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t'!\n miind<>recatından mesulivet 1ı:a bul edilmez .. Cümhuriyethı ve Cümhuriyet ese'l"lerinin bekçisi sabahlan çıka~ siyaai gazetedir. 

DaQ-ıtma 
işinde 

~~~~'*~~~~ 

Adaletli bir si&tem 
IJuJmağa ve onu 
tatbilı etmeae siddetle 
ihtlya~ vardır .. 

SEVKET BİLGİN 

İmıirin iaşe durumu üzerinde her 
rihı bir çok şikayet mektuplan almak
tayız, Halkımızın yüksek şuuruna par
lak bir delil teşkil etmesi bakımından, 
'1ınu memnuniyetle keydetmeliyiz ki, 
hu mektuplan gönderenle!' içinde bulun
duğumuz fevkalade ahvalin zanıretle
lini tamamen müdriktirler. Sikayetle-

. tin hiç biri, cümhuriyet hüküınetint"e 
.ıu.DW! olan tedbirlere aykın bir görü
şij ihtiva etmiyor. Miıtetçe fera~tli. ka
tıaatkar ve tutumlu olmait icap ettiren 
her tedbirin şumal ve mana'it iyiden 
İyiye anlasılmıstır. Bu sebeple vatan
dasların şikllyetlerini tahrik eden sey 
Atıune menfaatini korumak maksadile 
alınan tedbirler değildir. Bilakis tatbi
katta kendini gösteren tedbirsizlikler
dir. 

Ilükümetin ja~e meselesini ilgilendi
ren bütün kararlannda rejimin halk<'ı 
?uhuna da:vanan çoskun bir ha'iSasiyet 
belirdiiH halde merkezden uzaklastıkca 
en iyi kararfann beklenen neticeyi ver
ltlekten uzak kaldılhnı görmekteyiz. 

Neden böyle oluyor? 
Fikrimizce bunun üç sebebi vardll' : 
1 - Yurdnn her kösesinde vatanda<ı· 

ların asf!ari ihtiyac miktanmn katiyetle 
fcsbit ed;•memiş olması; 

2 - Daithm jqinin, istihsalin mikta
l'nıa ~öre. adaletli bir sisteme dayanma
hlası; 

3 - İaşe teşkilatımn en eneriik eller
de bulunmasına gerektiği kadar önem 
\ı'eriJmemesi. 

Bunlara kara pa7arrn doymak bilmi· 
Yen hırsı, kötU niyetli han inc:anlarm f'C· 

\ı'irdikleri dalaveralar katılınca karsıJaş
t.ğıırm. güdüklerin hakiki mahiyeti da
ha kolavlıkla anla~lır. 

* Gazetelerimiz, eünlerdenheri, izmird<' 
aile ba!!ma bil' Jcllo pirinç dağıtılacağını 
lıaı.4»1" vermMerdir. 

Pirinrin serhest pazardan kavboldufiu 
tiindenheri avlar t!Cc:mistir. Simdi her 
aileve bir kilo pirine dairıtı1maq hanği 
ihtiyaC'a cevap veret"ektir hunu hiJmivo
l'uz. Ekmek tavınında vapılrın zıınıri ke
sintiler tamamlavıcı bir mda oforak ,,;_ 
rinpin ehemmiyetini arttınnıstır. Bu 
lniih'rem ında madd,.sinm yaln•7: İ'7111irdc. 
bir hıks mata savılmasının sebebini bir 
tih·l;; anlamıvoruz. 
Hallmnız Jı,.1Juk istemiyor. Sadece 

nıevcudım adaane dalhtılmrı•:mı, bir Ja. 
sım vatandaşlar mümkiin oldu~ kadar 
sıkıntılardan azade vasarken dil{er bir 
kı<ırnın bütiln sıkmblan yiikJenmesine 
ınüsaadc cdffrrıemcsini istiyor. Kıc:nca. 
temenni edilen scy, inse te<:kilii~nın 
btcc:11liyetten korkmıynn demir ellere 
\1cl'ilmesi, zamanında alınması gerplı-('n 
~n,;rlerin ihmal edilmemesidir. Halkt 
tandan diisi1nen, onun hPr SlkıntısiJe 
hemhal olmaiJ mukadile<ı bir vazife bi
len. rnerlccvnn güzel teılhirlerini 1ıl'" boz
hıada11 tatbike muktedir 1)11lunan insıın
lara biJltassa büvük "ehirlerimizde şid
detJc ihtiyac v:m'f• .. 

.J~ 

Yeni bütçemiz ve istikbale güven 

~asraf 393 milyondan, va .. 
ridat 394 milyondan ·fazla 
insanlığın en korkunç 
devr,inde geleceği gü

venle .karşılıyoruz 
Ankara, 21 ( Te!efon1a ) - Büyük 

Millet Meclisi 1942 mali yılı bütçesinin 
müzakerelerine pazartesi gününden iti
baren başlıyacaktır. 

Bütçe encümeni devlet bütçesine da
hil dairelerin önümüzdeki yıl masrafla
rı iç!n 393 milyon 29 bin 479 lira tahsi
sat kabul etmiş, buna karşılık olacak va-

ridatı da 394 milyon 328 bin 340 lira üze
rinden tahmin etmiştir. 
BAŞLICA V ARtDAT 
MENBALARI 
Bütçe encümeninden çıkan varidat 

cedveline göre irat ve servet vergileri 
80 milyon 770 bin lira, muamele ve is

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Yeni yoilar yapılacak 

ikinci bir program 
hazırlandı 

HAVA HOCUMLARI 
---·*---

lngiliz akın-
ları dehşet

/eşi yor 
-*-

Bir defada binlerce 
infilak, 40 bin yan· 
gın bom bası atıldı 

-*-
Her gece Almanyayı 
ıooo lnglliz tayyaJ.Mesi 
IJomfJardıman 
edebilecelı 
Londra, 21 (A.A) - Sal~hiyetli mah

fillere göre Manhayma yüzlerce İng:liz 
uçağının iştirakile bir hava taarruzu ya
pılmıştır. 

Ankara, 2 1 (Telefonla) - Birinci 
sınıf devlet yollan olarak 20 sene zar
fında irışası tasarlanan 15 bin 5 00 kilo
metıe uzunluğundaki yol şebekesinin 20 
senede ikmali için her sene vasati 28 
buçuk milyon lira tahsis olunmRk icap 
edecektir. Nafia vekaleti bu imkanın 
tahakkukuna inti:zaren uzunluğu 4, 900 
kilometre ve inşa masrafı yekunu da 
tahminen 85 milyon lira tutan bir kısım 
yolu ihtiva etmek üzere ikinci bir pro
gram hazırlamıştır. Önümüzdeki mali 
yıldan itibaren her sene 16 milyon lira 
tahsisatla bu programın tatbiki kabil 
olacaktır. 

Harkofta 
iki taraf t 
tehliked 

---*·---
Kimin felakete sü-
rükJenece~ini har

bin sonu ~österecek 
-'*-

Almanlar asd llüyülı 
darbelerini Harlıofta 
indirmefı istiyecelıler 
Londra, 21 (AA) - Analistin askeri 

mütalaası : Harkof etrafında şiddetle 
devam eden muharebede ehemmiyetli 
bir had:.se ortaya çıkmıştır. Almanlar 
Harkofa 100 kilometre mesafede İzym 
ve Borenkova istikametinde cenuptan 
taarruza başlamışlardır. Görünüşe ba
lnlırsa bu bölgede Rus hatbnın Harko
fun cenubunda teşkil ettiği çıkıntıya 
karşı 30 kilometrelik bir cephede bu ta
arruz yapılıyor. Bu hususta gelen ha
berler yalnız Rus kaynaklarından alın
mıştır ve bunlru·da da hiç bir tafsilat 
yoktur. Rusların Harkof muharebesinde 
kaydettikleri terakki hak4cmda malumat 
yoksa da Moskova radyosu son 10 gün 
i~indc 20 bin Alınan askerinin öldürül
düğünü ve 600 Alman tankının tahrip 
edildiğini bildiriyor. Rus kayıpları da 
ağır olsa gerektir. 

RUSLAR TEHLİKEDE 
Londra, 21 (AA) - Rusya cephesin

<Son11 (;;:>h:r,.? ~;a;; .. 'l ı;le) 

Alman tankları Rus cephesinde bir yol üzerinde 

~ fıarultayına doğru § 
§ Ankara, 21 (A.A) - Başvekil Dr. § 
5 Refilc Saydam bu sabah Türk Hava Jm. :: 
§ rumunu şereflendirerek kurumun çabş· § 
E malanın incelenıişler ve 5 haziranda :: 
E toplanacak sekizinci kurultaya ait ha- § a zırlıkları gözden geçirerek başkan Er· §• 
E zurum mebusu Şükrü Koçak'a direk- :S 
§ tifler vermişlerdir. ~ - -- -- -iııııınmnmınıııımııııııımıııııııııııuuıııııııımııııııınmmıie 

YENİ ASJB Matbaasında basılmıstır .. 

Polonyalı tukerler Ruslarla ya-n yana harp etmeğe giderlerken 

SOVYETLERE GORE 
---*---

Harkofa 
ilerleniyor 

-*-
Alman karşı hücu-
mu kırıldı ve ilerle
meğe devam edildi 

-*
Mareıaı Timoçenlıo 
sol cenahına 
yapdan IJaslııya 
lıarıı lıoyuyor 
Moskova, 21 (A.A) - Tebliğ : Har

kof istikametinde Rus taarruzu devam 
ediyor. Timoçenko ordusu İzyumda sol 
cenahına yapılan Alınan baskısına mu
v&fiakiyetle karşı koymaktadır. 

Moskova, 21 (AA) - Bu gece neş
rolunan Sovyet tebl'.ği: 20 mayısta kıta
larunız Harkof ist!kametinde taarruzda 
bulunmuş ve Alman karşı hücumlarını 
püskürterek ilerlemiştir. Borenkov is
tikametinde Alman faşist kıtalannın bir 
çok hi.icumlan püskürtülmü.ştilr. 

Kcrç muharebesi yarım adanın doğu 
kısmında devam etmektedir. 

18 mayısta Almanların 22 tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Biz 12 tayyare kaybet
ck. 

Barnes denizinde harp gemilerimiz 
26 bin tonilatoluk 3 Alman taşıt gemi
sini batırmıştır. 

Moskova, 21 (AA) - Şu son günlerde 
(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

M • '' " anısa va-
lisi de~işti 

Dahiliye müsteşarı 
Manisa valisi oldu 

Ankara, 21 ( Telefonla ) - Öğ
rendiğime göre Dahiliye vekaleti 
müsteşarı Ali Riza Çevik Manisa 
valiliğine tayin edilmiştir. 
Seyhan valisi Faik Üstün tekaUde 
sevkolunmuştur. Seyhan valiliğine 
Manisa valisi Akif iy:doğan tayin 
edilmiştir. 

ALMANLARA GORE 
---·*---

Harkof har-
bi bitmedi 

-*
Ruslar pek ağır ka· 
yıplar Vf'riyor ve 
püskürtülüyorlar 

---·'*----
Murmanslı ve 
Arlıanjel iaşe yolları 
daimi Alman 
tehdidi altında 
Ber1in, 21 (A.A) - Alman resmi 

tebliği: Harkof cephesinde muharebe 
devam ediyor. Ruslartn mühim zırhlı 
kuvvetlerle desteklenen hücumlan akim 
kalmış ve düıımana ağır kayıplar -verdi· 
rilmiştir. 63 tank tahrip ettik. Hava 
kuvvetlerimiz karşı taarruzlarımızı des• 
teklemiştir. llmen gölünün cenup ve do• 
ğu çevresinde Rus hücumları, düşmana 
pek büyük kayıplar verdirilerek püskür
tülmü tüt. 

<Sonu savfa 3. Sütiin 1 de) 

Bi'I" çarp1.§11t.'1dan sonraki enka.:. 

UZAK DOCU HARPLERi 
---*·---

Ja~onlar Hin-
distanda bir ye
ri bombaladılar 

-*
!'olıyoya göre Birman• 

Dün bir i~çi iınzasilc :şöyle bir mek
hıp aldım: " 200 kunıc;; günıfo)ikle ('alı
ŞJYonım. Altı can be~lemeJctevirn. Ek
ırıek ta:vmının (150) J!T&m old;ritu ıriln
•el'dc, ailemi nası] ~edndire<'e~imi bile
lııiyorom. Murnlrnh<>nin feclıit ettiiH fi. 

Ayni mahfiller her gece İngiltercdeki 
üslerden Almanyaya taam.ız etmek üze
re yüksek sayıda ve hatta 1000 uçak ha
reket edebileceğini bildiriyorlar. 

MANHAYMDA 
Londra. 21 (A.A) - İngiliz bombar· 

donan uçakları Mnnhayma hücum et
mişlerdir. Bomba uçak1annda kırk bin 
yangın bombası, diğer bazı tip uçaklarda 

Sinir harbi ve biz 
yada ·ııerleniyor, 
Avustralya cephe
sinde lıarıılıfılı hava 
flücumları var 
Yeni Delhi, 21 (AA) - 18 mayısta 

doğu Assam üzerine küçük bombala:t 
ablmışt.ır. Kayıplar azdır. Halk süldl
netini muhafaza etmiştir. (Sonu Sahire 2, Sütun 6 da) 

(~nnn ~,..J,jfp 2 ~iHnn il da) 

lngiliz tayyareleri hedeflerine doğru uçarken 

Vatandaş, fısıltılara ve BİRMANYADA 
Tokyo, 21 (A.A) - Birmanyada c~ 

nuptan gelen bir kol Salven vadisi ~ 
yunca ilerlemekted:r. Japonlar İravadi 
nehrini ~ecmislerdir. dedikodulara • 

ınanma Ç!N KENDtNt MüDAF AA EDER 
Vaşington, 21 (AA) - Hariciye Na

zırı B. Hul, gazeteciler toplantısında, ja• 

80 DAWKA 
···-······· 
Cebelüttarıka Ame· , 

rikan kara ve deniz 
kuvvetleri geldi 

Elceziras, 21 (A.A) - Ofi ajansı 
bildiriyor: Beş bin Amerikan askeri Ce
belüttarıka gelmiştir. lki kruvazörün re
fakatinde bir Amerikan uçak gemisi de 
Cebelüttarıka gehniştir. Amerikan as
kerlerinin Cebelüttankta mı kalacakları, 
yoksa Akdenize mi geçece.kleTi malum 
değildit. 

Radyo gazetesinden : Bu harpte, si
nir harbi, taı·afsız memleketlere de gir
mektedir. Sinir harb! muhtelif şekiller
de kendini gösterir. Bakarsınız, bir ta
nıdığınız yanınıza sokulur, size sorar: 

- Haberiniz var mı? 
- Hayır ola? 
Bu suali soran devam eder : 
• - Yerinden haber aldım. Hanada 

bir gün veya iki gün ekmek veri1miye
cekm:s. Ekmek yerine patates verilecek
miş. Halkın haftada bir gtin un alma
sından verilen ekmeğin fazla olduğu an
laşılıyormuş. 

Tren tarifelerine yüzde yüz zam ya
mlacakmış. İstanbula gitmek yasak edi
lecekmiş.> 

Bütün bu asılsız fısıltıları kulağımıza 
fısıldarlar. İhtimal ki karilerim sizin de 
kulaklarınıza bu çeşit fısıltılar gelmiş
tir. 

Dikkat ediniz vatandaşlar, sinirleri 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

(~onu ıo:ıılıift- 2. fö;iitiin 2 dP) 

Japon tayyarelerinin şimdtlik uğrayamaz ol.foğu Se~ılfi:n 

adasından bir görünüş 



'J'arlhi Roman Yazan: Şahin Alıdaman 

·-79 -· 

-- Seni seviyor m11tlaka! 
ı.ranza, Naciyeyi Jııslıandığını 11e ondan lıo•lı· 

tuğunu açığa 11armuftu, ilana çatıyordu. .. 
twıada Loranza ile yalnız kaldığımız 

valdt NisH kadın bana dedi ki: 
- Sen bu Naciye hanımı nereden ta

n..,run? .. Her halde aranızda bir şey
ls elacak! .. Benim erkek kıyafetine gi
re.il lrir kadın olduğumu anlar anlamaz 
v..q..ti değişti!.. Bana öyle fena, öyle 
haiıa1bir gözle bakmağa başladı ki ben 
şLma bu kadından korkuyorum. Bana 
dotnsunu söyle Lhari!... O muhakkak 
se.aııl seviyor! .. Ve belki sen de ona karşı 
kayıtıs:ız bulunmuyorsun! .. 

Ş..di yep yeni bir gaile ile daha karşı. 
l3Ş91Ş bulunuyorum! Aynı evin çatısı 
al..C oturan iki genç kadın biribirini 
iluılııanmağa başlamışlardı!.. Ben bun
lar• ~iribine ısındırmağa ve aralarında 
bk U&laşma ve barış tesisine nasıl mu
vaftak olacaktım? .. 

Bi2.i tehdit eden bu kadar tehlikelerin 
ara,.,.ıada bir bu eksikti!.. 

Leranzaya Naciyeyi nasıl tanıdığımı 
ve uu Çalık Kemalin elinden ne suret
le Jıartardığımı baştan başa anlattıktan 
soma endişesini büsbütün gidermek 
maksadiyle ona dedim ki: 

- Naciye çok namuslu. gayet iyi bir 
kaduadır!.. Kendisini kurtardığımdan 
ötUrli bana karşı derin bir şükran duy
gusiyle bağlı bulunuyor! Ve aramızda 
saf> samimi bir dostluk sevgisinden baş
ka bir rabıta mevcut değildir!.. 

- Ne söylesen beni kandıramazsın! 
Sea yakışıklı, genç bir delikanlısın!.. 
O c esmer güzeli, körpe bir dul! Yani 
lati ı.kum şekeri! 
Yakıa teninin rengi bir az esmer gö

rüııiiyor, fakat bu haliyle onun yine çiğ
nemeden yutulacak derecede nazik, yu
mWıpk bir lokmadan hiç bir farkı yok. 
Kll:Ulln bana söyle Llzari! .. Onunla baş 
ba,a geçirdiğiniz yalnızlık saatlerinizde, 
a ramEda sevgiye dair laflar konuşmadı
na -? Çok yalvanrım sana, yalan söy
leme! Bana hakikatı olduğu gibi itiraf 
et! 

- Bir insan hayatta yalnız bir kadını 
sever! Benim sevdiğim ancak sensin! 
Şimı&iye kadar yaptığım çılgınca hare
k~ sana ne deı'in bir sevgi rabıtasiyle 
balla bulunduğumu sarih bir surette 
göMıernıiyor mu? Sen bunu hfila anlı
yamıyor sun? •. 

Da esassız şüpheierinle hem kendini, 
hem de beni üzüyorsun! 

Genç kadın kollarımın arasına atıldı. 
B-.ıle kaqı durmağa imkiıı bırakmıyan 
tatb lıeSiyle: 

- Burada Caba fazla kalmıya].ım. U
zariL. diye yalvarmağa başladı, yarından 
tezi yok. btll'l!.dan ayrılmalıyız!_ 

Benine varmak için daha epeyce yo
lumuz var. Oraya vanpta kendimin bir 
gem.ide bulunduğunu görmedikçe içim 
bir tilrlU: rahat etmiyecek! 

Ve ben, her defa olduğu gibiı o da
kikada da irademin, bu milthiş ka
dının elinde yumuşak bir balmumuya 
döodilğilnil sedyordum. 

Ka"- bir bakışta ve bir söUe beni yo
la yırunyordu! 

- Kendini ateşe at! .. Demiş olsa onu 
bile yapmakta tereddüt etmiyecektim! 
Aramızda cereyan eden bu kısa ko

nuşma Uz.erine Reyhaniyeden ertesi gün 
hareketimiz tekahür etmişti. 

O gün bir aralık Naciye ile de baş ba
~a kalmıştım. Şimdi esmer güzeli kadın 
gözlerinde beliren derin bir sitemle 
mahzun mahzun bana bakıyordu. He
men nerede ise kendisini coşkmı bir te
esıoir buhranına kaptıracağını onun si
yah gözlerini biirllyen mana bana anla
tıyardu... 

Ben bu vaz.iyet karşısında ona acımak
ta kendimi alamadım ve genç kadını 
avutmak fikriyle ona dedim ki: 

- Artık burada emniyet i~de bulu
nuyorsunuz! Reyhan.iye köyünün ahali
si yeniden yerlerine dönmüş bulunu

·yorlar! .. 
Kocanız Kurt Bayın akıbetine dair 

hala bir haber alamadınız mı? 
Ağlar gibi hazin bir sesle bana cevap 

verdi: 
- Hiç bir haber alamadım! O her hal

de ölmüştür. Eğer sağ olsaydı şimdiye 
kadar her halde bana bir mektup gön
derirdi. 

Fakat ben bunu düşünüyorum! 
_ Ya ne düşünüyor sun?.. diye sor

maktan kendimi alamadım. 
Bana: 
- Sizi düşünüyorum, Yusuf!.. diye 

cevap verdi, siz benim hayatımı kurtar
dınız! 

Sizi ilk gördüğüm dakikadan itibaren 
gönlümün içine bir ateş düştüğünü sez
miştim! 

Siz Kara Boğayı burada bırakarak 
Çalık Kemalle bölüğe döndüğünüz vakit 
birden bire boşluk gözümün önüne sim 
siyah kesildi! 

Sonra sizin arkanızdan daima selamet
te olmamz ve Tanrının sizi biltün muha
taralardan koruması için gece gündüz 
dua edip duruyordum. Sizi bu kadınla 
birlikte yeniden buraya dönmüş görün
ce birden bire gönlümde müthiş bir acı 
duydum! 

- BiTMEDI -

Uzak doifu harpl~ri 
( Baştarafı 1 inci Sahüede) 

ponyanın Çine öldürücü bir darbe indir
meğe hazırlandığı hakkındaki suale ce
vaben, Çinlilerin son beş senelik muka
vemetlerine devamlan halinde memle
ketlerini muvaffakıyetle müdafaa edebi
leceklerine kani olduğunu söylemiştir. 

Melburn, 21 (A.A) - Köpang tayya
re meydanına hücum eden uçaklarnnız 
yerde bir kaç aüşman uçağını tahrip 
etmişlerdir. 

Port Moresbi üzerinde alçaktan uça
rak mitralyöz ateşi açan 12 Japon uça
ğından dördü avcılarımız tarafından ha
sara uğratılmıştır. 

JAPONLAR YEMİN İSTİYORLAR 
Melburn, 21 (A.A) - Doğu HoJJanda 

Hindistanındaki Japon makamları Hol
landa H"ınd:starundaki Avrupalılarla 
Çinlileri ve diğer yabancıları Japonya
ya sadakat yemini vermeğe davet etznic;
lerdir. Bu yemini etmiyenler medent 
haklarını kaybetmeseler bile himaye ve 
vardımdan mahrum kalacaklaı:dır. 

---------4lıllW'l-~"""""----~-

l n~ilizl~re ~öre 
('Rasıaratı 1 inci Sahifede) 

deki hareketlerin bariz. vasfı Almanla
rın Harkof cenubunda mukabil hücuma 
geçı:niş olmalarıdır. Bu hareket netice
sinde Timoçenko ordusunwı sol kanadı 
ile gerilerinin tehdit altına girdiği aşi· 
kardır. 

Alman karşı taarruzunun bu yılın bil.
yük taarruzu olduğunu söylemek için 
vakit erkend:r. Bir ~k mü.şahitlere gö
re Almanlann asıl büyük darbelerini 
burada beklemek lazımdır. Zira Kafka
sa giden yol buradan geçer. 

ALMANLAR DA TEHLİKEDE 
Bununla beraber cephedeki kavis 

Ruslar kadar Alınanlar için de tehlikeli
dir. Hangi tarafın daha ziyade tehlikede 
oldu~u anlamak için Harkof cenubun
daki muharebelerin neticesini beklemek 
lazımdır. 

Bir Alınan subayı Sovyetler tarafın
dan yapılan gayretin Alman planlarında 
hiç bir değişikliğe sebep olmıyaeağını 
söylemiştir. Almanlar Kerç muharebele
rinin sona erdiğini bildiren f evka.Iade 
tebliğlerinde 149254 esir aldıklarını id
dia ediyorlar. Bu kadar ~k esirin böyle 
kısa bir zamanda nasıl ahndığı ve bu 
rakamın doğruluğu burada sorulan su
allerdendir. 

ı-... ·--r-se_r_b_;;-;;-· s--:u-· ,-un--- -i--~-~ __ r_.,._ i 
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YAZAN : Süleyman Külçe 

···5 
" lslam ansiklopedisi,, hakkında 

Arnavııtlulıta fJesa - APnavatların feci fıan dd· 
&Hlları ue .bu davaların dtııııaıe değer ıeJıiJJeri 

b.r kammun İskender bey tarafından ı:aları aşağıya yazmayı münasip bul
genişletildiği de rivayet edilmektedir. duk: 
Malisörlerin hukuki ve cezai işlerinin . alis.iya ahalis:ııden bir sah:ı:s, diğer bir 
mesnedi olan bu kanunun Arnavutluk kimsenin besa ve teminatında ve yahut 
hayatında yaptığı tes:ri ne din. ne göre- refakatinde iken o şahsı katleden olur
nek ve ne de bil5.hare ittihaz edilen ted- sa mutemen bizzat ve mutemenin vefa
birler bozabilmiş ve değiştirebilmiştir. tından sonra kabilesi haikı katilden kan 

Evet, ~k enteresan olan bu kanun alırlar. 
hakkında az çok malfunat vermek. Ar- Bir kimse yolda &Ederken (Falan ki
navutl uğun en karakteristik: cihetle""')J şlnin besa ve teminatındayım) diye ba
teba.rüz ettirmek demek iken bunun ne ğırır ve havaya bi:r el silah atarak yo
sebeple ihmal edildiği anlaşılamamakta- luna devam ederse gıyaben o şahsın be
dır. sa ve teminatı altına girmiş demektir_ 

Mahiyeti kana kan ile mukabeleden Bu adam yolda öldürülürse katil hak
ibaret olan bu kanun hakkında tafsilatı kında mutemeni gaip tarafından yuk~ 
başka zamana talik ederek 310 tarihli rıda beyan edilen muamelenin ayni ya· 
İşkodra salnamesinden alınan bazı par- pılır. 

YENi ASIR 22 M A Y ! S C UM A J94~ 
tA 1 

ŞEHİR HABERLERİ: t 
• 

Bir fırıncı ve 
bir bakkal da

ha tutuldu 
-*-Adedi ı6 lıurıqtan 

elımelı, ııııosu 40 lıu· 
ruştan un satıyormuş 
Dolaphkuyuda fırıncı Süleyman oğlu 

Mehmet, ekmeğin adedini 16 kuruta ve 
unun kilosunu 40 kuTUŞa sattığı iddia
siyle tutulmuştur. 

BiR BAKKAL DA TUTULDU 
9 Eylül sokağında 14 7 sayıda bakkal 

Celil Sarbaş noksan vezinli ekmek sat
tığı iddiasiyle tutulmuştur. 

-----o---
S abunculaJf 11e 
matbaacılar llil'lilı 

fıurayo•lar 
Sabuncular ve matbaacılar birlik ku· 

racak.larından birliklere ait statüler ve
kaletçe hazırlanarak gönderilmiştir. Bu
gün saat 16 da evveli matbaacılar, son
ra da sabuncular toplanarak kuracakları 
birliklere ait işleri görüşeceklerdir. Mat
baacılar birliğine gazete matbaaları da
hil olmıyacaktır. 

--o--~ 

İlıi orman yangını 
Evvelki gece ödemiıin Eselli köyü 

civarında KöHlndere mevkiind.e bir or
man yangını çıkmış, iki saat devam et
tikten sonra halkın gayretiyle söndürül
müştür. iki hektarlık bir sahadaki kuru 
otlar kamilen yanmışbr. T ahlrikata gö
re yangın, keçi çobanı Ali Karataşın at
tıiı yanık sigaradan çıkmıştır. 

Bucanın Tahtalı köyü devlet ormanın
da da yangın çıkmışsa da heman söndü
rülmüştür. 

---o- ----
Bor no11ada lıonsel' 
Bornova Ergene ocağı adına, İzmir 

Sağır, dilsiz ve Kör müessesesi kör ta
lebe tarafından Bornova ziraat mekte
binde 23/ 5/ 942 cumartesi akşamı biT 
konser veıilecektir. 

---o---
Dolıtor ve 
eczacılar arasında 

Vilayetimizin ihtiyaçları ve işleri 

Bu yıl bereketli mahsul 
alınması bekleniyor 

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

Zir aat işlerine, ilrtiya ç maddelerinin dağıtıl 
masına 11e Anlıarada lıi temaslarına dair 

valinin verdiği izahat 
Muhtelif mevzular hakkında b~ şeh- lHTlY AÇ MADDELER! 

rimiz Ankarada temaslarda bulunarak İzmir merkezinde ve dört kazadan 
avdet eden valimiz B. Fuad Tuksal dün maada mülbakatta dağıtma birlikleri 
bir muhanirimize ap.ğıdaki izahatı veT- seçimi bitmiştiT. 1aıe belgeleri de meT• 
miştir: kezden gönderilmit bulunmaktadır. Bu 

VILA YET BOTÇE.S! belgelerin içindeki kuponlar, sahibine, 
«--- Vilayetin muhtelif işleri hakkm- tevzie tabi maddeleri temin edecektir. 

da Ankuada alakadar vekaletlerle yap- Her ilan yapıldıkça bu kupon}ay muka
tığım temaslardan iyi neticelerle ayrıl- bilinde aynen ihtiyaç maddesi veyahut 
dun. her hangi bir ihtiyaç maddesini temine 

Vilayetin 1942 mali yılı bütçesi, yarayacak kartlar verilecektir. Bunun 
umumi medisimizce kabul edildiği şe- için pek yakında bir talimat ta geleceği 
kilde merkezde bütçe komisyonunca anlaşılmaktadıT. 
muvafık görülmüş ve yübelt tasdike arz SUBAŞI TF.ŞKtLATI 
olunmuştur. içinde bulunduğumuz 941 Mahsulatın tahmin ve tesbiti için su-
mali yılı bütçesinde yapılan acele bazı başı teşkilatı üç kazamızdan baııka bü
münakaleler de kabul olunmuştur. Bu tün mülhakatta yapılmıştır. 
münakalelerde bilhassa hastanelerin ih- Dağıtma birliklerini ve subaşı teşkila-
tiyaçları dahil~ir. . tını henüz yapamıyan yerlerin de bir kaç 

ZERtY AT ıŞLERı günde bunu ikmal etmeleri için tedbir 
Ankaradan avdetimde vilayet işleri- alınmıştır. 

ni tabii seyrinde buldum. Vilayet mm- ET VE PE.YNlR 
t~kasında kışlak. ~e"!8:t geçen aend:ine İzmir tehri et ihtiyacının sarsıntıya 
~ısbetle daha musatttir ... Yazlık zenyat maruz kalmadan iyi ve müsait bir tarz 
ıse fazladır. Faydalı yagmınlar kısmen ve fiatla temini için belediyenin devamh 
~ağmışsa da yazbk zeriyahn yağmura ih- çalışmalarına vilayetçe Ia.yık olduğu 
t:ıyacı vardır. d d lAk ·· rilm '- ec:l' HASAT BAŞLADI erece e a a .a. go.te e!d . ır. . • 

. . . . . . .. . Mezbaha frıgosunda ve tıcaret ofisı .!UazJ vazıyetı ıtıbanyle musaıt olan emrinde bulunan peynirlerden vilayet 
mulhakattan bazı ye~lerde arpa hasad: ihtiyacı için kafi miktarının tahs.iai tica
~a ~aşlanm..'ştır. Hazıran zaTfında muhı- ret vekilliğine arzolunmuştur. Gelecek 
~ımızd: bugday hasadına da haşlanaca- cevaba göre bu peynirlerin satışa çıka-
gı malumdur. . . rılması takip olunacaktır. 

Tohumlukl_a:ını . kendı m~sullerın- PiRiNÇ MANiFATURA 
den ve kendiliklerınden tedarik eden- . A • • • • • 

!erden maada ihtiyacı olan çiftiçilerimi· Vilay~t ernnne verilen pınnçler ~~-
ze dağıttığımız buğday ve arp tohum- ayyen nisbetlerde meıkez ve kazalar ıçın 
luk1an da beklenen istifadeyi t~n ede- tefrik olunmuş ve dağıtılmak üzere bu-
cektir. lunmıqtar. . 

Yazlık olarak dağıtılan patates ve mı- Son zaman~a 225 .800 metre manı-
sır tohumluklan her tarafta ekilmiş ve fatura ~şyası ile 20.~00 ~det ya~ma ve 
beklenen gelişmeyi gösterm.iştir. Zeri- 188 1 lcılo ~arça. .ha~de~ ~anıfa~ura
Yat umumiyet itibariyle iyidir. Berekelli nın da tevn k_omıtesı manfetıyl~ dag1tıl
mahsul alacağımızı kuvvetle ümit et- masına ve yıne muayyen nısbetlerle 
mekteyiz. mülhakata da verilmesine başlanacaktır. 

PULLUKLAR ZOCAClYE VE KIRT ASiYE 
Pulluk uç demirlerinin yaptırtlması- Zücaciye ve kırtasiyeden vilayetimize 

na devam edilmektedir. Bunlardan 5 ayrılan miktarlar da usulü dairesinde 
bin tanesi tealim almımştır. Aynca Oli- tevzi olunacaktır. Makaraların tevziatı 
ver sisteminde 1500 pulluk. ta imal olun- devam etmektedir. 
muştur. MAHRUKAT lŞLER.i 

EKMEK iŞJ Mayi mahrukat. talıdit kararna.meai 
Son zamanlarda ekmek isfiblakmm veçhile verilmektedir. Mevsim. hasehile 

'bir gün tam, bir gün yanm olaı:tt veril- bilhassa sebze ve meyva bahçelerindeki 
mekte olduğunu biliyorsunuz. Mı.ıvare- motörlere liizmnln motorinin kafi milc.-----o---Su .r~-etı--s eslıisi -a. fJi <lata ııöre ekmdcleJ' yarı yarıya buic1tıy tarlarda temini için de icap eden teıeb-

Tavşanlı frengi mücadele tabibi Adil 
Evin EŞTefpaşa hastanesi asistanLğına, 
eczacı mektebi 938 yılı mezunlarından 
Ali Hakseven Eşrefpaşa hastanesi ecza
cılığına, T ekirdağı memleket hastanesi 
eski nisaiye mütahhassıst Dr. Hikmet 
Aldağ İzmir memleket hastanesi nisaiye 
mütaahhassıs muavinliğine, Osmaniye 
hülcümet tabibi Dr. Eşbah Beyazıt Çeı
me hükümet abipliğine tayin edilmiş
lerdir. 

SR,;r tı:::"r• ~· ve arpa. unundan imal ettirilmektedir. büslere geçilmiştir. 
f zmir suları Türk Anonim şirketinin Bu, muvakkat hir tedbir olup ilk fu..at- Kömür işi hak.kında da gereken hü-

ücretli, tenzilli ve meccani su tarifesi ta daha müsait tatbikata geçileceii ta- tün tedbirlerin vaktinde altnınası ehem .. 
Nafia vekaletin~ tasdik edilerek iade bildir. rniyetle takip olunmaktadır.:. 
edilmiştir. Su ücretleTinde Mç bir deği- ------------------------------------ -----------------------------------
l'Iİklik yapılmamış ve eski hadler muha-
faza edilm.iştlı. 

ZABITADA 

Bfpqf naldyeslni 
____ • ..,.,,...,,o,..,. .. 111oı, ,., _ _ 

Feci bir kaza oldu 
sa IHlstı 

~~w~:.~$ Hüviyeti iyice anlaşıla-
kol bina.lan aular oıtamıda. kalnuvır. 

Sel 45 dakika deTalll ettikten soma _. b ı d 
lar inmiftir. Maddi zarar yoltm. D ıya • . p a 
daB::ri~=~=~r:.~·-:ı: ı n ırı arça n ı 
muştuı. 

PG o 

Ödemişli .... lıaln1ecl 
rnaltldim olda 
ödem:itin Meputiyet mahallesinde 

oturan kahveci Kôzım. Söker sarhoş ola
rak Şerif admda bir arkadaşiyle kavga 
etmiş, Karakola. celbi sırasında bir po~s 
memuruna hakarette bulunmuştırr. Ka
zım hakaret 1UÇUJ1dan S 1 gÜn hapse ve 
30 lira ağır para cezasına mahklim edil
mif ve tevkif oluom~ 

Katil kaçarsa derhal evi yakılır .. 
Bir kimse bir kadmı döver veya cerh 

ederse ve madrup sakat kalırsa faili katil 
sayılır ve hakkında katil muamelesi tat
bik olunur. Mütecasir meydanda olur, 
fakat cürmünü inklr ederse tadiye uğ
nyanın infhap edeceği adamla ile mii
tecasirin lehine şahitlik yapmak üzere 
cUrmün derecesine göre 48 şahide ka
dar ikame edilir. Dava cezaya tallHlk 
ederse hukuktan daha önem verilir. 
Hukuk islerinde 6 - 8 şahit kafi görülür. 
Burada d:kkat edilecek ~Y' maznunu 
ıı.teyhin maznun lehine ifadede buluna-
cak c;ahit seçme hakkına malik olması
dır. Bu, pek garil) görünürse de ırumıu
ou aleyh ic:in aksi türlü hareket şeref
sizlik sayılır. 

Şahitler yemin ettirildikten sonra i.ç
ler:nden birisi sebepsiz alarak şahadete 
ı;telmezse bu hareket müddeialeyh hak
kında cürüm delili sayılarak mahkCım 
edilir. 

* Kan davaları iki nevidir. Biri tarafın-
dan diğerinin yaralanması ve mecruhun 
sağ kalması, diğeri de öldilıülmü:ş olına
suuı göre değiş:r. 

Birincisine yarım kan, ikincisine bü
tün kan derler. 

Va.k'anın kaza ile olduğu tahakkul: 
ederse mecruh veya maktulün verec;esi 
carih veya katili affetmesi namus bor-

Gaziendr cJoaısuıda tre n altında ııııı"" fClllS'PI 
ICaırcipınaPll l*t Jıö ylii olcfağu sanılıyor 

Seydiköyündeo. A1sancağa. doğl'u gel
ınelte olan b anliyö treni Gaziemir is-
tasyonu civarında şoseyi 25 metre kadaı: 
geçtikten sonra hüviyeti meçhul bir şa
hıs ani olarak trenin önüne çı.kmı.ş ve 
koşarak hattın mukabil tarafına geç
mek istemiştir. Tren üzerinden geçerek 
bu ~ parçalamıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu şah
sın Değirmenderenin Karapınar köyün
de atman Alicik oğullarından Osman 
olduğu zannedilmişse de hüviyeti kat't 
olarak tesbit edilmif değildir. Tahkika
ta devam edilmektedir. 

Ka..ınm ~araladı 
Karşıya.kada Alaybeyinde Tasvlı so

kağında 3 sayılı evde oturan Mehmet 
cudur. Aksi halde mecruh ölmemiş ise Şenbaş, kavga e~ r~fikası. Cemileyi 

0 da c:arihten yarım kan almak, yani bıçakla sol omuzu uzerınden yaralamış 
onu öldürmeden yaralamak hakkına ve tutulmuştur. 
maliktir. Fakat atılan kurşun carihf ntnOl<ll•---

mecruh etmeyip te öldürürse o zaman 
hakbndan yarını kan fazla istimal etti
ğinden o da yarım kan lımçlu kalır. Bu. 
kan davası hak ihlrak edilinceye kadu 
böylece sürer gider. 

Bütün kan davasına gelince: 
Katil vasıta kullanmiksızm maktulün 

veresesine dehalet edebilir. Bu dehalet 
üzerine katil ya affolunur ve karşılıklı 
ziyafetler verilir ?e katil eıvine- giderken 

Yenilnldaaıe 
lıanana mecliste 

An.kara, 21 (Telefoula) - .C.p irto 
ve isplıtohı içlİler inhiıran hailmdaki 
yeni kanun layihası uzun müddettir ~ 
cümenlerde tetkik. ·edilmekte idi. Layi
ha 90n ıeldi alclıiından Millet Meclisi 
heyeti wnumiyeaine aevkedilmiftir. ---·o- --

maktul veresesi tarafından teşyi olnnur. Bir tavzifa 
Ve yahut affolunmıyarak evine kadar 
kimse tarafından dokunulmamak iç!n lzm.ir incir ve Ozüm Tanım sat11 ko-
maJrtulün veresesinden biri faraf'mdan op~ratifleri birliğinden: 
mecburen teşyi edilir ve evine girince Sayın gazetenizin 12/S / 1942 tarih 
kendisine muhasamanın bald o1dnğu ih- ve l l t 9• sayılı nüslıasında Jehir haber
tar edilir. leri meyanında. ( Kemalpaşada üzüm ve 

diğer mahsull~) haklcmda intişar eden 
Kan alınıncaya kadar da.va devam yazıda koopen.tif tarafından bağcılara 

eder. Elli, altmış sene hurumet. güden verüen külcürtlerin ıüpheli görülerek 
adamlar 11örülmüştür, "' tahlil edildiği ve bunların kısmen yanık, 

Rast geldiği.njz b.e:r hal!lgi l>ir dağlı Ar- kısmen de deniz auyundan zarar gör
navuda bu kan mesele!'lini sorunuz. Hay- müş kükü:rtler olduğu, bağlara fayda 
ıetlere düşecek fecaatJar dfulemiş olur- venniyeceğinin anlaşıldığı bildiıilmek-
sunuz.. tedir. 

Kana düşmek, yani katil ohnak ve Kükürt satışları T. C. ziraat bankası 
yahut öldürülmek her hangi beşeri bir wafvıdan yapılmakta olduğundan bu 
hırs \'re tehevvürün eseri olmaktan ziya- satışlarla birliğimize bağlı satış koope-
dc teamülün, ~öreneğin icabıdır. ratiflerinin alakası yoktur. Keyfiyetin 

- B İ T M E D İ - tashihini rica deriz. 

Dağıtma 
işinde 

------~---'k-----~---
Adaletli bir s istem 
llulmaıa ve ona 
tatbilı etmeğe ıiddetıe 
ihtiyaç vardır 

(Baştarafı ı inci Sahifede) 

at üzerinden pirinç bulmağa ~an ~: 
saydı çocuklarımın önüne bir pırınjUJll 
pası koyar, karınlanm doyurur ~ 
Acaba ekmek kadar muhtaç olduğı1P1 

11 pirin~, nohut, sadeyağı, J?eynir v.~ bu~l< 
benzıyen maddeler üzermde gunde;it 
veya haftalık ihtiyaçlarımızı temine .. le 
çare bulunmıyacak mı? Bu derde ~Y1 bir çare bulmalı ki bizim gı"bi gündelilck ~ 
hayatını kazaıuın işçiler işlerini bJJ1l ~ 
rak serap arkasında koşar gibi şu bıt 
kaç kalem eşyayı kapı kapı aramak b~ 
lasından kurtulsunlar. Bunun için ha 
dağıtma birliklerini biz işçiler sc\Iİllç~e 
karşıladik. Bu güzel başlangıcın iyi b•t 
sonuça bağlanmasını ve çabuk wıaıı· 
mnsını bekliyoruz. 11 , 

Temiz kalpli Türk işçisinin temenni'' 
çok yerindedir. Hakikaten işçi sınıfJJı.111 
ihtiyaçlarını tercihan göz önünde ıu; 
rak bunları karşılamağa çalışmak ı 
vazifemiz olmalıdır. Zira bu fakir jnsall• 
lann en büyük zenginlikleri sağlıklatJ• 
dır. Onu yıpratmamak lizımdır. 

ŞEVKE'l' BİLGiN 

Yeni bütçemiz ve 
istikbala güven 

( Başiarah 1 inci Sahifede) 

tihlak vergileri 156 milyon 971 bin ııra. 
i.nh.isarlar safi hasılatı 66 milyon 945 bi.D 
lira, devlete ait emval varidatı hasılatı 
2 milyon 970 bin lira, devletçe idare edi" 
len müesseseler hasılatı 1 milyon 300 
bin lira, umumt milesseseler ve şirket" 
ler hasılatından devlet hissesi 965 biD 
lira, müteferrik varidat 12 milyon 600 
bin lira olarak tahmin edilmiştir. 
İSTİKBALE GÜVEN 
Bütçe encümeni mazbatası ışu satır~ 

larla nihayet bulmaktadır: 
İnsanlıiJn en karanlık devrini yıışa· 

dıit bir zamando btitün milleti ç~· 
mez bağlarla etrafında tophyan yükse~ 
bir şefe ve umumi siyasetimizi isabetlı 
ve muvaffakiyetli b ir şekilde tedvir 
eden hüklimete mazhariyetin verdl;tl 
emniyet ve itimat ile istikbali giivenf~ 
karşılıyabildi~ tebarüz ettinnegı 
bir vazife addeyledik. ıı 

~---~,--~-----Si o i r harbi ve biz 
(Baştarafı l inci Sahifede) 

bozan bu haberleri memleket içinde sin
si sinsi yayanlar sinir harbinin öncüleri· 
d.ir. Bunlardan bir kısmı sinir sağlamlı" 
ğımı.ıı, gönill bUtUnlüğüm.tizü istem.iyen 
hainlerdir. Cok defa bunlar meydana 
çıkmazlar. Telkinlerini başka ağızlarla 
yaparlar. Hava tehlikesi:ne karşı nasıl 
tedbir alıyor, :oıikrop s~aıı fuıstaWdar· 
dan nasıl kaçmıyorsak bu zehirli şayia
ları yayanlardan da öylece kaçınacağız. 
İçine şüphe kurdtı giren vatandaş gUn 
gelecek dimdik ayakta duramıyacaktır. 
Sinir harbinin bir amacı da memleketin 
dimdik manzarasını iki bilklüttı yapmak
tan b3.$ka bir şey değildir. Bu sinsi sinir 
harbi karsısında hepimize ayn ayrı dü
şen vazifeler vardır. Size bu sinir yoru
cu fısıltılan getirenleri yaptık1aruıın 
vatana zarar getirdiğine inandırmağa 
çalışınız. İnanmıyorlarsa onlardan şilp
he ediniz. Güzel şeyleri öğrenmek. ve 
yapmak nastl memlekete hizmet ise kô-
tü fısıltıları dinlememek. onları yapma
mak ta bir vatan borcudur. Kendimizi 
gereğince "atan için söylemeğe, g-ere
ğinee de vatan için susmağa alıştıraca
ğız. il 

Hava hücumları 
( 6aştarah l inci SaPLifede) 

en. ağır çapta bombalar mevcuttu. lfan
baymın Dizel ve otomobil motörlerl fab
rikalarile tank fabıikalan şi4d.etle bom
balanmıştır. Ham madde depolan da ya· 
kılmıştır. 

Taarruz esnasında hedefler çok belir
li bir surette görilnmekte idi. Uçaklar 
ayrılırken yangınlar devam ediyordu. 

YENl HOCUMLAR 
Londra,, 21 (A.A) - İngiliz aavllf 

uçaklart ~e bomba tayyareleri Diep. 
Löhavr doklannı bom.balamııw. üç 
gemiye isabet lcaycletmiflerdir. 

ALMAN HÜCUMU 
Berlin. 21 (A.A) - Alınan resmi teb

liği: 
İngilterenin cenup doğu kıyısında !ıa

fif savaş tayyarelerimiz gündüzün orta 
büyüklükte bir İr..gili:z vapuruna hücum. 
etmişlerdir. 

Yeni tefrilıamız .-.-
Tehlikeli bir 
gönül oyunu 
NAKLEDEN: ÜÇ YllDIZ 
Bu nefis biiyiik hikayeyi pek ya

kında «Yeni Asır» da olruyacaksı-



.... ~MAYIS CUMA 

• eni koordinasyon kararı 

Denizlerde nakliyat ye
bir esasa bağlandı • 

ili 

SD HIMULE TONILATOSUNOAN BÜYÜK MAKINEU TEKNE· 
LERIN SEYRISEFERI HAKKIND! YENi HÜKÜMLER 

A.bra, 21 (R. G.) - Haber aldığımı- tini arttırmakta menfaat gördüklerinden 
~a gWe denizcileri ve deniz nakliyecile- memleketin gemi tonjından daha az ve· 
l'İai jlgiJendiren bir koordinasyon rim alınıyordu. Şimdi ücretler esas me-
~ yarm (bugün) neşrolunacaktır. safe olmak üzere değiştirilmiştir. Kömür 
&. karar.~k bayrağını taşıy~.50 ha- nakliyatı bakımından navlonlar muhafa
~ tonılatosundan yukaı: !:mtun ma- za edilmiştir. 60 1 dahil hamule tonajın
~ teknelerin memleket ıçınde ve dı- dan yukan naklyat için ücretler bir cet-
§.IQda hizmete sevklerine dairdir. Bun- .. . . h u1 • k "- 1 b• k din k h vele gore gemının am e tonaıı ve na -
...._ eyve ır oor asyon ararı usu- . ld .. b''l deci' ~• ı.. .. ,_. ah 1 •t d · t tla liyatın yapı ıgı o ge a me nazaran 
"" ~ aU!UIU ş ıs ara aı enız aşı n- . 
bq seyrüseferini tanzim salahiyetini tayin edilece~tir. 50 dahil ı.:e 600 dah~ 
bı6-akal.At veklletine vermişti. Kömürle hamule tona1ma kadar gemılerde naldı
~ taşıtlarda ton başına mesafeye yat için bu gemilere ne miktar ve ne cins 
eöre :a.avlon1ar tesbit edilmiştir. Gemi- eşya yüklenirse yüklensin 25 millik me
lerd.. !!lindelik esası takip ediliyordu. safeler üzerinden ücret tayin ediliniştir. 
Q_. ~plt:ri bu şekilde sefer müdde- Stalya müddeti de tayin edilmiştir. 

Merinos yapas?ılar1nın 
fiatleri arttırıldı 

YENi ASIR 

Borsa 
UZUM 

15 1 Nihat uzumcü 
26 Sabri Gülbay 
26 Öztürk şir . 

203 yeldin 
198406 umum yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 1 O 
No. 11 

tNCiR 

43 50 47 75 
56 57 
47 50 47 50 

46 
49 
51 
54 
58 

55 Konyalı Şükrü 36 
33 Faik Soydan 38 
68 yekftn 

36 
38 

175597 dünkü yekun 
1 75685 umum yekun 

Z. YAcl 
2090 kilo 
1056 kilo eski satış 
3146 yekun 

ZAHiRE 

87 
70 

87 
70 

eski satış 
14493 kilo K. tohumu 26 50 41 
18273 kilo balmumu 240 480 
2682 3 kilo K. T. Ba. 28 50 39 25 

1072 kilo K. A. Badem 28 
3000 kilo acı B. içi 170 
1632 kilo T. B. içi 21 O 

yeni satış 
60 ton susam 53 54 

ATIŞ VE ATLI SPOR KULtrBtiN
DEN: 

16 .'Mayıs/942 tarihinde yapılması ilan 
edilen senelik toplantımız ekseriyet o -
madığından 23/Mayıs/942 Cumartesi 

1ZM1R S1CtL1 TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4421 

Tescil edilmiş olan (Makarnacılık ve 
ticaret Türk anonim şirketinin) 4/ 5/ 942 
tarih iyle tasdikli sirküleri ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 442 1 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği ilan olu
nur . 

1 - StRKüLER: 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
SlRKOLER: 
Makarna ve emsali gıda maddeleri 

imal ve ticareti ile meşgul olmak üzere 
tesis edilen (Makarnacılık ve ticaret 
Türk anonim şirketi) nin lzmirde Alsan
cak Umur B. mahallesi 1942 sokak 22 
No. da 10/ 4/ 942 tarihinden itibaren faa
liyete başladığını ve aşağıda imzalan 
mevzu zevattan Tahsin Piyalenin şirketi 
münferiden ve Burhan Maner ile Musta
fa Lütfü Gagonun şirketi müştereken 
temsile ve şirket mührü ile birlilcte bil!l
mum evrak ve vesaiki o suretle imzaya 
salahiyettar olduklarını arz ve keyfiye
tin ve imza nümunelerinin kayıt buy
rulmasını ve itimat ve teveccühlerinin 
esirgenmemesini saygı ile rica ederiz. 
Makarnacılık ve ticaret Ttirk anonim 
şirketi milhrU. 
tdare meclisi reisi Tahsin Piyalenin 

imza nUmunesi: T. Piyale. 
tdare meclisi azilsı Burhan Manerin 

imza nümunesi: M. B. Maner. 
tdare meclisi azilsı Mustafa Lütfü Ga

gonun imza niimunesi: M. Gago. 

----------------- - - . günü saat 18 e tehir edilmiştir. 
A:akara, 21 (A.A) - Ticaret veka- kilosunda 70, yarım kan Merınos koyun- Sayın azaların mezkô.r saatte Kültür-

Umumi No. 3680 Hususi No. 1/ 210 
İşbu sirküler altındaki imzaların zat 

ve hüviyetleri dairemizce maruf (Ma
karnacılık ve ticaret Türk anonim şirke
ti) idare meclisi reisi Tahsin Piyale, ida· 
re meclisi azası Burhan Maner ile idare 
meclisi azası Mustafa Lütfü Gago taraf
larından vaz olunduğunu tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz kırk iki senesi Mayıs ayı
nın dördüncü pazartesi günü. 

leti.den tebliğ edilm.iftlr: Memleketi• lan yapağısının .~ilos~nda 6 7 buçuk ve ı ~rktaki kulüp binasında bulun~aları 
..U:d.e Merinosculuğu teşvik İçin yerli Merinos kuzu yunlerınde de 65 buçuk rıca olunur. ldare heyeti 
fı..leri.os yapağlarına 136 K. saytlı ka- kuruştur. Bu prim dahil olduğu halde 281~ (1223) 
~eye tevfikan teahit ve 23/4/ 42 
larilJnde i18.n edilen azami satıf fiııtle- saf kan Merinos yapağısının kilosu Sü-
i'iadea bafkaca bir miktar da prim ve- merbank Bursa Merinos fabrikasında 
riJım.ei lcararla.ştırılırutttr. Prim mikta.~ .320, yarım kan kilosu 300 ve Merinos 
L.n ziraat vekaletince tayin edilmit olup kU%U yapağısının kilosu 250 kuruşa ib-

s~.,,,.~~.,,....#" ....... ~ 1 Devren satı- T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 
Tenik resmt mührü ve imzası. 

1ı.- kan Merinos koyunlan yapağı.sının lağ edilmiştir. § l1k dükkan Umumi No. 3680 Hususi No. 1 / 210 
İşbu sirküler suretinin dairemiz dos-

yasmda saklı aslına uygun olduğunu 
tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk iki 
senesi Mayıs ayının dördüncü Pazarte
si günü. 4/5/ 942 

Almanlara göre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

lO Ma)'l9ta 9 ncü tank karşı koyma 
tü• ·nin bataryaları Harkof kesiminde 
i O 7 Rus tankını tahrip ebni~tir. Doğu 
~plııesinde 9 neli, 1O1 nci ve 12 nci 
lt8111 koyma alaylarına mensup teşekkül
L. dGşmanın 100 tankını tahrip etmiş
!erdılır. 

MURMANSK VE ARKANJEL 
YOLLARI 

Bertin, 21 (A.A) - O. N. B. bildi
'riY'OI': Sovyetlerin Munnanak ve Arkan
iel 1afe yollan A]man hava ve deniz 
ltırrt'etlerinin sürekli hücurnlariyle teh-
4!it altındadır. İngilizler ve Amerikalı
lar bw yollar üzerindeki tehlikeyi bÜyiik 
lı!eniıE kuvvetleriyle bertaraf etmeğe ça
Lfl""tlardır. Fakat bu teşebbüsleri ken
~ileriae çok pahalıya mal olmUftur. 

.Alman hava ve deniz kuvvetleri son 
ltanm.c:Ianberl timal denizinde, fima 1 

• 

İAtie.tikte, beyaz denizde, Kolada v' 
M..-..nak yakınında iki kruvazör, beş 
C!ealnltı, top yeldin 125 bin tonilS.to 
lıacminde 2S ticaret gemlllİ ve biri buz 
kuw. olmak üzere beş di~er gemi ba
tu·ımtla.rdır. Bir kruvazör, bir çok muh
rip Te .f 1 ticaret gemlsini ağır hasara uğ~ 
ramu.Jardır. 

dlARKOF MOOAF AA HARBtNlN 
GALtPLERt ALMA.NLARDffi> 

B.rlin. 21 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildlrlyor: Alınan - Rumen kıtaları 
kerçte son günlerde büyük muvaffakı
('Vetler kazanırken Sovyet ve İngiliz pro
pagaadası da Harkofta büyük zaferler 
ıuyduruyor. Kerç muharebesini üçfincü 
8ereae bir hareket sayıyordu. Kerçteki 
~ taarruzu bütün dünya önünde 
gerçekleştilf. halde S6vyet propaganda
Sına Harkof zaferleri hakkında söyle
Clilderi milphem kalıyor. Şimdi İngiliz 
kaynakları Alınan mukabil taarruzunun 
el.eımniyetini kaydediyorlar, durum şu
ldur: 

Şimdiye kadar Harkof müdafaa harbi
IUa galipleri Alman kıtalarıdır. Sovyet 
.taarruzu akim kalmıştır. Bolşeviklerin 
sayıca UstilnlUkleri gözönilnde tutulursa 
bu AJman müdafaasının başarısı bir kat 
Öaha ehemmiyetini arttırır. 

cKERÇTE RUS KALMADI> 
Berlin, 21 (A.A) - Salihiyetli kay

tıaktaa verilen habere göre Kerç yanm 
llldumda artık düıman kalmaDUJbr. Şu
t-ada burada sıkı§tınlan Sovyet askerle
ri de mukavemetsiz teslim olmaktadır· 
~ar. 

FtNLERE GöRE 
Helsinki. 21 (A.A) - Avnos berzahın

da düşman hücumları pUskürtülmii§tlir. 
Lehi bölgesinde Alman ve Fin kuvvet
leri bir mikdar toprak kazanmışlardır. 

;ıuıııı ı ı,, ,, •uıııı ıınmıııı •• •ıııııı ııınmıııııııuı•!: 
~ Ankara Radyosu ~ - -
~ BUGUNKUNEŞRıYAT ~ 
51ıııııımı111111111mı11ımımıııı1111mıııııumııır. 

7.30 program ve memle~et saat aya-
n. 7.33 müzik: (pl.) 7.45 ajans habet
leri. 8 .00 müzik: (pl.) 8.15-830 evin 
saati. 12.30 program ve mem1eket saat 
"Yan. 12. 3 3 müzik: kanıık • şarkı ve 
türküler. 12.45 ajana haberleri. 1 3.00-
13.30 müzik: ıarlu ve türküler. 18.00 
Program ve memleket eaat ayan. 18.03 
:müzik: fasd heyeti. 18.40 müzik.: (pl.) 
19.00 konuıma (kitapseverler saati). 
19.15 müzik : (pl.) 19.30 memleket sa
at ayan ve ajans haberleri. 19.45 mü-
2:ilc : klasik Türk müziği programı. 2 O. 15 
l"adyo gazetesi. 20.45 müzik: suzidil 
tnakamından şarkılar. 21.00 ziraat ta.k
Virni. 21. 1 O temsil. 22.00 müzik : radyo 
salon orkestruı. 22.30 memleket saat 
~arı, ajana haberleri ve borsalar. 22.45-
22.50 yarınki program ve kapanış. 

SOVV,ptl~re •• 1 Yapıcıoğlunda Yusuf Dede cad-'- ~Ore K desinde 54 numaralı 30 senelik 
ı Haştarab 1 inci SahJfede) § müşterisi bulunan hırdavat, tuhafi-

S ye, tütün, müskirat ve posta bayi. 
Harkof cephesinin yalnız bir kesiminde l liği bulunan bir dükkan dewen sa.-
Almanların 250 tankı tahrip ed:lmiştir. blac:ağuıdan içindeki sahibine mü-
Hitlerin Timoçenko ordusunun taarru- racaat. ı _ 3 ( 1225) 
zuna karşı sürdüğü zırhlı kuvvetlerin !l~~..r..r..rACICIDCIC:r~~~ 

10 kul"ll§luk tayyare ve 2 kuruşluk 
damga pulu üzerinde 4/Mayıs/942 ta
rih ve İzmir ikinci noter vekili resmi 
mührü ve F . Tenik imzası. 

ehemmiyeti hakkında bu rakam bir fi
kir verebilir. Alınan ordusu hiç bir va- 1 
kit bu kadar geniş ölçüde tank kullan
mak mecburiyet!nde kalmam~tır. Dün 
ayni kesimde Almanların şiddetli bir 
karşı hilcumu püskürtülmüştür. Rus 
topçusu Alman tanklarının 250 metreye 
kadar yaklaşma.,ını bcklemh, sonra ateş 
etmiştir. 

tZMtR BELED1YES1NDZN: 
Belediye çocuk yuvasının senelik 19 

kalem muhtelif erzak ihtiyacı, yazı işle
ri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5082 lira, muvakkat 
'em.inatı 381 lira 15 kul"ll§tur. !halesi 
)/6/ 1942 Cuma günü saat 16,30 dadır. 
'2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale gü
nü az!mt saat 15,30 a kadar encilmen 
riyasetine verilir. 

2 - Belediye çocuk yuvasının senelik 
9000 kilo tutarında tek tip ekmek ihti
yacı, yazı işleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 1499 lira 40 ku
ruş muvakkat teminatı 112 lira 46 ku
ruştur. Taliplerin teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
5/6/1942 Cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

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

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

5 - Darülacezenin senelik 800 kilo 
dana eti ihtiyacı, yazı işleri müdilrlü
ğtindekl şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
600 lira, muvakkat teminatı 45 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak: makbuzlariyle ihale tarihi olan 
8/ 6/1942 Pazartesi günü saat 16 da en
cilmene mUracaatları. 

6 - Darülacezenin senelik 61180 kilo 
tutarında tek tip ekmek ihtiyacı, yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 1079 lira 57 kuruş muvakkat 
teminatı 80 lira 97 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 8/ 6/ 1942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müra
caatları. 22, 26, 30, 4 2831 (1217) 

* Killtür mahallesinde Şükrü Kaya bul~ 
varında belediye 68 ve kadastro 1064 n
cü adanın 4 ili 11ve11, 18, 20 ili 25 sa
vılı arsalan tamamen ve 3, 26 parselleri 
kısmen olmak üzere 13796 metre murab
baı yerin satışı, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile kapalı zarfla 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 68980 lira muvakkat teminatı 4699 
liradır. thalesi 5/ 6/ 942 Cwna günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifa
tı dahilinde hazırlanmış teklif mektup
l arı ihale günü azami saat 15,30 za ka· 
·far belediye encümeni riyasetine veri
ıir. 22, 26, 30, 3 2786 (1218) 

1ZM1R S1C1L1 TtCAR]!;!' MEMURLUGUNDAN: SAYI 4424 
Tescil edilmiş olan(lzmir Emaf ve Ahali Bankası Tilrk Anonim şirketi) nin 

ödünç para verme i§leriyle uğraşacağına mütedair beyanname 2279 ve 3~99 ~u 
maralı kanunlar hükümlerine göre sicilin 4424 numarasına kayıt ve tescıl edıl
diği ilan olunur. 

1 - BEYANNAME: ........................................ 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. Tenik imzası. 

!ZMlR V AL!LtCtNE 
İzmir E.ınaf ve Ahali Bankası Türk Anonim şirketinin merkez ve şubeleri için 

2279 sayılı ödünç para verme kanununa göre verilmesi lazım gelen senelik b~ 
yannamed.ir: 

1 

2 

3 

4 

Adı veya unvanı 

Ticari ikarnetgAhı 

Tabiiyeti 

Alınacak faizlel' 

5 - Faize dahil bulunan 
masraflar 

6 - Faizden başka ah· 
nacak masraflar 

7 - TAbi olduğu maliye 
şubesi 

a) 

b) 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankası 
T. A. Şirketi 

ttmir, Atatürk caddesi No: 24 

Türkiye Cümhuriyeti 

Açtk kredi şeklindeki mua· 
melelerde % 12 ye kadar. 
Diğer kredi şeklindeki mua

melelerde % 8,5 a kadar. 

Faiz tabirinde, ödünç para 
verme mukabilinde borçludan 
komisyon ve hesap masrafı ve
.sair her n.e nam ile olursa olsun 
alınan para dahildir. 

Muamelenin nev'ine göre fa. 
izden başka tahakkuk eden si
gorta, ardiye ve eksper ücret4 

lerlyle damga resmi ve muame
le vergLsi ödünç para alana ait
tir. Aynca ödii.nç para verme 
işiyle müterafik olarak nıtişteri 
hesabına yapılan himıetlerin 
mukabili masraflar. ödünç para 
alandan tahsil edilir. 

İzmir defterdlll'lığma merbut 
(yeni mallye şubesi 

Saygılarımızla 
İzmir Esnaf ve Ahali bankası 

K. KARACA C. ÇACDAŞ 

1 kuruşluk tayyare pulu ve diğeri 15 kuruşluk damga pulu 
Uzerinde 8/Mayıs/942 ta rih ve İzmir &naf ve Ahali Ban

kası resmi milhrü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Dev,et Demır Yoiiarınctan ~ : .........•••.•.....•.....................•.............................•.•........... 
Balast alınacak 

D. D. YOLLARI 8 NCt tŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
A,ağıda mikta.rlariyle muhammen bedelleri gösterilen dört mahalde şart· 

namesi veçhile ihzar olunacak balast işi kapalı zarf usuliyle ihale edilmek 
üzere ayrı ayn ekailtmeye konulmuştur. ihaleleri ( 8/ 6/ 1942) pazartesi günü 
aaat 16 da Al.sancak ifletme binasında sırasiyle yapılacaktır. 

İateltlilerin hizalarmda gösterilen muvakkat teminat makbuzlan ile teklif 
mektuplannı ayni gün saat 15 e kadar usuli veçhiyle komisyon reisliğine nu4 

mara pusulası mukabilinde vermeleri veya taahhütlü olarak posta ile gönder
meleri lamndır. Şartnameleri iıletme kaleminde bedelsiz alınabilir. 

Ocağın yeri veya Kim - sı Balastın 
Miktan M. 3 

Kızılçullu - Kemer 0+ 700) 5000 
Moralı-Söke Kemeri (Km. 113) 6000 
Turan - Kar§ıyaka (7 +300-

12+00) 
E.miralem - Muradiye 

22 25 29 

5000 
5000 
2 

M. 3. nın ... 
Vahidi fiat 

Lira Krı. 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

Bedeli 
Lira 

10000. 
12000. 

10000. 
10000. 

2796 

M. Teminat 
Lira KJ"J. 
750.00 
900.00 

750.00 
750.00 

(1224) 

Kalorifer malzemesi satın alınacafı 
İzmir Nafia müdürlüğünden : 
İzmir hükümet konağı kalorifer tesisatının ikmali inşaatına muktazi kalorifer 

malzemesi 15265 lira 50 kuruş bedel ile pazarlığa konulduğundan isteklilerin 
2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırhyacaklan teminatları ile birlikte 
26/Mayıs/ 1942 salı günü saat on birde Nafia müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona ba§ vurmalan 22 23 2611 ( 1222) 

SAHiFE ~ 

Izmir Esnaf ve Ahali Banka
sından: 
İsimlerile hi.sse senetlerinin numaraları aşağıda yazılı olan hissedarlarunız 

hisseden mütevelit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerin
deki hisseler esas mukavelenamemizin on sekizinci maddesi hükmüne göre 
İstanbul kambiyo borsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. 

Satın alana aali hisse senetleri verilecektir. 
D. S. No: Hisse A. Makbuz No. İsim ve adresi 

709 50 Q740-9748, 7565- Torbalı: Arabacıdan Hasan Ali 
7584 

48 5 3160, 3161 İzmir: T erlikci Kürt Mehmet 
246 10 5159, 5196, muh- İzmir: Odun pazarı ilya polis 

telif 
361 10 9756, 8533, muh- İzmir: Aşçı Zekeriyya 

telif 
924 3 21o1 o. 2 1038, İzmir : Bayındırlı Hüsnü 

muhtelif 
926 4 912, 9615, 8608 izmu: Abbas oğlu lsmail 
945 5 21036, 21800, İzmir: Aşçı Mehmet 

muhtelif 
957 3 Muhtelif İzmir: Recep oğlu İsmail 
248 2 38 ve 60 İzmir: E.skinaı.i 
966 2 21513, 21558, lzmir: Hüseyin oğlu Mustafa 

muhtelif 
976 3 21016, 9607 lı:mir: Yusuf oğlu Musta(a 

muhtelif 
1068 1 1237 lzmir: Kız lisesi 92 Güzide 
1090 1 1239 İzmir: Ki% lisesi 88 Saadet 
1102 1 1252 lzmir: Kız öğretmenden 186 Hdiye 
1104 1 1254 İzmir: Kız öğretmenden 154 Hayriye 
2177 2 21170, 21112, Seferihisar: Sığacıktan Yusuf 

muhtelli 
2235 2 20933, 21165, Seferüıisar: Sığacıktan İbrahim 

muhtelif 
2292 2 4072, 21138, Seferihisar: Lan Lan Süleyman 

muhtelif 
2296 2 4036. 21141. Seferihisa1': Muhacir Ali 

muhtelif 
2297 2 4079, 21140 Seferihisar: Kara Mehmet oğlu Hasaıa 

muhtelif 
4398 1 6551 izmir: Çigliden Ödemişli Ömer 
4443 ' 6340 İzmir: Balçuvadan Hasan Basri 
5734 1 5606 Seydiköy: Karakuyudan Ali 
5 753 3 925 / 4702 z. Kemalpaşa: Berber Halil 
5754 J 1431 /4274 z. Kemalpa§a: Edirneli Kazım 
5755 J 1429/4266 z. Kemalpaşa: Tütüncü Necip 
5756 3 1434/4271 z. Kemalpaşa: Nebi oğlu Şaban 
5 763 3 1426/ 4263 z. Kemalpaşa: Armutludan Hadımlı Yu-

auf 
5765 3 1624/4424 z. Keınalpap: Armutludan Ali 
5779 J 1420/4257 z. İzmir: Anadolu helva fabrikası Şükrü 
5805 3 1633/4433 z. Kemalpaşa: Armutludan Ahmet Ali 
5607 3 1777 /4564 z. Kemalpap.: Armutludan Kürt Osman 
5845 3 1433/ 4270 z. Kemalpaşa: Bakkal Sabri 
5846 3 1415/4252 z. Kemalpaşa: Bakkal Hüseyin 
5847 3 1414/ 4251 z. Kemalpaşa: Giritli Hüseyin 
6191 3 118/ 255631 ZB. Kemalpap: Hüseyin oğlu Hüsaınettin 
6214 J 1632/ 4432 ZB. Kemalpaşa: Kasap Hüsnü oğlu Ali 
6252 3 2069/4837 ZB. Kcma]paıa: Abdurrahman 
6327 3 1625/4425 ZB. Kemalpaşa: Hacı Bekirin Mehmet 
6326 3 1794/ 4581 ZB. Kemalpaşa: Armutludan Mustafa 
6358 1 109/255622 ZB. Kemalpaşa: H. Adil 
6374 4 3256 Tire: Manifaturacı lsak Beja 
7280 2 ödemiş: Saraç Mehmet oğlu Mehmet 
7434 10 şu he Alaşehir: Kara kadı oğlu Salih 
8616 3 2103 / 4870 ZB. Kemalpaşa: Hasan oğlu Zaim 
9618 3 4825 , 4866, Bornova: Bakkal Ahmet oğlu MU9tafa 

muhtelif 
9709 4 2108/2115 Bornova: H. Ömer oğlu Ömer 
9806 2 2834, 4808. Eski Foça: Kahveci Ali 

muhtelif 
10038 5 1213, 1214. Yeni Foça: Mutap Hii5eyin 

muhtelif 
10039 5 1226, 1227, Yeni Foça: Rıdvan oğlu Ali 

muhtelif 
I0063 3 13001/13012 Yeni Foça: Ali oğlu K&.zım 
IOS6Z 2 6862, muhtelif Urla: Ağuı oğlu Abdunahim 
10591 5 9611. 14383, Urla: Bakkal Zülfü 

muhtelif 
10615 3 14426, 14429, Urla: Belediye lcantarcıaı lsmail 

muhtelif 
10641 1 6936, 14364, Urla: Baı muallim R-im 

muhtelif 
10596 2 14446. 14447, Urla: Muallim Ahmet Fevzi 

muhtelif 
10647 4 7001. 6930. Urla: Atçı Hasan 

muhtelif 
10655 3 691S, 6986, Urla: Süleyman oğlu İsmail 

muhtelif 
10696 4 7206, muhtelif Urla: Tapucu Ömer 
10730 2 1842 muhtelif Urla: Kara Osman kızı Veaile 
10968 ı Z. B. muhtelif Karaburun: Mehmet Ali 
'1641 1 7401 Torbalı: Arif oğlu Hüseyin 

(121S) 
238 yekan 
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TOBKİYE KÖM'ÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ İZMİB ŞUBESİ 

1 haziran 94% tarihinden itibaren Cümhuriyet bulvarında (104 - A) sayı
daki bürolarını Atatürk caddesi AJsancak mevki.inde 408 - 110 sayılı dai· 
reye nakledecektir. Sayın müşterilerine şimdiden ilin eyler" 

C'CA... . ••• • ~Q"~J"'~J""'J"-'~".,.,.,.,,..,,~.r.:ı-.:ıoı:mı~caa.caa.xo 

A.Jaşap lıöprü ıaınıratı yaptırılacalı 
İzmil' ViUiyetl Daimi Encümeninden: 

Bergama - Soma şösasının 3 + 000 
24 + 000 ncı kilometreleri arasındaki 16 
ahşap köprilnün bazı döşeme aksamının 
tamiratı ile korkuluklarının inşası 18948 
lira 21 kuruş keşif bedeli ile 19/5/942 
tarihinden itibaren. 20 gii.n müddetle ka
palı eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 8/ Haziran/ 1942 Pazartesi 
günü lzmir daimi encümeni odasında sa
at 11 de yapılacaktır. 

Bu i§e ait keşif cetveli eksiltme ve ba
yındırlık işleri genel şartnameleri ve mu
kavele projesi İzmir .. Ankara _ !stan-

Gizli çiçek 

bul nafia müdürlüklerinde görüp tetkik 
olunabilir. 

:tsteklilerin 2490 sayılı yasa hükilrnl~ 
rine göre hazırlayacaklan 1422 liralık 
muvakkat teminatı ve ehllyet ve ticaret 
odası vesikalarını muhtevi teklif mek
tuplarını 8/ Haziran/1942 Pazartesi gü .. 
nü saat 11 den bir saat evveline kadar 
encümen reisliğine tevdille makbuz al
maları lazımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 22, 28 2721 (1219) 

l!czacı Kemal K. Ak· 
taş'ın en son eseri 
(Altınrüya) kolonyasının ciddi ra

kibi zevk, sanat. bedayi hep bir arada 

hıLôl l:. czanesi 
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"Harkof,, ta Almanların 
da, Rusların da hedefi 

birbirlerinin gerisi! 
iki taraf ta gayet cetin ve azimli dövüşüyor, Al· 

manlcue biraz dalla ı 1 durumda göl'iiniiyor 
Rndyo gazetesinden: Harkofun 120 

kılometre do~usunda geniş bir cephe 
üzerinde derinliğine ilerleyen mareşal 
Timoçenko ordulannın gerilerine karşı 
maresal Fon Book ordulannın taarruz
Jan bazı ırelİ!ımeler arzediyor. Her iki 
taraf birbirlerinin gerilerine düşerek 
başlamış olan bu ille meydan muhare
b .. sini k87.anmaia çalı,.maktadrr. Her 
iki taraf kuvvetleri de bir birlerinin en 
hftSSas noktaııını hedef tutmalı:tadrrlar. 
Timo<"enko Harkoftan cenup batı ve ba
tıya doğru tıuırruz ederken, diğer taraf
tan fzyum bölı:t"esinde Alman taamızla
nnı durdunnaia çalışmaktadır. Bunun 

SON SiYASi VAZIYET 
---*·---

Yeniden bir 
Fransız - Ital

yan harbi bek
lenebilir mi? __.._ 

Fransız donanması 
ltaJyanlannldnden 
lnıvuefll • Raınen • 
Macar atışmaları 
Radyo gazetesinden : Bazı iddialara 

göre son günlerde İngiliz ucaklan Vişi 
ve Vişiye tabi yerler üzerinde uçmuş-
1ard1r. Bu olay yeniden İngiY:zlere karşı 
taarruzlara vesile olmuştur. Lava] ikti
dar mevkiine geçtikten sonra Madagas
kar işgal edilmiş, Martinik kontrol altı
na ahnmıştır. Şimdi Cibuti ve Dakarın 
işgali mutasavverdir. Paris gazeteleri 
Lavalin faal bir politika takip edecek 
yerde kendi şahs1 politikasını çevirme
ğe çahştığlnı yazmaktadırlar. Almanla
rın Vişi aleyhindeki tenkitleri daima 
Pariste çıkan gazetelere yaptırıldığına 
göre bu neşriyat manidardır. 

ltalyanlann Nis, Korsika ve Tunus 
üzerindeki tasavvurlarını gerçekleştir
mek niyetleri oldukları hakkında riva
yetler vardır. Söylendiğine göre İtalya, 
Nisin ve Korsikanın derhal is~aline tc
§ebbUs edecektir. Bilhassa Korsikanın 
1n~ilizler tarafından isgali mutasavver 
olduğu hakkında bir iddiayı vesile itti
haz edecektir. 

İngiliz radyosu di.inkü neşriyatında 
İtalyanın harp çıkalı beri 70 harp gemisi 
battığını ve 30 harp gemisinin hasara 
uğradığını kavdettikten sonra bugünkü 
şartlar altında Fransız donanmasının 
İtalyan donanmasından çok daha kuv
vetli olduğunu söylemic;tir. Tahmin edil
diğine göre Almanya, İtalya ile Vişi ara
sında bir anlaşma?.Sız.lığa mani olacak
tır. 

Macar ga::eteleri Romanyaya hücuma 
devam ediyorlar. 

tam aksine olarak Almanlar Sovyetlerin 
taarruzda oldukları yerde müdafaada ve 
müdafaaya çalıştıkları noktada taaruz
dadırlar. 
Hangi tarafın taarruzu daha seri inki

şaf ederse galibiyet onun tarafında kala
c:akt1r. Almnnlann durumu Ru•larınki
Tte nazaran bir az daha elverişlidir. 1 ler 
iki taraf gayet çetin ve çok azimli dö
vü Üyor. Hava kuvvetlerinin bu harp
·~ki rolü büvük olacaktır. Bugünkü gün
de Alman hava kuvvetleri üstün dunım
rladır. Fakat Avnıpanın batısında fnai
liz hava teşekkülleri büyük faaliyetler
de bulunmaktadırlar. 

AVAM KAMARASINDA 
---*·---

In~ilterede za-
fer azmi her 
zamanki eibi 

kuvvetli •.• 
-*lngUfzler Almanyanın 

havadan IJo,,,.balan
masından cofı .. 
şeyler IJP.lıllvorıar 
Ankara, 21 (R. G.) - Avam kama

rasında harbin sevk ve idaresi hakkında 
evvelki gün açılan miinaka..ıa bir defa 
daha lnı:dliz politikasını günün en mü
him hadiseleri arasına ge<;irmiştir. Mü
nakaşa başvekil muavini binbaşı Atle
nin nutkuyle açılmıstır. Bir çok mebus
lar söz almışlardır. B. Çörçil müzakere
ye İ!ltİrak etmemİ!ltir. 

Tenkitlere hükümet namına Statford 
Krips cevap vermistir. Hükümetin taraf
tarlariyle alevhdarlannın birle'!ti~i nok
ta harbin zafer kazanılıncava kadar de
vamıdır. Bu münakasa İngiltered~ zafer 
azminin zayıflamadıi?ını llÖ"lteTmektedir 
Yapılan tenkitlere ~öre hükümetin za
fere daha uzun ve dahıı külfı-tli bir yol
dan gitmek istedi~i iddi1t edilmi-,tir. Bir 
rok mebul'!]ann etrafında toplandıkları 
bir nokta da Rusvaya f'ldcn gelen bütiin 
yardımların yapılmasıdır Rusyanın de
mokrasiler davasına hizmeti şükranla 
anılmı!Jlır. ikinci cephe etrafındaki eş
rar perdesi kalkmnmı!ltır. Müzakereler
den çıkan netice şudur: 

1- Sonuna kndar mücadeleye de-
vam. 

2 - Elden geldiği kadar Rusyaya 
yardım. 

.3 - Almanya ve Alman işgalindeki 
memleketlerin havadan bombardımanı. 

Statford Kripsin ikinci cephe mese
lesine teması müphem olmuştur. Nazır 
hükümetin sırası gelince harekete geçe
ceğini söylemiştir. Almanyanın bombat
dımanına gelince f ngilizlerin bundan 
büyük neticeler beklediği anlaşılıyor. 
lngiJizler §İmdi Alman şehirlerinin 
bombalanmasından sevinç duymakta
dırlar. ingiliz tayyarelerinin Almanyaya 
bombardımanları denizaltı üsleriyle de
nizaltı parçalarını imul eden fabrikala
rın bulunduğu ıehirlcre yönetilmiştir. ____ .. ___ _ 
Almanlara göre lfıi 
tarafın açalı lıayıpları 

Macar Sak ga:zetesi cl919 senesinde 
Rumenler niçin Budapeşteyi iş~al etti
ler h başlığı altındaki bir yazısında bu 
'işgalin o tarihte galip garp devletlerinin 
Macaristana indirmek istedikleri son 
ölilm darbesini E' rc!.'kleştirmek için ya
pıldığını ve glıya Bo1şcvizim1e mücadele 
vesilesiyle Rumenlerin peşteye kadar 
g l '"kJerini yazmıştır. Bu gazete Maca
ristandaki Bilşevizm ihtiJalinfn Rumen
ler tarafından bastırıldıl!ının hiç bir esa
aa istinat etmeyen gülünç bir şey oldu-
ğunu, Rumenlerin kurtarıcı maskesi al- Berlin, 21 (A.A) - Alman resmi teb-
tında Macarları: çektirdikleri ıstıraplann liği : 
Macarlar tarafından hiç unutulmadığını 10 mayıstan 20 mayısa kadar İngiliz 
ilAve etmiştir. hava kuvvetleri 151 tayyare kaybetmiş-

Bir Rumen radyosu da büyük Roman- tir. Bunların 36 sı Akdenizde ve şimal 
ya ad• altındaki nc!;riyatında diyor ki: Afrikada tahrip edilm:ştir. Ayni müd-

cRomanyadan ayrılan milletdaıılanmı- det içinde Alman hava kuvvetleri Bü
zı unutmadık. Bizim için gaye bliyük yük Brftanyaya karşı mücadelede 42 
Romanyayı yeniden canlandırmaktır.> uçak kaybetmi~lerdir. ----·---- -·-----Hindistan da ilk Kanada ,, \ 1i§i" 
makine fab i
kası açıldı 

- --*---
FABRiKA frıOTTEFIK HARP 
GAYRETLER iNE DE YAR· 

OIM EDECEK 

ile münasebe
tini kesmiyor 

---*---
ŞÜPHELENILOIGI iÇiN 

KONSOLOSLUKLAR 
KAPATILACAK 

RUSYA • JAPONYA 
---*---

Yeniden 
rr. Üzakere
ler açılıyor 

-*
Sovyetıerin, Japonya 
He bazı meseleleri 
hane ça~ı~acalılal'I 
sanılıvor 
Tokyo. 21 (A.A) - OH ajansı bil

diriyor: Sovyet maslahatgüzarı Malekin 
büyük elçiliğe tayini burada tefsirlere 
yol açmamıstır. Resmi mahfiller sükUtu 
muhafaza ediyor. 

TARAFSIZLARA GöRE 
Tarafsız miisahitlere göre Japon ha

reketlerinin yıldırım süratiyle inkişaf 
ettiği ı?Ünlerde Japon gazeteleri Sovyet
lerin Japonlara karoı ihtiyatlı bir siya
'!Ct takio ettiğini yazmı,lardı. Ayni za
'Tlanda Rusyanın kendi durumu hakkm
da samimi teminat vermesi lüzumunu 
ileriye ıürmüslerdir. Mançuko ve Mogo
listan arllsında sınırların tesbiti anlapna
sının S Mayısta teatisi iki memleket mü
nasebetlerinde bir salah eseri sayılmış
tır. Mnngolistanın Rusyava ve Mançuko
nun Japonyaya bağlı olduğu düşünü
lürse bu ehemmiyet kendiliğinden mey
dana cıkar. 

YENt MOZAKERELER 
Sovvetlerin Japonya ile bazı mesele

leri halle çalı!lacağı zan edilivor. Sovyet 
ı.ariciye komİ!ler muavini Viçinski ile 
Kuibi,.efteki Japon elcisi arasında mü
zakereler yapılmaktadır. Tokyoda da 
•ivasi müzakereler yapılması muhtemel
dir. 

Nişi Nioi gazetesi S 7 yaşında olan 
Malekinin iktisadi meselelerde mütah
ha••ıs olduğunu yazıyor. 

Kuibişd, 2 1 ( A.A) - Mösyö Vi
cin•ki ile Japon büyük elçisi Mösyö Sa
toh arasında sık aık flÖrÜşme1er olduğu 
•övleniyor. Moo;kova hiikümeti Mösvö 
Maliki büvük elciliğe yükselmekle 
Tokvodnki diplomatik temasların daha 
salahiyetli biri tarafından yapılmaınnı 
temin etmiştir. Filhakika Kuibişeftf'ki 
müzakerelere müvazi olarak Tokyoda 
da siyasi görlişmeler zarureti ha911 ola
bilir. 

--~-·----rllart. niktek.i 
meseie!et"' 
halloltındu 

- -- - «( ----· 

Vaşington, 21 (A.A) - Ayan harici
ye encümeni reisi Mister Konelli gaze-
tecilere beyanatta bulunarak Antiller 
Fransız yüksek kom:seri amiral Robert
lc yapılan müzakereler neticesinde Mar
\inikteki harp ve ticaret gemilerinin bu
lundukları yerlerde kalması hususunda 
memnunluk verici bir anl.şmaya varıl
dığını söylemiştir. 

B. HULE GÖRE MÜZAKERELER 
HENÜZ BİTMEDİ 
Vac;ington, 21 (A.A) - Hariciye na

zırt Kordel Hul gazetec"Ier toplantısmda 
Amerikan - Fransız makamlan arasın
da görüşınelc.rin devam ettiğini, Marti
nikteki ham gemilerinin hareketsiz kal
malan için ilk tedbir olarak bu gemilere 
yakacak ver!lmed:ğini söylemiştir. ____ __,,, _____ _ 
Pa~ifjk harp konseyi 

1,5 saat toplandı 
-'•----

Vaşington, 21 (A.A) - Çarşamba gil
nU Beyaz sarayda Pasifik konseyinin 
müzakeresi bir buçuk saat sürmüştür. 
Müzakerede bulunan Yeni Zclanda el
çisi Mister Naş ııimdiye kadar en ehem-
miyetli işin görülmüş olduğunu söylemiş 
ve gülerek şunları ilfıve etmiştir : 

- Konsey bu sefer Japonyanın Ja
ponlara ait olduğunu kabul etmiştir. 

Mister Naş sözüne şöyle devam etmiş
tir: 

- Bugüne kadar aldığımız yol fena 
değildir. Fakat müttefik milletler daha 
uzun bir yola katlanmak zorundadırlar. 
Reis Ruzvelt general Dövetley komuta
sındaki Amerikan hava kuvvetlerinin 
Japonyaya yaptıkları akınlar hakkında 
itahat vermiştir. Çin murahhaslan da 
Çunkinden aldıkları raporlara göre Ja
ponların bu yaz Çinde büyük bir gay
ret sarfetmelerinin beklendiğini söyle
mişlerdir. 

KAPOrAJ 
bayramına llClz•lılı 
İstanbul, 21 ( Yeni Asır ) - l tem-

muz kapotaj bayramının bu yıl parlak 
surette kutlanması ic;in şimdiden hazır
lıklara başlanılması münakalat vekale
t~ tarafından alakadarlara bildirilmişt!r. - *-Londra, 21 (A.A) - Hindistanda ilk 

ilet ve makine fabrikası açılmıştır. Açı
lış merasiminde bir nutuk söyleyen Ll
zon Başvekili Zaça Mado Tavina Man
havatano bu fabrikanın Hindistanda 
büyük sanayi yolunda ilk adımı teşkil 
ettiği ve müttefık harp gruplarına da 
bir hizmet olacağını kaydetmiştir. 

-*-Otta va, 21 ( A.A) - Kanada bükü me- Iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
ü Kanadadaki Fransız konsoloslukları- • 

Britanova Ajansı şimdiye kadar Hin
d. tanda sanayi inki afının makine ve 
ilet n yıi mevcut olmadığından geri 
kaldı ını belirtmektedir. Bu hususta 
Amerıkan hey li reisi Gredi tarafından 
Teis Ruıvelte bir rapor gönderilmiştir. 

nın kapatılmasını istemişse de bundan 
Vişi ile Kanada arasında siyasi münase
betlerin kesildiği manası çıkarılmamalı
dır. Başvekil Makenzi Klng harp dola
yısiyle konsolosluk işlerinin azaldığını 
ve konsol~luklardan şüphe edilmeğe 
başlandığını söylemiştir. Bu sebeple 
Fransa Vankover, Kebek, Movreal ıe
tılmasını istemek faydalı görülmüştür. 
Fransa Vankiver, Kebek, Movreol se
hirlerinde konsolosluklara, Halifaks, To
ronto da birer konsolosluk memuruna 
malikti. 

lngilteretle 22 
yeni zırhlı 
vapılıyor 

Londra, 21 (A.A) - Büyük Britanya 
inşaat tezgahlarında, inşa halinde 22 
zırhlı vardır. Hizmete giren zırhlılardan 
başka bir çok zırhlıların inşası tamam
lanmak üzeredir. 

AMERlKA • RUSYA 
---·*·---

Sovyetler 
günü ihdas 
edilecek 

-*-Rus ordusunun cesa- · 
retı ve Amerilıalılar • 
müttefilıler arasın· 
dalıi lıağlıJılı 
Ncvyork, 21 (A.A) - Amerikan 

hükümeti Almanyanın Sovyet Rusyaya 
!!aldırdığı 22 Haziran tarihini Rus ordu
sunun ve miJletinin cesaretini Övmek 
mak~adivle Sovyet f!lİnÜ olarak ilan et
megı düşünüyor. Bu yıldönümünde 
<;ovyetlere yardım için her vasıta kulla
nılarak udeta bir yardım seferberliği 
varıılaca ktır. 3 7 şehir vali ve belediye 
rei11leri 22 hRziranın Sovvetlere yardım 
<>ilnii olarak ilanına şimdiden karar ver
mi•l .. rrfir. 

MOITFl='IJ<LER ARASINDAKI 
~ACI IUK 
Bern, 21 (A.A) - Bıılde çıkan 

Na•vonal Zaytung diyor ki: BundRn ev
velki korılıwonların tersine olarak tim
di müttı-fikler safında bir kapma im-
1.~nı yoktur. Bu.,.ünkii harp imparator
luklann menfaMleri idrı l!'irişı1mi• bir 
•l'lvaş olmayıp bir miTI .. tler harbidir. 
Cecen hamte ve Finlanrfiya harbinde 
nlanlııı.nn aksine olarak Rus milleti son 
haddini bulıın bir ııavRŞ ruhunu Ş?Ö•teri
vor. Cin - Japon harbi d,. bir milletln 
"RVaındır. Bu p-e .. r,.kten, Çin tarihinde 
ilk hiirriyet harbidir. 

lnşriltere, birleşik devletler, Rusya ve 
Cini dünyanın yeniden tahimini istiyen 
.. fendilne kanıı birleştiren bu baalar bu 
dört devl .. ti övle percin1emiftir ki bun
ları tek bir milJet haline kovmuııtur. Bu 
sebeple ayrı bir sulh ihtimali yoktur. 

---o---
A~n..,.~van•n ,.,.,.,, 
"'"' ... ~,, ... .515 mUyon 
:knnıtl:.: lbtası 
Sidney, 21 (A.A) - Başvekil Curlin 

20 ha:r:iranda ikinci harp istikrazı çıka
rıld ıf!ı ~n Avu~tralvanın harp masraf
ları 515 milyon İngiliz lirasına mal ola
cağını söylemiştir. ___ ,,,_.r.J,.,_,.-~~ 

AJT.g~ya. ve 
ItaXv2d~ ÜP.1it

ler t~vsıyor 
-----ır---

Nevyork, 21 (A.A) ( Ncvyork 
Taymis ) gazetesi mihver memleketle
rinden Vzbona gelen Amerikalı muha
birlerin tahlil ve iotibalarını hülasa ede
rek diyor ki : 

Bu yazılar, şüphe edildiği gibi, Al
manyada ümitlerin gittikçe tavsadığını, 
İtalyada faş:st ve na:zi aleyhtarlığının 
arttığını gösteriyor. Bununla beraber 
askerl bir yenilgi olmadan mihver dev
letlerinin çökeceğini beklememelidir. ____ .. ___ _ 
) nµil iz uçak 1arı Ce
zayir~ sokulmadı 

---*---
Londra, 21 (A.A) - Royter ajansının 

diplomatik muhabiri bildir:yor : Ceza
yir kıyıları açıklarında bir İngiliz uça
ğının bir Fransız avcı tayyaresi tarafın
dan düşürülmesi üzerine Vişinin neşret
ı:ği tebliğ İngiliz uçağının Fransız kara 
sularında düşürüldüğünü belirtiyor. 
Halbuki bu hususta yapılan tahkikat 
Fransız uçağının İngiliz uçağına sahil
den 20 mil açıkta hticum ederek denize 
inmek zorunda bıraktığını meydana çı
kannıştır. Kara suları için umumiyetle 
kabul edilen had Uç mildir. İngil:zler gi-
bi Fransız hükümeti de bu haddi kabul 
etmiş bulunuyor. Buna rağmen Fransız 
hükilmeti Fransız şimal Afrika sahi1le
rine 20 mil kadar yaklaşacak yabancı 
uçaklara ateş edileceğini b'.ldirmi.ştir. 
Vişi tebliğinde Fransanın, öteki tarafsız 
devletler gibi, tarafsızlık hukukuna ria
yet edilmesini istemek mevkiinde oldu
ğu bel!rtiliyor. Halbuki hukukan Fran
sa tarafsız olmayıp harp halindedir. 

JOaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaı:aı 

BU AKŞAM 21, 15 TE 

·ıg~~~~~!\ 
1 lsl,..,EMASIMDA ' 
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lstanbul Beiediy~si 
Şehir Tiyatrosununt 

11 milyon liranın taksimi 

Hasılatın çoğu Milli 
Müdafaaya ayrılıyor 

Ankara, 21 ( Telefonla ) - Geçenler
de fiatlerinc yapılan zam hac;ebile elde-
ki şeker stoklarından alınacak 11 mil-
yon Ura vergiden 3 buçuk milyon lira
sının çok çocuklu fakir ailelere tevzi 
edilecek şeker karşılığı olarak sıhhıye 
vekaleti bütçesinde açılacak bir fasla, 
1 buçuk milyon lirasının ayni bütçede 
çok cocuklu ailelere verilen yardım mu-

kabili olan 572 inci fasla ilA~...;..! 
milyon 564 bin lirasının pançar Jlil;i; 
yapılan 28Jll ile bazı müstahsillere 
nilen tazminata mukabil şeker şirk~ 
ver!Jmesini ve mütebakisinin <!~. -:__w 
müdafaa hizmetlerine sarf~ 
münasip gören bütçe encümeni ~ 
dan bu miktarlar muvazenei UJO~ı.
kanununun 29 uncu maddesiJe ~ 
hususi bir fasla konmuştur. 

icra Vekilleri Heyeti toplandı 
Ankara, 21 (A.A) - İcra Vekilleri heyeti bugün saat 15,30 da BapeJııAkttt 

Başvekil Dr. Refik Saydamın reisliğinde haftalık toplantısını yapmıştır. 

Istanbulda ekır.ek çeş· 
değiştirildi • 

nısı 
• 

İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Şehri
mizde bugünden (dünden) itibaren ek
mek kalitesi değiştirilmiştir. Vali bu hu
susta beyanatta bulunarak şöyle demiş

de elliye çıkanlmıştır, bu kuar _., 
vakkattir. 
Diğer taraftan, kaçak un satan ~ 

cı1ar hakkında takibata devam eJi)me)r 
tedir. tir: . . . .. . . Ortaköyde kaçak un satan bir fırnıd 

- Ekmek çeşnısı bır kaç gun ıçm de- daha yakalanarak mim korunma ~ 
ğiştirilerek Mısır ve Arpa mikdan yüz- ı kemesine verilmiştir. 

vasıtalar sahipleri Motörlü 
hakkında yeni bir karar 

Ankara, 21 (Telefonla) - SilAh altı- seyrilsefer müsaadesi verilmesi bakbD
na alınmaları dolayısiyle otomibil1erinin daki hüküm kamyon, kamyonet ve oto
faaliyetlerine nihayet vermiş olanların büs sahibi olup bizzat işletirken silAh al
terhislerinde yeniden aldıkları veya mu- tına alınanlara da teşmil edilecektir. 
hafaza ettikleri otomobillerine plAka ve 

Bisiklet yarışının ikinci mer
halesi dün tamamlandı 

:lstanbul, 21 ( Hususi ) - 19 mayıs 
gençlik bayramı münasebetile İstanbul -
Ed:rne ve Edirne - İstanbul arasında 
gidiş geliş 500 kilometrelik şehirler ara-
sı bisiklet yarışının ikinci merhalesi bu
gün tamamlanmıştır. Bursadan Hikmet 
Albntaş birinci, Eskiseh:rden Sabahad
din ikinci, İzmirden Hamdi üçüncü, İs-

tmbuldan Hamza dördüncü gelmişler
dir. 

AnJıal'ada dünlıü maç 
Ankara, 21 ( Husus! ) - Bugiln ~ 

kara yüksek okulları ve İstanbul fin1-
versitesi futbol takımları arasında ya
pılan maçı 2 - l İstanbul kazanmıştır. 

Sınıf eeçen talebeden bir rica 
Ankara, 21 (A.A) - Çocuk esirge- cek aene muhtaç arkadaılanna çocuk 

me kurumu genel merkezinden: Sene esirgeme kurumu tarafından hediye edi
sonu gelmiotir. Sınıf geçen talebe mek- lec-Ltı"r. Kurum h b ı · b-t"·n 
tep kitaplarını Ankarada genel merke- -. u ayır 1 l§C u u 
ze ve taıralarda kurum merkez ve ıu- talebenin i§tirak edecekleri ümidiyle 
beterine bağışlarlarsa bu kitaplar gele- oimdiden teşekkürlerini bildirir. 

Makineye 
,,, erilirken 
-·-···· il 11 ORTA ŞARK 1NGtUZ HA VA 

TEBUö.t 
Kahire, 2 1 (A.A) - Orta ıark ha

va tebliği: Bomba uçaklarımız 19 - 20 
mayıs gecesi GiritteJı:i ve Libyadak.i he
deflere hücum etmişlerdir. Ayni gece 
Akdenizde bir düoman kafilesine hü
cum edilmiş, orta büyüklükte bir ticaret 
vapuru ile bir destroyere bombalarla ve 
muhtemel olarak ta torpillerle tam isa
betler kaydedilmiştir. 20 mayısta fena 
bava yüzünden Sirenaikadaki harekat 
küçük ölçüde olmuttur. 14 mayıs aaba
hı Jskenderiyenin fi.malinde bir Yunkers 
88 uçağının denize düıürüldüğü timdi 
tesbit edilmi§tir. Bütün bu harekattan 
bir uçağımız. dönmeıniıtir. 

Kahire, 21 (A.A)--Orta şark teb
liği: Devriye faaliyeti devam ediyor. 
Cenup kesiminde kuvvetlerimiz tarafın
dan aavata mecbur edilen düoman tank.
lan geri çekilmişlerdir. Baıka keııimler· 
de bilditilecek bir oey olmamııtır. 

ALMAN TEBU(i.J 

istihsal ve sev
kiyat işinde 

Amerika blöf 
mü yapıyormuş? 

----*---
Vaıington, 21 (A.A) Nevyork 

Ta}"miain Lizbon muhabiri bildiriyor: 
Almanyanın eski Vafington maala

hatgüzan Lizbona çıkar çıkmaz radyo 
merkezine !toprak harp malzemesi is
tihaal ve aevkiyatı hakkında -Amerika· 
nın blöf yaptığını söylemiıtir. Halbuki 
ayni günde on binlerce Amerikan asken 
toplan ve tanklariyle lrlandaya çıkmıt
lardır ve bu muazzam kafile bir tek k ... 
yıp vermeden Mandaya gelmiotir. 

Biz medeni insanlar sulh içnde Yllf&
mağı isteriz, fakat uğrunda savaştığıma: 
sulhu bize Berlin veya Tokyo dikte et• 
miyeceklerdir. 

batısında Japonlar Çin mevzlerine bir 
kaç defa taarruz etmılerse de her defa
sında püsıkürtülmüıtür. Çin btalan kar-
fi taarruzlar yaparak Jaoonlara ağır ka• 
yıplar verdirmiş1erdir. Bununla beraber 
Japonlar muharebeye takviyeler .ür-
mekte devam ediyorlar. Yunnan eyale
tinde kervan yolundan ilerlemeğe de
vam eden Çin kuvvetleri TengehunguD 
doğusunda stratejik bir noktayı ele ge
drmiıı]erdir. 
lNGtLtZ lŞ NAZIRININ BEY ANA n 

Londra, 21 (A.A) - lo nazırı B. 

Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. bildi
riyor: Harkof çevreaindeki Alman mü
dafaa harbi tam bir geli§IJle halindedir. 
Askeri ihtiaaacalar terazinin git gide Al
man kıtları tarafına eğilmekte olduğun
da ittifak ediyorlar. Sovyetlerin kütle 
halinde ileri ıürdükleri zırhlı biliklerdcn 
sonra timdi yeniden ıüvari tümenleri 
gözükmektedir. ABkerler bunu çok ma
nalı buluyorlar ve düşmanın yanllf he
eaplannın yeni bir belirtisi olarak telakki 
ediyorlar. Düııman süvarisi keoif Alman 

DÖRD'ÜNCÖ TEMSfLt zırhlı birlikleri kütlesile çarpışnuştır. 
Bevin bugün avam kamarasında yaphlt 
demeçte 14 yaşından 65 yaşına kadar 
22 milyon kişinin orduda sivil mlidafaa 
hizmetinde ve endüstride çalışmakta ol
dt• ~unu söylem iştir. P A R A 

Her nerede taarruza teşebbüs etti ise Al
atcşile kaşıla§IJlışlardır. 

.~ ÇjNLERLE JAPONLAR ARASINDA 
, g ŞIDDETLt HARP 

PiYESi 5 PERDE § Çungking, 21 (AA) _ Çin tebJiği: 
Temsiller tam saat 21.15 te baş-§ Yirmi kadar J~pon harp gemisi. asker~e 

lar. Gişe her gün saat ıı den itiba- ~ dolu olarak dun sabah brdenbıre Mın 
ren açıktır •• Telefonla ayrılan yerler \ neh~i ağzı~da g?z~kmlişt~r. Gemilerin 
ancak saat 18 e kadar muhafaza edi- açtıgı baraJ ateıı himayeaınde Japon as-
lir. Otobüs, vapur ve tramvay te- kerleri nehrin oimal kıyısına çı~anlm!J-
min edilmiştir. ~ tır. M~harebe de~am etme~t~dır. 

1 Seltiana eyaleunde Sukinınr cenup 

AMERtKA HARiCIYE NAZIRNIN 
MOHtM BEY ANA 11 

Vaşington, 21 (A.A) - Hariciye 
nazırı B. Hul Martiniğe ve Guadeloupe
de bulunan Fransız harp gemlerinin si
lahsızlandırılması tedbirlerinin beo altı 
güne kadar tamamlanacağını ve diğer 
taraftan bir anlaşmaya varılmak iç.in ko
nuşmalara devam edldiğini söylemiotir. 


