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flln ml\nil<>,.ecatmdan mesullvet kabu] edilmez.. 

Büyiik Alman Kumandanlan harita üzerinde vaziyeti tetkik ediyorlar 

Uç ihtimal 
Üzerinde .•• 

---··-- -
Bütün difıfıatlef' toplan· 
nıış 11ulanma1ıtadır ... 

SEVKET BiLGİN 

Alman askeri sözcüleri, 1941 senesi 
~inde, Sovyetlere karşı yapılan muaz
:tarn savaşın ümit ettikleri kafi neticeyi 
venncnıiş olmasını harckitm geç başla
ınasına atfetmişlerdi. Filhakika cenup 
doğu Avrupada, Yugoslavya ile Yuna· 
•istanın Alman hamlesine mukavemet

SULHTAN SONRA 
---*---

Galip ve mat-
lup bütün mil
letlere refah 
vad ediliyor 

-*-
Eğer dül'IUt lıarelıet 

ederse Almanya da dl· 
ğer memlefıetlef' glfJI 
muamele göPecefı-

leri, kısa sürmekle beraber, Rusya har- Londra, 22 (AA) - Milli emniyet 
hinin gecikmesine sebep olmuştu. 'Nazi- nazırı Morison son bir nutkunda geçen 
ler 1942 taarruzunda bC;yte bir mahzur- umuınl harpten sonra hüküm süren inti
la karşılaşmıyacnklarmı, düsmanlanm kamcı zihniyete muariz olduğunu ve Al
ezmek idn en elvcri li zamanı seçmek manyaya karşı dürüst hareket ed:lmesi 
hususunda serbest olacaklarını iimit icap ettiğini söylemişti. Lordlar kamara
edi~ orlardı. Halbuki, bu sene Rusya kı- sında bu beyanatı mevzuubahis eden 
smm cok siirekli olması. Kızılların yedi Jordlardan biri şunları söylemiştir: 
hulı bir ejder ırib~ koo~lan başlanna • - Morisona hak vermek için değil, 
rağmen, 1reçen baz.ırandakı dev kudre~- Versaya intikamlı b:r zihniyet atfeden 
lerini yeniden kazanmış olmalan ve nı- (Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) 
ı..ıyet Anglo Saluonlan J>atı Avrupada 
kendini hissettiren baskılan vine Alman 
taarruzunu recikdrmi$tir~ Ru ~dişle 
beklenen müthiş ilkbahar tnarruzu. ra
liba bir yaz taarru1u olacaktır. 

Zira resmi Alman mahfilleri, hiıla 
•HARKOF• çevresinde ordularının mu· 
lafrer müdafaasından bahsedivor, Rus· 
lamı sayıca büyük iistiinlükleri gi)z 
önünde tutulursa bu zaferin ehemmi-

100 bin Hollan
dalı Rusvaya 
~ötürüldü 

)eti hir kat daha artar. diyorlar. Di~er Stokholın , 22 (A.A) _ Almanlar 
taraftan terazinin kefesini kendi lehle
rine eğiltecek kadar Kızı11ann yıpran- beyaz Rusyanın münbit yerlerinde 
blasını beldediklerini de ,;zıcmiyorlar. büyük çiftlikler kurmak istiyorlar .. 

Kerç muharebesi neticelenince, Al- Bu maksatla 100 bin Hollandalıyı bu 
inanlar, an~tterinin büvu ... k kısmını böl~cye get!rmişlerdir. 

.. -J • - FELEMENK KABİNESİNDE 
llarkof çevresinde toplamışlardır. Mare- nmtştKLİK 
•I Von Book kumandasındaki kuv"·et-
ler. Tim()(enko ordularının gerilerine Londra, 22 (A.A) - Hollanda ki-a-
lln'kmaia çabsırken, Ru 1ar burada yap· liçcsi VilheJmin nazırlardan Jerman-ı 
t.Jtlan savasın hayati önemini tamamen diyi harp kabinesi koordinasyon na
anlamı bulunduldarmı gösteren bir zırhğına tayin etmiştir. Vatanın kur
inatla dil manlanna a' ni şekilde mu- tarılması için sarf edilen emekler bu 
labeie edivorlar ... n. N. B.n kmllann suretle daha milsmir şekle konacak-
.. rhlı birliklerini ,.e süvari tümenlerini ~t...cır~ . .<::-:ı~~~~~~~::::.<:::::,.<;~~-,..c::: 

• 

l Almaol~r~ - -· . 
1 

•• 
gor~ 

~~,._._., _______________ , __ , __ ·----------~ 

Sovyet ta
arruzları 
durduruldu 

----·----
" Harkof" ta t~şPb-
hüs artık Almanla· 
rın eJine geçti 

-*Laponya, Murmanslı ue 
ilmende Rus lliicamlaPı 
deuam ediyof' • KGPade
nJzde RmlGP fJir nolıta· 
ya as1ıef' çılıaPdılaPsa 

da püslıünüldülef' 
Berlin, 22 (AA) - Alman kuman

danlığına göre Harkof cephesinde Al
man mukavemetinin ıiddeti karşısında 
düıman ayın 20 sinde taarruzlarını dur
durmağa mecbur olmuştur. Kızıllar baş
ka bir noktaya kar§J kütle halinde tank
larla hücuma geçmişlerdir. Düşmanın 

(Sonu Sahife Z. Sütün 2 de) 

- -- -- -- -- -
~ Paydalı yağmurlGP.. ~ - -- -E Sivas, 22 (A.A) - Vilayetimizin her : - -: tarafına bereketli yağmurlar yağmıştır.. E 
E Halit sevinç içindedir. § - -- -E * Antalya, 22 (A.A) - Vilayetimiz § - -: .kazalarının hep.ğne çiftçilerin yuzunu : 
E güldUren faydalı yağmurlar yağmıştır. § 

--
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• YRN1 ASm Matbaasında basıhnı~ .. 

lstanbula bir top mermısi düştü 

Mermi Aksarayda bir tram
vayın önünde patladı ... 
___ * __ _ 

ölen ve ya
ralanan az 

---·---
" 3" ölü, beşi ağır 

olarak 19 da 
yaralı var 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Bugün 
(Dün) şehrim'zd~ A.ksarayda Ordu cad
desi arkasında tramvay deposu ile orta 
okul sokağı önündeki geniş virajda mü
essif bir iİıfilak hAdisesi olmuş, neticede 
beşi ağır olmak üzere 19 kişi yaralan
mıştır, üç kt~: de ölm~Ur. 

(Sona Sahife Z. Siitün l de) 

Mihvere kar§ı Ruslarla yan yana. harp edecek bir 
Polonya kıtası sancak alma resminde 

Sovy~tı~re JlÖre Atlantikte harp 
---··--- -----*·---

Mahsul vaziyeti ve ihtiyaçlar ''Harkol,, ta Bir Ameri-
B - d 1- b. ·ı taarruz de- kan zırhlısı 

ug ay arın iÇi - vam ediyor batırılmış 
mesi yakın 

lzmirdc vilAyetin buğday hasadına 
Haı.iran ayının ilk haf tasında başlana
caktır. Vilayet merkezivle Ceşme, Ba
yındır ve Bergamada buğday hasadı için 
hazırlıklar yapılmakta, hasat işlerinde 
kullanılmak üzere amele tedarikine ça
lışılmaktadır. 

Menemen ve Çiğlide dağıtılan ıslah 
edilmiş Arpa ve buğday tohumları ga
yet iyi netice vermiştir. Bunların idrak 
edilen başaklarından vil~yete nümune
ler gönderilmiş, tetkik edilerek çok be
yenilmiştir. 

Arpa hasadına hummalı bir faaliyetle 
devam edilmektedir. Orak makinesi ipi 
tedarik edilememesi ve amele tedarikin
de rorluk çekilmesi köylüyü meşgul 
eden iki mühim mesele olarak ka1mak
tadır. 

* KöYL'ONUN tHTtY ACI 

Bir kaç köylilnün imzasiyle aldığımız 
bir mektupta deniliyor ki: 

cŞimdiye kadar ekmek ihtiyacımızı 

(Sonu Sahife 2. Sütün Z de) 

TJleksika mih
vere harp ilan 
etmek üzere 

- -~·---
Vaşington, 22 (A.A) - Naja adlı 

Meksika petrol gemisi Brezilya açık
larında torpillenmiştir. 

HARP İLANINA DOÖRU 

Nevyork, 22 (AA) - Burada alı
nan haberlere göre yakında Mebi
kanın mihvere harp ilan etmesi bek
len!yor. Bir Meksika petrol gemisi- ı; 
nin batınlması üzerine Alman~a~a 1 
gönderilen ültimatomdan Berlinin ~ 
verdiği cevabın tarnamiyle memnun- ~ 
luk verecek mahiyette olmadığı sa- ~ 
mlıyor. " 

>"'.~~ :">' 

~*~ ~·~ 
Bir ço1ı Alman tümenle· Almanlar 20 IHlpur, uSen 
f'I püsfıüf'tiildü. Çeteler Lılrann nehrinde de Üf 
U1ıraynada llüyölı işler gemi IJatırdılılaran 

göPüyorlar- fJlldlriyorlGP-
Moskova 22 (AA) -Tebli~ · 21 ma- Roma, 22 (A.A) - halyan reami 

yısta kı~ınuz Harkof istik~etinde tebliği: 20. Mayıat8: ltalyan saati~le 2.50 
taarruz hareketlerine devam ebnişlcr- d; B.arbarılto denızaltımız Brezılya aa• 
d:.r. İzyunı _ Bragankova istikametinde h!~lerı açıklarında F ernando v adasının 
b . k N · t·· n1 · ·· kürt··ımn .... yuz mil batısında cenuba dogru aeyre-
ır ço azı ume erı pus u ~ d b' A · 1_ d · kk··1·· hü t.. en ır merııı:an enız teşe u une -

lu9r. ta kı k 20 ta 65 Alınan cum etmi~tir. Düşman himaye teşekkül-
mayıs r , mayıs 1 · · d · 1 30 b" ·1· 
v tahr• ttik B " · k b 23 erını geçen enıza tımız.. m tonı a• 

tauçagı ed" ıp e · ızım ayı lmız toluk 40,6 santimetrelik toplarla mu• 
yyar ır. h M ·ı d t' · d b 0 A . ._ 
K · d ,.. d uh bel d çe ez arı an ıpın e ır 111erı .. an 
erçın o,.usun a m are er e- hl b" 1_ il f d b. k . zır ısına ır .. aç m mesa e en ır tor· 

vam etme. tedır. . l . .. . pl salvosu atarelt geminin baı tarafına 
• Cephenm başka kesım erınde onemli isabet ettirmiı ve zırhlı bir kaç daltilta 

bır şey olmamıştır · · d b H" mil · ( Son Sab'f < Sütun 3 t ) ıçın e atml§tır. ımaye ge en mu-
c 1 e • e kabe1e edememişlerdir. Barbarilto de-

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

HARP VE INGILIZLER 
---*---

Avam Kamara-
lriltle halinde sava a oktnklanm haher 
•eriyor. Bu da ~östcrivor ki Timoccnko, 
im cephede Almanlann ezici bir üstün
lük temin ederek Kafkasya yolunu aç· 
•alarma müsaade etmemek 1r1:mindedir. 

Rusyadaki vazivete asker gözüyle bakış 
sında harbin ırü
dümüne dair ten 

Simdi merak edilen şey şudur: 
Almanlar, 1942 yıhnın en büyük te

uviizüne haşlamak ic;i9, Harkof muha
rebesinin kendi lehlerinde neticelenme· 
irini mi beklhorlar? Yoba bu savac;. 
•akikatte, daha (a7.la ~cdkmi~ c('Ck olan 
lbüfhis taarnızun baslangıcı mıdır? 

Askeri miitPhassıslar, iiç ihtimal üze
rinde dunn·orlar: 

1 - •Fiihrero Almanyaın Baltıktalri 
-.azivetini kuvvetlendirmek kin Lenin? 
padın uptını hedef tufan bir tet'avüzle 
işe bashyacak. Kmlordunun biitün ~
'818) kanıu1ını ::vıkmab (alışat'aktır. 

"Harkof,, çevresindeki ha .. 
reketler pek müphem ... B. K R 1 P S 

UZAK OOGUOA 
* 

ı - Bitler, Napolyonun tali yıldl7.lnı 
tSonu Sahife ! . Sütun 6 da) 

iki taraf ta henüz en bi:yük 
hamlesini yapmış de~ildir 

Rusyaya başlıca yardım kapılan olan ltfunnansk ve Arkan;cli gösterir 
'harita (yardım kafilelerinin geçi§ yolu. ve 

Alman tayyare üsleri de gösterilmi$tir) 

Radyo gazetesinden : Alınan - Rus 
harb! etrafında iki taraf radyolan kec:tn 
propaganda harbi yapmaktadır]ar .. B ı 
harekatın mahiyeti açıkça anlaşılmr.
mıştır. Almanlar Kerç yarım adasında 
düŞTtlan kalmndıf,tını bildirmekte iseler 
de Ruslar henüz Kerç limanının İ~gnl 
edildiğini bile itiraf ebniş dcğild:rler. 

Alınanlar tarafından 150 bin esir alın
dığı hakkındaki iddiaya gelince, Kerç 
bölgesindeki askerler!n ve sivil . halkın 
topyekun bu :rakama baliğ olamıyaca • ı 
söy]eniyor. 

HARKOFTA 
Harkof çevresinde harekat daha m ü

himdir. Ruslar Alman cephesinin yarıl
dığını, yüzlerce köyün işgal edildiğini 
bildirirken, m1hvcrciler bunu ehemmi
yetsiz gösteriyorlar. İki taraf ta henüz 
en büyük hamlesini yapmış değildir .. 
Başlıyan harekiltın umumi bir taarruz 
halini alması dn mümkündür. 

Sovvetler Harkof un şimalinde de ta
arruz hareketlerinde bulunuyorlar. Fa
kat bu taarruzlar o kadar mühim değ:l

( Sona Sahife 4, Sütun 1 de ). 

Japonlar Avus
tralya etrafına 

Fransa - Ameri- tayyareler yı-

~ 
' SONDAKJKA 
••••••••••• 

ka miinasebetle ğıyorlar 

ri ve Almanya rımo,. acı-as*.n-da ıııı Ja· 
--* pon ısıuası ,1c1detle 

Almanya De ııaıyanın fJomlHdandı.. 
Gf'GSI a~lamaz diyOf'IGr Melbunı, 22 (A.A) - General Mak 

Artürün umumt karargahından bildiril-
Berlin, 22 (A.A) - Fransa - Amerika diğine göre Amerikan ve Avustralya 

münasebetleri F:ransız basınında muhte- uçakları Avu.stralyanın şimal batısında 
lif surette tefsir edihnektedir. Maten ga- japonlann iki mühim istila üssünü ağır 
zetesinin Fransanın hareket tarzı ve şekilde bombalamışlardır. Müttefiklerin 
müsamahası hakkındaki yazılan allka- uçakları Timor adasının Hollandaya ait 
dar Alman mahfillerinde ehemmiyetle kısmında Köpango ve Portekize ait kıs
karşılarunıştır. Bu mahfiller ıriik<metle mında da Diliye hUcu metmişlerdir. Kil
hareket etmektedirler. yangta yerde iki japon uçağı tahrip edil-

Almanya ile İtalyanın arasını açmak miştir. Hava meydanının binaları hasara 
için yapılan kışkırtıcı harekete gelince, uğratılmıştır. 
bunun hiç bir tesir yapmıyacağı belirtil- Müttefik uçakları Portmoresİ}'e hücum 
mektedir. eden bir japon hava teşekkülünü karşı

lamış, 12 tayyareden dördünü hasara uğ. 
· ( Sonu Sabile 4, Sütun 2 de ) 

kitler ya~ıldı 
-*-İnglJtef'e topPaldGPın· 

dan IJIP fıısmmı telılilıe· 
ye düşürmefı llalaasma 
da olsa Rasyaya yGPdım 

edecelı-
Londra, 12 (A.A) - Hükümet sözcü

sü Sir Staford Krips çarşamba günü 
Avam kamarasında bir nutuk vererek 
harp kabinesi Azasının bugünkü durum 
karşısında vaz.iyetlerini belirtmiştir .• 

(Sonu sayfa 3. Sütün 1 de) 

Auuatmlya B41ku.mandanı Gene-ral 
MAK ARTV.R 



SAHiFE 2 • YENi ASIR 
x 

23 MAYJS CUMARTE$1 J9~?,_ .. 
ISTANBULA BlR TOP 

MERMiSi DUŞTO 
(Baştarnfı J inci Sahifede) 

Donanmamızın manevrası sırasında 
kam neticesinde oraya düştüğü sanılan 
bir top mermisinin sebep olduğu bu mü
essif hadise saat 14.30 da vuku bulmuş
tur. Alakadarlardan edindiğim maluma
ta ~(;re kazn şu suretle cereyan etmiştir: 

MAHSUL VAZiYETi VE 
iHTiYAÇLAR 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

karşılamak için piyasadan kumdarı ve 
ŞED-R HABERLERİ: 

nohut tedarik ediyorduk. Son el koyma ._•••••••••••••111!!1111••••••••••••••••••••••••••••••'! 
kararından sonra buna da imkan bulun-

Bu yıl kiraz Ziraat sahasında ınuvaffakiyetler 

13.35 te orta köyden hareket eden 
Ortaköy - Aksaray tramvayı tam saat 
14.30 da Valide camii önündeki istas
yondan aldığı bir kaç yolcu ile tekrar 
sefere başlnmnk üzere depo önündeki 
virajı dönerken büyük bir gürültü ile 
kazaya sebep olan mermi patlamı.ştır. 

muyor. Filhakika hasat zamanına pek 
az zaman kalmıştır. Fakat önümüzdeki 
15 günlük devrede ihtiyacımızı temin 
için büyük sıkıntı ile karşılanmaktayız. 
Acaba hasat ::nevsimine kadar nohut ve 
kumdan ihtiyacımız temin edilemez mi? 
Salahiyettann dikkatini çekmenizi dile

ve balık çok Kükürt ihtiyacı güzel bir 

Merminin patladığı yer ile yoluna 
aevam edC'n tramvay arasındaki mesafe 
bir kaç metreden ibaret bulunduğundan 
mermi serp:ntileri tamamen tramvayın 
Motrisi :]c romorkuna isabet etmiş ve 
bunları ehemmiyetli surette hasara uğ
ratmış, vatman ve biletçi de dahil ol
mak üzere içinde bulunan yolcuların 
aftır ve hafif surette yaralanmalarına 
sebep olmuştur. Bu esnada Pazar ma
hallindeki bir bakkaldan yoğurt ve çiroz 
alarak evine dönmekte olan Mazhar is
minde 15 yaşlarında bir çocuk misket 
parcalı.nnın isabeti ile ölmüştür. 

riz.> 
TOHUMLUK BULUl\TMUYOR 
cTohumluk tedariki ezeli derdimizdir. 

Bazı arazi rahipleri zirbat seferberliği
nin kendilerine tahmil ettiiil vazifeyi da
ha iyi anhyarak şimdiye kadar işledik
leri araziyi işlemek için tohumluk teda

pahalı ~ekilde halledildi 
-----··-----

KiPaz ucuzlamıyacalı, En mülıemmeı lıülıürdü n toPlHısı 5,5 lfra • Halla· 
baldı fiatı arıacalımq!-· bata mıısaııat olan böce lılerin bnllası • BoPnolHI 

İnfilak sırasında hadise yerinden geç
mekte olan tramvay arabası cidden me
sut bir tesadüf eseri olarak patlamarun 
intişar sahasını daraltmış, mermi parça-
1annm etrafa serpilmesine blı, olmuş.
tur. 
İnfıWo müteakip zabıta derhal icap 

eden tedbirleri alnu$ ve ilk olarak ya
ralılan hastaneye naklettinnistir. Hadi
seden haberdar edilen müddeiumumi 
Hikmet Onat. beraberinde müdde!umu
nü muavinlerinden Ziya Yazgan ve adli
ye dOktorlan olduğu halde kaza mahal
line gitmiş, tahkikata bizzat el koymuş
tur. 

Yarahlardan Cerrah paşa hastanesi.ne 
kaldırılan Pertevniyal lisesi talebesinden 
225 numaralı Hamdi .adında bir genç te 
bir müddet sonra aldığı yaraların tesi
riyle ölmüştür. Alakadarlar geç vakte 
kadar hAdise mahallinde tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

AJANSIN VERDİÔİ MALUMAT 

Ankara, 22 (A.A) - 22 mayıs cwna 
günü saat 14.30 da Marmarada manev
r& yapan donanmamızın tecrübe atışları 
arasında uçak savar t.oplanndan abldığı 
kuvvetle muhtemel bulunan bir mermi 
İstanbulda Aksaray tramvay deposu 
önündeki meydanlığa dü.-şerek oradan 
gC'<;ıeJllerden ve Orta köy - Aksaray 
tramvayının içinde bulunan vatandaş
lardan üçünün öllimüne ve beşi ağır 
olmak üzere 14 kişinin yaralanmasına 
sebebiyet vermi$lir. Bunlardan başka 
9 ki~nin de müdavab yapıldıktan sonra 
evlerine gönderildikleri öğrenilmiştir. 

Hadise Ankarada derin bir teessür 
uyandırmıştır. Haber aldığmııza göre 
olenlerin ~nazesi hükümet tarafından 
ka1dınl&e11ğı gibi, ağır ve hafif yaralıJa... 
rm tedavileri de htıkümet tarafından 
yaJ)bnlacak ve bunlardan muhtaç olan
larm ailelerine yardımda bulunulacak
tır. 

------------~--------lf arfctye wnmni 
ııaı11ıı ıstan11aıcıa.. 
İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Hariciye 

umumi kAtibi B. Menemencioğlu şehri
mize gelmiştir. Bir kaç gün İstanbulda 
istirahat edecektir. 

---o---
Vilciyet llütçesının 
ta.sdilıi IJelıleniyop-
izmir vil!yeti hususi idare bütçesi 

tasdik olunmak üzere vekiller heyetine 
verilmiştir. Bütçenin tasd!kli olarak ay 
sonundan evvel vilAyete iadesine intizar 
edilmektedir. Bu suretle haziranın ilk 
gününden itibaren yeni büt(e yürürlüğe 
girecektir. 
Maaş zamlarından mütevellit bütçe 

açığını İzmir defterdarlığı ödiyecektir. 

---------~--~----MArBAACILAR YE 
SABUNCULAR 
BiPlilılerl lıuruJdıı 
Mıntaka Ticaret müdürü B. Ekrem 

Ediz.in reisliğinde dün matbaacılar ve 
Sabuncular toplanarak birliklerini kur
muşlardır. Formaliteleri b!r komite ha
zırltvacaktır. 

rı 
il 

rikine ihtiyac duymuslardır. 
Halbuki hariçten tohumluk tedariki 

imkanı bulunamamaktadır. 

ALMANLARA GÔRE 

iz.mirde kirazın kilosu peraken 60 
kuruşa satılmağa devam ediyor. Bu se
ne müstahsil çok nazlı davrandığından 
kiraz fiatının düşmeyeceği söylenmekte
dir. Yakında Kemalpaşa kazasında kiraz 

(Baştarah 1 ind Sahifede) bayramı yapılacaktır. 

şiddetli rr.ukavemetine rağmen Alman Evvelce Kemalpaşa kazasında yapılan 
kıtnları araz.i kazanmışlar, ormanlık bir kiraz bayramı büyük alaka uyandırır ve 
sahada bir çok tahkim edilmif tepeleri kiraz istihlakine bir vesile teşkil ederdi. 
düşmanın elinden alını~lardır. Halbuki son senelerde İz.mirde kiraz 30 

ALMAN TEBLIOI kuru....~ perakende o1arak satılırken Ke-

Beli 22 (AA) _ H--- • malpaşada kiraz bayramı günü 50 kuru-
r °'K l"UlllAll resmı k d t ld v •• ··1 kt d. B •-LliV• __ 1 k'l şa ·a ar sa ı ıgı goru me e ır. azı 

~ gı: _erç savcapannın ~nunu tet ı müstahsillerin bu ekildeki h ketleri 
eden temizleme hareketlen nrumda k" b 1 ş .. . are • • 
19421 · daha ·'·--·- B d ha ıraz. ayram anna gostenlen. eskı ala

ear •~uuu-.tır. un an Ş- k t ·· · ·ı k"l 
ita 36 tank 284 top, bir zırhlı tren ele e alnın. t8:mameıı sonmesıne vesı e teş ı 

• :1-:....: B __ L _ _ _ ,_ b y emış ır. 
geçınuu.09ur. u :ralUU11Ulr u sa'V11fta BALIK FtATLARI 
Rmlardan alınan e.ir sayımıı 169108 Her sene bu · d ı..-Iık r· ., _ 

d d . · _!L d 284 mevsım e va ıal.illrı-
a e ıne ve ganımet ıııuı.tanru a nı d .. r·~.. ·· ·T· k · d. b ık f" 
tank 1379 topa çıkarmıtbr. tln uş .. ukgul goruk ud: enBşım ı abı 1 ı-

B ha -Lla s· asto 1 a arı yu seme te ır. unun se epe-
om ~~ runız ıv po un ce- rinden biri Ankara a fazla mikdarda ba-

nubunda hır tıcaret vapurunda yangın 1 k k d·ı .d.Y 
_L la d ı sev e ı mesı ır. 
çmannıt r ır. n·· k d ı k bal k f. 1 H ık f ha besi d d- b.. un pera en e o ara ı ıat arı 
.. a_ o mu re _ n_ e upnanın ~- şöyle idi: 

tün hucumlan pek buyuk kayıplarla pus Çupur 180 k T 180 k 
L- -ıd-lc bb.. . d" Al a uruş, rança uruş, 
&urtü u te~ ıronra t~~ us ~ım 1 - Kefal 130 kuruş, Levrek 170 kuru , 
manlann elıne geçmıştır. Barbunya 300 kunış. ş 

DIOE.R CEPHELERDE Görülüyor ki fiatları itibariyle balık 
Ilmen gölünün cenup doğusunda düş iz.mirde mahdut sofraların lök's bir mad

manm neticesiz. hücumları devam edi- desi olmuştur. Fiatların dahada yüksele-
yor. ceği de ileriye sürülmektedir. 

Loponyada kıtalanmız ileri hareket- -·-----
leri esnasında toprak kazanmışlardır. Bu 
uvaflarda bir Rus grubu yok edilmiştir. Hasta tara çavdar t>-k· 

kola yarım adaanda bir limanda or-
ta büyüklükte üç ticaret vapuru hasara mt>O-i v~ri lec~k 
uğratılmıştır. Bunlardan birine kaybol· r"I 
muş göziyle bakılabilir. 
Doğu cephesinin gerilerinde Macar 

ve Alman tesekkülleri orta bir çeteyi 
yok etmi§lerdir. 

Uçaklamnız son giinle"de düımanın 
bir çok bomba ve nakliye uçaklarını dü
şürmüslerdir. 

LAPONYA VE 
MURMANSKTA 
Bedin, 22 (AA) - Bolşnoikler La-

ponyada olduğu gibi Murmansk cephe
sinde de latalanmrza arka arlcaya hücum 
etmi~lerdir. Salihiyetli a.keri mahfille· 
re göre Murmansk cephesinde bz:ı1lar 

Nihayet lzmire Çavdar unu tahsis 
edilmiştir. Günde 40 kilo Çavdar unu 
belediyenin gösterdiği Kemeraltındaki 
bir fırında verilecek ve orada her gün 
muntazam surette Çavdar ekmeği çıka
rılacaktır. 

Çavdar ekmekleri yalnu hastalara ve
rilecektir. Hastalar hastalıklarını tasdik
li bir raporla iaşe müdürlüğüne bildire
ceklerdir. Raporlar tetkik edildikten 
sonra hastalara birer Çavdar ekmeği fişi 
verilecektir. Bu fi,Ie ve ekmek kartlan 
mukabilinde Çavdar ekmeği alınacak
tır. 

37 tahur, bir çok topçu ve ta.n.k. birlik- -·----
lcri yığmışlardır. Doğu cephesinin diğer ZABfl'ADA 
nokblarında karlar eridiği ve bahar gel 
diği Mlde Murmanskta kış ve kar fub
naları devam etmektedir. 

KARADENtZ.DE RUS 
CfKARMASI 
Cenup kesiminde Alman karakolları 

6 7 hücum püskürtmüşlerdir. Bir deniz 
livasının himayesinde 6 taburluk bir 
kuvveti bir noktaya çıkarmıştır. Kara
kollarımız ilk önce geri çek1mişlerse de 
14 • 1 S Mayıata mukabil hücumlarnnız
la bolşevilc.ler püskürtülmüı, kaybedi
len arazi geri alınmıştır. 

20 Niandanberi düşman cephede 20 
bin ölü nnniştir. 

-------·---.a-----
SULHTEJI SONRA 

(8&$tanfı 1 inci Sahifede) 

sözlere cevap için söı abyo.nmı. Adale
te he1>imiz taraftanz... • 

Hükümet namına lord Kranvon ten
kitlere cevap vererek demiştir ki: 

• - Adalet prensibi, uğrunda müca
dele etti~ prensiplerden bir:dir. Biz 
OOaleti Almanya dahil bütün milletler, 
hatti N~ şefler için istiyonız. At
lantik beyannamesi. Versay esasların-
dan başkadır. Bu beyanname galip ve 
mağltlp bütün milletlere refah vadet
mektedir. Ejter Almanya dürüst hare
ket ederse d!ğer memleketler gibi mu
amele görecektir. Morison .işte bunu 
söylemiştir .. • 

Gayri meşru çocu
~unu ötdiirmiiş! 

Karşıyakada oturan cZ> adında bir 
kadının doğurduğu çocuğu kasden öl
dürdüğü iddia edilmiş ve ceset hastaha
neye kaldırılarak otopsi yapılmıştır. Bu 
çacuğun bir izdivaç mahsulü olmadığı 
iddia dilmiştir. e 

BİRKADIN 
rRAMVAYDAN DVşrU 
Mısırlı caddesinde 502 sayılı evde otu

ran Şaban kızı Meryem Elhamra sine
ması civannda teJaşla tramvaydan atla
mak istemiş, düşerek başından ya~ 
mış ve hastahaneye kaldırılmıştrL 

9 Yofında ~ağa Nlıı!-
Saadettin aclın<la biri, 9 yaşında Or

han adında bir çocuğa rakı içirdiğinden 
hakkında meşhut suç muamelesi yapıl
mıştır. 

Kı ,. lıaçırma hiidiselePi .. 
Tire kazasının Mehmetler köyünde 

Mehmet Güngör ve Osman ~sur adla
rında iki şahsın T 3 ya~ında Sabriye Er
kan adında bir kızı zorla ve silahla teh
dit etmek suretiyle kaçırdıklarını yaz
mıktık. Suçlular zabıtaca tutulmuşlar ve 
adliyeye verilerek tevkif edilmişlerdir. 

Tirenin Boğaziçi nahiyesine bağlı 

danları bekayasından Dö Kakin oğulla
n artık harp ve s:yaset sahasında bir 
kudret gösterecek vaziyette olmadıkJa
rını bildikleri için yardım istemek mak
sadiyle Papaya bir murahhas heyeti 

y AZAJf: s11•~man Küfre gönderdiler. Diğer taraftan Yanya Ar-
-~ ~ navutlan namına bir rahip te İspanyaya 

--6 

"I lam ansiklopedisi,, hakkında 

gitti) diyor. 
Bu ifadede sükut ile geçiştirilmiş mü

him bir hakikat var. 
Malfun olduğu veçhile muharririn an

latmak istedijij tarih Osmanlılann Ak
denizi kendi bavrakları için bir havuz 

Bosna Rerselı lfgcd edJllrJıen - ildeniz bir rürlı haline kovdukları b!r devirdi. Mncarla
llavııza llaJine geldiği sıralarda • Arncwatların rın, Venediklilerin mağltlp edilmiş, dün-

ö ... _. BaJ yanın en kıymetli bir bahri üssü olan 
Z .,...anı Ve Jıan harlJI.- Arnavutluktaki Ölgiin limanının Os-

B:r hiçten vukua gelen bir cinayetin lanndan bir çoğu Bosna ahalisi ile bir- manlılara geçmiş, Kılıç Alinin bütün 
varislere kendi elleriyle kan almak hak- liktc Avusturya ordusuna karşı hareke- Akdeniz limanlarındaki ecnebi gernileri
kını vermesi, daha doğrusu kan gütmek te geçtiler) diyor. ni oldu.klan yerlerde demirleyip pinek
ınecburiyeti evvela o iki familya, sonra Halbuki Yeni pazar esasen Bosna sa- lemcğe mecbur eylem.iş bulunduğu bir 
r<kraba ve taalJUkat. daha sonra kabile- yılıı-dı. Yeni pazar ve ha.valisi kfun:.len zamandı. Kendisinden yardım istenen 
ler arasında yekdiğeriyle düğümlbmiş Boşnaktır ve AvusturyaWara karşı va- Papa., yahut İspanya her hangi bir mu
öyle nihayetsiz bir felaket zinC:ridir ki tanlnrını mildafaa eden de bunlardır. avenet edemedi ise o bunu babalarının 
buna insaniyet ruunına acımamak elden Binaenaleyh bu hareketi Arnavutlara hay:-1 için değil, Osmanlı donanmasının 
gelmez. mal etmek doğru değildir. korkusundnn yapamadıkları İşaret edil-

Ziraat Mücadele istasyonu çelıirgelerl 
öldüren bir ilaç yaptı.. 

Salahiyetli makamlardan verilen ha- HUBUBAT BtTLER1YLE 
berlere göre ziraat vekAleti mütehassıs- MOCADELE 
larının Keçiborlu fabrikası ile yakından 
ve sık .sık temas ederek iki senedir bağ
cılarımıza ucuz ve elverişli bir kükürt 
tipi meydana getirmek için devam eden 
ça~ınaları son yapılan denemelerle 
muvaffakıyetli netice vermiştir. Yeni 
hazırlanan kükürtten lzmirc iki vagon 
getirilmiştir. 

Bu kükürt sarı kükürtlerden ve Av
rupanın bütün kükürtlerinden daha mü
kemmel ve daha ucuzdur. Torbasının en 
çok beş buçuk liraya satılacağı haber 
alınmıştır. Halbuki bu sene kükürt fia
tı 1 O lira olarak tesbit edilmişti ve bu 
fiat üzerinden tevziat yapılmakta idi. 
Yarı yarıya ucuz ve hastalıklara karşı 
en iyi bir kükürt olması ve içine hiç bir 
şey kanştmlmadan lı:olaylıkla kullanıl
ması itibariyle bağcılarımıza ve memle
ket bağcılığına ziraat vekaleti ile Keçi
borlu fabrikasının yaptığı bu hizmet 
tak.dire değer • 

Buğday ve bütün hububat bitlerinin, 
fasulya, börülce böceklerinin ambarlar
da yaptıkları büyük zararların önüne 
geçmek üzere geçen sene toprak ofisi 
ambarlarında açılan büyük denemeler 
muvaffakıyetle neticelendiği için toprak 
ofisi bu ay içinde Bornova ziraat müca
dele istasyonunun bu iş için hazırladığı 
Ertemen - Kü tozundan 40,000 kilo satın 
almıştır. 

BöCEK VE ÇEK!RGELER.l 
öLDüREN1LAÇ 
Şark vilAyetlerimizin hububatında 

önemli zararlar yapan ve yerlilerce kımıl 
adı verilen böceklere karşı Bornovada 
mücadele istasyonunun hazırladığı ve bu 
zararlı böcelderi öldürmeğe muvaffak 
olduğu Kımılit adındaki il§cın bu de
fa çekirgeleri de öldürmek için gayet iyi 
bir vasıta olduğu tecrübelerle sabit oldu
ğundan İzmir ve Manisa vilayetleri için 
5 ton Kımılit satın alm.mış ve çekirge 
sahalarına sevk edilmiştir. 

lzmirin k
.. .. 
omut ihtiyacı 

Maden kömürü yokluğu
na n eydan verilmiyecek 
Senelilı Jıömür ihtiyacı ı eslJit edildi, deniz uası· 
tası ı.uıunursa ihtiyaç lı olaylılda Jıarplanacalı .. 

Mahdut rncsuliyetli kömür müessese
si lzmirin kömür ihtiyacını karşılamak 
üzere yeniden bazı teşebbüslere giriş
miştir. Bize 7erilen malilmata göre mü
~se bu yaz. mevsimi içinde hem güniln 
ihtiyacına cevap verecek hem de kışlık 
kömür stoklarını temin edecektir. 
Yapılan hesaplara nazaran tzmirin se

neli.it kömür ihtiyacı 100,000 tondur. 
Bunun 90 bin tonu Maren - Lave ve 
zero - diz olmak üzere miden kömürü, 
10 bin tonu da kok kömürüdür. Fabrika
lann ihtiyacı meyanında kullanılmakta 
olan Linyit kömürleri bu heırabm harici 
kalmaktadır. 
Fabrikaların gündelik ihtiyaçları ge-

Bir Çimento ıadPI 
Maltlııtm oldu.. 
Çimento ticaretiyle iştigal eden B. Ali 

7..orlunun 200 kuruşa satılması icap eden 
çimentoları 350 kuruştan sattığını ve tu
tularak milli korunma mahkemesine ve
rildiğini yazmıştık. 

Milli korunma mahkemesinde suçlu 
dün müdafaasını yapmış ve iddia ma
kamını işgal eden B. Necmettin Yeşil 
iddianamesini serdeylemiştir. 

Bundan sonra suçlunun dört ay müd
detle ağır ha~e. 600 lira ağır para ce
zasiy le mahkOmiyetiyle, bir buçuk ay 
deposunun ve dükkanının kapatılarak 
ticaretten men'ine ve 363 torba çimen
tosunun da müsaderesine karar veril
miştir. 

Ayaklı kırı köyünden Osman Şanlı ve 
yanına aldığı İbrahim öz, köy halkından 
tbrahim Yılmazın evine girerek tbrahim 
Yılmazın 15 yaşındaki kızı Ay~i zorla 
kaçırmışlardır. Suçlular aranmaktadır. 

Bununla beraber, kendisine tahsis 
edilen saha içinde bir çok tarihi ve ilmi 
bilgileri üçüncü, beşinci derecedeki kıy· 
metlere feda eylemektedir. 

Söyle ki: 
1 - Eserin en zaif tarafı din ve ahlak 

bahsidir; muharrir Arnavutların kadim 
dininden ve o dinin Yunan esatiri ile 
olan ihtilatlanndan bahsetmediği gibi 
Ortodoks, katolik cereyanları arasında 
İslamiyeti kabul eden Arnavutların bu 
dine rağbet sebeplerini ve İslamlığı yay
mak için yapılan teşebbüsleri sükOt geç
miştir. Halbuki bunun kendine mahsus 
bir ehemm!yeti var. 

Arnavutluk hakkında müte~ddit ı>ser
ler yazmış olan doktor Han Arnavut ru
hiyab hakkında çok ince noktalara te
mas ettiği gibi bay Mazhar Osmanın 
(Tababeti ruhiye) namındaki eserinin 
667 inci sahifesinde de bu hususta çok 
enteresan izahat mevcuttur. 

çenlerde 1zmire gelmiş olan 5500 tonluk 
bir parti kömürle temin edilmiş ise de 
bu kömürlerin bitmesi gün meselesidir. 
Haziranın ilk haftası sonunda Zongul-
daktan Mete vapuriyle 1zmire bir parti 
kömür getirilecektir. 

fzmirin senelik kömür ihtiyacı veka
lete bildirilm~ ve vasıta verilmesi prog-
rama girmiştir. F.ğer den.iz vasıtası te
min edilirse halkın ve fabrikaların kö
mür ihtiyacı kolaylıkla karşılanacaktır. 

Halen t zmirde Sömikok kömürü mev
cut değildir. Belediyenin gündelik 8 ton
dan ibaret kok istihsalitı muntazam su
rette halka verilmektedir. 

MANİSA. 
MelNua şeltrlnıfzde 
Manisa mebusu B. Rıdvan Nafız Ed

giler Manisadan şehrimize gelmiştir. 
----o----

BUGVHKV ve YARINKİ 
Spor mmalHllıalarr 
Bugün ve yarın yapılacak spor müsa

bakaları şunlardır : 
Bugün Voleybol, saat 15 te Göztepe

Şark sanayi arasında, hakem Cevat Ta
ner .. Hentbol saat 16 da, Altmordu-Ateş 
arasında, hakem Besim Böke.. Basket
bol, saat 17 de, Pamuk Mensucat _ Al
tay arasında, hakem Kemal Özerdim ... 

YARINKİ MÜSABAKALAR: 

Voleybol, saat 15 te, Demirspor-Sark 
Sanayi arasında, hakem Besim Böke .. 
Hentbol, saat 16 da, Altınordu - Pamuk 
Mensucat arasında. hakem İzzet .. 

Basketbol, saat 17 de, Göztepe - Yün 
mensucat arasında, hakem Sait Odyak .. 

Türk ordusu ile Arnavut ve Karadağlı
lann tarihte kanlı izler bırakan asırlık 
mücadelesine dair bir harf bile yazılma
ması tevil götürmez bir eksiktir. 

5 - Arnavutluğun nasıl ve ne sebeple 
Osmanlı idar.esine geçtiğini uzun uzun 
anlatan muharrir Balkan harbinde Ar
navutluğun kaybedilmesi sebeplerinden 
ve bilhassa .Arnavutluğun bisc;esine dü
şen mesuliyetlerden bahsetmemiştir. 

6 - Meşrutiyet tar-hinin en önemli 
bir şahsiyeti olan kolağası Niyazinin 
Balkan bo7.gununda hastalığından ötüril 
Avlonyadan vapura binerken bir kaç 
haftalık müstakil Arnavut muvakkat 
hükümeti tarafından öldürüldüğü işa
ret edilmem.iştir. 

7 - Meşrutiyetten sonra Arnavutluğa 
karşı tatbik ed!len siyasetin hatalann
dan bahis bir harf bile yok. 

Hülasa : Hemen hatıra geliveren bu 
noksanlar bile bu bahsin ehline yazdı
rılmamış olduğunu ispat eder. 

-SON -

Uçihtirral 
iizerinde .• Q 

-----·----Büt iin dilılıaııer topıan· 
mış balanmaJıtadır ... 

( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

karartan ::\toskovanm zaptı rüyasındarı 
vaz ge(memiştir. Bunun iç.İn dünya as
kerlik tan1ıinde eşi görülmemiş bir t: 
cavü:r. hazırlamıştır. Bütün kış ıne'sı• 
minde büyük kayıplara katlanarak mu
hafaza ettiği Rjev - Vıazma ve ()reldeıt 
Moskova üzerine üç muazzam akın ya· 
pacakbr. 

3 - Alman devlet re.isi, her şeydcrı 
cvveJ Kwlordu hayaletinden kurtuıırıak 
istediğine göre, en büyük taarnız110U 
yine cenupta yaparak Rusyayı Kafkas· 
lardan ayınnağa, mihver orduları ara· 
sında bir birleşme kapısı açmaia çalışa· 
caktır. 
Japonların bu yaz ~'Sİmİnde yapa· 

cakJan büyük hareket Hindistana taar· 
ruzdan ibaretse K~yı hedef ttı· 
tan Alınan taarruzunun daha ....,.alı 
olacağı şüphesi:r.dir. Ba takdirde, içinde 
bulunduğumuz senenin en heyecanlı 
savaşlan Kafkuyaya ve .Hindistana hi· 
kimiyet sava lan olacaktır. 

Şimdilik dikkatler Harkof üzerinde 
toplanmıı.ıtır. İki büyük ordu inat \'C . ' 
şiddetle birbirinden hiç geri ka]JDJ)'an 
bir cüretle dövüşmektedirler. Almanla· 
nn itiyatlarına sadık kalarak gözlerin 
llarkofa çcvrilmi~ bulunduğu sarada, 
başka bir noktada bi.r şaşutmaç yapaıa· 
ları i.mkinsız delildir. Bu sebeple yaka· 
rıda işaret ettiğimiz ihtimaller askeri 
mütehassısları meşınl etmektedir. 

Bir İsveç gazetesine ~öre. .BusJar, 
lıarbin ilk beş ayında Almanlardan çok 
scyler öğrenmi~lerdir. Bilhassa kı$ har· 
bi işlerine yaramıştır. Buı;inkü Rus 
cephesi, 1941 elen fazla sertleşmiş, zırhlı 
kuvvetler büyük öl(ilde artmış, km)la· 
nn tank savar toplan, harpten abnaJI 
derslere ı-öre Wih edilmiştir. Bu sebeP" 
le Almanlar Rus müdafaa hatlarına hu
lül edebilmek i(in, ge(ell yazda yaptık· 
lan taarruzdan kat kat daha kuvvetli 
taarruzlar yapmaia mecburdurlar. Mü· 
hiın bir ha ka nokta da Ruslann bı!J 
taar.ruz kudretlerinin çok artmış olndl· 
sıdır,u 

Hülisa doğuda yaz girimi harpleri, 
Almanlar için, pek te elverişli sayılama· 
yacak şartlar içinde ~ıştır. 

ŞEVKEr BiLGiN 
----o---

Denizli Lisesi 
ulsmet Inönü" 

adını aldı 
* 1' eni ismi ndinaselJeflle 

lisede ı.ır tören yapdd._ 
Denizli (Husu.si) - DenWi. lisesinin 

ismi c1smet İnönü> lisesi olmuştur. Bu 
kıymetli adın liseye verilmesi münase
betiyle bir tören yapılmış, vali B. Os
man Nuri Tekeli kalabalık davetlilerin 
huzurunda, lisenin yeni ismini gösteren 
levhayı üzerindeki bayrağı alarak ~ 
ıruştır. Lise müdür veliki B. Şevk.et 
Acuner, lisenin kısa tarihçesinden ba
hisle kısa bir hitabede bulunmuştur. 

Deniilililer, böyle ünlü bir ismi taşı· 
yan liseye malik olduklarından dolayı 
iftihar duymaktadırlar. 

JJt Jalara ue IJunJap. 
la muameleye tdllf 

olanJaıea.. 
İZMİR ASKERLiK ŞUBESİ BAŞ

KANUC.INDAN : 
339 doğumlu ve bunlarla muamele

ye tAbi erabn ilk ve son yokla.mala
n her ikisi birden ya.kında yapıla
caktır. 

Nilfus cüzdanı olmıyan}arm ~di
den nüfus cüzdanlanru tedan1t et
meleri lazımdır. 

JJJ. JJ4 doğıanlalal' 
izMtR ASKEJUK ŞUBESİ BAŞ

KANLilaINDAN : 
333 ve 334 doğumlu ihüyat eratın 

senelik ihtiyat yoklamalan 25/5/942 
tarihinde başlıyacaktır. lan olunur. 

Tayvare 
Sineması 

TEL: 3646 
İki mükemmel filim birden 

- 1-

Elence sözlü ue 
ıarlıdı 

Veda Şarkısı 
Baştan başa şarkıh bir aşk faciası 

-2-

Hotel Zahar 
* * mek hakknnil•et ica;ı idi. 

.Ansiklopedinin Arnavutluk bahsinde 
muharrir, Berlin muahedesi icabı ola
rak Bosna He.rsekin Avusturya Macari'>
tan ordusu tarafından işgal edildiği za
manı anlatırken (Yeni pazar Arnavut-

Muharrir: 
(Macaristanda, çoktan beri uzayıp gi

den hudut çarpışmaları nihayet 1593 ten 
1606 ya kadar süren büyük bir muha
rebe şeklini alınca eski Arnavut hane-

Muharrir mütemadiven Arnavutlar 
ve Arnavutluk diyn bahıs mevzuu ettiği 
keyfiyetleri birbiriyle cok kanstırmak
ta. hususi b:r durumu alelekser llmnm 
Arnavutluğa teşmil etmekteciır. 

2 - Balkan harbinde Arnavutlukla 
tarihi münasebetler kesilirken Gigalar
la Tosknların Osmanlı ordusuna karşı 
takındıkları menfi vaziyetlerden Toska
ların kininin bir hiyanct derecesine var
dıgını saklamamak lazımdı . 

3 - Arnavutlann ana vatanı yani ;)z 
Arnavutluk neresidir? Bu çok mühim 
noktanın izah cd;lmernesi Osmanlı tnri
hi 'bakımından büyük bir noksandır. ( ' 

(.) Mareşal Fe\rzi Çakmabn Garbi S 
Rumelinin sureti ziyaı hakkında verdiği 

Eski Viyanada geçen Fransaca 
sözlü ve miizikli filim 

OYUN SAATLARI: 
VEDA ŞARKiSi-: 1.15 - 4.15 • 7.15 

4 - Arnavutlarla Karadağlıların ve 

'\."C Yıldız matbaası tarafmdan basılan 

konferanslarda bu bapta malilmat var
dır. 

Otel Zahar : 2.45 _ 5.45 - 8.45. § 
u Yarın Pazar 11.15 te ilave matine ~ 
.,.·~~K 



2:t MAYIS CVMAR'J'ESI YENi ASIR -
tf ARP VE INGıLIZLER 

(Bnştarafı 1 inci Sahifede) Horsa 
){azır askeri kıtaların ve hava kuvvet-

lerinin uzak yerlere süratle nakli hu- 3o Öztürk şi. 
!Usunda mevcut zorluklardan bahsede- 23 Mazhar İzmir 0 , 

tek; demiştir ki: 17 Nihat Üzümcü 
- Bu hususta düşmanlarımız bizden 70 YekWı 

daha iyi bir vaziyette bulunuyorlar. Al- 198406 Eski yekWı 
tnaıı ve İtalyanlar Avrupadn iç muva-
sa.le hatlarına sahip oldukları için kuv- l98476 Umumi yekun 
'-'etlerini bir yerden bir yere cabuk nak- ~~: ~ 
ledeb iliuorlar. Biz ise daima dolambaçlı 

J No. 9 
\e uzun yollan takip etmek zorundayız. 

$imdil'k Pasifiği kontrol eden Japon- No. 
10 

ÜZÜM 
47 25 
47 
47 50 

rn;.;;;;;··;~ı::-ı 
47 50 ; ık dükkan ~ 
48 § Yapıcıoğlunda Yusuf Dede cad- S 
4 7 50 N desinde 54 numaralı 30 senelik 

48 
49 
51 
54 
58 

U mÜ§lerisi bulunan hırdavat, tuhafi-
§ ye, tütün, müskirat ve posta bayi
S§ Iiği bulunan bir dükkan devren sa-

s blacağmdan içindeki sahibine mü-
S racaat. 1 - 3 ( 1225) S 
~C""~.,......~~~~~ 

lZMtR ASLi:YE 1 NCl HUKUK HA
K1ML1ôİNDEN: lar da deniz naklıyatı bakımından elvc- No. . .11 

l'İsli bir durumdadırlar. Bu durum kcn- iNCiR Hazinei maliye tarafından lzmirde 
cUlerine. da rbe indirmek istedikleri her 50 Konyalı ~ükrü :J6 50 36 50 Bucada Servili sokakta 9 No. lu hanede 
Yerde kuvvetlerıni sür.ıtle tahşit etmek 175685 Eski yekUn ikamet eden Papa Mihal kızı İstefani 
İnıJcanını veriyor. Müttefik başkuman- 175735 Umumi yekun aleyhine İzmir asliye birinci hukuk 
d - L-. d ZAHİRE mahkemesine ikame olunan iptali tapu 
anlığı ise bu iınkfuıdan muurum ur.. 128 Ton Susam 53 50 55 50 ve tescil davası üzerine müddeialeyh İs-

Bu vaziyette daha fena neticeler doğma- tefani namına lzmir asliy:? birinci hukuk 
ll1Js olması hayret edilecek bir .şeydir. :.ı11111111111ı•u11111111111111 • 111111111111111111111111 c mahkemesi tarafından namına tastir kı-
MUVAFFAKIYETSİZLİKLERİN § An kara Hacf vosn :: lınan davetiye varakası mumaileyhanın 
SEBEBİ --------- - gösterilen adreste bulunmadığı ve ika-
Savaşlarda alınan menfi neticeler her metgahının meçhul bulunduğu heyaniy-

2aman ihmal ve beceriksizlikten doğmuş - BUGUNKU NEŞRı YAT - le iade edilme:.i üzerine mahkemece ila-
olmıyabilir. Dlişmanın ilerleme teşebbü- ~ı1111mııııı11111111111ıı11m11111111111111wıı11111111(; nen tebligat ifasına karar verilmiş ve 
sünü gecilctirmek için veya baska sebep- 7.30 Program ve memleket saat ayarı, mahkeme günü ohm 22/Mayıs/942 Cu
lerle muharebeyi kabul etmek zarureti 7.33 Müzik pl. 7.45 _ 8.00 Ajans haberleri ma günii saat ona talikine karar verilmiş 
görülerek fena bir neticeye uI,rranılmış 8.30 Müzik pl. 13.30 Program ve mcın- ve mahkeme günü olan saat onda İzmir 
olabilir. leket saat ayan, 13.33 Müzik : Türkçe birinci hukuk hakimliğinde ıshatı vücut 

Singapurda olup bitenler hakkında plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 Mü- etmesine veya bir vekili kanuni gönde
tahkikat açılması isteğine gelince hükü- zik : Riyasetieümhur bandosu 14.30-14. rilmesine dair yazılan davetiye ilan va
rnet iyi düşündükten sonra bu tahkika- 40 Ankara ilkbahar at koşularının talı- rakası lzmirde münteşir Yeni Asır ga
tın. harb!n idaresi bakımından, faydalı minleri.. 18.00 Program ve memleket sa- zctesinin 8/5/942 tarih ve 11190 numa-
ohnıyacağına karar vermiştir. at a}'arı 18.03 Müzik : Radyo dans or- ralı nüshasiyle ilan edilmesine rağmen 

MALTANIN KAHRAMANLIÔI kestrası 18.45 Radyo çocuk kulübü 19.30 nıüddeialeyha gelmediği gibi kanuni bir 
Nazır Maltaya dair şunları söylemiş- Memleket saat ayan ve ajans haberleri vekilde göndermediğinden H. U. M. K. 

lir: 19.45 Serbest 10 Dakika .. 19.55 Müz:k : nun hükümleri dairesinde hakkında gı-
- Ne millet, ne de memleketin Mal- Sarkı ve türküler 20.15 Radyo gazetesi.. yap kararı ittihazına ve mezkur kararın 

tanın uğradı~ hücumların şiddetini ve 20.45 Müzik : Kısa fasıl programı 21.00 dahi ilanen tebliğine karar verilmiş ol
bunlara karşı koymak için oraya gönde- Konrn•ma (Ana eserleri .. ) 21.15 Müzik: duğundan muhakeme günü olan 12-6-942 
rebildiğimiz büyük mikdarda tayyare Dinl;;ici istekleri 21.45 Konuşma (Şiir Cuma günü saat 9,30 da masarifi gıyabi
sayısını takdir etmlyeceğini sanmıyoruz. ve nesir saati .. ) 22.00 Müzik: Radyo sa- yeyi temin ederek İzmir birinci hukuk 
Nisan ayına kadar adaya 5000 alon ya- ton orkestrası 22.30 Memleket saat aya- hakimliğinde ısbatı vücut etmesi lüzu
pılm~r. Bu akınlarda f ngiltereye karşı n, ajans haberleri ve borsalar 22.45 mu beyan ve aksi takdirde hakkındaki 
hava hilcumlannın en şiddetli olduğu 22.5() Yarınki program ve kapanış.. muhakemenin giyaben icrasına karar 
zamanlarda atılan bombalardan faz.la verilerek bir daha mahkemeye kabul 
bomba atılmıştır. Maltanın İngiltereye -·- edilemiyeceği tebliğ makamına kaim ol-
nisbetle sathı da hesaba katılmalıdır. Norv~e i d amlar- mak üzere ilan olunur. 2861 (1232) 

AVUSTRALYAYA YARDIM Oslo, 22 (A.A) - 17 Norveçli idama 

1 

--
Avustralyaya gelince; hazırlık bakı- mahkum edilmiştir. Bunlar İngilizlerle tZMtR ASLtYE 1 NCt HUKUK HA-

nundan bu memleket Amerikan yardım münasebata teşebbüs etmişlerdir.. Bir KİMLlGfNDEN: 
sahasına geçmiştir. Fakat malzeme bakı- sandal sabn aldıkları gibi Almanlara 1zmirde hazinei maliyeyi izafetle ve
mmdan da Amerikaya bırakılmış demek tcsl:m olm~ak için silah ta tedarik ey-ı kili Avukat Cemil Erkli tarafında,? İz
delti]dir. Bizim çetin bir durwnda bu- lem.işlerdir. Ikisinin cezası müebbet ü- mırde Basmahanede Tekke sokagında 
lundujtumuz zaman Avustralya b!ze reğe çevrilmistir. 1 20 No. lu hanede tabur komutanı ölü Al-
nasıl yardım etmişse, biz de ona yardım 1 bay Hasan Hilmi varisi Zekiye Şazidil 
etmek icin elimizden ~eleni yapacağız. tZM1R BELED1YES1NDEN: ve Bucada Kızılçullu. caddes~de 34 
HARBİN GÜD'OMU' 1 _ Çocı..;k yuvasının 942 yılı (9200 I No. lu han7de Emeklı ta~~r ımamı 
Sir Staford Krips harbin güdümü kilo) inek sütü ihtiyacı, yazı iıtleri mü- Mehmet Emın ve .Adanada Tumen e:zak 

hakkındaki tenkitlere şöyle cevap ver- dilrlüğündeki şartnam~si veçhile açık 1 ambarında askerı . hesap memuru. ıken 
miştir: eksiltmeye konulmuştur. Muhammen el~evm Samsun pıyade alayı teftış ko-

- Başvekilin ezici bir şahsiyeti oldu- bedeli 1845 lira muvakkat teminatı 138 mısyonunda 6 ncı sınıf hesap memuru 
ğu için kimsenin onunla münakaşaya liradır. Taliplerin teminatı tş bankasına 40 .- 322 sicil numaralı yü:haş~ Elbistanlı 
cesaret edemiyeceği intibaı vardır. Hal- yatırarak makbuzları ile ihale tarihi Alı Ragıp 0t:k0 aleyhlerme ıkam~ olu
buki harp kabinesi Azası başvekilin fi- olan 3/ 6/942 çarşamba günü saat 16 da n.an al.a:ak. dava-;ından dolayı. 1zmır as
kirlerini milnakaşa etmeden ve kendi encümene milracaatları. lıye bınncı hukuk mahkemesınde cere-
kanaatlerini söylemeden baş eğmiyorlar. 2 - 1/6/ 942 tarihinden 30/ 11/ 942 ta-1 yan .~de~ muhak~mesi sır~smda: 
Başvekil de, diğer nazırlar gibi. harp rihine kadar döşeme ve lağım tamiratı Muddeıaleyh yu7.başı .Alı Ragıp Onko 
kabinesinin kontrolUnU kabul etmiştir. ile parkların bakımında tek yük araba- n.a~ına çı~rılan du~e~ıye 1113/942. ta ... 

ALMANYAYI BOMBARDIMAN sile kamyon çalıştırılması işi fen işleri rı~ın?w~ hızzat kendısıne teblıgat ıcra 
AhnaDyaya y&ıetilen hava bom.bardı- mUdürlUğilndeki şartnamesi veçhile ka- edıJdı~ı ~.al~e muhakeme 30/3/942 Pa

manlarından bahseden nazır demiştir ki: palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Mu- zartesı .. gunu saat. onda mah.keınede ıs-
- Bu akm1ann A1man sanayi merkez- hammen bedeli 6288 lira 75 kuruş, mu- batı vucut l?tm~.lA~ı~ çelırke? mah: 

leri ve Alman milletinin maneviyatı vakkat teminatı 471 lira 70 kuruştur. k~meye g~w~edıgı gıbı hır vekil d~hı 
Gzeıhwle yalaft teıdrleri malfundur. Ay- İhalesi 3/ 6/ 942 çarşamba günü saat gondermedıgındez;ı gı.yaben mahkeme ıc
llİ zamanda bu akınlar Rus ~p~inden 16.30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı rasına karar vcrıl.mı~ ve namına ç.ı.ka
btiyftk cltl$man hava kuvvetlerini batıya dahilinde hazırlanmış teklif mektupları r~lan 30/ 3/ 942 .~~lı gıyap ka~rı .'!~e
(eViriyor. Fikrimizce, Rus mukavemeti- ihale günü azami saat 15,30 za kadar en- r~?e ~msun bırıncı hukuk hakımlıgıne 

• d ki cümen riyasetine verilir gondenlen gıyap karan me-Lkılr mahal-
nı este emek için Avrupa kıtımna ih- 19 23 27 1· 2787 (1189) de böyle bir kimsenin mevcut olmadığı 
tbpamh bir hUmm a(lhncaya kadar - ki h · 1 · d d l ld 
niyetimiz budur • Rusyaya yapabiltte- • * me~ru atı~ ~ ıa ~ e i n:1iş o uğun~a;ı 
~· • bü·..n.L __ ...ıı b .__,1 Hava gazı idarehanesine mevcut nü- hazme v7akılı ~emil Erkli taı:af~dan ıla-
~;;;;~ en :on•• yaı:unn u hava a~ a- munelere göre 490 adet hava gazı saya- ne~ teblı.,,at 17;~~ı ~l.~p edılmış ve ta-
HİNDİSTAN MESELESİ cı, yazı işleri müdürlüğündeki şartM- lebı m':1v.afık goruld~~unden gıyap ~ar~-

iZl\UR StClLl TİCARET MEMUR-
L UôUNDAN: SAYI 4429 

Tescil edilmiş olan (Dokuma::ılar 
alım satım küçük sanat kooperatif şir
keti) nin 21/ 5. 942 tarihiyle tasdikli sir
küleri ticaret kanunu hükümlerine gö
r e sicilin 4429 numarasına kayıt ve tes
cil edildiği ilAn olunur. 

1 - StRKüLER: 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F . Tenik imzası. 
1zmirde Anafartalar cadesinde Menzil 

hanında 9 numarada kain dokumacılar 
alım satım küçük sanat kooperatif şir
keti: 
Unvanı altında iplık dokuma işleriyle 

bilumum dokumacılığa müteallik mal
zemenin alım ve satımiyle iştigal etmek 
üzere 7/Kanunusani/ 942 tarihinden iti
baren faaliyette bulunan kooperatifimi
zin idare heyeti arasında bazı tebeddü
lat vuku bulmuş, bilhassa reis Lütfü 
Yargıç istifa ederek idare heyetinden 
ayrılmış ve keza azfidan bir kişi vefat 
etmiş olmakla bunların yerlerine başka
larının seçilmiş olmasına mebni 9/ 5/ 942 
tarihli karar mucibince bundan evvelki 
sirkülerin kıymeti olmayıp keza aynı ka
rara tevfikan kooperatifi ilzam eden bi
lumum muamelat, ukudat ve teahhUdat
ta kooperatif namına aşağıda imzalan 
mevzu idare meclisi reisi ve veznedar 
Mustafa Nurettin Solak ile idare meclisi 
reis vekili Ahmet Özpirinç müştereken 
temsil ve kooperatif firması ile birlikte 
imzaya salahiyettar olduklannı bildirir, 
keyfiyetin ve imza numunelerinin naza
rı dikkate alınarak kayıt ve işaret buy
rulmasını saygılarımızla arzeder eskisi 
gibi devamı tcveccühlerinizi rica ede
riz. 

Şeriklerden .Mustafa Nurettin Solak 
imzası, şeriklerden Ahmet Özpirinç im
zası, şeriklerden Mehmet Pirinç mührü, 
şeriklerden Mustafa Şahin imzası, şerik
lerden Ali Riza Kıral imzası, şeriklerden 
Pertev Yorulmaz imzası, şeriklerden 
Ra§it Girgin imzası, şeriklerden Salih 
ünüz imzası, şeriklerden Mustafa Mfus... 
tehlik imzası, şeriklerden CeW özarslan 
imzası: 

İdare meclisi reisi ve veznedar Musta
fa Nurettin Solak şu suretle imza ede
cektir. M. Nurettin Solak: • 

İdare meclisi reisi vekili Ahmet Özpi
rinç şu suretle imza edecektir. A. özpi
rinç: 

Umumi No. 4366 Hususi No. 1/211 
Bu sirküler altındaki imza ve mühür

lerin zat ve hüviyetleri dairemizce ma
ruf İzmirde Anafartalar caddesinde 
menzil hanında 9 numarada kain (doku
macılar alım satım küçük sanat koope
ratif şirketi) adlarından Mustafa Nuret
tin Solak, Mehmet Özplrinç, Mehmet 
Pirinç, Mustafa Şahin, Salih ÜzUn, Mus
tafa Müstehlik, CelAI Özarslan, Pertev 
Yorulmaz, Raşit Girgin taraflannd~ 
vazolunduğunu tasdik ederim. Bin do
kuz yüz kırk iki senesi Mayıs ayının 
yirmi birinci Perşembe günü. 

T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 
Tenik resmi mührü ve imzası. 

Umumt No: 4366 Husust No: 1/211 
Bu sirküler suretinin dairemiz d~a

sında saklı 21/5/942 tarih ve ( 4366) 
umum numaralı aslına uygun olduğunu 
tasdik ederim, Bin dokuz yüz kırk iki 
senesi Mayıs ayının yirmi birinci Per
şembe günü. 

10 kuI'U§luk tayyare pulu ve 2 kuruş
luk damga pulu üzerinde 21 Mayıs 942 
tarih ve İzmir ikinci noterliği resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

2834 (1236) 

asliye birinci hukuk hakimliğinde ısbatı 
vücut etmesi lüzumu beyan ve aksi tak
dirde hakkındaki muhakemenin gıyaben 
icrasına karar verilerek bir daha mah
kemeye kabul ed.ilemiyeceğini tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

2860 (1233) 

mesi veçhile kapalı zarflı eksiltme ile rı dahı ıl~en teblıgıne karar verılml,'l 
le=:Hindistan hakkında şunları söy- ~tın alınacaktı:-. Muhammen bedeli olduğundan yevmi muhakeme olan 

22490 lira muvakkat temmatı 1686 lira 12/ 6 / 942 tarihine müsadif Cuma günü 
- Hindistanla müzakere kaoısı hiç 75 kuruştur. thalesi 2515 942 Pazartesi .saat 9'.3? a tali~ edi_lmiş ~evmi mezkur~a 

bir suretle kapanmamıştır. Mümkün günü saat 16,30 dadır 2490 sayılı kanu- masarifı gıyabıyeyı temın ederek tzmır 
olur olmaz bu meselenin hallini istiyo-

nun tarlfatı dahilinde hazırlanmış tr klif ----------------
J'UlsTİHSALAT VE RUSYAYA mektupları ihale günü azami saat 15,30 a inhisarlar İzmir Baş Müdürlüğünden: . 

Y kadar encümen reisliğine verilir. Halkapınar bira fabrikamızda buz imaline başlanmıştır. Geçen sene olduğu 
ARDIM.. 8, 20, 5, 23 1960 (820) 'b' b b d 11 · E b k b 

Is. 'hsal h kk d d ff d gı ı uz e e en a ri aca tahsil edilerek alıcılara teslim edileceğinden uz 
tı a ın a a Sir Sta or Krips Beledı"yemız' muhasebes'ınde 20/ 60 lı·- 1 k t · d w aemiştir ki: a ma isteyen erın ogruca fabrika müdürlüğüne müracaatan ilan olunur. 

İs ra maaşlı münhal memuriyet için 26 2830 ( 1229) 
- tihsalimiz şimdi pek büyüktür .• Mayıs 942 Salı günü müsabaka imtiha-

İzmir DeftePdarlığından : 
Satış 
No.su 

Muhammen B. 
Lira K. 

l• .:ıkat bütün harp sahalannın istekleri- niyle memur alınacağından tahsilleri or
ni Yerine getirmek lAzım olduğu tak- tadan aşağıya olmamak ve fiili askerli
Öirde bunların hepsini karşılıyacak ka- ğini bitirmiş bulunmak şartiyle talip 
'dar kuvvetli değildir. Rusyaya yardım olanların hüviyet cüzdanları ve tahsil 
siyasetine devam edeceW2:. ve askerlik vesikalariyle belediye hesap 

351 Dfünnanm en büyük lmmnnt tutmak- işleri müdürlüğüne müracaatları ilan Birinci karata, M. icadiye sokak603 ada 1 parsel 120 M. M. 
la Ru.<J ordalannın bizi bir hücum ve olunur. 23, 25, 2826 (1228) 
istila tf'!!ebbüsiinden koruduğu neti~i
ne vardık. Bu kahramanca pvretin mü
kAlahnı vermek için topraklanmızdan 
bir h...nmı tehlikeye düşüre~k bile ol
sa ieap eden harekette hn1unmak azmin
deyiz.. 

'rESEKKVR 
Sevgili babamız ve eşim deniz binba

~ılığ'ından emekli Hazım Öztürkün cena
ze merasiminde bulunmak: suretivle te
essilrümüze iştirak eden Salihli adliyesi, 
Salihli belediyesi, Parti ve Halkevi ve 
jandarma ve emniyet komutan ve erle
rine. Ziraat, Esnaf ve Ahali bankasiyle 
fabrikatör, tüccar esnaf ve Salihli bal
kır· ninnet ve şükranlarımızın ayrı ay
rı bild:rilmesine kederimiz mfuıi oldu
ğundan gazetenizle ibH\~ını savgı He ri
ca ederim .. 

Eşi Saime Öztürk. oğlu Salih
li C. M. U. Muavini Ncjat 

Öztürk ve kızı Nezahet 
Öztürk 

BVGVN LALEDE 1 

Pi11ano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 

Adıl Jmer 
Anafartaiar C. No. 557 

Telefon: 3695 

1ZMlR sıcıı.t TlCARET MEMUR-
LUOUNDAN: SAYI 2836 

Abdülgani Tatari ticaret unvanı ile 
1zmirde Mimar Kemalettin caddesinde 
32 numaralı mağazada toptan ve pera
kende olarak manifatura ve yerli doku
ma ticaretiyle iştigal eden Abdülgani 
Tatarinin işbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4428 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 2836 (1241) 

BUGVN TANDA 
4 ÜNCÜ UCUZ Fİ ATLAR HAFTASI 

3 BÜYÜK FİLİM BİRDEN 1 - TÜRKÇE BÜYÜK FİLİM 
BİR 'rVRKE GÖNVL GÖNVLLV 
VERDiM ('J'iiPJıçe) KAHRAMAN 

2 •• DACLAR KRALI 
TÜRKÇE 

J ··KARA CAN'J'A 
4 - RENKLİ MIKL 

Garry Cooper - Ray Millant 

2 •• SİNGAPVR YOLU 
Doroti LamUI' - Bing Krosbiy 

4 •• Memlelıet jurnaJı 

352 

553 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

icar 
No. 

35/1 kapı No. hane 4001 00 
Tepecik M. 1 2 l 5 inci 80kak 2 l 7 8 ada 1 parsel 2 4 2 M. M. 
4 1 tajlı arsa 
Tepecik M. 12 15 İnci 80kak 2 1 7 8 ada 2 parsel 2 2 3 M. M. 
4 3 tajlı arsa 
Kurucay M. 1517 İnci sepetçi aokak 1371 ada 17 parael 
300 M. M. 46/ 1 tajlı arsa 

121 00 

111 00 

120 00 
Kuruçay M. 1544 Üncü ikinci aepetçi ac;kak 1382 ada 13 
parsel 91,25 M. M. 24 tajlı arsa 36 50 

!le.inci Azizive M. Kadriye 71 O, 7 I 1, 714 No. aolcaltlar 1944 ada 
1 parsel 2 48 M M, 71 O uncu sok aktan 7 ve 7 1 1 inci aokaktan 
29/1 taj alan arsa 25 00 
ikinci Azizive Kadriye 7 1 O uncu sokak 194 7 ada 1 3 parsel 
75 M M. 20 tajlı ana 
İkinci Aziziye Kadriye 7 l 1 ve 7 19 uncu sokaklar 1945 ada 19 
parsel 41 M. M. 7 4 tajlı arsa 

lkinc Aziziye Kadriye 699 uncu eokak 35 1 ada 8 parsel 40 
M. M. 1 kapı No.lu arsa 

15 00 

8 00 

400 
Koca kapı M. 1O77 inci sokak 1809 ada 1 1 parsel 660 M. M. 
1 kapı No.Iu arsa l 320 00 
ikinci Aziziye Kadriye 699 uncu sokak 351 ada 4 parsel 660 
M. M. 1/1 tajlı arsa 
Çoarkkapı M. Bedava sokak 15 2 4 ada 99 parsel 80 MM. 46 
tajlı hanenin 144 hi .. sede 33 hazine hissesi 
Cüzelyalı 39 uncu Recai zade sokak 925 ada 2 parsel 606.50 
M. M. numarasız arsa 
Salhane M. Enveriye okak 684 ada 3 parsel 170 M. M. 74 
tajh arsa 
Salhane M. Halil Rifat paşa caddesi 1 72 7 ada 8 parsel 72 
M.M. 427 kapı No.Iu hane 

66 00 1 

137 61 

152 00 

68 00 

450 00 

18 Karşıyaka Selamet sokak l O taj numaralı hane 60 00 
Yukarıda evsafı yazılı emvalin mülkiyetleri ve bir parça gayri menkulün bir 

senelik icarı peşin para ile 19/ 5/ 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. 

3/ 6/ 942 tarhine müsadif çarşamba günü saat 14 te ihaleleri ayn ayrı yapı
lacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde 7o 7,5 teminat akçesini mü
zayede başlamadan evvel yatırarak yevmi mezkurde milli emlak müdürlüğün-

•• • .i~~- •• ---·1~ ilA---.J>--~--" -~~----

..................................................................... 
• . . . • . . Devlet Demir Yollarına 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhammen bedeli ( 19048) lira (50) kuruş olan muhtelif c 
eb'atta 43 kalem pirinç musluk ve tefarruatı ( 4/6/ 942) perşe 
( 15,30) on beş otuzda Haydarpaşa Car binası dahilindeki k 
fından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin ( 1428) lira ( 64) kuru;ıluk rnuval 
kanunun tayin ettiği vesikalarla teklifleyeni muhtevi zarflarını 
( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazı 

Bu i;ıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma 
1 7 20 23 26 2641 ( 1180) 

DVLET DENiZ YOLLARI tZMtR ŞUBF.St MODORLOcO 
Tarı vapuru 24/ 5/ 942 pazar günü saat 3 te Çanakkale İstj 

kamara yolcusu alarak hareket edecektir. 2859 

İzmir Defterdarlığından: 
Mehmet kızı Ayşenin Başturak şubesine borçlanma bedelin 

lira borcunun temini tahsili :.ı:ımnında haczedilen Cüzelyalı Şe, 
kain 375 kütük, 159 pafta, 887 ada, 4 parsel numarasında ro 
yeni 7 sayılı ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval 
rine tevfkan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. Talip 
tarihinde saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilan o 

23 2S 27 29 2829 (123 

~.r.r.- --~....-~~.r.;-.r~.a-.r.r~~7.r~ 

Yazıhane Nakli 
TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ İZM 

1 haziran 94% tarihinden itibaren Cümhuriyet bulvarında ( 
daki bürolarını Atatürk caddesi Alsancak mevkiinde 408 - J 
reye nakledecektir. Sayın müşteriJerine şimdiden ilin eyle• 

~.,,., ~ . ZJ'"'/~~7,.r.,~.o-.r..r.r..0-.r..o-r.JOCi 

lplılaP Jıöyü Muhtaıelığından: 
Muhammen 

Cinsi metres Bedeli 
Lira K. 

Demir boru 100 2 ince 3 00 
Demir boru 50 1.5 ince l 00 
Yukarıda cin• ve mikdarı yazılı borular 11 /6/942 tarihine t 

ma günü saat 14 te köy odasında ihale edilmek üzere açık a 
mifbr. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile köy heye · 
meleri ilan olunur. 2 

JzmiP Milli Korunma 
mumUlğlnden : 

Hüsnü Ofısel Udllıdıedan malaldbn 
Karnesiz ekmek satmak suretile milli korunma kanununa ay 

izmirde Servili tepede mezar sokak 22 no fırın müateciri Ali cı 
sel hakkında icra kılınan açık durufl1l&a1 eonunda: lılediği suç 
takdiren otuz lira ağır para cezaaile mahkilmiyetine Ye keyfiye 
verildiği ve hükmün kat'i bulunduğu lüzumu ilan olunur. 285 . 

VUc1yet Daimi Encüm eninden : 1 
Bir yıllık Muvakkat 
Kira bedeli 

Lira 
301 
60 

48 

48 

72 

120 

120 

240 

48 

No. 
114 

5 

9 

11/A 

8 

6 

41 

5 

7 

Cinsi 
Ev 
Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Mahall~i 
lzmir 
Buca 

Buca 

Buca 

Buca 

Buca 

Buca 

Buca 

Mevkii 
lnönü C. 
Buca vilayet 
bahçesi içinde 
Buca vilayet 
bahçesi içinde 
Buca vilayet 
bahçea.i içinde 
Buca vilAyet 
bahçesi içinde 
Buca vilayet 
bahçesi içinde 
Buca vı1iiyet 
bahçesi içinde 

Buca vüayet 
bahçesi içinde 

minat m 
L. K. 
22 58 

4 50 

3 60 

3 60 

5 40 

8 00 

18 00 B 
ka 

Ev Buca Buca vilayet 3 00 
bahçesi içinde 

1 - ldarei huausiyei vilayete ait yukarıda bulundukları mah 
maralan ve muhammen kira bedelleri yazılı evler 1 /6/942 ta 
94 3 tarihine 'kadar bir senelik kiraya verilmek üzere müzaye 
tur. 

2 - Müzayede müddeti 14/5/942 tarihinden itibaren 15 gi 
Yevmi ihale olan 28/5/942 tarihine müsadif pertembe günü 

layet daimi encümeninde olacaktır. 
3 - Muvakkat teminat mkdan her gayri menkulün hi.zuındı 

tir. 
4 - Mualunmen kira bedelleri bir sene evvelki kira rnikdar 

korunma kanunu hükümlerine göre bu mikdardan fazlaya arttın 
ayni milcdara taliplerin teahhüdü halinde talipler arasında kur' 

5 - Kira ıartlannı öğrenmek iateyenler her gün muhasebeyi 
dat müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. 23 26 2824 

KaloP~feP malze m esi satın aıınCJ 
İzmir Nafia müdüıelüğünden : 
İzmir hükümet konağı kalorifer tesisatının ikmali inşaatına mıı 

malzemesi 15265 lira 50 kuruı bedel ile pazarlığa konulduğuncl 
2490 aayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminattan 
26/Mayıs/ 1942 salı günü saat on birde Nafia müdürlüğünde m 
misyona b&f YUrmalan 22 2 3 28 11 

ISTANBVL BELEDiYESiNDEN: 1 

lstaobul buz nakliye ve tevzi 
ihale olunacaktır 

Karaağaç müeaaeaatı buz fabrikasında bir aene zarfında istihsal 
tahminen sekiz milyon buzun İstanbul belediy~i hudutları dahilin 
tevzi iti Mayıs 94 3 sonuna kadar edecek müddet için kapalı zarf 
siltmeye konulmuıtur. Beher kilo buz azami beı kurup perakend 
üzere nakil ve tevzii için bir kuruş yirmi beı santim muhammen be 
olunınuttur. 11.k teminat mikdarı on yedi bin yedi yüz elli liradır. 
namesi ve evra1cı müteferrikası yedi yüz elli kuruı mukabilinde 
müeasesatı müdürlüğünden alınacaktır. ihale 3/6/942 çarpmba gü 
beşte daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
tuplan imzalı ıartname ve kanunen ibrazı lizım gelen diğer veaailt 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklan teklif mektuı 
le günü saat on dörde kadar daimi encümene vermeleri l&zımdır. 

19 23 27 30 2728 (11 

B ELSl' MITOLJ 
ldrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOGUKLUCU, idrar, 

Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere .. . Böbrek rahatsızlıklarına 
kemmel bir ilaç BELSAMITOL' dur. BELSAMtTOL kullananlar 
zılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur .• 

Sabf deposu: Sami Aksu Babçekapı İt Bankası arkumda Rj 
Sokak No. 5... -

Vniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Keşif bedeli 

Yapılacak iı Lira 

Birinci cerrahi klinişine 175 kalem 36 733 
taht~ eşya 
Yukarıda yazılı iş ünversite rektörlüğünde 4/ VI/942 perşemD 

15.5 ta rektörlükte kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Bu işe ait şartname, keşif planları rektörlükte görülür. 
istekliler 40.000 liralık bu gibi i;ı yaptığına ve fabrika sahibi ol 

vesika i1e ticaret odası kağıtlarını havi zarfları ihale günü saat 14 
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SiYASi VAZIYEr MlHVERE KARŞI 
---*---··············- PROPAGANDA! Deniz hakimiyeti 

Harbin 1943 se- Yunanistan 
nesi son baha- d . 

---*·---

Anglosak- Almanlara. •• b• R Millet Meclisinde dünkü müzakereler 

rında biteceği a yenı IT:tU• sonlar kuv- gore ır us 
vetleniy · vesikası Şarap hakkında hararet .. umuluyor. kaverr.etler 

---*---
R" d y o ~azetesinden: $ark cephesin-

deki har,.kat sert]e,ııtikçe bahda açılacak 
An~lo Sakson cepheııi bahıs mevzuu
dur. İ nlliliz ve Amnikan devlet adam
ları bu bahsi ele almış bulunuyorlar. 

---*---
BiR YUNAN BINBl SIStN1N - *· OT ALMAN AJA*NS.INA G"RE li münakaşalar oldu 

Ticaret gemilrri uçak u 

Ezciimle binbaşı Atlenin ıoöz1er jkinci 
bir cepheya ima olduifo iddia edilmek
tedir. Amerikanın bir karan da ikinci 
ceohe mr~elrcıini i1ı:d1Pndirivor. Evvelce 
bildirildiği gibi Amerika T 94 3 temmu
zundan sonra kurulacak. harp endüııtri 
te .. islerini kurmamağa karar vermiştir. 
Harp ha ladı başlıvalı bu karar Ameri
ka tarafından verilen en mühim karar
lardan biridir. Amerikan gazeteleri bu 
.karan almağa birlecıik devletleri sevk.e
den sebebin Amerika dışındaki vaziyet
te müundemiç oldu~nu yazıvor1ar. 

MUCAOELEYE BASLADIGI 
SOYLE N ı YOR 
-*-

BU VESıKADA NELER 
gt>m isi *oluyor SÖYLENIUYOR.ııUŞ? 

ingi!rz filosuna so mala· - *-
Ankara, 22 (Telefonla) - Bugünkü 

mecliste ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı kanun Jayihasının müzakeresinde 
bir çok hatipler söz alarak yüksek dere
celi içkiler, şarap imali ve satışı ve is
pirto sanayii mevzuu üzerinde durdu
lar. 

nın bulunmaz bir nesne haline geJdiğitıİ, 
bu esans yokluğundan ileriye geliY~~sa 
memleketimizde yetişen limon çiçeğiJl· 
den esans istihsali de mümkün buıun· 
duğunu, bira ve şarap g:bi inhisar Jll~d: 
deleri kalitelerinin çok düştüğünü so'./ 
ledi. 

Bertin, 22 (A.A) - D. N. B. ajansı Lonclı-a, 22 (AA) - Deyli Skeç ga-
zetesi yazıyor : Mihailoviç Almanları 
nasıl taciz ed'.yorsa pek yakinda bir Yu
~an subayının da öylec..e Almanları ve 
Italyanları yorduğundan bahsedilecek
tir. Binbaşı Doras bir kaç bin kişilik 
bir kıtanın talim ve terbiyesini başar
mıştır. Almanlar Doras ve taraftarları
nı öldürmek emrini vermişlerd:r. Fakat 
Doras ve adamları emin bir yerde giz
lenmiş bulu:ıuyorlar. Mihverden kaçan 
bir mikdar Ingiliz esirleri de Dorasa il
tihak etmişlerd:r. 

riple J80 fıorvet bildiriyor: Askeri bir kaynaktan bildi-
iltihafı etti rildiğine göre doğu cephesinin cenup 

Kordel Hul Anglo Sakcıonlann zan 
edildiltinden daha evvel harbe tesirli 
bir suretle mudahl\le ederek hı>rbi kı
saltabileceklerini sövlemi~tir. Su hal 
Amerikanrn 1942 de de~ilse bile 1943 
son bahannda harbin l!ona eTeceğine ka
ni hulunduqunu gösterivor. 

Son günlerde ııimal lrlandaya ve ln
giltereye kü1livetli Amerikan askerleri
nin gelmesi An~lo Saksonlann bu yaz 
aylarında Avruoaya asker çıkaracakları
m anlatmaktadır. 

ZAFERE ITtMAT 
Amerika ve fngiltere zaferden o ka

dar emin görünüvorlar ki harpten sonra 
A1manyaya tatbik edilecek sulh şartları 
hakkında bili" hararetil biT münakaşa 
bas1amıstır. Bazı Jn~ilizleT Almanya 
hakkında Versay sulhündan daha a~ır 
şartlar tatbikini ilt:zam ediyorlar. Bunla 
nn basında eski hariciye müsteşarı Lord 
Van Sitort bulunuyor. ikinci zümre ki 
ekseriyeti teşkil etmektedir. AJman hü
kümetinin ve nazi partisinin politikasın
dan Alınan milletinin mesul tutulamıva
cağını ve zafer kazanılınca sulh şarÜa
nnm hak ve adalet dairesinde tanzimi 
gerektiğini söylüyorlar. Lordlar kama
rasında Lord Kranvon bundan bahset
miştir. Lord Kranvon Almanyanın ve 
onun gibi mütecaviz memleketlerin be
~eriyeti tekrar böyle bir felakete sürük
lememeleri için tamamen silahsız1andı
nlacaklarını, Atlantik beyannameııinin 
sekizinci maddesine dayanan bu hük
mün değiştirilmiyeceğİni, yalnız Alman 
yaya iktisaden müşkülat çıkan1mıyaca
ğmı, nazi liderlerinin birer ~angester te
lakki edildiklerini ve hunlarla hiç biT 
"'ulh müzakeresi yapılmıyacağını bildir
miştir 

ALMAı 'LARIN TELAKKtSt 
Alman radvo1arı nazi liderlerin hare

ketlerinden Alman milletinin mesul tu
tulmıyacağı hakkındaki sözleTİ, nazi par 
tisile milletin arasını acmağa matuf bir 
manevra olduğunu, 1918 de de böyle 
bir manevra tatbik edildiğini, fakat o 
zaman Alman milletinin Versay sulhu
nu imzaya mecbur kaldı~ın1, şimdi Al
manların bir defa daha aldatılmıyacakla
nm söylüyorlar. 

AKDENiZ HAK!MtYETD 
lngiliz radyosu Bulgarca neşriyatında 

ltalvanların bir lnıı:Hiz istilasından kork
tuklannı söylemişlerdi. İtalyan radyosu 
huna cevap vererek İngilizlerin İtalya 
hakkında daima böyle ~arip haberler 
uydurduklannı, fakat ltalva Akdeni:zde 
hakim olduğuna göre böyle bir şeyin 
varit olamıyacağını Aöylemiştir. 

--~---ca-......--~ 

RUSYADAKI VAZiYETE AS· 
KER GOZILE BAKIS 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

dir. Harkof çevresinde yeni büyUk bir 
tank muharebesi başlamıştır. 

MURMANSKTA 
Son haberlere göre doğu cephesinin 

. diğer kesimlerinde de yeni bazı taarruz 
hareketleri başlamıştır. Almanlar Mur
mansk yolunu kesmek için girişt:kleri 
teşebbüslerin geJişmekte olduğunu, Rus
lar da Murmanskın cenubunda büvük 
kuvvetlerle yaptıkları taarruzların iler
le<li~ini bildiriyorlar. 
İlmen ~ölünün cenubunda Ruslar 

tankların iştirakivle old\ıkça büyük bir 
taarruz yapmışlardır. 

MOSKOVA ÜZERİNDE 
Mo«kova cevres'.nde bir hareket yok

tur. Sovvetler buraya takviye kuvvet
leri göndererek muhtemel bir taarruza 
karşı vazivetlerini takviyeye calışıyor
Jar. Bıırada hararet derecesi sıfınn üs
tünde 16 - 28 arasındadır. Bütün Sov
yet kuvvetJeri yazlık elbiselerini giye
rek çadırlı orduoahlara çıkmışlardır. ----·---·--ATLANTIKTE HARP 

(Hastarah 1 inci Sahifede) 

nİ7.altısının kaptanı binbaşı Rozi bu mu
vaff akıyetinden dolayı yarbarhğına teT
fj edilmiştir. 

ALMAN TEBLICl 

--- o- --
Bir Macar gazetesi 
hafılıımızda dostra 
neşriyatta bulundu •• 
Ankara, 22 (R. G.) - Peşter Loid 

gazetesi, Türkiye hakkında dostane bir 
dille yazılmış bir makale neşretmiştir. 

Bu gazete diyor ki : Türkiye bugün 
her bakımdan örnek olacak bir mem
lekettir. ----·----Bir Amerikan 
emeli: Fransa
yı eskisi gibi 

gÖrDi..ek ••• 
---*·---

Vaşington, 22 (A.A) - Bugün gazete
ciler toplantısında Hariciye Nazın Kor
del Hul kendisine sorulan suallere karşı 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- General Degole yapılacak yardıma 
dair bir kaç gün evvtlki beyanatıma ila
ve edilecek bir şevim yoktur. General 
Degolün aramızda Kaledonva gibi ehem
miyetsiz meseleler çıkabilir ve bunlar 
kolayca halledilir. 

Müttefikler Fransız topraklarım as
keri anlasmalarla is~al ediyorlarsa bun
ları harp bitince geri vermek üzere işgal 
ediyorlar. Fransaya Fransız İmparator
luğunun evvelce mevcut haklarını ver
mek en büyük emclimizdir ve Fransız 
hükümranlığına hi.irmetkarız. 

Martinik müzakerelerinin yakın za
manda halledileceğini tahmin ediyorum. 
1kfüadi meselelerin müzakeresi uzun 
sürebilir. 

UZ8K DOGUDA 
(Baştnrafı 1 inci ·sahifede) 

ratmıslardır. 
JAPONLAR TAYYARE 
YIGIYORLAR 
Londra, 22 (A.A) - Avustralyada 

müttefik üslerinden birisinde bulunan 
Royter Ajansının muhabiri bildiriyor: 
FHipinlcrin japonlar tarafından isg~lin
den sonra japonların bu bölgedeki ucak
krını Avustralyayı istilaya ayırd ıklan 
kuvvetlerini takviye icin kullanacakları 
düşünülmiic;tii. Bu tahmin şimdi zavıf 
olmuştur. Koray d'eniz muharebesin.de 
ku11anılan japon ucaklanndan sağlam 
kalanların bu civardaki kiicük adalarda 
toplandığı hakkında her gün yeni haber
lel' a_Iınıyo~·· Bu jaoon uçakları her gün 
takvıye ~dılrr.ektedir. 

Japonlar büvük mesafelerde veni mo
del bir ağır bomba UC'a~ kuİ1anmağa 
başlannslnrdır. Bu ucak ilk defa olarak 
geçenlcrd~ yapılan şiddetli hücumlarda 
kullanılmıstır. 

ALMAN TA YY ARF.LERt 
Rı:ıh-:ıho•la son akınl<ırda japon avcıla

rı yanında Alman Messersmitleri de 
~özükmii.,tür. Bu kınlanl! epf zamandan 
beri beklenen jaoon 'hiicumlarının baş
lane-ıcı olduğu zannediliyor. 

Miittefiklerin son zam::ı.nlarda sık sık 
yaotıklar1 hava akınları dolayısiyle ja
ponlar kuvvetlerini toplamak İçin çok 
zcrl., I{ çekmic:lC'rdir. 

CtN - JAPON BOôUŞMASI 
Cung King. 22 (A.A) - Çin tebliei: 

Londra, 22 (A.A) - Harp filoları sal
names'ne göre müttefiklerin büyük de
niz in~aat programı hızlı gelişmeler ar
zetmektedir. Anglo Sakson tezgahların
da inşaatı bitmeğe yaklaşmış 22 zırhlı 
vardır. Servise giren diğer dört büyük 
zırhlı bu sayıya dahil değildir. 
İNGİLTEREDE 
İngiliz donarunasının inkişafı hakkın

da muhafaza edilen fevkalade g:zliliğe 
rağmen salname yeniden hizmete giren 
80 muhriPle 180 korvetin isimlerini ih
tiva etmektedir. 
AMERİKADA 
Amerikada bir çok ticaret gemiler! 

küçük uçak gemileri haline konmuştur. 
Bunlardan bir kısmı İngiltereye veril
mistir. 

Tezgahta bulunan Alman ve İtalyan 
harp gemileri büyük tonaja baliğ olau
yorlar. 

.:! 11111111 11 umıı ı ı ı ı ı n1111111111111111111111ııum11111 ı.: 

1 ikinci cephe 1 
i at;ılacak mı? ~ 

---

BayAttlee 
pltinlarırnızı acığa 
vuramam diyor .. 

--------
-----Londra, 22 (AA) -Bugün Denizaşırı 

birliğinde bir nutuk söyliyen M. Attlee, 
Rusların Almanlara verdikleri sert ce
vabı methetmiş ve nutkuna şöyle devam 
etmiştir: 

« - Bizim de planlarımız var, fakat 
bunları size ifşa etmiyeceğim. Müstak
bel hareketler hakkruda her hangi bir 
şeyi söylemek imkanı yoktur. Çünkü bu 
doğru olmaz. Çabuk coşmak adetimiz de
ğildir, fakat bir kerre de atıldık mı tam 
atılırız.» 

Attlee, İngiliz milletleri camiasırun 
harpten her vakitkinden daha kuvvetli 
çıkaca~ından emin olduğunu da ilave 
etmiştir. 

SOVYETLERE GORE 
---*·---
(8aştarab 1 inci Sahifede) 

Moskova, 22 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliğine ektir: 

Harkof bölgesirıin bir kesiminde düş
man b:r karşı hücum yapmıştır. Hızlı 
bir kar.şılıkla kıtalarımız düşmanı püs
kürtmüş ve yakından takip ederek bir 
köye girmiştir. Almanlar 370 ölü ile çok 
sayıda malzeme bırakmışlardır. 

Kalenin cephesinin bir kesiminde kı
talarımız Almanların muhtelif karşı hü
cumlarını püskürtmüşlerdir. İki günde 
Almanlar binden fazla ölü verm~slerdir. 
CETELERİN GÖRDÜGÜ İSLER 
Moskova, 22 (A.A) - Tas ajansı bil

dir'.yor: Son yedi ayda Ukraynada ya
pılan çete muharebelerinde ceteler 12 
bin Alman er ve subayını öldürmüsler
dir, 126 tank yüzlerce kamyon tahrip 
etmişler. 23 karargah, 42 mühimmat de
posu, 112 köprü. asker ve harp malze
mesi dolu bir çok treni uçurmuşlardır. 

Ukraynada köylüleri bu mevsime ce
te harbinin ilkbaharı adını vermislerdir. 
HEDEF: ALMANLARI YOK ETMEK 

Kuibişef, 22 (A.A) - Novgoro ile 
Rovnikiye Luki arasında bir çok keşif 
uçuşları yapılmıştır. Riga - Viazma ara
sında Almanlar çarpışma te~ebbüsünde 
bulunmuslarsa da püskürtülmüşlerdir .. 
Rus müdafaa komutanlığının parolası 
•Batıya doğru ılerlemedir .. u Fakat asıl 
hedef Alman ordusunu yok etmektir. 

BU AKŞAM 2!,15 TE 
Birmanya yolunda Saloenin batı şima

linde hiç bir değisiklik olmamıştır. 
Çekyang eyaletinde Çokinin cenubun

c"!a japonlar b'!ş Cin mevziine bir cok de
falar hücum etntlşlerdir. Bütün hücum
lar püskürtülmüc:tür. Çinlilere karşı hü
cumlarla düş nanı ağır kayıplara uğrat
mıc:lardır. lstaobul Belediy~s i 

ş~hir Tiyatrosunun 
Şen kiyengte japonlarla Şengoşengin 

cenup batısında bulunan Cinliley arasın
da simcli kanlı muharebeler cereyan et
mektedir. 

----...... tt~~~~- 6 iNCi TEMSİL 

Berlin, 22 (AA) - Alman resmi 
tebliği: 

Hormandiya vapUPu 
yiizdür;Jıecelı •• Y aşadı~ımız 

Dev;r Denizaltılarımız Antil adaları açıkla
rında, Karaib denizinde ve Mek<Jika kör
fezinde ( 1 11600) ton hacminde 20 ti
caret vapuru batırmışlardır. Diğer bir 
denizaltımız Sen Loran körfezinde Sen 
Sen Loran nehrine girerek sıkı deniz ve 
hava nezaretine rağmen 14000 tonila
toluk 3 ııemiyi batırmışlardır. Bu suret
le Amerika sularında 125600 tonilato
' •k 2 3 düşman vapuru batırılmış olu-

r. 

Vasin~ton, 22 (AA) - Bahriye na
zırı Albay Knoks Normandiya vapuru
nun yüzdlirülmesi teklifini kabul etmiş
tir. Yakında işe baslanacaktır. ----·----i~PANYADA 
A.~lıer: val·ı;ıı 
Madrit, 22 (A.A) _ İspanyol eyalet

lerinde Melilo ve Centa dahil birer as
keri vali bulunacaktır. 

PİYES (3) PERDE 

Temsiller tam saat 2L15 te baş- ı 
ı, lar. Gişe her gün saat 11 den itiba· 

~
ren a(;ıktır .. Telefonla ayrılan yerler 
ancak saat 18 e kadar muhafaza edi
ir. Otobü!', vapur ve tramvay te
min edilmi~lir. 

DOKTORLARIN MÜTALAALARI BİR İADE TALEBİ kesiminde Almanların ellerine geçen 
vesikalar arasında siyasi büro Sovyet 
komiseri Zukamofun imzasını taşıyan 
dikkate değer gizli bir emir sureti de 
vardır. Bu 463 numaralı tamimde de
niliyor ki: 

Uy!hanın heyeti wnumiyesi üzerinde 
açılan konuşmalarda Dr. Sadi Konuk, 
Dr. Osman Şevki Uludağ, Dr. Ali Suha 
söz alarak mütalaalarını söylediler. 

Türkan Öz bu kanunla şarap içilrxıe: 
sinin teşvikini hazin buldu. Meclistek1 

aksülfunelin nazarı d:kkate alınmasıJll• 
laviharun encümene geri verilmesini ve 
biThassa Sıhhiye encümeninde müzakE" 
reden sonra ~örüsühnesini söyledi Son zamanlarda cepheden gelen yaT& 

lılarla düşman istilasından kurtanlan 
bölgelerden gelen ukerlerin halk ve or
du arasında inkılaba aleyhdar mahiyet• 
te bir takım şayialar yaptıkları görül
müştür. Bu meyanda barbar faşistlerin 
Sovyet harp esirlerine ve sivil halka iyi 
muamele ettikleri hakkında bazı sözler 
sarfedildiği işitiliyor. Her vasıtaya baş 
vurarak bu gibi propagandaların önüne 

Osman Şevki Uludağ alkol sanayiine 
nazarı dikkati celbederek ispirtonun 
münhasıran 'bir içki mevzuJ olarak ele 
alınması l!zım geldiğini kayd~tti ve ·Al
kol makine içindir, makinist için değil• 
dedi .. 

KABAHAT KİMDE? 
Hamdi (Konya) da şunları söyledi: 
• - Bir çok arkadaşlar şaraba hücUJl\ 

ettiler. Çocuklar içermiş falan falan de
diler. Bu şarabın kabahati değil, ail~ 
ve mektep terbiyesinin eksiğidir. lt 

Doktor Ali Suha, kanun layihasını şa
rap lehinde bir kaside mahiyetinde gör
dü, şaraba gözde bir çocuk muamelesi 
yapıldığından bahsetti ve şöyle dedi: 

Sonra her şeyin fazlası muzırdır. Ço 
yemek yense de muzırdır.• Bundan son· 
ra da şarap imali serbest bırakıldıktaP 
sonra fenni ve sıhhi imalat yapılmasmıP 
kanunla temin:ni temenni etti. p ~ n f 

geçmek lazımdır. Bu şayialan yapanlar 
derhal askeri mahkemeye sevkedilrneli
dir. Suçlan tesbit olunanlar kurşuna di
zileceği gibi aileleri efradı da ağıy hiz
metlere mahkfun edilecektir.> 

-----ea------
Amerikada mü-
dafaa işlerinde 
kadının rolü 

artıyor 
- *-Vaşington, 22 (A.A) - Kadın yar-

dımcı teşkilatını korumak için çalışan 
komite teşkilatın süratle ikmal edilece
ğini bildirmi§tir. Komitenin fikrine göre 
kadın ne kadar cazip ve güzel olursa ol
sun erkekle müsavidir. Kadın bugün 
fabrikalarda ve her yerde erkeklerin ye
rini tutmaktadır. Gelecek sene harp en
düstrisine çlaışaeak kadın mikdarı 4 
milyona çıkacaktır. 

------~---~~-
Makine ye 
~ .. PriJirken 
mJG1161!C~«, ..... s 
S JV YETLER l!t NCI BiR 

CEPHE AÇILMASINI 
'STIYORLAR 

Stokholm, 22 (A.A) - Afton Bladed 
gazeetsinin Vaşingtondan öğrendiğine 
göre Sovyetler birliği Avrupada ikinci 
bır cephe açılması için İngiliz ve Ameri
kan htiktimetleri üzerinde şiddetli bir 
baskı yapdaktadır. Moskova Sovyet 
cephesine gönderilecek silah ve müh:m
nıatın Almanyaya batıdan taarruz ede
cek müttefik kıtalar elinde daha tesirli 
olacağı fikrindedir. 

-----~~·~--

R VZVELrE GÖRE 
Har p uzan sürecefı 
Vaşington, 22 (AA) - Reis Ruzvelt 

bugün gazeteciler konf eransmda demiş
tir ki: Bu harpın.un sürecektir. Bu haf
ta a~ın iyimser öbür hafta aşırı kötüm
ser olmak için hlç bir sebep yoktur. Cep
heden gelen haberlerin mahiyetine gö
re efkarın ne aşırı sevinmesi, ne de aşı
rı müteessir olması gerekmez. Bunlar 
bir harbin muhtlif safhalarından iba
rettir. Hükümetin siyaseti iyi haberleri 
olduğu kadar fenı; haberleri de vermiş
tir. 

Ruzvelt gemi torpillenmesi vaziyeti
nin ciddi olduğunu kabul etmiş, fakat 
harbi kazanacağız demiştir. 

~-~.-...-~--·~-~ 

inqlliz tayyareleri 
Alıyaba taarruz ettiler 
Yeni Delhi, 22 (A.A) - Hava kuv-

vetleri umumi karargahinın tebliği: İn
giliz bomba uçakları dün Akyab hava 
meydanına başka bir hücumda daha bu
lunmuşlardır. Uçuş sahasına yerde da
ğınık halde bulunan Japon ucak.larının 
arasına bombalar düşmüştür. İki motör
lü bir düşman uçağına tam isabetler 
kaydedilmiştir. 

~~~-~--~--
Orta Şarlı İngiliz telJliği 

Kahire, 22 (AA) - Orta şark hava 
tebliği : Timimi çevresindeki düşman 
kampları dün bomba uçaklarımız tara
fından bqmbalanmıştır. Bomba uçakla
rına refakat eden avcılar Gandala yakı
nında bir Messerşmit 109 düşürmüşler
dir. Çarşamba gecesi Bingazi limanı er
tesi gece de Martubadaki düşman hava 
meydanı bomba1anmıstır. Dün sabah 
düşmanın Malta üzerindeki faaliyeti 
mahdut ölçüde olmuştur. Avcılarımız 
b'r Messerşmit 109 düşürmüşlerdir. 

Tayyarelerimizden hiç biri kayıp de
ğildir. 

• - Bu telakkinin tamamen aleyhin
deyim. Şarabın büyük fenalığı daha 
ucuz istihlaki ve intişannın daha kolay 
oluşudur. Şarap sabah ta, öğle de, ak
şam da, gece yarısı da içilebilir. Rakıyı 
müptelaları dahi muayyen zamanlarda 
içerler, Şarabın taammümü takdirinde 
ı·akı sarfiyatının azalacağı ileriye sürü
lüyor. 

Filhakika 10 sene evvelkine nazaran 
rakı istihlaki 100 bin litre eksilmiştir. 
Buna mukabH şarap istihWti 3 milyon 
litreden 10 milyon litreye çıkmıştır. Fa~ 
kat bu artış ihtiva ettikleri alkol nisbe
ti üzerinde tetkik edilirse 100 bin litre 
eksilen rakının 40 bin litre alkolüne 
mukabil 700 bin litre alkol istihlaki. art
mış demetir.• 
İSPİRTO SANAYİİ VE BİZ 
Kasım Gülek ispirtonun iktisadi ehem

miyeti ve inhisar idaresinin bununla ala
kası bakımından mütalaalarını söyledi .. 
Petrol istihsal etmiy•;m memleketlerin 
kendilerine has bir mayi mahruk mese
lesi üzerinde durduklarım, bizdeki is
pirto sanayünin maalesef çok geride ol
duğunu, ispirto istihsal edecek madde
lerimiz mütenevvi olduğu halde ist:bsa-
1atın Yunanistandan çok dun olduğunu, 
Eskişehirdeki şeker fabrikasında senede 
beş milyon litre ispirto istihsal edecek 
tesisat mevcut olduğu halde bunun an
cak yarısı ist:hsal olunduğunu, AJpullu, 
Turhal ve Usakta hendeklere dökülen 
melasın mikdarı ciğerler yakacak de
recede muazzam o]du~u kaydetti. 

ALKOL DERECESİ 
Ziya Gevher sofra şaraplarının dün

yanın her tarafında alkol derecesi 4 - 5 
ten yukarıya çıkmadığı halde bizimki
lerin fazla olduğunu, inhisar kolonyası-

. 

İNHİSAR VEKİLİNİN CEV APLIU'-'" 
Müteakiben Gümrük ve İnhisarlar 

vekili Raif Karadeniz kürsüye ge]erek 
mütalaalara cevaplar verdi ve ezcümle 
dedi ki: 

" - Bugün mevcut olan kanunu yeni 
ihtiyaçlara göre değiştiren, ikmal eden 
bu layiha mecl!se sevkedilmi.ş, muhtelif 
encümenlerde üzerinde işlenerek buzu· 
runuza gelmiştir. Bu kanunun takip et
tiği esaslı gayelerin birisi noksan olaP 
mevzuatı tamamlamaktadır. Diğer taraf
tan harice satış için memleket dahfl!nde 
her çeşit müskirat fabrikası kurulması .. 
nın kolaylaştırılması, memleketin muh· 
taç olacağı ispirto sanayiinin tesisi için 
kolaylıklar göster:lrnesi ve bu meyanda 
.şarap istihsalini arttırmak maksadı da 
gözetilmektedir. Türkiye dahilinde bit 
milyar kilo yaş üzüm yetişir. Bunun ya
rısı kurutulmağa müsaittir. Diğer yarıs1 
sura.da burada hedrolur. Her tarafında 
üziim yet!ştiren ve bağcılığa müsait olan 
Türk vatanında yetişen üzüınleri kıy
metlendirmek milli iktisadiyat bakımın
dan ele alınacak bir mevzudur .. » 

İnhisarlar vekili şarapçılığın teşviki
ne amil olan sebepleri anlattıktan sonra 
hatipler tarafından temas edilen d;ğer 
bazı noktalara bütçe müzakereleri sıra
sında cevap vereceğini söyledi. İnhisar
lar vekili beyanatı arasında hafif dere
celi içkilerin ağır derece1ilerden daha 
az zararlı olduğu prensibin:n takip edil
diğini kaydetti. Bu sırada diğer bazı 
mebuslar da söz aldı. Fakat mecliste ek
seriyet kalmadığı anlaşıldığından meclis 
tatil edildi. 

~ersiz şayialar yüzünden 

Istanbulda şeker ve 
kibrit sıkıntısı çıktı 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Yersiz şa- bep mevcut olmadığını beyan etmişler
yialar neticesinde İstanbulun bazı semt- dir. 
!erinde şeker ve kibritin mtişkillatla te-
darik edildiği görülmüştür. Vali muavini de bu vaziyete dair be--

AHikadar şirketler şeker ve kibritin yanatta bulunmuş, yanlış şayialaı-a uya .. 
muntazaman dağıtılmakta olduğunu, rak mallarını saklayanlar hakkında ka~ 
sıkıntı yaratacak he.r hangi bir şe- 1 nuni takibat yapılacağını söylemiştir. 
~Y....:::.<..::::,.<..;>":><..><..:::;..<;;:,::,,.C..~;:;;,...:.~0-<~~~:::::>"'>"'>"~~~<:::;..<;;::..<;;::..ıc;:::.<:-

1'ürkiye futboi b ir incilikleri 

Bugün lzrr .. ir - Istanbul 
takımları karşılaşıyor 

Ankara, 22 (A.A) - Türkiye futbol 
birincilik müsabakalarına yarın (Bu
gün) başlanacaktır.30 bölge arasında ya
pılan müsabakalarda Trabzon, Ankara-
dan bark okulu, İstanbuldan Beşiktaş ve 
İ....mirden Göztepe takımları Türk.iye bi
rinciliği müsabakalarına girmek hakkı
nı kazanmışlardır. Kulüp mümessilleri-

nin bugünkil toplantılarında lrur'ra çe
kilmiştir. Yann (bugün) saat 16 da 
Trabzon • Ankara, saat 18 de İstanbul 
!zmir takımları, Pazar günü İzmir - An
kara v İstanbul - Trabzon takımları ve 
Pazartesi günü de İzmir - Trabzon ve 
Ankara - İstanbul takımları karşılaşa
caklardır. 

Şekere yapılan zan-, dan 
hazinenin istif ad esi 

- --------· - ---· 
Ankara, 22 (Telefonla) - Şeker ve 

glikozdan alınan istihlak vergisinin art
tırılmasına dair kanun layihası iktisat, 
maliye ve bütçe encümenlerinden geçe
rek umumi heyete sevk olundu. Şeker 
fiatlarının geçen Kanunusaninin 13 n
eti gününden itibaren arttırılması dola
yısiyle bu kanun layihası mezkur ra
kamlardan h5sıl olan mebaliğlerden bir 
kısmının vergi olarak hazineye alınma
sı maksadını istihdaf etmektedir. Şeker 

istihlak vergisinin bu suretle arttırılma
sından elde edilecek varidat 25 milyon 
lira tahmin edilmckteclir. Bunun beş 
milyon lirası hastalara ve çok çocuklu 
ailele-re ucuz fiatla şeker tevzii için sıbat 
vekaleti bütçesine konacaktır. üç mil
yon lirası şeker maliyetlerinin tezayüdü 
karşı.smda bu mile.sseselere bırakılacak
tır, 17 milyon Jirac;ı vergi olarak elde 
edilecektir. 


