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Romnıel 
Orduları 

---·---
Mısır topralılarına 
girmelde girişilen 
taarruzun hedefini 
IJellrtmqtir. -·-Mareşal Rommelin yalnız cıhan umu-

mi efkirmı değil, ayni zamanda bir çok 
askeri mutahassısları şaşırtan Libya ta
arruzu yeni gelişmeler an:etmektedir. 

Libyada askeri hareketler yapmağa 
hiç müsait bulunmıyan bu aylarda böy· 
le biT taarruz asla beklenmiyordu. Rom
aıel sürprizle işe başladı. Bir kaç haf t:ı 
IÜ1'eD muharebelerde İngilizler de cid· 
di mukavemet gösterdiler. Hemen he· 
men Rommel taarruzunun neticesiz a
lacağına dair bazı emareler bile müşaha· 
Cle olurunuştu. Fakat vaziyet birden~iffl 
değişti. Birhakem kalesini ele g~ıren 
Almanlar süratle Tobruk üzerine ~'iirii
tiüler ve geçen sene aylarca mukavemet 
eden bu müstahkem mevkii de lngilizle
Jin sekizinci ordusunun mühim bir kıs· 
mını esir almak şartile yirmi dört saat 
tç;nde ele geçirdiler. .. 

Rusya harbinde harabe haline gelen 
1/e1"lerden ikisi 

SOVYETLERE GORE 
--~*·---

"1-!arkof'' ve ,,Si-
vastopol" da 
muhareler de-
vam ediyor 

Tobnığun düşmesinden bir kaç ıun 
evvel İngilizler bu kalenin müdafaası 
ifin büyük deniz kayıplannı göze almak 
ınrretile buraya alelacele malzeme ve 
takviye kuvvetleri de göndermeğe mu- -*-
nffak olmuşlardı. Buna rağmen uğra- Harfıofun IJlr fıesl-
nılan mağlubiyetin ağırlığı Londra mah- mlnde 11aziyet nazilıle· 
fıllerinde bile gizlenemedi. •i"Or, Sivastopolda 

İki muharip ordu en son olarak l'fl.t· Y " 
111' hudutlannda karşılıkL meddlerlııi mevziler muhafaza 
aldılar. munn dikkatler bundan sonrn edUdl, haJJı Kaffıasya
Rommelin ne yapacağuıa çevrilmişti. ya gönderiliyor 
Bu intizar devresi de azmı sürmedi. 

Yme askeri mutahasınsJann menfi Moekova. 25 (AA) - Sovyet rad· 
mutalaalanna, yani Rommelill Mıslr hu· yo9U _ fU haberi veriyor: 
dudunda kalacaiı, daha ileriye geçmek Dun Fon ~ock zır~lı kuvvetler. ~e 
ktemiyeceği yolundaki görüşlerine rağ· t8ak~ar!a dyeki~ıden. buRcunıa1 . ~e~ış~ıkr. 
men bug(in Almaa ardalan Jrlmr top- u A;cs;ım e vazı!et us ar ı.çın gıttı .: 
raklanna girmiş, hattn sebaı kilomet- ~~,az~~kte~~r; Rd~slarB.bı:_rk hu· 

d 
·•-ı:.. '- Ka....+.e SoUma w çUUUarı pu:.:ürtmuırıer ır. ır ~ mev-

re e '!ııcr. .. ,.ere.. -:---"' ziler elden ek geçnıektedir. 
Balfayayı işgal ~ b~llDUJ'~lar. Moskova. 25 (AA) - öğle üzeri 

Son gelen haberler g~~or ~ Bom· neşredilen Sovyet tebliği: Dün gece kı
mel urunca ve hatta kifi hır dinlenme talanmız Harkof istikametinde savaııla
ft toplanma lilmmanu dahi bir ~a ra devam etmiştlerdir. 
bırakar&k Mısır üzeriae )'Jldinm sur- Diğer lceeimlerde önemli bir teY yok· 
atile ilerlemek karanndadır. tur. 
Şimdi Alman kunetlerinin önünde StV ASTOPOLDA 

tek bir müdafaa hattı kalmıştır. O da Moskova, 25 (AA) - Sovyet teb--
Masra Matruhtur. F.ğer milıver ka.vvet- (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 
leri bu hızla bu mevkii de ellerine geti
rirlerse Mısma çok enclişeli bir duruma 
tfüşecelinde şüphe yoktur. . 
Mısınn mihver eliDe geÇJDC8l de de

mokrasilerin cephesinde büyük 7.aal ya-
ratacağına şilphe edilemeıt. . 

Bütiln Orta Şarkın durumunu tehdit 
eden böyle vaziyet barkı mukadderatı 
tizerinde mühim tesirler yapab~ 
kudretindedir. İngiliz Ol'dulanmn Lib· 
ya harplerinde büyük zayiata ~
lan Alman taarruzunun gelişaıelerm· 
tleki süratten anlaşılmaktadır. Scltizind 
İngiliz ordusunun dunımmıu panik ha
lile mutalaa eylemek yanbş sayıl~a-ı. 

Japonlara şiddetli 
hava hücumları 

---*·---
Birıiaanyada .,e Çlncle 
.Japonlara ağır ~alı 
laüeumkırı yapıldı 
Çung King, 25 (A.A) - Resmen bil

dirildiğine göre Çin bomba uçak.lan 
Hankong açıklarında Yangçe şeih.ri 00.. 
yunca japon gemilerine şiddetle hücum 
etmişlerdir. Bir büyük üç küçük gemi 
tahrip edilmiş, Nançang şimalinde Lein 
Gvang 'bombalanmıştır. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

l ·-·-·-·-·- --·-·-·-· -.. 
Almanlara göre 1 

<--· ··- -· •• ·- -·-·-·-·-····· 

ivastopola 
doğru i er .. 

leni or 
. *---

Harkof ta taarruz de-
vam ediyor, Volkof

ta çetin savaş var -·Slvastopol etrafında 
çolı şiddetli ~arpqma· 
lar oluyor, Mur· 
manslı IJomllalandı 
Berlin, 25 (A.A) - Alınan resmi 

tebliği: Sivastopol müstahkem çevresin
de Alman ve Rumen lutalan ormanlar
da ev ev ıiddetli muharebelerden sonra 
bazı yerleri daha ele geçirmişlerdir. Ha
va kuvvetlerimizin kahramanca hücum
lan Sivaatopolun cenup koynunda lv
kerman yakinindek.i rnii5tahkem mevzi
leri ve Nikolayevna dolaylanndaki mü
dafaa noktalarmı tahribe yaramı~tır. 

HARKOF VE VOLKOFT A 
Harkofun cenup doğasunda Sovyet 

bilriklerinin yok edilmesini hedef tutan 
(Sonu Snhile 4. Sütun ~ de) 

··-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-.(· 
lngilizler ne 

kadar esir ver
diler, ne kadar 

esir aldı) r2 _ .... 
Şimdiye Jıadar ver· 
dllılerl 175 ilin, aJddı· 
farı 520 bin esir 
Londra, 25 (A.A) - Royter ajan

sının askeri muharriri yazıyor : Son 
Libya muharebelerinde dUı.qnanc!l 
alınan esirler de il:ive ed"'irsc İngı
lizlerin üç harp yılı zarfında verdik· 
lcri esir sayısı takrfüen 175 bin mik· 
tarında bulunuyor. İngillı.ler ise ge
çen marta kadar çoğu İtalyan ve 
mUstemlcke askeri, bir kısmı da 
Alman olmak üzere 520 'bin esir al
mışlardır. 
İngiliz esirleri şunlardır: Dün-

gerkte (40) bin, Norveçte (9051, 
Yunanistan ve Giritte 15 bin, Lı"b· 
yada 40 bin, Honkonkta 4 bin, Sin· 
gapurda 70 b!n, Libyada şimdi, Tob
ruk hariç 89-00, Tobrukta 25 bin. 
Mihverin İngilizlere verdiği esir· 

ler de şunlardır: Libyada 162 bin 
Avrupalı, 15 bin müstemleke aseri 
Doğu Afrikada 213 bin A vrupalı1 23 
bin müstemleke askeri. 

......-..~-•-•• •-• ı_n_a_,_._oe 

Rusyada bir nehirden g eÇ1Jleğe çalışan a.!keTlcr 

Subaylar heveti terfi kanunu 

Teni kanun dftn 
ytırürlüğe gıırdl 
SalJaylar heyetini teşlı il eden sınıflar • rerfl 
esasları ue her rütbe de flli hizmet haddi 

VAŞiNGTON MULAKATI 
---·*·---

asifik askeri 
şurası Olagan 
·· stü toplantı
ya çaiırıldı 

-*-B. Çörçil .,e Kanada 
IJa velıili de toplan
tıda IJııJunacalılar 
Vaşington, 25 (A.A) - Cumhur reisi 

Ruz\•cltin hususi katibi Örli, cumhur 
reisinin Pasifik askeri şurasını olagan 
üslü top1antıya çağırdığım, Çörçilln dq 
bu toplantıdn bulunacağım ve Kanad 

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

Belçikada baltala· ı 

ma hareketleri 
---*·---

rren 11e fabrihaJar 
suifımte uğradı, u60n 
lıifi te11Jdf edildi 

Ankara, 25 ( Telefonla ) - Subaylar 
heyetine mahsus terfi kanunu bugün 
(dün) meriyete girdi. Kanunun birinci 
maddesinde Türkiye Cumhuriyeti ordu
su subaylar heyet!nin şu sınıflardan mli· 
teşckkil olduğu kaydedilmektedir~ 

A - Muharip smıflar : Piynde, süva
ri, topçu, hava, istihk.am, muhabere, 
jandarma, güverte, çarkçı. 

B - Yardımcı .sınıflar: Demiryolu, 
otomobil, nnkllye, sıhhiye, veteriner, ie

(Sonu Sahife 2, fitun 4 te) 

ollum,Hal 
'aya,S. ar
rani düştü ___ * __ _ 

logilizler hava üstün
lüklerinin baki ol· 
doğunu sövliyor)ar 

-*
İngiliz seyyar lıU11· 
11etlerinln mihvere 
ağır fıayıplar 11erdir· 
diği IJildirilfyor 
Londra, 25 (A.A) - Royter Ajansımn 

havacılık muhabiri bildiriyor: 
lngiliz hava kuvvetleri batı çölünde 

üstünlüğü muhafaza etmektedir. 
lNGtLlZ TEBL1C1 
Kahire, 25 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği: s~yyar kuvvetlerimiz dün bütün 
gün harp ederek düşmana ağır kayıplar 
verdirmişlerdir. Düşmanın ileri unsur
lan dün gece Siıli Barraninin cenup do
ğusunda bir noktaya vnrmıştı. Kıtalan
mız Sollum ve Sidi Ömer meV7.11crinden 
çekilmişlerdir. 

MOTfEFlKLE.RlN HEDEFl 
Kahire, 25 (AA) - Düşman dün 

alelacele çıkarablldiği kuvvetleri yola 
çıkarnuştır. Müttefiklerin hedefi toprak 
almak veya vermek değil, kendiJerine 
en dveriııli noktada muharebeyi kabul 
etmektir. 

Londra, 25 (A.A) - Royterin aş.o 
keıi muharriri bugünkü Kahire tebliği 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

Lizbon, 25 (A.A) - Belçikada demir
yollanna karşı yapılmakta olan geniş 
mikyasta baltalama lıarokeileri hasdbiy
le Liyejdc ve ru~er bir şehirde 60 kişi 
rehine olarak tevkif edilıni§tir. 

Rommelin taamızu kaTŞıstnda mii§kiil bir durumda bulunan 1ngiliz orta §4r'k 
arduları BO§kıımandanı Ohinlek bir teftişte 

32 lokomotü tahrip edilmiş, Almanya
(Sonu Sahile Z, Sütun 5 tc) 

JAPON OmlTLERI 
---*---

HAVA HOCUMLARI 
---*·---

Fakat hemen ilave ebneğe ve belirt
meğe mecburuz ki lngilizler ne pahasına 
olarsa olsun bu taarruzu durdurmağ" 
ye Mısın kurtannağa mecbnrdurlat'. 
Batta Ruslara karşı taahhüt edilmiş ba· 
lunan ikinci cepheden feragat etmek 
mukabilinde olsa dahi Rom.meli geriye 
süremezlerse bile olduiu yerde tevkif 
etmek için elden gelen bütün gayretleri 

Harp vaziyetlerine asker gözüyle bakış 
Emden şehrinin hii· 
yük kısmı yok oldu 

11 in t istiklalinden 
bahsediyoı·lar! 

sari edeceklerdir. 
Mısırın elden çıkması mihverin Ja-

ponlarla birleşme noktası olarak tesbit 
ettiği Bac;ra körfezine kadar uzanan sa· 
havı tehlikeli bir dunıma düşiirür. 

Basra körfezinin Rusyaya yapılan yar· 
dun mevzuunda ehemmiyeti aşikardır. 
Çine yapılan yardımda )Jirmanya ne is~ 
Sovyetlerle demokrasıler ara<;tndakı 
7ardımlaşma için Basra odur. 

(~""'' <:;nhirr 2. Sütun 6 da) 

lllhverln Mısır i~lndc 
dnrdnrulması bekleniyor 

"~lersa l\'latl'nh,, istih· içerideki 
taarruzuna dayanacağı 

Huduttan "200,, kilometre 
kanılarının Rommelin 

' 

umuluyor ... 
Radyo gazetesine göre Libyada Ro

mel taarruzları çok ibüyük sürprizler do· 
ğurmuş, taarruz tahminlerin çok üstün
de olmak üzere yeni gelişmeler göster
miştir. lngilizlcrin Halfaya - Sollumda 
mUkavemet gösterecekleri beklenirken 
gelen haberler oralann da bırakıldığını 
ve Romel kuvvetlerinin huduttan 80 
kilometre içeride bulunan Sidi Barani
yi de işgal ettiklerini bildirmektedir. 

Çöl harplerinden bir sahne: Manıf bir Tessam tarafından yapılan bu levha bir levazım kolunun 
hava bcukmına uğramasını ttuvir edi110T 

Durumun bugünkü tekli alması lngi
lizleıin harplerde ağır zayiata uğradık
larını gösteriyor. Eğer büyük zarar gör· 
mcmiş olsaydılar, Sollum ve Halfayayı 
böyle adeta mukavemetsiz bırakmama
lan icap ederdi. Oralarını terkettikleri
ne bakarak İngilizlerin ağır zayiat ver
diklerini kabul etmek icap eder. Bu se
beple lngilizler Mersa Matnıh adı veri· 
]en müstahkem bir hattın gerisine çekil
mişlerdir. Bu hat Mısır hududuna tahi· 
ban 200 kilometre içeride ve sahil ile 
80 kilometre cenubundaki büyük bir 
bataklık arasındadır. Fakat bu hattın 
her tarafı tahkim edilmi§ değildir. Ge-

(Sonu Sahile " Sütun 3 te) 

-*-Bir Japon gazetesi 
Hindlileri lıandırınalı 
için diller dölıüyor 
Tokyo, 25 (A.A) - Nişi Nişi gazete-

si Bankokta toplanarak vazifesini bitir~ 
ıniş olan Hind kongresi hakkında di
yor ki: 

• Bu kongre Hind istiklali tarihinde 
pek ehemm:yetli bir kongre olcıcaktır. 
Bu kongreye iştirak edenlerin ht.yecanı 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

SONDA İKA 
••••••••••• 

Berlin Sivastopolun 
çok kuvvetli oldu

ğunu söyliyor 
-----·*---

Berlin, 25 (A.A) - Berlin askeri mah-
filleri, Sivastopol tahkimlerinl 1914 
1918 haibinde Verdün tahkimlerinden 
daha mUh!m sayıyorlar. Şimdi bahls 
mevzuu olan şey hedefe en az fedakAr· 
1 kla erişmektir, bunun için Alman v~ 
Rumen kıtalan yavaş yavaş fakat zayiat-
sız istihkamlara doğru ilerlemektedir· 
ler. 

-·-Cılıan yangınların 
hala sönmediği bildi· 
rJliyor • Alman Jrilmma 
Londra, 25 (AA) - ' lngiliz hava 

kuvvetlerinin pazar gÜnÜ Emdene yap
tıkları akın neticesinde ıehrin büyük 
kısmının tahrip edildiği, doklarda ağır 
hasar olduğu ve demiryollan başlıca i.. 
tasyon11nda çıkan yangının henüz ıön-

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

ln9ilizle'T tarafnıdan Avrupada kııl
lan&lan Amrikan pike ta11J14nUm 
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'J'afllhi Roman Yazan: Şahin A.ltduman 

-ı02-

-- Seni Mısıra bırakacaiım! 
--~--~~~x*x~------~ r_..,,, •els ilana böyle söylüyordu. Heçltul mu· 

lıadderatanJa lıarfı lıaP~ ~ 

Vilivetimiz em
rine bin ton bırğ

day verildi 
* llerelıedl lfltwlar 

TU11Ut reisin sözlerini can kulağiyle taçsm. ..... ,.,,.... teDzlafı 
dini kte idim.. O 90l1 cümleyi söy- Turgut reisin ellerini yakaladım. On- ._.. ~ 
leyilt Wtirdiği sırada ben yeniden kork- lan göz yAf1arımJa ıslattun ve aıonra kah- -. --~ 
maja Nflameıştım .. Madmki kahraman raman Türk denizcisinin yanından ayrıl- -•-
Ttlrk ienizciai beni affetmek salihiyeti- dun_ lzmir .u&,.eti emrine ticaret yekiJe-
ne ...nk bulunmuyordu.. Şu halde ip- - 7 - lince hin ton baiday talasi. eclilmipir. 
ten ~Jnumu kurtarmağa muvaffak ola- HACI BEKTAŞi VJ!'LtNtN Ba buidaylar 7abada setirilec.elttir. 
mıyacaktım!.. GOSTEllI>tOt KERAMET T cm.la pancu 9ftliiinde laandanuı 

Tmgut reis yeniden devam etti: tik .İf olarak bnuım iyicıe doyurdum. ~ Ye arpalar da lzmire setirilmek-
- Ancak sana son bir iyilikte daha Sonra bir hafta silren milthif yorgunlu- tedir. 

bult1a111ak istiyorum.. Vicdanım böyle ğumu gidermek için uykuya vardım. ME.NEMEN ctVARINDAKI 
yap-lrlıiımı bana telkin etti.. Biltüa 8ece 8ilderiml biç açmad YACMURl..AR 

Sem l>Utiln kainatın ve hepimizbı ha- mala denm ettim...an uyu- EYYelki siia Menemen merlı:.ezi,.le 
kiki sahibi olan Allahın iradesine terk ~ ...,,1c11er yattılJm bma- Emirllem ...J.i,.esine Ye nalai,.qe INıi1a 
ve teslim edeceğim... rap gelenk beni uyandırdılar: kö,iere hol miktarda yaimar J'llimıt.. 

Pep. ara •el. YwuL. Rakkmda ııa.. - ç.buk -1! Seaf reis calu•:t«!.. tir~ Ctv 
sıl Wr muamele yapmak istediğimi sana Hemen apta bJlrtnn O Aalribda ~ AB.INDA 
anlata.Jına... kendimi bir kut Slbi hafif buluJror' ve BEBEKl:rv:u.._.. !AC~iaci rti" 

-r..ıut reis ayala kalktı.. Vakur ka,.beffilfm bBtiba 1mYfttlmbı tekrar .....,._ emnae •- pa 
adımlar atarak kamaradan dışanya çık- yerine plcli1i9i ad,ordum. Aynı "lfc- meejfetwelena ııen:ii iti ..... ktachr. 
tı .. Sllıatudu Bell benim koluma glrcli.. dan azaplarından da artık il.z.erimde hiç Komite. günde ancak on esnafa mani
Şanll. Türk denizcisinin peşi sıra yürü- bir eser kalmamış bulunuyordu... Yü.Zil- fatura verme~i tahtı v karara almı,tır. 
meğe keyulduk.. mü bol bir soğuk su ile iyice yıkadım. Bunun aebebı ne oldu.gu an~ıılama~-

Şi1119i &tl•• bade bulunuyoruz.. Daiz Bu suretle uykunun bende tevlit ettiği tadır; hallwa mealaati 111UUfatma tenı
mai Ü atlaa öriü siJ>i, ilzıerinde kabaran uyuşukluk ta zail oldu.. •tlftın ı.z.a.dırılrnumda olduiu, 1:»unun 
bey• lıareli k5pnlder1e göz alabildiği Büyük bir çabuklukla elbiaemi giy- da pek .ala mümkün bulunduğu söylenil-
yeıtn. bdm- ~iP cWiYordu. dim, Turgut reü emriyle evvelce elim- mektedır. 

T.gut rei9 Pftl'fııeala lrmarmdaki den almmq ola silahJanını ve zırhlı 
paaaallı.jm y.aama bclar iJtıriedlktıen gömlekle blluldanmı tekrar bua •
sonra \irclen hire durdu.. Ve eliyle ip. diler. Onlan takındım. İşte şimdi yeni
ret elierek beni yanma calınh: den tanlı bir asker sıfatını iktisap etmi§ 

- Şu kmpda bir ıe11 ,llSnıbili,... .mu.- buhmuronlamL 
sun? .. Gözlerin kuvvetli mi?- Camın, Turpt relsiD kamar.mna gitmek üae
buı.alıarın arasına brıpnll &11>1 dUDD re güverteden geçtiğim m-ada etrafıma 
bn parp1an Ji5rilnftyor!. Nuı1, fark baktım. Güneş, arkada, yüksek bir tepe
edelıilılhı mi?" nin ~ d+aiıJı huırı...,mdu. 
A... yarabbtt Ben ilk mce hiç biqey o da1ıi1cac1a Turgut reisin kadırpsı ln

seç silm . Sonra .Pftf yavq gilızleri- yıdan Wr az ~kta 1-luna,ıordu w ka
mi .,. c1aba dlkkatle baktıJmı vakit dırpıun yaaıuda Civani kaptana ait 
bulutum beyazltlı arasında bir leke Kırlangıcın yine demir atnu, bir vazi
sıöt t.ran siyah bir takım beıı1er fark yette durduju göriiııüyordu_ Her iki 
ettim. .. Fakat bunlar bizden çok uzak- geminin tlstilnde de iç içe üç }ailj] ı-esm1 
ta lNlmıuyorlardı... taJtyan, Ye§il ve kırmızı renkli şanlı 
~t reis: TliTk bayniı dalgalanmap devam edi-
- .s.et. İfte o siph noktalar karadır. yordu ... 

4lecli •. Bunlar hangi (ilkenin topraklan- Ontinde durc:lu~muz kara parçası 

Halkevinde 
* ,.,.,, .. ,,..., .......... 

lıonferansları -·-Şdııimiz iaalbftade ....... iize-
ri AabrA dil Ye &ui.la fakülı..i •rofe
ıörterinden Tomlen c1nglliz üniversite
leri> mevzulu bir konferans •ermiftir. 
Konferans süzide bir Jaalt ldit1eııi 1ara
fından ellka ile dinlenmiıtir. 

ÖnümüzMi ..J.ı Ye per,embe günleri 
birer konferans daha verilecektir. 

Salı g6nki konleranmn men.mı cin· 
giliz edebiyatında aıh. ikinci konfe
ransın mevzuu cBagünkü lnailterede 
sahne edebiyab> du. clır. _.iyonun '? .. bapa bata yeıı1Hktere m{bta~k bir 

9- Tmwut ret.hı ytbıllne alık alık halde görünme~ idi. Her tnafta hiT 
bakmaktan ba§ka bir şey yapamadım ~ çok hurma ağ~n ,.Obeldiğini fark G'~ jflı:;;c;;r8~_._.__ ~ bir eliz 9Öyiemedim. ettiı:n. Büyük bir nehir brşıki sırtlarm ...,. .,_..,_ ~ 

Twwut '* SMdulu na11n ee.a'bmı önünden hlıtlı7ara1ıt den.iz kıyısına ka- sinin lıonsal 
yine kendisi wrdl: dar uzayan vaziyetiyle adeti kork~ Düıa ak,am Gazl .iUt okulu 90n sınıf 

- :SU aöri1Dm kara, Kıaır topraklan- bir ejderbıurı andırıyordu. Kendi talebea taraftndan tat.be "ftllleri ve 
dır, .... flmıil bu topraklarm 8zerinde bnc1ime: güzide bir davetli kütlesi önünde btr 
neı. ~. Wll,,.. :m..-m?- - Blll'Mi mutlaka Jılıaır olacak'- dl- konser verilmi,tir. Kon.er çok muvaffak 

inhisar kahve ve çayları 

Tfteear elindeki 
mallar alınıyor 

___ ... __ _ 
Mısır topralılarına 
gJrnaeJıle glrifJJen 
taaPPazun hedefini 
IJelll'tmlftlr. 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

İtiraf eylemek lıizımdır ki bu cihan 
harbıncla mihverin kara kuvvetlerine 
karşı durabilen iki millet vardır. O d• 
Çinliler ve Sovyetlerdir. Geniş aruiya 

izrnlrdelıl .-av, lıala••e ını· ....... - ........... _,, •• ,. ...... ve büyük iman kütlelerine sahip bUlu-
y ı ., ft6I - -...,~ --··-- nan bu iki memleket 1111cak ayMta 4br· 

çay oe lıallllelel'f dalla -·· " ... ....,.,, duklan ve mihver ordulanru yıpratma-
Yürürlüğe giren çay ve kahve kanu- temektedir. ğa .mu~-!' ~~a~~akdi~~-

nu mucibince memleketimizde her tilr- KAHVE VE ÇAY tılALATHANESt rası ce,.._ ..., wpH ... ııaa~ ~-
lü çay ve kahve alım ve satımı inhisar- İnhisarlar idm'Mi &mirde KAzlm Di- bilecektir. 
lar idaresine verilmif, idare de her tür- rik caddesinde mevcut paif bir ars:ı Bu iki milletin mukavemet edebilme· 
lü hazırlıklarını yapmış bulunmaktadır. si İngiliz Ye Amerikan yardımlannln 
İnh. 1 d · kah üzerine bOyük bir kahve Ye çay ima- emniyetle ve zamanmdll )'8pllaWlımesi 

ısar ar i aresı çay ve veleri be- JatlııaDfti iap dtü:ueie kuar vermiş- ile milmkündür. 
yan ettirmiş, diğer yerlerde olduğu gj. tir. Bu ile 158,880 lira tahsis edilmiftir. Sovyetlere ve Çine ciden )'ollann mu
bi İzmirde de mevcut Qulunan stoklar- İmair kahve ve çq c1epmu mtldOrlOill· hafazasa da İnpiz ve Amerika bra, 
la evvelce yapdnnf olan siparişleri ve ne B. Vepel tayin eılflmit ve +adfeelne deniz ve hava kuvvetlerine tevdi edil· 
yolda bulunan çay tre b&veleri t.esb:t heflmn.... Depo bdıoi:tJ pe,derpey _ic lt:. v--ıır-~~-. 
eylemi§nr. Halen lzmirde tüccar elin- --r - •U&.:a&e 

cie beyan edilmiş bir halele 200,000 kı!o taPı ..li1mektedir. Bommel Libya hududunda tevakkuf 
çay ile 1,TOO,oot kilo çekirdek kahve ICAIUŞllC ÇAYLAR etmeden Hwr topnıklanna cinnelde 
mevcuttur. Yolda bulunan ve siparq Y...ı-a Mtlrildere ıaaanm uam Mı· girişüji taarnmm bedelini çok sari1a 
edihnit olan çay~ kahveler :bu yeku- ne'mla beri LJ ""Z ~ - altm- bir tekilde belirtmiştir. Eaasea Alman 
nun haricindedir. İııhisarlar idaresi ver- da lmmen iyi çay cinslerile harman edil· devlet reisi Bitler, buıaclan bir kaç 87 
gilerile hirtik&e Uııkriben 7 IDİl7• lira miş bir çok nebatlan ve otları içmiştir. evvel ya_pbiı bir demeçte iMaharda 
ödeyerek bu mallan yakında satın ala- Adaçayı, Anadolu otu ve ayı otu bu me- ıirlşilecek büyük taarrmun han&1 1stl-
caktr. yandadırdan. lar kah 

1 
kameUe olaeanniimı bince1emele ~~-

Faaliyete ~ mt· rlar iclansi Bun sonra çay ve ve er ta- ra cevap ve ş, u taarrumn -· 
kahve ve çay millııayaa heyeti hıalea !s- mameıı hilesiz olacak, yabancı madde- mecJlk bir yerden ~pdacalma ve elba
tanbulda satuı alına jşlerile megul Dl- lede kaü)Wl harmml ~r. mn bir sllrprizle bqılapeaimı da 8· 
maktadır. YaJwıda L:mıre gelecek V&' Ancak yerlt çaylardan kısmen istifade ve eylemlftl. 
İzmlrde tllccar e11nde mevcut çay ve edilmeli derpıif edilmektedir. Ş1maı anlap1ıyor ld Abnaa7a bu dr• 
kahveleri satın plvaJdır. ND'ASET VZ lJCtJZLUK prizi Libya cephesinde Jaımia __. 

hmirin Q"lık kahve .w:fiyat.ı .26000 Çay ve kahvelerin ambalaj işleri hak· nnnlt n ini malmatla ~....: 
kilo, ~ adiyata - 1200 kilo olarak kında :llenüz bt'11ııir bınr ~- huırlanmqbr •• Bnı im ....... 
telbit edilmip. tir. Çay!arm k1içftk §1!eler detunanda nuıta1aalar Pbı bedel Ja1mz ndnci ~ 

Malum oJdıujn üzaoe bhn ve pya satılması muhtemeldir. Bununla bera- henla acı'"'•ma mani ohuldm "-ret 

yaplaıı llQll ftl'.li zamlar Ozmıne ~ ber amt.laJ wafwuı fmla dlllama-~~ W ~ &wlıl& .. 
car maliyeye ~. Bil deıfa Dibi- sına itina g&terilecek, inhisar çayları fOk a =Ull llellefiu 1 1 _. " _. 
sarlar i~ Ulecarm. ~ utm aJar- ve kahveleri serbest plyasadaki çay ve ~·nnlnuık tee.:J:ll nefiee
ken ba Vll'll malarım da öde,ıecektiT. kahveleıdm daha nefis o1ıa1da '-a- -t-~ 1..:.. t1lılla bir....... ..W.W 
Ttiıcear elindeki mabn Wr • &lıee in- ber mptleh pmdild fiatlaıdu 7'Ude uua .._... ~- ~~ ---
h.i~ ;duoesiw mm aJmmasını is- 15 - 20 .ııiabetinde daha .ucuz olacaktır. tıa~ ~..:.· Y8BI ı'FJtl'Mll lf 

Bir cürmü meşhut yapıldı 
1111 

Sahte fatura ile satış 
yapanlar tutuldular 

Sekizinci cmlumuı ,enlmesl "'1 ile
defe \'81'8D yollan tmnaınen ~ •11-
lamaz. 

Şimcti savaş Mwr topraklanna inti
kal eyWlbıe töre Mmr c..ı- • 
afete iştirak ~ mevftlt kwnıedere 
alelacele imkfm t1lı1tiliaae ..... ()dl 
Şutdald lan-wetler yar ........ ... 
pcakttt. 
~idin ......... ~ 
·~-·, ... 1 .... , ... 
tizar e,-)emek llmMır. 
Mınr ~ ....... ae'rııek 

~ .................. ! ......... ...,.. 

~ S'f6ı w ~ ..... .. f ., ... 

a..la ılı:i Gl'da biribiria1 iililllnfta_. 7e c1ilfD-IDm Benimle blrlikt.e 8l!len olmuı ve talebe takdir edilmittir. 
1&'f1i1W•- iki mlllet __. mdüt Wr ftık .,...... .. c1ıe bu fikrimi teyit p __. .uM!iı. •----*- 5 .__ .. ..._ lıa,.&ve- ma•mlleab'edbet1MD•ba.- elti: - •O•• ClllW .;ssso• fJ ----.-- .,,,.,. 7 WWW'llifdl• •--
1~- - eu 11&11aw toprak llımdır brfl- Zll'Glll meldelllnde ,,,._ tuPa .,_..,. ı;..,eı müessesesi rnaldlernecle 
.._. Ynuz Saltm Selim kendi or-- da akan b67flk ~,.. lr•lmtn.rek der- tlllan ile .pdıpnalar . .. .. . _ . 

dn W •u • ı18RDı eline alaü c1llıt-- Jer. Onlinde durdujumuz lfınanm adı ela lmtibanlanN tamamlıy.a.n ziraat mek-. .. VıIA,.et fiat . ~-.~.. tetkilib !alip 0~ ~ ~· :Mıft~ it~ 
m..a. 'PIP+Nia 'bf'-·· 1'ulmm7or. Dimyatbr, ded1. tebi 1 ve z nci aınıf talebeel harman iı- dun muvaffakı,-~ bır curma ~t tateme~ııtır .. Mueaeee fıat ba~ll!D~ 
Ejer JP'iph1mn auan&ak olacak olar- _ BltW- lezlyle mqeul olmaja bal]am.,laubr. hazıriamıatıtır. lzmin:le punuk 7ast fab- devletin teabıt eyleditl 7S kurut üzenn-
sa ._.Ota lılmr btua TllrkJerin eline Son •mıf talebealmn diploma imti- n"'kaa lılenerek pamuk Ylıiı ticareti ,... den fatura vereceiini,. fakat pamuk yağ-
gepeek .. Tuna kı7ılan adli Afrika la- s· h A 1 A hanları devam etmektedir. Bunlann u- ~ Gomel m'ie•ıııırmain de.letia *-- lannı 92 kunıttan ..atabt1.eceiinl bildir-
w..y.-_,_ fimalDlft!··!!far.

1 

-~ ~ hlldnııL ı•orta 8!1 ab ketlik kampı 2 temmuzda açılacaktır. bit eyJ.ediii azami fiattaa iazlwaa Ye mit, b~yiece 92 kanıt üzerinden mata-
.,_ ~-"=- ....._ aa&-- ~ _ _..,._0__ gjzli elle ~ Yaiı .l&tbiı fiat miira· babıt ı...l olmuftur. 
a. blar .-it topaklar lbeıim :ra- ariıuor ....... blelılef'le kabe ~bna .ihbaz.v~ _ Evvelce numaraları teabit edilen pa-

yı1- o...ı. Lapuatoahıılmma ba.. y. . rıat murakabe tdliii bu itibar uze- ralar mıiiu e r W"' ·.ı..ma •eriLnit. va-
vq ı.....w.., llllrd1nle elde .._.. _..,__ lfdU:adele ~e te~ikat yaptımu1o ihbann do~u- riller hazırlannuttır. Bu meyanda he· 
a~ ft elwUyeti dllf8a!- Xaade- Sivrisinek mücadelesine belediyece pnu &grenlnce Comel müeueHC cür- men arama ,-apdarak bk zabat varaltaaı 
niz .......... silli 1rnelsoea .Ak:1e.iıle A.bra. 2S (A.A) - Haıber al.da- §ehrimizin muAtelif 11111t••lı:alannda de- mü me,hut halinde yakalanmak &zere ı J..ILJ.1.-.- 9liHi ---.. 
Türk bra ~ lııaliDe &basek! ima &ıke 1941 __. tııiprta h.aM1w- vam ediJmelr••dıir. Busün ,elırimize itir tertibat aldırmtfbr. iki fiat mii~be :::ıdei=~cl koyıauı, hadile 

..._ d iJer Ak'-iz ıwh+.le ~ ._elde edilea-' _,;der 19.fP miktar mazot getirümmine intlzar edU- memuru 8h1i potis kadrosundan lrir me- akabind --L v "- millf kO-
bir .....,. ,. • •n ~ bir elDof T. ._ .. ...-. eleriıııoe ..... 1e1atıe mektedir. Giizel,..Ja 9eJ!lliedelrj e91er0 mum tak.iye edilmif ve ıça "irden ti<>- e '" ........ sıcagma ~ 

- 7 - _ L.L ...:---L.......1:.- 19.at _c_.._.._ r. __ • L"--"'-·--- ...,ı...11. __ L runma m LL0 ·ut'me teYd1 J?sr'stk. 
niJ91 jp.ae '•r!ikleri ,_. ~ wa ...-----. .. yeniden mazot Yerilecektir. car--~~ .-.unwına -.---. ır-
ve ..... td' p.- Wr'.ı-'t o1amJdnl_ de Y-;:-l"Do l.qat Ye ~ lliprt.aJarı •uuo....-- pamuk ~ ..._ almak Ht-n'tlerdk. Fabribda mevcut 82 toa ıa-mıık ,._ 
ışı. mU)eümirin bu kadar miihim u. taluıil~tı 8,367,675 lira olmuftur. 19-40 Ku-ıtu-r muhal laaı· Mü- 901t dildcada laarebt .qle. ima el lr.:onalm.t ft hUftl.ar yeddie ... 
zançlara kaVU§IDası INa dakibda karp. ~ne ait yektn be S.-484.:310 lira n ~~ melde beal:ıer. ~ Yari1 pmmk Plana teM.im edilınifllr. 
DUrAia gGrUnea bu %.eııgia toprakların idi. Bana mtzaft1'1 tri.gorta hasılatında 
Uzeriade cereyan den muharebenin neti 2,883.367 liralık bir fazlalık vardır. * SUBAJllD HEYEJJ TERFi 
cesine h.llı bufumqort. - f 941 aew.Jncle fiddetini Ye CeDi§liğini J nun....ıı .....,.... .,.... Rl1 

Turgut reis Türklerin kazanacağı son- arttıran buhrana raimen algorta umumi ~ tazlaı ~•Jad J(AJIUNU 
sız bir muvaffakıyetin, ölçilsüz bir bı>CA. hasılatın ekenmai.,edi bir mikyasta art- a .,... • 

BELÇIUDI BILTILl•I 
HAREIETlEftt 

Mlltazi Mr ekes ''et .__,, ı·..
artık ş&ptıe)e ınaW luA:a ...... 

T.A. 
--o--

JlımaJ JıapdaPJ llflbYOJ' 
Okul idarelerinin ve t.alehe veUleri· 

nHı IDÜl'acaadan üzerine Devrim orta 
okulu binasında ikmal brs1an açalma• 
ama karar verilnıit ve rami formalite 
~ ... laMMftv. 
İkmal kurslan Grta ve me smıflarıDa, 

bz, erkek M yatılı talebeye, ı:ıiinclliz ıa
lebeaine ai&tir. 'leomıuz. ve ajmıtos a:1-
Janada olmak .üzere iki • ., devam ede
eddir. 

ikmal kun1anna denleri uyıf oıazı, 
lar, ikmale kalanlar ve önilmjjzdekJ yıl 
cleY8ID edecekleri denlerlııi hazırlamak 
üıti)realer dev.am edecektir. 

- o 
Polatlıda mahsul 
ofise t~slim edildi 

-- par,-'-'-L'---- '---lı"nde ----~ ması .iktiudi Yaiiyetinaizin inldpfını. K .. tür mahallesi 1 numaralı dağıtma (B91hırab 1 .iad Sahifede) 
... _ Ja&DIUiU"llJI u.:1• ,.,... .. _. ilH • d birliği temmuz, ağustos ekınek kartlan-
ister gibi gözlerini yumdu ve yeniden m aennayenınhaened enb'~~:!'e arttlı-ı- nı dündea itibaren "'· ev ck>'---ak llK- vazım. harita, miihendis subayı ve harp 

(Başıarafı 1 inci Sahifede) 
. l .. .. k l b" Aakua. 2S (AA) - Orta Anado-

ya la§e ve ma zeme goturece o an ır ı.oua feyiz dolu ai.neainden fıtkıran zls 
sustll. ct:-di bu bhnımaa aclamm .m- iını ve 9igorta aa aeın a ~ctçe a ..,... .. 
~ nan ted1tir1-ie isabetini •öııteriT. ziye baılaım§t!T. HeT hangi bir 1111t'etle sanayıı. 

ne mukabil rüzgAnn kopardığı çığlıklar .. kame almamı§ olaıal.uJD 28. 29 • .30 ha- Ordu subaylarının rütbe sıralan şun-
duyulmakta i41i. Ben bu sesleri savaş 0 ziran günleriod.e saat 18 den t 9 kadar lardır : 
meydanıada d11ı•t1wu ...w.rebe ılll- ZABnADA Gazi okalııuıclMi bidjin çai.mma mer- Asfıeirnen. teğmm, llst teğmeıı, yüz.. 
rültiileriaden .farksız buldwn. o daki- kezine müıaeaatlan J&zundır. bata. Wnı.... rarbw7, albay, tuğmeaeral -
kada ruhumda bir ftıperti peyda oldu. BiP ge~ llOgrdda Kültür mahalteainin bir numaralı bir- tuğamiral, tümgeneral - tümamiral, 
Ve iıledilim mçan büyü1dfllllnft, ohm- Karatafta laz U..i b.-nda etki liğine apğıdaki •~aklar ve hanelet- da- korgeneral - koramiral, orgenerıJ - or-

çok vaecdarda yancınlar 9k:anlıruştır. rai koıab.inalar4aa Polatlı it!etme!İ 
Belçika işçileri de Almanyaya ait ~ Türk köylüaüne hakiki bir yardım ve ÖJ'" 

1ere ~ ohnala ça~~aktadırlar. Bır Bek olan makineleriyle bu bereketli yt

çok fabrikalarda m~,:'J b~ lın dolgun mahsulünü halkın tezahüt!erl 
~· yeılerine ar taym araaında toprak maluulled ofisine teıt-
ecliJmqt1r. lim etıniftiı. 

MOHtMMAT TBENl 
YOU>AN ÇlltABILDI ID.IACA :. ~~~ ecı!:~~~ ~ 

1
; rilt~t.wla yüzmek iizere ma- WWir. amiral bfi7Uk amiral ..-e ~· 

ben • Ahlibu bir kad.m --= #• Wdikte -.U. sina 18 ya- 13 79 llWDUalı aokağm 1 O ili 18 " 'Iıı:mr1 ESASLAlll 
. . ~ ~~_!*tm._ b. . .. .. .-da Vepel YlplC'.a adında bir 9fi:DC lııo- 23 ili 25 numanlı haneler. Subayların terfii de bu kanuna göre Londra, 25 (A.A) - Müstakil Be1çt- • • • • • • • 
:ıçm U411yQ..__. IDefUID 11' sevgı yuzwa- ~ ... Jmuıtur. 1386 numaralı aokagvın 6 ila U Te 4) l ka Ajansına göre Belçika işçileri Gand PasssdOll •- ., eflep<lra'C 
dm eıkekliji•in. Muanlığun.ua ~efiDi r Milialı bir aiit.ün amele9i oJae ._ Çu- ili 19 numaralı haneler, icra 0 unacaktır. Terfner her sene 30 yakınında Berke Mayerde bir mühim- uru N'C ......, 

ayaklanm.u:ı aJtma ahp ~pınekten ,hjç Jwr"""amede Y. - 1 bil Atatüdt hulrum 186 il& 192 au- aı-tos zafer bayramı gUnü 0 .ene içuı e.ııini -uft- ,_ ___ ._...ı •• +.b Eemea K....al lC. AlcUf 
çekimnem.İftUD. Arbdaflaı'Jm, Türkün d·v~e .:ı:ı.ı:ın ı!r0m:r::;;ım~ maralı haneler, muteber kadrodaki mahallere göre ya- ~a!rolm~:!~~;~ 'h: 
talihini bir kat daha parlatmak için şi~- Y:1reun dü,miit. hu yüulen priye döne- Muataia EHer ndda\nin ıı ill 36 pılacaktır. Terfi için .asıl olan kıdem n sara 11jnnmftır. DUn tramvayda kalabalıkta biri aya-
di düpnanlııriyle yaka yakaya gelmış, miyeıu .ular içlnde kayholm"tfur. Bil- ve 17 ila 25 nurparalı haneler. ebii.Yettir. Ehliyet .sidtJe ~ edft-. ğıma bastı, s af edersiniz • dedi. Kala-
bo~ Onlarm :raptıık1an bu ahara cesedi denizden çıkarılmıştır Cümmıriyet \nılvanmn 140 i1l ,56 Siciller de husus! talimatnamesine göre BlR FABRlKADA YANGIN , balık müthiş, herkes üstüste; galiba 
hareket aıe bdar terefli idi! Buna muka- BIJI e·----Jı I -•-fn mımara.lı lumeleT, ı.azim olunur. Banda w beıteHn, 3ih- .Andres lnnmda V~\iin- • J1UU' il&c,,,m sahibidir, :anın yok • 
bil ben"m iflediiim .mç 80ll dereee men- .unc mese e~ VOTOf11of t,ut-nmn 32 ;tl 36 Te 73 1abn ft ilmen ~zi'8itrko ehliyet '\'e de birkim::ı;t ma&lde ,.. ~ diye biri daha .,.... a.tı. Bu da 
fur ve ağır balımuyardu!_ sonu nanmnalı mem.e. mafevk nzife7e liyabıUar. .... nlnn..t:.. Fabrika -... tahribata •pardon •dedi. 
Şimdi hmim chı7duiam pipnanlık Karantinada 22 ncl 10kakta Hasan • 378, 1380, t 38 1, 1382, ~ 383~ Hazer ve .ıerde blıem zammı 'ft f.e9- ~- ;-:stıaidan ._.:::;.. c Pardoa :t diyea ltir pnç kızdı. 

hissi o bdar derin Mf1 ki ba •""'it duy- kızı 25 yaıında Bahtiyar Şenektq ek- 1387; 1388; 1389. 1.390, t 39.8. k:a1ideden terfi yapJ]mw için hll'p aka- ..__.. " _.. iyice lliislenmifti. • Af edesiniz • diy~ 
gunı.a 1ııir det Wne pldilb" ft eayır mek meaelealnden MeL-et oalıı 1 "'b"f -ala --'--'-1- T.'---L:'- D.::.-.:.: "'-· .:ı-·:.-: ..._.,ini - ....._ ..... .....0.

1- Lu.:.- -·'·- bir --·____. •.1: 

cayır icimi yakhjmı .aer siJX olayor- Sanyı .. ~ ...;:d_ ;..Ww. Ye v..ı Ç.:: ~ ~& ~ ~.n u"":.awww.:i: ;:::; JIPOI 111 RERI 7 0 aralık ;;v~ birW yerini verdi. 

bö
dum

1
. ~.:::e Tieclaıı mhmm llZlSını iddiasiyle adliyeye verilmiftir. e.-tır. (" jC "* l 9c:i S •y I ) c çok meni • mnk•bPJ g5nj alda. Bak-

.. y e ,MM; Ye bu denceclıe fWdetli .....__..._ 1r.. -•--• Subrimm r8dle ve 'blen!::.: bu ._ --ı- n- meni ile kınWM adanı 
olarak hic taf.m1f ..,,1di. ._.._.._.. ... __,, ~'~ ......_, -~ Binıli•...t.lri hareketi u.. :n..!ıric - ..-.....- --, -

T·---=- - .-2. ......_.._ L.- de- Çorillapıd• Evllyazade sokağında Jımda •fr •-e,__. ~& w .._ h • ılıJdnma 1üli- ww .......- akıllı alafranga._ Artık a:vaiıma basa
0 

... _. ~ - -.. - 9 _ ..ıı. 11. .... _ ..... ~ L- 1ıı ~ -ı. -•-~. Memleket Aıpndelri .ıı_ ad --ıı- "- ~-·nizle 
di ki: num..._.. ~· .. ıre lauta ltulunan Aldljnnız mektuptar: ~~aaamme ,.,. __ Rindlu..m en mfihim ~ aa .lralın '• ..-- --. aueuer"'~ a-

- Hazırol, Yusuf! .. Yarın, Allah kıs- Hasan oğlu Şüknınu~ sırhndan kan al- Her ak .kaJabalık bir .kütlenüa ~ ......... biri& clıe ı.n..ıss. .& .... ~:M hM:•ındaJd meflul olma.Fa bofhdım ~ clıe b~ k 
met eae.- ... timdi aa1da ıd15nMiğU- ma~ suretiyle M.tal.gmm artmasına se- landaiJ 'Bw.ibaba parkı . Bütan subaylann terfie hak kum- -..,. ...,. ._..,.a .... ,,.. - pya çddlil Wde Jıfteııleni•iwJe bır ta-
m üz illa L-'-- -Jr'= .. Ct-.1 ora- ._...et ..diıii iddia olauıı Safiye tl~Pd L_n_ 1 ... :L:..le •-~•tadndaki ~~. malan için her riitbede fill olarak as Yanht düplnceleri tubih etınek ola- r.ailüm sakla, Wr bfıehaUır yaplam, bi-
da -..;-~ ~=-- ._. admda Wr bda adJl,ep ... eri~ ~:ıu~ ~:r ajanı:: 1 S d:b az buhmaealr1an mıUdaeder tunlarcbr: cBtar~ • liyotum bakama diyen bir eda, a.ir yal-

Al'bk ... ..._ llllllilll A1Wa WJıılili gi- Fed 111P fıezcı tahaia edilmekJe beraber handan eYTel Astelmm 8 ay. tıelmen. 8st fejıne:ıı 0 
\"arma vardır. Pardonda ise, immlık ha-

bi ylpllJ!ll! Bm - ~ 'ba ...... bir Tttenin 1Curtaq 11nlhallCtlimte On yol vey.a oanra ~ z.adyo .mnriiindea ve iç lll!De, yf1zl.p altı ime., binb9p 6t c:ı- • ~ gidi -- 11 bu, ayaiJrma bastım, bilerek basrna-
iyilildıe '\nlnmJ.1irim~ B ılw cı.1la bü- cadde.irıde S7 -,.,ıs e:'de ~ren ~· ~k ~ plak nqriyatmdaa .iltifade ~ yarbey, albay, tvir•~ - tul· lıaı ele llflPllJ...... dun. ya, af ettirmele uğr~ılacak bir .. ~J-
Yiltilwıli, L Jır ~ dejilim! Ha.meli Peks ad.da 4'ır zat, eY!ade mı- edilmeaını. hu surede hedeaen ve eli- maira1, ~ • tfimamiral, korge- Şmg Bay, Z5 (AA)_ Bir japon ga. değil, pardon derim, kili kanuıh go 
Şı.A s' ' · Bir• .ma sana saflr 1ta1anen Wdm Zeld,ıe Fft'at tna. mağea yorulmut olup .diıılenmek iati- neral - koram!ra1, orgeneral - oramiral zeteainiıı bildirdiğine göre Çan-Kay nüyor. Kelimelerin öyle ifadeleri vardır 

yemek Wil ' ...... Kanma i.rkıe doyur. f...t. kmea K.u.adai f:aba.,,._iyle aai yen h.alkxı rıdi gıda&LDl temin ~k iiçer sene. Çekle Sovyet Rusya 9çiai arasında gizli ki onlara istediklerini söylelmek lAf e_t
Allah ın seni sevk edeceği bu uzun kaza memesi üzerinden aiır .aurette yaralaa- olan musiki .nctiıyatıaa .imkan 1llelrilme- 'Bu mtlddet1er harpta ~andan- bir muahede akdolunmuştur. Bu muka- mesini bilmek oluyor. Siz e6yleınenıtı 
ve .kader yolunun üzerinde yürümek mıthr. Hidi1e tahkikatına cümhuriyet aiai faydU bulmaktayım. Alikadarlana lığın göstereceği lüzum üzerine ~ansına !Vele mıacibince ~bir Çin - Rus~ bir sanai olduğunu .ciyliyenin ağzını 
içia lıeı- .balde GIDk kuVJIB1ll elmaja aub- müddeiumamlliii el ko7JllUfhır• nazan dikkatJni cel.P .ederim. indirilebilir. m.Lvuu .Jw.rul&calWr. öpeyim. 
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BİR KAÇ AYDA 

1 ~ GILIZCE 
OORErEN DERSLER 

•!• - - -ııt-•- -·- 11 

YErMiŞiNCi DERS ... 
'lhe storjes of some of Shakespeare's Plays - II 

Shakespeare'in oyunlannın bazılarından hikayeler - II 

MACBETH MACBETH 
Macbeth was a general of Duncan, Kıns; of Scotland. 
Cacbetft İskoçya kralı Duncanın bir generali idi. 
Some witches Told Macbeth that he himself would Become !Gng. 
Bazı kahinler Macbeth'e kendisinin kral olacağını söylediler. 
Hi& wife persuaded hiın to ki11 Dınıcan. 
Karm Duncanı öldürmek için k:;ndırdı. 
Macbe murdered the King while thc. latter Gas sleping. 
Maebe$A ikincisi uyurken kralı öldürdü .• 
'llıe .. derer became King, but he Gas not happy 
Katil kral oldu, fakat mesut değildi. 
He was afraid that he would be killed in his turn. 
Keachiain de bu 5uretle öldürüleceğinden korkuyordu.. 
He m.urdered several people because he was afraid of them 
Ke=s1Af!rinden korktuğu için bir çok kimseleri öldürdü .. 
Thereiore, he made himself hated 

YENi ASIR 
f"..,....0-J"'J"'..V....O-J"...t:rJ"'~~....cc:c:cr.,~§ n·~.r...t:r.#"/~...-.:~-~,,... • 

§ Münil' Nurettin ~ fi lı~cİilaltı plajı 
§ VE ARKADAŞLARI ~ § 

IS!ü~~~.!~~K ın~~~t~~~u~u 1 knôrim;,;~~!~!.t, neşe ve 
H radyo \ 'C plftklarda sesini dinlediği- § hayat kaynağı olan bu yerde temiz 
~ niz meşhur sanatkar Münir Nurettin §hava ve banyo almak için gelecekle-
S ve arkadaşları 23 haziran salı günü § rin son derece memnun kalacakları
S akşamından itibaren Bahribaba sa. 8 nı vadediyoruz. 
§ hil park gazinosunda konserlerine Si Mütenevvi içki, meze ve meşrub:ıt 
S başlıyacağını halkımıza müjdeleriz. son derece ucuzdur. Plajımızt ziy:ı-
§ Yalnız altı konser. vc::!il~ccktir.. R ret et~ele~i halkımızın kendi men· § MÜDURIYET § faatlerı iktızasındandır .. 
S. - S -3 (1611) MÜDÜRİYET 
l\;~J"'~~...0-J"'~ lfo~_z~~J"'~~...00-~ 

iZMtR SiCtLt TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4517 

tzmirde Necati bey bulvarında 24 nu
marada dokumacılık ticaretiyle iştigal 
eden ve bu defa şube açan (Karacasu 
dokumacılar kooperatifi) tzrnir şubesi 
için Ali Riza Fitile verilen temsil veka
letnamesi ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4517 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 - Vekaletname: 

1ZMffi 1 NCt tCRA ME'MURLTJ
ôUNDAN: 
İzmir Karantina tramvay caddesinde 

549 numarada mukime Bayram mirasçı
sı karısı Fevziyeye: 

Zevcinizin noterden resen tanzim edil
miş ilam mahiyetinde bulunan bir se
netle kunduracı Hüseyin Pekme7.e olan 
esra'i masraf 83, lira 3 kuruş borcun
dan dolayı bilhesa:bilverase namınıza Çl· 
kanlıruş olan icra emrinin ikametg~hı
:nızm meçhuliyetine binaen tebliğ etti
rilmesi mümkün olamamasından ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiştir. 

Bin~eyh, nefret kazandı .. 
At !ast, he killed the wüe and children of macduff, a scottish Nobleman 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmt 
mührü ve F. Tenik imzası. 

1 T. C. Adliye Vekaleti Karacasu !şbu ilfuı.ın neşri tarihinden itibaren 
H.. U. M. kanunun 144 ncü maddesi mu
cibince bir ay zarfında borcunuzu bil ri
za ödemeniz lazımdır. Bu müddet zar
fında borcu ödemediğiniz ve salahiyetli 
makamdan icranın geri bırakılmasına 
dair bir karar getirmediğiniz takdirde 
cebri icraya tevessül edilecektir. Bu 
müddet içinde 74 ncü madde mucibince 
mal beyanında bulunmadığınız takdirde 
hapisle tazyik edileceğiniz ve hakikate 
muhalif beyanda bulunduğunuz takdirde 
hapis cezası ile cezalanacağınız malfun 
olmak ve icra emri makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

En scmra, bir İskoçya zadeg8n.ı olan M.acduffun kan ve çocuklarını öldürdü. 
Caabeiit's Cüe went mad and killed herself 
Macbe1h'in karısı delirdi ve kendi kendini öldürdü .. 

JAPJNLARA ŞiDDETLi HA· 
VA HOCUMLARI 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

.BilUılANYADA 

Yeal Delhi, 25 (A.A) - tngili.z hava 
kunederi umuml kararglhmın tebliği: 

Bomba uçaklarımız Birmanyada işgal 
altımla'ki japon Uslerlne hUcum etmiş 
ve Salı günü de Akyabı alçaktan uçarak 
bom1wannştır. Bombaların rıhtım il7.e

rinde antrepolara isabet ettiği ve enkaz 
parça]mmın havalara fırladığı görül-
müştür. Tehiz istasyonu da alçaktan 
uçan. lJ98klar tarafından makinalı tü
fenk ateşine tutulmuştur. 

T•nareleri.ı:nizi önlemeğe teşebbüs 
edea .tü.şman avcıları pUskürtUlmliştür. 
Bütü.rı tayyarelerimiz üslerine salimen 
dönmüştür. 

YENl HA VA FAALtYFm...Eltt 

Melburn, 25 (A.A) - Pindari çevre
sinde 3 jai>on avcısının mUttefiklerin bir 
keşif 'birliğini önlemek teşebbüsü akim 
kalıqtır. 
Diğer yeorlerde karşılıklı keşif faaliyeti 

olmuştur. 

JAPONLAR ÇtNDE B1R YER 
AUfiŞLAR 

Tolqıo, 25 (A.A) - Diang • Di eyale
tinin. merkezi olan Kuangtong japonlar 
tarahadın alınmış ve japon kuvvetleri 
buradaa da ilerlemeğe başlamıştır. 
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!Ankara Radyosu i 
~ BUGONKU NEŞRiYAT ~ 
mııı""'''ııııım11111m11111111111111111111mmmııil 

7, 30 program ve memleket saat aya
n . 7, 3 3 müzik: (pl.), 7,45 ajans ha
berleri. 8.00 müzik: (pl.) 8.15-8.30 
evin saati. 12. 30 program ve ıneırileket 
saat ayarı. 12,33 müzik: hicaz maka
mından şarkılar. 12.45 ajans haberleri. 
13.00-13.30 müzik: ıarkı ve türküler. 
18.00 program ve memleket saat ayan. 
18.03 müzik: fasıl heyeti. 18.40 müzik: 
(pL) 19.00 konuşma (kitapsevenler 
saati). 19.15 müzik: (pl.) 19.30 mem
leket saat ayan ve ajans haberleri. 19.45 
müzik: Klasik Türk müziği programı. 
20. 15 radyo gazetesi. 20.45 müzik: saz 
eserleri. 21.00 ziraat takvimi. 21. l O 
temsil. 22.00 müzik: radyo salon orkes
trası. 22. 30 memleket saat ayan, ajans 
haberleri ve borsalar. 22.45-22.50 ya
rınki program ve kapantf. 

ı===recrü1ıeu Eh .... ...-1 
ft Senive Pekel 1 
H İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile ~ 

Borsa 
ZAHlRE 

45 ton susam 51 50 52 50 

tZM..tR BELED!YEStNDEN: 
Belediye otobüs işletme idaresinde 50 

lira ücretli idare memurluğu ve 60 lira 
ücretli parça a!At depo memurluğu mün
haldir. 

Taliplerin 27 /6/942 Cumartesi günü 
saat 15 te askerlik vesika orta okul dip
lomasiyle birlikte belediye ot~blis işlet.. 
me müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
n ur. 3641 (1630) 

1ZM1R TtCARET StC1L MEMURLU-
C.UNDAN: 4516 

lzmirde Mimar Kemalettin caddesin
de 66 iumarada iş gören (Ahmet Çolak 
ve Refik Çullu Kollektif şirketi) nin 
feshine mütedair beyanname ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4516 nu
marasına kayd ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1 - Beyanname 
İzmir sicili ticaret memurluğu re.sml 

mühürü ve F. Tenik imzası 
FES1ll Ş!RKET BEYANNAMESİ 
tzmirde Mimar Kemalettin caddesinde 

66 numaralı ticarethanede ticari mua-
mele ifa etmek üzere aramızda teşkil 
ederek İzmir Ticaret Siciline tescil ettir
miş olduğumuz (AHMET ÇOLAK VE 
REFtK ÇULLU KOLLEKT!F Şffi
KZI') ni vaziyeti hazıra dolayisile ümit 
edilen muameleyi yapmak imkanını bu
lamadığımızdan 14/ 5/942 tarihinde bil
riza fesh ederek tasfiyesine şürak~dan 
Refik Çulluyu memur tayin ettiğimizi 
beyan ederiz. 

Ahmet Çolak: İstanbulda Beyoğlu 
semti Maçkada Çolak apartman No. 2 

Refik Çullu: İstanbul Sultanhamam 
Sadiye han No. 10 

Pul üzerinde tarih ve imzalan 
!şıbu feshi şirket beyannamesi altın

daki imzaların şahsı ve hüviyetleri da
iremce maruf ve imzalan mazbut Ahmet 
Çolak ile Refik Çullunun olduğunu 
tasdik ederim. On dört mayis bin dokuz 
yüz kırk iki 

14/5/942 
M.T. 

T. C. İstanbul beşinci noteri Hüseyin 
Avni Ulaş resmi mührü ve imzası 
Saib Erakman üçüncü noter vekili 

İzmir 
Telefon:3016 7001 

3 haziran 1942 
Umumi No. 5474 Hususi No. 6/ 126 
İşbu beyanname suretinin daireye 

gösterilen aslına ve dosyamızda saklı 
mübrizinin imzasını taşıyan nüshaya 
uygun olduğunu tasdik ederim. Bin do
kuz yüz kırk iki senesi Haziran ayının 
yirmi üçüncü Salı 23/6/ 942 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 23 
Haziran 942 tarih ve İzmir ikinci noter 
liği resmi mührü ve F. Tenik imzası. 

3592 (1614) 

1 
şubesinden diplomalı 8 

Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa- S 
şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 1 §~~~.O-~~ 
=;;._,....,.._,..J".-crJ"..e~7..r...ı:~~~~.Y..r.A 8 1 SA l i HL 1 1 

l
~..,..~..o:o"'~..r~~s 18 Kurşunlu ılıcaları 1 

f)r. Behçt Uz § Salihli Kurşunlu kaplıcaları açıl- ~ 
S mıştır. Müzmin romatizma siyatik ~\ 

Çocuk hamalıkları mütehasslSl has-~ 1 ağrılarından kadın ve cilt hastalık- S 
S kadar kabul eder. S rece şifalıdır. 
§ talannı her gün saat 1 O dan bireıi !arından mu~tarip olanlara son de-1 

8 Adres - Muayenehane 84 7 inciH § Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazin<r 

I
S (Beyler) sot.ak No. 21 ~ lsu mevcuttur. taşe hususunda müş- 8 

Telefon: 3921 SR külat çekilmez. ı - 15 (1575) S 
Ev telefon: 3990 1 • 13 ll . S 
R~~~J.:O"~~' ~J...c:r..ocr...c:rJ"'J"'~~J"...c:r..ıecıo 

izmir r.,,.istilı Yolları 
den: 

Mıntalıa Müdürlüğün· 

60 lira ücretle anbar ve muhasebe memuru alınacaktır. 
yollar mmtak müdürlüğüne müracaatlan. 

isteyenler turistik 
3626 (1626) 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
lzmir - Manisa şosesinin 24 + 900-26 + 75 O inci kilometrolan arasında 

· 3800 metre tul şose esaslı tamiratı ile 1 O adet imalab sınaiye ve bir kısım isti
nat dıvan inşaatını deruhte eden müteahhidin bu işleri tamamen ikmal etmi
yerek mukavelenin inföıahına sebebiyet vermesi üzerine müteahhidin noksan 
bıraktığı 900 metre şose ve 3 adet menfez ve istinat dıvan ve müteferrik diğer 
inşaatı 12 729 lira 78 kuru§ ke~f bedelile 22/ 6/ 1942 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle açık ebiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin keşifnamesini Nafia müdürlüğünde tetkik ederek 2490 sayılı ka
nuna tevfikan hazırlayacaklan 9 5 5 liralık muvakkat teminat ve ehliyeti fenniye 
ve ticaret odası vesikalannı hamilen 13/ 7 / 942 pazartesi günü saat 11 de vila-
:Vet daimi encümenine ba~ vurmalan. 26 4 3519 ( 1626). 

Noteri Hasa Acet 
Hususi vekaletname 
Müvekkil: Karacasu dokumacılar ko

operatifine izafeten idare meclisi reisi 
Mehmet oğlu Halil Karaoğlan ve reis 
vekili Ali oğlu Ahmet Külçe 

Vekili: Karacasu dokumacılar koope-
ratifi müdürü Ali Riza Fitil 

Genel sayı:942/357 
özel sayı: 942/35'1 
Yapıldığı ve tasdik edilen gün 11/6/942 

perşembe saat 16 
Bin dokuz yüz kırk iki senesi haziran 

ayının 11 nci pe.rşem.1:>e günü saat on altı 
raddelerinde ben aşağıdaki imza ve 
mührün sahibi Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarının bahşettiği salahiyeti haiz 
ben noter muavini Ali oğlu Hasan Acet 
Karacasu hükümet konağındaki dairei 
ma:bsusamda vazife görmekte iken yanı
ma gelen ve şahitlik yapmağa kanunen 
hiç bri manileri bulunmadığı bittahkik 
anlaşılan Cuma mahallesinde oturan 
Mehmet oğlu Mehmet Değirmenci ve 
Nuri oğlu Kamil Tonay nam şahitlerin 
tariflerile tanıdığım aklına sahip ve ka
nuni vasıflara malik bulunduğunu anla
dığım Karacasu dokumacılar kooperati
fini temsil ve imza koymak salahiyetini 
haiz idare meclisi reisi Mehmet oğlu Ha
lil Karaoğlan ve reis vekili Ali oğlu Ah
met Külçe isbatı cücut ederek bir özel 
vekaletname yazılmasını istemeleri üze
rine bu sabitlerin önünde istekleri sorul
dukta sÖz söylemeye başlıyarak : 

idare meclisinin 6/6/ 942 ve 7 sayılı 
kararile verilen fcvkal'ade salahiyete 
binaen kooperatiflerinin İzmir, Aydın, 
Nazilli, Söke, Çine Bozdoğan kazalann
da birer satış şubesi açmağa, maliyeye 
beyanname verip unvan tezkeresi alma
ğa, sicili ticarete kayt ve gazete ile ilan 
ettirmeğe, sirgüler tanzimine, ticart oda
sına kayıtlarını yaptırmağa, vaz'ı imzaya 
vesair icap eden kendilerinin yapabile
ceği bilcümle hususatı yapmağa mezun 
ve salfilıiyettar olmak üzere Karacasu 
dokumacılar kooperatifi namına işbu 
hususlar ve bu husustan doğacak dava
nın ait olduğu ağı.rceza ve asliye ve sulh 
hukuk ve ceza ve temyiz mahkemelerile 
resmi daire ve meclislerin her bir kısım 
ve derecesinde müddei müddeialeyh ve 
müdahil ve saire stfatlarile ikame ve 
takibi dava ve müdafaaya ve mütekabil 
dava ikamesine ve istida ve lAyihalar 
imzaya teıbliğü tebelluğa ve haciz ve ted
ibiri ihtiyati ve icrai vaz ve red ve tebdil 
ve itiraza, protosto çekmek ve cevap ita
ya, hakem, muhasip, ehlivukuf ve sen
dikler tayin ve azl ve tebdilini talep, 
kanuni sebeplere istinaden hakimin red
dini talep, ve esbabını tebliğ ve ihbara 
ve icahıhale göre lazımgelenler aleyhine 
mes'uliyet ve tazminat davasını ikame
ye hakemler nezdinde her türlü kanuni 
sıfatla haklarımı korumağa şahitler ika
me veya kabule yemin teklif ve yemini 
ifaya istida ve zabıtname ve keşifname
leri imzaya, hüküm kesbikat'iyet edilin
ceye kadar lazımgelen bütün muamelede 
takipleri yapmağa ve hliküm icrasını is
temeğe icra mukarrerat ve mütaleatına 
karşı her türlü cevabı vermeğe mezun 
olmak üzere kabulüne mevkufen Kara
casu dokumacılar kooperatifi müdürü 
Ali Riza oğlu Ali Riza Fitili tevkil eyle
diklerini beyan ve söyleme üzerine bu 
özel vekaletname tanzim ve şahitler ve 
müvekkil önlerinde okuduktan ve için
dekileri istek ve ifadelerine uygunluğu 
anlaşıldıktan sonra aşağısını hepimiz 
imza ettik ve mühürledik. Bin dokuzyüz 
kırk iki senesi haziran ayının on birinci 
perşembe günüdür. 
Müvekkil Müvekkil Şahit Şahit 

imzalar okunamadı 
tşbu suret aslına uygun olup harç 

pulu dairede kalmıştır. 
Karacasu noteri resmi mührü 

ve Hasan Acet imzası 

l
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. DOKTOR 
JSMAİL VASJF A NAL 

88 
KULAK, nocAz, BURUN HAs-s TALIKLARI MÜTEHASSISI S 

I
S Her gün öğleden evvel 10 - 1% 8 

Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar basta- § 
tarını kabul eder.. 8 
İkinci Beyler Sokak No. '19. Mua- 8 
yenehane Tel 2727 .. Ev Tel. 2701 § 

:ıcr...c:r..rJ"'/J...0-~/.,.~..oı"'.-or..Q'~..ıO'!l 

DOKrOR 
BAHAÖZKAM 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza
nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357) 

3601 (1621) 

Tur~utlu 
URGANLI KAPLICA~ 

LARI AÇILDl-
Şitası Gülhane hastanesi profesörü 

doktor Şakir Nusretin raporu ile 
sabittir. Teşrif edeceklerin ihtiyaç ve 
istirahatlan temin edilmiştir. 

Müsteciri RÜSTEM HER BAY
RAKTAR ve ortağı 

§ EŞREF l;IÜSEYİN AŞAR 
!ıl 1-'1 Ba.3 
~J"'~~~...00-~ 

öDEM!Ş MAAR1F YARDIM CEMt
YEI1NDEN: 

28/Haziran/942 Pazar günü saat 16 da 
Ödemiş halkevinde umumi heyet top
lantısı yapılacaktu-. Kayıtlı azfuıın belli 
edilen saatte hazır bulunmaları ilan olu
nur. 

RUZNAME 
1 - !dare heyeti raporunun okun

ması. 

2 - Mürakabe heyetinin raporunun 
okunması. 

3 - ödemiş talebe yurdu tesisi. 
4 - Yeni idare heyeti seçimi yapıl-

ması. 1680 (1627) 

•:•-a_ D_ 4- ·--·-- ·-·-·· DOK T OR 
Salah(ı!ttlı\ TEKAND 

ÇOCUK HASTALIKLABI 
MOTEL ASSISI 

Hastalannı her giin öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numar-<lda husust muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 3453 

··-·-·-·-· ıı -·- o 
MAN1F ATURACJLAR Bm.LlGtN

DEN: 
1 - Temmuz 942 Çarşamba günü saat 

17,30 da 'birliğimizin yeni maniiaturacı
lar çarşısında 12 numaralı binasında ale
lade umumi heyet toplantısı yapılaca
ğından !birliğimizde kayıtlı az.alarm bir
lik binasına teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1-!dare heyE!'ti raporunun okunması 

geçen yıl hesapla.nnm ve yeni yıl büt.. 
çesinin tasdiki. 

2 - İdare heyeti seçi.mi 
3 - Mürakıp seçimi. 
4 - Birlik azalarının dilekleri. 

3620 (1629) 

,.:•• 
D OK T OR 

Kema l S alih Aysa y 
Sari hastalıklar mütehassısı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hastalarını Tilkilikte Batu

niye camii karşısında Namazgah 
caddesi No. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: 4223 
Evi: 3536 

SARfFE 3 
ı~~·~c;;:::,..c;;::,..c;;::,..c;;::,..c;;::,..~~'"'>o<::>-<::.>-<::.>-<::.>~~..<::::..<::::..<::::,..:::-,..<::--,...:;:-ı.<--ı.<--~...C--w'C'~I J 

)) Tornacı, Soğulı Demirci, Dölımeci aranıyor •• 
~ Bayındır Yıldız yağ fabrikaları içjn 4 lira yevmiyeli bir tornacı, aynı yev-

~ 
mi~e ~e i~ soğuk d~ı:ıirci v; bir dökmec~ aranıyor. Ta1ipletin sah ve cumar
tesı gunlerı saat on ikiden bıre kadar 1zmırde Yemiş çarşısında 15 numarada 
Yahya Kerim Onart ticarethanesine müracaat etmeleri ilan olunur. 
~ 1-3 (1607) 

İLAH 
İzmir inhisarlar Baş müdürlüğünden : 

1 - 4223 sayılı çay ve kahve kanunu ile l / 6/ 942 tarihinden itibaren her 
nevi çayın Türk.iyeye .istihlak için sokUlması gerek halile ve gerek şekli değiş
tirilmiş olarak yurt içinde satılması ve kanunun ikinci maddesi Türkiye dahi
linde yetiştirilen yaş çay yaprağının işlenmesi. kurutulması ve bu maksatlarla 
yaş çay yaprağının satın alınması inhisar altındadır. Mezkur kanunun 1 O uncu 
maddesine göre terkibinde kafein ile birlikte tanen ve protoin ve münhasıran 
çayin terkibinde bulunan diğer kimyevi maddeleri ihtiva eden nebatlar çay 
sayılmakta olduğundan koordinasyon heyetinin K / 299 ve K/300 No. lı ka-
rarlarile beyannameye ve zamma tabi tutulan nevilerdir. · 

2 - Adapazan çayı, Anadolu otu ve ayı otu gibi inhisar mevzuu haricinde 
kalan bu nebatların phıslar :tarafından şekilce çay taklit edilmek. auretile it
lenmesi, kurutulması, yurda sokulması, yurd içinde satılığa Ç1kanlması ve bi
lerek sahn aluunaaı veya kabul ed.ilmeıi kahve çay kanununun 1 O uncu mad
desinin B bendi hükmü gereğin<:e memnu olduğundan bu gibi nebatlar çay 
gibi hazırlanmış olduğu halde artık memleket dahilinde satılıp alınmayacağı 
ve her hangi bir p.hıs tarafından sa.k.lanrwyaeağı, elde tutulamıyacağı ve hald
ki çay olmadıklarından bunların kanunun muvakkat ikinci maddesi mucibince 
idaremizce dahi sabn alınmaaı mümkün olamıyacağı cihetle tahlil neticesinde 
taayyün edecek vaziyete göre bu otların sahipleri tarafından yabancı memle
ketlere çıkarılması veya idaremizin nezaret ve mürakahesi altında imhası la
zım geldiğinden kanunun muvakkat 5 inci maddesi mucibince istenilen beyan
nameler hakiki çaylara ait olduğu cihetle ellerinde ta1tlit çayı bulunanların ne 
yapacaklarında mütereddit kalmaları ve belki de istemiyerek kaçakçı variyete 
düşmeleri muhtemel olduğundan bu gibi mal sahipleri hakktnda kaçakçılık 
takibatı yapılmasına mahal kalmamak içjn miktarlarının 30/6/942 upmına 
kadar idremize bildirmeleri ve bundn sonra bildirilen m.ilttarlardan fazla çı
kan taklit çaylar için alakalılar hakkında kaçakçılık takihab yapılacağı. 

3 - Koordinsyon heyetinin 300 No.lı k.aranna İstinaden her nevi çayın fi. 
atına kiloda 750 kuruş zam yapıldığını :ı:i.kretmek.te bulunduğundan yukanda 
bahsedilen nebatlar için sahipleri tarafından 299 No.h karara tevfikan ver
dikleri beyannamelerde sahiplerinin bu nevi mallan çay bildiklerine delil ve 
bu malları hakiki çay gibi kiloda 750 kuruı zamla halita sattıklanndan vakti.
le beyannamelerinde gösterdikJeri miktarda inhisar kanununun meriyete air
diği 1 haziran 942 tarihine kadar sattıklan bu taklit çaylara ait zam.lan ödeme-
leri ilin olunur. 25 26 3607 (1615) 

A~dın c. MüddeiumamUiğfnden : 
1 - Aydın ceza evinin 3 Temmuz 942 taTihinden Mayıs 9 43 sonuna ka

dar 1 1 aylık ekmek ihtiyacı ekıiltmiye konulm~ olup prtnamesinde mulıar
rer evsafta beheri 600 gramlık günde azami 350 ekmek hesabiyle tutarmui 
bali baztt n.yice nazaran tahmin bedeli 9900 liTada.n ibarettir. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacak ve ihale 3 Temmuz 9 42 cu
ma günü aaat 1 6 da Aydın C. M. U. liğinde mÜtC1eliil komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameai Aydın ceza evi müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabi
lir. 

4 - Taliplilerin 742 lira elli kuruştan ibaret muvakkat teminat makbuz
lariyle bu kabil teahhütlerine girebileceklerine dair ticaret odasından ala· 
caklan vesikaların ve teklif mektuplarını yukanda yazılı gÜnde en geç saat 
1 4 de kadar komisyon riyasetine tevdi etmeleri llıım olduğu gibi postada 
vuku bulacak teahhütlerden mesuliyet kabul edilrniyeceği 

5 - Ekmek bedeli müteahhide ödenirken kanuni vergiler harç ve resim
ler ilaveten müteahhide tediye edilecektir. 20 23 26 29 34 76 ( 1559) 

r. H. Kurumu İzmir Şubesinden : 
Hava gedikli hazırlama yuva.ama uc;uçu talebe kaydı 30 haziran 1942 tari

hine kadar devam edecektir. 
1338, 1339. 1340, 1341, 1926 ve 1927 doğumlulardan orta mektep m~ 

zunu olanlar alınacaktır. 
Fazla tafsilat almak istiyenler her gün TÜTk Hava kurumu İzmir ıubeaine 

müracaat etmelidirler. 42 26 28 3579 (1595) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi haııtalıltlar hastanelerile Zeynep 

Kamil doğumevi, Üsküdar çocuk bakım evi ve Edimekapı sıhhat merkezinin 
yıllık ihtiyacı için alınacak c 15 3900> kilo çiğ süt c36000> kilo paatörize 
süt ve c750> kilo yoğurt kapalı zarf wıuliyle ekailtmeye konulmuştur. Çiğ sü
tün beher litresinin muhammen bedeli c45> kuruı paatörize sütün beher lit
resinin muhammen bedeli c5 5 > kurut ve yoğurdun beher kilosunun muham
men bedeli 5 O kuruştı;r ve ilk teminatı 5 77 6 lira 5 O kuruştur. Talipler topı:.ıan 
veya hastahane ve müessese itibariyle ayn ayn teklifte bulunabilirler. Umu• 
mi ve hususi şartname ve saire iki lira yirmi altı kuruş bedelle belediye hesap 
işleri müdürlüğünden alınacaktır. 

ihale 29 /6/942 pazartesi günü saat 15 de lstanbul belediyesi daimi encü
?1eni odasında yapı)acakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, 
ımzalı şartname ve aaire. 942 yılına ait Ticaret odası vesikalan ve kanunen 
ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlayacakları tek.lif mektuplanru ihale günü saat 14 e kadar daimi encüme-
ne vermeleri lazundır. c6303> 13 17 22 26 3289 ( 1490) 

ısrANBUL BELEDIYESJNDEN: 
Atatürk bulvarı mastik aafalt tretuvar inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulmuştur. KeJif bedeli 86606 lira 54 kurt11 ve ilk teminab 5580 lira 
42 kunııtur. Mukavele eksiltme nafıa umumi hususi ve fenni şartnameleri 
proje keşif hulasasile buna mütefeni diğer evrak 4 lira 33 kuruş mukabilinde 
belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir ihale 29/6/942 pazartesi gü
nü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen işleri müdür
lüğüne müracaatla alaca.klan fenni ehliyet 942 yılına ait ticaTet odası vesikası 
imzalı şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 nolu 
kanunun tarifab çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü 
saat 14 e kadar daiıni encümene vermeleri lwmdır. 

13 17 22 26 3292 (1481) 

I LA H 
Kazanç vergisi müfıelleflerlnin nazarı dllılıatine 

942 mali yılına ait kazanç vergisi birinci taksit tediye zamanı Haziran ayı 
nihayetinde hitam bulacağından mükelleflerin borçlannı bu müddet içinde 
mensup olduklan maliye tahsil şubelerine tediye etmeleri az:ımdır. Her ne 
sebeple olursa olsun Haziran ayı içinde borcunu tediye etmeyenler hakkında 
tahsili emval kanununun tatbiki suretiyle ve % 1 O cezasile birlikte tahsili 
için maliye daireleri lazım gelen tertibatı tamamile almış bulunduklarmdan 
mükelleflerin kendierini hem % 1 O cezadan ve hem de cebri tahsiat takibin
den vareste bulundurmak ve ayın son gÜnlerinde şube kişeleri önünde izdi
ham ve saatlerce sıra beklemelerine ve binnetice kendi işlerinden kalmalanna 
sebebiyet vermemek üzere taksit borçlarını hiç bir ihmale kapılmıyarak şim
diden mensup bulunduklan maliye tahsil şubeleri veznesine tediye eylemele-
ri ilan olunur. 13 18 22 26 3326 ( 1486) 

TE S İ Rİ K A T 'I 
TAZE MEYVALARDAN İSTİHSAL EDİLl\IİŞ 

• Idris lltishi l 
( G A Z O Z L U ) 

LJMO!'IA T A SJ 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: FİYATI (60) KURUŞ •• 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir •• 
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SiYASi VAZIYE2' ··········-···· 
Mısır icabında 

kendi toprakla
rını biızat mü
dafaa edecek 

- - - *---
Mısır IJaıveJdli par· 
l amentoda beyanatta 
bulundu • Londrada 
endişeler ve B. Çör· 
çili tenlıitler 
Radyo gazetesine göre günün siyasi 

manzarnsı şöyledir: Şimali Afrikadan 
gelen haberler, Almanların Mısıra doğ
ru bir hamle niyetinde olduklarına şüp
he bır.ıknuımaktadır. Londra radyosu 
Almanların Mısır hududunu geçtiklerini 
bildirmiştir. 

MISIRIN MüDAF AASI 
Haber verildiğine göre Mısır Başve

kili Nahas paşa Parlamentoda beyanat
ta bulunarak Mısıra yapılacak her hangi 
b ir taıırruuı karşı tngilterenin yardım 
teminatı vermiş olduğunu bildirmiş ve 
balkın soğuk knnlılıkla neticeyi bekle
mesini, yalan haberlerden çekinmesini 
istemiştir. B undan başka Nahas paşa, 
Mısınn taarruza karşı mUdafaa edilece
ğini ve icabında Mısır topraklannın mü
dafaasına yarım milyon askerin memur 
edileceğini de söylemiştir. 

LONDRADA El\"DtŞEr...ER 
Harbin Mısıra intikalinden dolayı 

Londrada duyulan endişenin azalmadığı 
anlaşılıyor; bütün meselenin FarlAmen
toda göril§ülmesi için mebuslar tarafın
dan 20 imzalı bir takrir verilmiş, takrir
de charbin sevk idaresine emniyetimiz 
yoktur.> denilmiştir. Bu takrir Başve
kil Çörçilin aleyhindedir. Fakat Çörçil 
Başvekil sıfatiyle değil, harp kabinesJ 
reisi sıfatzyle tenkit.edilmektedir. Geçen 
:sefer de böyle olmuş ve Çörçil yine 
Amerikada iken müdafaa nazırlığına 
Çörçilden başkasının getirilmesi istenil
mişti. Lakin Çörçil bunda ısrar edildiği 
takdirde Başvekfiletten çekileceğini kat'i 
olarak ileriye scirmüş ve bundan vaz ge
çilmişti. Çünkü İngiliz harp gayretinin 
sembolü olan Çörçili İngilizler feda ede
memektedirler. 
Şimdi de '1ynı hlidise, yine Çörçilin 

Amcriknda bu1unduğu sırada meydana 
çıkmıştır. Bu defa vaziyet daha ağırdır. 
Hükümetin Avam Kamarasında sözcüsü 
olan Sir Staf:ford Krips Başvekilin bir 
kaç gün içinde izahat vereceğini söyle-
miştir. 

Buhran, 1 - Çörçllin ParlAmentoyu 
iknnı, 2 - Tenkitçilerin g6rftşUnü kabul 
ederek Çörçilin müdafaa nazırlığından 
çekilmesi, 3 - Çörçilin büsbütün isti
fası suretiyle nihayet bulacaktır. Geçen 
sene üçüncü ihtimal belirmişti; bu de
fa buhranın üç ihtimalden hangisi dahi
linde halledileceği belli olmamakla be
raber hakikat !ngilizlerin Çörçile çok 
bağlı olduklnn merkezindedir. Çörçı1 
iki sene evvelki karariyle İngilizleri f~ 
laketten kurtarını~tır. lngilizler §imdi 
mcsullcri aramaktadırlar; Taymisin de 
yazdığı gibi mesuliyet ceuılandınlınak 
için değil, hataların ~ ve ıslahı iç.in 
aranılmaktadır. 

PAS1F1K HARP KONSEYt 
Çörçilin bir kaç gün sonra başlayacak 

Parliimento müzakerelerinde hazır bu
lunacağı Stafford Krips tarafından bil
dirilmiş olmakla beraber henüz Ameri
kada bulunduE,'U gelen haberlerden aD

laşılmaktadır. Çörçil Pasifik harp kon
seyinin olagan üstü toplantısında da 
hnzır bulunacaktır. B u konseyde Kana
da, A vusturalya, Yeni Z-elfuıda, Hollan
da ve çin mfirahhaslan da bulunacaktır. 
Kanadanm milrahhası bulunmasına rağ
men Kanada Başvekili Sir Makenzi 
King de bizzat konsey milzakerelerine 
iştirak edecektir. Bütün bu faaliyetler, 
Çörçilin Amerikaya yalnız bir mesele 
jçin değil, bütün harp işlerini göriişmek 
için gittiğini göstermektedir. 

ALMANLAR VE 
FRANSIZ ÇOCUKLARI 
Fransadan Almanyaya gönderilen iş

çi sayısının 152 b in olduğu söyleniyor. 
F..n çok işçi Faris bölgesinden gitmiştir. 
Şimdi Almnnyaya 18 - 16 yaşındaki 
gençler de kabul edilmektedir. Bunlar 
kamplarda hem Almanca ve hem de 
meslek öğreneceklerdir. Bu haber, işe 
başka bir renk vermektedir. Çünkü şim
di Almanya, hem almnnca, hem de mes
lek öğretmek ve sonra kendilerini Al
manyada çalıştırmak fu:ere Fransız 
gençleri almaktadır. Bu hal Fransanın 
ilerisi ile ilgili bir mahiyet arzetmekte
dir. ----·----VAStNGTON MÜLAKATI 

- *-(Baştarnh 1 inci .Sahifede) 

HAM MADDE IHT ı YACI 
---*·----

Kauçuk is-
tihsali art

tırılıyor 
- *

İngilizler hesabına 
Şarlıi Afrilıada 
yeniden biP colı 
alaylar lıurıildu 
Londra, 25 (A.A) - Avam Kamara

sında müstemleke bütçesinin müzake
resinden sonra müstemlekeler müste
şarı B. Mak Millon İngiliz müstemleke
lerinde istihsalin süratle arttınlması lü
zumuna işaret etmiştir. Anlaşıldığın:ı 
göre dünya kalay istihsalinin yüzde ~O 
nini, kurşun istihsalinin büyük kısmını, 
şeker, çay ve pirinç kaynaklarının ehem
miyctll kısmını kaybetmiş bulunuyor. 
Başka ham madde ve iaşe kaynaklan
nın kaybı da mUmkündür. Seylanda ka
uçuk istilısali şimdiden artmış bulunu
yor. Doğu Afrikada da kauçuk ağaç!.:ı
rından azami randıman almak için ted
birler alınmıştır. İstihsalin artması için 
nıUstemlekelerle elbirliği yapılmasına 
karar verilmiştir. Böylece Anıerikada 
geni§ mikyasta sun'i kauçuk istlhsa li 
baş1ayıncaya kadar noksanlar karşıla."l
mış olacaktır. 

MÜSTEMLEKELERDE 
YENİ KUVVETLER 
Müsteşar müstemleke askerlerinin 

yararlıklarını övdükten sonra demiştiı 
ki: 

- Harbın başındanberi Şarki Afrika
da bir çok yeni alnylar kurulmuştur. Za
ruret ve tehlike müstemlekeleri muha
fız gönüllü kıtalan kurmağa sevketmiş
tir. Bu kıtaların kahramanlıkta Rus çe
tecilerine benziyeceklcrine eminim. ---o---
Lavaı, Vi.şiye döndü 

F aris, 25 (A.A) - Başvekil Lavnl 
Fransız işçilerinin Almanyada çalışm:ı
ları meselesini görüştükten sonra bu sa
bah Vişiye dörun~tür. 

--~o~--

Japon imparat oru hari· 
ci~e nazırını Jıabul etti 

Tokyo, 25 (A.A) - Hariciye nnzırı 
Togo dün imparator tarafından kabul 
edilmi,, nezaretle ilgili i ler hakkında 
impnartora izahat venni~tir. -----·-ALM LARA GÖRE 

(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

taarruza 22 ha:zlrandanberi devam edil
mdctcdir. Volkoft1t çevr.ilınq düşman 
gruplariyle çetin muharebeler oluyor. 
Doğu cephesinin baıka kesimle.rinde 

bildirilmeğe değCT' bir fey yoktur. 
DENtZLERDE VE HAV AlARDA 
F inlandiya körfezinde Fin uçaklan 

bir Rus mayn gemisini tahrip etmişler
dir. Şimal buz denizlnde Kula koynun
da uça]tlnnmız 1 1 bin tonluk iki dü§
man vapurunu batırmış, başka gemileri 
de büyük ha.sara uğratmıştır. Ruslar dün 
71 tayyare kaybetmişlerdir. Bi7.i.m yedi 
uçak kayıbımız vardır. 
sıv ASTOPOLDA 
ALINAN YE.RLE.R 
Berlin. 2S ( A.A) - D. N. B. nin ruı

keri kaynaklaradn aldığı mallımata gö
re Sivnstopolda ıimaldeld bunından 
bir berzahın arkasındaki yere kadar olan 
arazi düşmandan temlzleıuniştir. Cenup
ta tepeler ele geçirmek için yapılan gay
retler büyük aava,ları icap euinnişlir. 
Bu gibi arazide geni§ bir cepbede mu
harebeye imkan yoktur. 

MURMANSKA HOCUM 
Berlln, ı5 (AA) - Alman orduları 

hat komutanlığı tarnfından bildiriliyor: 
Dün Murmansk liman ve ıehrine bir 

biri arkası bava hücumları yapılın~. 
bombalann demir yollanna ve liman te
sislerine dü tüğü görülmüştür. Bir çok 
yangınlar çıkmıştır. 
Bombardımandan eonra uçak keşif 

uçaklan demir yolu ü:urinde büyük bir 
infılUk tcsbit etmi.Jler, ve ıehrin üzerin
de akşama ikadar keşif bir dwnan gör
müşlerdir. 

Bombardıman tayyarelerine refakat 
ed en avcılarımız l 1 düşman uçağı dü
şürmüştür. 

BtJY't)'K TAARRUZ UZAK 
Berlin, 25 (A.A) - D. N. B, Ajansı

nın askeri muharriri yazıyor: 
Alman ve müttefik kuvvetlerinin do

ğudaki taarruz faaliyetleri, evvelce oldu
ğu gibi, şimdi de bir hazırlık faaliyeti 
mahiyetindedir. Fakat bunları mevzii 
savaşlarla mukayese etmek mümkün de
ğildir; çünkü şimdiki hnrekctler, büyük 

başvekili Mnkcnzi Kingin de içtimaa taarruzun başlangıcı değildir. Volkhof 
iştirak etınck ilzcre yola çıktığını bil- taarruzu bu gibi hareketler arasında ol
dirıniştir. duğu gibi, Harkof hareketleri de böyle-
Vaşington, 25 (A.A) - Hariciye na- dir. Ruslar burada geniş bir sahayı bı

zırı B. Kordel Hull, Ruzvelt - Çörc;U rakm."lk zorunda kalmıştır. 
konuşımılarında Çine ait askeri mes~· FiN KöRFEZINDE 
Jelcrin de nazarı itibara alındığını bil- Helsinki. 25 (A.A) - Bugiinkü Fin 
dınnişHr. teblıği: Hava kuwetlerimiz dün Finlan-

Berlin, 25(.A .A) - Yarı resmi bir diya körfeı.inde denizaltı bombaları ve 
kaynaktan bildiriliyor: mitralyöz ateşiyle bir düşman denizal-

Nevyork Taymis gazetesi Ruzvelt ile tısını bntırmı;ılardır. 
Çörçil arasında ihtilaflar çıktığını bil- ---------------
d. kt d" B " k Un 1 Ç" il 1 ~o::;.r_,..,,...,.._ ,... -=-..-r-.-.-,.'7A=-'/.r..r...:Y :t 
ırme e ır. ır aç g evve orç A • ,. Al 

Amerikaya giderken Libyadaki durum- rıana. n, manyayı 
dan•habcrs~ı. değildi ve b~?il?~ü Nev- protesto etti 
~rk T~yl'I'~~~'l :rı:z~ı da Çörç~ın ~~ Boyncs Ayres, 25 (A.A) - Ar-

ka sei"'Y: • ne .~.bya har7ketlerının ~ jnntin Hariciye Nazırı Rio Terezor 
scbcp C'. d .; mu gusterm~ktcdır. ~ gemisinin torpillcnmcsini Almanya 
Ş mdı asıl _merak cd __ lecek mesele, § n ezdinde protesto ettiğini ve nota- ıS 

Ç'orçıl." rA.n>erıkadan. d?ndtiktcn sonrn S nın Arjantinin Bcrlin elçisine gön-
A:wır;ı. Kamara ındakı ızahattan c nra derildigini söylemiştir. 
Işı~ ıç.ndl."n nasıl çıkaca~ıdır. ~......-J.;;~_,.._,....r...c:r..~.r.r..rJ"'~..r..r~ 

YENi ASIR 
zsm 

TÜRKiYE • JNGIL TERE DEN ZAL Ti HiiRPLEnJ 
---*- -- - ---*---

Rauf Orbay Çok geni 
bir hitabe
de bulundu 

--*-
« 1 N G l L f Z LE R MUVA FFAKI· 

YETLERINDEN EMiN 

batırıyoruz 
diyorlar 

- *-
Bir ingUiz nazırı da 

o 26 HHAZIRA.N C U M A 1942 

Köy o1l'(ulları ve enstitüleri 
•• 

Oğreticilerin mükif at-
landırılma şekilleri 

BULUNU YORLAR)) 
- *-

gemi fıayıplarının 
teliifi edBleceğini 
söylüyor EKALET MÜKAFATLANDIR ~A ŞEKiLLER i Ni TESPiT ETTi 
Londra, 25 {A.A) - Harp istihsa- -. - -. - - -

Ankara, 25 (R. G.) - Londra bü-
yük elçimiz Rauf Orbay, lngiliz hükü
met merkezinde yeni kurulmuş olan bir 
hrokart merkezini gezmiş ve kendisin
den radyoda bir kaç söz söylemesi rica 
edilmesi üzerine şunlan söylemiştir: 

lat nazırı B. Litelton ticaret gemileri Ankara, ı5 (Telefonla) - Köy 1 - işte başa.rıh sayılmak, 2 - Kö-
yapıınının bütün ihtiyaçları karşılayaeak okullan ve enstitüleri kanunu yürürlüğe ye hizmet edenler anıtına adı yazılmak, 
dereceyi bulacağı kehanetinde buluna- girdiğinden Maarif vekaletince bu ka- 3 - Köylerde yeni bir tesise adı veril
mıyacağını söylemi§, fakat kayıpların nun mucibince yapılacak çalışmalara mele, 4 - Bir köy meleği eri sayılmak. 
telafi edileceğİnt; emin olduğunu söyli- baılanmıştır. Köy enstitülerinde vazife Enstitünün muh telif işlerinde faıııl..-

c - Aziz yurttaşlarım; size hitap 
eden büyük elçi Rauf Orbaydır. Konuş
tuğum yer Londrada yeni kurulmuş bir 

yerek §Unları ilave etmiştir: 194ı gören öğretmenler, memmlar, m üstah- sız olarak çalışan ve bunlardan fevkala .. 
- Gemi yapımı Amerikada de ba§arı gösterenler b ir melek eri eayı-

için tedbirler alınan raddeye varacak ve dimler ve usta öğretmenler derecelere lacaklar ve bu unvanı aldılclannı göst ... 

brokart merkezidir. 
ı 7 günlük bir yolculuktan sonra An-

gelecek yıl programını da Amerikalılar göre şu şekilde müka.fatlandınlacaklar- recek ay yıldızlı bir işareti ta§l}'acaklar-
muvaffakıyetle ikmal edecelkerdir dır: dır. J 

kara dan buraya geldim, üç aydanberi ALMANLARA GöRE 
burada resmi ve gayri resmi bir çok yer- DE.NıZAL Ti F AALIYETl 
lerde çok dostluk ve müzaharet gör- B ı · 25 (AA) _ D N B · d"" b ·· L d k . d er ın, . . . . nın 
~m ; . ugdu_n

1 
. onb. ranın mer ezın e ye: askeri kaynaktan aldığı malfunata göre 

nı tesıs e ı mış ır brokart merkezinı Am "k d w k lar da kafi! 
k f b ld 

. . en anın ogu ıyı ın e usu-
gezme ırsatını u um. Memleketımız ı·· ·· t tboı_, ·1 Al d · ltıl f d d h ·· l l . k unun a IKJ ı e man enıza an a· 
. e ~ oy e yer enn urulmasını candan ali:,rctinin durakladığı haberleri karşısın-
ıstsıımd . 1 . . . d d' l j da Alman denizaltılannın bu sahillerde 
M hur"oo a ı~~a.~ d emfıye\ıçıf takır r: yeni muvaffokryetler kazandığı belirtil-

u. ~r l~ '~ku.zun en u ranı an e e.t :r mektedir. Yeni büyük kayıplar denizal-
geçıcı te ax ı olunuyor ve arasıra silah tı f ı· t" · d d w •• t k l · d · · · ı· F k b 1 h aa ıye ırun urma ıgını gos erme -ses erı e ı;ııtı ıyor. a at un ar ep t d ' 
mevzii şeylerdir. İngilizler muvaffokı- e Bır. '" ıs (AA) Al d · 1 

1 . errın, . - man enıza -
yet erınden emın bulunuyorlar .. > ı ıl · ff k tl · h kk d A h b 'ld•W• .. b '" .. k t arının yenı muva a ıye en a ın a 

1 • Y.ncRa af Oer bverıb _ıg~~wel gore w~yu. Doyçe Algmanya ('..aytung gazetesi di-
e çımız au r ay ır og e yemegı zı- k". 
ynfeti vermiş ve bu ziyafette İngiliz hah- yor ıA. 'k hah · Alb · Al ksan . . c men a rıye nazın ay 
rıye nazırı e dr, Arşıbald Srukler K k b"Jd ' cl·w· t · li t db" l h 

d h b . k .. . no sun ı ır ıgı esır e ır er er 
ve a a ır ço guz.ıde zatlar haz.ır bu· h ld ı_,, w - • d k lm t B t d I tu a e :ı..agıt uzerın e a ış ır. u e • 
unmuş r. birler alınmıı olsa bile, bunlar mihver 
---~·- denizaltılnnnın faaliyetine mani o]amı-Ma t a 3 a_ Ü dür yacaktır.~ 

~ 3 GEMi DAHA BATIRILMIŞ 

yine iisti,ste 
bom . alanıvor 

---"*- ··--· 
amd!ye lıadar Malta· 
a 2600 de19 faz a teli· 

Hfıe işaPetı verildi 
.Mnlta, 25 (A.A) - Resmen bildi

n1diğine göre lngiliz evcılan Malta Üze
rinde dün nkşam iki Alman uçağı dü
~ünnüşlcr bir çoğunu da baııara uirat
mışlard.ır. 

Geç vakit bildir.fldiğine göre bir düş
man bomba uçağı da denizde d~ürül
müştür. 

Çok acı ıda <lüşman uçağı üç giindür 
Mnlta~'l üst Ustf' !bombalamaktadır. Ha
•ar ozdır; bir kaç kişi ölmüş ve bir kaç 
ta oğır yarnlı Tnrclır. Çıl.'Oll yangınlar 
söndürülmüştür. 

Roma, 2S (A.A) ---- ltalyan resmi 
tebliği: 

Atlantikte bir denizaltımız 8 bin ton
luk bir gemi ile 5500 tonluk diğer bir 
gemiyi batırmıştır Başka bir denizaltı
mız da 6000 tonluk bir gemiyi b-atırmı,_ 
tıt. 

~-~- --~--

AF R l K A HARPLERi 
(Haşt r&fı 1 inci Sahifede) 

hııkkında diyor ki: 
Knputzo S Uum ve Halfaya hudut 

hattında Ingiliz erin cekilmesi b eklen
medik b ir şey değildir. Buradaki tepe
ler bizim için elverişli değildir. Bundan 
evvel Mersa Maı:ruh müdafaa hattına 
çekilmek.le yolu kısnlıtık. Buna karşı 
Romelin yolunu 160 kilometre uzatml§ 
bulunuyoruz. 

Alman kuvvetlerinin Sidi Barraninin 
cenubunda bir noktaya "adar varması, 
Romelin vakit kazanmakta mahir oldu-2600 TEHUKE tŞARET1 

Şimdiye kadar Maltııda 2600 dan ğunu gösterir. 
fazla tehlike işareti verilmİJtir. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, ıs (A.A) - D. N. ıB. ajan

SJnın öğrendiiğne göre Yunkers 88 !er
den mürekkep hava kaTTetleri dün ge
ce Maltayı bombalamıştır. Yüksek çap
ta bombalar ntılmış ve hed&fler üzerin
de pntlndıklan görülmü,ttir. 

-----..--...wı.~-----~-

HAR P VAZiYETLERiNE AS· 
KER GOZILE BAKIŞ 

(Ba~tnrah 1 inci Sahifede) 

len haberler Romelin bu müdafaa h at
tını kuşatmak için harekette 'bulunduğu
nu göstermektedir. Böyle b.ir hareket 
şüpheli görülmekle beraber, Romelin 
ıürpirizli hareketleri bunu da ihtimal 
içine olıyor. Eğer İngilizler bu hattı da 
müdafon edemezlerse o zaman Mısır en 
buhranlı duruma girmiş olacakl:lT. 

Bunw\la beraber öyle sanılıyor ki ln
gilizler orta şarktan getirecekleri olduk
ça mühim kuvvetlerle hu hath müdafaa 
edeceklerdir. Diğer taraftan Romel bu 
hareketleriyle kendi üslerinden uzaklnı
makt.adır. 

ALMAN - RUS HARBi 
Alman - Sovyetler harbine gelince; 

Siva.stopolda çarpışmalar artan bir tid
detle devam etmektedir. Sivastopolda 
muharebeler şimdi ıehrin bağ ve bahçe
lerinde olmaktadır. Ruslar her evi şid
detle müdafaa etmeden düşmana ter
ketmcmdctcdirler. Sivastopol tayyare 
meydanlan Alman topçu ateşi nüfuzu 
altında bulunduğundan Sovyetlerin ha
reketleri ancak deniz tayyareleri tarafın 
dan desteklenmektedir. 

Diğer cephelerde mahdut ve mevzii 
mahiyette muharebeler olmaktadır. Yal
nız Harkofta Almanlann yeni kuvvet
lerle hücumlanna tekrar başladığı ve 
Volkhofta çevrilmiş Rus kıtalannın im
ha edilmekte olduğu Berlinden bildiri
liyor. 

Almanlann Harkofta 30 tümen kuv
vet kullandıkları anlaşılıyor. Sovyetler 
hu taarruzun Harkoftan 1 00 kilometre 
doğuda cereyan ettiğini bildiriyorlar. 
Buna göre A lmanlar bu bölgede mü
himce muvaffakıyetler kazanmış görü
nüyorlar. Volkhofta Almanların mühim 
köprü başları kurmak istedikelri anla
şılmaktadır. 

Çin japon harbine gelince: Sckyang
da japonların taarruzlarına tekrar baş
ladrklan ve mühim mevkileri kazandık
ları bildiriliyor. Diang - Dideki harekat
ta bir durgunluk vardır. japonlann Çın
de ağır hareket ettikleri göze çarpmak
tadır. 

MAK AR11JRUN BiR MESAJI 

Melbum. ıs (A.A) - GeneTal 
Mak Artür, ge~rnl Ohinlege ~ağıda-' 
ki mesajı göndermiştir: 

c Siz daha hnrp ederde kurtulabiUrai· 
niz, general V eUingtona hatırlayınız.> 

ALMAN TEBLtCt 

Berlin, 25 {A.A) - Alınan ve İtalyan 
kıtalan Libya - Mısır hududunda düş
manın mukavemetini kırarak Kaputzo, 
Sollum ve HaUnyayı ele geçirdikten 
sonra Sidi Barran!ye ve cenup doğusun
da bir mahalle varmışlardır. 

trALYAN T.ElBLlCt 

Roma, 25 (A.A) - ltalyan rcsmt te'b
liği: Mihver kuvvetleri Libya - Mısır 
hududunda 8 nci tnrJliz ordusunun ge
ri knlan ibirlik1erlnin mukavemetini kır
dıktan sonra Kaputzo, Sollum ve Hal
fayayı almışlardır. Bundan sonra doğu
ya doğru çekilen düşman. takip ederek 
S idi Barnı.niyı işgal etmişlerdir lJu 
mcvkiin cenup bölgesi aşılmıştır. 

Hava keşif kollanmız Marsa Matruh
ta !ngilizlenn askeri üslerini tam isabf!t
le bomLnlamışlardıı . Alman avc.ıb:"l lıç 
düşman uçağını düşürmüşlerdir. 

BtNGAZ! VE MALTADA 

Bingaziye yapılan bir akında bazı ha
sarlar olmuş ve bir kaç kişi :yarrılanmış
tır. Biı tngilıı. uçağ ı tahnı:. edilmiştir. 
Mnltada Luko ve Halfo hava meydanla
rı yeniden bombalamış.büyük yangın
lar çıkarılmıştır. üç d~man uçağı dü
şürülmüştür. 

.AKDENlZDE 

Doğu A'kdenizde İtalyan uçakları biı 
İngiliz tayyaresini düşiirmüş, himaye 
gemilerinin şıddetli ateşine rağmen bir 
gemiyi bombalarla hasara uğratmışlar
dır. 

ALMAN A:JANSINA GöRE 

Berlin, 25 (A.A) _ D. N . B. nin aske
n kaynaklardan aldığı malfunata göre 
şimaü Afrikada rıcat halinde bulunan 
düşman alelacele teşkil edilen Alman, 
İtalyan k.ıtaları tarafından takip edil
mektedir. Bu takip birliklerine hava 
kuvvetleri yardım etmektedir. Bu kuv
vetler düşmanı yeniden muharebeye 
mecbur ederek dağıtmaktadır. 

ALINAN ESiRLER? 
Libyadn a1ınan esir mikdan 56 bine 

varmıştır. Yalnız İtalyanlar 55 düşman 
uçağı düşürmüşlerdir. Alınan ganınıet
ler pek çoktur. 

Istanb lda bir cina:i1et 
İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Geceleyin 1 Nuri ve Osman adlannda üç kişilik ~ 

Tepebaşı cacldesinde sarhoşluk yüzün-, k.r keyif grubun tecavuzüne uğramLt< 
den feci bir cinayet olmuştur. Terzilik lardır. Çıkan kavga ne1icesinde bıçaklar 
yapan Hüseyin, Cavat ve Niyazi adla-ı cekilrniş, terzi Hüseyin aldığı yaralar-
rında üç arkadaş caddeden geçerlerken dan ölmüştür. Katil Mehmet ve Nuri 
mukabil taraftan gelen Rizeli Mehmet, t" :kif edilmişlerdir. 
::y::-~~~~~'-,<..· .<-. ••• ··~~ 

3 Fransız iilimi idama 
ınahlıtina edllmi$ 

Londra, ı5 (A.A) - Hür Fraıuız
lann Londrada çıkan gazetesi F rans, 
L izbondan aldığı bir habere at!en Fa
risteki i~gal kuvvetlerinin üç Fransız 
ilimini idama mahkum ettilderini yazı
yor. Bunların suçlannın general Degole 
taraltnrlık olduğu da ilave ediliyor 

---- ----

Bulgaristanın 2'olıyo 
sefir~ Anlıara ve Rus• 

yadan gidiyor 
Ankara, 25 ( Telefonla ) - Bulgari,s. 

tQnın Tokyoya ilk defa tayin etmiş ol
duğu sefir b ugün trenle Ankaradau 
geçtL B ulgar sefiri memuriyeti ~ 
Sovyet Rusya yolile gitmektedir. 

--- o- - -

1 
Ecnebilerin idaresinde• 

Birman]1ada !'°sta • ııı pansiyonla,. yafıında 
servislera , fıapatılacall 

Rangun, 25 A.A) - Rangun ve Mol- Ankara 25 (T ı f nl ) _ Ecıı '-• . 
böl ı . d b" h . da ·ı·b ' e e o a eur mey ge erm e ır az.ıran n ı ı a· 1 · · . 1 t 1 . hakkı 

ren posta servisleri işlemeğe başlamış- ~rkı? kpansılyonbu ış.be. eme~e enular .n-
aa ı ar:ır a gı ı pansıyonc a •.t-

tır. terini tasfiye etmeleri için altı aylıli 
-·- müddet verilmişti. · Müddet bugünlerde 

'9 m IJGf f alıiyetıen bitmekte olduğundan dahiliye vekaı~ .. 

Sonra do. ·nmedı· t inc2 vilfıyet1ere yapılan tebliğle mild .. 

BerJln, 25 (A.A) - Alman tayyar~
cilerinden erbaş Hnynlok 99 un<.'U mu· 
vaffokiyetini knuındıktaB sonrn üssüne 
dönıncğc muvııffnk olaDUUDıştır. 

uzve t, Yugoslavya 
ra ını ye ~(le ça ırdı 

Vaşington, ıs (AA) - Cumhurre
iai Ruzvelt Yugosla~.ı kralı ikinci Pi
yeri öğle yemeğine dave~ etmiştir. 

--------~,__, __ ___ 

e .. e r .. en 
PARTi GE EL SEKRETERi 
ADANAD . TETK KLERINI 

BITliUJJKTEN SONRA 
;ZMIRE GELECEK 

detin sonunda ecnebiler idaresindeki 
pansiyonların kapatılması lüzumu bU· 
dirildi. 1 

OV ETt ~RE GORE 
- *-( Bnştazah 1 inci Sah ifede) 

liğine ek: Sivastopolda ailah endaz TO 

topçu birliklerimiz sayıca üstün düflll~ 
kuvvetlı-rine kanı mevzilerini muhafaza 
etmi .. lerdir. 

Moskova, 2S (AA) - lzvestiyli 
gazetesinin. Siva.stopol muhabiri bildiri.; 
yor: 

Sivastopolda gece ve gündüz fiddet .. 
1i muharebeler oluyor. Cepheye büyük 
miktarlarda kuvvet ve malzeme yığan 
Almanfar. havadan, karadan büyük ,id .. 
detle hareket etmek suretiyle müdafileri 
yıldımıağa çalışıyorlar. 

KADIN VE COCUKLAR 
CöNDERILIYOR 
Mo~kova, ıs (A.A) - Pravdanm 

bildirdiğine göre Sivastopoldald kadın 
ve çocuklaT Kafkaıııyaya götürülmek 
üzere kütle hrJinde boşaltılmağa hat" 

--- - ---- lanmıştır. 
Adana, 25 (A.A) - Parti genel sek- MODAF AA DEVAM EDiYOR 

r ctcri Memduh Şevket Escndal Adana- Ashr müdafaa1anna azim ile devam 
da bugünde memleket ve parti işlerine e tmekted irler: hl'ltta bazı yerlerde açıl• 
dair incelemelerine d evam etmiştlr. Öğ- mış olan gedikler, as:kerin şiddetli hü
lcdcn evvel parti binasından esnaf ve cuıı-ılıı rivl .. tt-krar kapatılmıştır. 
tüccnrlanmızla uzun bir görüşme yapan ı StVASTOPOL HARPLER! MüTHtŞ 
genel sekreter öğleden sonra çiftçilt.""'i- I..ondra, 25 (A.A) - Sivastopolda gün 
mizle gör~mil§tür. Akşam parti taraf'!Jl- 1 geçtikçe durum müthiş bir hal almakta
dan Scy'han parkta şereflerine bir =.iy<>f<'t : dır. Müdafiler, Alman1ara her muvaffa
vcrilm L'ltir. Memduh Şevket Esendal kıyeti pahalıya mal ediyorlar. 

yarın Mersine gidecek ve bir müddet - ----·-----
kaldıktan sonra Osmaniye ve Ceyhana HAVA HİICUMLARI 
da uğrayacaklardır. Genel sclcrcter Ada- - - Jf.--
nada incelemelerini bitirdikten sonra tz
mire hareket edecektir. 

RUZVr. L l 655 iYllLYON DO· 
LAR\ IK YENi TAHSiSAT 
LA.Y ~H~S I U iMZA ETTi 

. -- *-- --
Vaşington, 25 (A.A) - M. Ruzvclt 

harp gemileri yapılması için yeniden 
655,000,000 dolarlık tahsisatı ihtiva eden 
kanun layihasını d ün imzalamıştır. Bu 
layiha bilhassa 500,000 tonluk yardımcı 
gemiler yapılmasını derpiş etmektedir. 

YENi A ERi (A B Ş.tU N· 
D 1 1 G L TEREYE GELDi 
Londra, 25 (A.A} - Amerikan ordu

sunun Avrupa harekat sahnesi başku
ınandanlığına tnyin edilen Amerikan or
dusu generallerinden Lisnhowr dün tay
yare ile Amcrikadan lngiltereyc gelmiş
tir. 

AMERIKADA 942 · 43 SENE· 
LE~;ıNDE 148 B ı N UÇAK 

YAPll· CAK 
Vaşington, 25 (A.A) - Hava başku

mandanı general Annoldvordu lle muka
velesi olan Amerikan uçak fabrikalan
nın 1942/ 1943 de en az HS,000 uçak in
şaatını taahhüt etmi§ bulunduklarını 
bildirınlştir. 

(Raştarah 1 inci Sahifede) 

dürülmediği keşif uçak1anmızca tesblt 
edilmicıtir. Deniz tezgahlarında hangar
lar tahrip edilmiş, Nortverk denizaltı 
in~at fabrikalannda hasar1ar ve depo• 
larda yangınlar olmuştur. Salı günü çı .. 
kan yanınnların hala sönmediği görül
miicıtiir. Doklar, binalar ve antrepolarda 
P.~tr hasarlar wı.rdır. Bunlann arasında 
Hamburg - Amerika vapur kumpanyası
na a it iki b ina da vardır. 

YENi 1 'GILiZ HOCUMLARl 
I..ondra 25 (A.A) - Hava nezare

tinin tebliği: 
Sen Nazardaki düşman üsleri diln 

gece bombalanmıcıhr. Av tayyareleri
m iz de keşif faaliyetlerinde bulunmuş-
lardır. . 

Bu harekeltere iştirak eden tayyarer 
lerimizden hiç bir kayıp yoktur. 

AI M.\N HOCUMU 
Bc,clin, 25 (A.A) - Alman resmi 

tebliği: Briatnya üzerinde savaş uçak· 
larımız dün gece Birmingam endüstri 
bölgesiyle lnP,ilterenin cenup doğusunda 
askeri hedeflere infılak ve yangın bom
baları atmışlardır. 

--- o- --
italyanın ma raflerı 
Roma, ıs (AA) - Mayıs tarihiyle 

neşrolunan kanunla İtalyan hnrp bütçe
si 4.424,527,200 lirettir. Bunun 97 
milyon 600 b in lierti olagan üstü mas-
raOar içindedir. Ordu masrafları 4 mU• 
yar 280 milyon liret, karnbincr masrnfla
rı635 milyon lirettir. 


