
Fakir halkı 
dü~ünelim 

- --*---
ŞEVKET BİLGİN 

Dünya harbinin yarattığı levkaJadc 
§artların bütün ağırlığa ve zamtttleri 
lnilletimizcc takdir edilmiştir. Harpten 
~clki öl(ülc.rlc yaşrunağa imkin olma· 
~ığııu her kes biliyor. Bir çok mübrem 
ihtiyaç mnddelerinde kısıntılar ~·apılnuş· 
tır. Vatarumwn bugünkü bahtiyar du
l'lununda, halk buna güler yiizle, ac;ık 
kalple katlanmıştır. Vatandaşlan üzen 
ıey kısıntılar değildir. Jlcr şeyden evvel 
fedakarlıkların müsavi olarak tevzi edil
lneıniş olmasıdır. Memleketin selameti 
halrunmd:ın alınan tedbirler her vatan
daşı ayni derecede miitecssir etmelidir .. 
llalbuki zaruri ihtb ne; maddcltti üze
rinde görülen darlık, hilhassa geliri 
lbahdut olanlan muztar.ip ediyor. Ka
llançları yerinde olanlar ihtiynçlannı yi
lle bol bol tedarik etmeğe muktedir olu
)'orlar. Fikirlerde yanlış tel!ıkkilere ve 
tefsirlere yol a(an vaziyet işte budur. 

Nir;n böyle olsun?. 
Neden iaşe işlerimizi dilzenc koymak 

hbknnı btJlunmasın? •• 
Ekmek tayininde hcr kesin (ok iyi an

ladıiı şekilde kısıntılM yapılırken zaten 
~i anya alan hayat pahalılıiı yilzüıı
ıı1en şaşırmış bir halde olan fakir in
lanlann karşılaş1ıklan slkıntmın dere
'Csini dil iinmek kesllı bir zaruret oldu
hna kaniiz. 

Biz davanısma ruhundan kuvvet alan, 
\>e bu n'ıhla bütün JÜdilkleri yenme;?e 
IQmctmiş olan bir milletiz. Halk(} reii
lrlimizde imtiyazh imanlar yoktur. Hak
lar, vazifeler ve mükellefiyetlerde mü· 
savat bahc:inde bu kadar hassas olan bir 
tejimde mil1i hayatın selameti namına 
~ruri görülen her tedbirin yine bütün 
vnfandns1ar aracnnda miisavi olarak pay
lasılmamasına mnsamaha edilemez. 

Biz şunu anlamak istiyoruz : 
Ekmek tayini kesintiye uğrarken na

ınl oluyor da ıokantalarda kart vcnneğe 
liiznm olm:ıdan bol bol ekmek bulunu· 
Yor?. 

Na'ill oluyor da ekmek karlı ticareti 
devam edebili.Yor? 

VatandHlar 'hakbllarda yanm kilo 
,irinç bulamnken yine nBMl oluyor da 
hütün 'l<lkantahn- mü..ferilerine bol bol 
~itli nilavlar sunabiliyorlar? 

Aı.lıiı his.cedilen her ihtiyıu;; maddesi 
~in ayni suali sormak kabildir. 

Sovyet Gcııcrallerinden Kuznetsov 

Rusya savaşları 
---·*---

Sovyet h .. c· 
cumlarıde
vam ediyor 

---·*·---
Almanlara ~öre kuv-
vetli Rus hücumları 

piiskiirtüldü 
-*-Berlin, 8 (A.A) - Alınan tebliği : 

Düşmanın Done<; havzasında ve İlınen 
gölünün cenup doğusu ile Volkof cephe
sinde mühim kuvvetlerle yaptığı ma
halli hücumlar pUskürtülmüştür.. Düş
man 11 tank kaybcbniştir. 

Leningradda mUhim askeri tesislerin 
(Sahile 4, Sütun 4 te) 

harp l ı Japonlarla 
-····- -·-·-·-·-at 

Büyük de-
niz huvvet
leri çarpıştı 

---*·---
N~tic~ye dair iki ta-
rah n söy ı~d iği hi ı·

bi ri ni tutmuyor 
-*-

Müttefllıler 1 lıruuazör, lngiliz filosun-.ın kuvvetli iiç gemiri ,eyı,. helinde 
ı uçalı gemisi, 2 muhrip ----------·---·----=--=--__:=-----------
ve diğer 8 gemi; .Japon- Ek k d• _.. •ht• ) ..::, ~:::::z.:::,:,~!- m e ve ı ger ı ı y aç ar 

rını söyllyorl• 
Vaşington, 8 (A.A) - Deniz kuvvet

lerimiz 6 mayısta Japon harp gemileri
oe karşı mühim b!r muvaHakıyet ka
ıanmışlardır. Bir kruvazör, iki muhrip, 
dört topçeker ve bir taşıt batınhnış, 9 
bin tonilatoluk bir tayyare ana gemi
siyle bir hafif kruvazör, bir şilep ağır 
rurette tahrip edilm!ştir, bu muharebe 
Solomon adalan civarında vuku bul
muştur ve bize ancak Uç tayyare kayı
bına mal olmuştur. 

Amerikan denizaltıları Japonlara ait 
orta büyüklükte bir nakliye vapuru ile 
bir petrol gemisini ve bir küçük şilebi 

de:ı;.1~ KARAGAHlNIN 
TEBLİ<:';İ 
Melburn, 8 (A.A) - Avustral~ada 

müttef.k umumi karargahının teblij:U : 
Cenup batı Pasifikteki şiddetli deni2 

muharebesi devam etmektedir. 
Düşman filosundan bir kruvazör. iki 

torpido muhribi, dört top çekerle bir ia
ue gemisinin batınldığı ve deniz uçakla
nna mahsus 9 b!n tonilatoluk bir iaşe 
gem:siyle bir petrol ve bir de nakliye 
gemisinin dır bomba isabetiyle hasara 

(Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) 

Bugün ekmek istihkakları tam veri
li yor. Senede bir alınacak ihtiyaç 
maddeleri için belgeler hazırlandı 

DENiZ H~RBI BiTTi M.? 
---*---

Deniz harbı 
nı Japonlar 
rrı kazandı? 

---·*---

Her fıesfn sendlndefıl IJalıfıaldan pll'fnç aJnNul 
için euıere lıarne ler bıraJıdacalı-

BugUn İzmir vilayetinin her yerinde kat bir zamana aittir ve milmkUn oJduJıı:. 
halka ekmek istihkaklan tam olarak ve- ça tesbit edilen istihkaktan bile fazla ek.. 
rilecektir. mek verilmesi cihetine gidilecektir. 

Kazalardan davet edilen mutemetlere Diğer taraftan fırınlar ve lokantaJarll 
toprak mahsulleri ofisince dün icap et- gazinolar sıkı kontrol altında buhmd\lo. 
tiği kadar un verilmiştir. Bu vaziyet te rulacaktır. Blll fınnlann fazladan p. 
gösteriyor ki yapılan kısıntılar muvak- (Sonu Sahife 2, Slitila 4 •> 
:·········:·················· .. •••••••••••••••••••••••••• .. • .. ············:· ..... --ı 

~ ı Askeri Vaziyet~• i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir vilayet!nin bütçesi 
Avustralya her saat 

-------------------rww·~----------------- • Bundan C'lkan netice kesesine ,;ive
oenterin sıkıntıdan mason kalabilecek-

leri ise bövle bir lıalin devamına cevaz T d • k d • 1 • • • 
•er:JPmh•CrC~İ ı:tiphesizdir. as 1 e 1 ıp gon 

• BUldlmct elbette böyle bir şeyi ~r- . • 
9iç etmez. Fakat merkezden 11211k1aştık
ta iaşe ıneltanizmasınm Ufi derecede 
luvvetli ellerde olmaması durmna bu 

Japonların saldır· 
nıasını bekliyor 

Japonlar Hindistan hu
dudunu . geçtiler mi? 

-*Avustralya başvekili 
diyor ki : Bayati ve teh· Vqfden gelen ltallerlere göre Japonlar Hlndb• 
ilkeli vak'alar olmasını tanın mülaim bir limanına doğru Uerllyo,.,..._ 

haho mamal'&J'I vermektedir. 
Ansıra ıezetelerimizde salahiyetli 

-.Juunlardan un. 'Pirin~, sadeyaiı. pey· 
derilmek •• uz ere bekllyeblllriz.. 

Kambera, 8 (A.A) - AVU8tralya 
baıveltili Kortin mebuslar mecllaindc 
cenup bab Pasifikte cereyan eden deniz 
muharebesi hakkında, bunun bu bölge
de harbin güdümü bakımından hayati 
bir ehemmiyeti olduğunu aöylemiş ve 

bir tevziatı yaınleC!tlğı hakkında ha- -------------
~ler verilmektedir.. Fakat bu tev
'5at o kadar hesapsız bir şekilde yapıl
blaktadır ki halkın (Oğu bundan haber· 
ıı1ar bile olmadan sahsa çı'kanlan mik· 
'Lar tükenmektedir. 
D~tma işini nizamlandırmak maksa

divle halk idihlik kooperatif'lerinin bir 
~lıirdeği olahnecek mahalle dn'!ıtım 
hirUklerinin Jrnrulntalh haber veri1mis
tir. Partimizin teskiliitlandınnayı üzeri
ite aldıiı bu işin ldifi derecede ilerleyip 
llerlemedi;ini hmiiz bilmiyonn. Yalnız 
tunu müşahede etmekteyiz ki mevcut 
liriinttilere ve hoksız:lılrlara son ''erecek 
btlisbet adım bili .-ecikmektedir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Fransada ha ita la
ma hareketlf'ri ve 
idamlar ço~aldı 

Londra, 8 (A.A) - Fransada bal
talama hareketleri genişlemiştir. 
Bir Alman mühimmat treninin ha

vaya uçurulması üzerine dün 40 
Fransız kurşuna diz.ilmiştir. 
Kaendc 30. Mamorant:de 10 kişinin 
kurşuna dizilmesi bekleniyor. 
Havaya ucan trene zorla bindirilen 

21 Fransız da bu trendeki Almanlar
la birlikte telef olmuslnrdır. .._ -·-P_F_ ·-·-·-·-·-·-r-·-·-.:· 

Madagaskar işi 
---*·---

Adada mu-
kavemetde
vam ediyor 

---*---
Di y ego SaGl'ezln tesll• 
mine rağmen çarpqma· 
ıar bitmedi • 2 Fransız 
lıruvazörü ingilizlere 

iltlhalı mı etti? .. 
Londra, 8 (A.A) - Royter : Vişiden 

dün bildirildiğine göre İngilizlerin Ma
dagaskar hücumundan evvel 7500 er ton
luk Lamot Plke ve Marseyez kruvazör
lerinden haber alınmamıştır. Bu kru
vazbrlerin İngiliz filosuna iltihak etmiş 
olmaları muhtemel oldub'U gibi Saygon
d::ıki filoya katılmak maksadiyle yola 
çıkmış olınnlan da muhtemeldir .. 

İki Fransız kruvazörünün İngiliz: Ho
suna katılması ihtimalinden Vişide bah
sedilmesi burada hayret uyandırmıştır •. 

<Sonu Sahife 2. Siitun 6 da) 

Pransı:: mü$!emlckc askerlerinden tip!.eT 

Feolıautde zamlardan 
möteoeıııt llütçe aç~ını 
lıumen ınaJlye oeııaıetı 

fıapıyacalı .. 
lzmir viliyetinin 942 mali yılı bütçe

si dahiliye vekilliğince tetltik edilmek· 
tedir. Şehrimizdeki alakadarlara gelen 
mallırnata göre bütçe esas itibariyle ta&
vip edilmio olmakla beraber baZl nokta• 
ların anlaşılma.sına lüzum görülmüştUr. 

Bu io için Ankaraya giden vilayet hu· 
suai muhasebe müdürü B. Adil Sayar 
icap eden izahab vermi,tir. Aynca An
karada bulunan vali B. Fuad Tukaal da 

(Sona Sahife Z. Sütün 5 te) 

~=o==~ 

~~J"~ 

SOHDAXİKA 

••••••••••• 

ln~Hz 
hatır· 

Japonların 
kruvazörü 

dıkları asılsız 
---*---

Lo n dr a, 8 (A.A) - Koray denizinde 
cereyan eden muharebede Varspayt smı
fından bir İngiliz muharebe kruvazörU
nün batırıldığı hakkındaki japon iddia
sı İngiliz: Amirallığı tarafından yalan
lanmaktadır. 

Japonya g~Jecek ay 
Sibiryaya taarruza 
hazır olacakmış 

---*---
Çung King, 8 (A.A) - Öğrenild1ğine 

göre japonlar, gelecek ay Sibiryaya 
taarruz edebilecek hale geleceklerdir. 
Şimali Çinden Mançukoya acele asker 
gönderilmekte ve bunların yerlerine 
Nankin kulda hilkilmeti askerleri ikame 
edilmektedir. 
~·-==~~ ~-...<.."'>"-.,....;;.~-...<.~~~~ 
~~..,,.~ 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

y--------------..... ..-.---.... _..---~ 
Almanlar yeni j 

tip bir uçak ı 
' yanlılar · 1 

- -·- 1 
Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor. Bugünkü gazeteler yeni 
bir uçak tip! hakkında tafsilat veri
yorlar. Bu u~ağın hususiyeti kanat
lannın mütenazır olmamasıdır. 

(B. V. 141) şark seferinde tecrübe 
edilmiş, mükemmeliyet ve Ustünlilğü 
sabit olmuştur. Yeni sistem top]ar 
ve mitralyözle mücehhezdir. Hava 
muharebelerinde çok tehlikeli b!r 
silSh olacaktır. 

o 1 ·-·-·-· -·-·-·-ft-·- -·-·-·· 

Amerika - Vişi 

* 
Harp ihti
mali zayıf
lamış değil 

---*·---
Gaadlop, Martlnflı, Da· 
lıar, Fransız QOyanının 

l~gall isteniyor 
Vaşington, 8 (A.A) - Madagaskar 

b~disesi münasebetiyle Amerikanın müt. 
tefiklerine karşı yapılacak her tecavilzü 
kendisine yapılmış bir tecavüz sayacağı 
hakkındaki ihtarı adadaki mukavemetin 
azalnı~ olmasına rağmen kıymetini mu
hafaza etmektedir. Zira bu mukavemet 
kısa sürmekle beraber Amerikanın Vi
~iye karşı hattı hareketini değiştirecek 
mahiyettedir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Radyo gazetesine göre MandaJaya 
fimal doğusunda Çin taprak.1annda Çla 
ltuvvetleriyle Japon kuvvetleri an.mcla 
büyük bir muharebe baolamıfbr. Ba 
muharebe Çinin Yunnang eyaletinde 
vultuhulmaktadır. Japonlann Çln )t..,,.. 
vetlerini Binnanyadan Çine doira çek
meğe mecbur etmesi üzerine mlttefik 
kuvvetlerle Çin kuvvetlerinin h1ibab 
hemen hemen lceailmio gibidir. Jaeı- lkl 
kuvvet birbirinden uzak maafelerde 
dövü~melctedir. 

Japonlar Birmanyada dört koldan 
hareket etmektedirler: 1 - Yunnans 
eyaletinde, 2 - Mandalayın fima)inde. 
3 - Mandalayın batısında Sirting nehri 
boyunda, 4 - Batı sahilden, Abahdaa 
Hindistan üzerinde. 

Vioi radyosunun bagka bk 7erdea 
teyit edilmiyen bir haberine ılre .Aı.. 
yabdan Hindistana doğru iley~ J .. 

(Sonu Sahife!, Süte. 3 te) 

ARAPLAR VE AMERtll 

Arap memleketle· 
ri mihver taarru
zu ihtimaline kartı 
kuvv~tı~ndirilecek 

Bir Amerllıan lleJt•d 
AralJlstana ve ....,_ 
yeye gidiyor .. 

Londra, 8 (A.A) - Deyli ~ p-. 
tesi yazıyor : 

Birleşik Amerika, orta şark An~ 
memleketlerinin Akdenizde bir mihvel' 
taarruzu karşısında mukavemetlerini 
artbrmak maksadiyle bu memleketlerle 
münasebetlerini daha ziyade sPklapua. 
caktır. 

Bu i$ Amerikanın Kahire büyük e)qW 
Mister Kirkin riyasetinde bir ııe,.etıe ve
rilmiştir. Amerikan heyeti Suudi Arll
bistanı ve Suriyeyi ziyaret edecek, Jıe.. 
yet hasından bir kısmı Suudi Arabi. 
tanda kalacaktır. 

Amer!kan heyeti Arap mukavemetini 
desteklemek için Ruzveltin ku:mndln 
&OJlJ'B teşkil edilınl.,tir. 
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68 
:~: Şallin Alıduınan : Mükellefler için 

kamuhazır
lanıvor 

-- Kapıya üç fiske koLdurdum 

Haf·f ilıi gıcırtı duyuldu 11e esrarlı lıapı yauaş 
yavaş açıldı.. 

-*-Kampta tam bir aslıeri 
disiplinle ~alqılacalı •• Bir erkeğin istüraş ettiği cariyeler 

arasında, onun en ziyade teveccühüne 
mazhar olan bir kadına baş gözde denil
diği birden bire hatırıma geldi. 

Yalnız, Hayrabayın sarayı önünde dola
şan nöbetçinin ayak sesleri duyuluyor-
du. Beden Terbiyesi milkellefleri için ha-

Kendimi nöbetçiye göstermek istemi- ziranda açılacak gençlik kampı hazırlık
yerek meydanın etrafına sıralanan bina- lanna devam edilmektedir. Hayrabayın sarayında pek çok dilber 

oari7eler bulunduğunu, evvelce pence
relerde gördüğüm zarif, ince hayaller ba
na öğretmişti. Bunların arasında, hep. 
sinden üstün bir mevki tutarak baş göz
de olan genç bir kadının her halde gö2 
kamaştıracak: derecede parlak bir güzel
liğe malik olması lilzım geliyordu. 

Iardan yayılan gölgelerin içine sığındım Kamp üç devre sürecek ve kampta as
bu suretle nbôetçi beni fark edemedi. keri d:siplin tam manasiyle hakim ola
Sonra yavaş yavaş ilerliyerek kemerin caktır. Kampa iştirak ettirilecek mükel
önüne vardım ve karanlığın arasına dal- lefler mulıtelif fabrikalar tarafından ay
dım... nlmıştır. Müke;Jefler kampa yeknnsak 

Gizli kapının önüne geldiğim vakit eli- üniforma ile gideceklerdir. 

dedim ya, kadın cihetinden tali
him cidden parlaktı. Beni her gören ka
dınm teveccühüne mazhar oluyordum. 

mi göğsüme bastırmıştım. O vakit yure- Kampta gençlcr paraşütçülerle milca
ğim kafesinden uçmak isteyen mini mini dele, parasütçüleri avlnma, aSkerliğe ha
bir kuş telllş ve heyecaniyle çarpıyordu zırlık, silah ve ;.sker1 malzemeyi kul
Bir az kendime gelebilmek için orada lanma gibi yurt müdafaasına yanyan 
beş dakika kadar durdum, bekledim. derslerin tatb:katını göreceklerdir. Bu dilşüncenin tesiriyle o dakikada 

koltuklarım kabardı. Şimdi talihimin 
ufuklannda ycp yeni ve parlak bir aşk 
gilneşi doğmak üzere bulunuyordu! .. 

Fakat hüviyetimi saran derin heyecan Beden terbiyesi umum müdürlüğü bu 
bir tilrlü üzerimden gitmiyordu. Bir ara- kampla yakından alakadar olmuştur. 
lık atıldığım bu teşebbüsteki büyük mu- ---o---
hatara ve tehlikeyi aklıma getirdim ve 
silahlarımı yokladım. Tabancamın ve ga
yet keskin bir hançerin yanımda bulun
duğunu anladığım için cesaretim bir az 

Mülıafatları gönderi· 
len çolı çocıılılu 
anneler •• 

Doğmağa haurlanan bu yeni güneş, 
Lorımvının hayali gıöt, acaba sap san 
bir altın panltısı içinde mi belirecekti? 
Belki de Naciye gibi, bana mehtabın 
solgunluğunu andıran hazin, ince bir 
ışık mevcesi halinde görünecekti! 

yerine geleli. 
Şimdi tam vakitti. Elimi kaldırarak Eski 5enelerde müracaat eden çok ço-

koca karının bana tarif ettiği şekilde cuklu bir kısım annelere daha Sıhhat 
gizli kapının üzerine, yavaşça, biribiri~ vekilliğinden para mükfıfatları gönderil-

Bilmiyordum! .. Yalnız o dakikada şu
nu katiyetle seziyordum: Her halde bu 
yeni macera beni pek ziyade işgal ede
cek! .• GönlilmUn içini derin, sonsuz bir 
heyecan salm~ bulunuyordu. 

nin arkası sıra üç fiske kondurdum! mişt:r. Bu analnrın adları aşağıdadır: 
Ortalık göz gözü görmiyecek bir dere- İ7.mir merkezinde: Şaban eşi Hafize, 

Böyle heyecanlı saatlerinde bir insan, 
vakilin nasıl geçtiğini hiç fark etmez. 

lştc yeni nöbetçi gel~ nöbeti ben
den teslim almak istiyordu. Ben o daki
kada bunu pek büyük bir zorlukla fark 
ettim. 

cede karanlık bulunuyordu. Aman Ya- Mehmet eşi Hafize, Hayrettin eşi Güli
rabbi! .. Hafif bir gıcırtı duymuştum. Bu zar, Rüstem esi Zehra, Hüseyin eşi Na
ses kapının arkasında demir bir sürgü- şidc, Süleyman eşi Fatma, Ali Riz.a eş! 
nün oynatı1dığını bana anlatmıştı. Sonra Zeynep, Mustafa eşi İkbal, İbrahim eşi 
bundan daha ince bir gıcırtı daha du- Fatma, Zeynel eşi Rabia .. 
yuldu ve yavaş yavaş kapı açıldı. Ben Bergamadn : İbrahim eşi Şükrüye, 
kapının önünde duruyordum. Ne ilerli- Hüseyin eşi Hatice .. 
yor, ne de geriye gidebiliyordwn! Dikilide : R:za eşi ayşe, Ahmet eşi Nöbeti teslim ettim ve oradan ayr.ıl

dım. Böyle kararsız bir variyette bulundu- Mümine .. 
ğum bir sırada birden bire, karanlığın Kcınalpaşada : Halil eşi Adile .. Doğru bölüğe vardım. Arkadaşlarıma 

bir şey sezdirmemek için olanca gayreti
mi kullanarak kendimi soğukkanlı gibi 
göstermeğe çalışıyordum. 

arasından uzanan bir elin bileğime ya- Torbalıda ~ Hasan eşi Elif .. 
pıştığını sezivermeyim mi! .. Bütün vü- Kazalarda bulunanlar paralarını mal 

Xoca karı bu q başkaları tarafından 
sezilecek olursa bunun başımıza pek bü
yük tehlikeler getireceğini haber ver
ın.i.şii.. Ali Murat, Çulsuz tbrahim ve Ko
ca Baş Yahya fınl fınl etrafımda dönü
,.orlardı. Onlara beyecanmıdan renk ver
memcğe gUçlillde muvaffak olabildim .. 

cudum sanki bir hümma raşesinc tutul- müdürlüklerinden, İz.mirdekiler dc!ter
muş gibi, tepeden tınağa kndar, titreme- darlık muhasebe müdürlüğünden ala-
ğe baŞiamıştı. caklardır. 

Akşam yemeği yenildL Şimdi vakit 
Wr türlO. geçmiyordu! Saniyeler, dakl
blar o kadar ağır ilerliyordu ki bunla
ra Jaer blrl br..na bir asır kadar uzun ge
liyordu! 

Aman Yarabbi! .. Bileğimi kavrıyan el 
beni kapının içine doaru çekiyordu!.. 

Acaba bu kimdi? .. Beni karanlığa doğ
ru cezbetmek isteyen el kemik gibi katı 
ve kup kuru idi! Hayır! .. Bu el, beni ya
nına çağıran glizel kadına ait olamazdı!. 

- BiTMEOi -

Japonlarla harı, 
(Baştarafı l ioci Sahifede) 

Yatst namıwnı kıldık. Sonra yatmak 
vuruınının geldiğini haber veren küsler 
Ç4lındı. Arkadaşlar yataklanna girdiler. 
Bea hlç so:runmadım. Kendimi, üzerim- uğratudığı, altı uçak tahrip edildiği ev
deki esvapla yatağın içine attım. velce bildirilmişti. İngiliz ve Amerikan 

Vakit yaz, geceler kısa tdi. Gece yan- den:Z kuvvetleri düşmana verdirdikleri 
s.ın.ın tam saat beşe rastladığı aklıma bu kayıplardan başka bir uçak gemisi
geldi. ni batırmış ve kaybolmuş nazariyle ba-

'Ozcrime örttüğüm ince bir yün örtü- kılabilecek diğer bir uçak gemisini de 
nün altında düşünüyordum. Yanımda ağır hasara uğratmışlardır. Bundan 
yatan arkadaşlarım yataklarına girer başka b!r ağır kruvazör de çok hasara 
girmez, derin bir uykuya varmışlardı. uğramıştır .• 

Benim için uyumak hiç mümkün ola· Biz.im kayıplarımız bildirilmemiştir .. 
bilir miydi? Bütün damarlarım, sinirle- JAPON TEBLiCi 
rlm gergin, zihnim kuruntularla dolmuş Tokyo, 8 (A.A) - İmparatorluk umu-
bulunmakta idi. mt karargahının Koray denizi muhare-

Gözümün önüne genç, güzel bir kadın besi hakkında bu sabahki tebliği: Do
hayali geldi. Onu hayalimin tevlit ettiği nanmamıza mensup birlikler 6 mayısta 
reııklerle süsledim. Hoşlandığım şekilde Yeni Gine bölgesindeki harp hareketleri 
bir kadın tipi meydana geldi. esnasında Koray deniz!nde İngiliz ve 

O ne Loranzayı, ne de Naciyeyi andı- Amerikan deniz birliklerinden mütesek
r1yordu! Bam başka bir kadın tipiydi kil büyük bir filo ile karşılaşmı~ır. Bir
bu!-. liklerimiz 7 mayısta düşmana hücum et-

Saçlan güneş gibi altın parıltılar saçı- miş ve ilk ateşle Kalifom!ya sınıfından 
yordu. Loranmnm saçlan da altın ren- bir kruvazörü batırmıştır. Kambcra ti
ginde idi. fakat bunun saçının rengi da- pinde b~ kruvazörle Vorspayt sınıfın
ha parlak! dan bir Ingiliz zırhlısı da ağır hasara 

Teni, eski Yunan heyxcltraşlarınm uj?ratılmıştır. 
el.inde güzel bir kadın şeklini alan leke- Bugün kuvvetlerimiz Saratoga sını
siz mermerlerden daha beyaz görüriü- fındnn bir uçak gemisi ile Yorktavn ti-

yo:;auy~imde yer tutan bu kuruntularla p!nden diğer bir uçak gemisini batırmış-
lardır. 

uzun mllddet meşgul :>ldum. Yattığımız 
yerde nöbet bekleyen askerlerin değiş- Hfilfi devam etmekte olan çarpışma 
mesi bana sa.?tin kaça geldiğini öğreti- Koray denizi muharebesi adiyle anila-

caktır. 
yordu. Yatağıma girdiğim saatten itiba-
ren üç nöbetçi değişti. Ben bundan vak- 1 APONLARA GÖRE BAT AN 
tin gece yarısına yaklaştığını tahmin GEMİLERİN EVSAFI 
ederek mülakat vaktinin geldiğine hUk- Tokyo, 8 (A.A) - Koray denizi mu-
:mettim. harebesinde torplllenen ~orktavn Ame-

Hiç kimseye sezdirmeden yataktan rikan uçak gemisi 19 bin tonluk modem 
yavaşça çıktım. Yalandan, tabü bir sı- bir harp gemisi idi. 34 m:.I sürati vnrdı 
kıntının defi için dışarıya çıkıyormu- ve 60 uçak taşırdı. Saratoga tipindeki 
şum gibi yaparak hiç gürültü etmeden uçak ~emisi 23 bin tonilatoluktu. 34 bu
nbôetçinin önünden geçtim. cuk mil yolu vardı ve 90 tayyare taşır-
Dışanya çıktığım vakit yattığımız ye- dı. 

rin içini dolduran fena kokuyu sezmiş- Kaliforniya sınıfuıdan Amerikan harp 
tim. Bir a'Z önce teneffüs ettiğim pis ko- gemileri 32600 tonilatoluk olup 35 san
kuya mukabil şimdi gecenin serin, saf timctrelik toplarla mücehhezdir ve sil
havası adeta bana neşe ve sefa veren bir ratJeri 21 bucuk mildir. 
iksir gibi tesir etmişti. Vorspayt tipindeki Lıgiliz harp ge-

Gökte yine mehtap vardı. Yıldızlnr, ı mileri ise 1913 - 914 te denize ind:rilmiş 
öyle sandım ki, gilya bana o dakikada olmakla beraber 1940 ta tamamen mo
gözlerini kırpıyorlardı. ı dem bir hale getirilmiştir. Bunlar 30600 

Ruhum derin bir heyecan içinde sar-ı tonluk zırhlılar olup 38 santimetrelik 
sılıyordu. Meydan tamamiyle SC$izdi. toplan vardır. 

Sahiloark • 
gazın osu 

Çolı zengin saz heyeti ve istanbaJdan sureti 
husmiyede getirilen artistlerin qtlralılle bu· 
gtinJıü CUMARTESİ alışamından ltilJaren 
açılıtır. ild11eten zengin bir aile varyetesi ho
şa gidecelı numaralar gösterecelıtır. 

.. =ı::ıı::ıcı::ıı::ı~ı::ıoo~ 

---o---
Amer~han ızılhaçı 
murahhası geldi .. 
Amerikan Kızıilıaç teşkilatı murahha

sı Mr. Byron D. W. Mackdonald Anka
radan şehrimize gclınişt!r. Amerikan 
Kızılhaçını alakadar eden bir mevzu 
hakkında tetkiklerde bulunacaktır. 

---o---
ATATVRK 
Lisesinin atletizm 
bayramı yarın •• 
Atatürk lisesinin VI ıncı atletizm bay

ramı yarın saat 16 da Alsnncak stadyo
munda yapılacaktır. 

---o---
Sıhhat baş rnüfettifi 
Sehrirnizde •• 
Sıhhat vekaleti başmüfettişi B. Sait 

Akgerman İstanbuldan şehrimize gel
miştir. 

---o---
İstl~enıere uç demiri 
11erilecelı ... 
Vilayet dahilinde pulluk uç demirine 

ihtiyacı olan ç!ftçilerin mikdarını vila
yet kazalardan sormuştur. İstiyenlere 
ücreti mukabilinde uç demiri verilecek
tir .. 

---o---
VALİ GELİYOR.. 

Ankarada bulunan valimizin Pazar 
günü şehrimize dönmesine intizar olun
maktadır. 

---o---
ZABITADA 

BİR GENÇ 
DENİZE D'Uşrv 
Sım Dündar adında 17 yaşında bir 

genç Efes vapuru ile Karşıyakaya gider
ken vapurun Karşıyaka sahiline yanaş
tığı sırada müvazencs!nl kaybederek 
denize d~üş ve vapur tayfası tarafın
dan kurtanlmıştır. 

KADIH KAVGASI 
Çorakkapıda tiitüncü sokağında otu

ran Zekiye ve Hafize Güld~ çocuk me
selesinden kavga ederek birbirlerini 
dövdükleri sikAyet edildiğinden adliye
ye verilmişlcrd!r. 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

pon kolu Hindistan hududunu aprak, 
Hindistanın mühim bir limanı olan Si
tihung' a doğru yürümektedir. Bu mev
ki bilindiği gibi Ganj nehri ağızından 
100 kilometre bir mesafededir. Bu su
ı-etle Ganj nehrine kadar Japonların 
uzanmakta maksatları Sirting vadisinde 
harp etmekte olan müttefik kuvvetleri
nin Ganj nehri batı sahilinde yeni bir 
mukavemet cephesi kurmalarına mey
dan ve imkan vermemek olsa gerektir. 

lNGtUZ - ALMAN HAVA 
HOCUMLARl 
Alman hava taarruzları dün gündüz 

ve gece lngilterenin bilhassa Taymis 
nehri ağzına tevcih edilmiştir. Buna kar 
şı İngiliz hava kuvvetleri de Danimarka 
kıyılarındaki hedeflere hücum etmişler
dir. 

Sadeya~ ve kalay yok ---* .. 
:ŞEVKET BİLGi~ -

ikisinin de temini için 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Hakikaten bu müthi:; lıarbin hudutsuı 
.~ feliiketleri dünyayı kasıp kavururke~ 

bizim yannı dilişüncrek millet~e teşk•· 
tatlı bir varlık haline gelmemizden d~· 
ha ehemmiyetli bir şey olamaz. Bencıl· 
lik ruhuna ~ava~ açarak dayanışına rıı· 
humuzu en yüksek dereceye ç.ıkanJlak 
mukaddes bir vatan borcu olmuştur. ş~· 
nu da unutmamak Iazımdır ki hiç b~t 

teşebbüsler yapıldı 
Manifatura satışlarına bugün başlanıyor ... 

İzınirde sadeyağı mevcut olmadığın
dan halk ihtiyacına tahsis edilmek üze
re sadeyağı gönderilmesi ticaret vekil
liğinden istenmiştir. B:r aydan beri İz
mirde Urfa, Diyarbakır ve 'Trabzon yağı 
yoktur ve halk sıkıntı çekmektedir. 

KALAY YOK 
Bir müddetten beri ehrlmizde :kalay 

da mevcut değildir. Kalaysız kap kul
lanma mecburiyeti hfisıl olduğundan bu 
nokta umumi sağlığı alakadar etmekte
dir. 

İzın!rde bir fiı-manın elinde mevcut 
olup hükümet emrinde satışa çıkanla
mıyan kalnyların piyasaya çıkarılması 

için iaşe müdürlüğü vekaletten müsaa- devirde, milletler, bu kadar çetin • ~ır 
de istem.iştir.. imtihanla karşılaşnru; değillerdir. uızılT' 
MAI\TİFATURALAR her bakımdan zinde, kuvvetli bir ıniJiet 
Evvelce yazdığımız mağWlarda ma- olarak bu imtihandan muzaffer çılan~· 

ni!atura satışına nihayet bugün başlana- mızın ilk şartı. birbirimize destek o: 
cak:tır. Bu manüatura eşyasının satışın- nıaktır. cıllepi.miz birimiz, birimiz bepı· 
da nüfus hUviyet cüzdanı aranabilecek- miz için• vecizesi n. ıl bugün kıymet ta· 
tir. §ıyor. Dünyanın içine gömüldüLrü ~a· 
DAİMİ BÜRO ranlıklara bakar.ık bi:ı yine Jıaliıniı«' 
Elanek kartı daiıni bürosu villiyct ia- şükredelim. A)'ni z:unanda birliğiınizd~ 

şc müdürlüğüm: bağlanmıştır.. Drumt doğan büyük kuv\·etin en küçük bir %11" 
büroya sekiz kişilik bir kadro verilmlş- af emaresi göstermemesini temine çalı• 
tir. Büro şefli~ine Karşıyaka iaşe mm- şalım. Biz bu endişe iledir ki, iaşe işle· 
taka funiri B. lsmail Okan tayin edilmiş rinde düzensulige kat'i surette son ,·e· 
ve vazifeye başJrunıştır. rilmesini ve katlanmamız zaruri otan 

Efes müzesindeki bazı 
ı;ıkıntıların nıüsavi olarak payl~ılmastn1 

temenni etnıekteyiz. 
ŞEVKET BİLGİii 

~=cıcıcococccı::ı~cıcıcırlD' 

eserler taşııııyor 329 • 332 doğurnluJa• 
rın yolılarnası.. 
İZMİR ASKERLİK ŞUBFSİ BAŞ

KANLIÔINDAN : 
Türlı • islCirn eserleri Sel çulıtalıi isaJJey carniine 

nalıledilecelı ·Bulunan yeni eserler .. 
329, 330, 331, 332 doğumlu ihtiyat 

eratın yıllık yoklamalan 11/5/942 
pazartesi gününden itibaren yapıla
cağı tebliğ olunur. 
JCO"'~cıcoccocıococcıcıcıcıo 

Selçuk.ta bulunan Türk - İslfun eser
leri. Selçuktaki Efes müzesine konmuş
tu. Fakat sırf İyon eserlerini havi olan 
bu müze çoğu Selçuk devrine ait bu
lunan bu Türk - İslfım eserlerinin yeri 
olmadığından gerek bunları, gerek bun
dan sonra çıkacak bütün Türk - İslam 
eserlerinin Selçuktaki İsabey camiine 
nakli ve orada teşhiri, müzeler müdür
lüğünün teşebbüsü üzerine vekaletçe 
muvafık görülmüştür. 
Diğer taraftan, turistik yollan inşaa

tında ve müzeler müdürlüğünce yapı
lan araştırmalarda meydana çıkıp ötede 
beride kalan başka eski eserlerin de Sel
çuk müzesine nakli kararlaştırılmıştır. 

* Kuşadası şasesinden Efes harabeleri-
nin başlangıcı olan V edyus jimna:>..ı önü
ne kadar uzatılan yarım kilometrelik 
ilave yolun toprağı bu jimnaz önündek! 
yığınlardan alınmıştı. Bu suretle jimnaz 
önünden üç bin metre mikabı toprak 
alınmak sayesinde bir de teknik hafri
yat yapılmıştır. Efeste yeniden bulunan 
eserler arasındaki ehemmiyetli iki kita-

llava ş~hitl~ri ih· 
titaline doğru 

---·*---
Mayısın on beşinci Cuma günil her yıl 

olduğu gibi Hava Şehitlerimiz için bir 
ihtifal yapılacaktır. Şehitlerimize şeref
leriyle mütenasip bir ihtifal yapılması 
için hava kurumu şimdiden hazırlan
mağa başlamış, bütün teşekküllere, mü
esseselere, banka ve mekteplere, devaire 
mektuplar yazılarak ihtifale hazırlanma
ları rica edilmiştir. 

-----~-----Ek m~ k ve diğer 
ihtiyaçlar 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kardıktan ekmekleri yüksek fıatla kart
sız olarak sattıkları anlaşılmıştır. Bil
hassa lokantalar bu vaziyetten istifade 
ettirilmişlerdir. Müşterilerine kartsız ek
mek veren lokantalar hakkında milll 
korunma kanununun en şedit hUkilmleri 
tatbik edilecektir. 

BIRtNÇ TEVZll 
Vali muavininin reisliğinde yapılan 

bir toplantıda .:İzmir merkez.inde halka 
Clağıtılacak 40 ton ıı>irlncin tevZU :i§leri 
tekarrür ettirilmiştir. 
Dağıtma birlikleri mevzuu benilz ka

tiyet kespetmemiş olmakla beraber bu
gilnlerde vekiller heyetinden çıkacaktır. 
Bu itibarladır ki İzmir, İstanbul ve An
kara da halk ve müesseselere dağıtma 
birlikleri kurulması hakkında lüzumlu 
hazırlıklar partice tamamlanmıştır. Def
terler hazırlanmış ve 250 kişilik gruplar 
meydana getirilmiştir. 

Parti teşkilah bu birliklerin kurulma
sını temin ettiğinden pirinç dağıtma işi
ni bu birlikler yapacaktır. Her eve birer 
pirinç karnesi verilecek ve her aile ken
di semt bakkalına müracaatla hissesine 
düşen pirinci alacaktır. Aile başına bir 
kilo dahi düşse herkes bir pirinç karne-
si ve bununla pirinç almış bulunacaktır. 
Bu işte karşılaşılacak muvaffakıyet de
recesi bundan sonraki tevziatın esasını 
temin edecektir. 
tAŞE BELGELER! 
Ticaret vekaletindeıf bildirildiğine gö

re her aileye ve her nüfusa verilecek ia
şe belegeleri tabettirilmiştir. İzmir vi
!Ayetl adına bir kurye Ankaraya giderek 
bu iaşe belgelerini teslim alacaktır. 

İaşe belgeleri gelince hemen herkese 
tevzi edilecektir. 

Belgeler müteaddit sayfalı ve müte
addit kuponludur. Bu kuponlardan her 
biri bir ihtiyaç maddesine ait olduğun
dan herkes bunları vererek ihtiyacı olan 
maddeyi senede bir defaya mahsus ol
mak üzere alacaktır. 

be, jimnaz önündeki bu hafriyatta mey
dana çıkmıştır. Bunların arasında bir de 
heykel vardır. 

Kitabelerin çıktığı yerde, bu kitabele- Mersin talıanı grup 
rin delalet ettiii tariht meseleyi tenvir ıarnpiyonu oldu.. 
edecek daha başka parçalar elde edil- Mersin, 8 (A.A) _ Grup şampiyon
mek çok ihtimal dahilinde olduğundan luk müsabakalarında finale kalnuş olan 
burada şimdi bir de sondaj ynpılacak- Mersin ve Sivas futbol takımları Mersin 
tır. stadında binlerce seyirci karşısında kar-

Bu kitabe, mil~dın 7 - 8 inci yılında şılaşmışlardır. Mersin s:vası o _ 4 ye
imparator Sezaı· Avgustos ve Tiberyus nerek gnıp şampiyonu olmuştur. 
Sezar A vgustosun oğlu emrine Efes şeh-
rine yeniden getirilen suyun şeref kita
besidir. Yunan ve L{'ttince yazılı olan 
kitabede bu amel:yeyi yapan mühcnd~ 

Mada~askar işi 
lerin isimleri de vardır. (Baştarah 1 inci Sahifede) * GENERAL DEGOLE 
Kuşadasında bulunan Türk - Osmanlı 1LTtHA.K ETMEMİŞLER 

Saheserlcrinden Kurşunlulıan denilen Vişi, 8 (A.A) - Morseyyez ile diğet 
Öküz Mehmet paşa Karbansarayının bir harp gemisinin Degolcilere iltihak et-
plan, tersim ve tathir işleri de ynkında tiği haberi yalanlanmaktadır. 
görülecektir. lNGtLtZ ZAY!ATI AZ * L O N D R A, 8 (A.A) - Bildirildl-

Bahsettiğimiz bu işleri b!tirmek üzere ğine göre Diyego Süvarezin işgali 
müzeler müdürü SalAhettin Kantar bu- sırasında Çörçilin bildirmiş olduğu 1000 
gün SelçUk.a hareket etmiştir. kadar zayiat bu rakamdan çok azdır. 

Ekmek ~trafında 
hadis~ler 

Kaybolan askerlerin bir çoğu meydanı 
çıkmıştır. Bunlar gece hücumunda mu· 
vaffakıyeti müteakip tutundukları yer· 
lerden dönmüşlerdir. 

FRANSIZ KUVVETLER! 
NE KADAR? * Fransız kuvvetlerinin büyük bir kı.s-

Kemerdc 1517 nci sokakta 13 numara- mıtMadagaskarın diğer Jru.ınında çevril
da fırıncı Halil Çalık müşterilerine ek- miştir. Fransızların adada ancak 15,000 
mek satmakla meşgul olduğu sırada Ba- ki§iyi sillhlandırabilecekleri anlaşılı· 
hattin oğlu Recep adında birinin 6 adet y 
ekmek kuponunu çaldığı iddia edilmiş o~İYEGO SUAREZİN TESLİM 
ve kendisi tutulmuştur. OLMASI 

BlR MAHK:OMtYET, 1Kt BERAET Londra, 8 (A.A) - Royter bildiriyor: 
Dünkü sayımızda 900 adet ekmek Burada resmen bilclirUdiğ:ne göre Diye

kartı çalındığını yazmı~tık. Bu kartların 0 Suarezde Fransız mukavemeti son• 
birer günlük kuponları çalınmış olup g ....,;"tir. Bu büyük deniz üssünün 48 
meselede alikalı olduğu zannedilen 3 e&--. 
kişiden kamyoncu Sellhattin mahkeme- saat içinde müttefiklerin kontrolü altı· 

ahk"' -~:1-:n K al na geçmesi wnumt memnunluk uyan4 

ce para cezasına m u.m ~.~. em dırmı....,-. Bilhassa İngiltere ile eski si-
'Onsalla Remzi Erçetinin bu işte alakala- ;;ı•u 
n teshil edilmediğinden beraetlerine ka- ~ arkadaşları arasında çabşmaom kısa 
rar verilmiştir. surmesi bu memnunluğu arttırmıştır. 

___ ,___ ' MUKAVEMETE DEVAM EDiLECEIC 

ı . A • V~i, 8 (A.A) - Madapskar valisi 
Ztl1Ir VilayetİOIO Diyego Suarezde perşembe sabahı ateş 

kea emrinin verildiğ'ini bild.inn.iştir. 
bütçesi Adanın diğ-er noktalarının azimle mil· 

dafaasma devam edilecektir. 
(Baştarah 1 inci Sahifede) l\fÜDAFiLEBİN MÜBİl\lllATI AZ 

bütçenin ana hatları, istikraz mevzuu, 
fevkalade zamlardan mütevellit açık ve 
vil.iyetin borçlan hakkında izahat ver
miştir. 

Kap, 8 (A.A) - Son zamanlarda Ma
dagaskarda olup bitenler hak.kında iyi 
malUınat a]an bir zat bu adadaki müda· 
filer!n yakında mühimmatsız kalacakla·. 

Bütçenin bugünlerde tasdik 
gönderileceği anla.şılmııtır. 

edilip nnı, Diyego Suarezin zapb.ndan sonra 
İngilizlerin aeada bilyük bir mukave
metle karşılaşmıyacağını söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir: 

Fevkalade zamlardan mütevellit büt
çe açığını kımıen maliye vekaleti vere
cek. ve kısmen de 942 yılı •onuna kadar 
elde edilecek tasarruflar açığın kapan
masını temin edecek.tir. 

Maliye vekaleti İzmir vilayetinin bü~ 
çeden mütevellit zaruretlerini muhik 
görmüştür. 

- Fransızların daima Hint okyanu· 
sunun Cebelüttankı olarak vasıflandır
dıkları Diyego Suarez bütün İngiliz fi
losunu sığındıracak kadar gen'.ştir. Mo-
zambik boğazında ve adanın şimalinde
ki kücük adalardaki meydanlardan ke-
şif ucu~lan yapmak mümkün olacaktır. 

Deniz harbı bitti ıni? rnr-iTJz GAZETELERİNİN 
SEVİNCİ 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) Londra, 8 (A.A) - Gazeteler Fransız 
demiftir ki: milletine karşı sevgi izhar eden neşri-

- Netice hakkında kimse ıimdiden yatta bulunmaktadırlar. İn~ilizler Fran· 
tahminlerde bulunamaz. Bu dövüşme sız milletini her zaman Viş:den ayırt et
harbin neticesini tayin etmemekle bera- rnislerdir. Bu itibarla Madagaskar hadi
ber müşterek düşmana kartı hemen kul- sesinin çok kan akıtmak zorunda kal
la.nmak lizım gelen tabiyeyi belirtecek- madan tasfiye '?dilmesi ihtimali her ta-
tir. rnfta büvük seV:nc uyandırmıstır . 

HA YATI VE TE.HLIKELt TEE.c:::~OR VE ESAS DÜSMANA 
SAATLER GELDl HAZffiLIK 
Kambera, 8 (A.A) - Batvekil Kor- Londra, 8 (A.A) - Deyli Ekspres gn-

tin Avustralyalılara hitaben radyoda bir zetesi baş yazısında Diyeıto Suarez Us
nutuk ıöylemiş ve demiştir ki: sünü üc günde zapteden İngiliz kttala-

- Bütün dünyanın bir kaç haftaya nnın kabiliyetinden memnunuz dedik· 
kadar ıeniı ölçüde yapılacak bir harbin ten sonra şunları ilave ediyor: 
darbeleriyle sarsılabileceğini tereddut- $imdi esas düşmana karşı ynpılacnk 
süz söyleyebilirim. Avustralya için son büyük taarruza hazırlanıyoruz. Visinln 
derecede ehemmiyetli, hayati ve tebli- emrine :tant zorunda kalan Fransız as-
keJi vakalar ol.mumı bekliyebil.iriz. kerlerine attığımız her kurşun ve iki yıl 
Avustralyarua iatilin tqebbüsü her evvel müttefikimiz olan Fransız donan
saat beklenen bir tehdit olarak belir- masına savurdu~u:r. her mermi için 
mektedit. t~ür duvuyoruz_ 



,IMATI l'KNI •SIR 
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Horsa HÜNER MtLAS TlCAU:r VE SANAYi lZMtR SICtL TiCARET MEMUR- De.ıet Denls1'0llaPI ffletme ammt1 lllWP ..... 
ODASINDAN: LUQUNDAN: Sayı: 4402 1 - ldaremizia ıiii:Zh81li942 tarihinden 31 / Ma)'la/943 ~~pb- ~ 

Nesim Tarika varisleri unvanı altında TeKil edilmit olan (Türkiye lı ban- dar bir eene müddetle yapbracaiı taknôen 360 bin ton kömilriin ,ak..._, 
BiN YILLllt blsAN Blı..Glsbıt 14ilbın Gazi paşa mahaUestnde 234 nu- kua lzmir tubeai namına imza aallhiye- bopltma ve aktarma ifleri kapah zarf usuliyle eblltme,-e konm11fbn'. 
BİR ABAYA oETIBMEKTIB.. maralı yazıhanede mldencJlik ip ile ışti- tini mübenrin beyanname ticaret kanu- 2 - Muhammen bedel y1z .kız bin dokuz~ lirada. 

'OzOM Bilgi çok- gale başlayan Fama Tarfka. Jülyeta nu hükümlerine pre licilin 4402 numa- :1 3 - Eksiltme f 2/Mayıı/942 tarihine mU..dlf ..ı. sünl Mat IS te idaN 
M Artur Lafon 50 50 50 50 tur, inBaıl öm- Menaşe, Ester Bahar, Rika Farhiden rasına kayt ve tescil edildiği ilin olunur. alım aabm komisyonunda yapılacakbr. Muvakkat teminab c669S. lirada. 
U ÖdOık 48 50 48 50 rü az.. müteşekkil ticari kollektif şirket muka- 1 - BEYANNAME 4 - Eluiltme prtnaıne9İ adı seçen komisyondan parum olarak ahım. 
40 Ahmet Muhtar 51 50 5' Hüner, bin- velenamesinin ticaret kanununun 42 ve lzmi sicili ticaret memuru resmi S - fıteklilerin 2490 M,Yıla kanunda yulla YNikeJer)a bu ı,. ait teldll 
39 M. H. Nah 50 SO lerce yıllık in- 148 nci maddeleri mucibince sicili tica- milhilrü ve F. Tenlk imzası. mektuplannm tayin olunan sünde saat 14 e kadar komisyon reialiiine mak• 
Z2 .M. İzmir o. 56 56 san bilgis'.nl relin (257) numarasına kayıt ve tescil BEYANNAME buz mukabilinde verilmesi llzundır. c4767> 2S 30 4 9 228S (974) 
ınY~ ~~P~~~~~~·~~~~~ ffi~~~~~aı~~~----------------------------
1~ Umumi yeıctn tirmektir. şirketi temsile mezun JUl Menqe ile ve- lin 31/12/941 tarlı ve 4101 numara-

ıır.. 1 48 Türk kafa- kaleli haiz Şaltiyel Sevimin mezkQr şir- ıında müseccel bulu.an Türkı!>'e· lı.:.an: 
Ko. 8 49 sı, yer yüzün- ket namına icrayı muameleyeclinesalihiyet- kası Anonim ıiKrketi zmıb·r ıfU be~ı ı ~nfCJ 
Jfe. 9 51 de misli olmı- tar bulunduklarının şirket si · kayıt müdiirü Mihri araca aın ır vazı e-
Ko. 18 54 yan •İZMİR ve tescil edildikleri illıı olunur. ye naklen aynlmı, olduğundan tubemiz 
X 11 58 KIZI. TÜR- Milla ticaret ve A!lllyİ odası resmt namına imza eellhiyeti kalm&mlfbr. 

o. bfcla KİYE YILDI- milhrü imza okunamadı. Mumaileybin yerine ve tube namına 
ım il. H. Nazlı 16 75 16 '15 ZI, ÇİÇEK Mukavelename: birinci derecede imza eelihiyetiyle ikin-
- P. P. Danleblen 30 30 DEMET 1. SEV G 1, BAHAR Vaziülimza b~~-~U~veffa . NFisim cKi mü1duSi"rlilğülne vekll~.ter. ta~in ol'!.ndan 
120 M. İzmir ollu 28 30 ç t ç E (} i. A Y I ş I ô I. gibi bil- Bohor Tarikanm vıu-i.ıuerı zevcesı ~sa- ema . nop unun ~~~n~ qagı a 

Zl'l5 YekGn katin çiçek ve gül nevine bahşet- na, kerimeleri Jillyeta, Ester ve Rıka, mevzu ımzaın"'" taıdikını nca ve ~u-
155"139 EvveDd yekQıı ~ cevherlerin en bakir safiyetiyle iis- 1 badelmUzakere hususatı atiyeyi karar- maileyhin 7rreıriniaani/19 36 ta~ll 
15Mt4 Umumi yekQıı tünlükte eşsiz kolonyalanm yaparak ı laştırmışlardır. ve sicilin 1880 numarasında kayıtlı ıır-

21336 kilo Zevtinvalt 89 9'1 bin Ilık insan bilgis!ni bir arap geW-.: 1 - Varisler, ikisi Milis kazasına tlbi külerimiz hükümleri dairesinde ıube fir-
zABblB ~ Şeyh köy köyünde klin iki kıta zımpara ması altına dii?er bir müeeccel b!1za ile 

ıa ~ S 55 5'1 Lokman hekim. bütün devalannı ne- midenlerindeki ve keza Köyceğiz kaza- birlikte koyacaiı imzasının ıubeyı ilzam 

tzınlr Nafıa MttdÖl'lf#ğ8nden: 
6936 lira 42 kUl'Uf muhammen bedel ile kapah ebiltmeei ilin ecli1mif olan 

Bornova ziraat okalu binua çatua için muktezi 63.404 m 3 keratqe istekli 
çıkmadıiından eksiltmenin bititi tarihi olan 27/4/19.f 2 den ibDaıen bir ., 
müddetle pazarJıia konulduğundan isteklilerin 2490 aa71h yua hükümleirne 
aöre hazırlqacakl•n S21 liralık teminatlariyle birlikte her gün Nafia müdiiJI. 
lüiünde miltetelddl komisyona baı vurmalan. 3 9 241 S ( 1 OS l ) 

Is ...... Nafıa ,,,.,,,,. •• ,.,,,.en: 
3024 lira bedel ile ekeiltemeye konu1mut olan Mornova ziraat okulu binaea 

çatlla kiremit albna muktezi 2 santim kalınlık 28.800 metre miklp kereete,.e 
istekli çıkmadıiuıdan 27/4/1942 tarihinden eksiltme müddeti 10 sün uzatd
makla t.teklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tavfikan hazarlayacak)an 228 
lira 30' kurut teminatlariyle birlikte 1 S Ma)'la 1942 cuma sünii .ut 11 de Na
fıa müdürüğünde mUt.,kkl komisyona bat vurmaları. .3 9 2414 ( 1 OSO) 00 

uam bat h inden süzmüştü. sının Bezkeae nahiyesinde klin krom ed .. r,.:Pini beyan ederiz. • 

--

"'""''"""'"'"""' •••IHntttHllHHlllffll'!: ın:; ~unu dalına ~lemek için mldenindeki müteveffa murisimize ait Türkiye lı banka11 A.. ~ .!zmır ıubeai jzndp Nafıa JlftdÖl'lltğ8nden: 
An kar Radv11ıı.a.n : hilkatin ttıJı.. ..nı ve -: k cevher- hisseler bizlere intikal etmi§ bulundu- resmi mühuru '.1~26 li 75 L L __ :c bed li d 10 di ed:'-'- '--C. v_ 

1- 8 "IJ"ı"7 S leri 
1 
ı.!~ 5t• nın5"" .,..çedaki 1 ğuııdan bu mAdenlerf evvelce olduğu gl- Kemal Sinoplunun imzası. ;,., 'ra AUl'Uf A~ e · üzerin en sün tem t UUU9 OllUI rı..m 

- 5 Y e ~·~ u arasın . esran bi idaresine ve bu maksatla MUAsta tes- 20 ve 3 kuruıluk damv.a pulu üzerin- Enstitüsü beton yol inpatına istekli çıkmadıiuıdan ekailtemenin bititl olan 
! BUGUllU IESR 111 T f ~~~betler!(E. G. ~tmak~~o~'i:: cil edilmiş olan Nisim T~ka. unvanı tı- de 6 Mart 1942 tarih ve Türkiye it ban- 27/411942 den itibaren bir ay müddetle pazarlıia konulduiundan bteklil• 
il: = ~ u~ 1 carisini Nisim Tarika varisten unvanına kaeı A. S. lzmlr ıubeai resmi mühürü. rin hazırlıyacaklan 2S 7 liralık teminatlariyle birlikte her sün Nafia müd6rl6-
ımı•mm••11•••--ı...-u.-ı1111Hr YALARI) kazanmıstır.. tebdilintt karar verdik. lzmir Uc;ilnc:ü noteri rftml mühürü ve iGnde mütqekkil komisyona bat vurmalan. l 9 2413 (1049) 
,_. Prolram ft memleket saat ayan, SATIŞ DEPOSU · Odun pazarı 2 _ tki zımpara madenindeki murisi- imza11 okunamadı. ----------------------------

7a lltlzlk 111- '1.45 Ajans haberleri B.OO No. 20_ . . w • mizin hiMesi her dördilmilz arasında mil- Umumi No. 9783 HUIWli No. 9/ 141 Ylldyet Dalnd Encümenlndeır: 
ı.- llOzlk pi. 13.30 Program Ye mem- (Şamh Sükril magnası cıvannda) savat üzere taksim edilecektir. Köyceğiz ltbu beyanname albna konulan imza- 1 - ldarei hueuaiyei Wlyete ait inciralbndaki pllj ve pzinoeunun 1 / 6/• 
leket .at ll7lll'lo 13.33 Mtızik : 'l'Urkçe kazasındaki krom mldenine gelince bun. lann ,.h11 ve hüviyetleri marufum Ye 942 tarihinden 31 / S / 94S tarilüne kadar Uç senelik klruı bpab zarf ueu1ilıa 
pllJdlır 11.45 Ajans haberleri W.30 Mil- al k daki murisimizin hisstsi ytu.de 35 ten dairemizce muaaddak 3/8/939 tarih ve mür..,-edeye çakanlauftar. 
dk : Rlyaaeticilmhur 1-ndosu 14.30 Kir J ibaret olup bu otuz bet hissenin 5 beti 2053 No. lu airküler,,. yine dairemizce 2 - Oç eenelik m11bammen kirua S403 liradır. 
14.• Ankara~ at ıa.ııarmm Fasanaya 6 altısı JUlyetaya, 5 beşi Este- mueaddak 24/12/941 tarih ve IS348 3 - Müzayede müddeti 4/Niaan/942 tarilllnden itibaren on bet gün olap 
Wwlnlert. 11.19 Program ve memleket TOTON DEP lSU re ve beş 5 fi Rikaya ait olacak ve kalan No.lu beyannameye !"iiet~niden (T~- ihale muamelem l8/ Ma,y11/942 tarihine mU..cllf pazartal ırUnU mt 10 da 
..a ..,.n.18.03 Milzlk: Radyo dam ar-- 14 hisse ıimdiye kadar bu mAdenlerin kive lı bankua Anonım prketi) lzmir vil&yet daimi encümeninde ya~. 
kutaw 18.U B.bo çocuk 1ruli1bD 19.30 BaMnahande Çayırlı bahçe Melez idaresiyle uğr&fllllf olan ve şimdiden tubeei namma imzaya izinli Selim Ba- 4 - Muvakkat teminat mikdan 40S lira 2S kul'\lflur. 
V-hbt mt llPft Ye ajw haberleri, cadde8inde 18 numaralı iki katlı Ye aonra aynı vazife ile iftigal edecek olan yalur ve .Salih Ev!D ile birinci ~erece im- s - Kira tutlannı öjrenmek ieteyelilerin her sna mabuel>eyi hueuiye va-
li.• Ser1-t 10 Dakika 19.55 MUz.tk : pencereleri demir kanatlı S60 met- müteveffanın damadı Jül Menaşeye ait za eellhiyeti verilen Kemal Smoplunun ridat müdürlüiilne müracaat edebilecekleri illa olunur. 9 14 2526 (1104) 
"-1 ı.,etl.. 20.15 Rlıdyo gaetesl 20.45 re murabb.a ana üzerine infa edil- olacaktır. olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz - ---------------------------
llilzlt : Rtızam 1Mbmmdan şukı)ar.. mit iki kab 400 metre murabbaı 3 - MAden iflerini rüyet ve tedvir et- kırk iki ~~esi ma,... ayının altınca çar- l'...ı edllec:elı Manlffd,,,.,. efYCQI ....,fanda 
ZLIO ltoun"""': Dln1e7ld tstelrJerl 21.45 bina depo olarak kiraya verilecek- ~ mek ve namımıza her suretle gerek ma- pl"'~a nnu. 6/S/942. •-sv...a. ·~ • 
MUzik : 1tana19ma (Sllr ve neeh' mtL.) tir. isteklilerin sörmeeine ber za- kamatı resmiye huzurunda gerebe eş.- M. G.. _ .. _ .uAllA"" • ....,,,,,,,.. l'eusl -........_ .. • . 
!l.• lllıdk: a..ı,o mlon cwke.trası.. man açaktu. l • 8 ( 1112) bası hususiye nezdinde bizi temsile ve lzmir üçuncü noteri resmi mühuru ve ı _ 1zmir tehri 'belediye mma iCJiae tM.- .cm- ...ı...ın cı- manifa~ 
ll.JIM ....... ..ta:tm'l.Ajw.._._ mldenleri i§letip ı.tihaal edilecek cev- lmzua olnmam•dL 2S87 (1110) efYUIDID komitemiz vuatu1Je teni ...ı.n t.elLit edilenk 9/S/1942 taJilm. 
111'1 w bow ıler. 21.45 - ZZ.SO Ylll'lnld .... ,.. _. • ..._ berJeri beyi! fünıhta ve bedellerini talı- tz ... •~ B...r wın-tNDEN·. den lb"baren aatqa bafl•MC"kbr. 
~ ve hpems · AA • • Y-.,... silü abza ve heaplan tutup billııçonun IYllA ~" :ıı; ~ 2 - Bu maUan:lan balb perakende olarak 79p.ı.c.k •bilar .,.pı. adla 

8 mayıs sayınJZda yuıldıja libi mah- buWml ile tahakkuk edecek klrlan yu- Kançepne, Moftakya. Karafatmtdalı olarak adreeleri ~ rnaP,..lerda yapelecakta. • 
'I' UldJI ~ wrilm1' i8em de iddia edilen kardaki em dalre.uıcle tevzle velhuıl ve Topaltı belediye sClprUntUltl1derinden 3 - Muhtelif cim manifatura eauaam &atlan ..... 7•Jedade bir u.te ba-

Gaetemizin 7/5,IMZ tarihli 11189 hAdlaede bir bst eaerl mevcut olmadı- imzasiyle bizi ilzama ve icap ederse bu bir sene zarfında paçavra cam ve şi§e linde uıJlllJf bulaıunaktadar. 
D- lı ve ekmeklerin fazla pişmesinden ileri baptaki veraset illmmı da usulu daire- kırmtılariyle teneke parçalarmm satışa 4 - Buralardan mal alacak her phsm nüfua hüviyet cüzdenile birlikte ml-

ydı nllsMsmdaotel ~ ~~_.daimi geldiji anlaş•ldlğından mahkemece be- sinde istiluıale mezun olmak üzere mu- yazı lflerl miidUrlQUııdeki şartnamesi racaat etmeleri Jlzandır. 
~ ': = ft •ta- netime hOkmedi~. Keyfiyetin böy- maileyh Jül Menqeye veWeti amme veçhile yeniden açık arttırmaya konul- 5 - Mahteren balknnınn bir izdihama ve tellta meydan bırakmadan b• 

945 tarihin kadar hm ~ ~ lece tavzihini rica ederim.. ve salihiyeti vasi verilmiştir. muştur. Muhammen bedeli 300 lira mu- 9'ln mezkGr maimlara mGracaat etmeleri il&n olunur. 
8 Y"' • pg1&- İklc;eşmelikte 289 sayılı fırın 4 _ B irk tin sermayesi mezlillr vakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. Ta- 6 - Gömlekçilere tevzi edilen poplin ve pijamahk buealerden muhterem 

kea tertip hataa neticesinde 31 mayıs sahibi BAKİ G'OT.ESEB midenle~ t..=ıeridir. MezkG.r miden- liplerin teminatı iş bankasına yatırarak halkımız bu~dea itibaren aiparitlerini verebilirler. 
942 olarak ilan edJldili IBrilldUIUnden lerf l§letmek için muktazi mtıtedavil makbuzlariyle ihale tarihi olan 11/ 51942 S.t11 yerlenı . . 
tashih olunw. s ) k serm enin faiz mukabilinde merkezi Pazartesi gUnU saat 16 da encümene mil. 1 - Millet pazarı: Mımar Kemalettin cadclaL 

Q tı 1 1zm1r8J'e bulunan cN. Tarfb halefleri raeaatlan. 26, 30. 4, ' 2341 (990) 2 - Buna puan: Eyiip Öqiller Odun pazannda. 
NAZtW HUKUK HAKtMUOIN- JUi M riklerb ticarethanesinden * 3 - Selim özene;: Odun pazannda 
DE.Hı S...ı AS. H. 942/442 Denizli Şem8iterakki Debalat ve ti- enqeu ti 'i. istikraz edilecektir 1-BaPNhanede Tepecik Otobüsleri 4 _ Ha.nü Ataberkı istikamet ticaretbaneei. Odun pazarında. 
Nuilli Çap.ıh H• mahallesinde b- caret T. A. Şirketinden: avans• re Y • durak yerindeki tUtUn kişesinin bir sene 9 10 257' (1108) 

,.a..wana e.mde oturan bozdoianh Denizlide Halkevi civarında klin şir- 5 - JUl Menaıe her alb aYda bir mu- müddetle kiraya verilmesi yazı itleri 
Ce•br ...... tıarafmdea Bozdoiaa Hi- ketimfze alt m~k debalat fabrikası- vakkat ve sene nihayetinde kat'ı bir bi- mUdUrlllltlndekl prtnamesi veçhile açık 
._ lıl ele Ura .......... L.1..wıapn nm kuvvet muharrikesl olan 2/45 uzun- linço tanzim edecektir. arttırmaya konulmupur. Muhainmm 
kom. M • ••t o&a M....ı. Bai1ıı .ıe,.. lukta 3/ZO kuturda maateferruat su do- 6 - Bu mukavele mQteveffa murisi- bedeli 1can 8' ~ muvakkat teminaı 6 
laine açbia ••r n dnma ppd- Jabı. ZO metre uzunlukta 8 881ltim ka- mlzin nfatı tarlhl obm 12/lllMl. tan. lira 30 'kutattur .. 
eaakea olu --·k- 'M•ı • .,.. ... )mJl)ta c1Brt bpe1a ile ballı aban. ye- hinden itibaren l.MI leDeSi Dihayet!ne Taliplerin temlnab 1f banlruma yatı
leyla Mustafa Balla nam•a çakanlan ela- dl tane yataJdarlle beraber pikten ma- kadar muteber olacaktır. Bulutu vade- rarak makbuzlariyle lhale tarihi olan 
YlalV-. sieterilen adrede bulunmadı- mu1 gBnye paraket, bir tane komple k5- den 2 ay evveol allbdarlardan biri tab- 15/5/942 Cuma l(lnll saat 16 da encil
.. ,._ w ~ de beJ11 olmadıiuıdan •le tokmalmm 19 mayıs 1942 sah gUnil riren prketin devamına taraftu olmadı- mene mUracaatlan. 
Le••ı pd pldiliaden il&nen teblipt aat H te açık arttırma ile mahallinde lmı bildirmediii takdirde tir-ket bir _. 2 _ KAiıt ve mukavvası belediyeden 
i~ karar ftrilcl1il clhetle muhake- latılacalı illn olunur. ne müddetle temdit edilm1t olur ve her verilmek Uzere 14 blem defter ve evra-
IDeDla muaDak laaluaıeluiu 9/6/942 -- 5 7 9 (1856) 1ene nihayetinde aynı suretle muamele kın tab'ı lfl yazı lflerl mUdilrlOlllndeld 
lı .... uat 9 da NuiDl A.117• laukuk edilir. prtnamesl veçhlle açık eblltmeye ko-
me••..,_. .. Wmt veya bir Tekil pn- tZMtR TtCARET S!Cll. MEMUR- 7 - Bu mukavelenin tescil ve illııma nulmuftur. Muhammen hedell 15'1 lira 
Clermeniz abl takdirde Cl)'abumda mu- WQUNDAN: Sayı: 4401 ve diier kanuni merasimin ifuına me- 50 kunıt muvakkat teminatı 11 lira 81 
hak-ıp cleYam olunacaia ~· bmirde G•ziler caddeainde 2 12 nu- zun olmak üzere mezk6r midenleri uta. kurtqtur. Tallplerhl tıemlnatı lf ı.ııka-
m .. amma kaim olmak iizere illn olu- maralı depoda ve Gaziler cadde.inde re ile muvazzaf olan Jill Mqıapye sa- ama yatırarak makbazlaıVle lhaJe tarl
inır. ( 1114) 12S 1 ad .obkta 4J namarala cam ve llhiyet veriJmiftir. Bu bapta bafka91n• hi olan 15/519'2 Cuma IUnfl .at 11 da 
----- ---------ıPle fabrtkumda yeni ve hurda demir tevkile aaWıiyettardar. encOw milwtlan. 

NAZIW HUKUK HAKIMUOIN- ve odan ticareti ve cam ve fite imli ve htanbulda Be,ollmıda Ayazpapda 1, 1, 9, 14 KG (lm) 
DEN: ~: AS. H. 942/252 ticanılb-le ilti..ı edea (Kurtulut Cam Bayırlı apartmanında '1 numaralı daıre. 1111111 ıı n 11 ı 111n11111111111 

~azilli Çapehuan M. dea bra HaB1 ve Şlte fabrikaa Sadık Güntunca) bu ele mukimler. p j 
.AZl Ye Bandırmalı Allmet icar.. ffatjce kene Yerdiii bepmwne ile ticaret UD- Bola& kıza f'uana Tarika. vano 
ltlak aan&.d.a .,.-~ otana bca.- ftllBll (Kurt111at Cam ve Şİte fabrika- Nesim Bobor Tarlb km Biter Bebar. • 
• Bw:lmAala M•met oilu Ahmet ltlak • .wbi Sadik Gürtunca) teklinde ta9- Nesim Bohor Tarika km Rib l'aıbL Alı:ort, Tamirat, Alım Satım, Kira 
td~ açbiı ltopnm• daTUUUD ~ h-.ı letemit oldaiandaa iti>• ticaret 225 kunlfluk damga pulu Ozerinde 1 ı 1 • r 1 
makta olu mabakemende: Mldclee- ....._ teehihae llicilin 4403 DUJDUW- 27/12/Nl tarih, l'lllalle Tarlka, Bib 
lerla Ah.et ltlak --- çabnJaa ..- u kapı Ye teec:1 edildili iJh ilunur. Farhl, J!'.slero Behar wı JGlreta lleD8l8 Adıl imer 
yap ~ bndWeia ....... ad- 2S88 ( 1106) imzalan. 

AnafartaJar C. No. 11'1 
Telefon: 3885 

ro.te bulunanwl.P.dae bahjıeJe WJa Mahallinde okunup anlatılan bu mu- , 
tebJll pri pldiifndee. p,pp kanum SEFFJUHISAR Bf:I .EDIYESIN. kavelename altmdald lmu1ar, kencllle-
illnen tebliilne bnr nrddiii c:ilaetle DEN: rini tanıdıtmuz Botu km Fa.na Tari- ._ _ _ ______ __ • 

m.......,.... Wmt ~ Wr nkil de S. yollumda hllamlmaia p;ret el- b ve Nelim Bohor Tulka km ır.ter ve -----------
itirazda bulanarak ye'Ylld muhakeme Terit1i metreri S lira muhammen deler- N81im Bobıar Tarib km B.ika Farblnba Salı lflnG 10/3/MZ 
olan 29/S/942 cQma sün& a: 11 de U 13SO metre 3. iacellk demir ıu boru- olup pn•mnd• hnuladıldarmı beJa ZBY!LNAlılE: 
Nu:OI .... IUlbk maldr..,...nde 1aa- w talip 91kmad ....... lhalerl 14/S/ ederiz. Beyollu blrbu:l noter1Jllnden tfıldl1rlı 
- Mha• -•ır abl tüclirde ~ 942 pe,.....,. lhl ıaat 16 ela 79pd- Beyollunda lwtildAI caddesinde 311 27/12/Ml tarihli ve 2336' aayı1ı mub
da maMk-.- denm Cl'hnacell p- mak iare 10 lh maddede uzatıbmt- numaıada itrl7at taciri Yuef Pepo Be-~ atldeld Ud madde illve edil-
~ kana -ah_. imim olmak -. w. har Y. P. Bebar lmzuı. mittir .-ı. ki: 
H. U. ba ı ıı 402/404 lecll maddele- ...-ıo.ıta o ... Seferibi.r he1edip ı.tanbulda Sultan hamamında Kencl- 1 - Şirketin merkezi llJlfstadır. 
.... ...... .. ..... ( 111 J) ~- lumr halanmelan illa .... 1'09 hanı altında 52 mamarada UlccaıdaD 2 - Şlrbtbı 89ftDqeıli: Şirke( • .!!) ~ 

• · NBLAa: 11-us- ....... .... 
BVGOJf r.4umB 

yaz l'IAn a l'ILbl 

YAZ MEVSiMi 
BUO'ONDBN....._ 

BllOOJI r~D~ 
1-'!0&KÇB 1'11.111 

lllfel l'arbl. il. l'arbl lmzuı. olan mAdenlerdm muıda bia ~ ... 
Bu mukavelename altındaki imralar, ndaa ibarettir. 

phall hüviyetleri JUbrda)d tarifeden Bunun 250 1lrua l'uana Tarikaya. 
anlaıdan BoPz kıza Fuana Tarib ve 2SO 1lrua ır.ter Bahara. 
Nelim Bohor Tarih km Ester- Bahar 2SO liruı JUlyeta Menarye. 
ve Nesim Bohor Tarika Jmı Rika 250 liruı R1ka Farhiye aittir. 
Farhlnin olup mahalline binniyabe İfbu zeyli mukavele bir nlllha olarak 
ilden daJre memurlarmdaa Reted tanzim eclll.miftir. 
tnamıı 7uunda lmuladiklanm tu- tstanbulda Beyoilunda ~azpapda 
dik ederim. Biz dokuz yOz kırk bir 8e- Hayırlı apartmanında 1 numaralı dal
nesl KBanunuenel apwı ;vtrmi yedla- rede mukimler: 
d l(lnll. ZT/121Ml. Bolu kızı Fuana Tarika 

T. C. Berolf11 Blrlncl not.eri Bahir ve imzası Fuana Tarib 
Verdl rami mtlhril ve namma imza Nlalm Bohor Tarika kızı Ester Bahar 
okunamacb. ve imzası !'.ster Bahar 
Umumi No. 13" BUIWII No. 2/108 Nlslm Bohor Tarfb km Rib Farbl 
ftbu mukavelename altına bugün ma- ve imzası Rih Farhi 

hallinde konulan imzanın phıB ve hilvi- Nisim Bohor Tarika kızı JUlyeta Me-
yetl dairece maruf fzmlrde Karantinada nqe ve imzalı JUlyeta Menqe 
ln&ıU caddealnde Blnnn Kavala apart- Bu zeyilname altındaki imı-alar, pbsO 
maıwıda 4 numaralı dairede mukim Bo- hüviyetleri dairemizce yapılan 2'1/ 12/941 
bor Tarib km ve JUl Menap kansı JUl- tarihli ve 2336' numaralı eski muamele
JRta Jlen'f""ID oldutunu tudik ederim. leriyle taayylln eden Bolu kw Fuana 
Bin dokuz 1i1z kırk Ud aenell Kin.unu- Tarika ve Nisim Bohor Tarika kızı F.a-

30 l'll$1nt!a Wjyar 
40Yosındo genç! 

-....:~------.,,............~, ·~ 

4) ~ 
\ ~-~\ I 

(,. ) 

30 Yl$110A .='9 ..... = .... ..., .............. _ ....... . ........................... ~ 
Clldb~ ........ ............. ,.. ......... 

U11 ehWle .., llDf iEma llJ• 
GIDdetl lallll unaurlanna ....... 

40 ,. ::.=:::ı.=1 . .. ............... ........... ..,, ................................. ............. -......... ............................... ...................... ,. .......... 
.. 1nn•ı• o ı' 4•ı.I • 

Olbur • ..,._ ODhsalt.111 Pro- da t1F1Der w hiWjilldlllı:lwa 
~ Dr il l&ejTDI wa- ...._ ..._ ........ • ,..... 
llndaa - .. •ldoca.e &Mir.. ,., .......... -·-- --
... - ...... c:lld plall olu ll6&llD ........,... Mr .... "-
........ rmtletl TaUIOD tnmln• ... - "* ........... ... 
de lllftCU&tur. On• bir .._ ta __,.,.. ....,.... ..... dl 
p&mHdan ine& Jnallanınn1 8la bepltae ....._ pptalm lld MI: 
QJUrteıa. cDd'""· bu tırmew en- ita ToDJoa knm..,.. tuı'R-e
nerı m ..... ,. ller 8abab UJ&D• lanm ~ 
dllıDmda cllcllDla daba &ue. daha Bu bul& llaltk tıldawt ..,.. 
beru. d&ba rum~ YT DAHA llnde, - lradua lılr '* .... 
Oarç oldalllnıa a0r0ntınaa. oan- pncı..-wr " btr llDC mm 
dOllert • befU ,renlcteld (Jal- miReb&r Gllcall '81UI ~ 
•t Tablon tremllll tullr.nnm. Bir bir '-- malik olabWr. ~ 
taç stın IU'fanda en sert •• ea do- IUbenn clld 11c1&1an olaa ber Jti 
a•t bir cUdl JUID111&tlP brJulatar. 'l"olWcıD lu'eallertDdra blnr YUO 

8Qaa M. D. Din .. meöabu- '9Ja birer &ip alum. CY&lm> 
nu okuyuna; •Ze•clm ~ beJall sQndls ICla ft penbell pce 
aıaanamaıor • ba Meta blr mu- ~indir. 7okaloll kreminden moa
elledlr. dl,.... Yirimde, abum- mir neueellr pranWldlr. Mil 
da ve s611erimle atamın etrahn.- &&luurdt paruus iade olunur. 

PAllA8D oOm.Ulc it0'1'08U - Dennanda ,..,_ w .,....., 
~ Tobloa tremlerl ile mab&ellf nüSlrde TcıtaloD pad• 
nmua nlmrl'1111ll baYldlr. AmheJIJ " inil munfl Glarü 
• •• )it lllr pd1I ırlldaltl adNe '6Ddlrlala; ToblaD 8ll'Ttre 

19. D. PG11a ıır:a-. m. tRanbaL 

ı-~C>a&çs ı .......... ........ 
TO&KÇS 

............ ır ... 

unl a,J1DUl ;vtrmi dördOııcU Cwnartell ter Bahar ve Nlalm Bobor Tarika kw 
l(lDG. M/1/1942. 1lika Farhinin olup yanımda iımaladıtı- W cadc!etlncle BIDDaz Kavala apa~ ltbu ıeyi1name suretinin daire d 

T. C. İzmir GçilDcG noteri SUreyya m tasdik ederim. Bin dokuz yilz kırk iki manmda 4 numaralı dairede mukim Ne- sında aldı 18/ 4/942 ~~ tuda 
Olcay resmi mühril ve namma Arif Gi- 1enesi Nisan aymm onuncu gilnU. alın Bobor Tarfka km ve JUi Menqe manh aslmaB d ~JIUD..n. 0 kırk U: _. ı.r....,. KallPmam 

1-Ttı&KÇB 
nı.D .... Al.ATI 
J - --~.uap 

1 INct GONGADbı 
J. UJllQJ .. ,.. 

"
0stl· J • RBK Jllıd 

P 1 A T L A it: DlJB1JLID 
BOYOK, dçt)K U ...... 

imzuL 10/ 4/ 1942 kansı Jlllyeta Menqenln olduğunu ı... ederim. in Da.uz z- se 
1ırmum1 No. 3383 BUIWII No. 1/201 T. C. Beyoilu Birlncl noteri Bahir dik .-rtm. BlD dokuır ytlz kırk iki sene- Mayıs ayının :redlncl Peqembe l(lDG 

t,bu mukavelename suretin.in sörille'n Vercll reaml mühür ve Bahir Verdi il Nilul aymm OD •kizlncl Cumarteli 7 5~-·-1uk ..J--- ulu ve 10 k1ır-. ulına ve doqamııda alıkonulan milbri- imzalı. lflnG 18/419'2 '5 •'" "'9' uaa•..- P el 7 u • ...: 
zl, tarRfmdan imzalı nUahuma uygun Umumi No. 5087 HU8Ull No. 8/137 T. C. tmnir tlçbc:tl noter vekili Salp luk tayyare pulu Ozerin e --z• 
buhmdulunu tascllk ederim. BlD dokuz !§bu zeyilname altına konulan imza. Brakma: Rami mahir V. 1mza. MZ tarih ve lzmlr ~ =ı 
,a. ı.rı. llıl- - - ......... - ......... ~ -- .lıııııiıdıt v-.... - Bıı- ııo. 1113'1 """""mUhrll 1 
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Japon~o!1an~a- Avustralya 
Buz denizi harbı RINGUI BOIBILllDI 

* SON HABE~~ * lngilizler sınm ikibetine 
göre hareket semasına 

eclllecek hikirniyet 
Jfllloep ......... donan-

Kafile za-
rarsız ye
rine vardı 

-.. 

Seylanı tak- Mecl~s ~a~ti grubu uzun 
viye ettiler hır ıçtıma yaptı 

masını.,. .. ..,. .,,.,. çı- -•- * __._ Ek k 1 • .• •. ın· d •• 
,,..,,..,, ldlyoP • ifada· .Japoftkae •uasıraıya ALMANLAR 2 DESTROYER, ~inin cenıılnında ..... l'le mese esı goruş u 
galıara AmePllıa ,,.,,.,... flCllHllGl'Dldcl eaııısı INGILIZLER 1 KRUVAZOR ınanyacıan gelen .Japon- Ankara, 8 <A.A> - CUmhuriyet halk tan ne suretıe satın alınacatmm -1flll' 
lel'I d ldL _.. .____.... ,,,.,,,,,. alı farla flddedl ........... partisi mecl!s grubu umumi heyeti bu- istemişler ve ordu ile b!r kat ~ 

e ge _ ...... ,.. 11örünrnJ<UArıar l'AYBETTıLER ~or.. .un aıs,1942 sa~ ~1 de reis vekili Sey- şehir ballanın ıatemıi temln .-
da ld8llllclP.. • ı- y · Delb" 8 A.A) Am -"--- han mebU8U Hilmi Oranın reisJllinde mikdarda hububat satın aldıktan..,_ 

Rad - .. .-...;.. .. _ Pasifik- lılelbum, 8 <A.A) -Avuatralya mUt- -·- erw 1
•. • - enaan fevkalAde olarak toplanmı§tır. Celse &tahsil edinci kalacak ~ 

yo 5---6"0 gore cenup tefik kuvvetleri umum! karargahının . hava kuvvetleri Hint hava meydanların- a ıldıktan Ye toplantı . b m Y e - _ ..... 
te milttefik deniz kuvvetler:y)e Japon tebliji: Yeni Ginede LUiz adalannda . ~ndra, 8 (A.~) - Amirallığın teb- dan hareketle cama aabalu ukenden bir hfııa..a olnm:n aoma yh ait za ı! memlekette serbest bırakılması mavaı-
filosu masmda ıtmlerden 'beri devam müttefik bomba uçaklan düşman gemi ltii : Bm d~nizinde yapılan hareket çok bomba uçağından mürekep bir halka rilm kte J gUnl~k o~lı yolunda mtıtaJAalar sade-": 
eden ~ hakkındaki. haberler günün topluluklarına hücum etmiş, bir nakllye ~~ taf~ .alınmıştır •. ~u harek4t grup halinde Rangon bölgeaine akın mlkO:e Uze~de ~en beri ~=:n !erdir. 
en mühim olayım teşkil etmektedir. gemisini tahrip etmiştir. iki ~emı .k~esınm ~uz denizine;'~. geç- yaplDlf}ar ve hedeflerde yangılar pku- kararın mucip aebe )eri hakkında Hatiplerin beyanatından sonra ~ 

Müttefiklerle Japon)ann 1uuıgl pye- PORT lılORFSl'E m~yle ilgilidir. Kafilelerden bırısı bU- mıılardır. umumi heyetini hhJdlmetln tenvtf°~ ye gelen başvekil Dr. Refik Saydam,-. 
ye dolru bu bUyilk ~ göze p M 0 L•- d yük mlkdarda harp malzemesini Rus· SEYLAN TAKVJYE EDtLDI k istedi b e ru hububat mahsuliiniln milbayMlll ~ 
t1dılrl• ba1dnnda henGz kat, mal<lmat ort oreste tipi le&UO ~uça- yaya gitil.riiyor diieri de Rusyadan l..o eh 8 (A.A) - S .-::...1en1 me lini Ye ugUıddl fevkaltde landa. eden tekmil kararlarm htlk9-

rı lı hava meydanına hUcum etmiftir. Av- dönil rd n,ı,.:_H b" ka kon d v n ~ • ~n ...... e toplantıııuı mevzuu bu oldutu riyaaet ıeap ~~-. 
ahnmamıp. Yabuz, Japonlarm ~tır- cılanmız bunlan muvaffakıyetle önle- yo u. ...,~ 

1 
ır. ç liln - 01IU Afrikadaıı setirilen unparatorluk tarafmdan heyete bl1dirildl. Söz alarak m~ almchimı ~ •tm almak..,..._-

chkJarmı iddia .ttilderl bUyOk gemile.re mi§ ve birini tahrip etmlftir voylarımıza karşı az:ınli teşebtiilslerd• kıtalan Seylan adaama çılrm•p. Bun- kilraOye aeJen ticaret ftklll Muhtar tının yer yer yapılmakta oldulun•,,,,.. 
balahna kunetlerin olclukc:a mGblm ol· LAHEDE · bulumnuşt~. Bu hUcumlara rajnıen 1arm arasına Genya, Oganda, Tanpnl- Eritmen 19'1 wıe8l hububa mahsuJU- ledikten 80Dl'a mil.tahsilin kendWne .,. 
du ... ~- Lahede düpnan hava meydanı üzerin- Rusyaya giden kafile hemen hemen tam ka. Zenkibar ve şimali Rodzeya ukeJ'.. niln elverlell olmamam eebe~le btlldl- tekmil all8ll efradı de ~ 1ıl&' 8!1' Jld tlıraf bqı taraftan milhim de bir kqif UÇUfU eaaaında bir ta,nare- hal~ gid~ yere varmıştır. Dön~ leri vardır. Bunlar aon _Habet harbinde metçe daha Eylill ayında ekmelin kar-- l8De için yeter mikdarda mabmMta • 
ıemiler ~ iddia etmekte. fa.. mlz bir düşman hil I kafileden ıse bir vapur batmıştır .• Kafı· bulunmUft harpte tec:erübell ukerlerdir. geçirdilindz '1ddetli m. l ~ d bu meyanda tohumluiu bankıldmCO 
bt badi ZQ1atJanm lıi1dlımemekte- ramıt ve bunu d-=~ cumuna u - leye refakat eden F.dbıburg kruvuörü Ç1N - JAPON ÇARPIŞMALARI lqe lfinin eekteye u~ ma~ IODl'a üst tarafınm hi11diıneWe satm ala-
d&-Jer. JAPON TAYYARELEIU AZALDI torpillenmiş ise de k!l1di vasıtasiy1-t yo- Çungkinfr, .~ (A.~? -. <:uma aabahı edildilini ve bugllne bdar 300 gran, nacalım ve hububat mUstahslll .ı.a-

.lliltt.efllde:r )apcın fiJofuna alar bir Port lılonsli, 8 (A.A) On gü lUk l~ devam etm.1$ir. 2 mayıs sabahı nqredile~ Çin tebli1r1: ~ cenabun- üzerinden halka ekmek verildiğini izali yanlarla i.stibsall kendisine kAft gıe)ıınl-
4arbe vurabillr1ene Avuatralya ve Bin- haV V8f]arından - nkla Edinburg kruvazörü ve destroyerlerlmiz do ve Bırmanyadan çekilen Çin kuv- ttlkten IOU1'a 'yeiıl mahsule ak1apn 'k Yeceii ~ olan1arı 1ıemdtlfe 1D-
4iatan hakkmdakl Japon iat!la tehlikesi n Ye; Gin ıökle r l!::uu1a ..u - Alman destroyerlerinin hOcwmma ul- vederi Japinlanq .ilerledikleri YUDDUI :. butundutmnuz fU ~ her .:~ ralamyarak bUkUmetln - ecleeellDL 
MlyUk bir ihtimalle geriye kalacaktır.. rülmilftür. :.Utteftk°:a en arelerin ~n: raınıelardır. DU.tnumla muharebede ~ vilayetinde bu ~bah .fld~etli muharebe- maJe kup gerek ordumuz gerek halk yeni mahmliln medıuJ ohm verimi .e 
O llUD8D mtlttıe6kler artaeak olan hava lükleri kendilerini ıııs!:'ttırmlf, 1A ·ıar- Alman destroyeri batırılmış, bir dilerl lere de~am et:mifleTdir. Şıddetli bir top- ihtiyacı için ibtiyath bulınnnaiı uı.. bu memleket mUdafwsmm flmd!dea » 
lmnetleri)'Je FeJemenk BincJlltanmı da ve ormanlarda ja n uçaklar!mJ n- ajır hasara u~. ~ baraJJ ~tında Vantung :r_olu bO)'UDCa zumlu g6rdlklerinl w b8yle bir llnmiyeeek ihtlyaç)armı g& &:.6ncle 1-
ltri almak Jmeketine bile bathYabiJe.. kazı farkediliyor po e F.dinburg yeniden bir torpil isabeti al- fimalt d~ doiru ilerliyen • !apon .stok teminini mUmldln kılmak üzere Jundurmalı: meeburiyetinde olm Y.. 
eekJerdlr. Geçenlerde ~rt Mora dUpwım ya- mıştır. Bu YU!yette geminin yedekW kuvvetlen Çin hatlanm yarmak IÇlll bir yevmiye ekmek mikdarmm bir gO.n 300 kilmetln mtwabslle lbtlyaa fevtiucle ~ 

,.._. mG&te&Jer!n iN cimiz harhlnl km bukuı altında lfSrtlltiyor ve tehlike- taeınmasma lmkAn obnadıinıdan kru- ::=~·. buıwutlana da bu ve onu takip eden günde 150 gr8m Gze- nkı18Clk mahsul UzeriDden memlelreltl 
~takdirde J.-.nra kaJ1I ele •JılıJon:Ju. Şimdi japonlar yeni bir vuör ltuvvetJerimlz tarafından batınl- k_rtülm:~ için zayiatla P~ rindeD wrlJmesine brar wrdikJerini ft W'best ticaret yaptardm.rm dolna bul-
mtldefuda Jrahnelı tm:IJ) edeeeklerl 6awl~ bllm L l"""' b Da da ha mıstır. U Uf f. ba LA~.___. L--~-- ·-· h madıimı ve ll'UP umumi ~ .. 
~- _.l' ... 7BP8 ea ~..,:,:: - Ölenlerin yakın &babalan haberdar HA VACJ AMERIKAULARlN UUILUDRl. ~grup umuuu e- hilldlmet hareketi bakkmda DıDktal _.. 

llADAGASKAR vma,ımt .. hülmiyetlnl tekrar mata mee- edilmqtir MUV AFF AKJYEn.ERI ,.ı!nl haberdar etmeli Jazumlu teıakld blJdiriJmadni ~~ 
· burdurlar. Balbu ki bUyük tanare zayi- · V..ın.to 8 (A.A) Çlnde ettikJerinl biJdlnniftir. zarmın - • 

lıladapsb:rm -.11nc1en clola ftll. atma ulramalan yilz(lnden Çinde oldu-- B1nl.ayad ~ a Ullil Amerikan u.. Tlearet vekilinden IODJ'8 llHız alan bir BaeveldBn bu talebi rb...,. hıl)ıela 
~ :-~ ~~·MM lu gibi blU'&da da eski tipte tçyueler IFRllA VE llDENIZDE lan ea;vıca 2o )'::..bir al.bette :ı.:: ~hatipler htlldlmetln yeni mabsulUn reyine uzedilmlt ... h6kUmet!n harebt 
~ ~ meae o-.. bDanmaktadırJar. lanna nimen hna muharebelerinde Ye idrak edilecell şu gUn]erde b8yle b!r w l8tm alma tedhlrlerinl umumi ..,.. 
devam ediyor. KOROGtDORUN AKIBE'ft * ~de en ..-la 300 dütman tanar..i ihtiyat tedbiri almmMm sureti mutJa- tin tasvip ettill .,,ı .......... 
~~-~.-: Tokyo, 8 (A.A) - Korolidora asker Maltaya hu··cum- taluip etmitlerclir. Kendi ka)'IPlan pi- bela tanlp etmiflerdlr. Ruzmmede başka madde oJmedıı ... 
.........., .. ...,..... ı~ ._.._..., çıbnlması bet llayıata 78P~· 7 mz ıs açaktu ibarettir. Amerikan pi- Bu arada baı hatlpJer &ıfimtlzdekl dan saat 20.30 de tıoplataya - ,....._ 
~ ...ıı~ ~~ mubve- Mayısta Korolidor ve koyundaki biltiln Jar • İk lotlaımclan 12 klfl &lmlt Tqa kaybol- hububat mabllUIUniln hllkametıoe halk- ~. 
met ~... ~· Jl.'hverin aclaJar ifpl edllmJttir. O'ltt çe mat. d&rtli y.mlanD"lfbr. 

l'ransm dommmamm JmJlenmaJr tlteditı • ~ - ------ M -•!-t •• k el t.::r;...~~= lnailid.~~ "Stat- h~~ifliyor Maltay· .. : ve Ce- ea111 e meza er er 
il muhalrkaJr aayıh,or. ClnkG mihver 'wt il&: 

~~ gartı" üçiincü ~~~'=7"~ belüttarık'a ye- iki liyihanın müzakere
~--~~ defa olarak =~~u!nı..~ni kumandanlar sı·ne devam olundu 

Her halde mihverin eDerl ...... ... b b 1 dıl aılmd! meak 100 - 150 tayyare htleum ... • • • 

:.~ l8Yhd valyette dUnıCalı -- om a a ar ~iÜnıetde 8lieak 50 kadar _,.... tayın edıldi Anka-. • <TeW.a..> _ Mecır. macLWerta ... tanfmcla tetkddlle ... 
Lonc1ra nılJom IOD daJdbcl8 .. * De h6cum ~ de QOk vaki olliluetur. * hapa topla ......... Enel& CUmitbane dar ohMk ..... 1lıaimna Wa9J telllf 

subra fndiZ lllkerlerlndm mma ee- ............... ~ Londn. 8 (A.A) - SaWılyetJl w- Genel'fll &8"' Cebe.,,.• mebaea Huan Fehmlnbı yapı Ye yollar eclUmif ve teklif bbul oıaa...-. 
INbl Afrlb ve Ameribıı 8lkerlerlnin .,1__..._ ..... -..u-•- naklata göre nisan ayı içinde Maltaya -• ka~~. onanca madde.ine elı:. kanım NAHiYE LA YIHASININ 
• mktılnu 1ılldlrm=· ,.. ~...-........................ 8808 tondan fazla bomba atıhmt ve bu .,. teklifi uzenne mevzuabn •rahati karp- MOZAKERESI 

ALMANYA VS ~ADA ..,., .. .. .. .... m1lddet içinde ~ savarlar tarafmdan ..... ,,_...........,._ emele l.una ilamı a6nll9• clahili)re Bund -·L'- bua 1'7ilaa-
DARLIK ....... ttı mihver tanaresi du..onıım~ _,. enc6menl mubatua Ye W Bllm cezau- an -~ .-uy .. 
AJnmymm k....n lo ftll,..... en ~ YENi AuiAN Bttcuıru · .. ;&Le _ mn tuclilrlne alt muhatalar kahal olun- mun mGzakeremae ••n ceı.ede bllmt = .=.--oı:~c mla~~.; ~ Berl!n, 8 (A.A) - Alman tebllll: ~~=~=ı:; ~ llOD1'a mepdfn nlnnmvunestntı, N1:hl,.!9 ,,:.iı.ı~-=-1'.:. = 

bnunı.nm tM1A tein alnm ..ımi..· ftlll etm1t ve stutpı6 diln aece tıçUn- Malta ..ıuDerinde gemiler, dHenumm tebllle a6re 8eDeral 8ttr VO,am Dobl bu n nmnamqe ,.mdm bul madtl~ hlyetler menuu Ozerinde mWkeret.r 
ae humd mahbme1er bru!m- etı hibmı ~. Stutprt çot mil- u.:ak •var batarya)an, petrol depolan Malta adam ft millhabtı ftllllk w ku- rhı clellftlrilmeabıl Ye llAvesine dair b- olmut. bu ~da Mecllde ~ bl-
J>an Beıhde 11 pabt ...., ... 2 ~ b1m bir .....,ı böJaMldU. m~et.Je(A.A 'oom) •1~~;.,.11 81 

mandanblmdan lltifa etm!ftb'.. Kralın nun Jlyilıumm mOlabrubıe dnam maclaiı nJaplclıimclan puarteli ... 
iı1ak IUCuk lld ancllk .JkoDtl ı-L.& ............ - 099au '9UU : • tenibl ile yerine General Gort tayin olunmu§tur. llllzaltereler mumda, n- toı>)anmak tzere eellıeye n!ı.,.t ~ 

'" 11t;;1U ALKAN BCCUMLAIU renaikwJa cephede ehemmiyetli bir ff1J edilmtptr. ~ toplantıda encUw lbderi)eQ miftir. :c.. ~~ ~ JdP 1-dn. 8 (A.A.) _ Hava 99 Dabl1l oJmerıuetır. Fena hava btlf UMUrlan- Londra, 8 (A.A) - Rmnen blldlriJ. 
~ ~- • ~et nnaret1erinJn teblllfı: IUD harebtlerine ._._ı olmuftur. ditme aöıe Genenl Gort llaltaya pi. Jst b Jda () k.. •• • 1 • 

nhllAktll.iR ~~eti !!?09 da- :boD aece dOeman hava 1mnet1erbün =GAZiYE HOCUM mit ve yeni ftZlf811De batlamlfbr. ~D U l&fe Ve Omur iŞ en 
.... w ıaubaı.t ......... kal: :. t.l!yetl pek hafif .... w İnglltere- ' iz ueak1an Blnpd ...... ,.. Londra 8 (A.A) - General Gortun llal-
... • eenup kıll!Dma - mikdarda bomba- n=den Mr gece btleum11 ~ da ta vali " lnnnandanlılnıa tayini ...... et-afıncla ça ı--malar · • ı.r atahnıtbr. De' 1awıea b.Jıb.. ne ehenunbedl .._ ne CebelGttank ftll kumandanlıtma U-1 

....-, 

•k v· • Bmr az olmUf. imanca b7Jp blJdi- 181'8 eebeb olnuurnsJanlır. General KoJlm Yerdu tayin edllmiftir. 
merı a • 111 ~8• < .... > D- ___ .......a-._ ...:r::.ı=: ~ ~ :=1da :!:ı = :_-=:: a...w. a <Y• >....> - BasUn m1ae tei»Jll ...,...,.... Ofta• 1e oıu.i 

Al ....... J 11111 S't'Tı•ıt ti~ n.n - .rn1Y11 ~umu tır.. mildUrlillUDG Japmlftlr. (din) Yi]betle ..ıi B. Lltft Kanlann lstranca onnanlarmcla huar W-
Rew ..... T (A.A.) - Bir .q...-- I>iln in.nterenın dolu ban,..~ ktl- -11HvıtR BCCUllLARt e nıhQinde ppdaa ma Wr toplantlda 20 Wn ~ -.. • .....,..._ art'rilmı 

:! =t:tb."d. ~~ - -. taarruzu ohn~. ~ r01t~:"d!: =\)=:.,:- Rusya savaıları ~'!:!.:..~ ~:.·-- .ı-. ,.._. ....... A7D1 ·-.. 
Vlfl J'Jou iMi ~ Bir~ Am.rib ... blrW ille Glerf, dlAeri 8lleden mn- ler kaydetml$lerdir Hava ıhuebel • (•-__._ Şehıfnı'*'e kmaJaa mahrukat ofisi da BaJpri.tandan da 2S bin ton .... 

ile bilfU1 harp haiıDdedır Vlfl lladaps.- n. eelnaOsU de mt 19 da olmuttur. rinde Od spltfayer ~ ttaİ. _,_. ... 1 iDel Slılalfelle) bel.- lae)'etl Yekilw twllk ... .,hri- sal köm6rl aetirilecektir. 
'8n kenc'llsl içlD delll, llilıv. dnlet1erl Aqam Mr cltllmm _... dmbıe dtl- ym av ueakJarmm ~ Aım.n bombmhmw ~ı>ıle 1-Gk JD-

ipa L=- edlyorG .. ~:.ı- 11--- l'ııa ~. o , bonılıa~ltfebwıı.vameyda- ~.::.;...AJmanwl'lnıa- Tababete ait maddelerin l(Ümrük resmi 
w _...., - ·~ ~ nma mUYaffalayet]e bOcum ~. 

~ ve DUum ..... .._,ının Al.MAJrl'AD.AR isabetler netieesinde yerden dumml ve talan tarafmdllD sbnlerden hm yapa]m - --- - - -
9tldili1'1 ~ _.. ~ m.e S-Wa ...,...., -.--ı alev .cıtunJarmm yülueld!ll atfırUlmtlt· ~la 1m:~~'~ IP'UP karea btı- Anbra. 8 (Telefonla) - GUmrllk lt- maksadı teJnln eden bu 1n11ddeıe ..., 
edt9oı. • ~ • •.....-...- Wr. ............. ...... B!r eok esir- baJ&t tarifalnfıı 815 net numarUmda undaki farla düselteo bir J1i1ba Mzu.ı 

Ba bal Omlt 'bmna llllu8 mlltteftk Pefelle ........ den 1-ka dtl$naıı 1400 6ltl ftl'DÜf ve tababette knDanıJan pa iclrGlll ...U. lanm1p, Buna l&'e 100 kiloluk mikdu 
millet1er h.abma korumak lclD çarpı- ~ ....... her dm hup mabemeal kaybetmiştir. Din her yUa kilOSUDda elli lira, 818 M1 Uzerlnde pz ljoclofvrm 85, aJph 181'11 
r!_~=~~ arWtfl1- IA-1ra. 8 (A.A.) - V1'ldm aelen ha- .... WllQ W ~ ~~ ~_!= numarumda operatUrlWı:~ mUatamel ve mUatameller w pz idraıfll, bbbt ~ 
.....-- ~..-. lııerlere aere 9!D8nl Jlrod. ..,...ı Pe- YeldB ....,. ...... ne ~ ............ arsılum her 70& kibundan 100 lira 1ar ve llU'IP1ar IO lira ,_.. tAl tutal-

Vqiqton, 8 (A.A) - Amerlbn ... ime ..ı.bt yemini etm!4 w harp deoe •e•pa#-a.~ e vetl~~"':.!~~1-ı-~- .an.._ ıUmrUk ftllDI ahwaia ,.Wcbr. Aynı maktadır • 
.teleri ymıor: Martinlk w GUlldelup VlllD ettiil milddetıoe li7Mt fuli)'ettıe R ... ....,. ..... , .uva_,.. ~.l''ll'~ 29 ... ...-

:::;rmm ~~ =.. ';.! bal~ dair .. wrmlftir. ye~~,.~~~ 0.:- -;~~=hnlplr. B. La al eıç·m· - JAPOILIR IOREG.DORUI 
... bna1mm tehllıı.,. IDU'US oıcıutu GeDenJ 1erbeR l:ıarakıhmttır. ~ dola7ı btifa ettlll.. Moskova.' tA.A.> - 0ece yana v 1 1 ZIPTllDll COI IEUUI 
takdir edilmekle benm prp JUDD ' 

0 
' nn. Ermıuaa mehma doktor Fikri neeroJwwı Sovyet tebltll : T JDQJSta • k b ) tti 

ltlrreslndekl Fnitws mtlstemle'kelerine eea .............. ......, Ttlzerba tayin edildlll ukkmclald cephede.,...._~ tahrip eclll- ZI a u e GO•YORLAR 
~ ~ .i...,~: ~ı~ı. ..-~= :S- = ~ :::bllAI. Ka- vı.ı.a fA.Al-İ!V.ı"nırldyelılb>tılı ToQo. a fA.Al ~ Nlol Nlol ...-
mOddet aonra Amerikan bGldlmetl Fra:n- CebelUttanktm imdat 1'aretlerl aelml'9 Yeki!! Fikri Tlzerle birlikte baS&n reli ve Onar benabJariyle dolu · l'ln eldsl Behiç ~ w J8PClll bUyOk ~ KOftlllidGna saptı ......,,. ......... 
mz harp ıemilerlnin ba ada1ar arumda Tariften ltiDderilen imdat kunetlerl bir &ileden nvel parti sene) lekreterl cephesinin cenup kesiminde hiç bir liıll kabul ........ tafeil&tıı ~ 
Jeli§ gicUşbıl kontriSl için bir deniz dev- fflY ~· Ölleden -:-re 4 İn8l- Bileelk mebaeu Memduh ŞeYket mOhim hareket Qydedilmemqtlr. -•- 1 mayısta ~ JllPOD lıılrJ!ll 1-- W 
:riye ııervW ihdas etmlftL llutlnJk ve lia tQJuecmn n C89ldi --· bulun- l F..eadah makammda zi)-aret ettiler. Muhtelif kean:lerde dftemanm kuv- .. a A 1f • ~ D ~ lanaoda ~ 80lnJJmue w bnıa.-
4iler Fransaz anıalsl Yal ve koameri m\19&Ur. IHHHHHDDHtıaoı:a~;r:oo........ vetli ~ kuVYetlerlnlıi bUcum 1-lan- fAfB Ilı.Bal bltan istifade ederek elma) boiemMlıııı 
Amiral Bobert devletler ..., hukuk gıdan topçu •""'"'zle ~ ~ 8 (A.A) - .. pl aıtmda bulun- koregidon ~. Sut 20.41 ta 
biclelerine uyarak Amerika ile bir an- tar. maya bölaeler yallJerl &inat mttateıa Japon batuyalaft ubr ~ ._.. 
lqma yapftUf ve Franm adalannm 11- • uon u nnm da iftlra)dyle dUll hlr toplantı yap. ketiDi d.teklemek lebı Koregldoru • 
manWuıdan Amerikan ftpul'llrmm ve 8 U G U N lfaJ~e Mld ..... llUflar&r. Bu topWıtıtt. iafe .lflerinbttıa.o bir boqı~ tlbi tutm1*ardR. 
diniz uçaklannuı faYdaı.nınamu hm ..... _ rilf&Wlll' .... tlmalttafltt 9' Japon b,ıkJan braJa ÇJkma aıW-
tabditlen ~l tutmUştu. Bu hareketi Y 'IMhl'•• ..._ ftl~ıuwr.. Valiler toplmtıduı _,m Lava) tara- Jine 1rı..m- J1ak Kiiı187 b11ı1i 
kendi bA., • :ma, yoba Vltl htWlmetı. Ankara. 8 tl\tlef-1@) - Maliye bel- fmdan kabul edllmlflerdir ~ ~ J ~ 
n.ln tasvilol ile ml yaptılı mal6m dellldL )ki ~ .= rOcsunda yapalan yent ~Jdiklerle va- ~ · larma tef~~ apon tbeıill8 
Amerikalılar bu suretle l'ranm mU.. ridat umımı mUditrlQCl ilga edilerek ye- -~- ...... -.. ... 1.,.. J kum.dam subay..: er1eıe 
temle~erindeki clenls hareketlerinin ve a..m.. rine vasıtalı vergiler umum 10Ud0r'IUIO .... ~ 8J>?D ve 
teiaiz ıatasyonlannm kontriSJU temin ~ Wi) fl'ı ı:a Slıdl) ve vasıtasız vergiler umqm mOdOrliJ,IU .............. .,...... ~ ·~ ~=·~Te; 
mlflerdir. Mihver denlaltıJarmin bura- } •• KAR, AVAL 2 • SO.. anvaııl:vle iki umum IDGdUrlWı: ibdai Londra, 8 (A.A) - :r...,.ı.v hWı:U- ;..,: aeçmı .. -ve ':ır.ma ~ 
~yiyecek vetalre, 1119 bir kolliyhl: KRALı·çvQ·· GL"·çı·T edilmektedir. m.u llaarlaiuı Sırıtlala fena mll&lllele dikenli telleri keaerek ay ~ altamla 

etmedikleri Gmlt ediliyor. Fakat ~ ~ o aıt::uu Jllpt.ıimı a6lteren Wr muhtıra neşret-~ u.herettyle brQa ::m ~~et:.=~:!: Aw•.n• • -..._ ....... ~ ~ -eonw ı..,wr. •5' rauat aa11~ıJır mittir. - • - ayak ~- 1'ak KlnleY. uw 
de bir delftiklik ihtimali belirince Ame- ADllCA: iL U.11. •-"bt fmali (~ wt • KaWr,.. K111. 8 - .... 1: Wl&-8llM,. fek ~ ele _.. ... ve Jlpia bO\ 
ribnuı verilmlf olan eski temlnatınm telerWw 11111 Sel tan6Men teddld... Ankara, 8 (TelefonJa) - 51 mmtah .... .._. .,. n1ı adaya- ...,..,.,,.,, 
yenllentoeainl, y.hut daha bqka ve sa- SBAJllSLAa ı K. KaAIJÇESt : z - ue - t.!L dahilhıde yenl4en kurulmuş olan !5G ..... 911dCN1a. 
r t t verdmMlnt llteıDeli mllhtıe- 80N OBdr c 4 - ıa C ..... ._. JUi .._ cend!k bl6birıoOn tıieliliie ftldll• t1lac Km,. 8 (A.A) - ~UkU- men ziyaret etmif v~ lltu)'omla ._. 

·---------------------- heyednCe izin ftriWI. _.. nlııl \fa 8la Vq, ..., hftılanmıftır. 


