
Ciimhun,,ethl "e Cilmhuriyet eanlerinm be~ai 111bahlan çıkm siyad ga..ıetedfto. YENİ ASIR Matbaasında basılm1$hr-

Bütün hububata hükümetçe el kondu 
Dünkü hazin yıldönümü ve ihtilal 

Hava şehitlerimizin mü
barek hatıraları anıldı 

imanlar 
iki yerde f e
na durumda ---*' __ _ 

Eğt•r bir gün savaş-
mak mukadd~rse .•• 

~J~:ti~;,• Türk Nllleti ve Havacıb
eı istiklalini korumasını 

---*··---
Harkot v ... Leningrad 
da birinci Alman 

hatları aşıldı 
bilecektir- ~*~ 

Dün lzmirin düşman iıgaline girdiği Harkolta 150 den lazla 
kara günün yirm.ı üç~~cü yıldö~~~ü ~.e tank tahrip edilclL Le-
yudun hava ıehıtlennı anma gunuydu. • 
Bu itibarladır ki lzmir, hava ıehitlerini ningradda Alınan ntÜ• 
anma gününü daha içten duyarak, daha dalaası Umitsiz 
derin bir anlayııla anmıı. Kadife kale- " 
dcıki ıehitlikte yapılan ihtifal çok mües- Moskova, 15 (A.A) - Sovyet tebliği: 
sir olmuıtur. Kocalarını, kardeşlerini, ha- 14 mayıs gecesi Kerç yarım adasında 
ha ve oğullarını yurt semalarını korur- inatçı muharebeler devam etmiştir. Bir
ken şehit vermiı kadınların, kızlann, ço- liklerimiz Harkof istikametinde taarruz 
cukların ve anaların hıçkırıkları ve göz mahiyetinde savaşlar yapmışlardır. 
yaşlan günün heybetine bir kat daha Başka cephelerde b:ldirilecek bir şey 
heybet katmış, aziz ve kahraman şehit- yoktur. 
ler hatırlanmııtır. Moskova, 15 (AA) - Sovyet tebliği-

IHTiF AL ALAYI ne ek: Harkof cephesinde kıtalanmızın 

Sovyetlerin ellerine geçen toplardan biri 

• • 
cınayetı Ovacık köyü 

Maznunların ida
mı talep edildi 

Bayan Vt-caht-tle aşıkının davası hitivor 
Dünkü ihtifalden. üç mtiba 

ihtifal alayını bir piyade bölüğü, bir ilerleyişi devam etmiştir. Bir teskilimiz 
hava bölüğü, bir deniz müfrezesi, polis ]500 Alman askeri öldürmüş, 150 esir, 
ve belediye zabıtası müfrezeleri, izciler bir çok mühimmat almısbr. Bir köyde 
tetkil ediyordu. Jhtifalde kor komutanı 135 Alman asker! öldürülmüştilr. 

Do~uda 
kat'i safha 

---*·---
1942 yaz aylarında 
yapdacalı saucqlarda 
lleDI olacaldır-

SEVKET BİLGiN 

Doğu cephesinde, dünyanın umuınt 
-1Akasını tahr:k eden büyük çapta kat'i 
hareketler safhası başlamıştır. 

8 mayısta, Kerç yarım adasında taar
l'Uza geçen Alman kuvvetleri, kanlı mu
harebelerden sonra, bütün yarım adll
dan Kızılları atmağa ve kış harbi esna
llnda kaybettikleri mevzilerde yeniden 
)erleşm~e muvaffak olmuşlardır. 

İngiliz kaynak.lanna göre, general von 
lneist ordulan, bu mühim neticeyi al
lbak iı;in o kadar müthiş kayıplar ver
lrllşlerdir ki, şimdi buradan Kafkasyaya 
lıçramak cilretinl uzun zaman göstere
lhiyeceklerdir. İngilizlerin ümitleri bun
dan ibaret değildir. Rus mukavemet 
kudretinin 1941 mucizes!ni daha bir de
fe tekrar edebilece~ni, bu sefer, Sov
)etlerin hava UstUnlUkleri ve Alrnanla
bn hiç te dununda olmıyan zırhlı kuv
"etleri sayesinde, karşılasacaklan her 
4larbeyi önlemeğe muktedir olacaklannı 
iddia etmektedirler. Diğer taraftan Do
lu cepheS:nin en cenup kısmında teşeb
busun Almanlar elinde bulunmasına 
lbukabil Kursk _ Harkof - Taganrog 
~nda mareşal Timoçcnko ordulannın 
tecavüzü gelişmekte olduğunu haber 
•ermektedirler. Filhakika Alman tebli
il Doneç havzasında yapılmakta olan 
\uyuk Rus taarnnuna, Alman kuvvet
~in bir çok noktalarda mukavemet 
ttti~ini bildird:ği halde. Sovyet tebliği
lıin henüz bu taarruzdan hiç bahsetme
~ dikkati ı;ekmektedir. Thtimal ki 
!\uslar düşmanlarından daha ihtiyatlı 
~avranarak teblijtlerinde gıriştikleri ta
llı-uzun gelişiminden bahsetmek için 
~emli neticeler elde etmeği bekliyor
"'U'. Cenup cephesinde bugünkü duru
~un kafi derecede aydınlanmamış olma
lına rağmen dünya harp tarihinde eşi 
IÖrUlmemiş savaslar !cin zemin hazır1an
.... 1$hr. Almanlar da, Ruslar da ümitleri
~ bu 1942 senesinin yaz aylarında vere
eekJeri savaslann kat'! neticesine bağla
:şlardır. Nitekim Harkof taarruzunu 

are eden maresal Tim~nko Ukravna 
lıalkına deme~nde daha şimdiden Kızıl 
OJodunun Ukraynayı kurtarmak iç:n ha
~~et halinde olduğunu bildim1iş, halk
""11 kCSpriileri, stratejik münakale yolla
~nı havava ucurarnk Alman ordusunun 
lerilerinde büvük kanşıklıklar yarat
~&..,nı istemiştir. 

Mihver radyoları ise, ikinci teşr:nin 
~ beşinden beri altı ay devam eden ha
~ketsizlikten uyuşmuş sinirleri canlan

l"Jlıak icin, bundan sonra. büyük zafer
(Sonu Sahife 2. Sütun 8 da) 

Rus Kuma'1rln111n1'111r1nn General 
PUROÇKIN 

iKi TARAFIN IDDIASI 
---*---

ı?eneral Hakkı Akoğuz. hava generali Kalenin cephesinde beş günde 500 Al-
Celal, vali muavni B. Nuri Atay, bele- man askeri öldürülmüştür. A rıERIKA • VıSI 
diye reisi B. Reşat Leblebicioğlu, parti Şimal batıda çeteler 600 düşman as-
reisi vekili Dr. Hulki Cura, vilayet, be- keri öldürmüşler ehemmiyetli ganimet- 'C ---*·---
lediye, parti erkaniyle cemiyetler ve mü- Ier ele geçirmişl~rdir. 
eneseler .. . üdiiı: Y~.te!islcıjs~ HARKOFTA 1NDtR1L'EN 'OARBE Martinik,, 
musevl enagogu aı ~hahamı hazır bu- Londra, 15 (A.A) _ Krasnaya Zves-
lunuyorlardı. . .. .. daya göre mareşal Timoçenko Harkof tekiler bo-(Sonu Sahile 2, Sutun 4 de) önünde düşmanın ilk müdafaa hatlan-

Rusya harpleri 
---*·---

'' K . erç,, ın 
dü~tüğü 
söyleniyor 

---*---
iki muharip taraf ta 

buna dair hiç bir 
şey hi ld İrilledi 

nın yarıldığını bildirmiştir. İng:liz mah
filleri şimdiden tefsirde bulunmıyorlar. 

Moskova, 15 (A.A) - Mareşal Timo
(enko ordusu Harkof cephesinde ilerle
meğe devam ediyor. Sovyetler bir <;ok 

w• yun egıyor 
( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) -+-

~-----,,,.-----~,...~~~" Matlnllıtelıl F,.,.,.SIZ fi· 
3l;J - 331 douumhı § losanan slUilalGl'I aJaa· 

• . 1 • l'""b.. .. i ~or • Amerilıanm diğer 
gayrı ı~ am utun § talepleri de lıallaJ 
~rlt>r ist~niliyor § edllecelı gllJL 

S Vaşington, 15 (A.A) - Amerika hU
tzMiR ASKERı.IK ŞUB~1 § kümetiyle Antiller yüksek komiseri 

BAŞKANLllilNDAN : § Amiral Robert ar8Slndaki mUzakereler 
313 ilA 331 doğumlu Gayri İslim 81 aşağıdaki noktalan ihtiva etmektedir: 

tekmil eratın 16/5/942 günil sabah 1 ı · d -.JI• _.._) • • b lu 
9 d ı . f _,,_..:ı 1 · 1 ~ - (ID e yıcuı _..... ıemısı a -

saat a ace e nü us 1,:uzuan arıy c 140 b. tonilato hamaind Fransız 
birlikte İzmir Yerli Askerlik şube- n8:r •n.le . . Am rika e kiralan 

olunur. ması.. 
sine milracaatlan ehemmiyetle ilin K na ıye semı ruım e ya -

~cı:aaa~aaı: rwnaaı:::ıeıaı:ı:ı:::ıı:.ıcc (Sonu Sahife Z, SOtin Z de) Harkolta ~o -*-
~ Yalnız Ruslar Kerç ya· 

hububata el Bütün -
kak muha-

ram adasında yeni mev· 

Kanaı 1'e karuının cbtkı t.arafmdatl 
öldüriildfü'HL iddia nlunon 

RIDVAN ALTIN 
Çeşme kazastnın Ovacık köyUnde, 

Aşıkiyle evlenebilmek için kocası Rıdva
nı iple boğarak öldürmekten maznun Ve 
cahet Altın ile Aşıkı Hasan Sayanın mu
hakemelerine dün aınr ceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. 

VECAHE11N HALt 
23 yaşında ve Uç çocuk sahibi bir k• 

dın olan Vecahet Altının diln mahkeme 
(Sonu sayfa 3. Siitila 1 de) 

konuldu 

rebeleri mi? 
zilere çeklldiklerlnl 

söyllyorıar_ 

Berlin, 15 (AA) - Askeri bir kay
naktan bildiriliyor: Alınan hava kuvvet
leri çarşamba günü Kerç limanındaki 
hedeflere yaptıklan hUcwnlarda bir çok 
mühim isabetler kaydetmişlerdir. 5300 
ton tutarında beş vapur, bir romorkör, 
bir balıkçı gem!sı batınlınıştır. Bir çok 
küçük tonajda gemiler hasara uğratıl
ouştır. 

Mahsulün bedelleri bükü-· 
---*---Stok hol m, IS (AA) - Ofi ajan11-

nın huwıt muhabiri bildiriyor: Alman 
kaynaklanndan Kerç muharebeli hak
kında verilen haberler ne kadar iyim
serse Sovyet kaynaklarından Harkof ta
arruzu hakkında verilen haberler de o 
derece iyimserdir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 da) 

·- -·- - ı • ·-·-·-·- -·-·-·-·-··1 
iSTİLA TEHLiKESi 

Avustral
ya henüz 
kurtulmadı 

-·-Londra, l5 (A.A) - Deyli Meyl ga
zetesi Avustralyalı bir gazetecinin yazı
sını nc.şrediyor. Gazeteci diyor ki: 

- Japonların Avustralya topraklarını 
aen!zden ve havadan istilA etmelerine 
m5.ni olmak için müttefiklerin Pasifikte 
çok mikdarda uçak ~emisi bulundurma-, 

(Soma Sayla 3, Sütüa 2. de) 

metçe 
(Sona Sahife Z. Siitiin Z de) 

verilecek • 
peşın 

Resmi tt>şekküll~rden başkalarının hu· 
bubat mubayaa ~tm~si yasak-·-



SAfffFE 2 

'f'arihi Roman Yazan: Şahin A'ltdıanan 

--Doğruca Nise gideriz! 

Ben Loranzayı 'ltaçırmağa harar vermqtirn.. Fa· 
lıat Nise gitmeği göze alamıyordum ••• 

---74 ••• 
lıC az durduktan sonra bana dedi ki: f ısınmış ve bağlanmış bulunuyordum! .. 
- Yarın bölüğUn buradan kalkarak Hem Nis neresi, Halep neresi idi? tki-

Ş.... gideceği hakkında verdiğin haber sinin arasını binlerce fersah tutan hu
y mı? dutsuz, geniş karalardan başka, engin 

- .~h. ne yazık ki bu bir hakikat, Lo- denizler de ayırıyordu!.. 
r.-t! Biz bu uzun kara ve deniz yolculuğu-

- Peki şu halde?.. nu yapmağa ve Halepten kalkarak Nise 
- Ben sana tabiim, Loranza!.. varmağa ne suretle muvaffak olabile-
Ha7atımın bundan sonra nasıl bir şe- cektik? .. 

kil alacağını senin dudaklanndan bu da- Hele bölükten ben bir defa kaçtıktan 
ki~ çıkacak olan tek bir söz tayin sonra yakayı ele verecek olursam kendi
edenk! Eğer istersen, ben senin için en mi bu sefer öyle kolaylıkla kurtaramaz.. 
tehlikeli teşebbUslere bile atılmağa ha- dım! 
zırım! Benim bundan evvel iki sabıkam da-

Aman Yarabbi!.. Bir az önce ağlayan ha bulunduğunu gözönünde tutan Türk
gü;ıel kadının yüzü, o dakikada büyük ler bana her halde hoş geldin demezler
hlr .sevinç duyduğunu gösteren bir gU- di! Ve bu işin sonunda benim için ölüm 
liismeme ile birden bire aydınlanmışb!.. tehlikesi var gibi görünüyordu!.. 
Çıplak kollarını boynuma dolayarak tit- Birden bire bütiln bu dikenli düşün-
rek lıir sesle bana dedi ki: celer benim aklıma gelmişti ve duydu-

- Ah, Uz.ari! Beni affet sevgilim... ğum sevincin azalır gibi olduğunu sez
Bir az evvel, senden şüphelenmiştim fa- meğe başlamıştım!.. 
kot böyle yapmakla hata ettiğimi işte Ansızın beni istilA eden durgun vazi-
şimCli anlıyorum! Sana kaç defa beni bu- yet karşısında ilgilenen Loranza: 
:nıdan kurtar diye yalvarmıştım! - 8 İT M E D 1 -

Böyle müsait bir fırsat her zaman eli-
. ' mıze geçmez ... 
Eğer sen istersen, şimdiden tezi yok, 

her ikimiz de biribirinin benzeri olan bu 
esir hayatından kendimizi kolaylıkla 
kurtarabiliriz! 

Aman Yarabbi!.. Gönlümde o daki. 
kada o kadar büyük bir sevinç duymak
ta idim ki benliğimi saran müthiş bir 
hey~ana mukavemet etmek ve kendimi 
ayakta tutmak için bütün kuvvetimi sarf 
edip duruyordum! 
Tutulduğum sevinç heyecanının şid

detlııden yere düşüp bayılınaklığıma re
mnk kalmıştı! 
Loranzanın da gönlUmde yer tutmuş 

olıı.a derin sevgi derecesinde şiddetli bir 
a~ ile beni sevdiğine artık tamamiyle 
ka:aliUlt getirmiş bulunuyordum! Genç 
kaclaın fikri zihnimde tasarladığım pla
na '9mamiyle tevafuk ediyordu ... 

S-.u sezmekten mütevellit derin bir 
sev8ç sersemliğine tutularak kendimi 
hy 'bettiğim sırada sevdiğim kadın sö
zU.. devam etti: 

- Evet! Bu dakikadan tezi yok, artık 
bwadan kaçalım, Lazari!_ 
Şimdi bana mUsaade et! Bir kaç parça 

eJ-esJa bir az param var! Ben şimdi gi
dip 9unları alaymı! Beş dakika sonra bu.. 
radayun... Artık bundan sonra biribiri
ııWlcien hiç aynlmayız! ... Ölünceye kadar 
hep birlikte yaşarız! Buradan doğru Ni
se sideriz! .. 

Babam beni çok sever. Kızını kurtar
Cbia için o pek ziyade sevinecektir ..• 
Seni de kendi öz evlMı gibi sevecek!. 

Bit vakit geçirmiyelim, Lizari. Son
suz Dil' saadet şimdi bizi bekliyor! Ona 
kHu~tan hiç bir kuvvet bizi men 
ede-.i.yecektir! .. 

Lwama güzel bir .kadının yegAne si
ıahı olan ve yumuşatmak istediği ada
mıa üzerinde bir büyü tesiri yapan bü
tüıı fUhluklarını, işvelcrini kullanarak 
bea.i yola yatırmak için sevilen bir kedi 
gibi yaltaklanmağa başlamıştı! 
Vakıa Loranzayı buradan kaçırmak 

ziluıimde tasarladığım plinda yer tut
JllUf bulunuyordu, fakat ben vazifemi 
bırakarak ecnebt memlekete kaçmağı 
il.iç bir zaman aklıma getirmiş ve bunu 
dü.şünmüş değildim! 

Benim tasarladığım pl8.n Loranzayı 
buradan alıp Naciyenin yanına bırak
mak esasına istinat ediyordu. 

:S.bamm Elbasandan aynlacağım sıra_ 
da bana verdiği altınlardan pek az bir 
klSB'lını bozdurmuştum. Kesem hala do
lu bulunuyordu. Bir kaç altın sarfede
rek bir adam bulabilirdim! Ve Loranza
yı Hayrabayın sarayından kaçırarak bu 
adamla Reyhaniye köyüne göndermek 
istiyordum ... Loranzayı Naciyeye ve Ka. 
ra Boğaya tavsiye edecektim. Onlar 
ben gelinceye kadar Loranzayı yanların
da tutabilirlerdi! .. 

Muharebe bittikten sonra ben Reyha
niye köyüoe gelerek Loranzaya iltihak 
edecektim! Ve genç kadınla evlenerek 
aşkımızı meşru bir bağla büsbütün kuv
vetlendirmek istiyordum! .. 

İşte benim tertip ettiğim plan bu ka
dar dar ve sade bir esasa dayanıyordu! 

Halbuki Loranzanın fikri bundan çok 
engin, adeti hudutsuz bir genişliği ihti
va ediyordu! Aynı zamanda genç kadı
nın tasavvuruna uygun bir şekilde hare
ket ettiğim takdirde bu yüzden kendimi 
pek. müthiş bir tehlikeye atmış olacak
tun! Loranza bana hem mukaddes bildi
ğim askeri vazifeme hiyanet etmek.liği
nıi, hem de Türk memleketini bırakarak 
bu sevgili topraklardan kaçmaklığınu 
tavsiye ediyordu!.. 

Ben ise ruhumun bütün samimiye
tiyle vazifeme, Türk milletine, yurduma 

Rus va harpleri 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ALMAN TEBLlôl 
Berlin, 15 ( A.A) - Alman tebliği: 
Kırımda düşman kuvvetlerinin taki

bine devam edilmektedir. 
Harkof kesiminde muharebeler de

vam ediyor. Şimdiye kadar 145 tank 
tahrip edilmiıtir. Hava kuvvetleri ve pi
ke tayyarelerimiz düşmanın toplulukla
rına, cephe gerilerine ve iaşe kollarına 
muvaffakıyetli taarruzlar yapmışlardır. 

Volkofta günlerce süren bir muhare
beden sonra, Ruslar 1000 esir ve 3500 
ölü ve pek çok malzeme bırakmışlardır. 

Alınan ve Macar kıtaları cephe geri
sinde iyi silahlandırılmış bir çok çeteleri 
imha etmişlerdir. 

Şimalde, sahile çıkarılan bir Rus bah
riye müfrezesi günlerce süren bir muha
rebeden sonra deniz tarikiyle geriye çe
k.ilmeğe mecbur kalmıştır. 

Dün cephede 95 Sovyet uçağı düşü
rülınüştür. 

RUSLAR ÇEKİLDİLER 
Lond.ra, 15 (A.A) - Kerç yarım ada

sında beş gün süren kanlı muharebeler
den sonra vaziyet aydınlanmı.ştır.. Bu 
harp ilkbahar taarruzunun başlangıcı 
mı, yahut ta yapılan diğer hareketlere 
bir mukaddeme midir? Bu sonuncu ih
timal daha kuvvetli görülmektedir. 

Bugünkü Rus tebliği Kerç yarım ada
sında Rus kıtalarınm yeni mevzilere çe
kild:ğini bildirmektedir. 

KERC ŞEHRİ DÜŞTÜ MÜ? 
Ofi (Eski havas ajansı) ise Kerçin Al

man - Rumen kuvveti tarafından i.şga1 
edildiğini bildiriyor. Şimdiye kadar Lon
d.rada bunu teyit edecek malô.mat alın
mamıştır. Salalı!yetli mahfillerde mev
cut kanaate göre Kerç yarım adasında
ki Sovyet mevzileri Ruslar için elverişli 
değildi. Zira bu mevzileri denizden bes
lemek lazun geliyordu. Halbuki bu el
verişsiz şartlar cephen:n diğer noktala
rında yoktur. ----·----

Am~rika - Visi .. 
( Ba'jtarafı 1 inci Sahifede) 

2 - Antillerde stratejik noktalann 
Amerikaya kiralanması .. 

3 - Martinik radyosu dahil, ve harici 
muhaberelerin Amerika tarahndan 
kontrolü .. 

Dostça bir ha,·a içinde yapılmakta 
olan bu konuşmaların tam anlaşmaya 
,·aracağı tahmin ediliyor. Lavalin müza
kereler üzerindeki müdahalesi tesirsiz 
kalmıştır. 
Şimdiye kadar Laval tarafından Ame

rikaya hiç bir nota verilmemiştir. B!.r
leşik devletlerin yalnız Amiral Robert
le anlaşmak hususunda ısrar edeceği 
baklanda Kordel Hul tarafından vuku 
bulan beyanat ta bunu teyit etmekte
dir. 
AMERİKA TATMİN EDİLİYOR 
Vaşington,1 5 (A.A) - Salahiyetli 

mahfillerde mevcut kana.ate ~öre amiral 
Robertle yapılmakta olan görüşmelerde 
Amer:kan talepleri başlıca noktalarda 
tatmin edilecektir. 
SİLAHTAN TECRİT BAŞLADI 
Va~ington, 15 (A.A) - Martinikte 

lmlunan Bearn Fransız uçak gemisi ile 
Emil Bertin zırhlısı ve diğer kruvazör
lerin silihtan tecritlerine ba~lanmıştır .. 
Samı<;lı petrol gemileriyle ticaret gemi
lerinin teslimi meselesi milzakere halin· 
dedir. 

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

TRESI iŞE BAŞLIYACAKTIR 
IDC~~:.OC.XMXMXMXMX~~IOCIOCICICCICOOOOCOO.OCCOCOCOCO=x>l~~~CCCCC~s 

l'ENI ASIR 16 HAYIS CUMAR'J'ESI J942 
.__. - ----- ----- --

ş R HABERLERİ 
Ekmek kartı 
hırsızlıtı ve 
fazla ekmek 

iaşe ve diğer ihtiyaç işleri 

alış Ekrrı ekler buğday .. mısır 
---*---

Çocuğun cebinden e'lt· 
melı 'ltartıarını calan 

tutuldu.. ~ 
Bucada Halk sokağında Mehmet Ali 

Şafak, Bucada yanık kahvelerde bir fı
rından ekmek alan 9 yaşında Mehmet 
Duyar adında bir çocuğun peşini takip 
ederek tenha bir yerde çocuğun gözle
rini eliyle kapadığı ve cebindeki 6 adet 
ekmek kartını çaldığı, bunları Alsan
cakta aşçı Hüseyine satmak istediği id
diasiy1e tutulmuştur. 

4 NÜFUSA 5 KİLO EKMEK 
Ballıkuyu mahallesinde 574 üncü so

kakta 95 sayılı evde oturan 30 yaşında 
Melek Kutlu adında bir kadın eI.:nde be~ 
adet ekmek görüldüğü için tutulmuş, 4 
nüfusluk ailesi efradına nasıl beş adet 
ekmek aldığı tahkik edilmiştir. Bu ek
mekleri kartsız tedarik ettiği anlaşılan 
kadın satın aldığı fırını göstermediğin
den adliyeye verilm:ştir. ----·----Vilay~timizde arpa-

1Hr biçiliyor 
- --*---

Vilayetimizin her yerinde arpaların 
hasadına başlanmıştır. Amele tedarikin
de güçlük çekilmekte ve orak ipi bulun
mamaktadır. 

Orak makinesi ipi temini için yapılan 
teşebbüsler milsbet rtetice vermemiş, 

iuttan yapılan bu ipler!n memlekete ge
tirilmesi şimdilik imkansız olduğu anla
şılmıştır. 

---o---
YUHANİS'J'AHA 
Vzüm- incir 
gönderiliyor •• 
Yakında İstanbuldan Yuna.nistana ha

reket edecek bir vapurla Yunan halkı
na tevzi edilmek Uzere mühim mikdarda 
üzüm ve incir gönderilecektir. Kızılay 
cemiyet: gönderilecek üzüm ve incirleri 
kooperatifler birliğinden satın almıştır .. 
Bunlar İstanbula gönderilınektcdir. 

---o---
İLK OKULLARI 
Koruma cenaiyetinin 
Gardenaar bi •• 
tık okulları koruma cemiyetinin gar

den partisi bu akşam Şehir gazinosunda 
verilecektir. Garden partinin nezih ve 
çok eğlenceli geçmesi için seçilen komi
te bir çok emek ve f edakarhkla büyük 
sürprizler ve eğlenceler hazırlamıstır. 
Şehrimi7Jn bütün kibar ve zarif ail~le
rinin iştirak edecekleri bu garden parti
nin baharın en güzel toplantısı olacağı 
muhakkaktır. Karşıyakalılar için Ko
naktan saat ikide hareket edecek bir va
pur bütün iskelelere uğrayacaktır. Muh
telif istikametlere otobiis ve tramvay da 
temin edilmiştir. 

---o---
PULLUK VE UC DEMİRİ 

Yapılması devam 
ediyor-

izmirde Ziraat veUleti hesabına pul
luk ve uç demiri imaline devam edil
mektedir. 
Şimd:ye kadar 1500 Oliver pulluğu 

ve 5000 sapan uç demiri yaptırılmıştır .. 
Bunların nereye gönderileceği vekalet
ten sorulmuştur. 

---o---
İHCİRALTINA 
VAPUR SEFERLERİ 
İnciraltındaki gazinolar bu yaz mevsi

minde sıkı fiat kontrolü altında bulun
durulacaktır. 

1 Haziran tarihinde İnciraltına vapur 
seferleri başlıyacaktır. 

---o---
Ziraat odasında 

Yeni seçilen İzmir ziraat odast heyeti 
azası vilayet ziraat müdürlüğünde bir 
içtima akdederek aralarında vazife tak
simi yapmışlardır. Ziraat odası reisliği
ne B. Haydar Arya!, ikinci reisliğe B. 
Mithat İnan, azalıklara Osman Aydın, 
Refik Sandıko~lu, Hüseyin Kavalalı, 
Süleyman Ege, Hamdi Berger ve Hayri 
Bakırcı seçilmişlerdir. ---o---Ber1111ma Kermesi 

Her sene. Mayısta yapılmakta olan 
büyük Bergama kermesi bu sene 18 Ma
yısta başlıyacak, 20 Mayısta bitecektir. 
Kermes 1'rogramı bütün E~e halkının 
büyük alakasını çekecek kadar zengin
dir .. Bu tlkbahar günlerinde Bergama 
ziyaret edilecek, güzel havasından ve 
mesirelerinden, harabelerinden istifade 
edilecek yerdir. 

--..--.. .. '"""o,,,___ __ 
BJR EV YAKILDI 

Menemenin Ali ağa nah!yesine bağlı 
Karakuzu köyünde İsmail Uysal lazı 
V abideye ait bir ev şahsı meçhul tara
ündan kasten yakılmıştır. 

---o---
BİR 'J'ASRIR 

13 mayıs tarihli sayımızda barda ar
kadaşını vuran adamın muhakemesi 
münasebetiyle yazılan fıkrada hldise
nin Şen barda olduğu yazılmıştır. Hadi
c;e (Gardenbarda) olduğundan tavzihine 
lüzum görmekteyiz. 

n.ahlutuııdan yapılacak 
Her aileye birer lıilo pir inç dağıtılacafı • Pera· 
lıende satıılarda yalnız 2 ıer malıara veriliyor ... 
İzmirde ekmeklere yüzde 50 nisbetin

de arpa kanştınlmaktadır. Dün bir mik
dar Mısır karıştırıldığı için ekmeKler da
ha iyi çıkmıştır. Şehrimize bir mikdar 
Mısır unu gönderilmesi vekaletten isten_ 
miştir. Bu Mısırlar getirilince buğday 
ve mısır mahhltundan ekmek hazırlana
caktır. 

P1R!NÇLER 
Önümüzdeki haf ta halka dağıtılacağı 

söylenen pirinçlere fiat mürakabe ko
misyonu fiat koymuştur. Müteahhit pi
rinçleri 53 kuruştan bakkallara vermek
tedir. Bakkallar, dağıtma birliği teşkila
tının evlere vereceği fişler mukabilinde 
halka kilosu 58 kuruştan pirinç satacak
lardır. Bu defa dağıtılacak pirinçlerin 
cinsi iyidir. Her aileye birer kilo pirinç 
dağıtılması tesbit edilmiştir. 

KART BOROSU 
Ekmek kartı bürosu bütün çalışmala

rını iaşe müdürlüğünde teksif etmiştir. 
Kartlar iaşe müdürlüğünde ve Basma
hane merkezinde değiştirilmektedir. 

MAKARA DAOILIYOR 
!zmirde tevzi edilecek makaralardan 

1000 küsOr liralığı vilayetimiz kazaları
na götürülınüştür. 200 liralık makara 
dokumacılar birliğine, 386 li~lık maka
ra gömlekçiler birliğine, 1000 küsilr li
ralık makara terziler birliğine verilmiş
tir. Geri kalan kısım doğrudan diğruya 
halka satılacaktır. Ve bu maksatla on 
bir perakendeciye verilmiştir. Bu pera
kendeciler şunlardır: 

Yol bedestanında Ali Haydar, Nuri tl
gin, Riza Malay, Veli Akgün, Şevket ve 
Eşref Zeybek Odun pazarında Mustafa 
Namlı, Ali Aktürk, Ali Akgün, Kültür 
mahallesinde Hasan Külahçı, Karşıya
kada Ahmet ünlü, Karantinada Kemal 
Onur. 

Her aile reisinin müracaatında bu 
di!kkanlar bir siyah, birde beyaz maka
ra verecekler ve katiyen fazla ücret ala
mıyacaklardır. Satışlar kontrol edile
cektir. 

iki ihtikar hadisesi ad
liyeye intikal etti 

Taşçılarda 76 sayılı dükkanda çimen
to ticareti yapan tanınmı.ş tacirlerden B. 
Hüseyin Zorluların 200 kuruşa satılma
sı icap eden çimentonun beher torbasını 
350 kuruştan sattığı dün nat mürakabe 
memurları tarafıııdan tesbit edilmiş ve 
kendisi Milli korunma müddeiumum!li
ğine teslim olunarak hakkında tevkif 
kararı verilmiştir. 

B. Hüseyin Zorluların muhakemesine 
dün öğleden sonra başlannıı.ş ve muha
keme ba7.ı noktaların tahkiki için pa
zartesi ~ününe tal!k edilmiştir. 

Maznun ceza evine gönderildiği gibi 
mağazasında mevcut 260 tol'ba çimen
toya el konulmuştur. 

1 KİLO PİRİNÇ 100 KURUŞ 
Dün akşam Mose oğlu Erol Sedeler 

adında bir musevi pirincin kilosunu 100 
kuruştan satarken tutulmuş ve milll 
korunma mahkemesine tevdi olunarak 
15 dak:ka içinde hakkında karar veril
miştir. Suçlunun 100 lira ab'lr para ceza
siyle mahkfuniyetine ve yakalanan pi
rinçlerin müsaderesine karar verilmi!l
tir. 

Dünkü hazin yıldönümü ve ihtifal 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ŞE.l liTLi KTE 
Saat dokuzda cümhurjyet meydanın

dan hareket eden ihtifal heyeti birinci 
kordonu, Gazi bulvarını, tkiçecımeliği ve 
Eşrefpaşayı takiben Kadife kaledeki şe
hitliğe gitmiştir. 

Saat on bir ... ihtifal komutanının ter
tibi üzere şehitliğe girildi. Getirilen 
yüzlerce çelenk ve çiçek buketleri ıehit
lerin kabirleri üzerine bırakıldı. 

Bulunulan yerin dekoru sanki çehre
lere sinmiş... Hava generali Celal. ihti
falde hazır bulunanların hatılarını so
ruyor. Böyle bir anda bandonun çaldığı 
istik.lal marşiyle törene haşlandı ve marş 
bitince ihtifal komutanı hazır bulunan
ları hava şehitlerini anmağa ve ihtiram 
vakfesine davet eylemiftir. Bu sırada 
atılan işaret topuyle bayraklar yarıya in
dirilmiı ve şehirdeki bütün nakil vasıta
ları bir dakika olduk.lan yerde durmuı
lardır. 

HAVA TEôMENININ NITTKU 
Hava kuvvtleri adına hava üst teğme

ni B. Fey:ı.i Arsin gür ve ateşin sesiyle 
veciz bir hitabede bulundu. Türk gök
lerini korurken. ~n büyük gaye uğrunda 
can verenlerin yüceliklerini belirttikten 
sonra sözlerine şu cümlerle son verdi: 

«- Bu mukaddes ülkenin en büyük 
gayesi uğrunda göklerde pervasız dola
şıp kahramanlılc deatanlan yazarken şe
hit olan ulu varlıklar ... Bir an için baır 
larınızı kaldırıp ta bakın... Etrafınızda 
gözlerinde yaş, kalbinde iman, varlı
ğında zafer heyecaniyle mucizeler üze
rine kurulınuş koca bir vatan huzurunuz
da hürmetle eğilerek sizleri selamlıyor.> 

B. NAZ!F iNANIN NUTKU 
Bunu müteakip hava kurumu adına 

parti idare heyetinden B. Nazif İnan 
kürsiye çıkarak bir nutuk söyledi ve ez
cümle dedi ki: 

«- Burada yatan aziz Türk hava 
subay ve erleri bize benliğimizi. bize 
Türk milletinin ne kadar büyük olduğu
nu, Türklüğün nasıl bir kahramanlık ifa
de ettiğini öğretiyorlar. Onların manevi 
hı...zurlarında duyduğumuz hayranlığm 
verdiği derin heyecandır ki, içimizde 
bugiin sızlıyan, daima 81Zlıyacak olan 
acıyı kaplıyacak kadar büyüktür, son
suzdur. 16 milyon Türk, bütün bir 
Türk gençliği, bu kahraman havacılan
mmn eriştilderi en büyük mertebeyi, 
vazife uğrunda, yurt uğrunda ıehit ol
mak mertebesini gıpta ile, hayranlıkla 
duyuyor. 

Türkün kolu bükülmez, Türk ordusu 
yenilmez, mavi ve temiz Türk göklerin
de yalnız ve yalnız Türk kartalları çelik 
kanatlarını gerebilir diye yerinde bir 
gururla övündüğümüz zaman gözlerimi
zin önünde işte hu aziz ıehitlerimiz, bu 
kahmanlanmız canlanır. 

Yurddaşlanm, 
Dünya, misli görülmem.iş bir harp 

ateşi içinde yanıyor. Milletler, bir ölüm 
ve dirim savaşı içinde kıyasıya birbirine 
saldırıyorlar. Fennin en son icatları olan 

sili.hlar her tarafa ölüm ve dehşet saçı
yor. Üç senelik harp bize gösterdi ki, bu 
büyük savaşta havacılık birinci derece
de bir rol oynuyor. Belki günün birinde 
son söz havacılığın olacaktır. Havacılı
ğı tekamül etmemiş olan milletler, bol 
miktarda uçağı olmayan, bu uçalclara 
hakim olarak, bunlan bilerek kullanan 
ve bunlarla çarpışarak düşmanı yenmek 
isteyen, bu uğurda seve seve ölmesini 
bilen azimli, iradeli, fedakar havacılara 
malik olmayan milletler, belki bir gÜn 
yok olmaya mahkumdurlar. 

TORK HA VACILIC.I 
Bugün göğüslerimizi gururla kabar

tan, göklerimizi çelik kanatları ile kap
lıyan bir Türk havacılığı vardır. Bu 
Türk havacılığının saflarına her gün 
adedi artan imanlı, fedakar Türk çocuk
ları, cümhuriyet çocukları katılıyor. 
"fürkün kihramanlığına, Türkün asil me
ziyetlerini, burada yatan. yurdun dört 
köşesinde yatan aziz şehitlerinden ve 
tarihin karanlıklarına kadar uzanıp gi
den ecdadından tevarüs etmiş olan bu
günün Türk havacıları ayni azimle, ayni 
irade ve ayni ferağatla çalışıyorlar. Bu 
bilgili ve ferağatlı çalışma ile güzel yur
dumuzun ebediyetlere kadar istiklalini. 
topraklarımızın, denizlerimizin ve gök
lerimizin dalına korunmasını bu fedakar 
Türk gençleri sağlıyorlar ve sağlıyacak
lardır. 

Harbin ti yakınlarımıza kadar yaklat
tığı şu sıralarda Türk havacılığı, cümhu
riyet havacılığı, azimü ve inanlı bir hu
zur ve süklin içinde inkişaf ediyor. 

EôER TECA VOZE UC.RARSAK 
Bu büyük savaştan uzak kalmamızı, 

böyle azim ve iradeye ve ayni zamanda 
en büyüğümüz., Milli Şefimiz lsmet ln
önü' nün etrafında sarsıhnaz ve yıkılmaz 
bir kale gibi toplanm!J olmamıza borç
luyuzdur. Bu huzur ve ıüklin içinde ,in
sanlığı ve medeniyeti kasıp kavuran 
harp afetinin sönmesini bekliyor ve te
menni ediyoruz. Çünkü, eminiz ki, ken
dimize gÜvenerek eminiz ki, bu badire
den dipdiri olarak çıkacağız. Fakat eğer 
bir gün istiklalimizi, aziz varlığımızı, 
mukaddes topraklarımızı ve temiz gök
lerimizi korwnak için savaşmak mukad
der ise, bu vazifeyi yapmağa Türk mil
leti, 18 milyon Türk. Milli Şefinin tek 
bir işareti ile hazır olduğunu isbat ede
cektir.. O vakit Türk havacılığı da ve 
Türk havacıları da burada yatan kah
raman Türk kardeşleri gibi vazifelerini 
sonuna kadar yapacaklardır. Asırlardan 
beri dillere destan olan Türkün kahra• 
manlık menkibelerin.i ve temiz kanlan 
ile göklerimize yazacaklardır. 
ŞEHiTLERE HtT AP 
Az.iz şehitler, 
Burada, gÜzel İzrnirin en hakim bir 

noktasında, ismi kadar tatlı Kadife ka
lenin sutlannda müsterih olarak uyuya
bilirsiniz. Sizin fani olan vücutlannız, 
bu beyaz taşlar altında, ve bu güzel çi· 
çekler arasında yatıyor. Fakat siz, bütün 
bir milletin kalbinde ya,ıyorsunuz. Siz• 

oğuda 
atJi safha 
-----*---~~ 

(Baştarah ı inci S:ıhi!ede) 

ler serisinin birbirini takip edeceğini 
söyliyorlar. 

Almanlar, harp sanatındaki ustalıkla
rı bakımından hala büyük avantajlara 
maliktirler. Fakat silah ve insan üstün· 
lüklerinin 1941 derecesinde olduğunu 
iddia edemezler. Mesela 1941 haziranın· 
da taarruza başlarken Rusya havalarına 
birden Mkim olmuşlardı. Bu defa, mUt
tefiklerin iddiaları hakikatse, bu hftki· 
miyeti Sovyetlerle paylasmak zorunda
dırlar. 
Bazı askeri mütehassıslar, Kerç ya· 

rım adasında yapılan taarruzun bir şa
şırtma hareketi olduğunu ve asıl büyük 
taarruzun İngiliz _ Amerikan yardıın 
yollarını kesmek için Leningrada yöne
tileceğini tahmin etmektedirler. 

Bu fikri ileri sürenler kanaatlerini şu 
iki noktaya dayandırmaktadırlar: 

1 - Rusların şimal ordusu bir imha 
savaşında yok edilirse, Almanlar Finler
le birlikte Murmansk ve Arkanjel yol
larını tıkamakta serbest olacaklardır. 

2 - Baltık denizinde müstakbel faa
liyetleri bakımından büyük bir tehlike 
c;aydıkları Kızıl donanmayı imha etmc
ğe imkan bulacaklardır. 
İskandinavya yarım adası.na tamamen 

hfiltlm olmak için de, bu darbenin indi
rilmesi zaruri görülmektedir.. Ancak 
böyle kat't bir netice alındıktan sonra
dır ki Almanlar, Kafkasyaya karşı ıaar
ruzlarında daha hızlı netice almağı Uınit 
ede bilirler. 

Bu tahminde isabet var mıdır, bilı:ni
yoruz. Yalnız şunu müşahede etmekte
yiz ki iki dev ordu, henüz birbirini tart
ma ve yoklama halindedirler. Bu itibar
la şurada burada yapılmakta olan kısı:nl 
taarruzların büyük bir ehemmiyeti ol
duğundan şünhe edilemez. 

SEVKE'J' BfLGfH 
---o---

GOZ'J'EPE • A'J'E$ 
KARSJLAŞIYORLAR 
Haber aldığımıza göre yarın Göztepe 

takımı ile Ateş takımı arasında bir mllÇ 

yapılacaktr. 

iki tarafın iddiası 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ALMANLARA GöRE 

Alınanlara göre Kerçin düşmesi bir 
gün meselesidir. Ve Kafkasyanın kapısı 
!'!ayılan bu yerin iıgali artık bir askeri 
mesele olınaktan çıkmıştır. Kerç berza· 
hında temizleme hareketleri devam et
mektedir. Sovyetlerin bet aylık tahki· 
matı hasebiyle bu temizleme gUnlerce 
sürecektir. 

RUSLARA GöRE 

Mareşal Timoçenko Alman tabiyesi
ni takip ederek Almanların birinci mü
dafaa hattını yarmış ve ikinciye yaklaş· 
mıştır. Harkof muharebesi Kafkasyaya 
taarruz için bu bölgede toplanan büyük 
Alman kuvvetlerinden evvel davran
mağı hedef tutan bir muharebedir. Al
manlar Ruslann şiddetli hilcumlarını 
tasdik etmekte, fakat bu hücumların 
ağır kayıplarla durdurulduğunu bildir
mektedirleor. 

LENtNGRADDA 
Ruslar Leningrad cephesinde de hü

cumlarını inkişaf ettirerek Almanları • 
ikinci hatlarına çekilmeğe zorlamıılar· 
dır. Dört tank livasiyle mühim piyade 
kuvvetlerinin dalgalar halinde yaptıit 
bu hücumları Almanlar püakürttüklerini 
bildiriyorla.r. 

BU HAFTANIN ZENGİN 
PROGRAMI 

1 - İNGİLİZCE SÖZLÜ 

Tehlikeli Seyahat 
2 - FRANSIZCA SÖZLÜ 

Aşk ve ihtiras 
AYRICA 

Renkli Miki 

1 
MATİNELER : 
T. SEYAHAT: 3.15 - 6 - 8.45 
A. İHTİRASI : 4.30 - 7.15 - 10 
Cumartesi - Salı günleri 1.45 ve 

~ Pazar günü 12.30 da ilave seansı .. 
v~~~~..r.JC:ıOOC· 

f 

leri daima birer fedakarlık, kahraman· 
lık timsali olarak ancak Türk mil· 
leti ve Türk gençliği, sizin erişmit oldu
ğunuz ıerefli ölümü daima gıpta ile eri
şilecek en yüksek bir mertebe deye ana
caktır.> 

DiôER HlT ABELE.R 
Daha sonra kız lisesinden SüreyY8 

Karaman kürsiye çıktL Alev gibi sesiyle 
konuşurken dinliyenleri büyük bir he
yecana sürükledi. O kadar güzel, o ka
dar gür ve samimi konuşuyordu ki ken
disini dinleyenlerin gözleri yaşlarla do
luyordu. 

En son olarak öğretmen B. Şinasi 
Revi kısa bir hitabe ile Türk gençliğinin 
sınırlarını korumak için her an tarihe 
mal olan kahrama:nlar arasına katılınağa 
hazır olduğvnu belirtti. 

Bunu bandonun çaldığı matem marşı 
takip etti. Bir manga asker havaya ÜÇ 
defa ateş ederek ihtifale son verildi. 



H MAYJS CUMA11'-'E$1 

O acık köyü cinay~ti 
(llaştarafı 1 inci Sahifede} 

•una girerken yüzü sııp san kesil· 
:.i§tıi. Dilştinceli düşünceli, dinle.,ici sı
ralannı dolduran kadınları süzdükten 
.!Gara yerine geçti ve suç ortağı sanılan 
~n Sayanın yanına oturdu. 

iDDiA MAKAMI VE HADıSE 
Mdia makamını işgal eden müddei· 

U.umi muavini B. Rilşfü Uskent iddia
llamesini serde başladı. Müddeiumumi, 
l" ecahet Altınla Hasan Sayanın mak
ıuı Rıdvanın hayatta bulunduğu bir 
sıraia tanıştıklannı, Hasan Sayanın 
Rıdvan Altının yanında hizmetkar ola
rak çalıştığını ve bu esnada Hasan Sa
yanla Vccahet Altının göz işaretiyle ko
nUJtcklannı ve seviştiklerini, bu seviş-

e keyfiyetinden köy halkının malO.-
-ttar bulunduğunu ve nihayet öldür
•e ildi.sesinden 15 gün evvel maznun 
V emhetin evi karşısındaki bir derenin 
yamda Hasan Sayanla bir müddet gö
rllştüğünü ve gayri meşru münasebet te. 
.sis eyledi[.tini ve bu sevgiyi uzun müd
det temadi ettinnek için Rıdvanın vü
cudunun ortadan kaldırılması lazım gel
diii kararlaştırıldığını, kararın verildiği 
giliaün gecesi saat 12 sularında kapıya 
~Hasan Sayanı Vecahet Altının bir 
el iıfareüy le yukanya çıkarmak .istedi
ğiai. çıkmak istemeyen Basanın Veca
hetin israrı karşısında yukarıya çıktığı
nı .öyleyerek boğma hidisesini hülisa-
1- fÖYle anlatmıştır: 

c - Bu aırada uyumakta olan Rıdva
._ boynuna bir metre uzunluğunda bir 
ip meçirilmiş ve iki suçlu ipi birer ucun-
dı.a tutarak çekmek suretiyle Rıdvanı 
botmuşlardır. Sabaha karşı cesedi bir 
hay-nna yükleyerek Fehime adındaki 
ikadanm bağ kulesine götürmüşler ve bı
ra.bnışlardır. Hasan Sayan beraberinde 
getirdiği bir kazma ile burada mevcut 
dır.arı kasten yıkmış ve bu suretle cina
yeti bir kaza şeklinde göstermek iste
nüflerdir .> 

Wdia makamı, maznunların bu işi bi
tirclikten sonra Vecaheün evine giderek 
keyif ettikleri ve gayri meşru dakikalar 
yapd,ldan şahit olarak dinlenen mak
tuliin ve katil Vecahetin küçük oğlu 9 
:yapmdaki Halilin görgüye müstenit şe
hadetiyle anlaşıldığını, boğulmanın iple 
husule geldiği de İstanbul tıbbı adli mü
essesesinin verdiği rapor münderecatın
dnıa anlaşıldığı ve bilhassa maznun Sa
yama bu işi Vccahetle birlikte yaptıkla
nm dair sorgu hakimliği huzurundaki 
ıitirah katı olduğunu, iki maznun arasın
da öteden beri sevişme mevcut olduğu 
ibi«bı köyce bilindiğini ve bu itibarla 
sabit olan suçlarından dolayı her iki 
maznunun Türk ceza kanununun 450 n
ei maddesinin 4 ncil bendi mucibince 
cezalarının tayin edilmesini talep etmiş
tir. 

(Türk ceza kanunun 450 nci maddesi
nia 4 ncU bendi idam cezasını emre
der.) 

Mahkeme, maznunların müdafaalannı 
yapmalan için 4 Haziran tarihine talik 
edilmiştir. 

istila tehlikesı 
Ba:ltarafı 1 inci Sahifede) 

ları Ulzımdır. Japon harp gemileri ve ta
şıtJan Avustralyaya civar sularda top
lanmaktadırlar. $imal Avustralyada ve 
Kcsland eyaletinin bazı noktalarında 
müstacel hallere mahsus nizarnnamen!n 
neşri de durumun ciddiliğini gösteriyor. 

OLAGAN DIŞI KONTROL 
Knınbera, 15 (A.A) - Yeni bir emir

name ile Avustralyanın şimalinde ve 
Keslandda o1agan dışı kontrol kurul
muştur. 

JAPON DONANMASI 
TAKVİYE EDİLDİ 
Londra, 15 (A.A) - Britanova ajansı 

bild!riyor: 
Mercan deniz muharebesinde uğra

dıkları hezimetten sonra bu sulardaki 
Japon do:nanması ile yeniden temas te
min edilememiştir Bu donanma ile te
masın tekrar yapılması için biraz daha 
beklemek lazımdır. Bununla beraber 
Japonların yeni bir sefer kuvvet:ni yo
la cıknrmalan da muhtemeldir. Zanne
dildiğine göre Japonlıır Hint denizinden 
ve Pasifikten cenup Pasifikteki donan
malarına yeni kuvvetler göndermişler
dir. Bu yüzden H!nt okyanusunda Ja
pon plfuılarının değiştirilmesi liizım ge
lecektir. 

YENt JAPON TEŞEBBO'Stt 
BEKLEN1YOR 
Londra, 15 (A.A) - Londra mahfil. 

lerindeki intibaa göre Koray deniz mu
harebesinde japon teşebbüslerinin akim 
kalmasına rağmen, japon deniz ve hava 
kuvvetlerinin bu bölgelerde yeni bir te
şebbüste bulunmaları ihtimal icindedir. 

Müttefik hava kuvvetleri u:ul'k mesa
feli uçaklan sayesinde japon uçak gemi
lerini batırmağa muvaffak oldukları için 
müttefik donanma doğrudan doğruya 
japon filosuna hücum edebilmiştir. 

A VUSTRALY ANIN tHTtYACI 

Avustralyadaki kuvvetlerin şimdi en 
büyük ihtiyaçları malzemeye olan ihti
yaçtır. Bu malzeme temin edildiği tak
dinie, General Mak Artilriin idaresinde
ki kuvvetler hava ve denizde elde ettik
leri muvaffakıyetleri karada da tekrar
hyacaklardır -o---
YENİ NEŞRİYAT 

EGE SPOR ÇIKTI 
Kllğıt buhrnı yüzünden bir müddet 

intişar edcrniyen İzmirin biricik spor 
gazetesi •Eger Spor. yeni ve güwl bir 
şekilde, zengin münderecatla çıkmıştır .. 

~.r~~~7/.r.r..r.r~~ 

İFAKDENİZ ~ 
Doğum ve Kadın Hastalıklan § 

mütehassı.sL. 1 
Hastalarını her gün Birinci Beyler 

sokak No. 42 de muayehanesinde ~ 
kabul eder. Telefon (2310) !! 
Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 § 

• 1 - 13 (1166) ~ 
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BELSI' ~ITOL '1 
idrar yollan iltihabı, yeni ve eski BEl..SOGUK.LUcU, idrar, mesane ve 

Prostat iltihabı. Satit ve Koli Sistitlere ... Böbrek rahatsızhklanna karşı en mü
kemmel bir ilaç BELSAMtTOL" dur. BELSAMtTOL kullananlar yukarıda ya
alı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur. 

Sabf deposu: Sami Aksu Bahçekapı tı Bankası arkasında Rahvancılar 
Sokak No. S ... 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Muhammen Teminat 

Bedeli mikdarı 
Ne...; No. Nahiyesi Mahallesi Sokağı L K. L K. --ICArgir 15 

hane 
Buca Yukarı Ma. Dokuz 

çeşme 

4000 00 300 00 

izahat 

Tamamı 

J - Yukarıda evsah yazılı idarei huıusiyei vilayete ait bir parça gayri men
lculüa mülkiyeti aatılrnalc Üzere 1 O gün müddetle temdiden aleni müzayedeye 
çıkan im ıştır. 

2 - Müzayede müddeti l 2/5 /942 tarihinden itibaren on gün olup yevmi 
il ıle 21/5/942 tarihine müsadif per§embe günü saat 10 da vilayet daimi en
cümeninde ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdan 900 liradır. Talipler bu mikdar teminatı ya
tırarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 

-4 - Taliplerden gayri menkulü görmek istiyenler Buca muhasebei hususiye 
tahııildarına ve şeraiti müzayedeyi öire nmek atiyenler de her gün lzmir muha
•ebei hususiye varidat dairesine müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

il 1 3 2595 ( 1125) 

YENi ASIR 

Bütün hububata el 
konuldu 
(Bnştaraf.ı 1 inci SnhiCcde) 

meklik, yemeklik, tohumluk ve ycmlık 
ihtiyaçları aşağıda yazıldığı şekilde tes
bit olut!ur : 12 wlık olmak üzere: 

A - Ayda beher nüfusa üstüste va
satl olarak 20 kilo ekmeklik ve yemeklik 
hububat .. 

B . - Müstahs:Iin vesaitine ve iktida
rına göre ek~bileccği hububat. 

C. - Büyük ve küçük baş hayvan 
cinsine göre ticaret vekaletince tesbit 
olunacak senelik yemlik hububat. 

T AHMiN VE TESBİT İSLERİ 
3 - Hububat rekoltesinin ve el koy

ma hükınUne Ulbi hububat mikdarının 
tahmin ve tesbiti ac:ağıdaki şeklide ya
pılır: 

A - Tahmin tarlada ve tesbit har
mrında yapılır .. 

B. - Ornktan evvel ikinci madde mu
ciblnce halka bırakılacak hububat mik
dan tnvln ve tesbit olunur. 

C _: Harman 7.amanında B. fıkrasına 
aöre tesbit edilen iht:yaçlar üstünde 
krılan mikdar kat'l olarak tesbit edilir. 

D - Tahmin ve tesbitte köy muhtarı 
veya onu temsilen ihtiyar heyetinden 
bir ıtza subaş:yle beraber çalışır. 

ÇEŞME 1CRA MEMURLUCUN-
DAN: 

Yeni Asır gazetesinin 10/ 5/ 942 tarih
li ve Pazar günlü nüshasının üçüncü sa
hifcsinin üçüncü sütununda Çeşme icra 
memurluğundan gayri menkul satışma 
mütedair ilan varakasının müteallıkı bu
lunan Çeşmenin Cümhuriyet alanında 
kain ve on bin lira muhammen kıymetli 
ve bir çatı altında 400 metre murabba
ında iki kahvehane iki dükkan ve bir 
kasaphaneyi müştemil binanın yüzde 90 
sehminin satılacağı ilan edilmişse de bu 
keyfiyet sehve müstenit olup satış bina
nın tamamına ait olduğu ve muhammen 
bedelinin dahi ilan edildiği gibi işbu bi
nanın tamamına şamil bulunduğu bera
yı tashih ve mezkOr ilana zeylen ve dört 
defa ilin olunur. 1 - 4 {1154) 

O'"..o""JJ~.;:ıcr.r.;:r.~~~..o""J:li'! 

B Pi~>ano 
§ Akort, Tamirat, Alım Satım. Kira 

l~lerl 

Adil lmer 
Anafnrtatar C. No. 557 

Telefon: 3695 

1ZM..tR SlCtlJ TİCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 2717 

Eliezer J. Krespin ticaret unvanı ile 
tzmirde Küçük kardiçalı hanında 2 nu
marada 1923 senesinden beri ithalat ih
racat ve her nevi manifatura pamuklu 
ve yünlü mensucat ve iplik üzerine top
tan ve perakende suretiyle ve komis
yoncuI ukla iştigal eden Eliezer J. Kres
pinin işbu ticaret unvanı ticaret kanu
nu hükümlrine göre siclin 4414 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği ilan olu-
nur. 2717 {1169) 

,_ -

Bu tahmin ve tesbit işi ticaret ve zi
raat vekaletleri tarafından müştereken 
hazırlanacak talimatname esaslarına gö
re valilerin nezaret ve mesuliyetleri al
tında yapılır. Tahmin ve tesbit faaliye
tin:n mürakabesinde ve el koyma hük
müniin tatbiki lş1erinde ticaret ve zira
at vekalctleri memurları ve lüzumuna 
~öre talimntnamroe tasrih edilecek di
ğer vekaletler ve resmi ve hukukt mii
~seseler mensuplariy1e köy da~ıtma 
birlikleri azaları ve tahmin işlerinde ih
tisas sahibi olduk1arı anJaq}an diğer va
tandaşlar valilerin emrinde ve mahallin 
en büyük mülkiye memurunun vereceğı 
direktifler daire.~nde istihdam olunur-

lar_ '! Kiralık 
4 - Tahmin ve tesbit işlerinin müra-

1 

ı' 

kabesinde ve e1 koyma hükmünün tat- , TU. TON DEPrısu , \ 
hiki j,.lerindc istihdam edileceklerin va- l U ı 
z:r.,.ı ,..ri «ırnlarnır: 

1
1 Basmahande Çayırlı bahçe Melez 

1 

I - Subaşılar tarafından tahmin ve 
1 
~ caddesinde 18 numarah iki katlı ve 

1 

tesbit edilen ınıntakalan kontrol etmek. 1 pencereleri demir kanatlı 560 met· 1~ 
II _ Müstahsilden çift sahibi olmıyan- ' re murabbaı arsa üzerine inşa edil

ların veya çift sahibi olup ta istih. .. ali ih-
1 mi~ iki katı -400 metre mumbbaı 1 

tiyaca kifayet etmeyenlerin ihtiyaçlarına ~ bina depo olarak kiraya verilecek- 1 

tahsis edilecek mikdar haricindeki hu- ' 1 tir. isteklilerin görmesine her za- ı 1 
bubata el koyma teşebbüsünü tanzim 1 l'!la~ ~ç~hr_'. _ 1_ - ~ _ ( 1 l \2) ' 
etmek. 

(Kararnamenin bu kısmında el koy
ma işinin ne şekilde yapılacağı ve nasıl 
tanzim edileceği hakkında muhtelif fık
ralarla tesbit edilmiş hükümler bulun
mnktndır. Bu arada köy istihS&li - tahdit 
esasına göre - yeter bir mikdarda değil
se o köye daha ne mikdar hububat yar
dımı yapılmak lfizım geldiğini tesbit et
mPk le vardır.) 

III - Borderoda yazılı hububatı alım 
merkezlerine sevk etmek ve derhal sevk 
imkaru bulunmadığı takdirde bunlan 
köy ihtiyar heyetiyle köy birliği heyeti
nin müşterek mesuliyet1eri altında mal 
sahiplerinin muhafazasına terk etmek 
veya köy dahilinde temin edilecek umu
mi bir ambara ve köy ihtiyar heyetinin 
mesuliyeti altında bırakmak ve bu su
retle muhafaza ettirilen mikdarları ha
zırlanacak olan borderoya kaydederek 
mühür, imza veya parmak izlerini almak 
suretiyle mal sahiplerini veya alakalıla
l'ı 1immet1endirmek. 

IV - Harmandan köye henüz nakle· 
dilmı:-miş olan hububatın kaçırılmasına 
meydan vermemek için bu hububatı ma
halli makamlara uygun olarak harman 
yerinde mühUrlemek. 

ALMAK VE SATMAK HAKKI 
Kararın onuncu maddesi hükmüne 

göre el konan hububatın toprak mahsul
leri ofisi ve ziraat bankası teşkilatlariy
le bunlar namına mtlbayaaya me?Un kı
lınacak hakild ve hükmi şahıslarla tics
ret vekAletinin tayin edeceği birlikler
den gayrisine satılması memnudur. 

Bu itibnrla resmi teşekküllerden ha~ 
kalan hububat mubayaa edemiyecek· 
tir. 

Yalnız teşkilatı kafi olmıyan yerle,... 
de zahireci birliklerine mubayaa müsa
adesi verilebilecektir. F altat bu birlikler 
malın bedelini derhal ödemeie mec
burdurlar, mahsup veya takas gıôi mu· 
am.-leler yasaktır. 

Hükümetçe el konulan mahsullerin 
bed ... Jleri peşin verilecektir. 

1ZM1R StC1Lt TlCARET MEMUR-
LUGUNDAN: SAYI 2716 

Rifat Tadıhan ticaret unvanı ile tz
mirde Cendcli hanında birinci katta 12 
numarada 16/Mayıs/942 tarihinden be
ri her nevi emtiaı ticariye alım ve satı
mı üzerine dahili ticaretle iştigal eden 
Rifat Tadıbanın işbu ticaret unvanı tica
ret kanunu hükUmleri.ne göre sicilin 
4413 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilWı olunur. 2716 {1170) 

:cr..c"'~CCCICCCCICICICIQ ı:ıcıcccıı:ı == ı:ıcıcx:ı. :". 
Satılık 

BİÇER - IJOGER 
HARMAN MAKİNESİ 

Kombayn 
§ Hemen hiç kullanılmamıt bir hal

de BJÇER - DöCER harman ma· 
kincsi cKombayn:t mühim miktar· 
da yedek parçalan ile birlikte ab
lıktu. 

Taliplerin Aydında Osman Bal
kan Makine tamirhanesine mfira-
caatlan 1 - 5 (1152) 

:.occıcıcıcıcıı:ıı:ıcıccıcıcıcıı:ıı:ıı:ıcıcıcıı:ıcccooo 

1ZMtR BET.ED!YES1NDEN: 
1 - Tebhir işleri için Formol, Kreo;. 

lin, KUkUrt, Kri.&talize satın alınması 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhi.le açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1200 lira muvakkat 
teminatı 90 liradır. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihle tarihi olan 1/6/942 Pazartesi günü 
saat 16 sa encümene müracaattan. 

BUGiJN LALEDE 
3 Fiı .. mı Z TÜRKÇE 

J •• Türlıçe VENEDJK 
ZiNDANLARINDA 

BUGVN 'J' ANDA 
2 FtLiM l! AZ FİATI 

J •• GiJNAH GECESİ 
ilk Defa BARBARA STANVİK 

Hülcümet icap eden yerlerde paskül 
v~•air ölçü aletlerini de değer pahasivle 
satın alacak ve mahsulün tartma işi bit
tikten sonra bu aletler aşınma ve eskime 
paylan indirilerek esıki sahipleri tercih 
edilmek suretiyle aatdaca.ktır. 

2 - Fukara doğumları için pamuk. 
gv bezi, beşlik ve onluk bant, lizol, ok
sijen ve ether satın alınması, yazı işla-i 
mildürlüğündek.i şartnamesi veçhlle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 736 lira muvakkat teminatı 55 li
ra 20 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 1/6/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene mllracaatlan. 

16, 21, 26, 31 2719 (1167) 

\ 

SAHiFE l 

Beden terbiyesi umum müdür-
•• v •• 

u~un en: 
1 - Viliı.yt, Kaza ve Müesseseler Gençlik kulüplerinde Beden T erbiyetıi 

Mükelleflerini çp.lıotırmak üzere aşağıdaki ~artlar daireainde ve Müsa
baka imtihaniyl(, .SO Eğitmen namzedi alınacaktır. Bu namzedler: 
1942 temmuz veya ağustos ayında Ankarada yntılı ve altı ay deVTeli 
bir kursa tabi tutulacaklardır. 

il - Aranılan vasıf ve şartlar: 
a} Memurin kanununda bir memur için tesbit edilmiş bulunan 
§artları haiz olmak. 

b) 35 ya§ını aşmamış bulunmak. 
c) Askerlik vazifesini yapllll§ olmak. 
d} En az orta mektep veya muadili mektepten veya 1939 yılından 
sonra erbaı okulundan çıkmış bulunmak. 
e} Nümunesine &Öre bir taahhütname vermek. 
g) Müsabaka jmtihanı (yalnız jimnastik ve atletizmden ameli olarak 
yaptınlacaktır.) 

llJ - Talip olanlar; vilayet merkezlerinde valiler, kaza ve nahiye merkezle
rinde kaymakamlara istida ile müracaat ede~klerdir. Müracaat za
manı nihayet 4/Haziran/942 günü akpmı bitmiş olaeakhr. 

iV - Verilecek ücret ve masraf: 
a) 3656 sayılı teadül kanununa göre aylık ücret ile beraber kursta bu
lunduklan müddet zarfında günde 150 kuru~u geçmemek üzere hare;. 
rah yevmiyeleri. 
b) Kazananların bölgelerinden An karaya kadar yol mutaflan ve yol
da geçecek günler için harc.irah yevmiyeleri. 

V - Kura esnasında çalıfma için giyilecek elbiıe ve ayakkabı umum mü-
dürlükçe verilecek. · 

VI - Fazla tafsilat vilayetlerde beden terbiyesi bölge ba,kanlıklanna. ka
zalarda ve nahiyelerde kaza kaymalı:amlıldanna müracaat l&zımdır. 

6 ı 2 14 16 ( l 094) 

Vfldyet Daimi Encümeninden : 
Muhammen teminat 

Nevi No. mahallesi sokağı M.M. 2 bedeli mikdan izahah 
Arsa Karantina Halil Rifat 5 30 L K. L. K. 

pa~ 132 50 9 95 tamamı 
1 - Yukarıda evcıafı yazılı bir parça gayri menkulün mülkiyeti aablmak 

üzere aleni müzayedeye çıkanJ.mı,tır. 
2 - Müzayede müddeti 7/5/942 tarihinden itbaren 15 gün müzayede 

ve ihale muamelesi yevmi ihale ola.n 21 /5/9-42 tarihine müudif peqembe 
eünü saat 1 o da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temmat mik.darı 9 lira 95 kuruftur. Talipler bu mikdar te
minatı muhasebeyi hususiye veznesine yatırarak makbuzlannı encümene ib
raz edecekelerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulü görmek ve ııeraiti müzayedeyi öğrenmek 
isteyenler her Kiin lzınir muhasebeyi hu.asiye "#aridat dairesine müxacaat 
edebilecekeri ilan olunur. l 4 16 2596 ( l J 42) 

VDdyet Daimi Endimenfnden: 
1 - ldarei hususiyei vilayete ait Balçuva Ağamemnun ve Mil ılıcalarının 

cCivanndalci !'f'&Zİ Ye qcan müsmire hariç olmak üzere.her iki ıhc:a ile müt
temilatından olan binalann 1/6/19 42 tarihinden 31 /5/1945 tarihine kadar 
üç senelik kirası kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuıtur. 

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

dür. Yevmi ihale olan 16/maya/19-42 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 643 liradır. Talipler bu mi.kdar teminatı 
muhasebei hususiye veznesine yatırarak makbuzlannı encümene ibra:z ede
ceklerdir. 

S - Jlıca1mn isticarına talip olanlar mektuplarını yevmi ihale olan 18/ 
Mayıs/ 1942 tarihine müsadif pazartesi günü saat ona kadar vilayet daimi en
cümeni dyasetine vermiş bulunacaklardır. Mezkur saatten sonra "·erilecek 
teklif mektupları kabul olunmaz. 

6 - Kira eartlannı öğrenmek isteyenler her gün muhasehei buswı.iyc vari
dat müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. 

7 - ltbu gayri menkulün müzayedesine dair olan evvelki ilinlarla tashi
hinde bazı hatalar görülmüş olduğundan evvelltl ilinlarln. tashihinin hükmü 
olmaclığı ilan olu.nur. 14 16 2669 (1146) 

Viltiyet Daimi Enc:iimenJnden : 
1 - ldarei hususiyei viayete ait lncimlhndaki plaj ve gazinonun 1/6/1942 

tarihinden 31 /5 /945 tarihine kadar tiç senelilc kiruı kapalı zarf usuliyle 
müzayedeye çıkanlmıııtır. 

2 - Oç senelilc muhammen kira bedeli 5 40 3 liradır. 
3 - Müzayede müddeti 4/Mayıı/1942 tarihinden itı"ba.ren on beş gün 

olup ihale muamleesi 18/Mayıs/1942 tarihine müadif pazartesi günü saat 
onda vilayet daimi encümeninde yap1laca1:hr. 

4 - Muvaklrat teminat mile.dan 405 lira 2S kuruftur. 
5 - Plaj ve gazinonun isticanna talip olanlar mektuplannı yeTIDi ihale 

olan 18/Mayıa/1942 tarihine müsadif pazarteai günü saat ona kadar vilayet 
daimi encümeni riyasetine verm~ bulunacaklardır. Mezkur saatten sonra ve
rilecek teklif mclctuplan kabul olunmaz. 

6 - Kira prtlannı öğrenmek isteyenler her gün muha.sebei hususiye vari
dat miidürlüğüoe müracaat edebileceklerdir. 

7 - f §bu gayri menkulün kira müzayedesine dair olan evvelki ilanlarla 
tıuılıihinde bazı hatalar görülmüş olduğundan evvelki ilanlarla tashihinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 1.. r 6 2668 ( 1151) 

inldsarıar İzmir BaşmUdÖl'IUğltnden : 
941 mali yılı tütün, içki ve barut beyiye tezkerelerinin müddeti 3 l /5 /942 

tarihinde bitecektir. 
942 mali yılına ait ruhsatnameler Haziran 942 den muteber olmak üzere 

18 Mayıs 942 pazartesi gününden itibaren değiştirilmeye başlanacaktır. 
Bilumum bayilerin 3 l Mayıs 942 tarihine kadar beyiye tezkerelerin değiş-

tirilmeleri ilin olunur. f S 16 2 69 1 ( T l 64) 

tZMtR BELEDJYFStNDEN 
Tahakkuk Sok.ak Hane 

No.su No.au No.su Lira K. 

7 /1935 9S-4 256 3-4 27 1936 
Yukanda mevkii, sayısı ve miktan yazılı Fatma ve Ayıeye ait evin lağım 

borcu on gün içinde Basmahane belediye şubesine teslim edilmediği taktirde 
belediye kanununun 112. ci maddesine tevfikan % 1 O cezasiyle ve tahsı1i 
emval kanunu hükümleri dairesinde muamele yapılacağı mülk sahiplerinin ad· 
resi malum olmadığından bu ilan tebligat makamına kaim olmak üzere hukuk 
mahkemeleri usulü kanununun 141 ci maddesine tevfikan ilin olunur. 

2718 (' 168) 2 •• 'J'ürlıçe Gungadln 
J •• SOYGUNCULAR 

KRALI 

4 - MEMLEKET JURNALi 

·2 •• O'J'EL EMPERYAL 
'J'iJRKÇE 

RAYMİLLAND 
İSA MİRANDA 

3 - RENKLİ MlKi 

Mubayaa esnasında zaruret görülen 
ahvalde vezin ölçülerinden maada kilo, 
istiap miktarlan tettbit edilmif hacim öl
çül ... ri dahi kullanılabilir. 

Bu karann icap ettirdiği masraflann 
kusılanmrm mak..adiyle ticaret vekaleti 
emrine 250 bin lira tahm olurunuotur. 

~ümerb1~k Yerli Mallar Flzarı ızmir Şubesi MüdOrlüğOnden: 

-----~--------------------·~------------------------~~acıcı~==cı!>:>"...oacıcıcıccc~cı=cıo:xrJZ C Cl= = acıcıccccıcıc 

EGE HALKINA 
Ml} JDE RELElliYE EGE HALKINA 

l\fl}JDE 

Sahil Park Gazi·nosu 
Çok büyük Cedakirlıklarla ıefütmeğe muvaf(ak olduiumuz 

l'ürlılyenin se11imH yddızı 11e ses lıraliçesı 

Bn. lVlüzeyyen Senar 
ıt '3:tiısmiAi.iköiJ1Ha~;,~ıc;; irJaAREN 

fıonserlerine IHqlıyacaJııııe 
Kısa bir müddet için getirm~e muvaffak olduğumuz sevimli yıldız ve 
8eS kraliçemizi görmek ve dinlemek fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ede 
riz. - Mildmiy~ • 

' 

. 

Borsa 
tl'zth\ı 

236 A. Laf ont 
77 M. İzmir O. 
40 N. Sevil H. Erol 
94 Öztürk şirketi 
10 Salamon K. 

457 Yekıln 
197616 Umumi yekQn 

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

İNCİR 

53 25 
46 
45 
48 
48 50 

53 25 
50 
45 
49 50 
48 50 

48 
49 
51 
54 
58 

87 Moris Maynetti 26 26 
87 j. Kohcn M 24 
50 Hüsnü Baki oğlu 38 38 

224 Yektln 
158774 Umumi yekıln 

Ekmek karneleri dağıtılırken muhterem halkımı:ıa dağıtılnuş olan numara mukabilinde aşağıda gösterilen üç yerde 
temata 15/5/942 tarihinde başlanacakbr .. 

İzdi.hama ve ka.nşıklıia meydan verilmemek ic;in hizasındaki numaralar tarihlerde gösterilen mahallere nüfus tezkere 
ve numaralan hamilen müracaat etmelerini rica ederiz. 

MANiFATURA TORK 
ANONiM SIRKETI 

MiMAR KEMALETTiN C. 
NUMARA 31 

15/5/1942 80001 den 80450 e kadar 
16/5/1942 80451 • 80900 • 
18/5/1942 80901 • 81350 • 
19/5/1942 81351 • 81800 • 
20/5/1942 81801 • 82250 • 
21/5/1942 82251 • 82700 • 
22/5/1942 82701 • 83150 • 
23/5/1942 83151 • 83600 • 
25/5/1942 83601 • 84000 • 
261511942 84001 • 84450 • 
27/5/1942 84451 • 84900 • 
28/5/1942 84901 • 85350 • 
2915/1942 85351 • 85750 • 
30/5/1942 85751 • 86000 • 

SUMERBANK 
Y t>rli ~lal lar Pazarı 

15/5/1942 
16/5/1942 
18/5/1942 
19/5/1942 
20/5/1942 
21/5/1942 
22/5/1942 
23/5/1942 
25/5/1942 
26/5/l!M2 
27/5/1942 
28/5/1942 
29/5/1942 
30/5/1942 

86001 
86451 
86901 
87351 
87801 
88251 
88701 
89151 
89601 
96001 
96451 
96901 
97351 
97800 

den 
• 
• 
cı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

86450 
86900 
87350 
87800 
88250 
88700 
89150 
89600 
90000 
96450 
96900 
97350 
97800 
98000 

e kadar 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TAHSiN NECtPOGLU 
MiMAR KEMALETTiN C. 

15/5/1942 
16/5/1942 
18/5/1942 
19/5/1942 
20/5/1942 
21/5/1942 
22/5/1942 
23/5/1942 
25/5/1942 
26/5/1942 
27/5/1942 
28/5/1942 

NUMARA 51 
92011 
92301 
92601 
92901 
93201 
93501 
93801 
94101 
94701 
95001 
95301 
95600 

den 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

92300 e kadar 
92600 • 
92900 • 
93200 • 
93500 • 
93800 • 
94100 • 
94700 • 
95000 • 
95300 • 
95600 • 
96000 • 

Diğer numaralar tevdah haziran saı
(mda yapıla~aktır. 

14 - 16 - 18 (1153) 



Rusların her ilıl ~erdeJı i Alman hazırlılılarını 
bozmalı istedilıl eri anlafılı~or .. • 

Radyo gazetesine göre Kcrç yarım 
ndasmdrıki muharebeler çok şiddent1en
miştir ve her iki taraf ta bilyük zayiata 
maruz kalmaktadır. Sovyet1er üstün Al
man kuvvetleri karşısında çekilmişler
dir. 

Sovyetlere göre de Hnrkof taarruzu 
kendi lehlerine gelismekted!r. 

Bazı kaynnklnr bu taarruzu Sovyet
lerin ilkbahar taarruzu olarak vasıflan
dınyorlarsa da bu lıarcldita bu od vcri
Jcınez. Bu taarruzlann bir tek manası 
vardır; o da Harkof bölgesinde başlamış 
olan Alman yığınak vaziyetini bozmak
tır. Eğer Sovyetler hakıkt bir taarruzda 
bulunmak isterlerse, bunu Almanların 
en kuvvetli olduklan bu cephede değil, 
daha :wif oldukları cephelerde yapma
Tan Jllzım gel:r .. 

Sovyetler Leningrad cephesinde bir 
takım taarruz teşebbUslerinde bulunu
yorlar. Bunun da hedefi, buradaki Al
man yığınaklanm bozmaktır. Almanlar 

SiYASi VAZIYET 
---·*---

Rusya sıkışırsa 
ikinci cephe 

açılacak 

bu ilkbaharda Leningrndı düşUrmcğe de 
c;nlışncaklardır. Ana vatandan en az 1000 
kilometre uzakta olan buradaki Alman 
lotalarının ikmalleri nncak demiryolla
nndan yapılmak-tadır, bu da ihtiyaca re
vap vermemektedir. Binnenaleyh Al
manlar Baltik den:zyollarından da isti
fade etmek zorundadırlar ve Leningradı 
bu sebeple almak istiyeccklerdir. 
Doğu harplerinde gerek Almanlar ve 

gerclc Rus1nr taarruz hareketlerinin te
forrilatı hakkında tebliğ neşretmemeği 
bir prensip ittihaz etmişlerdir. Bir hare
ket başladığı zamnn yalnız hareketin 
sonunda toplan b!r tebliğ neşrediyorlar. 
Bunun için bir (Ok harekAtı dikkatli bir 
surette takibe imkan kalmamaktadır. 

Verilen muhtelif haberler ise daha 
(Ok propagandayı hede! tutmaktadır. 

Bu sebeple her hangi bir hareket hak
kında kesin bir fikir cdineb:lmek için 
onun neticesini beklemek lüzım geliyor. 

UZAK DOGU HARBi 
---·---

Karşılıklı hava 
hücumları ya

pılıyor 
~*~ ~·~ 

V~inin Birlefifı Amerl· Japon!ar ,imdiye fıadar 
ltava fıarşı durumu me· Koregidorda 12 bin FUi· 
ralı edili31or ·.Japonya· pinli 11e Amerilıalı 

da lıararsızıııı .. 
Radyo gazetes:ne göre Almanlar tara

fındnn Kere: ynnm adnsında yapılan ta
arnız.la Ruslar tarafından Harkofta ya
pl1an taarruz, bUtün dünyavı ilgilendi
ren en ehemmiyetli olnylnndır. 

Her iki taraf ta taarruzun kendiler!ne 
elverişli olarak devam ettiğini bildiri
yor. Hnkiki durum da bu yiizden bir 
türlü anlaşıhımnmaktadır. Fakat her 
halde taarruz hareketlerinin artık başla
mış oldu~ söylenebilir. Bununla bera
ber Kerç yarım adası hareketler! mev
simin en büyük Alınan hamlesi değildir. 
Ancak Rus muknvemetini kırmak için 
yanılacak hareketlerin bir parçası de
mektir. 
İKİNCİ CEPHE MESELESİ 
Doğuda taarruzlar ha ladığı bu sırada 

•Avrupnda ikinci cephe• meselesi de 
:tekrar meydana çıkmaktadır .. Amerikan 
basını Anglo Snksonların A vrupada ha
rekete gecmes! hakkında ısrar etmekte
dir. Denilivor ki • An~lo Saksonlan ve 
Avrunavı Alman istilasından kurtarmnk 
için eldeki başlıca kuvvet Rusyadan 
jbarcttir. Rusya yıkılacak olursa Alınan
ya ile dövüşecek kesafette kuvvetleri 
yeniden yıgmak mümkün olamıyacakbr. 
Bu~n kaçırılmıyacak bir fırsat htisıl 
olmuştur .. • 

Fakat. bu yalnız gazetelerin yazılan
na münhasır kalıyor, resm1 ağızlar hk 
b:r şey söylemiyor1nr. Zaten, Avnrpada 
ikinci bir cephe açılıp açılmıyacağı hak
Jnnda Tf"qı'lf bcvruıat bf>k Jen"'"nıeJinir .. 
Böyle bir karar verilmişse, gizli tutul-
ması tabiidir. Fakat daha kuvvetli ihti
mal böyle b!r kararın verilmemiş olma
sıdır. 

Anglo Saksonlar her şeyden evvel 
~rk cephesindeki durumun inkisafını 

esir almışlar .. 
Melburn, 15 (A.A) - Avustralya 

müttefik kuvvetler karargahı bildiriyor: 
Yeni Britanyada Rabnola hücum eden 
tayyarderimiz bir tnııtı hasara uğrat
mışlardır. Uc;nklnnmızı karşılıyan 11 
dü!lman avcısından yedisi düıürülmüş
tür. Bütün uçaklarımız üslerine dönmüo
lcrdir. 

Melbum, 15 (A.A) - Müttefik 
kuvvetleri karargahı tebliğ ediyor: Yeni 
Ginede Port Moresbiye iki hava hücu
mu yapılmıştır. Düıımnnın 13 av uçağı 
hava meydanına, 20 av uçağı limandaki 
~emilerc hücum etmi!l]erdir. Hiç hasar 
yoktur. iki tayyare düşürülmüştür. 

Düşmanın hava üssü olan Deboynn 
adasına uçaklanmız hücum etmişlerdir. 
Kor,,~•ki ,,..ieJ,.r vakılm~tır. 

KOREGfDORDA 
Tokyo, 15 (A.A) - Koregldonın 

teslim olduğu 5 mnvı•tanberi 12 bin 
Amerikalı ve Filipinli esir edilmiştir. 
Düşman muharebe meydanlarında 700 
ölü bırakmıştır. 

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

So v v~t 1 t> re ~ör~ 
(8aştarafı l inci Sahifede) 

Almanı esir etmişlerdir. E.s:rlerin yük
sek mikdnn Almanlara indirilen darbe
nin chemmivctini ~östermektedir. Rus
lar 150 den fazla Alman tar.kını tahrio 
etmişTerdir. Bu mikdar bUtUn bir zırhlı 
tu~avın yok ed:lditrini ifade etmektedir. 
J,ENİNGRADDA 
Moskova, 15 (A.A) - Rus kıtalan 

Lcnin{!J'ad cephesinde Almanlann ikin
ci müdafaa hattına varmışlardır.. Dilş
mnn burada afür kayıplar bahasına tu
tunmğa calışıyor. 

beklivcccklerdir. Bu da şu iki sebeple selesinin bu sekilde halli üzerine Vişi ne 
iJy1lidir: vanacaktır? Kendisi nazarı itibara nlın-

1 - Amerikanın Ir1andaya henüz ktifi madan yapılan bir tcşebbilsü hazme,dc-
de""ccde ac:kcr J?iindcrmemiş olması, cek mi? 

2 - Tasıt meselesi.. Bu sun11er ~mdilik ccvapsı:ı kalacak-
Fhkat ei!er Rusya sıkışırsa Anglo Sak- tır. Fakat Amerikanın FranSlz meselesi 

sonlar eldeki kuvvetlerle ikinci cepheyi hakkmdnki siyaseti açığa vurulmuş de-
açar:ıklsı"tiır. mektir. 
AMERİKA VE vişt Bir habere eöre Deııo1cu1arla isblr]iği 
Mart:nik mese)esi de do/!tlrdul{u da- vapılacaktır. Bundan da An~lo Sakson

ha geniş h5dlc:e1er hnsebiyle Ü?.erinde Jarın Vişi Frnnsnsı yerine Degol Frnn
ehemmivetle durulan bir siya<d olay ol- sasını ikame edeccf!i anlaşılıvor. Degol 
mnl?a dı>"nm ediyor; bunun da iki saf- te k:IAtına bUtün Fransız sömürgeleri 
hası vardır: ilhnk edilecek veya i1tihak edecektir. 

1 - Martinikteki Amerikan teşebbU- JAPONYADA KARARSIZLIK 
sü: 2 - Bu tesebbiitjln vap1lıs tarzı.. japonyanın ic: öurumu hakkında bazı 

Birlcc:ik Amerika hükUmctı Visivi bir 1ıaberlcr gelmektedir. Bunlann bnsında 
kenarn bırakmış ve ancak Mnrtinik ku- bilhassa su iki haber vardır: 
manf1,.nı amiral Robert ile müzakere 1 - Başvekil tarafından kabine top-
ncmıstır. lantımıda sövlenen sözler .. 

Üç Amerikan talebinden Visiyi en Tokyo, ksıbinede değişiklik yam1ncağı 
(Ok <liic:ündürenl. arıılavnda yedi ·bti- hakkındnk! haberlerin asıl!llz oldul:'Unu 
yük netrol J?emisi de bulunan HO bfn ve kabine fiznsının işlerine devam etmc
ton:latoluk tlcnret filosunun Ameriknya !erini sövlemiştir. 
lcirnlnnmnsı teklifidir. Vişi hiikümeti 2 - Jaoonvada yeni sivns'i bir parti 
bunu Tl"iitr .. Pke hUldimlerine avkm san- tec:ıkil edileceği sövlenmektedir. 
rrınktadır. Fnkat Visinin Hindidnideki Bu, derhal resmi ağızlar tarafından 
Fran'ilz J.'cmilerni Jaoonyaya kiralamLc: İ7.ah ed:lerek bunun siyasi bir parti de
oldumı J!Ö'l öniine alınırsa, Amerikanın qi1, fakat valnız halk tabakalarının ilti
istrai dı> dom olabilir. hnk edeceği siyam bir teskil oldui!u bil-

Visinin doltrudan doi!ruya amiral Ro- dirilmiştir. Bu haberler Japonvada bir 
h<>rtlc Amerikanın rnii?.alrnrclcr üstiinde karnr~rr.lık olclul'iunu göstermektedir. 
<le '111rdul'iu söv1Pnmektedir. AMERİKA VE AVRUPALILAR 

Son gelen haberlerden Martinik isi- BirlCS:k Amerika devletleri HnlJanda 
n:n Amcnkan J!Örüsi.lne J?Öre halledile- ve Norvcc; elcilikierini büyük elt;ilik de
cc ·•i nnlnsılıvor. Bundan da iki sual ak- '"CCC'sine yilk"cltmiştir. Bu hareket. Hol
Ja gcJivor: Evvela : Amerikanın Marti- lmıda ve Norv~ hilkümctlerine bir 
nik hakkmdnki bu muamelesi Frnnsan•n dostluk tezahilrü oldu~1 gibi ayni ıa
dii!<'r müstıı>mlekelerine de tatbik edi- rnanda Avrupa devletlerh.'- istikllille
le<:ek mi? İJdncl. olarak : Mart:nik me- rine verilen bir il,zl eseridir. 

YENi A$1R 

__ ,_....,,N. ON•""•,,,,,. --

Meksfkanın 

mihvercilerle 
arası açılıyor 

çaroıştı 

---· *·---Hususi maldyette olan Almanla• aJeltide üç ge-
ziyafette Hint 11e istih· mi ile bir muhrip batır· 
barat nazırları dıJılarmı blldirlyorlar-
da •aJundu Berlin, 15 (A.A) - Alman tebliği: 

., .. .. . Şimalde Amerikan filosiyle ıiddetli 
Londr~, h 15 <·~\A) - Turluyen~n bir muharebede hava ve deniz kuvvet-

Londr8: bu.>:uk clç~~ ~auf Or~ay bugun ]erimiz 9,100 toniUitoluk bir gemi ile bir 
~aove~ıl .. ~•ster Çor~ıl ve .re!ıkası oerc: bin tonluk bir gemi batırmışlardır. 10 
fıne .hır ogle ziyafeti. vermıştır. Hu~~sı bin tonluk bir gemi ağır surette yaralan
mahıyet~c. olan bu zıyafette nutuk aoy- mış ve gemi tilevler içinde kalmıştır. 
lenmemış!ır. . . lngilterenin cenup kıyılarında Alman 

Davetlıler arasında Hındıstan nazın, aklan 7500 tonilatorluk 4 ticaret gc-
istihbarat nazırı ve tngilterenin sabık ~i batırmışlardır 
Ankara büyük elçisi Mister Lorens te ___:. ____ _ 

hazır bulunmuştur. j Ut d I •f 
----•- ng ere e yen ., r 

B U L G A R parti lıımılmıq .. 
Kralının af ıarı.. . Berl~,. 15 (A.A~. :- Lon.drada y~eni 
Sofya, 15 (A.A) - Kral Boris yıldö- ~ır parlinın teşekkülu Bcrlinde alaka 

·· ·· d 210 a1ı•J. -'f tın' tir ile karşılanmaktadır. numun e m ıı.umu aı e ış • B n e:..s 1 d 1 f ti unu r ı:ıı, geçen er e yapı an n -
·~. hapta hük~et namzedini mağlup ede-

l' G •• b I •• A I 1 rek ekserıyet kaz.ınmış olan mister '· o e se gore - Bravndır. 

manya kışı Rusyada ,,,-aJ-ta~.,-e~frifıada 
D8Sll Ut.\Çİrdi? Berlin, 15 (A.A) -Alman tebliği: 

P"" Maltada harekStta bulunan hava kuv-

Berlin, 15 (AA) - Doktor Goôels 
kış harbi hakkında şunları söylemiş
tir: 
• - Bu harp muazzam bir müda

faa harbi olmuştur. Kışın Rusyada ~ 
yaptığımız savaşları Napolyonun ~ 
Rusya seferindeki kış muharebele- ~ 
ri:vle m~ese ed.?mcyiz. r 
~ı:;ac:ıc:ıcccc:ıcac ... 

1-Brodvay 
Çılgınlıkları 

vetlerimiz hava muharebeleri neticesi.tı
de 8 İngiliz uçağını düşUrmilşlerdir. 

Roma, 15 (A.A) - İtalyan tebl!ği : 
Sirenaikada devriyelerin ~arpışmala

rı olmuştur. İtalyan ve Alınan teşkille
ri gece gündüz :Maltaya hücum et.otlş
lerdir. 

Hava muharebelerinde dokuz İngiliz 
tayyaresi dil.şilrillmüştUr. 

BUGUN 
Matlııelerdcn itibaren 

Emsalsiz şaheser iki 
2-PARA 

RIRSI 

Birden 

Lana Turne.r - Joan Blondel Lynn Barri • llcnri Wilcozon 
SEANSLAR: 

PARA HIRSI: Z.30 - 5.20- 8.10 .• 
B. ÇILGINLlKLARI : •.oo - 6.45 - 9.30., Camartesi, Pazar 13 te •• 

J' MAYIS CUMAR'l'E,~I 1942 

Yurdda hava şehitleri ihtifali 

Her yerde aziz şehitle
ha tırası anıldı • 

rırnızııı 
• • 

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

Anlıarada yapılan tören pefı IJüyüfı o!da-
Ankara, 15 (A.A) - Bugün yurdun 

her tarafında hava şehitlerimiz için ih
tilaller yapılmış, Türk istiklali ve me
deniyeti iç!n göklerimizde canlarım fe
da ederek knhramanlık ve fedakurlık
Ja en asil örnekler veren vatan evlatları 
bilyük saygı ile nnılnu~tır. 
ANKARADAKİ MERASİM 
Şehrimizde Ulus meydanında yapılan 

törende BilyUk Millet Meclisi r<'isi Ab
dülhalik Rcnda, başvekil Dr. Refik Say-
dam, Vek!lJer, Riyaseticümhur umumt 
katibi, Cümhuriyct Halk partisi Genel 
sekreteri, Mebuslar, Genel Kurmay, 
Milli Müdafaa ve <liğer vekfiletler ileri 
gelenleriyle Ankara vali ve belediye re
isi. Garnizon ve merkez komutanları 
hazır bulunmuştur. 

Tam sant 11 de top atılmak suretiyle 
ver:len işaret üzerine bayraklar yarıya 
indirilmiştir. Bu t\nda törene iştirak 

eclen bütün kıtalar, okul1ar ve halk se
lam resmi ün etmiş ve sükut etmiş, bo 
saygı sükUtu esnasında bUtün taşıt ,, .. 
sıtalan ve halk bulunduktan yerlerde 
durmuşlardır. 

Törende Hava müstesarhj'(ından bir 
teğmen hava kurumu Ankara ~be_,i adı· 
na Meliha Avni SUzen, cümlıuriyet halk 
Partisi adına Naşit Hakkı Uluğ söyl• 
d!kleri nutuklarda bu gilnUn bUyük ..,.. 
nasını ifade eylemişlerdir. 

Ulus meydanındaki törenden 80n78 
askeri ve sivil bir heyet şehitliil zi)<a· 
ret etmiş ve çelenk koym~ur. 
İSTANBULDA 
İstanbul, 15 (Yeni Asır) - Hava ~ 

bitleri ihtifali Saraçhane başındaki tay
yare 5.bidesi önünde yapılmıştır. İhtifal 
hazin olmuş, nutuklar söylenmiş ve ha
vaya üç el ateş edildikten sonra nihayet 
bulmuştur. Geçit resmi de yapılmışta. 

Mecliste dünkü müzakereler 
------ -- .... .O;-------

Ankara, 15 (A.A) - Büyük Millet müdürlerinin intihap ve istihdamı usul
Meclisi bugiln Dr. Mazhar Germenin leri hakkındaki kanun lAyihasmın mtı
reisliğinde yaptığı toplantıda mıidenlerin zakeresine devam edilerek 19 ncu mad
arama ve işletmesine dair kanun Jıi- desi mevcut takrirlerle birlikte dahiliye 
ylhasınm birinci milzakcrcsi tamamlan- ve adliye encümenlerine verilmiştir. 
mıştır. Büyük Millet Meclisi Pazartesi gilnti 

Nahiye teşkil ve idaresi ve nahiye toplanacaktır. 
~~:::.<:=>":><::><:::><;::><:::::o-<;:::.<::::ı..<;:::.-<::>~<::>-<::::><O:::::::.-~:::::.<:::::.<:::::.<:><:=>"::::.-C:::><::><::><::::><::::..<::ı..c:;:::. 

-·-------............... 

PJtimleri 11eya sür primi eri ödenmlyen hayat si• 
gorıa mulıa11elenameler8 inlıiıaa tabi tutuldu .. 

Sivas, 15 (A.A) - Atatürk koşusu 
bayrağı Sivasın Şerefiye nahiyesine var
mıştır. Samsun ve Erzurum istikametin
den gelecek bayraklara ait hazırlıklar 
tamamen bitmiştir. 

Yıldızeli, 15 (Hususi) - Bayrak bu 
gün saat 12 de Yıldızeliye gelmiş ve To
kat valisi tarafından Sivas valisine tes
lim edilmiotir. 

Zara, 15 (Hususi) - Bayrak bugün 
saat 1 1 de kaza merknine gelmi~ ve 

istikametine götürülmUştUr. 
Zara, 15 (Hususi) - Bayrağı taşı

yan atletler saat 9 da Kurbağlı yaylasına 

Makineve 
~ "Prilirken 
----0111!1 1 ·-
TIMOÇENKO OROULARI 

it S:RLIYllR 
Londra, 15 (A.A) - En son haberlere 

göre doğu cephesindeki durum ana hat
lan bakımından şu şekilde hülfisa edil
mektedir: 

- Almanların Timoçenko ordularının 
Harkofa doğru olan ilerlemelerini dur
durmak için yaptıklan ümitsiz teşebbils
ler şimdiye kadar akim kalmıştır. Al
manlar insan ve malzeme bakımından 
kayıplar veriyor. Timoçenko zırhlı ltu\'
vetler kul1anarak ansızın hücum etmi~
tir. Timoçenkonun kullandığı bu usü) 
Almanların geçen yaz kullandıklan yıl
dırım harbi usüllerine benzemektedir. 
Fakat o zaman Sovyetlerln iyice tutun
muş olmalarına karşılık şimdi Harkof 
önündeki Almanlar paniğe uğramışlar
dlr. 

Bir kaç noktada Alınanlar o kadar ça
buk çekilm~lerdir ki ne toplarını ne de 
malzemelerini beraber götürememişler
dir. Kerç yarım adasında Ruslar yeni 
bir çekiliş yapmışlarsa da Almanlar her 
karış toprağı pahalı ödemişlerdir. Le
ningrad cephesinde başka bir Sovyet 
hücumu devam etmektedir. Almanlar 
ikinci müdalaa hattına çekilmişlerdir. 

Mo.skova, 15 (A.A) - Roytcr radyo 
Harkof cephesinde müteaddit meskOn 
yerlerin ve stratejik önemli olan tepele
rin zaptedildiğini bildirmiştir. 

. 'I GEMi BATIRILOI 
Londra, 15 (A.A) - İngiliz avcı}an 

Cherbourg açıklarında üç himaye gemi
sine hücum ederek ikisini batırmış biri
ni de hasara uğratmıştır. lngiliz avcıla
l'llllll bep& üslerine dönmüşlerdir, 

varmı tır. 

Turhnl. 15 (A.A) - Samsundan...
len bayrak evvelki gÜn ıaat 1<f,1 7 de 
Amasya viliiyeti hududunda Tokat vali-
si tarafından alınmış ve Tokat bölıred 
atletlerine teslim edilmiştir. Yollarına 
devam eden atletler geceyi T uıhalda 
ıtec;irmişlerdir. Bayrak Turhal gUcü )'UY. 

dunun hazırladığı Atatürk köşeııine t&
renle konmuş, ve sabaha kadar birer sa
at ihtiratn nöbeti beklenmi§tir. Bayrak 
dün sabah erkenden halkın coıkun te
zahürü araııında Tokada doğru yola p
kanlmııtır. 

Nafia vek"li 
l:stanbt' lda 

İstanbul, 15 (Yeni Asır) - Nafıa w
kili general Ali Fuat Cebcı::oy şehrimi
ze gelmiştir. B:r kaç gün burada kala
cak, vekaletine bağlı milcs.scselerde tet
kiklerde bulunacaktır. 

~~-......-----------ANKARA 
Beledi:we mecllslnln 
Son içtimaı.. 

Ankara, 15 (Hususi) - Belediye m~
lisl bugiln intihap devresinin son içtl
maını yapmış, vali ve belediye reisi 
söyled:ği bir nutukta belediye meclisi
nin başarılarından takdırle bahsetmiftlr. 

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

NORVEÇ2'E 
Milli tezahürler 
~a.!alı edlfdL 
Londra, 15 (A.A) - Norveçln 17 Ma

yıs milli bayramında her türlU tezahür, 
Norveç bayrağının çekilmesi, NOM'Cf 
rozetlerinin takılması yasak edUmi§tir. 
Polis takviye edilmiştir. ' 

Norveç Kralı Hakon Norveı :miDeti
ne bir mesaj peşredecektir. 

İsveç gazeteleri yüz kadnr İsvef şahıri
yetinin iın1.asını taşıyan bir beyanname 
neşrediyorlar. Bu beyannamede lsvet
lilerin Norvt:ç milli bayramında bayrak 
asmalan isteniyor. 

--~_._,.,,,~_,_,,_ ____ _ 
AMERİKADA 
Beyaz Ruslar 
te11fıif edHl~or .. 

. Madrit, 15 (A.A) - Rus ihtilAıt e!JWl
sında Birleşik devletlere iltica eden Be
yaz Ruslardan çoğu Amerika hülı:Umeft 
Uıraf ındnn tevkif ediln:ıbtir. 


