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gme Kurumu Haziran ayı içinde evlene
cek ve gelinlik tedarik edemiyecek fakir 
genç kızlara bedava ipekli gelinlik ver
meği kararlaştırml§ ve keyfiyeti ilan et
miştir. Kurumun bu hediyesinden istifa
de etmek için evlenme evrakının kurum 
merkezine gönderilmesi kafidir. 
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l'!ln miinderecatındarı mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuri11etm ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahları "kaf' siyasi gazetedif'. YF~ ASIR Matbaasında basılmıstır .• 

ltaiyanın 
hazır ıQ-ı 

*--
Afıdeniz savQında 
Yeni bif' safha 
başlamalı üzeredir •• 

~f.~VKET BİLGİN 

Babası Kral Emanuelle birlikte San 
~eıno'yu ve AlpJerdeki kıtaları teftiş 
eden İtalyan veliahtı Urr: 1:J0 r+o, orduya 
hitaben neşrettiği gündelik bir emirde, 
İtalyan askerlerini yeni imtihanlara ve 
~~ı zamanda yeni zaferlere hazır olına
ga davet etmiştir. Fransız devlet reisi 
J.!areşal Peten de. re'fakatinde Harbiye 
~azırı olduğu halde Sato Ruya giderek 
cenup hududunu bekleyen FransIB kuv
\ıetlerinin tatbikatında hazır bulunmuş
tur. Bu kar.sılıklı nümav:.,ter Fr.rnsavı 
a:ı-kl\Sından hımcerleven ltalvanın harbe 
giti.c;ine tekaddiim eden günleri hatırlat
llıaktadır. 1940 Mayısının bu son ~nle
l'inde, ttalya, Fransa harbinin ümitsiz 
bir safhaya girm~inden favda1anarnk 
kararını vermek üzere idi. «Duce. ttal
l'anın hie bir kan fedakarlıj?'ına katlan
lnadan büyük. rUyasını ~erçekleştirece
mne kani hulunuyordu. Bu rüva yalnız 
~is - Korsika ve Tunusun ilhakından 
ibaret dei?-ildi. Fransa uçuruma yuvar
lanmış bulunduiruna ,ıröre. Büyük Bri
tanva tmparat.orluğu da bövle bir akı
kt1e karsılamıa"ktan kurtulamıvacaktı. 
'.A.lrnanva ve 1ta1va. dünyanın iki en bti
l'ük lmnaratorluihınu istedikleri gibi 
l>ayfac;a""'l<lardı. Akdeniz bir İtalyan gö
lü olacaktı. 

ltalya. harbe girerken i~te bu hayali 
bf'SJivordu. 

FRkat olaylar. rüya ile gercek arasm
daki müthis farkı mevcliına kovmnc;hır. 
ko-:koca bir lmn::ıratorlı1"11 kaybedPn 
li';ıc;ist ttalva, ne Nis. ne Kon:ika. ne de 
'!'unu.sa hakim olamamıstır. Şimdi har
bin !"Onunu bcklemedP.n en müt.E>vazi 
lıedeflerine el koymak hususunda icırıır 
~isinin sebebi, ic durumundaki kötü
lüktür. Harptı>n hiç bir sey kazanmadı
~ını gören"ttalvan milleti heyecanını 
~ktan beri kavbetmiştir. 

F.<'.onomist fldh bir truriliz mecmuası 
ltalmının ic durumunu sövle anhtıwr: 

«Musrolini'yi tE"hdit ert<>n tehlike icı
l>i\n t,..hfikesi clei?ildir. Fakat onun IA
l'ulıtiliğine olan itimadın sarsılmıs ol
bıasıdır. ttalvada iase clurumu _ı:!iinden 
İfüne cfah:-ı cnrticıe verici bir manzara ar
~etmP'k:tedir. Bütün kış. thılvan halkı, 
istifcilcrin ve VUJ1!lıncu spekülatörlerin 
:kurbanı olmu.~tur. Kanun dıc;ı hareket
lerle müC'adP.le icin, idama kadar l"iilen 
flihr hükiimlcr kabul edilmicıtir. Fakat 
hunlar tatbik P<!ilememic;tir. Zira alman 
tedbirleri Uıtlıik vazife.sivle mül~Pllcl 
inlan Fasi!':t mcmurlcırm coğu binat ltara 
l>a?.arla il~ilidirler. Yaoıl:>n azametli te
lahür:ıta. söylenen nutuklara. gaz1>tde
!in çok hararetli neşrivatma rağmen 
~us~lini rejim! i<'in için c;allanmakta
idn·. Bilhassa tecriibeler c;prt.lestik~e ve 
bahoş haberler dPvam ettikce vazivet 
bifo](> olmaktadır. Zenl?'inlı>rin ve parti 
lnensunlarının amme mı>nfaatleri alev
bindeki hareketleri ttalv<ın miUE'tinin 
birli<Yin<1en ve 20 senelik Fa4'İst reiimi
lliıı hevecamndan eser bırakmamıc;tır.> 

Bitaraf mü-:ahitlerln zaman 7aman te
)id ettikl,..ri bu nesrivat miih::ıl~a:\lı sa
)ılamaz. Bunoan do1a:v1dır ki Fasi?.m, 
YenidPn kolay bir zafor. heyP.Cımı yarat
:tıak hevesine dü.c:mli$tiir. Belki cenun 
)'ran.,anın cennet -olan Nisi 7.,ıntetmeE?e 
~bbüs edeCf"klerdir. Fakat Korsika ve 

unus hakkındaki emellerini aynı dere
~ede kolavlıkla tehakkuk ettirecı>klı>r; 
ıarınedilemez. 

Burada asıl dikkati çeken şey, Fran
S<tnın mai!lfıbiyeti kabul ettiiti günden 
~eri. Fransız milletinin ilk defa olarak 
b~alyan müddeiyatı karşlSlnda yeniden 
ır tek cephe halinde görünmüs olma

'ıdır. 
İtalya, mütareke ile tesbit edilen vazi

)eti bozarak Nise girmek isterse Vişi 
lnukavemct göster~ek mi? Gerçi Fran
ea. nıUttefiklerin kıtada ikinci bir cephe 
):n-atmak istedikleri sırada bu kabil te-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Cok celin 
' ' 
muharebe-
ler ol yoı-___ * __ _ 
"Harkof,, ta Alman 
mukavemeti kırıla

ı·ak ilerlenivor 
·' 

I
~~ -·-·-·-·-·-· -l~·- -· .. . 

... Afrika harpleri l 
••-•-•-•-•- -a-•-·-·-·-•-ıı-ı.) 

Mihverin 
taarruzu 
d rdur ldu 

---*·---
Yalnız mc>rk~zde bi-
ı az il~rleyip büyük 
kayıp verdiler 

~*- ~*~ 
Daha ziyade Alman pi- l.lllyadafıi harelıetlel' 
;vadesi döviiıüyor ve Al· büyülı IJift taarruz ma
manlaftda esfıisine göre nasını lıazamyor ve 

motörlü vasıta, silcih l'o'brulı cenubunda tanlı 
azlığı görülüyoft.. muharebesi oıuyoft 

Moskova, 29 (A.A) - SovYet öğle 
tebliği: 28 Mayıst.a lzyum - Barenkova 
istikametinde düşmanın tank ve piyade
sine karşı çetin muharebeler verdik. 

HARKOF CENUBUNDA 
1LERLEME 
Moskova, 29 (A.A) - Tas Ajansı bil

diriyor: Harkofun cenubunda mevzileri
ni tahkim eden birlikleritniz Almanların 
muhtelif kesimlerdeki mukavemetlerini 
kırarak ilerliyorlar. 

(Sonn Sahife 2, Sütun 6 da) 

Rusyada. bir harp sahnesi 

Almanlara göre 
---*·---

Çenberdeki 
Ruslar kur
tulamıyor 

---*·---
Durmadan yaptıkları 
çok şiddetli hücum

lar boşa gidiyor 
-*-

Londra, 29 (AA) - Libyadaki hare
ketler büyük bir taarruz manasını ka
zanıyor. Almanlar iki ayrı kol halinde 
ilerliyorlar. 

Gazaladaki İngil:z mevkileri o1duğu 
gibi durmaktadır. 
SAVAŞLAR ŞİDDEI'Lİ 
Savaşlar cenupta şiddetliillr. Rus cep

hesinde olduğu gibi Libyada da hava 
kuvvetleri harekatın gelişlıni üzerinde 
müessir olmaktadırlar. Görünüşe göre 
Romelın en cok kuvvet]endirmeğe 
ehemmiyet verdiği hava kuvvetleridir. 

HEDEF TOBRUK MU? 
Askeri mütehassıslar Alman genera

lin Tobruk kalesi gibi bir manii ortadan 
kaldırmağa çalışmak hatasına tekrar 
düşmiyeceği kanaatindedir1-?r. Bu defa 
tecavüz geçen kuvvetlerin daha fazJa ol
masına rağmen Tobruk daha ş'.ddetle 
mukavemet edecek kudrettedir. 

TANK MUHAREBESİ 
Lond:ra, 29 (A.A) - Düu sabah başlı

yan tank muharebesi Tobrukun 100 J...i. 
(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 
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! Brezilva mih- i = -
E verle harbe ---
= do~ru gidiyor = --

Brezilya donanması E 
bil' mihve,. denizal· -

= tısını batırdı .. 
Riyo De Janeiro, 29 (A.A) --:: 

:: Resmi bir tebliğ: Brezilya vapurla- := 
§ nna yapılan taarruzlar üzerine Bre- § 
§ zilya harp gemilerinin üç mihver :: 
;: denizaltıslllB hücum ederek bunlar- E 
5 dan birini babrdıldanm, mihver ta· : 
E arruzlanna karşı gereken bütün ted- 5 

birlerin alınması emir edildiğini~ 
bildirmektedir. E 

- BİR İTALYAN DENİZALTISI DAE 
- MÜSADERE EDİLDİ Mİ? E 
_ Roma, 29 (A.A) - Atlantikte ha- 5 
E sara uğrıya.rak bir limana iltica et- E 
5 miş olan bir İtalyan denizaltısının § 
: derhal Brezilya hüküıneti tarafın- : 
~dan müsadere edildiği hakkındaki a 
: haberlerin yalan olduğu sanılıyor. § 
~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' :ı 

Libyada yem Mikver kuvvetleri çıkarılırken 'Ve çölde tanklar ilerliyor 

Parti Meclis grubu dün toplandı 

Hariciye vekili son " 15 ,, 
.. 

günlük olayları anlattı 
Yeni Kool'dinasyon lıararı : Kömür ve Linyit 

havzalarında noftmaJ ücretli iş ıniilıellefl· 
yeti tatlJifı olunacalı-

Ankara, 29 (A.A) - C. H. Partisi 
Meclis grubu B. Hasan Sokanın baş
kanlığında toplandı. Hariciye vekili bay 
Şükrü Saracoğlu son 15 gün içinde ha
dis olan ve memleketimizi. ilgilendiren 
meseleler hakkında izahat verdi. İzaha
tı grup heyetince tasvip edilerek top-

Yeni mebus 

lantıya nihayet verildi .. 

* YENİ KOORDİNASYON 
KARARLARI 
Ankara, 29 (Hususi) - Yarın (Bu

gün) memleketin kömür istihsalatını il
( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

namzetleri 

Boş olan" lzmir,, mebus- JJapon~:1Im1ng:::,y:.l~~hlerini apon ara arp 

luğuna Dr. Hüseyin Hol- H. d·*ı 
k. C t .. t ·ıd· ın ıs an !, .. !1~= n~k olanze gos erı 1 tehlikede 
Ankara mebus] uğuna Emekli Gene- ı:ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı111mr: 

ral Nihat Enelmiş, Bursa mebusluğu- - Yenı· mebusu- = •• •• ı .. 
na Cümhuriyet Halk Partisi Genel goru muyor 
Sekreterlik baş katibi doktor Talat, • • 
İzmir mebusluğuna İzmir cümhuriyet MUZ yarlD ID-
Halk Partisi vilayet idare heyeti reis - --*--
vekili Dr. Hüseyin Hulki Cura, Kars - tı•hap edı•ıecek _ Çin • Japon harbi ÇOJı 
mebusluğuna Maarif vekaleti teftiş he- : fiddetlendi, Japonlar 
yeti reisi Cevat Dursunoğlu, Kastarno- - .., • - 5 ç· la i • 
nu mebusluğuna profesör Hayrullah Merhum Dr. Mustafa Bengisudan E mg11a şe ,. ne gıfteme· 
Döker, Kocaeli mebusluğuna İstanbul 3 açılan İzmir mebusluğu için yarın- § diler, 64 bin Jıayıp 
vilayeti daimi encümen fiz:ısından Sup- _ ki Pazar günü Halkevi salonunda :: 11erdiler •• 
hi Artel, Kütahva mebusluğuna emekli - seçim yapılacaktır. § 
General Aşır Atlı, Seyhan mebusluğu- E Bu husustaki resmt ilan aşağıda- :: 
na maarif vekttleti tallın ve terbiye he- S dır: 5 
yeti Azasından Ahmet Kut.31 ve Zongul- E: lNTtHABI MEBUSM HEYET! :: 
dak mebusluğuna da Siyc:ısal bilgiler § TEFT1ŞtYES1 RtYASETtNDEN: § 
okulu müdürü profesör Mehmet Emin E Vilayetimizde aÇlk bulunan bir E 
Parti namzedi olarak seçilm!şlerdir. § mebusluk için 31/5/942 Pazar gü- E 
Sayın ikinci müntebiplere bildirir ve E: nü saat 11 de İzmir Halk.evi salo- !: 

ilan ederim. § nunda seçim yapılacağından sayın ~ 
Cilmhuriyct Halk Partisi Genel § müntehibi sa.ellerin yukarıda gös- : 

: terilen gün ve saatte reylerini kul- :: 
başkan vekili başvekil § lanın.ak üzere teşrifleri rica olunur. E 

DR. REFİK SAYDAM :.u 111111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111 :a 

Yeni Delhi, 29 (AA) - Birnıanya· 
Hint hududu çevresince Japonların id
dia edilen hazırhklan katiyen doğru de
ğildir. 

Yeni Delhi, 29 (AA) - lngiliz ha
va kuvvetleri faaliyetlerine devam etmiş 
ve Birmanyada Kalevayı bombalamı~
lardır. 

Alman uçalılaftı cephe· 
lel'de 11e gerfleftde llü· 
yüfı faaliyet göstel'dl 
Berlint 29 (A.A) - Salahiyetli as-

Harp vaziyetlerine asker j{Öıile bakış 

JAPONLARA HOCUMLAR 
Melbum, 29 (AA) - Avustralya 

teıbli~i: Rabaoda uçaklarımız hava mey
danına muvaffakıyetli bir gece hücumu 
yapmışlardır. Düşman kampı homba
lanmı§'hr. Üç büyük yangın çıkanlml§tT. 

(Sonu Sahife ?, Sütün 5 te) 

keri mahfiller kuşatılan Rus kuvvetle
riyle Alman kuvvetleri arasındaki mu
harebeler hakkında aşağıdaki tafsilatı 
veriyorlar: 

Harkoiun cenubunda muhasarada bu
lunan Rus kuvvetleri 26 - 27 mayısta 

(Sonu Sahife 2. Süfün 2 de) 

Afrikada Almanlar tehli
keye a.tılıyor gibi ... 

Radyo gazetes:ne göre Libyada Al
man taarruzu şiddetle dev3m ediyor. 

İngilizler cephenin şimal ve cenup uç
larında mukavemet ederek mevzilerini 
muhafaza ediyorlarsa da alınan son ha
berlere göre merkezde general Romelin 
tazyiki ile Tobrukun 30 kilometre yab
nıncla Eladen mevkiine çekllmeğe mec
bur kalmışlardır, 

Haritaya bakılırsa, İngiliz cephesinin 
merkezden yarıldığı kanaati hasıl olursa 
dat çölde böyle bir hareketin neticeleri
ne itimat ediJcmcz ve bu kanaatin yan
lış olduğu görülür. 

Romelin merkezden böyle içerilere 
dalması, kendisi için de tehlikelidir. 
Cephede husule gelen 20 - 25 kilomet
ı·elik koridorun iki kanattan, yahut ka
natlardan biri tarafından kapatılması 
mümkündür ve böyle bir durum general Libyadaki 1ngiliz kuvvetleri Ba§

ku.mafl.danı Genercıl Riçi 

Şimdiden netice hakkında keshı bir 
tahmin yapılamaz. Her iki tarafın tank 
kuvvetleri a§ağı yukan birbninin ayni
dirt yalnız piyade bakımından Romel 
hasmına biraz üstündür. Fakat bu mey
dan muharebesinde neticeyi tank birlik
leri tayin edecektir. Piyadenin rolü bu 
muharebede ikinci derecede kalır. 

Alman - Rus harbine gelince : Alman 
tebliği dün Harkof cenubuııda çevrilmiş 
ve dağıtılmış SovYet kuvvetlerinin te
mizlenmesine devam edildiğini, yeniden 
bir takun SovYet kuvvetlerinin daha 
çevrildiğini bildirmiştir. Sovyetler ise, 
bir müddetten beri tekrar etmekte ol
dukları tebliğlerinden birisini daha neş
retmişlerdir. 

Her iki tarafın hava faaliyetleri ve 
kayıpları büyük olmuştur. Yalnız bir 
günde 67 uçağın düşürühnUş olduğu 
haber veriliyor, 

SON .DA İKA 
·········-· 

Alman resmi tebliği· 
ne göre Rusy3:da son 

harp vaziyeti 
---*---

Be rlin, 29 (AA) - Alınan tebliği: 
Harkofun cenubundaki muharebe 

meydanının dağınık düşman bak.iyele
rinden temizlenmesi devam ediyor. 
Esir ve ganimet sayısı gittikçe artıyor. 
Doğu cephesinin merkez keaiminddö 

taanuzumuz neticesinde bir çok düşman 
gnıplan çevrilmiştir. Cephenin şimal 
kesiminde de toprak kazandık. Düşma
nın münferit taarruzları neticetl'lz 1lal
mışhr. 

Kafkasya sahili açıklarında bir torpi
to muhribine tam isabet kaydedilmiş ve 
Ladoga gölü sahili ile Munnansk lima
nında 2 Sovyet vapuru hasara uğrabl
mışhr. 

Kareli cephesinde 22 düşman tayya
resi düşüriilınüştür. 
~;Q:;xxr///~ 
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ŞEHİR HABERLERİ Italyaııın 
hazırlığı l~------------1111!!!\11------------------.---------~- 1 TarıM Rornmı Yazan: Şahin AJıduman Turfanda satış .. -··84 --

T •puanın yüzünde büyük bir kor· ladun ... Kendimi tutmak için irademin 
k1J6'a tutulduğunu anlatan kırışıklıklar bütün kuvvetini kullanmağa mecbur 

lan da kontrol 
edilecek pq• eldu ve titrek bir sesle: oluyordum. 

- Aman Sinyor!.. Siz bana bu sözle- Gerek Loranzanın ve gerek kendimin 
ri sil.)ıyerek gönlümde büyük bir en· içinde bulunduğumuz muhatara henilz 
Clife ~ oldwı.0%! diye kelceledi, zail olmuş değildi. Bu düşünce, o daki· 
ı.- çaresi nedir Sinyor? Allaha.şkına kada duyduğum müthiş bir kıskançlık 
.. _ \lr çare bulunuz!.. Aşlardan beri duygusu yüzünden koMOloola bir mese
v • · ın hasretini çeken zavallı bir kas le çıka.ımaktan beni men ediyordu ve 
el.- duyduğu ıstıraplara merhamet güler yüz gösterdiği, herkese yaptığı gi
ediıııM bi bu frenk devlet adamına karşı da n<'-

---·---
Bamyanın JıUosa 400, 

ıeftaJininld 160, bir pat
lıcan 20 Jılll'llŞ! .. 

Dün Antalya malı, mevoimin ilk tur
fa.nda patlıcanı piyaaaya getirilmiş ve 
perakende olarak patlıcanın adedi 20 U. • dakikada konmlos ne diyecek zaket ib:raz ettiği için Loranzaya gücen· 

İıiiye • un gözlerinin içine bakıyordum. mek, o dakikada benim aklımdan geç: 
O ....... şeytanı panltılar saçan bu göz- miyordu ... 

kul'llltan .atılmıştır. 

leria ıpnde gördüğüm fena manayı bu· N'"ısli kadın bütiln konuştuğu adamlara r• tmı•miyle anlatmağa muktedir karşı daima gayet nazik davranırdı! Ya
•' y ağrın. Konsolos yapışlcan bakış- radılışı icabı olan bu huyundan dolayı 
la,.._ genç kadından hususi bir liitüf Loranzaya leke lıxındurmağa vicdanım 
dil · apaçık anlatıyordu... bir türlü kail olmuyordu! Asıl kabahatli; 

Ayni ouretle lzmire getirilen wehaJi. 
ler büyük düillnlarda kilosu 160 kı>
J'Ult&n, bamyanın kilosu 400 kuruftan 
.atılmıştır. 

Bundan böyle turfanda mahsul sabf
lannda da maliyet derecesi. göz önünde 
bulundurulacak ve milli korunma ltanu
nuna riayet edilme.sine itina gösterile

.. ben Loranzanın yerinde okıy· namuslu bir kadına bir aşifte ile lronu· 
iiımı. .. yılışık herifin derin bit- şehv.!t şuyormuş gibi serbest, yılışık muamete
bı~ yanan bakışlarının önünde her !erde bulunan konsolostan başkası de
halA ima halde şaşırıp kalmairtan ken· ğildi ... 

cektir. 
BALIK FiA TLARl 

ilimi alamazdn-.! Fakat genç kadın bun- Birden bire benim vaziyetim değiş
dan •elenmediği gibi konsolosa güler mişti! Gönlümde gizlediğim kıskançlık 
yilc ~erek arsızca hareketlerde bu· duygusunu açığa vurmak üzere bulunu
lu•Mhftı için herifi teşvik cd:p duruyor- yordum! Yüzüm tutulduğum öfkenin te
du! siriyle pancar gibi kıp kırmızı kesil-

Balık fiatları dün yüzde 1 O nisbetin
de yükseltilmiştir. Bunun ·makul bir se
bebi olmadığı bizz&t. bahkçılar tarafın
dan ifade edilmiştir. 

Jzmirden Ankaraya çinko kasalar için 
de buzlu halık gönderilmektedir. Dün 
100 sandık balık gönderilmiştir. 

---o---

0 mkiiada gönlümde kıskançlıktan mişti! 
müt<W'eilit derin bir sızı duymağa baş-- - BİTMEDi -

AFRiKA HARPLERi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

!om.., cenubuoda Birelhaşimin bölge
sinde devam ediyor. 
İNGİLİZLER ENDİŞEDE DEÔİL 
Seklıtlnci İngiliz ordusuna kumanda 

edea general Ritchi endişede değildir. 
BiL ela Almanların beklenen yerde bii

cwn .. ttiklerini göstermektedir. 
lllİBVERİN KAYIBI BtlYtİK 
Daıı-an maynlenınif sahadan geçerken 

büyilk kayıplar vermiştir. İngiliz asker
leri Wr günde 10 bin mayn yerleştirmiş
lerdir. İngiliz tanklan düşman taarruzu
nu ._ bugiin görllndükleri yerde bek· 
liy...-..ıı_ Gazala ile Tobruk arasında
ki ı;ı6ıa bir çok tahkim edilmiş nokta
larla kuvvetlendirilmiştir. 

Al..llANLAR DURDURULDU 
I.....ıra, 29 (A.A) - Royterin askeri 
y~ Annalist yauyor. Libya muhare
be:<i.ıııa ikinci gilnil Almanlar şimalde 
ve 0011Wpta durdurulmuşlardır .. Yalnız 
meıbEde bir mikdar terakki kaydet
ıni$1erdir. Zırhlı birlikler Bi.re1haşimin 
30 kilometre cenubunda Elademe var
mıslardır. 

SUSUZLUK ÇEKECEKLER 
Dll.şman su tedıırildnde büyilk zorluk 

çekecektir. Dtlşnan tankların Elademe 
varmasının hususi manası yoktur. 
Şayanı dikkattir ki Almanlar ve İtal

yanlar son tebliğlerinde bu taarruzdan 
hiç bahsetmiyorlar. 

Kahire, 29 (A.A) - Orta şark tebli
ği: Hava kuvvetlerimiz Baelhaşim ve 
Eladem bölgelerinde düşman motörlü 
kuvvetlerine karşı hareketlerde bulun
muştur. 9 Alman tayyaresi dilşiiriilmiiş, 
d'ğeneri hasara uğratılmıştır. 

Timimi bava • meydanı bombalaımll§° 
tır. 

lllF.SİNAYA DA HÜCUM EDİLDİ 
ll&esinada asker! hedeflere hilcum et

tik. 
Ba harekata iştirak eden uçaklarımız

dan dördü dönmemiştir. 
Berlin, 29 (A.A) - Şimalt Afrikada 

uçaldanmız hareket halindeki dilşman 
kollN"ına, topluluklara, taşıtlara hücum 
edettlı: bunları bomhalamışlardır .. Mo
törl 11 taşıtlara tam isabetler kaydedil
mi~. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman tebliği: 
- Sirenaikada kıtalarımız diişman 

reeftilerine karşı taarruu geçmiştir. 
Şiddetli bir meydan muharebesi devam 
ediyor. 

Roma, Z9 (A.A) - Tebliğ: 
Marma.rlk cephesinde Alman ve 1tal

tan kuvvetleri 28 Mayısta taarruz hare
ketine başlamıştır. 27 Mayıstan beri şid
detli bir meydan muharebesi olıruıkta 
ve Mihver lehine inkişaf etmektedir. 

Alman uçakları 7 düşman uçağı dil-

ALMANLARA GOHE 
(Baı;tamh 1 inci Sahifede) 

muhasara çenberinden kurtulmak için 

Buµ;ünkü, yarınki 
maçlar Vt> atletizm 

durmadan hücum etmişlerdlr. Çok şid- Bugün yapılacak maçlar şunlardır: 
detli olan bu hücumlar bir netice ver- Saat 3 te Ateş • Karşıyaka arasında 
memiştir. İmha muharebelerinde Alınan vuleybol, hlılı:em Cevat Taner saat 4 te 
kıtaları bütün düşman hücumlarını püs- Yünmensucatı • Altay arasında hentbol, 
kürtmüşlerdir. hakem Kemal saat 5 te Göztepe - Pa-

Sovyet topçusunun şiddetli ateşinden rr.uk Mensucatı arasındaki maçta hakem 
sonra dilşmanm tanklar himayesinde Sait. 
yaptığı çok şiddetli hücumlar bütün gün Yarınki maçlar da şunlardır: 

'-- Saat 3 te Göztepe - Karşıyaka arasın-
ve bütün gece devam eden muhare.,.,. da voleybol hakem Cevat, saat 4 te Şark 
lerde püskürtülmüştür. Sovyetler bü- sanayi _ Ateş arasında hentbol, hakem 
yük kayıplar vermişlerdir. Kullanılan İzzet, saat 5 te basketbol Demirspor 
düşman tanklarının hemen hemen hepsi Yün Mensucatı arasında basketbol, hll-
imha edilmiştir. kem Kemal. 
Diişmanm kurtulmak için yapbğı son ATLETtZM MüSABAKALARI 

gece hücumları da semeresız kalmıştır. 27, 28 Haziranda Ispartada yapılacak 
MERKEZDE UÇAK HOCUMlARl olan atletizm grup birinciliklerine hazır· 
Berlin, 29 (A.A) - Doğı.: cephesinin lık olmak üzere 7 Haziran Pazar günil 

merkez kesiminde ehemmiyt.>tli Alman saat 9,30 da seçmeler ve saat 17,30 da fi
savaş teşkilleri düşmanın geri ile irtibat naller olmak üzere İzmir birincilikleri 
yollarına taarruz etmişlerdır. D. N. B atletizm müsabakaları yapılacaktır. Seç
ajansına göre Alman pike tayyarelerinin melere bütün gençler iştirak edebilir. 
alçaktan yaptıkları bir hücum neticesin- * 
de dolu bir tren tahrip edilm'ş, diğer YAPILACAK MOSABAKALAR 
iki tren ağır hasara uğratılmıştır. 100, 200, 400, 800, 1500, 110 uzun a~ 
Ağır tahkimat ile karargllı haline so- lama, disk atma, yüksek atlama, sırıkla 

kulmuş yerlere de taarruz edilmiş, düş-- yüksek atlama, üç adını atlama cirit at· 
man kıtaları ve taşıt kafileleri bomba· ma, gülle atma, 100 x 4 Balkan bayrak 
lanmıştır. Hava muharebele>-inde 6 düş· koşusu. 
man tayyaresi düşürülmüştür. Bu müsabakalara iştirak edecek genç. 
MURMANSKTA UÇAK HÜCUMLARI lerin şimdiden hazırlanmaları lüzumu 

bildirilmektedir. 
Berlin, 29 (A.A) - Alınan pike tay-

yareleri dün ş;mal buz denizi cephesine 0
- --

akınlar yapBTak Munnansk limanında Yeni Dahiliye 
bulunan gemileri bombalamışlardır. Orta Müste,Cll'ı gidiyor •• 
büyüklükte bir ticaret vapuru bombala· Dabiliye müsteprLğma tayin edilmit 
rm isabetiyle ağır hasara uğramıştır. olan vali B. Fuad Tuksal. muameliib va-
Savaş uçaklarımızı himaye eden avcı li muavini B. Nuri Ataya devre başla· 

uçaklarımız hava muharebelerinde dört mıştu. 
uçağı düşürmiişlerdir. B. Fuad T ukaalın lzmirden aynlmaaı 

Bertin, 29 (A.A) - D. N. B. ajansının müna.ebetiyle hu akşam saat 21 de te
bildirdiğine göre ehemmiyetli Alman hir gazinosunda belediye tarafından bir 
savaş teşkilleri dün giindüziin Ladoga veda ziyafeti verilecektir. 
gölünün doğu sahilinde düşman iaşe de- Valimiz Çar,amba günü lzmirden ay· 
polarıru ve diğer tesislerini bombardı- rılarak Anka.raya gidecek ve yeni vazi· 
man etmişlerdir. Trenler ve garlara miı- fesine haşlıyacakbr. 
him isabetler kaydedilmiş, büyük yan- o- --
gmlar çıkarılmıştır. DqaPı)>a üzüm 

Ladoga gölü kıyılarında bir ticaret gen sırtdacafı-
misi ateı;e verilmi~. diğer bir çok kilçük ihracatçı ve ithalatçı birlikleri ınnumi 
gemiler hasara uğratılınt!ibr. kiitil-i B. Atıf inan lotabula gitmlııtir. 
İlmen göliiniln şimal doğusunda Al- Haber aldığımıza göre üzüm ihracatı 

man pike uçakları diiı;man askerlerine için vapılacak bazı konuşmalarda hulu
tesirli taarruzlar yapmışlardır. Hava nacaktır. Bet hin ton üzümün d!J mem
muharehelerinde liç diişman tayyaresi lek~•lere oatışı mevzuu hah.:atir. 
düşüriilınrıştür. o- -

KÖ.R ~Jl J~'1i!BENİN 
BVGVNKV KONSERİ 

şü.nnüştür. 
Diln ııece Katanyaya düşman tayyar.,. 

leri infilü: bombalan atmıştır. A:ı. hasar K;;rler, sağırlar ve dit.izler müesses 
olmuştur. İnsanca kayıp yoktur. Topçu sesinin Alsancaktaki merkezinde hu· 
ateşiyle bir düşman tayyaresi düşürül- gün ...at 19 da kör talebe tarafından bir 
müştür. konA.ıer verilecektir. 

-----------------------·r Her aktam geziniyor, çocukluk arka-

Buw· yuw• K HI. "'A-- YE 1 daşlarımla dans ediyor. onlarla buluı-
man•n saadeti içinde ya~ıyordum. Fa-
kat E.nisten b otu hoşuna haber beldi· 

___. yordum. Ne mektup, ne hediye hiç bir 

T hı k l b ı 
şey gelmedi. Her geçen günde kalbim 

e İ e İ İr gÖ D Ü oyun U birNzih~~:, ;~~~:~!:mden sekiz gün 
sonra, ondan bir mektup gddı. 

c Y ıldönümünde senin yanında olma-
dığıma çok müteessirim, diyordu. V ~

NAKLEDEN : Vç YILDIZ zife her weyden evvel. canım. Sana hır 
hediye göndermek isterdim, fakat bu
lunduğumuz küçük limanda mağaza fi
lan yok. Benim namıma kendine bir he: 
diye alman iç.in fU çeki g.ö.nd eriyorum. 
Cesaretin kın1ma11n. Bana ıbmat et. Çok 
meşgulüm. ileride yazacağım. Öpüler. 

--s-
Annem parm.aklannı çeneme dayat

tt Te göz yaşlanna bulanmış yüzümü 
kaldınrak gözlerinin içine hakmağa 
beni mecbur etti. 

- Sana daima itimat ettiın, Jale? 
Kötü bir teY yapmadığına yemin edebi
lir misin? 

Annem beni göğsünde eıktı ve çoculc
luiumda üzüldüğüm vakit yapbğı gibi 
hafif hafif aalladı : 

- Peki, öyleyse Jale! Peki yavrum! c Enis • 
Ağlama. Gençlere her teY daima facı- Çek yere düıtü. Para 1 Ben onun ıev-
alı görünür. Senin acılann benim acı- giaini, muha.bbetini dilerken o bana pa
lanmdır. Ben sana yardım için dalına ra gönderiyordu. Sevgili imzaaı üzeri
yanındayım. Sana inanıyorum. ne dudaklanmı dokundurdum. Sonra 

Bu dakikayı ula unutmıyacağım. Bü- yatağıma oturarak başımı yastığın içine 
tün ömrümce annemin yüzündeki tavn gömdüm. Çeki tamamile unutmuştum. 
hatırhyacağım. Y e.lnız bir anne bu kadar Perizadın, ağabeysinin havai metrepli
samimi bir sevgi ve muhabbetli bir mu- ği hakkındaki sözlerini düıünüyordum. 
samaha ile bakabilir. Acaba haklı mı idi? 

Bugün ekmekler iyi olacak ---·---
AJıdeniz savcqmda 

Her oıala etlıreı 
konnıasınıeebnri 

yeni bir safha 
başlamalı üz eredir .. 

ŞEVKET etLGll'I 

(Başlar ah ı inci Sahifede) 

şebbüslere kafa tutacak vaziyettedolir . 
Fakat B. Lava] iktidar mevkünde • 
dukça böyle bir adım atmıyacağına ~ 
mak lazımdır. Şu halde Mareşal, ı•LS 
Korsika ve Tunusu feda etmek isteme"L· 
se Lavali feda etmeğe mecbur olacak· 
tır. 

Zeytinyağı ve sabun işlePi tetJıiJı edUiyoP - K aza
ıa..a dün manifatura gönderildi 

Bize verilen malUmata göre bugün İz
mir fırtnlarında çıkarılacak. ekmeğin ka
litesi bir az iyiletmit olacaktır. Bugünkü 
ekmeğin terkibinde yüzde elli nishetin· 
de buğday ve yüzde elli mısır unu bulu
nacaktır. Bu suretle ekmeklere arpa ka
rıştınlmamıt olacaktır. 

Dünkü ekmekler yalnız arpa ununiyle 
yapılmıştır. 

HER MALA ETıKET 
Ticaret veki.lctindcn viliyete gönde· 

rlen bir tamimde perakende suretiyle 

satışa arzedilcn bilumum mallara etike$ 
konulması icap ettiği bildirilmiştir. 
Esasen milli korunma kanununun 3 1 
nci maddesinde bu hususta sarahat mev
cuttur. 

Yeni emre göre her dükkiin, mağaza, 
ticarethane ile satmak maksadiyle mal 
konulan yerlerde ve pazar yerlerinde 
&atl§a arzedilecck her türlü eıya ve mah 
sulAt üzerine fiat. cins ve nevi gösteren 
etiketkr veya hususi işaretler konula
caktır. Etiket koymıyanlar veya bunu 
ihmal <denler hakkmda milli korunma 
kanunu hükümleri tatbik olunacakhr. 

Mal saklama ve 

Fiat müralabe teşkili.tı etiket konu
lup konulmadığını tetkik ve mürakabe 
edecektir. 

MANIFA TURA EŞYASI 
Dün İzmir vilayetinin 14 kazasına 

manifatura eşyası gönderilmiştir. lzmir 
ııehri ihtiyacına ta!Ws edilen manifatu
ralar da heman 9*.tlf8. çı~arılac ic.tır. 

DONKO TOPLANTI 
Zeytinyağı mevzuunu tetkik eyemek 

ve ali.kalı tüccarın bu husustaki. müta.le
asını almak üzere şehrimize gelmit olan 
iaşe müsteşar muavini B. Şevket Sürey
ya Aydemir dün sabah ve öğleden son
ra zeytinyağı ve sabun tacirlerinin işti
rak eyledikleri iki toplantıda bulunmuş
tur. Toplantlda ticaret ve iaşe müdür
leri de hazır bulunmuılardır. 

Halk ve ordu ihtiyacına tahsis edile
cek olan yağlann aatış işleri, fiat mev
zuları. sabun fabrikatörlerine ve nebati 
yağ imillerine verilecek yağların teslim 
mevzuu chemnıiyetle tetkik edilmiftir. 

B. Şevket Süreyya Aydına da gidip 
zeytinyağı 8.milleriyle görüşecek ve son
ra Ayvalığa gidecektir. Ayvalıktaki 
tetkikler iki gün devam edecektir. 

ihtikar had iseleri 

Şurası muhakkak ki ttalyan - Fransıı 
hudutlarındaki tezahürat yine kat'! baZ1 

hadiseler arüesinde olduğumuzu göster
mektedir. 

Diğer taraftan Mare.şal Kaytelin Tral>
lusta bulunduğu ve Libyada başlaYaJ1 
taarruzun orta Akdenizde Mihver de~ 
Jetlerinin vaziyetini kuvvetlendirın"" 
için hazırlanan darbelerle ilgili olduğu 
haber verilmektedir. Umumiyetle bütÜ!' 
bu hazırlıkları Akdeniz savaşının yenı· 
den şiddetleneceğine alamet saymak da
ha doğrudur. 

ŞEVKET BiLGt1' 

SOVYETLERE GÖRE 
(Baştarah 1 in~i Sahifede) 

ALMANLA.RlN TANKI AZ 
Alınanlar şimdi biiyük milcdarda tank 

birliklerini ileriye sürmemektedirler. 
Savaşları daha ziyade Alınan piyadesi 
yapıyor. Bu hücumlarda Rus askerleri· 
nin mükemmel vasfı yeniden kendini 
göstermiştir. 
ÇETELERİN F AALtYETt 

Bir çok zeytinyağı taciri 
adliyeye verildi 

Moskova, 29 (A.A) - Krasna.Y• 
Jvestda yuıyor: Rus çeteleri ordu il• 
sıkı işbirliği yapıyorlar. Bir çok Alman 
askeri öldürülmüş, 84 taşıt iğtinam edil
miştir. 

Son günlerde çeteler yalnız başına 
binden fazla Alman öldürmüştür. (36) 
tank ele geçirmişlerdir. 

ALMANLARDA HARP 
VASITASI AZLICI 
Mo.skova, 29 (A.A) - Alman kıtalan· 

nın geçen son bahar ve kışta uğradığı 
hüyük kayıplar Alınan Başkumandanlı· 
ğıru bir takım kuvvetleri tmsik etmek 
ve her tümen.in alay sayısını ikiye in• 
dinnek zorunda bırakmışbr. Şimdi Rus 
cephesinde hafifletilmiş Alman piyade 
tümenleri görülüyor. Kransnaya Jvesta 
gazetesi Alman tümenlerinin nasıl ~ 
kil edildiği ve sililılandırıldığı hakkında 
şunları yazıyor: 

2 ÇiViCi VE 1 KÖMÜRCÜ DE FAHiŞ FIATLE MAL SATMIŞ 
----------- -- -

Müddeiumumi muavinlerinden B. Ke. 
mal Berkarda İzmir cezaevi ihtiyacı için 
8 teneke zeytin yağı almak Uzere Ke
restecilerde ve o civarda muhtelü zey
tin yağı tacirlerine müracaat ebniş ve 
kendisine cyağımız yok> cevabı veril-
miştir. 

Zeytin yağı tacirlerinden Veli Erzin, 
Sabotay Santiy, Rüat Bayraktar, Ahmet 
Mumcu, Zindelko Zaroğlu, Mustafa Do
reça ve Mustafa Kızılın mağaza ve de
polarında külliyetli mikdarda zeytin ya
ğı mevcut olduğu ve satışa arzedilmedi
ği, gizli elden yüksek fiatla sat~ yapıl· 
dığı müddeiumumilikçe istihbar edilme
si üzerine milli korunma müddeiumumi-

SEHİRLER ARA.Si 
r elefon ücreti aPttı.. 
Telefon ücretlerine yapılan zam tari

feei yürürlüğe ginniftir. ŞehirleT arası 
telefonunda geceleri 8Ut 2 1 ile •hahın 
saat eek.izi arasında tenzilit1a tarife tat
bik edileceği gibi aynca tatil gün ve sa
atlerinde de tenzilatlı tarife ı..tbilt olu
nacaktır. lzmir, Ankara, lstanhul ara· 
sında üç d•kik•lık bir telefon konuşma-
81 132 kunıf olmtlfhır. ---o---ZABITADA 

Va hfl hay11anı 
11UPmaJı isterken 

Menemen le.azasının çukur köyünden 
ömer Şen evvelki gece ağılda koyunlara 
hücum eden vahşi bir hayvanı öldür .. 
mele üzere çihesiyle ateş etmiı, naml.,. 
nun demiri parç.alanaralc bir parmağı 
kopmuştur. Yaralı lzmire getirilerek 
memleket hastanesinde tedavi altına 
,.]ınmıştır. 

Tamamen kederime dalmı~tım. 
Tam o gün Perizat geliyord u. An· 

nem apğıdan heni çağırdı. Nail, istu
yona gitmek için beni alınağa gelmişti. 
Acele acele yüzümü serin su ile yıkadım. 
Pudralandım. Dudaklanma ruj sürdüm. 
Ve yeni küçük şapkamı sağ gözüme doğ
ru eğik bir vaziyette geydim. Aşağı in
diğimde. çocukluk arkadatım Nail h<ni 
hayranlıkla karşıladı : 

- Jale, her vakitten daha can ol
rn•·.şsunuz I Kırmızı size ne de ya.1'.ı.şıyor. 
Fakat narin bir vazoya daha az benze
menizi tercih ederim. O zaman sizi kır
mak korkUBu olmaz. 

Zoraki gülümsedim! Babacan Naili 
Ne kadar iyi bir arkadaştı. Açık otomo-
bilini hızla sürmeğe baş]ayınca rüzgRr 
siyıth saçlarını dalgalandınyordu. Ge
niş ve dört köıe omuzlarından sağlam· 
lık ve emniyet hissi doğuyordu. Naile 
her hususta güvenilebilirdi... Ve hiç 
şüphesiz. herkesten ziyade l 

!iği hadise ile alakadar olmuş, yukarıda 
adı geçen tacirlerin depolarında ve ma. 
ğazalarmda aranma yaptırılmış ve hepsi 
hakkında meşhut suç muamelesi yapıl· 
dığı gibi zeytin yağlan da duruşma 9C)s 

nuna kadar yedemine teslim edilmiştir. 
1K1 ÇtV!Ct DE ADLtYEDE 
Bit:pazarında çivi ticareti yapan Ah· 

met Men ve Ahmet Afacanın fazla fiatla 
in§aat çivisi sattıkları iddia edilmiş, Uti
side ihtikar maddesinden adliyeye ve
rilmişlerdir. 

BtR KöMOR lHTtKARI 1DD1ASI 
Çeşme kazasının Alaçatı ruıhlyesinde 

$ev ki Dalgıç yüksek fiatla kömilr sattığı 
iddiasiyle tutulmuştur. 

Ortaklar 11e Germen
cik civarında a11 
Germencik. avcıları kaptanı Ali Sobu

calı imzaııiy]e aldığımız bir mektupta, 
Germencik ve Ortaklar avcılarından 
otuz kiıri tarafından yapılan bir •Ürelc 
avında on domuz öldürüdüğü, Ortak· 
lardan Ali Kaya ile Germencikten yet· 
mişlik Mustafa Sanlcaı;anın hu avda bü· 
yük rol oynadıklan bildirilmektedir. 

TİRE KAYMAKAMI 
TERFİ ETTİ 
Tire, (Hususi\ - Kazarnızın çalışkan 

kaymakamı B. Rüştü ülkenin bulundu· 
ğu emıftan bir derece yukanya terfi et
tirildiği dahiliye vekaletinden vilayete 
bildirilmiş ve keyfiyet kazaya da tebliğ 
edilmiştir. 

JA PONLARLA HARP 

Bir tiiny>nin si18bları 10,5 santimetre~ 
lik iki ağır ve 24 hafıf topla 7 buçukluk 
on rop, 6 adet beş santimetrelik ve 30 
adet 3,7 santimetrelik tank savar topu, 
18 ağır ve 54 hafif mayin atar, 72 mi~ 
ralyöz, 216 makineli tüfenk, 54 tank sa· 
var tüfengi ve 288 otomatik tabancadan 
ibarettir. 

Eskiden aynı tümenin sillUılan şun• 
!ardı: 

10 buçuk santimetrelik 12 top, 36 ha
fü top. 7 buçuk santimetrelik 18 top, 5 
santimetrelik 10 ve 3, 7 santimetrelik 72 
tank savar topu, 54 ağır ve 81 hafif m<l· 

yin atar, 108 mitralyöz, 324 makineli tü· 
fcnk, 81 tank tüfe-ngi, 432 otomatik ta 
banca_ 

Yeni tüınenlerde irtibat için bir tabur 
yerine bir bölük, iki sahra hastahanesi 
yerine bir sahra hastahanesi vrdır. Hu 
susi tank karşı kayma birlikleri yoktur. 
Alay birlikleri azaltılmıştır. Bu tümen 
ler ~ye nisbetle çok daha az mıotorlaş. 
tırılın~tır. Nakil vasıtaları 1895 modeli 
askeri arabalardır. Ancak büyük toplar 
ve beş santimetrelik tank savar topları 
traktöre bindirilmiştir. Diğer toplar bey 
girle çekilmektedir. Piyade bölülclerin 
de pek az motosikletli birlik bulunuyor 
Her tümenin ancak 300 bisikletçisi mev 
cuttur. 

LondPa Sefirimiz bir 
toplantıda bulundu 

(Baştarah ı inci Sahüede) Londra, 29 (A.A) - Türkiye büyük 
.. • elçisi Rauf Orbay deniz :ısın cemiyeti 

Uçaklarımızı onlemege yeltenen 3 Ja- tarafından askerler şerefine verilen 
pon uça~ ~~_ra ?ğrat:lm~_:ır. B~tiln haftalık toplantıda Hintli aııkerlerden 
tayyarelenmız ualerıne donmuşlerdir. .. kk b" ba k di dill · l hi 

ÇIN - JAPON BOCUŞMASI 

Vaıiııgton, 29 (A.A) - Çungking· 
den bildirildiğine göre Japon kuvvetle· 
ri Çingva şehrine yaptıkları üçüne.Ü hü
cumda yenil.mi§ ve şehir önünde 40 bin 
kişilik kayıp vermişlerdir. Daha babda 
yaptıkları bir hamle esnasında Japonlar 
24 bin kişi kaybetmitlerdir. 

Çin kuvvetleri Çingva yakınında bir 
yerd e çevrilrnit olmalanna rağmen ıid
detle mukavemet ediyorlar. 

Japon kuvvetleri Çekyang boyunca 
ilerleyorlar. Yüz Japon öldürülmüş, bir 
Japon müfrezesi Raodiden 13 mil mes 
aafede tmroye varmıştır. 

TEŞEKKOR 
Suplıi Erkin ve şürekası tütün ima-

15tbanesinde çalışmakta olan kadın, er· 
kek beş yüz küsür işçiye her hafta birer 

mure ep ır gru en eny e 
tap ederek samimi tebriklerde bulun 
muştur. 

Hintliler, kendilerinden bir ihtiram 
kıtası teşkil etmişlerdi. 
Başka davetliler arasında 1920 • 1924 

te Türkiyede İngiliz büyiik elçisi olan 
mister Rumbond karısı ile. Ledi Gocan 
Ledi Velington ve sör Hudcuney de bu 
lunuyordu. 

Büyük elçi B. Rauf Omay İngiliz 
radyosunun suallere verdiği cevapları 
dinlemiştir. 

B. Rauf Orbay şunlan söylemiştj.,: 
• - İmparatorluğun bütün parçaları 

na mensup Britanyalı askerlerle gö~ 
tüğümden çok bahtiyarım .. • 

Büyük elçi bu toplantıda yapılan çe 
§itli eğlenceleri takip etmiştir. 

çeşit olmak \:zere ikişer kilo pirinç, fa. ]-
sulya, nohut, mercimek, börülce dağıtıl· I[ ~ ti-<" f · \ - ....,.. ~" 
makta olduğu ve bunlar için işçiden bir - • / ~ ~ .1-:ı. 
para alınmadığı gibi fazla mesaide yap- ~~ ı==ı ;:-.ı ı=ı 
tırılmadığı cemiyetimiz idare heyetince - ~ ~ ...-
haber alındığından tütün işçilerimize .. ti·iCl•D;llJi•Jaf.j:ı9 

Her sözü ayrı ayrı söylemişti. Başımı 
eğdim. Kötü bir teY yapmış mıydım? 
insanların ahlak telakkilerine göre ... 
Belki. Fakat ltalbimin içinde, yaptığım 
gibi hareket etmekte haklı olduğumu 
hissediyordum. Hele, annemin gözlerin
de bu endişeli ve yaralanmıı ifadenin 
ka"lmamaaı 18.zımdı. Nihayet : * * Tatil bir eğlence havası içinde geçti. Acaba farkında olmadan çeki ken· 

O sene, doğum yıldönümüm kurban dim bir yere mi tıkıştırmıştım} Yoksa 
bayramından iki gün evvele tesadüf edı- rüz~ar mı yerini değiştirmişti} Her na
yordu. Et dosttan bir çok. mektuplar, he- , ı. ı lu. l('C.cadenin köte1inin altına girmiş
diyeler, çiçekler, şekerlemeler aldım ti. O anda bunun farkında olmadım. 

Fak.at birdenbire, Nailin çehresi üze
rinde başka bir hayal gördüm. Bu, ges 
mic.i üniformalı bir hayaldi c iki güleç 
göz benim gözlerime dalıyordu. Doğ
ruldum. Hayal kayboldu. Otomobilin 
iki tarafından iki sıra ağaç sanki uçu
yordu. Ve yanımda Nailden başkası 
yoktu. 

karşı gösterilen bu insani hareketten ve -
merhametten dolayı hay Suplıi Erkine 
umumi tütün işçilerimiz namına alenen 
teşekkür etmeği bir borç biliriz. 

~r azlık kısımları 

da açıbnıştır 
- Yemin ederim 1 dedim. Belki de 

yaptıi'ımı yapmamalı idim. Fak•at seni 
temin ederim, anne, fena bir oey yapp 
madmı. inan hana. 

Yoldaşım yavaşladı ve elini elime 
dayadı : 

-BİTMEDİ-
Tütün işçileri cemiyeti idare heyeti 
reisi Cemal tl'zbek. 
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1 A•kara Radyosu ~ 

1 MGONKU NESRlYAT i 
..,.. Ullllllllllllllllllllllllllll llll llllllllUIUlll 

7.31 JllOKram ve memleket saat aya
rı. 7.1' müzik (pl) 7.45 ajam baber--
leQ. .. t0-8.30 müzik: (pL) 13.30 pro
gr._ ve memleket saat ayarı. 1 3. 3 3 mü-
~ 'Jiirkçe pliklu. l 3.4S aiam haber
'- M..00 miizik: riya.eti camhar ben
d... l4. 30-14.40 Ankara ilkbahar at 
ltapıhnnın tahminleri. 18. 00 prognun 
Ve Z )elret -- ayan. f8.03 müzik: 
~ ..... orlce.tnm. 18.45 radyo ço-
c .. Mlbü. 19.30 memleket sa.at ayarı 
"'e ... haıberleri. 19.45 .erbeat 1 o da
itil... 19.S5 müzik: UttaJt makamından 
tw' ' . 20. 15 radyo gazetesi. 20.45 rn-... beraber Türküler. 21.00 konu
- .... emerler). 2 l .1S müzik: dinle
,... ta 'leri.. 21.4 5 konUfl1la ( tiir n ne 
alr ~ 22.00 müzilı:: radyo salon or· 
lı:~ 22. 30 memleket saat ayan, 
.;._ ~leri n bonelar. 22 . .fS-22. S• J ' i program Te kapanlf. 

1Zlml BELIDlYEStNDEN: 

• : : aka belediye ..ııu gazinosu, ye
llidıla ~ büfenin inşusı milste
cirllıe mll olmak üzere bir aene müddetle 
\re ,_ işleri müdürlülündeki ~ 
Jne.I ~.kiraya ~ecelctir. Mu
b m bedeli 250 lira muvakkat temi
naaa 11 in 75 kunqtur. Taliplerin temi
na it bankasına yatırarak maki>uzle
riıie l..ıe tarihi olan 15/6/1942 Pazar
tıelll ... saat 18 da encUmenc müra
cu-..ı. 

* 

w 

...................................................................................... 
• • • • 
i Devlet Demir Y otlarından i . . ...................................................................................... 

DEVLET DEMIRYOu.ARI UMUM MODORWCONDEN : 
Ham kauçuğu idare tarafından verilmdıt prtiyle elektrik için 2000 metre 

hava teairatına mukavim tel. 20000 metre muhtelif eb'atta kordon tel, 1 100 
metre muhtelif eb'atta il.atik kablo tel kapalı zarfla eksiltme suretiyle imil 
ettin1ecektir. 

Mahammen bedeli ( tH06) liradır. Kapalı zarfla ekailtmeai ( 15/6/1942) 
pazartesi günü saat ( 15,30) on bq buçukta Haydarpatada Car binası dahi
lindeki komi.iyon tarafmc:lan )'llpalaa.khr. 

Bu ite sirmek isteyenlerin ( 1147) lira (95) kunıtluk muvakkat teminat. 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi :aırilannı ayni gün eaat 
( l4.30) Oll dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri li.zundır. 

Ba ite ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
30 3 7 fi 2970 ( 1311) 

tlnlllersJıe A. E. P. Kornlsyonandmı : 
Yapılacak İ.f 

Birinci cerrahi klinitine l 7 > kalem 
tahta etya 

Ketif bedeli 
Lira 

36 733 

Teminatı 
Ura 

2755 

Yukanda yazıb it ünvenite rektörlüğünde 4/Vl/942 per,embe günü saat 
15,5 ta rektörlükte kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Bu iıe ait prtname, keoif planlan rektörlükte görülür. 
lsteklı1er 40.000 liralık bu gibi it yaptığına ve fabrika sahibi olduiuna dair 

veal:a ile ticaret odan kaiıtlannı havi zarflan ihale günü •aat 14 te rektörlüğe 
vermeleri. 18 21 25 30 2699 (1184) 

tZM.tR SlC1L1 TlCARl:I' ımMtJR. 
LUCUNDAN: SAYI 4447 

Tescil edilmiş olan (Fratelli Sperce, 
Enrice Sperce, E. Fiğli Halefleri hmir 
şubesi) için M.aurioe DutilhJn hAiz oldu
ğu vekaletten istifa ettiğine mütedair 
beyanname ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4447 nwnarasına kayıt ve 
tescil edildiği nan ohmur. 

1 - BEYANNAME: 

tunir sicili ticaret memurluğu remıl 
mührü ve F. Tenik imsa9. 
Sicili ticaret memurluğuna: 
Pratelli Sperco, Enrico Sperco ve 

Fiğli Halefleri şirketinin lmıir tubesi 
için bana verilen ve dairenizin 2580 nu
marasında kayıtlı ve tzmirde münteşir 
Yeni Amr gazetesinin 8/llkteııpin/1939 
tarih ve 10260 numaralı nu.basmda ilin 
edilmiş olan hmir fUbeai vekilliğinden 
istifa ettim. Keyfiyetin tescn ve ilAnını 
rica ederim. 

tzmirde Matilrlt caddesinde 322 No. 
da mukim Maurice Dutilh imzası. 
Umuml No. 6646 huaıwd No. 10/195 

tşbu beyannıımıe altına konulan imza-
nın şahıs ve hUviyetl marufum tzmirde 
Atatürk caddesinde 322 numarada mu-

izndP infdslll'kut Bft•JllUdarfflArH--'en: kim Maarice Dutilhin olduğunu tesdilı: _,,. •M!J-- ederim. Bin dokuz yUz kırk iki 9eM9l 
1 - 1 /Haziran/942 tarihinden itibaren kahve ve çay lnhiara ahnmııtır. Mayıs aymın yirmi altınc1 Salt gilnU 

Mezklir tarihte hu maddelerin ticaretiyle iıtigal edenlerle ticaret makaadiyle 
26151942 

bu maddderi bulunduranlar veya imal&tmda iptidai madde olanılı.: kullanan- İzmir üçüncü noter vekili Saip Erak-
lar ve kahvehane, gazino, lokanta. otel gibi piıirilmif kahve ve çay satanlar man resm1 mUhür ve imzası. 
memleket dahilinde ellerinde bulunan veya sipariş edilmit olup ta yolda olan 
veya akreditif açılarak sipariı yaplmıı bulunan kahve ve çay mikdarlarını Umumi No. 6646 Hususi No. 10/195 
1 /Haziran/942 den itibaren 48 saat içinde bir beyanname ile mahallerinde- 1şbu beyanname suretinin daire dos-
ki inhiArlar idaresine bulunmıyan yerlerde en yakın inbiarlar idaresine gön- yasında saklı 26/ 5/942 tarih ve 6646 
derilmek üzere mahalli mülkiye amirliğine bildirmeğe mecburdur. Beyanna- numaralı aslına uygun olduğunu tasdik 
meler biri pullu diğerleri pulauz olmak üzeTe üç nülba olacaktır. ederim. Bin dokuz yüz. kırk iki senesi 

2 - Halen kalıve ve çay AÜfl ile iftigal edenlerden beyannamelerini ve- Mayıs ayının yirmi altıncı Salı gilnU 
receklerin eekiai gibi •bfa devam edebilmeleri için kendilerine muva.kkatm 26/5/942 
para.az kalıve çay ruhsat tezkeresi verileceğinden baş müdürlüğümüze müra- 45 kuruşluk damga pulu üzerinde 

- • Gram olarak imal edilen bir caatlan lhımcbr. lpm ahire kadar aabp bugünkü Hatlarla devam edilecektir. 26/Mayıs/942 tarih ve 1zmlr üçilncü 
acl.ee f"dar eıkmetinin 12 kuruştan satı- 3 - Beyanname vermiyealer veya hilafı hakikat beyanname verenler hak- noterliği resmi mührü ve noter vekili 
'--11 llln olunur. 3009 (1300) kmda çay, kahve kanunun cezai maddeleri tatbik oluna.cağı il1n olunur. Saip Erakman İlllZUI· (1294) ... .. .................................................................................................................................................................... . 

lzmir Defterdarhiından : 
...... Sene8i Tarh MabaUea 

No. 
Sobiı No. Sanatı İradıNisbeti Kazanç Buhran % 15 F. ZamMaktu YekOn 

p •• ak 

L. K. ceza 

938 132 Konak Anafartalar 5 Ahmet oğlu Endinne 5 75 25 
Veyael ha- Yusuf Ay- Bindir-

938 223 
maınçılmvm dın meci 

• • 16/3 Halil İbrahim Sebze 6 23 35 
23 Gül§en Ko. 

918 232 Konak • 11 18/12 • • 4 98 35 
938 12'1 Konak Urgancılar 8 Osman oğlu Ardiyeci 20 75 25 

938 656 

938 750 -.,,. Konak • 

Mehmet Aslan 
Mehmet oğlu Aşçı 
Yusuf 
İbrahim oğlu Terzi 

Mehmet 
80 Ahmet oğlu Terzi 

Münir Başaran 

19 94 25 

34 10 30 

64 36 30 

IS8 841 Konak 2 inci Meyve- 8 Ali oğ. Meh- Ekmek 10 02 20 
ter met Gülcan Pe) nir 

938 40 Salepçi .Anafarta1ar 44 Hüseyin oğ. Kitap kır-121 08 40 
lu Ahmet tasiye 
Celal ö.,. Sucu Bey1- 3 13 41 20 

s Ulur. Hastane 2 
bnçetiıı 
Ömer oilu Fırına 45 62 30 
Nuri Parlak 

na 231 Salepçi Bacı Mahmut 90 ı~t Cural Avukat 6 79 50 - 8 Kabra
ma nlar 

21 Boütut 

Haftani 28 
müfres 
Şükrü oilu &kici 
Ahmet 'ft Bekir 

1 48 20 

~elik 408 İbrahim ot- Kunduracı 17 94 30 

L. K. L. K. L. K. L. K. L. K. L. K. 
1 49 29 1 73 

2 18 

1 74 
5 19 

4 98 

10 23 

19 31 

2 12 

4843 

2 88 

13 69 

3 39 

30 

5 38 

35 
1 04 

1 00 

2 05 

3 86 

9 89 

2 '14 

1 02 

06 

1 08 

39 

31 

90 

1 84 

38 

48 

1 89 

05 

97 

3 01 

2 40 
6 23 

6 88 

14 12 

21 1T 

2 92 

58 ız 

s '10 

16 43 

• 10 

41 

7 43 

Birinci ihbarname 

c. 
4/38 

4/39 

4/40 
4/43 

4/44 

4/46 

4/47 

4/48 

5/6 

5/T 

5/17 

5/1.t 

5/15 

5,122 

v. 

lu Mehmet 
Şengilvez 

Yakanda mm ve unvanlariyle ticaretgAh adresleri yazılı milkell~fler namına 938 yılı için tarholunan vergiler blmleri hizasında gösterilmiştir. 
:&. mükelleflerin terki ticaret edip halen nerede bulundukları teshit edilemediğinden ilin tarihini takip eden günden itibaren 30 gUn içinrle itiraz haklan 

oldlllu 3692 ayılı bmmmı 5 ve 10 tmcu maddelerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak Uzere illn olunur. 3129 

lzmir Defterdarlıiından: 
S.. tarh Veqriler Birinci ibbarume 
No.. Adı iti Adreai Sene Kazanç hulw. Muv. H. K.. Zam Yek6n No. Tarilü 
ı .._. ıc.. Mltellhhit ı Kordon9J8 695 38 53 2 17 41 26 S5 22 u 72 ıso 90 24 - 47 29/S/42 
Yaltuada isim ve un....Jariyle ticaretgah ..UeUeri yazılı mükellef namına muhtelif ,..llar için tarla olmuuı vergiler Wmleri bizumda ca.terilmlttir. Bu miio 

lteUefleria teftl ticaret etmit ve halen nerede bulunduğu tesbit edilememit olma• huebile. ilin tarihini taltibeden günden itiharen mezk4r vergilere 30 ııia 
içinde itiraz haldan oduiu 3692 .. yıla kanunun S nci maddesine istinaden teblii makamına kaim olmak üzse illa olunur. (3037) 

fzmir Defterdarlığından : 
Bidacıi 

Şu~• ıi 8eneM tarla. Adı Ye eoy ada iti it adnıei No. Matrah Ni.beti Kazanç Hava K.. Zam Yelin lhb.Dame llit olduia ~lar 
No. Ura K. Lira K. Lira K. Una K. Lira K. No.su o..-- 938 291 Fuat Soyer Doktor Numan .de S. 17 220 % 7,2 IS 40 4 40 1 98 ZI 78 2/7 temmuz 938 iJlm ayı 938 

B...._. 938 269 Muhtar Salav c Be,.ler eob1t 41 40 '1 7,2 2 80 O 80 O 36 3 96 2/S 2 d tepin. 1 el Unun 938 
Yuhnda blm ve unvanlariyle ticaretgah adraleri yazılı ilci mükellef namına 938 yıla için tarlı olunan versi}er iaimlıeli hizamda 1ıö.terilmlttir. Bu mükel

ler terki ticaret edip laalen nerede bulun duldan tetıbit edilemediğinden ilin tarihini takip eden sündee itibaren 30 sün içinde mezkar wqilere itiraz haklan 
otdq. 3692 ..,.W k•..._. S n 10 maddeleri büldimJerine tevfikan. tebliğ mabmma kaim olmak üzere illn olunur. .CJ0'3) 

Yllli 

Yenl 
Yeni 
Y..a 
Yeai 

Yer' 
, .eAi 

Yeni 

Yeni 
Yeni 

Yeni 
Yem 

Yeni 
Yeni 
Yem 

Yeni 

hmir Defterdarhğu~dan : 
ffi 

Kalvodi 

Anna Jtoçato • 
x.. ..a. Acente 
Kalı sade Acente 
Buldanlı Fatma İplik T. 
Omwı Nuri ipliqi 
A.ngele ~·e Vorgi Hizmetçi 
EleDi Civadi Hlırmetçl 
Vorgıo llibal Hizmetçi 
Burpm 
Tayyip Tiyatrocu 

Dinar hu
bubat 

Sene Tarh Kaanç Buhran 
No. l. IC. 

P1yer I!. Konılni 
Yamnda 
Bornova c. 

Gazi Bulvan 18 
1 inci Kordon 346 
CeW Haya 

938 909 

938 
938 
938 
938 

9'18 
978 
747 

938 686 
938 799 
938 862 

İsmetpaşa Bul 938/939 950 
Selvili H. 938/939 601 

LK. 

3360 864 
33 60 8 64 
44 10 14 64 

23 51 47 03 
46 54 Balll Ye Sadık 

Göbekli 
Robeno RU.O 
Mehmet Ali 

Şişeci Şeritçiler 35 
f,çı Esnaf ...... 

938 429 
938 903 

10 50 

litı diapweri 
muhasip ve 

Faruk Simsarojlu 
Robeno Rüso 
Tevfik İpekmen 
ve Hakkı Sumra 

müdnrG 
Simsar 

Şişeci 
Ticaret 

Borsada 
Şeritçiler 35 
Hisar camii 2 

Ali Vasfi Dr. Sanayü zirai~ Yandevi ban 
ve klmyevfye 

M. 

104 20 70 22 

938 894 11 20 
938 387/939 8 40 
938 464 4 20 

938 887 1 40 

Mtmzem RK.Y. 
ı. IC. ı. 1C. 

3504 
35 04 
45 72 

11 15 

98 26 

4 46 

1 35 

20 
9 60 
9 RO 

12 60 

80 
1 20 
3' 20 

10 44 

3 00 
28 80 

3 20 
2 40 
1 20 

40 

Zam YekOn 
LK. LK. 

1 48 

02 22 
19 3,44 280 3Z 
19 3,44 280 3Z 
11 86 128 72 

08 
12 
32 

88 
1 32 
3 5! 

282 18 564 32 
111 31 1'19 44 

135 1485 
30 15 331 63 

144 1584 
108 1188 

99 10 85 

18 1 98 

1/'1 

2/29 
9/16 

23/2'1 

23/39 
23/40 
23/41 

25/14 
24131 

W5 
24138 

24/41 
24/43 
21133 

22/29 

14/2/MI 

28/3/MO 
9/'l/MO 

20/5/!MZ 

23/5/NZ 
23/5/N! 
23/5,IMZ 

28/5/942 
28/5/942 

25/51942 
2'1/5/M2 

27/5/942 
27/5,1942 
22/4/942 

5/5/ 942 

Yukarıda isim ve unvanlariyle ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına 938 yılı için tarholunan vergiler isimleri lıi7.asında gösterilmiştir. Bu mükellef
ler terki ticaret edip halen nerede bulundukları teshit t'dilemediğinden ilAn tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içinde mezldlr vergilere itiraz haklan 
olduju 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri hUkümlerine tevfikan teblii makamına kalın olmak üzere ilin olunur. 3030 

tnllR SICUJ ncARET MEMURLUCUNDAN ı 
- DONKO NOSHADAN MABAT-

DöRDONCO FASIL MU RAKiPLER 
4 1 nci madde - Heyeti umumiye her Mne gerek bi.edaruıdan ve serek 

hariçten azamt üç sene için bir VeJ'• beti tecavüz etmemek üzere müteaddit 
murakıp intihap eder. Şa kadar ki ilk murakıpler tesi. heyeti umumiyesi ta· 
rafından bir sene müddetle intihap olunur. Bir murakıp intihap edildiil tak
dirde bu murakıbın ve müteaddit murakıpler intihap edildiği takdirde nufm· 
dan bir ziyadeGnin Türk olman lizlmdır. Mücldetleıi hitam bulan murakıp.. 
lerin tekrar intihapları caizdir. Vazifeleri hitlım balan meclW idare az.. heyeti 
umumiyeden beraet iktisap etmedikçe murakıp olarak intihap olunamazlar. 
MunJuplann meclilİ idare balaiına intihaplan 'Ye firketin memmu eafatile 
umur ve muamelltım tedTir etmeleıi caiz olamaz. 

Meclisi idare azasının kendilerine ve u•ul ve füruundan biriaine karabeti 
olanlar murakıp intihap olunamazlar. Mmakıpler her vakıt heyeti umumiye 
tarafından azlonulabilider. Muraıluplerin tayin ve tebdilleri meclMi idare 
tarafından dedıal sicilli ticarete teKl1 ettirilmekle beraber ııazeteler)e de 
illn ettirilecektir. 

Müeı.ddit manJuplerdea birinin esbabı bnuniyeye binaen vazifesinden 
•ukuta ı..lincle diier muralup VeJ'& mu..bpler heyeti umamb'•in ilk içtima
ına kadar ifayı vazife etmek üzere yerine bin.ini intihap edert.. Bu auretle 
vazifeainden .ubat eden murakıp bir kiti olduğu takdirde heyeti wnumiyenin 
ilk içtimaına kadar vazifedar olmak üzere alik.daraadaa birinin miiracaab 
üzerine merkezi firketin bulunduiu mahal mabke--.i tarafıadan bir mvabp 
tayin olunur. Bu hususta meclisi idare az&.mın da makemeye müracaab 
mecburidir. 

- DEVAMI YA&IN -

PROP. iL KOllCIRCAJlf E•ERr.BRl-
Fiatı T eu bedeli 

Yeni muhasebe l 7S 122.5 Kr. 
lhtisu muhuebeleri (Şirket, Sanayi, Ziraat, Banka) 250 175 > 
Ticari maltlmat ISO 105 > 
Ticari ve Mali Heaap 1 nci 100 70 > 
iktisat ilmi 125 87.S > 
Ameli ve tatbiki kambiyo SO 3S > 
Ticaret Aritmetiii 1 ci Kıs. 100 100 > 
Ticaret Aritmetiği 2 ci Kıs. 100 100 > 
Zihni hesap kaideleri 20 20 • 

1 / 6/ 942 de tenzilat kalkıyor. lstanbulda ikbal kitabevinde satılır. 
27 30 (1264) 

ısrANBVL BEl.EDİTESDIDEN: 

lstanbul buz nakliye ve tevzi • • 
ışı 

ihale olunacaktır 
Karaajaç miieuaatı buz fabrikuuıda bir Mine zarfında istihsal olunacak 

tahminen sekiz milyon buzun lstanbul belediyea budutlan dahilinde nakil ve 
tevzi iti Mayıs 943 aonuna kadar edecek müddet için kapalı zarf u.Wiyle ek
ailtmeye konulmattar. Beber kilo buz azami bet kuruta perakende satılmak 
üzere nakil ve tevzii İçin bir kurut yirmi bet .. ntim muhammen beddel vaz 
olunmuttur. Ult teminat miktarı on beı bin yedi yüz elli liradır. Ebı1tme prt
nameai Ye evrab müteferrikua yedi yüz elli kUl'Uf mukabilinde Karaaiaç 
miieueah müdüdüiünden alınacakbr. ihale 3/6/9·f2 çarpmba cünü aut on 
bette claimt encümende yapılacakm. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan imzalı tartname ve kanunen ibrazı lazım celen diier vesaik ile 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplannı iha-
le günü ... t on dörde kadar daimi encümene vermderi lhımdır. 5 561 

t9 23 27 30 2728 ( 1198) 

fHAJrBUI. BELEDİYESiNDEN: 
Keşif bedeli tlJı: teminatı Şartmuneıd ft mir bedeli 

25816,31 19.18,22 1.29 Topkapu - Maltepe - Halkala yolu-
nun eaulı tamiratı 

159879,80 ~Ol 7.99 Bebek - İstilıye yolunun ildıDd b-
sıın iııpab 

34274,80 2570,,61 1.71 SilMıtarağa - Kemerburgu yolu-
nun esaslı pe tamiratı 

25154,54 18'19,09 1.25 ttskildar - Şile yolunun esll8h ta-
miratı 

82215,78 5360,TI 4.11 Bdimekapu - YedUrule yohmaa 
MevlAnebpu • Yedikule kmnmm 
pe inpata 

25611,99 • 1875,90 1.25 Kartal - Pendik yolunun 1 inci b-
mn inpatı 

K.epf hedeUervle ilk teminat miktar lan yukarıda yazılı yol infMtı ve tam. 
rat i§leri ayn &JTl kapalı zari usaliyle eksiltmeye konulmuştur. lluka'Yele. ek· 
siltme, Nafıa işleri umum!, hususi ve fmn! prtnamelıeri proje, keşif htllasuiy
le buna miitefeni d.iier evrak yukanda hiza1armda gömri}eD bedeller UzeriD. 
den villyet Nafıa mildilrttlğünden alınacaktır. ihaleleri 10/ 6/ 942 çaqa.mba gtl
nü saat 15 de ts&anbul belediyesi daimi encUmeni cıcı.mda yaplacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 3 IÜD evTel rillyet 
Nafıa mndilrlfltone mitracaatla alacakları fmnl ehli)'et. M2 yılına ait tiearet 
odan •eaibJan, imzalı prtname ve saire w kaa.UDıllll ibraı lbungelen d.iier 
YW1k ile 2490 NUu kanunun tarifatı çe•r..mde 1ıazırbpcakla.n teklif mek· 
tuplanm ihale gllnil sut H de bd8- daimi encümene vermeleri Jlımndır. 

28 38 3 ., Z88'l (1254) 

Sahlık buz tesisatı 
GiiDde 15 tea' kiloluk 250 kahp buz Uıtih.sal eden komple bir tesiat itle&· 

muktezi amoaJ'aiiyle bermber •tWkbr. T ellİat J 5 ııia arfmda kua
lup ~imek ,.nb-le Teri.lecektir. 

leletmeie muktai mllllaarrik kuvvet on bet benirdir. Taliplerin Ba:rmchr 
y ıldlZJ'ai fabrikalanaa minıcaatllln. ( 13' 6) 

LH'ANBUL BEJ.EDttSINDEN: 
Beher metre marabbmnm Ok Çartname Ye •İr bedeli 

tahmin bedeli teminab 

450,00 7905,50 6,66 Eminöalnde Çelebi oila mahalle-
.mln Y enic ... ü n Vakıf ham eob
imcla 2 panel Na.la 29S,80 met
re marabbaa .abaL ara 

450,00 9777,50 8,53 Eminönünde Çelel>i oila ••\.U. 
llİDin y enicami Ye CeW ite,. -u
iıncla 3 panel Na.la ve 379 metle 
murabbaı ..hah ana 

450,00 7M9,2S 6,60 Eminönüade Çelebi oilu mahalle. 
ainde Y enicami RahYaaca Valuf 
han eokaiında 1 parsel Na.la Ye 

293,30 metre murabbaı ..halı ana 
Talmüa bedelleri ile ilk teminat miktarlan ve meaalW .. tlıiyeleri yakanda 

yazalı 3 parça ana toptan veya ayn ayn satılmak üzere kapah zarf umli ile ut
brmap koanlmuttur. ihaleleri l l/6/942 pertembe günü saat 15 de l•tanbul 
belediyesi daimi enciimeni odaunda yapılacaktır. Bu analara ait tarbıame. 
proje nı .air evrak yukarıda hizalarmda gösterilen bedeller üzerinden heu.p 
itleri müdürlijünden alınacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz nya mektup
lan. imzalı prtname. proje Te .aire ve kanunen ibrazı lizımgelen diier v.uk 
ile 2490 No.Iu kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplanru 
ihale günü .. at 14 e kadar daimi encümene vermeleri llzımdu. 

27 30 3 6 2884 (1263) 

l'ORIDTB fS BANKASI A. ş. jZMUI ŞUBESİ 
MCIDflRLCIOCllfDEN : 

Bıınkamızın tasarrufu altında bulunan appla evsafı yaıh gayri menkuller 
satıJ.calmdan taliplerin §Ubemlze milrecutlan lüzumu l1ln olunur. 

1 - İzmlre tabi Karacadağ kariyesi Çapar gölü mevkünde tapunun yevmiye 
220 nwnarasmda kayıtlı 2/278 kapu numaralı arazi 

2 - İzmirde Üçkuyular köyünde tapunun 955 numarasında kayıtlı 275'10 
metre murabbaı etrafı duvarla çevrili bulllllan tarla 

3 - İzm!rde Ahmetağa mahallesinde Halim ağa çarşısında ve tapunun cilt 312 
İş 4 numarasına kayıtlı dükkAnm üçte bir hissesi 

4 - İzm.lrde Hasanhoca mahallesinde İkinci belediye ve Yorgancılar çarp
smda 1,5 eski ve 1,3,11 kapu numaralı ve tapunun sahife 201 pafta 53 ada 337 nu
marasında kayıtlı dUkklrun 1/2 tam mülkiyeti ite 1/2 çıplak mülkiyeti. 

27 29 30 31 1 2 3 4 2937 (1272) 



.-.f'!e.•. !~~}~~ GAZETECi IERlll 

F~a tecavü- Avrup* ada 
ze acrana Ital-
yanlarla harp yeni cephe 
edecek gibi açılacak mı 

logilizlere göre 

* 
1 TLlllTll HARBi 

* 
Sovyetlerin Şimalde teh 
sarıldığı like artık 
yalan... pek azaldı 

* ':!':!:. ~ ,_...,.. -"";. Alneft· Vba~ dev haı1d lllbe "de!l;.ıtdan 
........, • AfPllıa ,,,,,.,,. pe :::.r.e.:: =~4;.. ö7le bir dlll'lllllda ld flıncll cenap Atlandlıte 
....,..,...... -·· - ..... 1-dra, 29 <ttı. - llhll!fôk Amerl- ...... ldnd çeYJrdlAI v..!!... ~;.,;.mil-
~ • AIB ... JNI ........... ~ ordusu lqe etleri umum m~dü- daha beW detlJ.. tehwl8larının kanaatlerine göre Birle-

S C> N H~~--E~~R 
-· 

Mecliste dünkü müzakereler 

Beden terbiyesi umum 
ır .. üdürlüğünün çalışmas 
şiddetle tenkit edildi 

......... ddı ...ı. ru General Swnner Vels gazetecilere Londra, 29 (A.A) - Ukraynada Al- §ik devletler yavaş yavaş Atıantik mey-
R.dJ'o ..-..me söre mihYer dev- beyanatında fUD1an söylemiftir: man ve Rus ordulan arasındaki dev har- dan muhaNbeslnl kaunmaktadır. Fakat Beden tePlll;yed .....,,eDeflePlnln '- ....... 'PJ 

Jetleri .....,_:lan Wrili R..,... Harkof - iki memleket jıtıhwlAtmm ve stok- bi ~uglin i~ o kadar m~~ir ki.~ Ameribam daha gok tanareye ihti)'acı ,,,,,,.. .._ ........... ~·- ...... IM&d•iP'I 
o..,.larmcla. öteki de fima1 Afrikada lanmn en faydalı aurette kullanılmasını phıtJer hangı ordunun ötekini çevınnış vardır. Aaker taşıyan kafileler lııgi1tere- ... _.. 
Tobruiun cenubunda sirili)en iki tur- ~laştırmak için mgiltereye gelmif oldutuııu kendi kendilerine merakla ye ve trlanclaya hAdisesiz va.nl oJm~ Ankara, 29 (Yeni Amr) - Meclis Bu teşld]Atta gtirO]en futbol J1i ~ 
m banketi clfiD)'a efkanm ilsi)endiren bulunuyorum. soruyorlar, tek faraziye şudur: Alman- tardır. bugUn (Dlln) mt 14 te toplanarak mül- tına mana veremecliibd, um .... A ... 
a hem1i maeJe oım.kta denm etmek- GueteoiJer bu &i)ıaretin bt,; bir ta- lar Rusları çevirdiklerini bildirdikleri Sovyet Rusyaya, orta prka Amerikan hak bUtçeJerin mihakeresine devam et- lüiün futboltl ı.ıtalernakk aeer flfllll! 
tedir. arruz1a allkaclar olup olmadıluu sor- halde, Rualaruı böyle iddiası yoktur. harp malzemesi mütemadiyen akmak- ti. Beden Terbiyesi umum mildilrlQU- 1an ela baJtaladılnn, tefld!Atm • zAt 

.Alked Koaocla ~- p)qme haberi mutJardır. General cbu mle cevap ver- Londra alAhiyetli kimselerin fikri, tadil'. nUn maarif vekA1etln. 'bajlanmasmll da- devrini aDnfJadJiJnı l&yJedi. 
selmemJt oım.Jda beraher her iki taraf miyec:eiim> demif ve tunları ilive et- AlmanJarm .belki de kilc:ük Rus ıruola- A1manlar §imdi flmali AtJaııtikte mu- ir oJan lA>'iha mu.taceJen ıÖl'U§Olüp ka- Ziya GevJıer fU suali aorda: 
ta .-ı ldclialarma denm etmektecliT- miştir: rmı çevirınJf bulundukları, fakat Har- vaffak olamadıklarından faaliyetlerini bul edildikten IODl'8 bu umum mild~ _ Maarif VekAJeti mUY&ffü t' • 
ler. Mihftl' '" mihYer aUfam altmda c - ln&iliz ve Amerika Jstihsalltmın kof ~ubunda Rus kuvvetlerinin çev- ~nubl Atlantike tevcih etmiflerdir. IUk bUtr»ln mOakeresbıe geçildi. .pkAr olm flmdllrl tefldlltm .-
....._ rac:l)ooJar Haıkof ceaahanda _. __ ...ı__ı- edilm al rilditinın yalnız prooa~anda maluadiyJe - - • - 1-.L.-..- L-1-w'I. _ ........ , ........ 
-•-- _, __ 

8
_ L~'--- _.. edil- ..._._,._ esi ifi perlemektedir. yapıJdıfı merkezindedir .J~nJaıt -a-ıı ,,,,. ,,...... Bm>J:N TBRBİYJ:S1 ten 'll'nt -.&'Q9UDU __ ,_ __. .,.,_.. 

- ....... - n1m ırnmmnam ,._ Ya.km bir pleeekte bllttın aillblar aym AMERtKAL · -r- •- ,- BBGDdI..MtY .ı.qww yapu111 muvaffak olamaz. 
--.. clnaa edildliJoi iddia etmekte- parçalan kullanmalı temin edeCek su- 1LARA GORE dan N t~ OR ilAA1dl' Vl!KtLINtN CEVABI 
dider. S171enıllilae .... ,Almanler çea- rette J'aphnıt buhmaeaktır> V~n, 29 (A.A) - Kızıl orduya ._.__,_ Oımum Şevki U1udal NeMP1911i Sa- lluriıf -1.na 6-Mlu lfe ..._., 
.,_içine eLNrlan 7AlllD ~ R• · mensup bır tesekkUl Harkof cephesinde ....... ....._..... hir Abidin llıırahmı . Q ~ _,...... mam -:• _.a 
U...tlerinl ~ ettikten _,. Kafku- • ilerlemif ve Almanlan pUskilrtmtıştUr. Tokyo, 29 (A.A) - Domei ajansmm • Daver, Diblan, l'a- clilmekte oJdulu cihetle 'ba lil _..., 
,. larine ,_ı Wr hamle ,.s-:abr. JrOU v,. • ••f hyum - Bamıkovanm bazı kesimlerin- Manilladan 81rendtiln~ göre MincJım~ mıu~ ~ ~~~ ~· ve ~ &6z &ıtmde ~~ 

1r .. ._... de taarnız eden Alman 101 ncl tümeni- da llaJamiyaJa ya)anJaruıda omumda .._,..._. _._,_ uuıum .O- kik edecellnl. m~ __.. 
AFRıKADA U'J'll'A E'J'MİŞ nin mühim bir kumı imha edilmlştlr. gizlemnlş bir tayyare meydanı 'R bir dGrlQüııG tlddede tenkit ettiler. Ahi- de edecellnl anlattı, •Sevbnll lılr tlJl/I! 
Afribda bareklt etıafmda ıörülen llıfoo;kova, d~mana alır kayıplar ver- malzeme de bulunm Burada din Daver acUmle Wi ki: lAt kurmak emelbnbdir• dedi. 

tcak prip bir ı.a.•mk YUmn Alman- ToQc>, 29 (A.A) - Kore umumi va- dlriJdllini iddia ediyor. Berlinin iddia- dört Anı i:'1tayyaresi1'11' .. hane - Son sUnlerde Ltanbulda ~ İNHiSAR MADDELERİ 
Ju hu taarrazdan bab.etmemit Ye Mi- 1lsl lltlfa etmiştir. sına gtire Uç Rus ordusu çevrilmiş ve he- be • der:. lan YBrdı. Y e cep ve iki spor ba,ram111da ylzGmilztl alartan BABALILAŞllIY ACAK 
~ .laMerı. ln.,•ler tarafmclan ...U- .... ,, ınen hmıen ta."n811liyle imha olunmut- mm epo • yabm mekteplderdi. llGblleflere ıe- Bundan 9lmra Po.ta. lnhlluJlır, .... 
....... 8a flyle izah edill,yor: Alman- A .k so b. tur. lince IWelltten ibaret hareketlerde bi- mlryo]1an bntçeleri 16r0§01dtl. IJ' r 
Jar.slriltikW baıeketln .-tiee.bıclen merı 8 Jft• ~den gelen haberler, Harkcıl mu- Ja,,.onlar helkı• le 1ıılltUıı 88J'ircilerl lllldilrecek kadar 1ar bll.-mde lilmrUk 'V81Dhlları.r _. 
eam cleiilcllıler; ~ ok•mJana harebeainin hA1A devam etmekte oldu- lıı· · muvaffaJcayetabı idiler. Spor zorla delil, kili Raif Kmadenlz tenkitlere ee+.--
..._ lı:~~ bir btif ı.u.lretl olclu- den fazla tay• tunu bildiriyor. Her iki tarafın da zayi- e tik 1 k hnade yaphr. Umum mGdOrlük kencU ftl'di. Bu arada tnb11ar ~ 
f:°w.ai:!i;d..! ..!!l~~~- atı bllyilktilr AlmanJarın motörlll kıta- m am a_ma çahpu V88ltaları ve UD8Ul'lan o1an ku- mutuı onunda yap)an .............. 

_, ~ bn larmm zayiatı çok bUyUk olduiımdan 1ilp1erimlzJe iyi bir anl9f1Da kurup eni fiyat ubfa hmyllaılmı Wrla ettL 
;::t!k!r~a Wi m•Mmat almak yare yapıyor =~ ~!: ::.?ı:::~:yade pi- istivecek larm gayretlerini artt11'8JDM..1, ~ y TELGRAP v: TELEFON tşr.nt 

Lonclra racl7o.u ,_Jan .ciylemift1r: Rualar Harkof cephesinde 28 tayyare • lerle aramda çeklpıeJer sUrilp gitmlf. JIUnalraUt veldli de, PG8la 1111~ 
Tolmııiaa 24 mil caap cloia-nda I * dilfiirmilflerdir Sovyetlerin b ıplan * baucLm da spor wv ftnlftir. Umum baklnnda bQanatta buhmdu. 8eilıs .ı-

~teclir~ ı:-_;::sha~ t:koeun: !1
1

ER U118HıR1 BIYE IDSTE· ıs~iA~ y VIŞINGTOIDAHIVI HOCUMU ::':..~~hmı;:.- :.etı:::=,~_.:-ı!! 
b'YlllÜ noktaemcla ft ..... '-in q&- Y Rlflll H 1 BEYANITI • ., Rus Bqkumandan1ılı Almanlarm 32 fll IARŞI TED31R ILlllYOR Alıidhı Daver llkUDe devamla prog- bul - Anbn telefon. te1craf lrtlba'tlllla 
-..e kap.W. MdfklMI mııkta a1mı- -•- tank, mühimmat ve asker yUklU 205 nmm bir JIMP>?.81'8 aneden Beden Ter- d8rt bet ~ 80Jll'll bir kaç mlll1ine ..... 
,.. 'bir ,..nllr. Ahnealar l .... Jeri ~ Nevyork, 

29 
(A.A) Harbi Us- tqıt ve dört tren kaybettlklerlni bildir- * ..,_. lflerine l1ml ve lltlkrarb bir cep- nJacalım, yeni teşldJAt kanununda _. 

WB1e terlııllu.&acle mnaffalı: olmam.., tepn Patenon bir Utw da ~~ ... ;.. mlftlr. V8flqton. 29 (A.A) - Harbiye na- he ....ıJmeelni maarif vel:ilinden rica murJann biraz daha terfii tmlrtnlwrl 
A1manJann Bibi Hakim .... Canı. h6- . nu il ~ e--. mı Stimaon Japonlarm Toayoya ve dl- etti. derplf edilmekte oldujunu alSyledl. 
cam koDan durdurulmuttur. Eddua)'a ki: V)ŞIDE MUHii TQ im' Japon ıehirlerine ylQlllan hava hil- İbrahim DlbJan umum mildilrlutUn Ruznamedeki diler 1Ayiballr ... 
bdar ilerle.r• mihver bnretJeri de in• • - Reilic:amh

1 
ur R~ 50 bin tay- PLANJI cum1armm intikamını almak için Va- IUzumauz masraflar faptıimı an]attı. ş(lldilkten 80Dl'8 celaeyt 80D ftriJclL 

sl)iz1er tarafmcla.."\ pUsldlrt6)m6fti. Eaa ~~ yap actiını vadebJütt~ Bu rakam * şinatona karp bir hava btk.umu yapna-
.. 'baraJuda Wr hsilis menli ~tur. ilkonceleri bli hayal gibi görUnmilştilr •. 8 • • lan bnklnmz olmadıiım. buna karp Ad • takı Edim leli 
Ew ~ Bibi HMim • Ceula Halbuki Amerikan endUstrlai bu ra- u ıçti malar ve koymak lçin her 19yin JaPi]rajJQJ ll6y- mıra mı eye ne ve 
arwadald hatm, ld ı.. ela a&•ıılis. Ha.a kamı aeaJI ölçUde 8'U'8k nislcUmburun lemı,tir :tlt 
llfııb'bW lasllz1erln ....... ., , • ini~-· ··zı Ital . • lst bula h -•- t tti 

Londra rady~nun ...... w..r b~ ......,,. .... ıeaı so er yaya M ki an arcae e 
nda 'bitmektedir. ........... ... pılqaealı a neve 

FRANSA VE ITALYA Vatinston. 29 (A.A) - Denizal- karcı mı? '., •ı• k Edirne. 29 (Yeni Amr) - Adhma lan 'b..,anatm~ T&ııkiy.,. ...._ ..ı-
Fnaa O. ltal,,a arumc:laki m&aaee- tdan infaatmda çalıtan itçaer, İnfaabn • Y 1 ~ft '!Jr en futhol takımı gelmlf, Kapıkule budu- mekten bahtfFar olduğunu. T'uık ..,.... 

...._ siinGa • ........... •ıaeı..i ı..... u.Jtmmna1ı: ~ pau siin6 de * danda C.lata•ray Te Few tertip laey- cu1arl7le ,..,.ı.c.k temalhn keadhhh 

.ım....._ Bir laka ~ .. aepi- .-~.karar ftl'IDitlerdlr. ...._ • .,.1 P'_._ ~--·_t_____ etl namma Vanmt Ye Edirne beden ter- _...1..._~~1___ • ~L'--
pt. iki dnlet: -~ .. bala Amele. lcretlerbad,. bir bmı ile ...... ..._..... .... ••• ,........... iTA l y •• TEBL IGI biJ.ecileri tarafmc1aa ~- .. ~......-- MYJDÇ UU7----

- pçhmekte oldaim anlatm•hechr. huiDe 'bonoeu •lnl alınmMHY patron- ................ W Jlenl ıa- ~ 29 (A.A) ttalyuı l'8llDl teb- Miafir taba uw Q1e yemeiinden 
9 

w .....tiTlrkly6)-6 ,.m. ...... el-
Verilea habere ske aanıea1 Peten u- 1arma bi}d1nnifleıdiı'r ldp edlnlzıı d"'OP Uii• - 90Dfa ..ıarlnüz camDerini ammlt. latan- dulunu. Tiiık ..,orunun ller~ 
'811 tatbikat mane-nalarmcla bulunduk- ..... •ı " · bula hareket etmiftb. eomua mmmuni)'et duyclaiuJm .arı. 
taa ...... VW• d&nm&t ,... kabineyi y • e • Vl§i. 2! (A.A) - Marepl Peten Şato · lıfarmarik eeplıeeinde İtalyan ve Al- Adimra bflleeinla 'batbnı vuku bu- miftir. 
lstüna daftt etmlftir, ltaı,. kral •• Ye- enı lnnılız ha- Rudan dönnıUftilr. man kuvvetleri brtılarmda bulunan 
lahdi ela Romaya dönmiiftür. Y alna ili\ Çok mühim bir nazırlar meclisi to~ düpıan blrliklerfne 2S Mayısta taarruz " Izmir " ihracatçıları heyeti 

Ankarada bekleniyor 
la:alyamn Wedilderinin ba ,.kilde ileri- h•• J lantısına riyaset etmiştir. etmiflerdir 2'1 Mayıs uhahından beri 
J'9 ellrii1meeinde AJman,.aımı ıolü he- V8 UCUm &rl PETENİN NUTKU ş.iddetJl bir meydan muharebesi o~-
lliiz iP:e aalapl•m17or. Vifi, 29 (A.A) - llıfarepl Pet.en raci- tadır. Muharebe Mih\ter krta1arının Je-

AmeribLJu, ..ıhftrin taQiki ile LOlıdra. 29 (A.A) - DUn aece lngiliz yo nutkunda demı,tir ki: bine ıe~ektedir. Bir çok esir ve 
Fnmaclan bu:a mlieaaclekhhklar kopar- aY nçaklan ifgal altmdakl yerlerde • - MUtearıiz olmamaklıiumz ge- ehemmiyetli mlkdarda ganimet vardır 
.ak illtdtkled bmtlai 'beeJborlar. uçak :meydanlUJna " demiryollanııa rektir. Böyle bir py memleketin hara- bava kuvvetleri kara hareketlerine M
Bo.toa nd,roea d.mlttir klı taarrua etmifleıdir. Uçuf ,ollarlyle uçak bl$l olur .. • vetll tefkillerle clevamh olarak yardım 

c - Hitlerln pmdi Mwolini7i l>ir = ..::ıarı ~= Peten, Şato Ruda Fnn98Dm lmmm- etmektedir. BaTa muharebelerinde AJ.. 
lld olarü bıı.-k -• eldaia elan ı....ı.--ı.. --1-- i1A ~ man ncı1an 7 tan-re dUşO.rmUtl~ 
.rbk •hphuttw. ı...ı bir Ka.Jins, ~ kesif bQlat tabakaJan uumdan pi- -~ ve ,__.& ve erm+u: DOn aıece tncmz tananleri Can~ 
l'\uwrcla ~ Wr N-.- Mıı...-.a Jre tlCUfiyle alçalmak wunda bhmşlu- • - Harbin llOD\lllU ve hant muahe- dolayluma infilak 1-nb&Tvı ainuflar-

cbr. Bir çok bava laleri, Dle)'danlar kul- deslni dtlfllntl.Jorum.. Her kes vazifesini da ~ ... lwneA 
ALMAN • iT AL YAN 1anılmM haJe getirilmiftir. Bir tayyare- yapana bu muahedenin zararlı o1nwna- Haİk Ü 'L- da "L oılı llhl 
ANLAŞMAZLIGI Mil d bir tretıcle lnfllAklar oldutuııu gör-. m milmldlndilr. ~ ~·11 ,-tur uçak ... 
8aa mahftlJere -.. ele Fw Mk- mUştOr. Diğer bir pilot Ruan - Paril de- Franmz1ar birlepnlz. ça'hpnız ve beni var tanare dilfilrmUf]erdir. 

hacla ltalya ile Almanya arumda bir miryolunda 260 metre ,.abekten bir takip ed1nlz.. BIRlllYIDlll HAVA 
.ı.pn .. bk Tardır. Bu eon iddiaya söre deniye UÇUfU yaparken d5rt ıı· va- ·- • ~ 

::::..!.~~==~=~it Meksika mih- HIREllTI 
illilade etmek latemektedfı. man1ar iğin 11apt1 demir- • Yem Dıeld, • (A.A) - OlrenildllbJe 

Aca I~ 1"a ~ ne b- JQ1u mlh•ak•leld durmuftur. ve etlere harp &6re tD8Uk hava Jmn.t1erl flmall Bt11-dar ...._ Plwktlr> _ 
0 

__ • manpcla diln ele clOpnan kıta1arma hO-
F- mtP'ı&ln .... le ı...w s&- .. .__ ' w ft_w ilA tti emna denm eb.lftlr. SlndYbı ~ 

• ••• ~ .... , ı..a; .,. ..-www .,. ydWeN ~8D e v• 8'1998DUl •kilı kilometre pm.11nc1e 
ll6a ~....-kap wlc ld d\11- lldWll ......... fıal'll- __ -·- bulanan dalca 1mam 1'ombalmrnf1Udll'. 
llıi elrD.rmier oWwla sM ite 'flk1-lnl -·· ~ Raciye ,_1 dne &6re lleblb Bu dalga kırana Wı olan mot6r1er ha-= .=-.:. 't:= am....... 1'erllD. Z1 (A.A) - Blr1efik •dnlet- :;::n~=...ı.~=men-:= ~~~ =ı: 

AUAANYADA HARP CAYREl1 lerln~ wrme w klnlama bmmv- 'lmı ..,._. mtlcWetlnce tefrll ... ter bir takma mıhlı'~ w ...,...._ 

Sinema filmleri gümrüğü indirildi 

lngiliZ amele 
partisi hükii-

Japonların a 
bir kruvazörii 

mete muzahir babnlclı 
* 1 * B. ÇORCILE HIRlllETLE BiR llERllll IRRIZORI 

YIRDll EDECEKLER DE BiTiRiLDi il? 
......... a...u.len aJdııla bir llU ~ lt1ll ...,._ ff ÇunJdD- natiJeıla bldmlmunu W nıem. Jer de bombaJmmlfbr. SiUwıDUD ...... 
~ ftll'ID4teclli 8ııi WMre alre .. bllUln emifllll De tllmil elmele ~ Jebtin brarnamelerle 1clansinl c1e llnde Tavunıut eivanndül clepo1ar pk * --+-
~ Jmp ~ 24 •oa nr Nldlil 'MklnncWri haı.ft te6dr W aılftir. Bu .uretJe lleblb ~ maktneB tGfenk a1eflDe tutul- Landra, • (AA) - Dlln llDlOk ha- B..tıo 11ıatee'M lllle An ı a.. 
kiti ..ı..m••tacllf. Bu Wde çocalrlu eden dlp1omati,e Koıwpondw bu ola- bir hamlede harp vaziyetine lirmlt muf&ur. BCltUn uça1darmm allwn bir nredl llllabrelerden IODl'a ifÇI ,..U- rVe N'ulrhlmm bir teW11t•a. doladald 
da dahil Almanyada her 4 alhmn biri Y1 m6nbuıran propaganda müqetmde lAıhmmütadır. halde dUııım6ftUr. wl bafw1d1e mlJll blrUll bUdlıen pırlak AmerlMa dera'gJtılm ........... 

=~~~1rt1r·ı!;ı.==~~-c1nre- oı:'u:~t"rı,=.,:i;_~ LIBYIDAll VAZIYET .. ~~--~ki: ~Ç~.1;:'._ 
PJ"retlnia lfade.lclir. Jerde ulradlk1an 9llüt*Uil lale için ne 1-lr Jtpacalı dlkbte pyaadır. Kahire, 29 (A.A) ·- Aüeıt maMID• • - Barlıl biar1aflu:'dılmm flld1de llUf o1dulu ve flJep1erden MrlllDtn 

mtllte8klerl buna Ja.m ~· 8telani ~ Melrsibnm harp Dl- IJbyadlıki ftZiyetl İDll)lıder için mem- _.,.Jendlrmıek h1llUSUlldaJd azmlmde batmq oJmua muhtwl buhmdulu 
Lcıadra. 21 (A.A) - lnal14 ı.va bY- nmm .ttaJ.ıada ~ brp.. ııUDJyet 'ftl'tel buluyorlar General Bite- blıpekile llllnredl surette yardlibcı ol- dlrJJmiftlr • 

.. ,., l'olt~... ='~=----== =.!':un-:.ddl~=.=; ~~~-=::. ı; t:1~~" bitin nm~=Lı.t; ::::= 
Tak,o, 29 (A.A) - Çin ıı.WJe a. ~ Moıtecle ~ ,_ı 1* ..._. anlaplamadılım bildir- 1UD lltmemlt olduiunu ..,_.... bal .... ratorhılda Atı..tlk pUtı rulıumm 9 hm tm111k Wr AmmkaD dır ~ 

.., bucOn Tolry019 ........ ct.rlat daha 9Ul'IDUf&ur. mifllr. Berliaclen 1A lwluata bma. 8JlıDetler vmhr. ~ . k1IYf9tle. ..... bir 1UN11e ti111ı1k1 ~ hlkflmet *bil 1-taıdıimı ~ Bil 

~---------------------bir~~ ~=~nn~~•ıı~~-~~~~~~ • ____ __...______ tir. BJrelhalBa &ıermde ilk ı;:.eeı! eabr. oWuimm 1lllUtmamU Jlaıiıdır. 

PARTi IFCLIS GRUBU pil ... ~· to1a Alman -.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiii._-i 
DOi TOPUIDI i::1'::k~-:..91i 
(, .... ı IBd ...,.._) kilometre cenupta cereyan et-

~- '11Ur Franmt kuvvetleri Birel
~ lld lrôoNlnasyon ~ ~ bilmla brp yapılan İtalyan hücumunu 
Ndileoekttr. Bunlardan blrindai JlireCll pUaldlrt.mUfleMlr. Hür Fransızlar bura-

llllCIOlf ı.AL• YB l'A.N ... BJIAUllDfDA... 
'l'bKÇB snzL1) ARAPÇA fAMJl.1 

1 •• Saadet yuvası Anıt ._., ..... • .._. ._... .... ,.... 
kamOr bnzasında. lldncisl de Btiban- da 35 ttalyan takı tahrip ettiklerini bil- YALNIZ LALD>B 
km llUP Unyitlerl Soma. Def.rmlm ft cllıVOrlar. 1-~ ............. 

~:U~b~cı:~ 1t MOSIOVI RADYOSUNA GORE ~oı. ırısı CBllfl.B 
t_Zneb wribnlt olan kararlar, 1&'1- lıbkova, 2' (A.A) - ~- J-8'~ • . ~ .._ ...... ... 
.-. Jtlmm Ye elde edlJen tecrilbeJere bu akpm bilcBrdlline IÖN 8oVJet kı- __.._ ........... . 
l&e lıtlm olunan bu lkl kararla iptal talan tzyum - BarenkOft latlbmetlnde 

YALNIZ TANDA 

1-IUD•tı. (Dlı ..,., 
CIAllr 11081.•T 

edQmlfflr. Mıtbult Jt mtlkeDefl7etincle AJmaalara iman ft ............. alır b- 4 ••mt _. 
,.. ___ ....... ""'.--~----.-------~ ............... - pi~ ,.... ....................... u ~ ........ ________________ ,_ 


