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Alışam Kız Sanat 
ofıulıınun defilesi 
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t11tn milntfı>recatından mesulivet kabul edilmez.. 

• 
Cümhtt1'iyeti11 ve Cümhuriyet ese-rlerinin bekçisi Stıbahlan "ka" Biya.ri gazetedi1'. 

İzmir Akşam Kız Sanat okulunun 
den yıh sonu münasebetile hazırlaclığı 
ekspozisyon töreni yann saat 11 de yapı
lacaktır. Bu defile büyük bir itina ile 
bazırlanmıştır. Bir çok zevat defileye 
duet edilmişlerdir. - -- -= = 5m11111111m111111111111n111111ıımuıııım1111111111111111111111uın11ii 

YEN1 ASm Matbaasında basılm1stır .. 

•.:• -•- ••- u-•-•-•ı.-ı- -·-•-••ı 

1 Libya harbi B. M. Meclisinde dünkü müzakereler 
a_)tı_l_D_l_I_ -·-·-·-·-·- -•-u) 

Mihver Lib
yada taar
ruza geçti 

----*----
lngiliz zırhlı kuvvet .. 

leri düşman la te .. 

Başvekil tebşir ediyor 
-· 

ı kış mevsiminde 
k şehirlerde halk 
.ne eri ~aeakıı 

masa geldi __ . .., __ 
Alman ağır tank ları hareket halinde -*- Ziraat Vekili-

Romel~in 

Taarrtızu 
___ * __ _ 

inqHizlerin dilılıatini 
LifJya'1a v~ batı cöle 
çeJımelı i«!in 
. •aorlmalıtadır 

Si!.~ KET BİLGi!\ 

General Roınel ordusunun simal Af
:tikada tecavüze geçtiği haberi bir sürp
riz tesiri uyandırmamıştır. Doğu cep
hesinde, ikinci dünya harbinin taliini 
tayin edecek mahiyette muazzam sa
\7as1ar serisinin başlamış bulunduğu sı
l'ada, Almanların bir başka noktada, 
§aşırtıcı bazı hareketlere tesebbüs ede
cekleri zaten biliniyordu. Mihver bası
nı, haftalardan beri, ikinci bir cephe 
açılması ihtimalinden bahseden yazıla
l"ında Almanya ve ortaklarının bu hu
susta düşmanlarına tekaddüm edecek
lerini iddia etmekte idi. Acaba Libyada 
'büyük mikdarda tank birliklerin ve 
Ştukalann desteklediği Alman ileri bn
!'eketi, doğu taarruzu ile muvazi ola
!'ak ikinci bir taarruz cephesinin açıldı
ğına alAmet midir? 

Marmarikte, batı çölünde insan te
hammülünü eriten müthiş sıcaklar var
dır. Hararet derecesi, göl~ede sıfn·ın üs
tün~ elliden aşağı değildir. Büyük çap
ta hareketlere hiç te elverişli olmıyan 
böyle bir mevsimde, Alman taarruzu, 
~z.ici bir yıldırım harbi mahiyetini tac;ı
trııyorsa, Romel, Süveyşe varmak gibi 
bir hayale bel bağlamak şöyle dursun 
.Anglo - Saksonlarm esas hareket pHln
lannda kanşıklık yaratmağı bile ümit 
edeme-z. Şu halde yapılmakta olan hare
ketin şümCıl ve tesiri, her şevden evvel 
Almanların Lll>yaya gönderdikleri kuv
\t'etlerin mikdarına bağlıdır. Eğer Mal
tanm arasız bombardımanı orta Akde
xıizde İn~iliz kontrö1Unü kötürümleştir
?nişse, eğer Mihverciler bu durumdan 
faydalanarak Libyaya ezici üstünlükte 
tank ve uçak kuvvetleri yığabilmisler
se. General Ritcic'nin kumanda etti!P 
11ekizinci ordunun ai!ır bir durumla kar
şılaşacağı tabiidir. FAkflt bu ihtimalin 
gerçekleşmesi j~in, Alınan sürpriz dar
besinin her bakımdan kat'i olması la
hmdır. Halbuki !n"ilizlerin aylardan 
heri bahis mevzuu edilen bövle bir ih
timal fü~erinde gaflette olmalarına. bil
hassa Maltaya yönetilen taarruzların 
asıl he-defini gözöni.inde tutmamalarına 
imkan tasavvur edilemez. Alınanlar ha
ıu lanırken elbette 1nıti1izler de hazır
lanmışlardır. General Gort'un bir kaç 
hafta evvel Malta muhafızlığını deruh
te etmesi. Amerikalıların son zamanlar
~ orta şarka büyük mikdarda uçak, 
tank göndermekle iktifa etmiyerek bir 
sefer kuvveti de göndermiş olmaları 
bütün ihtimallerin dilşünüldüğüne. 
Ştiohe bırakmamıstır. 

Vaziyet bu şekilde mütalaa edilince 
şu neticeye vanyoruz: 

(Sonu ~ahife 2, Sütun 6 da) 

Aımanıarın illı hedefi 
YEN_I _CE_P~E_L_E_R_Mı? ~~!:':!';!'.A~lmR'!!'=phesin- nin beyanatı 

J h• ı • den sonra umumi dikkati Libya cephe- * 
8P00 şe lr erı- si çekmektedir. Aylardan beri burada (( 'J'ürfı fı-Ö-''Iİl-.S-Ü i~İn 

devriye faaliyetile iktifa edilmekte idi. " -ne hava hücum• Son haberlere göre, ucaklar ve tanklar başarılamıyaca'fı bir 
himayesinde mühim Alman kuvvetleri cRaua yolıtıır. » 

1 h 1 d 
doğuya doğru ilerlemektedir. Henüz asıl arJ 8 ZJ r an J mevzilere varmamışlardır. Bu hareket Ankara, 28 (Hususi) - Büyük Millet 
iki ordu arasındaki boş sahayı doldur- Meclisinin buügnkü toplantısında vakıf-

--*-- mak istiyen bir hareket olabileceği gibi lar umum mUdürlüğü bütçesinin müza-
No r V DP. kıyıla bir taarruzun baslangıcı da olabn=;r. keresi sırasında söz alan Çanakkale 
1 ' ~ f l 0 l · mebusu Ziya Gevheretili umum müdür-

General Rommelin Malta taarruzJa-

b 1 h 
lükçe tstanbulun bazı yerlerinde ve bu 

OŞa tma!!a 3Z1 r- rından faydalanarak kayıplarını telafi- arada Üsküdar, Aksaray gibi mıntaka-
~ ' ye muvaffak olduğu tahmin edilebilir. larda imarethanelerin ihyası yolunda 

Janıvorlar Giridde yapılan hazırlıklara göre, Rom- yapılan hareketlere işaretle bu yoldaki 
mel ordusu karadan a<;keri hareketle- çalışmaların ilerle1ilmesini ve kızılaym 

--*-- rinde devam ederken İngiliz hatlarının da bunlara iştirak ederek yeri, kazanı, 
Almanların bıı gerilerine indir:lmek üzere büyük ölcü- ocağı hazır olan imarethanelerin yeniden 
boşaltma p!linı ok-etinpdaur~aş. üt kıtaları kullanmaları da müm kurulmasını istemiştir. Başvekil Dr. 

Refik Saydam şu cevabı vermiştir: 
manidar görülüyor Timesin askeri yazarı Ll.bya taarru- Vakıflar idaresinin dahili hizmetine 
Vaşington, 28 (A.A) - Siyasi mah- ( Sone Sabite.:, Sütun 3 te ) (Sonu Sahile 2, Sütün 1 de) 

fillerin mutalaasına göre onürnüzdeld ------------------------------

Ruslar aldıkla.n Alman esirleriyle beraber 

HUSUSi TEBLIG RUS TEQUGl 
---*·---

bir kaç ay içindi:? Almanya ve Japonya- lase mÜSİf>Şar IDU8V.101.001•0 efe ;Ştt"rakı·ıe * 
ya karşı yeni cepheler açılması ihtimali d 

1 c b ı Al k ~=k.B.::_d~•1!!\.~·;~~:~"şe;;';'. dün viliiyt"tte bir toplantı yapıldı .,. effi er e • Dlall İ3D 
rinin Londrııya geliş ve Birleşik millet-

ler re:.sleri arasında yapılmış olan ehem- E ı k I h b • • l • l • t l 
::F·g~=t::·~~.he-:.~:.:.:r.: onu an yağlar ordu me ar ı nı- ar~. e .. ın~ a 
~:~·ç;~:;;~~:t.~i.~i.!~~u:;:~ ihtiyacını karşılayacak hayet }1uldu. dovu*ştuk 

Top sesleri Bugün ikinci bir toplantı 
daha yapılacak 

Almanlar 165 bin esir Ruslar Har kof kesim· 

-·-
İsveç a~ılılarında bir 
deniz harbi mi oldu? 
Stokholm, 28 (A.A) - İşveçin ba

tı kıyısında Simrorhamdan b:Jdiril
diğine göre salı gecesi açık denizden 
saatlarca sür~ top sesleri gelmiştir. 
Kıyıdaki evler sebebi bilinrniyen bu 

Beyana tabi tutulan ve devletçe el ko
nulan zeytinyağların halk ve ordu ihti
yacına tahsisi mevzuunun İzmir vila
yetine taalluk eder kısmı hakkında ko
r.uşulmak üzere dün vilayette mühim 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
vali, Ar.karadan gelen iaşe müsteşar rnugürültülerle sarsılmı tır. 

ç:,,..~::::::,..:::::,..c;::::,...:;::>-<::::><::::::.-<::><:::><::::><:::~,..oe::::-,..c .; avini B. Şevket Süreyya, mıntaka tica-

ret, iktisat ve iaşe müdürlerile zeytln
yağ tüccarlan, idrojene yağ tüccarları 
ve fabrikatörler hazır bulunmuşlardır. 

El konulan zeytinyağları tesellüm tar
zı görüşülmüş ve sıra zeytinyağlardan 
yemeklik zeytinyağlarının tefrik.inin İm
kansızlığı fabrikatör Yahya Kerim Onat 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 
.;••a_,_r_ -•-u_ı_a_•~~...... • .-41...._ _____________ _ 

1 

~· v ·-·-~-·-·'mi·-·-·-·-·- - ... , 
Rus Askeri Harekatın Yeni Seyri 

(• ••••U.•- _a_o_ıı_a_a_a_a_ı_a_a-

Çevirme hareketiôiii-·yap-ıi: 
dığına şüphe yoktur 

Almanlar Lfbyada ln~ilizleri 
sahile sıkıştırarak bir ne
tice alwak istemişleıdir 

Radyo gazetesjne göre Alman başku
mandanlığı Harkof muharebesi hakkın
da olağan üstü bir tebliğ. neşretmiştir. 
Bu tebliğde Ruslardan 165 bin esir, 517 
tank, pek çok top ve harp malzemesi 
alındığı ve bu ganaim m:ktarmm da mü
temadiyen artmakta olduğu bildirilmiş
tir. 

Alınanların verdikleri bu rakkamla
nn hakikatle ne derece ilgisi olduğu b:

SON DAKİKA ...... -.-.-... 
Japon kıt'aları 
d.. ç· v ,, un ,, . ın - a yı 

da zaptetmiştir 
---*----

Bıı dolaylarda 20 bin 
~in a.slıeri imha edffmBş 

aldı klarıoı bil· 
dirdiler 
-*-Berlin, 28 (A.A) - Alınan Ba.şlru-

mandanlığının tebliği: Harkofun cenu
bunda çemberleme meydan muharebesi 
Alman silahlannın ve müttefıklerin bü
yük zaferiyle neticelenmiştir. Çember 
içine alınan düşman ordularının çemberi 

( Sonu S,.h:fp 4. Sütun 2 de ) 

Son harekata işitrak eden Alman 
m-du Komutanı General Fon Lebb 

Dikkat ____ .... __ _ 
313- 339 do
~ı!mlulara 

tZMtR ASKERLtK ŞUBESİ 
BAŞKANLI<'.'xINDAN: 

1 - İlan tarihinden itibaren iki 
ay içinde her erkek vatandaş nüfus 
cil7..danı tedarik etmiş olacaktır. 

linmemektedir. Yalnız Doneç nehrinin Tokyo, 28 (A.A) - Japon umumi ka
doğuya doğru aşılmış olması, çevirme rargahının tebliği: Japon ordusu bu sa
hareketinin gerçekten vukubulduğuna hah saat 7 de Çin Vayı işgal etmiştir. 
artık şüphe bırakmaz. Almanların bun- Tokyo, 28 (A.A) - Şanghaydaki Ja
dan sonra ilk hedefinin Moskovaya doğ- pon ordusunun sözcüsü Japon kuvvct
ru Rostoktan uzanan demir yolunu kes- lerinin Çin - Vayı şiddetli bir muhare
mek olacağı anlaşılıyor. Yalnız Alman- beden sonra zapdederek Çekyang eyale
lar, mühim kuvvetleri be1k~ de buradaki tinin merkezini ele geçirdiklerini söyle
kuvvetlerin çoğilc şimdiden harekete miştir. 
ge~mis olmaları lazımdır. Çin - Va dolaylarında 20 bin kadar 
LİBVADAKİ HAREKATA t~in edilen Çin kıtaları imha edilmiş-

2 - Bu müddet içinde nüfus cüz
danı alamıyanlar hükümetk>n mu
vakkat bir vesika alacaktır. Bunun
la beraber nüfus cüzdanını en kısa 
zamanda alması lazımdır. 

GELİNCE: ~cıcıcıcıcı=oco 
3 - Nüfus cüzdanlarında asker

lik muamell"Si yazılı olmıyanlar ilan 
(Sonu Sahife 2. Sütün 1 de) 

lerinde bir şehir 
zapt ettiler 
-*-MoSkova, 28 (A.A) - Öğlcy· -ı neşro-

lunan Sovyet tebliği: 27 Mayıs gecesi 
kıtalarıınız Harkof istikametinde işgal 
ettikleri mevzileri kuvvetlendirmişler
dir. 1zyum - Barenkova kesiminde Al
man tanldan ve piyadeleriyle inatla dö
vüştük. Diğer kesimlerde ehemmiyetli 
bir şey olmamıştır. 

(Sonu sayfa 3, Sütün l de) 

Zorla mı 
atacaklar? 

---*---
Mu ss o li o i o i o Tunus, 
l\oı sika ve Nise yü· 
rümesi muhtemel 

-*
Mlll'efaJ Peten a.slıe•· 
ferin tatbilıatında 
lıulıındu 
Londra, 28 (A.A) - İtalya kralile 

veliahtı İtalyanın şimal batısındaki lo
talan tefti.ş ettiğini Romanın bildirmesi 
üzerinden henüz 24 saat ge\'TDedi{!i haJ.. 
de Mareşal Pctenin bugün Şato Bruya 

( Sonu SPhife 4, S6tun 4 te ) 

Ha.Tkof cephesinde: Yıkılan bir şehirrk sokak 1ıarbi 
Almanların teşebbüsü ile başlıyan ha- ·~ 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) .. ~....,... .... ~,,..,,.,....~~~oı;;;r;;;o~~~~.,..,..Q;j,..,...gı;jj~- .MARE.ŞAL PETEN 
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2' ftihi Roman 
ri 

Yazan: Şahin AJıduman 
••• 83 ••• 

Bir kaç ay bekliyeceksiniz! 
Keasolos bize böyle söy liyor ve Loranzaya açıJı· 

tan açığa 31111,m alı istiyordu .... 

:!, 11il1 Ulll llll l llll 1111111111111il1111111111111111111111 il!: 

1 Valimiz 1 
: E = .... = - -- = 
= Dahiliye müs- = 

-
teşarı oldu ---

. 
peynır ve krema fiatları Yeni 

Ve bu efendinin benden şüphelenme
sini ,erefime tevcih edilmiş bir hakaret 
ve halyanca söyledim. Gözlerimden hid
det kıvılcımlan yayıldığını gören kon
soloa bundan fena halde ürkmüştü! Ka
fam -.ileceği bir sırada bir yılan dilini 
çikanp nasıl yaltaklanmağa ve yalvar
mağa başlarsa, onun gibi birdenb~ çok 
koı-kak bir tavır takınmıştı : 

Konsolosa bu suali Loranza sormuş
tu. Herifin en son olarak söylediği söz. 
ler üzerine, genç kadın büyük bir endi
şeye tutulmaktan kendisini alamamış 
gibi görünmekte idi. O dakikada Loran
za gibi ben de telaşa d~tüm! 

s !'ayin emri dün vilii· = s yete tebliğ edildi s 
§ Valimiz B. Fuad Tuksalın Dahiliye § 
§vekaleti müsteşarlığına tayini yük- § 
§sek tasdike iktiran eylemiş ve keyfi- §!! 
§ yet dün vilayete tebliğ olun.muştur. a 
: İzmir valiliğine kimin tayin edilece- : 
§ ği hakkında henüz hiç bir malumat § 
:: mevcut değildir. :: 
§ İki seneyi mütecaviz bir zamandan-~ 
§beri İzmir vı:ıliliğini muvaffakiyetle § 
§ifa eden B. Fuad Tuksal vilayetin tu- § 
§ ristik yollan proğramının. aksama- § 
§dan tatbikinde funil olmuş, halk hiz- § 
§metinde başarılar temin etmiştir. § 
:: Valimiz daha iki üç gün şehrimiz- :: 
§de kalacaktır. B. Fuad Tuksalın in- § 
§ fikakinde vali muavini B. Nuri Atay§ 
: vali vekilliğini yapacaktır. :: 
:ı 111111111111111111111111111111111111fllilil11111111111 il r. 

Ticaret odaSı tuhafiye 
ve züccaciye kar nis

hetlerini tespit etti 
Fiat mürakabe komisyonu İzmir bele

diye sınırları içinde peynir, ve krema
ların toptan ve perakende satış fiatları
nı tesbit etmiştir. Şimdiye kadar piya
saya çıkarılmıyan peynir ve kremalar 
yeni Iiatlar üzerinden satılmağa baıılan
mıştır. 

idi. Şimdiki halde yüzde 50 dir. 
Üçüncü grup lüks eşyaya aittir. Ka

dın çantaları, tuvalet eşyaları, güderi 
eldivenler, kaclın şapkaları... Harpten 
evvel kar nisbeti toptan yüzde 40, pera
kende yüzde 70 hali hazır vaziyette yüz
de 50 toptan, yüzde 80 perakende olarak 
tesbit edilmiştir. 

- Af edeısiniz seny<>l'!.. Partlon! .. 
y·· defa pardon! diye benden özü:ı: 
dilem~e başladı. Demek İtalyanca ve 
FrMıH~ca biliyorsunuz. Fak~t ~inyori
taya Deıı sizin için fena bir sö.,. oı:rfetmiş 
d s:i:Dyoritanm verdiği i7lhat sizin 
ces::1uı\ kahraman bir asker o 1duğunuzu 
ha. iğretti!~ Sizi tanımış o.lduğumdan 
ötilrl. tok mesudum! Ah, bu benim için 
ne ._ilk bir şeref! .. 

Konsolos bizi korkuya düşüren hile
kar, şiipheli durumunu bozmadan kor
kusunun sebebini izah etmeğe basladı: 

- Şimdi. deniz ~yahati yapılacak bir 
mevsim değildiı·! Bu zamanda Avrupa 
devletlerine ait gemiler buraya hiç uğ
ra.'llazlar! Hadi sırf sizin mesut taliini
zin eseri olarak bu yalu.nl.rda Mersin li
manına bir Avrupa gemisinin uğrayaca
ğını farzedelim! Biz bir kerre bütün Av· 
rupa gemileriııe itimat edemeyiz!.. İn
giltere ve Fransa devletlerile Osmanlı 
imparatorluğu arasında dostane, iyi mü
nesebetler mevcuttur. İngiliz ve Fransız 
kaptanlan Türk topraklarından kaçmak 
istiyen firarileri gemilerine kabul etmek 
istemiyecclderdir!.. 

a-, )fonsolosun samimiyetinden ta-
olaı.ak telakki ediyorum! .. 

ft.a bu sözleri çok öfkeli bir vaziyette 
ınama. ad bu sahte söilerine ve muha
taı- se.hirlemek için fırsat killayan hi
leli .wunüşüne hiç ehemmiyet verme
dim. Onun kullandığı bu tatlı dil benl 
kaaclııır.madığı gibi herifin yüzünü gö
:rür .-nnez üzerimde bıraktığı fena tesir 
şind bUsbUtiln artmış bulunuyordu. 
s~ konsolos lafı birdenbire değiştir
di. L.enzaya bakara1ı:: 

- Demek sinyorita, artık memleketi
ni~e tl5ameğe karar vermiş bulmıuyor
summl dedi, ah, sizin hıma pek ziyade 
zorWda muvaffak olacağınızdan korku. 
yorma! .• 

- Wiçin? .. Buna sebep ne?-

Bizim gemilere gelince, vakıa Türk 
ckvletile Ve.uedik cumhuriyeti arasında 
da iyi münasebetler devam ediyor, hının 
rağmen ben şahsen sizin için her türlü 
fedakArlıklarda bulunmak istesem bile, 
iş yalnız bununla bitmiş olmıyacaktır !.. 

Mersin limanına bir V enedik gemisi
n.in Ub'I"alnaSı lhımgelir. Halbuki bu ay
larda limana Ven.edik bandırası taşıyan 
bir gani öyle kolay kolay uğramaz!.. Bu.. 
nun için burada uzun müddet bekleme
niz icap edecek gibi geliyor bana!.. İşte 
beni korkutan sebep budur!.. 

- BİTMEDİ -

B. M. Meclisinde dün
kü müzakereler 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ait e1u. kısma müdür umumi cevap ve
rir. :Ben Ziya Geıvher arkadaşnnın söy
lediği noktaya temas edeceğim_ Ku:ıl
ayla bu hususta anlaşmışızdır. Tertibat 
alme.ktayu:. Kışın bilyük şehirlerde fa. 
kir laa.l.k için aşhaneler açmak niyetin
de,ir.. 

Bu sörler meclisin tasvibi ve alk:ışla
riyle karşılanmıştır. 

1;fRAAT Btrl'ÇESt 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen vekalete 

ait Wtçecün müzakeresi münasebetiyle 
ser&-diJen mütalaalara cevaben demiş
tir lııi: 

il..- Arslan arkadaşım zirai sahadaki 
fa~imizden bahsetti. Teşekkür ede
rinı1. Vekalet bünyesinin takviyesine te
m~ ettiler. Bu teşküatın ve vekalet 
bünyesinin takviyesi zaruridir. Yeni teş
kilat kanunu hazırlıyacağız. ts~ari ma
hiyeMe olarak yüksek ziraat şurasının 
tesl-...-ni hakkındaki fikir ve mütalaaya da 
iştinık ederim. Esasen kendisinin bu 
hus.sta bir kanun teklifi vardır. Buna 
taraldar olduğumu encümende arzettim. 

Tuprak kanunu hazırdır. Yakında 
meca.e takdim edilecektir. önemli bir 
çaı.oa mahsulüdür. İhtiyaçlara cevap 
verecek derecede hazırlandığını sanryo
ı·utıL Fiat meselesinde ticaret vekaletiyle 
işwdği yapıyoruz. Müstehlik vaziyetini 
namrı itibara alıyoruz. Tohumluk mese
lesi hakkında zamanında uzun izahat 
veı•iştim. Bu sene her yere istenildiği 
kadaT tohumJuk yetiştirmek imkanını, 
arzettiiUm sebeplerle bulamadık. önü
mu.Ieki yıl daha esaslı çalısacağız. Mah
sul nziyetinin düşündüğümüz tedbirleri 
tatbika imkan vereceğini umuyoruz. 
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lm'ihinden itibaren iki ay içinde as
ke-rlik şubesine şahsen müracaat 11 

Nerek nüfus cüzdanlarına askerlik 
auamelelerini kayıt ve tesçil ettire
~klerdir. 

-4 - Nüfus cüzdanı olmıyan1ar 
hükümetten alacakları muvakkat 
vesikaya şubeye müracaatla askerl 
durumlarını yazdıracaklardır. 

5 - Nüfus cüzdan1arına muvaz-
Eaflık, ihtiyatlık hizmetlerini yazdır
•nş ve senelik ihtiyat yaklarnalan
•ı yaphrmış olanların şubeye gel
melerine lüzum yoktur. 

6 - Bu işleri her gün öğleden ak
ıama kadar askerlik subesine müra
caatla yaptıracaklardır. 

7 - Devlet daireleriyle resmi ve 
hususi her nevi müessese ve tica
rethane Amirleri memur ve müstah
demleriniJ\ niifus cüzdanlarında as
keri durumlan yazılı olmıyanlan 
hemen askerlik şubesine göndere
cc1derdir. 

8 - Umumi kontrolda emsaline 
teve<:clih eden muvazzaflık ve ihti
yatlık hizmetlerini yapmamış olan
lar ve bunlan resmi ve hususi hiz
me&re alanlar askeri mahkemele-

! 
re verilerek askeri: ceza kanunu hü
kümlerine tevfikan cezalandırıla
cakları ve nüfus cüzdanlarmda as
keri durumları yazılı bulunmayan
lara ekmek kartının da verilmiye-
ceği ehemmiyetle ilan olunur. 

Z!RAAT ALETLERi 
Köylüye ziraat düzenleri, nal, mıh ve

saire temini için milli korunma kuvve
tinden para tahsis edilmiştir. 1ma1atha
ne1erle mukaveleler yapılmıştır. Bir yıl 
içinde yüz bin pulluk yapılmak üzere 
tedbir alınmı!;tır. Bu maksatla Karabük. 
le 3300 ton demir almak için anlaşılmış, 
bunun 2800 tonu alınmıştır. Bunlar muh
telif imalathanelere dağıtılmıştır. $im
diye kadar yapılan pulluk, 10 bini bul
maktadır. Bunlar peyder pey köylüye 
daeı tılmaktadır. 

Mahsulün naklini temin için lüzumlu 
vesaite gelince, milli müdafaa vekaleti 
1500 arabayı bu işe tahsis ediyor. Bun
ları mıntakalara tevzi edeceğiz. Mahsu
lün zamanında kaldırılması ve nakli 
üzerinde ehemmiyetle durduğumuz bir 
meseledir. Ağaç yetiştirip dağıtmak ana 
işimizdir. Dağıtılan ağaçların mikdarı 
her sene artmaktadır. ~en sene dört 
vesair meyveli ağaçlardan dağıtılan mik
dar bir milyon 250 bini bu1mustur. Önü
müıdeki senelerde meyveli fidanlar da
ğıtımı yılda dört beş milyona çıkacak
tır. Orman fidanları ve meyvesiz fidan
lar bundan hariçtir. 

Berç Türker arkadasım istihsal sefer
berlii?:ine temas etti. Köylüyü kendi ba
sına bırakmıyalım, mürakabe edelim 
dc-diler: Sayın Başvekilin cFazla ekinin 
daveti büyük akis bulmuş ve köylü im· 
kanlardan ::ızarnt derecede istifade etmiş
tir. Berç Türkerin dedii!i gibi, müraka
be isini ihmal etmiş değiliz. 

ORMAN YANGINLARI 
Mfuien direkleri ve orman yan~ınları 

meselesine temas edildi. Esas itibariyle 
bu, orman bütçesinin müzakeresi içine 
girecek bir mevzudur. Fakat ehemmi
yetli bir mevzu olduğu için buna da te
mas etmeğe müsaade rica ederim. Ar
kadaşımın dediği J?ibi direk temini acaba 
orman kanunundaki takvidata sebep ol
m~ mudur? Kanun bilakis maden di
reklerinin temininde kolaylık ve imkan 
vermiştir. önce bu husustaki maruzatı
mı bir kaç kelime ile hülasa ebnek iste
rim: 

Kanunun tatbikinden evvel, bu kanu
na tekaddüm eden vı1larda ihtiyaç 50-86 
bin metre kiiptü. Yani kanunun tatbiki 
arafesinde 86 bindi. Daha evvel 50 bindi. 
Bu direklerin bir kısmı haricten gelir. 
Diğer kısmı ormanlardan, makte J?Öste
reı-ek temin ediliyor. 1939 - 40 - 41 se
nelerinde üç milyon ton kömür istihsa
lini desteklemek kin icap eden mikdar 
150 bin metre küpe çıkmıştır. Bunun 
bir kısmı müteahhitlerle, mukatta göste
rerek temin Mildi. 1939 senesinde de-v
Jet orman işletmeleri 34 bin, geçen yıl 
56 bin metre küp vermiştir. Bu seneki 
calısm.alar yüz bin metre küp etrafında 
direk vermek içindir. Yani tesisin dör
düncü yılında, orman işletmeleri direk 
ihtiyacınm mühim bfr kısmını kendisi 
temin etmiştir. 

Memleketin ihtiyacı olan diğer keres
te ve yakacak temini hususunda kanu
nun hüvük favdası o1muc:;tur. 

KöYL'O !LE ÇALIŞMA 
Arkadaşlarım, köylü ile calışma mev

zuu üzerinda daima söylediğim aym se
yi tekrardan kendimi a1amıyacağım. Ya
pılmış ve başanlmış isler yapılacak olan
lara nazaran bizi tatmin etmekten uzak 
olmakla beraber neticeler yarınki çalış· 
malar için üırit, cesaret ve neşe ver
mektedir. En büyük kaynağımız olan 

Mahsul ---·---Vaziyeti her yer· 
de ivirlir 

Memleketin ve vil~yetin zirai dw·umu 
hakkında her gün sevindirici haberler 
alınmaktadır. Kış mevsiminde donların 
bazı zararları görülm~ ise de donun za
ran bağlarda az olmuştur. 

Vilayette yapılan tetkiklerde Seydi
köy, Cumaovası, Urla ve Kemalpaşada 
bağların fevkalade iyi olduğu, donlar
dan cüz'i zararla karşılaşıldığı ve arıza
nın önlendiği anlaşılmıştır. Zeytin mah
sulü de gayet müsaittir. 

Vilayet ziraat müdürü B. Refet Diker 
Cumaovası mıntakasında ziraat işlerini 
tetkik ederek avdet eylemiştir. 

Menemen ve Urla kazalarında bu sene 
ekilmemiş arazi kalmamıştır. Bila istis
na bütün mahsüllerin ekimi fazla oldu
ğundan mahsulün gayet bol olarak alı
nacağı anlaşılmaktadır. 

Dün geç vakit alınan malfunata göre 
vilayetin bir yerinde buğday hasadına 
başlannn§tır. Bu hususta tamamlayıcı 
malumata intizar edilmektedir. 

--- o_.,., __ 

Hava kurultayı 
to~lanıyor 

Türk hava kurumu umumi kurultayı 
5/Haziran tarihinde Ankarada toplana
caktır. Kurultay toplantısında hazır bu
lunmak üzere Türk hava kurumu İzmir 
şubesi reisi B. Hasan Serter ve şube mü
dürü B. Şevki Demir 3/Haziranda An
karaya gideceklerdir. 

---o---
ir bekçi 

Evine g-ir~n bir ada, 
mı varaladı 

Vazife ile Kemer merkezine gitmek 
üzere yola çıkan gece bekçisi Hasan, ge
ce evine uğramış. ekmek almak istemiş, 
karısı, kendisine kapıyı açınca bahçede 
çiçekler arasında bir insan karalbsı gör
müştür. Hasan, bir adamın, kendine 
doğru yaklaştığını ve üzerine atılacağı
nı görünce tabancasını çekmiş, bir defa 
havaya ve sonra iki defa da bu adam 
üzerine ateş etmiştir. Hüviyeti sonradan 
anlaşılan bu adam, sol böğründen yara
lanmıştır. Yaralının Muharrem oğlu Ka
sap Kasım Doğan olduğu anlaşılmıştır. 
Sarhoşluk saikasiyle bekçinin evine gir
diği zannedilmektedir. Tahkikata devam 
olunuyor. 

---o---
İstanbul Sehfr "Ycrt· 
rosu lznılrden ayrıldı 
On gündenberi İzmirde tems:Iler ve

ren İstanbul Şehir tiyatrosu sanatldr
ları bugün İzmirden ayrılarak Aydına 
gidecekler ve turnelerine devam ede
ceklerdir. Artistlerimiz İzmirde verdik
leri temsillerde muvaffak olarak halkın 
takdir ve sempati.s:.ni kazanmışlardır. 
İyi yolculuk dileriz. 

köylü ile beraber çalışmaktan büyük 
bir gurur duyuyoruz. Daima el birliği 
yapacağız. Yüksek kavrayışı, iyi sezişi, 
inandığını yapmakta yüksek kabillyetiy
le büyük Türk köylüsü için başarı]amı· 
yacak bir dava yoktur. (Bravo sesleri 
ve alıkışlar.) 

Lüve haşeresine gelince, son senelerde 
görülmüyordu. Bir zamanlar Adana 
bölgesinde bu haşereler bir afetti. Son 
senelerde Irak ve !randan gelen Lüve
ler Diyarbakır havalisinde büyük zarar
lar yaptı. Bunu önlemek imkanı yoktu. 
Çünkü mevsim müsait değildi. Kışın 
maha11ine ekipler gönderdim. Bütün kış 
Süveleri yakmak suretiyle mücadele 
yaptık. Netice müsbettir. Mücadele eki
bini Ela7.ığ ve Diyarbakıra gönderdik. 
Bu sene zarar mahduttur. Süne işinde 
orada çalışan aıkadaşlarım muvaffak ol
muşlardır. Büyük tahribat olacağını san. 
mı yorum. 

Yeni fiatlar şöyledir: 
Edirne tipi beyaz salamura peynir] ar

den tam yağlılar toptan 111, perakende 
120 kuruşa, az yağlılar toptan 70, pera
kende 85 kuruşa, koyun sütünden ya
pılmış tam yağlı kaşar peynirleri top
tan 170, perakende 195 kuruşa, yarı yağ
lı kaşarlar toptan 140, perakende 160 
kuruşa, tulum peynirleri tam yağlı ola
rak toptan 120, perakende 140 kuruşa, 
az yağlılar toptan 85, perakende 100 ku
ruşa satılacaktır. 

Kremalar : Teneke içinde yüzde 60 
randımanlı taze mandıranın kremaları 
toptan 180, perakende 207 kuruşa, tene· 
kede yüzde 65 randımanlı taze koyun 
veya buzhane kremaları toptan 160, pe
rakende 184 kuruşa satılacaktır. Bu fi
atlar fevkinde satış yapılması katiyen 
memnudur. 

KAR NİSBETLERİ 
Ticaret odası idare heyeti dünkü top

lantısında tuhafiye ve zücaciye eşyasının 
yüzde kar nisbetlerini tetkik ederek kati 
kararını vermiştir. 
Yapılan tesbite göre, tuhafiye eşyası 

toptan ve perakende olarak gruplara ay· 
rılmıştır. Birinci grubu klasik tuhafiye 
eşyası te.şkiJ etmektedir. Çorap, mend:l, 
fanile, havlu, gömlek ve emsali, pamuk, 
merserize ve ipekten mamul eşya bu 
gruba dahildir. 

Bu maddelerin harpten evvelki kh 
nisbetleri yüzde yirmi beştir. Harpten 
sonraki, yani şimdiki durumda kar nis· 
be!i yüzde otuz olarak tesbit edilmiştir. 

!kinci grup, mevsimlik eşyadır. Triko
taj eşyası, yün, pamuk, merserize, yün 
fanileler, yün eldivenler, şemsiye, par
fümeri, erkek şapkaları, erkek kemeri, 
ısmarlama göm1ek ve pijamalar. 

Bu maddelerin harpten evvelki top
lan ve perakende kar nisbeti yüzde 40 

Dördüncü grup, çocuk oyuncakları, 
kadın elbisesi, tezyinatı, düğme, dantel, 
korde]a, kadın tokaları ve emsali çerçi 
eşyası... Bu maddelerin kh nisbetleri 
harpten evvel ve şimdi da:rna yüzde yüz 
olarak kabul e~. 

Bütün bu maddeler ve kar hadleri, 
yerli mallara aittir. Bu eşya hariçten it
hal edildiği takdirde cinslerine göre yüz
cie 10, 15 kar haddi ilavesi icab etmek
tedir. 

Zücaciye eşyası da üç kısma ayrılmış
tır. 

Birinci grup bilumum yerli ve Avru
pa malı cam eşya, bilumum porselen, 
fayanstan müteşekkildir. Bunların harp
ten evvel kar nısbeti yüzde 17 toptan, 
yüzde 20 perakende idi. Şimdiki halde 
toptan ve perakende yüzde 25 Ur. 

İkinci gruba; bilumum renkli sade 
cam eşya, beyaz veyahut renkli veya ha
fif kesme cam eşya, yaldızlı veya çiçekli 
beyaz porselen mutbak eşyası dahildir. 

Bunların harpten evvel kar hadleri 
toptan yüzde 25, perakende yüzde yirmi 
idi. Bugün toptan yüzde 35, perakende 
yii?:de 30 dur. 

Üçüncü gruba kristal, ağır kesme, 
lüks eşya, yaldızlı veya çiçekli renkli 
hamur üzerine porselenler girmektedir. 
Bunların harpten evvelki vaziyeti yüzde 
30 toptan, yüzde yirmi perakende idi. 
Halihazırda yüzde 45 toptan, yüzde 35 
perakende olarak tesbit olunm~tur. 

Toplan yüzde kh nisbetinin peraken· 
deden fazla olmasına sebep bu madde
lerin toptan alınırken zayiat vermesi
dir. Oda, tesbit ettiği bu kar nisbetlerini 
Ticaret vekaletine bildireeektir. 

Bundan sonraki toplantıda kimyev.i 
maddelerin toptan ve perakende yüzde 
kar nisbetleri tesbit edilecektir. 

Vergilt~r hakkında çıkan şayialar 
------------·-----------

Mali yıl sonu n_ünasebe
tile vergi tahsilatı fazla 

Pazartesi günü 1942 mali yılının ilk 
gününe rastlamaktadır. O gün maliye
nin ve muhasebei hususiyenin vezne 
mevcutları sayılacak: ve mevcutlar birer 
zabıtla tesbit edildikten sonra yeni mua
mele başlıyacaktır. 

Malt yılın son günleri olduğundan 
defterdarlıkta ve muhasebei hususi.yede 
büyük bir faaliyet vardır. Bilhassa mü
ruru zamana uğraması icap eden ve şiın
diye kadar tahsil edilmemiş olan vergi 
alacakları sıkı surette takip edilmekte, 
borçlular zabıtanın da yardıınile borçla
rını ödemeğe sevkedilmektedirler. Ha
ciz, icra ve tevkif takibatı bu ay sonun
da bir hayli artrmştır. 

VERGİLER HAKKINDA 
Bütçenin Büyük Millet Meclisinde 

müzakeresi münasebetile bazı kimseler 
vergi zamları meselesini istismare kal
kışmışlardır. Şekere, kahveye ve diğer 
bazı eşyaya devletçe munzam vergi ko
nulduğu, şekerin iki yüz kuruşa satıla
cağı şayiaları çıkar~ bu yüzden şe
ker satışı bir hayli artmıştır. 

Kibrite zam yapılacağı için bazı kim
seler evlerine paketlerle kibrit toplamış
lardır. Bu yüzden bir kutu kibrit teda
rikinde mil§külatla karşılaşılmıştır. Baş
ta Serkildoryan olmak üzere bazı sigara 
nevileri de bulunamamaktadır. 

BiR iHTiKAR HADiSESi DAHA 

Kitapçı Şove ve oğlu 
adliyece tevkif edildiler 

Birinci kordonda kitapçılık eden B. 
Emil Şöve ve oğlu Jeral Şöve bir yazı 
makinesi ve buz dolabı satışından dola
yı milli korunma müddeiumumiliğine 
verilerek tevkif edilmişlerdir. 

zı şahitlerin de ifadelerine müracaat 
edilmiştir. 
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Bu kitapçının 160 liraya satılması icap 

eden bir a.det Mersedes markalı yazı 
makinesini 400 liraya, müstamel bir yazı BUGUNKU NEŞRiYAT 
ma~ini ~25 lira yerine 300 liraya, 51111111111111m111111mımmnımmnmı111mııııır. 
yedı yaklı bır adet Firijideri 450 lira 7.30 Program ve memleket saat ayan 
yerine 1100 liraya ve bir adet üç ayak)ı 7_33 Müz:k: Karışık proğram (Pl.). 7.45 
kelvinatörü 200 lira yerine 700 liraya Ajans haberleri. 8.00 Müzik: Senfonik 
satışa arzetnıi§tir. 

parçalar (Pl.). 8.-5 - 8.30 Evin saatı. 
Yukarıda adı geçen kitapçı, istediği 12.30 Program ve memleket saat ayan 

fiatlard:an en ufak bir fedakarlık dahi 
yapamıyacağmı, bu malların piyasada 12.33 Müzik: Oyun havaları. 12.45 Ajans 
mevcudu bulunmadığını ve bir az daha haberleri. 13.00 - 13.30 Müzik: Şarkı ve 
elinde bulundurunca Firijideri 1500 li- türküler. 18.00 Program ve memleket 
raya satılacağını söyleyince memurlar saat ayarı. 18.03 Müzik: Fasıl heyeti. 
derhal cürmü meşhut yapmışlardır. 18.40 Müzik: Hafif parçalar (Pl.). 19.00 
~ hemen adliyeye aksettirilmiş ve bu Konuşma (Kitapsevenler saatı). 19.15 

yazı makineleriyle Firijider ve kelvina- Müzik: Genç bestekarlar. 19.30 Memle
törü satan acentelerden bugün fiatları ket saat ayarı ve Ajans haberleri. 19.45 
sorulmuş ve bu işte ihtikarın en yüksek Müzik: Klas:k Türk müziği programı. 
d,.recesinc çıktığı tesbit edilm.i§tir. Suç- 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 Müzik: Ma
luların tevkiflerini müteakip milli ko- hur makamından şarkılar. 21.00 Ziraat 
runma mahkemesinde duruşmaları baş- takvimi 21.10 Teıııt6il. 22.00 Müzik: Rad
lamışlır. B. Emil Şöve verdiği ifadede yo salon orkestrası. 22.30 Memleket sa
bu satışta ihtikar mevzuu bahis olmadı- at ayarı, Ajans haberleri ve borsalar. 
ğını, çünkü bu makinelerin mevcudunun 22.15 . 22.50 Yarınki program ve kapa· 
piyasada bulunmadığını söylemi~tir. Ba- nış. 
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Romel'in taarruzu şimdilik Mısırı 
feth ctmeği istihdaf eden bir taarruz 
olmaktan uzaktır. Kanaatımızca bu ta· 
arruz.da Almanların hedefleri !ngilizlve-
rin dikkatini Libyaya çekmek ve . d?g~ 
harplerinin kızıştığı anda kıtada ıkı~=~ 
bir cephe açmağı düşünen Anglo - Sa.r
sonların planlarını ve hazırlıklarını boz
maktır. Filhakika garp çölünde MihV~~ 
kuvvetlerinin hareketleri beklenın~k
inkişaflar arzederse, İngilizler orta şar 
taki kuvvetlerinin mühim bir kısrnırıı 
alelacele Mısıra vollamak zorunda ka· 
lacakları gibi, doğuda yeni başlayan 
Alman tecavüzü Kafkasyayı kucaklay~n 
bir tehdit mahiyetini aldığı takdirde. ı.<;e 
İngilizler Sovyc1leri hiç desteklernı~e
ceklerdir. Aynı zamanda doğu Akdenız· 
de Alman hava kuvvetlerinin baskısını 
hafifletmek için işgal altındaki toprak· 
lara ve Alınanyaya karşı tngili.ı hava 
kuvv~tlerinin tazyikini aza1tmağa rn_ec· 
bur olacaklardır. Görülüyor ki mevs1

1
?.1' 

siz başlanı~ olmasına rağmen Rorne 1!1 
taarruzu tam bir · diversiyon hareketı· 
dir. 

Bütün bu saydıklarımız mütevazi be· 
deflerdir. Yoksa Harkofta başlayan i1~
vaş gerçekten bir imha harbine çeVT' ır 
de Almanlar bütün Doneç havzasına ta· 
mamen hakim olurları;a Sovyetleri ı<af· 
kasyadan ayırmağa çalışacakları şüph~ 
sizdir. Bu bakımdan Romel'in teca\fll' 
zünü doğu cephesinde hazırlanan har.e
ketlerle münasebetli görmek kabild~ 
Kısaca Mihver, Kafkasya ve orta şar 
aynı zamanda şimalden ve cenuptall 
tehdit etmeık isteyen muazzam bir k!S"' 
kaç harGketinin ilk adımını atmıştırf 
Bu adımla varmak istedikleri bede 
arasındaki mesafe ve görecekleri mukihıı· 
vemet o kadar büyüktür ki bunu M • 
verin erişilmesi en güç hayallerindeJl 
biri saymamak için sebep yoktur. . 

ŞEVKET BiLGlll 
---o---

Garip bir dolandı· 
rıcılık vak'ası 

---*·---
Çincden tedavi edilmek üzere tzrrıire 

gelen iki hastayı dolandıran Ali oğltı 
İsmail ve Mehmet oğlu Mustafa zabıtac.a 
tutularak dolandırıcılık suçundan adlı· 
yeye verilmişlerdir. 

Mustafa Türkeş ve oğlu Ali doktora 
muayene ve tedavi olmak üzere Çinedell 
!zmire gelince Gazi bulvarında bir dok"' 
tora muayene olmuşlardır. Muayenedell 
sonra doktor hastaların rontgenle mua· 
yen<?lerine lüium göstenniş ve kenclile
rini Beyler sokağında tanınmış bir ront• 
gen mütehassısına göndermiştir. 

Bir araba ile Beyler sokağına gitnıet 
te olan Mustafa Türkeş ve oğlu yo1CJA1 
arabaya Ali oğlu !smaille Mehmet oğ~U 
Mustafanın atladıklarını görmüşlerdir· 
Bu iki şahıs Beyler sokağındaki roı;ıt .. 
gen mütehassısının muayenehanesuı.1 
İkinci kordonda 305 sayılı binaya naklet• 
tiğini söyleyerek arabayı oraya sevk et .. 
mişlerdir. Filhakika bu binada bir başkf 
doktor hastaları bir karanlık odaya a: 
rnış ve bir az sonra dışarı çıkarıp kendı
lerine 20 lira mukabilinde birer ~.e 
vermiştir. tki hastanın müracaatı Uzert"' 
ne üç suçlu tutulmuştur. 

---o---
istanbuJ ifıtisat müdüriJ 
iznıirden ayrılıyor 
İstanbul mıntaka İktisat müdür1ü~

ne tayin edilen İzmir İl..-tisat müdüril ~; 
Kemal Tilkicioğlu bugün İstanbuldaıv 
yeni vazifesi b~ına hareket etmektedir· 
İzmir İktisat müdürlüğünde muvaffak 
olan B. Tilkicioğlunun İstanbulda da 
muvaffak olacağı muhakkaktır. 

B. Kemal Tilkicioğlu dün daire ınU
dürlerine veda etmiştir. Yeni İktisat ınU· 
dürü ay başında İzmire gelecektir. 

__ ,_.,.,_,o,,,,,,,,.,--
B. İhsan 
Mus müddeiumumisi B. ihsan Keçeci· 

oğlu İzmir milli korunma müddeiurntı· 
mil:ğine tayin edilmiş, dün gelerek yeni 
vazifesine başlamıştır. 

Körlerin lıonserl 
Sağır dils~z ve körler mektebi orJces· 

trası tarafından evvelki gece Karşıyaka 
Halkevinde büyük bir davetli kütl~sl 
huzurunda güzel bir konser veril.ınişt~· 
Konser Karşıyaka muhitinde büyük bil' 
alaka uyandırmıştır. 

iLAH 
1 haziran 1942 pazartesi gününden 

itibaren iş'an ahire kadar aşağıda 
isimleri yazılı bankalar resmi tatil 
günleri hariç olmak üzere gişelerini 
her gün saat 8,30 dan 12,30 a kadar 
ve yalnız cumartesi günleri 8,30 dan 
11,30 a kadar açık bulunduracakla
rını sayın müsteriler:ne ilan ederler: 
AKŞEHİR TÜTÜNCÜLER 
BANKASI 
AKSEKİ TİCARET BANKASI 
BANKA KOMERÇİY ALE 
İTALYANA 
BANKA Dİ ROMA 
DOYCE ORYENTBANK 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İZMİR ESNAF VE EHALİ 
BANKASI 
OSMANLI BANKASI 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASI 
TÜRKİYE İŞ BANKASI 



Mllll 
---1'---

Seyyar satıcı Hasan Kar ve Muhittin 
Birol 15.5 ve 23 kuruşa satılması lazım 
gelea makaranın tane;;ini 35 ve 40 kuru7 
§ll Nlttaklarından milü korunma mahke
lnesiae verilmişlerdir. 

~ .l:cçecilerde Turgutlu hanında kö
ınw.. ·· Nevruz Süner ve Salih Eroğlu 
kömlrin kilo.sunu 10,5 kuruşa sattıkla
l'ındru. tutulmuşlardır. 
. ~ Geçecilerde 1335 sokak 10 numara
da bakkal İsmail Alkan dükkanında kib
:tit •~vcut olduğu halde satmadığından 
t.u\ulmu.ştur. 

f Şeaitler caddesinde 107 sayılı dük
kanda. iahmis Ahmet halka tevzi edil
~lt fmere verilen kahveleri toptan sat
tığmdıo. tutulmu.ştur. 

Bir yıllık muhammen 
kira bedeli 
Lira Kr. 

27 50 

80 00 

Cinsi 

105 sak Zeytin 
ağacını .muhtevi 
tarla 
266 sak Zeytin 
ağacını muhtevi 
tarla 

A 

1 E c 

Köyü 

Kilizman 
nahiyesi 

Bornova 

•• 
YENi ASIR 

eninden: 

Mevkii 

Hamitbey 
çiftliği 
mevkiinde 
Akgedik 
mevkii 

Muvakkat te
minat mikdarı 

Lira Kr. 

2 10 

6 00 

Mülahazat 

1 - !darei hususiyei vilayete ail yukarıda bulundukları mahal ve muhammen kira bedelleri yazılı gayri menkuller 
1/Haz.iran/ 942 tarihinden 31/Mayıs/944tarihine kadar iki senelik kiraya verilmek üzere müzayedeye konul
muştur. 

2 - Müzayede müddeti 21/Mayıs/ 942 tarihinden itibaren 15 gündür. İhalesi · 4/ Haziran/942 tarihine müsadif Per
şembe günü saat onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri menkulün hizasında gösterilrni§tir. 
4 - Kira şartlannı öğrenmek isteyen talipler her gün muhasebei hususiye varidat müdüriyetine müracaat edebi-

lirler. 29, 1 2935 (1293) § Bergamada Saraçlar caddesinde 10 
sayılı ~fükkanda kunduracı İzzet Akçin 
sa~ kunduralar için fatura vermedi- YE?l.'İ NEŞRİYAT TÜRKİYE İS BAN ASI A. Ş. İZMİR ŞUBESİ 

MVDVRLiilriiNDEN : ğinde• adliyeye verilmiştir. 
. § Yeni Kavaflar çarsısında 49 sayılı 
dükkbda Emin oğlu Enver Gençkırlı, 
sermayesi 42 kuruş olan bir paket iğne
yi HO kuruşa sattığı tesbit edilmiş ve 

HAV ACILIK VE SPOR - Bu güzel 
mecmuanın 310 uncu sayısı faydalı, çe
şitli yazılar ve resimlerle çıkmıştır. 

Bankamızın tac;arrufu altında bulunan aşağıda evsafı yazılı gayri menkuller 
satılaca~ından taliplerin şubemize mür ~caatları lüzumu ilan olunur. 

rnilJl morunma mahkemesinde duruşma- H ~J"J"J"/J.:l"'...ıeo'"/J"J"J...rJJ"J"J"J"...ıe-:Y.r_,.~§8 
sı yapılarak 15 güt\ dükkanının kapatıl- ~ K A R Ş J Y A K A 
nıasıu., 90 lira ~yğır P3:1'a cez.~sına ça:p- S MAKBULE KEBARE 8 
tırıın.-ma ve ıgnelerın musaderesıne S Ss 
karar nrilmiştir. 9 Biçki - Dikiş ve Şapka - Çiçek S 

1 - İzrnire tabi Karacadağ kariyesi Çapar gölü mevkiinde tapunun yevmiye 
220 numarasında kayıtlı 2/278 kapu numaralı arazi 

2 - İzmirde Üçkuyular köyünde tapunun 955 numarasında kayıtlı 27570 
metre murabbaı etrafı duvarla çevrili bulunan tarla 

3 - İzm:rde Ahmetağa mahallesinde Halim ağa çarşısında ve tapunun cilt 312 
İş 4 numarasına kayıtlı dükkanın üçte bir hlssesi 

___ 
0
___ §yurdunda kayıt muamelesi devam § 

lediyor. 2/6/942 salı günU yaz dev-§ 
4 - İzmirde Hasanhoca mahallesinde İkinci belediye ve Yorgancılar çarşı

sında 1,5 eski ve 1,3,11 kapu numaralı ve tapunun sahife 201 pafta 53 ada 337 nu
marasında kayıtlı dükkanın 1/2 tam mülkiyeti ile 1/2 ~ıplak mülkiyeti. AJıın lira yerine resi tedrisatına başlaı:acak, kayıt ka- § 

~ panacaktır. Beş ayda modanın bütün S 27 29 30 31 1 2 3 4 2937 (1272) Kaulpaşa kazasının Teke köyiinden 1 incelikleri ve yenilikleri öğretilerek §S 
~et oğlu Arif Bilğin altın suyuna ba- Maarif müdürlüğünden musaddak § 
t~ 2 adet eski yarrm mec!diyeyi Os S diploma verilir. S 
ınanlt altırudır diye 100 lira mukabilin- ~ ADRES: Karşıyaka Yemişçipaşn § 
de manifaturacı Ali Rıza Dönmeze sat- H sokak No. 5.. § 
~ " kaçmıştır. Bu paraların mecidiye S Kayıt saatleri : Her gün sabahle- § 
olduğu anl~lınca snclu aranmağa baş- Nst" yin 9 - 12.. S 

izmir Defterdarlığından : 
Mehmet kızı Ayşenin Ba~turak şubesine borçlanma bedelinden olan 35 1 

lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilen Cü:zelyalı Şefkat sokağında 
kain 3 7 5 kütük, 15 9 pafta, 88 7 ada, 4 parsel numarasında mukayyet eski 9 
yeni 7 sayılı ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanun hükümle
rine tevfkan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılını!1tır. Taliplerin 12/6/942 
tarihinde saat l 5 te vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

ian= f+r. a 17. 20. 24. 26. 29. 31 (1182) So 
t\~.&r~...cr~~JJ".#'°J"..cr'J/~'1 

RUS TEBLIGI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

V8fillgton, 28 (AA) - Moskovadan 
gelea uberlere göre bir Rus tank teşek
külü Harkof cephesinden 150 mil uzakta 
kızıl cıırdunun sol yanma yapılan düşman 
baslamaı durdurmuştur. Ruslar tzyum 
cepbninin bazı kesimlerinde taarruz 
ederek bir şehir zaptetmişlerdir. Tank
lana himayesi altında kılınçla hücum 
e~ıı ~ar düşman hatlarının 37 mil 
ka.dm- içine girmişlerdir. 

Loadra, 28 (A.A) - Karşı karşıya bu
lum büyük insan kütlelerinin kesafeti 
itibariyle gazetelerin geçen harpteki 
VerdöYe benzettikleri muazzam bir sa
vaşa sahne olan Ukraynadaki savaş ha
reketlerinde hangi tarafın daha iyi du
ı-tnnd. olduğunu söylemeğe imkan gö
rülemiyor. Bu muharebenin neticesi ne 
oluna olsun, açık olan cihet Alınanların 
Ruslan çevirmek için büyük bir gayret 
g<S5terdlğidir. Muhakkak olan bir nok
ta da Alman taarruz planmın değiştiril
mıı olmasıdır. Çünkü Almanlar geriş
tikleri teşebbilsil sağlamak için zama
nında hanrlanamamışlardır. 

~--o---

aıaçester dülıü 

K-1üs, 28 (A.A) - Orta doğuda tef
tişte lnılu.nan Gloçester dükü Erdün 
em.iri Abdullahı yarı resmi olarak ziya
ret etmiştir. 

ıoaeo=~~~=K =ı~i~a~=~j===oo:I 
Ziraat ekin biçme makinelerinde 8 

dem.et bağlamak için orak ipi geldi.

1 
§ 

~ Uğur ticarethanesi. 
TELEFON-2893 

TLG. ADRESi IZM IR UGUR§ 
Halimağa çarşısı No. 5 l Z M t R 1 
Tagonla tuz, tütün sicimi, sa.bun, 

iizüm, incir her türlü sipariş kabul 
edilir. 
~~~~J"J"~ 

,,~ ...... '>"'..·.,, ...... -~~ 
23 25 27 29 2829 ( 1230) 

Satdıfı incil' IJafaçesi 
Aydının Germencik merkez nahi- ,, 

yesine yarım saat mesafede vaki Re- ~ 
is köy yakininde ( Pazar çevirenle
rin ) bahçesi denilmekle maruf elli 
dönüm miktarındaki incir bahçesi 
içinde mükemmel evleri, damlan, ~ 

İzmir c. Müddeiumumi lijjinden : 
Tahdide tabi lastik satmak suretile milli korunma kanununa muhalif hare

ketten suçlu Cemal Kalfa oğlu hakkında lzmir Asliye birinci ceza mahkemesin
de yapılan duruşma sonunda: 

Suçu sabit görülen suçlunun 4180 numaralı millJ: korunma kanunun 31 /2, 
59/2. 63 ncü maddelerine tevfikan alhııaT ay hapsine 500 ira ağıy paTa cezasile 
mahkfuniyetine bir ay on beş gün müddetle ticaretten men'ine elde edilen bir 
lastiğin müsaderes.ine karar verilerekhükmün katileştiği ilan olunur. kuyu ve tulumbası olduğu halde sa

tılıktır. Talip olanların İzmirde Ka
rataş ( 393 ) sokak 14 numaralı ev- ) 

2997 (1304) 

de Tevfik Kötence müracaat1an. ~ 
29 31 2 (1296) ~ iz mir Defterdar!ı2ından: 

Şube Senesi Adı işi mahallesi 
tzM1R BELED!YEStNDEN: 
1 - Ot.obüs ve tramvay idaresine Yeni 

34500 cilt bilet satın alınması, yazı işle-
ri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile Yeni 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham-
men bedeli 2760 lira muvakkat teminatı Yeni 
207 liradır. Taliplerin teminatı iş ban- Yeni 
kasına yatırarak m· · · 'Izlariyle ihale ta- Yeni 
rihi olan 15/6/942 .ı:azartesi günii saat Yeni 
16 da ene~ müracaatları. 

Yeni 2 - Kumaş ve malzemesi verilmek 
şartiyle otobüs ve tramvay idaresine 130 Yeni 
takım elbise ve 130 adet kasket yaptı
rılması, yazı işleri müdürlüğündeki şart. yeni 
namesi veçhile açık eksiltmeye konul- yeni 
muştur. Muhammen bedeli 1170 lira mu
vakkat teminatı 87 lira 75 kuruştur. Ta- yeni 
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 15/6/942 Yeni 
Pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

29, 2, 7, 13 3008 (1299) 
Yeni 
Yeni 

TORNACJ VE ı Yeni 
l 

ARABACILARA ı Yeni 
Tornacı ve arabacılara ait 170 par- ı~ y . 

ça 110 santim uzunluğunda 12 - 15 ı' em 
santim kalınlığında kara ağaç satı- ı' yeni 
lıktır. 1 

Müracaat Ml;ı:nar Kemaleddin cad- 1 ~ yeni 
desi No. 101 Uzüm deposu 1 Yeni 

1 - 2 (1297) 1 

Yeni 

938 Cemal Öz Hurdavatçı AA. 
gramafoncu 

9 38 Harım Çalık torna ma- « 
kina tamircisi 

936 Mustafa tezcan Kavaf « 
9 38 H. Basri kalay Kasap c 
938 Ali Güneş Kebapçı Mesud 
938 Hüseyin Ekmek pey B.H.H 

Açıkalın 
9 38 v Cemil Mehmet Tütün « 

Edirnali mü!<kirat Vs. 
938 Halil Altan Tütün 

müskirat V s. 
938 Mehmet Topal Ardiyeci « 
9 38 H"'kkı oğ. Kantar < 

Veli tamiri 
9 38 İsmail oğ. Terzi 

Osman 
« 

938 Mordahay oğ. Kanape « 
Yaka Levi ta. K.H.H. 

938 Lütfü Basık filimci « 
938 Munis Nuri Terzi « 

Balkın 
938 Munis Terzi 

Balkın 
< 

936 SabriyeL Bar!limento « 
Salomon Manto ima 

938 Mordahay Bakkal K. 
Davi Hızır 

938 Ali oğ. Varil Ta. K.H. 

938 
938 

Hasan Fıçı 
< « « 

Sokak No. 

K. Altı 171 

Ekmekçiler 6/ 1 

K .Altı 323 
c 105 

J nci ker 424 
Bayındırlı 9 

ismet pş. 54/1 

c « 

Ticaret müddeti 

1/1/938-18/3/938 

senelik 

1/1/939-10/2939 
1 / I /938-29/6/938 

1 /1 /939-1 /3/939 
1 /7 /938-24/2/939 

1/3/939-21 /3/939 

1 / l /939-l /3/939 

Yolbedesten 31 /3 1 /1 /939-21 /2/939 
Kantarcılar 24 1/2/937-31/12/9 3 7 

Ali Pş. 7 1-1 4 

Müzayede B. 50 

11/1/938-31/1/938 

1/1/939-1/6/939 

Vali Kazım p. 24 1/I/1936-31/l2/938 
B. T uhafiyesci l 08 

2 1/1/937-31/12/937 
« < 1/1/938-7/12/938 

Necati B. 

1 nci Kar 

20/I 

172 

Cirit han f 0/7 

« « 
Ayvalık ban 8 

1 / I /939-9/2/939 

l / I /9 3 7 -1 /9 /9 3 7 

1/1/938-31/12/938 

1/1/939-30/3/939 
t/l/937-/20/9/937 

Dağıtma birlilılerı 11asıtasile hallıa beyaz tene
lıe peyniri 11erilecelıtiJt 

Yeni 

Yeni 

936 

938 

938 

Lütfü Aksoy Hayvan « 
ihracat ticaret 

Ramazan Sümer kah- c 
veci 

Hakkı oğ. Kantar B. H. H. 
Veli tamircisi 

Me-hmet oğ. Eskici 
Hakkı 

« 

Kardiçalı 66/ 1 
han 

Kantarcılar 2 5 

1/1/939-31/1/939 

1/1/937-l/3/937 

ismet pş. B. 8/2 !8/2/937-31/12/ 
937 

1/1/938-12/7/938 
ismet pş. B. 8/3 18/2/937-31/12/937 

lzmir Vilavetinden: 
1 - Ticaret ofisinin elinde bulunan beyaz teneke peynirlerinden bin teneke

si Yiliyetirniz ihtiyacına tahsis olunmuştur. 
2 - Bu peynirler halk ve müesseselere dağıtma birlikleri vasıtasile şehir hal

kına satılacakbr. Birlik reislerinin kendi birliklerinin ihtiva ettiği hane ve nü
fua adedile mıntakalarındaki bakkaJlar ın isim ve adreslerini havi b:rer cetvel 
ile Yilayet iaşe müdürlüğüne müracaat lan ilan olu.nur. 2998 (1302) 

Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 

Yeni 

Yeni 

936 c c c 
9 38 Hamit oğ. Ali Esldci c 
936 Hamit oğ. Ali Eskici c 
938 lsmail ve Demirci « 

Hüsamettin 
936 Kadir oğ. Eskici c 

Mustafa 
938 İsmail ve Terzi « 

Kemal 

c « 1/1/938-12/7/936 
Osmaniye 102 1/1/938-30/8/936 

Hasan hoca 14 

Osmaniye 5 2 / 13 

1/6/937-31/12/937 

1/1/939-15/4/939 

:rn:_ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Devlet Demir Yollarından ~ . . 
••••••••a1aa•111•••11•11•1aaıwaaa1111aa111111111a11aaaıaıaaa11ıa111a111111•111aa111a1• 

Balast ah nacak 
O. O. YOLLARI 8 NCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Aşağıda miktarlariyle muhammen bedelleri gösterilen dört mahalde şart• 

namesi veçhile ihzar olunacak balast işi kapalı zarf usuliyle ihale edihnek 
üzere ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri (8/6/1942) pazartesi günü 
saat 16 da Alsancak işletme binasında sırasiyle yapılacaktır. 

isteklilerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuzları ile teklif 
mektuplarını ayni gün saat 15 e kadar usuli veçhiyle komisyon reisliğine nu
mara pusulası mukabilinde vermeleri veya taahhütlü olarak posta ile gönder
meleri lazımdır. Şartnameleri işletme kaleminde bedelsiz alınabilir. 

Ocağın yeri veya Klm - sı Balastın 
Miktarı M. 3 

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

12 t 00) 
Emiralem - Muradiye 

22 2S 29 

5000 
sooo 
2 

M. 3. nın ... 
Vahidi Hat 

Lira Krş. 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

Vilciyet Davmi Encümeninden : 

Bedeli 
Lira 

10000. 
12000. 

10000. 
10000. 

2796 

M. Teminat 
Lira Krş. 
750.00 
900.00 

750.00 
750.00 

(1224) 

1 - 1/6/ 1942 tarihinden 31 mayıs 1945 tarihine kadar ü~ sene müd
detle kiraya verilmek üzere kapalı 'Zarf usulile arttırması ilan edilmiş olan 
Balçova Ağamemnun ve Mil ılıcalarının kirasına talip zuhur etmiş ise de 
teklif mektupları kanununun tarifatına uygun olarak tanzim edilmediğinden 
kabul edilmiyerek talip zuhur etmemiş addile 2490 numaralı kanun hüküm· 
leri mucibince 21/5/1942 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla kiraya 
verilmesi tekarrür etmiştir. 

2 - Mezkur ılıcaların muhammen kira bedeli 20 şubat 1941 tarihli ka
rarnamenin «B> bendinin tarifatı dairesinde İzmir Belediye encümeninin 
22/5/1942 tarih ve 869 nwnaralı kararile mukayyet 4738 lira senelik gayri 
safi iradına yüzde 20 zammına karar vermiş olmasına binaen ılıcaların üç 
senelik muhammen kira bedelinin yekunu 17056 lira 80 kuruşa baliğ ol
muştuT. 

3 - Şeraiti müzayedeyi görmek istiyenlerin her gün vilayet daimi encü
meni kalemine ve Bahçeliler hanında muhasebei hususiye varidat müdürlü
ğüne ve pey ııürmek istiyenlerin de vilayet encümeninin toplandığı her pa
zarte..'li ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar muhasebei hususiye 
veznesine yatıracakları 12 79 lira 26 kuruşluk depozito makhuzlarile birlik-
te encümeni vilayetemüracaatlan ilan olunur. 27 29 2936 (1274) 

Ellıonulan zeytinyağlarına ait Utinın B. fıfıl'ası· 
nın tashihi hafılıında 

lzmir Vilayetinden: 
25/5/1942 tarihli ilanla elkonma hükmüne tabi tutulan zeytinyağlarından bu 

ilanm B. maddesinde asid m:ktarlan tayin olunanlarınm ( yüzde beş ila sekiz 
asidli ) olarak tashih olunması ticaret vekaletinden bildirilmiştir. 

Keyfiyet alakadarların malômu olmak üzere tashih olunur. 

Matrah 

150 

276/2 

300 
336 
200 
100 

20 

20 

60 
40 

150 

50 

90 
15 

75 

100 

325 

50 

50 
75 

150 

70 

24 

24 
24 
24 

4SO 

6 

72 

nispet 

45 

45 

45 
25 
25 
25 

25 

2S 

20 
2S 

30 

25 

45 
30 

30 

40 

25 

25 

25 
45 

35 

25 

20 

20 
20 
20 
30 

20 

30 

kazanç 
L. K. 
14 05 

90 

14 80 
41 80 
6 08 
16 30 

8 

81 

1 48 
74 

2 47 

5 17 

40 50 
22 50 

20 97 

4 27 

55 31 

12 50 

3 Ol 
24 22 

2 32 

2 83 

4 16 

2 52 
4 17 
2 52 

89 14 

3003 (1301) 
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İzmir inldasrıar Baı Müdül'lüğünden : Yeni 
Yeni 
Yeni 

9 38 Ömer Kızıltu Ardiyeci c 
938 Maiz Ekoen Tel kesici c 
938 Mustafa içkili lo- K.H. 
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idaremizce bir sene zarfında merkezden ve cival' kazalardan satın alınacak 
tahminen beş milyon kilo çuvallı malların üzüm, incir, hurda anason ve salı 
jptidai maddeler ambarımızda yapılacak hammaliye işleri 15 /6/942 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksilt
meve konulmuştur. 

Muhammen hammaliye Ücretleri tutan 1391 O muvakkat teminatı 1043.25 
liradır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlayacaklarl teklif 
mektuplarını muvakkat teminat nakit makbuz veya banka teminat mektupla
rile f 5 16 1942 giinü saat l 4 e kadar baş miidürüğümüzdt-ki komisyona verme-
leri ilan olunur. 29 2 3004 ( 1303) 

fZMtR StCtLt TtCARET MEMURLUl:.UNDAN : 
- DONKO NOSHADAN MABAT -

38 inci madde - Meclis idare azası şahsan alakadar bulundukları lıususa
lm müzakeresine iştirak edemez ve heyeti umumiyeden izin almadan kendi 
veya şahsı aher namına bizzat veya bilvasıta şirketle bir muamelei ticariye 
yapamazlar. Keza heyeti umumiyenin müsaadesini almabızın şirketin icra ey
lediği muamelei ticariye nevinden bir muameleyi kendi veya aheri hesabına 
7apanuyacağı gibi ayni nevi muamelei ticariye ile meşgul bir şirkete şahsan 
rnP--ııl aza sıfatile dahil olamazlar. 

39 uncu madde - Meclisi idare şirket hesabına şirket hisse senedatını İş
tira veya işbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya avans 
ita edemez. Şu kadar ki temettüattan tefrik olunan meblağ mukabilinde be
delleri tamamen tediye olunan hisse senedatının jştirası için heyeti umumiye 
meclisi idareye salahivet verebilir. 

40 ıncı madde - Meclisi idare azası işbu esas mukavelenamenin ( 1 5) inci 
ınaddesi mucibince tefrik ve İta edilecek temettü hissesinden maada her içti
ma ı;rünü için miktan heyeti umumiye tarafından tayin ve tesbit edilecek üc
Teti huzur alırlar. 
. Bu hakkı huzur mecfüıi idare aza~ının hidematının ve tedviri umur için tah

aıs ettikleri zamanın mukabili oldu*u cihetle içtimada hazır bulunmayanlara 
tediye edilemez. Aylık ve senelik olarak maktuan hakkı huzur verilmesi mem
nudur. 

- DEVAMI YA&lN -
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Yukarıda isim ve unvanlarile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına 938 yılı için tarh olunan vergiler isimleri hizasında gösterilmiştir. Bu mükel• 
leflerin terki ticaret edip halen nerede bulunduklan tesbit edilemediğinden ilan tarihini takip eden günden itibaren 30 kün içinde mezkur vergilere itiraz 
haklarl olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 1 O ncu maddeleri hükümlerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 3007 ( 1298) 



MEKSıKA PARLAMENTOSU LIBY HARBi 
---* *---

Harp ilan etmek HakeiırL.in do~u-
\i zeretoplanıyor suı~da şiddetli 

-*-
Bolivya ile Perunun 
Şfliye taarruz edecelı· 
ıeri haberi yalandır 
Nevyork 28 (A.A) - General Hu

erto Ynv Meksika körfezinde Meksika 
vapurlarınlonnı himaye için 25 torpito 
nun in asının hızandırılacağını bildir
mİ!ıtir. Famikodan bidirüdiğine göre 
rr.ıh\•er tebaasının memleketin iç tarafı
na gönderilerek göz hapsine alınmaları
nın muhtemel olduğunu bildirmiştir. 

Vaşington, 28 (AA) - Amerika 
ordusunda erlerin aylıkları 21 dolardan 
S O dolanı cıkanlmıştır. 

Laoaz, 28 (AA) - Başvekil Mnn
tozo Bolivya ile Peronun Şiliye hücum 
edecekleri hakkındaki haberleri yalan
lamış, Bolivya - Şili münasebetlerinin 
samimi olduRunu 3Öylemiştir. 

Nevyork, 28 (A.A) - Meksikanın 
~ki cuhmurreisleri Rodorikez ve Kale
ro, cumhurreisi Fnmnşuya bir telgraf 
~kerek emrinde hizmete hazır olduk
larını bildirmişlerdir. 

Vaşington, 28 (AA) - Ayan mec
lisi denizalhlannn karşı kullanılacak 24 
büyük balonun İnşası hakkındaki kanu
nu kabul etmiştir. 

Meksika, 28 (A.A) - Meksika par
lllmentosu yarın eaat 15 te toplanarak 
mihvere harp ilanını kararla~tıracaktır. 

------tl..-...,-~-

Zara valisi 
öldürüldü 
---*---

P R A G UMUMİ VAL Sl DE SUI· 
KASTTE YARALANDI -·Prağda örfi idare 

Utin eildmlştlr. 
Bcrlin, 28 (A.A) - Zara ve Hırva

tlstanın diğer şehirlerinde Yugoslavlar
la çarpışmalar olmuştur. Bir çok İtal
yan askerleri öldürülmüştür. Zara va
lisi tUfcnkle öldürülmüştür. 

Londra, 28 (A.A) - Prağ radyosu
nun dün akşam bildirdiğine göre bütiin 
himnye idaresinde örfi idare ilan edil
miştir. Umumi vali, Heldirike taarruz 
edenlere yardım eden kimseler bütün 
ailesi efradile birlikte kurşuna dizile
cektir. 

Prağ, 28 (AA) - Umumi vali Hel
dirikin yaralan pek ağır değildir. Ölüm 
tehlikesi yoktur. 

---Otıw'lı'~tuN~--

RUS ASKERi HftREKATIN 
YENi SEYRi 
(Ba tarafı 1 inci Sahifede) 

rekat başlıca iki noktada kendisini gös
termiştir : 1 - Tobruk'un yakınında 
Gazale bölgesinde. 2 - Sahilden 60 k!
lometre cenupta Bitr Hakim bölgesinde 
Fakat asıl kuvvetlerin de cenupta faa
liyete geçtikleri anlaşılıyor. Almanların 
İngiliz kuvvetlerini sahile sıkıştırarak 
bir netice almak isted:.klerine şUphe 
yoktur. 
İngilizlerin, kanatlarım muhafaza için 

kuvvetli kıtalar ve bilhassa zırhlı ve 
moför1ü kuvvetlerle cenup kanatlnrda 
şiddetli bir harbe girişmiş olmalan icap 
erler. Zaten gl'len haherler de bunu ~ös
termektedir. Ga7.alec1eki Alman taar
ru,.larının hiç bir netice vermediği ve 
Biir Hakimde tnntTU7.un da hilvük ka
yıplarla püskürtüldüğü Londradan bi1-
Clirilmistir. 

İn~iliz hava kuvvetleri de Almanların 
gr-rilerine al!'ır taarruzlar yapmıc; ve vu
kua gelen hava muharebeler.nde 9 Al
man uçağı düsi.irülnıüştür. ------·--··---

aki neve 
-Prilirlceıı 
~9';;!:"'91P)J"'.Ai;p)!9W!i~ 

MEKSiKA Cfl HURREISl iN 
ESlJI 

- +-
Meksika, 28 (A.A) - Cümhurrelsi 

M.Camc-ho bugün fcvkalAdc olarak bir 
arada toolanan fiyan meclisi ile mabus
lar meclisine hususi bir mesaj J?önder
m ·c:t ir . M. Caçho bu mesajında Mihverle 
M.-kciknnın arasını acan muhtelif hftdi
SC>IM"i ve bu arada Potrodo De I.anos 
petrol gemisi ile Faia 'De Oro yük J!emi
s·nın torpiJlenmes~ni hatırlatmıstır. Bun
dan sonra 19::19 harbinin uzun bir tarih
çesini yapan M. Camçho Ml'ksikanın bi
taraf mem!Pkctlcre te('avüzü her zaman 
pro ""to ettii!ini ve bilhassa Cekoslovak
ya He Norveçin istiJtısım şiddetle takbih 
etmiş olduğunu belirtmiştir. Amerika 
devletleri arasındaki dostluktan ve Ame. 
rikan birlivinin müdafaasında Meksika
nın oynadığı rolden bahseden reisicüm
hur mrsajına c:öyle devam etmiştir: 

- Kongre-len Meksika ile Almanya 
İtalya ve japonya arasında 22 Mayıstan 
itibaren harp halinin mevcudiyetini ilan 
etmesini talep ediyorum iki meclis azası 
hu bevanatı hararetle alkıslaml'ştır. M. 
Camrho mesajını şu sözlerle bitirmi tir. 

Mnksika b~ı harbe elindeki bütün vası
ta lar! istirak edecektir. Mebuslar mec
]i.c;i ile ayan treclisi milli şerefin müda
faası yolunda hilkilmctin işini kolaylaş-

bir muharebe 
-*-Kahire, 28 (AA) - Resmi tebliğ: 

Libyada başlıyan tank muharebesi bu
gün bütün gün devam etmiştir. Hakei
min doğusunda zırhlı kuvvetJcrimiz 
düşmanla şiddetle harp etmiş ve buraya 
yapilnn düşman tnnrruzu ağır kayıpla
ra uğratılarak püskürtülmüştür. Biitün 
mevzilerimizi muhafaza ettik. Hava kuv
vetlerimiz düşman taşıtlarına ağır dar
beler indirdiği rohi kıtalarımızın taarruz 
ve müdafaa hareketlerini himaye etmiş
tir. 

-------~-----t AS E MOSTESAR MUaVIN,· 
NIN DE ISTIRAKILE DON VI· 
LAYETTE BtR TOPLANTI 

YAPILDI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

tarafından ileri ~ürülmüş ve bunlara da 
el korunası teklü edilmiştir. Bu teklifin 
ticaret vektııetinc arzed:lmesi de kabul 
edilmiştir. Yalnız bir buçuk aside kadar 
olan yağlar rafine yağ dağıtımı işi teşki
latlandınlıncıya kadar istih15.ke olduğu 
gibi arzcdi1ccektir. 

Sıra yağlarla rafine y::ığ1ar arasındaki 
fiat farkının pek yüksek olduğu ileri sü
rülmesi füerine yemeklik olarak el ko
nulup rafine fabrikalarına tahsis edile
cek yağların da fıatı asid esasına göre 
değilde devletçe evvelce yemeklik yağ
larn tesbit olunan fiatlar dahiJ:ne alına
rak rafine fabrikalarına mal edilecektir. 

Teslim ve tesellüm işleri, miktar ve 
vasıfları göz önünde tutularak satıcının 
mağazasında tesbit olunacaktır. 

Bu gör~meler bir protokola bağlan
mış ve protokol bugün vi1fiyet makamın
da yapılacak yeni bir toplantıda imz.ala
nacakbr. Bugünkü toplantıda sabuncu
lar da bulunacaktır. B. Şevket Süreyya 
İzm!rden sonra Ayvalık ve Aydın isti
kametlerinde tctkik.Jerine devam ede
cektir. ______ _. ___ __ 
Ru'lvelt Rusya

dan teminat 
·stedi 

Madıit, 28 (A.A) - D. N. B; ajan
sı Va im:tondan bildiriyor: 

Sovyet büvük elçisi B. Lltvinof reisi 
cumhur B. Ruzvelte bir defa daha mü
racaat ederek Amerikanın Rusyaya da· 
ha geniş ölc;üde yardım vapma~ını, mal
zeme göndermesini ve ikinci cephe ku
ru1rııe•ını istPmİştir. 

B. Ruzve1t son vaı.ivet dolayısile da
ha fazla malzeme gönderilmPİnin mü,_ 
kiilôtına i~aret edPrek mihnkün olanın 
yapılacağını temin etmi§tir. 

ikinci cephe mevzuunu müzakere ey
lemk üzere I..ondrada bir müttefikler 
konfernnsı toplanmaktadır. Fakat olay
lara bakarak ikinci cephe zamanının 
'henüz gelmediğine hükmetmek lazım
dır. 

B. Ruzv,.Jt Rusyanın harpten sonraki 
durumu hakkında Litvinoftan teminat 
istemiştir. 

---o---
HUSUİ TEBL 'C 

<Bastnrııfı 1 inci Sııhirt>de) 

yarmak için yoptıkları son hUcumlar da 
bunların mukadderatını değiştirememiş
tir. Şimdi anc:tk münferit gruplar muka-
vemet ediyorlar. Bunlar da yok edil
mektedir. Simdiye kadar alınan esirlerin 
sayısı lfiS bini bulmuştur. 517 tank, 1180 
top, binlerce otomobil ve kamyon, say1l
ması imkansız pek çok baska harp mal
zemesi ele geçirdik. Esirlerin ve gani
metin rnikdarı durmadan artmaktadır. 

Helslnkl, 28 (A.A) - Fin orduları 
Başkumandnnlı;zı bugün neşrettiği hu
susi bir fobliğde: 

Lonhi muharooclerinin bir aylık sa
vaştan sonra Alman ve Finlandiva kuv
vetlerinin :tam bir muvaffakıyetle neti-
ccl<'ndim biJdirilmistir. Ruslar hiç de
ğilse 15,000 asker kaybetmişlerdir. Al
manlar ve Finlandiyalıların kayıbı 418 
dir. Bir çok harp malzemesi iğtinam 
edilmiştir. 

Helc;inki, 28 (A.A) - Şimal cenhesi 
Alman Baskumandaru General Dittel 
Cümhurreis Rıtti tarafındnn kabu] edil
miş ve Bac:kumandanla görü..,c;mü~ilr. 
Akşam şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

tırmak için her şeyi yapmağa hazırdır
lar hatip hü!ıcümct tarafından Heri 5Ü
ri:len isteklerin her iki meclis tarafın
dan da süratle kabul edileceğini temin 
etmiştir. Bu istekler şu Uç esaslı nokta
da toplanıyor 1 - Mihver devletlE!'l'ine 
harp ilfinı 2 _ Fevkalade halin devamı 
müddetince teşrii garantilerin kaldırıl
mnsı 3 - Harp devam ettiği müddetçe 
n:emleketin kararnamelerle idaresi. 

----.. --~-
HElDR ICHE AMELiYAT 

YAPıLOI 
Stokholni, 28 (A.A) - A11ehanda ga

zetesinin Bcrlin muhabirinin bildirdiği
ne göre dün akşam ameliyat olan Heid
riçhin sıhhi dunımu tehlikeli telakki 
edilmektedir. 

~ENi ASIR 

General Vevel 
Birmanya hu-

dudundan 
döndü 
-*

İngiliz ve Hintli . 
Jııtalaf'ın IJeşıe döf'dü 
~elı lebi m~tir 
Yeni Delhi, 28 (A.A) - General Ve

vel Birmanya hududundan dönmüş ve 
demistir ki : General Aleksandınn kıtn
ları şimdi H indistan hududuna gelmiş 
bulunuyorlar. Hindistanı istilaya matuf 
her teşebbUsü püskürtmek vazifesi ar
tık doğu Hindistan ordusuna aittir. 

General Vevel Birmanya.ian çekilen 
asker mevcudunu bildiremiyeceğini, fa
kat İngiliz ve Hintl! kıtalarm beşte dör
diinün çekildiğini bildirmiştir. 
General günlük emrinde general A1ek
sandır ordusuna teşekkür ederek de
miştir ki: 

• Başlıca ödeviniz Japonları geç!ktir
mck ve böylece Hindistanın müdafaac;ını 
kuvvetlendirmek olmuştur. Bu ödevi 
kahrnmanca yaptınız. Bac:ardığmız bü
yük iş için size teşekkür ederim. • 

General Aleks~mdır da Birmanyadan 
r.ckilen orduva hitap eden günlük em
rinde diyor ki : 

Ordunun H indistana cekilme:sile uh
clcmde bulunan kumandanlık nihayet 
bulmuştur. 

General ordunun üzerine düşen va
zifeyi yaptiğını, snva.ş:ın çetin ve tesirli 
oldu~nu bildirniistir. 

------tt------
L f B Y HDRBI 
(Bııştarafı 1 inci Sahifede) 

zunun do&'lldaki Alman umumi taarruzu 
ile avni zamana rastlnmasına şaşılamı
yacağını yazıyor. 

Dai1y Mai1'e göre Romme]in ileri ha
reketi heyecan verici olmamıştır. Ru 
hareket bekleniyordu. Alman generali
rin ilk hedefini Tobruk teşkil edecek
tir. 

Daily kspres'in asken yazan da bnya
ti bir ehemmiyeti olan Tohruk etrafın
da büv\ik bir mücadele olacağını tah
min ediyor. 

Kahirı:. 28 (A.A) - Orta Sark İn~
Hz karnrgflhının yeni bir tebliğinde şöy
le denilmektedir : 

GecPlevin eh"mmivı>tli oiic:man 11rh1ı 
kuvvetleri batıdan gelerek biir Hnkim
deki mevzilerimi1Jn cenubuna doj!nı 
ilerlemiş ve bu sabah erkenden zırhlı 
lnıvvetlerirniz dilşman1a temas etmiştir. 
Tvruhıırcbe hakkında henüz tafsilfit yok
tur. 

Kahire, 28 (A.A) - Orta Sark hava 
kuvvetleri umumi kararg~hın;n teblfö: 

Gündüz ve gece s:renaikte hava la
plhrı>ti arlan bir sel.ı: ildn olmuştur. Salı 
günü tayyarelerimiz Timimi tayyare 
meydanına taarruz etmiş ve Martuba 
cevresinde düşman faşıtlannı tesirli ola
rak bombalrunışlardır. F.Jprlen revresin
de bir Yunkers 88 clüsürülmfütiir. 

Pazartesi J?eccsi MartubadaJC dücım::ın 
tuyyare meydanbrı tekrar bombalanmıs 
ve verele 3 tayyareye tam isabetler kay
de<1iJmiştir. 

Dcrne ile Bomba arasındaki yolda 
rliic;mnn motörlü taşıtlarına da taarru~ 
"'dilmistir. Ayni gece ileri ccvrede uçak 
~varJanmız tarafından 2 Yunkers 88 
-:liic:ürülmüştilr. 

Salı gecesi Martubn tayyare mevdan
lanna yeniden taarruz ediJm:,ş bac:kn 
bomba tayvare]erimiz Bingazi üzerinde 
ha,,.eket1erde bulunmuştur. 

Malta tizerine yanılan dfrmıan akmln
rında pa7.artesi günü öğleden sah ~nü 
öğleye kadnr tayyarelerimiz 3 İtalyan 
tayyaresini düşürmüşler başkalarım da 
hac:ara uğratmışlardır. 

Rnmba trıvva'!'(>l,. .. i...,iz pazartesi J!Cce
si Mcssinadaki hedeflere taarruz etmiş
lerdir. Bu hareketlerde 4 tayyarerniz 
kaybolmuşsa da 2 avcı pilotumuz kur
tulmuştur. 

YENt CEPHELER MI? 
hatlerin harbı kazanmak İçin Birleşik 
devletler arasında yeni bir bağ olduğu
nu söy1cmekle iktifa etmiştir. Bununla 
beraber Rus - Amerikan iş birliğinin 
gitgide dahn iyi prensiplenmekte oldu
ğuna dair belirtiler vardır. Dün öğled<'n 
sonra M. Litvinof bir snat kadar Ameri
ka hariciye naı.ırı Kordel Hu11e görüş
tükten sonra Beyaz saraya gitmiş ve 
Rıızveltle uzun uzadıya görüşmUştür. 

V aşt..ngtonun iyi mal Om at alan kay
naklannn göre Rusya He Amerika ara
sında ehemmiyetli siyasi hareketler ol
maktadır. Bu hareketleri askeıi bir ha
reketin takip etmesi tabiidir. Bu hare
ketin biri Tokyo ve diğeri Japon endüst
ri merkezlerine karşı hava tnarruzlan 
hazırlamak olacaktır. • 

Londra, 28 (A.A) - ( Evening Stan
dart ) gazetesinin Stokholm muhobiri 
bildiriyor : Bütün batı Norveç kıyıların
da sivil halkı bo~ltmak iç:n planlar ha
zırlandığı sanılıyor. Bu planlar mütte
fiklerin biı: istiH\ hareketi halinde tatbik 
edilecektir. Bazı Norveç kıyılarının şu 
takdirde harp sahnesi olacafhna şüphe 
yoktur. Batı kıyılarındaki adaların bir 
Josmı ş=mdiden boşaltılmıştır. Kuislinr 
idnresi Norveçin doğusunda boş evlerin 
tesbit cdiJme.!=ini ve batıdan gelecek mül
tecilere yer hazırlanmasını emretmiştir. 
Bazı bölgelerde balık avı ve bunn ben
zer faaliyetler ynsak edilmiştir. İngiliz-
1C'rin akın yaptıkları bölgeler örfi idare 
altındadır. 

MARTıNIK MÜZAKERELERi ---'*' __ _ 
Müzakerelerin 
henüz bitmedi
~i anlaşılı vor 

-*-Va§ington, 28 (A.A) - Hariciye 
nazırı Kordel HulJ gazeteciler toplantı
sındaki beyanatında Martinik müzake
relerinin devam ettiğini, yalnız Ticaret 
vapurları meselesinin henüz halledilme
miş olduğunu söylemiştir. General Dc
golün bir demeci hakkında nazır ,unu 
,öylrmiştir: 

«Birleşik dev]etlerin esas hedefi har
bi hızlandırmaktır.> 

Vaşington, 28 (AA) - Hariciye 
nazın dün Sovyet eçisine: verilen iktisa
di projeye benzer bir projenin Çin bü
yük elçisine de verildiğini söylemiştir. 

Va~İnl(tOn, 28 (A.A) - Amiral An
dersin beyanatına göre Atantıkte mih
ver denizaltılarına darbeler indirilmek
tedir. Bir kaç deniz altı daha babnlmı:ı
tır. Bunlardan bir kısmı kaçmışlardır. 
Düşman denizaltılarile uvaş planlarını 
yalnız himaye gemilerimiz değil silahlı 
ticaret gemileri de tatbik etmektedirler. 

Ayan deniz komisyonu reiııi ıunlan 
söylemiştir: 

c Denizaltı tehlikesinin ziyadesile 
önüne geçilmiştir. Şimdi tatbike konu
lan planlarla hu tehlikenir. çok daha ge
niş ölçüde önUne geçileceğine kani bu
lunmaktayım.> -----

ebru 
- *

Ameıeilıaya gideceği 
halJerlerlni yalanladı 
Yeni Delhi, 28 (A.A) - Kongre mah-

filJerine göre Nehru Amerikaya gitmi
yecek ve Hindistandan ayn)rruyacaktır. 
Bununla beraber Nehru Ruzveltin şah
si mümessili albay Consonun bürosile 
ve Gandi ile sıkı temns halindedir. Gan
diyi ziyarete gitmiştir. 

KalkCıte, 28 (A.A) - Nehru BirleŞ:k 
Amerikayı :Liyaret edeceğine dair olan 
haberlerden maIQmatı olmadığım söy
lerni§tir. 

-------tt..-...---
.J a pon tayvare-
leri A vustral
ya üzerinde 

Melburn, 28 (A.A) - Avumalyada
ki mlittelikler tebliği: 

Yeni Ginede 15 Japon avcısı Port 
Morsbiye mitralyözle hücum teşebbü
sünde bulunmuştur. Tayyarelerimiz düş
mnnı önl:yerek bir Japon uçağını dü
şürmüş altısını da hasnrn uğratmıştır. 

Tayyarelerimizdcn biri üssüne dön
memiştir. 

Çunking, 28 (A.A) - Çin tebliğinde 
bildirildil,<ine göre Kumranın cenup do
ğusunda ve şimalinde muharebe bütün 
ş'ddetilc devam etmektedir. Bu muhare
belerde mayn sahasına düşen 1500 Ja
pon askeri ölmUştür. 

Tokyo, 28 (A.A) - Japon tayyareleri 
88 inci Cin koJordusunu hiiyük mikyas
ta kayıplara uğratmışlardır. ______ .. .._.._. ____ ___ 

ZlRLA MI Al .CAKLAR? 
(Ha tarah ı inri Sahifede) 

giderek nskerleri teftiş edeceği Vişiden 
b•ldiriliyor. Bu hadiseleı: Londrada Nis 
ve Korsikanın İtalya tarafından işgali 
tehdidile ilgili görillmektedir. Söylendi
ğine göre Mussolini Vişi hükUmetine 
siddetli ikinci bir nota daha göndermiş
tir. 

Londra, 28 (A.A) - Maresal Petenin 
Vişi<len ansızın Şato Bruya gitmesi Alp.. 
Jcrin ötesinde yaı:ıılan gösteri1ere bir ne
vi cevap telekki edilmektedir. 

Vjsi. 28 ( A.A) - M:ırcsal PE'ten Şato 
Bru dolayJannda askerlerin tatbikatında 
hnzır bulunacaktır. 

Vişi, 28 (A.A) - Hava devlet sekre
teri neşrettiği bir bi1dirikte haJkı bom
bardımanlann tehlikesinden sakmmağa 
davet ediyor. Uçnksavarlar tehlike isa
reti verilmeden ateş açacaklarındım halle 
derhal sıgınaklara gireceklerd:r. Pençe
relere çıkmak veya açıkta durmak ya
c;akbr. 

Londra, 28 (A.A) - ( Deyil Meil ) 
gnzetesine göre İtalyanlar Nis, Tunus 
ve Korsikaya girerlerse büyük 7.orluk
larJa karşılaşn"aklardır. Çünkü Fransız 
vatanperverlermin hareketi şiddetli ola
caktır. Fransız dehnsile imar edilen Ni
sin 264 bin kişilik halkı içinde ancak 30 
bin İtalyan vardır. Ve bunlann da çoğu 
faşizmi istemiyor. Nis hakkındaki fac;ist 
~österi1eri sun'i tertip edilmiş şeylerdir. 
E.5asen Nisin işgali Hitlcrin askeri plan
larını kolaylaştırmaz. Buna mukab:l 
Korsika ve Tunusun İtalvanlar tarafın
dan isgali beklenebilir. Zira bu Akdc
nizdeki tnbivcyi değiştirebilir. 

Korsika 174 yıldan beri Fransızdır 
lrnhramanı Napolyondur. Dil ve d!·n bn-
1<ımındnn İtalyanlnr kadar Fransızlara 
da bağlı olan Korsikalılar Fransız kal
ma{.'1 tercih ederler. 

Tunustaki İtalyanlar !)0 bindir. Bunlar 
E'ransız statüsünün muhafau.sını iste
dikleri gibi iki milyon olan Tunuslular 
da Fransayı tercih ederler. 

Mussolini kıtalan nerede az muhare
be ;htimnli varsa şüphesiz oraya gide
ceklerdir. 

29 CUM 
1E 

Fevkalade tahs·sat layihası 

M. Müdafaaya 120 mil
yon fevkalade tah

sisat veriliyor 
ilıt at velıi i zaf'uret ol madılıça Jıömür 

zam yapıJmıyacağını söyledi 
Ankara, 28 ( Telefonla ) - Milli mü

dafaanın 942 mali yılı bütçesine 120 
milyon lira fevkaldde tahsisat verilme
sine dair kanun lAyihası Millet Mecl:si
nin bugünkü toplantısında görüşülmüş
tür. 

Meclisin bugün yaptığı toplantıya B. 
Şemseddin Günaltay riyac;et eylemiş ve 
sırasile Devlet deniz yollan, devlet li
manları, vakıflar idaresi, hava yollan, 
hudut ve sahiller, orman umum müdür
lüğü bütçeleri müzakere ed:lerek kabul 
edilmiştir. Meclis yarın toplanacaktır. 

Ankara, 28 ( Telefonla ) - İnhisarlar 
idaresinin yeni mali yıl varidatı 118 mil
yon 406 bin lira olarak tahmin edilmek
tedir. Masrafları için 9 milyon lira tah
sisat ayrılmıştır. 

SIRRIDAYIN BEYANATI 

Ankara, 28 ( Hususi ) - BUyük Mil
let Meclisinde bugün iktisat vekili Sırrı
day, iktisat vekaleti biitçesi münasebe
tile söz alan hatiplere cevap vererek de
miştir ki: 

• Arkadaşlarım bilhassa kömUre. ~ 
mas ettiler ve kırtasi muameleden ~ik üt 
yette bultmdu1ar. Zonguldaktaki kl:iJYI • 
istihsali arzedeyim ki bütün viJAyetıerı 
alfıkadar eder bir ehemmiyet ~ışl~: 
Vaktile daha az miktarda kömCir ~-i
sal eder ve bundan harice de cbeıwdi 
yetli miktarda ihraç ederdik. Ş'ıtn 
muhtelif sebeplerle istih.c;alimizin ~ 
olmasına mukabil istihlakde artmıştır·.

Abdurrahman Naci Dernirağın kornUr 
fiatlarının artacağı hakkındaki şayi~:; 
dan bahsetmesin~ cevap veren ikti 
vekili: 

Bu cihet 'bütçe encümeni mazbatas1!1" 
ca ta~dik edilmiştir. Kömür fiatlerinil' 
eskisi gibi kalması mümkün olmaz; 
yapılacak :ıamrnın umumi satışını tntY1 

etmemesine dikkat edilecektir. Kok fı
at1erine de zam yapılamıyaea.ktır> ele
miştir. • 

Vekil bundan aonra iktisat vekalet.ı 
emrindeki ecnebi mütehassı._lardan bah• 
setmiş ve yetişmekte olan Türk gençle"' 
Tinin bizi ecnebi mütehassıslardan ıııut" 
tağni kılacağını söylemiştir. 

inhisarlar umum müdürü diyor ki: 

içki, sigara fiat arına hiç 
bir zam yoktur 

Yeni 1ı nıMnla idaremiz, scdıf paralarından lllt 
Jıısmwnı dalla m!lli müdafaya verecelıtır 

İstanbul, 28 (Hususi) - Bütçe müza- cÇay ve kahve Haziran b~mdn lnh~ 
k1>relerinde bulunmak üzere Ankaraya sar maddeleri arasına katılmış oluyor. 
gitmiş olan inhisarlar umum müdürü Hazırlıkları tamam yapmamı"! olduğu
Arlnan Taşpınar bugün dönmli§tür. Ga- muzdan bu madde1er bir müddet dahıı 
zetccilere yaptığı beyanatta: serbest olarak bugUnkü gibi satılacaktır. 

Hazırlıklar trunam olunca çay ve kahvt' 
- Yeni vergi zamları içki, sigara fiat- için de bir bayi teşkilatı yapılacaktır. 

larına hiç bir tesir yapmıyacaktır. Yeni. cMaalesef mücbir sebepler yüzünden 
kanunla inhisarlar bu maddelerin satış bira istihsaHitını bugünkü az mikdardan 
paralarından bir kısmını daha milli mü- fazlaya çıkarmak kabil dei!ildir. Bu yaz 
dafaaya verecektir. Yeni zam halktan vaziyete böyle devam edilecektir. dc-
değil idareden alınacaktır. miştir. 

Karadeniz seferlerinde harp ri
zikosu ücretleri tenzil edildi ___ ............, 

Ankara 28 (AA) - Haber aldığı-j yüzde 6 olmuştur. 
mıza göre Karadeniz lı:aputaj seferlerin-

1 
Oç gün evvel batınlan motörün ad• 

de harp riz.ikosu ücretleri gitme yilzde Zafer olmayıp Şafaktır. Dua motörU d• 
50 den yüzde on beşe, gidip gelme yüz-ı münakalat vekillince alınan tedbir ııo
de 75 ten yüzde 30 :ıa indirilmiştir. Mo- nunda yüzclürülmü§, iğne adaya getiril4 

törlerde gitme yüzde Üçe ve gdip gelme miştir. 

Admira takımı bugün Edirneye 
gelerek Istanb11 la ~eçecektir 

Edirne, 28 (Huosi muhabirimizden) biyesi umum müdürlüğü adına istikbnl 
- Adimra takımı yann (bugün) İstan- edilecektir. Adimra takımı cumartesi v• 
bula geçmek üzere hududumuza gele- pazar günleri lstanbulda iki maç yapr' 
cek ve Kapıltale hududunda beden ter- caktır. 

Askeri ceza kanununun harlJ hü
k .. mleri hakkında yeni bir layiha 

Ankara, 28 (Telefonla) - Askeri 
ceza kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun layihası buiünlerde Mecfü
to görüşülecektir. 

Bir öğretmen 
tecavüze uğradı 
lstonbul, 28 (Hususi) - Cedikpa~ 

§ada müessif bir hadise olmuş Yüce ül
kü lisesi felsefe muallimli Bayan Meh
pare evine giderken Mehmet adında 
birinin tcavüzüne uğramıştır. 

İNGİLİZCE SÖZLÜ 

1-Korkusuz kadın 

örfi idare tatbik olunan yerlerde 
harp hükümleri tatbik olunmastna karar 
verilirse askeri auçlar ona göre cezalıır 
dınlacaktır. 

İngiliz çiftçileri 
Londra, 28 (A.A) - Ziraat na%f!l 

tngl·~ Haksan Vintşakırde nutkunda 
çiftç!lerinden daha önemli bir gayret iS
temiştir. Nnzır bu çevrede :z.iraatuı 
800,000 ar arttırılmasının beklendiğini 
ifade etmiştir. 

BUGUN 
Matinelerden İtibucn 

iARIKULADE2 BUYOK 
NEFiS SDHESER 
İNGİLİZCE SÖZL'() 

2 - Asri güzeller 
Joan Grawford - Frederik l\farch Lana Turne - Lew Ayres 

AYRICA: REr'KIJ MİJd 
SEANSLAR: K. KADIN: 4 - 7,30 da 

A. GÜZELLER: 2.30 - 6 - 9.30 da 
Cumai1esi - Pazar 

12.30 da başlar 


