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K er ç t e Sov- Her türlü kinin he-
yetle~. takip yannameye tibi 

edılıyor 
* D .. ğPr fiatile hükümetçe satın alınacak 

Donf'çio bir çok ye· ------------ - -·-
rinde Rus taarruzu· ~.,. • ..,.. 
na mukavemet edildi 11 ............. IMil'lç 

Ankara. 14 (Hunai) -Reant pze-

Kercte mu-
~ 

arebelerde 
vam edivor 

tecle memleketin Nhhati ile .iJlıili bir ~o
ordinaayon karan nepolunmtqtur. Ba 
karara söre kinin h'1und11ran 'blitüa hu
kukt ve ltikmf ,.ı...ı.r busnnden itiba· 
ren bet a6n .içinde toz ve komprime k -
nin mevcutlanna birer ı,.y.nname ile 
bulunduklan yerin en bGyük mülkiye 
Amirine bildireceklerdir. 

Kmlay ve devlet kinini huiç olmak 
üzere beyannameye tabi tutulan bütün 
toz ve konaprime kininlere büküm~ 
cleier fiatla el lı:onWinuttur. Bunlar be
yanname taıihlnden itibaren 15 giin 
içinde •bn almacakbr. 

Kwlay Ye dnlet ldnmi hariç. her 
tlrlii IWüa ~ da l».uai!Dden itibaren 
men edllmlttir. 

RUS HARBi VE llHVER 
--*·--

Kat'i muharebe 
anı yaklaşıyor 

diyorlar -·~ ..... 8" 
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...... Mıecefde•ln -
ıee.Deallınlf 
~ 14 (A.A) - Romen ...._ 

Jeri Alman - Romen taarruzumm elde 
ettW netice Gzerirıde memnunlyetlerlDl 
bildiren g~ neşriyat yapmaktadırlar. 
Un.'versul gazetesi diyor ki : Bu muha
rebe Alman - Romen 1otalannm mae
vlyat ,,. malzeme GstilnlQiOntl ispat et-
mektedir. Bu zafer ya1onda bnttbı clola-

(8-a .... 3. Stlt8n 1 te) 

Rasia ''K rç,, y rım ad 
ında geri çekiliyo lar 
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-- Çok fena bir haber var! 

Ben Şama gideceğimizi söyleyince Loranza 
bayıJac:aJı. gibi olmuş, ağlamağa IJQffamııtı 

Loranza ihtiyar Halep valisinin esiı'i!.. 
Ben onu yalruz başına bırakıp buradan 
a:vrı1acak olursam genç kadını Hayraba
y~n çirkin ihtiraslarını tatmin eden bir 
odalık olmaktan kim kurtaracekti? .• 

Birden bire, geceleyin Loranzanın ba
na söylediği sözler aklıma gelmişti evet! 
Genç kadın bana: 

- Beni öldUr! .. Buradan kurtulamıya
caksam bari kendi elinle beni öldür!. Bu
nu yaparsan bana karşı çok büyük bir 
iylikte bulunmuş olursun! demişti. Bu 
dakikada bana öyle geldi ki genç kadı
nın zihnimde yaşıyan hayali bana bu 
sözleri bir defa daha tekrar ediyordu .. 

Zihnim müthi,ş bir takını düşüncelerle 
doluydu! 

Yattığımız koğuşa girdiğim vakit Ça
lık Kemalin bana yalan söylemediğini 
derhal anlamıştım! Bütün yoldaşlar ha
zırlanıyorlar, beraberlerinde götürecek
leri lUzumlu eşyayı çantalarına yerleşti
riyorlardı. Onların arasına ben de karı.
şarak kendi eşyamı hazrrlamağa başla
dım. 

Bu suretle fikrimi işgal eden korkunç 
niyetimi ve benliğimi saran heyecanı 
yoldaşlarıına sezdinnemek çaresini elde 
etmiştim. Akşam yemeği zamanına ka
dar bütün işlerimi bitirdim. Sonra küs
ler çalclı. Ben ve yoldaşlar karavananın 
başına geçerek kıunımızı doyurduk. 

Benim hiç iştiham yoktu! Hüviyetimi 
saran heyecan çok müthişti! Ağı;ım.a gö
türdüğüm lokmaları istem.iye istemiye 
çiğniyordum! 
Yemeği yanda bırakarak sofradan ay

rıldım. 
Dün akşamki gibi vakit yine bir tür

lü geçmiyordu. Nihayet yatmak zamanı 
geldi, küsler çalınır çalınmaz hemen ya
tağa girdim. 

Hiç soyunmanuştıın! Dün gece yaptı
ğım gibi bütün elbisemi ilzerimde bı
ı·akmıştım. 

Vakit yine ;ok ağır ilerliyordu! Büyük 
bir rahatsızlık duyuyor ve yatakta mut
tasıl iki tarafıma dönüp duruyordum. 

mm içinde esasen müthiş bir karar ha
zır duruyordu. Şama gideceğimizi ha
ber aldığını saatten itibaren düşünmeğe 
başlıyarak ona göre bir plan tertip et
miştim ... 

Loranzadan ayrılmak benim için 
ölüm demekti! Tasavvur ettiğim plan 
genç kadını yanımda tutmak esasına is
tinat ediyordu! 

Fakat Loranz.anın bana karşı olan bağ
hlığımn derecesini anlamak ve onun ağ
zını yoklamak için genç kadına ertesi 
günü Halepten ayrılacağımı söylemiş
tim. 
Bakalım, Loranza bana ne diyecekti? 

Benden ayrılmağa razı olacak mıydı? 
Yoksa zihnimde tasarladığım plana uy
gun bir şekilde kendisinden beklediğim 
fedakarlığı yapmakta tereddüt göster
miyecek miydi? .. 

lşte benim anlamak istediğim nokta 
bu idi! Yaptığım tecrübe çok iyi bir ne
tice vermişti. Ayrılık haberinden onun 
da benim gibi milteessir olduğu işte ap
açık görfuıüyordu. 

Ateşli dudaklanmı bir mendil gibi kul
lanarak gözlerindeki yaşları sildim ve 
ansızın ona dedim ki: 

- Korkma Loraru:a?.. Yeter ağlama 
arlık!.. Durda bak sana anlatayım! Mak
sadım seni bir defa tecrübe etmekti! ~
te şimdl anladım ki sen de bana karşı 
kayıtsız bulunmuyorsun!.. 

Aralannda bu kadar derin bir sevgi 
:rabJtası bulunan iki vücudu, dUnyadakı 
bütün kuvvetler bir yere gelse biribirin
den ayırmağa muvaffak olamaz.!.. 

Ben seni yalnız bırakıp buradan nasıl 
ayrılabilirim? .. 

Güzel kadın inci parlaklığındaki yaş
lala süslü görünen bakışlarını beniın 
gözlerimin içine çevirdi. Bu bakışlarda 
derin bir şüphenin gizlendiğini birden 
bire sezmiştim! 

- BİTMEDİ -

Sovyett~re göre 
( Baştarafı ı inci Sabif ede) Oh hele çok §likür, nihayet gece yarı

sı oldu. Yavaşça yataktan çıktım. 
Bir az sonra kemer altındaki gizli ka- Mo::.kova, 14 (A.A) - Cenup cephe-

pının önünde bulunuyordum! üstüne sinde Tagan.rugtan Kerç yarım adasına 
kondurduğum il~ fiskeyi müteakip kapı kadar uzanan cephede şiddetli muhare
hemen açıldı. Dün akşam olduğu gibi ko- beler olmaktadır· 
ca karı önüme dilştü, merdivenden çık. ŞİMAL BATIDA 

k Şimal batı cephesinde düşmanın ınü-
tı İ.oranza odada beni bekliyordu. Tek biı:n mevzilerinden birini zapdeUik ve 
kollu şamdan evvelce olduğu gı'bi şimdi bir piyade tapurun.u i.ınha ett.ik. 
de yanmağa devam ediyordu. Moskova, 14 (A.A) - K.rasnaya Zves-

Loranza beni görür gi)mıez hemen ta gazatesine göre merkezde Sovyet 
kollarımın arasına atıldı. Ben ilk söz ola- kuvvetleri mühim b:r Alman mevzünı 
rak ona dedim ki: zaptederek 539 uncu Alınan piyade ala-

- Sa.na çok fena havafu getiriyorum, yıru imha etmişler ve 235 inci ilkbahar 
Loranza! .. Bana yine ayrılık yolu görün- tümeni birliklerini defetmişlerdir. 
dü. Seni burada yalnız bır.ııkıp gitmeğe KALENİN CEPHESİNDE 
mecbur olacağını! Yarm şefak sökmeden Moskova, 14 (A.A) - Krasnaya Zves-
evvel bizim bölük Halepten ayrılıyor! ta gazetesi Kalenin cephesinde meskfı.n 
Biz buradan doğru Şama gideceğiz!.. bir mahallin Sovyetler tarafından zaptı 

Aman Yarabbi! .. O dakikada ben fena ile neticelenen bir muharebede Alınan
halde korkmuştum. Söylediğim sözlerin laruı 400 esir, bir çok ölü verdiklerini 
onu bu kadar derin blr surette m ütees- ve bir kaç müstahkem mevziden çıka-

Okullarda tatil 
ve imtihan 

işleri 
-*Kaza ve fıöyleJtde 

illı oııuııa,. bugün 
tatil ediliyor 

-*-Nüfusu 10 binden aşağı olan kaza ve 
köyleı·deki ilkokullar bugünden itiba
ren yaz tatili devı·esine girmiştir. İzmir 
roerkezile Ödemiş, Bergama, Tire ve 
Menemen kazaları ilkokulları 6 haziran
da tatil devresine gireceklerdir. 

Orta okullarla liseler müdürleri dün 
maarif müdürlüğünde ikinci bir toplantı 
daha yaparak imtihan günlerini tesbit 
etmişler ve imtihanlarda bulunacak mü
ıneyyizleri seçmişleı·dir. 

--- o---
İllıolıulları 
horuma cemiyeti 
gardenpa rtisinin yeri 
İlkokulları koruma cem]yetinin yarın 

ak!?am Halkevinde verilmek üzere tertip 
eylediği gardenpartinin, İstanbul Şehir 
tiyatrosunun Halkevinde vereceği tem
silJer dolayısile orada yapılmasına im
kan görülemem.iştiı" Ayni gardenparti 
yarın akşam Şehir gazinosunda verile
cektir. 

--- o- --
Fena lıülıürt satanlar 
talıip oJunuyoıt 

Kemalpaşada bağcılara verilen kile 
kürtlerin matluba muvafık olmadığı ve 
bunların Platin vapuru yangınında ıs
landıktan soma vasıflarını kaybettiği 
hakkındaki şikayetleı· üzerine vilayet 
ziraat müdürlüğünün hadiseye el koy
C::u,ğunu yazmıştık. 

Kükürtlcrden 10 parçası tahlH ettiril
miş, bunların matluba muvafık olmadığı 
anla~ılarak satışının men'i vilayetce ala
kadarlara bildirilmiştir. Bu kükürtleri 
satısa çıkaranlar hakkında tahkikata 
başlanınıştır. Lüzumlu muamele yapı
lacaktır. 
Ayrıca geçen sene Suriycden getirilen 

bir parti kükürtün de aranan evsafta 
olmadığı anlaşılarak ziraat vekaleti bun
ların sattırılmamasını bildirmiştir. --- o- --

Defter dar g eld i 
Askeri vazifesini bitiren deflerdar B. 

Mümtaz Tarhan bugünden itibaren va
zifesine başlıyacaktır. Defterdar muavi
ni B. Talat Tekeli de vazifeye çağrılmış
tır. 

Bir müddettenberi İzmirde defterdar
lık vekalet~i ifa eden B. Suhn Horozoğ
lu tekrar Istanbul defterdarlığı muhe
sebe mildiirlü~ vazifesini ifa edece~in
den yakında İstanbula gidecektir. 

--- o- --
Yardımseverıerın 
rnüzilıli aile 
toplantıları 

sir edeceğini ben hiç tahmin etmemi§- nldıklarım bildiriyor. Yardımseverler cemiyeti aylık müzik-
tim. KERÇTE RUS li aile toplantılarına başlamak kararını 

Genç kadının vUcuduma dolanan kol- HATLARI SAf;LAM vermiştir. Memnuniyetle haber aldığı.-
lan birden bire gevpyivermişti. Eğer Londra. 14 .(A.A) - Alınanlaxm Kerç mıza 2öre 21 mayıs perşembe günU De-
ben o dakikada onu tutmasam, muhak- yarım adasında :val>hkları taarruzun ge· niz gazinosu üstünde bir müzikli akşam 
kak yere düşmüş olacaktı? nişliği belli delildir. Sovyet tebliğleri yemeği verilecektir. Cemiyetin yüksek 
Şimdi ben ne yapmalıydım.? .. Büyük Sovyet k uvvetlerinin intizamla çckildt· sosyal faaliyetine dahil olan bu müzikli 

bir tel.Af içinde dedim ki: ğini hildirdiklerinde11 hu keyfiyet Sov- toplantıların muhitimizde büyük alrota 
- Fakat ne var? Ne oluyorsun Lo- yet hattırun sağlam ka1dığım göstermek- uyandıracağını muhakkak addetınekte-

ranza! .. Birden bire neden bu kadar mü- tedir. · 
d 

yız. 

teıeair olmut bulunuyorsun? Ken ine Ukrayuada Timoçenko ordusu Har· 
gel! .. Ah, ben emir kuluyum! Benim için kof kesiminde büyük taarruza b~Jamış-
Şama gitınekten başka çare var mı? tır ve muvaffakiyetle ilerlemektedir. 

Bir asker aldığı emre itaat etmeğe Sovyet taarnızuımn hedefi Almaııla-
mecburdurt v • rın cenup cephesindeki hareket üslerini 

Seni burada yalnız bırakacagımı dil- yıkmak ve hu ü sleri kullanmalarma ma Anafartalar caddesinde Antalyalı Sü-
ştindUkçe yüreğim parçalanıyor! Emin ni olmaktır • leymanın fırınında tezgahtar Emin kart-
ol kl, yann buradan kalkacağımızı duy- H Jı · ft Al I sız ekmek sattığından milli korunma 
duğum saatten beri dünyada h iç b ir şey ar O a man ar mahkemesinde 25 lira para cezasına 
gÖZÜtn.C!I görilnmüyor! Ah, ne talihsiz ba- SfJıqıJı Uaziyeff e mahkfun edilmiştir. 
şım varmq! Moakova, 14 (A.A) - Krasnaya -·----

Güzel kadın hıçku·a hıçkıra ağlamağa Zvesta bildiriyor: Almanlar Harkof ZABITADA 
ve yaralı b ir kUJ gibi kollarımın arasın- cephesinde insanca ve malzeme jtibari-
da çırpınmaia başlamıştı: ıe çok ağır kayıplar vermektedirler. Sa- Otoray affında 

- Bırak beni! .• Söylediğin sözler hep vaş alanı Alman ölüleriyle doludur fln~ı par1tafandı 
ya1an! Ben artık, bundan sonra diyece- Sovyet hilcumlan o kadar şiddetli ve o -Y :r 
ğin Wlann hiç birisine inanmıyaca- kadar hızlıdır ki düşman alelacele çeki- İzmir - Ödemiş seferini yapan 1315 
ğım!.. lirken ne topların ı ve ne de mühmmatım sayılı otoray devlet demir yolları şo~·ör-

--- o- --
Kartsız elırnelı sat-
ınalıtan mahlıum oldu 

Nüfus işleri düzelecek 
--~------~~~'""""""' 

Muhtelif yerde şu-
beler açılıyor 

İzmirde nüfus dairesinin müsbet bir 
şekilde halle hizmetlerini görmesi için 
nüfus teşkil!tı değişecek, vazife başına 
daha faal elemanlar getirilecektir. Şeh
rimizin muhtelif yerlerinde nüfus şube
leri açılacak, hükümet konağının alt 

D"'ğıtma bir likJer i 

katında nüfus müdürlüğüne bir daire 
verilecektir. 

Nüfus dairesinde halka hüsnü muame
le edilmesi, müracaatlara hemen cevap 
verilmesi ve kayıtların yenilenmesi te
min edilecektir. 

ve iaşe meseleleri 
' 

Pirinç tevziine başlanı· 
yor, çavdar aranıyor 

izmlrde lJuğday me11cudu azaldığından bu hafta 
şehrimize buğday getirilmesi befdeniyor 

Halk dağıtma birliklerinin en mühim 
kısmı teşekkül ederek faaliyete hazır bir 
vaziyete gelmiştir. Verilen malumata 
nazaran halk birliklerinin faaliyete geç
mesi hakkında tebligat yapılınca bu bir
likler hemen faaliyete geçecek ve hiç 
bir noksanları bulunmıyacaktır. Parti 
kanalile idare edilecek ve iaşe emrinde 
çalışacak olan halle ve müesseselere da
ğıtma birlikleri teşkilatının amatörler 
elinde bulunmasında isabet görüldüğün
den bunların muvaffak olmaları temen
niye şayandır. 

PİRİNÇ TEVZİATI 

Toprak mahsulleri ofis müdürlüğü İz
mir vilayeti emrine verilen pirinçleri 
dün bir mutemede teslim eylemiştir. Bu 
pirinçler evlere dün dağıtılmağa ba.şla
nan fişler mukabilinde şehı·imizi.n muh
telif semtlerindeki 110 bakkaldan alına
caktır. 

Orma n yangınlarını 
önl-emelı i çin 
Mevsim dolayısile orman yangınları

nın önüne geçilmesi ve ormanlarda ge
zenlerin yanık sigara atmamaları, or
manların kontrolünde daha büyük bir 
hassasiyet gösterilmesi valilikten bütün 
kazalara ve nahiyelere bildirilmiştir. 

ÇAVDAR UNU 
Şeker hastalığı olanlara çavdar unu 

tevzii hakkında bir koordinasyon heyeti 
kararı çıktığını yazmıştık. Bu karara 
rağmen çavdar unu tevziine hala başla
namamıştır. Çünkü İzmirde çavdar unu 
mevcut değildir. Bunun tedariki 14zım
dır ve bu işe süratle bir çare bulunacağı 
timit edilmektedir. 

Dün iaşe müdürlüğünden bize verilen 
malumata nazaran, çavdar unu teminine 
çalışılmaktadır. Günde 40 kilo çavdar 
unu temin edilirse İzmirde gündelik ih
tiyaca cevap verilebilecektir. 
İAŞE BELGELERİ VE 
BUGDAY İHTİYACI 
İa~e belgeleri b:t hafta başında İzmi

re getirilecek ve haziranda halka tevzi
ine başlanacaktır. 

İzınirde buğday mevcudu az olduğun
dan bu hafta şehrimize buğday getiril
mesine intizar edilmektedir. 

Gençllh fıampı 
Bo$tanlıda açılıyor 
Beden terbiyesi mükellefleri için açı-

lacak kamp yeri Karşıya.kanın Bostanh 
civarı olarak tesbit edilmiştir. Kampa 
200 beden mükellefi iki devrede iştirak 
edecektir. Haziran ortasında açılacak 
olan kamp hazırlıkları bitmek üzeredir. 

19 Mayıs gençlik bayramı 
Genif ue güzel ili• proğ ram JıazıPlandı, 

ilıincı bir prova daha yapılacalı 
yarın 

19 Mayıs spor ve gençlik bayramı iç.in 
güzel ve §umullu bir p rogram hllZll'lan
mıştır. Bu programa göre 19 Mayıs gii
nü bütün resmi, gayri resmi ve huausi 
binalar Türk ve parti bayraklariyle do
natılacaktır. 

Saat 1O.30 da talebe ve beden tebi
yesi mükellefleri tarafından Atatürk 
anıdına, daha sonra hava şehitleriyle 
Halkapınar ~ehitliğine çelenkler konu
lacaktrr. 

öğleden sonra, harekete iJtirak ede
cek talebe ve m ükellefler yanlarında 
öğretmenleri olduğu halde stadyumun 
yanındaki hazırlık sahasında toplana· 
caklardır. Bundan sonra merasime baş
lanacak, saat 14,45 te talebe ve mükel
lefler stadyuma girecekler, 15 te teftiş 

MAHKEMELERDE : 

····· ·· ·············· ·· ······· 

yapılacak, isttkl~ marşı ~alınacak ve 
söylenecektir. Nutuklardan sonra geçit 
resmi, kız, erkek ve mükellefler tarafın
dan jimnastik hareketleri yapılacak, bun 
lan halat çekme, koşular, bayrak alma 
ve muhtelif jimnastrk hareketleri takip 
edecektir. 

Mükafatla r verildikten sonra köy öğ• 
retmen okulu talebesi tarafından zeyb ek 
oyunu aynanacakbr. 

Gece de bütün daireler ve binalar 
elektrikle tenvir olunacaktır. 

* 19 Mayıs bayramı hazırlıklan için ya 
pılan ilk prova iyi netice vermekle be
raber yann ikinci bir p rova daha yapı
lacaktır. 

Otelde kaybolan 8900 lira 

Otel sahibi beraet etti, 
kardeşi mahkôm oldu 

I • 

~~--~----~-~---~--~~--~~ 

öyle ya? .. Sen şimdi bütün arzularını alamamı~trr. Almanlar kızıl ordu taar- !erinden Emin Uca idaresinde Torbalı 
yerine getirmiş bulunuyorsun! Artık ruzuna mukabele için yapbklan ümitsiz civarında 32 inci kilometreden geçerken 
ben senin için hlç bir kıymeti haiz deği- te'b~şüılerde de ağır kayıp]ara uğramış- başını demir yolu üzerine koyarak uyu
lim!.. Nasıl ki bir çiçeği kokladıktan ve lardır. Sovyet topçuıunun §iddet)j ateşi makta olan Pancar köylü Beytullah 
örseledikten sonra onu ihmal ederlerse piyadeye yol açmaktadır. Havalardaki Baykalın övey oğlu 13 yaşında İsmail s· lı til 1 ı· . 1 t BI üf .. rüJı1tü 
şimdi sen de beni başından savmak isti- üstünlüğümüz Alınan takviye kuvvetle- Baykalı çiğneyerek öldürmüştür. İsma- ır a C naye ını an a J)10I' • r U :r-
yorsun!.. rinin hareketini zorlaştırmaktadır. Zen- ilin başı tamamen parçalanmıştır. ntahlıUm oldu • Bir muhtar adliyeye uerildi 

Ah meğer ben ne kadar saf, akılsız bir gin ganimetler elde ettik. Tayyarelerimiz Un aJdı W öldü Geçenlerde bir gece Hatay oteline muhakemesine İzmir ağır ceza mahke-
kızmışıml .. Senin bana uydurduğun ya- 20 tank tahrip etmşlerdir. Sovyet kuv~ Bergamada Özbek köyünden Hasan giden iki yolcudan biri otel kasasına mesinde başlanmıştır. Sorgusu yapılan 
lanlara çar çabuk kapıldım! vetleri iledemeğe devam ediyorlar. Al- oğlu Hüseyin, değirmenden un alınış, 8600, dğeri de 300 k..i cernan 6900 lira maznun hadiseyi şöyle anatınıştır: 

Böyle diyen Loranzanm iki gözü iki manlar kartı taarruzlarla mukavemete kaza merkezine giderken atı üzerinde teslim etmişlerdi. Müşteriler sabahleyin c - Karaot köyüne giderken yolda 
çeşme kesilm.İ§ti! Göğsü hıçkırıklarla çalışmakta iseler de çekilmek zorunda ölmüştür. Muayene neticesinde kalp paralarını almak üze'te otel katibine mü Süleyman Karaseli gördüm. Nereye git-
sarsılmağa devam ediyordu. Benim kafa- kalıyorlar. durmasından öldüğü anlaşılmıştır. racaat edince paralann kasada mevcut tiğimi sordu. Karaot köyüne zeytin gö-

Blr fıız ZOl'la Jıa,..rddı olmadığı anlaşıldığından emniyeti suiis· türmekte olduğumu söyledim. 

Şehir Gazinosu 
BUGÜN AÇILIYOR 
VE PAZAR GONO MEŞHUR POGANI CAZ ORKES· 

TRESI iŞE BAŞLIY ACAKTIR 

:r• timal suçundan adliyeye verilen otel sa- Evvelce Süleymanla aramızda bir ha 
Tireye bağlı Buğaziçi nahiyesinin hibi Beşir Korkurtla otel katipliği vazi- dise geçtiği iç.in Süleyman bu rastlamayı 

Mehmetler köyünden Mehmet Güngör fesini gören &şirin karde~ Abdulkadir fırsat bilerek üzerime bıçakla hücum et
bir arkadaşını da yanma alarak ayni Korkut hakkındaki dava bitmiştir. ti. Ben de nefsimi müdafaa için yerden 
köyde İsmail Arkanın evine ginniş, İs- ikinci asliye ceza mahkemesi Abdul- aldığım bir taşı kafasına fırlattım. Taş 
mailin karısı Ümmebanı fena halde dö- kadrin bir sene ve 4 ay hapsine, Beşirin kafasına isabet etti. Süleyman tekrar bir 
ve 13 yaşındaki kızı Hayriyeyi zorla ka- beraetine karar vermiBtir. hamle yapınca bir ölüm - kalını müca
çırmıştı.r. Mehmet ve hüviyeti henüz Beşir otel sahibi olduğu için kasadan delesi yapmak zorunda kaldım. Bıçağı~ 
teshit edilemiyen arkadaşı aranmakta- kaybolan 6900 lirayı ödeyecektir. na karşı nefsimi müdafaa için tabanca-
dır. BiR KA TiL CiNA YETiNi mı kullandım ve bir el ateş ettim. Ayn• 
'l'lrede bir yangın ANLATIYOR ca tabanca namlusiyle de başına vur-
Tirenin Paşa mahallesinde Nuriyeye Torbalı Çakırbeyli köyünden Veli dum. 

ait 8 sayılı evden yangın çıkmış ve bir 1 'oğlu Süleyman Karaseli yolnu bekliye- Maktulun üzerinde para olup olmadı~ 
oda yandıktan sonra söndürülrnüstür. rek öldürmekten maznun Osman Önalın ğmı anlamak için üzerini yoklayınca 

Şehitler 
Günü-.. -·-korkakların bu alemde, bayat. Ltaklal'l 

olmadığım da biliyoruz. k 
Bir gün inandığımız davayı korunıa 

için savaşmağa mecbUl' olursak, kal~ 
~anlarımız ancak doğruluğundan şü~· 
he etmedikleri temiz bir dava için dö,·U· 
şeceklerdir. Dünya bunu biliyor. "d" 

Şehitler gününde en kuv'•etli. ün_n ı· 
miz milletimizin tükenmek bibnıyeıı 
{edakarlık kudretidir. En büyük t.eıne~· 
nimiz ise dünya milletleri arasında ~~ı· 
kalı kahı-amanlıklarm vatanı olan 'füt• 
kiyeınizin sulh içinde ya~amak karal'Jfl11 

saygı gösterilmesidir. 
ŞEVKEr BJLGİPI 

------·---~~ Bugün yapıla-
cak hava şehit

leri ihtilali 
- *-Saat 9 da Cümhuriyet 

meydanında toplandO-
caJı, ŞehitliJıtelıi 
meıtasim saat JJ de 
Bugün 15 mayıs, hava şehitlerini an-

ma giinüdür. Türk göklerini dÜŞJllaP 
akınlarından masun kılmak yolunda ~ 
veren aziz ve kahraman hava şehitlerlııl 
anmak ve hazırlanan ihtifalde bulunmak 
üzere bu sabah saat 9 da halkımız Cü.m· 
hurivet meydanında birleşecektir. 

o;·adan Kadifekaledeki hava şehitli
ğine gidilecek ve saat tam 11 de törene 
istiklal marşile başlanacaktır. Proğrarna 
göre: 

1 - İstiklal marşını müteakip mera
sim komutanının daveti üzerine bir da~ 
kikalık selam ve şehitleri anma vakfesi 
geçirilecektir. 

2 - Rahat işareti üzerine merasim ye
rindeki bayrak yarıya çekilecektir. v~ 
rilec:ek işaret üzerine şehrimizdeki bü
tün bayraklar da yarıya indirilecektir· 

3 - Bir hava subayı, hava kunınıll 
ve parti adına B. Nazif İnan ve Kız lise
sinden Bn. Süreyya Karaman birer nu-
tuk söyliyeceklerdir. • 

4 - Hazin bir marş çalınacak ve mü
teakiben bir manga asker havaya atış 
yapacaktır. 

--- o- --
Yeni posta 11e telgraf 
ücretleri başladı 
Posta, Telgraf, Telefon ücretleri hak· 

kındak.i yeni tarifenin tatbikine dün sa
bahtan itibaren başlanmıştır. Posta pa· 
ketleri taı·ifesi 29 mayısta tatbik edile
cektir. 

Mektuplar 7,5 kuruş, gazetelerin be
her 50 gramı on para, bilmece ve tebrik 
kartları 1,50 kuruş, dahili telgrafların 
kelimesi 3 kuruş, yıldırım işaretli tel
grafların kelimesi 15 kuruş, suretli tel· 
grafların beher suretlerinin ilk yirmi 
kelimesi 15 kuruş, daha fazlası kelinıe 
başına on para ücrete tabi tutulmakta· 
dır. Matbuat telgrafları 1 kuruş olmuş• 
tur. 
Yukarıdaki ücretlere ayrıca mUdafaa 

ücretinin de ilavesi lazımdır. 
--- o- --

Kizlarımızıo mu· 
vaffakıyeti 

(Baştarafı l inci Sahifede) 

etmek suretile kız lisesinden İffet Alper 
birinci ve 48 puvanla yine kız lisesinden 
Seniha Peksu ikinci, ayni liseden Fev· 
ziye Batu 48 puvanla üçüncü gelmiştir. 

Türke has olan silah sporunda kızla· 
rımızın gösterdikleri bu muvaffakiye1 
gögüslerirnizi kabartacak derecede kıy
metli görülmüştür. 

Saat 18 de müsabakaların sona ermesi 
üzerine birinci, ikinci ve üçüncü gelen· 
lerin gögüslerine madalyalar takılmış ve 
atıcılık ajanı tarafından birinciye bölge 
namına bir kupa verilmiştir. 

( 28) kızımızın iştirak ettiği bu atışla
rın umınrll tasnifi neticesinde atışlarda 
tam muvaffakiyet vardır. Kızlarımız bu 
neticelerden son derecede memnun kal
mışlar ve bu gibi müsabakaların sık sık 
tertibini istemişlerdir. 

Lise mezunları harp 
olıulana alınıyor 
IZMİR ASKERLiK ŞUBESi REiS· 

LİÖİNDEN: 
Sivil lise mezunlarından hal."p okulu

na bu sene de talebe alınacaktır. İstekli
lerin askerlik şubesine hemen müraca
atları ilan olunur. 

2 1 7 7 buçuk lira buldum. Bu paTalan 
köye götürerek kanma teslim ettim.> 

Maktulu parasına tamaen öldürmek
ten maznun bulunan Osman Önalın mu· 
hakemesi şahitlerin celbi için 26 nisan 
tarihine bırakılmıştır. 

BiR OFOROKÇO 
MAHKOM OLDU 
Muskacılık ve üfürükçülük yapmak~ 

tan suçlu tutulan Kadri berber oğlunun 
eski şeyhlerden olduğu tahkikat netice
sinde anlaşılmış ve suçu sabit görülerek 
3. 5 ay hapsine, 3 3. 30 lira para cezasına 
mahkumiyetine ve cezasının teciline ka
rar verilmi§tir. 

Kemalpaşanın Gerdeme köyü muhta
rı Hasan Dileğin Turgutlulu Mustafa 
Kutuya ait bir icra muamelesi hakkında
ki menii mudahale kararını eline geçir· 
d.iği ve Parsa karakolu komutanına işini 
yapması için 1 O Ura rüşvet tek.lif eyledi
ği iddia edilmiştir. Hasan dilek rüşvet 
suçundan adliyeye verilmiştir. 



YENi ASJR SAfflJ'E i 

---··---
(Baştarab•l inci Sahüede) 

~~uharebelerinde düşürülmüştür. Ayni 
VCVredc doğu cephesinde uçak knyıbı
?nız 62 tayyareden ibarettir. 
k• Doğu muhareblcrinde 172 nci istih-
ıun taburu Kerç yarım adasında düt

~a.nın tiddetli ateşine rağmen 1 O bin 
~lftlilc. bir düıman kuvvetini temizleme
Re muvaffak olmuştur. 
. Bazı bölüklerimiz düşman mevzileri

tıın arkasına geçmişlerdir. 

AKMONA Y ALINDI 
Berlin. 14 (A.A) - Alman başku

?nandanlığından bildirildiğine göre Kerç 
l"anın adasında Alman yarmasından ıon 
ta Alman çenberinden kurtulan düşma
tıın takibi devam ediyor. 

Alcmonay vadisini işgal eden kuvvet 
~~riıniz düışmanın takibine koyulmuşlar
~. Şiddetli yağmurlar ileri hareketimi
~ nıani olamamıştır. Doğuya doğru iler 
~Yen kıtalarımız düşmanı geçmişlerdir. 
~nan eeirlere ve ganimetlere ait ra
-nılar muvaffakıyetimizin derecesini 
RÖsterir. 

'TAARRUZUN TAFSILATI 
Berlin, 14 (AA) - Kerç yarım ada

•ltlda Alman zaferiyle neticelenen taar
J>uz hakkında aşağıdaki tafsilat verilmek 
ttdir: 
.. Kerç taarruzu şiddetli topçu hazırlı
~ından sonra 8 mayısta başlamıştır. Bin 
t~e kara maynı ile örtülü bulunan zırhlı 
endeklerle çevrilen Sovyet hatlarına 

ltu,,vetlerimiz saldırmıılar ve geri hat
~ra lcadar derin ıurette nüfuz etmişler
uır. Alman - Rumen kuvvetleri dü,man 
teıeklc.üllerinin kaçmasını men için hare
~etleri ecri hir ıurette tertiplemişlerdir. 
~le: denizi sahillerinde Akmonay böl
,tesinde hlll lcendiaini müdafaa eden 
~Ütman lcıtalarının münakale yolları ke
•ılrniıti r. 

Batıdan gelen Romenlerle if birliği 
~aparalc. kuvvetlerimiz kuşatılan di.itran tümenleri etrafındaki çenberi sllc
aıtırmıılardır. Alcmonoy bölgesinde 
~erde bulunan Sovyet kuvvetleri im
ııa veya eair edllmittir. 

E.irlerin ve ganimetlerin •yısı uat
ten saate artmaktadır. 

ALMAN GAZETELERiNiN 
NEŞRiYATI 

Berlin, 14 (A.A) - .Ak,am ıı•
~~leri Kerç yarma meydan muhare
ue.inde kazanılan zefere genİJ ıü-
tunlar tahsis etmektedirler. • 
. Doyçe Alaemanya Çaytung diyor iti: 
Alman kumanda, atker ve malzemeıi 
~ir kere daha üıtünlüiünü iabat etmiş
~!· Azalt denizi ile Karadeniz arasında
:'ı dar berzahta bu yarma hareketinin 
~Ütmanı çenber altına alacalc bir tarzda 
tellştirilmesi hareketin baılamasındaki 
\!atalığı ve tathildndeld ceaareti göster
tneğe kafidir. 

----~--~,---------
Polonya esfılslnden 
dalla llftyafı OIClf'alı 
lılll'uJacalı 
Londra. 14 (A.A) - Basın birliğinin 
~ verdiil 8l1e yemejinde Polonya 
-.veıkili Sikorakl fUD]an aöyleiJli3ür: 

c - Sovyetıerle münasebtlerimiz 
~ilınkün olduiu kadar mükemmeldir. 

h
Stalin harpten sonra eski Polonyadan da

l kuvvetli bir Polonya kurulacai:mı 
\radetmiştir .> 

AMERlKALILARIN 1 NUMARALI 
DOŞMANI 
General Sikorski son Amerika seyaha

tine temas ederek: 
c - BUtün Ameribhların mtleri bir 

llUJnaralı dll§man saydıklarını> söyle
llüpir. 

o 

•enplyePlft """" 
lıalıınnnq 
Rima,14 (A.A)-Papa Senpiyer hafri

:-;atıııda Senpiyerln olduju tahmin edi
len bir lahd bulunduğunu bildirmiştir. 

-ooaaaaS;bİ~k' na ıı ~, 

R usyadaki vaziyete 
asker gözile bakış 

-----··---
(Başta rafı 1 inci Sahifede) 

Telgraf haberlerine göre Sovyetlerde 
Harkof bölgesinde yeni bir taarruz yap
tıklarını b1ldirrni§lerdir. Bunun hedefi, 
taarruz için toplanan Alman yığınakla
rını ve taarruz hazırlıklarını bozmaktır. 
Eğer, Sovyctler bu hareketi büyilk kuv
vetlerle yapıyorlarsa, hedeflerine bir de
receye kadar vasıl olabilirler; taarruzun 
muvaffakıyetsizliği ihtimalinde ise, Sov
yetlerin bundan sonraki taarruzlarda 
birden bire bocalamaları ve geriye çekil
mek zorunda kalmaları mümkündür. 
Aksine olarak Sovyetler az kuvvetlerle 
bunu yapıyorlarsa, bir netice almak ih
timali hemen hemen yok gibidir. 

Kanatimizce Sovyetlcr bu taarruzları 
yapacakları yerde, artık stratejik bir 
kıymeti kalmıyan cip mevkilerini büyük 
taarruz başlamadan evvel geriye çekme. 
leri daha iyidir. Çünkü Harkofun cenup 
bölgesindeki cip vaziyeti Sovyetlerin işi
ne yaramaktan çıkmış ve hatta zararlı 
bir hale girmiştir. Almanların büyük ta
arruza başlar başlamaz ilk önce bu Har
kof cibini en kısa bir umanda koparıp 
atmak isteyecekleri sanılmaktadır. 

Almanların böyle bir teşebbüste bu
lunacaklarını ihsas eden bazı haberler 
de vardır. Almanların Stalino civarında 
toplamak istedikleri kuvvetler bu sebep
le ilgili olsa gerektir. 
Almanların Kerçteki yeni tip Ştuka 

pike uçakları kullandıkları anlaşılmak
tadır. Fakat Almanlar bu yeni tip uçak
lar ve silihlnrı hakkında malı1mat ver· 
memişlerdir. 

sUN't sts 

Kerçte bir ~-ok Rus uçaklarının bu. 
lundukları meydan ve yerlerden hava
lanamadıkları ve bunun da Almanların 
hava meydanlarını husust bir sistemle 
siyah bir dumanla Brtmeğe muvaffak ol
malarından il~iye geldiği anlaşılıyor. 

İngiliz Başvekili son nutkunda Alman
ların doluda bilhaasa Azak denizi bölge
sinde zehirli gaz kullanacaklarını, Rus. 
yadan aldığı habere dayanarak söylemiş
ti; bu gaz haberinin bu yeni sis bazırlık
larr ile ilgili olması ihtimali vardır. E~er 
hakikat böyle ise bu yeni metod ger
çekten bir haşan sayılabilir. 

RUS DONANMASI BALTIKTA 

Baltık denizinin şimal kısımlarında 
buzların erimesi üzerine Kronştadda bu. 
lunan Sovyet harp gemiJeri Baltık denl
~ine açılmıştır. Marot zırhlt.'lı Finlandi
ya körfezi kıyılarındaki Alman hatları
nı şiddetle bombardıman etmiştir. Ge
çen senenin son baharından beri buzlar 
arasında hareketsiz kalan bu Rus deniz 
kuvvetlerinin Alman hava kuvyetleri 
tarafından ne için tahrip edilmediği so
nılmağa Hiyik bir sualdir. Bu filonun 
Baltık denizi ve Fin körfezindeki faali
yetleri Alınarilarm denlz münakilAtını 
oldukça tehdit edecektir. 

-------~--~-~~ 
FUlpln deulet Pelsl 
Vcql..,,onda 
Vaşington, 14 (A.A) - Fllipin devlet 

reisi Kezon buraya gelmie ve B. Ruzvelt 
tarafından karşılanmıştır. Ailesile bir
likte Va~ingtonda yerle~cektir. 

----lfNWO---

NeltlPde IJatırdan 
uapurda fıayfJolanlar 
Nevyork , 14 (A.A) - Çarpmba 

günü Sen Loran nehrinde düşman deniz 
altılan tarafından batırılan iki vapur 
mürettebatından 14 kiti kayıptır. 

---o---
Şlddetll lllr 
zelzele oldu 
Llndra, 14 (A.A) - Bugün erkenden 

Londra rasathanesinde şiddetli bir dep
rem kaydedilmiştir. Depremin merkezi 
Birmanya veya cenubi Çin arasındadır. 

™ 

Rus harbi ve 
ıııihver 

(Baştarafı l inci Sahifede) 

da başlıyacak büyük hareketler üzerin
de müessir olacaktır. 

Timpsul ga7. tesi diyor ki : Bu taar
ruzdan evvel Ruslar Kerçte daha elve
rişli durumda idiler. Alman kuv.·etie
rinin üstiinlüğü ve baskınları muhare
benin nctices:ne müessir olmuştur. 

İTALYANl...ARA GÖRE 

Roma. 14 (AA) - Popolo Di Roma 
gazetesi Alman oraularının Kırımda 
yaptıkları ve muvaffakiyetle neticele
nen taarruzlarına işaret ederek diyor ki: 
Alınan maHlmata göre Sovyetler im

ha e<lilmiş, Kızılordunun 7 aylık hazır
lıklar<fan sonra hazırladığı müdafaa 
hattı Atman ve Romen silahlarının kud
reti karşısında darmadağınık olmuştur. 

Moskova cephesinde pek yakında olup 
bitecekler lç!n Kcrç yarım adasındaki 
Alman - Romen zaferi ilk tecrübedir. 
Avrupanın kal'i seH\meti namına yapı
lncak kat'i muharebe anı yaklaşıyor. 

MACAR BAŞVEKİLİNİN DEMEÇİ 

Budapeşte, 14 (A.A) - Başvekil şun
ları söylemiştir : 

- Macar hududunda bulunan bir 
düşmanı yenmek bahis mevzuu değildir. 
Kızılları kendi topraklarında yenmek 
lazımdır, bu bakımdan Macar tarihinde 
emsali bulunmıyan bir vaziyet karşısın
dayız. 

Borsa 
OZOM 

137 M. lzmir o. 
90 Öztürk tir. 
3 1 Hüsnü B. oi. 
18 A. Recep B. 

2 76 yeldin 
196883 dünkü yekun 
197159 umum yekun 

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

iNCtR 
42 M. lzmir oğlu 

158506 dünkü yektln 
158550 umum yekun 

Z. YAel 
215 71 kilo 

49 52 
48 50 50 
56 56 
54 5-4 

46 
49 
51 
54 
58 

25 50 29 

39 50 60 
eski satıştır. 

612 k~ntal 
PALAMUT 

700 800 
eski satıştır. 

ZAHiRE 
185 ton susam 46 51 25 
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7.30 proıram ve memleket •at aya
rı. 7.33 müzik: (pl.) 7.-45 ajans haber
leri. 8.00 müzik: (pl) 8.15-8.30 evin 
eaati 12. 30 program ve memleket saat 
ayan. 1 2. 3 3 müzik: eaz eserleri ve oyun 
havalan. 12.45 ajana haberleri. 13.0()... 
13.30 müzik: ıarlu ve türküler. 18. 00 
proıranı ve memleket eaat ayan, 16.03 
müzik: fuıl heyeti. 18.40 müzik: ( pl.) 
19.00 konuşma (kitapsevenler aaati), 
19.15 müzik: (pl.) 19.30 memleket ta 
at ayarı ve ajana haberleri. 19.45 m~ 
zik: kliaik Türk müzii proaramı. 20. 1 S 
radyo gazeteai. 20.45 müzik: priu ve 
türküler. 21.00 ziraat takvimi. 21. 1 O 
temeil. 22.00 müzik: radyo aalon orker 
truı. 22.30 memleket aaat ayan. ajaıw 
haberleri ve borular. 22.45-22.SO ya
rınki program ve kapanıı. 

10aoaoaoaaaac::=aaıaaaaaaaaaa~ 

f!ulôsı Şakım 
Terzihaneai açıldı. 

belediye köşeai Numara 57 
1-3 (1139) 

$ 3LZ&!X 

1ZM1R lKlNCt 1CRA MEMURLU
ôUNDAN: 

Emltik ve Eytam bankasının alaca
ğından dolayı mezkCır bankaya ipotekli 
olup satılmasına karar verillen lzmirde 
İsmet paşa mahallesinde ikinci asmalı 
mescit sokağında 379 adanın 18 parse
linde kayıtlı 3 numaralı ve sair luzum
lu izahatı dosyasındaki vaziyet raporun
da ve tapu örneğinde yazılı 3000 lira 
kıymeti muhaınmineli evin yedi hisse
de altı hissesinin mülkiyeti açık arttır
ma suretiyle ve 844 sayılı emlak ve ey
tam bankası kanunu mucibince bir de
faya mahsus olmak üzere arttırması 
19/ 6/ 942 tarihinde Cuma günü saat 11 
de icra dairemiz içinde yapılmak üzere 
bir ay müddetle satılığa konuldu. Bu 
arttırma neticesinde salış bedeli her ne 
olursa olsun en çok arttıranın üzerine 
ihalesi yapılacaktır. Satış peşin para ile 
olup müşteriden yalnız yilzde 2 buçuk 
dellaliyc masrafı alınır. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala

caklıların irtifa hakkı saliiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 
evrakı milsbiteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap ed~ aksi tak
dircle hakları tapu sicillnce malum olma
dıkça paylaşmadan hariç kalırlad/6/942 
tarihinden itibaren şartname herkese 
açıktır. Talip olanların yüzde 7 buçuk 
pey parası veya millt bir bankadan te
minat mektubu ve 940/17094 sayılı dos
ya numarasiyle İzmir ikinci icra me
murluğuna müracaatları ilan olunur. 

ÇEŞME 
DAN: 

2708 (1155) 

1CRA MEMURLUôUN-

Yeni Asır gazetesinin 10/5/942 tarih
li ve Pazar gUnlU nilshasının UçüncU sa
hifesinin üçüncü sütununda Çe~me icra 
memurluğundan gayri menkul satışına 
mUtedair il!n varakasının müteallıkı bu
lurum Çeşmenin cumhuriyet alanında 
kAln ve on bin lira muhammen kıymetli 
ve bir çatı altında 400 metre murabba
ında iki kahvehane iki dUkkAn ve bir 
kasaphaneyi milştemll binanın yUzde 90 
sehmlnin satılacatı illn edilm~ de bu 
keyfiyet sehve müstenit olup satış bina
nın tamamına alt oldufu ve muhammen 
bedelinin dahi illn edildiği &ibi işbu bi
nanın tamamına şamil bulunduğu bera
yı tashih ve mezkör ilana zeylen ve dört 
defa ilan olunur. 1 - 4 (1154) 

FOÇA ASLtYE HUKUK MAHKE
MEStNDEN: 

lLANEN TEBLİGAT 
Müddei: Façanın Bağarası Kö Abdul

lah kızı Ay§e Yollu. 
Müddeialeyh: lunir Basmahanede 

iken ikametgahı meçhul İbrahim O. Hü
seyin. 

Dava: Boşanma. 
Ayşenin Hüseyin aleyhine açtığı bo

§antna divasında HUseylnin ikametga
hı meçhul olmuından ilinen tebligat ic
rasına karar verilmiş olduğundan Hü
seyinin 28/5/942 Pel'fCffibe gilnil aaat 
10 da Foça asliye hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması aksi takdirde hukuk 
usulü M. K. 398 ve müteakip maddeleri
nin tatbik edileceği tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

2706 (1162) 

ZAYt 
İ:tmir belediyesinden 1690 numaralı 

aokakta kanalizasyon yaptı.rılınası işi 
için aldığım 61 lira 5 kuruşluk 10/12/941 
tarihli 1658 numaralı tnalcbuzu kaybet
tim yen.isini alacağımdan eskfslnln hUk
mü yoktur. 

tkincl Karantina Hatay caddesi 
158 nci sokak 2 noda mukim 

Yusuf Civan 2692 (1163) 

lZMtR tKtNCt tCRA MEMURLU
i;UNDAN: 

ErnlAk ve eytam banka.ima ipotekli 
olup satılmaama karar verilen bmirde 
Ka11ıyakada Donanmacı mahallesi Mu
radiye sokağında taj 42 No. lu tapunun 
kaydına göre ada 79 parMl 18 numara
sında kayıtlı vesair liizumlu izahatı dos
yasındaki tapu kaydı ve vaziyet rapo
runda yuılı (1200) lira kıymeti mu
hammineli evin mülkiyeti açık arttırma 

w=z:ı 2 

DEVLEr DENİ%YOLLARI IZMIR ŞUBESi MU· 
DIJRLUOUNDEN: 

Alsancak vapur iskelesi içindeki büfe 1 haziran 942 tarihinden 31 ma• 
yıs 943 tarihine kadar bir ıene için icara verilmek üzere 6 mayıs 942 
tarihinden itibaren arttırmaya çıkarılmıştır. 

Arttırma ve ihalesi 22 mayıs 942 tarihine müsadif cuma günü saat 16 
da devlet deniz yolları İzmir şubesi müdüriyet odasında komisyon huzurun
da yapılacaktır. Tahmin edilen aylık icar bedeli on liradır. Şartnamesi pa
rasız olarak Körfez vapurları işletme ıefliğinden verilir. Muvakkat temina-
tı 9 liradır. 6 15 2497 ( 1079) 

IS'l'ANBVL BELEDiYESİNDEN: 
Şehzade baııında Letafet apartmanı karşısında Belediye ve hwuai idareye 

ait olup imar planında Üniversite mahallesi olarak ayrılan mahalde bulunan 
1?872,60 metre murabbaı ııahah arn üzerinde şartlarına göre talebe yurdu 
bınası inşa edilmek üzere kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarılmııtır. Mecmuunun 
!ah~in bedeli 130'471 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 7773 lira 34 kuruştur. Bu 
ıııe aıt ıartname proje vetair evrak 6 lira 5 3 kuruo mukabilinde belediye imar 
müdürlüğünden alınacaktır. ihale 18/5/942 pazartesi günü saat 15 te daimi 
encümende yapılacalctır. 

Tali~lerin .ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lazım ge
len ~csıkalarıyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevre•inde hazırlayacaklan 
teklıf mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri la-
zımdır. ( 4985) 2 6 11 15 2423 ( 1048) 

İzmir Defterdarlığından : 
Şubesi Mükellefin mükellefin işi Adresi senC9İ 

ismi 
tarlı No. kazanç 

L. K. 
Yeni Eba1azraki hurdavat tuhafiye oamanlye 5 4 9 38 712 .8'4 

Yeni 

Yeni 

Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 

Yeni 

M. Salih Ço-
lopkulu 

Nuri Tanık 

Markedello 
Dominko 
ŞeeaeUin 
Ruhen Ruso 

H. Pullukçu 

Kimisyoncu 

Manifaturacı 

Hizmetçi 
Mana mürebbiye 
Şehir gazlnoıu 
Şi~ci Koman-

dit şir. 
Ş. Ziraat ve T. 

234 
Kardiçalı 938 363 5.2S 
han 62 
Hinr önü 936 469 2.60 
Mustafa B. 
c. 26 

938 6S7 -. 
Atatürk 938 878 .70 
1 nci Kor. 938 886 17.21 

Şeritçilerde 9 38 •29 12.60 
Dr. Huluıi 81. 9 38 '49 12.60 

---
Buhran 
L. K. 

98 

-.70 
.1'4 

Muvazene H. K. Y. V. F. zam 
L K. L. K. l.. K. 

-.24 
5.50 1.SS 

.80 
1.20 

20 
16.29 5.97 

3.60 
3.60 

Zam C. Yekun Birinci ihbarname 
L. K. L. K. No. tarihi 
-.11 1.19 21/16 22/4/942 

1.33 1 •.61 21/20 22/4/942 
36 3.96 1-20 28/2/940 
12 1.32 1-49 14/3/9-40 
07 .99 1-74 18/4/939 

4.16 45.77 3/27 8/,/9.fO 
1.62 17.82 20/16 20/'4/942 
1.62 17.83 20/23 20/'4/942 --Yukarıda isim ve unvanlariyle ticaretgah adrealeri yazalı mükellefler namına 

muhtelif yıllar içtn tarh olunan vergiler Uimleri hizaamcla .~. Ba 
mükelleflerinden terki ticaret edip ha len nerede bulundUklan t..bit edileme
diiinden ilan tarihini takip eden günden itibaren 30 siln içinde mezkGr vergia 
lere itiraz haklan olduğu 3692 sayılı kanunun S ve l O nçu maddeleri hüküm
lerine tevfikan te-bliğ makamına kaim olmak Uzere ilan olunur. 2 702 ( 1160) 

İzmir DeftePdarllfından : 
Şubea tarh No: senesi mükellefin ismi yaptığı iş mevkii müddeti ticareti 
KarfJYaka 8 14 19 .31 Şakir postacı Donanmacı 1/1/930 - 3 1/1 

Karşıyaka 280 

212 
216 

1937 

1930 

Salih Cenan 

Aliye 

Kemal pap C. No. 3 9 31 
Elbiıe 
boyacısı 
Faizci 

Donanmacı 1/1 /9 3 7 -
Kemal p&§a c. 59 20/9/931 
Soiukkuyu 1/1/929 - 31/ 

tramvay cd. 73 12/929 

nlabeti matrah kazanç buhran F. zam Zam C. ihbarname 
nin nevi 
2 nci 

Cilt 
No. 
2 

varak 

45 
25 

379.17 
82.75 

terki. ..... 

Mülahazat 

170.63 -
20.68 4.14 

28/ 10/941 tarih ve 117 numaralı iti
raz kararı ile birlikte 

26/3/942 tarih ve 941/1958 No. lu 
karar 

26/11/941 tarih ve 941 /1331 No. lu 
karar birlikte 

2 nei 2 

No. 
23 
40 

Yukarıda itim ve unvanlaıiyle ticaretgah adl'ffleri yazılı mükellefler namına 
muhtelif yıllar ~ tarh olunan verailere vuku bulan idrazlan ilzerine kanuni de
recattan geçerek tanzim edilen 2 ncl ih barnamelerln tebllit ~ eTVelce gCS.
termit oldukları adrealerde her ne kadar aranmlf iee de bulunamadı.klan te.
bit edildiilnden ilin tarihini tmp edengünden itibaren I' rün içinde mezlc6r 
vergilere itiraz lıakları olduğu 3692 •Yılı kanunun S Ye 1 O ncu maddeleri hü
kümlerine tevfikan teblii makamına kaim olmalc üzere illn olunur. 

2703 (1159) 

fmnfle DeffePdarlılllldan: 
Şubeti tam No. Senesi i.mi Mevkii yaptıiı it müddeti. ticareti 
Karf1Yaka 27 939 Refik Utku Burhanettin c;alcıh ve 2 l/6/939 ila 

KarffYaka 14 941 Yoni Jaon 

pata cd. 42/ 1 içlcill gazino 30/6/9 39 
1/8/939 ila 

27/9/939 
Donanmacı 

JIJC:D • DOOER 1 
llARJIAlf llAJUJIESi 

YENİ NF.ŞalYAT 

ISLAM-rVRK 
AJISIKLOPEDISI 

_ _ _ _ _ _ auretiyle ve 844 no. lu emllk ve eytam 
ılJ'',..c::,_><:><::><::-><::><::>"~-~~:::::-..c~-::::>'1-=><-~fJ' bankası kanunu mucıöince bir defaya 

Muradiye 7 4 hizmetçi 1/1 O /94 1 - 30 
10/941 

Kombavn 
33 UncU sayısı Ahmet Arift paşa; Trab-

ı' Kı·r· alık mahaus olmak üzere arttırması 1s1G/942 
1 Pergembe günil saat 11 de icra dairem.iz 

Nisbeti 
% 

K. 7 
B. 10 
M. 8 
H. 2 

Matrahı kazanç 
L. K. L K. 
466.00 5S.73 

buhran 
L K. 
30.25 

F. zam Hava K. Y. zam C. Cilt varak 
L. K. L K; L K. No. No. 
56.82 21.04 16.38 ' '43 Hemen~ lmllamlmaımt bir hal- zonlu Arlft, Ariy, Lisan, fıkıh, kanun ı 

de BiÇER - DöOER harman ma- bakımlarından Ariyet; her bakımdan 1 
TOTON DEpnsu ı' içinde yapılmak üzere bir ay müddetle 

U satılığa konuldu. Bu arttırma neticesin-

lünesi cKom'bayn:. mühim miktar- Arız ve Arıza kelimeleri hakkında M. ı Baımahande ÇayD'lı bahçe Melez ı' 
da yedek parçalan ile birlikte satı- Zeki Pakalın, Sadettin N~t, Ömer 

1 1 caddesinde 18 numaralı iki katlı ve 
lıkbr. ~ .. Rıza Duğrul, temyiz mahkemesi reisi 1 ı pencereleri demir lcanatlı 560 met-

Taliplerin Aydında Omıan Bal- ~ı Atı· Himmet Berki ve profesör İsmail se murabbaı arsa üzerine inp edll-1 
kan Makine tamirhanes; .... müra- •,~ 1 • ı. · k 400 bb ...... ·, Hakkı İzmirlinin izahatını havi olarak , mıo uu ah metre mura aı 

.._caııoca•tl•a•rıMMllOlll••lıocııac:ı5ıoaıG(ıc:ıllıa5ıa2a)occ,.~ çıkmıştır. ı bina depo olarak ldraya verilecek- ı 
------------------------------- ı' tir. isteklilerin sörmeaine her za- 1 

ı 1 man açıktır. 1 - 8 (1112) ı 
İzndP Jfınlalıa ilıtbat Müdürl,,,.nden : 
lstanbuldan getin1mekte olan hq metre mlüphk okaijen tüplerinin - tüp 

depozitow hariç lzmirde 812 kmup satılmasına belediye encümenince karar 
"'en1diii ilan olunur. 271 O (fi 61) 

EGE HALKINA 
MOJDE BELEDiYE EGE HALKINA 

MVJDE 

Sahil Park Gazinosu 
Çok büytik fedakirhllarla geHrtmeie mllVlllfak ol6ılwm 

l'ürlıfycnln ...,._,,yıkım oe aa ~al 

Bn. l\'lüzeyyen Senar 
ı, .;AYıa'MLiC:iJ1NıJ1N8ü tt••AREH 

lıonserlerlne IJcqlıyacalatır 
}{ısa bir müddet için getirmeje muvaffak olduğumuz sevimli yıldız ve 
ses kraliçemizi görmek ''e dinlemek brsatmı kaçırmamanızı tavsiye ede 
~~ -M~ftriJet· 

- - ' - -- - ---. 
ÇEŞME ASL1YE HUKUK MAHKE

MESİ: 
GIY Af' KARARI 

Tebliğ ettiren: Çeımenin Sakarya ma
hallesinden Süleyman kızı ve Hasan 
Alan kansı Saadet. 

TebUI olunan: tmıir Delirmen dağın
da Remziyenln aile evinde Keresteci 
Mehmet nezdfnde Çeşmeli Hasan Alan. 

Tebliğin mevzuu: Aleyhlnize ikame 
olunan boşanma dAvası zımnında tayhı 
ve ilin olunan 30 / 4/942 tarihinde mah
kemeye gelmediğiniz cihetle hakkınızda 
gıyap karan ittihaz edildikten sonra mu
hakemeye devamla duruşma 28/5/942 
günü saat 10 taliki auretiyle muamele 
ifa edilınlf oldutundan yapılan muame
leye bet gün içinde itiraz edebileceiiııiz 
ve bu müddet zarfında muameleye ~ 
vam için mahkemeye müracaatla diğer 
bir gün tayin ve hasma tebliğ ettirebile
cejin.iz hukuk usulü mUhakemeleri ka
nunun 402 nci ve itiraz etmediğiniz tak
dirde bir daha muhakemeye kabul edi
lemiyeceğiniz 405 nci maddelerine tev-
fıkan teblığ olunur. 2707 . (1151) 

de satış bedeli her ne iluna olsun en 
çok arttıranın üzerine ihaleli yapılacak
tır. Satış pefin para ile olup miifteriden 
yalnız yüzde iki buçuk deDMiye masrafı 
alınır. İpotek sahibi alacaklılarla di~er 
alacaklılann ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzeriodeld haklarını 
işbu ilAn tarihinden itibaren 15 gün için
de evrakı müsblteleriyle birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde haklan tapu aicllince mali'ım ol
madıkça paylafmadan hariç kalırlar. 
1/6/~ tarihinden itibuen prtname 
herkese açıktır. Talip olanlanD yüzde 7 
buçuk teminat akçuı VeJa milli bir 
banka itibar mektubu ve 940/U904 cıo.. 
ya nuınaruiyle 1z:rnlr ikinci icra memur
luğuna milracaatlan ilAn olunur. 

2189 (1156) 

. .. 80 08 19 

Yukarıda isim ve unvanlariyle ticaretgah adresler yazıla iki mükellef namına 
muhtelif yıllar için tarh olunan vergiler isimleri hizasında söeterilmittir. Bu 
mükellefler evvelce aöstermiı olduk.lan adreslerde her ne lcadar aranmıı ise 
de bulunamadıkları teebit edüdiinden ilin tarihini takip eden günden itibaren 
30 gün içinde mezkur vergilere itiraz haltları olduğu 3692 sayılı kanunun 5 
ve 1 O ncu madeleri hükmüne tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 2704 (1158) 

inllbarlar tzınlP BafmüdÜl'Wjünclen : 
941 mah yıh tütün, ~ Ye barut beyiye tezkerelerinin müddeti 31 /S /942 

tarihinde bitecektir. 
9•2 mali yılma ait rabutnaıneler 1 Haziran 942 elen muteber olmak üzere 

18 M.,.. 9'42 paz&rte.i «iinünden itibaren deiiftirllmeye haşlanacaktar. 
Büumum bayı1erin 31 May19 942 tarihine kadar beyiye tezkerelerin deif9-

tirilnıelerl ilin olan ur. l .S 16 2 691 ( 1 164) 

lzmir Vilayeti daimi encümeninden: 
Nevi No. 

Bulunduiu 
Kaza Mahallesi Sokaiı 

Su değir- 3 ödemİf Y uaul dere köyii ile çay ke-
meni bülbüller köyü arasında nan 

Mubamınen 
bedeli 
L K. 

1500.00 

Teminat 
mikdan 

L K. 
113.00 

izahat 
Tamamı 

1 - Yukarıda eveafı yazılı • değirmeninin mülkiyeti satılmak üzere aleni müzayedeye çıkarılm.,tır. 
2 - Müzayede müddeti 9/5/942 tarihinden itibaren yirmi alin müzayed97e ve ihale muameleei yevmi ihale olan 

28/5/942 tari.hiAe müaadif perwembe gilnü 9Ht 10 da viliyet daimi endimeninde yaptlacaktır. 
3 · - Muvatkat teminat mikdan 113 liradır. Talipler bu mikta? teminab mulıaee'beyi huausiye Tez..-ine yabr~ 

ralt makbuzlaıuu encümene ibraz edeceklerclir. 
4' - Taliplerden gayri menkuln aönn.k iateyenler ödemit bz.aa muhaaebei hu.uaiye memudujuna ve .. raiti müz.. 

yedeyi öirenmek iateyen1erin her gün lzmir muhasebei buaulİye varidat dairee~ mezkur kaza mubuebei ~· 
memurluğuna müracaat edebilecekleri ilAn olunur. 2S94 ( 1123) 

• 



SİYASI VAZİYET ··········-----
Alman ve Rus 
taarruzları et
rafında propa

gandalar 
---*---

Vi'i lıüfıümetinden 
ziyade B. ı.avaı sıJıışıJı 
vaziyette • irandalıi 
i.tj1an ve Ras yardımı 
Radyo gazetesine göre Almanlar tara-

Iından Kerç yarım adasında giri§ildiği 
bildirilen taarruz hareketi bütün dünya 
hasın ve radyolarını meşgul etmi~r. Bu 
hususta yapılan tefsirler, her zaman ol
duf,'ll gibi biribirjne zıt iki görüşü ifade 
tdiyor. 

Mihver, geçen yaz aylarında olduğu 
gibi dil ku11anıyor ve Rus kıtalarımn 
yok edildiğini bildiriyor. Aynı zamanda 
bunu yakında daha büyük zaferlerin ta
kip edeceğini söylüyor. 

Müttefik radyoları da, Moskovadan 
alınan haberlere dayanarak Kerç yarını 
adasında Alman taarruz hamlesinin şid
detli olduğunu ve Sovyetlerin geri çekil
mek zorunda kaldıklarını, fakat ortada 
bozguna benzer bir hal olmadığım iddia 
etmektedirler. Anglo _ Saksonlar bu id
diaları, Almanların evvelki gün Rusları 
hezimete uğrattıklarını söylerken dün 
de harekatın elverişli şekilde inkişaf et
tiğini bildirmelerini göstererek doğru 
buluyorlar. 
. Ru.slar da Harkofta taarruza geçerek 
ılk Alman müdafaa hatlarına nüfuz et
mişlerdir. Anlaşılan her iki taraf ta hem 
kendi halkına, hem de tarafsızlara hitap 
ederek tesir yapmak istiyorlar. 

PROPAGANDA 'OSTONE 
PROPAGANDA 
Romanya radyosu Kerç muvaffakıyet

lerini büyük muvaffakıyetler şeklinde 
Rumen halkına bildirirken cmüstakil 
Romanya> adlı gizli radyo müdahale 
ederek Rumenlere şunları söylemiştir: 
cRus taarruzu bUtün şiddetiyle devam 
ediyor, ilk Alman hatları kınlmışbr. 
Kerç yarını adası harekatı hakkında Al
man propagandası bütün gayretini sarf 
etmektedir. Hakikatte ise Alman taar
ruz k~dreti kırılmıştır. Almanlar geçen 
ııen~kı kadar kuvvetli değildirler; Kerç
tekı son harekAt bunu göstermiştir.> 

İngiliz radyosu da Bulgarca neşriya
tında; cKerç yarım adasında Alman za
yiatı o kadar ağırdır ki Almanlar bura
da gayelerine varsalar bile, bu kendile
rine pek pahalıya mal olacaktır ve Kerç 
yarım adasından Kafkasya kıyılarına 
sıçramalarına mani olacaktır. Hava M
kimiyeti de Rusların elindedir> demek
tedir. 

A.MER1KA - vışt 
Günün başka siyasi olaylarına gelin

ce: Amerika - Vişi münasebetleri günün 
en çok dikkatini üzerine çeken badisesi 
olmakta devam ediyor. 
Amerikanın Vişi hükümeti ile değil, 

doğrudan doğruya Martinik adası Ko
mutanı Amiral Rober ile görüşmesi na
zarı dikkati celbetmektedir. 

Amerika Hariciye Nazırı Kordel Hul 
bunun sebebini izah ederken Lavalin 
Almanyadan emir aldığını ve Lavalle 
görilşiilemiyeceğini söylemiştir. Ameri
ka gazeteleri de Laval hakkında şiddetli 
neşriyatta bulunmakta ve Lavalin Mar
tinik işine karışmıyacağmı belirtmekte
dirler. 

B. LAVAL NE YAPACAK? 
Anglo - Saksonlar, Madagaskar ve 

Martinik işlerini bir az da Vişinin iç du
rumu için ihdas ebnişe benziyorlar. Bu 
vaziyet önünde Laval için yapılacak iki, 
hatta üç iş vardır: 

1 - Anglo - Saksonlara karşı uysa) 
hareket etmek, ki Laval bunu yapama? 
Çünkü kendisinden evvelki hükümetler: 
bu uysallıkları dolayJSiyle şiddetle ten
kit etmiş ve ancak bu siyasetin önüne 
geçmek için iktidar mevkiine geçmiştir. 

2 - Serl. davranmak. Bu da her ik: 
Anglo - Sakson devletle harbe girmek 
demektir. Laval gibi kurnaz bir adamm 
bunu yapmıyacağı aşikardır. Peten dr 
bı.:na razı olmaz, olsa bile, Hindiçiniyı 
japonlara veren bir hükümetle Fransız 
halkı ve donanması Anglo - Saksonlara 
karşı harp edecek midir? 

3 - Nihayet Laval için yapılacak tek 
iş iktidrır mevkiinden çekilmektir. Bel
kide Anglo Saksonlar bunu temin etmek 
istiyorlar. Hatta bu suretle ihtiyar Mare
şala rağmen iktidar mevkiine gelen La
valin çekilmesini temin etmek suretiyle 
Petene hizmet etmiş olacaklarclır. Fakat 
l.avalin kolay kolay iktidar mevkiinden 
çekilmiyec~ği de muhakkak gibidir. Bu
nun için bu Martinik meselesinin nasıl 
halledileceğini bilen yok demektir. 

1RANDAKt 1SYAN 
Tahran radyosu, İran gazetecilerinin 

:suallerine Harbiye Nazırı Cihanbaninin 
Azl.oı..bayecan isyanı hakkında verdiği ce
vabı neşretmiştir. General Cihanbani 
«bazı macera perest kimselerin ihtira
siylc çıkan bu Azcrbayecan isyanı olduk
ça genişlemiştir. İran askeri harekatına 
devam etmekle beraber, Rus askerleri
nin bu husustaki yardımları İran işle
rine bir nıüdahnle sayılamaz.~ demiştir. 
lran harbiye nazırının Azerbayecan ha
reketine «oldukça genis~ demesi dikkati 
çeken bir haldir. -----·-----Mısır • Habeş münase-

betleri iade ediliyor 
Kahıre, 14 (AA) - Hab~ harici

ye miısteşarı T osnay, Adis - Ababadan 
buraya gelmiştir. Kral Farug~ a Habes . ~ 

lmpnratorunun bir mektubunu hamildir. 
Mısır ve Habeşistan arasında yeniden 
•İyaai miinaııebetlerin iadesini ~öriişe
celc:tir. 

YENi ASIR CU MA 194!. s m _ !iL _ _ -- JJMAYJ S 

« ATLANTIK )) TE 
---*---

Yeniden 
Harp tahminleri 

----·*---

Asıl taar-

ZEH.RLI GAZ iŞi 
- --·*·---

Zaferden 
epeyce va- ruz nerede 
pur batırıldı başlıyacak? 

ümidi ke
serlerse •.. 

- *
Almanlara göre JJJ 
bin tonıuıı uapur daha 
IJat!rılmq bulunuyor 
Bcrlin, )4 (AA) - Alman tebliği : 

Atlantiktc İngiltereye giden bir gem! 
kafilesine hücum eden denizaltılarımız 
günlerce süren muharebeden sonra 31 
bin tonluk gemi bat.ırmışlarclır. 
Diğer denizaltlarımız Atlantiktc 82 

bin tonluk 12 gemi batırmıslardır. Bir 
topçeker de batırılmıştır. · 

--- o- --
EsJıi Panama 
Cümlıurreisi Brezil· 
yada lıalıyor 
Riyo De Jane!ro, 14 (A.A) - Eski 

Panama cümhurreisi Aryas son defa 
fikrini değiştirerek Brezilyada kalmağa 
karar venniştir. ____ _,,_,,~.......--~~ 
Afrika ve Akde-
nizde yeni har~~ 

hareketleri 
---·*----

Kahire, 14 (A.A) - Merkez kesi
minde bir l n~iliz müfrezesi on beş düş
man tankına hücum ederek düşmanı ka
çırtmıştır. Ayni kesimde bir topçu kıta
mız bir tank birliğini çekilmeğe mecbur 
etmiştr. T mimi ve Gaza arasında düş
man kuvvetleri dağıtılmı::}tır. 

tTAL YAN TEBLICI 

Roma, 14 (AA) - iltalyan tebliği: 
Sirenaikada kara harekatında bildiril
meğe değer bir şey yoktur. Alman av
cıları iki düşman uçağını düşürmüşler
dir. 

Düşmanın Bingaziye karşı yaptı ğı 
akında bir uçak düşürülmüştür. Bin~a
zide ağır hasar yoktur. Maltaya akınlar
da iki Spitfayer düşürülmüştür. 
Düşman denizalhlan Akdeniz kafi 

1elerimize hücumlarında hiç bir netice 
alamamışlardır. 

MALTADA 
Malta, 14 (A.A) - Dün düsmantn 

iki avcı, b ir bomba tayyaresi muhtemel 
olarak tahrip edilmiştir. Dün sı;ece de iki 
bomba, bir avcı tayyaresi tahrip edil
mi-:tir. 

B,.rlin, 14 (A.A) - Alman tebliği: 
Maltada düsmanın uçak meydanları 

bombalanmış, bir çok isabetler kayde
dilmiştir. 

Uzak doi!n harpl~ri 
(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

isabetler kaydedilmiştir. Aynca 25 tay
yare hasara uğratılmıştır. Bu hareketten 
bir uçağımız dönmem:ştir. 
LAŞYO TAHRİP EDİLDİ 
Çung King, 14 (A.A) - Çin kuvvet

leri Laşyoyu boşaltmadan evvel burada 
mevcut bütün harp malzemesini götür
müşler ve binaları düşman tarafından 
kuUanılamıyacak hale koymuslardır. 

JAPONLARA HÜCUMLAR 
Yeni Delhi, 14 (A.A) - Akyaba yapı

lan hnva hücumunda yerde dagmık bir 
halde bulunan Japon uçakları ortasına 

bombalar atılını~tır. İki düşman uçağı 
hasara uğratılmıştıı·. 

Yeni Dclhi, _14 (A.A) - Tebliğ: Çar
şamba günü Ingiliz tayyareleri Sinvig 
nehri sahillerinde diisman mevzilerini 
bombalamışlrdır. 

KARŞILIKLI HAVA 
HÜCUMLARI 
Karnbeı-a, 14 (A.A) - Ambuan'da 

tayyarelerimiz bir düşman gemisini ba
tırmı~larclır. Diğer iki gemiye isabet kay
dedilmiştir. 

Port Moresbiye taarruz eden O ti
pindeki Japon uçaklarından altısı düşü
rülmüştür. 

Rabaoda on beş düşman bomba uçağı 
tahrip edlmişlir. Düşman avcıları mu
harebeye yanaşmamışlardır. Aynca düş
man gemilerine hücum edilmiştir. 

ALMANLARA GÖRE 
JAPON DENİZCtı..iôi 
Berlin, 14 (A.A) - Doyçe Aegeman

ya Çaytung yazıyor: 
Mercan denizi muharebesi İngiltere 

ve Amerikada büyük akisler yapmıştır. 
Bu deniz harbinde safıharp gemileri mu
harebeye yeni bir tarzda işfıak etmiş
lerdir. Şimdiye kadar büyük muharebe 
gemileri tayyare gemilerini himaye 
eder ve harbın temel direklerini teşkil 
ederdi. Vaş!ngton muahedesi Japonların 
büyük gemiler yapmalarını tahdit etti
ğinden Japonlar uçak gemilerinde iis
tünlüğe ehemmiyet vermişlerdir. Bu su
retle deniz ve hava harpleri için yeni 
bir formül kabul etmişlerd:r. Bu formü
lün üsti.inlüğü her yerde kendini göster
miştir. 

--~o---

İngllizler batı Alman-
,,~~'• bombaladıfap 
Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği: 
İngiliz lıçaklan bulutlu havadan isti

fade ederek hah Almanyaya akın etmiş
lerdir. 

-*-
Kerç taarruzunun 
şaşırtmaca olduğu, 
asıl taarruzun 
ı..eningradda fJaşlı~a
cağı söyleniyor 

-*-1:.ondra, 14 (A.A) - Royter bildi-
riyor. Leningrad etrafında Almanlar 
Ruıı tanklarına karşı 6 pusluk toplar kul 
]anıyorlar. Voro~ilofun yeni tankları bu 
topların çoğunu tahrip etmiştir. 

Kırım muharebelerinin ehemmiyeti 
aşikih ise de Leningrad etrafındaki mu
harebelerin alevlenmesi de çok mühim
dir. Zira Leningrad bürosunda Sovyet
lerin vaziyeti iyileşmiştir. 

ASIL BOYOK TAARRUZ~ 

- *Alma nlar zehirli gaz 
lıullanmağa başlıya
calılare deniliyor 
Londra, 14 (A.A) - Salahiyetli mah

fillerde mevcut kanaata göre Alınanlar 
Sovyet Rusyada harbı kazanacakları 
kanaatını besliyorlarsa zehirli gaz kul
lanmıyacaklardır. Fakat bir yeis daki
kasında buna karar verirlerse pişman 
olacaklardır. Zlıa her ne kadar Alman 
kimya fabrikaları büyük gaz stoklan vü
cude getirmişlerse de İngiltere şiddetle 
mukabelede bulunmak için ]azım g~ldiği 
kadar mücehhezdir. 

--"'""'''"'""o"""""""'--
Manşta 2 hücum 
bot u battı 
Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği: 
Manişte 2 hücumbotu batırdık. 

-----·~tt------

Bazı yabancı müşahitlere göre Kmm 
taarruzu, Hitlerin asıl taarruz hedefini 
gizlemek İçin yapılmış bir hiledir. Al
manların asıl büyük taarruzlarını Lenin- F 
gradda yapmalan muhtemedir. ransaya 
Kere harlJı Almanların , 
l eh ine bitti · mare~aı Göring 
Moskova, 14 (A.A) - Unayted ~ 

Pres biJdiriyor: • t d•? 
Sovyet tebliği Kerç yaum adası mü- ne IS e 1 • 

clafaacılarmın Alman kara, deniz ve ha- ; 
va kuvvetlerinin şiddetli taarruzu karşı- · 
<ıında düşmana ağır kayıplar verdirerek 
intizamla geri çekildiklerini bildiriyor. 
Düşmanın üstün kuvvetleri önünde 

bu geri çekilişi kabul eden Rus baş ku· 
mandan1ığı Kerç meydan muharebesinin 
Almanlar lehine bittiğini söylüyor. Bu 
ecri çekilişin genişliği belli değildir. 
Fakat intizamla olduğu yolundaki Sov
yet tebliği Kırımdan Kafkasyaya gid en 
vol ÜzP.rndeki Sovyet hattının sağlamlı
ğını gösterir, 

RUSLAR HALA KERÇ 
YARIM ADASINDA 
Londra, 14 (AA) - Aln1anların 

Kere yarım ada~ında kazandıklarını bil
dirdikleri muvaffakıyet haberleri milbale 
ğalıdır. Ruslar topnk bırakmış olmakla 
beraber hala yanm adada tutunuyorlar. 

-------~--·~--
Vişi sıkı şık hald~ 

- *-(Ba1tarah 1 inci Sahifede) 
AMERıKANIN JSTECi 
Stokholm, 14 (AA) - Martinik 

adası hakkında amiral Robertle Ameri
ka hükümeti arasında cereyan eden mü 
zakereler Amerikanın kat'i h areketi 
hakkında şüphe bırakmıyacak mahiyet
tedir. Bu adada Amerika hükümetine 
terassut salahiyetini vermiyecek olan bir 
anlaşmaya birleşik devletler razı olmı
yacak]ardır. 

B. LAV ALIN NOT ASI 
B. Lı,walın Vişideki Amerikan mas

lahatgüzarına verdiği nota henüz Va
qingtona gelmemiştir. Amerika amiral 
Robertle yaptığı müzakerlerden Vişiyi 
haberdar etmeğe lüzum görmemiştir. 

Vişi, 14 (AA) - Fransız hükümeti 
dün Va§ingtona Martinik hakkında bir 
nota vermiştir. 

B. HULUN BEYANATI 
Vaşington, 14 (A.A) - Hariciye 

nazın kordel Hull gazeteciler toplantı
sında demiştir ki: 

- Amerika birleşik. devletleriyle 
Martinik makamları arasında yapılan 
anlaşmaları Vişi hükümeti tanısın tanı
masın bunun Amerika vaziyeti üzerinde 
hiç bir tesiri olmıyacaktır. 

MADAGASKAR VE 
HOR FRANSIZLAR 
Londra, 14 (AA) - Hariciye nazır 

lığının neşrettiği bir demeçte hulaseten 
deniliyor ki: 

Evvelce bildiridiği gibi İngiltere Ma
dagaskarda Fransız hükümranlığını mu
hafaza etmek azmindedir. İngiliz hükü
meti kurtarılan bu topraklann idaresine 
hür Fransız komitesini iştirak ettirmek 
niyetindedir. 

MÜZAKERELER 
Vişi, 14 (A.A) - Laval, Debrino ve 

Amiral Darlanla uzun mUddet göriiş
müştür. 

---NıNtıONıNtı--

P a pa n J 0 hitabı: 

- *-(Baştarah 1 inci Sahifede) 
« - istinasız bütün milletlere bugün 

sulh lehinde bir hitabede bulunuyoruz. 
Bir kere daha sulh sözünü tekrarlıyoruz 
Bu sözli tam bir tarafsızlıkla ve her kes 
için ayni muhabbetle söylüyoruz. Sulh 
sözünü her söyleyişimizde şu veya bu 
tarafı gücendirmek ihtimalleriyle karşı
laşıyoruz. Siyasi ve askeri alaylardaki 
kazançlar filiyatta sulhu imkansızlaştır
mııkta, harbin tahribatı ve felaketleri ise 
çoğalmaktadır. Harp aileyi yok etmek 
tehdidini gösteriyor. Her ne bahasına 
olursa olsun aileyi korumak lazımdır. 
Cemiyetin ilk müvesi ailedir. 

Bütün devlet adamlarını itidalli bir 
sulh için h.iç bir fırsatı kaçırmamağa da
vet ediyoruz. ~ 

BER.LlNDEKt TELAKKİ 
Berlin, 14 (A.A) - Yarı resmt bir 

kaynaktan bildiriliyor: Berlin siyasi 
mahfilleri papanın radyo nutkunu hıris
tiyanLk akidesine dayanan ve katolik 
kilisesine bağlı bir demeç sanmaktadır
lar. Berlin bu gibi hallerde daima oldu
ğu gibi siyasi bir vaziyet almaktan çe
k.inmektedir. 

----· ----
M o s kova, l 4 (A.A) - Sovyet res-

mi ajan&ının Cenevreden aldığı bir ha
bere göre Almanlar Fransa, Belçika ve 
H ollandadan işgal kıtalarını geri çeke
cekleri günü düşünerek buralarda jkti
sadi ve stratejik menfaatlerini korumak 
için mülki ve askeri tedbirler ahyorlar. 

Fransaya gid en Göring Vişiden Fran 
sız bahriye tezgahlarının tahliyesi hak
kındaki kararlaştırılan bir planın kabu
lünü rica etmiştir. 

Alınan hükümeti, b abda vaziyeti de
ğişirse bu tedbirin stratejik büyük ehem 
miyeti olacağı kanaatindedir. 

Yine Cenevreden gelen haberler. La
va} hükümetine bildirilen bazı ih2ari 
§artları gösteriyor. 

Bu haberlere göre Puis bölgesindeki 
uç.ak, fabrikasının, otomobil fahrikala
nndan bir kısmının ve 1 8 bin mütehas
sıs Fransız i~çisinin tahliy~ ile başka yer 
lere nakli derpif ediliyor. 

~--~~~·---~tt~-~--

Makineve 
,, erilirken 
ıuat ... --HARKOF VE LENINGRADDA 

VAi iYET 
- *-Moskova, 14 (A.A) - Moskovadaki 

Amerikan radyonun tefsircisi Mareşal 
Timeçenko kuvvetlerinin Harkof önün
deki Alman müdafaasıwn ilk hattını 
yarmış olduklannı söyledikten sonra 
~öyle demiştir: 

Sovyet kıtalan şimdi ikinci hatta ve 
Jiarkof şehrine ilerlemeğe hazırlanıyor
lar Timoçenkonun bu taarruzu yalnız 
Almanları Kınından çevinnek için yapı
lan bir şaşırtma hareketi değildir. Savaş 
şiddetle devam ediyor Kerç muharebesi
ne gelince iki tal'afda büyük ölçüde sa
vaşlar için çok dar olan yarım adanın 
muhafazasındı.ki önemi tamamiyle 
müdriktir. Rust~r yeni mevzilere çekil
miş olmakla beraber muharebenin neti
cesi baklandaki güvenlerini muhafaza 
etmektedir. • 

Moskova, 14 (A.A) - Leningraddan 
alınan husus~ bir telgrafta şöyle denil
mektedir: 

Almanlar Kızıl ordunun hücumuna 
mukavemet için yaptıkları ümitsiz te
şebbüslerde asker ve malzeme bakımın
dan ağır kayıplara uğrayorlar. Sovyet 
topçusunun şiddetli ateşi ve Rus bomba 
uçaklarının akınları piyadeye yol aç
makta ve düşmana ağır kayıplar verdir
mektedir. Havalarda üstünlüğü elinde 
bulunduran hava kuvvetlerimiz düşman 
mUnakale hatlarını geceli gündüzlü 
boınbalıyarak Alman takviye kuvvetle
rinin b.arek eilni zorlaştırmaktadır. 'Oç 
gün süren harckştta kıtalarımız yüzler
ce Alınan askeri öldürmüş zengin bir ga
nimet ele geçirmişlerdir. Tayyarelerimiz 
bir dilşman koluna hücum ederek on 
tank tahrip etmişlerdir. Sovyet kıtaları 
ilerlemelerine devam ed:yorlar. Alman
lar bunu önlemeğe çalışıyorlarsa da 
çekilmek zorunda kalıyorlar. 

Moskova, 14 (A.A) - Harkof cephe
sinden Krasnya Zvezda gazetesine gelen 
telgrafta şöyle denilmektedir. Almanlar 
insan ve malzeme itibariyle ağır kayıp
lar veriyorlar savaş alanında bir çok 
malzeme bırakıyorlar. Sovyet hücumu 
o kadar şiddetli ve ilerleme o kadar hız
lıdır ki dilşman alelacele çekilirken ne 
toplarını ne de mühimmatını almağa va
kit bulamamaktadır. 

BiR JAPON VAPURU BATTI 
Tokyo, 14 (A.A) - Harbiye ve Bah

riye Nazırlıktan tarafından neşredilen 
mÜ§terek bir tebliğde 9 Mayıs gecesi do
ğu Çin denizinde bir düşman denizaltı
sının bir japon yolcu vapurunu torpille
yerek batırdığı ve bu denizaltının da ja
pon deniz kuvvetleri tarafından batırıl
mış 'Olmasının muhtemel bulunduğu bil
dirilmektedir. 

Çay ve kahve inhisarı 

Bu iki nıaddenin ucuzla
ması nıün .. kün görülüyor 

Halen ~ay ve kahve tic aretile uğraşan 11atafl" 
daşların uaz iyeti de düşünüldü 

Ankara, 14 (Telefinla) - Çay ve kah
ve inhisarı kanun layihasının muvakkat 
encümen tarafından müzakeresi bitiril
di. Encümence yapılan tetkikler sırasın
da yüksek istihlak rüsum1an yerine in
hisar tesis suretiyle çay ve kahvenin bu
günden daha ucuz ve memleketin her ta
rafında aynı fiatlarla satılmasının müm
kün olacağı da hesap edilmiştir. Ancak 
bu ucuzluk satış fiatlarma hükümet his
sesi olarak yapılan zamlar dilayısiyle el
deki stokların sarf ve istihlrutinden sonra 
mümkün olabilecektir. Son yedi senelik 
hesaba gör e memlekete senede 4 - 5 mil
yon kilo kahve, 800 bin - 1 milyon kilo 
çay getirilmektedir. 
VATANDAŞLARIN HUKUKU 
Encümende, inhisar tesisi yüzünden 

kahve ve çay ticaretiyle meşgul bulu
nan vatandaşların vaziyeti üzerinde de 

- ---
konuşmalar yapılmış, bu işin öted('Jl .b~ 
ri perakendeciliği, istihzari ve satışı)' 
meşgul olanlara inhisar idaresinin barı. 
lik ücreti mukabilinde bu maddeleri saı-
tırmağa devam etmesi encilmence te
menni edilmiş, gilmrük ve inhisarlar ve
kili de bu temenniyi kabul etmiştir. 

LAY!HADAN MADDELER 
Layihanın son şekline göre her ne'11 

kahve ve çayın istihlak için Türkiye~e 
sokulması, haliyle veya şekli değiştiril
miş olarak yurt içinde satılması devlet 
inhisarı altındadır. B u inhisar, inhi.sat• 
lar umum müdürlüğünce işlenillı. TUt· 
kiye dahilinde yetiştirilen yaş çay yap
rağının işlenmesi, kurutulması ve b\J 
maksatla çay yaprağının satın alınnıasl 
devlet inhisarı altındadır. Bu işler de"· 
let ziraat işlenmeleri kurumu Wafuı~ 
görülür, 

Istanbulda "17 ,, fırına 
artık un verilmiyor 

istanllulda ceza görınly en hemen flernen ltff ,,,,. 
f•ın IJuJunınadığı te essüffe tesfJft edildi 

- - -·-·- ,,.>(~------

İstanbul, 14 ( Yeni Asır ) - Vilayet cut olınadığını, miltenebbih-0lımyarak yl 
ve belediye, ekmek meselesi üzerinde ne ekmeğin tartısından çalan veya el
devamlı teftiş ve takiplerde bulunmak- meği hamur çıkararak muayyen tarb}') 
wdır. vali Dr. Lütfi Kırdar bu hususta ancak bu suretle bulan 17 fırına bugilll" 
beyanatta bulunarak, ..-imdiye kadar mü- den (dünden) itibaren un vArilmiyece'.., 

.,. ğini söylemiştir. 

teaddit teftişler görüp te ceza almıyan Yüksek fiatle ka~ak ekmek satan1at 
hemen hemen hlç bir fırın maalesef mev- da şiddetle takip edihnektedir. 

Jandarma erlerinin iaşesi hak
kında yeni bir layiha · 

Ankara, 14 (Telefonla) - Jandarma 
eratı, aidat ve yem kanununa göre istih
kakları kazana konmak suretiyle iaşe 
edileceklerdir. Bu suretle iaşe edilenler
den yemeğini kazanlardan alamıyanla
rın aynen veya konturat tutan üzerin
den istihkaklan peşinen verilecektir. Vi
l~yetlerdeki jandarma birlik ve müesse
selerinde dağınık halde bulurunaları ha
sebiyle kazandan iaşeleri mümkiln ola
mıyanların istihkakları mahalli raiç üze-

Bayrak koşusu 

rinden bedelen ve peşinen verilecektir. 
Buna dair hazırlanan yeni lAyiha mee-

lise verildi. 
JANDARMA MEKTEBİ 
MUALLlMLERt ÇOCALIYOR 
Ankara, 14 (Telefo:iıla) - Jandarma 

subay ve gedikli erbaş okullarının bU
tün teşkilatiyle Ankarada yerleştirilmesj 
dolayısiyle sınıfları ve ders sayısı arlaJl 
bu okulların öğretmen kadrosu da tezyit 
edilmektedir. 

devam ediyor 
~~~~~~~~~~----~~~~--~--~--

Erzincan, 14 (A.A) - Bayrak dUn verilen bayrağı alan atletler 8,30 da Şu 
saat 14,30 da Refahiye atletleri tarafın- şehri hudutlarına gelmişler ve bayrağı 

Su şehri atletlerine teslim etmişlerdir. 
dan halkın coşgun tezahürleri arasında 
hükümet dairesine bırakılmıştır. 

Erzincan, 14 (Hususi) _ Refahiyede 
Atatürkün misafir kaldığı ev önünde 

Amasya, 14 (Hususi) - Vilayet bu· 
dudunda Amasya atletleri tarafından 
alınan bayrak Tokat· atletlerine te.sllın 
edilmek Uzere yola çıkarılmıştır. 

"Istanbul balık avcıları sana
y!i birliği'' kuruldu 

Taze, nefis ve ucuz balıfı temin edUecefı 
Ankara, 14 ( Hususi ) - Yarın resmi sulleri zenginliğinden mümkün olduğll 

gazetede • İstanbul ve civan balık avcı- kadar çok faydalanmak çareler:ni tatbik 
lığı sanayii birliği • adında bir müesse- edecek ve pahalılık yüzünden balık ye-
senin resmi statüsü neşrolunacaktır. Bu mege ~amamış olan halkımıza taze, 
müessese memleketimizdeki deniz malı- nefis ve ucuz balık arzedeci?ktir. 

Maliye tahsildarlarına 
ltayvan yemi 
Ankara, 14 (Telefonla) - Maliye

nin atlı tahsildarlarına hayvan bedeli ve
rilecektir. 

--roır-..ıt-.-.ıcıOWı#ll--

Tefınifı terimlere 
Jıornisyonu toplandı 
Ankara, 14 (A.A) - Tekiıik terimler 

komisyonu bugün kurum merkezinde 
toplanmış ve çalışma takımlarının ilk 
verimleriyle çalışma yolları üzerinde in-
celemelerde bulunmuştur. 

1-Brodvay 
Çıl~ınlıkları 

inşaat ve işletme 
tefınisyenJerile eczacı 
v e Jıimyalıerler 
ltafılıında 
Ankara, 14 (Telefonla) - 3659 sa· 

yılı kanuna tabi yerlerde müstahdem ta· 
biplerle avukatlara ait olmak üzere ko
nulmuş bulunan hükümler ayni kanU"' 
nun 1 O nci maddesi mucibince her biı 
teşekkül veya müessesenin hususi bün• 
yesine ~öre istihdamına lüzum göreceli 
inşaat ve işletme teknisyenleriyle ecza
cılar ve kimyagerler hakkında da tatbik 
olunacaktır. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

Emsalsiz şaheser 

Birden iki 
2 - PARA 

HIRSI 
Lana Turner - Joan Blondel Lynn Bnrri - Henri Wilco:ım11 

SEAN SL AR : 
PARA IDRSI : 2.30 - 5.20- 8.10 .• 

B. ÇILGINLIKLARI : ._00 - 6 .45 - 9.30 .. Cumartesi, Pazar 13 te .. 


