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ft~ mündereeatından mesullyet kabul edilmez.. 

An~losakso A

ları kay~ılandı
ran zorluklar 

I 
---*'---

ŞEVKET BİLGİN 

Son günlerde, Sovyetlerin Londra bü
yük elçisi Maiski, ilcinci cepheyi açmak 
hususunda geç kalınmaması lüzumuna 
daha bir defa işaret etmiştir. 

Yine son günlerde, Vaşingtonda, İngi
liz - Amerikan devlet adamlarını en çok 
:işgal eden mesele, ikinci cephenin açıI
masiyle ilgili olarak deniz taşıtları mese
lesi olduğu açığa vurulmuştur. Diğer ta
raftan Almanlar, Atlantik harbinin ağır 
neticeleri karşısında, ikinci eepbeyi aç- , · 
manın tasavvur edildiğinden daha bü
yük güçlükler arzedeceğine kanidirler. 
Bu bakımdan Beyaz saraydaki görüş
melerde deniz inşaatının müttefikleri 
kaygılandıran hayati davaların ön safı
na alınmış olması pek tabiidir. Anglo 
Sak.sonlar, hudutsuz gayretler sarlet
mek suretiyle, uçak ve tank imalatında 
bütün tahminleri geride bırakan bir re
kor kırmışlardır. Bu sayede, artık d~
manlarının, havalara hllkim olmaları ih
timalinden korkmuyorlar. BiJakis bu ha
kimiyeti elde etmeğe muvaffak olacak
ları günlerin yaklaştığını söylüyorlar. 
Yalnız deniz inşaatında alman neticeler 
tatmin edici değildir. Bir İngiliz gazete
si, son altı ayda Mihver tarafından batı
rılan tonajın müttefiklerin deniz tt!zgah
larında inşa edilen tonajdan fazla oldu
ğunu yazmıştır. Milyonlan:a ton gemiy
le birlikte on binlerce mütehassıs deniz
ci kaybedilmiştir. Müttefikleri şimdi pek 
fazla düşündüren noktalar şunlardır: 

1 - Atlantik meydan muharebesini 
müttefikler bakımından daha tesirli bir 
hale koymak; 

lngiliz tayyareleri UÇ'U§ halinde 

HAVA H~CUMLARI 
-----------*·-----------

'' B remen ,, 
şiddetle 
bombalandı 

-----*·-----
in gi li zer hinden faz-
la uçak kullandılar 

-*
İngilizler S2 uçak kay· 
bettik diyorlar, Alman"' 
lara göre hücumu yapan 

200 uçak ve 47 si 
~üşürüldü! 

2 - Harp malzemesi nakliyatına tah
sis edilen gemilerin mikdarını imkarun 
en yüksek haddine çıkarmak için iaşe 
maddeleri taşıyan gemilerin mikdarmı 
as1?ari hadde indirmek; Londra, 26 (A.A) - Hava nazırlığı

nın tebliği : Gece ana vatan bava kuv
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Cümhuriyetin ve Cüm1iuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıka,. siya.!! gazetedir. YENİ ASm Matbaasında tiamlmıştır .• 
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1 Rusya harpleri 
( N_.a_a_•_o_o_ıı_a_ı:ı_cı_ıı _o_ııı_tt) 

Ru lar bir 
şehri bo
şa lar 
---*·---

Almanlara geçen şe· 
bir Harkof civarın

da Kubiyanktır 
iki taral ta birbirine çok 
kayıp verdirdiklerini 

söyliyor •• 
Moskova, 2 6 (AA) - Gec.e yarısı 

neşrolunan Sovyet tebliği: Hava kuv
vetlerimiz Harkof bölgesindeki muha
reblerde bir günde ( S l ) Alman tayya
resini tahrip etmiş veya hasara uğrat
mıştır. 

Bir uçak grubumuz ormanda topla
nan düşman tank ve kamyonlarına hü
cum ederek 2 7 tank, 6 3 kamyon ve 6 
sarnıç tahrip etmişlerdir. 

Moşkova, 26 (AA) - Dün gece 
yarısı neşrolunan resmi tebliğ: 25 ha
ziranda ilerliyen Alman kollariyle savaş 
devam etmiştir. 

Cephenin diğer kesimlerinde bildiri
lecr 1< bir sey yoktur. 

Çetin bir muaherebeden sonra Har
kof bölgesinde bir şehri boşalttık. 

ALMANLARA CöRE 
Berlin, 26 (A.A) - Kıt.alarunız Har

kofun cenup doğusundaki hareketlerde 
Kubiyank şehrini almışlardır. Burada 
askerlerimiz 21800 esir. almışlar, 100 
tankla 250 topu ele geç.irmişler veya 
tahrip etmişlerdir. 

-· ı:.:-~ı..:t,. 2. Siihm 2 de) 

tngiliz askerleri Libya çöllerinde iken dini ayin yapıyorlar, içlerinden biri 
tankın -üzerinden et rafı tarassut ediyor 

Ekmek kartlarının değiştirilmesi 

Dtın bazı Birlik· 
lerbu lşl bltlrdl 

Vali 11eJıili Dağıtma IJil'lilılerinde ue nüfus daire· 
sinde tetlıilıatta bulundu • Bir Jıısım ağır iJçileP 

dün iJıi daiıre arasında mefıifı dolıııdular ... 
Vali vekili B. Nuri Atay dün ıehrimi- ----------------------

zin muhtelif yerlerinde dağıtma birlik
lerinin ekmek kartı verme faaliyetlerini 
tetkik eylemiştir. Dağıtma birliklerinin 
ilk adımda gösterdikleri gayret ve çalış
ma takdire layık görülmüştür. 

(Sonu Sahife 2, ütun 4 te) 

YENi BiR HADiSE 

''Mısırı 
müdaf'aa 
edebiliriz 

---··--- ' Vaziyetin şek1ine 

rağmen son Ingiliz 
kanaati böyle ••• 

-*-
İngiliz gazeteleri müt-
hiş bir gayret ve vahşi 

bir azim istiyo.r. 
Londra, 26 (AA) - Mısırda vazi• 

yetin vehametine rağmen bu sabahki 
gazeteler mübalağalı derecede bedbin 
değildir. lleriye sürülen mütalealara gö• 
r-e, lngili.z ordusunun Sollum ve Sidi 
Baraniden ricati, Mersa Matruhtald mü
dafaa hatlan daha iyi olduğu cihetle.· 
beklenmedik bir hadise teŞkil ebnemiş· 
tir. 

INGlLiZ MUKABiL TAARRUZU">' 
Hatta Deyli Ekspres ve Deyli Telgraf 

gibi bazı gazeteler general Riç.inin belki 
mukabil bir taarruz hazırlamakta oldu• 
ğunu ve daha iyi şartlar içinde harp et• 
mek için müdafaa mevzilerini kendisi 
intihap etmek istediğini yazıyorlar. 

Hatta Deyli E.kspres Nevyorktan al· 
dığı bir haberi neşretmektedir. Buna 
nazaran Çörçil ·cMısırı müdafaa ede
biliriz I> Demiştir. 

Bununla beraber gazeteler vaziyetin 
vehamtini saklamamaktadır. 

MiHVERJN KWVETt VE 
BiR TEKLlF 

3 - Taşıt imal~tmı durmadan arttır
mak; 

4 - Harbin mukadderatını tayinde 
oeniz]er hakimiye'ti başlıca rolü görece
ğine göre, harp filolarını bugünkü ihti
yaçlara en uygun şekilde kuvvetlendir
mek: 

vetleri büyük teı;ıkiller halinde tam faa:i~ . ...,... . .,_.,.,~"""'"°" .!:111111111111111111111111111111 ıı ı ı nnnnrnnmmıı ı ı ı r: 

~ OlfÇ1l.1ffTEMINA11 ~ 

•:Deyli Ekspres» Rommelin 5-600 
tanok ve on bin kadar yedek aYabasyile 
hücum edebileceğini yazıyor. cDeyli 
T elgrab ise baş makalesinde Romme• 
lin, asri motörlü kuvvetler için bile hay• 
ret verici bir süratle yüriidüğünü bildi .. 
tiyor ve şu hayret verici teklifte bulu• 

Müttefiklerin müdafaa etmek zorunda 
olduktan bütün cepheler denizler mü
nakalfitmın bir kat daha arttırılmasına 
ihtiyaç göstermektedir. Hindistanın mü
dafaası buraya muazzam yardım kafile
leri gönderilerek kuvvetlendirilmiştir. 
Avustralya, Çin, Afrika, Orta Şark 
Rusya birer hortum şeklinde konvoyları 
çekmektedirler. Bu cephelerden hangisi 
daha az hayatidir. Olaylar isbat etmiştir 
iki bu harpte en az hayatı sayılan cephe
ler dahi tehlikeye düştükleri zaman şa
şılacak derecede hayati bir mahiyet ar
zetmektedirler. Avustralya Birleşik 
devletlerin kendi emniyeti bakımından 
hayatidir. Hindistan. !mparatorluğun 
ayakta durabilmesi bakımından hayati
dir. Batı çölü ve Mısır Akdeniz savaşı
nın mesenetleridir. Rusyaya gelince har
bin talihi orada belireceği kanaati var
dır. tşte böyle bir zamanda batı Avrupa
da ye'Ili bir cephenin açılması daha ziya
de müttefiklerin bütün kudret ölçüleri
ni ilgilendiren bir hesap meselesini or
taya koymuş bulunmaktadır. Müttefik
ler, esas itibariyle 1942 senesi içinde bu 
cephenin açılması kat'i bir zaruret teş
kil ettiğini kabul etmişlerdir. 

Ruslar geç kalınmamasını istiyorlar. 
M.aksatlan açıktır. Bugün Avrupada 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

1
.~~~--.-<.-ı•~· 

VAŞiNGTON MOLAKATI 

ı o·· un 
saray 

"Hevaı: 
'' da bir 

içtima yapıldı 
Avrııpadafıi Ameri· 
fıan fıuvvetıeri ba.ş 
lıumandanı da 
Vaşingtonda ... 
Vaşington, 26 (A.A) - Unayted 

Pres bildiriyor: Ruzvelt, Çörçil, 
Hariciye Nazırı Kordel Hul, İngil
terenin Vaşington Büyük Elçi.si 
Lord Halifaks öğleden sonra Be
yaz sarayda top]::mmışlardır. 

ÇöRÇ1LlN BtR MüLAKA TI 
Vaşington, 26 (A.A) - Çörçil 

Hindistan umumi mümessili Sir 
Jerda Şaykay Maşvariyi Beyaz sa-
rayda kabul etıni~ttr. i 
AMERİKAN 
BA~KUMANDANI 
VAŞ1NGTONDA 
Vaşington, 26 (A.A) - Harbiye 1 

yette bulunmuşlardır. Bomba teşkille
riınize mensup binden fazla uçagın ta
arruzu Alm2.-ryanın ikinci limanı ve de· 
nizaltı bakımından başlıca merkezi olan 
Bremen şe]lrini esas hedef tutınuşlardn. 
Büytik yangınlar ç1~ ise de çok k:ı 
lın bulut tabakaları neticelerin kat') 

(Sonu Sahife 2, Sütun J de) 

HARP GAYRETLERi 
---*---

Amerikanın 
Gelecek yıl 5,5 
milyon kişilik 
ordusu olacak 

-*
A11ustralyada ıoo tay· 

yare meydanı ve 
binlerce lıilometrelilı 

yol ~apıldı •• 
Va~ington, 26 (A.A) - Sumner Yeis 

1943 te Amerikan ordusı. mevcudunun 
beş buçuk milyon askere varacağını bil
dirmiştir. 

1 O MiL YON DOLAR DAHA 
Vaşington 26 (A.A) - Ayan mec

lisi harp malzemesi karş1lığı olarak ye
niden 1 O milyon dolarlık munzam tah
sisat verilmesini kabul etmiştir. 

A VUSTRAL Y ADAKi 
ÇALIŞMALAR 
Vaşington, 26 (A.A) - Amerikan 

istihkam kıtaları komutanının Melbum
dan bildirdiğine göre Amerikan istih· 
kam kıtalarının teşebbüsiyle Avustral~ 
yada en az yüz hava meydanı ve binler
ce kilometrelik stratejik yol inşa edil
miştir. Bir çok projeler üzerinde çalışı
lıyor. 

= -
: Mısır hakkın-~ 
~ da endişeye : 

1 mabal _!,~ktur ;=~=== 
B. Çör~ı Va.sington· 
da etrafındalıUeri 
IJuna iJına eni.. -

-*-Japon denizaltdarı bir 
Rus vapurunu llatırdı.. 

Londra. 26 (A.A) - Sovyet rad
yosu: Japon sahiline yakın bir yerde 
bir Rus vapurunun torpillenerek batı
nldığt haberini vermi~tir. Vapurun bir 
Japon denizaltısı tarafından batırılmış 
olmas~ muhtemeldir. 

Vapurun adt Ankastordur. 
(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

§ Vaşington, 26 (A.A) - Çörçil bu~ 
§sabah Pasifik harp konseyi azasiyle E 
§ görüştüğü sırada umum! harp duru- E 
§munu izah etmiş, emniyet verici, ; ------------~---
~hatta iyimser bir tablo çiuniştir. E 1 .. _,_ e-.·R-·-R·u-s·-·-e·u-L·-u·ş-u·--:
=Bundan Libya hezimetinin doğurdu- S 
E ğu Mısırın durumu hakkındaki endi· E -·-
::; (Sonu Sahife 2, Sütun Z de) S AJ t k 

Rıısyada harp arasında bir dinlenme ~ııım111111m111111111m11111111111•111•111111111111111:1 ~ man . an -

SON ASKERİ \t AZİ~i-ET 

"Mersa Matruh,, düşer
se tehlike büyüktür! 

Bu talıdirde islıenderly e Ue S'üveyı Jıanalının 
teltlifıeye düşeceği rnuflalılıafı görülmelıtedir 

Radyo gazetesine göre asıl kuvvetle-
riy le Mersa Matruh müstahkem hattın- ~_,..r..o:>"'~.r..Q"'..Q"'_,..r~.r~ 
da yerleşmeğe çalı.şan Britanya kıtaları
nın hazırlıklarına zaman kazandırmak 
için Sidi Barrani sahalarında terk edil- SON DA iKA. 

1 ••••••••••• miş o an İngiliz artçı birlikleri muhare-
beler vererek yavaş yavaş asıl mUstah

(Sonu Sahile 3, Sütun 1 de) Muharebe · en 
nazik safhası-

• • na ~ırıyor ••• 
Bir A.merilıan gazetesi· 
ne göre müttefifılerin 
Jıay&edUec:elı uafıti 

ııaımamıştır .. 
Vaşington, 26 (A.A) - Vaşington 

Post diyor ki : KHitler kuvvetlerinin 
ilerledikleri şu sıraıila muharebenin ya
vaş yavaş en nazik sailiasma girdiği mey 
dana çıkıyor. Bunun içindir ki Ruzvelt 
ve Çörçfün derhal karar vermeleri bek
lenmektedir. Genel kurmayların istihsal 
başkanlariyle işbirl:ği yaparak işe giriş
meleri lazımdır. Çünkü kaybedilecek 
vakit artık kalmamıştır .. • 

larını tahrip 
için köpek 
kullanıyorlar 
Moskova, 26 (AA) - Ruslar 

Alınan tanklarını tahrip için kö
pekleri kullaruyorlar. Tqıdı'klan 
bombalarla tankları tahrip ettikten 
sonra dönen köpeklerden bahsedi
liyor. Köpeklerin müdahalesi müs
bet ve iyi neticeler vermiştir. 

Taarruza kalkan bir Alınan tank 
birliğinin köp,ek havlamalarını du
yunca geriye dönmesiyle de bu 
usulün müessirliği müsbettir.. Bu 
Köpekler Eskimo sınıfına benziyor. 
Zekalariyle harp esnasında çok hiz
met görüyorlar. Ordu çoban köpek
lerini, hatta muhafız köpekleri de 

• kullanmak.tadır. 
·~~-a-ı:ı-~-a-~-a-a-IMI(• 

(Sona Sahife 4, Sütun 2 de) 

~FRIKADA VAZIYET 
-----*·---

Mihver Mer 
sa Matruha 
yaklaşıyor 

---•·---
logiliz esas kuvvet· 
lerine henüz taar

ruz edilmedi ... 
-*-İleri ınüfreze•e,. arasın• 

da harp devam ediyor, 
asd hal'p yerini İngiliz• 

ıer seçecelıler .. 
Kahire, 26 (A.A) - Orta şark İngilizı 

tebliği : Dün ileri müfrezelerimiz düş., 
mania bir daha harbe tutuşmuşlardıl', 
Mihver kıtaları çöl demiryolu boyunca 
ilerlemiş, gün batarken Mersa Mat.ruhun 
48 kilometre garbine varmışlardır. İngi ... 
lizlerin esas kuvvetlerine şimdiye kadar 
taarruz edilmemiştir. 

Kahire, 26 (A.A) - Royterin sekiz.in
ci ordu nezclindeki muhabiri bildiriyor ~ 
Şimdi kuvvetlerimiz Sidi Barrani ile! 

Mersa Matruh arasında çarpışma halin
dedir. İngiliz kuvvetleri süratle çekil..ii· 
ği müdafaa hatıarında en elverişli bir 
şekilde mevzi alınıştır. 

(~ım•ı c.,,,;r" 2, ütun 4 te) 

1 

Nazırlığı, Avıupadaki Amerikan 
kuvvetleri Başkumandanının Va-' 
singtonda bulunduf,unu bildirmiş- 1 

1 a tir. 1 
·~ı ......... a~..-.t.,_,~,_,,l_D_Q_~.,, tngili:l"r·1 l ;nelen Jrrz la w·akla bom!.ıaladıklarını 

bildirdilder~ B1·erııenden bir görün~ ,Simalı Ajrikada harp eden Alman tanklarından biri 
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FİKİRLER 
-- -- . 

GÜ~Ü-n ihtiyaçlarına uy-~Ş_E ... _ H_i_R~_D_A_B_E_R .... _iiıııİI_~ ...... ~ ........ ~ .... ~--:i.,,,,_: 
Anglosakson
ları kay2ılandı

ran zorluklar 
gun yeni ikfısadi te- Borsada veni 

şekküller etrafında idare he~·eti 
Bunların arasında öyleleri var ld yarınki rür:ti· azası seçildi 

yenin hayatında yeni IJir gelişmenin daya· Yeni r_e_i_s_t;-y-akın-da 
naıııarı olabilirler- belli olacak-

Harbe gırm. emk milleUer yalnız dış den Y""" yer kooperatifler kurulmaya 

Fiat artbrmak talepleri! 

Belediyeye mü· 
raeaatlar var 

___ * __ _ 
ŞEVKET BİLGİN 

.• ...,. başlad'"ı.· 
1 

Müddeti bitmiş olan borsa idare hey-mübadele güçlüğü çekmiyorlar. Dünya- eti seçimine dün sabah saat on birde 
d - Lı· gu"vensizlik onlarn bir yıgı" n korun· tkıısa· t vekaletin· in bir kaç yıldır ko"'y 

l1A - başlanmış ve seçim dün akşam tamam-
ına tedbirleri almıya zorladığından iç lerde el dokumacılığını teşvik için yer lanmıstır. 

Hamamcı, Gazinocu ve Lokantacıların talepleri 
reddedildi, otelcilerinki tetkik olunuyor •• 

( Haştarab 1 inci Sabi( ede) 

müttefikler cephesinin dayandığı en bü· 
yük kuvvet Rus ordusudur. Almanya ve 
ortakları harp makinelerinin bütün ağır- • 
lığiyle Rusya üzerine atılmışlardır. Rus
ya yıkılırsa, kuvvetler muvazenesinde 
hasıl olacak boşluğun Fransız yıkırun
dan daha kat'i olması ihtimali vardır. 
Bununla beraber Sovyetler, Anglo-Sak
sonlarla kendi talihleri arasında mevcut 
beraberliği gözönünde tutarak hissiyata 

ekonomileri de eskisi gibi işleyememek- yer açtığı kurslar bu işi az çok bütün · · 
B l d l 1 k 

intihap münasebetiyle borsa salonu 
tedir. ura ar a tar adan ve tezgahtan mem e ete yaymıştı. Bu sebeple koope- bayraklarla süslenmiş, saat on birden 
ayrılan hirjok kollar yurt sınırlarını bek- ratif hareketi eski dokuma bölgelın-inde itibaren bors~da kayıtlı olan aza rey
liyor. Birçok istihsal ediciler, şimdi yal- kalmıyarak hemen her yerde gö-ı:üldü. lerini kullanmağa başlamışlardır. Rey
nız istihlak etmektedirler. Devlet pazar- Fabrikalarımızı pamuklu ihtiyacımızın ler öğleden sonra da kullanılmış ve saat 
lar da her zamankinden birkaç kat fazla hepsini karşıhyacak ölçüde kurmuş bile 16 da intihap sandığı kapanmıştır. 
alıc1dıt. olsak - ki bunun nasıl ve ne zaman ola-

Şehrimizde Otel işletenler, hayat pa
halılığını ve eşya fiyatlarının arttığını 
ileri sürerek Otel ücretlerine zam yapıl
masını belediyeden istemişlerdir. Bele
diye reisliği bu mi.iracaat üzerine tetki
kat yaptırmağa başlamıştır. 

dır. Bunun üzerine Lokantalarda esaslı kapılmaktan içtinap etmektedirler. Do
tetkikat yaptırılmış ve şu neticeye varıl- ğuda en müthiş hamleleri önlemeğe ça
ınıştır: lı.şırken müttefiklerinin ikinci cepheyi 

Lokantacılar, belediyenin nark verme- açabilmek için bir çok mahzurları orta
sine lüzum görmeden esasen yemek por- dan kaldırmak ve zorlukları yenmek 
siyonlarını yarıdan fazla azaltmışlar ve mecburiyetinde olduklarını biliyorlar. 
kendi kendilerine bir müvazene tesis Şu halde Anglo - Saksonlann geç kal
etmişlerdir. Lokanta fiyatlanna zam ya- mıyacaklarını yani doğuda bir inhida
pılsa dahi porsiyonların eski nisbetini mın baş göstermesine meydan vermeden 
bulacağına dair ortada bir müeyyide harekete geçeceklerini ümit etınektedir
yoktur ve porsiyonların kontrolü imkAn- ler. Gerçekten bunun aksini düşünmeğe 
sız bir hale gelmiştir. Esasen Lokanta imkan yoktur. Müttefikler, harbin en 
tarifelerine daha yakın zamanlarda zam kritik safhasmdadırlar. Bu safhayı atla
yapılmıştır. tabilirlerse Çörçilin tabiriyle nihayet en 

Böylece dı.,ardan geleceklerle ı'çerde v b günk. •• artla . . d k t• 1 Yapılan tasnif sonunda borsa idare .. cagım u u ş r ıçın e es ıre- ı heyetine aşağıdaki zevatın seçildiği an-
yetiştirilecek ve yapılacakların azalışı meyiz • el tezgahları, başka mevzulara l lm 

d ih 1 alm h } da 1 aşı l!!hr: yanm a · tiyaç ar da çoğ ış, bu a geçerek her zaman çalışabilirler. On- B. B. Cevdet Alanyah, Necati Börek-
mcmJeketi harp ekonomisi denilen yeni lan bu sırada kooperatif halinde elbirli- çioğlu, SaJahaddin Sanver, Kazım Mu
bir yaşayışın zorlukları içinde bırakmış- ğiyle alıştırırsak ilerdeki muvaffakıyet- sal, Kemal Haraççı, Reşat Kutucular ve 
tır. Ancak gene her memleket bu zor- !erini de sağlamış oluruz.. Böylece bir Emin Birsel. 
lukları hafifletici tedbirlerin peşindedir. harp ekonomisi tedbiri olarak kurulan j y 
Yer yer baş vurulan çareler kendi çev- dokuma kooperatifleri ilerde de memle- eni idare heyeti yakında toplanarak 

azası arasından reis seçecektir. 
relerine uyduğu nisbette muvaffak olu- kE:te yararlar. Bunun için bütün aydm-
yor. lanmız bu kooperatiflerin iyi işlemesine ---

0
---

Harp dışı memleketimizin de bir çok önem vermelidirler. Kendilerinin bunlar Buğdny·, arpa ve bul
~kooomik zorluk.lan var. Bunlann bas- üzerindeki emekleri, yalnız bugünün 
kısını azaltmak için bir yığm tedbirler güçlüklerini gidermiye değil, yarının ge- !!Ur satışlarından 
;ıimdı ve daha da alınacak. Yalnız bu lişini de sağlamıya yarıyacaktır. "' 
tedbirlerin hepsini dünya harbinlıı tesiri * vak a 1anıa1 ar 
altında baş vurulmuş gelip geçici şeyler Şehirlerde kurulan istihlak koopera- ., 
sanmak yanlış oJm. Bunlann arasında tiflerine gelince. devlet, halle ihtiyacını 
öyleleri vardır ki yarınki Türkiyenin karşılıyacak bazı maddelerin bunlar eliy
ilayatında yeni bir gelişmenin daya- le ve yalnız ortaklarına değil her kese, 
naldan olabilir. MC9ela yer yer ve hızla- kereğince dağıtılmasını tercih ediyor. 
lmrulmakta olan dokuma kooperatifle- Kooperatiflerde herhangi bir vurgun
riyle ~tihllk kooperatifleri ve son ilri culuk hmn olamaz. Orada bir veya bir 
yal içinde girit ve çıkat için kurulan bir- kaç kişinin değil bütün ortakların ve 
likler bu mahiyetteki tedbirlerdendir. hatti müşterilerin menfaati gözetilir. * İşleri devletin mürakabesi altındadır. 

Her gün yurdun bir köşesinde yeni bir Böylece halka azar azar ve ihtiyaca gö
dokumacı kooperatifinin kurulduğunu re verilmesi gereken şeylerin koopera
VC!! bunların şimdiye kadar dokumacılık- tiflerle dağıtılması bugünün tedbirleri 
la uğraşmıyan bölgelere doğru yayıldı- arasına girmi§tir. Ancak istihlak koope
ğını görüyoruz. öteden beri memleketin ratifleri her zaman iç!:ı faydalı müesse
bir kaç yerinde el dokumacılığı vardı. seler olduğundan bugünün zaruretleri 
Buralarda dokuma tezgMıları işçinindi, içinde onların kuruluş ve işleyişine ait 
tüccar bunlara pamuk ipliği ve ücret ve- tecrübelerimizi tamamlamalıyız Ona ge
rir, dokunanı alırdı. Fabrika mamfilleri- c;.ici bir tedbir gözüyle bakmıyarak kafa
ne göre ucuz olan ve daha basit ihtiyaç- mızı ve gönlümüzü onun devamlılığına 

---·---
Keçecilerde 873 ncü sokakta Süley· 

man oğlu Mehmed.in 1 \ 3 sayılı kepekçi 
dükkanında buğday ve a.rpa bulunduğu 
yapılan araşbrma sonunda anlaıdmış; 
Mehmet milli korunma müddeiumumili
ğine verilmiştir. * ikiçeşmelikte Ali caddesinde 5 7 4 
ncü sokakta 1 3 3 sayıda bakkal Ali oğlu 
Ratip, buğdayın kilosunu 60 kuruşa sat
tığı iddiasiyle tutulmuştur. * tkiçeşmelikte Alaybey caddesinde 
Mustafa oğlu Nuri, torba içinde taııdığı 
1 3 kilo bulgurun beher kilosunu 60 ku
ruştan sattığı şile.ayet edildiğinden tutul
muştur. 

---o---
Dr. Behçet Uz 

lan karşılayan el dokumaları az bir kar- bağlamalıyız. Ancak hu suretle harp so- Şehrimizin değerli çocuk hastalıkları 
la satılırdı. nuna böyle kazanılmış müesseselerle mütehassısı olan doktor Behçet Uz tz-
Dışardau pamuklu getirilmesi güçle- geçeriz. mirden ayruması dolayısiyle bir müd-

şince el dokumalannın alıClSl arttı, fi- * dettenberi tababet hayatından ayrılmış 
atı da hayli yükseldi, bu, pazarda iplik Cirit ve çıkat birlikleri iki yıldır. yur- bulunuyordu. 
fiatlarmı da kabarttı. N~ iktisat ve- da girecek veya memleketten çıkarıla- Memnuniyetle haber aldığımıza göre 
kaleti pamuk ipliklerine el koydu. İpliği cak eşyanın ötedenberi bu işle uğraşan- aziz doktorumuz Beyler sokağında yeni
maliyetine yakın bir bedelle vermek, lar arasında taksimiyle meşguldür. Yol- den muayenehanesini açmış ve hasta 
ClolruMnlar ıda halka ucuz sattırmak js.. lar açıhnca belki bu mevzular kalmıya- kabulüne b~lamışbr. Bir çok çocuk ana 
udi. Bunun için sağlam yol, ipliği onu caktır. O zaman gene meslek birlikleri ve babalarını sevindireceği muhakkak 
i§lemiye mecbur ve geçimi bu işe bağlı halinde alakalılara ve memlekete fay- bulunan bu haberi verirken doktor Beh
olana vermek, onlann dokuduklarını da dalı olabilirler. Ticaret bayatı ileri olan çet Uzu bu yeni kararından dolayı teb
maballi heyetlerin mürakabesi altında memleketlerde böyle teşekküller vardır rik ederiz. 
sattırmaktı. Tek tek işçilerle uğraşmak Böylece birlikleri kooperatiflerde oldu- ___ 

0 
__ _ 

güç olduğundan vekalet kooperatifler ğu gibi yalnız bugünün değil bazı deği- C i M E N r o 
kurulmasını teşvik etti. İşçi için dokuma şikliklerle yannın da müesseseleri saya- -

~~c=ı~~ ~~)~; ~f;!e~d~~~1ti== biliriz. Kemal TURAN 1 ~~f~~~:~~!ü~~~~~·~~~a 
---------------- ---------------- 1 tevziine karar verilen çiınentolardan bir 

HAVA HÜCUMLARI 
( Baştarah 1 inci Sahilede) 

o1arak 1esbitine imkan bırakmamıştır. 
HOLLANDADA 
Düşman müdafaalarını bozmağa me· 

mur edilen bomba ve av uçaklarınd=uı 
mürekkep bir teşkil Hollanda hava mey· 
danlarına şiddetli iz'aç hücumları yap
mıştır. Bu taarruz esnasında bomba tay
yarelerim:z ve avcılanmız bir çok hava 
muharebeleri yapmışlardır. Bu muhare
belerde bir kaç Alman tayyaresi hasa· 
ra uğratılmış veya tahrip edilmiştir. 

Bütün bu hareketlere iştirak eden 
tayyarelerimizden 52 si dönmemiştir. 
BİR GEMİYE HÜCUM 
Londra, 26 (A.A) - Hava tebliği: 
Dün akşam avcı uçaklarımız. batı 

Manş denizinde Brötanya açıklarında 
bir düşman gemisine hücum etırü~lerdir. 
Bu hareketten iki tayyaremiz dönme· 
m~ir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 26 (A.A) - Dün gece şimal 

f>oğu Alrnanyaya, bilhassa Bremene ta-
2rruz eden İngiliz bombardıman tayya
releri pek ağır kayıplara uğramı~lardtr 
Taarruza iştirak eden 200 tayyan:den 47 
si Alman avcısı ve karşı koyma topları 
tarafından di.i5ürülmüstür. Demek olu
yor ki İngilizler taarru"zu yapan uçakla
rının yi.izde 25 •ni kaybetmişlerdir. 

ALMAN TEBLtôt 
Berlin, 26 (A.A) - Te-bliğ: Dün gece 

şimal batı Alınanyaya, bilhassa Breme
ne tn iliz bombardıman tayyareleri hü
cum etmiştir. Halk arasında kayıplar ve 

ÇORÇ LIN TEM NATI 
(liaşlal'ah l inci Sahifede) 1 

parti önümüzdeki hafta başında lzmire 
getirilecek ve ihtiyaç listelerine göre 
alakadarlara tevzi edilecektir. 

Çimentocular bir birlik kurmak üzere 
şelerin tamamiyle zail olduğu an
laşılıyor. Bu tabloya göre Tobruk 
hezimeti Mısırın fikibeti üzerinde 
neticesi olmıyan muvakkat bir mu
vaffaldyetsizliktir ve Çörçil alakalı. 
ları huna ikna etm~. 
Bu toplantıdan sonra Çörçilin ce

nup Afrika elçisi ile görü.şmesi dik
kati çekmiştir. Tahmin ed'.ldiğincı 
göre Çörçil elçiye Libya bozgunu 
hakkında tafsilat vermiştir. 

---o---
RUSYA HARPLERİ 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

bulunmaktadu·lar. 

---o---
J TEMMUZDA 
YAPILACAK BAYRAM 
Kapotaj hakkının milli vapurlara has

redildiği gün olmak dolayısiyle 1 Tem
muz çarşamba günücdeniz bayramı> ge
niş bir programla kutlanacaktır. Valimi
zin ba!'lk.anlığı alhndaki tertip komitesi
nin vücuda getirdiği programda yüzme, 
kürek müsabakaları, yelken yarışları, 
deniz ve gece c~lentileri vardır. 

Gündüz saat 10 da Cümhuriyet ala
nında yapılacak toplantıda Ebedi Şefin 
heykeline çelenkler konacak ve bayra-

Berlin, 26 (AA) - inatla çarpışan mın ehemmiyeti wylevlerle belirtilecek
Sivastopol müdafaacılarının yüküni.i ha- tir. 
fifletmek için Rusların Kmmda Alman Saat 15 te de Halkevi önünde deniz 
mevzileri gerisine bahriye askeri çıkar- yarış ve müsabakaları yapılacak, saat 
dıkları bolşevikler tarn.fından bir kaç 21 de de davetlilr vapur gezintisine işti
kerredir iddia ediliyor. Askeri hynak rak edeceklerdir. 
lar bu haberin doğru olmadığını bildir- ---o---
mektedir. 

BtR SOVYET DENlZALTISI 
FAZLA FİYATLA 
BiRA SATILJYOR BATIRILMIŞ 

Helsinki, 26 (A.A) - Dün gece Fin- Bir kariimizden aldığnnız mektupta bir 
landiya hava kuvvetleri bir Sovyet de- şişe biranın 30, nihayet soğutma parası
ni:z.altıısru batırmıştır. nın ilavesiyle 32,5 kuruşa satılması la
---------------· zım gelirken bazı yerlerde 40 - 45 kuru
bilhassa resmi ve hususi binalarda ve şa satıldığındcn şikayet edilmektedir. 
mahallelerde basar vardır. Nazarı dikkati celbederiz. 

Londra, 26 (A.A) - İngiliz hava ve 
dahili emniyet nazırlığının tebliği: 

Dün gece bildirilmeğe değer bir §ey 
olmamıştır. 

•• 
BUGUN 

Matinelerden itibaren 

2 Büyük Filim Birden 

. --- o- --
ZABITADA 

TRENDEN DÜŞTÜ, 
Ağır yaralandıH 

1-VAR~'ETE KIZLARI 

Turan istasyonu civarında yol amele
liği yapan ve dün sabah Basmahane is
tasyonundan Karşıyakaya hareket eden 
23 sayılı katarda gezinmekte olan Recep 
oğlu 32 yaşında Niyazi, muvazenesini 
kaybederek trenden düşmüş, vücudu
nun muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır, imdadı sıhhi otomobiliyle 
memleket hastahanesine kaldırılmıştır. 
Hadisenin kazadan ibaret olduğu anlaşıl
mı§tır. 

Patricia ELLis - Jack BULBERT K AD 1 N 
YVZiJNDEN KAVGA 

HAMAMCILARIN MÜRACAATI 
Hamamcılar da zam istemişlerse de 

bunların talepleri makul bir sebebe da
yanır görülmediğinden kabul dilııiemiş
tir. Çünkü su fiyatları yükselmemiştir. 
Sabun ve yakacak maddeleri fiyatların
da esaslı bjr yükseliş olmadığı ve bunun 
umumi masraf üzerinde tesirinin cüz'i 
olduğu da alakadarlarca anlaş11mıştır. 

Gazinocuların müracaatlarına gelince sarp kayalıkları aşarak umduklan düz~ 
belediye esasen Gazinoların fiat listele- lüğe erişmiş olacaklardır. 
rini bundan bir, iki ay evvel yeniden ŞEVKET BİLGİN GAZİNO VE LOKANTACIT..ARIN 

MORACAATI 
Lokantacılar ve Gazinocular da zam 

için belediyeye müracaata başlamışlar-

---o---tanzim etmiş ve zamlı tarifeler kabul et
~tir. Bu itibarla yeniden zam yapıl-
masına lüzum görülmemektedir. Tortumda bü-

Ekmek kart)arının değiştiri 1 mesi yük bir orman 
yan~nı çıktı ( 8aıftarah 1 inci Sahifede) 

Muhtelif dağıtma bilikleri dün, ken
di mıntakalan dahilinde ekmek k.artla
nnı tamamen dağıtmışlardır. Ban bir
likler ise henüz tevzi ~ine başlamamış
lardır. Buna sebep, aile reislerinin evde 
bulunmamalarıdır. Birlikler, bir defa 
gittikleri eve icabında ikinci ve üçüncü 
defa giderek mutlaka ekmek kartlarını 
değiştireceklerdir. Her hangi bir birliğe 
dahil tek nüfus bile ekmek kartını teb
dil etmeyince hal:k dağıtma birliklerinin 
yaptıklan iş noksan ve kendileri madde
ten mesul sayılacaktır. Bu memleket 
işinde halk dağıtma birlikleri idare hey
etlerini teşkil eden zevatın feragat gös
termeleri ve dağıtma işlerini gayet adi
lane bir surette yapmaları kendilerinden 
beklenmektedir. 

Bazı birlikler dün yeni kartları ta
mamen tebdil ettikleri için iaşe müdür
lüğüne müracaatla hesaplarını kapatma
ğa başlamışlardır. Bu tekilde işlerini bi
tiren birliklerin sayısı on dördü bulmuş
tur. Bu rekordur ve işlerini ilcmal eden 
birlikler için övünülecek bir neticedir. 

Ekmek kartı dağıtma işini bitiren 
birlikler arasında birinci Kahramanlar 
birinci dağıtma birliği de vardır. Bu 
birlik saat 16,30 da 1200 kıisur nüfusun 
ekmek lc.artlannı tamamen dağıtarak bu 
tevzi vazifesine son vermiştir. Birliğin 
muvaffak.ıyetinde en birinci amil birlik 
heyeti ile mahalle halkının tam bir 
ahenk içinde çalııımalan teşkil etmiştir. 

Bu münasebetle ıu ciheti de nazarı 
dikkate arzetmek isteriz: Fab.ri olarak 
kapı kapı gezen birlik heyetine bazı ev
lerden lazım olduğu k.adar kolaylık gös
terilmediği görühnüştür. Kendi komşu
larımızdan ve tamamiyle halktan olan 
birlik heyetlerini kapıda bekletmemek, 
nüfusları ve karneleri bir arada evvel
den hazır bulundurmak yine kendi me
nafiiıniz icabıdır. Mahalle namına ve 
menfaate çalışan birliltler heyetlerine 
elden gelen kolaylığı göstermek lazım
dır. 

* 1 numaralı dağıtma birliği halka bir 
kolaylık olmak üzere dünkü gazetemiz-

AFRIKADA VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

VAZİYETİN ŞEKLİ 
Vaziyet ciddi olmasına rağmen geçen 

senekinden fena değildir. 
Mihver kuvvetlerinin fazla ileriye gi

oemiyeceği anlaşılıyor. Düşmal}lll karşı

sına çıkacak iaşe zorluklarını y~nemiye
ceği bu bir kaç gün içinde anlaşılacak · 
tır. 

Düşman mutat taktiği kullanmakta ve 
motörlü, zırhlı kuvvetleriyle üç koldan 
hücum etmektedir. 

İngiliz ve cenup Afrika hava kuvvet· 
leri düşmana taarruzlarda bulunmakta, 
iaşe ve irtibat kollan üzerine müessir 
akınlar yapmaktadırlar. 
BİNGAZİYE YAPILAN HÜCUM 
Dün gece Bingaziye yapılan hava hü · 

cumu orta şarkta şimdiye kadar görül
memiş bir şiddette olmuştur. 
Çarşımba sabaluııclan beri Almanla· 

rm 130 kilometre ilerledikleri anlaşıl· 
mıştır. Bu müddet içinde sekizinci ordu 
ile mihver kuvvetleri arasında ehemmi
yetli bir temas olmamıştır. 

Sekizinci ordu düşmanı karşılamak 
için en miinasip hir zaman ve mevkU 
kendisi seçecektir. 

ALMANLARA GÖRE 
Bertin, 26 (A.A) - D. N. B. ajansı · 

nın ac;keri muharriri şimal Afrika hare 
ketleri hakkında şu izahatı veriyor : 

de hane numaralarını neşrettirmi~ti. Yal
nız Voroşilof bulvanndak.i hanelerden 
1 1 numaralı hane yerine 7 3 numanh 
hane yazılmıştır. Doğrusunun 11 numa
ralı hane olduğunu tashihen bildiririz. 

MORACAA T KAôITLARI 
Vali vekili B. Nuri Atay dün nüfus 

müdürlüğüne de gideerk müracaat ka
ğıtlarının tebdili işlerini gözden geçir4 

miş ve alakadarlara bu işte süratle ha.
reket etmeleri için direktif vermiştir. 
HaHttan bazı kimseler bütün ay mua
melelerini tamamlamak üzere nüfusa 
müracaat etmiyerek son günlere kalmış
lardır. Bu gibiler hakkında istisnai mua
emle yapılmasına imkan yoktur. Bunun
la beraber bir ay evvelki tarihle müra
caat kağıdı alıp ta henüz muameleleri te
kemmül etmiyenlerin ekmek kartları bu 
müracaat kağıtlariyle tebdil edilebile
cektir. 

AôlR fŞÇiLf.RE DAJR 
Ağır işçi ekmek kartları veriliTlcen sı

kı bir ınua~ yapıldığı ınalômdur. 
Bu hususta alakalı rnak.amlardan yeni 
talimat gelmiştir. İş kanunu mevzuuna 
giren İf yerlerimle çalıf811 ağır işçilere 
ait evrakı iktisat müdürlüğü tasdi1' ede
cek ve hunların ekmek kartları bu tas-
dikli evrakla verilecektir. 

Jş kanunu mevzuu.na girmiyen İş yer
lerindeki ağır işçilerin muamelelerini 
belediye tasdik edecek, ekmek kartları
na bu tasdikli evrak esas olacaktu. 

Serbest çalışıp ağır işçi olan ve elle
rinde ağır işçi ekmek kartı bulunup ta 
bunları tebdil etmek istiyenlerin vazi
yetleri müphem kalmıştır. İaşe müdür
lüğü bu gibilere ait muamelelerin bele
diyece tasdik edileceğini bildirmelcte, 
belediye tudik keyfiyetinin iaşeye ait 
olduğunu beyan etmektedir. Dün bu su
retle ia~ ile belediye arasında ak.şama 
kadar üçer b~r defa gidip gelenler ol
muş ve neticede muameleleri yapılama
mıştır. 

tki daire arasında iki dakikaLk bir 
telefon muhaveresiyle hal edilmesi 
mümkün olan bu gibi noktaların halli 
yoluna gidilmiyerek alakadarların kapı 
kapı dolaştırılmalannda ciddi bir sebep 
yoktur sanıyoruz. 

YENi BiR HADiSE 
(Baştarafı 1 inci Sahif~e) 

HADISENlN TAFSiLATI 
Londra, 26 (AA) - Ankastor Rus 

vapurunun yolda Japon harp gemileri 
tarafından durdurularak bir j apon lima
nına götürüldüğü ve orada muayene 
edildikten sonra serbest bırakıldığı, fa .. 
kat sahilden 32 mil mesafede torpillen
diği bildiriliyor. Rus vapuru torpillen
dikten sonra denizin yüzüne çıkan iki 
J apon denizaltısı batmakta olan vapu· 
run mürettebatını diğer bir R\15 vapuru
na nakletmiştir. 

kilometre ilerlemişlerdir. 
Roma, 26 (A.A) - İtalyan tebliğin:iP. 

bildirildiğine göre mihver kuvvetleri şi
mal Afrikada düşmanı takip ederek do
ğuya doğru ilerliyorlar. 

ALMAN GAZETELER1NIN' 
NEŞRtYATI 
Berlin. 26, (A.A) - Bütün gazeteler 

İngilizlerin Kaputzo - Sollum hattını tut
mak istediklerinde, fakat muvaf• 
fak olamadıklarında müttefik davranı
yorlar, Folkişe Beobahter diyor ki: 

c:Herkes Rommel kuvvetlerinin nefes 
almak için bir müddet duraklıyacağı ka
naatini beslemiştir. Fakat Rommel her
kesin beklemediğini de yaratmakta bir 
dakika kaybetmemiştir. Mihver kuv
vetleri Kaputzo-Halfaya ve Sollum hat
tını geçmiş, buradanda Sidi Barraninin 
öte tarafına atlamıştır. Bu !ngilizlerin 
uğramış oldukları ağır mağlubiyet ve 
kayıpların bir neticesidir.> 

---··----
Binden lazla insan 
yangını söndürmeie 

çalışıyor 

Gümüşhane, 26 (AA) - Tortum 
kazasının Erile.beli ormanlarında çıkan 
ve 24 saattenberi devam eden yangın 
büyük zararlara sebep olmaktadır. Or· 
man mühendisleri, orman koruma ter 
kilatı, jandarma müfrezeleTi ve binden 
fazla amele yangını söndürmeğe çalııı
yor. Son haberlere göre yangın önlen
mek üzeredir. 

_ _ ,. _""."'"Ol/l/Nlllt/W--

ULUBORLUDA 
GilREŞLER •• 
Uluborlu, 26 (A.A) - Asırlardan be· 

ri şehrimizde muntazamen yapılan gü
reşler bu sene de pazar güntl alaturka 
ve yağsız olarak yapılacaktır. 

---o---
BELEDİYENİN 
ÇALIŞMALARl-
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün şehrimizin muhtelif yerlerindeki be
lediye irl§&atın.ı, parkları, çarşı ve gıda
maddeleri satışlarını tetkik eylemiştir. 

Belediye yukarı mahallelerin yol, 11-
ğım ve kanalizasyon inşaatına büyük bir 
ehemmiyetle sarılmıştır ve bu sayede 
ônemli sayılan bir çok işler başarılmak· 
tadır. 

---o---
Hazot, Motorin 11e 
Benzin getirildi.. 
İzmir vilayeti ihtiyacına tahsis edilen 

mühim mikdarda mazot, motorin ve ben
zin dün limanımıza getirilmiş, bunların 
tahliyesine başlanmıştır. Bahçe sahiple
rine ve sıtma mücadele işleri için bele
diyeye lüzumu kadar motorin ve mazot 
verilecektir. 

KISACA. 
·····-· 

DVNY ADA rVRKÇE 
Eczacı Kemır.1 K. Akttı§ 

Ben hiç Çince duymadım, bir Japonun 
kon".\jtuğunu işitmedim. Geçen akşan1 
radyoda kulaklarıma yabancı gelen bir 
dil ile karşılaştım, Arapçaya benziy.,r 
amma değildi, sonradan tahmin ettim ki 
Hintçedir. 

Türkiyede Avrupa dillerini birbirin· 
den ayırt etıniyen yurttaş pek az olsa 
gerek. Fransızcayı Almancadan, Almatı· 
cayı İtalyancadan, İtalyancayı İugilizce
den hiç dil bilmiyenlerimiz bile ayırt 
eder. ~öyle bir düşündüm : Kulakları
mızın duvmadığı ne diller vardır acaba? 
Sonra Türkçeyi hiç işitmemiş bir insan 
hecelerim izi nasıl karşılar dedim? .. 

İtalyancayı ne vakit işitsem kulakla
rımda dantel; neşeli, berrak bir oyit 
işleniyor zannederim. Fransızcaya çok 
alışık olduğum halde yine onun !iakra1~ 
ve bilh1rin ahengini hissederim. Alınan· 
cada tok, kıvrak, mat b'.r üslup vardır. 
İngilizceyi, bu dilin çok acemisi oldu· 
ğumdan mıdır nedir, Almanca ile Çer· 
ke5çe bir arada konuşuluyQr gibi hır 
tesir altında dinlerim. Macar dili Far.s 
diline bazı hususatta yaklaşıyor gibidr. 

2- RE BEKA 
Joan 'FONTA.İNE- Laarence OLİVİER 

SEANSLAR 
V.KIZLAIU 
!-5.48-9..11 

Cumartesi, Pazar 11.1 O ta B A Ş L A R •.• 

KEBEKA 
3..Z8 - '1.10 

Eşrefpaşada Durmuş oğlu Osman ve 
İbrahim oğlu Kemal arasında kadın yi.i
zünden kavga çıkmış, Osman bıçak çek
miş, Kemal ondan evvel davranarak eli
ne geçirdiği bir su kupasiyle Osmam sağ 
kasığından yaralamıştır. 

Romel taarruza Sidi Barraninin öt~· 
s;nde de devam etmektedir. Askeri kay
naklardan bildirild:ğine göre Mersa 
Matruhun etrafındaki çevre, bilhass:ı 
cenup kısmı iyi bir müdafaa mevzii teş · 

kil eder. 
Berlin, 26 (AA) - Salahiyetli askeri 

kaynaklardan bildirildiğine göre şima.J 
Afrikada Alman kıtalan 72 saatte 200 

SIDt BARRANt 1Yt 
TAHKİM EDtı..MlŞ 
Berlin, 26 (A.A) _ Alman gazeteleri 

İngilizlerin ele geçirilen Sidi Barrani 
mevkiini iyi bir şekilde tahkim etmiş ol
duklarını yazıyorlar; İngilizler burada 
12 tatlı su artezyeni acmı~lardır. 

Türkçeyi ilk duyan hassas, obmu~ 
bir yabancının ilk ihtisasına çok merak 
ediyorum. Galiba aŞ. Ç. K. G.» ler ara
sında pek mevzun bir ahenk, pek zari! 
müzikal bir eda duyulacaktır. Türkün 
dili samimiyetin, iffetin, kudret, kahra· 
manhk ve irfanın dilidir. Türk, tarihinde 
hep bu dille konuşmuş, insanlığa hep bH 
dille söylemiştir. Bir gün gelecek, Türk 
dili bütün dünyayı kaplıyacaktır. O giiO 
uzakta değildir. Her iki kavgacı suçlu tutulnı~tur. 



ZJ llazlran Cumarıesf 

SON ASKERi VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kem hatta çekilmektedir. 
Rommel de üç kol üzerinden Mersa 

Matruh Uzerine yürümektedir. Şimdi 
iksdar iki taraf arasında her hangi b 

ye 
ir 

temas vukua gelmemiştir. 
Her iki tarafa da yeni takviyeler g 

mektedir. İngilizler şimdilik ancak orta 
şarktan kuvvet almakta, Mihvercil 
hem Trablustan, hem de Sicilyadan fa 

el-

er 
y-

dnlanmaktadır. 
ve Orta şarkta muntazam yolların 

bol mikdarda taşıt vasıtalarının me 
cucüyeti hasebiyle İngilizler daha k 
sa zamanda kuvvet toplamağa mukt 

v-
ı-

e-
dirdirler. Fakat oralardan geti ri-

BİRiTALYAN 
APURU BATTI v 

Mosko va, 26 (A.A) - Gece yarışı 

n ek tebliğde bildirildiğine göre 
erde Pire limanından hareket 

neşredile 
son günl 
eden bü 
lak olın 
maddesi 

yük bir İtalyan vapurunda infi
uş ve gemi batmışbr. İnfil, k 
ni Pirede vapura mal yükliyen 

hamallar 
koydukla 

arasındaki milliyetpcrverlerin 
rı sanılmaktadır. 

Mevladu Nebevi 
Babam ızın Türk müzayede salonu scl

hum Hafız İhsan Yılmazın bu 
atsu namazından sonra saat on 
Salepçi camiinde Mevludu oku-

hibi mer 
akşam y 
buçukta 

YENi ASIR SJ&fflPB ~ 
1ZM1R BELED!YF.S1NDEN: 
Belediyemizin muhasebesinde 25/75 

ve 20/60 lira maaşlı iki memuriyet mün
haldir. 

Tahsili ortadan aşağı olmamak üzere 

. ~stanbuJ Sıhhi Miie~seseler Arttırma .,e Elısiltme Kondsyonıından : 
Cınsı Azı Çogu Muhammen M. Teminatı Şekli Eksiltme gün ve saati.. 

Fiatı 
Kuruş Lira Kr. 

fili askerlik hizmetini yapmış veya as-
kerlikle alakası bulunmamış olanlardan Tereyağ 3660 4465 Kilo 350 1172 10 Kapah 10/7/1942 Cuma 14.30 
müsabaka imtihaniyle memur alınaca
ğından taliplerin 29/ Haziran/942 Pazar
tesi günü saat 10 da tahsil ve askerlik 
vesikaları ve hüviyet rüzdanlariyle be
lediye hesap işleri müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. 

25, 27, 3609 (1622) 

* 1 - Belediye Çocuk Yuvasına senelik 

~--························································· Iyi su 2500 3500 Damacana 120 315 Açık 10/7/1942 Cuma 15.00 te 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baş 300 600 77 
Beyin 3000 5000 27 
Ciğer 1000 2000 140 
İşkembe 200 400 32 

369 Açık 10/7/1942 Cwna 15.30 da 

Paça 1500 3000 06 

·············································-·············· Ebe gümeci 75 150 Kilo 12 
Asma knbak 100 200 Kilo 15 

lecek kuvvetlerin arasında bugün - nacağınd an bilcümle ihvan ve ehıbba ve 
ının teşrifleri rica olunur. 

9000 kilo tutarında tek tip ekmek satın 
ahnması işi yazı işleri mildürlilğündekl 
şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
1499 lira 40 kuruş muvakkat teminatı 
112 lira 46 kuruştur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
makbuzlarlyle 3/7 /942 dahil tarihinden 
20/7 /942 tarüıine kadar haftanın Pazar
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 16 

Bayır turpu 300 500 Demet 03 
k kü muharebelerin ruhuna vakıf tan 

birlikleri azdır. Yalnız İngilizler bugü 
kü r nde tank tehlikesini bertaraf ed 
cek çok, ama pek çok tank savar topla 
maliktirler. Bunlar tesir itibariyle e 
kuvvetli toplardır. Bir müddet müdaf 
muharebesi vermek için İngilizlerin b 
toplardan azfuni faydalanarak Romm 
lin tan ldanna karşı koymaları imkan 

n-
e-
ra 
n 

aa 
u 

e-
ı 

vardır. 
sı 

i-
m 
e 

dostlar 
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GUNKU NEŞRiYAT § 
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7,30 p rogram ve memleket saat aya
mli7.ik : (IJl.) 7.45 Ajans haber

-8. 30 müzik: (pl.) 13,30 pro
memleket saat ayarı. 13,33 mü• 

rı. 7.33 
leri. 8,00 
gram ve 
zik: Türk 

Kırmızı turp 3000 5000 Demet 02 
Maydnnoz 5000 10000 Demet 02 
Dere otu 1000 2000 Demet 01,5 
Asma yaprak 300 500 Kilo 20 
İnce biber 300 500 Kilo 20 580 73 Kapalı lOil/1942 Cuma 16.00 da 
Yeşil salata 8000 10000 Adet 03 

da encümene müracaatları. Hiyar 5000 7000 Adet 02,5 
Marul 1500 2500 Adet 03,5 
Yeşil erik 400 900 Kilo 15 
Karpuz 2000 4000 Adet 25 
Kavun 2000 4000 Adet 20 
Portakal 5000 8000 •80 likı 282 
Portakal 5000 5000 clOO lükı 22'1 

tskenderiye ve Süveyşin müdafaa 
Mersa Matnıhun elde tutulmasiyle ilg 
lidir .Burası elden çıkzrılırsa duru 
azami derecede naziklcşecektir. Gerç 
daha doğuda Kantara yarığı ve Kanla 
ra kanalı vardır. Ukin bunun müdafa 
da büyük bir rol oynayabileceği şüph 
lidir. Her halde İngilizlerin Mersa Ma 
ruhta sonuna kadar dayanmalan ica 

- leri. 1-4. 
çe plaklar. 13,45 ajans haber-

00-14.30 müzik: riyaseti cum
osu. 18.00 program ve memle
ayarı. 18, O 3 müzik: radyo dans 

2 - Belediye Çocuk Yuvasına senelik 
3600 kilo Koyun eti ile 60 kilo ciyeri ve 
60 kilo beyin satın alınması işi, yazı iş
leri mUdUrlilğUndekl şartnamesi veçhile 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Muhammen bedeli 3750 lira muvakkat 
teminatı 281 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel i~ bankasına ya
tırarak makbuzlariyle 3/7/1942 dahil 
tarihinden 20/7 /1942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene mUracaat

Elma 1000 2000 aAmasyaı 35 
Elma 1000 2000 aFerik• 15 a-

e-
l-
p 

eder. 
DöRT 1HT1MAL 
Rommelin Mersa Matruha karşı ş u 

yollardan tarruzu milmkündilr: 
t-1 - BUtün kuvveUyle Mersa Ma 

ruha karşı taarruza geçerek bir nokta yı 
yarmak; 

Z - Bunun aksine olarak hafif bir ta 
kım kuvvetlerle Mersa Marn.ıha taa 
ruzda bulunarak asli kuvvetlerle ce
nuptan dolaşmak suretiyle tngilizlen 
gerilerine düşmek; 

-
r-

n 

3 - O.aha geniş bir manevra ile Kan 
tan önünden geçerek daha g~ b 

-
ir 

muTaffakıyet kazanmak; 
4 - Çok daha geniş bir manevra il 

Kantara bataklığını dolaşarak doğrudan 
e 

doğruya kanala inmek. 
Bu sonuncu ihtimal çok daha cazı 

olmakla beraber, kuvvetlerin kumlara 
saplanması ihtimali de büyük olduğun 
dan Rommelln bunu en sonuncu ihtim 

. p 

-
al 

saymış olması muhtemeldir. 
Rommelin en ziyade birinci ve ikin 

maddeler dahilinde hareket etmesi daha 
mümkündilr. Müstahkem bir mevki 
hücumla almak, çok zayiatı da göze a 
maktır. Bu hal beliti de Rommeli sarsın 
tılara uğratmak demektir. Bu sebep 
.Ronunelin bütün kuvvetleriyle cephey 
çatacağını ummuyoruz. Heme kadar 
Mersa Matruh müstahkem hattının Kan 
taraya kadar olan kısım kumsalsa d 
.Rommelin kumsalda da harekete sal 
motörlü vasıtaları olduğuna göre e 
kuvvetli ihtimal buradan hareket etme. 

ci 

'i 
1-
-

le 
e 

-
a 
üı 

n 

sidir. 
Alman radyosu 24 - 25 Haziranda, 24 

saat içinde 11 müttefik gemisinin bat 
rıldığını bildirmiştir. Ortalama bir h 
sapla 70 - 80 bin tonilltoluk bir yek11 
olan bu mikdar müttefiklerin ilk zaman 
]ardaki bir haftalık zayiata hemen h 

ı-

e-
n 
-

e-
men eşitlir. 

Müttefiklerin Amerika, Kanad a, 
a 
-
n 

hur band 
ket saat 
orkestrası nın her telden programı. 18.45 
radyo ç ocuk klübü. 19,30 memleket~

ve ajans haberleri. 19,45 ser
dakika. 19.5 5 müzik: fasıl hey-
5 radyo gazetesL 20,45 müzik: 
türküler. 21.00 konuşma (ana 
2 1, 1 5 müzik: dinleyici istekle
konuşma (şiir ve nesir saati). 

at ayarı 
best 1 O 
eti. 20. l 
ıarkı ve 
eserler). 
ri. 21.45 
22.00 m 
22.30 me 

üzik: radyo salon orkestrası. 
mleket aaat ayarı, ajans haber
oraalar. 22.45-22.50 yarınki 
ve kapanıt-

leri ve b 
program 

Z AY 1 
Beypa 

terhis tes 
cağımdan 

zar askerlik şubesinden aldığım 
keremi kaybettim yenisini a1a

esk.isinin hükmü olmadığını 

lan. 
3 - Altınordu mahallesi 965 nci so

kakta kanalizasyon yaptırılın~ı, yazı iş
leri mOdUrlUğilndeki keşif ve §&rtnamesi 
veçhile açık ek.siltmeıye konulmuştur. 
Keşif bedeli 549 lira 80 kurll§ muvakkat 
teminatı 41 lira 29 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
3/7 /942 Cuma günü saat 16 da encürne
ne müracaatları. 

Mandelina 1000 2500 Finike lOOlük 106 
Ayva 700 1000 Kilo 20 
Şeftali 1000 2000 Kilo 36 
Taze kayısı 700 1200 Kilo 40 
Kiraz 600 l 009 Kilo 35 
Vişne 500 1000 Kilo 35 
Çilek 500 1000 Kilo yerli 50 , 
Taze üzüm 1250 2000 Kilo Çavuş 35 
Taze üzüm 1250 2000 Kilo yapıncak 20 
Taze incir 50 200 Kilo 20 

·········~·················································· Sıhht mü~sseseler~n 1~42 yılı yukarıda yazılı ihtiyaçları olbaptaki şartnamefori veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksilbne Cagaloğlunda Sıhhat ve içtima! muavenet mUdiirlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksil~e tekli gün ve saati vem uhammen fiyatları ile muvakkat temina tlan karşılarında gösterilmiştir. 
3 - İstekliler 1942 yılı ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile muvakkat teminat makbım 

veya Banka mektuplariyle kapalı zarflarda zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabili komt. 
yona vermeleri .. 6838 27 - 30 - 5- 9 3659 (1635) 

ilan eder· mı. 
Kızıl çullu köy enistitüsü öğret

erinden Kemal Arkun. 

4 - Belediye Çocuk Yuvasına senelik~ 
9200 kilo İnek sütü satın alınması işi ya- j 
zı işleri mUdUrlUğUndeki şartnamesi 
veçhile bir ay müddetle pazarlığa bıra
kılmıştır. Muhammen bedeli 1845 lira 'c:ıcc:ıc:ıc:ıccı::ıı::ıc:ıcı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıc:ıı::ıı::ıı::ıı::ıc:ıc:ıc:ıc~l"I 

SALiHLi 
Kurşunlu ı lıca1arı 

iS'l'ANBVL BELEDİYESİNDEN: 
menl 

Manisa 

3673 (1638) 

muvakkat teminatı 138 liradır. Taliple
rin teminatı öğleden evvel iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle 3/7/942 dahil 
tarihinden 20/7 /942 tarihine kadar haf-

Z A Y t tanın Pazartesi, Çeırşamba ve Cuma 
vilayetinden almış olduğum gilnleri snat 16 da encümene mUracaat

nüfus cü zdanımı 7 /6/942 günü zayi et- ları. 
tim, ynisi ni alacağımdan eskisinin hük- 5 -· 1310 sayılı sokakta 365 nci adamn 
mü olma dığı iHin olunur. 51, 50 metre murabbaındaki 10 sayılı ar-

sa Saray mahallesi 198 No. da 1 sasının satışı. yazı işleri müdürlüğünde
tafa H. Hulu!ii Kosva (1634) ki şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko_ 

Mani. 
Mus 

Turgutl 

nulmuştur. Muhammen bedeli 1030 lira 
Z A Y t muvakkat teminatı 77 lira 25 kuruştur 

Salihli Kurşunlu kaplıcaları açıl
mıştır. Müzmin .romatizma, siyatik 
ağrılarından, kadın ve cilt hastalık
lanndan muztarip olanlara son de
rece şifalıdır. 

Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino
su mevcuttur. taşe hususunda mil~ 
külat çekilmez. 1 - 15 (1575) 

olduğum 
u nilfus memurluğundan almış Talıplerin teminatı öğleden evvel iş ban-
niifu.~ cüzdanım ile 9 ncu K.I.S. kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- xcıc:ııcıı::ııcıı::ııcıı::ııcıı::ıoı::ıoı::ıoı::ıoı::ıoı:ıoı::ıoc:ıoaoc:ıoc:ıccıc~'?~..;cc-ı:ıı:ı.ı:ı=ıııı::ır::ııı::ır::ııc:ır::ııı::ır::ııı::ı::ııcı::ı::ııcı::ı::ııcı::ı:x 

fırkasınd an nlmış olduğum terhis teske- rihi olan 3/7 /942 Cuma günU saat A ç I L D I 
remi kay 
dan eskil 

bettim yenisini çıkaracağım- da encümene müracaatları. Mafıbale Kadri Katlalı 
erinin hükmü olmadığını ilan 19, 23, 27, 1 3463 (1547) 

eylerim. * BIÇKJ VE DiKİŞ 
1 - Belediyenin 1942 yılı bütçesinin YURDU SERGİSİ tzmir F.§refpa§a 489 numaralı sıokak 

marada 320 doğumlu Derviş 3 nu tabı ve ihzarı, yazı işleri mildürlUğün
deki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bütçe tahminen 200 ila 

oğlu tbrahim Şenolur. (1633) 

- YET1M VE F AKtR ÇOCUKLARI 205 sahife olmak üzere 100 adet olacak
A HAYIR CEM1YErtNDEN: tır. Muhammen bedeli 330 lira muvak
ve fakir çocukları okutma ha- kat teminatı 24 lira 75 kuruştur. Ta
etinin umumi heyet toplantısı liplerin teminatı öğleden evvel iş ban
tarihine rastlayan Salı günü kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
at 18,30 da Eminiye sokağında rihi olan 29/ 6/ 942 Pazartesi günü saat 

OKlTTM 
Yetim 

yır cemiy 
30/6/942 
akşamı sa 
kfiln 17 n 
da yapıla 

umaralı yetim mektebi binasın- 16 da encümene müracaatları. 
cağından bilumum azaların 2 - İsmet paşa bedestanında beledi. 

Kaqıyab Alaybey caddesi 1998 
inci sokak 32 sayılı binaya mtkledi
len yurdun 942 yılı için hazırladığı 
zengin ve sanatkarane emeklerle vü
cuda ıetirilmiş eserleri Kal"Şlyaka 
Halkevi salonlannda teşhir edil· 
mektedir. 
Zevk sahibi bayanlarımızın teşrif· 

leri rica olunur. 

Süleymaniye mıntakası yollarının mevcut tatla parke ve beton yol ve eaire 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ltonulm~tur. 

Keıif bedeli 53036 lira 76 kurut ve ilk teminatı 3901 lira 83 kuruıtur. Mu· 
k.avele, eksiltme, Nafia itleri umumi, hususi ve fenni şartnameleri, proje ke
tlf hülasaaile buna müteferri diğer evrak 265 kuruı mukabilinde belediye fen 
işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 9/7 /942 perşembe günü saat 15 de 
daimt encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden sekiz gÜn 
evvel bel~diye fen iıleri müdürlüğüne müracaatla alaca.klan fennt ehliyet, im
zalı oartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer ves!kalariyle 2490 numarab 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü sa• 
at 14 de ka.dar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

24 27 2 6 3S45 ( 1601)' 

Deniz Harp oJıulu ve Lisesi KGmıdanJığından : 
1 - Ankara musiki gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1. inci Slntfına. 

deniz bandosu için talebe kayıt ve kabul olunacakbr. 
2 - Kayıtlara l/Haziran/942 de başlanarak 20/Ağustoı/942 ye kadar 

devam edilecektir. 
3 - İstanbul ve civarından müracaat edeceklerin İstanbul deniz komatanb

ğına Mersin ve civarından müracaat edeceklerin Meninde deniz gedikli eıbat 
hazırlama orta okul müdürlüğüne ve bu mıntalcalar dıpnda bulunanlann bulun
dukları mahallin Askerlik ıubelerinc müracaat etmeleri. 

6 9 12 15 18 21 24 27 31 3161 (1404) 

i LAN 
KARABVK DEMiR VE ÇELİK FABRİKALARJ 

MVESSESESİHDEN : . 
Avusturnlya, İngiliz adalarında ve dah 
ibaşka yerlerdeki tersanelerinde gemi in 
şaatı devam etmektedir. Buna rağme 
mlittefik gemi zayiatı artmaktadır. Bu 
nun sebebi kafile sisteminin tatbiki ha 
sebiyle harp gemilerinin çok dağıtılın 
olması ve Amerikanın kendi denizlerin 
de henüz }Azım olduğıı kadar tedbir ala 

_ gelmeleri rica olunur. 1 yeye ait 19 numaralı dilkkAnın bir sene 
AME: müddetle kiraya verilmesi, yazı işleri 

NOT : Talebe kayıt ve kabulü hak
kında izahat verilir. 
'occı::ıacıı::ıccıac:ıcc:ıc~cıc:ıaoc:ıaaaaı::ıaaı::ı 

MüCMeSemiz fabrikalannda Dizel yağı istihsaline baılanmııtır. Satl§ fiatımız 
mevzuatın müıteri tarafından temini ıartile sahamızda vagonda teslim beher 
tonu (yüz elli be,) liradır. -

ış 

--
mamış olmasıdır. 

İngilizler Bremene binden fazla uçak 
Ja bilyilk bir hücum yaptıklannı bildir 
mekte, fakat neticeye dair henüz tafsilıl 

-
-
t 

vermemektedirler. 

Borsa 
ÜZÜM 

20 Osman Tortuncu 46 47 
2oı945 Umumi yekUn 

No. 7 44 
No. 8 45 
No. 9 46 
No. 10 48 
No. 11 52 

İNCİR 
260 Mehmet Kuşakçı O. 18 18 

182456 Umumi yck(ln 
mı o kilo Zeytinyağı 91 97 

48172 kilo (E.ski satışlar) 20 101 
972 kental Palamut 800 850 

ZAHiRE 
95 ton Susam 51 50 

. 
6 Ton Fasulya 28 

1306 kilo T . B. içi 203 
3325 kilo Acı B. içi 100 110 

l~-'7/.il~;j'~BehÇtU~ 1 § Çocuk hnstnlıklnrı mütehassısı has· 
talnnnı her gün saat l O dan bire 
kadar kabul eder. 

Adres - Muayenehane 84 7 inci 
(Beyler) sokak No. 2i 
Telefon: 3921 

~ Ev telefon: 3990 1 - 13 
Nr- ~.r-~J:r..ıcıcıccccccccccc~ 

BllGVN LALEDE 
3 FİLİM 2 TÜRKÇE 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
İLAVELİ YENİ KOPYA 

A.VSEL 

2 - TÜRKÇE DEHŞET FİLMİ 
Kanlı Meyhane 

~ 

RtrZN 
1 - ld are heyetinin faaliyet raporu- müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık ("ı"';::..<;;::,.<::::,.~ - ~<:><:>~~~~~- ~-~-~-

ke arzı. arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
1 
~- - - - -p- - - - - -nun tasdi 

2_ 
nn tasdik 

Mail raporun okunması hesapla- bedeli icarı 120 lira muvakkat teminatı 
1 

1 İyaDO 
e arzı. Ve idare heyeti azalan- 9 liradır. Taliplerin teminatı öğleden ~ 

1 

I~ 

nın ibrası evvel iş bankasına yatırarak makbuzla- Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 1 

3-Bü tçenin tasdike arzı. 
eni idare heyeti azalariyle 4-Y 

mali mü rakıbın intihabı. 
3678 (1637) 

riyle ihale tarihi olan 29/6/942 Pazar- ı 1 
i ı 1 e r i 

1 

bir ~:~ıı!~ı~ü saat 16 da encümene rnüra-: : Adil İmer • ~ 
3 - Belediye temizlik işleri hayvanla- ~ ~ 

~~..,....,..~.----'7.,,,,-~./."'1."",..,,. ___ , 
'<CO""J!: 

Iı .. ci:raltı plajı 
açıldı 

İzmi rimizin cenneti sıhhat, neşe ve 
hayat k aynağı olan bu yerde temlL 

banyo almak için gelecekle
dercce memnun kalacakları · 
diyoruz. 

hava ve 
rin son 
ru vade 
Müten evvi içki, mez.e ve meşruba! 

son de 
ret etm 
faatleri 

rece ucuzdur. PlAjımıu ziya
eleri halkımızın kendı men· 
iktizasındandır .. 

Müst 
~ 

eciri Cemal Noyane Er-zabit 
~=ı::ıcı::ıcccc:ıccccoc:ıcc:ıcı:.c< 

M· ~~Al: tlnir Nurettin 
VE 

SAH l 
ARKADAŞLARI 

PARK GAZiNOSUNDA 
Türkiy 

ır~dyo • 
nız meş 

R ve arka 

emizin kıymetli okuyucusu 
e plaklarda sesini dinlediği· 
hur sanatkar Münir Nurettin 
da lan 23 haziran salı günü 

akşam 
bil par 

ından Hibaren Bahribaba Sa· 
k gazinosunda konserlerine 
cağını halkımıza müjdeleriz. başlıya 
lnız altı konser verilecektir •. Ya 

~ MÜDÜRiY.t.'T 
.. ıcoc:ıccı::ı 

BllGVNTANDA 
2 TÜRKÇE FİLİM 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
YENİ KOPYA 

ŞEYH AHMET 
RAMON NOV ARO 

2 -TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

illi 

rının senelik 100,00-0 kilo samanı yazı 1 Anafartalar C. No. ı>S7 
1 

\ 

işleri müdilrlUğündeki şartnamesi veç- ~ Telefon: 3695 
1 

\ 

hile kapalı zarflı eksiltme ile satın alı- - - · - - - ~ - - - :.. :.. - ... 

nacaktır. M uhamınen bedeli 6000 lira İ:iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
muvakkat teminatı 450 liradır. !halesi 

DOKrOR KEMAL 
OSMAN BOZKllRr 

29/6/942 Pazartesi güııU saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektupları üıale 
günü azlimi saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

4 - Zabıta Qmir ve memurlariyle it
faiye, sıhhat işleri memur ve mlistah
demlerine ve odacılara 181 çift fotin yaP
tırılması, yazı işleri müdürlüğündek.I 

İzmir Memleket Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Hastalarını her gUn öğleden sonra 
İkinci Beyler sokağmdald muayene-
hanesinde kabul eder.. (1377) 

şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- , - · _ -__ -_ -- - - - _ :.. :.. :.. ~, 
nulmuştur. Muhammen bedeli 3258 lira , D t ş TA B t B i 

1 

muvakkat teminatı 244 lira 35 kuruştur. 1 uE~İP DOLlluAY 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban- ı, n _. n 1 

kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- ı Paria fakültesinden mezun.. ı 
rüıi olan 29/6/942 Pazartesi günü saat 1 Muayenehanesi : İkinci Beyler so- 1 

16 da encümene müracaatln. 
1
, kak No. 79 Telefon : 2727 1 

14, ıs. 23, 21 3357 (1498) 
1 

_ _ ı - _13 _ _ _ J1!21J . ı * ~~ -- -- ---~ 

Mezbaha id ar es.ine 600 O O kilo m oto· {OIOOOICMX>eo•c:ııcı::ııcı::ııcı::ııcı:ııcc:ııcc:ııcc:ııeı::ııcıı:ııcıı::ııcıı::ııcıc:ıcıı::ııc:ıı::ıcıcıoı:ıoı:ıoı::ıoı:ıoı::ıoı::ı oı::ı c:ıaı~CJC 
rin satın alınması, yazı işleri müdürlü- DOKTOR 
ğündeki şartnamesi veçhile bir ay müd- RAİF AKDENİZ 
detle pazarlığa bırakılmıştrr. Muham
men bedeli 12 300 lira muvakkat temi
natı 922 lira 50 kur~tur. Taliplerin te
minatı öğleder- evvel it banltasına yatı· 
rarak makbuzlariyle 13/7/1942 dahil 
tarihinden 2-4/7/1942 tarihine kadar 
haftanın pazartesi, çarıamba ve cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
lan. 27 l 5 11 3677 (1636) 

Doğrun \'e Kadın Hastahklan 
· mütehassısı.. 

c Hastalarını her gün Birinci Beyler 
o sokak No. 42 de muayehanesinde 

1 
kabul eder. Telefon (2310) 
Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 

1-13 (1166) 
·~:;.:-...ıeo;~~ 

l - Kar9ıyaka belediye otobüsleri lira l O kuruıı muvakkat teminatı 241 li
için 10000 litre benzin satın alınması ra 36 kuruştur. Taliplerin teminatı öğle· 
i,i, yazı işleri müdürlüğündeki şartna- den evvel i§ bankasına yatırarak mak
mesi veçhile 6/ 7/ 1942 pazartesi günü buzlariyle tayin edilen gün ve saatta en
saat 16 ya uzatılmıştır. Muhammen be- cümene müraraatlan. 
deli 3155 lira muvakkat teminatı 236 3 - Belediye otobü11 ve tramvay ida
lira 65 kuru~ur. Taliplerin teminatı öğ- resine 6 ton motör yağı satın aLnması 
leden evvel İ§ bankasına yatırarak mak- işi, yazı işleri müdürlüğündeki artna
buzlariyle tayin edilen gün ve saatta mesi veçhile 6/ 7/1942 pazartesi günü 
encümene müracaatları. saat 16 ya uzatılmı§tır. Muhammen be-

2 - Mezbaha idaresine 10200 litre deli 45 00 lira muvakkat teminatı 33 7 
dökme benzin satın alınması işi, yazı iş- lira 5 O kuru;ur. Taliplerin teminatı öğ
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile leden evvel iş bankasına yatırarak mak· 

• 6/ 7/ 1942 pazartesi günü saat 16 ya buzlariyle tayin edilen gün ve saatta 
~!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ uz~~ı~~ Muhammen bedeli 3218 encümene müracaatlarL 

3 •• Polis Avcı taburu 
Mavi runa Şarhısı 

3 - RENKLİ MİKİ 

Almalı:: isteyenlerin müesseseye müracaatlan ilan olunur. 
~ağ nümune9i ve evsafı lıtanbulda Sümer Bank satın alına müdilrlliğilnde 

İzlllll' ve Adanada Sümer bank yerli mallar pazarlan müdürlüklerinde görüle-
bilir. 15 18 21 24 27 3301 (1506) 

Deniz Harp ofıala ve Lisesi Jıomatanlığından: 
1 - Deniz li.aeai 9 ve 1 O ncü sınıflar ile deniz gedikli erbaı orta okulu 6, 

7 ve 8 nci sınıflanna talebe kayıt ve kabulüne 1 Haziran 942 tarihinde ba,1.
narak 20/ Aiustos/942 tarihine kadar devam edilecektir. 

2 - İstanbul ve civannda bulunanlar, doğruca İstanbul Deniz komutan
~ığına ~ersin :ve.civarında bulunanlar Deniz Harp okulu ve lisesi komutanhiı 
ıle Denız gediklı erbaş orta ok.ulu müdürlüğüne müracaat edecelderd:ir. 

3 - lstanbul ve Mersin mıntakaları dlŞlndan müracaat edecelcler, Deniz 
Harp okulu ve lUıesi komutanlığına veya Deniz gedikli erbaı orta okulu mü-
dürlüğüne dilekçe ile müracaat edecekler ve dilekçelerinin bir suretini bulun
dukları mahallin askerlik şubelerine verecekerclir. Muameleleri ukerlik tu
beleri tarafından tekemmül ettirilecektir. 

4 - Deniz :Useaine iate-klilcrin bulunduldan sınıfın son sınavında her ne 
sebeple olursa obun ibka ve ikmale kalm11 bulunmamak ve hiç bir eebeple 
tahsili terketmiı olmamalan lazımdır. 

5 - Deniz liscai 9 ncu sınıfın 15, 18, 1 O ncu sınıfına 16. 19 yapnda bulu
nanlar alınırlar. 

6 - Deniz Gedikli erbaş orta okulunun: 
6 ncı sınıfına t 4, 17 
7 nci •ınıf ına 15, 1 8 
8 nci sınıfına 16, 19 
Yaşında bulunanlar alınırlar, 13 20 27 2960 (l378) 

~~><::::><::::><::::><::::...c:::::::...c:::::::~~-<:::::.-<:::::..<;::::..<::::ıo<::::ıo~~~~~c;:::,<c;:::,<:::::,..:::::,..:::::,..c:::::,..c::::,.V 

rornacı, Soğulı DemJrd, Dölımed aranıyor-
Bayındır Yıldız yağ fabrikalan için -4 lira yevmiyeli bir tornacı, aynı yev

miye ile iki soğuk demirci ve bir dökmeci aranıyor. Taliplerin salı ve cumar
tesi günleri saat on ikiden bire kadar Izmirde Yemiı ça111sında 15 numarada 
Yahya Kerim Onart ticarethanesine müracaat etmeleri ilin olunur. 

1 - 3 ( 1607) 
~~><::><::><::><::><::::><:::::r<:::::r<::::><::::><::::><::::><::::.-C::::..-C::::.~~~~.<;::::,..(;:::.,<:::;,..<'.::,,.<:::>-<::>-ı::::::ı.-ı:::>1 

İzmir İnhisarlar Bcq müdürlüğünden : 
lthalitçı ve tacirlerin bankalardaki merhun çaylannın bankalardan çekilme

si ve tüccar beyninde alını satın yapılmasının men edildiği ilan olunur. 
27 28 3670 (1639) 

İSTAHBllL BELEDİYESİNDEN: 
Osküdnr meydanının ikinci kısım Mozayık parke inşaat kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 35998 lira 26 kuruş ve ilk teminatı 
2699 lira 87 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme, Nafıa işler} umumi, hususi ve fenni şartnameleri, proje, 
keşif hulasasiyle buna müt.eferri diğer evrak 180 kuruı mukabilinde vilayet 
Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 13/7 /942 pazartesi günü saat 15 te belediye daimi encümeni odasın-
da yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden (üç) gün 
evvel vilayet Nafia müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet. imzalı 
şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen vesaik ile birlikte 2490 Nolu kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mcktuplanru ihale günü saat 14 e ka
dar daimi encümene vermeleri l&zımclır. (6834) 27, 1, 6, 9 3645 (1640) 



2'1 Haziran Cıımarte i 1942 · 

.S.~!'.S.•. !~~!!~.r_ . YUGOSLAVYA VE HARP Cephelerde durum B. « HULL >> UN SOZLERI 

M * * * iki mesele: ı- Genç kral Geniş ölcü,. Japonya .. 
sırın akibeti ve ' Uç vekilimiz Z ld kt 
Vaşin,ton gö- yeni bir nu- de Jılman ta Rusyaya sal ongu a a 

rtş°!,eleri tuk söyledi arruzu yok .• dıracak nu? Müdafaa, adliye, müna-
Ruzueıı -çörçu müıaııa.. -*- * -*- kalaAt vekı·ııerı· Zono,ul 
tına dair tahminler. s. Amerilıan ayan vue ~e- RUSYA VE LIBYADAKI HA· ~(Bunu münalıaf'! etnıeıı ~ • 
Cörcil tenlıitlerıe ııarşı· busanının yaptıgı muş· I GI ıstemem. Ordu ıstihba· d k K J • ·ı 
iaşacaıı. vışı ue Amerı.. tereıı t'!pıantıda söy- REKETLE~:ENI Ş DE L rat bürosu!''! müra- a Ve OZ uya gıttı er 

ııa • Macaristanda lenılen nutuıı.. 1 •11 1 • • 
1 

.... Af i caat edınız .. n 
t fıit afı Vaşington, 26 (A.A) - Ayan ve me- ngı Z erın flmG 1 r • Vaşington, 26 (A:A) - Hariciye na-
en yas .. busan mecl!slerinin müşterek toplantı- lıadalıi bQflıca hedefi.. Zlrl Kordel Hule gazeteciler konferan-

Rndyo gazetesine göre günün siyasi sında bir nutuk söyliyen Yugoslavya Londra, 26 (A.A) _ Almanlar Libya sında sorulan suallerle bunlara verilen 
manzarası şöyle görünmektedir; bütün kralı Piyer, memleketinin mücadeleye ve Sivastopolda 19 hazirandan beri ha· cevaplar şunlardır :. 
dünya cfkunnın ilgisi yine mihver kuv- devam edeceğini bildirmiştir. reketlerini çok sıkıştırmışlar, fakat ge- 1 - Rio Terzo Arjantin vapurunun 
vetlerinin Libyada başlıyan ve Mısır Kral Piyer Yugoslavyalıların harp niş ölçüde taarruza henüz geçmem.işler- torpillenmeı;i hadisesi hakkında yeni bir 
topraklarına intikal eden taarruz ve za- yüzünden verdiği kurbanlardan bahsa- dir. haberiniz var mı? 
ferine, bir de henüz kalın esrar per- derken de : •Bu ölülerin hatırası benim Son hareketlerden bahseden Deyli - Buradaki Arjantin elçisi bir şey 
desiyle örtülü bulunan Ruzvelt - Çörçil harbe devam için ilham kaynagımv oh- T 1 af di ki söylemış· deg"fildir .. 
görüşmelerine c;evrilmi~ bulunmaktadır. e gr yor : 

Son günlerde sekiz kuşak önce kar- caktır• demiş, Atlantik an1aşmasımn •İngiliz kumandanlığının başlıca he- 2 - Çinden gelen haberlere göı-e, 
deş çocukları oldukları anlaşılan bu iki Yugoslavyanın siyasi temayüllerine ta- defi vakit kazanmak, üstünlük Alman- Çinlilerin mihveri ezmek için sarfedilen 
devlet adamının neler görüştükleri ve mamen uygun olduğunu da sözlerine larda kaldıkça muharebeden kaçınmak- mesat arasında ihmal edileceği endişesi 
nelere karar verdikleri bildirilmemiştir. ilave etmiştir. tır. Romel, kazandığı muvaffak.iyetler~ mevcut olduğu anlaşılıyor. Bu hususta 
Yalnız son zamanlarda kimlerle temas ---0--- den faydalanarak sekizinci orduyu top- malQmat verir misiniz? 
ettikleri haber verilmiştir. Bunlara göre Çekyada idam edilen• lanmağa vakit bırakmadan harbe sok· _ Çin hariciye nazın bu hafta Beyaz 
bazı• tefsirler yapılabilmektedir. Ban ler pek çok.. • mak hedefini güdüyor.» sarayda bir toplanbda bulunmuştur. Bu, 
İngiliz ve Amerikan gazetelerine göre Stokholm 2 6 ( A.A) - Svetska Dage- ROMEL y AV AŞLADI Pasifik harp bölgesine verilen ehemmt-
görüşmelerin en mühim mevzuunu taşıt bladet gazetesi Berlin muhabirinin ver- yeti gösterir. 
meselesi te"kil etmektedir. Bu mesele- d'-· h b H d 'h. k 1. d Londra, 26 (A.A) _ Salahiyetli kav- 3 J R ta d nin mütt~fikleri çok ilgilendirdiği ve ıgı a ere göre ay rı ın at ın en- - aponyarun usyaya arrm e e-

bı=ri Bohemyada idam olunan Çeklerin naklara göre Romelin esas kuvvetleriyle ceği hakkında bir haber var mı? 
yapılan gemilerin batınlanlardan az ol- sayısı 719 u bulmuştur. Bu rakamlara sekizinci ordu arasında bir çarpışma ol- - Bunu şimdi münakaşa etmek iste-· 
duğu söylenmiştir. Yine bazı tn~iliz ve tamamiyle imha olunan iki köy hallı duğu hakkında henüz haber yoktur. mem .. Ordu ve donanma istihbarat bil· 
Ameriknn gazetelerine göre İngiltere ve dahil deg-ildir. Kahir t bl'V• ·· R 11 1 1 ed bilir · · 
J\merika ikinci cephenin açılmasında e e ıgıne gore ome n i er e- rolarına müracaat e · sınız .. 
anlasmı lardır. Fakat Kristivan Monitör -·- mesi biraz yavaşlamış görünüyor.. Ro- -·----
isimli Amerikan gazetesi etkinci cephe· lngı·ıı·zıer bı·r melin Mersa Matruha 50 kilometre ka- Rusyadakıo vazı'° -
yi açmaktansa birinci cepheye daha zi- dar yakla~ış olduğu belirtiliyor. 
yade önem vermek lRzımdır.> Demekte- Fakat şurasını hatırlatmak lhımdır ki 
dir. Bu birinci cephe Atlas Okyanos taarruz hazır- Romel kuvvetleri Gazaladan 250 kilo· yete daı·r Al-
cephe.cüdir. Harbi Avrupaya İntikal et- metre uzaklaşmış bulunmaktadır.. Bu 
tirebilmek ancak bu denizdeki hava ve J J mesafe de çölde çok uzaktır. • • 
dt'nizaltısı tehlikesini önlemekle, hiç ol- 1 V0f ar AZAl\ll GAYRET LAZIM man tebiı aı 
maz"a azaltmakla kabildir. ,._ 

Çörçilin Vaşingtonda bulunduğu sı
radn Ruzvt"ltin Pasifik hnrp konseyini 
olagan üstü toplantıva çağırmış olması 
dn dikkate layıktır. Gelen haberlere gö
re iiknci r.ephe üzerinde müttefikler an· 
}a!lmı•lRrdır. 

MIHVF..RIN DEDiKLERl 
Di~er taraftan mihver gazeteleri Ruz

vdt ile Cörçil arasında fikir ayrılığı çık
tığını bildirmektedirler. Bunlara göre 
Çörçil harbin en büyük yükünü Ameri
lcalılnra yükletmek istemiştir ve Cörçil 
ikinci cephe açılmadan önce taŞlt mt'se
Jcsinin hallini de ileriye sürmÜ!ltÜr. işte 
ihtilllf bunlardan çıkmı!ltır. Tabii iki ta
rafın da arslan payını propagandaya vcr
diklt"rini hatırdan cıkarmamak lazımdır. 

CöRCtLt TENKiTLER 
Çörçilln lnı:.tiltereye döndüğü zaman 

gürülti.ilü tenkitlerle karşılaşacağı şüp
hesizdir. Y cnidcn basvekillik ile müda
faa nazırlığının aynlma!l istenileceği sa
nılıyor. Gelen bir habere göre avam ka
mnrasına bir takım takrirler verilmiş
tir Bir işçi mebus hükümete güvensizlik 
bildiren bir tnkrir vermiştir, diğer ta
raftan bir gruo hükümete tam güven 
bildirt"rck baska bir takrir vermiştir. 

VIŞI VE AMERiKA 

----*---
İngiliz hava kuvvetleri 
yakın şarkta azami gay

ret sarlediyorlar .. 
Bern, 26 (AA) - Gazet Dö Lozanın 

muhabiri bildiriyor : Libyadaki muva(· 
fakiyetsizliklerden sonra, İngilizlerin 
bir taarruz hazırladıkları haber veril· 
mcktedir. 

İngiliz hava kuvvetleri yakın şarktaki 
boşlukları doldurmak için 8.7.ami gayret 
sarfediyorlar. 

Çörçilin Amerikadaki beyanatı yeni· 
öen bir iyimserlik havası husule getir· 
mişür. -------·-·---MI SIRIN AKIBETI 

(üaştarah 1 inci Sahifede) 
nuyor: Mağlup olmamızın sebeplerin
den biri de mühim miktarda tank ara
bası kullanılan bu harpte tanklara mu
kavemet hususundaki tecrübesizliğimiz
dir. Bu tecrübesizliği kabul edersek ya
kın ıarka Ruıyadan bir askeri heyet da
vet ederek or.ların askeri tecrübelerin
den istifade etmemiz doğru olmaz mı? 

Vaşington, 26 (AA) - Nevyork Tay
mis diyor ki : 

•Libya havasına yükselen toz sütun· 
ları tehlikenin yaklaştığını Mısırlılara 
haber vermektedir. 

İngilizler kendi üslerine bugün daha 
yakındırlar; Mısır topraklarında olduk
ça hiç şüphesiz daha ziyade emniyet 
içindedirler. Hitlerin teşebbüsüne kat'i 
bir darbe vurmak için azami gayret sar
(cdilmelidir .. • 

r.r.r~X>=:~~ıo=OCıOC!~:xlC~X4' 

LORD HALİFAKS 
Vapngton elçiliğin
den alınıyor ma? 

Madrid, 26 (A.A) - Vaşington sa
lahiyetli mahfillerinde bildirildiğine 
göre İngilterenin Vaşington büyük 
elçisi Lord Halifaks yakında geri 
alınacak ve yerine askerlik ve silah 
işlerinde ihtisas sahibi bir zat tayin 
edilecektir. 
;,~.;.:r~?..oo"'..COOCCCCCQCCCOCCOO 

JAPONLARLA HARP 
Mclburn, 26 (A.A) - Müttefik kuv

vetler karargahının tebliği : 

---*---
5 iv ast o po l un doğusun· 
daki mevzilerin alındı· 

ğını bildiriyorlar .. 
Bertin, 26 (A.A) - Tebliğ : 
Sivastopol doğusu"ndaki müstahkem 

kısımda Almanlar şiddetli savaşlara ve 
arazinin güçlüklerine rağmen tepelerde· 
ki Rus mevzilerini almağa muvaffak ol~ 
muşlarclır. 

HARKOF VE VOLKHOFTA 
Harkofun cenup doğusunda çevrihni, 

olan Sovyet birliklerinin imhası devam 
etmektedir. 

Volkhofta Rusların hücum eden lota
ları yok edilmiştir. 
FİNLANDİYA KÖRFEZİNDE 
Firilnndiya körfezinde Alınan hava 

kuvvetleri bir düşman denizaltısını ba· 
tırmış ve bir küçük taşıtı da hasara uğ
ratmıştır. 

TAYYARE KAYIPLARI 
12 hazirandan 22 hazirana kadar Rus· 

lar 468 tayyare kaybetmişlerdir. Bunun 
375 i havalarda, 62 si tayyare savar top
ları tarafından ve dokuzu da ordu bir .. 
tikleri tarafından tahrip edilmiştir. 'Ay
ni müddet içinde bizim kayıbımız 42 
tayyaredir. 

---,-~~---~-

----·~~~----~~-~ 
Zonguldak, 26 (A.A) - Milli Müda- bekdiyeyi ziyaretten sonra maden tct-

faa, adliye, münakalat vekilleri maiye~ kik okuluna giderek imtihanlarda hazır 
leri ile birlikte dün gece Karabükten 
şehrimize gelm~lerdir. Vekilleri karşı
lamak üzere Karabüke gitmiş olan vali 
ve kömtir işletme müdürleri de avdet et
mişlerdir. 

Vekiller sabahleyin ~yeti, parti ve 

•bulunmuşlardır. 

Parti 100 kişilik bir öğle yemeği ziya
feti vermiştir. 

Vekiller Kozlu mmtakasına hareket 
etmişlerdir. 

Hava tehlikesinden ko
runma 
kında 

tecrübeleri ya
tekrarianacak 

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

Anltaar, 26 (Telefonla) Hava gaz temizleme teşekkülleriyle 'diğer ta-
taarnızlanna karşı korunmak ve bu ta- kımların bu günlerde umumi bir kontro
arruzlann tesirini azaltmak mak.sadiyle le tabi tutulacağı anl~ılmaktadn Yurt-o 
alakalı kanun, nizamaname ve talimat- ~lan ibu vazifelerinde dalına uyanıli 
name hükümleri dahilinde tedbirler 
alınmış ve tecrübeler yapılmıştı. Pasif bulundurmak için tecrübelerin tekrar-
korunma mecburiyetine tabi tutulan şe- lanmaıaı muhtemeldir. Mahalli t~kkül
hir ve kasabalardaki polis, yardımcı po- lerin kontrolünden aonra bazı merkez
lis itfaiye, yardımcı itfaiye, sıhhi yardım, lerde alarm itueti verilecektir 

Fahiş fiatle yapılan 
satışlar hakkında 
~~~~---~,11NW~-~------

lstanbul. 26 (Telefonla) 
dan bildiriliyor: 

- An\:ara- Ayni mahkeme yine tevhidi içtihat 

Temyiz mahkemesinin vermiş oldu
ğu bir tevhidi içtihat karanna göre fiat 
tesbit komisyonunca muayyen bir mala 
konan fiyatlar favkinde muhtelif kim
aclcrc yapılan hCT b.ir satıı ayrı bir auç 
aayılacakbr. 

kararına bağlamak suretiyle bu mahi
yette diğer bir mevzuu tetkik etmekte
dir. Mesele şudur: 

Fahiş fiyatlarla muhtelif kimselere 
muhtelif eşya aatışlanndan dolayı heı 
bir kimseye yapılan her bir satış bir suç 
mu, müteaddit suçlar mı sayılmalıdır-

Istanbulda bir aile faciası 

"60 ,, lık bir adam karı
sını yaralayıp öldürdü 
İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Şişlide bir 

aile ficiası ohnuştur. 
Amerikanın Boston radvo:ru Fransız

ca neşriyatında Lavnlin Almanynyn iş
çi temini dolayısiyle sövlediği sözler
den bahsetmis, Lavalin bu siyasetinden 
Amerikanın hiç memnun olmadığını be
lirtmiş ve <hür ve müstakil F rnnsnnın 
tekrar kurulncağı günü görmek için bir 
az daha snbır etmek lazım• olduğunu 

Mihver kuvvetleirnin ilerleyiş saham 
Mısır - Libya hududundan 60-100 mil 
içeride tahmin ediliyor. Fakat hakiki 
tehlike c'faymis> gazetesinin baş maka
lesinde belirtilmiştir. Bu büyük İngiliz 
gazetesi evvela huduttaki vaziyetin Al
manları çevirme hareketlerinden dolayı 
tehlikeli bir hal aldığını kaydettikten 
sonra diyor ki: General Olıinlcki hudut
taki veya hudut yakınında düımanla te· 
mas tesisinden men eden sebepler §Un
lardır: 

Müttefik hava kuvvetleri dün gece 
Timor adasının Portekizlilere ait kıs
mında alçaktan uçarak Japon üslerine 
taarruz etmiştir. 

ÇİN - JAPON BoGUŞMASI 

Kapalı çarşıda kuyumcu 59 yaşlarında 
Artinyan. karısı 40 yaşlannda Dirohiyi 
ekmek bıçağiyle sekiz yerinden yaralı-

MakİneV., e yarak öldürmüştür. Cinayetin sebebi 
kıskançlıktır. 

21 seneden beri evli bulunan k.arı-ko
ca güzelce yemek yemişler, bundan son
ra Artinyan bir gece evvel karısının eve 
bir az geç gelmesinden bahsederek <sen 
beni aldatıyorsun> demiş, böylece baş
layan münakaşa cinayetle neticelenmiş
tir. 

Artinyan polise teslim olmu§tur. 

aövlemiştir. 
MACARIST ANDA 
TENKiT YASAK 
Macar radyosu dün gece Macar gnze· 

ıclerindt'n birisinin şu yazıcıını neşret
mietir: cPnrlnmentoya verilen bir kanun 
layihası hükiimet islerinin tenkit edil
mesini, rast gele hüki.imet al .. yhinde bu
lunulmnsım yasak etrnhıtir. Bu, söz hür
riyetini tenkit değildir. Fakat çok defa 
samimi olarak yapılan bir tenkit kötü 
trfsirlere ui!rnr ve bu da hükümet oto
ritesi aleyhine bir şekil alır. Cephedeki 
askerlerin disiplin içinde çalı!lmas1 naaıl 
lazım ise, cephe geri!linde de dilimizi 
tutmai'!ı bilmemiz o kadnr lizımdır.> 

Harbe girmetri kabul etmiş bir mille
tin bu kararından harbe hazır ve harp 
dışında kalmış vatandaşların alacağı 
der .. Jer de ol"a gerektir. 

PORTEKTZIN SiY ASF.TI 
Portekiz başvekili Salazar radyoda 

Portt"kiz politikasını izah eden bir nutuk 
eöyl .. miş ve demistir ki: 

cTnaf!lızlık yalm7 milli mennfie ha· 
dim oldukça faydalıdır. Portekiz taraf
sızlık eivnst-tini devamlı surette gözden 
gerirmektedir. R'z ne kadar samimi ta
rnf!llZ olur~k olalım, mill•tin asla har
be ırirmive-cerimiz kanaatine sapls.nma
sı rfof.ru olamaz. 

Portf'kiz milleti ırk. din. dil ve siyasi 
umd~ b"kımından mütt>canis olduğun
dan bnhti?nr bir millettir.> 
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Londra, 26 (A.A) - 1923 doğurhlu 
evli veya bekar büttin kadınlar yarın 
(bugün) mi11i hizmete yazılacaktır. 
Neşredilen bir tebli[:de genç kızların 
uzaklara göndcrilmiyeceği bildirilmiştir. 

- --o---
'E 
'I' '1'1 

Tunu, 26 (A.A) - Yeni Tunus bey' 
S t M hmedın tahta çıkma tört.n' 
dün saat onda yapılmıştır. Seyit Metı
rr.M !123 ve 926 senelerinde bnbasivl" 
Fransn ı p, zmı tır, Fransızları İli bil• 
ve SC'VCr. 

General ordusuna ricat emrini ver
miıtir. Çünkü harp sahasında mağlup 
olduk. Teçhizat ve insan balumından 
ağır kayıplara uğradık. Savaş teşebbü
sünü karıı tarafa kaçırmıt olduk. Gene
ral şimdi ordusunu tensik etmek ve ye
niden hazırlamak için zamana muhtaç 
kalmıştır. 

JSKE.NDERlYE VE SOVEYŞE 
KARŞI TEHDiT 
Gazete, Mersa Matruhun garbında 

hiç bir dayanış gösterilmiyeceğini, fa
kat Mersa Matruhun müstahkem ve 
T obruk derecesinde kuvvetli bir mevzi 
olduğunu yazıyor ve şöyle diyor: 

cKörfczin garbında yumuşak kumlar
la örtülü bir ııaha vardır ki Mersa Mat
ruhu Almanların çevirme hareketlerine 
karşı bir dereceye kadar müdafaa eder. 
Bununla beraber mahdut bir kuvvetin 
buradan geçmesine imkan vardır. Bu va
ziyet lskenderiye ve Süveyşe karşı be
liren tehdidin derecesini arttırmıştır. 

LEHTE VE ALE.YHTEKl 
NOKTALAR 
1940 senesinde halyanların da ayni 

vaziyete geldiklerinden bahseden gaze
te vaziyeti şöyle hulasa ediyor: Fakat 
Almnnlar ltalynn değildirler. Bundan 
başka mihverin bugünkü hava kuvveti 
o zamankine pek üstündür. Kara kuvve· 
ti ise muazzamdır. Bununla beraber ln
r,ilizlerin lehinde noktalar da yok değil
dir. 

Almnnlann muvasala hatları yüz mil 
uzamıştır. Rommelin kıtalan gittikçe da
ha sıcak ve daha susuz bir memlekette 
ilerliyorlar. Tobrukun Bingazi derece
sinde kullanışlı bir liman olması vakte 
muhtnçtır. Mihverin nakliye kollnrı ha
va kuvvetlerimiz için mükemmel bir he· 
def teşkil eder. 

Vakıa Mersa Matruhun müdafaası 
her şeyden evvel oradaki kuvvet mev
cuduna ve bunun teçhizat derecesine 
ba -ıı i e de İngilizlerin lehinde kaydı 
icap eden amiller yok değildir. 

ORTA SARK MODAF AA 
ŞEBF.KESı TEHUKEDE 
Gazete müstakbel stratejik vaziyetten 

Tokyo, 26 (A.A) - Japonlar Stuong 
tehri yalunlarında 26 ncı Çunlting or-
dusu ile şiddetli bir muharebeye tutuş· 
muşlardır. 

\
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erilirken y . . .k h ·ıı . 2 
M d b.• ük. enı ıstı raz ta vı erı 

Tokyo, 26 (A.A) - 24 haziranda 27 
inci Çin ordusunun merkezi olan Stu
ang şehri Japon kuvvetleri tarafından 
kuşatılmıştır. 

ısır a uy k 
kuvvetler har- ay sonra çı arı1ıyor 

---o---
Denizaltılarla mücade· 

leye mahsus iki 
gemi battı.. 

Vaşington, 26 (A.A) -Bahriye nazın 
dün dcnizaltılariyle mücadeleye mahsus 
iki küçük geminin Atlantik ıkıyılannda 
batırıldığını ve mürettebattan 25 k~inin 
öldüğünü bildirmiştir. 

---o---
AMERİKADA 
Ziraatte çalışanlar 
12 milyona yakın
vaşington, 26 (A.A) - Ziraat nazır· 

lığının verdiği habere göre Amerikada 
1 haziranda ziraatte çalışanların sayıst 
11.917.000 i bulmuştur .. 

---o---
Almanya • Arjantin 
münasebatı ne olacak? 
Boynos Ayres, 26 (A.A) - Arjantin 

hükümetinin verdiği notaya Berlinin 
nasıl bir cevnp vereceği heyecanla bek-
lenmektedir. İki devlet arasındaki mü
nasebetler bu cevaba göre bir şekil ala
caktır. 

de şöylece bahsediyor: 
Eğer Alman kuvvetlerini uzun müd

det çölde tutabilirsek stratejik tehdidi 
geriletmiş oluruz. Buradaki vaziyette 
düşmanın Nil deltnsiyle yukarı Mısıra 
ve hnttfı Kıbrısn ve Suriyeye karşı giri

bi başladı 
- --·*·---

Filistin ve Suriyecleki 
İngiliz orclulariyle bir 

Amerikan tümeni 
Mısıra geliyor .. 

Londra, 26 (A.A) - Sekizinci İngiliz 
ordusu Sidi Barrani ile Mersa Matruh 
arasındaki bölgede Romel kıtalan he
yeti umumiyesi ile savaşa tutuşmuştur. 
General Ohinlek Mısır hududunu müda
faa için hiç bir ciddi teşebbüs yapma· 
makla beraber Mersa Matruh hattı üze
rinde mevzi almak suretiyle 1940 sene
sinde Vavelin yaptığı harekete imtisal 
etmektedir. 

Mihverin Mısır istikametindeki son 
hareketi bu hat üzerinde durdurulmuş
tur ve burası az çok değeri olan bir 
müdafaa hattıdır. 

Alman kaynaklarından gelen haberle· 
re göre Filistin ve Suriyedeki İngliz or
dusu galip bir ihtimale göre Mısıra doğ
ru bir hareket yapmak üzere tahşidatla 
m~guldtir. Almanlar, 11 ıbin mevcutlu 
bir Amerikan motörlü tümeninin rle 
Iraktan Mısıra sevkedildiğini söyliyor
lar. 

GÖRÜŞMELERE RUS ELÇISt 
DE IST R K ETMiŞ 

şebileceği tanrmzları göz önünde tutmak Vaşington, 26 (A.A) - ~yaz saray 
icnp eder. Ortn şarkta bu kadar ihti- umumi katibi Early SovYet büyük elçisi 
marnla hazırlamış ve kuvvetlendirmiş ile M. Ruzvclt ve Çörçil arasında uzun ve 
olduğumuz müdnfna şebekesi tehlikeye önemli toplantılar yapıldığını bugün ilk 
düşmüştür. Bu müthiş tehdidi izale ve defa olarak ibildinniştir. Bu demeçte Rus
sonrn zararları tamir için henüz imkfın yanın birleşmiş milletlerin umumi strate
mevcuttur. Fakat bunun için müthiş bir jik plfuu hakkında bir haftad:ınbcri yapıl. 
gayret ve vahşi bir azimle hareket et- makta olan müzakerelerde Rusynrun 
mek gerektir. önemli bir xol oynadığı anla~ılmaktadır. 

x*x 
İstanbul, 26 (Telefonla) _ Ankaradan sonra 40 milyon liralık birinci tertip ~ 

bildiriliyor: Milli Müdafaa istikrazı hak- viller satışa arzedilecektir. Tahvillerin 
hndaki kanun mer'iyet mevkiine girmiş- 25 milyon liralığı % 7 faizli 15 milyon 
tir. Maliye vekaleti kanwıun tatbik ha- liralığı % 5 faizli ve yüzde iki nisbetinı
zırlıklarına başlamıştır. 150 milyon lira- de ikramiyeli olacaktır. İk5'&1Tliyeli tan. 
ya kadar dahili istikraz ak.dine mezuni- villerin ikramiyeleri kura keşidesi sure
yet veren ibu kanun mucibince iki ay tiyle tevzi olunacaktır. 

Valimiz Ankarada biraz daha kalıyor 
~ra, 26 (Telefonla) - İzmir valiliğine tayin edilen B. Sabri ÖVIM?y, bura

da daha bir knç gün kalıp temaslarda bulunacaktır. 

Sir~ecide tren bir ameleyi parçaladı 
.İstanbul, 26 (Yeni Asl.r) - Sirkeci garında bir kaza olmuştur. Garda çalışan 

amel-e Mehmet, makasların !bulunduğu hat boyunda manevra yapan katar lo
komotifinin altında kalarak feci şekilde parçalanıp ölmüştür. 

Hallol una o hudut ihtilatları ••. 
Ankara, 26 (Telefonla) - Kayseri vi

luyetinin Pınarbaşı kazasına bağlı iki 
köy ile Maraş vilfiyetinin Elbüstan kaza
sına ibağlı Honi köyü arasında tahnddüs 
edüp iki vilayet arasında br sınır hadi
sesi mnhlyetini alan anlaşmazlık halle-

Maaril Teltiş 
Heyeti reisliği •• 
Ankara, 26 (Telefonla) - Cavat Kur

şunoğlunun Kars meıbusluğuna seçilme
sinden dolayı açılan nuıarif vekaleti tef
tiş heyeti reisliğine baş müfettişlerden 
Bi'!sim Kadırga tayin olundu. 

İ . TA'Y 
Ankara, 26 (Telefonla) - Dahiliye 

vektıleti hususi kalem müdürü Kuzım 
nüfus işleri umum müdürlüğü 4 ncü şu
be müdürlüğüne, dördüncü şube mudü
rü Nurettin de mülkiye miıfettişliğine ta
yin edildiler. 

dildi. Yine Kayserinin Pınarbaşı knza... 
sına bağlı A.rslantaş .köyü ile Seyhan vl· 
Hlyctinin Saim beyli kazasına bağlı Ay
vaz köyü arasında çıkan bu tarzda bir 
sınır ihtilfıfı da aralannda hudut hatları 
çizilmek suretiyle halledildi. 

KÖY E STiTüLERi 
VE OLLAR 
Ankara, 26 (Telefonla) - Köy cnistü

tülerinc yakın istasyonları gerek knza 
ve gerek vilayet merkezlerine bağlayan 
yollar alakalı vekalet veya vilfiyetlcr ta· 
rafındnn en kısa bir zamanda yapıla
caktır. 

~L'1.ııı~.uı.11..r»ılW'A 
~ş as a !eri.. . 

Ankara, 26 (Telefonla) - Ankara vı: 
rıyet.indcki dairelerde çalışma saatlerı. 
snbah 9 dan 12 ye kadar, öğleden sonra 
15 ten 18 c kadar olarak tesbit edildi. 

, 


