
Suikast A 

aavası son saf'hasında 

Dün Kornilof ve-Pavlof 
müdafaalarını yaptılar 

Ruzveltin 
Projeleri 

----*·-....,---

Yabancı maznunla.. ortada is
pat edilmiş bir vaziyet olma- ' 

· · d•ğıni iddia ettiler! 
Kornilofla ·Pavlof neticede be~aetıerini istediler 

MJllverin zafer ümit· 
ıerine en ağır darbeyi 

Ankara, 10 (Yeni Asır) - Kavaklı- kikate dayanarak yürüyeceğim .. 
indirmi.ştir... - dere caddesinde patlıyan bomba davası- Abdurrhmanın avukatı mahkemenin 

Hücuma kalkan piyade kuvvetleri tankl.arı1ı a.rkasında ilet-lem.eğe çalışıyor 

ŞEVKET BİLGİN na bugün (Dün) sabahtan itibaren de- müdafiler~ ayırdığı sandalyadan istifade 
. . . vam edi1miştir. ederek burada Faşist propagandası yap-

Birleşik devletlerin harbe gırdıklen Reis evvela sözü yabancı maznunlar- mış, bu suretle hem kendinin, hem mü- l
••-~•-•• •-•-•- - ,_o...,•-aO 

ALMANLARA GôRE 
---*---günden beri altı ay geçmiştir. Bu 180 dan Kornilofa vermiş, Kornilof elinde- ekkilinin mahiyetini açığa vurmuştur. 

gün içinde, havsalaya sığmıyacak kad:U ki kağıtlara yazılmış bulunan müdafaa- Suikast davası denilen bu dava haki
tnuazzam silahlanma projele? ta~bı~ sını Türkçe olarak okumağa 'başlamış- k~tte suikast tasnii davasıdır.. Bomba 

Japon zayiatı 1 . . -·-·-·-·- ···-·-·-·-·-·-·-·· 
ıvastopo - Deniz ka-ınevkiine konmuştur. Mibverın salahı- tır. denilen paketin içinde misket taneleri 

yetli sözcüleri, bir müddet, astronomik KORNİLOFUN MÜDAFAASI dahi bulunmadığı anlaşılmıştır. Suikasta 
n.kamlar suretinde vasıflandır~lan Kornilof ezcümle şöyle demiştir: uğradığı ileriye sürülen hedefe gelince, 
Amerikan projeleriyle alay etmışlel', - Davası görülen cürümde benim bomba ölmesine değil, yaralanmasına 
bunlar daha tatbik sahasına intikal et- alakamın izi dahi yoktur. Hakikat be- bile imkan olmıyan bir mesafede path
nıeden Almanya ve Japonyanın düşman- nim tarafımdadır. Müdafaalarımda ha~ tılmıştır. (Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 
lanna son ölüm darbesini indirmeğe ---------------------------
nıuvaffak olacaklannı ısrarla iddia et-

iaşe işleri etrafında 

istihkim yıplarımız 
r alındı 

-*- az diyorlar ınişlerdi. Bilhassa Anglo Saksonlarm 
gururlannı teşkil eden deniz hakimiyet
ledni Osean1arm bir kısmında olslm 
kayb~tmeleri l\1ihvercllerin ÜJ!l~tleri ~
dar cüretlerini de arttırmıştı. Itıraf edil
nıeJidir ki, bu devre, her bakımdan müt
tefikler için kapkaranlıktı. Zira dünya
nın dört köşesinde durumlannm veh:ı
metini arttıran yenilgiler devam ediyor
du. Hindistan ve A vustra1ya dakika~ıı? 
'dakikaya büyüyen bir tehdit altında ıdı. 
Müttefikler arasındaki muvasale yollan 
bile yer yer k~ilmek tehlikesine JnanlZ· 

'du. İşte harbin bu derece nazik bir saI
hasında Amerikan ~ndüstrisinden har
bin biitün seyrini değiştirecek bir mu-

Kömür satışları 
serbest oldu 

harbın bütün cephe· . *·--
ye sirayeti her da- hır uçak gemileri 
kika bekleniyor batmış, iki harp ge

mileri de zedelenmiş 

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

Kömüffc:üler bizzat fiyat lıoyacaJılar, falıat ihti .. 
ııara meydan verilmiy_ecelı-Yalıında «Teıı ti.Jln 
eftmElı çeınfsl başlıyor • Peynir ve yağ dağıtımı 

cize yaratmast istendi. Birleşik devlet- S I •• 
lerin sanayicileri kendilerinden harikalı ovyet ere gore 
bir gayret, harikalı bir verim istendiği- * 
bi anlamakta gecikınediler. Zevk, neşe ·---
diyarının yaratan dimağları. <;alı!'an kol· s • t ı 
lan bu ötüm kalını savaffında bfr yıldı- l V as 0p0 • 
tını istihsal devresi açmağa muvaffak 

Dün de yazdığımız gibi İzmirde ek
mek çeşnisi en iyi dereceyi bulmuştur. 
Getirilen 2700 tin buğday Avustralya 
mahsulüdi.ir. Bundan sonra hariçten buğ 
day getirilmiyerek yerli buğdayla yapı
lacak ekmekler sarf edilecektir. 

(Sonu Sahife 2, ütun 4 te) 

-*
Vollıltofta Rusların llü· 

tün hücumları göğüs 
göğüse muharebelerle 

neticesiz llırtılıddı 
Berlin, 10 (A.A) - Alman resmi teb

liği : Sivastopol önünde yapılan şiddetli 
muharebelerde Hava kuvvetlerinin yaı·
dımı sayesinde yeni düşman istihkaml:ı
rı ele geçirHmi~tir. 
İlmen gölünün cenup doğusunda mev

zii bir muharebede 3 - 6 haziran ara. 
(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

oldular. Mihverin yıldımn harbi ifslas d 1 
ederken Anglo Sakson1ann yıldırım is- a açı an ge 
b1ısali başladı. Ve daha bir defa anlaşıl- • 

Ih ti kir ve mal kaçırma 
Clı ki hürriyetlerini canlarından ?ziz tu-
tan insanlar, onu yaşatmak bahıs mev- d • k k d 
zuu olduğu zaman azimlerini çelikleş- ı a p an ı 
tirmcyi de bilirler. . . 

Amerika yalnız kendi savaş kudretmı --•--
en yüksek hadde çıkarmayı hedef tu- s· ld 
tan tedbirler almakla kalmamıştır. Ay- ıvastopo a JOO ilin Al· 
ni zamanda müttefiklere ve dostlarına man neticesiz hücumlar 

... ., 

Başkasına ödünç arpa 
veren biri de mahkemede 

hiç bir devirde görülmemiş derecede yapıyor. ı..eningradda ---------
~;!:U~..:::ı:rn~ü:::::~:;::·P!:: faaliyet baııadı.. Mıılltelif yerlerde fiyat arf!ıranltue ve_ yiyecek 
siyelinin hudutsuzluğunu fiilen isp~t Moskova, lÔ (A.A) - Bu sabahki maddesi Safı.fıyanfar adfıyeye VeriJdıJer-
etmiştir. Harpten evvel dünya otomobil ~e~ t~bliğ~: Dü;: ?ec:e cephede ehem- Çeşme kazasında çarşıda manavlık Bergamada tJ:ınmü Börekçiler adında 
istihsalinin dörtte iiçünü yapan fabrika- m1yctlı hıç bır degışiklik olmaıruştır .. v. yapan Kadir Akarsu, Alhmet Yerli, Salih bir kadının e'Vinde beyanname haricinde 
lar · · d" çak ve tnnk imalinde ayni re- Moskova, 10 (A.A) - Sovyet tebligı- Korkmaz, Ahmet Erman ve Arif özer, 18 kilo ibuğday bulunmuş, kendisi adli-

snn 1 u kt· s· to ı k · · d t rak ~1-:~ kor;ı kırmaktadırlar. Bu memleketin ne e ı:: ıvas po esımın e opçu yüksek fiatla patates sata ihtikar yeye ver~tir. 
v d .. tr" • b' k dmtlannı harp yardımıyle hareket eden kıtalarımız yaptıkları iddiasiyle, Çeşme kazasında Bergamanın Atmaca mahallesinde otu. 
~~ en1 us ısı ~;l err~ a 1 k eren düşmanın piyade alayını dağıtmış ve fırıncı Zülfikh Erkek fazla-fiatla 2 adet ran Ahmet Çelikin 'bir çuval buğday gö-
:;~:~~t~duı:::n ~::: ~eti:enin. kısGmEDen At~~I· ekmek sattığı şikayet edildiğinden adli- türmekte olduğu görülmüş, bunlan aldı-

1 d yeye verilmişlerdir. (Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) başka türlü olmast ~~ten bek en~ez ı.. Sivast.opol, 10 (A.A) - Krasnaya 

-*.Japonlar 2 uçafı gemisi 
batırdılı diyorlar- Daç 
Harllurda deniz harbi 

devam ediyoP •• 
Tokyo, 1 (A.A) - Japon umumi ka

rargfilıının tebliği : 
Midvay adası etrafında 9900 tonilato

luk İntreproyz sınıfından bir düşman 
uçak gemisiyle Honıey sın.llından diğer 
bir uçak gemisi batırılmış ve 120 düş
man tayyaresi düşürülmüştür. 

(Sonu Sahüe 4, Sütun 5 te) 

Milli Şef Fon 
Papeni kabul 

buyurdular -·-Hariciye velıilimlz 
de lıallulde hazı• 
bulundular.-
Ankara, 10 (AA) - Reisicüm

hur İsmet İnönü bugün (dün) Çan
kaya köşklerinde Alman büyük el
çisi Fon Papeni kabul buyurmuş
lardır. Kabulde hariciye vekili 
Şükrü Sara.çoğlu da hazır bulun
muştur. 

•)~..-.o-a_a_n_o_a_D_a_o_~ .. • 

Şu bir kaç aylık tecr~he, Ruzv~ltm pro- Zvajda gazetesinin Sivastopol muhabiri 
jelerinde gerçekleşmıyecek bar nok~ yazıyor: Almanlar tazyiklerini metocllu 
nıevcut olmadığını göstermiştir. Birleşik ibir şek.ilde arttırıyorlar. Mihver kıtalan 
devletler reLc;i ne düşünmüşse hepsi faz- evvelki gün gündüz mevzilerimizde bir 
lasiyle hakikat olmuştur ve hakikat ol- gedik açmağa muvaffak olmuşlarsa da 
nıaktadır .. Bunun içindir ki An"lo Sak- karanlık basmadan geriye atılmışlardır. 
sonlar, 1943 yılı gelmeden muhtelif cep· Muhabir Sovyet karşı hücumlarının 
helerde savasan ordulann maddi dunım· muvaffakıyetle neticelendiğini ilave et

Rarp vaziyetlerine asker gözile bakış 

lannda düş~anlannm erişemiyecekleri mektedir. 
bir kuvvet üstünlüğü yaratacaklarını 100 B!NLtK HüCUM . 
denizlerde ve havalarda kat'i hikimiye- Moskova, 10 (A.A) - Sıvasto~lda 

(S Sahile 2 Sütun 6 da) Alman muhasarasının başından berı de-
onu ' (Sonu Sahife 2, Siitun 2 de) 

Meşhur Ru.s Ma1·eşalı Timoçenko ileri hatlarda 

Rusyada top yekôn aman
sızca harp başlamak üzer~ 

~-----------------~.--.--~----------:-----

Libyada Mihverin 
Japonya deniz hdfıimi· 
yetini ;elinden lıaç,,.,,.alı 
üzere gibi görünüyor-

Radyo gazetesine göre Alman ve Ru
me'll kuvvetlerinin Sivastopola karşı gi
rişmiş oldukları harekfıt çok şiddetlen
miştir. Sovyet roüdafaasmm bir nokta
dan yarıldığı haber veriliyorsa da Sov
yetler yanlan kısmın mukabil hücumla 
kapatıldığmı iddia ediyorlar. Alman ve 
Rumen uçaklarının da Sivastopol üze
rinde ıbüyük bir faaliyete giriştikleri ha
ber veriliyor ve tahribatın !büyük oldu
ğu bildiriliyor. Buna mukaıbil Sovyetle
rin Harkofun şimalinde !bir noktada Al
man1ara taarruzda bulundukları, fakat 
püskürtüldükleri de gelen haberlerde 
bildirilmektedir. Ruslar Kaleninde .de 

(Sonu Sahife 2. Sütun 2 de) 

mu valfa k olması ihtimali pek az ••• 

Lib31ada Alınan tankla.n bir il.erleyi§ es1W$ında 

AFRiKA HARP[ERI 
-----*---

vaş alanı-
na ngiliz
ler hakim 

-*-
Mihver işine yaraya· 

cak bir deği~iklik 
temin edemedi 

-*Birflakeme mihver llü· 
cuınları püsfıürıüldü.. 
İlıi taraf lıat'i neticeli 
harbe hazırlanıyor-

Kahire, 1 O (AA) - Orta şcuk İn
giliz tebliği: Zırhlı ve motörlü liıgi)a; 
kuvvetleri Birhakcm hür Fransız kuv
vetlerine, yapılan hücumların püskiir
tülmemde geniş yardımda bulunmuş
lardır. Düşman fazla miktarda topçu, 
piyade ve tank birlikleriyle pike ta.yya
releri kullanmı.,tlr. 

Libyada ln.giliz Başkumandanı 
Tilmge-neraı Riçi 

SON DAKİKA . ......... .. 
Amerikalılar 

Japon filosunu 
arıyorlar 
-'---*·---

Londra, 10 {AA) - Amerikan uçak
ları Midvayda muharebeyi bırakıp çe
kilen ·japon harp gemilerini aramakla ı 
meşguldür. japon tayyare gemilerinin 
batırtlmasmdan ve bir kısmının hasara 
uğratılmasından sonra hiınyesinden malı.. 
ruın kalan japon kuvvetleri sahil uçak
ları tarafından himaye edecekled üsle
re çekiliyorlaı. Bu sebep).e Amerikalılar 
artık pek !haklı olarak Pearl Ha:rburun 
intikamını alrnağa ibaşladıklarını söylü
yorlar. Amerikan uçakları düşman fHe
sunu bulduktan sonra Ameııikan donal\
masının bu fj]oyu tekrar harbe mecbur 
etmesi imkansız değildir. 
~.r.r.r~~~~~ 

ICG.,.~~..o:;-..r..coı-..r.&CCX'r~JO 



SUİKAST DAVASI SON 
SAFHASINDA 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bunlar bizzat Türk mütehassısların 
\erdikleri kanaatlerdir. 

Bir bomba, taşıyanın kucağında patla
maz, öldürülmek istenen adamın ayak· 
lan dibinde patlar .. 

ABDURRAHMAN! VE SÜLEY
MA..~I TANIMIYOR MU? 
Korinlof müdafaasının pek uzun kıs 

tn.uu idd!anameye cevaplara ve şahitle
rin ifadelerinde tenakuzlar aramağa 
hasretmiş, zaman zaman iddia makamı
na hitap etmiş ve bu arada şöyle demiş
tir : 

• - Berber Süleymanla Abdurrah
tnanın beni fotoğraftan teşhis etmeleri 
delil sayılıyor. Fotoğraftan teşhis, tanı 
şıklığın ispatı sayılamaz. Ed;plerin, ar
tistlerin fotoğraflarını milyonlarca insan 
tanır .. Eşkal.in t:ırif edilmesi de ayni ma
hiyettedir. Bir çok kimseler beni gör
müşlerdir. Eşkfilim bunlara öğretilmiş
tir. Ben Almanlann Rusyaya saldınşın
Oa. bir ay önce vazifeme tayin eclilmiş
tiıo. Doyçe Levant Linye kumpanyası 
Oahil bir çok acentelerin memurlariyle 
lem.aslarım oldu. Hatta •Senkı. Alma:ı. 
§iiketinin mümessili •Sulçı bir gün ge
lerek üstüne vazife olmıyan suallerle 
beni şüphelendirdi. Benden Kafkas yol
lm::ı hakkında mal\iınat istiyordu. Görü
lüyor ki eşkal.im bir çok kimseler tara· 
fından bilinebilir. Ü' buçuk ay yattığım Alman hastane· 
si•de eşkalim en ince teferrüabna ka
Clar öğrenilemez mi? .• 

Operatör Orhanın asistanı Harun ba· 
na birini doktor diye takdim etmişti. O 
adamla beni başbaşa bırakınca doktor
luk.la alakası olmıyan suallere maruz 
kaldım. 

Beni hiç bir zaman otururken görme
miş olduğunu ifade eden Abdurrahman 
otururken ;ıyak ayak üstüne atmak iti
yadımdan bahsetmiştir. 

İddia makamının bu tenakuzları gör
mek işine gelmez. Benim bir parmağı
mın sakatlığını söylemiştir .. Bakınız bay 
reis, iki parmağım sakattır. Uzaktan pelc 
ala farkediyorsunuz .. 

PARÇALANAN ÖMERE DAİR 
İfadelerinin bir yerinde Ömeri bana 

tstepanın, başka yerinde Pavlofun tamt
bğını söylediler. Ayni şahısla iki kişi 
vasıtasiyle tanışılması gülünç ise de ma
nasız değildir. Saçma sapan ifadelerin
de yalanlarının kuyrukları görünüyor . 
A.bdurrahmanla Süleymanın öğretilm;_ş 
ifadeleri hakkında söylenecek söz şu· 
'dur: 

•Ne sihirdir ne keramet, dil çabuklu· 
ğu marifet .. • 

Bu sözlerden sonra devam eden mil
aafaasında Polonyalı mühendis Rom.ans
kinin şahitliğini dürüst bulan Kornilof 
miiddeiumuminin btma itibar etmediği 
halde işine gelenleri ele aldığım iddia 
etti. Berhava olanın Ömer olup olmadı
itı cihetinin karanlık bırakıldığını söyll
yerek dedi ki : 

• - Bu mesele davanın esaslarından 
biridir ve müddeiumuminin yaptığı gibi 
bu meseleden kaçınılmağa imkan yok
tur. Ölen Ömerdir denmekle iş bitmez. 
Ömerin mesela vatanı olan Yugoslavya
öa sağ ve salim bulunduğu bir an içio 
kabul edilse hu davadan ortada ne ka
br?.. Bunun arkasında aydınlanmamış 
bir mesele daha var .. Hüviyeti meçhul 
kalmış adamın Fon Papeni öldürmek is
tediği ne ile ispat ediliyor .. 
İKİNCİ CELSE 
Kornilof müdalaasma devam ediyor

du. Vakit öğleyi geçmişti. Bu sebeFle 
reis mahkemeyi tatil etil.. Saat 14.5 ta 
ikinci celse açıldı .. Ve Kornilof müdafa
asının son losımlannı yaparak sözlerini 
şöyle bitirdi : 

• - Alınan Gestaposu ve onun ajan
ları ne kadar inatla uğraşırlarsa uğraş
sınlar Türk ~lerinin benim masum 
boynumu bu iple asmağa vasıta olarm
yacaklarından eminim..• 

PAVLOFUN MÜDAFAASI 
Müdafaa sırası Pavlofa gelmişti. Pav

lof bermutat bir müracaati olduğundan 
bahsetti. Müdafaasını Rusça yapmak 
iç!n ısrarla taleplerde bulundu. Mahke· 
menin ihtarlarına rağmen işi münakıı
şaya dökmek istedi. Bu esnada arkada
ki sıralara ikide bir dönüp baktığındoın 
ı·eis dinleyicilerle kon~mak yasak ol
dufrunu, tekerrüründe salondan çıkan
lac"<ı-ını Pavlofa ihtar etti. N:hayet Pav
lofttn müdafaanamesinin Türkçe tercü · 
me<:inin zabıt katibi bayan Münevver 
tarnfmdan okunmasına başlandı.. Pav
lof müdafaanamesinin okunması üç saııt 
süren birinci kısmında şu neticelere va
rıyordu : 

· Müdafaa hakkımız ve uc;ul kanunları 
ihltı l edilmic;tir. Tahkikat tesir a1tında 
yürütülmüstür. İnfilakta berhava ola
nın hüviyeti tes"oit edilmemiştir. Suikast 
yoJ.rtur, tasni edilmiştir.• 

Pavlof Abdurrahmanın avukatına da 
hücumlarda bulunarak dedi ki : 

" - Alman Gestaposunca hazırlanmış 
iğrenç bir Nazi nutkunu Türk mahke
mesinde okumağa cüret eylemiştir. N3 

İNGİLİZCE sözı.o 

Büvük [)ans 

• YE.Nt illR ıı RtızlHn PersemlJe 1942 

HARP VAZiYETLERiNE AS· - 1 R 1 . 
KER c_öz~eıKış ŞEHİR DABERLBB:i u~ve t~n 

~1ba!~e:~ÜJ!~;~u::ı:ııı:rJ~n: .... ·----~•••llll•••••111•••m••••••••••••••·•~~ Pro ıelerı bir işaret yoktur. JI 
Halkevi ~İzde 
lr"'~lizce kon

feranslar 

Gayri m şru biri..., 
lcre ve nesebi sah· 
mıyan çocuklara 

Her iki 1arafın da büyük hazırlıklarla 
harbe girişmek üzere oldukları anlaşıl
maktadır. Cephelere sevkiyat ve nakli
yat bütün hıziyle yapılmaktadır, kuv
vetler yığılmış, yerlerini almıştır ve bi
ribirinin gırtlağına sarılmak için emir 
beklemektedir. 

Sovyetler büyük ~ kayıplarını tE>-
lhli etmek için ellerinden geleni yapmış- *·---
)ar ve erkek ve çocuklardan başka bü4 Konferans gu··nıe~ ••e 
yük bir kadın kütlesini de seferber hale r• ., 
koymuşlardır. Cephe gerilerinde erkek nte11zuJGr1 hafıfıında 
i,şlerinin pek çoğu kadınlara verilmiştir. ınaJOmat 
Orduya makinist olarak kadın alınmış- 1942 yaz mevsiminde İzmir Halkevin-
tır; bunlardan başka eczacı, di§çi, kim4 de İngiliz kültür heyeti (The British 
yager olarak ve diğer sıhıye işlerinde Council) tarafından verilecek olan kon· 
kadın kullanılmaktadır. Cephe gerile
rinde gerilla, yani çete muharebesi işi de fer~ların progıamı hazırlanmıştır. Bu 
kadınlara verilmiştir. Aynca kadın ve konferanslara muayyen günlerinde tam 
çocuklardan eli iş tutanlar tahkimat iş- saat altıda başlanacaktır. İngilizce ve
lerinde amelelik etmektedirler. Böyle rilecek olan bu konferansların Türkçe
top yekUn bir harp için hazırlanmış olan ye çevrilmiş metinleri B. Sait Odyak ta
Sovyetlere karşı muvaffak olmak, daha rafından okunacaktır. 
iyi hazrrlanmış olduğuna şüphe olmıyan Konferansları verecek olanlar ve kon-
Mihver için pek kanlı, geçenkine nisbet.. ferans günleri şöyledir: 
le çok müthiş bir boğuşma olacaktır. İstanbul üniversitesi Bizans Tarih ve 

LlBYADA sanatı profesörü J. C. S. Runciman, M. 
Llbyadaki muharebeler yavaş yavaş A. tarafından 16 haziran salı günü •Or

tavsamağa başlamıştır. Muharebeler ta- ta çağ tarihinde Anadolunun Rolii .. • 
arruz ve karşı taarruz halinde devam Ve 18 haziran perşembe günü ııOrta ça
ediyor Rommel, Biıiıekemdeki teşebbü~ ğırda Başlangıcında Bizans ve Türkler• 
sünde de muvaffak olamamıştır. Yeniden mevzuu üzerinde iki konferans .. 
yapacağı bildirilen teşebbüslerde de 23 Haziran salı •İngiliz içtimai mil· 
muvaffakıyet ihtimalleri hafif görül. esseseleria hakkında, 23 haziran Per-
mektedir. şembe •İngiliz üniversiteleri. hakkında 

JAPON MACL"O'B1YET1 Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya fokülte-
Midvay muharebesine girişen japon- si profesörlerinden A. K. F. Tomlin ta

ların don.anmasının yarısına yakın bir rafından .. 30 Haziran Salı ve 2 temmuz 
kuvvetle bu büyük deni,ı: muhare-besi Perşembe İngiliz edebiyatı hakkında iki 
hakkında neşrettikleri tebliğ sadeee ken- konferans.. İstanbul üniversitesi profe
di kayıplariyle Amerikan zayiatını mu. sörlerinden A. K. Mc. Ilwraith tarafın
kayese etmektedir. Fakat japonlann dan .. 7 temmuz salı ve 9 temmuz Per
Mercan denizi muharebesi neticeleri, şembe İngiliz musikisi hakkında iki 
kendi ve müttefik kayıpları hakkındaki konferans, Ankara Dil, Tarih ve Coğ
tebliğleri ile Midvey hakkındaki tebliğ- rafya fakültesi profesörlerinden Cur
leri karşılaştırılırsa. japonların büyük 
bir yenilgiye uğradıkları anlaşılır. genven tarafından .. 14 temmuz s..'llı, •İn-

Japon tebliğlerinde bir kısmı işgal giliz halkının tahsil ve terbiyesi• hak
edildiği bildirilen Alosyen adaları 1000 kında Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 
kadar adadan mürekkeptir. Bunların fa.kültesi profesörle-rinden Dr. C. Leech 
mühim kısmmda hiç bir kimse otura- tarafından .. Ayni zat tarafından 16 tem
maz. japonlar Daç Harburun bulunduğu muz yerşembe günü bir konferans daha 
adaya çıkmamışlar, başka adacıklar iş- verilecektir. 
gl ebnişlerse bunun bir manası yoktur. Konferanslarda projeksiyonlar göste
japonların sonradan buralan kendilik- rileceği gibi seçilmiş musiki parçaları da 
lerinden boşaltmaları ihtimali vardır. çalınacaktır. 

Midvay muharebesinin neticesi, hava "'-o---

h~k~~yet~y~e bir}ikte ;:ürümeyen deniz "EFTERDARIMIZA TEŞEK· 
hakimiyetinin saglam bı rtemele dayan- ll • . 

ma~ığn~ı ?ir defa d~ g<;>ste~iş.~ir .. · ı KUR EDİLiYOR 
Şımdi 1aponlar muttefıklenn uslennı .. . 

işgal ile Pasifikte kazandıkları hakimi- . Te~aut,. yei.~. ve dul maaşl~rının ~e
ye ti elde tutabilecekler midir? dıyesıne aıt butun muamelelerın vaktın-

Amerikan tebliğlerine göre japonlarm de hazırlanarak ayın birinci gününde 
9 uçak gemisinden yarısı batmıştır, di- tediy~le~inin ~~~ edilmesinden ve 
ğer yarısı da az veya çok hasara uğratıl- kendile~e gosterilen kolaylıklardan 
mıştır. japonlar bir veya iki uçak gemisi mütehassıs olan emekli subayların bir 
daha kaybederlerse, deniz kuvvetlerini takririyle vaki teklifleri üzerine emekli 
destekleyecek veyahut müdafaa edecek subaylar cemiyetinin umumt kongresin
hava b!k:imiyetleri kalmıyacağından ja- de defterdar B. Mümtaz Tarhan ile mu
ponlann Pasifikdeki istilA p13nlan su4 hasebe müdürüne ve bu servis memuru. 
ya d~ecek demektir. Hiç olma7.5a, ja- na teşekkür edilmesi ittifakla kabul 
ponya geniş Pasifik cephesinin ayru za. olunmuştur. 
manda iki yerinde hareket etmek imk8.. ---o---
nmdan mahrum kalacaktır. Bu bakım- ECZANELERDE 
dan japonlarm uçak gemisi kayıpları, KİNİN y A.R.. 
muharebe gemisi kayıbı kadar mühim 
ve durumu sarsacak bir mahiyettedir. 

__ .. _,,,,,.,o,,,.,,,,.--

SOVYETLl=RE GORE 
-*-<Başt.arah 1 inci Sabif ecle) 

vam eden şiddetti hücuma kıtalanmız 
muvaffakıyetle dayanıyor. Rus müdafaa 
mevzilerinin çelikten çemberine karşı 
100 binden fazla asker sürülmüştür. 
$imdiye kadar müdafiler iaşe zorlukla
rını da mükemmel önlemişlerdir. Rus 
filosu Kırım sahilini daimi kontrolü al
tında tutmaktadır. Bu sayede kıymetli 
b.amuleler salimen Sivastopola varıyor. 

LENmGRADDA 
Londra, 10 (A.A) - Leningrad radyo.. 

su bu sabah Leningrad cephesinde bava 
ve kara faaliyeti olduğunu bildiriyor. 

ALMANLARA TAKV1E 
GöNDER!YORLAR 
Moskova, 10 (A.A} - Pravda gazete

sinin verdiği malılmata göre Almanlar 
Sivastopola yeni takviye kuvvetleri 
göndermeğe devam ediyorlar. Buna rağ
men bütün Alman hücumları muvaffa
kıyetle püskürtülmüştür. 

zilere büyük hizmette bulunduğu ıçm 

ihtimal ki B. Göbels avukata altın nişan 
gönderecektir .. • 

Pavlofun rnüdafaanamesinin okunm:ı
sı geceye kadar sürdü .. 

Ve Pavlof ezcümle •Gestapo teşkilatı 
tarafından hazırlanan bu suikast terti
binde artistleri iyi hazırlıyamadıkları 
icin menfur eserin akamete uğradığını• 
ileriye sürdü ve müdafaalarının sonun
da masum olduğunu tekrarlıyarak bera
etini ısrarla talep ett:ğini söyledi. 

MUHAKEME TALİK EDİLDİ 
Bundan sonra hakimler heyeti, ev

rakı tetkik etmek üzere muhakemeyi 17 
haziran çarşamba gününe bıraktı. 

TEL: 36 · 46 

BU HAFTA 
2 ZENGİN PROGRAM 

İNGİLİZCE SÖZLÜ 

~ika:ıo Gecele-ri 

İzmir vilayeti adına tahsis edilen 36 
kilo kinin dün eczahanelere dağıtılmış
tır. Bugün isteyenler eczahanelerden bi
rer kutu kinin tedarik edebileceklerdir. 

---o---
BİR HA.ARİF MCIFE'l'· 
rişi ŞEHRİMİZDE 
Maarif vekaleti müfettişlerinden B. 

Hayrullah Örz lzmire gelmiştir. Orta 
okul imtihanlarında bulunmaktadır. 

--...... ,,.,,.0 ........... --
lf AZİLLİ 
Kaymalıaını izrnif'de 
Nazilli kaymakamı B. Fevzi Akkor 

şehrimize gelmiştir. Bir iki gün sonra 
Nazilliye avdet edecektir. 

---o---
A. V MEVSİMİ 
'l'ESBİ'r EDİLDİ .. 
Vali vekili B. Nuri Atayın riyasetinde 

ve ziraat müdürü Refet Diker ile orman 
merkez şefi yüksek mühendisi Cevat 
Maruflu, avcılar cemiyeti reisi Mustafa 
Barutçu oğlu, avcılar cemiyetinden Dr. 
Lütfü Rahmi Serenden mürekkep olan 
vilayet av komisyonu dün içtima ederek 
önümüzdeki av mevsiminin Ağustos ip
tidasmdan Kanunusani gayesine kadar, 
Lökeşe, Kaz ve Ördek gibi muhaser kuş 
avcılığının da on beş Marta kadar deva
mına karar vermiştir. 

- --o---
ALSA.HCA.K 
Sigara fa1Jri1ıasında-
1ıi suiistimal-
tnhisarlar idaresinin Alsancak sigara 

fabrikasındaki amelenin mühürlerini 
toplıyarak sahte senetle koruma sandı
ğından 336 lira ve idare kasasından 1801 
lira alıp zimmetine geçirmekten maz.. 
nun bu fabrikanın eski ima.l!t şubesi 
&miri Kazım Kirmaç ve arkadaşlarının 
ağır ceza mahkemesinde devam eden 
muhakemeleri neticelenmiştir. 
Kazımın iki sene müddetle hapsine ve 

zimmetine geçirdiği paralan ödemesine, 
tnemur Rahminin 1 sene dört ay hapsi
ne, hadisede adı geçen diğer maznunla
rın beraetlerine karar verilmiştir. 

_ _ ,. ... ,,~,,,0.,,.,,,,,,,.--

HALKEVİNDE 
PİY AHO DERSLERi 
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Bu ifıi derde Jıa,.şı alınaı:alı tedbirle,. 
yeni bir rapo,. hazırlan ı.. 

a'iılıında 

Nesebi sahih olmıyan çocukların du· 
rumu ve kanun dışı evlenmelete mani 
olmak için ne gibi tedbirler· alınması la· 
zım geleceği hakkında hazırlanan rapor
da bu tedbirle'? adli, idari. sağlık, kül .. 
türel, sosyal ve ekonomik bakımından 
başlıca altı kısımda mütalea edilmekte4 
dir. 

ADLI TEDBiRLER 
Adli bakımdan alınması tavsiye olu4 

nan başlıca tedbirler şunlardır: 
1 - Reşit olan kadın veya erkeğin 

belli bir müddet içinde karı koca gibj 
yaşamaları hali bir suç aayılmaL, 

2 - Bir kimsenin, reşit olmıyan bir 
kızı kendi isteğiyle ve şehvet duyga.sile 
kaçırması veya alıkoyması halinde veli 
ve vasisi razı olsa bile cezalandırılması• 
nı mucip cezalar konulmalı, 

3 - Ceza kanununun 108 inci mad· 
desindeki müruru zaman haddini, beka· 
retin izalesi fiilinden değil, kadının al
datıldığını anladığı tarihten başlamalı
ve bu müddet bir yıl olarak kabul edil
meli, 

4 - Muhtar ve mahalle mümeseille
rj, medeni lcanuna göre, evlenmemel~ 
rine Tağmen kan koca gibi devamlı su• 
rette yaşıyan ve her ilcisi de bekar bulu• 
nan kadın ve erkekleri haber veTmek 
mükellefiyetine tabi tutülmalı, 

5 - Evlendirme işleri nahiye mÜ· 
dürlerine verilmeli, 

6 - E.vlenmiye müteallik bütün ka4 
ğıtlar mikdarca ve muhtevaca azalbl• 
malı, her türlü pul ve harçtan muaf ol· 
malı, 

7 - Evlenmede ilan müddeti kısal· 
tılmalı ve bazı haller de kaldırılmaL, 

6 - Zaman zaman köyleri gezen ev4 
lendirme memurluk.lan kurulmalı ve ev• 
tenmeler bunlar tarafından tescil olun
malı, 

9 - Evlenmede en çok yaş haddini 
kabul etmeli, taraflann arasında bellj 
bir nisbet olmalı, 

1 O - Boşanma kolaylaşbrılmalı, 
1 1 - Boşanmıya tekaddüm eden 

sulh teşebbüsü kaldırılmalı. 
12 - iki taraf boşanmada söz birliği 

ettikleri takdirde, aynca şah.it ve delil
lere lüzum kalmadan, münasip bir dü
şünme mühleti verildikten sonra boşan
m.ıya büküm verilmeli. 

13 - Şiddetli geçimsizlik sebebiyle 
boşanmada kusur aranmamalı, 

14 - Filen devam ettiği sabit, olan 

iAŞE IŞLE~ı ETRAFtNDA 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Toprak mahsulleri ofisi müdürlüğün
den verilen malfunata göre bu 2 700 ton 
buğday tamamen sarfedildikten sonra 
lzmirde yine tek tip ekmek çıkarılacak
tır. Tek tip ekmek, radunanı en fazla 
olan bir ekmek nevi olarak hazırlana· 
cak, buğday ununa yüzde on beşe ka
dar diğer neviden un katılacak ve ek
meklerin rengi beyaz olacaktır. Bugün
lerde buğday ekmeğine başkaca bir 
madde karıştırılmaması sırf karıştıracak 
maddenin İmıirde mevcut bulunmama
sından ileriye gelmektedir. 

Bir müddet evveline kadar tzmirde 
çıkarılan ekmeldere katılan arpaların yı
kanmadan değinnenden geçirildiği ev
velce de yazdığımız gibi anlaşılmıı bu~ 
lunmalctadtt. Bu işi yapanlar hakkında 
( wnumi sağlığa aykm hareket madde
sinden) takibat yapılacaktır. 

DAölTMA iŞLERi 
Parti kanal'ile idare edilmekte olan 

dağıtma birliklerinin teşkili işi hakkında 
yeni tedbirler alınmışbr. T eşkilatm nok~ 
san görülen bazı kısunlan peyderpey 
tamamlanmakta ve mahallelerde yeni
den defterler tutulmaktadır. Parti reis 
vekili B. Ekrem Oran bu mevzu üzerin
de ehemmiyetle durmaktadır. 15 Hazi
ran tarihine kadar İzmirde birliklere da
h.il olmamış tek kimse kalrnıyacağı te
min edilmektedir. 

GIDA MADDELERi 
Halka dağıtıla .. "k peynirler dağıtma 

birlikleri azasına verilecek fişlerle bak
kallardan temin edilecektir. Bu fişleT 
hafta sonuna kadar hazırlanacaktır. Pey
nirlerin 94 kuruştan perakende olarak 
satılması tekanür etmiştir. 

Ayni suretle nebati yağ da yakın gün
lerde istiyenlere bakkallar tarafından ki 
losu l 46 kuruştan satılacaktır. 

KöMOR MESELESi 
Nihayet kömürcüler istedikleri şekil-

aynhk hallerinde ayrıca kusur aranmı
ya kalmadan boşanmıya hükmedilmeli, 

15 - Kaba'hatli poşanmıya sebebi
yet veren karı kocanın en az bir ytl ev
lenmelerinin yasak edilmesine clair olan 
madde kaldırılmalı, 

16 - Resmi ve medeni evlenme ile 
aldığı karısının Gocuk yapamıyacağı ve
ya kanlık vazifesini göremiyeceği. su
rette ağr ve devamlı hastalığı sıhht ra
porlarla kati şekilde anlaşılan hallerde 
bu durum boşanma sebebi olarak kabul 
edilmeli, 

f 7 - Evlenme dışında doğan ço
cukları haklarını kotumak için cumhu
riyet müddeiumumisine babalık davası
nı açmak salahiyeti tanınmalı, 

18 - Evli erkeğin zinasından doğan 
çocuğun tanılahilmeai için medeni ka
nunda değişiklik yapılmal'ı. 

19 - Bir af kanunu neşredilmelidir. 
iDARi TEDBiRLER 
Raporda sayılan bu adli tedbirler

den başka idari tedbirler de şu suretle 
hulasa edilmektedir: 

1 - Devletin mülki tabimab esaslı 
bir değişikliğe tabi tutulmalı ve mülki 
idare 30 vilayet, 50 sancak, 450 kaza, 
en az 1500 nahiyeye aynlınalıdır. 

2 - Köy teşkilatı cinai bir teos.ila 
tabi tutulmalı ve köy birlikleri tea.i.s edi
lerek birlik reisleri orta mektep mezu
nu kimselerden seçilmeli. 

3 - Köy muhtannı kursa çağırarak 
okuma yazma öğretmeli, ve evlenme 
işleri kendilerine anlatıl.malı, 

4 - Şehirlerde ve kasabalarda ma
halle muhtarlıkları yeniden ihdas edil
meli. 

5 - Nüfua memurlan seviyesi yük
sek memurlardan hatta mümkünse, hu
kuk tabsili yapmış kimseler.den seçilme
li, 

6 - Filen kan koca gibi yaşamakla 
beraber medeni evlenme yaptırmamış 
ve nüfusa hu yolda tescil edilmemiş köy 
lülerin askerlikleri sırasında bu cihetin 
tehkiki ile evlilikleri ve çocuklan tescil 
edilmeli. 

7 - Birden fazla kanlı olanlar sınır
larımız içine kahul edilmemeli. 

8 - Evlenme dışında doğan ve ta
rurunalarına veya babalarının hükmen 
tayinine kanunen imkan olmıyan, yahut 
ana babalan bulunmıyan çocukların 
devlıet tarafından himayesinin temini 
zımnında iclari tedbirler alınmalı. 

iHTiKAR VE MAL KAÇIRMA 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ğı beş ki§i hakkında kanuni muamele 
yapılm1ştır. 
Berıgamada Adil Soyer kum.darının 

ölçeğini 7 liraya sattığı iddiasiyle tutul
muştur. Yine Bergamada Mehmet Ali
nin evinde beyanname haricinde 19 kilo 
buğday bulunmuştur. 
Bergamanın tnkilab mahallesinde otu

ran Ahmet tld~ bu sene tarlasında ye
tiştirdiği arpa mahsulünden 20 kilosunu 
ödünç olarak başka komşusuna verdiği 
iddiasiyle tutulmuştur. 

Vefat 
Şe!l:ırimiz.in tanınmış tüccar ve 

komisyoncularından ve eski Oroz
dibak müesseseleri !zmir müdürü: 
Karl Hornfeld aru olarak bayata 
göz yümm.~ ve dijn saat 16 da ce
nazesi lbütün dostlanru.n. ve kendi
sini sevenlerin huzuriyle eıbedi is
tirahatgahına kaldırılmıştır. 

ele bir serbesti karanna bugünden ıb4 
baren sahip olmuşlarclır. Kömürcüler 
kendi mallan olan kömürleri bugünden 
itibaren dilediklCTi fiata satabilecekler
dir. Böyle bir karar alınması zaruri gö
rühnüştür. 

Fiat mürakabe komisyonu kömüre 
verdiği fiatı hükümsüz saymış bulunmak 
tadır. Fakat kömürcüler bunu fırsat bi
lerek kömür fıatını sebepsiz olarak ila
nihaye yükselttikleri takdirde komisyon 
hemen fiat takdfr edecek ve ihtikar ya
panlar milli koruma kanuna göre takip 
edilecektir. Bundan başka belediye rei
simizin Ankarada yaptığı teşebbüs üze
rine bu ay sonuna kaclar ormanlarda kö
mür katiyabna müsaade edilmiş ve key
fiyet şehrimizdeki alakadarlara tebliğ 
olunmuştur. 

~<:><.~'1rı~~~~~~:-ı~ 
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Bu akşam Enternasyonal Şantoz By 

-~-~·-k·-~~~ 

ihuerin. zafer ümit• 
ferine en ağır darlJeyl 
indirmiştir ... 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ti temin edeceklerini ve her tarafta ~e: 
şebbiisün mii.ttefiklcr eline gcçcccğın1 

ümit etmektedirler. 
Bu dev hazırlaklar mihver memleket .. 

(erinde derin endişeler uyandırmaktadır; 
Gerçi mihver propagandası hlıla kat'ı 
fü;fünlüğün kendi elinde olduğunu, nıüt· 
tefiklerin hazırJıklarında geç kalacakla· 
nnı iddia etmekten henüz vaz geç01e7 
nıiştir. Fakat hadiseler bunun aksinl 
gösteriyor. Denizlerde ve havalaTda 
nıiittellk kuvvetleriıı mütemadiyen d~"' 
manlarına nisbetle mesafe kazandıkları 
yani mihvercilerin üstünlüklerinden het 
gün bir şey kaybettikleri artık inJUit' 
edilmez bir hakikattir. Eğer ınihverciJer 
müttefikler lehinde devam eden bu hızlı 
inkişafı Rusyada, Akdenizde veya uzak 
doğuda sürprizli darbelerle durdura· 
mazlarsa, eğer bu sene içinde son zafer 
3·0Iunu açmazlarsa ister isteınez t•b
büsü diişmanlarına bırakmağa mecb~ 
olacak ve Amerikanın istihsal mucizesi 
mihverin zafer iimitlerine en ağır dar'" 
beyi indirdiğini nihayet anbyacaklardlf'· 

ŞEVKE'l' BİLGiN 

ZABITADA 

Boş bir sandal 
bulundu 
-*

Sandalın içindefıi Zl:YCI 
Ozllaşaranın lloğuldıığd 

sandıyor •• 
Kumkale mevkiinde Rizeli Salihin 

dalyanı civarında sahipsiz başı boş biı' 
sandal görülerek sahile çekilmiş ve san
dalda bir adet fotograflı hüviyet cüzd~ 
nı, bir •boş şişe ve bir avuç leblebi görül· 
m~tür. 

Hüviyet cüzdanının Güzelyalıda 36 n· 
cı sokakta 10 sayılı evde oturan Musta
fa oğlu Ziya ÖLbaşara.na ait olduğu a.tı-' 
lişılarak tahkikata başlanmıştır. Sanda. 
lm elektrik şirketinde mutemet B. AU. 
fm malı olduğu ve Ziya Başaranın hew 
zaman olduğu gibi bu sandalla eıvvelW 
akşam balık avına çıkarak bir daha dön-> 
mediği anlaşılmışbr. Bazı balıkçılar de 
bu sandalda bir şahsın balık avlamakte 
olduğunu gördüklerini söylemişlerdir. 

Ziya ÖWa§aranın balık avına çıktı~ 
zaman fazla mikdarda alkol kuilandıgJ 
iddia edilmiştir. Bu defada sarhoş olduk• 
tan sonra kaza neticesinde denize düşe
rek boğulmtış olması mümkün görül• 
müştür. Tahkikata devam edilmektedir. 

OTELDE OLDO 
Aksardan tedavi için İzmire gelen ve 

Emniyet oteline misafir olan Hasan oğlu 
Basri adında bir zat dün sabah otelde 
yatağında ölü bulunmuştur. Belediye 
tababeti Basrinin kalp sektesinden öldü4 
ğünü tesbit etmiştir. 

i~Jıl cilemlnde Jıan 
Tirenin Kahrat köyünden !z:zet Kap

lan ve Mustafa Yörük, Tirenin Asrl ıne .. 
zarlık civarında çardak kahvede yaptık· 
lan bir içki aleminde Şaban oğlu Ali 
Eğilmezi bıçakla yaralamışlar ve tutula· 
rak adliyeye verilmiştir. 

BOŞ A.RABAHIN 
ALTINDA. ÖLDCl-
cum.aovasının Güner köyü halkından 

Süleyman oğlu 6 yaşında lbrahim Ay· 
dm, dedesi Ahmedin öküz arabasiyle 
oynadığı sırada arabanın altına girmiş, 
boş araba İbrahim Aydının üzerine dev
rilmiş ve zavallı çocuk sesini bile çıkar .. 
mağa fırsat bulamadan ölmüştür. 

KABURQALARI 
Ve IJacağı Jıırddı-
cuvaovasında bir yapr işinde çalış

makta olan ameleden Yusuf demir yı
kılan duvarın altında kalmış ve orada 
bulunan diğer amele tarafuidan kurtarıl• 
mıştır. Yusufun iki kaburgası ve sağ ba
cağı k.ınlmıştır. Zavallı adam tzmire ge
tirilmiş ve memleket hastahanesinde te
davi altına alıDJIU§tır. 

Ağaç lıeserfıen 
Yaralandı •• 
Değirmendere nahiyesinin Kesre kö

yü halkından 1 7 yaşında Ali ÇokgezeT 
köy civarında ağaç kestiği sırada be
lindeki tabancası düşerek ateş alınış, çı~ 
kan kuı;.şun sol ayağına rastlıyarak ya
:ralanmasına sebebiyet vermiştir. 

BİR HIRSIZLIK 
Kiraz nahiyesinin Kelle Tepe mahal~ 

lesinde oturan Bn. Ayşe Şapçının evine 
giren hırsız 42 buçuk lira para ile ba'Ll 
eşya çalmış ve kaçmıştır .. Aranmakta~ 
dır. 

KA.LBİ DURDU 
Ödemişin Adagide nahiyesinin Bade

miye köyünden· Kadir Aydın bahçesine 
giderken Selvilikuyu yanında yol Uze
rjnde kalp sektesinden ölmüştür. 

BEYA.Z SARAYDA. 
Yemefı ve lıonuımaıar 

SEANSI : 4.40 - 7.20 - 10. SEANSI : 3.30 - 6.10 - 8.50. 

İzmir Halk.evinde açılan piyano kurs
larında ayın on beşinden itibaren her 
gün saat 17 - 19 arasmçla derslere devam 
olunacaktır. Kayıt muamelesine baslan· 
mıştır .• 

ŞEHiR 
GAZiNOSUNDA 

L İ L O ALEKSANDJR VE 

L A H 'J' O Ş Caz Orkestrası ilo 

Vaşington, 1 O (AA) - B. Ruzvelt 
Hinclistandaki vazifesi hakkında malfı
mat verrneğe giden Amerikan mümessi• 
li ile harbiye ve bahriye nazırlarını, 
Harri Kopkins ve general Marşalı beyaz 
sarayda yemeğe alıkoymuştur 

Cumartesi, Pazar günleri 12.50 de İLAVE SEANSL
·~..o-.t"..cıcıcıı::ıcıcıc:ı~..cccıı::ıı::ıcxıı:::ıccıaa~~~..r..cc 

PERŞEMBE Eğlenceleri 
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(Baştarafa 1 inci Sahifede) l 
smda 481 düşman tankı tahrip edilmiş

ODVN KOMtlRV !:A~I ~jy ArLARINIH r=aRcınıac:ıcıadacıcıaycıcıaOna•a_ı=aacıcoı. 
KA.ı.DJRILPIOJ HAKKINDA- 1 

İzmir Vilciyeti Fiat Miiralıabe ııombyonıından: 

~ Devlet Demir Y ollarındon ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMiRYOLLARI UMUM MUDORLOcONDEN : tir. 
Volkhof cephesinde düşman bir köp

:rü başımıza karşı toplu hücumlar yap
~şsa da bu mevzii müdar:aa eden kıta· 
mızın kahramanlığı karşısında bu hü
cumlar neticesiz kalmıştır. Bu kesimde 
'Alman kıtaları göğüs .göğüse harplerde 
8 ve 9 haziranda 24 düsman t:ınla tah
tip etmişlerdir. 
SİVASTOPOLA YAKLAŞILDI ıll? 
St.ok:holm, 10 (AA) - Berlinden ge

len telgraflara göre Sivastopola karş 
~apılan kat'! hücumlar neticesinde Rus 
tnevzilerinin yakınlarında yapılan göğiis 
göğüse knnb rnı.ibarebeler bitmek üze
ıedir. Bu muharebeler pek şi.ddetlldir .. 
:Almanlar büyük çarpl.ŞDlalar olduğunu 
~öy1iyorlar. Berlinde bu sabah iddia 

1 - Odun kömürü için tesbit ve 5/2/1942 tarihinde ilan edilen fiatlar 
kaldırılmıştır. 

2 - Muhtk bir sebep olmaksızın faili fi.atla satmak cihetine gidenler hakla
rında milli .korunma kanunu geregince cezai takibata tevessül edileceği ilan 

Olympia 
olunur. 3278 ( 1451) 

8 Yeni mode1ler geldi 
İLAN IS • 4 ve 6 liunbah alternatif ve konti-

. 'l'uryağı Sat~ Fıyatları HaJdıında- R nü - alternatif çalışll' tipler, temiz ve 
lzmir Viıti)1eti Fiat Müralıa e lıornisyonıından: 1 ku~eili ses,. yüksek ay~ kabili-

. 1 - Ha~unrnn yağ ihtiyacını temin için mubtelif semtlerde bakkallara ve- ye~! §~ mobilya'. ~ut~dil fıyntlar .. 
rılen T uryagının bakkallarda perakende sahş fiatı kilo itibarile ( 1 48) kuruş Husnu İdemen, ikincı Kordon 

o]arak tesbit edilmiştir. S N 37 (TELEFON• 3313) 1 
. 2 -.~ier bakkal d~Uanına. (Burada Turyağ satılır) ibaresile beraber satış § o. 

1
· _ 

5 
(laM) 

habru goze çarpar şekılde yazacaktır. § 
3 -Tcsbit edilen fiattan fazlaya satış yapanlar hakkında milll korunma ~~.cıcıcı:ıccıcccc 

kanunu geregince takibat yap1lacağı ilan olunur. 32 79 ( 145 2) 

Ham kauçuğu idare tarafından verilmek şartiyle elektrik için 2000 metre 
hava te~iratına mukavim tel, 20000 metre muhtelif eb'atta kordon tel 1100 

metre muhtelif eb'atta lastik kablo tel kapah zarfla ek!>iltme suretiyle imal 
ettirilecektir. 

Muhammen bı!deli ( 15 306) liradır. Kapalı zarfla eksil lmesi ( 15/611942) 
pazartesi günü saat ( 15,30) on beş buçukta Haydarpaşada Car binası dahi
lindeki komisyon tarafından yapılacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1147) lira (95) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği ves:kalarla tE'kliflerini muhtevi zarflannı ayni gün saat 
( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı tılınaktadır. 
30 3 7 ' 1 29 iO ( 1 311) 

İzmir Gümrühleri Baım .. ~ lüğ .. den: 

~ldiğine göre Alınan kuvvetleri Sivas- -------------İ-.. -A N 
\opol şehrine 11 kilometre mesafeye gel- ~ 

F.J.XY.N'"..O:OOCOOOC::ı cı :ı ı:ıı::ıı:ıı:n:ıc:ııcıcce: 

ğ Fransızca ve logi-

Baş müdürlüğümüze ve lzmir tütün fabrika!!ınca 942 malı yılında yapılacl 
mamul yaprak tütün sandık ve balyalariyle makine ı:ıksaını. boş kaplar ve sair 
eşya nakliyatı 22/6/ 942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te ihale edil· 
mek üzeer kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel tutarı 29220 muvakkat teminatı 219 t.50 liradır. 
Şartnamesi levazım şubemizde ve 1stanhulda inhisarlar levazım mi.idürlü

ğünde (Kabataş) görülebilir. !eteklilerin 2490 sayılı kanun hükümerine göre 
hazırlıyacakları teklif mektupalnnı muvakkat teminat na.kit makbuz veya banka 
teminat mektuplariyle 22/6/942 günü saat 14 de kadar baş müdürlüğümüzde
ki komisyona makb.uz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 7 11 3078 ( 1410) 

nüşlerdir. Hava kuvvetleri bu hareket
leri ~iddetle desteklemişlerdir. 

Stokbolm, 10 (A.A) - Berlinle mu
habere pazartesi günü yeniden kesil
hliştir. Bu kesilmeler futmadan öa.celri 
ııükfuıet hiscıini vermektedir. Alman 
taüşahitler Ru5 cq>besinde durgunlu
ğun her dakika bozulabileceğini söyli
~orlar. 

Berlin, 10 (A.A) - D. N. B. ajansına 
~ bir kaynaktan bildirilmi5tir : .AJ
lııııan savaş tayyareleriyle ~ukalan dün 
tloğu cephesinin merkez h>siminde bazı 
Rus asker topluluklarını bomhalamış
?ardır. Her çapta bombalar müstahkem 
mahallere düşmüştür. Tam isabet alan 
bir cephanelik infilak etmiştir.. Geniş 
~angınlar çılı:arılmışb.r. 

Diğer savaş tayyareleri iiüşman iaşe 
ICollarına hncmnlar yapmışlardır. Mii
bim demiryolu birleşmelerine ve istas
yonlara tam isabetlerle ciddi hasarlar 
verdirmiştir. 

Harp malzemesi yüklü bir ma:ı:?nd.İZ 
trenine .ağır hasar verdirilmi.ştiz- Hafif 
savaş tljfaıelerimiz llas mevzilerine ve 
hatların arkasındaki hava meydanlarma 
bw.valialayetle lrlicum. etmi§Jerair. 
FİNLEBE GÖRE 
ıwsmki, ro {A.:A) - .Fin t.ehliği : 
Kareli berzahında düşman Ladoga 

gölün'ün sahil kesiminde mevzilerimiz.e 
hücuma teşebbüs etmişse de topçu ve 
piyade af2şimizle bu taarruz. ta başl~
gıcmda akamete uğrablmışfır. Rus ke
şif unsurları bazı yerlerde mcvzilerimi
!Ze hücum etmişlerdir. Bütün taarruzlar 
püskürtülmüştür. Onus berzahında top
çumuzun 'tesirli ateşiyle baı-eket ıballnde 
bulunan düşman grupları dağıtılmış ve 
bataryaları susturulmuştur. 

Dola ~pbestnin cenap kesiminde ha
&f topçu. faaliyeti olmuştur. Tank 5aVar 

la:mmz Rus mukavemet yuvalarında b!r 
çoğunu tahrip etmişlerdir. Daha şimal 
ae, bilhassa Lobin keSim.inde keşif :fa
aliyeti .fasla • hmııtur. 

RUMENLERE GÖRE 
Bükreş, 10 (A.A) - Gfteteter Odesa

(Ja yeraltı me7.arhkları bakkmda mu:fas.. 

RaJıilıi ue hiilınıi şalıuJarın eıierinde meveııt pa- ~ lizce dersleri al-
malı yağfaPından JHlf'fsanın ve Pirina yağının sa- ı9 k . . I 

. tqı .serbest bırahılmıştır.. ma 1stıy~n ere 
lzmir Valiliğinden: Avrupada tahsil görmüş bir Türk 

1 - Vilayet dahilinde beyana Labi tutu1an ve ikinci bir tebliğe kadar satışı bayanı yabancı dil derslerinden ik-
men" edilen pamuk yağlarmdan hakiki ve hükmi şahısların verdikleri beyanna- S male kalmış orta ve lise öğrencile-
melerde gösterdikleri miktardan ynrısının sabşı bu ilanın neşri tarihinden iti- § rine İngilizce hususi ders vermek-
baren serbesttir. S tedir. Arzu edenler Basmahane ci-

2 - Ellerinde bu nevi mal bulunduranlar tarafından evvelce verilmiş olan S varında Toros otelinde oturan ve 
beyannamelerde yazılı miktar tamaruen malum bulunduğundan satışı serbest H uzun senelerden beri hususi Fran-
bıralulan kısımdan artacak pamuk yağları her hangi bir talep vukuunda tica- R~ sızca dersleri vermekt.e olan mual-
ret vekaleti emrine amade bulundurulacaktr. lim Saadettin Dilbilgene müracaat 

3 - Hakiki ve hühni şahısların ellerinde mevcut olup beyana tabi tutul- l' etmelidirler. 1 - 5 . (1398) 
muş olan pirina yağlarının satışı da serbest bıraktlmıştır. R:ıcıı-~J".#'~~ 

4 - Keyfiyet ticaret vekaletinin iş'arına atfen ila.n olunur. 3283 ( 145S) 

İLAH 
Rafine Pamıılı Yağı rootcın ve Perahende 

. azami Satq fiyatkutı Halılıında.. 
lzmlr Vitayetl Fiat Miiralıabe lıomi.syonıından: 
l - 25/4/1942 tarihinde fabrika rafine pamuk yağının kapsız toptan aza

m! s~tış fiatı iktisat vekaletince kilo itibarile ( 75) kuruş olarak tesbit edil
ıruştır. 

2 - Bir kilo rafine pamuk yağının perakende azami satış fiata (82,50) ku
ruş/ur. 

3 - Rafine pamuk yağı satıcıları etiketleri üzerine fiatla beraber sarahaten 
(Rafine pamuk yağı) diye yazacaklardır. 

4 - Gerek etiket usullerine ve gerek teııbit edilen fıatlara ve yağların cins, 
nevi ve Tasıflanna aykm barelı:et edenler haklarında milli korunma ka-
nuna geregiııce cezai takibat yapılacağı ilan olunur. 3281 ( l 4S 3) 
--------------- - --· -------·-
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1ZM!R ASL!YE 2 NC! HUKUK HA
KtMLtC1NDEN: 

DİŞ TABİBİ 
NESİP DOLUNAY 
Paris fakültesinden mezun.. 

Muayenehanesi : İkinci BeyJcr so~ 
kak No. 79 Telefon : 2727 

1-13 (1421) 

~~==c cı:ıc=ıı:ıcıc:ıı:ıcoc 
DOKTOR 

iSMAİL VASIF ORAL 
KULAK. BOCAZ, BURUN HAS· 

TALIKLARI MÜTEHASSISI 
Her gün öğleden evvel 10 ~ 12 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hasta-

Ianru kabul eder .. 

1 İkinci Beyler Sokak No. 79. Mua
yenehane Tel. 2127 H Ev Tel 270'1 
~~~J:' 

ı~:;~CCCO< 
~ Doğum ve Kadın Hastalıklan 
~ mütehassısı .• 
~ Hastalarını her gün Birinci Beyler 
sokak No. 42 de muayehanesinde 
kabul eder. Telefon (2310) 
Evi; Karşıyaka Banka sokak No. 30 

: 1 - 13 (1166) 
?·ccı:ıcıcı~.A.'~. ~..& ......... -.....:~ 

Buhar kazanı 

İzmir Cümlwriyet Kız Enstftiisü Sıft· 
ili tesisatının ikmall eksiltmeye Jıonmııştur 
İzmir Nafıa Müdürlüğünden : 

lzmir cümhuriyct Kız Enstitüsü C. Bloku sıhhi tesisatı l 1363 lira keşif be
delile 30/5/1942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapa1ı zarf usuli ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 19 / 6 / 1942 perşembe günü saat 11 de Nafta müdürlüğü komis
yonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve' eks.iltme evralı:mı Nafıa müdürlüğünde görüp incelene
bilir. 

.isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlayacaklan 853 li
ralılc muvakkat tcminatladyle teklif mektubunu 19/1-laziran/1942 cuma gü
nü saat t l den bir saat evveline kadar Nafıa müdürlüğünde müteşekkil ko
misyon reisliğine tevdi ile makbuz ahnalan. 

Postada vaki gecik.meler kabul olunmaz. 3 il 3015 (1361) 

i LA il 
Hallı Dağdma Birlifılerl Jıanaliyle tevzi ola• 

nacak peynir fiyatı hakkında.. 
İzmir Vilciye t i Fiat Hü,.alıabe kondsyonıından: 
1 - Ticaret ofisine ait olup vilayet emri.ne tahsis edilen ve halk. dağıtma 

birlikleri vasıtasilıe tevzi edilecek olan beyaz teneke peynirlerinin beher kilo
sunun satış fiatı (94) ku?U§ olarak tesbit eLlilmiştir. 

2 - Halk dağıtma birliklerinin evlere 'Verecekleri fişlere göre satılacak olal\ 
bu peynirler ilan tarihinden bir hafta müddet zarfında mezkUı fişlere göre satı~ 
lamadıklan takdirde tesbit edi?en fiatı dahilinde serbest olarak istiyene satıla
bilirler. 

3 - Satışlannda yukardaki esaslara aykırı hareket edenler ve tesbit edilen 
Hattan fazlaya satanlar haklannda milli: korunma kanunu geregince cezai taki-
bat yapılacğı ilan olunur. 3217 ( 14SO) 

ALMANYADA ALACAKLARI BULUNANLARA 
TORKtYE CUMHURtYET MERKEZ BANKASINDAN : 
cAlmanyaıda mahsur alacakları bulunup bu alaca.klannı Türkiyeye havale 

ettirmek isteyenlıerin matluplannın ın.ikdarını kimin nezdinde bulunduğunu 
neden tevellüt ettiğini. bir an evvel Türkiye cumhuriyet merkez bank.ası umum 
müdürlüğüne bildirmeleri ve muktezi fonnaliteleri ikmal edilmek üzere bulull"' 
duldan en ya.kın tefıirdeki merkez bankası şubelerine müracaatlan ilan olunur. 

324 7 '(' 462) 

ve buhar makinesi 
lııel maJOmat veriyorlar. K.ay.alar ~çinde 1773 F. Solari 30 
~ olan dehlizJert içind2n kolay- 130 B. s. Alaı.raki 37 

30 
37 
28 
3.1 

İzmir Alsancak Çeliker sokak 30 nolu 
evde Zeynep Yergök tarafından kocası 
Sinoı:ı Yeni sok.ak jandarma karşısında 
6 B. No. lu evde Ahmet Necati Yergök 
aleyhine ikame olunan boşanma dAva
sından dolayı müdcialeyh Ahmet Neca
tiye gönderilen arzuhal suretiyle dave
tiye varakası ikametgahının meçhuliye
tine mebni bils. tebliğ iade edilmiş ve za
bıtaca yaptırılan tahkikatla da müddei
aleyhin ikametgahı meçhul kalmış 
olduğundan keyfiyetin Yeni Asır ga
zetesiyle ve maarif cemiyeti vasıta

siyle ilSnen tebliğine mahkemece ka
rar verilmiş ve arzuhal suretiyle 
davetiye varakası usulen mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş olduğundan 
müddeialeyhin muhakemenin muallak 
bulunduğu 26/6/942 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 10 da bizzat mahkeme
de hazır bulunması veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde hakkında muame
lei ::nyabiye icra kılınacağı tebliğ maka-

aranıyor 

Bavın dır Belediye Reisliği o den: 
lıkla ~yac.ak galerileri .ihtiva et- 80 !d- lzmiroğlu 28 
ınektedir. Tedbitçil~ burada radyo 30 Incir T. A. şirketi 33 
cihazlan, elektrik tesisatı olduğu göriil- 1-" 
tniiştür. 2013 YeKun 

Yeni veya müstamel ve iyi vaziyette 80 - 100 beygirlik bir buhar kazanı ile buhar makinesi satın alınaeakfır. Mu-
fassal malumatla Bayındır Belediye riyasetine müracaat edilmesi il.an olunur. 9 11 3187 (1430) 

'Bertin. 10 (AA) - il.men gö1üaün 178671 Eski yektln 
~nup doimunda cereyan eden mevzii 180684 Umumi yekun mına kaim olmak üzere ilan olunur. !------------------------------- - - ---------- ----
muharebelerde 3 haziranı!~ 6 hazirana 320 kental Palamut 880 
ladaT Almanlar tarafmdan 463 tank 

880 lZMlR stctı.t TİCARET MEMUR-
'blhTip edildiği lbildirlhııe'ktedrr. ZAIIİBE Lt CUNDAN: SAYI 3264 

45 Tcın Susam 52 
Berlin. 1 O (A.A) - :O. N. B. nin u

kri bir kaynaktan öğ!-endiiğine göre 
lhnen g()lii d...m.ıındaki ıh« mevkiie Al--·- ~~~~ 
blan kuvvetlerinin yaptıiı bir taarruz-

!zmirde Mimar Kemalettin caddesinde 
5 numaralı binanın 1 numaralı yazıhane. 
sinde bilOmum emtia üzerine dahili tica· 
retle iştigal eden Rabeno Politinin terki 
ticaret ettiğine mütedair beyanname ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4480 numarasına kayıt ve tescil edilmiş 
olmakla esas kaydı terkin kılındığı il~n 

Üa 48 Rus mulıanıbe karako1a ~k edil
miş ve 3-6 haziraıı .araaada pek çok 
miktarda. silah ve harp malzeıgıeaj ele 
~eçir~. 

YENİ NEŞRİY Al' 

isLAM - TÜRK ANSİKLOPEDİSİ 
Asar, lsanatika ve nefise. as.it:ane, 

asim. asiye, asi, asım kelimeleri ha.kkın
aa en saWıiyettar .imzaların yazdığı ba
hisleri havi olan ~5 inci sayısı çıkmıştır. 

i ~ .. 11•ın1Jllll1m, 1 ···""'''''."''''''""ınıı1 

E Ankara Radvo~n :_; 
e 
§ BUGONKU NESRIYAT ~ 
ffi,....,..,....,,.,.,.""""''""""""'nnmnnnnlı 

7.30 Program ve memleket saat aya!"t 
~.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.0(l 

Mim.k p1. a.ıs - 8.30 Evin saatL 12 .30 
P.roocn we memleket saat ayan, 12 33 
l\lüzik: Kadm'brdan Fasıl .şa.rkılan i2 45 
:t\jans haberleri 13.00 - L't30 Jrfü:zik: Fa
sıl :şark:ılan 18.00 Program ve memlebat 
saat ayarı. 18.03 Müzik ; Çifu? fasıl 19.QO 
:Korıupa (Dl$ Politika icmali..) 1915 
Müzil· pl. 19.30 Memleket saat ayarı .,..e 
ajans haberleri 194.5 Müzik : Yurttan 
sesler 20.15 Radyo gazetesi 20 45 Müzik 
~rkı ve türküler 21.00 Ziraat takvim: .. 
21.10 Müzik : Şarkı ve türkuler .. 2ı.3rı 
Ronucıma (Kahramanldr saati..) 2Hll 
Müzik : Radyo senfoni orkestrası 22.31) 
Mem!cht saat ayarı. ajans haberleri ve 
borsalar "Z2.45 - 22.50 Yarınki program 
Ve kapanış .. 

BUGÜN Ul.EDE 
3 BÜYÜK .FİLİM 2 TÜRKÇE 

1 - Tt)~KÇE SÖZLÜ ŞABKIU 
CEMiLE (Hurmalar Altmda) 

2 •• KEŞİF ALAYI 
EROL FLYİ.~ {Türkçe) 

J - CANİ' F,R SEllRi 
4 - RENKLi MiKi 

~atıhk T raktör 

o1unur. 3264 (1457) 

USAK ASLtYE MA.HK.EMESt Ti
cAfiET DA!RESlNDEN: 

.35 beygir kuvvetinde Drink mar
kalı bir traktör ve üçlü pulluk. bir 
Diskaro, bir merdane ve 8 ince su 
dürhünü satılıktır. Taliplerin İz
mir - Kemeraltında Meserret ote- ' 
linde saatci B. Nafize müracaatları. 

1-2 (14S3) 
~~ 

Karar: Uşakın t.nuhey nahiyesi mer
kezinde müteşekkil (mahdut mesuliyetli 
Ulubey dokumacılar kooperatifi) mec

tzM:tR ASLtYE TİCARET MARKE- ilisi idare reisi Veli Yandım namına or-
MEStNDEN: taklardan Yakup Güler tarafından mah-

Saray köyden !Zlnire sevkedilmekte k<>meve müracaatla: 
olduğu sırada vagon içinde zuhur eden Uşakın Ulubey nahiyesi merkezinde 
ya.ııs?ın neticesinde hasara uğrayan yerli 1 kul'Tl1ak istedikleri (mahdut mesuliye1li 
dokunmuş ipekli, pamuklu vesair men- Ulubey dokumacılar kooperatifine) ait 
.sucatın açık arttırma suretiyle satılma- esas mukavelı:>namesi icra vekilleri he
sına mahkemece karar verilmiştir. Bele- vetinin 23/31942 tarih ve 2/17590 sayılı 
diye de11aliye :resmi ve ihale pul bedeli kararnamesiyle yüksek tasdika iktiran 
alıctya ait olmak üzere satış, 17/61942 etmis hulundui?undan. ticaret kanunu
Çarşamha günü saat 9 da ve tahmin ola- nun 482 nci maddesi d<>llletiyle 300 ncü 
nan kıymetlerinin yüzde yetmiş beşini madde matufu olan 299 ncu maddesine 
~ulmadıb takdirde 1916/942 Cuma gü- tevfikan muktazi tasdik ve tescilinin ya
nü saat 9 da esyamn bufonduğu (Eski- pılmasını istemeleriyle, bu hususta du
mahkP.me önünde Ömera~a) hamnda ya- ruc::maS'l7. yapılan tetkikat sonunda: 
pılacaktır. İsteklilerin muayyen saatte Tiearet kanununun 4R2 nci maddesi 
orada bulunacak satış memuruna müra- d .. 1Afatiyle 3/'IO rıcü madde matufu olan 
caatları lüzumtı :ı~n olunur. 29g ncu maddesi mucibince {mahdut 

3282 (1459) m-ulivetli mubey dokumacılar koope

1LAN 
60 lira ücretli alat ve parça depo me

murluğu ile 60 lira ücretli garaj katibi 
ve takım memurluğu milnh:ıl.lir. Tallp
lerin orta mektep tahsili ve askerliğini 
yapmış olmaları şartiyle imtihan için 
13 61942 Cumartesi günü saat 16 da oto
büs idaresine müracaatları. 

3285 (1460) 

BVGVNTANDA 
2 BÜYÜK TÜRKÇE FİLİM 

rat;fiııin) ta_c::iHk ve tesciline ve keyfiye
tin Ankara. İstanbul ve tzmirde çıkan 
r.a:ı:Pt<>lerle ilamna ve (3~0) kuruş harcın 
isteklilerden alınma.c;ma temyizi kabil 
o1mak üzere 2815/942 tarihinde 403/238 
No. ile karar verildiği üan olunur. 

ZA Y! 
1941 senesinde lzrnir 2 nci erkek lise

sindPn alınış olduğum 309 nolu diploma
mı kaybettim yenisini alac::ığımdan eski
sinin hükmü olmadığını Han ederim. 

Buca Özdemir sokak 7 nolu evde Ab. 
dullah oğlu İsmail Altınel 

n F.'J.'OR 
BAHAÖZK.AM 

K A ŞEL E R ' 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve flittiin ağrdarı derhal lıeser- ,. 
Sıhhiye Vekaletinin ruhsatım haizdir. İcabında ~nde (3) kase alınabilir .. 

"~"ili v et Daimi Encümeninden: 
No. Muhammen Teminat 

Nevi Eek.i Yeni Kazası Mahalle.si bedeli miktan iza-
Sokak Lr. Kr. Lr. Kr. hat 

Dükkan 8 8 Urla Yeni Demirciley 250 00 18 75 
Dükkan 6 6 Urla Yeni Demirciler 250 00 18 75 
Fmn 14 11 c Yenice Kemalpaşa 1000 00 7S 00 
Kahvehane 46 5 2 c Yenice Kemalpap 800 00 60 00 
Dükkan 49 39/41 c Yenice Kemalpaşa 500 00 37 50 
DükU.n 3 7 1 l /J 2 f.c Hacı !sa Köprübaşı 500 00 3 7 5 O 
Dükkan 35 9 c Hacı İsa Köprübaşı 500 00 37 50 
Dükkan 33 7 c Hacı tsa Köpriibatt 2SO 00 18 7S 
Dük.kan 31 5 « Hacı İsa Köprübaşı 250 00 18 75 

1 - Yukanda evsaftan yazılı Urla kazasında kain idarei hususiyei vilayete ait 9 parça gayri menkulün mülkiyet
lerine talip zuhur etmediğinden 2490 numaralı kanunun hükümleri mucibince 2/6/ 942 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla satılması tekarrür etmiştir. 

2 - Muvakkat teminat miktarı her gayri menkulün hizasında gösterilmiştir. Talipler bu miktar teminab muhasebei 
hususiye veznesine yatırarak makbuzlarını encümeni vilayete ibraz edeceklerdir. 

3 - Şeraiti müzayedeyi görmek istiyenlerin her gün vilayet daimi encümeni kalemine ve bahçeliler hanında mu
hasebei hususiye varidat müdürlüğüne ve pey sürmek isityenlerin de vilayet encümeninin toplandığı her pazartesi 
ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar en.cümeni vilayete müracaatlan ilan olunur. 7 1 1 3140 ( 1411) 

• ili yet Daimi E •. • d nctI menın en : 
muhammen Teminat 

Nevi No. Kaza!ll bedeli Mikdarı izahat 
Maha11esi sokak L. K. L. K. 

- - - -
Dükkan 27 Menemen Ahdııdır Şehit Kemal 250 18 75 Tamamı 

l - Yukanda evsafı yazılı Menemen kazasında kain idarei hususiyei vilayete ait bir bap dükkanın mülkiyetine ta
lip zuhur etmedeğinden 2490 numaralı kanunun 43 ncü maddeleri mucibince 4/6/ 942 tarihinden itibaren bir ay için
de ve pazarlıkla satılması tekarrur etmiştit. 

ı ··İNKILAP 
lıahramanı ('l'ürlı~e) 

2 - SEKİZİNCİ DÜNYA 
HARİKASI Hastalarını her gün Tilkilik ecza- 2 - Muvakkat teminat mikdan 18 lira 75 kuruş olup talipler bu mikdar teminatı muhasebeyi hususiye veznesine 

nesi karşısındaki ( 4) numaralı mu- yahrarak makbuzlannı encümeni vilayete ibraz edeceklerdir. KİNGKONG 
TÜRKÇE MÜmiş FİLİM 

ayenehanesinde kabul eder 3 - Şeraiti müzayedeyi görmek isteyenlerin her gün vilayet daimi encümeni kalemine ve bahçeliler hanında mu-
TeJefon : 2283 (1357) hasebeyi hususiye varidat müdürlüğüne ve pey sürmek isteyenlerin de vilayet encümeninin toplandığı her pazartesi 

•.i•lllliııiıllıillllnlllliıl•••••liıiıilıiııilA.I ' günü ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 11 15 3215 { 1461) 
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SiYASi VAZIYEr 
••••••••••••••• 

Italya harbe 
han~i hesap
larla jlİımiş? 

s:uıııtan sonrauDoymuşn 
ve <<Doymamış» lar Jıal· 
mıyacafı, bir dalla da 

harp olmıyacalı?
'Radyo gazetesi dün İtalyanın harbe 

~:.rişinin üçüncü yıldönümü olduğunu 
l ııydettikten sonra diyor ki: 
Şimdi anlaşıldığınn göre İtalya 1939 

senesi ilkbaharında, yani harp çıkmaz
dan evvel Almanya ile ittifak etmiş, fa
kat henüz harp hazırlıkları tamamlan
mamış olduğu için üç sene içinde harp 
çıkarılmaması da taahhüt edilmiştir. 

Fakat harbin önüne geçilememiş, an
cak İtalya bir müddet müttefikinin ya
nında harbe girmemiştir. 1940 senesi ilk 
baharında Almanlar tarafından Norve· 
çin istilası İtalyanlar üzerinde büyük 
bir tesir yapmıştır. Norveçte, dnr sular
da hava kuvvetlerinin deniz kuvvetleri
ne Ustün olduğu anlaşılmış. İtalya Ak
de!1izi Skajarnk denizine benzetmiştir. 

Italyanın harbe girişinde bunun da 
Fransanın yıkılmak üzere olduğunu an
laması ve İngilterenin de hemen yıkıla
cağını zannetmesi kadar müessir oldu
i;.ıu anlaşılmaktadır. 

Amerika hariciye müsteşarı Sümner 
Vels tarafından •Harp o1ülcri günü• 
münasebetiyle söylenen ve dün de bah
settiğimiz söylev her tarafta ehemmiyet
le knrşılarumş ve büyük bir ilgi uyan
dırmıştır. Söylev, Amerika gibi büyüle 
ve bugünkü mücadelede en önemli rolü 
oynadığına şüphe edihniyen bir devletin 
harp ve dünyanın nizamlanması hakkın
daki görüşlerini ve harpten sonraki du· 
rumunu göstermesi münnscbetiyle müs
tesna bir kıymeti haizdir. 

V els, Amerikanın harpten evvelki in
firatçı siyasetini tenkit etmiş ve bu yüz
den harbin çıkmasından dolayı mesul 
olduğunu, bu sebeple de her kesten ev
vel harbi kazanmak için ağır fedakarlık
lara kntlanmak zaruretini belirtmiş ve 
harpten sonra sulhun devamını temin 
için diğer devletlerle işbirliği yapılması 
lüzumuna işaret etmiştir. Vels ayni za
bıanda, servetlerin de adilane bir taksi
:ne tılbi tutulması zarurt olduğunu ve 
rlık •Doymuş ve doymamış• gibi iki 

sınıf kalmıyacağını da bildirmiştir. 

Harpte üçüncü yıl 
---*·----

ltalya dün 
''2 . l ,, ncı yı ı 

bitirdi 
-*-

Zafere Jıadar harbe azi· 
miz 11e donanmamız 

hala 1ıa1111etlf diyorlar ... 
Roma, 1 O (A.A) - Stefani ajansı 

bildiriyor: İtalya bugün kıtalar harbine 
giriıinin üçüncü yıl dönümünü idrak et
mektedir. İtalya bu ikinci yılın sonunda 
yalnız ayakta kalmakla kalmıyor, müt
tefikleri Almanlar ve Japonlar yanında 
onların mukadderatını da paylaşıyor ve 
son zafere birlikte yürümeğe azmetmiş 
bulunuyor. İngiltere bu harbin başından 
beri adalarını ve uzak doğuyu ihmal ede 
rek kuvvetlerinin en büyük kısmını Ak
denizde toplamıştır. Yine en büyük mü
dafaa ve tecavüz harplerini bu bölgede 
vermiştir. 

Jurnala Ditalya diyor ki: Britanya 
imparatorluğu Akdenizde ve Libyada 
döğüşmek zorunda olmaaaydı Almanya 
ve Japonya karşısında vaziyeti büsbü
tün değişebilirdi. 

ALMANLAR lT AL YANLARIN 
KOLTUKLARINI 
KABARTIYORLAR 
Berlin, 10 (A.A) - Bütün gazeteler 

İtalyanın Avrupa davasına büyük hiz
metini belirtmektedirler. 

DONANMALARI 
KUVVETI..t iMiŞ 
Roma, 1 O (A.A) - Deniz günü mü

nasebetiyle Amiral Rikardo şunları söy
lemiştir: 

c- Filomuz kayıplarına rağmen 
kuvvetini muhafaza ediyor. Bu hal yeni 
savaş şutlarının yaratılmasına imkan 
vermektedir.> 

ViKTOR EMANOEL 
ABiDESi öNONDE 
Roma, 1 O (A.A) - l talyanın har

be girişi münasebetiyle Viktor Emanoel 
abidesi önünde askeri tören yapılmış, 
Alman ve 1 talyan kıtalan selnm resmini 
ifa etmiştir. Mussolini, kralın yanında 
olarak abideye çıkmış ve meçhul asker 
önünde eğilmiştir. 

PARTİDEN SELAMLAR 
Roma, 10 (A.A) - Faşist partisi sek

reteri İtalyanın harbe giriş günü müna
sebetiyle başkumandan general Kave
leroya ve İtalyan filosu ba~miraline bi
rer mesaj göndererek partinin selamla
nnı bildirmiştir. 
dalda bi radet fotograflı hüviyet cüzda-

JfEHI ASIR JJ Haziran Perşem 

FRANSIZLAR VE HARP 
---*·---

Mihver za-
, ferine ina
nan pek az .. 

-*-AMiRAL «LIHI)) BÖYLE 
SOYLIYOR 
-*-Va.şingtonl 1 O (A.A) Royter 

ajansı bildiriyor: Basın konferansında 
Amerikanın Vişi elçisi amirnl Lihi şun
ları söylemiştir: 

c - Muhtelif Fransız hükümetleri 
birleşik devletlerle diplomatik mün,se
betlerin idamesi. fikrini muhafaza etmiş· 
lerdir. Fransızların biiyük çokluğu 
Amerika taraftandır ve müttefiklerin 

Harp istihsalatı ... 
Anglosak-

•• Mecliste dünkü müzakereler 
?l son sanayıı 

birleşti 
-*-8. Çörçil, B. Ruz11elt na· 

Yol ve köprü inşaatı 
için teahhüde girişilecek 

mına da demeçte bulu· • .. 
naralı bunu bildirdi- tlıi yenı mebus and _ıçti •• K~~n~. 11e_ı:gisi 11e 1'öy 
Londra, 10 (A.A) - Çörçil kendi Ofıufları iŞieri gorÜfUldu-

adına ve Ruzvelt adına yaptığı demeçte Ankara, 10 (A.A) _ Büyük Millet Ali Fuat Cebesoy söz alal'alı. fP!5 ,·ır 
lngiltere ve Amerikanın bütün kaynak- Meclisi bıımin Dr. Ma-'l.ar Germ"""'"' k rü1 1 k -n~ 
1 b l -o-· ;c.ıı ...... u öp ·· er inşaatı için ge ece ,.~ ~ 
arının ir e§tirilmesi için müşterek bir başkanlığında toplanmış ve müzakereye 

istihsal kaynak ve iaşe ofisi kurulduğu- başlanırken Kocaeli mebusluğuna seçi- mil teahhüde girişilmesi baldnndald 
nu bildirmiştir. len Hilmi Ertel ile Bursa mebusluğuna nunun tereihan ve müstacelen :m1bBlııtf' 

YILDA 60 BiN UÇAK s~ilen Dr. Telat Tiıner and içmişler- resini istemi§ ve bu dilek kabul e ~ 
MUHAKKAK dir. rek bahsedilen kanunun m~e 

har~i .kazanacağına kanidir.> Kolombiya, 1 O (A.A) - lstihsalat 
Lih.i, mareşal Peten hakkında hayran §Cfi Nel90n, Misuri üniversitesinde 

Bunu müteakip nafia vekili general geçilmiştir. 

l.J~ını .izhar etmi§ ve ihtiyar mareşalın söylediği bir nutukta bütün tahminlerin 
bırleşık devletlerle diplomatik münaııe- üstüne çıkması için birleşik Amerikanın 
betlerin devamına büyiik ehemmiyet mümkün olmıyanı dahi yapmakta oldu
~erdiğini söylemiştir. Elçi §Öyle dem~ ğunu bildirmiş, biTleşik Amerikannı bu 
tır: yıl 60 bin uçak yapacağını güvenle söy-

. c :-: ~eni~ bildiğime göre Petenin !emiştir. 
Hındıçınıdekinden başka hareketlerin
den hiç biri mihver devletlerinin i§ine 
yaramamıştır.> 

····ııi;· i~ğ'il'~-d~~i~~j·: ·:· 
tısının kazandığı 

muvaffakıyet 
-·-Londra, 10 (AA) - Arnirallık da

iresinin dünkü tebliği : Turbufont 
denizaltımız orta Akdenizde büyük 
bir muvaffakıyetle neticelenen de
niz hareketi yapmıştır. Turbulent 
bu seyahatinde Libyaya doğru olan 
mihver iaşe hatlarına tesirli hücum
larda bulunmuş, orta büyüklükte üç 
iaşe gemisi ile Nevigator sınıfından 
1628 tonluk bir İtalyan destroyerini 
ve küçUk bir ticaret vapurunu batır-

• rnıştır. .... -- - - -il-••··-·· .. '-·-·-·-·-·· .. · 
istihsali 

aı ttıracaklar 
---*---

BU YIL YALNIZ KISA TA· 
TILLER VERECEKLER 

HAVALARDA ALMANYAYA 
KARŞI tŞ BtRUct 

Londra, 1 O (AA) - Hava nazın 
muazzam Amerikan hava teşekkülleri
nin lngiliz hava teşekkülleriyle iş birliği 
için plinlar hazırlandığını söylemiştir. 

--•·"""-A..-.,,c;OWll'tl--

Amerilıan nüfusu bir 
yıJda ı milyon 82 
bin arttı.. 
VaŞngton, 10 (A.A) - Amerika Bir

leşik devletlerinin nüfusu 1 haziran 1940 
ile 1 haziran 1941 arasında bir milyon 
82 bin kişi artmıştır. Nüfus sayımına da
ir yapılan istatistiklere göre geçen bir 
haziranda 133 milyon 39 bin olan Ame
rikan nüfusunun 1930 ile 1940 arasında 
yıllık artış rnikdan ortalama olarak 889 
bindir. Buna göre 1940 senesindeki ar
bş vasatiden 193 bin fazladır. Bu da bil
h;ıssa ticaret ve endüstri sahalarında fa. 
aliyetin çoğalmasına atfedilmektedir. 

-------·------Bulgarlstandalıi 
IJeyetlmfz döndü .. 
Edirne, 10 (A.A) - Uzunköprü 

Edirne deıniryolunun işletilmesine ait 
hususları tesbit için Sofyaya giden Türk 
heyeti buglin Bulgarista.ndan şehrimize 
dönmüştür. 

Ay başından itibaren 

lnhisarın çay ve kahve 
satışları başlıyor 

İnldsarlar VeJılli dün lstanbula gıttL. 
İstanbul, 10 (Yeni Asır) - İnhisarlar 

vekili Ş(?hrimize gelmiştir. 1stanbulda 
bilhassa kahve ve çay inhisarı ~eriyle 
meşgul olacaktır. Beyanatında demiş
tir ki: 

JAPON ZAYIATI 
{Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Daç Harburda 14 düşman uçağı dü
şürülmüştür. 

Japon kayıpları batan bir tayyare ge
misiyle ağır hasara uğrıyan diğer bi:r 
tayyare gemisinden ve hasara uğnyan 
bir kruvazörden ve üslerine dönmiyen 
35 uçaktan ibarettir. 

JAPON FİLOSUNUN KUVVETİ 
NE KADARDI? 
Vaşington, 10 (A:A) - Midvay ada

larında vuku bulan deniz harbine işti
rak eden Japon filosu dört zırhlı, 6 uçak 
gemisi, dört ağır ve beş hafif kruvazör
le 34 destroyerden, bir çok taşıttan ve 
200 uçaktan müteşekkildi. 

- lstanbulda bir hafta kadar -:ı 
k.alete bağlı müesseselerin muhtelli 
}eriyle meşgul olacağım. Gelecek 87 
ve kahve satışları tarafımızdaıı 
caktır. 

ITALYANLARA GORE 
Roma, 10 (AA) - İtalyan teblill~ 
Marrnarikin muhtelif k~ 

şiddetli muharebeler olmaktad.a. Dtli
manın büyük zırhlı kuvvetler ~ 
sinde yaptığı karşı hücumlar pU.s~ 
müştür. 

İtalyan - Alman avcıları btıyük .... 
yet göstermişler 17 Kurtis d~ 
lerdir. İki tayyarcmiz dönm~, 

--l)""""";t.-.,,'WONV__,,,A__,.t:u---

YUHAHİS'J'AHA 
YENİ .YARDJMl.AR 
Atina, 1 O (A.A) - tki k'f'eç 'Vl8lllP'" 

nı Yunan halkına dağıtılmak üzere 11 
bin ton un ve erzakla Pireye ge~; 
Bu erzak Kızıl haç eliyle hallı:a ~ 
taktır. 

Vels bilhassa harpten sonraki sulhta 
emperyalizmin yeri olnuyacağını, em
peryalizmin artık nihayet bulduğunu, 
milletlerin hürriyetlerinin esas olarak 
'.anınac.:"lğını da söylemiştir. 

~------~-------- -----•- ---*--
Havdrl.he Ber Budapeşte, 10 (A.A) - Führcrin Uzak Şarkta 

Çin - Japon bo
ğuşması şiddetli 

DAÇ HARBUR HARBİ DEVAM 
EDİYOR.. 

Vaşington, 10 (AA) - Bahriye na
zırlığının şimdi Daç Harbur çevresinde 
yapılmakta olan deniz muharebesi hak· 
kında malfunat verecek durumda olma
dığı bildirilmektedir. 

--•"""•,,_.,,,o""""""'---
Ame,.ilıa saltillel'i!ftdfQ 
yeni batırmalar .. A FRIKA HARPLERi 

(Bnştarah 1 inci Sahifede) 

Seyyar kollanmız bntı istikameinde 
~üşman münakale yollarını hırpalamağa 
'-levnm etmiştir. Bu hareketlerden iyi ne· 
ıce nlınmışbr. 

Merkez bölgesinde zırhlı birlikleri
mizden bir kafile ile düşman zırhlı kuv
vetlerimiz arasında uznk mesafeden top
çu düellosu olmu§tur. 

Kahire, 10 (A.A) - Britanya kuv
vetleri karargfilunın tebliği: Sirenaika 
hareketleri Birhakemde toplanm~c;tır. 
;Hava kuvvellerimiz bir Messerşmit 109 
"lüşürmüşlerdir 8 - 9 Haziran gecesi bir 
Iariken düşürdük. Mürettebattan dört 
.işi esir edilmiştir. 
Uçaklarımız Kandiyaya hücum etm~ 

~dir. Bir uçağımız dönmemiştir. 
INGILIZLER H.&.KIM 
Londra, l O (A.A) - İngiliz kuv

retleri Libyn savaş alenına hakim olma
a devam ediyorlar. Bu üstünlük kc~ 
ilerine sakatlanan tankları tamir etmek 

jmk&nını vermektedir ki bu cihet 
general Riçiye son iki gün içinde Alman 
~ırhlı kuvvetlerine ağır kayıplnr verdir
miş olduğu için bilhassa önemlidir. 

KA Ti HARBE OOORU 

Londra, 1 O (A.A) - Royterin as
l.:eri muhabiri Annnlist yazıyor: Al· 
'llanların bütün gayretine rağmen durum 
da mihverciler lehinde bir değişiklik 
yoktur. Romel Birhakemi zapt için sar
fettiği gayretlerden sonra durmağn 
mecbur olmuştur. iki taraf bu durğun
luk devresinde yaralarını ııarmağa ve 
kati neticeyi verecek olan muharebeye 
tekrar hazırlanmağa çalışmaktadır. Za
fa düşen Almanlar hedeflerinden bir 
kısmını fedaya mecbur olmuşlardır. Ro
mel Birhakemde israrlı hiicumlarla mü
dafiilerin iaşeleri tükeneceğini sanıyor 
ve bunların fedakarlıklarını hiç hesaba 
katmıvordu. 

BIRH.&.KEM CiVARINDA 

. • umumi karnrgfilundan dönen başvekil 

I• d t•• Karlay şunları söylemiştir: in e Cenaze O• • - ilk büyük ödevimiz harbe işti
rak idi. İkinci ödevimiz endüstri istih· 

• en 1 sallerini azami hadde çıkarmaktır .. Alya pi 1 manyada edindiğim intibalara göre önü-
-----* müzdeki yaz istihsali azatcl hadde çı-

karmak kat'i bir zarurettir. Bu mcrn
B. Hitler tabuta Hasyo• lekette hiç bir tereddüde ve gevşemeğe 
nal Sosyalizmin en bü· miisaade edilemez. Bu yıl yalnız kısa 
yülı nişanını Jıoydu... 1 tatiller olacakt:,: 

Berlin, 10 (A.A) - Hitler, Göring ve F • •- f b 
Himler, Haydrihin cenaze töreninde ha- ra nSJZ ç; mentO a • 
zır bulunmuşlardır. Haha da bu törene • k I h d 
iştirak etmiştir. rı a arı ava un 
Hiınler: ıHaydrihin ölümü ile Nasyo- h b I k 

nal Sosyalizmin yeni bir kurban daha 0 m 3 8 0 a Ca ... 
verdiğiniD söylemiştir. 

Hitler Haydrihin tabutuna Nasyonal 
Sosyalizmin en büyük nişanını koymuş
tur. 

General Toddan sonra bu nişanı alan 
ikinci adam Haydrihtir .. 

tebliği: 
Şimali Afrikaôa dün de şiddetli mu

harebeler olmu~ İngiliz karşı hücumln
n kanlı zayiat verdirilerek püskürtül
müştür. 

AFRiKA HARPLERi VE 
ViŞIDEKILER 
Londra, 1 O (AA) - Müstakil Fran

sız ajansı bildiriyor: Vişi erknnı Birhu
kem harbi hakkında neler düşünüyor
lar) Bunlann vicdanları, Hitlere karşı 
olan vecibeleri Fransız gurununun önü
ne geçirecek derecede ölmüş müdür) 
Hiç şüphesiz hayır. Petenin genç Fran
sız askerlerinin cesaretinden mütehassis 
olduğu muhakkaktır. General Veygand 
ise Afrikada canlanan genç Fransız or
dusunun Almanyaya karşı kazandığı 
muvaffakıyetlere iştirakten mahrum ol
duğuna her halde teessür duyuyorour. 

HOR FRANS17J..AR1N 
AZMi VE HiZMETLERi 

----*' ___ _ 
ingllizlerln bunu e11wl· 

den haber 11ermelerl 
doğru mu, değil mi? ... 

-*-Londra, 10 (A.A) - Bazı Fransız şe-
hirlerindeki çimento fabrikalarının bom
bardıman edileceği neden radyo ile ih
tar edildiği sorulmuştur. 

Bir mebus bu ifşaat dolayısiyle fazla 
pilot kayıbına sebebiyet verilip vcril
miyeceğ!ni öğrenmek istemiştir. 

Snlfilıiyettar nazır radyo ile ihtar ya
pıld•ğı zaman bütün bu noktaların harp 
konseyince nazarı itibara alınmış oldu
ğunu söylemiştir. 

---o---
.Japon obüslerinde 
Zehirli gaz •• 
Çunking, 10 (A.A) - Bir Çin askeri 

sözcüsü zehirli gaz meselesi hakkında 
şu demeçte bulunmuştur: 

- Düşman tarafından sağlam olara~ 
bırakılan obüsler üzerinde yapılan tet
kikler zehirli gaz mevcut olduğunu gös
termektedir. 

Kahire, 10 (A.A) - Dünkü orta Londra 10 (A.A) - cDef olunuz!> 
şark t"blivi: Dü<1man iaşe hatlarına kar-

1 
Birhiik:m hür Fransız kuvvetleri 

----o----
Polon a 11e Çefıoslo11afı· 

şı hnr .. k8ttn bulunan kollarımızdan biri komutanının Almanların cteslim olu
bir miktar esir almıştır nuzb talebine verdiği bu cevabı (Devli 

ya onfederasyon 
yapıyorlar .. 

Londrn, 10 (A.A) - Polonya ve Çe
koslovakya arasında konfederasyon 
harp esnasında ve harpten sonra siya
setlerinin hayati umdesi olacağı bildiril
mektedir. 

----·*·----
A11ustralya cephesinde 

Jıarıılılılı tayyare 
fıücumiarı yapıldı 

Melburn, 10 (A.A) - Salamon adala
rında 13 dilşman avcısını hasara uğrat
tık. Tayyarelerimiz Timorda düşman te
sislerine taarruz etmiştir. Otomobillere 
bir kaç tam isabet olmuş, yangınlar çık
mıştır. 

BiR JAPON DENtZAL TISI 
DAHA BATn 
Melhurn, 1 O (A.A)" - Cenup batı 

müttefik kuvvetleri karargahı tebliği: 
Müttefik kuvvetler Yeni Ginede Laye 

de düşman üslerine taarruz etmiş ve bü
yük yangınlar çıkarmıştır. Bir düşman 
denizaltısı da Avustralya snhillerine ya
kın bir yerde tayyarelerimiz tarafından 
batırılmıştr. 

ÇİN - JAPON BOOUŞMASI 
Tokyo, 10 (A.A) - Domei ajansının 

bildirdiğine göre Yunnan eyaletinde Lo
Tieng dolaylannda 31 mayıs sabahı ta
arruza geçen Japonlar hızla ilerliyerek 
Lo şehrinin doğusuna geçmişler ve Pen 
Gon bölgesinde 36 mcı ve 80 inci Çin 
alaylarmdan üç bin askeri yok etmiş
lerdir. Çin kıtalan dağıtılmış, 6 haziran
da bu çevrede temizleme işi bitmiştir. 

----o---
Son ingUlz 11e Alman 

Ha11a hee~.anları.:. 
Roma, 10 (A A) - Rc.sml tebliğ: İn-

Tokyo, 10 (A.A) - Japon umumi ka
rarg~lunn göre Daç Harbur bölgesinde
ki hareketler sırasında 14 düşman tay
yaresi düşürülmüştür. 

ALOİSYEN ADALARINDA 

Tokyo, 10 (A.A) - Japon umumi 
karargahının tebliği : Japon harp gemi
leriyle kara kuvvetlerinin işbirliği sa
yesinde 7 haziranda loisyen adalarında 
bazı mühim mevkiler ele geçirilmiştir .. 
Bu bölgede hareketler devam ediyor. 

MtDVA Y HARBt BiR 
AMERtKAN ZAFERiDiR 

Nevyork., 1 O {A.A) - Nevyork Tri
bun yazıyor: Bundan önce muharebele
re ne isim koyacnklnrını tayin hususunda 
istical eden Japonlar bu defa Midvay 
harbi hnkkında garip bir sükut muhafa-
za ediyorlar. Dnç Harbura yapılan japon 
akını Sevay adalanna daha kolay bir 
hücum jçin bir şaşırtmaçtı. Donanma
mız ve hava kuvvetlerimiz zafere yak
laşmışlardır. 

Diğer bir Amerikan gazetesi diyor ki: 
Midvay muharehesi bizim için büyiik 
zaferdir. Altı ay evvel ihanet bahasına 
zafer kazanan millet şimdi cezasını çeki
yor. Bir Amerikan uçak gemisinin batı
rılmasına mukabil Japonlann 15 harp 
gemisi büyiik ha98ra uğratılmı~. bir çok 
harp gemisi de babnlmı~tır. Dü~man 
yüzlerce tayyare kaybetmiştir. Japonlar 
muvaffakıyetler yeline hezimetlerin, 
ümitler yerine ümitsizJiklerin kaim ol
duğunu görüyor ve ellerinde ihanetten 
ba~ka bir ~ey kalmamış bulunuyor. 

gilizler Taranto üzerine yeniden infilik YENi JAPON 
ve yangın bombalan atmışlardır. Şimdi. MUV AFF AKIYETStZLiKLERt 
ye kadar 20 ölü 74 yaralı sayılmıştır. Çı-
kan yangınlar söndürülmüştür. Halk Londra, 1 O (AA) - Japonlar Mid-
suk-0.neti muhafaza etm~tir. vaydan ba~a diğer bazı noktalarda da 

ALMAN H"OCUMLARI bozgunlar vermişlerdir. 
Askeri bir kaynaktan bildirildiğine Büyük bir kafile hiç zarar görmeden 

göre Alınan savaş tayyareleri dün gece Hindiııtana gelmiştir. Sidneye yapılan 
lngilterc klyılarında silfilıiyctli keşif ha· denizaltı hücumları akim kalmı§tır. 
reketleri yaparak doğu tngilterede lngiliz kuvvetleri Mndagasknra mun-
ehemmiyetli bir limanı bombardıman tnzam surette sevkedilmektedir. 
etmişlerdir. Bu bombardımandan iyi ne. Son günlerde büyijk bir kafile daha 
ticeler alındığı anlaşılıyor. Hindistana varmıııtır. Hint oseanında 

Berlin, lO (A.A) _ Alman resmi teb- müttefik münakale yolları açılı: tutul-
liği: maktadır. Yerine varan her kafile düş. 

Tank, piyade, top~u ve pike bomba M"ylin) baş makalesine geçirmiştir. Bir 
U<'ı>klan tarafından Bırhakeme karşı ya- Hakemde çevrilen ve arasız hücumlara 
pılnn şiddetli bir hücum şiddetli ııavnş- mukavemet eden hür Fransız müdafile
larda~ s?nra. püskürt~lm~ştür. Ha~a _kuv ri bü.ün tarruzlara karşı mevzilerini 
vetlcrımız bılhnssa Bırhnkem kesımındc muhafaza ediyorlar. Hür Fransızlar ynl 
kara kuvvetlerimi2i faal bir surette des- nız Libyadn değil, ayni zamanda Suri
tcklcmi,lerdir. Adı geçen kesimde düş· yede, Habeşistnnda, Çat gölü kıyıların· 
man asker topluluklarına muvaffakıyet- da da şerefli mevki almışlardır. Çöl ku
li lı,UC'.urnlar ~apılmıştır.. . munda dalgalanan Loren haçı general 

Hava kuvvetlerimiz gece Grct Yar- mana indirilmiıı bir darbedir. 
----o---- muta hücum ederek ağır bombalar at- AMİRAL KİNG'İN BİR TELGRAFI aç A an denizaltısı mışlardır. 

Knır.-hts Bırdge kesımınde faaliyet De~oliin Fransız askerlerine itimadının 
mnhrlııt olmustur. yerinde olduğunu gösteriyor ve Fransız 

lKt TARAFIN VAZ1YETt kurtulu<1unun bir işareti oluyor. 
Londra, lO (A.A) - Libyada iki taraf Londra, 1 O (A.A) - General De-

Uç gün evvelki mevkiler"ni muhafaza srol Birh&kcmde Fransız kuvvetlerine 
ediyorlar. kumanda eden general Küige telgrafın

da diyor ki: 
ALMANLARA GöRE Bütün Fran ızlar size b hyor ve sı-
Berlin, 1 O (A.A) - Alman resmi zinle iftihar ediyor. 

b tırı dı? ... Londra, 10 (A.A) - Dlişınanın küçük Vaşington, 10 (A.A) - Amerika de
Londra, 10 (A.A) _ Bahriye Nnzırı bir bomba teşekkülü batı kıyısı üzerindE' niz kuvvetleri :baş kumandanı amirn1 

bugün A vnm Kamarasında beyanatta dolaşarak bir kaç bomba atmıştır. Öğle- King Midvay zaferini kazanan Pasifik 
bulunmuş, iharbin başından beri kaç Al- ye yakın iki alfirm verilmiştir. kumandanına mesajında ezcümle diyor 
man denizaltısı bntırıldığını bildigi, fo. DOKTOR GOBELSİN GÖRÜŞMESİ ki : Büyü Midvny muharebesinde kanı. 
kat rakam veremiycccğini söylemiştir. Berlin, 10 (A.A) - Propaganda nazı- deniz ve hava kuvvetlerinin gösterdik-
Nazır bundan ancnk düşmanın fnydala- rı Dr. Gobels, Bohemya ve Moravya hi- leri muvaffakiyctlerin hayranıyız. Silah 
nacağını, rakamların neşri İngilizlere hiç maye hükümcti propaganda nazırı Mo- arkadaşlnrımızın bu harbi düşman iç:n 
bir menfaat vermiyeceğini ilave etmistir. ravc ile uzun bir görüşme yapmıştır. bir cehenneme çevireceklerine eminiz. 

Bcrlin, 10 (A.A) - Alman :resmi lt· 
liği : Denizaltılarımız Amerikmı ıdP
rında 41 bin tonilato hacminde 8 c:Hlf" 
man ticaret gemisi ile ayrıca bir c)gonıl. 
ye gemisini batınnış, diğer blr ~ 
gemisini de torpille hasara uğrotı::uıola*" 
dır. Kanada sahillerinde bir ~ ..
misi top ateşiyle tahrip edllmlştir. 

Roma, lO (A.A) - Resmi tebliğ : 
Atlantikte ~7 bin tonilatosu ~ 

gemisi olmak üzere 38 bin ~ 
düşman gemisi batırdı. 

---o----
Ölen Japonlar için 
Avustralyada törem 
Va§ington, 1 O (AA) - A~ 

lı:aynağından e.lınan haberlere g&re 
neyde bntınlan bir Japon deııiZaıt-Ja 
ölü bulunan dört Japon erine b~ ~ 
rıaze töreni yapılmıştır. 

--lllıllıNV~AOWW---

Eslıi Fransız Jaaua ...., .. 
rı serbest bıralııJınasıdl 

istedi •• 
Vişi, 10 (A.A) - Riom nıabk:ı· 

nin taliki üzerine eski hava nazın · • 
laşambr serbest bırakılmasını iste · 
Adalet divanı bu talebi reddetmiş\ta 

----o----
Amerilıada Gazolin oe 
~auçulıtantasarralı 

Vaşington, 10 (A.A) - B. R 
Gazolinin yalnız doğu Amerika.da 
ile verileceğini, diğer taraflarda 
mikdarda gazolin mevcut oldu~ 
buna lüzum olmadığını söylemi§ ve Jla
uçuklann tasarrufu için bUtün ş 
ri daha az süratle harekete davet et· 
miştir. ---o---
YUHANİS'J'AHDAH 
Almanyaya yeniden 
işçi gidiyor •• 
Atina, 10 (A.A) - Atina b5lgemjııl 

üçüncü erkek ve kadın işçi grubu 23 Ba
ziranda Alınanyaya hareket edecektir· 

---o---
Siyamdalıi yabanaıaro 

dair Jıararıar 
Bankok, 10 (A.A) - Siyamda yab<ı•· 

cıların bazı işleri görmeleri yeni bir lra
nunla yasak edilmiştir. Bu kanun daha 
ziyade küçük sanatları gözönUndc bu
lunduruyorsa da avukatlıkta yab~
rn yasak edilen işlerdendir. Kilçlik n:ııt; 
lek sahiplerinin işlerini bırakmalnn. ~In 
3 ay, avukatlara bir senelik bir mühlet 
verilmiştir. Siyamdaki Çinliler de ya~ 
cı devlet tc-heası sayılrnaktndır. 


