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./ .nkara,, ela patlayan bomba davası 

üdd i mumi maznunla
rın mahkômiyetini istedi 

Pavlofla Kornilof ha~kında 20, Abdurrahmanla Süleyman 
hakkında 15 vıl hanisten başlıyao maddelerin tatbiki talep edildi 

Soııyet askerleri bir istirahat esnasında eğleniyorlar Suill:ast neden akim kaldı? 

Yaman 
Bir savaş 
Bekleniyor 

---*---
Dünya umumi eflıiirın-
da sinirlerin gerginliğ! 
son hadde varmıştır-

şı-.:vKt.'T BİLGİN 

Salahiyetli bir Alman kaynağı, ma
reşal Timoçenkonun .. ııarkofn taarru
zundan bahsederken diyor ki: ıcBolşe
vikler, geçen sonbaharda, Alman baş
lcumandanhğmca tatbik edilen taarruz 
planının bir kopyası olan taarruzlarında, 
insan ve malzeme yığmlıırını dalgalar 
halinde feda etmislcrse de, netice alma-

. ia muva[fak olamamışlardır. Avrupa 
ordulanmn ne zaman ve nerede taarruz 
edeceklerine gelince, askeri makamlar, 
harbin talüni tayin edecek çapta bir 
darbenin en az ihtiınal verilen yerde in
dirileceğini söylemektedirler. 

Bu sözler bize şunlan öğretiyor: 
Kış muharebeleri, Rusların taarruz 

kudretini azaltmamıştır. Kmllar, bu se
fer yine Almanlann tahminlerini kat 
ka1 aşan yedek kuvvetleri cepheye yığ
ıınış bulunuyorlar, Yine düsmanlarının 
biç ihtimal vermedikleri kadar büyük 
&ayıda ağır harı> malzemesine dayanı
Yor1ar. Yani Anglo Saksonlar yardımla
rını yapabilnıi<:lt•rdir. Urallann doğusu
na nakledilen So,·yct harp endüstrisi, 
kış aylarında kendisinden beklenen ga:r
reti fazlasiyle göstermiştir. 

Ne insan, ne harp malzemesi bakı
mından hakiki üstünJüiün kimde oldu
gu henüz maliim değildir. Bu şartlar 
içinde yapılan Rus taarruzu, cenupta 
Almanların avlardan beri itina ile ha
zırladıkları t~arruz planını altüst eden 
bir hareket olabileceği gibi. KızıJJann 
hiç bir noktada teşehbiisü elden bırak
mamak ve en ktwvetli müdafaayı teca
vüzde aramak niyetlerinin devamlı bir 
tezahi.irü de olal>iJir. Askeri miitehas
sıslar, muhtelif sebeı>ler yüzünden kat'i 
Alman hamlesinm Doneçte başlamasını 
ve Kafkasyayı hede( tutmasını zaruri 
~örmekte idiler. Eğer hakikat bu mer
kezde ise, Alınanların başlıca taarruz 
hazırlıklarmt yaptıklan yel'de Timoçen
konun diişmnnlarına tekaddiim ederek 
onları bir baskınla knrc;ılaştırması Al
man taarruz planını ciddi surette boz
duğundan şüphe edilemez. Hatta büyük 
taarruzun gccikmeı.ini bilhassa bu se
bebe bal!lamak ta kabildir. İn~ilizlere 
~öre, Almanlar Harlmfta tutunmağa 
muvaffak olsalar bile. iki milyon asker 
ve on hin tankla Karkasvaya yönetmek 
istedikleri taarruzun daha baslamadan 
luzı.ııı gev~etcn kayıplara ul{ramıs olma-

(Sonu Sahife 2, Siitlm 6 da) 

~ 

Karadenizde 
bir motöri~
m ··z taarru-

za u2"ra~ı 
-- .....-.·---

Motör battı, müret
tebatı lıurtuldu .. 
Istanbul, 20 (Yeni Asır) - Bu

rada çıkan el laber» gazetesine gö
re, Bulgar limanlarından birinden 
yüklü olarc.k dönerken 300 tonluk 
cDuatepe» motörümüz geceleyin 
iğne ada civarında bir taarruza uğ
rayarak batırılmıştır. 

Zekerriya reisin idaresinde bulu
nan ve kendisiyle beraber dört ki
siden ibaret olan mürettebatı sağ 
oldukları ve iğne uda civarında ka

çık tıkları da ilave edilmekte-

~ -s~;~-;;i:;~ ·ııö;e-· l 
•!••-u_a_tı-~ -·-a-•-•••-n-•-c• 

Harkofta 
anlar 

yen·li orl 
---*---

Alman karşı taarru ... 
zu akim kaldı ve 562 
tank tahrip edildi 

-*-Moskova, 20 (AA) - Gece yansı 
neşredilen Sovyet tebliği: 16 Mayısta 
kıtalarımız Harkof istikametinde taar
ruzi hareketlerde bulunmuşlar ve Al
manların karşı taarruzlarını püskürtük
ten sonra ilerlemelerine devam etmiş
lerdir. Kıtalarımız Dardenkof istikame
tinde taarruza geçen Alman kıtalariyle 
muharebeye tutuşmuştur. 

KERÇTE 
Kerç yarım adasında muharebeler 

Kerç şehri çevresinde devam etmekte
dir. 

TAYYARE KA YPLARl 
Doğruluğu kontrol edilen haberlere 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Maznunlardan Pavlof 

YENi HAD1SELER 
---·*---

Vişi ve Cezayir 
kara suları üze
rinde tayvare

ler uçmuş 
-*-Vişi, 20 (AA) - Milliyeti bilin-

miyen bazı tayyareler dün gece yarısını 
beş geçe Vişi üzerinde uçmuşlardır. 
Uçak savar bataryaları faaliyete geç
miştir. 

CE.ZAiR KARA SULARINDA 
Vişi, 20 (AA) - Resmen bildiril

diğine göre bu sabah bir İngiliz uçağı 
Cezair kara suları üzerinde uçmuştur. 
Bir Fransız uçağı, beynelmilel kaidele~ 

(Sonu Sahife ~. Sütun 6 da) 

§ -:-:.cr.r.;-.r...cr.r.r...ıer~..r...rJ~7J:,'~~:.ı:• 

1Amerikada hü-; 
1 yük j!"ay.-etler ! 

~~~~~~~~~-~ 

Müddeiumumi bu ciheti de tenvir etti ve . fiındi 
hariçte bulunan maznunlardan istepana lllr se

farethanenin para yolladığını bildirdi-
ANKARA, 20 (YENİ ASm) - Sui

kast davasına bugün (Dün) devam edil
di ve müddeiumumi B. Cemil Altay id
diasını serdetti. 
İDDİANAME 
İddianamenin okunması fasJlasız su

rette iki buçuk saat sürdü. 
İddianame şöyle başlıyordu: 
•Dost Alman devletinin Ankara bü
~ elçisi Fon Papen aleyhinde tertip 
ve icrasına teşebbüs edildiği halde bir 
tesadüf eseri olmak üzere tahakkuk et
tir:Iemiven suikasti tertip eden dört 
şahsı adalet karşısında hesap vermek 
için yüksek huzurunuza sevketmiş bu
lunuyoruz. Ciiretli, sinsi ve hainane ça-
lışıldığına şüphe olnııyan komplo hadi
sesi etrafında iddiamızı serdederken 
ufak bir istitrat yapmanın lüzumlu ve 
faydalı olacağı kanaatindeyiz.,, 

PAVLOF MEŞGUL! 
Bu sırada Pavlofun ceb'nden çıkardı

ğı bir defterle meşgul olduğu görüldü
ğünden reis Sabri Yoldaş tercüman va

(Sonu Sahife 2, Sütu 4 tel 

ihtiyaç maddeleri 

Maznunlardan Kornilof 

etrahoda 

Pirinç dağıtımı 
_uzun sürecek ... 

Efımelıler ay b41ında dO zelecelı • iaıe belgeleri 
dağdı!malı üzere • r ı anifatura tevziatı-

laşe müdürlüğünden aldığımız malii- , Düzenlendiği söylenilen mahalle bir
mata göre, parti tarafından düzenlenen tiklerinin şehrin belki de bir, iki mahal
mahalle birlikleri evlere pirinç fişleri.Ü lesinde fiş dağıtmış bulunması mümkün
dağıtmaktadır. Şimdiye kadar evleri."'le 1 dür. Gazetemize yapılan müracaatlar
fiş bırakılanlar mahalle bakkallannda~ dan anlıyoruz ki henüz kendilerine fiş 
birer kilo pirinç istihkaklannı almışl r- ., verilmiş mahalleler sayılacak kadar az
dır. Henüz almıyanlann evlerine fişlerı dır ve birer kiloluk pirinç istihkakları 
dağıhlacaktır. (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

Dihı iddialarını serdeden Cümh tıriyet · 
Miimmeiumumisi B. Cemil Altay 

l 
a _c_ a_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ı_ - 1 

Almaııılara ıı;örf' 1 
~ -·-·-·-··· -·-·- -·-·-·-·- !• 

Harkofta 
vaziyet a 

tık düze 
---*---

-
• 
l 

Ruslar kütle halin-
de insan ve malze
me kullanıyorlar 

-*-
Berlin, 20 (AA) - Tebliğ : Alınan 

ve Rumen kuvvetlerinin işbirliğiyle he-
zimete uğratılan düşman takip edilerek 
Kerç boğazı sahiline varılmış ve Sov
yetler:n inatçı bir mukavemetine rağ
men son köpril başı da ele geçirilmişfü 
Kıtalarımız 8 mayısta taarruza geçmiş-. 
ler ve ilk hücumda Halfacı müstahkem 
mevkimi yarmışlardır. Bu muharebede 

(Sonu sayfa 3. Siitiin 1 de) 

Bir Alman taııkı ilerlerkeıı 1 JO günde lıos hoca bir: 
§ fabrilıa lıuruldu.. ~ 
~ Plônör ve tayyare ~ 
§ yapmağa ba,ıadı- ~ Kahve ve çay inhisarı kabul edildi 

17 ya§rnda bir Rus delikanlısı 
ateş ediyor 

Jngilizlere ~öre 
---*---

Harkofun 
cenubu na 
sar kıldı 
---*---

Hede t şudur: Alman 
taarruzunu da ha baş· 

lamadan boğmak! 
-*

Almanlar Harlıofta on 
bin tanlı, ıoo bin para· 
.şütçü, 2 milyon a~fıer 
hazırlamışlardı, f a'lıat-

Londra, 20 (AA) - Royter bildiri
yor: Alman son lıabcrlere göre Ruslaı· 
Harkofun 30 kilometre cenubunda Har
kof - Saproje demiryolunun büyük kıs

' mını kontrolleri altına almışlardır. Yeni 
taarruz Harkofun 50 kilometre cenup 
batısında Valliyi hedef tutmaktadır. Bu 
suretle Harkofun cenuptan ihatası ve 
Poltava ile irtibatının kesilmesi mevzuu 
bahistir. 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de} 

§ Nevyork, 20 (AA) - (Nevyork S 
§ Taymis) gazetesin:n bugün bilcfudi- S 
§ ğine göre Birleşik devletlerin batı § 
s§ merkez bölge.sinde 30 günlük kısa ~ 
0 bir zamanda muazzam bir fabrika§ 

§ kurulmuştur. Bu, fabrika tesisinde § 
SHyeni bir rekordur. Bu yeni fabrika-§ 

da derhal yapılan planör ve uçaklar § 
S m:lyonlar~ liralık bir mukavele 8 
S mucibince Ingiliz ve Amerikan or- S 
§ dularına teslim edilecektir. § 

kahvesi Çayı 
beyanname 

ve olanlar 
verecekler 

§ Ayni şekild~ inşaat için iki fabrika § 
~daha yapılıyor. § 1 Planör yapımının açığa vurulması ~ 
§Birleş:k milletlerin taarruz tAbiyesi §S 

1 hakkında sarih bir emare telakki S 
olunuyor.. ~ 
~.#"~ ... 

Kahve 
den 

ve çay fiatları yeni
arttırılacak de2il ••• 

Ankara, 20 (Hususi) - Bugün (dün) 
Büyük Millet Meclisinde kahve ve çayın 
inhisar altına alınması kanunu kabul 
edilmiştir. 

Kanun layihasına ekli ilan mucip se
beplerden anlaşıldığına göre hükümet 
çay ve kahveyi inhisar altına almağa 
sevk eden sebepler şunlardır: 

1 - Devletin hizmetleri ve faaliyetleri 
arttıkça bunlarla mütenasip masraflan
da artmakta ve yeni gelir kaynakları bul
mak zarureti hasıl olmaktadır. Bir çok 
devletlerde olduğu gibi bizde de mali 
maksatlarla kurulmuş inhisarlar vardır. 
Tüt.ün ve ispirtolu içkiler inhisarları gibi 
keyif maddesi olmak bakımından tütün 
ve içkiden pek az farklı bulunan kahve 
ve çayın bu zümreye ithal ve satışının 
inhisar altına alınması muvafık görül
müştür. 

Etraf mcla .~icldetlt muharebeler cerc:>ymı ec1en 
bir traktör fabrikası 

Harko~a 

2 - Gerek çay ve gerek kahve tagşi
şe müsaittir. Hükümet bu maddeleri in
hisara almakla bunların hiylesiz mü.s
tehlike satılmasını temin etmektedir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun S te ), 

SON DAKİKA 
--········· 

Italya Korsika
yı ve Nisi işeal 

mi edecek? 
---*·---

Roma, 20 (AA) - Başvekil B. 
Mussolininin KoTSikayı elde etmP.k için 
bir plan hazırladığından bahsedilmekte
dir. Son defa Sardunyayı ziyaret edenı 
Mus90lini deniz fenerinin kenarında 
dunnuş, seçilebilir bir halde bulunan 
Korsikaya doğru bakmıştır. 

Nis için ltalyanlar ayni emelleri bes
lemektedirler. Mussolini Nis kahramanı 
Garibaldinin nıhundan ilham almıştır. 

Salı günü büyük faşist konseyi topla
nışında Korsika, Nis ve Savuva hakkın
da ltalyan emellerini tahakkuk ettirecek 
mühim bir karar alınması bekleniyor. 
r.r~.o:r.r.r..r.J::l"'..G~~·== =~-

~.r..r.r.r...r...r..r..rJ"'J.rJ"~ 



SABll'B 1 YENi A•IR 
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2J MAYIS PBUF!MRE J04!,. 

Yaman 
Bir savaş 

···78 ••• 
MiUi korunma kanununa muhalefet Bekleniyor 

bayrahmrorlo~dra- yeniden bir çok n .. ahkii- Dönya.,,,,.;,.ieflı ....... Nihayet kapı açılmıştı 
Şimdi ilen Rayralteyln öldüğünü ve lıölüğümden 

RaJepCen fıaçlltanı nasd söyllyecelıtlm? .. 

mı aıır an 1 • k ı ·ıd· da slnlrlePln gergini.,, 
Jf. n ıyet arar arı verı ı son hadde.,,,,.,,..... .. 

OdemqlUerln IJayraını (Blştarafı 1 ind Sahifede) 

Korkum büsbütün arttı! Aynı zaman- Kapı açıldı... Ben hem Kara Boğayı. 
da önünde bulundutumuz bu aladlik Lo- hem de Naciyeyi, ikisini birden karşımda 
ranzayı da ilgilendirmişti. Hayvanın üze- buldum! Esmer kadın elinde mumu ya

JJ mayıs .. 
-*-31 Mayıs pazar günü ödemiı civarın

da ilk kurıun mevkünde ilk kur111n bay 
ramı yapılacaktar. ödemiı halkının düt
mana ilk kurşunu sıktığı yerde yapıla
cak olan bu bayram ayni zamanda öde
miılilerin bir kahramanlık ve yurtsever
lik hadiaesi olarak mütalea edilmelidir. 

MAHKUMLAR ARIS!NOA MANIFATURICI. iSÇi, KOMORCO, ~ ~==tiı=~ ~· 
TUHAFiYECi. MAKIRACI VE BAKKALLAR VAR Görülüyor ki dünyama en büyük~ rinden inmeyen genç lı:adın birden bire nan bir şamdan tutuyordu ... 

bana dedi ki: Müterednit vaziyetim ve kapıdan içe-
- Sakın yanhflılı:la yolumuzu şaşır- riye bir türlü girmeie cesaret edemiyi

JlUI olmıyalı:n? Sen varacatmuz yerin sim Kara Boğanın gözüne çarpmakta ge-

~-----x*ır "-mı (eken en müthiş •ne sahası Y-
uhalif na milyonlarca iman J1im1anmn bO" 

bu ev oldutuna emin miain?.. ~ikmemişti: 

Milli korunma mahkemesi sistemli bir retiyle milll korunma kanununa m · x.-ı..-:&. yer .aa:..:1.1ı... •-: samaıı .. : 
surette çalışarak her gün gelen muame- hareketten suçlu Şadırvan altında bak- bütü:ü:..itıer = -~.::__idedir· 
leli evrakı tamamlamakta, duruşmalar kal Sami İşleyenin 50 lira ağır para ce- ... ~ ikf 
zamanında yapılarak kararları verilmek- zasiyle mahldllniyetine ve dükkAnın bet Bu derece hayati bir mfleadelede - Kaüyen eminim Loranza? .. Ben - Neye duruyorsun, Yusuf? .. Hadi 

buruını görür sarma derhal tanıdım. içeriye girsene! .. 
:Y•nhflrk1- baflı:a bir kapı çalarak ka- Böyle diyen Kara Boğa bir aralık, er-

Her yıl gittikçe artan bir heyecanla 
kutlanan ve gelecek nesillere mal edil
mekte olan bu bayram için ödemiş halk 
evi zengin bir program hazırlamıştır. 

tl ka 1 kara muharip tarafla ellerindeki vuıtalar 'fi 
tedir. gün müdde e patı masına r ve- lmlrtnlar tlkeain-e lmdar dö..n • ...-k· 

dar •nem delilim! kek kıyafetiyle kısrağın üzerinde duran 
Fazla fiatla satışa basma arzetmekten rilmiştir. -.1 """9"~-

suçlu Mehmet Kamil tncesunun duruş- * Karşıyakada Kemalpap caddesin- leri şilphesbdir. 
- tyl ama, bu ev bot gibi geliyor ba- Loranzayı fark etmişti: 

:na!- Bunun içlnde•adam olsa bu kadar - Yalnız değilsin, galiba? .. Bu yoldaş 
gilrilltilytl çoktan duyacaktı! kimdir? Oda bizim bölükten mi? .. 

Birden bin bUyGk bir muhatara kar- _Bir az sonra sana hepsini anlatırım. 
şamda buhmduiunu aıBırm bir iman he- Şimdi biz bu hayvanları ahıra çekmeli
yeaaiyle var k1nTetimi kuDlmarak lı:a- yiz! .. diye cevap verdim. Loranza hay
pıJ8 Jım1ıim.,......... 1m,uWuat Nlba- vandan inerek yanımıza geldi. Kara Bo
yet tokmak ..mi lçerde1d1en duyur- ğa ile ben hayvanlan ahıra götürüp bağ
maia muvalfak o1muftımı. BUD11 ...ti- ladık. önlerine bolca arpa, saman koy

31 Mayıı sabahı saat 7.30, 9,20 ve 
10.55 te ödemişten ilk kurıun mevltii
ne üç tren tahrik edilecektir. ödemiıli
ler bu ıuretle bayrama iştirak edecekler
di:. 

Merasime ilk kurıun mevkiinde saat 
tam 12 de bandonun çalacağı istiklal 
marşiyle ba,Ianacak ve ilk kurşun abi
desine bayrak çekilecektir. Halkevi 
adına bir hatip bir hitabede bulunacak, 
bunu bir telebenin okuyacağı manzume 
takip edecektir. 

ması milli korunma mahkemesinde ni- de Çikullta vesaire ticaretiyle mil§taiil Anclo sabon ....._ 11asJa m.maıe
hayet bulmuştur. Suçlunun 90 lira ağır Nuri yüksek fiatla ÇikulAta sattığından heleri hlılr;kmda miinddin oldaia bb' 
para cE!'UlSiyle mahkumiyetine, dükkanı- 50 lira ağır para cezasına mahldun edil- •tiyatlı bir 1iun ~. Ge
nın 18 gün kapatılmasına ve bu müddet miştir. dW Ahun tunumn• maiaakpk 
zarfında ticaretten menine ve dükkAn- * Ellerinde mak;lra olduğu halde sat- y•pıJ.nimı ve bunun ~ Wr şef 
da mevcut basmaların müsaderesine ka- maktan imtina eden dört kip de mah- oJac.iuu bilmiyea yoldar. l'Uat ı.te bll 
rar verilmiştir. k\im olmuştur. Bunlardan ikisi Yeni ka- ymnan bllmle hedeflerine ......._., 

*Karnesiz fazla fiatla ekmek satmak- vaflar çarşısında Hasan Hiçyılmaz ve Kızıllar düşm.anlannm son zafer yolu• 
tan suçlu aıçı Fatma Ulucanın milli ko- Karantinada Kemal Onur olup (75) lira nu daha bir defa tıkayabilirlene her şeY 
runma kanununa tevfikan 20 lira 80 ku- ağır para cezasına, dükkanlarının (20) kökünden değişecektir. ğim daldkeda tutulduimn aninein de- masını da ihmal etmedik ... 

reeesin1 burada anlatmala muvaffak ola- Hepimiz orta katta, Kara Boğanın oda
mıyacalım! Amızm pencerelerden biri- amda toplandık. Naciye yoldan geldiği
nin kapalı açılmqtı. Gecenin karanlılı mizi va karnımwn aç olduğunu göz· 
arasında, c;izlilerl 8eÇilmeyen blr baş önilnde tutarak bize kahvealtı hazır

ruş ağır para cezasiyle mahkumiyetine gün müddetle kapatılmasına, yok dedik- Burada şu noktayı belirtmek liznwlır: 
karar verilmiştir. leri makaraların müsaderesine karar ve- ~lo Saksonlann neler haarladakla-* Fazla fiatla kömür satmaktan suç- rilmiş, mahkQ.miyetlerinin ilinı, 20 gün rı ve nelere muktedir olacakları hak· 
lu Mahmet Algı ile Hasan Karanın yir- müddetle ticaretten men edilmeleri, kmda beslenen .şüpheler de AJmm ~· 
mi beşer lira ağır para cezaaiyle mahlul- dükkanlarına mahkumiyetleri hakkında lesini ıeciktintn sebeplere ilive edilme-: 
miyetlerine ve 8 zer gün ticaretten men yafta yapıştırılmuı da kararlqtırıl- lidir. Berlln. Sovyetlerle mukadderat 
edilmelerine, dilkkAnl•nnda mevcut mıştır. birliği yapan bııiltere ve AmerikanJJl 

görilndU. Ve bunun arkasuıdan, çok iyi ladı. 
tanıdıfım bir ses haykımıağa başla- Sabahtan beri ağzıma bir lokma ek-
ınıttı: mek koymadığım halde o dakikada kar· 

Daha sonra halk onuncu yıl marşını 
söyliyecek ve törene son verilecektir. 

- Nedir bu yaptıluuz _gürü)tü! Gece nım hAIA acıkıml tlelildi! .. Duçar oldu
vakti ne istiyor sunuz? .. Defolun bura- ğum yorgunluk ve tutulduğum mUthi.ş 
dan!.. heyecanlar bende yemek almak için iş-

Öğleden sonra atletizm ve spor mü
sabakalan, pehlivan yarıtlan yapılacak
hr. Meruime Tireden de bir heyet ve 
Tire halkından istiyenler iştirak edecek
lerdir. 

kömürlerin müsaderesine karar veril- Diğer ikisi Kantarcılarda 2 .sayıda Os- her ihtimali .röz önünde tutarak ......,. 
miştir. man Dik ve yine ~tarcılar çarş11ında landddaruu bUmelde.lir. Şu halde Sov· 

Benim §imdi birden bire zihnimde geç- tah bırakmamıştı!.. 
mi§ günlere ait bir batıra canlanmıştı!.. Loranza bir kaç lokma aldı. Naciye bi
lstanbu1da yolc!aşlarla gezdiğimiz sıra- ıe hizmet etmek için etrafımızda fırı) 
da, Çalık Kemalin bizi Kumkapıda bir fırıl dönüyirdu. Ben onun Loranza ile 
eve götürdiljU ansızın gözümün önUne beni memnun etmek için yaptığı ikram-

ı '•ti! ları görerek müteessir olmaktan kendi· ge m., " k '- kı af 
lşte şimdi yaptığım gibi o giln Çalık rni alamıyordum. Naciye er e• Y e-

Çi&ento fiat
ları yeniden 
tespit edildi 

* Fazla fiatla mal satmaktan suçlu tuhafiyeci Rl&a olup (90) lira alır para yetlerin sanıldıkları claldbda, mittte
Tilkilikte .manifaturacı Osman Konutun cezasına, 15 gün müddetle dükkanları- fılderin harekete ge(eeeklerinclen bt'İ· 
dU111fması da nihayet bulmUftur. Suç- nın kapatılmasına, bu müddet zarfında yetle emindir. İldnd cephe ıer(i buıüa 
\unun 50 lira alır para cezasiyle mahki\- ticaretten men edilmelerine, satıp arzet... rıilen mevcut delildir. Fakat ... ..... 
miyetine, 8 gün diilı:klmnın kapatılma- mediltlari makaralann :ıniiaderesine rinkü şartlar içinde ulanılmn bir p
sına ve bu mUddet zarfında ticaretten karar verilmiştir. Mahkumi~etle~ kilde mevcut farzetmek zaruridir. Va· 
men'ine ve mallann mU..deresiııe lı:a- gazetelerle ilinına ve mahkCl.mıyetlerıne ziyeün hül&eer $1Mlur: 
rar verilmiştir. dai~ d~k~Anlanna ilan talikine de karar Almanya, bu sene Doğuda taarruza 

Kemal de ihtiyar yahudiye ait evin ka- tine giren Loranzanm genç, güzel bir 
pısını zorlamı§tı ve bunun neticesinde kadın olduiwıu henüz fark etmiş değil· 
dt! Turaut reisten mtıkemmel bir dayak di ve onun bunu sezdiği dakikada büyük 
ye,,.,işti!.. bir kedere tutulacaimı tamhin ettiğim 

* Sattıjı mala fatura vermemek su- verılml§tir. ıe<erken tek cepheli bir savaş yapamı· 

---*---
Acaba kahraman Türk gemiciai bu da- için bu dil§Unce gönlilmde derin bir sız.ı Belediye daimi encümeni fiatlarım te9-

kikeda nerede idi?.. uyandırıyordu! bit eylemiı ve fiat mürakabe komisyonu 
Yolda.tlanm şimdi ne yapıyorlardı?.. Kara Bota. answn buraya gelmekli· bu fiatları muvafık görmüıtür. Fabrika-

:Ve bölüğilmw Halepten ayrılarak acaba gimizin sebebini öğrenmek için beni taz· }ardan doğrudan doğruya çimento geti-
yo1a f;ık.mIJ miydi?.. yik etmeie başlamIJtı. ren toptancılar mağazada teslim çimento 

Yoldaşlanmı bir daha göreıniyeceğimi Şimdi ne yapmalıydım? .. Başıma ge- nun beher tonunu 44,56 liraya. beher 

"Ankara,, da patlıyan 
borr~ba davası 

aüşündiltum için gözlerim yqla dol- fen müthi§ felikeü ben onlara nasıl ha- torbasına 2,23 liraya satacaklardır. Mo-
rnuc:tu!.. ber verebilirdim?.. torda yapılan teslimlerde beher torba (Baştarah 1 inci Sahifede) 

GUzel bir kadına lı:arp duyduium Fakat hakikati gizlemek te benim için başına 1 O kurut tenzilit yapılacaktır. sıtasiyle sordurdu: 
müthiş bir zalf yüzünden başıma gelmiş kabil olamıyacaktı! Ergeç onlar bunu Birinci el tacirlerden çimento alıp ta - Pavlof ne okuyor? 
olan felAketin derinl.iii answn gözümün haber alacaklardı!.. ,ehrimiztn muhtelif semtlerinde pera- Pavlof yine tercüman vasıtasiyle şu 
tinUnde teceai1m etmişti!.. Bu düşünce bana kuvvet verdi. lşi ol- kende sabf yapanlar beher torbada cevabı Yel'di: 

istikbalimi, §erefimi ve namusumu duğu gibi Kara Boğ~ya anlattım. Hayra- nakliye, fira ve kar karşılığı olarak 22 - Elimdeki bir şiir kitabıdır, onu 
ayaklarımın altında çiğnemiştim! Bana bayın cansız bir vaziyette yere dü.ştüğü- kuruı ilavesiyle çimentonun beher tor- okuyorum .. 
bunu yaptıran §imdi yanımda bulunan nü ve benim Loranza ile birlikte Halep- basını 245 kuruıtan satabileceklerdir. Kendisine kitabı kapaması ihtar edil-
kadının sihirli gözleriydi! Sonsuz bir gü- ten kaçtığımızı öğrenen onbqle ının :_udna __ "'.,.,_,0 ___ eli.. 
r.ellite malik olan Loranzanm irademi fena halde canı sıkıldı. He bir - ın RaJlaJMıt ile IJalıllyaf İDDİANAMENİN DEVAMI 
büyüleyen cazibesiydi!.. fetine giren Loranzanın bir kadın, hem Müddeiumumi iddianameyi okwna-

Bena her çılgınlığı yaptıracak bir de- de genç. güzel bir kadın olduğunu anla- llalıfıında yapdacalı ğa devamla Fon Papen1e refika~ bü-
recede aklımı alan güzel kadının cazi- yan Naciye birden bire benim üzerime toplantılar ı·olarına giderken son derece .şiddetli bir 
besinden ben §imdi, birden bire Urkıneğe öyle derin manalı, 0 kadar acı ve dar- infiJAk ile hüviyeti meçhul bir şahsın 
L--1 .h... gın bir bakıcı fırlattı ki o dakikada yilzU- A-L--ada ıaşe' m:: ... -Pft~lığında hubu- 1 L. d ~ amı.,_....... ~ nılAIU" ...,~ parca anması üzerine en JUSB zaman a 

Pencereden bize haykıran adamın Ka- ne şamar yiyen bir adam gibi birden bire bat ve bakliyat hakkında yapılacak top- el konan tahkikat ve tetkiklerde ele ge
re Boğa olduğunu, onun sesini duyar şaşırıp kaldım! Naciyenin yüzüne bak- Jantılara İzmiri temsilen davet edilen çer. ilk delilleri saydı. Bunlar bir daire 
duvınaz derhal anlamıştım... maktan yanan gözlerimi başka tarafa çe- heyet hası seçilmiştir. Heyete borsa, şeklinde merkezden muhite doğru mün-

Şimdi ben onun karşısına ne yüzle çı- virdim ve bir kadını izzeti nefsinin en ticaret odası ve ziraat odası namına teşir ilev ve ihtirak maddeleri, en yakın 
kacaktım? Bölükten kaçtığımı anlattı- nazik yerinden yaralamış olmaktan do- murahhaslar dahil bulunmaktadır. ağacın dibinde kasık arasından kopmuş 
ğım vakit onba§ıcfan fena muamele gör· ğan derin bir pişmanlık ve azap duygusu ---o-- ve üstünde çorabı duran bir sol bacak, 
mek dil§iiııcesl birden bire zihnimi alt- şimdi bir ateş gibi benim içime düşerek OLCIJılLCJ KAZA bir bahçe içeris!ne düşmüş sağ bacak, 
üst et.rni§ti!.. gönlUmU yakıp kavurmağa başlamıştı. kafa derisinin saçla örtülü bazı kısım-

Suatutumu gören Loranza beni ikaz - B 1 T M E D t - Bayındırda çiftçi gediği köyünde 16 Iariyle vücudun bir çok yerlerinden 
etmne, Kara u..ııı...ya kendimi tanıtma- da 'VA-: Çeker ve 18 yaşında .Mus- k t k 'k -ft--1-- dav Im """"5• ıııa aaısrı:ı:ıı:ı11ı:ı11ı:ıc1111ı:ı11r ">O':I'. yaşın ~ opmuş e ve emı .,_..,..._...,, gı lf 
ia belki de bir tilrlu cesaret edemez· A 19m TE•EKXCIR tafa $eııgöl odada bir tabancayı kurca- bir tabancanın dokuz muhtelif parçası, 
dim!.. Y 'I' larken S:l&h ateş almıştır. Çıkan kur- kısmen parçalanmış koyu zeytin rengin-

Genç kacjın: Heln$iremin uzun zamandan beri şun sol böğrüne rastlıyarak KAniyi de fotr şapka, altlan kauçuk iskarpin, 
- Ne duruyor sun? dedi, bu adama çekmekte olduğu ıstırabın müzmin ağır surette yaralamış, zavallı çocuk bir palto. J(ömlek. mendil ~dır ... 

cevap venene!.. apandisitten ileri geldiğini büyük az sonra ölmüştür. TETKİKLERİN NETİCELERİ 
Ben bunun üzerine aşağıdan Kara Bo. bir hazakat ve isabetle teşhis eden __ 0__ Bunlar aynen muhafaza ed!lmiş, mU-

ğaya seslenerek yabancı olmadığımı ona ve bir müddet tedaviden sonra ame- Yapılan yollar tehassısların tetkiklerine arzolunmuş-
snlattım... liyat yaparak kardeşimi ve dolayı- tur. Tetkikler failin karnında bir ame-

Birden bire evin içinde keskin bir se- siyle ailem efradını üzüntüden kur- Halkapınarda beş fabrikanın önünden liyat yarası ve alnında bir ben olduğu-
vinç çığlığı duyulmuştu!.. taran İzmir Memleket hastanesinin geçen ve her gün 7000 amelen:n yolu nu, tabancanın infi\Ak maddesini ateş-

Kara Boğa: çok değerli ve müşf;k operatörü Dr. l, olan kısımda in~ata belediyece başlan- (emek icin kullanıldıjhru göstermiştir. 
- Koş Naciye hanım!.. diye haykırdı, Asil Atakama .ailece minnet ve şük- G tNFiLAKTAN EVVEL 

bu gelen bizim Palabıyık Yusuf!.. ~larımızı arzederek sağlığını dile-ı nu~~r~olun inşa masrafına fabrikalar iş- Müddeiumumt hld!se mahallinde infi-
Böyle diyen Kara Bolanm kapıyı aç- rız.. tirak eylemektedir. llktan bir kaç dakika önceki vaziyetin 

mak için hemen merdivene dOlm atıl- İzmir Mıntakası iktisat mü- Hatay caddesi beton yolu inşaatı bu tablosunu da şöyle çizdi: Saat sabahın 
dığını evin içinden gelen gUrilltüler bana dürü Kemal Tilkicioilu ~ kür Şeb b 
anlatmıştı!.. 11111111111 n1111111111:111:111:111:=:=:=:--=:=:=:::=:.:'~"-a_y_so_n_un_da_b_iı_e_ce __ · _. --:---:----: onu. re nazaran çok sakin olan u 

muhit mutat tenhalılıiuu ve si.lkOneti-_1 -------------------- nuna «öre halledilmekte idi. Arnavutla- ni muhafaza etmektedir. Fon Papenle 

1 S b S · 1 1 nn Lek dö Kakin namını verdiklePi bu reflkalan ikametgAhlanndan çıkarak 
er e~t u•tun ıa T ô kanun prensler ailesine mensup olup ts- ,~faltt taJriben gitmekte. avn: kaldınm-

- 1. kender beyin hasmı ve 1481 de henüz da Bn. B.igilm ile Bn. Mefharet Ka-
berhayat bulunan Leka tarafından tan- vaklıdereye doğru yürilmektedir.. Bu 

.rAz A u .• ...,..~,... 1rr.aa•,.e zim veya ceınedi1miştir.) iki l(enç bayanı takiben kuca~da örtü
& an _. ... _ı··-· ..... ,. Biz cok önemli olan bu bahse eserde ye sanlmış bir cismi taşıyan, şaokası 

·-4 

"1 lam an sik loped isı,, hakkında 

biraz daha fazla yer verilmesi tarafta- öne eıllm~ bir şahıs gitmektedir. Fran
nyız. Amavutlann yediklerini. sakalla- sız sefareti memurlarından .Margaritle 
nnı anlatmaktan zevk duyan muhanir, arkadası İtalyan sefareti hizasındadırlar. 
Arnavutlann asırlarca hayatına müessir O sırada istasyondan almış olduğu bir 
olan bu yazısaz temel yasasını biraz da- yolcuyu Kavaldıdereye bırakarak dö-
ha açmalı delil mi idi? nen 90för Fahri Uçarın taksisi bu ci

bnaoldl• .,. ·~ar • y azdmamq ArllClllld Maamafih bizim tetkikimbe göre Ar- vardan geçmektedir. KUCoJ11tnda kırmızı 
._ ___ "8paft .. ._ • A rnmndlıdıta lıan dduası navutlulun malisör denilen dailık aha- beze sanh cisim bulunan şahıs Fahri 
ftM .......... _ ı- NND lisi arasında ve İşkodra, Kosova. Ma- Uçar tarafından göriilmüş ve~. 

kafileler kısmen kendi arzulariyle, kıa- nastır villyetlerinin bazı ova yerlerinde şapka. palto, pantalon ve iskarpinleri
men de cebren ve esir halinde İtalyaya hukuld me9eleler İngiliz kanunu esasisi n:n rengi kat'iyetle bildirilmiştir. 

Bu ifadeden mabat Merdina ve iç 
Arnavutluktaki vergi istisnaiyetinden 
bahsetmek ise. bu sultan Hamit zamanı
m alAkadar etmez. Bunun kapitölasyon 
mahiyetinde olan hususiyetini daha eski 
zamanlarda aramak lazımgelir. 

Bu sebeple muharririn yukarıdaki ifa
desini de tashihe muhtaç buluyoruz. 

* Arnavutluk bahsinin muharriri olan 
K. Silsabeim yazıınnın bir yerinde: 

(Arnavutlar 15 inci asırdan beri İtal
yada yerleşmişlerdir) demektedir. Kat
iyet ifade eden bu cUmlede noksanlık 
"81'. Çilnlı:ü Makedonyanın ve Amavut
luiun Romalılar tarafından işgalinden 
ilama 'N. bMt Jılilidm birinci ve 2 ;D

el 'w ' Arnavutlardan mühiır. 

ıı:ötürUlmüşlerdir. Bütün İtalyada, Sicil- ~ibi yazıbnamış bir kanuna göre halle- İd~ makamı in~ anlattıktan son-
yada mevcut olan ve yüz binlere halli dilınekte idi. ra şoyle devam etti: 
olan Amavutlann ecdadı 15 inci asırda Arnavutlann (Lek dö Kaldn) namını Bütün bunlara ve mevcut müskUIAta 
muhaceret edenler değil, belki çok da- verdikleri bu kanun biWıare prenslile raı"tmen hAdisenin ertesi günü failin hii
ha evvelki vakitlerden kalma olanlar- kadar yiibelen (Le Don Jan) tarafın- viyetini tesbit etmek imkAn altına gir-
dır. Fatihin İşkodrayı zaptından ve is- dan tanzim ve tamim edilmiştir. (.) miş bulunuyord11; 
kender beyin lı:at1 surette mağldbiye- Buradaki lelı: kelimesi Fransızca (Loi) rtRARt MAZNUNUN HOviYETt 
tinden 90nra, yani 15 inci asırda göç kelimesinin mukabili olması muhtemel- Miiddeiumum! bundan sonra Ömer 
eden Arnavutların adedi eMi muhace- dir. Çünkil bu adam, Normandiyadan Tokattan başhyarak bu kanlı işe giriş
retlerdekiyle kıyas kabul etmiyecek ka- şarkt Roma devrinde Arnavutluğa mu- miş bulunanların hüviyetlerini anlattı. 
dar azdır. haceret etmie bir Fransızdır. B:n sene- Bu arada şimdi memleket haricinde bu-* den fazla bir zaman mamulü bih olan lunan İstepan Pandonik hakkında dedi 

Arnavutluk bahsin:n bir yerinde de - B 1 TM E D 1 - ki: 
muharrir, (Lek dö Kakin) hakkında - 1908 de Panovada doğmuştur, Ka-
"yle diyor: (.) 305 tarihli Manastır viliyeti "al- loliktir, Moskova konsolosluğumuzun 

(Hukuki meseleler, gayri mektup ka- namesi sahife 472, 479.. transit vizesiyle Kızılcak yolu ile 24 ey-

• 

lül 1941 de yurdumuza gelerek İstanbul
da Tepebaşmda Lozanpalas oteline in
miştir. Suriyeye gitmesini teminen vize 
tedariki, ayni zamanda hastalıimm te
davisi için Yugoslavya başkoruıoloslutu
nun tavassutu ile memleketimizde ild 
ay ikametine izin verilmişse de bu müd
detin hitamında ayni sebeplerle yine bu 
konsolosluğun dellletiyle oturma mUd
detini iki ay daha temdit ettirmek iste
mesi üzerine vaziyeti şüphe uyandıran 
bu adamın talebi yerine getiribnemiş
tir. İstepan 9 kanunusani 1942 tarihin
de lsWıiye yolu ile hududumuzdan ay
rılmıştır. 

YUGOSLAVLARIN BİR YARDIMI 
İstanbul Yugoslav komoloslujunun 

askere gidenlere ve muhacirlere verilen 
meccant şimendifer biletinden başka 
kendisine her hangi bir yardımda bulu
nulmadıiuu ifade etmesine rağmen adı 
geçen maznun İstepan daha yolda bu
lundulu sırada Yugoslavya sefaretha
nesi tarafından Enurum postanesi vası
tasiyle gar şef1iii namına yetmiş lira 
gönderildiği anlafllmıştır. 
SUİKASTIN AKİM KALMASI 
SEBEPLERİ 
İddianamede maznunlar haldmıdaki 

bütün deliller tafailat verilerek anlatıh
yor, suikutın aldın kalmasına müessir 
olan sebepler şöyle izah ediliyordu: 

- Bir!nciai bir kimse kendini yok 
edeceği anda kararı ne olursa olsun ha
yatının muhafazası sevki tabiisi altında 
son saniyede tereddüt eder, ikincisi ru· 
hi durumu o kadar altüst olur ki birkaç 
saniye ve metreyi hesapbyacak halde 
olmaz. ti çüncüsü tam faaliyete ıı:eçerken 
mesela tabancasını f;ıltarırken bir aks:
lik olur. Dördüncüsü elindeki infılü 
maddesinin kudretini iyi takdir edeme
mek veya mesafenin bu tesire mlni teş
kil edeceğ:ni düşünememek, beşincisi 
tam o sırada yanından geçen bayanları 
bilerek bilmiyerek korumak endişesi.. 

İşte bütün bu sebeplerden her hangi 
birinin teairi ile yalnız sekiz saniyelik 
bir teahhilr neticeyi deği.ştirm.iştir. 
İddianame şövle bitiyordu: 
CEZA TALEBİ 
Hadisenin mürettibi olan, işin maddi 

ve manevt bütün mesuliyetlerini omuz
lanna y(lkiemiş olan Pavlofla Komilo
fun suikastın bedefmi teşkil eden büyük 
elçi ile birlikte Ömer Tokadın da helik 
olmasını arzu ettiklerine şüphe etmiyo
ruz. Ancak bu hususta deliller mevcut 
olmadığından kendilerini Ömerin ölü
münden dahi mesut tutmağa kanuni im
kln göremiyoruz. 11.Ad:lleD.in mahiyethı
deki hususiyet, işin tertibine sarfedileıı 
dikkat, billıassa işin mürettipleri olan 
Pavlofla Komilofun şahsiyetleri daha 
bar.z ve daha maddi deliller elde edil
memesinin sebeplerini gösterir. 

Kendilerine isnat olunan fült işledik
leri subut derecesinde olan PavloOa 
Komilofun ceza kanununun 40 ıncı, 62 
inci, 64 üncU, Süleymanla Abdurrab
manın 40 ıncı, 62 ve 64 Uncü maddeleri 
cielAletiyle 450 inci maddesinin 4 numa
ralı bendine tevfı"kan cezalarmın tayini-
ne karar verilmesini talep ediyorum. 

MAZNUNLARIN TALEBİ 
Bundan sonra maznunlara ayn ayn 

yacaktır. Müttefikler son fırsat saydık· 
lan mfldahale inmı ka(U'llWDlak azmly• 
le bekliyorlar. 

Bu durum sinirlerin ıcerıhıliiinl son 
hadde çıkarmıştır. Onun içindir ki har· 
bin ~ından beri en kritik Anın bulun
dufu söylenmektedir. 

ŞEVKET aıı.aıx 

YEll HADiSELER 
-*-

(Baıttanfl ı inci s.hlfele) 

rin verdiği hakka dayanarak bu uçağın 
hüviyetini tahkik etmek i.temifee de ya• 
banca tayyanı mukavemet s&termit ·ye 
uçağımız bunu denize indirmek zorun
da kalnutbr. Bir İngiliz torpitolU düfii
rüleıı tayyarenin mürettebabnı k.urtar
maia giden iki Fraıwz sandalına •tef 
açmakta tereddut etmemit ve top ate
tiYle tayyare enkazını talırip etnıiftir. 
T orpİtonun uçak savar toplan da avca 
tayyarenı.ize ate, açoutlardar. Bana rai
men Fransız avcaa bqka bir lnsiliz tay• 
yareaini daha dütürmeie muva~ ol• 
muttur. Bir tayyaremiz kayıptır. 

söz verildi. Hepsi iddianamenin sureti
ni ve mühlet istediler. Abdurrahmanm 
avukatı kendisine Pavlofun mtldafusm
dan sonra aöz verilmesini, Pavlof ta 
kendi müdafaalannm avukatmkinden 
sonra dinlenmesini istedi. 

Reis •Bu mahkemenin bileceği ittir• 
Dedi .. 
MAHKEMENİN KARARI 
Heyet müzakereye çekildi. Müdafaa

lar için durUJil?ayı Haziranın Uçilncil 
Çarşamba sabahına saat 9/50 ye bıraktı. 

Mahkemenin karanna göre Pavlof 
kendisine tercUman tutabilece~ gibi di
lene mah'kemenın tercümanından da 
yardım görecektir ve maznunlann her 
birine iddianameden birer suret verile
cektir. 
İSTENİLEN CEZALARIN .MİKDARI 
İddia makamının tatı>=..kini talep ettıli 

maddeler Pavlofla Komilof için 20 ve 
Abdurrahmanla Süleyman için 15 aene 
hapisten başlamaktadır. 

Tayvare 
Sineması 

TEL: 3646 
Bugünden itibaren yeni propam 

iki biiyiik filim birden 
Mulr ltiWJ'olarmıia Elen artlltleri 

tarafından oynanmış hissi, aşld filim 

Ve.da Şarkısı 
Elence sözlü '81'kW. Türkçe .iA

hatb s6per filim.. 
8aştaa ... '8l'loh ..... ba filmi 

biWiıı lzmir h•'kın• tavsiye ederiz. 
-Z-

ffotel Zahar 
Viyananın eski ha79tmı ıösteıea 

vtLIJ BİBGEL ye smYL s~ 
tarafından oynanan Pr••wu-ea 

sözlü filim_ 
OYUN SAATLARI: 

BOTEL ZABAR: z.se - 5.U - 8.45 
VEDA KiSi: 4.15 • 7.15 - 10. 



2J MAYIS PEJUEMRE 

ALMANLARA GORE 
(Baştarah J inci Sahifede) 

17 piyade, iki süvari tümeniyle üç piya
de 'Ye dört zırhlı tugaydan mürekkep üç 
:nUs ordusu imha edilmiştir. Dü~an
dan 149236 esir alınnuş ve 258 tank, 1133 
top ve hesapsız silah ve malzeme ele ge
~rılmiştir. Bu kesimde 323 Sovyct tay
lar-esi tahrip olunmuştur. 

liARKOFTA 
Harkof kesiminde düşmanın yeni hU

<!Umları püskürtülmüş ve 63 tank ile 36 
tavvaresi vok cdilm~tir. 

Bcrlin, 20 (A.A) - (Lokal Anzay
kcr) gazetesi Harltof muharebesinden 
bahsederken düşmanın kütle halinde in
lian ve malzeme kullandığına işaret ede
!'ek diyor ki : 
Düşman başlangıçta bazı yerlerde 

ltatıanmu.a sızmağa muvaffak olmuştur. 
l'akat vaziyet artık düzel~ir. 

.Kwlordu yalnız Harkofta değil. ma
ham bir hilcum teşebbüsünde bulundu
lu Orelin cenup doğu kesiminde de ağır 
kayınlara uğramıştır. $imdiye kadar bir 
Çok Sovyet taburları imha e~tir. 
YENİ RUS TABİYESİ 
(Lokal Anzayger) gazetesinin Harkof 

l!ephesindcki muhablr:nden gelen ha
berlere göre Ruslar Harkofta yeni bir 
labiye kullanarak tankları sık gruplar 
halinde hilcuma göndermişlerdir. Bu ta
biye Alman tank savar toplarının işini 
kotavlaştırmış ve düşman tanklannın 
büviik kısmının tahribine imk~n ver
tnist:r. 

KERÇT.E 
Berlin, 20 (A.A) - Tebliğ : Alman 

savas ve av uçakları Kerç yarım adası
nın doğu ucunda sıklştınlan Bolşevik
lere bir çok bombalar atmışlardır .. Bir 
(;ok düşman kamyonu tahrip edilmiş ve 
düı:;manın son mukavemet yuvalarına 
l sirli hücumlar yapılmıştır. 
İTALYANLARIN DEDİKLERİ 
Roma, 20 (A.A) - Popolo Di Roma 

gazetesi diyor ki : Kerç muharebesi 
lluslara, imha ed:len üç ordu He büyük 
ham malzemesine mal olmuştur. 

Harkof bölgesinde de mareşal Timo
Ct!nko muvaffakıyetsizliğe uğramıştır. 
Alman karşı taarruzlan bir hamlede 
Rus ilerleyişini durdurmuş ve düşmana 
insan ve malzemece pek büyük kayıp
lar verdirdikten sonra Ruslan ilk hare
ket ettikleri hatlara çekilmek zorunda 
bırakmıştır. 
İNGtLlZ VE AMERİKAN YARDIMI 
Kaydedilmesi ~erektir ki Harkof böl

gesindr Ruslar ilk defa olarak çok bü
Yiik İngiliz ve Amerikan tankları kul
lanmışlardır. Alman tank karşı koyma 
topları veni Rus devlerine karşı mü
kemmel neticeler elde etmişlerdir. 
AKİBET KARANUK! 
Bolşeviklerin Alman karşı taarruzu

nun baskısı altında geri çekilmeleri Ti
nıoçenko orduları için vahim stratejik 
heticeler doğurmuştur. Almanlar taar
rı.ız başladıiı zaman Rusların işgal et
tikleri mevzilerin ötesinde yeni mevzi
lere kadar ilerlemişlerdir. Bu ileri ba
r-eketi Almanlara kendi yapacaklan ta
arruz için elverişli üsler tem:n etmekle 
dikkate değer bir başarı olmuştur. 

Harkof gibi Kerçte de Rus muvaffa
kıvetsizliğinin vahimliği, Alman harp 
makinesinin doğuda henüz harekete 
gecmediği göz önünde tutulursa bir kat 
daha meydana çıkar. Harkof ve Kere· 
teki hareketler, büyük taarruzla ilgili 
olmıyan ayrı ayn hidiseler gibi telakki 
edilebilirse de dü.şmanın ikibeti şimdi
den pek kararilık olarak gözüküyor. 

Ki.SACA 
••••••• 

rANRJ MİSAFiRi 
ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 

lçtimal muhadenet ve müveddette mi
safirliğin rolil pek büyüktür. Cemaat ha
linde yaşayan insanlarda misafirlik, he
diye almak, vermek çok zarif birer hu
susiyettir. Türk bu iki şeye çok kıymet 
Vermiş, bütun dünyada şöhret almıştır. 
Turkler bir zamanlar misafire manevi ve 
ruhani bir şekil vererek Tanrı misafiri 
demişlerdi. Hediye bahsinde de çok ile
riye giden neslimiz onun kıymetini mad
desinden ziyade maneviyetinde aramış, 
(çam sakızı çoban armaganı) darbı me
seliyle hediyeye verdiği manayı çok iyi 
ifade etmiştir. 

Diinya hadisatının aldığı bugünkü du
rumlar içinde misafirlik ile .hediye alıp 
vermek ilk sakatlanan adetlerimizden oL 
muştur. Gece yatısı misafirliği epey za
>nan evvel mahiyetini .kaybetmiş, bugü
nün icapları içinde elinde ekmek karne
siyle gelen misafir, yemek sofrasına baş
ka bir çeşni verecek bir durum almıştır. 
:Böyle olmakla beraber hiribirlerine cok 
yakın olanlar, sofranın darlığını birlik
te duymaktan zevk alacaklardır. 

Ziyafetlerde mahiyetlerini muvakkat
te olsa kaybetmiş bulunuyorlar (ordövr) 
yemek listesine girmiştir, şimdilik tatlı
lardan ekmek kadayıfı, şam babası. yas
sı ve tel kadayıfları ile lokma, revani 
ım· ... :tkaten de olsa ortadan kalkmıştır. 

Dünya hAdisatı içinde bu tatlıların 
sofralarımız.dan hiç de birer eksiklik 
değildir. Tatlı yiyip tatlı söyle:nek bizce 
daima mümkündür, fakat kap ederse 
tatlı yemeden de tatlı dilşünüp tatlı söy
leyecek bir milletiz, hemen Ulu Tanrı 
ağzımızın tadını muhafaza etsin. 

BUGVN LALEDE I 

ING L!ZLERE GORE 
(apaJ!qes Pli! l qa.rnıhg) 
Rus taarruzunun hedefleri: 
1 - Piyologrod - Harkof demiryolu

dur. Burada Alınan mukavemeti çok 
şiddetlidir. 

2 - Terteop - Şokijef hatbdır. Bura
da Odi ırmağında şiddetJi bir tank mu
harebesi olmaktadır. Rusların kuvvetli 
zırhlı birlikleri Merekaya doğru ilerle
mektedirler. 

3 - Hnrkof - Saproje yolunun tama
men zaptıdır. 

RUSLAR DONEÇTE 
Staviri - İzyon arasında Ruslar Done

çe varmışlardır. 
Almanlar burada karşı taal'ruzlar yap
maktadırlar. 
İzyon - Slavyansk arasında ise Al

manların ileıi mevkileri bir çıkıntı yap
mıştır. Almanlar Rus tanklarına karşı 
l50 milimetrelik motörlü tank savar 
topları kullanmaktadırlar. Bu toplar 
büyük nüfuz kuvveti olan obüsler at
maktadır. 

Almanlar bu cephede taarruza geç
mek için Harkofun gerisinde 10 bin tanlt 
l 00 bin paraşütcü ve iki milyon asker 
toplamışlardı. Timoçcnko Alınan harp 
malzemesinin en bol olduğu yerde düş
mana hücum emiştir. Asıl maksadı Uk
raynadaki Alman ordusunu kuşatmak 
ve Alman taarruzunu daha başlamadan 
boğmaktır. 

KERCTE 
Kerctc muharebeler yeni kale etra

fında devam etmektedir. 
Londra, 20 (A.A) - Royterin a.skeri 

muharriri Annalist yazıyor : Almanlar 
Rus ilerleyişini durdurmak için Harkof 
cephesine yeni büyük kuvvetler ve tank 
kuvvetleri gönderiyorlar. Almanların 
Harkof muharebelerinde taarruza baş
lamadan önce feda edecek tankları yok
tur. Ruslar daha evvel taarruza geç
mekle Alman planlarım darbelemisler
dir. 
İKİ TARAFIN KA YJPLARI 
Her iki tarafın kayıplan büyüktür .. 

Fakat Almanların kayıpları daha fazla
dır. Kış harb: devam ederken Alman as
keri mahfilleri Rusların insafsız hare
ket ederek hava şartlarını hiç dikkate 
almadan hücumlar vaptıklarını söyle
mislerdi. Bu manalıdır .. 

Ruslar Harkof bölgesinde 400 meskun 
yeri geri aldıklarını bildiriyorlar.. Rus 
topçusunun atc~i çok tesirli olmuştur. 

. • ı ıı, ..... '" """"' 1111111• • '""'"''""'il .... , .. &: 

§ Ankara lla<lvo"n ~ - -- -- -- - -- -s BUGUNKU NESRıYAT ~ 
:11111111ı11111111111111ı111111il11111111il1111•.ı11111il111 F. 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik pi, 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12 30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müz.ik ; Türküler 12.45 Ajans haberleri 
13.00 - 13.30 Müzik ; Peşrev, beraber 
Semai ve şarkılar 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı 18.03 Müzik : Çifte 
fasıl 19.00 Konuşma (Dış politika icmali 
19.15 Müzik pl 19.30 Memleket saat aya
rı ve ajans haberleri 20.15 Radyo gaze
tesi 20.45 Müzik : Kürdili hicazkar ma
kamından sarkılar 21.00 Ziraat takvimi .. 
21.10 Müzik : $arkı ve türküler 21.30 
Konuşma (Kahramanlar saati..) 21.45 
Müz:k : Radyo senfoni orkestrası 22.30 
Memleket saat ayarı, aians haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanış .. 

Horsa 
tiZÜ:\f 

117 Nihat Üzümcü 43 55 
93 A. Lafont 49 51 
89 İ. Hakkı U. 51 54 
44 M. Sait Csta 54 54 
6 S. Erkin 54 54 
5 P. Mihalef 49 49 

354 Yekun 
197849 Eski yekun 
198203 Umumi yekun 

No. 7 48 
No. 8 49 
No. 9 51 
No. 10 54 
No. 11 58 

iNCİ.R 
122 Hamdi Sivaslı 32 38 
110 M. İz.mir oğlu 26 30 
30 Hüsnü Baki oğlu 38 38 

262 Yek\ln 
175335 E.ski yek\ın 
175597 Umumi vekfuı 
43069 Zeytinyağı 87 87 
17503 kilo • Es. Sa. 40 78 

3929 Pirina ıı 30 30 
ZAHiRE 

90 ton Susam 53 54 50 

aranıvor 
Ev hizmetinde kullanılmak üzere 

§iyi bir hizmetçiye ihtiyaç vardır. 
§ Taliplerin Karşıyaka Fahrett!npa-
~ şa yalı caddesi No. 306 da Melih Pe
\)kel hanesine müracaatları.. 1-3 l1 
R;;:.ı-.J"~~~...ccr..r...r~.J"..r...c.ıu 

BUGÜN TANDA 
4 tiNCÜ UCUZ Fİ ATLAR HAFTASI 

3 BÜYÜK FİLİM BİRDEN 1 - TÜRKÇE BÜYÜK FİLİM 
BİR rtJRKE GÖNÜL GÖNÜLLÜ 
VERDiM (TürJıçe) KAHRAMAN 

2 - DACLAR KRALI 
TÜRKÇE 

J-KARACANTA 
4 - RENKLİ l\lhcL. 

Garry Cooper - Ray l\lillant 

2 •• SİNGAPUR YOLU 
Doroti Lamur - Bing Krosbiy 

4 •• MemleJıet jurnaJı 

YENi ASIR S/JAfFE ı 

Sıldlaı Kö.şesi 
••••••••••• 

örasteni has
talı~ının ala

metleri 
---*---

Bu hastalıi:'ln en önemli alameti yor-
gunluk duygusudur. Bazıları, sabahleyin 
yataktan kalkarken, henüz hiç bir işe 
başlamadan önce kendilerini yorgun 
duyarlar. öğle yemeğinden sonra yor
gunluk biraz hafifler, daha sonra gittik
çe daha ziyade hafifleyerek akşama ka
dar büsbütün geçer. Nörastenik hasta 
sabahleyin yatağından yorgun, neşesiz 
kalktığı halde geceleyin dinç ve nqeli 
bir adam olur. 

Kimiai de sabahleyin yataktan, nor
mal insanlar gibi dinlenm.İş ve neşeli 
kalkarlar, işlerine başlar. Fakat pek ça
buk yorulurlar. işlerini bırakıp yatmıya 
mecbur olurlar.. Yorgunluğun bu iki 
türlüsü bir hastada birleşebilir. Bir gün 
sabahleyin, başka bir gün öğleden sonra 
daha yorgun ... 

Yorgunluktan başka, başta, ağrı de
nilemiyecek ve bu hastalığa mahsus bir 
hal vardır. Hemen her sabah, nöraste
nik insan başının içini boş gibi hisseder. 
Gözleri görür, kulakları işitir, fakat et
rafiyle meşgul olamaz. İşittiklerini; anlı
yamaz değil de, anlamak istemez ... Da
ima dalgın, daima hayalleriyle meşgul! 

Bazıları başlarının üzerine demirden 
bir taş koymuşlar da, baıı sıkılıyormuş 
gibi hisı;eder... Bel ağrısı çekenler de 
çoktur. Kimisinin ensesinde, kimisinin 
belkemiğinin ortasında, kimisinin belin 
den aşağısında ağrılar olur. Baş dönme
si, kulaklarda uğultu, bu hastalığın ala
metlerindendir. 

Bunlarla birlikte, tabii, derin bir hal
sizlik, kuvvetsizlik. Nörastenik hasta ye 
rinden kalkmak istemez. Bu hastalığa 
tutulan bir insan için, zaten bir hasta
nın dediği gibi: cOturmak ayakta dur
maktan, yatmaktan, uyku yatmak, öl
mek te yaşamaktan:. daha iyidir. Fakat 
bedbinlik, zannedebileceğiniz kadar ile
ri gitmez: Nörastenik canına kıymaz ... 
Canlarına kıyanlar başka türlü hastalar
dır. 

Uykusuzluk ta bu hastalığın. en çok 
gelen alametlerinden biridir. Bu hasta
lığa tutulanların bir çoğu, herkesin uyu
duğu vakitte uyuyamazlar. Saatlerce, 
yatakta bir taraftan bir tarafa dönerler, 
çırpınırlar. Sonra sabahın dördüne, be
şine doğru ağır bir uykuya dalarlar. 

Bir çoğunun da midesi, bütün hazım 
cihazı bozuk olur: Dil daima paslı, işta
ha bir gün iyi, bir gün hiç olmaz. Ye
meklerden sonra midt-de ağırlk, gazlar. 
Bir gün, bir kaç gün devamlı.inatçı pek 
lik, sonra bir gün birdenbire ishal, ka
rın ağrısı ... 

Nörastt-nik hastanın huyu da değişir: 
İ!ılerinde kararsızlık, bir yere gitmek is
ter, gidemez... Vücut gibi fikir de dai
ma yorgun, söz söylemıok istemez. Hele 
kendisine bir şey sorulunca derhal öf
kelenir ... Daima, yalnız kendi kendisile 
kalmak ister. Kendi kendini tahlil eder. 
Bir çoğu her gün kendilerinde hissettik
leri halleri bir kağıda kaydederle. Son
a kağıtlaı hekime ~ötürürler. Hekim o 
kaihtlaı görünce, okumıya yahut oku
nuduğunu dinlemiye lüzum görmeden 
hastalığı te§his eder. O kağıtları okumı
ya mecbur olursa, hastadan ziyade he
kimin haline acımak lazımdır. 

tZMtR 2 NCt SUL HUKUK HA
KtMLWtNDEN: 

!?.mirde Şemiklerde mukim iken ika
metaahları meçhul bulunan Hüseyin va
risleri Mehmet ve Fatma aleyhine ikame 
olunan 942 / 276 numaralı izalei şuyu dfl
vasında ilanen tebliaat yapıldığı halde 
muayyen günde mahkemeye gelmedik
lerinden haklarında gıyap karan veril
miş ve muhakeme 29/ 51942 saat 10 na 
bırakılmış keşfin 23/5/942 saat 11 de 
yapılması tensip kılınmış olduğundan 
yazılı günlerde gelmedikleri takdirde 
haklarında muhakerr1'!nin gıyaben cere
yan edeceğine dair işbu gıyap kararı i.18-
nen tebliğ olunur. 2803 (1207) 

Meşhur bir clld mütehassm
nın şayanı hayret k~fl olan ve 
«BİOCEL> tabir edilen kıymetıı ve 
gençl~tlrlcl clld unsuru ştmdl 

(pembe renkteki) Tokalan kremi-
• nin terkibinde bulunuyor. Onu 

her akşam yatmazdan enel su
runüz ve her sabah daha genç 
uyanınız. Gündüzleri de beyaz 
renkte (ya~sız> Tokalan kremlnl 
kullanınız. Clldl beyazlatır, taze-
eştirlr ve kadife glbl yumnoatır. 

1ZM1R S1C1L1 TİCARET MEMUR-
LUCUNDAN': SAYI 4422 

!zmirde Anafartalar caddesinde 104 
numaralı mağazada 938 senesinden beri 
hırdavat, oyuncak, elektrik levazımı, 
kırtasiye ve zücaciye ticaretiyle iştigal 
eden (Yekta Ercil) in verdiği tavzih be
yannamC'Si ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4422 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilfın olunur. 

1 - BEYANNAME: 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
muhrü ve F. Tenik imzası. 
lzmirde Anafartalar caddesinde 104 

numaralı mağazada müseccel (Yekta 
Ercil) unvanı altında 938 senesinden be
ri hırdavat, oyuncak, elektrik levazımı, 
kırtasiye ve züecaciye ticaretiyle işti
gal ettiğimi tavzihan beyan eder ve aşa
ğıda mevzu imzamın tasdikini rica ede
rim. 

23 kuruşluk damga pulu üzerinde 
20/Mayıs/ 942 tarih ve Yekta Ercil 
imzası. 
Umumi No: 4305 Hususi No: 4/ 155 
Bu beyanname altındaki imzanın zat 

ve hüviyeti dairece maruf 1zmirde Ana
fartalar caddesinde 104 numaralı mağa
za<la ticaretle iştigal eden Yekta Ercilin 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki senesi Mayıs ayının yirminci 
Çarşamba günü. 20/5/942 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

2787 (1210) 

1ZM1R ASLtYE 2 NCt HUKUK HA
K1MLtCtNDEN: 

İzmir 1kinci Karantina Hatay caddesi 
283 nolu evde Recep Kemalettin Duyum 
tarafından aynı evde mukim Yusuf Na
dir kızı Lütfiye aleyhine ikame olunan 
boşanma davasına mütedair dava arzu
hal suretiyle davetiye varakası milddei
aleyhin ikametgahının meçhuliyetine bi
naen bila tebliğ iade edilmesi üzerine 
keyfiyet kendisine İzmirde münteşir 
Yeni Asır gazetesinin 1/ 5/ 942 tarih ve 
11183 sayılı nüshasiyle ilAnen tebliğ edil
diği halde müddeialeyh tayin olunan gün 
ve saatte mahkemede hazır bulunmadı
ğından gıyap kararının dahi ilAnen te~ 
liğine ve muhakemenin 1/6/942 Pazar
tesi günü saat 10 na talikine karar veri
lerek usulen tanzim kılınan gıyap kara
r. tbeliğnamesi mahkeme divanhanesine 
asılmış olduğundan müddeialeyhin tayin 
olunan gün ve saatte mahkemede bizzat 
hazır bulunması veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde bir daha mahkemeye 
kabul edilmiyerek gıyabında hüküm ve
rileceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 2802 (1208) 

1ZM1R BEL.EDtYES!NDEN: 
1 - Tebhir işleri için Formol, K.reo

lin, Kükürt, Kristalize satın alınması 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile 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 müracaatları. 

2 - Fukara doğumları için pamuk. 
gaz bezi, beşlik ve onluk bant, lizol, ok
sijen ve ether satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedC'li 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 müracaatları. 

16, 21, 26, 31 2719 (1167) 

* Münhal bulunan zabıta memurluktan 
için 27 /5/1942 gUnil müsabaka imtiha
nı yapılacaktır. Orta mektep veya mua
dili derecede tahsil görmüş ve askerliği
ni yapm~ bulunan taliplerin, tahsil ve 
askerlikten terhis vesikaları ile birlikte 
imtihan günü zabıta müdürlüğüne mü-
racaatları. (1206) 

ZAYt 
İzınir emniyet müdürlüğünden almış 

olduğum 32/ 4898 numaralı ikamet te-z
keresini kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin kıymeti yoktur. 

Buca ıstasyon caddesi 1 numaralı ha-
nede Bayan Diyab (1214) 

1ZM1R 1 NC! 1CRA MEMURLU-
CUNDAN': 

İzmir Birinei kordon caddesinde 194 
ve ikinci kordon caddesinde 167 numa
ra tajı alan etrafı duvarla çevrili ve ta
punun 1201 ada 7 parselinde kayıtlı 480, 
52 metre muntbbaı 7200 lira kıymeti 
muhammineli ve Akdeniz mahallesinin 
Gazi bulvarının İsmet paşa bulvarının 
katetdiği dirsekte ve Basmahane civa
rında 992 ada paNel 1 pafta 82 de kayıtlı 
200 metre murabbaı eski 19 numaralı 
tamamı 2400 lira kıymeti muhammineli 
ve bu adanın yanı başında 992 adanın 2 
parselinde kayıtlı 19/1, 19/ 2 numara 
tajlı 209, 50 metre murabbaı 2508 lira 
muhammen kıymetli arsalar açık arttır
ma suretiyle 15/Haı.iran/942 Pazartesi 
günü saat 11 de kıyıneti muhammine
nin yüzde 75 ini bulduğu takdirde İzmir 
birinci icra dairesinde satılacaktır. Aksi 
takdirde arttırma on gün daha temdit 

-~:;ı-.r...r~ ~ ~aı:ıı:ıı:ıaacı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ır 

Yazıhane Nakli 
TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ :MÜESSESESİ İZl\IİR ŞUBESİ 

l haziran 942 tarihinden itibaren Cümhuriyct bul\'arında (104 - A) sayı
daki bürolarını Atatürk caddesi Al<;ancak mcvkiinde 408 - 110 sayılı dai
reye nakledecektir. Sayın ınüsterilerine şimdiden ilin eyler .. 

,.. - -~...e""" . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Devlet Demır Yollarından ~ 
···························································~·························= Aşağıda mikdarı, muhammen bedeli ve teminatlariyle istihsal mahalleri 
gösterilmiıı olan 1 kalem balast kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltme 
1 / 6/ 942 pazartesi günü saat 1 1 de Sirkecide 9 ncu işletme binasında A. E. 
komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni "·esikalarını muhtevi kapalı zarflarını ayni 
gün saat 1 O na kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Ocak mahalli 
Kilometre 2 7 - 4 1 

mikdarı 
6750 M3 

17 21 25 

Muhammen 
bedel 
lira 

21937.50 
28 2729 

Muvakkat 
teminat 

lira 
1645.31 

(1178) 

'Vnıverslte A. E. P. Komisyonundan : 
Keşif bedeli 

Yapılacak i;t Lira 
Teminatı 

Lira 

Birinci cerrahi kliniııine 175 kalem 36 733 2755 
tahta eıya 
Yukarıda yazılı iş ünveraite Tek.törlüğünde 4/Vl/ 942 pertembe günü saat 

15,5 ta rektörlükte kapalı zarfla ihale edilecdctir. 
Bu ite ait §artname, kefif planları rektörlükte görülür. 
istekliler 40.000 liralık bu gibi iı yaptığına ve fabrika sahibi olduğuna dair 

vesika ile ticaret odası kağıtlarını havi zarfları ihale günü saat 14 te rektörlüie 
vermeleri. 18 21 25 30 2699 (1183) 

İZMiR StCtLt TiCARET MEMUR- numarasına kayıt ve tescil edildiği illn 
LUCUNDAN: SAYI 4423 ilunur. 

Tescil edilmiş olan (Emlak ve Eytam 
bankası İz.mir şubesinin) ödünç para 
verme işleriyle iştigal edeceğine müte
dair beyanname 2279 ve 3399 numaralı 
.kanunlar hükümlerine göre sicilin 4423 

1 - Adı veya unvanı : 

2 - Ticari ikametgahı : 

3 - Tabiiyeti : 

4 - Alınacak faizler : 

5 - Faize dahil bulunan 
masraflar : 

6 - Faizden başka alı
nacak masraflar : 

7 - Tabi olduğu maliye şubesi .: 

1 - BEYANNAME: 

tzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası . 
EmHlk ve Eytam bankası. 

İzmir Saman iskelesi Mimar Ke~ 
lettin caddesi No: 11 

a > Açık kredi şeklindeki muame
lelerde % 12. ye kadar 

b > Diğer kredi şeklindeki muame
lelerde % 8.5 e kadar. 

Faiz tAbirinde, ödünç para verme mu
kabilinde borçludan komisyon ve he
sap masrafı vesair her ne nam ile olur
sa ilsun alınan para dahildir. 

Muamelenin nev'ine göre faizden baş
ka tahakkuk eden sigorta, ardiye ve 
eksper ücretleriyle damga resmi ve 
muamele vergisi ödilnç para alana ai~ 
tir. Ayrıca ödünç para verme işiyle 
mütcrafik olarak müşteri hesabına ya.. 
pılan hizmetlerin mukabili masraflar 
ödünç para alandan tahsil edilir. 

İzmir yeni maliye şubesi. 
2802 (1209) 

1'42 ydı lauJJulHd mallSulüne el Jıonal· 
dağa flalılıında.. 

lzmir \talili~inden: 
1 - Milli korunma kanununun muaddel 1 4 üncü maddesi hükümlerine i... 

tinaden memleket dahilinde gerek 1941 yılı mahsulünden olup henüz el kon
mamıt bulunan ve gerek 1942 yılı zarfında istihsal edilen ve muatahsı1in ek
meklik, yemeklik. tohumluk ve yemlik ihtiyacından gayri bil'umum buğday, 
çavdar, mahlut, mwr. her nevi darı kaplıca, yulaf ve arpa mahsulüne hükü
metçe d konulduğu ticaret vekaletinden bildirilmiftir. 

2 - Mu.atahailin ekmekli. yemeklik, yemlik, tohumluk ihtiyaçlarına muka
bil el koruna hükmünden itıti8na edilen miktarlar apğıdak.i fıkralarda gösteril
miştir. 

Kafi teabit ve el konma tarihinden itibaren 194 3 aeneei temmuz ayı niha
yetine kadar. 

a) Ayda behet' nüfu.a Ü9t üste vasati olarak yirmi kilo ekmeklik ve yemek
lik hububat, 

b) Mustahailin vesaitine ve iktidarına göre ekebileceği tohumluk hububat, 
c) Büyült ve küçük baş hayvan sayısına göre koıum hayvanları için yeni 

mahsule kadar her ay için üaıt ü.te ayda kırk bq kilo kotulmıyan beher büyiik 
bat hayvan için ayda otuz kilo beher küçük bat hayvan iç.in toptan on bet kilo 
arpa ve yulafla beraber hesap edilecektir. 

Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. 2807 ( 1211) 

İzmir VDayetl Flat MüraJıabe Komisyonundan : 
ÇİMENTO FİATURJ HAKKINDA-

1 - Fabrikadan doğrudan doğruya ç.imenta getiren toptancılann getir
dikleri çimentalann mağazada teslim beher tonu için 44 lira 5 6 kurut ve be
her torbası için 223 kuruş belediye encümenince tesbit edilen fiat muvafık 
görülmüştür. 

2 - Motorda yapılan teslimlerde beher torbada ( 10) kunıt tenzili ile fiat 
( 2 1 3) kuruştur. 

3 - Birinci el olan tüccarlardan alıp ta muhtelif semtlerde perakende ıure
tile aabf yapacak olan perakendeciler beher torbada nakliye, fire ve kar karp
lığı olarak (22) kuru§ ilavesile (245) kurup aatabilirler. 

4 - T esbit edilen fiatlardan fazlaya sabş yapanlar haklarında milli korun-
ma kanunu gereğince cezai takibat yapılacağı ilin olunur. 2809 ( 1213) 

edilerek 25/ 6/ 942 Perşembe günü aynı 
yer ve aynı saatte kıymeti muhammine
nin yüzde 75 ini bulduğu takdirde yapı
lacaktır. Böyle bir bedel elde edilmezse 
borç 2280 numaralı kanuna tevfikan te
cil edil~ektir. 
Şartname ilanın gazete ile neşri tari

hinden itibaren dairemizde açık bulun
durulacaktır. 

Bu gayri menkuller il:ıerinde bir hak 
iddia edenler varsa ilanın neşri tarihin-

den itibaren on beş gün :r.arfında evrakı 
mlisbiteleriyle birlikte memuriyetimizıe 
bildirmeleri ve aksi halde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça sat~ bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakılacaklan ve 
taliplerden muhammen kıymetin yüzde 
7 5 ğu nisbetinde pey akçası aran.tlacağı 
taliplerle fazla mallimat almak isteyen
ler varsa 39/ 5989 sayılı dosyasına mtlra
caatları lüzumu il.An olunur. 

2808 (1212) 

RAŞ, DiŞ, 
KAŞELERi 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve ınttün ağrıları derhal Jıeser-

Slhh.iye Ve.ki.letinin ruhsatını biizdir. icabında ıünde (3) kaşe alınabilir. 
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mAOAGASKARDA DURUM JAPDNLARIN NIYETl 
------* *~-~ 

Adanın her ta- Yeni hedef-
rafı emniyette leri henüz 
~örülmiyor 

Di;vego sua~ezden IJaŞ· bilinmiyor 
l::a taraflara Japonların -•-

hücmn edebileceği Her gün geçtihçe m'ii:tte• 
söyleniyor.. lilder Avustralyada ve 

Di}'~g.o ~ü~r~z. ıo .~AP:) - Roy~<"r IJütün Uzalı DAifu a 
muhabırı bı1dırıyor: Suarezın zaptı Hınt • -:ıı 
okyanusu muharebelerinde önemli bir lıuvvetlenı31orıar •• 
hadisedir. Fakat burasının işgali işgal Lonclra, 20 (A.A) - Uzak doğuda ja-
kuvvetlerine bütün Madagaskar adasını ponlnrm niyctlcrir.i gös terecek yeni bir 
kat'i kontrol imkanını vermiyor. Burada haber alınmamıştır. Japonya henüz ye
her zaman dü man hücumuna uğrabile- n: hedefı açığa vurmamıştır, gün geçlik
cek genis ülkeler vardır. Bir çok uçak çe müttefiklerin Avustralya ve oradan 
meydanları ve iniş sahalan cenubi Af- do_ğud ki mevzilE.ri kuvvetlenmektedir .. 
rika birli~i şehirlerine karşı Japon hü- BtR JAPON TEŞEKKÜLÜ 
cumlanm kolaylaı,ıtırabilir. DACITILDJ. 

FRANSIZLARIN iŞ BıRLıôı Çung King, 20 (A.A) - Yunnan eya-
• 

1 
Jetinde bir japon t.-.c:ekkülü Çinliler ta-

Adada hür Fransız te~kilatı yoktur. rafından dağıtılmıştır. 
fakat Fransız ahalisinin ekseriyeti in- HAVA HüC\..TMLARI 
giliz dostudur. Bunlar istişarı bir komite Mclburn, 20 (A.A) - Japon tayyare-
kurarak lnglizlerle iş birliği arzusunu leri Yeni Ginede Port Morsiyeye bir çok 
belirtmiılerdir. Komitede başlıca Fran- infilak bombasiyle 200 yangın bombası 
aız tacirleri vardır. Hal edilecek mese· atmışlardır. Bombaların çoğu fundalık
leler ~skeri olmaktan ziyade siyasi ve lara düşmüştür. Düşmanın 2 ağır bom
iktisadi mahiyettedir. ha tayyare.!'iylc iki avcı tayyaresi tahrip 

edilmiştir. 
ALMAN VE. 1T AL y AN E..SıRLER UZAK SARKTA ALMAN UÇACI 

Adada alınan esirler arasında bazı 
Alman ve İtalyanlar vardır. Bunlar söz 
de seyyah veya ticaret gemisi tayfası
dır. Cenubi Afrika hükümetinin Mada
gııskarda gözü olduğuna dair §ayilar 
çıkarmışlardır. Fakat ahali şimdi haki
kati öğrenrni§tir. 

~----tt--~--

Afrika ve Ak-
denizde yeni 
hareketler 

---*----
B:ngazi IJomlJalandı·Bir 
haftada Maltada SS mill· 
ver uçağı düfürüldü •• 

Raliao üzerinde bir Messersmit 109 
düşürüldüğii teyit edilmistir. 

Ja olar Birm nyaya 
IJ•"yülı ııuvve~ıer ~'ıfldı •• 

Çung King, 20 (A.A) - Çin askeri 
sözcüsü japonların Binnanynya pek çok 
kuvvet yığdıklarını söylemiş ve demiş
tir ki: 

_ Japonlar Birmanya meydanlarına 
500 den fazla uçak getirmişlerdir. Hon
nan eyaletinde 20 bin kişilik kuvvet bi
riktirmişlcrdir. Japonların yakında mü
him bir taarruza geçmeleri beklenebilir. 
Fakat bu kuvvetler yalnız Çin için ge
tirilmiş olamaz Çekyangın baş şehri olan 
Kinnaya doğru japonlar taarruza ba~la
mışlardır. Birmanyadaki japon kuvvet
leri de Lunglınge doğru ilerliyorlar. ba
zı yerlerde japon kuvvetleri Çin kuv
vetleri tarafından durdurulmuştur. 

-----tt----

Hava akınları 
---*---

Alman va -
ya hücum 

edildi 
-*-

ŞI~ Ali FRANSA VE iN ~iL· 
TERE DE MUrlTELIF HO· 

CUMLAR UGRAOI 
-*-Londra, 20 (AA) - öğrenildiğine 

göre dün gece lngiliz bomba uçakları 
Alman}·a üzerinde uçmuşlardır. 

Berlin, 20 (A.A) - lngiliz bomba 
uçaklan dün gece cenubi Almanyaya 
hırpalama taarruzu yapmışlardır. Ma
hallelere bomba atılmıştır. 1 1 düşman 
uçash düşürülmüştür. 

SiMALl FRANSADA 
Londre, 20 (AA) - Hava nezare

tinin tebliği: Salı günü öğleden sonra 
ı;'İma]i Fransaya taarruz eden avcılan
mız üç Alman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Akşam geç vakit Harikan tayyareleri
miz Sentomere taarruz ederek demir 
yolu münakale merk.-zlerine bir taarruz 
daha yapmı!llardır. Bu taarruzda dör
düncü bir Alman avcı uçağı düşiiriilmüş 
tür. Uçaklarımızdan 4 Ü kayıptır. Fakat 
birinin pilotu kurtarıl mıı;tır. 

ALMAN HOCUMLARI 
Londra, 20 (A.A) - Hava ve dahi

li emniyet na7.ırlıklarının tebliği: Salı 
sabahı erkenden lnı::ilterenin cenubi do
ğusunda bir yere bombalar atılmıştır. 
insanca kayın yoktur. Hasar da azdır. 

Londra, 20 ( A.A) - Dün gece Al
man tayyareleri İn"il terenin şimal do
ğusunda bir şehre kısa süren bir taar
ruzda bulunmuşlardır. Bazı hasarlar ve 
insanca kayıplar vardır. 

Şimal doğu ve doğuda başka hedef
lere de bombalar atılmıştır. Az hasar 
vardır. Bir kişi yaralanmıcıtır. 

Berlin, 20 ( A.A) - Bas kumandan· 
lığının bir tebliğine göre Alman tayya
releri İngilterenin cenup doğusunda 
Bringtona ve bir fabrikava hücum etmiş 
!erdir. Harekete hazır dört tren bom
balanmıştır. 

TOKYO BOMBARDIMANI 
---*·----

Amerikalı- .. 
ı t f ·ı"' t Mecliste dünkü muzakereler ar a sı a 

veriyor ltalya ile ticaret n1uahe-
desi terr.dit ediliyor -*imparatorun sarayı da 

bombalanabilirdi, falıat 
sadece aslıeri hedeflere 

hücıım edildi •• 
Vaşington, 20 (A.A) - Japonyaya 

havadan taarruz eden Amerikan teşek
külleri kumandanı General Dolek şere
fine Beyaz sarayda yapılan kabul töre
ninde B. Ru7.velt kendi eliyle Amerikan 
askeri madalyasını Generalın göğsüne 
takmıştır. 

General Marşa! bu törende hazırdı. 

AKIN HAKKINDA TAFStLAT 

V~~·,..3ton, 20 (A.A) - General Do1ek 
iaponyaya yapılan hava taarnızu hak
kında şunları söylemiştir: 

« - Bu akın yalnız askeri mahiyette 
olmuştur. Tayyarecilerimiz tayin edilen 
hedeflerinden ba5ka yere bomba atma
mışlardır. üzerinde uçtuğumuz japon 
şehirlerinde doklara, silah fabrikalarına, 
petrol rl ~~,.,ıarına taarruz edilmistir. 

Yikoseke, Kanagava, Kobe, Osaka
Yokohoma ve Tokyo şehirleri bofubalan
mıştır. 

İMPARATORUN SARAYINDA 

İmparatorun sarayı karşısına bomba
lar düşmüştür. Fakat saraya bomba atıl
mamıştır. İnşa halinde olan bir japon 
zırhlısına bir çok bombalar isabet etti
rilmiştir. japonyanın en büyük tayyare 
fabrikasında yangınlar çıkarılmıştır. 
Tayyarelerimiz uzaklaşırken fabrikalar 
alevler içinde idi. 

~~--~----,~--61,VCES'J'ER 
DVKV LVBHAHDA 
Kudüs, 20 (A.A) - İrandan dönen 

Gluçester dükü F:listinde bulunan muh
telif askeri teşkilleri teftişten sonra 
Lübnana harek~t etmiştir. 

--------~--

ipelı IJöceği tohumu, Jıülı lıürt ve çimento u11oı• 
lıaJılıındalıi layihaların illı müzalıeresi yapıld•~ 
Ankara, 20 (Husu.si) - Büyük Millet maddelerinin ve gümrük ithalat tar.i~esı 

Meclisi bugün Refet Canıtezin reisliğin- kanununun 815 nci maddesinin tadılıne 
de toplanmış, Ankara mebusu Yahya ve 816 ncı maddesinin kaldınlma~ı~~ 
Galip Kargının vefatını bildiren başve- devlet memurları maaşlarının tndilıll 
kalet tezkeresi okunmuş ve merhumun dair kanunlar, maarif vekaletine ait tJlt?

hatırasına hürmeten iki dakika ayakta mur cetvellerinde bazı tadiller yapılrn:j: 
durulmuştur. sına dair kanun müzeıkere ve kabul edı 

Meclis bundan sonra kahve ve çayın miştir. 
inhisar altına alınması hakkındaki ka- tık müzakeresi yapılan kanunlar ara
nun layihasının geçen celsede müzake- sında memlekete ipek böceği tohUJTli' 
resi itmam edilmeyen kısmını müzakere kükürt, çimento ithali ve Türkiye • ~~ • 
ve kabul etmiştir. ya ticaret ve seyrü sefain müahedesi.DiJı 

Daha sonra devlet iktisadi teşekkül- temdidi hakkındaki kanunJar vardır· 
leri kanuniyle maden kanununun bazı Meclis cuma günü toplanacaktır. 

Bütçenin miizakeresine haşlanıyor 

Ankara, 20 (A.A) - Büyük Millet 

1 

t.oplantıaa müzakere edilmesini karar al .. 
Meclisi bugiınkü toplantısında 1942 mali tına almıştır. 
yılı bütçesinin Pazartesi günü yapılacak 
~ 

ÇORUM • BALIKESİR 
Ve Fethiyede yağmur 
Çorum, 20 (Hususi) - İki günden 

beri bütün vil~yette bereketli yağmur
lar yağmaktadır. 

Balıkesir, 20 (Hususi) - Vilayetimi
zin muhtelif yerlerine mahsul için fay
dalı yağmurlar yağmıştır. * Fethiye, 20 (Hususi) - Dün bura
ya bol yağmur yağmıştır. Çiftçi vaziyet

B. FAİK ÖZ!'RAK 
İS'J' A.NBllLDA 
!stanbul, 20 (Yeni Asır) - Sabık da .. 

hiliye vekili B. Faik Öztrak şehrimize 
gelmiş, dostları tarafından karşılan .. 
mıştır. 

nBÜKREŞn 
Sefirimiz gitti •• 
İstanbul, 20 (Yeni Asır) - Bükreş se .. 

firimiz B. Hamdullah Suphi Tanrı över 
vazifesi başına hareket etmiştir. ten memnundur. 

~-.,..c;:~-,..c;.:y::::y::::y:;::y:;::y::::~:-.c::::::-.c::::::-.c:::::...c;:::...c;:::,.<;::::,.<;::::,.<;::::,.<;::::~~~~~~~~~ 

KAHVE VE ÇAY INHISARI lHTIYAÇ MADDELERi 
KEBUL EOıLOI ETRAFINOA 

Malta, 20 (AA) - Salı akşamı so
na eren hafta içinde Malta üzerinde 5 5 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

ln f{ilizl er Fu-an- ı~'"A"'..l'"..O'"":"'..o""-'"((~'h'"/~/...q.r..co'.J r ütün Alınan şe-B Husv.ı Tokyo,, ~ 

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

Bilhassa çay inhisarı yurtda yetiştirilen 
çayların sürümünü fazlalaştıracak ve 
zirai politikamızın gelişmesini temin 

(Ba!itarafı l inci Sahifede) 

bu gidişle ancak aylar içinde tevzi edi• 
lebilecektir. 

Vilayet makamının ve parti teşkilatı
mızın bu tevzi işile daha yakından ala .. 
kadar olacakları muhakkaktır. ITALYAN TEBLıôLERı 

Roma, 20 (A.A) - Dünkü İtalyan 
tebliği: Sirenaikada düşmanın keşif un
surları Heri kara kollarımız ve topçu 
ateşimiz tarafından püskürtülmüştür. 
Mı-kilinin cenup doğusunda bir düşman 
müfrezesi esir edilmiştir. Uçalı.'. savarlar 
iki İngiliz uçağı dü~ürmüşlerdir. 

sız so alisini 
de İş!{a! ede
cekler m·? .• 

1 sPfirini d ... ğiştirdi ~ htrlerin·n bom-

1 
Kui~~~~· 20 <~:A.> - rı:_~k~0. s0 v: ~ balanması başla 

yet buyük elçısmın degıştırı1mesı ' 
Kuibişef ecnebi mahf!llerinde bir ğ k •• 
çok tefsir ve tahminlere yol açmış-~ ma uzere 

S tır. Resmi mahfiller büyük elçi Çi- ~ 

Alman avcıları Malta üzerindeki ha· 
va muhareblerinde dört Spitfnyer dü
şürmüşlerdir. Bu harekattan bir uçağı
mız geri dörunemistir. 

* § cctnııinin geri alınması hakkında ~ 
Fransada Laval aleyh· § miitaıaa yürütürken hizmetlerinden 

tarlıg-ının arttıg~ 1 i baska bir yerde istifade zaruretini~ N 
kayded:yorlar. Yeni büyük elçi Ma-

Roma, 20 (A.A) - Bugünkü İtal
yan resmi tebliği: Sirenaikada düşman 
mevzilerinde t9pçumuzun isabetli ate· 
şiyle yangınlar çıkanlmıştır. 

IJildirili~or.. lik 57 yaşında olup 1930 senesinden 
Bern, 20 (AA) - lngilizlerin ya- S beri Tokyo büyük elçiliği müsteşar- ~ 

kında Fransa somalisine asker çıkara- ~}•t'ında bulunmuştur. ~ 
cakları bildirilmektedir. Bu haber Fran- 5.1~~~/..c:r/J""J"'"...CV//J"'"~ . 

Düşman hava kuvvetlerinin Bingazi
ye taarruzunda bir kaç ev hasara uğara
mı tır. Beş ölü vardır. 

Malta üzerinde şiddetli hava muhare
beleri olmuştur. Oç düşman uçağı düşü
ıülmüş, Pantclaria şimaJinde bir düş
man uçağı daha düşürülmüştür. 

---o----
K AHAD A 
MüttefiJılerin ltava 
Meydanı haline qeldi 
Ottava, 20 (A.A) - Hava konfe· 

ransının açılış celsesinde birleşik devlet
ler cumhurreisi Ruzveltin bir mesajı 
okunmuştur. Ruzvelt mC$<1jında diyor 
ki: 

c - Bu konferansın Kanadada top
lanması çok yerindedir. Çünkü Kanada 
demokrasilerin hava meydanları haline 
gelmiştir. Buradan binlerce kişi dövüş
mek ıçın muharebe alanlarına gi
diyorlar.» 

----o---
İn'liliz devlet nazırı 
LilJya cephesini gezdi 

Kahire, 20 (A.A) - Salı akı;amı res
men bildirildiğine göre İngiliz devlet 
nazırı Keyzi ba~ı çölündeki kıtaları ve 
cephenin b!r kısmını üç gün teftişten 
sonra Kahireye dönmüştür. Nazır Tob
ruku da ziyaret etmiş ve orada askerle
rin sıhhi ve manevi durumundan pek 
tnemnun kalmıstır. 
'OO:r.O"".r~~"~..o.:r~ 

BU AKSAM 21, 15 TE 

sada B. Laval aleyhtarlarına yeni fırsat
lar vermiştir. Lenovo Tan gazetesi La
valin milletler arası durumiyle me~gul 
olacak yerde kendi menfaatlerini dü
şündüğünü ve tak!p ettiğini yazıyor. ________ , __ _ 

SOVYE T LEtlE GORE 
(lia ·taralı l ınci Sabıfede) 

göre 1 7 Mayısta düşürülen düşman tay
yarelerinin sayısı 64 değil 75 tir. 18 Ma 
yısta 4 3 Alman tayyaresi tahrip edil-
migtir. Bizim kayıbımız 1 7 tayyaredir. 

Moskova, 20 (A.A) - Sovyet teb
liğine ektir: Kıtalarımız Harkof cephe
sinde taarruzlarına muvaffakıyetle de
vam etmişlerdir. Almanların ileri hare
ketimizi durdurmak için tanklarla yap
tıkları karşı taarruz akamete uğramış
tır. Cephenin bir kesiminde Almanlar 
muharebe meydanına 900 tank sürmüş
lerdir. Tanklarımızla iş birliği yapan 
topçumuz bunları ardı ardına püskürte• 
rok 546 tank tahrip etmiştir. Başka bir 
kesimde dü§man tankları ve piyadesiyle 
yapılan kanlı bir muharebede kıtalan
mız 230 Alman öldürerek 16 tank tah
rip etmiş ve pek çok harp malzemesi 
ele geçinni§tir. 

BIR tSTASYON ALlNDJ 
Moskova. 20 (A.A) - (Krasnaya 

Zvesda) gazetesine göre Sovyet kıtalan 
Harkof cephesinde bir demir yolu istas
yonuna, günlerce muhasaradan sonra 
girmişler ve burasını müdafaa eden 280 
nci Alınan alayının geri kalan kuvvet
lerini dağıtmışlardır. 
ROME.ı\ILERIN TAARRUZU 
Diğer bir kesimde Rus süvarilerine 

1 
boşu başuna bir taarruz teşebbüsünden 
sonra Almanlar ileriye Romen kıtalarını 
ııürmüşlerdir. Dörduncü Romen tümeni 
üç taarruz yapmış. fakat bunların üçü 
de püskürtülmüştür. 

Harkof cephesinin diğer bir kesimin
.1 de pike tayyarelerimiz ilerleyişimizi dur 

R 1 f b l IJ J d • • ~ durrnağa çalışan bir Alman tank grubuS ~ a il il e e 1yt"S1 na hücum ederek 15 tank tahrip etmiş-
iş h • 1"" § tir. Bir günde hava kuvvetleri düşma· e ı r ı vat r osu n u o R nın s o tankını, 12 topunu, s o tayyaresi-. 1 ni, 31 kamyonunu tahrip etmişlerdir. 

DÖRDÜNCÜ TEMSİI.İ HAVA MUHAREBELERi 

P A R A 
8 60 - 70 Alman tayyaresinin birden 
S İştirak ettiği büyük hava muharebeleri 

1 
olmuştur. 

. ALMANLAR ŞiMALDE DE SIKIŞIK 
PiYESİ 5 PERDE Mo!!kova, 20 (A.A) - Krasnaya 

•r ·ıı t 2l IS t b Zvesa gazetesi, şimal cephesinde Rus 
cmsı er tam saa . e aş- u k 1 · d' d•v• d b ı · h 

ı G' h .. t ll d "t'b 8 ıta arının ın ır ıgı ar c erın cep e-
nr. ı c er gun saa 

1 
en ı ı 

1
a- N nin büyük kısmında Almanları ellerin-

ren açıktır .. Telefonla a3-Tı an yer er ~ d ki 1 •1 1• z'l · b rakmag-;a . • e en e ver ıı ı mcv .ı erı ı 
ancak saat 18 e kadar muhafaza cdı- __ .... ı.. __ .. .. ~v~ . . • _ · ··· - n~~ --· ·-- ı._;_ 

"Faris'~ te Al
ma;: lara sui

kastler yaı.ıldı 
---*---

Al M AN l AR 5 YAHUDiYi 
KUrıŞUN4 OIZOILER 

-*-Paris, 20 (A.A) - İşgal kuvvetleri 
komutanlığı bugün §U emri neşretmiştir: 
1 O Mayısta Pariste Alınan ordusu men
suplarından birine karşı bir suikast ya
pılmış ve ayni gün Alman İşgali altında 
bulunan bir binaya bir bomba atılmış
tır. 

Son günlerde işgal kuvvetlerine kar
şı yapılan suikastlerin failleri arasında 
doğu Avrupalı yahudiler bulunduğu gö
rülmüş ve bunlar tevkif edilınişti. Bir 
misilleme olarak bunlardan beşi kurşu
na dizilıniştir. Suikast vakası failleri 
meydana çıkmazsa bir kısmı daha kur
şuna dizileceklerdir. Bu hareketlerle ala 
kadar sayılanlar da ağır cezalara çarp
tınlacaklardır. 

---o----
ispanyada Jıumandan-
lılılar IJirleıtirildi .. 
Madrid, 20 (AA) - Harbiye nazırlı-

ğının bir emirnamesiyle kara, deniz ve 
hava kuvvetleri komutanlıkları birleşti
rilmiştir. 

Amerikada 
tank imalatı 
çok hızlandı . ._., 

Bir ayda yapılan 
tanlılar, geçen ltarp· 
telıi imalattan fazla 
Vaıington, 20 (A.A) - Ameri-

kanın yalnız Nisan ayında imaJ et
tiği tankların sayısı geçen harpteki 
tank imalatından daha fazl dır. 
Harp malzemesi İrl§aatı reisi Har
rison bu sene daha fazla tank ya
pılacağını söylemi, ve sen~- sonun-

---*---
Amerilıan tayyareleri 
harelıete ge~meğe 
lt"zırlanı37or •• 

Nevyork, 20 (A.A) - Amerikan 
hava kuvvetlerinin Avrupa kıtasına kar
~ı harekete ha7.ırlandığı şu sırada Al
manyndaki şehirlerin bombardıman edil 
mesi için bir liste hazırlanmıştır. B. Çör
cil son nutkunda bu listeye işaret ebniş
tir. Bu Jiste radyolarla Alman milletine 
neşredilecek ve Almanlar bu taarruzlar
dan haberdar edileceklerdir. 

~-~~ta-----

Makineve 
ı., Prilirken 

Harkol Savaşları.. 
Londra, 20 (AA) - Bugün öğleden 

sonra Londraya gelen haberler Harkof 
dolaylarındaki Rus taarruzunun eskisi 
kadar hızlı olmanfakla beraber geliş
mekte devam ettiğini bild=rmektedir. 

Harkofun 100 ve 25 kilometre cenup 
doğusundaki Zyum ve Berbenkova böl
gesinde Alman karşı taarruzunun ~eli
şim tarzı hakkında malumat yoktur. 

Von Bockin karı:;ı taarruz yapmağa 
mecbur kalması Rus taarruzu ağırlığı
nın knldırılamıyacak kadar ağır olduğu
nu _göstermektedir. Keza bu karşı taar
ruz Almanların Kafkas petrollerine var
mak için kullanılacak kuvvetleri şimdi 
başka maksatla kullanmağa mecbur kal
dıklarını da ispat etmektedir. ___ ,.....,.,___ --

KANADA FRANSIZ KONSOLOS
J..,Ul<T ARININ KAPATILMASINl 
İSTEDİ.. 
Arnsterdam, 20 (A.A) - D. N. B. 

gazetelerin İngiliz radyosundan alarak 
neşrettikleri bir Ottava haberine göre, 
Kanada hükümeti Kana<ladaki Fransız 
konsolosluklarının kapatılmasını iste
mist:r. 

İNGİLİZ HAVA FAALİYETİ 
Londra, 20 (A.A) - Hava nazırlığı

nın tebliği : İng!liz hava kuvvetlerinin 
Mannheime ve Sain _ Nazaire denizaltı 
üssüne karşı yaptığı kuvvetli hücumlar
dan b~ka avcılarımız gece Fransa ve 
Hollandadaki düşman hava meydanları
na akın yapmış_lar, bu harekatta önlenen 
bir düşman uçağı düşürülmüstür. 12 İn
giliz bomba ucağı ve 2 avcı kayıptır. 

Dün gece Mannerheime yapılan hü
cum harbin başrndan beri bu limana '-ya
pılan 54 üncü hücum idi. -- -·---
AMERİKAN KUVVl!.'TLERİ 
Vaş=ngton, 20 (A.A) - Daha binlerce 

Amerikan askerinin hiç bir zorluk c;:ek
rr.eden bir kaç gün önce şimal Irlancla-

· -· ·- ...... ~.-- ...... . . ı.. .... .., ............. -.. .... _,..... ,...., .. ...... .. ......... ı.. .. ... 1""" ..... ..... f_ 

edecektir. 
İTHALATÇI VE SATICILARIN 
VAZ!YETt 
Kahve ve çayın inhi~ar altına alınma-

sı, bunların ithalatçılariyle toptan ve pe
ı·akcmde satıcılarını ilgilendinnekt~dir. 
Fakat kahve ve çay müstehlik eline gi
dinceye kadar ithalatçı ve toptancılara 
büyük karlar temin eden bir maddedir. 
Toptancıların mikdarı mahduttur ve 
bunlar sermayelerini başka yerlerde kul
lanabileceklerdir. 

Perakendecilere gelince inhisar idare
sinden bu maddeleri tedarik ederek sa
tacaklanna göre kendileri mutazarrır 
olmıya.caklardır. 

tNHiSARIN ŞEKLl 
Her nevi kahve ve çayın memlekete 

ithal, haliyle veya şekli değiştirilerek 
memlekette satılması devlet inhisarına 
alınmıştır. Türkiyede yetiştirilen yaş ça
yın yetiştirilmesi, kurutulması ve satın 
alınması da devlet inhisarındadır. 

Perakende satışlar yurdun her tara
fında aynı fiatla yapılacaktır. İnhisarlar 
idaresi çay ve kahveyi bey'iye ile sattı
racak, çekirdek kahveyi kavrulmuş ve
ya çekilmiş olc:.rak satmak isteyenlere 
ayrıca müsaadder vereceği gibi lüzum 
~örürse bizzat kavrulmuş ve çekilmiş 
kahve sattıracaktır. 

MErvINU HAREKETLER 
A~ağıdaki hükümlere aykırı hareket 

edenler hakkında kaçakçılık hükümleri 
tatbik edilecektir: 

A - Yaş çay yaprağının salahiyeti 
olınıyanlar tarafından işletilmesi ve ku
rutulması. 

B - İçinde Tanen, Portain, Kafein bu
lunmayan dii!er nebatların çay şekline 
satılması, saklanması, yanında bulun
durulına.c;ı bilerek satın alınması. 

C - Yabancı maddeler karıştırılmış 
kahve ve çayları haliyle veya pişirilerek 
satışa çıkarılması, kaçakçılık kanunu 
hükümlerinin tatbikini icap ettirecek
tir. 

Bu son hüküm kahveleri, çayhaneleri, 
gazinoları ve otelleri ilgilendirmektedir. 
Kahveyi tağşiş c<len otelci, gazinocu kah
veciler le çayı tağşiş eden çayhaneler 
hakkında kaçakçılık hükümleri tatbik 
edilecektir. 

BEYANNAME MECBURtYETI 
Bu kanunun kabulü üzerine ellerinde 

çay ve kahve bulunanlar kahvelerin 
mikdarını 48 sc.atte bir beyanname ile 
bildireceklerdir. Hariçten ısmarlanan ve 
m~mlekete getirilen kahveler inhisar
lar umum mücli.irlüğünce satın alına
caktır. 

FtATLAR ARTMIYACAK. 
Çay ve kahvenin inhisar altına alın

mac;ı bu maddelerin fiatlarına yeni
den zam yapılmasını icap ettirmiyecek
tir. Bilakis memleketin her tarafında sa
tış faaliyetleri birleştirilecektir. 

harp neticesin:n bu yıl kararlaşabilcce
ği merkezindedir. İhtimal de böyle ola
caktn'. Muhasamat bu yıl sona crmiye
cekse de zaferi ı;ağlıyan hadiseler bu yıl 
gerçeklcşecekfü. Şimdi yeter sayıda si
lah yapılmakta olrluğu gibi ınüttef~kle
rin hazırlıkları da olup bitenlerden ha
beri olan "alu;iyetleri müttefiklerin sa-
ırlrı"" ~:; ~ .... ç"""'...,,.1..,. t .. ""lln"lın""'T"'°'l_.. l-.Hr11nı!"I 

EKMEK lŞLERi • 
Dün izmirde çıkarılan ekmeklerın 

rengi bir az daha kararmıştır. Arpa ve 
buğday unu mahlutile yapılan ekmek 
temini iaşe tegki1atına aittir. Belediye 
yalnız ekmeklerin iyi pişirilmesini ve 
noksan vezinli olmamasını kontrol et
mektedir. 

Bu ay sonuna kadar ekmeklere yüzde 
elli nibetinde arpa unu katılacağı ve ay 
b~ından itibaren ekmek nevinin daha 
iyileşeceği bildirilmektedir. 
iAŞE BELCELERı 
Halk dağıtma birlikleri yakında ken· 

di birliklerine dahil mahalleler halkına 
iaşe belgeleri dağıtmıya ba~lıyacaklar· 
dır. İzmire getirilmiş olan belgeler iaşe 
müdürlüğünce teslim alınmıştır. Piyasa
da bulunmıyan sadeyağı gibi maddele· 
rin bu belgelerle temini mümkün ola• 
caktır. 

MANiF A TURALAR 
Geçenlerde dağıtılmış olan 60 bin 

metre manifatura eşyasının tevz.ii sıra• 
11nda bazı kimselerin bunları satın al
dıktan sonra dükkancılara karla sattık .. 
}arı ve bunların şimdi dükkanlarda daha 
yüksek Hatla müşterilere deVTedildiği 
iddia edilmiştir. 

Yakında yarım milyon metrelik bir 
parti manifatura eşyası dağıtılacağından 
bu gibi suiistimallerin önüne geç.ilmek 
üzere lüzumlu tedbirler alınacak ve ma
nifaturalar beşer metrelik kupürler he
linde satışa çıkarılacaktır. 

ET iHTiYACI 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün sabah mezbahaya giderek et kesimi
ni ve şehrmizin et ihtiyacını tetkik ey
lemiştir. Şimdilik yetecek kadar hayvan 
kesilmektedir. Şehrimizin etsiz kalma• 
ması için lüzumlu tedbirler alınmak üze
redir. 

YEN1 PEYNiRLER 
Yeni mahsul peynirler mezbaha Fri

gosuna getirilmektedir. Bu ay içinde ge
tirilen peynirler geçen senenin ayni ayın 
da getirilen peynirlerden daha fazladır. 
Geçen yıl mahsulü 2200 teneke peynir 
de hala ticaret ofisi emrinde olarak 
mezbahada bekletilmektedir. 

Halk birlikleri eliyle bu 2200 tene
ke peynirin tevzii için tedbir alınacağı 
bildirilmektedir. 

Amerilıalılar arasında 
yeni IJir lıonferans 

toplanıyor •• 
Boynes Ayres, 20 (A.A) - Casuslu

ğa, baltalama hareketlerine ve sair tah
ril<lere karşı polis ve adli tedbirler ko
turuna için Amerikalılar arası konf e
tansı 27 mayısta açılacaktır. Konferam;· 
ta demokrasi aleyhinde propaganda ve 
yabancı hükümet1cr gruplarından veya 
şahıslardan alınan ilhamlarla ordu ve 
halk arasında karışıklık tahriki gibi 
mevzular görüşülecektir. Uınum~ mües~ 
seseler, fabrikalar ve münakale yolla
rında baltalama hareketlerine karşı alı
nacak gerekli tedbirler de görüşülecek 
meseleler arasındadır. Kcmferans muh
telif Amerika cümhuriyetleri polis tc~
k ;llerinin çalışma usullerini telife çalı
• """k "" h" riimh11rivf'I lPrirı PSa~ ka-


