aleyhdarı bir ga
zetecinin evinde patlıyarak kanlı neti
celer veren bomba !hadisesinin mürettip
leri arasındadır. Alakalı memleketlerden 
bu cihetlerin tahkikine karar verilme.':iini 
talep ederim. 

ŞeJıer hastalığına ınüp· 

Mahtul işleri yolunda 

Bu sene herşey 
bol ve iyi olacak 

PAVLOFUNBtR 1STEG1 
Pavlof bazı evrakın kendisine tercüme 

edilmesini istedi. Bu evrakın evvelce tcr
ciime edildiği "e btmu bildiği anlaşıldı. 

P."1 VLOFUN MAZlSt 
:Müddeiumumi başmuavini Kemal Bo

ra maznuuaan 1bazı sualler soracağını 
bilcliırdi ve ciedi ki: 

- Pavlaf §imdiye kadar hangi konso
losluldaT.da, !hangi 1.arihlerde çah~c:tır! 
Jol'a21yef isminde birini tanıyor mu? 
Evvdcc Roma ve Sozyada bulwıdu mu? 

P.nvlof ş'imaiye ~adar yalnız Türkiye
de .konsolosluk emurluğunda bulundu-

Rusyada vaziyet 
( ....... linci Sahifede) 

tay~ arderimiz dün dört küçük taııt ge
misbıi ~aıırmı§, ço'k miktar.:la sa'hn la.§ıl 
gern'ilerni ife baııara uğratrnl§lardır. 

LAPONYA'DA 
Lponyada Ubi kesiminde Alman ıve 

Fin kıtalan muvaf E&lı:ıyetle neticelenen 
müdafaa muhareble.ri ıvermiıcrd.ir. 24 
Nisandan 1 O Mayısa le.adar düşman ~ 1 
bin ölü vcrmiıtir. 
.ŞıMAL BUZ ıDF..NlZıNDE 

· al Buz dcoiiiııde, Mormanak ü
manıncla savaı ve ştuk.a uyyarelerimiz 
Clüşmnan gemilerine hücum ederek ehem 
miye.di muvaffakıyetler lkazanml§larrur. 
830. tonilatoluk bir Rus gemislyle iJcü-
9'* sahil taşıt gemileri tahrip edilmiş, 
:4 t""t gcmiıii de ağır hasara uğratı1.mı,
tu. ~vaş tayyarelcrimiz1e iş birliği ha
linde hareket eden deniz !kuvvetlerimiz 
~- burununda bir dü man denizaltı
sını ba:tırınJştır. 

ITALYANLARA GöRE 
Roma, 1 3 (A.A) - Popolo D'italya 

gazetcsiııe ıgöre .Kuımda itam gelİ§im !ıa
!liadc o!an bGyük •vat :ilk 'D&iceleriru 
~·erraiş ve Sovyct batlan a~ılmı§hr. 

AI..MAN TA YY ıı\RELERİNtN 
OYNADI~I ROL 
RadY<> gazetesme göre Alman hu'B 

km.-.etleri, av ve ştuka tayyareleri 
K~ yapllan Alman kara bare'katını 
ÖesteldemiŞlerdir. Alman ŞtUkalan pi
ke hücumları yapmak suretiyle Sovyet 
topçusunu yok etmişler ve çok büyük 
neti.ceter afonşlardır. Verilen haberlere 
göt-e Afmnn ştukaları y~ni bir takım si
lahlarla aa teçliiz edilmişlerdir. Atman-
1.ı:rın yeni kullandıkları metod1arla bas
kın t.cs!rini yapmış o1duk1ar.ı anlaşılıyor. 

Bunları yalnız tabiye alanlarında de
~il, stratejik a1anda da görmek müm
kündür. Kerçte Almanlar 260 Sovyet 
tayyaresi düşürdüklerini bildiriyorlar. 

8 mayısta bnşhyan taarruzda bir Al
man uçak teşkı1i - yine .Alman1ara göre -
kayıpsız o1arak l 00 Sovyet tayyaresini 
afö::iirmilstür. 

FiNLERE CöRE 
Helsinki, t :J (A.A) - Fin tebliği: 

Kareli berzahında topçumuz düşmanın 
bir çok sahra toplaruıı tahrip etmiş, i'çi 
grçlaruu da,iıtmı,tır. Rusların aahna 
topu mevzileri ve mu'kavemet yuvaları 
muvaffal:ıyetle lbont'bardnnan edilmit
!ir· P.iyadc ımii.frezelerimiz 20, .30 kitilik 
düşman kcıjif müf.rezelerini muvaffakı
~etl~ ıpülltürtmüflerdlr. 
~aeaio cenup ke.imiade ilci tara! 

topçıısumm l.afif ıizaç aletleri kaydedil
nıiftir. Rokojcrog olay)anada iFin top
çusu Rus sığınaklarını te.irli atq alıma 
aimt,tır. 

Lohi ola.Ylar•ncla Ein ~ÇU8U ve Al
man ttukaları .dütcaana ıby.aplar verclir-

telci olanlar himmet 
belıliyorıar •• 

Sıhhat ve fç:timai muavenet vekaleti
nin teşebbüsü üzerine şeker lıastalığına 
müptela olanlara ekmek kartlan muka
bilinde her gün nüfus başına (125) şer 
gram çavdar unu verilmesi hakkındaki 
koordinasyon kararı çıkmıştır. 

On gün ünce yürürlüğe giren bu ka
rarın İzrnirde tatbikine unu bulamama
sından henüz başlanamamıştır. 

iMAHKEMENJN KARARI 

Dün matbaamıza müracaat eden bir 
-zat, tstanbulda ve Ankarada tatbik edil
ınclde olan bu kararın tzmirede samil 

. Müddeiumumi muavininin bu istek!~- olması itibariyle derhal tatbikine geçn. 
rı m~znuna anlattıktan sonra celc;e tatıl mcsini her .a.;· bir .iki Jıast..aruıı gıdasızlık 
edil~ı. . .. . yüz.ünden heder olduğunu söylemiştir. 

Atkincı ~~~ mahk~e ll!üdd.eıum~- Toprak mahsulleri ofisi tzmir şubesi· 
mı mua_v~nın ~enrun dava ile ımu- nin '\'.e :iaşe müdürlüğünün bu ıhükümet 
n~eti gorillm~ınden_ b~ın re?- rannı tathık !hususunda !faaliyet gö.':i
dıne !kar.ar verdi ve esas ııd.dialarını bıl- termelerini bekleriz. 
dimıe'k i'""' dosyanın kendisine te\·diini ~ _ ..........,0 .......... --
isteyln :müddciumumlııin talebini kabul s·u-m·nrhank1n t~\ ",t·-
eder.ek duruşmayı 20/Mayıs/1942 Çar- - ' "' ,, 
şamba gününe bıraktı. 

l1'zak şarkta durnm 
atı hc:ışlı ~'or 

- *-
(Baştarah il inci sahifctle~ Şimdıye kadar Sümerbank yerli mal-

!ar paurında lhiç mal almıyanlara geçen 
vardı. Buryot ıtılku:n adalarında Japon- ay sonunda verilen numarala.t- mu:lcahi-
J~?1?'. deniz uç.alı.:_ ~e !hücum _celil~, linde pamuklu ıtcv.ziatına c.uma günü 
buyü}c lıuar vcrilmiıtir. ~rul~~~. go- bapaı:ulac.&Jctır. Bu gibi pamuklu mcnsu
re Jap~~ bu :adalanıı luç bı:ı~ı q~ cat bir ıtarafbı.n yerli mallar pazannda. 
etmcmış. bir blcun oqx.lar tcaıaıyle ik- diğer taraftan ,dırimizin <l.aha iki verin-
tifa ctrn.i,lcrdir. EaueD bu ~ ve de dağıtılacaktır. • 
deıiiz uçaklannı ıtahrlp ımabadiyledir- o---
ki bu adalara llaücum cdilmi9ir. v .SLi4 PAZARTESİ 

YENi JAPON TAARRUZU 
1 O g~ .k.a.dar hir dur.alclnmndan $0Dr.a GtJNii GELİYOR 

Japonlar Moresbi ve Horslanda yeniden İstanbulda bulunan vali B. Fuad Tuk-
ıtaarruza başlamışlrudır. .sal Pazartesi günü şclırlmizc gelecektir. 

A VUSlRALY A GiTTiKÇE ' Vali lstanbulda hususi işleri için 'kalmış-
KUVVETLENıYOR tır. 
Melbum, l 3 (.A.A) - Avustralya· 

hava nazırı Avrupa ve orta şarktan gel
mekte olan mühim miktarda hava kuv
vetleri sayesinde A.VU11trn)ya ordusu ha
va kuvvetler.inin geniş ölçüde ıl-uvvet
lendiğini beyan etmiştir. 

---o---
P İRİ NC LE RE 
Fİ4!' KC.NVLHOR 
Halka dağıtılacak pirinçlerin fiatı ya

kın günlerde Fiat Müraknbc komisyo
nunca takarrür ettirilecektir. İzınire 
gew·ilen ve dağılılacak olan p:r.inçler üç 
nevidir. Toprak ofisten bu pirinçlerin 
maliyet fiatı sorulmuştur. Maliyet fiatı 
bildiri1ince hem pir:nçlerin perakende 
fı.atı konulacak, hem de dağıtımına baş
lanacaktır. 

BIRMANYADA 
Yeni Delhi, 1 .3 (A.A~ - tngiliz is

tih:barat dairesi ıbildiriyor: Birmanyada 
Mandalayın şimalinde İ ngÜizler geri 
çekilmektedirler. 

JAPONLRA GöRE 
Tokyo, 13 (A.A) - Birmanyada 

artık temi7lemcden başka birşey olmıyan 
aıdceri !hareketler devam ediyor. Son gün 
lerde oldukça ehemmiyetli iki <Çin gru
bu Bahama çevresinde tamamen dai!ıl
mıştır. Birmanyada ve huClut hölgesinCle 
Çin kuvvetlerinin artık ıtck kumanda 
altında bulunmadığı anlaşılmak.tadır. 

ımtle.r ~c iape merkezlerini bombalamış
larcl ır. Bir F.in piyade tqckkülü düfman 
kara kollanna ibaslcın yaparak esirler al
mıştır. 

~UMAN KlJVVETLERi 
NE.KADAR? 
Stoıtholm, 1.3 (A.A) - Kerç )'arım 

ndaama lkal'fl lhardcete geçen büyük Al
man ikuvvetlcri, zırhlı tank, süvari ve 
pb'ade birliklerinden ibarettir. Büyük 
ölçüde !hava !kuvvetleri bu hareketi des
teklemektedir. 

RUS KUVVETI...ıERt DE 
MUAZZAM 
Ruslar da muazzam kuvvetleri hare

kete geçİrmİJ bulunmaktadırlar. Bu cep
hede Sovyct ikuvvetlerine kumanda 
eden, Kerç yarım adasını Almanlardan 
geri almağa muvaffak olan general Koz 
noftur. 

Almanlann Kafkuyaya ulaşmalc 
maksadiyle yaptık.an harılketin kınl or
du tarafından lanlacağı kanaati vardır. 

RUS ÇETEJJERI DEHŞET 
Londra. 1 3 (A.A) - Alınanlar Rus 

çetelerine kar§ mücadee için Macar, Slo
ıvalc ve lspanyol kıtalanm lcuUanıyorlar. 
Bu çete harclcct.Ieri o 1ı:adar geni~tir ki 
artık bunlar ~he gerisi taarruza adını 
laşımalctadrr. 

---o---
BİR COK EŞYA.MIZ 
MI 1 AVARDI 
Ti.irk itlıalnt tncirleri tarafından sipa

riş edilen mühim miktlarda manifatura 
csyasi ile jüt. mamulfıtı ve diğer malla
rın Port s.,:de \-arclığı bildirilmiştir. 
Süveyş kanalı beynelmilel ticaret 

odası reisliğinder. şehrimizdeki alaka
darlara gelen bir yazıda. Port Sait ve 
Süveyşe getirilen malların orada bıra
kılm1yarak en kısa bir uımanda ~ekil
mesi bildirilmiş ve keyfiyetten dün alA
kalı tüccar h.abcrdar edilmiştir. 

---o---
F İLİ Pİ H 
Naıı·ı, esham ue 
talıuilôtı olanlara 
Cümhuıi:rct Merkez Barik.asından Ti

caret ve Sanayi odasına gelen bir yazı
da, Fil:pin adaları makamatının bir teb
liğinden alakadarların hnberd.ar edilme
si İ.':itcnmiştir. 

Bildirildiğine göre bu tebliğde, ıhariç
te mevcut bulunan Filip:n nakit, esham, 
tahvilat ve S3İr kıymet hamillerinin yed
lerindeki bu kıymetleri en kısa bir :z.a· 
tnanda bir bankaya tevdi ebneleri ve 
bu bankanın da keyfiyeti alakadarların 
menfaati korunmak üzere Filipin milli 
bankasına bildirmesi tavsiye ed!lmekte
dir. 

--- o- --
Mınıalıa ilııisfıt flliidii· 
rümiiz istanbula 

raze fasulya JOO lıurıqtan satddı.. Baldı fiatları 
llİPGZ düştü.. 

Vilayetimizin her yerinde zeriyat i"
lerinin müsait bir .surette inkişaf ettiği 
ve mnhsuliin olgunlaşmıya yüz tuttuğu 
vilayete gelen malumattan anlaşılmıştır. 
Bu sene arpa. buğday ve Mısır mahsu
lünün fazla olacağı neticesine varılmış
tır. 

Mevsimlik mahsiillerden clomates ve 
taze fasulyalar yakın günlerde piyasaya 
getirilecektir. Her ne kadar bir mikdar 
taze fasu,ya getirilmişse <de az olduğun
dan hunlara ıPiyasa malı adı verilmemek. 
tedir. Bu fusulyelerin kilosu toptan 62, 
perakende 100 kuruştan satılmıştır. Bu 
hafta Adana mıntakasından muhim mik
darda domates getirilecektir. 

1lk 1.işne mahsulü .şehrimize getiril
miştir. Fakat bun1ar tamamen olgun de
ğildir. 

Balçov.a civarındaki d>ahçelerde mev
cut domatesler kızannı~tır. Bu sene do-

matesin pek bol olacağı söylenmekte-
d~ • 

Piyasada bollaşan malta eriğinin fiatı 
ıperakende olaraR: 40 kuruşa 'kadar düş
müştür. 

BALIK F1A TLARI 
Balık avlanması arttığından balık pi • 

yasasında da ufak bir tenezzül vardır. 
Trança balığının :fiab Cla ibir az düşmüş. 
tür. 

Balıkçılar cemiyetinden aldığımız ma
lumata ,göre, bu sene balık fiatının pek 
fazla bir tenezzül göstermesine maddi 
imkan yok gibidir. Çünkü balıkçılar ku
zu eti fiatını balık fiatına esas tutmu_ş
lardır. Ancak EylU.l ~ında ba1ık fiatın
da tenezzül hatıra gelebileceği söylen
mektedir. 

Bu sene barbunya balığı gayet az ol
duğundan fiatlı satümaktadır. 1stanbu1-
dan .her hafta muntazam surette İzmire 
balık getirilmektedir. 

Köy enstitüsü nün ça~ışillaları 

''Akça,, köyüne gidip 
köylüye yardını ettiler 

Bu JıöydeJıi aslıer ailele.rlnin tarlalarında çah• 
ıan talebe enstitüde lıendi ihtiya~larını 

da ternln ediyorlar ••• 
Kızılçullu köy enstitüsü son sınıf ta- müsamere vererek mükemmel bir gece 

lebesi, öğretmPnlerjyle birlikte Cuma- ya.,c;atmışlardır. 
ovasının Akça köyüne giderek ders tat- Köy enstitüsü ialebcsi bu yaz mevsi
bikatında bulunmuşlardır. Talebe bu minde de yaz tatili yapmıyarak dersleri
köyde konuklıyarak tam bir hafta kal- ne :ve tatbikata devam edeceklerdir. Köy 
mı~lar, köylü ile konuşmuşlar, köylii- enstitüsüne ait bütün arazi ekilmiştir. 
nün tarlalarındn çalışmışlar ve köylüye Bilha.c;sa yazlık zeriyata önem verilmiş· 
mümkün mertebe müfit olmıya uğraş- tir. Elde edilecek mahsulün tamamı ta
mışlardır. lebenin bir senelik geçimini temin ede· 

Her biri zaten bire:r köy çocuğu olan cektir. 
enstitü talebesi, Akça köyüne lbir yar- Okulda in~ata da devam ed.ilmelcte ve 
dım olmak üzere kocaları askerde bulu- bazı binalar yapılmaktadır. 
nan 6 ailenin tütünlerini dikmişler ve Fırsat -bulununca civardaki köylere gi· 
arada sırada gidip bnkmağı da füerle- dilerek köylünün hasadına ve zirai ça
rine almı~ardır. Talebe ~öyde lbir de hşmalanna yardım edilecektir. 

ETİBANK 
Kömiil' madenlePini 
satın alıyor •• 
Etibank, memleketin kömür ihtiyacını 

temin için vilayetler hududu cıvarında 
mevcut kömür maden ve ocaklarını sa
tın almıya karar vermiştir. Bu arada İz
mir cıvarındalti Linyit ocakları da satın 
alınacaktır. Bu hususta tetkikler yapıl
maktadır. 

--- o- --
.,,. naaJdılirnlyet ue 
lllr beraet •• 
Milli korunma mahkemesinde bir 

benzin ihtik5.rı hadisesinden dolayı din
lenen ~ahi~lerden Mehmet oğlu Mustafa 
Tavas ve Ibrahim San hakkında yalan 
yere şahadet etmek maddesinden taki
batta bulunulmuştur. Cürmü meşhut 
mahkemesinde yapılan muhakeme so
nunda İbrahim iberaet etmiş, şoför Mus
tafa Tavas bir buçuk ay hapse mah
kUın edilmiştir. 

ZABITADA 

SAHTE NÜFUS 
CVZDANIBVLVNDV 
Karşıyakada Süleyman oğlu Hasan ve 

Hafize isminde iki kişi .şüphe üzerine 
tutulmuş, karakolda yapılan aramada 
Üzerlerinde (Hüseyin oğlu Ahmet Pa
la) adına yazılı sahte bir nüfus cüzdanı 
bulunmuştur. Tahkikata devam edil
mektedir. 

KARSIY AKADA. 
BİR HIRSIZLJK 
Karşıyakada avukat B. Sadık Barata

vın evine giren bir hırsız tarafından 110 
lira kıymetinde kumaş, altın kalem, yü
zük, mendn, makas ve saire çalınmıştır. 
Hırsız aranılmaktadır. 

BERGAMA YENİ 
Köyünde bir htidise .. 
Dün sabah, Bergaınanın :Zeytindağı 

nahiyeslne bağlı Yeniköyde köy halkın
dan 60 yaşlarında Elmas o1ü btilumnuş
tur. Hadise yerinden ilk verilen malil
mata göre zavallı adam tabanca kurşu
nu ile öldiiiülrnüŞti.ir. Hidisenin bir ci· 
nayet <ılması ihtimali <vardır. 

--·"*'~: '"""'' o,,,,,,,,,,. __ 

Nakil vasıtalarının ya
zılmasına başlanıyor 

ta')lin edUdl .. 
İzmir ınıntakası iktisat müdürü bay 

Kemal Tilkioğlu İstanbul ıuıntakası ilc
tisat müdürlüğüne, İstaribul mıntabsı 
müdürii Haluk Belson da İzmir müdür
Wğüne :tayin cclilınişt!r. 

Giresun müdürü Vahit Misciler İz
mir mıntaknsı iktisat müdür muavinli
ğine Uıyin edilmiştir. 

Şüphe ve şikay~t 
(Ba§tarafı l İaci Sahifede) 

ALMANLAR VE RUMENLER 
Londra, 13 (A.A) - Alman ordusu 

yedekleri umumi müfettişi mareşal Llst 
Rumen birliklerinin pek az memnunluk 
veren durumiyle meşgul olmak için Ro
manyaya "itmiştir. Mareşal Rumen or· 
duları lbaŞkwnandam AntoneSko ile gö
rüşmelerinde Rumen ordusu saflarında 
hüküm sür.en havadan şikayet etmiş ve 
Alman 31eyhtan propagandalara niha
yet verilmesini :istemiştir. 

CIFVRCIKÇCILCllC 
Yaptığı Iİldlaslyle 
Adliyeye uerlldı •• 
İkiçeşmelikte 774: üncü sokakta 3 sa

yılı evde oturan MuStafa olu Kadri !Der
bederolğu, evine -aldığı bazı kimselere 
para mukabilinde muska yazmak ve 
üfürükçülük. yapmak suçundan adliye
ye verllmi$tir. JZMUl ASKERUK ŞUBFSt BAŞKANUt;.INDAN: 

Bay Kemal Tilkioğlu İzmirde bulun
k~~ vasıtalan . mer~ezde tahsis e~ilen duğu uzun yıİiar içinde vazifesini bü-1 - Mnli müdafaa mükellefiyeti ka

nununun 23 üncü maddesine tevfikan 
nakil vaMtn1an tahrir ve tesbitine ~ 5 /5 / 
942 gününde başlanacaktır. • 

2 - Merk.ezClek'i nalcil ıvasıtalanndan 
!(Atlar, katırlar, mandalar, öküzler de
veler, qcklcr) cansız nakil vasıtalann· 
(lan (Arabalar, otomobil. kamyon, mo
tosiklet, bisiklet) tekmil teçhizatı ile 15 
;5/942 günü!Hlen US/5/942 gÜnü niha· 
yetine :kadar ıbrnir yerli aSlcerlik 'fUbesi 
pnünde yazılacaktır. 

3 - Depolarda, ticarethanelerde ve 
inağaza]ardaki .motörlG Ye ımotörsüz ""-

gun~erde sa~ıp]erı. la:rafından. yerli as- yük bir kudret ve dirayetle ifa ettiği gi
k~lik ~sıne cınaı Te . mikdar~ bi muhitinde de çok samimi intibalar 
mubcyyın beyanname verı~erek mute- uyandırmağa muvaffak ohnuş ve çok 
hauıs tara'flndan mahallennde muaye-- ·1m· d • li b. k d dı · 

t Ah• tutula _ Lı d sev: ış eger ır nr a aşımız r. Iz-
neye a ı cwuar ır. · d 1 t ·· ·· · b. 

4 V _·l_t• d ta . dil .. 1 d mır en ayn ması eessuru mucıp ır 
- a.-. ın e yuı e ı en gun er e ihadised' 

yukanda yazılan canlı. cansız yesaiti ge- B Kır. I Ti1k . .ı:.ı d 1stan 
tirmiyenler haldcmda milli müdafaa . .ema ı ı~l'i u ay ~nun a -

- k n-c.:. eı· k dd ., it bula gıderck yenı vazifesıne başlıyacak-mu e ıcny ı anununun mua eı a - ~ 
L'...: • dd • t limatn tır. Kendısıne bu sahada da candan mu-m1f eeıu .... nc.ı ma em ve a ame- {f M- l ·ı · 

oe cezai hükümlerinin t.athlk edileceği- va aıu_\'et er dı enz. 

nin 33. 34, 35 inci maddeleri rnucibin- Zl.RAAr-::E0--;TEBİNDE 
• ~ bilinmesi ilin olunur. PJI n. 

Cünü mnayetine kadar 
18/5/942 

hf!'iRANIA.R.. 

TEL: 36·46 

BUGUN 
Maünderden itibaren 

PARİS hayatını fa5'·ir eden ınevsimin en hakiki Fransız iF İL M iİ .. 

1 - AŞK ve iHTİRAS 
BAS ROLLERDE: GABY MORLAY. ELviRE POPESCO - AR-

1\IAND BERNARD - VİCTOR BOUCHER VE DAiiO 
IİNGİLİZCE SÖZL-0 

Harbin . .,, .. ~· 

Uç uncu 
Baharında 
Batıda Almanları 
düşündüren ue endişe• 
ye seulıeden nolıtaıar·· 

ŞEVKET BİLGİN 

(Ba tarafı l inci Sahifede) 

Şu halde, iF:ransız donanması ,.e usJe· 
ri m.İh\'Cre tc lim cdilmedikc;e, BerJin, 
Vişinin mihver davasına sadakatioc1crı 
emin olanııyacaktır. Halbuki iki mübİJtl 
sebep Vişiyi bu mahiyette kararlar a1· 
maktan alıkoymaktadır. Bunlardan bi· 
rincisi, batıda İngilterenin hava hakimi· 
~·eti, ikincisi :Fransız umwni eikiırının 
günden giine artan t~pkisidir. 

Bütün bu sebepler yüzünden, Alman· 
ya, A'Tupanın batısında ,•aziyetini kuV• 
\'eilcndirmek hususunda yapılması :c· 
rcken eyleri 'hiuat yapmak mecburiye· 
tindedir. 

Zira Britnnya <adalarında en iyi tal.iın 
görmüş, en modem silahlarla teçbiı 
edilmi muazzanı bir ordu \·ardır. Muh· 
telif <"ıkarlma bareketlerinae sürat ,·e 
cnerjilcrj,yJe temayüz eden .İngiliz akın· 
cılarıwn. paraşfüçiilerinin yiiksck kabi· 
liyetltti tecrübe cdilmi tir. Bu .ordu, 
artık Diinkcrkteki küçük ordu değil· 
dir. İngilizler, ne kWWUlda, ne teknik 
\'e ne de cesaret bakımından aSla düş· 
manlarmm duınında olmadıklarını ispat 
etmek İ<'İn, ikinci cephenin açılacağı 
giinleri diirt gözle bekliyorlar. Arkala· 
rmda biiylc heybetli bir kuvvetin mcv· 
cudiyetini hisseden Almanların bugiin· 
kü durmnlarını 1910 ve 1941 senesinin 
:rnz aylariyle mUkay:cse ebnelerl iınkin· 
ı;ızdır. O günlerde kıtaya kayı1slZ , .e 
şartsız hakim o1duklan halde, bugiin 
kıtamıı isti1a)·a marıı7. olduğunu açıkça 
görmektedirler. 

Bilhassa :iki telilike ınoktası belirmiş· 
tir. Şimalde Nonreçe, cenupta Porlekizc 
asker Qıkarılması ihtimallerinden çok 
bahsedildiğine ı:öre, Abnanlann bu .iki 
istila yolunu hkan1Qğa ~alısae.aklan -tah· 
ınin edile.bilir. Bu u1aksatla İsveçin ve 
ispanyanın harJ> dışı durumlarına ni· 
hal·ct ,·erecek tc ebbüslerde bulunma· 
ları mtılıtomcldir . .Belki iBolşe,•.ik dalga· 
Slllın A \'rupaya yal-ılmasma mini olmak 
için, icap ederse .bir milyon İspanyol as• 
kcrini doi!"u cephesine göndereceklerini 
sijyliyen 1 iJ>aııyul liderler.ini ımihver le
hinde daha fafil bir amlitika tnlQp etme· 
ğe davet edeceklerdir. 

Kanaatimizce lnıanlar.uı asıl ha •ati 
önem atf ettilderi tehlike crkezi Nor· 
\ 'eçtir. Zira buradan en cabuk Almaıı
yanın kalbine ulasmak · Pnıiim1<ilndür. 
Diğer taraftan .Rus~:a .savasında Alman 
b~kumaııdanlı~ııım muhakkak surette 
kesmeğe t~chbiis edccci?i .Murmansk 
Arkaujel yollarmı. dlıütielikler .Norveço 
nskcr <:•kararak himaye edebilirler . .Bu 
sebeple 1942 yaz t?irimi silrlll'izinin ~s· 
veçe bir taarruz şeklinde keıı.dini göster· 
nıesi akla yakındır. Biz Alınan ı?avret• 
leriniıı bilhassa Rusya savaşım kollı~·a· 
cak hareketler olac~ zannetmekte
yiz. Gcrei Alınan genel kurmal·ı daima 
en bek1cnıniycn darbeleri indirmek iti
yııdındadır. Bu itibarla dü&ünülcn hare· 
ketlerin dışında, ban1baş~ hatır ıve 
hqyale rrclmisen hir hareket yapmalan 
da kabildir. 

SEVKEr llİLQIN 
---o---

Koordinasvon kar.arı 
- *-(Baş tarafı 1 inci Sahife«Je) 

vasıtaları teşkilatlandırılacak ve bunlara 
her def asında 20 günü geçmemek üzere 
mecburi ve ücretli nakil mükellefiyeti 
yaptınlacaktır. 

Kararnamenin verdiği salahiyete is· 
tinaden ticaTet vele.iletince bu hususta 
icap eden talimatnamede hazır1anmış
br. 

Yeni karardan aaıl maksat memleket
te mevcut muayyen tipteki nakı1 vasıt-a
lannı en verimli ıekilde lkullarunalctır. 
Yeni naldl mükellefiyeti yurddaprm 
kendi işlerini aeltteye uğratmıyacalt ve 
görülen jşlem ücretleri de rayıca göre 
verilecektir. 

B. RenflR diyor ki: 
- *-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Doktor Benes müttefik milletlerin 
miitareke şartlarını vaktiyle kararlaştır
maları icap ettiğini Ye bu şartların sulh 
muahedesine esas olması zarurl olduğu
nu söylemiştir. 
YENİ MİLUETLER CEMİ}?E'rt 
Londra, 13 (A.A} - iBcncs buradaki 

tutkunda 26 milletin siyasi ve askeri 
bakımdan bütün topraklan birlikte iş
gal etmeleri ]Az.un geldiğini, müttefikle
rin bu şekilde bir zafere vardıktan son
ra l'CDi bir Milletler Cemiyeti kurmak 
için gerekli projeyi hazırlıyabilecekle
rini söylemiştir. 

---o---
MANS DENİZiNDE 
Küciilı bir ~arplf'llCl
Berlin, 13 (A.A) - Alman :resmi teb-

Merkez bza !İzmir 
Merkeze L.ilıı itöyler 
Baca mılaiyeei 
Bomcwan~ 
Kmı-7aka ..lü7em 
Ocğirmendere nahiyesi 
Cumaovaa caMİyellİ 

Gününden 
l 5/;/942 
19/S/942 
20/S/942 
22/5/942 
2415/942 
26/5/942 
28/S/942 

19/S/942 
2 1/S/942 
23/5/9'42 
25/5/942 
27/5/942 
29/5/942 

Bornova ziraat mektebinde dersler 
hu ayın son .haftasında kesilerek Hazi
randa imtihanlar yapılacaktır. Temmuz 
İptidasında da diploma imtihanı :v.apıla
cak ve talebe bir aylık askerlik kampllUi 
çıkac.aklardtr. Ziraat mektebi Temmuz 
sonunda tatil devresine girecektir. 

2 - TE•: LİKELİ SEYAHAT 
AYRICA:RENKl.I MJICİ 

MATİNEl.ER : TEHIJKELi SEYAHAT : 315 - 6.00 - 8.45 .. 
AŞK VE İHTİRAS : 4.30 - 7 .15 - 10.00 .. 

liği : Hollanda sahili yakınlarında ~e 
Manş denizi ağzında Alman devriye ge
mileriyle düşmanın hafif deniz kuvvet
leri arasında çarpışmalar olmuş, dUşman 
gemilerine tam isabetler kaycledilmistir. 
Bunlardan birisi batmıstır. 



J4 MAYIS PERSEMBE YENi ASIR SAHiFE J -
Borsa 

ÜZÜM 

41 M. izmiro.b'U 49 55 
18 Öztürk şir. 47 50 
59 Yekun 

l9M24 Eski yekfuı 
J9M83 Umumi yektin 

Mo. 7 48 
~ 8 ~ 

No. 9 51 
No. 10 54 
No. 11 58 

İNCİR 

31 Sabri Gülbay 34 34 
37 M. İzmiroğlu 27 27 

198 Autuvan Galyn S2 33 
266 YekC'tn 

158!42 Eski yekfuı 
158508 Umum'i yekfın 

l87e9 kilo Zeytinyağı 
1500 kental Palamut 

ZAHİRE 

31!4 kilo Mazı 
5434 kilo T. B. içi 
ıe6 kilo Balrnumu 
330 ton Susam 

40 78 
810 810 

43 
200 210 

200 
48 51 50 

SUWN 11111111111111111111111111111111ırn1111111t 1111111 ıc 

~ Ankara lladyosn ~ 

1 BUGONKUNEŞRIYAT ! 
;, ıw1111111111111111111111111111111111111111111ıııu111111r. 

7 Program ve memleket saat ayan, 
~ .33 Müzik pt 7 .45 Ajans haberleri 8.00 
MQzlk pl. 8.15 - 8.30 Evin saati. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
MC!ıııcik : Sarin ve türküleT 12.45 Ajans 
habsleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarla ve 
türküler 18.00 Program ve memleket 
saat ayan 18.03 Müzik : Çifte fasıl 19.00 
kc.uşrna (Dış politika içmali •• ) 19.15 
Müzlk : pi. 19.30 Memleket saat ayarı 
ve Ajans haberleri 19.45 Müzik : Yurt
tan 8CS1er 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü-
zik : Hicaz makamından şarkılar 21.00 
Ziraot takvimi .. 21.10 Müzik : Koşma ve 
tü.rkUler 21.30 Konuşma (Kahramanlar 
saati.) 21.45 Müzik : Radyo senfoni or
k .. 22.30 Memleket saat ayan, 
'.Ajawo haberleri ve borsalar 22.45 - 22. 
50 Yarınki program ve kapanıs .. 

1ZK1R StCtLt T!CAREI' MEMUR-
LU<';UNDAN: SAYI 2681 

İzmirde Yeni manifaturacılar çarşısın
da 5S numarada E. R. Roditi unvanı al
tında 1923 yılından beri ithalAt ihracat 
:ve her nevi manifatura ve iplik üzerine 
toptan ve perakende suretiyle ticaretle 
Qştlgal ettiğine mütedair beyanname ti
~ kanunu hükUmlerine göre sicilin 
~ numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilil.n olunur. 2681 (1150) 

BVGUN LALEDE 
3 FİLİM 2 TÖRKÇE 

J •• Türlıçe VENEDJK 
ZJNDANLARINDA 

J •• rürlı~e Gungadln 
J •• SOYGUNCULAR 

KRALI 

4 - MEMLEKET JURNAU 

l GAYRl MENKULLERiN AÇIK 
ARTTIRMA lLANI 
ÇEŞME 1CRA MEMURLUCUN-

DAN: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Hane ve 
tarla ve bağ. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi sokağı, numarası: Tapunun 
16 No. da Alaçatının Su değirmeni mev
kiinde 15 dönüm bir evlek mikdarında 
ve 1080 kıymetinde tarla ve tnpunun 17 
No. Osman Ağa çeşmesinde 8 dönüm 
tarla ve 1 dönüm harap bağ ki: 9 dönüm 
ve içinde beş badem, bir zeytin, bir in
cir ağacını havi 700 kıymetinde tapunun 
18 No. da nahiye içinde 5 dönüm tarla 
ve içinde 6 zeytin ve 10 incir ve 22 ba
dem ve 4 mır ağacını havi 250 lira ve ta
punun 19 No. da Osman ağa ccşmesi 
mevkiinde 10 dönüm tarla 100 lira ve 
tapunun 20 No. da Alaçatının Tok oğlu 
mahallesinin Kemalpaşa caddesjnde (2) 
bin lira kıymetinde bir bap hanenin işti
rak hissesi. 

Takdir olunan kıymet: 4130 lira heyeti 
uınumiyesinin. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat 

Çeşme hüküme-t konağında kain icra 
dairesi birinci arttırma 4/6/942 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 14 de ikinci 
arttırmanın da 15/6/942 tarihine müsa
dif Pazartesi günü saat 14 de icra edile
ceğini. 

1 - İşbu gayri menkullerin artlırma 
~tnamesi 24/5/942 tarihinden itibaren 
536 No. ile Çeşme icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. tlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isteyenler işbu 
şartnameye ve 536 No. dosya numarnsiy
Je ınemuriyctimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak içın yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 7,5 buçuk nisbe
tinde pey veya milli bir bankanın temi
nat mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 _ İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alnkadarlarm ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz masrafa dair olan iddia
larını işbu iHin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimizc bildirmeleri icap 
eder aksi halde hakları tapu siciliyle sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar 

4 - GOO!erilen günde arttırmaya işti
rak edenler arttırma şartname.sini oku
muş ve lüzumlu malfımat almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağrıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir ancak arttmna be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış isteyenin alaca
ğına rüchani olan diğer alacaklılar bu
lunupta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklılarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok arltıra
nın teahhüdü bakı kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit ve on beşin
ci günü aynı saatte yapılacak arttırma
da, bedeli satış isteyenin alacağına rüc-

BUGÜN rANDA 
2 FILll\1 YAZ FİATI 

J •• GtJNAH GECESİ 
İlk Defa BARBARA STANVİK 
2 -- orEL EMPERY AL 

riiRKÇE 
RAYMİLLAND 

İSAMİRANDA 
l - RENKLİ MlKi 

Haldlıi ue ldilımi şahıslareın tasarruflareı veya 
lıer ne suretle olursa olsan qgalleri altında bu· 
luıtan mal lıharına eluerişll mahallerin beyana 

tcilli tutulduğu haııııında ••• 

lzmir Valili~den: 
1 - Vilayetin idari hudutlan dahilinde ~hir ve kasabalarla demiryolu ve 

şose güzers&blannda ve naltll vaaatalarının kolayıkla uğrayabileceği mahal
lude mevcut bilcümle hakiki ve hükmi şahuııarın tasaanuflan veya halen 
boı olmakla bereber depo olarak kullanımıı ve mal ithanna salih mahallerin 
beyana tabi tutulduğu yüksek ticaret vekaletinden bildirilmi§tir. Ellerinde ve 
ya ifgallcrinde bu gibi mal ithanna elverişli depo, anbar ve benzeri bina bu
lunanlar apğıda gösterilen izahatı havi bir beyanname He üç gün zarfında 
bulunduktan mahallin en büyük mülkiye amirine bildireceklerdir. 

2 - Beyannamede gösterilecek izahat A) sahibinin veya işgal edenin adı 
soy adı ile uih adresi. B) depo veya anbann isim ve adresi. C) işgal edil
mif ise depo edilen malın cinai. O) .istiap hacmı. F) kirgir veya ahşap oldu
ğu.. F) mahfuz olup olmadığı. G) Muhammen icar bedeli. H} varsa diğer va
ııAarı. 

3 -Tayin olunan müddet zarfında beyanname vermiyenler hakkında mil
li korunma kanunu hükümlerine tevfikan cezai tak.ıöat yapılacağı aıakadar-
1ann malUınu olmak üzere ilin olunur. 2698 ( 114 7} 

hnni olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmis alacakları 
mecmbuundan fazlaya çık~ak şartiylc 
en çok arttırana ihale edilir böyle bir be
del elde edilmezse ihale yapılmaz ve sa
tış bedeli düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olu_ 
nan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesh 
olunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle alınağa razı olursa ona razı ol-
maz veya bulunma7.5a hemen on beş gün 
mühletle arttırmağa çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir iki ihale arasındaki 
fark ve geçen 1-?Ünler için yüzde 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yelimizce alıcıdan tahsil olum•r. 

Gayri menkullerin yukarıda gösteri
len 4/ 6/ 942 tarihinde Çeşme icra me
murluğu odasında işbu ilan ve gösteri
len arttırın şartnamesi dairesinde sa
tılacağı ilan olunur. 2683 (114!) 

:o""./.r.r.rJ"J"J"J'.A:ıer..Q"...0-~J'.h 

Satılık t 
BİÇER - IJÖ(;ER ~ 

HARMAN MAKİNESİ~ 
Kombavn ' ' \ • ' Hemen hiç kullanılmamış bir hal- ~ 

de BıÇER - DöCER hnrman ma- ~ 
kinesi cKombayn> mühim miktar- ~ 

S 
da yedek parçaları ile birlikte satı- ~ 

§ lıktır. ~ 

§ Taliolerin Aydında Osman Bal-~ 
S kan Makine tamirhanesine ınüra- : 
V caatlan 1 - 5 (1152) l\ 
H:;o"'.r.r.rJ:r..Q"~J"~/~/J"/J"J.:.r/..C.u 
-------------. . ·-

BUR UŞU KLU KLARI 
ve LEKELERİ 
nasıl "SİLMELİ" 

* 

Bu yeni ve 
flyanı hayret 

GÜZELLİK 
REÇETESiNİ 
tecrübe ediniz. 

Clld hücey. 
relerinden 

lstlhrac; edf. 
len ve genç 
ve saııam 
bir cildin 

unsurlarına müşabih olan ye
nJ ve kıymetli bir hülA.sa. Bü
tün dünyada tanınmış bir clld 
mütehassısı tarafından keş

fedilerek kemall ltına ile se
çilen hayvanlardan istihraç 
edilen ve cBloceb tabir edl
len bir cevher, şimdi cild 
gıd:ısı olan pembe renktekJ 
Tokalon kremlnln terkibinde 

, mevcuttur. Bunu her ak.fam 
yatm.azdan enel ltullanıruz. 
Siz uyurken cUdln1z bu kıy
metH unusurları masseder. 
Her •sabah uyandığınızda 

cUdlnlzln daha taze, daha 
genç ve daha yumuşak oldu
Runu görürsünüz. Gündüz
leri (Yağsız - Beyazı Toka
lon krem.lnl kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 
her kadın ıo y ... gençleşebi
lir ve her genç kızın gıpta 

nazarlle baktıtı şayanı hay
ret bir tene malik olabWr. 
Tokalan kreminin mti.sm.l.r 
netlcelert garantllldlr. Aksi 
takdirde paranız iade edilir\ 

somerbank Yerli Mallar Pazarı ızmir Şubesi Müdürlüğüıden: 
Ekmek karneleri dağıtılırken muhterem halkımıza dağıtılmış olan mımara mukabilinde aşai:rıda gösterilen üç yerde 

Cevüata 15/5/912 tarihinde başlanacaktır- . 
tuJihama \>e k:ın ıklıi:a nıeydan verilmemek için hizasındl\ki numaralar tarihlerde r;östcrilen mahallere nüfus tezkere 

vo numaraları huınilcn müracaat etmelerini rica ederiz. 

MANiFATURA TORK SÜMERBANK TAHSiN NECIPOCLU 
ANONiM SIRKETI MiMAR KEMALETTiN C. 

MiMAR KEMALETTiN C. Y ~rli Mallar Pazarı NUMARA 51 
NUMARA 31 15/5/1942 86001 den 86450 e kadar 15/5/1942 92011 den 92300 e kadar 

16/5/1942 86451 • 86900 • 16/5/1942 92301 il 92600 • 
15/5/1942 80001 den 80450 e kadar 18/5/1942 86901 a 87350 • 18/5/1942 92601 • 92900 • 
16/5/1942 80451 • 80900 • 19/5/1942 87351 • 87800 • 19/5/1942 92901 • 93200 • 
18/5/1942 80901 • 81350 • 20/5/1942 87801 • 88250 • 20/5/1942 93201 • 93500 • 
]9/5/1942 81351 • 81800 • 21/5/1942 88251 • 88700 • 21/ 5/ 1942 93501 • 93800 • 
20/5/1942 81801 • 82250 • 22/5/1942 88701 " 89150 • 22/5/ 1942 93801 • 94100 • 
21/5/1942 82251 • 82700 • 23/5/1942 89151 • 89600 • 23/5/1942 94101 • 94700 • 
22/5/1942 82701 • 83150 • 25/5/1942 89601 • 90000 • 25/5/1942 94701 • 95000 • 
23/5/1942 831Sl " 83600 • 26/5/1942 96001 • 96450 • 26/5/1942 95001 • 95300 • 
esıs/1942 83601 • 84000 • 27/5/1942 96451 • 96900 • 27/5/1942 95301 a 95600 • 
26/5/1942 84001 .. 84450 • 28/5/1942 96901 • 97350 • 28/5/1942 95600 • 96000 • 
27/5/1942 84451 • 84900 • 29/5/1942 97351 • 97800 • 
28/S/1942 84901 • 85350 • 30/5/1942 97800 • 98000 • Diler numaralar t evziah haziran zar-
29/5/1942 85351 • 85750 • Cında yapılacakbr. 
30'511942 85751 • 86000 • 14-16-18 (1153) 

• 

GAYRl MEl\'KULLERtN AÇIK 
AR'ITIRMA 1~'ll 
ÇEŞME 1CRA MEMURLU(;UN-

DAN: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Tarla. 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, 

maha11esi, sokıığı, numarası: Alaçatının 
Karagöz tepesi mevklinde tapunun 88 
sırasında 2 dönüm tarla 80 lira ve Kar
lan Balaki mevkiinde tapunun 89 sıra
sında 2 dönüm tarla 100 lira kıymetinde 
ve Dcdekuyusu mevkiinde tapunun 90 
sırasında 3 dönüm tarla 120 lira kıyme
tinde 1mnkarinn mcvkiindc tapunun 91 
sırasında 3 dönüm tarla 150 lira kıyme
tinde ve Yukarı çayır mevkiinde tapu
nun 92 sırasında 6 dönüm tarla 150 kıy
metinde ve Buca ınevkiinde tapunun 93 
sırasında 520 lira kıymetinde tarlaların 
iştirak hissesi. 

Takdir olunan kıymetin heyeti umu
m iyesi:: 1120 lira olduğunu. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 

Çeşme hükümet konağı içerisinde kain 
icra dairesinde birinci arttırma 4/ 6/942 
nci Perşembe giinii saat 14 de ikinci art
tırmanın 15/6/942 nci Pazartesi günil 
saat 14 de icra edileceğini. 

1 - İşbu gayri menkullerin arttırma 
şartnamesi 24/5/942 tarihinden itibaren 
523 No. ile Çeşmenin icra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin görebilme
si için açıktır. !Hında yazılı olanlardan 
fazla malumat almak i-;teyenler işbu 
şartnameye ve 523 sayılı dosya numara
siyle memuriyetimize müracaat etmeli
dir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul Uzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi· 
nlr.rını işbu ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbiteleriyle bir
likte ınemuriyetiınize bildirmeleri icap 
eder mi halde hakları tapu siciliyle 
ı;abit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından haric kalırlar. 

4 -;- GösteriJ~n günde arttırmaya işti
rak edenler arttırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malUmat almış ve bun~ 
!arı tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağrıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış isteyenin ala
cağına rüchani olan diğer alacaklılar bu
lunupta bedel bunlann o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkma1.sa en çok arttıra
nın teahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit ve satış on 
beşinci günü aynı saatte yapılacak art
tırmada. bedeli satış isteyenin alnca~ı
na rüchani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temdit edilmiş alacak
ları mecmuundan fazlaya çıkmak şar
tiyle en çok arttırana ihale edilir böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz 
ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri nıeLkul kendisine ihale 
olunan kimse veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale karan fcsholu
narak kendiı-inden evvel en yüksek tek
lüte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Gayri menkullerin yukarıda gösteri
len 4/6/942 tarihinde Çeşme icra me
murluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
arttırma şartnamesi dairesinde satılaca-
ğı ilan olunur. 2682 (1145) 

Z A Y1 
7 sayılı 19/6/942 tarihli ihracat beyan

namesinin beşinci nüshası zayi olmuştur. 
Yenisini alacağımdan eskL-;inin hükmü 
kalmamıştır. 

Cevdet Alanyalı 
2688 (1149) 

tZMtR BELED1YES1NDEN: 
1-Basmahanede Tepecik Otobüsleri 

durak yerindeki tütün kişesinin bir sene 
müddetle kiraya verilmesi yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli icarı 84 lira muvakkat teminaı 6 
lira 30 kuruştur .. 

Taliplerin teminatı iş bankasına yatı
rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
15/5/942 Cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

2 _ KAğıt ve mukavvası belediyeden 
verilmek üzere 14 kalem defter ve evra
kın tab'ı i§i yazı işleri müdürlüğündeki 
§artnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 157 lira 
50 kuruş muvakkat teminatı 11 lira 81 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 15/5/942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

1, 5, 9, 14 2442 (1032) 

RAŞ, DiŞ, 

Beden terbiyesi umum müdür
lü~ünden: 

1 - Vilayt, Kaza ve Miiesseseler Gençlik kulüplerinde Beden Terbiyeai 
Mükelleflerini çalıştırmak üzere apğıdnki şartlar dairesinde ve· Müsa
baka imtihaniyle SO Eğitmen namzedi aLnacaktır. Bu namzedler; 
l 942 temmuz veya ağustos ayında Ankarada yatılı ve altı ay devreli 
bir kursa tabi tutulacaklardır. 

il - Aranılan vasıf ve şartlar: 
a) Memurin kanununda bir memur için tesbit edilmiş bulunan 
tıartları haiz olmak. 

b) 35 yaşını aşmamııı bulunmak. 
c) Askerlik vazifesini yapmış olmak. 
d) En az orta mektep veya muadili mektepten veya 1939 yılından 
sonra erbaş okulundan çıkını§ bulunmak. 
c) Nümunesine göre bir taahhütname vermek. 
g) Müsabaka imtihanı (yalnız. jimnastik ve atletizmden ameli olarak 
yaptırılacaktır.) 

ili - Talip olanlar: vilayet merkezlerinde valiler, kaza ve nahiye merkezle
Tinde kaymakamlara istida ile müracaat edeceklerdir. Müracaat za
manı nihayet 4/ Haziran/942 günii ak§amı bitmi§ olacaktır. 

IV - Verilecek ücret ve masraf: 
a) 3656 sayılı teadül kanununa göre nylıl: ücret ile beraber kursta bu
lundukları müddet zarfında günde J SO kuruşu geçmemek üzere harci
rah yevmiyeleri. 
h) Kazananların bölgelerinden Anka raya kadar yol masrafları ve yol
da geçecek günler için harcirah yevmiyeleri. 

V - Kurs esnasında çalı~ma için giyilecek elbise ve ayakkabı umum mü
dürlükçe verilecek. 

VI - Fazla tafsilat vilayetlerde beden terbiyesi bölge başkanlıklanna, ka
zalarda ve nahiyelerde kaza kaymakamlıklarına müracaat lazımdır. 

B 1 2 1 4 l 6 ( to94) 

VUôyeı Daimi Encümeninden : 
1 - tdarei hususiyei vilayete ait Balçuva Ağamemnun ve Mil ıhc:alarının 

c.Civarındaki arazi ve eşcarı müsmire hariç olmak üzere> her iki ılıca ile müt
temilitından olan binaların 1/6/ r 9 4 2 tarihinden 3 ' /5 / ı 945 tan1ıine bdar 
üç senelik kirası kapalı zarf usuliyle müzayedeye lconulmu~hır. 

2 - Oç senelik muhammen kira bedeli 11250 liradır. 
3 - Müzayede müddeti 4/Mayıs/ 1942 tarihinden itibaren on beş gün

dür. Yevmi ihale olan l 8/mayıs/1942 tarihine mü.adif pazartesi günü saat 
onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 843 liradır. Tnlipler bu mikdar tcıninab 
muhasebei hususiye veznesine yatırarak ma1.-buzlarını encümene ibraz ede
ceklerdir. 

5 - Ilıcaların isticarına talip olanlar mek.tuplannı yevmi ihale olan 18/ 
Mayıs/ 1942 tarihine müsadif pazartesi günü saat ona kadar vilayet daimi en
cümeni Tiyasetine vermi~ bulunaca1dardır. Mezkur saatten sonna verilecek 
teklif mektuplan kabul olunmaz. 

6 - Kira şartlarını öğrenmek isteyenler her gün muhaaebel hususiye vari-
dat müdürlüğüne müracaat edebilcccdtlerdir. • 

7 - işbu gayri menkulün müzayedesine dair olan evvelki ilanlarla taahi
hinde bazı hatalar görülmüş olduğundan evvelki ilanlarla tashihinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 14 16 2669 ( 11 -46) 

Vilôyet dahilindelıi müstahsil tüccar ue saire el· 
lereindefıi Cin tabire olunan mısırlara el lıo

nıılduğıı halılıında •• 

lzm~t· V alili~inden: 
1 - Halk arasında cin mısırı tabir olunan ve vasıflan itibariyle diğer mı

sırlardan farklı olmyan bu nevi msırlarn dn el konma hükmüne tabi tutuldu
ğu yük.sek ticaret vekiıletinden bildirilmiştir. 

2 - Ellerinde hu nevi cin mısın bulunanlar ilan tarihinden itibaren üç gün 
zarfınd bir beyanname ile mahallin en büyük mülkiye amirine bidirecckler
dir. 

3 - Buna riayet etmiyenler hakkında milli korunma kanunu hükümlerine 
tevfikan cezai takibat yapılacağı alakadarların malümu olmak üzere ilan 
olunur. 2690 (1148) 

Beden terbiyesi lzmir bölgesi 
başkanlı~ndan: 

PORTATiF KARYOLA YAPTIRILACAKTIR.. 
Açılacak beden terbiyesi kampı .için nümunesi bölgede mevcut 12S ndet 

portatif karyola yaptınlacakbr. Bezleri bölgeden verilmek üzere beherinin 
muhammen bedeli 8 lira ilk teminatı 75 liradır. Talipler nümuncyi lıcr gÜD 
bahçeliler hanında bölge merkezinde görebilirler. ihalesi 20 Mayıs 1942 
çarşamba günü saat 17.30 da bölge merkezinde konıisyon marifcb1e yapıla
caktır. Taliplerin teminatlariyle birlikte müracaatları ilAn olunur. 

2666 ( 1143) 

Vilôyet Daimi Encümeninden : 
1 - ldarei hususiyei viayete ait lnciraltındaki plij ve gazinonun 1/6/1942 

tarihinden 31 /5/945 tarihine kadar üç senelik kirası kapalı zarf usuliyle 
müzayedeye çıkanlmıştır. 

2 - Oç senelik muhammen kira b~eli 5403 liradır. 
3 - Müzayede müddeti 4/Mayıs/ 19'42 tarihinden itibaren on beş gün 

olup ihale muarnleesi 18/Mayıs/ l 94 2 tarilıine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 
onda viliyet daimi en<:Ümcnindc yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 405 lira 25 kuruştur. 
5 - Plaj ve gazinonun isticarına talip olanlar mektuplarını yevmi ihale 

olan 18/Mayıs/ 1942 tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ saat ona kadar vilAyet 
daimi encümeni riyasetine vermiı bulunacaklardır. MezkQr saatten sonra ve
rilecek teklif mektuplan kabul olunmaz. 

6 - Kira şartlarını öğrenmek isteyenler her gün muhasd:>ei hususiye vari
dat müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. 

7 - ttbü gayri menkulün kira müzayedC:Iİne dair olan evvelki ilinlarla 
tashih.inde bazı hatalar görülmüı olduğundan evvelki ilanlarla tashihinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 14 16 2668 ( 1151) 

Vflôyet Daimi Encümeninden : 
Muhammen teminat 

Nevi No. mahallesi sokağı M.M. 2 bedeli ınatdan izahatı 
Ana Karantina Halil Rifat 5 30 L K. L K. 

pap 132 50 9 95 tamamı 
1 - Yukarıda evsafı yazılı bir parça gayri menkulün mülkiyeti sahlmak 

üzere aleni müzayedeye çıkarılmıştır. 
2 - Müzayede müddeti 7 /5 /942 tarihinden itbaren f 5 gün müzayede 

ve ihale muamelesi yevmi ihale olan 2 1 /5 /942 tarihine müsadif perşembe 
günü saat l O da viliiyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdan 9 lira 95 kuruıtur. Talipler bu mikdar te
minah muhasebeyi hususiye veznesine yatırarak mnkbuilannı encümene ib
raz edecclcelerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulü görmek ve şeraiti müzayedeyi öğrenmek 
isteyenler her gün lzmir muhasebeyi husu5İye varidat dairesine müracaat 
cdebilecekeri Han olunur. 14 16 2 596 { 1142} 

KAŞELERi 
NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve bütün ağrıları derhal fıeser-
Sıhhi1e Veliletinin nabsatmı haizdir. İcabında günde (3) kaşe alınabilir-



SiYASi VAZIYET 
* Vi§iyi Korsika 

ve Tunusun iş
galile tehdit 

ediyorlar 

'rDI A•IR 
- L 

IOTTEFIKLER VE ZAFER ı...-.......... 
--* * * 

3 muhribin lngiliz Dükü lngiliz ada-
batırıldığı son zafer- sı arı kova-
anlaşıldı den emin nı gibi 

-*- -*- * -*-
MlhueP Ylfl hölıtunetin- İngllizleP ita ü~ toPpldo· IRAN ŞAHiNiN BiR ZiYAFETi ingllıeıeeyl lstlUiyfl'te-
den tafeplePde lndıında. faıeından IJll'lnf IJlzzat ıellll'IU etmelı ,,,,. ,.... 

Gaz Jtarlll meseıest- . ıtaılPlllCllı zo•anda VE YAPILAN DEMEÇLER lıolHUllllCI 1ırme1ıten 
R4ıdyo gazetesine göre günün önemli lıaJddar- -*- farlısız.. 

ciyasi olaylan arasında Vişinin bir ta- Londra, 13 (A.A) - İngiliz amiral- 1:ahran! 13. (A.A) -:- Şah tarafından Londra, 13 (A.A) - Dün akpm 

SON :ttABE;~ 

Millet Meclisinin kararı 

Teşrii masuniyeti kaldı
rılan mebus sorulmadan 

tevkif edilebilir 
raftan Amerika. di~ taraftan Alman- lılt dairesinin dünkü tebliği : v~~il~n hır zıyafette 50~ alan_ ~loçester muhafız kıtalannın Veıtmnister aarayt-
Jar]a olan münasebetlerinin şekli vardır. 4 muhripten mürekep bir deniz kuv- Duk~b~~--§~an ~yl':°1~r: .. na. tahsis ed_ilen mü~z~ini tefti, eden reulılf ,,... flYl'ICCI llöyalı Millet Mecı .......... ,,,,.. 
Mıhver, Viş:den bazı isteklerde bulun- vetimiz dün öğleden ıonra doğu Akde- te -k : kğum~z~ güv~ ~wıel- ~ıs~r Çörçıl lusa hır hıtabede demit- ,..,. aJnaeja laac:el yolı 
muştur; bunlann ne olduğu belli olma- nizde Alınan uçaklannın ıiddetli bir hü 

1 
ce ır ço ~ P ~~ var ·. l12;& • er tır ki : " 

makla beraber, Göringin Parise gitme- cumuna uğram11tır. Krallık harp gemi- 0 ac~unız ~ kın~ 1 ~tim 1f~!:- . « - Şimdi talim görmüı bir bu~uk Ankara, 13 (A.A) - Büyük Millet kanununun tefsirini talep etmek ı....-
sine göre, Mihverin epeyce ağll' bamıak !erinden Lively muhribi isabet alarak çe a ~ op, ' u .. ve m - mılyondan fazla muhafızımız var. Eger Meclisi bugün· Refet Canıtezin reislilin- sunda meclis bayi mürettebesinlJI ~ 
istediği anl8$1hyor. Almanya istedikle- batmıştır. Alınan uçakları akfam üzeri mat . teftı~ız ~den gun~. ~~taşı- 1940 da havadan memleketin muhtelif de toplanmıştır Teşrii masuni eti kaldı- birinin imzasının bulnnmasma diıll 
. . ) dıx.. .. _L..ı'rd İtal K dı· we .. ub 'b'-•-- . ...:..1d ti h". yor. Müt ikler dunyanın butün kıta- noktalarına rok aayıda dUf111'. an inseydi • y lmadıx.. •.......ıt • eti .__.~1-
rmı a ama && ~u: e yanın or- g r uç m n .unuc yıne P'" e e u- lar b. . k dular . y n1an bir b L- • .._ o && ve """lf&" masunıy ~ 
-''- .... _ i ] ed w• • b·Id' cu ..... : .. · Y--L1 K. Jj ub ın üyü or 1 demz ve hava kuv- ka--·mda buit tüfeklerle t--L:- edi)mi. me usun ucyeti umumiye .... bir b tevL!..11 ı..:- .. _ ......... _____ _._ 211&a ve .&unusu şga ecegıru ı ır- m e~ • ..,..ır. uca.ıe ve ıp na m - ti . ttıl . dı ku tlendi- .,_ ~..... --.. me usun &JU ~ ~ ~ 
miştir deniliyor. riplerl yaralandıkları için yedeğe alın- ve e~ yara ar l~a ~ı .. vve ~üçük gruplar bulunacakb. Bugiln ge- ~alınmadan tevkif edilip edihniyec:e-- ten karar aJmap kezalik lUzum W...-

Londra radyosuna göre Almanya La- mıılaraa da Kıplina bir az sonra batmıt- ~okta da mütte~iJ?mız Rualann lırae, her taraftan hücum eden azimli in- linin tefsir yoliyle halli hak1rmc1alrJ tü- madıjı hakJrmdald encOmen mnbeP" 
vaJden Martinik milzakereJerine kat'! br. Yacklo kurtarmak ilmidi kalmadığın. AlDN ~~~emetidir. ~önüne çıkacakbr. Şün'!l bu adanın rire dair teekilAtı esasiye eneflmenl kabul eclihniftir. 
$ekilde mUdahale etmesini istemektedir. dan onu da bu aabah kendi toplarımızla Lıı cevab da günlerd lngilt :~na tetebbU. ~ .. d~n .. insi- mazbatası Uzerinde uzun mUzakereler BUyUk lllllet Meclisi cuma ....,. 

ITALYANIN GIDA MADDELE- batırmak zonmda kaldık. R il m._~n e ere ava 'kuvvetleri~n uatünlüiünden cenyan ettikten IODr8, teşlrt'IAtı .-siye roplanaeakW. • 
RJN!: :iHTiYACI Olenlerln aileleri keyfiyetten habe~ ve usya e ~arasın~ akdol~ d~iacak zorlaklar hır tarafa bırakılsa 
İtalya tiearet ve mübadele nazırı Ri- dar edilecektir. Bu üç gemi müretteba- m~ı:t:r ~:::ıaıyle duydugu memnunı- bile bir arı kovanma inmiı gı"bi olacak- S b od 1 } .. k } 

karelinin Sofyada bulundu~· maJibndur. hndan bet yüzden fazla er ve subayın ye c::...\..- 7'le.: l:e 'dt..ı .. de m.> 8 UD Ve DOCU ar B muza ere er 
KU L t ld .. "i il : •• : Bö 1 '"l" ~ ve .uUAu.u ge.ug ve gı ~ e Bu1garlarla daha sıkı bir münasebet te- ~ur ar 181 o ren m~r. Y ece o u İran, Sovyet ve hıgiliz askeri kıtalan _,_ _ _ 

sisi ve bilhassa hububat ve iaşe madde- aayısınm yüksek olmadıiı aanıbyor. lı!. · · ifa ~ı .. 1 _ _ı,_ BfR BAIT ADA 
B b- d ı _:1:_ L _ '-- se 11m resmını ... ~ enı.ıc. 

leri almak için yapılan bu ziyaretin ne, u. ucum aırasın a n~ oava 5UV- ·- MllloeP ,, ı~ 
netice ve--JW belli d-.ır.n..J:_ veterıne mensup Bpfoyter av ~n --- lı ._... -ı ı- -

GAZ HARBt ıasiüii. bir Hanikel uçağı dü,Grmliftür. Aynca Dücman di~lo- CIVucaa ... 
B. ~ pz harbi hakkındaki SÖ'L- ik} Hanikel ve beş Yunkera te hasara "'f ~ ·· . Londra, 13 ~A.A) - R;esml tebliilere 

lerine karşı Alman radyosu sert bir ugratılmıthr. , tJ ••b göre bu aym ilk haftası ıçinde elli dör-
Yaziyet almıetır. Bu radyoya g6re gaz * ma arın mu a• dil Maltada ohnak üzere 67 dil§man 
harbi hakkındaki Alman gCSr6şU malılm- Radyo gazetesine göre, yukandaki İn- uçajı dU§ilrtllmU§tUr. 

Sabun, odun ve kömür 
ihtiyacı temin ediliyor 

dur Alnupıya hl~ bir yerde gaz kullan- giliz tebli&den, İngiliz muhrinlerinin d l • k mı defa gö..aıen ........ 
~r. kulJanmıyacaktır Ye B. Cö~ vanın~ diiet- İngiliz harp Pemileri bu-- e esı ya ın ,,,,. .,....... neldl'de AnlıCll'fl, fnanlnd, ,..,,,. ............... ...,.,,......,,. 
~az kullanmak için vesile aramaktadır.. lundugu anlatılmaktadır. Bundan da r- _ .. ....._ ._.. ___ 

81 
• ed•-.:.;::-lePI,,_-.. ,_..._ 

----· batan İıışpliz muhriplerinin Tobruk ile -·- toPplllendL .......... re ........ ~ • .. .... , ___ ,,_-... 
K n t t İskenderiye arasındaki nakliyatı .ımal- Amerikan ye adhyer Ottava, 13 (AA) - Bir Kanada tica- Ankara, 13 (Telefonla) - Ticaret da buaün baılanılmıı •e bazı lluular " ap a aaye den gelecek bir taarrmdan korumak va- diploma••-- Portam..ıs. ret pmisi Sen Loran nehrinde torpil- ..uietinc:le ..buneularla yapılan~ verilmlttir. Yardan ı.tanbul. lzmlr •• 

~· zifes!yle mükellef bulundukları an18fih- uara .:.__ ~. 1lk defa olarak bir gemi ne- bus&n nihayet bulnnıt. memleketin da- Ankara sibi merkezlerinin ........ t 

b •. •• k b. h yor.. de topla•ıyorlar.. birde taarruza ulnmı§tır. tl7ac:ma göre imalathanelerin l9tiMaJ ibtiyaçlin De earetle tedarlt 'Ye ...... 

u~.... ır avuz IV'JIJ. ·W- edecekleri mJktarJar feebjt eclilmiftjr. ediJeceii silriipiJmif, h makaJere 
.T ık• f Li&bon, 13 (A.A) - Bazı Amerikan K n • iki•be Bu imallt için llzım olan iptidai madde- tah-. olunan mürabtm betka tarafa 

Yapılıyor 1 tara ın ver- devletlerinin orta Avrupadaki elçilik " erç ID - lerin tedariki de temin olunmQfblr. çabnlmamua hmmuncla a1.......Jr .-.. 
ve konsolosluk memurlannı getiren Oduncu ve kömürcülerle toplanblua birler de teebit edhm,dr. 

d• v • ••ı•• • tren Romadan buraya geııw.tir Bunlar tİ üh• • b• ~ -*- ıgı o u ve esır Amerikadan gelecek Alman v~ İtalyan m ım ır T • - . d • 
• ,.,,.,, .... fla ....,,.... diplomatlariyle d~ecektir. Bunla- ecnibeler iyi netice Ver 1 

ee!!!llil Af...,,aya aç•"· miktarı :ı e:U~:ri.::.=aeı:: ~ l; mesele deqil 
ptft lfN .,.,.,,. * rulu, 7 Kolombiyah, 5 Urugvayh diplo- -*-

Pretorya, 13 (A.A) - Cenubi Afrika - - mat vardır. 97 kişilik bu b!rinci kafileyi, 
ittihadı devleti mGnablk nazın sah lnglJlzlePln IH!l'dllılm gelmesi bul(iin beklenen iki kafile daha A ............. ~ Maden kömüründen 

mangal kömürü yapıldı 
gijnil demeçte bulunarak .Kap. ta en edP 150 ilin, ... ,,, ..... takip edecektir. düzelıınelı için Rmyacla 
=m:.~uu~:ı y= edP 2'/0 Mnclen ....... ~~~ ı!~~p~ı:: '°" .... .,.,. ......,,.,, •. 
uzmılulu 380 metre, genişlill 48 metre Jla.lyadalıl Alınan lıa• sonunda Lizbcma varacaktır. Yel lıasaunıalı lftedllıle-
~ derinliği 14 metre olacaktır. yıplarma gelince ·- .. faJatdn ecllllyo•-
• _fngilii. teremJlh~etilin' b~~~~buinşa.gl Londra, 13 (A.A)-Deyli Te~ ga- Taarruz hazırlıgı"' Londra, 13 (A.A) - Royterin askeri Ba lıöndtPan lıllosa'. ,, .. _ .. ~ ...... ~ .. 
ıem c: yon .. ,cc ,. ... uuuua un- zetesi İngiliz . muharriri Analist diyor ki: g _,_., ---,,--
m~. his ile diyor kı~ mihver zayiatından ba- -*-. cGünUn en mUhim haberi Kerçteki :latanbul, 13 (Yeni Asır) - Maden sızın yanmaktadır .. Dileri l kilo al,trh-

---..-~ • •İngiliz esirl~rinin adedi ancak 150 (Baş1arah l mci Sahifede) taarruzdur. Gaye ve mahiyet itibariy~e kömürü toamdan mangal kömiiril . ya- jındadır ve 8 saat yine kararmadan 
Rusyadakı vazıvete bindir. Fakat İnglllzJerin elinde iki yib MALTADA TAHRtP EDtLEN 11!8halJl olan bu taanıız. oldukça ·~ pılmış, tecrilbeler iyi netice vermiştir. yanmaktadır. 

_ • ., binden fazla Avrupalı ve 70 binden faz- UÇAKLAR . ~ır te~de baflaml§tu:· ~eye tank bır- Maden k&ntlril tmundan iki nevi . asker gozl le bakJ& la Afriblı esir vardır. Londra, 13 (A.A) .~ Harbm ~dan liklen harekete ge~tır. Mabat mangal k&nUrü yapıhnış olup birisi Uç l'latı 6,5 kuruş olan bu kömUrUn her 
~ Bun1 dikkate aiuuna b h _ beri Maltada 507 dU§man uçagı tahrip .sıkıntın~ ~ı ve ~e.sı ise de ~L kilo altthimdadır ve 12 saat kararmak- maltızda yandJlı anJaşılnnştır. 

(Baştarafl ı inei Sahifede) ar.~ , . u u edilmiştir. te Kerçın ~~ her iki ordu içın pek 
. . . susta .yazıretın l~~~ ~d~ğu anlaşı- Lavaletta, 13 (A.A) - Cumartesi gU- mühim say az. Fakat Rusların yanm • · 

berlen de ihtiyatla telftki etmek JAzım- br. Çörçili~ dediği gıbi. iki milyon ~~ nünden beri 72 saat zarfında 112 düşman adada bulunmaları Almanlar için her va- y enı mektup ve telgraf ücret
tatbik ediliyor 

dır. ~ ~e~ ?u kış harbmde Rusyada öl- uçağı düşUrUlmli§ veya tahrip edilmit- kit tehlikelidir. 8 kilometrelik dar bir 
Kerç yanın adasındaki mevzii taarruz müştilr. Bwm kayıplanmızm az olma- tir saha olan bu cephede Ruslar tutunmak • 

bütün mihver mahfillerinde sevinç sının sebepleri de maltlmdur.ıı . için çok gayret aarfediyorlar. len yarın 
uyandımuştır, Bunun da sebebi, bütün e YENİDEN D'OşURULENLER Bu Alman hareketinin umum! turnı-
blr kış faaliyetsiz duran Alman latala- Ik i tarafın ima 1 atı Kahire 13 (A.A) - Maltada pazarte.- za bir bqlangıç olduğu lfipheli~. Al- --------------
J'IDm tekrar hare.kete aeçmie olmamdır. . . : .. manlarm manevlyab düzeltmek içın aa- Ankara 13 (Yeni Asır) -Mektup veltup)ardan ~dahili veya buW oldu-
Ve bu olayların etrafmda şiddetli pro- ~ 1 lnd Sahife4e) ~~n ~~ ua rih ve asker! bir muvaffakıyet elde et- telgraf ~ne yapdan zamJarm tat- juna bekılınadan 8,5 kuruş elmMelrtır. 
P918Dda harbi de bafJamış bulunması- RUSLARIN TANKLARI ÇOK yan uçalıdır. • mek istedikleri aamlmaktadır.> . biJdne cuma günü beş'hmı1acalrtlr .. Tel- Şehirlerde otomatik telefon muhave-
m. Sovyet sanayii ehemmiyetli mikdar- Biz!m ilrl kayıbımız varsa da blrinJn Tokyo, 13 (A.A) - japon mahfilleri grafJarm kelimesinden Uç kurut. mek- releri OD kuruşa~. 

Gecen aylarda her iki tarafm birbiri-" da tank ihtiyatlan hazırlaml§tır Rus- il kurtulm Kerç yanın adası hareketini İlkbahar 
ni ~ok .~.li ha~leri hatır~ asıl ların imal ettikleri tanklara · milt- p &~ıı.tz T~l taarruzWlUll bir başlangıcı olarak kabul •Alf PRAJf•f•KOD.. DBllOKU•fl.BR 
hakikati gonnek ıçın olayların gelişme- tefiklerin de verdikleri ilAve edilin- etmektedir. .._. ldıla -•- u fıaclGI' pefPOI ..-MI.il 
Bini beklemek daha iyi olur. ce Almanların zırhlı kuvvet mevcudu- Kahire, 13 (A.A) - Orta eark hava Kaput on jfafyaıt .a wulf wurns ne s-

Kerç yanm adasındaki harekatın hil- na karp bire karfı ild nisbetinde bir ös- teblilf: . e.,,.. 'Hllıalandı.. ...... ,, IHn'IJdL lıcıylJeflnlfleP? .. 
llsası şudur : FevkalAde tebliğe göre tünlük elde edecekleri tahmin edilmek- Avcılarımız diin bir düşman uçak teş- Lo dra, 13 (AA) Bir İngiliz kam San Fransisko, 13 (A.A) - Dün saat Berlin, 13 (A.A) - Askeri bir kay-
büyiik kuvvetlerle 8 mayısta başlıyan tedir. Rua tankları birer seyyar kale ti- kilini yakalam1şlar ve 12 Messeı:şmit Ue ~ kaçan 10 ttal- . . mımı: 11.45 te San Fransisko çevres!nde hava naktan verilen ma16mata gtire mUtte-
:Alman taarruzıan neıtieesinde Kerçteki pbıdedirler. iki Yunkers tahrip etmişlerdir.. Blzfm ::m.. yan eaırı Y tehlikesi işareti verilmiş, bilihare görü- fikler harbin bidayetinden .beri 8,000,oon 
ıı:ephenin 20 kilometrelik bir kısmı ya- e bir tayyare kayıbımız vaı:dır .. l>Uşna- .... - len tayyarenin dost bir memlekete ait ton petrol gemisi kaybetmi§Jerdir, 
rıhmş, beş g8nde 40 bin esir, 197 tank G h b• nm 11 mayısta Uç tayyaresi diişUrUlmaş "' oldutu anlaşıldığından alarm nihayet uuno" 

~Br:ste~~manada fU- az ar I• :i~~=~~cıa•Me•eı-Son tayyare bubnuştur. ____ o ... .,,. .. ..,,A ... •llıa,••~ 
dur; Almanların hedefi ıc. yarmı ada- Bizim de bir tayyaremiz daha kay- A M E R j K A Jf AM.,.,,,aınm lldlplfla 
sındaki en dar mevkii yarmalt olc1uiu- h ı k ~- h •• 1 ... teınln edlpaP .. 
na .r.öre, ~undan sonra adanın tamamiy- ne azır ) ALKAN TICBLtOl ucum arı ..... ,,...,.,.,lel'fıle · Vaşington, 13 (A.A) - Amerika idi-
le işplini beklemek icap eder •• CGnkG fıadm ,,.....rıncdal'... lrilmeti harp istillsa1Atı mmn, cenup 
adanın en iyi tahkim edllmiş lmmı, en * Berlin, 13 (A.A) - Alman resml teb- V8fbı&ton. 13 (A.A) _Amerika bava Ameribnm tekmil bam ve mamul mad-
dar olan bu kısımdır. Bu lnsnnda tutu- a. 1 1 liii: * kuvvetleri için yardımcı bdm kıtaları de lbtiyııe)armm temini ~ bunlann :n::h== ~ =:.:: lnG L ZLER DE, ILIAILIR ta=~ =~deAt': ııstLIZLER lll ILllN VA· ıe,kiJfne ait kanun lAyihaaı mtımessil- 1ev\iyat1dilersevkıyata1ercfh ediJece-

larda tutunamıyacalı tab:idir. Bunun1a DA TEDBiR ALIAILA ve ltal~1~narelerl Sipft Fayer tipin.. PUR IAF,LESINE HO· ~:e=~i!:br~- lini s3ylemlftir..;:__. ---
beraber, geçen sonbaharda olduğu gibi ME~GUL de 11 ..........- tayyaresini dtlfilrmUf, ~ 0 • , , Pel'll ~ 
~~t .. Iruvve~erinin yalnız Kerç şehri- 'I tr d3 1qlliz uçalı da Afrib aahillerin- cuı ETTi .u.JIAJf POU• ZlyaNd ...... 
nin onunde bir müddet tutımmalan ih- -*- UfUrillmilftür, * İ , .a -• Ditray 18 (A.A) Peru atbnbune" · 
timaJi vardır. Bu hareketten 2 - 3 hafta Landra, 13 (A.A) - Sallhiyetli tııgl- dr l3 (AA) Ha 8D P--.•rB Pndo V~ -buraya aeJm11t1r ısı 
llODl'a da asıl Almm taarruzunun başla- liz kaynakJarma gCSre Almanlar gaz hU.. 

1 
!I tJ @ Lo~~ · - va nezareti- Paris, 13 (A.A) - Paris rady<19U Al- Prado f brikaları gezmlftir • 

masını ~örmek mUmkilndUr. cumuna karp tedbirler almaktadırlar. apon pu0 &rl nln te . . maıı polia tefi Baydrihin Parlse gelerek a ' 
Kafkaslar üzerine yOrU.yebilmek için Fakat bu tedbirler hıgilterede\i tedbir- .. Bir .:.:;!1~ h1:::n ~~ız ~ Fransız pollatne menaup şahsiyetlerle te- ·--- _,. .,W..Aa..AM=Jl= 

evvelA Kerç yarım edasının temizlen- ler kadar kunetli delildir. Almanlar • Jm k • man . . ""':"™" ve w mu ettilbıi bildiriyor. Bunlarm aruın- ..nn .. e ..-----.ww 
mesi mecburicl!r. Buruı ahnmadan ev- gu lwllandıklan takdirde hıgiliz mas- esır 0 ama dal ~~el=i: ri:i gemisine da umumi ~+.ip Bllge ve yahudi ifleri 8...,,,,,,1 .. . 
vel Ka~aslara karşı hareket hemen keleri bunlara kaqı gelecek f9kil ve de- tam~ A ı-.1 ~ t; umumi komiaeri Biler vardır. Bazı tiyatrolarda piyesin mevzuuna 

hemen .imklnsızdır. recededir, ı·çm· ıs· ti e ek ~a kaf!.;;~ bir u OMM uygun oJank birden bire bir hortlak y r y:':: isabet kaydetmiştir~ a:xı::: • .,~. ftalppl ..... bir hayal ~ olabilir .. Seyinller b~ 
••ı•• ) 1er içinde bJmıp. PDIG ldP ~ IHll'lldl sanat eserinin nasal temin edilip~ 
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0 uyor ar Berlhı. 13 (A.A) - Alman resmi Sofya, 13 (A.A) - Sofya ticaret oda- getiPilcliline hayret ederler. Halbukı 
teblill: aı Nisl dUn akpm İtalyan tic8Nt ve mii- mesele oJdukca 1-ittir: . 

- - • • • İagiltereDiD eanup ~inde IMwa hü- -...ıe nazın Sinyör Rikardiye bir ziya- Sahnenin altında hortlak kıyafetine 
~ P• • f eamJarmda Jlmanı.~ fabrikalara fıet ıvenniftir. · bir adam vardır. Bunun lıalun-
..,..,. .aıyan 150 f tam isabetler byc1edilm:t. ebenunl,etll .., 0 dıliu kısma tesadUf eden •"""""' 1Wü 

Japon pllota WL l Jwıarlara ~0::.ilmiştir. y..,.I ,.;iı.ı .......... =:i~cı::ı:tmS:"!r~~ sa-

1111De7, U (AA) - MIUıefik kav- t • • k d )2 · ı ...... lefdf eftL Hortlak kıyafetli adam kuVfttli bir 
-..deie 1111 Wr ileri 1stea plea u- ' ~ mt'rl 8 8 mi • Yeni Dellıi, 13 (AA) - General Va- ziyaya tutularak mükemmel .-ncıe 
':_:._, ...,_ IQ)'aıedlerl heJrkmda k • • d h "d vel ile prk olduau komutanı fimal dolu tenvir edilir. Sahnenin &ıOne de yine 
derin .. ....,._ vencek mahi,ette- yon ışı 8 a iL n 8• hududuna yaptıkları tfttiş seyahatinden aeyircilerin farkedelniyeeeli .-Jd)c1e ıa-
.............. e.nmeleıbldea pa- ı h• . . . cllhunüı1lenlr. yet şaffaf bly8k bir cam tabebm me--
1114ltlib ...................... ""ıse: faa ızm~tıne gırıyor ,. . o•. • )'illi vaziyette konulur. A.Nıdald hart-
....._ pihh t.a ~ illnlıfUlr. t D'tra 13 (AA) Geaenl Benih 81a PSl.BMUK lak kıyafetli adam kuwet1i ziya altmda e: !;';-e --=-~~ bu :ı1 'tmeden iSnce--_.. w milll m&- Yqm U ........ ~=~~ 
ıw. ...... , ' 'dn'r. ı ~ ~ cthtu •Ue.•a~ılen V••• , 13 (A.A)-llr Fek-mt'llk hayal u8vdia ohiverl'IJlinl ve hareket et· 
A111111 nHaHuıu ınnucl. u ~:kili ••Jlecellm lai1clirmittir. \'8IMa'U Mlmttht ~ tllini 'a;retle .;&llJil'O 


