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Ankara, 13 (Telefonla) - Hususi 
mahkemelerin kurulmadıiı yerlerde mi'4 
it korunma suçlarına bakan mahkeme· 
lerin mutaflarma karşılık oluak Aclli
ye vekiletine 20 bin lira tahsisat verlldL 1 Glal ..- a8shalar (ISl Km!!!ar. i i 
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nan mnnderecatmdan mesuliyet bMıl ecUlmeL 

Sivastopol önünde 

* 
Almanlar 
60bin ölü 
verdiler 

-'*-

Ruslara "öre 
Rumen birlik-
leri harcan-

. ikinci Almanlara gö~ mak!8_dır 
* .......... ~ile mal· 

Cephe l·şı· Bazı n .. ühim _lt.dlln,,,,,,,., 
netk:e alamıyoPlaıe. 

* • t • hk A ı Moskova, 13 (A.A) - Bu sabahki 
SEVKET BİLGiN JS ) am ar ~1:~~1: :o=:ede mühim hiç 

1 e Moakova, 13 (A.A) - Sovyet tebli-
lnsiltere - R..,. .....-. imzahınan e e geçtı llne ektir : Alman kıtalan SivastoJ>(ll 

.nifak maa•ı+ıaln ~ llJft çevresinde alır kayıplar veriyor1ar. Son 
IQ cephesi vanhr. Biri. laarp d......U. * gilnlerde yapılan hücumlarda daha çok 
ait olan mabdd ... t hirlili cephui; di- Rumen birlikleri kullanılmıştır.. Dün 
ierl, ~sonra da devam edecek 645 Blokhavz Rumenler dört defa hücum etmişlerdir. 
ellln it hirliii " karpbldı miiz•Mret 200 den fazla Rumen er ve subayı öl-
ceplaesL... Z8 tedildı• es•r milftür. Rumenler ilk mevzilerine geri 

lnsiltere v 19 Ara..... Atlantik be- 1 • dönmii§lerdir. Şimal batı çevresinuo bir 
,...,.metine daymnk Mrp sa~eleri teşkilimiz şiddetli bir çarpışmadan son-
,,.· lııuplen tonra t.kip ~deeı~ li7a- )er alındı ra mevzilerini elinde tutmuştur. Burada 
8lltin ana llatı.ı aa..iade ~ 300 Alman "l::..ı& ı.-1-..... -
...._bilr bubmdakJan haMe, R~ He -*-• u wıu ACU&ll.19w..&· 

bu mahiyette .,_bktan bahaeclil.mi- y..ıa.-. lı . ..a-a-..a ._ I ALMAN KAYIPLARI AÔIRDIR 
:ranta. Harbin llapti bir devreaincle, --• e .......... e •aft 1 Moskova, 13 (A.A) - Unayted Pres 
•=+n ........ aııM:Lw Jıet .-.. •• .,.,... GIRwDP.. muhabiri bildirbıor. 
eltawılde idi. A..ı aM' imi mihver pro- Berlin, 13 (A.A) - . ~ TWnl Kıtalanımz Sivutopo]da brp hü-

Viliyetin bir kararı 

Halkın ekmeğini 
bozanlara ceza •.. 

Hile yapan fınnlardan kesilen unlar 
dün diğer fınnlara v~rildi 

Vali vekili B. Nuri Aıq dün sabah dıiı. halis buğıılay ununa bazı fırm
phrin muhtelif yerlerindeki fırınları Jann ellerinde bhmt olan arpa ve 
teftiş eylemit, çıkanlan emekleri bakla ununu kattıkları, bu suretle aı.. 
&önnilftilr- Tetkik ve tefti§ geç1ren dJklan buiclay unundan bir ıu-ıı .ak-
bazı fmn1arm iyi ekmek çıkarılma- (Sonu SaWfe Z, Stltan 1 da) 

Gen.mıl 1'nıfllco ve Smıno s....,. 
ispanya )tarici ye 
nazırr Romada 

* 
Seran o 

Parise de 
gidecek _._ 

Ylflde yine e.,.,,,.11 ... 
llaıHlealyoP. 

Pari.e. 13 (A.A) - lapanya ~ 
naz+n B. Serano Sunner memleleliaia 
Vifi büyük elçisi 8. Döla Kuerib i1ııi 
söriitmüftiir. Nazır Kont Cianonaa ..._ 
'V'etliai olarak bu aktam Romaya lauekeıt 
edecek •e dirt bet sün blacakm. Dö
niifte Parieten Keçmeai mubtemel6 . 
• vışıoE DURUM 

~ lla 11 1f heniyetten fayda- tebliii: Sivutopol önünde tiddetli hü- cumlarda bulunarak dUpnana alır ka-
....._. ı ...... hiç lraçama,oordu. Meme- cumlardan sonra bazı iatihklmlar ve (Sonu Sahife 4, Stltun 3 te) Libyadaki 11'Qili2 Kumndam Gnem1 Auchmle1c, Genenal Vcıuelle göriifüyor 

·~~~~~~m~~~~~• ~~~------------------------ Libya Harbı· 

Vlti. 13 (A.A) - Mare,al Pe._ 
eltin ~ batıya hareket etmİftİr. Naı;.. 
bun, Kodto.on ve Kutel Modenyi • 
yaret ettikten aoara Tolonda lejyoae._ 
!erin bir toplantısında hazır b~· 
br. 

... tl,le ALma - ltaJ,an ..-tel.-i ln- 7 Hazirandan 11 hazirana bdaı- cephe- ~~lllHWa-PeiltUlı n 11111111111111111 ......... ._ .... _ W. Wldn nin bu ketıiminde 3600 esir, .f I top, 12 

~~·•ı" .. 41...... .. ... -~ ..... --- ... 
t1fin1 il& etm'ı? dL pa almmlfbr. Yirmi 'bin kara maynı top- ------· 11111111111111111111 

.. Ba hwm1- cGç propqandanm lanmııttt. T b d k•• •• 
.......... ,....... milletleri Aı..... (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) emmuz aşın a On) ur _,_.. .,.,...,..... Mihverciler, ayni • 

:.... ·..:-.:-:;-. -:::::::.,: ler beyana taA hı· olacak Aaslo Sa hn'rnn A-..ı.. kadar 
R ' m da ~ 11.ı.nm ana ettllde
dnl, llİDcl cephenin hiç IHr uman qd
... ,..,_, hu ....... etrafmcla Anslo 
Salnoa bummda söriilen Mfl'İ7abn 1air 
•• ....._ w aw,,_. pollt&eı •deva-
-.dan ..... Wr teF -......... 8Ö>"-
11ı---. ş.. itiraf etmeliclir ki Mi
... ecaipliilne Nimen mihftl' propa
....... l6Mit6n tesinis ~ordu. 
~ demolauller, keneli snilletlerine 
........ 7. karp ldSr diiiümleri ~ 
tn::k mranda .... . 

Loadra • 1 ....... .. ... aeliceJi 
temin elmİf, mllaftl' propapnc:lumm 
elinden en Jmn.etll aiWmu ahmtbr. in
.um. .. Sovyetı. birliji, harbin sl
iliiı+•ı• PJel.inde ft harp 1GD1U1 
~ ....... oWuldaran ilan 
............ F .... ı hed ııi:ı ...... 
....... - .... llslmıliNn ........... 
.. ~ ltll.rirle •7dmhia çok la)omel 
......, .Jme...hr. ....._ " a_,., 
... ......... aonanda hiç bir ..... ile top-

Bir Alman aakeri 

Askeri 

BGPp ................. uef,,,.,,,.ında allelePlne Ilı• 
~e IHn'llıneatldeıdyop • lfaldl ...,.._. 
~edelı mcdsenlesl ltllaldıplaft.,...,. ..... ., •• 
Ankara, 13 (Telefonla) - Kömill' YENİ BlR KANUN 
atlpı8 temmuzun ilk sUnOnden iti- Ankara, 13 (Telefonla) - Harp ma
baren beyanname alınmak suretiyfo 16llerinin vefatlannda ailelerine ik
batlanacaktır. Beyannameleri daiıt- ramiye verilmesi için Nedim (Ma
ma birlikleri tadik edecek n satış- latya}, Omnuı Şevki (Konya) ve 
W- tudiki müteakip yapılacaktır. Bekir Keleli (Gaziantep) Büyük 
MUstehliklere daiıtılan kömürlerin Millet Mec1lsine bir kanun teklif et

ıösterilen ihtiyaca sarfedilip edil· tiler. Teklife göre ölen malQl subay 
medliini kont.rol için bir taklı; aervi· ailesine bin lira, er ailesine yGs lira 
si kurulacaktır. (S- Sal+lfe Z, Stltua 1 •> 

hareki ta asker gözile bak11 

* Rom el 
hedef 

değiştirdi 
* Alman zırhlı 

kuvvetleri Ak-

* Vificle :Jine esrarh hir han ~ 
- .......... Bir ~ ....... 
!eıln VJ#e hUcumlan keailcllli gıW 

(Sallu Sahife Z, Süta J tle) 

Çin kuvv~tı~ri 
........................... 

Bazı ŞPhirlPrİ 
••••••••••••••••••••••••••• 

Geri 
aldı 
-*-

romaya vürüyor Japonlar bir 
· ----*- Amerikan ada-==== sına asker çı-

Kahire. , :~:8'7n. ,.. ,... kardılar 
slJiz tebJiii: Din Elademia ceaup böl- - *-
Plinde Pddetli ~ ohnQltm'. .Japon d.........., ..._ 
DiiflDUl uçaklann mtir~ti)'le Elacle- .._._._ 
me hücum etmitle de pibkürtiilmUftlr. ~· We .. 

--- ....,lelwemeii, ,.... hiç .... 
-- u. icliw mBletlerin dahili itlerine 
.... ..-nwis ....... etmlflenlir. 8a 
•lonel tuhlait hic flp.._ Sovyetler 
Wrlitinia ...... ~ ..,.. ..... 

zmw mihver btalan Eladem da)qla- Çunking, 13 (A.A) - Japon batlaft. 

Bu~yaveLlbya harplerin· ~-;ı~~~ ~~;=:::ı.?',.,.:: ~ liklermuz tuafındaa avap zorlaanut Bunlar arasında Fukyang, Yulen, ıı-... 

de Yeni l'eılşıneıer Oldu ::...ı:~h~;~~j. ~ ~~~ (~) -SU§iyanc .... - ........ - ~ olman ..... _ ........... _ ........ ........._ .... · n~ ta&ilit yoktur. Bütün me'nilerimiz meydanı Çin kıtalan tarafmdm ....... 
elimizdedir. blmıp. 1 

Dilw ....... ildaci osplawin .... 

...., .....,_ WriltlWr n· ........... El' d d b 1 k muha-~ ::...S.:.°':-:...ı:-::: .. -. a en e aş ıvan tan ~ 
_..,..,~~- s.hlfe z, s••- • •> , ebesinin neticesi çok önemlidir ~~.'! ?~'!~~~ 

* Y • A .k .ıaponlal'm Jfepmn de· enı men BE 
nlz ............. lledeflel'I 

anlafd....,,.,._ birlikleri In
,piterede Radyo gazetesine göre Libyada İngi

liz müdafaa cephesinin cenup kanadını 
teşkil eden Birelhakimin terki neticesi 
olarak hAsıl olan yeni durwn dolayısiy le * 
İngiliz müdafaa cephesinde bazı sarsın-
tılar olabileceğini dün söylemiŞtık. Bu- Kanadadan del ldP 111111• 
günkü haberler ooyle bir durumun ge- dal' ,..,,.,. ,,....._ 
lişmekte olduğunu göstermektedir. R . 
mel kuvvetleri, ~erin cenuptaki . Loncl~~ 13 (~.A) - Jngiltereye ye
mevkilerinden muntazam çekilmeler'ne ruden mühim miktarda Kanada kuvvet
mAn.i olmak ve İn~eri şirna]de Ak- Jeri gelmiştir. Bu kafile ile birlikte top. 
roma sıkıştırmak için mühim bir haı~ lar, tanklar, uçak ve tank •"YU toplan 
kete giri§mişlerdir. Kahireden gelen h;r da Ket.irilımqtir. 
tebliğde İngilizlerin dayandilclan ve v · ton 13 (AA) _ u.~ 
b··ı·· vzil · 11 • d ttuklar b"l apng ' • ~a ._.. u un me erı e enn e tu ı ı - 1 .. b~!:.: y . Ame-"L-- b•-l•L 
dirilmiştir. zır.J&Ulı.n le ~·= enı D&ml .u-.ı.a-

Fakat buradaki netice Elidende v len Bntanya adalanna val'llUfbr. 8uDo 
kua gelmekte olan büyük tank muhar • ların aruında zenci kıtalar ela vudar. 
besinin neticesine bağlıdır. Romel kuv -

(Sama SMife 4, Silta Z de) ~ 

Kabire. 13 (AA) - Libyadaki Bı> BiR ÇIKARMA • ı 
tan.ya brarallu nezdinde bahman Ro,.. Vatinlton, 13 (A.A) - Japw;da :Alie 
ter mulaahhi bil~or: lsyen ada1annm mOnteha no1dlııia. 

(Solla ... 3, satan z •> Aktoıı ed .. ne kUçUk ö1çade 1ıir ..... 
(Sema ..... 2, Stltm 1 .., ' 
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JZMIRİN SON KAYIBI 
•••••••••••••••••• 

Dr. Suat Soyer ŞEHİR uADEaLERi ikinci 
Cephe işi 

Kalbi insanıııı için çarpan, gözleri mütemadiyen 
~oJısullaP için yaş döhe n ve bütün varlığı ancall 
ve ancalı necip TüPillitğ ün yüJıse!mesi için valı· 

Çimento 
---*---

fedilmiş olan S t müstesna şahsiyetlerdendi T t cc & r I rı da İzmirin bir öz evladını daha kayb~t
tik. .. H"r şeyden evvel mükemmel bi!
insan; amma ruhiyle, işiyle ve ~özii}?!~ 
insan ve ondan sonra doktor, mebus "'~ 
eczacı olan sSuat• tahmin ederim kı, 
etrafında topladığı muhabbet halkasını 
görmekten duyduğu büyük zevk içinde 
bu kötü dünyayı bıraktı. gitti. O hayatı, 
dünyayı. dünyanın üstünde bütün mev
cudatı S<!verdi. Kaç defa kendisiyle sTa
biat sevgisi• üzerine mühaheseler yap
~ diyar diyar güzel bir çamlık bul
malı:. dağ başlarında göl aramak zevkle· 
rinden bahsetmiştik. Ben dünyaya şim
dt onu aramadan alıp götiirdüğü için 
(kötü} diyorum.. lsterdim ki, hükmü 
onun hakkında bir istisna teşkil Etsin.. 

O, bu dünyada yaşamağa layıkti. Çün · 
kü, hayatı başkalarının hayatını ve ma
neyjyatıru konıyan ve yükselten b·r 
mevcudiyet idi.. 

1923 nisanında toplanan Türkıye BU· 
yük Millet Meclisinde Kastamc;r.u me
busu olan doktor Suadı ilk günleıinde 
tanımıştım. Fakat kendisiyle görüşme
den evvel, bu doktorun Kastam..ınu ve 
havalisinde halk sağlığına alakası ve bil
hassa frengi ile mücadelesi bakımından 
~öhretini işitmiş bulunuyordum. Görüş
me tanışmaya. tanı.şma sevişmeye sebep 
oldu. Temiz yüzüniln, parlıyan gözünün. 
işliyen kafasının, hele hele pek tatlı ve 
ruh okşayıcı sözlerinin meftunu olmuş
tum. Bu meftunluğum gittikçe arttı ve 
hele son zamanlarda bir kardeş bağlılığ· 
derecesini buldu. 

Yalnız bir doktor değil, ayııi zamanda 
ruhiyat ve içtimaiyat mütehassısı olan 
Suadın fikirlerinden, bilhassa Türk ah. 
lak ve ananelerine taallillı: eden bahisle
rinden istifade etmemek kabil değildi. 

O, senelerce köy köy dolaşmış, köylü 
ile bağdaşmış, yorgunluk dememjş ge%
lniş; çıplaklık ve açlık dememiı; vazife
aiııi görmüş; Türkün hayabnı kemir"" 
l>Qyük bir be)ilnm hakkm<lan gelme'< 
için kendini fedai il.an etmiş. Çalışmış ve 
çalıştırmış. çalıştıkça sev~ sevildik
çe yükselmiş ve nihayet Avrupaya da 
gönderilmiş.. Bu kadar içli ve öızlü çalı
pn bir va1andaşın elbette bir yeri var
lh, o da o yeri Büyük Millet Meclisinde 
buhnııştu.. Ben Kastamonu lıallımın ve
fa ve nimetşinaslığına bu bakımdan c;ıok 
minnettarım .. 

tlı:lnci, tlçüncü devrede mebus olamı
~an Dr., bazı yerlerden müstakil m&
buıı seçmek usulü çıkarıldığı zaman Ka•
tamonu lıalloıını göıEüııde tekrar car.
landı. Senelerin geçmesi, minnetin ve 
§llkran borcunun unutulmamasına sa
bep olmadı .. Doktoru ikinci defa mebu~ 
yapblar. O, biraz kırılan kalbinin tamir 
edibrıesinden ziyade Türk hasletinin -,e 
g(l2.e! ahlillı:ının bu yeni tecellisinden do
layı son derece saadet duymuştu. 

İlk mebuslujundan sonra İzmire yer· 
leşmişti. Duyan, gören, anlıyan ve millet 
için her halde hareketli olmak vazifesiııi 
idrAk eden büyük bir mütefekkir hallıı
de İzmirde hiç durmadı. Halk ile temasa 
girdi, arkada.şiar ve kafadarlar buldu ... 

iSPANYA HARiCiYE NAZiRi 
ROM ADA 

<Boıttaım ı illci s.Jüfeft > 
'Amerika hükümeti Martini.it meselesini 
tok.ipten vaz geçmİf .,.. hatt.i ııimal 
'Afrilı:aya yeniden erzak gönderilmesine 
müsaade vennittir. Bunlar, Lavala kar
ii Amerilcanm vaziyetinde bir değişik
lik var olduğuna del:ildir. 

Şu iki olay da mühim ve dikkati çek
meie liytm: 

Bir kaç sün ev ... !, Amerikanm F ran
ea ..firi amiral Llhi bir demeçte Hindi
çiııinin Japonlara terkindenbui Vişinin 
müttefikler politikaama aykırı it.iç bir teY 
yapılmadığını söylemit ve mar.,..I Pete
ni ÖTinÜştür. 

!kinci ve da.ha mühim haberi Londra 
redyosu vennittir. 

Bu habere göre Fransız faıi.otleri lide
ri Dobrino, evvelce Almanyada olduğu 
gibi partiai azasının sililılandırılma.sını 

ioteınif ve bunu Lava! red etmiştir. La
va! demiştir ki: cDobrino iktidar mev
lciini eline almalı: istiyor; halbuki kuvvet 
ve iktidar benim elimdedir 'e bırakma
ğa niy"tim de yoktur. > 

Bundan bu ilci İf arkacbım arumda 
ihtilif çıkbiı anlatlıabilir. Laval mih
verin h<>fUU" gidecelı: oekilde barek..t 
ebn<>meainden, bellci de Pariste ve Dob
rinonım riyueti albncla bir bükümet ku· 
rıılmu. neticesi çıkabilecdr.tir. 

(Radyo Gazetesi) 

cVerem Mücadele Cem'.yeti•, •Yerli 
~'lallar Cemiyeti• gibi içtimai ınü~e~e
ler kurmağa baŞadı ve karuı tınıcc 
•Yerli Mallara davasının Türkiye-de i!k 
haliki oldu. Böyle bir cemiyeti tc•ki! 
edip İz.nı!rde sergisini açrr.ak işin1, f~ ,,,,.. 
rin tuttuğu milli işlerden b iri;i da\n 
diye iftiharla sayabliıiz. Bugün devlet 
fabrikaları mamullerinin aldığı, od. öyle 
zannediyorum ki; doktor Suat tarafın
aan konmuştur. 

Milli iktisadın temel taşını teşkil eden 

birik kuru-
yorlar 
-*Kurulan birliJılePin iti· 

Paz mevzuu oımamalaPı 
ıazımdıP .. 

böyle bir davayı kavramalı: ve basarmak Çimentonun da inşaat çivisi gibi iaşe
ic;i.n ne büyük iktidara ve imanlı iş taki- ce dağıtılmasına karar verilmesi üzerine 
bine ihtiyaç olduğunu her kes takd,r Çimento ticaretiyle iştigal edenlerin bir 
eder, wnnederiz. O tarihlerde ki, bütün birlik kurmaları muvafık görülmüştür. 
gümrük kapıları açık. her şey yerli mal- Alakadarlar dün sabah ticaret odasın-
lardan daha ucuz bir halde idi. da bir toplantı akdederek birlik mev-
Maneviyatı ve milli menfaati, maddi- zuunu görüşrr>.Lışler ve aralarında bir ko

yatın üstünde tutan bir zihniyetitı o e&aS mite ayırmışlardır. Bu komite birlik 
tercümanı idi. statüsünü ve lüzumlu fonnalitcleri ta-

Kalbi insanlık için çarpan, gözlerı mamlıyacaktır. 
mütemadiyen yoksullar için yaş döker. Halen İzmirde çimento mevcut değil
ve büt.üu varlığl. ancak ve ancak neciµ dir. Yakın günlerde vilayet emrine ınü
'Iürklüğün yükselmesi için vakfedilm;? bim mikdarda çimento gelecektir. 

olan müstesna şahsiyetler arasında gör- DİC;ER BİRLiKLER 
düifüm doktor Suadı, kalemivle kuv- "'-'--imizd k. b ula · cil 
vetli bir edip kafasiyle eşsiz bir filozof .,.,.u e ı sa unc r, peyoır er 

bul On
' L--- azdı" ektu Kırtasiyecüer ve matbaacılar birlikleri-

urum... uıı ""°" Y gı m ?- · kurarak faali te eçınişlerdir B 
!anla öyle felsefelerine, öyle büyük gö- e_,, ... , ·ı staytül~ ~---'"· . . - ta~ 
_,,_ı hel hele Tür. k . o=u.uere al er """'"" ıçııı mm 
·~ere ve e e ımanıoa ka ıı· t .. d .. 1 ..•.. tarahnd Ti •- - "~-'- eden ·· 1 d care mu ur ugu an ca-.....,...,. oy e vatanperverane uy- t uı tin. •• deril k:tir 
gularma şahit ve vakıfım ki, dairi re ve ..... e e gon ece . 
kada bu büyük kaybın arJaısı!"dan ağ- Mat~cıların kurdukları bir~ itira~: 
l '--- he -'---'- f izli fikirlerd lıın mucıp olmuş, yapıları kSğıt tevw 
ar-.cu, • P 0 .........,.... ey en birlik Azalarından bazılarını tatmin et

rnahrwniyel acısını da beraber duyUyo- a~: ... ;. ~-LL- n birli"• • · d • (Mektu m=-~. °"""""ar gı ıçın e aynı :um-· plar yanımda bulunmadı· miiliıhazalar ileri sürülmektedir 
ğından dolayı bir kaç cümlesini yaLa- Halbuki rtad b b. likl • · larını 

dığımdan k -teessirim. ) o a u ır er aza n 
~bol ~ ~u · • Dyııi gaye için ayni çatı altında toplan-

~----~-u,ığı,....n timsali olan doktor, oğlur.u malan mevzuu bahistir. Devletin fev
d:8-~ da okuttu. Oğlu fen fakülte· kalii.de zamanlar için aldığı tedblrlerln 
~de . ~ yapıyor. Alınan ~!e- bahis mevzuu olduğu zamanda birlikler
sorlen ken~en "'.'k ~emnun muş · de ahenksizlik yaratılması, şahsi menfa
Bu memnunı}-elin akislen onun babo atlere yer verilmemesi lô.zım gelmekte-
kalbinde gurur ve iftihar uyandırıyordu. dir. · 
Avnıpaya mezun giden profesörün ders- PEYNİR FİŞLERİ 
!erini oğluııun lriirsüye çıkıp vermesi Teşkil olunan bütün halk dağıtma bir-
icap elmiş.. ye oğlu da. dersi muvaH~- likleri, kendi azaiannın nüfus sayısını 
kıyetle vermış ve bu verı~er devam edi- birer defterle yeniden tesb.it eylerııişler
yormuş._ Buııu bana anlabrken: dir. Yeni defterler ad üzerine, iyi bir 

- Refik Şevket, bak! .. Benim oğlum tasnüe tabi tutulmuştur. 
bir ilim kürsüsünde Türk evlAtların.ı Hallı: dağıtma birlikleri yakın gün· 
ders veriyor. Acaba benden bahtiyar şu lerde evlere nüfus sayısına göre peynir 
dünyada insan var mıdır? Dedi.. fışleri vereceklerdir. 

Bu sözü her ikimizin gözlerinden akan •-·---
yaşların düşmeleri takip etti. B. HASAN SERTER 

Son zamanlarını •Verem Mücadele 
cemiyeti• ni.n reisliğinde geçirmek sure
tiyle kendine büyük teselli bulmuştu .. 
Onun yalruz ve yalnız hayır ic;i.n çarpan 
büyük ve temiz yüreği bugün işlemi
yor. Fakat o kafa ile, o yüreğin çizdiği 
hayırlı yolda bütün bizler, evlatları ve 
evlatlarımız yürüyerek saadet ve neca
bet bulacağız. 

Ben onuıı huzunmda ancak ve h~r 
zaman hürmetle ve sevgi ile bulundum. 
Manevi huzurunda da ebedi bir saygı 
ile eğilirim .. 

Haymana : 7/6/1942 
REFİK İNCE 

ÇIN KUVVETLERi BAZI ŞE· 
HIRLERI GRRI ALDI 

(Baştanıfı 1 inci Sahifede) 

ma yapmışlardır. Rayt adalannda bir li
man önünde düşman harp gemilerinin 
göründüğü haber verilmektedir. Harbi
ye nazırı bunu basına bild'.rmiştir. Alo
isyen adalarında faaliyet devam etmek
tedir. Fakat ordu ve donanma uçakla
rının düşmanı adaların meskftn yerle
rinden geri çek:ilmeğe mecbur ettikleri 
bildiriliyor. Amerikan tayyarelerinin 
hücunılan devam ediyor. 24 saat evveli
ne kadar havaların fenalığı keşif faali
yetine mAni olmuştu. 

Vaşington, 13 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre, Havay adalan hava ku
mandanı general K1araııs Ştingir Mid
vay muharebesinde kaybolmuştur. 

Melburn, 13 (A.A) - Müttefik hava 
kuvvetleri Rahaıı, Gasmort haVll mey
cianlarma taarnız etm.:şlerdir. 

Vaşington, 13 (A.A) - Amerika har
biye nazın Japonlann Daç Harbur ya
kmlarma asker çıkardıklarını yalanla
m.ısb:r. 

Tokyo, 13 (A.A) - Domei ajansı bil
diriyor. 

Japon tayyareleri Karvansinge hücum 
etmişlerdir. Askeri tayyareler hasara 
uğratılmıştır. 
Şekyang civarında 20 yük vagonu ve 

askeri maheme tahrip edilmiştir. 

BUG ÜN 
Matinelerden itibaren 

Gayet zengin bir proğr:Un 
tın büyük film birden.... 

Ankarada toplanan Hava kurultayın
da İzmiri temsil eden Hava kurumu İz
mir şubesi reisi B. Hasan Serter avdet 
eylemiştir. B. Hasan Serter Ankarada 
Hava kurumu umwni reisi B. Şükrü 
Koçağa İzmirde hava kurumunun top
ladığı bir defalık teberrüler hakkında 
izahat vermiş ve teberrülerin hızlanarak 
bir an evvel netice:v'e bağlanması tekar
rür eylemiştir. ----·-----Polis Kollejine 
Talebe alınacalı-
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 

Ankaradaki polis kollejiniıı birinci sını
fına talebe kabul edilecektir. Taliplerin 
devlet orta okul imtiharunı vererelı: me
zun bulunmaları ~ır. Taliplerin mlk
dan 20 Temmuza kadar tesbit edilerek 
poli.o kolleji müdürlüğüne bildirilecelı: 
ve kabul edilenlerin muameleleri yapı
lacaktır. _____ , ___ _ 
Bayındır iaşe memuru 
Tayin edildi .. 
Bayındır kazası iaşe memurluğuna B. 

İbrahim Doğanalpın tayin edildiği haber 
alınmıştır. B. Doğaııalp iaşe müdUrlü
ğünden iaşe işleri hakkında talimat ala
rak yarın yeni vazifesi başına gidecek
tir. 

---·--·----ZABffADA . 
ToPIJaJıda llırsızldı-

Torbalıda Osman Geçkalın evine hır
sızlık için giren İzmirli Osman kansı 
Ayşe Güller ile kızı 12 yaşında Fatma 
suç üstü tutulmuşlardır. 

BİR YARALANMA 
Adagide nahiyesinin Caınikebir ma

hallesinden Hakkı oğlu Mehmet, aynı 
mahallede Hüseyin Irmak tarafından bı
çakla yaralanmıştır. 

KARI.SiNi DÖVDV 
ödemişin Yusuf dere köyünden Meh

met Kılıç, refikası Ayşe Üe kavga ede
rek Ayşeyi fena halde dövmüş, zavallı 
kadın baygın bir halde hastahaneye kal
dırılmıştır. Karısını döven koca tutul
muştur. 

Yangınlar dağında 
Menemen kazasının Helvacı köyü hu

dudiyle Foça kazasının ılıpınar ve Ge
ren köyü hududunda yangınlar dağında 
yangın çıkarak 40 dönüm pırnallık yan
mıştır. 

ıuıııımııııııııııııııımmıııımmmıııııııııııııımımııııııııııııımımıııııınııııııııııııııııııııııı 
1 - İzmirde ilk defa Z - Umumun arzusu üzerine 

-----·-----ARKİTEKT (Mimar) 
Ç A M SAKIZI ÖLM EYEN 

AL TIN ARIYOR A ŞK 
• İngilizce • • İngilizce • 

Ann Sotbem - Lewayna Laurence Olivier • M. Oberon 
FİLMLERİN $ANSI.ARI 

Çana Sakızı: z.:ıo - fi - 9..30 da CUMARTESİ - PAZAR 
Ölmiyea Aşk : t • 7,30 da 12,30 da 

Buderginin 127 - 128 nci syılan zen
gin münderecat ve yapılmış binalara ait 
plan ve fotograflar ve projeler, tekniği
ne sanata ait orijinal ve tercüme yazılar 
ile çıkmışbr. 

Mimar ve mühendisleri alakadar ettiği 
!Gıdar sanat sevenleri de i.lgileyecek bir 
itina ile çıkmış olıı bu dergiyi tavsiye 
ederiz. 

VILAY ET BÜTÇESi TATBiK EDILMEGE BAŞLANDI 

lV!aliye vekaleti 942 bütmL 
çesine 271 bin lira 

yardım edecek 

---*---
::il:!:V tu:T etLGL"I 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Cöriiniife gör<>, ikinci cephenin açı~ 
xamanını doğudaki aava,ın ııelifimi taY111 

edecektir. B. Ruzvdt konırrey" bir nıe
aajmda ilcinci cepheden açıkca ı..Jısel· 
tiii gibi birlqik de...leUer ııenel ı.urnıaY 
bafla1nı ııeneraJ. Manal' da A vnıpanııı 
lı:urtuJUfU için yapılacak l&V&fl'Aıneri)<an 
ordulannm büyük ölçiide iftirak ede
ceklerini, bu maksatla gerek"" her ted• 
birin alınmakta olduğunu söyJemit!İr· 

TorlHılı yolu da Tııristilı ._.,lal' arasına ahnaralı tir. _,_ lngil.terenin Rusya ile m~betleri-
tamil'Gtl 90 bin Jipaya eJısiltmeye çdıarıldı ni sddaft..makta en önemli rolü oynıyan 

942 mali yılı vilayet bütçesinin mu- YENl YOLLAR Sir Staffonl Krips ayni mevzua fU sö•· 
saddak nüshası geldiğinden tatbikine Toı•balıdan itibaren Selçuğa kadar de- lerle temas etmiftir: . 
başlanmıştır. Yeni bütçede, maaş zamla- vam edeıı yol da turistik yollar arasına • Al-nle• daha fimcliden ikincı 
rın<lan mütevellit açığın tamamı maliye alınarak bu yol üzerindeki muhtelif cephe • eleai etrafında lngiltere ve 
vekaletince verilmektedir. k.ısmılanıı tamiratının 90 bin liraya ek- Ameribda kendini göoteren taam"' 

941 yılı açığı olan 55 bin lira ile 942 siltmeye çıkanlması vilayet daimi encü- ruhundan rahabuhk duymaktadırlar· 
yılı bütçesinde rnüvazene teminine lü- meııi tarahndan karar altına ~. Milletlerimiz bu tec:a-riiz ruhomu füliyet 

Bu yol ikmal edilince İzmirden Sel- aalıasma intikal ettinoc:ekleri zaman i.se 
zumlu 271 bin lirayı maliye vekiileti ve- çuk harabelerine kadar devam eden yo- mı bÜyiik uahiyet alimetleri göstere; 
recektir. Esasen her sene maliye veka- luıı tamamı turistik bir yol olarak vilil- celderinden ıüphe etmiyorum.. t~ı 
letiııe vilayetin ödediği 200 liralık vergi yetin en üze! yollarından biri olacaktır. cephe menfaatimize en DYl'.'M görecegı-
bu hesaba karşılık olarak tutulacak, vi- Bu yol hemen ihale edilecektir. mix yere açılacaktır •• 
!ayetin tahakkuk edecek diğer istihka- Bergama _ Soma yolu üzerinde mev- Cörü!Üyor ki müttefikler ikinci cep-
kı da vekiiletten defterdarlığa gönderile- cut 16 köprünün tamiratı duvar inşası he me..,Jesini bir propaganda iti olarak 
cektir. 17 bin liraya ihale edilmiştir. değil, ıon zafere varmak için yapacak-

lan IBVR§lann ruhu olarak ele alllllf bu

Yamanlar kampı açıtıyor 

Buca 
ne 

Verem hastanesi-
vekalet 50,000 
lira gönderdi 

lunmaktadırlar. 

ŞEVKET BİLGIPI 

KONTROL BAŞLIYOR 
* 

Saklıları --·--Hizmete a lanlar asJıeri 
maldıemeıere verilecelı 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN · 
Saklılan, yoklama kaçaklannı. baka· 

Kız·•-· 11e-lilı Jıuramu Ge-ıilı Jıampı ıı ... maıı yaları resmı ve hususi hizmete alanlar 
_ _, :1 ""3' " " 3' askeri mahkemelere verileceklerdir. 

üzere Sarı Göllü ,, alaçesini satın aldı. Her nevi resmi ve hususi müessese ve 
Verem mücadele cemiyeti tarafından gençlerin ya% mevsiminde açılan kamp. ticarethane sahiplerinin müstahdemleri· 

Bucada açılaC4k. verem hastahanesi için !arını sıhht ve disiplinli bir bakım altın- nin nüfus cfürlanl•rıııda 942 ihtiyat yok· 
s~t vekaleti 50,000 ~~~~gönder- da bulundurmak için lzmirde bir sağlık laması ve askerlik durumu bulunmıyan
nuş ve bu para cemıyet reısligı tarafın- kampı açıl.mas& .1cızı1 ay gençlik kurumu ları her gün öğleden akşama kadar as-
dan alınmıştır. arafından ı~·-·"'·• kerlik şubesine göndererek askeri d.ı-

H taha b . t · edil k - t karar~~- Kız.ıl ay c&-as ne ını.sı emın me uz~ · tinin. • ·ad · d b. t bb.. ·· rumlarını nüfus cüzdanlarma tesbit et-
redir. Bugünlerde bina cemjyetin malı mıye cı en yerın e ır eşe usu 
olacak ve noksanlan ikmal dilecektir olan bu mevzu, lstaııbul v~ Adanada tirmeleri lazımdır .. 

y u .. ,.,... • b .,.. • u•n- e · açılan kamplardan sonra lzmirde de ta- Zabıta kuvvetlerinin umumi kontro-
,,,....,.,.,.......,. ~· hakkuk yoluna girmiş bulunmaktadır. Hinden evvel bütün mükelleflerin askeri 

Vi!Ayet daiinl encUmeni kwJ. ay cemi- muamelelerini ikmal ettirmeleri kendi Verem mUcadele cemiyetinin her sene 
Ysmanlarda açmakta olduğu Yamanlar 
kampı. Temmuzu.ıı ilk haftasında açıla
caktır. Yamanlar yolunun tamiri için vi
layet 4000 lira ayırmıştır. Yolun tamiri
ne başlaıımak üzeredir. 

yetinin bu teşebbüsünü gayet iy.i karşı- l •m•e•nf•a•a•tl•e•ri•ilcti•.za•sı•n•dan•dır•. ____ _ 
!ayarak vilayete ait Bucadaki San Göl-

Kamp için lüzumlu olan iaşe madde
leri ve kamp otobüsü tem.in edilmiştir. 
Kamp hazırlıkları tamamlanmak üzere
dir. Bu sene sıcaklar dolayısiyle Yaman
lar kampının çok alaka göreceği, cemi
yete şimdiden kampa çıkmak üzere mü
racaat edenlerin sayısından anlaşılmak
tadır. 

SARI GöLLU BAHÇ&St 
Okullardaki zayıf v hastalığa müstaid 

lü Hasan ağa bahçesini maliyet fiatı olan 
19567 liraya kızıl ay cemiyetine satmış
tır. 

Kızıl aY cemiyeti kamp yerinin intikal 
muamelesini yaptıktan sonra Bucadaki 
kamp için sıhhi tesisler, istirahat ve 
oyun yerleri meydana getirilecektir. 

Her sene okullardaki çocuklardan za
yıf ve hastalığa müstaid olanlar kızıl ay 
.kampında ilıi ay istirahat edeceklerdir. 
Kampın en kısa bir zamanda hazırlan
ması temin edilecektir. 

Ceza kanuııunda ya
pılacak değişiklikler 
PROJE OZERINDEKI ÇALIŞMlllR DEVAM EDiYOR 

Türk ceza kanununun, bugünkü icap 
ve zaruretlere uygun bir şekilde değiş
tırilmesi etrabndaki çalışmalara devam 
olunmaktadır. 

Proje üzerinde incelemeler yapan he
yet, adliye aleyhinde işlenen cürümler
le, Bmıne intizamı aleyhine işlenen cü
rüm!':, .?mmenin selameti aleyhine işl&
nen cürümler ve im.menin itimadı aley
hine işlenen cürümler hakkındaki mad
delere kadar olan kısmı ikmal etmiştir. 

Bu kısma kadar' olan maddeler için
de değiştirilmesi zaruri görülen madde
ler şunlardır: 

Bugünkü kanunumuzun 282 inci mad
desi ihtiyacı karşılıyacak bir surette hü
kümleri genişletilmektedir. 

Bu maddede haczedilmiş olan eşyanın 
muhafazasına memur edilen ~enin 
bu vazifeden vaz geçtiği halini ihtiva et
mediği gibi, şahit, ehli vukuf ve tercü
man haricinde adli makamlar tarafından 
kendilerine adli vazifeler verilenleri de 
muhtevasına almamaktadır.. Maddenin 
noksanları bütün bu adli vazifeleri ya
panlara şamil olacak surette ikma edil
mektedir. 

Ceza kanunumuzun 289 uncu madde
sine tekabül eden madde de yalmz şa
hitlikten rücu bahis mevzuu edilmiştir 
Yeni maddede ehli hibre ve tercümanın 
da yalan beyanlarından rüculan derpi~ 
edilmiştir. Bundan başka bugünkü mad
denin metninde yalan şahadet hadisesin
den dolayı muhakeme başka bir güne 
bırakılmadan evvel rücu dan bahsedil · 
mektedir. Rücu, duruşma sona ermez
den önce yapılmak icap ettiği madded~ 
tasrih edilmiş olmasına göre, bu kayıt 
fazla görülmekte ve maksadın d~ bu ol
madığı düşünülerek bu madde de değiş
tirilmektedir. 

291 inci maddenin birinci fıkrası teş
vik ve tahrik neticesinde yalan şalı.itlik 

veya ehli hibrelik veya tercümanlık 
su~ları işlendiği takdirde teşvik edene 
veya azmettirene verilecek cezalar ta
yin edilmiş bulunmaktadır. Umumi iş· 
tirak kaidelerinin J:ıallettiği bu fıkranın 
yeni metne alınmasına lüzum görülme
mektedir. 

Kaide olarak tahrik edene ceza veril
mesi istisna!. haller J:ıaıiç, suçun işlenme
sine teşebbüs edilmese bile, teşvik veya 
tahrik edene mesuliyeti kabul edilmek
tedir. Suçun ne>Ulketi, başkalannın hak
kını telılikeye kayması baknnmdan bu
na lüzum görülmektedir. Şu kadar ki 
teşvik ve tahriklerin para veya sair bir 
menfaat temin veya vıldi suretiyle icrası 
mesuliyet için şart görülmekte, böyle bir 
menfaat temin veya vAdedilmeksinn 
mücerret nüfus kullanılmak suretiyle 
vaki olan teşvik ve tahriklerin filiyat 
sahasında hiç bir netice vermiyen hal
lerde de mesuliyete esas olması doğru 
sayılamamaktadır. Bugüııkü 291 nci 
madde ile yelli metin bu balamdan de
ğiştirilmektedir. 

Projedeki 317 ve 318 nci maddeler bu
günkü kanuııuınuzun 266 ncı maddesine 
tekabül etmektedir. Yeni 317 nci madde 
tahkikatı yanlış yola sevkedilecek bütün 
hareketleri ihtiva edecek surette kaleme 
alınmış ve 296 ncı maddedl' oldujo gibi 
bu hareketlerin sayılmasından vazgeçil
miştir. Bundan başka 296 ııcı maddenin 
suçlunun suçtan faydalanmasını temin 
için vaki yardıma taalluk eden kısım 
318 nci maddede müstekilen kaleme alın
mış bulunmaktadır. 

Mahiyeti, tahkikatı yanlış yola sev
ketmeğe mat(\f hareketlerden tamamiy
le aYn olan bu suçun müstakil bir mad
dede yazılması teknik bakımından lü
zumlu görülmüştü:r. 

Bu maddelerden başka diğer maddeler 
üzerindeki değişiklikler, maddelerin da
ha açık b.i.r şekilde anlaşılması bakımın
dan bazı keliıııP delıişilı:liğine tabi tutul
maktadır. 

ALMANYA İLE 
YAPILAN ANLAŞMA 
Ankarada imzalanan 55 milyon liralık 

munzam Türk - Alman ticaret anlaşması 
hakkında yakında talimat verileceği, bu 
talimata intiza:ren allf veriş yapılmaması 
ticaret vekaletinden ihracat.çılar birliği· 
ne bildirilmiştir. 

----·----BERAET KARARI 
thtikir yaptığı sanılan kitapçı Emil 

Şöve ile oğlu .Teralın dün yapılan m.h
kemesinde avukat B. Nuri Eri>oy tan· 
fından müdafaası yapılmış ve suçlu -
nılanlann beraetlerine karar verilmit
tir. -----·--·---Vtll YETiN BiR KARARI 

( fllıttarab 1 ind Sahifede) 
ladıklan teobit edilmiıtir. Ha11an ekme
iine karp Y•ı>tlrmt olan bu kaati Ye ha
sia hareketler en ağır bir cürüm sayıldı
ğından fiddetle takip edilecelr.tir. 

Bu yiizden dünden itibaren. vilay"tln 
verdiği eınir üzerin<> bazı fınnlımn ifle• 
dilc.leri unlar azaltılmış ve b u fazla an]a.r 
diğer fıruılara verilmiJtir. T ..kerriirü ha· 
tinde bu fırınlar oeddedilecektir. 

Ceza görüp unlan azaltılan fırınlar 
..,ıı1an1ır: 

1 - Etrefpqa caddeoinde 241 nu
maıada fırıncı Enver Y ılmazııı 3 çuval 
unu ke4İlmiftir. 

2 - Anafartalar c:addeainde 219 nu
marada Musa kaptanın iki çuval unu 
.k...ilıniştir. 

3 - Bornova cadde.inde 95 numa· 
rada fırmc.ı Oıımaıı Çakırdan 4 çuval un 
kesilmiştir. 

4 - Kestelli cadde.inde 175 numa• 
rada fırıncı Süleyman T evfilcin 2 çuval 
unu kesilmiştir. 

Halk ekmeğine kasddeden fırıncıları• 
yapacaklan bareltetlerin sıkı surette ko• 
trolü bir tarahan belediye, diğer tarafr 
tan iate teş-kilab tarafından her gün içi• 
temin edilmiştir. -----·------ANKARA POSTASI 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

aynl.dıktaıı sonra tütün ikramiyesin
den arta kalan ınikdarın ınalüllere 
dağıtılması istenmektedir. 
BİRLİK KURACAKLAR 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ticaret 

vekaleti bir motörlü ve motörsüz na
kil vasıtalan yedek malzemesl itba
lıltçılan birliği kurulmasını muvafık 
gördü .. 

Gth.ffiÜKSÜZ ~ALAR 
Ankara, 13 (Telefonla) - Fevkala

de ihtiyaçlar için Nafıa vekaletinin 
ithal edeceği eşyanın gümrüksüz gi
receğine dair layihası pazartesi sa
bahı toplanacak olan Meclis muvak
kat encümeninde görüşülecektir. 



• 

14 HAZiRAN PAZAR -==-
Yeni fıanunlar 
•••••••••••• 

Nahiye Kanunu 
olan 
olan 

Köy ve Jıöylünün laülrüm etle illı temas yeri 
nahiyeler, mecliste müz afıere edilmeı:te 

lôyifıa il yeni ha ıııar Jıazanıyor
YAZAN: Kemal TURAN' 

tdare mekanizmasının ilk ve geniş 
basamağı. olan nahiyelere yeni bir hüvi
yet vermek karariyle hükümet bu yılın 
başlarında B. M. Meclisine iki Iayiha 
vermişti. Bunların birisi nahiyelerin teş
kilfttı ile idare ve kaza satahiyetlerini 
genişletiyor. Birisi de nahiye müdürle
rinin seçilmesini, yetiştirilmesini ve mes
leklerinde ilelemelerini yeni bir nizama 
bağlıyordu. Meclis encümenleri bu iki 
layihayJ cNahiye KanunU> adı altında 
birleştirmişler, nah.iyelerin yeni kurulu
şuna, işleyişine ve bununla vazifeli olan
lara ait hükümleri tek bir kanunla çer
çevelemek istem.işlerdir. 

Nahiye müdürleri Dahiliye Vekaleti
nin memurlarıdır. Bir vekaletin bir kı
sım memurlarının mesleğe alınması, 
meslekte ilerlemesi ve ondan ayrılması 
işinin o vekalet teşkilat kanunundan ay
rılarak bir idare basamağının işleyişine 
ait bir kanunda yer alması lazım geldiği 
düşünülebilir. Ancak nahiyelere yeni bir 
hüviyet verince onu bütün memlekete 
düne göre çok farklı olan şekliyle tarut
mak gerekir. Böylece nahiyelerin hem 
.işleyişini, hem de işleticilerini toplu bir 
nizama bağlar.-ı.ak mahzurlu olmaz. Nete
kim mecliste l.Ayihanm bir çok madde
lerinin kabulü encümenlerce bu birleş
tirme kararmııı tasvip edildiğini göste-
rir. 

* 

meclis yaratırken bunların köy ihtiyar 
heyetleri veya umumi meclisler, beledi
rı bir gelire sahip olmalarını kabul et
ye meclisleri gibi birer büt~ yapmala
miş değildir. Böylece nahiye meclisleri 
nahiye içindeki köylerle belediyeler ara
sında idare bakımından işbirliği ycıpan 
birer idare unsuru olacaklardır. 

Kaza salahiyetlerine gelince, şimdiye 
kadar köylerde olan bazı salahiyetler bir 
az genişliyerek nahiyeye intikal ediyor 
ki encümenlerde bu nokta üzerinde çok 
durulmuştur. Ancak köy ve nahiye hal
kının bazı hadler içinde davalarını kaza 
merkezine gitmeden nahiyede hallede
bilmek şüphesiz büyük bir adımdır. Ka
nun bu tedbirin faydalı olınası için na
hiyelerde muhakeme usulünü kolaylaş· 
tırıcı bir çok kaideler koyduğu gibi na
hiye müdür ve k.8.tiplerinin bu vazife
lerini de ayrıca çerçevelemiştir. 

* Nahiyelerin idare ve kaza salahiyetleri 
genişletilince buralarda müdür ve katip 
olarak vazife alacaklarını da iyi seçil
mesi ve iyi yetiştirilmesi icap ederdi. 
Kanun, nahiye müdürlerinin mesleğe 
alınmalanm ve meslekte ilerlemelerini 
bir çok kaidelere bağlarken onların dört 
yerine yedi derece içinde yükselmeleri 
imkanını hazırlıyor. Nahiye katipleri de 
yalnız on lira değil, on beş lira asli maaş 
alabileceklerdir. 

Nahiye, yerine ve nüfusuna göre, bir 
kaç köyü içine alan ilk idare basamağı- Nahiye kanununun bir çok bakımlar
ö.ır. Hilkıni şahsiyet sahibi olan köylerin dan tahlilini yapıp faydalarını belirtmek 
devletle ilk teması nahiyede başlar. gerektir. Türkiye nüfusunun çoğunlu
köy meclisinin idare ve kaza salahi- ğiyle doğrudan doğruya temas içinde 
yetleri köy bütçesi nahiyenin kontrolü olan idare basamağının kavuştuğu yeni
albndadır. Devletin kararlarını köyle- likler, memlekette de mecliste gördüğü 
re nahiye bildirir. bımlann tatbikini büy~ ~~y.ı b.ulacaktır. :Kanunun !da
o tak.ip eder. Köy ve köylü hükümet- re sıstemımızın ılk ve genış basamagma 
le ilk teması nahiyede yapar. Türkiye verdiği idare ve kaza sal§hi.yetleriyle 
nüiusunun büyük çoğunluğu hükümet bünyede yaptığı değişiklikler tek tek 
tedbirlerinin kaynağı olarak nahiyeyi ele alınıp incelenmek ister. Bu sebeple, 
tanır. Toplu veya tek başına müracaat- yazımız, Nahiye kanunundaki değişik
lan ona yapar, böylece nahiye köyün liklerin bir kaç ana çizgisini içine alabil
gördüğü ve duyduğu ilk idare basama- miştir. 
ğı olarak ağır vazifeler altındadır. 

* 
tdare sistemimiz yalnız köylerin, be

lediyelerin ve v.i1iyetlerin birer hükmt 
şahıs olmasını kabul etmiştir. Bunların 
meclisleri, bütçeleri, maUarı vardır. Na
hiyelerle kazalar bir üst dereceye bağlı 
birer idare makamı halindedir. Nahiye 
kendine bağlı olan köylerde, kaza nahi
yelerde kanunların ve yukardan gelen 
emirlerin tatbiki ile uğrapr. 

Nahiye kanunu bu sistemde büyük 
bir değişiklik yapmamaktadır. Kanun, 
yalnız nahiyelerde kendine bağlı köy
lerin muhtarlariyle belediye reislerin
den bir mecli<I yaratıyor ve bu meclise 
bazı idare ve kaza salahiyetleri tanıyor. 

Meclisin idaredeki vazifeleri kısaca 
şunlardır: 

a ) Nahiye sınırı içindeki köylerin, 
kasabaların şenliğine, sağlığına, kalkı· 
nıp ilerlemesine yanyacak şeyleri bu
lup teklif ebnek, 

b ) Telefon şebekeleri kurdurmak, 
c ) Sulama işlerini düzenlemek. 
d ) Köy bütçelerini inceleyip nahiye 

müdürünün tasdikine vennek, 
e ) Köy salma1an için itiraz edilmiş

se bir karara bağlamak, 
f ) thtiklra mani olmak için narlı1ar 

koymak, istihllk ve istihsal kooperatif~ 
teri kurdurmak, 

g ) Dere ve çaylan tenılıletmek, 
küçük bataklıklan kurutmak, 

h) Köyleri biribirine ve nahiyeye, 
yahut iskele ve istasyonlara bağlıyan 
yolla.r ve köprillerle uğraşmak, 

i ) Orman koruma ve ağaçlandırma 
işleriyle ilgili olmak. 

Nahiye meclislerinin kaza hakkına 
gelince, meclisten seçilen ilri aza ile na
hiye müdilrü. meclis adına bazı hukuk 
dAvalarına bakarlar ve nahiye meclisi
nin kararlarına uymıyanlara para ceoza
sı verirler. 

* Kanun nahiyelerin bünyesinde birer 

LiBYA HARBi 
(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 

Alınanlar Birhakem müstahkem mev
kiin.in işgalinden faydalanarak taarruzun 
başında çizdikleri bütün hedeflere bir
den varmak için cephenin her tarafında 
ilerliyorlar. Bu ileri hareneti Eladen isti
kametinde vukubulmuştur. 

Nayt Briç ve Kaputzo kamplarının 
tepeleri Alman tanklarının ı§lklariyle 
aydınlanıyor. Düfman şimdi sol cenah
ta ilerlemektedir. 

Londra, 13 (A.A) - Royterln aske
ri yaz.an Annalist yazıyor: 

Llbyada büyük gayelerle başlıyan 
mihver taarruzun neticMi,ingiliz müda· 
faasının ileri çevresinde başlıca mayn
lanmış sahada bir kaç kilometrelik top
rak kazancından ibaret kalmıştır. 

Romel asıl hedefi olan T obruk ve 
Bardiyaya 40 - 45 kilometreden fazla 
)ranapmamıştır. 

CI RIT BOMBALANIYOR 
Kahire, 13 (A.A) - İngiliz hava 

kuvvetleri mihverin Giriddeıld ha.va 
meydanlannı hırpalamaktadırlar. 

General Riçlll Romele gönderilen 
takviyeler için mihverin bu üslerden a. 
tifade ettiğini ve cephe gerisi hava 
kuvvetlerinin Gi.ritten kalktıklarını söy-

~ 
Oç gece üst üste Girit meydanları 

bombalanmıştır. 

1ZMtR StCtLt TlCAREr MEMUR
LUöUNDAN: 

Muzaffer ikinci ticaret unvanı ile İz.
mirde belediye caddesinde 1/S numaralı 
mağazada 939 senesinden beri yorgancı
lık ticaretiyle iştigal eden Muzaffer ikin
cinin işbu ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4485 numarası
na kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. · 

3345 (1502) 

KilL2'ilRPARK ACIK HAVA 2'1yatrosunda
jS2' A.NBVLDAN' YENİ GELEN 

YENi Ti YAT 
TEMSİLLERİNE BAŞLIYOR. .. 

BU AKŞAM İKİNCİ TEMSİL SAAT 21.30 DA .. 

BALAYI 
(3) PERDE VODVİL .. 

o 

Zengin Varyete - Bale Müzik temsillere iştirak edecektiru. 

i LA H 
Hariç vilayetlerden ve dahilden ıedarilı olunan 
z·!Mnat amelelerinin elımelılilı istihlıalılarının ne 

suretle 11erilec:eği laafıfıında... 
İzmir Valiliğinden : 

1 - Ziraat işlerinde çalışmak üzere münhasıran hariç vilayetlerden gele
cek ameleye işini gördükleri arazi sahibinin istihsalinden ağır işçi ekmek istih
kakı verilecektir. 

2 - Bu vaziyet amelenin işi bittiği ve ala.kası kesildiği güne kadar devam 
edecektir. 

3 - Hariçten gelipte iş bulamıyan veya işi sona erdiği halde yeniden iş 
arıyan amelelere de iş buluncıya kadar mahalli fmnlardan usulu dairesinde 
normal ekmek istihkakı verilecektir. 
• 4 - Vilayet dahilinde tedarik olunan amelelere de iş gördükleri müddetçe 
•ı sahibinin istihsalinden ekmeklik verilmeye devam olunacaktır. 

Keyfiyet ticaret veUİetinin iş' arına atfen ilan olunur. 33 72 ( 1499) 

YENi ASIR .tARIFE 3 

· ı: ı ı ır" •m 1111mm11111ıımıı111111111111111ı111111111 w 
~ Ankara Radyosn ~ 

~~~~-- = 
_ BUGONKU NEŞRtYAT ~ 
ı•"' 11111il1111111111111111111111111111111111111111111111111 ı 

8.30 Program ve memleket saai ayarı, 
8.33 Müzik: Hııfif program pl. 8.45 Aja.'lS 
haberleri 9.00 Müzik pl. 9.15 - 9.30 Evin 
saati. 12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Mü1.ik : Oyun havaları 12.45 
Ajans haberleri 13.00 Müzik : Şarkı ve 
Türküler 13.30 - 14.30 Müzik : Radyo 
Salon orkestrası 18.00 ProITT":ım ve mem
leket saat ayarı 18.03 Müzik 18.40 Müzik 
Fasıl heyeti 19.30 Meml cet sa.•t ayarı 
ve ajans haberleri 19.4!l Ankara ilkba
har at koşularının eticcleri 19.55 Müzik 
Karışık plaklar 20.15 Konuşma {Tutum 
ve bakım .. ) 20.~0 Müzik : Karışık şarkı 
ve tüıküler 21 00 Konuşma (Ziıa.at sa
ati .. ) 21.10 Temsil - Kimgil ailesi 21.30 
Müzik : Karışık program pl. 22.30 Mem
leket saat ayarı ve ajans haberleri 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

tZMtR BELED!YESL~EN: 
1 - Belediyenin 1942 yılı bütçesinin 

tabı ve ihzarı, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bütçe tahminen 200 ila 
205 sahife olınak üzere 100 adet olacak
tır. Muhammen bedeli 330 lira rnU\rak
kat teminatı 24 lira 75 kuruştur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta-

Borsa 
ÜZÜM 

60 F. Günce 
201906 Eski yekU.n 
201966 Umumi yekfuı 

No. 7 
No. 8 
!'il'o. 9 
No. 11 
No. 10 

ZAHİRE 

15 Ton Susam 
432 Kilo Çam fıstık 

47 

1517 kilo Balmumu 242 50 
2537 kilo acı Badem içi 70 

395 kilo T. Badem içi 
873 kilo Ceviz içi 

50 

48 
49 
51 
58 
54 

53 
95 

360 
90 

210 50 
80 

~ıo"'...r...r...o:r...o-.rJ:ıer~J"/~J.XK 

9 Aleni ıeıefıfıÜI' 
§ Refikamın çok güç ve tehlikeli ~an 
g ameliyatlı doğumunu muvaffakıyetle 

yapan değerli doktor, operatör bay 
Hasan Yusuf Başkama !lenen teşek
kürü bir borç bilir, bu hususta muh
terem gazetenizin tavassutunu rica 
ederim .. 

Ziya Nayman Madenci 
3370 (1503) 

Jccacaacccaoocccccc;cccccccıc:o 

NEBlllN 
w Tuhafiye magazası 

Sayın Mi.iJterilerimize 
Senenin en son moda yünlü ve emprime üzerine Derbi ve Goffre mayo çe

'itlerimiz ve banyo çantalarımız gelmiştir. 
ADERS : Kemaltı Polis Karakolu karşısında TELEFON 3491 

~aacacaoacoccacaoeıooaaooa~_.;;.~~O~J.:,..,.cr.,,....,,....,,....cıS 
lzmlr Defterdarlığından : 

Cemal oğlu Mehmet Cemal :ile Cemal kızı Kadriyenin Başdurak şubesine 
milli emlak satış bedelinden olan 544 lira 69 kuruş borçlarının temini tahsili 
zımnında haczedilen 3 ncü Karata~ mahallesinin Halil Rıfat paşa caddesi (Ne
bahat) sokağında kain 646 ada, 113 pafta, 4 parsel sayıda mukayyet 287 
nunmaratajlı evleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müd
detle müzayedeye çıkanlmıştır. 

Taliplerin 29 /6/942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müra-
caatları ilan olunur. 8 10 12 14 3201 (1425) 

İzmir Defterdarlığından : 
Bölükbaşı Ahmet oğlu Ahmed.in Başdurak şubesine olan 133 lira 90 kuruı 

miJli emlak satış bedeli borcunun temini tahsili zımnında haczedilen birinci Sü
leymaniye mahallesinin hacı Ali caddesinde kain 49 ada, 20 parsel numaraaın• 
da mukayyet 272 eski kapı numaralı evinin 3/4 hissesi tahsili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. 

Taliplerin 29 /6/942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine mü• 
racaatlan ilan olunur. 8 1 O 12 14 3202 ( 1424) 

İzmir Defterdarlığından: 

rihi olan 29/6/942 Pazartesi günü saat MANİSA .ASLtYE HUKUK HAKlM. 
16 da encümene müracaatları. LtCtNDEN: 

Mehmet kızı Fatmanın Yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 350 lira 
48 kuru§ borcunun temini tahsili zımnında haczedilen Alsancak mahallesinin 
Hayat sokağında kain kütük 129, pafta 196, ada 1213, parsel 14 sayıda mu
kayyet 5 eski 7 numaratajlı ve 2 000 lira kıymeti mukayyedell evi tahsili emval 
kanununun hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 2 - !smet paşa bedestanında beledi-

yeye ait 19 numaralı dükkanın bir sene Manisanın Hakı:ôaba mahallesinden 
müddetle kiraya verilmesi, yazı işleri Yavaş oğlu sokağında 28 sayılı evde otu
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık rur Ali kızı Fatına Hastürk tarafından 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen kocası Mani.sanın Muradiye köyünden 
bedeli icar1 120 lira muvakkat teminatı olup halen tzmirde Birinci Beyler soka-
9 liradır. Taliplerin teminatı öğleden ğında aile evinde muvakkaten mukim 
evvel iş bankasına yatırarak makbuzla- Hasan oğlu Manisalı l!brahim aleyhine 
riyle ihale tarihi olan 29/6/942 Pazar- ikame eylediği ıboşanma davasırun icra 
tesi günü saat 16 da encümene müra- kılınan muhakemede: Müddeialeyh fü
caaiları. rahim namına çıkarılarak davetiye bu 

3 - Belediye temizlik iŞieri hayvanla- namda bir şahıs olmadığı namına çıka
rının senelik 100,000 kilo samanı yazı rılan dlvetiyenin bil! tebliğ iade edilmiş 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç- olduğundan davetiyenin ilanen tebliğine 
hile kapalı zarflı eksiltme ile satın alı- mahkemece karar verilmiş olmakla yevm 
nacaktır. Muhammen bedeli 6000 lira muhakeme tayin kılman 3/7 /942 tari
muvakkat teminatı 450 liradır. ihalesi hine müsadif Cuma günü saat 9 da Ma-
29/6/ 942 Pazartesi günü saat 16,30 da- nisa asliye hukuk mahkemesinde 1bra
dır. 2490 sayılı kanunun tarüatı dahilin- himin bizzat hazır bulunması veya bir 
de hazırlanmış teklif mektuplan ihale vekili kanuru göndermesi aksi takdirde 
günü azamı saat 15,30 a kadar encümen mahkemenin devam olunacağı tebliğ 
riyasetine verilir. makamına kalın olmak üzere keyfiyet 

Taliplerin 6/1/942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine mÜTa-
caatlan ilan olunur. 14 16 18 20 3336 (1493) 

İzmir Defterdarlığından : 
Hocazade Halil Rağıp ve vezirzade Abdülkadirin yeni şubeye milli emlak 

sabş borçlarının temini tahsili zımnında haczedilen Akdeniz mahallesinin hi· 
rinci kordon Ata ti.irk caddesinde kain 31 7 kütük 17 pafta, 9 72 ada, 7 parsel 
sayıda mukayyet 78 eski kapı numaralı 67-78 nwnara tajlı 8000 lira kıymeti 
mukayyedeü mağazlan tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. 

Taliplerin 6/7 /942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müraca-
atları ilan olwıur. 14 16 18 20 333S ( 1494) 

İzmir Defterdarlığından : 

4 - Zabıta amir ve memurlariyle it- 942/637 sayılı dosya ifade.siyle ilan olu-

ibrahim kızı Zebranın yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 1040 lira 
borcunun temini tahsili zımnında hacze dilen Alsancak mahallesinin karakol 
sokağında 1456 kain kütük 648 pafta 199 ada 1261 pareel 1 sayıda mük.ayyet 
9 eski 11 nt.lDlaratAjli ve 2400 lira kıymeti mukayyedeli evinin 8/9 hissesi 
tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıka
rılmıştu. 

Taliplerin 6/7 /942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müf'&4 
faiye, sıhhat işleri memur ve müstah- nur. 3362 (1497) 
demlerine ve odacılara 181 çift fotin yap.. 

caatlan ilAn olunur. 14 16 18 20 3334 (149S) 

tırılması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 3258 lira 
muvakkat teminatı 244 lira 35 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 29/6/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatln. 

14, 18. 23, 27 3357 (1498) 

* - Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3828 ve 4040 numaralı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam ic
rasına dair 4226 numaralı kanun ile şe
ker ve glikozdan istihlak vergisinin art
tırılmasına dair olan 4041 sayılı kanuna 
ek kanun belediye cümle kapısındaki 
ilan tahtasına asılmıştır il!n olunur. 

3356 (1501) 

* Belediyemiz muhasebesinde 25/75 
ve 20/60 lira maaşlı iki memuriyet mün-
haldir: 

Tahsili ortadan aşağı olmamak üzere 
fili askerlik hizmetini yapmış veyahut 
askerlikle alaka.9ı bulunmamış oalnlar
dan müsabaka imtihaniyle memur alına-
cağından taliplerin 17 /Haziran/942 Çar
şamba günü saat 10 da tahsil ve askerlik 
vesikaları ve hüviyet cüzdanlariyle bele
diye hesap işleri müdürlüğüne müra
caatları ilAn olunur. 

12, 14, 16 3303 (1472) 

* - 1/6/942 tarihinden 30/ll/942 tari-
hine kadar döşeme ve lağım tamiratı ile 
parkların bakımında tek yük arabasiyle 
kamyon çalıştırılması işi. yazı işleri mü· 
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Keşif bedeli 6288 lira muvakkat 
teminatı 471 lira 75 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makhuzlariyle 19/6/942 dahil 
tarihinden 3/7 /942 tarihine kadar hafta
nın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 16 da encümene müracaatlan. 

5, 10, 14, 18 3156 (1393) 

SA2'1LJK ARSA 
Ve tq ocağı 

Göztepe Vilayet konağı karşısında 
tramvay caddesinde 5200 metre ka
relik arsa ve taş ocakları satılıktır .. 

~ İsteklilerin Yeni kava:flarda mü
~ cellit Ali Riza Evcime müracaatları. 

ti~~~r./"J"J.:. 
!ZMtR SULH HUKUK MA.HKEME

StNDEN: 
SATIŞ lLANINA EKT1R 

Yeni Asır gazetesinin 13/6/942 tarihli 
nüshasının 3 ncü sahifesinde 4 ncü sü
tununda mahkemece satılan ve ilan edi
len 75 'lira kıymeti muhammineli evin 
numarasının 54 olduğu ilan olunur. 

3363 (1500) 

~J"...0-..Q"J"J"~~J"..r~J"~~, 
rec:rülleli lıalllle 
SENİYE PEKEL 

İstanbul tıp fakültesine bağlı kabilel S 
şubesinden diplomalı 

Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa
~ alı caddesi) No. 306 da kabul Si 

eder. 1- 5 
QDOll'CCCCQCOOOOCCt:iQCOCOCGO" 

TESİRİ KAT'I 
TAZE MEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

• idris lltıshll 
(GAZOZ L V) 

' 

LiMONATASI 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 
MABKASİNA DİKKAT: FİYATI (60) KURUŞ .. 

Sıhhat ve İçtiınai Muavenet VekBletinin ruhsatını biizdir .. 

lnanllal Sılllli Müesseselef' Arffll'llla ue Efıslltme ltonaJsyonandan: 
Cinsi Azı Çoğu Muhammen M. Teminah Şekli Eksiltıne tarihi 

Fiyat 
Kuruş Sant. Lira Kr. 

Kuru kayası 10400 14900 157 1754 48 
Kuru fasulya · 42850 57600 33 1425 60 
Nohut 3UOO 36100 33 893 48 
Pirinç 88200 ll 7500 65 5728 13 
Yeşil mercimek 14600 22150 27 448 54 
Kırmızı mercimek 1700 2400 32 57 60 
Kuru üzüm 17930 24550 89 1638 72 
Kuru barbunya 20800 29500 20 442 50 
Kunı soğan 44500 63500 26 1238 25 
Patates 96250 132000 37 3663 
Soda 14800 18700 14 196 35 
Domates Salçası 3050 4350 84 27 4 05 
Tuz 21750 27700 11 228 53 

Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 

29/6/1942 Pazartesi 15 te .• 

Sıhhi müesseselerin 1942 ytlı ihtiya~an olbaptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksilbneye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtima! muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti mikdarlan karşılarında 'gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağ-zı mühilrlfi 

zarflarını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri Iaz:ımdır. 
4 - Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakam ile yazılması kanuru mecburiyettir •. 
5 - İstekliler 1942 yılı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat garanti makbuz 

veya banka mektuplarını kapalı zarflarm içerisine koymaları lh.undır. 14-19 - 24-28 (1492) 3293 

. GAYRİMENKULSATIŞI 
2'. C. ZİRAAT BANKA Si İZMİR ŞUBESİNDEN: 

Hesap No. Eski Sahibi Köyü Mevkii Cinsi Sahası (Dekar) 

75 Mehmet Kızı Adile Balçova Mürsel deresi Tarla 
76 İsmail oğlu Ahmet ve Mehmet Balçova Mürsel deresi Tarla 
82 Durmuş Ali kızı Sultan Narlıdere Köy Civan Bağ 

106 İbrahim Ethem kızı Hatice Balçova Üç kuyular Tarla 
107 İbrahim Ethem kızı Hatice Balçova İnciraltı (Yapılıbahçe) Tarla 
108 İbrahim Ethem kızı Hatice Balçova İnciraltı Tarla 
109 İbrahim Ethem kızı Hatice Balçova İnciraltı Tarla (Halen arsa) 
110 İbrahim Ethem kızı Hatice Balçova İnciraltı Tarla 
115 Hüseyin oğlu Tireli Süleyman Balçova Yanıklık Sebze bahçesi 
116 Süleyman oğ. Osman Gezubat İzmir Üç kuyular Tarla 
117 Zekeriya oğlu Hasan Bozyaka Eski İzmir Tarla ve 12 zeytin ağAcı 
118 Zekeriyat oğlu Hasan Bozyaka Arap deresi Müfrez tarla ve 9 sak zeytin 

4,595 
4,595 
4.198 
1.148 
5.554,50 
2.061 

344,75 
7.581 
5.704 
5.456 
L846 
4.594 

126 Hacı Osman kızı Hatice Uysal Bozyaka Kadı öldj.iren Tarla 
Bankamız tasarrufunda bulunan ve tapu kuyudatına nazaran evsafı yukarıya çıkarılmış olan gayri menkuller, açtk 

arttırma ile satışa çıkarılmıştır. İhale 4/7/942 tarihine müsadif cumartesi günü snat dokuz buçukta, alıaı çıkmadığı veya 
sürülen peyler matltlbumuzu karşılamadığı takdirde 14/ 7/1942 tarihine müsadif Salı glinil saat (10) da Bankamızda 
yapılacaktır .. Talipler arasında a)acağıınızı karşılıyacak mikdarda peşin para ile alıcı çıkmazsa bedelinin dörtte biri 
peşin, mütebakisi ipotekli ikraza kalben maa faiz beş sene ve beş müsavi taksitte ödenmek kayd.iyle taksitle de sa~ ya
pılabilir. Gayri menkulün hali hazır mikdar, cins ve evsafının tapu kuyudatındaki evsafa uygun düşmemesinden dolayı 
alıcılar Bankamıza karşı hiç bir hak ve mutalebede bulunamazlar, isteklilerin daha fazla tafsilAt almak ve açık arttırma 
varakasında münderiç diğer şartları anlamak üzere Bankamız zira! kredi servisine müracaatları ve Sa~ tarihlerinde 
Bankamızda hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 3359 {1496) 
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BIYABI YAZJYEr 
••••••••••••••• INGlLtZ • RUS ITTIFAKI 

Rus - Ingiliz itti- Anlaşırıı; Çinde 
fakımn Mihver büyük memnu
memleketle- niyet uyandırdı 
rinde tesiri 

YEN BiR ANLAŞM l 
* Amerika 

ve Rusya 
* 

---*---
RUSYANIN ALMANLARLA AN· 

LAŞMAK iHTiMALi 
KALMAMISTIR 
-*-Radyo gazetesine göre hafta sonunda 

dünyanın siyasi manzarası şöyledir: Bu 
ak am arkada kalacak olan hattın en mü 
hım olaylan Pasifik deniz muharebesi, 
Libya ve doğudaki muharebeler ve ln
gıliz - Rus ittifakıdır. 

Pasifik harekAtının artık manası an
laşılmıştır. Ve Midvay teşebbüsü japon
ların yenilgisi ile neticelenmiştir. He
deflerine varamayınca japonların mak
sadı Amerikan uçak ve uçak gemilerini 
tahripten ibaret olduğu iddialan boştur. 
Daç Harbur teşebbüsü de müsbet netice 
vermeyince japonlar Aluiten takını ada
larından en uçtaki ehemmiyetsiz yerlere 
asker çıkarmışlardır. Amerikalılar, düş
manı bu gayri meskitn yerlerden çıka
racaklarını bildirmişlerdir. 

L1BYA HARBİ 
Almanlar da hedefleri olan Tobruku 

alamamışlardır. Bir çok vakitlerini Bir
Hakem mevkiini işgal için sarfeden 
Rommel şimdi yine Tobruku almak te
§ebbüsüne girişmiş bulunmaktadır. 

RUSYADA 
Rus cephesinde de hareketler bu haf

ta içinde Sivastopol ve Harkof bölgele
rine inhisar etmiştir. Ruslartn Sivasto
polda durumlan nazik olmakla beraber, 
henüz limanın işgaline dair bir haber 
gelmemiştir. Almanların yeni Harkof 
teşebbüsünün de inkişaf etmediği anla
şılıyor. 
Haziranın iki ilk haftası da geçtiği hal

de hlll Rusyayı yıkacak taarruzun baş
lamaması Mihverin küçük ortaklarında 
endişe uyandırmaktadır. Rus hareketi
nin başanlamamasının sebebi geçen se
ne için erken başlamamış olmak denili
yordu; fakat bu sene de bu yıkıcı harp 
Haziran ortasına geldiğimiz halde baş
lamış değildir. 

UZLAŞMA lHTtMALt YOK 
Bu taarruzun gecikmesi hakkında ile

ri sürülen sebepler arasında Rusyanın 
Almanya ile uzlaşması ihtimali vardır; 
fakat iki devletin hangi noktalar üzerin
$le anlaşab:lecekleri belli değildir. Şim
di lngiliz - Rus ittifakının imzalanmış 
olması hasebiyle bu ihtimal tamamiyle 
kalkmıştır. 

Bu muahedenin iımalanmış olması 
belki de Mihver kUçUk ortaklarında ha
yal sukOtuna sebep olmuştur. Mihver
eiler bu ittifakta Rusyarun menfaatini 
sezmektedirler ve kilçilk ortaklar üze
rinde bu şekilde propaganda yapmakta 
ve yaptırmaktlldırlar. 

Sofyada çıkan Slovo gazetesi: cBu 
muahededen maksat gUrültü yapmak ve 
iimitsizliğe diişmUş olan komunistlere 
cesaret vermektir.> Macar radyosu da: 
cBu anlaşma, Sovyet Rusyanın ümitsiz 
durumunu hiç olmazsa zahiren ve mu
vakkat bir zaman için olsun gizlemek 
için yapılmıştır.> diyor. Slovo gazetesi
nin ve Macar radyosunun tefsirlerinin 
yalnız mana itibariyle değil kelimeler ile 
dE: biribirinin aynı olması dikkate lA
yıktır. 

MACARİSTAN VE tNGfLTERE 
Diğer taraftan İngiliz radyosu Macar

ca neşriyatında Macarlan kendi hükü
metleri aleyhine kışkırtmak için: c'Oç 
devlet, yani İngiltere, Amerika ve Rus
yanın Macaristan ve diğer memleketler 
hakkında verecekleri karar, esaret ka
rarı olmıyacaktır. Çünkü Birleşik mil
letler, dünya milletlerinin saadet ve 
hürriyetini kurmak ve korumak için ça,;
lışıyorlar; fakat Macar milleti de artık 
uyanmalı ve menfaat mukabili Mihvere 
hizmet edenleri başlanndan atmalıdır.> 
diyor. 
Amerikanın Boston radyosu bu mua

hede hakkında şunlan söylemiştir: ctn
giliz - R,us muahedesi bize şunu anlat
maktadır ki Rusya da artık Atlantik be
yannamesine bütün varlıeiyle istirak et
mektedir. Birleşik memleketler dünya
nın dörtte üçünü temsil ediyorlar: onla
ra karşı durmak için Mihverde artık bal 
kalmamıştır. Ve Almanyanın 2 hattA 3 
bin uçak tarafından bombalanacğı gün
ler de gecikmiyecektir.> 

l Kısa Haht>rlt>r 1 ·------VİŞİDE 
Vışi, 13 (A.A) - İlk defa olarak bir 

Fran ız vatandası Londra radyosu dinle · 
d:ği için ağır para cezasma mahkum 
edilmiş ve radvosu alınmıştır. 
Fransız AfrlJıasında 
Vaşington, 13 (A.A) - Hariciye na 

zın Kordel Hull Fransız şimal Afr:ka
aına yiyecek gönderilmesine yeniden 
ba ' nacağını bildirmiştır. 

smp EStRLERİ 
Belgr d 13 (AA) - 500 subay, erba~ 

ve erd n müte ekkil ikinci bir esir k.1-
til bu ün Bel da gelm: tir. 

.MiffVE HAZIRLARI 

--k-
Bofya ue Helslnldde itti· 

falıın uyandırdığı 
tesirler .. 

Helsinki, 13 (AA) - Gazeteler İn
giltere ve Rusya arasındaki ittifak mu
ahedesi etrafında tefsirler yapmaktadıt'
lar. 

Helsınki Sanan gazetesi diyor ki : 
•Finlandiya Bolşevikliğe karşı müca

delesinde devam edecektir. Bolşeviklı:k 
Finlandiya için tek tehlikedir. Bu tehli
ke yok oluncaya kadar dövüşmekte':\ 
vaz geçmiyeceğiz. Müttefiklerin Finlan
diyayı kendi savaşından ayırarak, ayn 
sulh yapmağa kandırmak için yaptıkla
rı teşebbüsler ve gayretler Finlandiya
da hiç bir tesir uyandırmamıştır. 

Çunking, 13 (A.A) - İngiliz - Sov
yet anlaşması bütün müttefik devletleri 
sevindiren manalı bir olaydır. Gazeteler 
bilhassa harpten sonra arazi genişletil
miyeceği ve hiç bir milletin dahili işle
rine mi.idahale edilmiyeceği hakkındaki 
kayıtları ehemm!yetle belirtmektedirler 

Sofya, 13 (AA) - İngiltere, Ameri
ka ve Sovyetler birliği arasında akdedi
len yeni muahedeyi tefsir eden Slovo 
gazetesi diyor ki: 

Bu muahededen maksat gürültü yap
mak ve ümitsizliğe düşen komünistlere 
cesaret vermektir. Bu vesika tarihte bir 
propaganda gösterişi olarak kalacaktır .. 
On gün geçmeden bunun tesiri kaybo
lacak ve izlerine ancak İngiliz hariciye 
nazırlığının tozlu dosyalarında rastlana
caktır. 

~-------~-------ASKER [ HAREKATA ASKER 
COZILE BAKIŞ 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

vetleri tank mUharebesini kazanırsa asıl 
hedef olan Tobruğu çevreliyen mevzi
lere kadar İngilizlerin çekilmesi zaruri 
olacaktır. Eladen bölgesinde mihver 
kuvvetlerine çok ağır zayiat verdirildi
ği ve bu kuvvetlerin püskürtüldüğü bir 
Kahire tebliğinde resmen ilan olunmuş
tur. 

RUSYA HARBİ 
Alman - Rus harbine gelince ; Sivas

topol önündeki muharebeler son nokta
sına varmış gı'bi görünüyor. Buradaki 
kazancın Aimaniar tarafında olduğu ar
tık gizlenmemektedir. Mihver kuvvetle
ri bir çok tahkim edilmiş yerleri ele gc · 
çirmişlerdir. Raylar üzerinde getirilmiş 
büyük çapta Alınan toplan ile yine bü
)'iik çaptaki Rus müdafaa toplarının 
husule get!rdikleri cehennemi gürültü
lerin, buradan 300 kilometre uzakta bu
lunan Karadeniz sahil bölgemizin bazı 
yerlerine kadar geldiği düşünüli.irse Si
vastopol önünde cereyan eden harbin 
şiddeti anlaşılır. Nazik durumu Ruslar
ca da itiraf olunan Sivastopolda Alman
ların da kazandıkları muvafiakıyetlerin 
pek ağıra mal olduğuna şi.iphe ebnemek 
lhımdır. 

HARKOF ÖNÜNDE 
Almanlar bugün ilk defa olarak yeni 

Harkof muharebelerinden bahsebnişler
dir. Alman teblii;,1ne göre Almanlar Do
neçte Sovyet1erin bazı köprü başı mev
kilerini almışlar ve bazı kuvvetleri ae 
çevirmişlerdir. Fakat çevrilen kıtaların 
yeri hakkında malOmat verilmemekte
dir. 

Bu taarruzun hedefi aşağı yukan bel
li olmağa başlamıştır : Bundan maksat, 
Almanlar için elverişli olmıyan bazı 
mevzileri düzelbnek ve ilerideki taarruz 
hareketlerine yarıyacak bazı yerleri el

Mühim bir an-
laşma akdine 

muvaffak 
oldular --·Kanada da Rusya ile 

hit uaolaşmaya vardı 

-*·-Moskova, 13 (A.A) - Tas Ajansı bil-
diriyor: 

Müdafaa harbinde Sovyetler Birliğiyle 
Amerika arasında yapılacak yardımlaş
maya dair anlaşmanın esasları hakkında 
malumat alınmıştır. Uri hükümet gerek 
kendileri için ve gerek meşru bir ni
zam kuran devletlerle hem ahenk olarak 
devamlı bir sulhun temellerini atmak 
üzeredirler. Amerikan ve Sovyet yar
dımlaşmasının esaslan, ileride belirecek 
ihtiyaca göre değişebilecektir. 

!ki memleket karşılıklı olarak harp 
malzemesi ve haberler teatisine devam 
edeceklerdir. Sovyetler Birliği Ameri
kanın verdiği malzeme ve haberlerin 
başkaları tarafından kullanılamıyacğını 
taahhüt etmektedir. 

Sovyetler Birliği harpten sonra, kul
lanılmıyan bütün malzemeyi Amerikaya 
iade etmeği taahhüt etmektedir. Bu hu
susta belirecek fiat ve eskime, bozulma 
değişiklikleri müslihane halledilecektir. 

Harpten sonra yiyecek maddelerinin 
istihsal ve mübadelesi ile alakalı olarak 
Birleşik devletle;:- Rusya ile işbirliği ya
pacaktır. Harpten sonra timrük rüsum
lannın karşılıklı olarak kaldırılması, ti
caret engellerinin bertaraf edilmesi mu
karrerdir. Bu anlaşma hemen yürürlü
ğe girecektir. 

Amerika hariciye nazırı B. Kordel Bul 
bir dmecinde bu anlaşmanın 13, 20 ve 23 
Şubatta yapılan diğer anlaşmaların ye
rine kaim olacağını teyit etmiştir. 

Londra, 13 (A.A) - Kanada ile Sov
yetler Birliği arasında karşılıklı müna
sebetler tesisi için bugün Lond.rada bir 
anlaşma imza edilmiş ve derhal yürürlü
ğe girmiştir. 

~---·----ALMAN DENIZAL TILARI 
* Himayeli Ame-

rikan gemileri
ne taarruzlar
da bulundu 

--k-
Berlin, 13 (A.A) - Alman resml teb

liğinde deniliyor ki: 
Denizaltılanmız tesirli Amerikan hi

mayesi altında seyreden gemi kafileleri
ne muvaffakıyetli hücumlar yapmışlar 
ve top yekun 149,200 tonilitoluk 27 va
puru ve bir destroyeri batırmışlardır. 
Bu .rakamlar 12 - 10 Haziran resmi tebli
Gı.Dde bildirilen başarılara ilive edilin
ce Atlantikte, Amerikanın doğu kıyıla
rında, Karaip denizinde, Panama kanalı 
bölgesinde ve Akdenizde son 6 gün zar
fında dil§man top yekitn 212,200 tonilA
toluk 40 vapurla bir destroyer kaybet
miş oluyor. 

de etmektir. Muhtmeldir ki bu işler P•••ıocııoaooooDOll:IDl:IOCXXaacııoa .. 
sağlandıktan sonra asıl büyük taarruz 
başlamış olacaktır. 

MERCAN MUHAREBESİ 
Amerika bahriye nezaretinin verdiği 

yeni malfunat ile •Mercan Deniz muha
rebesi- nin muhtelif safhalarını örtmek
te olan esrar perdesi tamamiyle kalkmış 
ve Japonlann bu bölgedeki maksat ve 
hedefleri anlaşılmıştır. Bu hedef Avus
tralyanın en şimal noktasına yakın bir 
liman ve üs olan Port Morezbinin işgali 
idi ve Japonlann muvaffakıyetsizliğ! ile 
neticelenmiştir. Mercan den!z muhar~ 
besinden iki ay kadar evvel Yeni Gine
nin şimal doğu kısmındaki Salamon ve 
Vaye adalarında harp gemileri himaye
sinde bir takım Japon taşıt gemiler!nin 
toplandığını A vustralyadaki müttefik 
ke if tayyaresi tesbit et.ınişler ve 10 
martta milttefik kuvvetleri 20 kadar Ja
pon gemisini tahrip etmişler veya hasa
ra uğratmışlardır. 

Nisan ayı içinde de Japonların Sa1a
mon adalarını işgalden sonra Luidat ta
kım adalarında mUhim bir hareket için 

Yunanistan .... 
Zafere lıadar mü· 
cadele edecelıtlr .. 
Vaşington, 13 (A.A) - Basın kon
feransında beyanatta bulunan Yu
nan kralı Jorj demiştir ki: 
Yunanistan son zafere kadar mü

cadeleye devam edecektir.. Zafere 
varan yol ne kadar uzun olursa ol
sun, Yunanistan yeniden kurulun
caya kadar mücadeleye devam ede
cektir. 

SIVASTOPOL ONONDE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

yıplar verdirmşlerdir. Büyük kuvvetler
le yapılan Alman taarruzları püskürtül
müştür. Almanlar bu son günlerde Si
vastopola yönelttikleri taarruzlarda 60 
bin ölü vermişlerdir. 

hazırlanmışlar, fakat Mercan denizi mu- ALMANLAR SAYICA FAZLA 
harebesinden evvel bu hareket te tesbit 
edilmiş ve tamamiyle tahrip edilmiştir.. Moskova, 13 (A.A) - Krasnaya 
Nihayet bu takım adalan cenubunda Zvestanın cephe muhabiri bildiriyor: 
Mercan denizi muharebesi vukua gelm'ş Düsman sayıca ve malzemece üsfün 
ve Japon donanması, gerek harp gemi- kuvvetlerle taarruz etmektedir. Bir kaç 
leri ve gerek uçak gemileri bakımınd~n noktada durum naziktir. Alman pike 
önemli zaviata uğrıyarak çek;lmeğe tayyareleri şehir cıvarına hücum etmelc· 
mecbur kalmıştır. tedir. Mükerrer karşı hücumlarımızda 

Japonlann Mercan muharebesind ki biraz arazi kazandık .. 
Bcrlın 13 (AA) - İtalyan ziraat na· kayıplarının blançosu mühim olmakla Moskova, 13 (A.A) - Mokova rady..:>-

zırı Kara ile Alman iaşe ve ziraat müs- beraber a ıl mühim olan nokta Japon- su bildiriyor : 
teşan Bake 13 - 12 haziıanda görü müş-- ların iki aydan beri yaptıkları propa- Almanlnr Sivnstopol cephesinde dur
ler ve iki memleketi ilgiliyen iaşe me e- gandalara rağmen asıl hedefleri olan madan hücum ediyorlar; kıtalarımız bü
leleri ve z'raat ahas nda işbiru-· e ı· Yeni Gin n n cenup kıyılarına varama- tün bu te ebbüsleri püskürtmektedirler. 
111 kurmuşlardır. mıs olmalarıdır- Bazan karşı hücumlara geçmekteyiz.. 

MiHVERE GORE 
-----*·---

Libyada şiddetli 
hava hücumlan Atletizm birincilikleri 

oluyor 
EUideın eı.;:.._.a 11arp Tenis müsıibakalanm Bn. Inönü 
Rom~~~~Afdf~~~:-n resmi ve sefirler takip ettiler 

tebliği: Marmarıktan dün de savaşlar 
devam etmiştir. Mitralyöz ve bomba ile 
yapılan şiddetli hava hücumlarında iki 
taraf avcıları çarpışmışlardır. Düşman 
1 O uçak kayıp etmiştfr. Bingazi civarın
da uçak savar bataryalarımız tarafından 
tutuşturulan diğer bir uçak denize yu
varlanmıştır. Uçaklarımızdan biri üssü
ne dönmemiştir. italyan ve Alman te
şekkülleri Malta adasında deniz ve ha
va üslerine hücum etmişlerdir. Bir Spet 
Fayer düşürülmüştür. 

T obruk dolaylarında Alman bomba 
uçakları 12 bin tonluk iki gemiye isa
betler kaydetmişlerdir. Bunlar batmış 
sayılabilir. Diğer bir ticaret gemisi bir 
seri botumuz tarafından hasara uğratll
mıştır. Pireye yapılan lngiliz hava akı
nında ağır hasarlar olmuştur. Evler za
rar görmüftür. Yunanlı halk arasında 36 
ölü ve 22 yaralı vardır. 

Berlin, 1 3 (A.A) - Alman tebliği: 
Şimal Afrikada Birhakemin i§galin

den sonra kuvvetlerimiz §imale doğru 
ılerlerniflerdir. Elademin batısında düt
man kıtalarının geri kalan kısmiyle dö
vüşüyoruz. 

---.... ~~----ı---
KAHIRE BiLDiRiYOR 

---*·---
Mihver buµ:ün pek 
ağır kayıplara uğradı -·-Alman ue İtalyanların 
esaslı lllr fıazançları 

olm'aclı.. 
Kahire, 13 (A.A) - Mihver kuvvet

leri karada ve havada bugiln pek ağt.r 
ve telafisi müşkül kayıplara uğramıştır. 

Kahire, 13 (A.A) - Royter ajansını'l 
Libyada sekizinci ordu karargAhmdaki 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Almanlar Birelhakimin boşaltılınas: 
\izerine elde ettikleri kazançtan fayda
lanarak taarruzlarının başında çizdikle
ri hedefe varmak ümidiyle cephenin her 
tarafında ilerlemeğe koyulmuşlardır. 

Tank ve bindirilmiş piyadeden mü
rekkep diŞrum kuvvetleri öi}eden aon
ra bir taraftan ElAden istikametinde ve 
diğer taraftan doğuya doğru ilerlem.iştil'. 
Bütün gece Nanyt Briç ve Eladenden ge
çen Kaputzo yolunun geçtiği tepeleri 
Alınan tanklannm verdiği işaretler ay
dınlatıyordu. Düşman şimdi müdafaa 
mevziine yani sol cenahına düşüyor. Bu 
mevki mayn tarlasından Nay Briçin he
men cenubunda bir noktaya ve Bihama
tın sekiz kilometresindeki çevreye kadar 
uzanmaktadır. ____ _,,.~~--------

HAVA HAREKi Ti 
---*-

MaJtaya yangın 
llomlHdCll'I atıldı 

Londra, 13 (A.A) - İngilterenin ~ 
nup doğu sahillerinde düşman tayyare
lerinin hafif faaliyeti olmuştur. Bir ye
re bombalar atılmıştır, hasar yoktur. 

Malta, 13 (A.A) - Dün bir çok dilt
man tayyaresi Maltanın şimal batısına 
infilik ve yangın bombalan atmışlardır. 
Bazı evler hasara uğramıştır. 

Londra, 13 (A.A) - Dahilt emniyet 
nazırlığı mayıs ayı içinde hava hücum
larında (399} kişinin ölmil§ veya kay
bolmuş olduğunu, 425 kişinin yaralan
dığını bildirmiştir. 

Heralılı Şeyler 
••••••••••••• 

Yaşamalı ihtiyacı 

Tabiat yarattıklarına yaşamak ihtiya
cını ve bunu en kestirme yoldan temine 
çalışmak sevki tabiisini de vermiştir. 

MeselA bir aiacın kökü toprak altın
da bilyürken büyük bir taş parçasına 
rast geldi mi, büyümekten geri kalmaz. 
Bu taşın etrafını çevirir. Toprak Ustilıı
de genç bir ağaç ta en iyi ve kolay şe
kilde yaşayabileceği istikamette büyür. 
Mesela bir binanın kenarında ise açık 
tarafa doğru meyleder. Şiddetli rüzglr
lara maruz bir sahada ise, rüzgArların 
estiği istikamete doğru eğilip uzar .. 

insanların pek kıymetli addettikleri 
inci bile yaşamak ihtiyacının bir netice
sidir. İnci stridyeleri, kabukları içine 
giren yabancı bir maddeyi, onun zara
rından kurtulmak içln, akıttıkları mayi 
ile sarar, bizim inci dediğimiz hale ge
tirirler. 

Denlzlerdelıt sıı 
ne fıadar? 

Dcni.zlerin derinligi birbirine benze
mez. Bazı yerlerde az, bazı yerlerde çok, 
kimi yerde de fevkalade derindir. Bü
tün bunlar göz önünde tutularak deniz
lerde vasati derinlik dört bin metro iti
bar edilmiş, dünyanın yedide beşi deniz 
olduğu da hesap olunmuş, böylece büttin 
denizlerdeki suyun miktarı 518 milyaıı 
metro mikabı olduğu neticesine varıl-
mıştır. 

Ankara, 13 (Telefonla) - Bugün şeh
rimizde büyük bir tenis turnovası baş
lamıştır. Tenis müsabakalarını Bn. İnö
nü başından nihayete kadar takip ede 
rek sporculara şeref vermişlerdir. 

Müsabakaları takip edenler arasında 
müstakil grup reisi B. Rana Tarhan, ha
riciye wnumi katibi büyük elçi Numan 
Menemencioğlu, Almanya, Japonya, Yu
goslav büyük elçileriyle Portekiz orta 
el~isi nazara çarpıyordu. 

Iki grup halinde yapılan müsabakala
rın tasnifte tek erkekler arasında 9 k~i 
müsabaka harici olmuştur. Yann müsa-

bakaların dömi final ve finali yapılatali· 
tır. 

ATLETİZM BİRİNCİLİKLERİ 
Ankara atletizm birinciliklerine de 

bugün başlanmıştır. Büyük bir :aevl<lP. 
takip edilen müsabakalarda 100 metre· 
de Harp okulundan Sahabettin birinci 
olmuştur. Gülle atmayı Harp olrulundan 
İbrahim Ateş, üç adımı 13 metre ath· 
yan harp okulundan Halil, yüksek a~
lamyı harp okulundan Halil, 100.X~ · c 
400X4 bayrak yarışını Harp okulu • ·ı
kımları kazanmıştır. Müsabakalarn ~ .ı
rın devam edilecektir. 

inhisarlar Vekili dün kahve 
çav işlerile meşgul oldu 

ve 

İstanbul, 13 (A.A) - İnhisarlar vekili 
de retkiklerine devam etmiştir. 

Vekil inhisarlar idaresinde çalışmış ve 
eden izahatı almıştır. 

Tetkiklerini bitirmiş olan .nafia vekili 
tir. 

B. Raif Karadeniz bugün de ,,ehriaai9-

kaihve, çay inhisarı müdüründen il:ap 

de yarın (bugün) Ankr.raya döneeek-

Avrupa hattı tren seferlerinin 
dün tecrübeleri yapıldı ____ ... ______ ,__ ______ _ 

İstanbul, 13 (Hususi) - Trakyada in şaatJ biten köprülerin bugün ya1Mlun 
tecrübeleri iyi neticeler vermiştir. Avnı pa hattında tren seferleri önthnibdeki 
hafta içinde başhyacakbr. Aynca her ı ün istanbuldan Edirneye bir kon'\'AMİ
yonel treni kalkacaktır. 

Istanbulda bir tren kazası oldu 
Istanbul, 13 (Hususi) - Yeşil köyde bugün bir tren kazası olmuştur. 
İstasyon hamallanndan Aragil posta treni altında kalmış ve iki bacatı liesll- • 

miştir. 

Hastaneye kaldınlan haınalin hayatı tehlikededir •. 

Tokyoyu bombala· 
yan pilotlar Kahirede 

---*·---
Nevyork, 13 (A.A) - 18 nisanda ge

neral Dorinks komutasında TC1kyoyu 
bombardıman eden Amerikan pilotları 
Çinde yere inmişti. Bunların bir kısmı 
yollarına devam ederek Kahireye gel
mişlerdir. Aralannda yarahlar da bulu
nan 11 Amerikan pilotu dün Kahireden 
Amerikaya hareket etmişlerdir. 

Tokyo, 13 (A.A) - Singapur, Hong
kong, Manilla, Surabaya ve Rangon ge
mi tezgAhlarında tamirler ilerlemiştir .. 
Bunlar temmuz ayı içinde faaliyete baş
lıyacak ve cenup bölgesindeki gemileri 
tamir edebileceklerdir. 

Bilyük inşaat şirketleri ve konsorsi
yomlar bu tamir iflerine memur edil
miştir. Ayni zamanda bu konsorsiyom 
batan düşman gemilerinin yüzdüriilme
siyle de uğraşacaktır. 

Tokyo, 13 (A.A) - Manilladan bildi
rildiğine göre hususi Japon müfrezeleri, 
Koregidor adasının düşmesinden evvel 
Amerikalılar tarafından Manilla ile K\)
regidor adası arasında denize atılan al
tın sandıklarını araştırıyorlar. Amerika
lılar bütiln kAğıt paralarını daha evvel 
yakmışlardır. Altın sandıklarının yerini 
Amerikan esirleri göstermiştir. Şimdiye 
kadar denizden beş sandık altın çıkarıl
mıştır. ___ _,,.*~----

KOYl.VYE UCUZ 
ZİRAAI' Al.El'ı.ERI 
Ankara, 13 (Telefonla) - Muhtaç 

çiftçiye ucuz ziraat Aletleri ve ziraat va
sıtalan temini için ziraat veklletine ay
nlan bir buçuk milyon liralık sermaye 
iki milyon '750 bin liraya çıkarıldı. .--···----.ıw 

Makin eve 
,,. erilirken 
ROMMEL iLK PROJESiNi 
TATBiK MEVKllNE KOY· 

MAGA ÇALIŞIYOR 
Londra, 13 (A.A) - Salfilıiyetli Lond. 

ra mahfillerinden bildirildiğine göre Ro
mel her halde şimdi 27 Mayısta hücu
ma başladığı zamanki ilk projesini tat
bik mevkiine koymağa çalışmaktadır. 
Muharebenin ilk günü düşman zırhlı 
kuvvetleri Eladene kadar ilerlemeğe ve 
sonra buradan şimale doğru gitmeğe te
şebbüs e'tmişti işte bugün de aynı şey 
yapılmak istenilmektedir. Hedefi Tob
ruk teşkil ediyor gibidir. Şövalyeler 
köprüsü ve Elgazala daima elimizdedir. 

l IBYADA ESiR DOŞEN 
GENERALLER 

Berlin, 13 (A.A) - Lityadan alınan 
esirler arasında dört Geneı1ll ve bir 
AıJ:ıiral vardır. 

Japonyudaki Kana· 
dalılar dönüyor 

-*-Ottava, 13 (A.A) _ Başvekil Makr»:.ıı 
King parlimentada beyanatta buhmmaAı 
yapılan bir anlatma mucibince japoaya
daki Kanadalılardan mürekkep bb lfllt
bun japonyadan hareket etmek izne .~ 
duğunu bildirmitlerdir. Ağuatoeta Kaaa
daya varacaklardır. Bundan sonra ela kr 
altı ay veya sekiz haftada bir Xaa•lt
lar ve japonlar kafileleri mübadele &di
lecektir. 

~-~,~~·~·~·~·------

ALMANLARA GORE 
(Baştarafı ı inci Sahifne) 

Şiddetli çarpıpnalardan eonm •O 
beton veya toprak blokhavz ele ...-ı
nü,tir. Hava kuvvetlerimiz ıtuka. enaş 
ve av tayyarelerini barakete eokaıak p._ 
yademizin vazifesini kolaylaşbrmlf, ...... 
man faaliyetini baltalamağa mllftffak 
olmuştur. Karadenizde ltalyan seri 'bet· 
lanndan biri Kırım açıklarında lnnvet· 
li bıimaye albnda eeyreden düpnaa va 
pmlanndan birini torpillemeğe ••vaf• 
fak ohnuftUr. 
Harkofun şarkındaki hücuınlarım11 m\ı 

vaffakıyetli neticele venniftir. Doaeçin 
şarkında düşnıandan bir köprti b8'I e)u 
geçirilmiıtir. Doneç mıntakasmda bir 
Rus grubu çevrilmiştir. Hava kuv.etJe · 
rimiz bu hareketleri muvaffakıyetle deııı
teklemiılerclir. Avcı uçaklarnnıır. din 13 
düşman uçağı düıürmüşlerdir. 

Doğu cephesinin ıimal kesiminde bis 
çok arazi kazandık. Volkof keaimiode 
düşmanın yeni hilcumlan muvaffakıyet
sizliğe uğratılmıttır. Kanlı aavatlar ol-
muştur. Savaı ve bomba uçaklanmaz 
Volga bölgesinde düşmanın mUhim silah 
fabrikalarını ve Murman.k ' demiryolunu 
bombalamışlardır. 

BeTlin, 13 (A.A) - Alman t~1'ği: 
11 Haziranda Sivastopol istihlı::imla

riyle inatçı muharebelerde yeni terak· 
kiler elde edilmiştir. 

Ruslar mağaralar ve gizli _,.ra 
yollarında o kadar mükemmel müdafaa 
mevzileri yapmışlardır ki bunlarm zaptİ 
için topçumuzun ve hava kuvvetlerimi
zin tam isabetli ateşine ihtiyaç ..ardır. 
kazandığımız muvafalcıyetlerin !'h!'mmi
yetini göstermesi bakımından bu nokta 
göz önünde tutulmalıdır. Hava kuTTet• 
!erimiz Sivastopolda akar yakıt drp«>a
rını bombahyarak ateşe vermişlerdir 

Avcı tayyarelerimiz 4 Sovyet avcı ı
nı düşürmüşlerdir. 

Harkofun doğusundaki aava'1aıda 
uçaklarımız düşmanın motörlü Tasıatla· 
rını, müteharrik şimendifer malzemesini 
tahrip etmişlerdir. 

Cenup kesiminde 20 Sovyet uçağı 
dü~ürdük. Kayıbımız 3 tayyaredir 

Roma, 13 (A.A) - 12 hazırand' 
bir seri botumuz kuvvetli Sovyet hbn. .. • 
yesi altında seyreden bir düşman gemi 
kafilesine Kının ~ahilinde hücum etmİ{• 
tir. Motörlü gemi He rafa.ket geqıikı • 
arasından bir gemi yaralanmıttu. Bu ge• 
mi batmı,tır. ' 


