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nn mündnecatından mesuliyet kabu} edilmez.. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eseTlerinin bekçisi sabahla" çıkar siyari gazetedir. YENt ASm Matbaasında basılmıştır-

tngiliz donanamasının en kuvvetli unsuru: Ging Corç saffı harp gemisi 

Zirai 
Sigorta 

---,·---
'J'ürldyede ıatbild ~oh 
gecilımis olan en 
gerelıll bir lıurtulıq 
tedlJlridir-. 
Yurdumuzda bugün için ve yann it:iıı 

"iüzenlenmesi gereken i lerin ~oğu köy
lüyü ilgilendiren ziraat işleridir : İstish
salin teşldlitlandınlması, toprak mah· 
'1Jllerinin değerlendirilmesi \'C korun 
ması gibi ..• Kısaca, köylüniin ~imdik.in· 
den çok daha fazla kazanması, çok daha 
iyi yaşaması lazımdır. Bunun için ona 
yol gösterilecek, vasıta yaratılacıtk, im· 
kan verilecektir. 

İşin her bakımdan bü~iiklüğü mey
dandadır. Bizim köylümüz ı.:alıskmıdıt, 
dayanıklıdır, didinmekten bıkmaz. Böy
le iken çok defa elinde avucundıı bir şey 
kalınıyor. Bunun belli bir ı.:ok sebepleri, 
aranılacak ve bulunacak haeoka sebeple
ri var. Görülen şudur : Köylli iyi mah
sul alır, fakat fivat bulmaz. Yahut fiyat 
l»ulur da satam~z.. Bazan da umduğu 
mahsulü almağa fırsat bulmaz : Dolu VU· 

nır, don yakar, su basar, bir yılm eme· 
ğini silip süpürür .. En acıkl1S1 ,.e şimdi· 
ye kadar en az tedbir abnananı. daha 
doğrusu hiç tedbir bulunmıyanı bu so
nuncu haldir. 

Çörçil Ame HARKoF ~cusuNoa 

rikada.n av- Büyük taar-
det etti ruz başla-

* Amerika iki uıilyon 
tonluk harp ge-

• • 
mıs yapı or 

-*-
Fakat bunlar arasında 

hiç bir zırhlı 
bulunmıyacak.. 

LJ>ndra, 27 (A.A) - Başvekil Mister 
Çörçil yanında Mister Hariman oldu{,<u 
halde Vaşingtondan dönmü~tür. Baş
vekilin hava yoliyle geldiği sanılıyor. 

Londra, 27 (AA) - Taymis gazetesi 
İngiliz muvaffakıyetsiz.liklcrine temas 
ederek harbin inkilapçı bir anlayışa da
yandığını söylemiş ve Avam Kamarasın
daki cereyanlara da işaret ederek: Avam 
Kamarası cezri ıslahat istemekle halkın 
arzularına tamamiyle tercüman olmuş
tur.> demiştir. 

AMER!KANIN MUAZZAM 
GEM! İNŞAATI 
Vaşington, 27 (A.A) - Ayan meclisi 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

madı rr~ı? 
---*·---

Fon Bok hücumunu 
dar bir yerde 

topladı -·-Alman cenahının çevril· 
mesinden endişe 

ediliyor-
Stokholm, 27 (A.A) - Harkofun do

ğusundaki muharebe hakkında Alman 
kaynaklarından şimdiye kadar verilen 
haberler açık değildir. Bir ı:afer tebliği
nin yakında propaganda mahi~tinde 

neşredilmesi muhtemeldir. Büyük taar
ruzun gerçekten başlayıp başlamadığı 
bu sabah Berlinde münakaşa mevzuu! 
bu sabah Berlinde münakaşa mevzuu 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

·=·-'- - _ ....... 
Halbuki örnekleri, şaşmaz bir inti- 1 SFERİ V AZİY-ET-1 SON 

··r Fiatına Bazı Zamlar Yapıldı 

apılan zam halkı katiyen 
tazyik etmiyecektir 

,---*·---
bazı yerlerden kö-
mür primi alınacak 

-*-Ankara. 2 7 (Hususi) - Pazartesi 
gÜnÜ resmi gazetede kömür fiyatlnnnı 
alakadar eden mühim bir kararname çı
kacaktır. Kömüre zam yapılmtŞtır. Fa
kat bu zammı halk ödemiyeceği .için 
umumi haynt üzerinde bariz bir tesiri 
olmıyacaktır. 

Kömürün istihsal fiatı muhtelif amil
ler altında yükselmiştir, fakat kömür fi
yatlarının umumi olarak arttınlmasının 
memleket iktisadiyatına müessir olabi
leceği düşünüldüğü için kararda evvela 
kömürün vasati kompozeyon fiyatına 
4SO kuruş zam yapılmı~tır. Fakat bu 
zam iktisat vekaleti tarafından teklifi 
ve ba~vekalet tarafından tasdiki ile ya
pılacaktır. Fakat bu zamdan hallt kö
mür istihlaklerinin fiyatı müteessir ol
mıyacaktır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

Mısır Kralı Faruk ve Kral~e FeriM 

LiBYA HARBi 

Uziim Rekoltesi 60 Bin Ton 
A 

Dtln Izmlre yaş 
ftzftm getirildi 

İlk kuru üzüm mahsulün ün temmuz sonlarında 
borsaya getirilmesi muhtemel görülüyor .. 

Ankaradan gelen mal\ımata göre ti- cdilmiıtir. lneirler kı:ı mevsiminde don
caret vekaleti, aldığı raporlara nazaran dan geniş ölçüde muztarip olmuıtur. 
yeni mahsul yılı üzüm rekoltesinin 60 Mahsul az olduğu için incir fiatının bir 
bin ton olacağı neticesine varmııtır. hayli yüksek olacağı sanılmaktadır. 
Ozümün kalitesi mükemmel<fir. Vekalet, yeni mahsul yılı Türlciye tü-

tncir rekolte5i ise 18 bin ton tahmin (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

iRus eh- Ha kof har
ri zapto

Jund 
---*---

Ruslar Kerçe bir çı· 
kartına teşebbüsü 

yaptılar 

-*-
Berlin, 27 (AA) - Berlin radyosu 

Kooyang ve tzyon şclıirlerinin şiddetli 
sokak muharebelerinden sonra işgal 
edildiğini bildirmiştir. 

Berlin, 27 (A.A) - Alman Başkomu
tanlığının resmi tıebliğinde bildirildiği 
gıbi Alman hava kuvvetleri cephenin 
800 kilıometre ge~rindeki orta Volgada 
bulunan silah w mühimmat fa'brikalan
na hücum etmiştir. lki şiddetli infil!k 
duyuhnuş ve bölgenin şimal batı kısmın
da uzaklardan görünen iki yangın çık
mıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

bi dün id-
detl ndi 

-----*·---
Bir çok yerler elden 

ele geçiyor 
-*-

Moskova, 27 (A.A) - Gece neşrolu-
nan Sovyet tebliği : Harkof ve Sivasto
pol kesimlerindeki muharebelerden baş· 
ka cephede önemli bir deği§iklik obna· 
mıştır. 

Moskova, 27 (A.A) - Gece yans• 
neşrolunan tebljğe ektir : 

Harkof istikametinde muharebeler 
şiddetlenmiştir. Bir çok yerler elden ele 
geçmektedir. Harkof kesiminde bir yer
de iki bin Alman ölınüş ve dört tank ta 
tahrip edilmiştir. 

26 haz.iranda hava kuvvetlerimiz sek
sen dokuz tayyare ve 300 tank tahrıp 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

zamla her yd gözlerimizin önünden ge- 1 
~er : Bursa ovasını su basar, Menderes 
taşar, Gediz kudurur, on binlerce hek
tar ekin mahvolur. Gazetelerde bir kaç 
acıklı telgrafla bu facia gelir geçer. 
Mahvolan servetlerin hesabını yapan. 
zararlan ödiyen yoktur. Zaten hangi 
kudret ödesin : Bir değil, on değil, bun· 
lar milyonlarla ölçiilür. 

~-a ••-·-•-t.-. - -· - (t *·---

Hangi birini söyJiyelim? İki yd önce 
bağlara pronos saldırdı. Yetmiş bin tou 
kunı iiziim rekoltesi yirmi beş bine dfü•· 
tii. Ru azalı ayni şekilde ertesi seneye 
de ulaştı. Şimdi hesap edin zararı : En 
az kırk milyon kilo kunı üziirn .. Bunn 
kaçtan isterseniz değerlendirelim .. Yir· 
mi kurustnn desek sekiz milyon lira cdi· 
yor. Sekiz milyon da geçen sene, etti 
mi on alh milyon! İşte bir pronosun bağ· 
cılann kesesinden alıp götiirdüğü para .. 

Geçen kısın getirdiği don felaketini 
bir düşiinelim : Yiiz binlerce incir ağacı, 
:r:eytin ağacı kunadu gitti. Geri kaJanla
nn ,·erimi azaldı. Bunun para olarak 
knrşılığl bakınız nedir : Bir incir ağa!'ı 
)'llda ortnlnma 15 • 20 kilo kum incir 
verir. Demek ki üç dört liralık bir gelir 
sağlar. Böyle olunca bir ağaca - en az • 

rc;:tmu Sahife 2, Siitun 6 da) 

Al anlar Sivastopola Almanlar ersa 

taze kuvvetler g"etirdiler matruha 25 ki

Mısır kapılarına dayanan Alman komutanı yor· 
gun ordusile hemen büyük taarruza geçecek mi 

Radyo gazetesine göre Mersa Matruh 
istikametinde ilerlemekte olan mareşal 
Romel kuvvetleri en ileri kı~ımlariy1~ 
müstahkem hnttın 25 kilometre batısına 
ve cenup batısındaki bir noktaya var
mışlardır. Bu kuvvetlerin Mersa M:ıt
ruhtaki esas İngiliz kuvvetleriyle tema
sa gcçt!kleri hakkında Roma kaynağın· 
dan bir haber gelmiş ise de bunu ne İn· 
giliz.ler ne de Almanlar henüz teyit et-
memişlerdir. Bu suretle mihver kuvvet· 
lcrinin bu mevzilerin henüz önüne gel· 
medikleri anlaşılıyor. Romelin, ilerı 
kuvvetleriyle ve gerideki kuvvetleri 
beklemeden keşif maksadiyle İngiliz 

(Sonu Sahife 4, Siitun 6 da) 

•!•~·-.ıeı91•ımı_:J_ı_ -·-·-a-ıa-~~ 

Çine karşı 1 
Yapılan taarruz üç 
noktada durduruldu 

Çunking, 27 (A.A) - Çin tebliğine 

l 
göre üç Çin eyaletindeki taarruz 
durdurulmuştur. 30 sahra topu hi-

1 ınayesinde hareket eden 10 bin Ja· 
I pon askeri Hunnan hududunda püs 
' kürtülmüştür. Japonlnr 2000 asker 

l kaybetmiştir. Çinlilerin kayıbı dört 
yüzdür. 

··~-m-D••-a-D-•-•-•-• r.-.-..-.e) 

lometre mesa-
feye ~eldi 

-*-Mihver tayyareleri Stl• 
veyş üzerine muvalla• 
kiyetsiz bir akın yaptı_. 

Kahire, 27 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tebliği mihver kuvvetlerinin dün Mersa 
Matruhun 25 kilometre batısında bir 
noktaya vardıklarını bildiriyor.. İngiliz 
örtme kıtaları gündüz mihver ileri un· 
surlariyle temas halinde idi. 

Roma, 27 (A.A) - Mihver kuvvetle· 
rinin Mersa Matruh mevzileriyle tema
sa girdikleri resmen bildiriliyor. 

{ Sahüe 4, Sütun l de ) 

••••••••••• 
Mşl. Göringin ye

ğeni ö dii 
Bem, 27 (A.A) - D. N. B. Ajansının 

bildirdiğine göre Mnre~;al Göringin yc
v ni Valter Görin , bahdn İng"lizl rle 
• pılnn bir hnva muharebesinde ölmü ı
tür. 

Rus askerlerinin cephede milli oyunlarla vakit flC!;irdiği bir an.. Harkof kesimlerinde : Sovyet topçusu diı§mana ate§ açıyor 



2'arehi Roman Yazan: Şahin Alıduman 

Turgut Reis söyli~yordu 
~~~~~~~~~...---~~~~~~~ '• 

nYusuf, senin için çıJıar 3101 mu11affaJı olman, ah· 
si taJıdirde şehit düşmendir ••• n 

••• JOl ••• 
Ne yeşil toprak! Ne sulak arazi! .. Her barck benım gittiğim yolun aksine bir is

yer adam boyunda yükselen yemyeşil tikamet takip ediyordu .. Ben Kahire 
otJarla bezenmiş bulunmakta idL. üzerine doğru ilerlediğim halde Nıl neh
Yanına girdiğim vakit Turgut reis ba- rinin suları Akdeniz kıyısına doğru akı-

na ilk söz olarak dedi ki: yorlnrdı .• Fakat her ikimizin yollarımız 
- Nasıl, yola çıkınağa hazırmısm, biribirine aykırı olmakla beraber, ben 

Yusuf? .. Kendini uzun bir yol yürümeğe onun izini takip et~k sayesinde yanlış 
muktedir olacak derecede kuvvetli bu- bir yere varmak tehlikesinden kendimi 
luyor musun?.. tamamiyle kurtarmış olacaktım .. 

- Dün yanınızdan ayrıldıktan sonra Onun rehberliği bu yabancı toprakla-
bol bir yemek yedim. Onun üstünede rın üzerinde yol, iz bilmediğim için be
sabaha kadar devam eden deliksiz bir nim için çok kıymetli idi.. 
uyku çektim. Üzerimde yorgunluktan, öğle vaktine doğru ortalığın sıcaklığı 
Öermansızlıktan artık hiç bir eser kal- arttıkça artarak insanın dayanamıyacağı 
madı. Allahın inayetiyle evvelki kuvvet bir dereceye kadar yükseldi .. Sabahtan 
ve kudretimi yeniden iktisap etmiş bu- beri altı, yedi saatten fazla yol yi.irümüş
lunuyorum benim bu sözlerim üzerine tüm.. Ortalığı müthiş hararetle cehen
Turgut reisin yüzünde keskin bir se- nem gibi yakıp kavuran güneşin altında 
vinç parıltısı belirmişti. Gülümseyerek bundan dnha !nzla yol gidemezdim .. 
bana dedi ki: Nil kıyısında bir hurma ağacının (?Öl-

- Oh! .. İşte buna çok sevindim evvela gcsine oturdum. Heybemden yiyecek çı
uzak yere gitmek, sonra da oraya vardı- kardım. Güzelce karnımı doyurdum. 
ğın vakit düşmanlarla mücadelede bu- Ve susuzluğumu da nehrin kenarına gi
!unmak için senin her şeyden ziyade dip su içmek suretiyle giderdim .. 
lhem bedeni bir kuvvete, hem de fikri Nil cidden çok mübarek bir nehirdir .. 
bir sükun ve selabete ihtiyacın var. Bun_ Suyu bana şeker gibi tallı geldi... Bu iş
ların her ikisine malik olduğunu şu da- ler olup bittikten sonra üzerime bir gev
kikada yüzünde gördüğüm tatlı bir in- şeklik geldi .. Güneşin yakıcı sıcaklığın
sirah manası bana anlatıyor... Gel, ya- dan heni koruyan ağaç gölgesi altında 
nıma yaklaş ta beni bir iyice dinle!.. gözlerimi yumarak uyuya kalmısım .. Ne 

Turgut reisin yanına yaklaştım.. O, kadar müddet uyuduğumun hiç farkında 
önümüzde açılan geniş arazinin üzerin- olamadım .. Bir aralık yanı başımda duy
de kıvrıntılar teşkil ederek uzak yerle- duğum bir güri.iltü lizerine uyandun_ 
re kadar imtidat eden büyük nehri eliy- Gözlerimi açtım baktım .. Bir de ne gô
le işaret etil: ' reyim! .. Aman Yarabbi! .. Şimdiye kadar 

- Karaya çıkar çıkmaz hiç bir yere hiç görmediğim iri, müthiş bir hayva
sapmadan dosdoğru olarak bu nehir bo- nın yanı başımda durduğunu ve gözle
yunu takip etmelisin .. O seni muharebe- rinden korkunç parıltılar saçarak bana 
nin cereyan ettiği yerin yakınlarına ka- baktığını fark edivermeyim mi? .. 
dar götürür .. Bir kerre orduya vardın Bu tıpkı bizim bildiğimiz adi bir ke'r
nu, tcltlikenin büyük bir kısmını atJat- tengele ile nisbet kabul etmez bir derece 
mış olacaksın Allahın inayetinden hiç de büyüktü .. Boyu iki metreyi geçecek 
bir vakit ümidini kesme!.. derecede uzun bulunuyordu.. Ağzı ga-

tnsanlara en tehlikeli zamanlarda an- yet büyük ve geniş, alt, üst Ç{!nelerinde 
cak o yardım edebi1ir! .. Dini bütün olan iri, sivri dişlerin parladığı görünmekte 
lbir adam Allahtan baskasından yardım idi.. 
beklemez!.. Sonrndan bu canavarın adına T"ımsah 

Şayet muhare'be meydanına varacak denildiğini ve Nil nehrinde bunlardan 
olursan her halde büyük işler gönneğc binlercesi mevcut olduğunu öğrenmiş
.Çalışmalısın!. İşlediğin bu ağır suçun Um .. 
cezasını g6rmekten, savaş meydanında Fakat hu müthiş canavarı ilk de!a 
~·apacağın önemli bir fedakarlıktan baş- gördüğüm o dakikada pek ziyade kork
öka hiç bir şey seni kurtaramaz!.. maktan kendimi alamamıştım .. Canavar 
ı Ya !böyle bir hizmet gösterip padişahın bir müddet karşıdan bana baktıktan 
gözüne girmeğe çalışmalısın!. Yahut ta sonra birden bire ağzını açtı .. Ve beni 
tlüşmanla pençeleşerek şehit olmalısın!. yutmak istediğini anlatan bir iştiha ile 
, Bu iki şeklin dışında senin için hiç geviş getirerek üzerime saldırdı .. Silah
ibir kurtuluş çaresi bulunmadığına emin !arımın arasında ayrıca uzun bir mız
ol Yusuf.. rak bulunuyordu .• Bunu kadırgadan ay-
Şimdi gel: seni alnından öpeyim .. Allah 1 r!lacnğım sırada, 4im~ yanyacağın~ s?y-

yolunu açık etsin.. lıyerek Sunt~rlu. &la bana ~vermıştı ... 
Ben hınçkıra hınçkıra ağlamağa baş- Hayvanın uzcrıme saldırdıgı bu dakı-

lamıştım .. Turgut reisin de gözleri ya- kada hemen ben bu~u yakaladım .. Ve 
şardı .. Ve yanında bulunan Sunturlu Timsahın açık olan agzına sapladım .. 
Belaya dedi ki: Aman Yarabbi .. Müthiş hayvan halis 

_ ,.. ...... k y f b" k ç g·· ı· ecek çelikten olan mızrağı keskin dişleriyle 
...,....u , usu a ır a un Y Y nk. k b" · ·b· k t k t 

.kadar erzak veriniz silahları ve cepha- s? ·ı ura ıye yı~ormuş gı ı ı ır ,,ı ır 
· ,______ nl d ta aml nmalı çığneyerek kırmaga kalkışmasın mı .. 

~esı n011.:>CUı:;<t o arı a m a - _ 
8 

ı T M E o t _ 
aır ... 

Sunturlu Bclll heybemi erzakla dol-
ciurdu .• Silahlanın ve barutla kurşunum İNHİSARDA 
kMi mikdarda idi .. Fakat ben ihtiyaten 
bir okka barutla bir az kurşun daha al
Ciım .. 

Ve Sunturlu Beli ile de helallaştım. 
Sabah kavealtısını yaptım .. Sonra ka

aırganın sandalını hazırladılar ben san
<Iala atladım .. Turgut reisle Sunturlu 
Beli ve bir kaç Türk gemicisi güverte
nin parmaklığına dayanarak benim ge
miden ayrılışımı hüzünlü gözleriyle ta
lkip ediyorlardı. 

Sandaldaki gemiciler küreklere asıl
Öılar .. Geminin yanından aynldık .. Ve 
bu dakikada ben Turgut reise bakarak 
ona seslenmekten kendimi alamadım: 

- Hakkınm helfll ediniz, reis beni 
Öuadan unutmayınız ... 

Turgut reisin derin bir hüzün ifade 
eden titrek sesi bana şu suretle muka
belede bulundu: 

_ Ben helal ettim.. Sen de helal et .. 
'.Allah işini rast getirsin!. Yolun açık 
olsun!.. 

* Şimdi bu sonsuz çöllerin ortasında ya-
p;ı yalnız bulunuyorum .. Yanımda hiç 
kimse yok .. Bana bu uzun yolda yoldaş
lık eden biri varsa o da yalnız Nili Mu
barekten ibaret bulunuyor ... 

O da benim gibi hiç durmadan yürü
yordu .. Ben nasıl yürüyorsam, onun da 
tatlı bir akışla hareket halinde bulun
duğunu fark ediyordum. Fakat Nili Mu-

BanJıalara merhan 
Çaylar hafdıında-
ithalutçı tacirlere ait olup vergi bo::

cunu ödemediklerinden veya diğer se
beplerden dolayı bankalarda merhun 
bulunan çaylar yakında İnhisarlar ida· 
resine devredilecektir. 

Bu sebeple bu çayların parası banka
ya ödense bile bankalar çayları venni
yeccklerdir. 

~--~--~--~~--RUSLARA GÖRE 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

etmiş, 12 sahra bataryası altı mühimmat 
ve bir marşandiz treni berhava edilmış
tir. 

Moskova, 27 (A.A) - •Kızıl Yıldız• 
gazetesinin harp muhabiri bildiriyor : 

Sivastopol müdafileri düşmanın tank 
ve p!yade kuvvetleriyle yaptığı taarruı
lara bir tepede karşı koymaktadır. Al
manlar bir piyade alayı ve 24 tank ile 
üstüste hücumlar yapmışlardır .. Gö
ğüs göğüse bir muharebede Almanla:: 
300 ölü bırakmışlardır. Çetin muhart.?
bcler sonunda Almanlar bu tepeyi ele 
geçirmişlerse de bu onlara pek pahalıya 
mal olmuş, en az 2000 ölü ve yaralı ver
mişlerdir. 

...... 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

2 Büyük Filim Birden 

1-VARYETE KIZLARI 
Patricia El.LİS - Jack HULBERT 

2- REBEKA 
Joan FONTA.1NE - L aurence OLIVİER 

SEANSLAR 
V. KJZl..ARI 
2 - 5.40 - 9.30 

Cumartesi, Pazar 11.4 O ta B A Ş L A iL.. 

REBEKA 
3.20 - 7.10 
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- -ŞEHiR HABERLERi: 1 
MAARİFTE : 

Okullar tatil 
devresine 2'İrdi 

---+-·---
Son sınıf asJıerliJı 
Jıampları başlamalı 

üzere •• 
Bütün okullar salı günü tatil devre

sine gireceklerdir. Olgunluk imtihanları 
nihayet bulmuş; fazla nikbin olmamakla 
beraber iyi sayılan neticeler elde edil· 
miştir. 

Orta okullarda sö:dü imtihanlar ya
rınki pazartesi günü nihayet bulacaktır. 
Yarın liselerin son sınıflarında c>debiyat 
kolunun tabiiye, fen kolunun da felsefe 
imtihanı yapılııcak, salı günü imt:hanlaı 
bitmiş olacaktır. 

Bölge sanat okulunda atelye pratiği 
devam etmektedir ve 15 temmuzda ııi
hayet bulacaktır. 

'l'ire ve Bayındırdan hububat geliyor 

Dün akşama kadar yüz 
hin eknı ek kartı dağıtıldı 
Ağır işçi lhtlltifı hallolundu. Ağır işçi mevzuunu 

belediye tetlıiJı ve tasdifı edeceJı 
Vali vekili B. Nuri Atay yanında iaşe 

müdürü olduğu halde dün öğleden son
ra Dağıtma birliklerinin faaliyetini tet
kik eylemişlerdir. Ekmek kartlarının 
tebdili bazı mahallelerde intizamla yü
rümekte, bazılarında ise kart dağıtanlar 
muamelelerini yavaş yürütmektedirler. 

Dün akşama kadar 100 bin ekmı;;k kaı·
tının tebdil edildiği anlaşılmıştır. 

ACIR İŞÇİLER 
Ağır işçilerin muamelelerinin beledi

yece mi, yoksa iaşece mi tekeınır.ül E:t. 
tir!leceği meselesi vali vekili B. Nuri 
Atayın mtidahalesiyle halledilmiştir. 
Ağır işçi olup ta hususi müesseseler· 

de ve ticarethnnelerde çalışanlara çalış
tıkları müesseselerce ağır işçi oldukları-

na dair birer vesika verilecektir. Bu ve
vesikalar belediyece tasdik edilecek ve 
tasdikli nüshalar saklanarak kartlar teb
dil edilecektir. Bilahare müesseselerin 
evrakı belediyece tetkik edilerek ağır 
işçi olmadığı halde işçisine ağır işçi ve
sikası veren müessese veya ticarethane 
sahipleri hakkında kanuni takibat yapı· 
lacaktır. 

BUÔDAYLARIN NAKLİ 
İaşe ve toprak o{is müdürleri yarın 

Tire ve Bayındır kazalarına giduek bu 
kazalarda hazırlanan arpa ve buğdayla~ı 
tetkik edeceklerdir. Hububatın hemen 
İzmire nakli temin edilecektir. Bu ka
zalarda bir ekip buğday ve arpaları mu· 
bayaa edecektir. 

Zal-ıtanın bir mu vaff akı yeti 

Salı günü, lisclerclen mezur.. olan 
gençlerin askerlik kampları başlamak
tadır. Atatürk ve İnönü lisele.::l okul 
binalarında ve tam gün olarak kampla
rını yapacaklar, kamp müddet!nce as· 
keri tec,:.hizatla çalışacaklardır. Kamp
larda tam bir askeri disiplin hfıkim ola· 
caktır. Askerlik kampları sonunda tale
beler askeri üniformalarla Cümhuriyet 
meydanında komutanlar önünde bir ge· 
çit resmi yapacaklardır. ı • d 3 2 

Kız lisesinin Foçada açtığı kamp tn Zlll ır e ev soyan ya.-
salı günü başlıyacak ve 15 temmuzda n!-

ha:~::~k':,.._ nıan iki hırsız tutuldu 
Bir hP\'Pt A ukarava 

har~kt·t ~tti 
ihracat primlerinin kaldırılması üze

rine bazı İş ve ticaret :zümrelerinin za
rar gördükleri ve ihracatta eski kolay
lığı bulamadıkları iddia edilmektedir. 
Bilhassa tütüncüler bundan ciddi suret
te zarara uğradıklarını ileri sürrnekte
dirle:. 

Bu hususta ticaret vekaletiyle temas· 
larda bulunmak üzere ticaret ve sanayi 
odası reisi B. Hakkı Bakıoğlunun reis
liğinde bir heyet dün ak§Am Ankaraya 
hareket etmi~tir . ----·----BiRLiKLERDE : 

Bir dağıtma birliği 
reisi adliy~de -· Dört tenelle gaz Jıaçırı· 
ıırııen tutuJdıı-. 

Fiyat Mi.iraknbc teşkilatı müessif bir 
kart suiistimaline el koymuştur. İddi:ı
ya nazaran, Akdeniz mahallesi Dağıtma 
birliği reisi 15 adet ağır işçi kartını b'.r 
mütavassıt eliyle ·R· adında birıne sc.t
mış ve kartlar: teslim ederek mütavassıt 

Bu yaman hırsızlar yalı alanacaJılarını anlayın· 
ca polislerle müsademe den llile çefılmnedfJer-

Bir çok hırsızlıkların faili olmaların- ğın failidirler. Şayanı hayret bir uatalık
dan şüphe edilen ve uzun zamandanbe- la, kilit ve anahtar kullanarak evlere 
n zabıtaca aranmakta olan meşhur sa- girmekte, daha ziyade satışı kolay ev 
btkaWardan ~aaabalı Arap Baki ve ar- eşyaları ve para çalmakta idiler, halı 
kadaşı Vanlı ıhsan Tahsin nihayet tu- seccade tabak gibi zor taşınır ve kırılır 
tulmuşlardır. eşyları al.mağa tenezzül etmiyorlardı. 

Bu iki şa~ıs evve~ki. gece sabaha kar- Bilhassa caket, elbise koyu renk erkek 
şı Bornova ıle Mersınlı arasında .Borno- iskarpinleri, çatal, bıçak ve kaşık takım
belediye azasından B. Ahmedm ku- lan çalmağı tercih ediyorlardı. Şayanı 
lesinden bazı eşyalar çaldıktan sonra ay- d"kk t" ki k d lb' 1 · h"ı gwbet · k ı a ır a ın e ıse erıne ç ra 
nı gece Halkapınar ıstasyonu ma asçısı .. te . l d 
B. İbrahim Kemalin de evine girmişler- gos rmıyor ar 1

• • • 

dir. Bunlar kaçtıkları sırada bir bekçi ve Bu iki oa..hıs.t~.n Arap B~ı .~am~n hır 
üç polis memuru vaziyetlerinden şüp- hırsızdır. Gırdıgı evlerde buyuk hır em
helenmiş ve arkalarına düfÜ}mü~tür. niyet içinde çalışır, tasar~adı~ı eş!aları 

S ı la Yakalanacaklannı 'anlayınca çalar, fazlaeına balcmıunagı puenaıp ad 
uç u r B k' h · d·v· d zabıtaya cebir istimal ederek bıçak çek- eder. Arap a. ı, ~r ~r ıgı e~ e. mut-

mişler ve tabanca istimal etmişlerdir. laka helaları zıyaretı ugur telakkı et· 
Bu vaziyet karşmnda polis memurları mektv~ir. Bu yaman ~ece hır~ızı h.~ de
da silah istimal etmiş ve müsademe ne- fa ugurunun bozuldugunu, bır muddet 
ticesinde suçlular zabıtanın pençesine (kodes) te istirahat mecburiyetinde ka
düşmüştür. lacağını söylemiştir. Arap Baki hayatı-

Bu iki yaman hırsız aylardanberi Bor- nın her devresinde gündüzleri uyumağı 
nova, Karvıyaka, Eşref paşa, Kantar ve geceleri uyanrk kalmağı adet edin
mevkii Kemer civarı, Kahramanlar ve miştir. iki suçlunun çaldJtları eşyalar ele 
Şehitler semtlerinde yapılan 32 hırsızlı- geçmiş, kendileri adliyeye verilmiştir. 

ZABITADA MİLLi KORUNMA : 

e:liyle parayı almıştır. 8 • d k d. s ı G el HadLcıeye iaşe müdürlüğü el koymuş Jr a am en ) a amon om 
ve dün tahkikat ikmal edilmiştir. 

Henüz bir iddiadan ibaret olan bu mil- çı•ftesı•ıe yara- dün muhake-
essif hadise tahakkuk ederse suç:u Milli 
korunma mahkemesinde muhakeme d•ıd• 
edilecektir. lanıp öldü me e 1 1 * Çorakkapıda hamal Ahmedin bt= 
çuval içinde dört teneke gaz taşıdığı gö- * *-----
rülmüş, bu gazları ik:çcşmclikte Ali oğ- rorbalı civarında da llir Suçlu, yağları 7 5 lıuruş-
lu Kamilden alarak Süleyman oğlu Mus- tren Jıazası Oldu.. tan sattığını söyf131or •• 
tafanın dükkanına götürmekte olduğu- U l k B d l k" .. d Pamuk yagwının kilosunu 92 kuTUşa 
nu söylemi,..tir. Ali og~lu Kamilin bu ga·~- r a azasının a em er oyun e 

,.. d b. sattığı sanılan tüccardan B. Salamon brı halka tevzi etmiyerek Sülevman og~ - Recep Şentürk adında 30 yaşın a r:: 
.J d ··t•• l d k" h 1 .. ·· do- Gomelin muhakemesine dün milü ko-lu Musta!nya snttığı anlaşılmış ve hak· a am, tu un tar asın a ı ma su unu 

muzlardan masun bulundurmak için eli- runma mahkemesinde devam edilmişkında kanuni muameleye başlanmıştır .. 
ne çiftesini alarak bir ağaca çıkmış ve tir. 

----·------ k I\fÜTEFERRİK nğaç üzerinde uyur almıştır. Suçlu yağları 75 kuruştan sattığını id-
Nasılsa çifte dinden kayarak düşmüş dia etmiş; vahit olarak dinlenen arabacı 

ve ağaç dallarına takılarak ateş almış- Ahmet le bu yolda şehadet etmiştir. 
tır. Zavallı adam kendi çiftesiyle büyük Suçlu bundan sonra tahliye talebinde 
bir sui tesadüf eseri olarak beyninden bulunmuştur. 

YAMANLAR KAMPJ 
Hazırlılıla.rı 
Tamamlandı.. 
Verem Mücadele cemiyetinin Yaman· 

yaralanarak ölmüştür. 
TREN KAZASI Mahkeme tııftliye talebini reddetmiş, 

fabrikada keşif yapılarak duruşmaya 
pazartesi günü devam edilmesine karar 
verilmivti r. 

lnr kampı temmuzun ilk haftasında açı- resı~~b~~mıı;::~eiha~t~t:~~si~~ t~:h: 
lacağından son günlerde hazırlıklar hız· met Ali Demir Ören adında bir şahıs ge
landırılmış \'e bütün hazırlıklar tamnm· tirilmiş ve erkek hariciye koguşuna ya
lanmıştır. Kampa gidip gelmek üzere tırılmıştır. Bu şahııı ağır surette yaralıdır 
daimi surette Yamanlar kampı .ile Kar- ve bir tren kazası geçirdiği anlaşılmak
şıyaka arasında işl!yecek bir otobüs te· tadır. Henüz ifade veremediği için uğ
min edilmiş, kampın iaşe maddeleri te- radığı kaza hakkında mallımat alınama
min edilerek mahalline gönderilmiştir. mıştır. Yaralının cebinde 650 lira ve bir 

Kampla telefon muhavereleri için. de nüfus hüviyet cüzdanı çıkmıştır. 
jandarma telefonundan istifade edilecek-
tir. 

Kamp ücretleri, kampa çıkacaklara 
yapılacak yemek servisleri de te.sbit 
edilmiştir. Kampın bir doktoru, bir ida
re memuru vardır. Kampa çıkacak olan· 

RVZVEL'J'İN 
Oğlu deniz harlline 
iftiralı etmiş-

lnr sıhhi muayeneden geçirilecektir. Sidney, 27 (A.A) _ Haric!ye nazırı 
Serllest Jıininler.. Evans, Reis Ruzvcltin oğlu yüzbaşı El-

Sıhhat vcktiletinden gelen bir emirde yot Ruzvcltin Midvay deniz muharebe
Kızılay ve devlet kininlerinden maad.ı sine iştirak ettiğini bugün açığa vur
diğer kininlerin satışının haziran niha- muştur. 

~-----~--~~~ 
BİR FABRİKA 
TEVSİ EDİLDİ 
Şehrimizde şahsi teşebbüsle kurıılan 

ve büyük bir ihtiyaca cevap veren Kur
tuluş cam ve şişe Iabrikacıı tevsi edil
miştir. Bu fabrikaya üçüncü ~ir ocak 
daha ilave edilmiştir. 

Bu fabrikada sürahiler, kavanoslar, 
fanuslar, rakı, çay ve su bardakları, lam
ba şişeleri ve her türlü züccaciye mad
deleri imal edilmektedir. Fabrika pek 
kısa bir zamanda terakki etmiştır. Fao
rikanın sahipleri olan BB. Sadık Gür· 
tunca ve M. Reşat Düşünür fabrikayı 
Mütehassıslarla takviye etmişlerdir. 

yetine kadar uzatıldığı b!ldirilmiştir. 
~-------~--------

Ellerinde devlet ve Kızılay kinini ha
ricinde kinin bulunduranlar salı güni.i 
akşamına kadar bunları serbestçe sata
bileceklerdir. 

Temmuzun ilk giinünden itibaren yal· 
nız devlet eliyle piyasaya çıkarılan ki
ninler satılabilecektir. 

SV11A !LAR 
Seydiköy, Değirmendere ve Bucaya 

subaşıların fanliyetJerini mürakabe et
mek üzere Subaşı kontrolörleri tay:n 
edilmiştir. 

ÇEŞME 
RASiM r ALAS 01·rL 

VE 
P L A J 1 

~OGOOCıcococS~TE~M~M~UZ~P~A~ZA~R~GU~N~O~LÇ~IL~IY~OR~-C'Q"~~f 

Zirai 
Sigorta 

---*---
2'iirJıiyede tatbilıi ~olı 
gecifımif olan en 
gerelıli bir Jıurtu1U$ 
tedlliridir ... 

(Baştarafı t inci Sahifede) 

otuz lira kıymet biçmek yerindedir •. Bu 
sene olduğu gibi, bir milyon ağaç kadar 
kuntdu mu milli servetten ve köylünün 
varlığından otuz milyon lira erimiştir .. 
Zeytin İ5;in de bu hesabı yapın, znrann 
büyüklüğünü görürsiinüz .. Buna ödeme 
kudreti mi dayanır? 

Bu sene, incir mahsulü 35 - 4-0 bin ton
dan 15 bin tona iniyor. Aydın müstah
sillerinin yalnız bu yıl karşılaştığı kayıp 
en aşağı yirmi bin ton incir ve bunu 15 
kunıştan hesap etsek üç milyon liradır. 
Mahsul normal dereceye gelinceye ka· 
dar bu zarar daha üç beş yıl devam ede
cektir de.. Bu arada çalışkan Türk köy
lüsü yeni fidanlar dikecek, ağaçlar ye
tiştirecek, milyonlarca lira masraf ede
cek, fakat bu masrafı kimseye ödeteıni
yccektir! .. 

Sultanhisar portakallıkları soğuklar
dan mahvolmuştur. Söylemesi kolay, (a· 

kat bunun kaç .Yliz bin lira demek oldu· 
ğunu düşünmiyoruz bile.. Kuraklık 
olur, hiç_ mahsul alınmaz, aileler perişan 
olur, zarannı ödiyen olmaz. İşte blı.inı 
köylülerimizin sık sık karşılaştıktan ba· 
zı akibctler.. Bunlar, bir yangının, bü
-yük bir zelzelenin yaptığı zarardan çok 
fazladır. Fakat yangın gözle görülür, 
zelzele kurbanlar verir, zirai afetler ise 
sinsidir : Gürültüsüz gelip geçer. Kur
banlarını öldürmez, süründürür. Onla
nn derdini duyan bile olmaz.. 

Çünkü, medeni dünyada yayılmış bir 
tedbir bizde henüz yoktur. Bu tedbirİJI 
adı zirai sigortadır. Yahut, Türkçe ko· 
nuşalım, zirai öngörü .. 

Bu öngörü bir kanunla, bir banka ile 
teşkilatlandırılrnadık(a Türk köylüsü
nün kalkınması çok güç olacaktır. Hal
buki bu iş devlete beş para masrafa mal 
olmaz. Ciimhuriyctin her sahada göster
diği yaratıcılığı hu alana da uı.atma9 
yeter .. 

Türkiyede zirai istihsalin kıymeti, her 
sene en az yarım milyar liradır .. Bundan 
her yıl :\:iizde bir vergi değil, sigort.a 
J>rİmi almak, bu primleri kunılacak -ıı
rai sigorta banka.'>llla yatırmak, primle
ri ödiycn müstahsiller ödedikleri nisbct 
içinde bankanın ortağı yapmak kafidir .• 
Böylece her sene beş on milyon lira pa
ra köylü adına, müstahsil adına birikti
rilir ve büyük bir sicorta sermayesi el
de edilir. Bir taraf tan işletilerek gelişti· 
rilecek olan bu sermaye ile, daha doğ
rusu bu sermayenin geliri ve k.azanciy
le, zirai kazaları yavaş yavaş tazmin et· 
mek ve bir taraftan da Türk köylüsünii 
devamlı para biriktirmek yoluna sok· 
mak mümkiindür. Bu işe ne kadar er
ken başlanır, gerekli teşkiliıt ne kadar 
hızla kurulursa o kadar iyi olur. Bunun 
şimdi zamanı değil demiyelim.. Feliketi 
önlemek için en elverişli zaman, en er
ken olamdır. 

Y.A. 
-~--~-~~~ 

DACrITMADA : 

400 ton mazot 
geldi 
-*-60 ton pirinç geliyor. Ma• 

nifaturaıar dağdılıyor 
Ticaret vekaleti, İzmir vilayeti emri· 

ne halka tevzi edilmek üzere 100 ton pi
rinç tahsis edildiğini bildirmiştir. Bu pi
rinçlerin ihtyaca kifayet etmiyeceği he
sap edilerek buna daha 200 ton ilavesiy
le 300 tona ibliiğ edilmesi vekaletten is
tenmişti. 

Bu defa toprak mahsulleri ofisine ge· 
len bir yazıda İzmir emrine 60 ton pi· 
rinç aYrıldığı ve bu pirinçlerin gönde· 
rildiği bildirilmiştir. Bu pirinçler gelin· 
ce tevzi edilecektir. 
*Dün İzınire 400 ton mazot gelmiş ve 

ihtiyaç sahiplerine tevziine başlanmı~
tır. 

* İzınirde kalay ihtiyacı artmıştır. 
Aylardan beri İzmire kalay getirilmedi
ği için kaplnr kalaysız kalmıştır, iaşe 

müdürlüğü keyfiyeti Ticaret Vekaletine 
b!ldinniştir. * İki ay evvel İzmire getirilen ve bir 
türlü dağıtılamıyan manifatura eşyaları
nın yarından itibaren 10 dükkanda sa· 
tılmağn başlanacağı dün alakadarlar ta
rafından bize bildirilmiştir. 
Şimdiye kadar on defa satılacağı gün 

bildirildiği halde bir tülü satışına çıka· 
rılamıyan bu manifatura eşyaları sıkı 
kontrol altında tevzi edilecektir. 

30 kadar perakendeci esnaf kendiler~
ne verilen manlfaturaların bir elden ve 
bir mağazada satılmasının daha saliın 
netice vereceğine kani olduklarını bil· 
dirmişlerdir. Bu teklif kabul edilmiştil'. 

İNEBOLUDA 
Denizcllifı llayramı 
hazırlıfıları.. 
İnebolu, 27 (A.A) - Halkevi ~e ~~ 

niz teşekkülleri 1 temmuz denızcıll.c 
"'Ününü kutlamak üzere şimdiden hazır· 
'·'dara başlamıştır. Her sene olduğu gibL 

u yıl da müsabakalar ve eğlentiler ter· 
lip edilmektedir. 
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Ralılld aaadet lllç te pahalı lllr mata değildir, fa· 
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satmalıf' dlll'lll'llZ-

No. 11 

iNcta 
87 M. H. Nazlı 

182456 Eski yekOn 
17 17 

YAZAN: SELİM SIRRI TARCAN 

Bundan beş altı yıl evvel Londrada Çl· vazifesini hakkiyle yaptığından emin 
kan (Times) Taymis fazetesinde fiiyle olan bir insan mesuttur. Hak.ik.1 saadet 
bir ilin vardı : •Saadetin sımnı atren- asillne bir cehitten ve faydalı bir ömür
mek ister misiniz? Eğer istiyorsanız ce- den doğar. Saadet namuskarane bir ceh
vap almak için bir pul ve bir de adresi- din evladıdır. Saadet almak, edinmek, 
nizi gazete idarehanemize gönderiniz .. • sahip olmakta değil vermekte, başkala-

Tabit her kes bu sırrı ötrenmek için nna yardım etmektedir. 

182543 Umumi yekOn 
20699 kilo Zeytinyağı 52 80 93 

Dr. Bebçt Uz 
Çocuk baaraLklan mütebusJSı has· 

talarını her gÜn saat 1 O dan bire 
kadar kabul eder. 

hemen bir zarfm içine gelecek eevaba Bir insanı bahtiyar veya betbaht eden 
yapıştırılmak üzere bir pul, bir de ad· neye sahip olduğu değil, ne olduğudur. 
res yazıp gaudeımlf. Gelen mektupta şu Hakiki saadet hiç pahalı bir meta değil-
llllİtJrlar -1. a-ı-: dir, fakat biz onun taklitlerini ateş pa-

Adres - Muayenehane 84 7 inci 
(Beyler) sokak No. 21 
Telefon: 3921 

Ev telefon: 3990 1 - 13 
r~ UAU9· hasına satın aılr dururuz. Xac:IOGGODOl-IOllOGGO••IOllOGOODC• 

İstiyen alır! Saadet uzaklarda değil, herkesin en 
Arayan bulur! yakınında bizzat kendisindedir, onu ara- .. IOCIGODD-lıGCIOCIGODD•IOl•aoDCJI 

Bca1anaundan~~~ makul de bı·r ta yıp bulmak veya varlıtuun farkına var- Turnutlu 
aaua cevap • mak bir hünerdir. J;t. 

savvur edilemez smurım! İstiyen alır, 
arayan bulur, ça1ana da kapa açWr! l"ll
hakika saadetin sırrı da budur aanırun. 

llRGA.111.J KAPUC'A.• 

* 
.!!tııııııııınımmmmım1111111111mm111111111u111• ı.A.RI A.ÇILDL 
~An kara Had yosu ~ şifası Giilhw 1mstws1 pro1etıör1 

lıleşhur l'ranmz muharriri 
Maurois) mesut olmak için beş 

· = doktor Şakir Nmretin rapon iJe 
<reçeAndtr:.e ~ BUGUNIU NEŞRtl AT ~- •Wtti:r. Teşrif edeeeklerin ihtiyaç ve 

'flllllrtm11m•1•11t1nlf lllllllllllnll'llllllllllllHUii istinhatlan temin edilmlftir. 
yazıyor. Müsteciri RÜSTEM llEa BAY-

Birlnci reçete : Geçmisi çok dilfUn· 8.30 Program ve memleket saat ayan, 
meyiniz! Bu tavsiyemle maziyi büsbtl- 8.33 Müzik : Hafif program pl. 8.15 :;:::-eCs= AŞA& 
tün unutunuz demek istemiyorum, çiln· Ajans haberleri 9.00 Mil.zik : Hafif par- ı _ 7 Ha. 3 
kil her eheınmiyetll karar dUntı dütü- çalar ve marşlar pl 9.15 - 9.30 Evin sa- .. OOCXICllOQ:IClllDDlllOCIDDl_IOO __ d 
nerek verilir. Hayır, ben bunu demek ati.. 12.30 Program ve memleket saa~ i•mÖÔiiOİiİİİİİÖİİmaoiiCMiMiCmmaoi 
istemiyorum, bapnmlan geçen bir fell ayan, 12.33 Müzik : Şarkılar 12.45 Ajans 
keti, ulnchlum bir 8ClJI, aJeyhinizde haberleri 13.00 lılilzik : Saz eserleri ve 
yapılan bir lf~1, ..ıı faslı o1mıymı bir prkılar 13.30 - 14.30 lılüzik : Radyo 
~ mfltan....,_ l"it getirir salon orkestrası 18.00 Program ve mem
ğibi çilnemeyiniz.. leket 8Ut ayan, 18.03 Müzik . Radyo 

SADIK 
Gürtqnca 

Çaresi bulUllJlil)'D, öntlne geçilmiy-m dans orkestrası 18.40 Müzik : Şarkı ve 
§eyler için kendinizi Qzmeylniz! İngiliz· türküler 19.30 Memleket saat ayan ve 
ce bir darbı mesel vardır : Dökülen süt ajans haberleri· 19.45 Serbest 10 Dakik:ı 
için allmnayımz!• derler, yani yerine 19.55 Müzik : alyaço operasından Arya 
komnası mUmldln ohmyan bir ff!Y için ve Düolar 20.15 Konuşma (Tutum ve 
kendinizi ilzmeyiniz! Kendinizi avutu- balam..) 20.30 Müzik: Fasıl heyeti 21.00 
nuz! Konuşma (Ziraat saati .. ) 21.10 Temsil 

GAZlLER CADDESi No. 112 

Odun ve kömür 
deposu 

TELEFON : 3732 
Müessesemizin yapmış olduğu fennt 

teşkilat sayesinde kışlık ve çamaıır
lık odun ve kömürleri çok kolaylık
la temin olunur. 

(Lord Byron) diyor ki : Hakikt bir iş Kimgil ailesi.. 21.30 Müzik : Karışık 
adamının ~en betbaht olduğuna program pl 21.45 Müzik : Oda müziği 
hiç rastlamadım, o tıpkı oynarken ken- 22.30 Memleket saat ayan ve ajans ha-
Üini unutan bir ~ gibidir.• berleri 22.45 - 22.50 Y annlti program ve 

İkinci reçete : Dalma faA1 olunuz! kapanış.. 
Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve 

çam odunlariyle madeni kömürler .. 
fnailiz filomfu (Bertrand RUS81!1) det" ------------

ki : •Tamdılrm - bütipr adamlardan 
biri bir lr:uyueu ldL Bu gOçlft kuvvetli 

1- 6 (1650) 

adam su çıkarmak ümidiyle her gün alın 
len cRlbnk ~ 1-irmı deJmele 
çalışıyordu. Bu mesai onun için bir sa-
adet vasıtası oluyordu.• 

'OçüncU reçete : Muhite uyunuz.. 
İçinde yapnılml cemiyetin gidifine 

ayak uydurmak. umumi cerepn içindı 

Acele Satılık .Ev 
Altay mahallesinin Leblebici soka

tmda kain iki ,oda, ild bayat, bir 
mutbah ve içinde suyu ve biraz dit 
bahçesi olan bir ev acele satılıktır .. 
Taliplerin gazetemiz mürettiplerin
den Ziya Karaoiuza müracaatlan.. 

ZA Yt 
Turgutlu askerlik fUbeaindea aldllun 

terhis teskerem! kQbettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Tılkilik Anafartalar C. 647 No. 
Mehmet Atubaş 

(1652) 

ceht sarfetmek llzqndır. Efkln umumi- j;iDCiöiimaoİİÖİiOCiOİİmİİİiiİİİİiiilmaoiiOİıiDİİİÖİİiOİİaoiiOİiİİİİİÖİİmaoDDİ-İÖİİmiil 
yeye karşı mfkade1e ederek saadeti.Aizi 
ve bqka1armm IUıdetini mahvetmekten 
ise cemiyet içinde mm gı"bi dÜ§Ünen 
C:lostları arayınız.. Bahtiyar olmak için 
her kesin sizi hayranlıkla takdir etme
sine ihtiyaç yoktur, etrafın1ula bulunan
ların sizi anlamam yetişir. 

Bal~ova 
• 

Aiamemnun Ilıcaları açddı 
Dördüncü reçete : İleride :zuhur etme

si ihtimal dahi1inde olan feliketlerin ha· ,,L Bütün banyo daireleri ııhhi ve ciddi bir surette temizlenmit ve her türlü 
yalini gözünüzde büyütmeyiniz! wıti7aç ve istirahat temin edilmiftir. 1 - 4 ( 16S 1 ) 

Geçenlerde~lillUPoyn&m- lbaDClllDDClllOlllOOOClllODCIDDC:laODOGOOCIDDClllOIDOGOClllCIOllDDCIMIODOGDllllDDC~ 
iı fıskiyelerin ~ löle dolnı jmDöiimDiiiiiiööilOiiiööiiiiiiiöiiiiCiömmmmaocİÖÖaocİÖÖDiiiiİmiiöamiOiiöii yükseldiği, renk renk çiçeklerin gönül-
lere ferah verdlll (Tallleries) ~ 
öe dolaşırken betbabt b1r adama rMt 
geldim. Sakin, diışünceli, boynunu bük
müş, kaşlannı çatmış olan bu biçareye 
öerd!ni sordum ve bana cevaben : 

EMLAK SER .~ iS 
tsTANBUL, KARAKöY M2ux HAN NO. 8 

lstanbuldaki emlakinizi acele satmak, tamir ettirmek, temiz boyatmak, ga• 
rantili kiraya vermek, hissenizi ayırtmak, her türlü işlerinizi takip ettirmek. is
tediğiniz zaman büromuz emrinize amadedir. 

- Bir kaç sene BOnra dünya, maU bir 
buhran geçirecek, kıtlık olacak. sefalet 
artacak, bu düşünce beni perişan ediyor, -----•-••••-•••••10GODID•10C1•ooı:ıoca•ıocl 
dedi. 

- Deli misin? dedim, belki bu senin 
kara düşüncelerin tahakkuk etmeZ. vak
tini. hoş geçirmiye bak, şu havuzun ba
§ında kAğıttan kayıklar yüzdüren ço
cukları taklit et, gününü gün et!. tnsaD 
hadiseler üzerinde bir tesir yapabileceii 
bir zamanda istikbali düşünmelidir. Bir 
mimar kuracağı binanın istikbalini dü
şünmeli, bir amele ihtiyarlığını emniyet 
altına almayı hatınndan çıkarmaınalı
oır. 

Son reçete şudur: Mesut olunca sizi 
saadete eriştiren vasıtaları elden bırak
mayınız! 

Bir çok kim.seler pfelerine erişince 
tedbir, itidal, sabır, tahammül, kanaat 
gibi vasıtaların muvaffakıyetlerine Amil 
olduğunu unuturlar. Zafer onlan sarhoş 
eder. Dünü tamamiyle kafalanndan si
lerler. 

'*' 
(Maurois) nm bu reçeteleri saadeti 

elde etmek için bir deva mahiyetinde ol
duğunda şüpöem yoktur. Fakat herke-
sin hasretini çektijl bu sevgiliyi elde et
mek, ona sahip olmak ne kadar az kim
seye nasip olmuştur! Ben çok mesut bir 
adamım! diyebilenler parmakla gösteri
lecek kadar azdır. 

Bakınız Amerikalı fikir adamı (0. S. 
Marden) de ne diJor: 

Saadet başkalarına yapılan hizmetı. 
rin, cemiyette kendi payına düşen vazi
fe leri hakkiyle yapmanın bir mükifatı
dır. Ceht ve gayretimizi sarfederek için
öc yaşadığımız Alemi daha iyi bir bale 
koymaya çalışmalıyız! Bunun için de 
aürilst olmak, temiz bir vicdana sahip 
Dhnak lhımdır. Keııdi payına inunhk 

KARŞIYAKA.•OOllKKllYllSllNDA. 
•atdılı ga~I rnenlıalleıe .. 

2'. C. Ziraat Banfıası i zrniP Şalleslnden : 
Bankamız alacağını teminen Karfıyaka Soğukkuyuaunda Nuri bey sokağın

da eald 7 yeni 17, 19, 21 kapı numaralı (353) metre mürabbaından ibaret 
ana ve kulübenin ada 14 7, panel 1 3 numaralı tapu sicili ile Latif oğullan Hü
~ ve Mustafa adına kayıtlı on .ikide bqerden ceman on hiaaeei ve yine So
gultkuyunun Çakir oğlu okaiında 19, 92 kapı numaralı ( 15 12. 5) metre mürab
b~~dan ibaret ev, bağ yeri ve günnnunun ada 140, panel 34 numarala tapu 4J
cıli ile ayni phW.r adına kayıtlı otuz ikide yedİferden ceman on dör hissesi ve 
yine Soğulckuyunun llıcaalb mevkiinde ( 5 5 14) metre mürabbaından ibaret bai 
gediğinin 8/6/936 tarih ve 8 numaralı tapu sicili ile Latif oğlu Mustafa taaar
ru~ak.i tamamı viliyet idare heyeti karariyle açık arttırmaya konulmuttur. 
ilk ihalesi 20/7 /942 tarihine müuclif puarteei günü ... t 3 te Konakta idare 
heyeti huzuriyle yapılacakbr. Satıt clepozitolarının arttınna gününden evvel 
bankamız veznesine yabnlarak makbuzunun idare heyetine .ibn.zı lazımdır. 
Sat11. Prtnameaini görmek ve fazla tafsilit almak isteyenlerin bankaımz zirai 
lr:redil~r eerviaine ve artbrmaya iftirak için de muayyen olan gün ve eaatte vi-
layet ıdare heyetine müracaatlan llizumu il&n olunur. 3701 ( 1642) 

ızrnıı. Defte•d,,,.lliillldan : 
• Musa Kbun Bayaay, Rabia Baysay ve Şerefettin Bay .. ym Bqdurak tube
eıne borçlanma bedelinden mevcut 320 lira borc;lanıım temini tabei1i zımnın• 
da haczedilnıit olan Birinci Karataı mahalle.inin Bayramoğlu dağında kain 
624. ada, 12 panel sayıda mukayyet 3 eeki. 13 numara tajlı ve 1600 lira kıy
meti mukayyedeli evleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün 
müddetle müzayedeye çıkanlmıttır. 

Taliplerin 20/7 /942 pazartesi günü eaat 1 S te villyet idare heyetine müra-
caaüan illn olunur. 28 30 1 3 3668 ( 1646) 

izmlP DefteıedaPl.,...dan : 
. Zeynel kızı Nuriyenin Batdurak pbesine borçlanma bedelinden mevcut 185 

lira 1 O kunııt borcunun temini tabelli zonnında baczedi1miı olan Birinci Kara• 
taf mahalleeinin Halil Rıfat pafa caddesinde kain 62 3 ada. 11 panel Myıda 
mukayyet 232 eelü. 196 numara tajlı ve 768 lira lcıymeti mukayyedeli evi tah
sili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye Çlitanl
mıtbr. 

Taliplerin 20/7 /942 pazarteei gÜnÜ saat 1 S te vilayet idare heyetine müra-
caatlan ilan olunur. 28 30 1 2 '669 ( l 64S) 

TESİRi KAT'I 
TAZE MEYV ALABDAN tsTIHsAL EDiLMİŞ 

• Idrls 11-0shll 
(G A. Z O Z ı. 11) 

' 

LIMONATASJ 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 

MAllKASINA DbatAT: FiYATI (68) KURUŞ.. . 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin ruhaatmı bAWir. 

•ağııt Dlblz ue KtiPleıe 11ae.ue.ea1 ,,....,..,,....den: 
,, 7.S m• 

ırakbt temlnM 
Lira Kr. 

Sadeyağ (Urfa) 
Pirinv (Buna kara 

1200 Kilo 1500 Kilo 

Beher kilonun muham
men bedeli 

Kurut antim 

194 --218 2S 

kı1çık ayan) 1000 Kilo 1200 Kalo 54 48 60 
~ (Ayyahk) 500 Kilo 600 Kilo 101 45 45 
Koyan et: 3SOO Kilo 4000 Kilo 120 360 00 
Sıiu eti 1SOO Kilo 2000 Kilo 90 US 00 
Patatee 2500 Kilo 3000 Kilo 35 78 75 
Saiır ~ ve körler müe.ıeeainin 1942 mali yılı ibtiyacatından olan yukanda yazılı alb kalem sıda maddeleri. 

m6teahhıt taralıadan yapılacak bütün kanuni masraflar bilahara mÜe89eee tarafından tesyjye edilmek Mıretiyle açık 
e~~eye konmqtur. Şartname ..bbat müdürlüiünde ve müımeıede söriilebilir. isteklilerin 3 Temmuz 1942 cuma 
gunu saat 1 O da eablıat ,üdürlüiünde tetekkül edecek komisyona müracaatları ilan olama. 

• • 19 23 2S 28 3417 (1S4J): 

.................. ........... Araanl .. .,.Blulbn .. _: 
Cinsi Azı Çolu Muhammen M. Teminatı ŞeJdl Bbiltme tarihi 

Fiyat 
Kurut Smıt. UraKr. 

Kuru kayUl lCMOO H8M 151 175' 48 • 
Kuru fasulya 42850 5'190 33 1425 60 
Nohut 31100 361• 3S 893 48 
Pirinç 88ZGI ıu• & sm u 
Yefil men:imek 14MO 22151 rT 448 54 
Kınnm mercimek 1• ~ 32 57 60 
Kuru Uzilm 17930 24111 89 1838 '72 29/8/1942 Puarteal 15 te.. 
Kuru barbunya 20800 29500 2t 442 50 
Kuru soğan 44500 83500 21 1238 25 
Patates 96250 132000 31 3683 
Soda 14800 18700 1-1 196 35 
Domates s.Jçam 3050 4350 8' 274 05 
Tuz 21750 27'100 11 228 53 

Sıhhı müesseselerin 1942 yılı ihtiyaçlan olbaptaki şartname ve nUmuneleri veçhile eksiltmeye konulmupur. 
1 - Ebiltme Caialoilunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüjü binasında toplanan komisyonda yapdacaktır. 
2 - Ebiltmenfn tekli gUn ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti mikdarları karplarmda gCisterl]mtplr. 
3 - Kapah zarfla yapılacak ebiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ata mUhOdl 

zarflarmı makbuz mukabilinde .komisyona vermeleri lhımdır. 
4 - Mektuplarda teklif olunan fiyatlarm hem yazı ve hem de rakam ile yazılması kanuni mecburiyettir-
5 - İstekliler 19'2 yılı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazıh vesiblar ve muvakkat garanti makbul 

wya banka mektuplanm bp9h wflamı içerisine koymaları Uzundu,. 14 -19 - 24 - 28 (1'92) 3291 

1™tR Rn.JDt'YEStNDEN: 
ı - Celil Bayar caddesinin A1sancak 

meydanına kadar olan losmında kanali
zasyon yaptınlması, fen işleri müdilr
lüiüııdeki kefif ve prtnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Kefil 
bedeli 1788 lira 80 kuruş muvakkat t. 
minatı 1M lira 16 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel if bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
13/7/1942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene mii.racaMlan. 

2 - Tepecik Yiğitler mahallesinde 
1143 ncü sokakta 300 metre boyda llle'V• 

cut döşemenin ld! kaldırım olarak ta
miri, fen ifJıeri müdiirJQündeki ketif ve 
prtnamesi veçh1le açık ebiltmeye Jm. 
nulmuştur. KeFf bedeli 2161 lira 34 ku
ruş muvakkat teminatı 162 lira 10 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öjleden ev
vel iş bankasına yatırarak makbuzlariy
le ihale tarihi olan 13/7/1942 Pazartesi 
günü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

3 - Kıhçreis mwllesi 281 sayılı so
kakta 304 ile 319 sayılı sokaldar arasın
da 65 metre boyda yeniden kanalizasyon 
yaptınlması, fen i§leri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 549 li
ra muvakkat teminatı 41 lira 18 kuruş-. 
tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel it 
banka.ınna yatırarak ınakbuzlariyle ihale 
tarihi olan 13/7/1942 Pazartesi günü 
syt 16 da encilmene müracaatları. 

4 - Ka.qıyakada belediyeye ait Kü
çük yamanlar gazinosu, yazı işleri 
mildüriUğilndeki şartnamesi veçhile 
15/7/1942 tarihinden 30/4/1942 tarihine 
kadar kiraya wrilecektir. Muhammen 
bedeli 985 lira 56 kuruş muvakkat temi
natı 74 liradır. Taliplerin teminatı ötle
den evvel iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ve gazino işletmekte ehliyet.. 
>eri olduğuna dair lzmir belediye riya
setinden alacaldan vesika ile ihale tarihi 
olan 13/7 /1942 Pazartesi günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

28, 3, 8, 12 3699 (1641) 

* - TiJkilik Faik Ener parkından mUf-
ftZ 2000 metre murabbaı yer ile içindeki 
kahvenin bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi, yazı ifleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile 6/7/942 Pazartesi günU 
saat 16 ya uzatılmıştır. Muhammen be
deli 400 lira muvakkat teminatı 30 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle ta
yin edilen gün ve saatte encümene mü-
racaatları. 3698 (1643) 

* - Belediye otobüs idaresine 400 ton 
motorin satın alınması, yazı işleri mU
dilrlUifuıdeki şartnamesi veçhile bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu
hammen bedeli 82000 lira muvakkat te
minatı 5350 liradır. Taliplerin teminatı 
öl}eden evvel iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle 13/7 /942 dahil tarihinden 
27 /7 /942 tarihine kadar haftanın Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 
18 da encümene müracaatlan. 

28. 2. 7, 11 3697 (llü) 

:-···············································································---ı 

i Dev,et Demir Y oliarından i 
...................................................................................... 

DEVLET DElllll YOLLARI UllUM MODORU>CONDF.N: 
Muhammen bedeli 42600 (kırk iki bin altı yiiz) lira olan muhtelif eb"a• 

18000 ( 6n eekiz bin) kiler katranlı ve btranaz adi keneTir halat ile 3000 
(üç bin). kilo blafa ipi (2/temmuz/1942) perwemhe sünü aaat (15,30) • 
bq buçukta Haydarpap.da Car binua dahilindeki k.omİlyon tarafından bpak 
zarf maliyle •bn almaealcbr. 

Ba ite cirmek isteyenlerin 3 l 9S (Gç bin yüz doksan bet) lirahlr. muvM:bli 
teminat. kanun laJ'fn ettiji veaikalarJa tekliflerini muıbtni zarf1anm qni sla 
... t (14,30) on dart otuza kadar komlayon reieliiine vermeleri Jimndır. 

Bu İfe ait prtnameler komisyondan paramz olarak daiıblmaktadar • 
16 20 24 28 3337 (1Sl7) 

iandr ,,.,,,_,...,. llaf rn,,,,,,,..,,,,,,: 
khalltça Te tlıcirlerin b.ınlraJardalm merbun c;aylaruwı banb1udaa çeko1me

el Ye tüccar beyninde alım •tm ,.apdmaaının men edildiii ilan ohmur. 
27 28 3670 (1639): 

t LA il 
KALORD'Ba TB8*8A Ti YAPTIJIQ.ACAK ... 
iandr Nal• MlklltPllt,,,,..en: 

İzmir Defterdarlık binasında yapılacak kaloriler te.İlab 40417 lira 10 lw
l'Uf ketif bedeli üzerinden 19/6/1942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmQftur. 

Eksiltme 9/Temmuz/1942 Perwembe günü saat 1 t de lzmir Nafıa müdba 
lüğünde mütetekkil komisyonda yap.ı.cakbr. 

Bu ite ait ketif cetveli. ebiltme prtmımeei,. mukavele projesi, kalorifer it
leri umumi ve fenni prtnameaini Ankara. letanbul ve lzmir Nafıa mOdilrlUkle
rinde görüp incelenebilir. 

İsteklilerin 2490 •yılı yua btiltümlerine göre bazarlayacaklan 30l2 liralık 
muvakkat teminat ile en az 2SOOO lirahk kalorifer tesleatmı ımmdfakl)'etle 
ba,.rclığuu gösterir ehliyet ve 1942 yılma ait Tıc:aret oduı ve.ikaladyle W... 
likte teklif mektuplanm ebiltme cünü muayyen saatten bir eaat evveline ka-
dar komiayon reUliğİne tevdi ile makbuz almalan lbımdır. ' 

Postoda vaki seciluneler kabul edilmez. 22 28 3387 (1579). 

lfemJefıet lladaneal 8af 2'11111,,......,,en : 
Hutahaneye hademe, baatabalucı ve yüksek ücretle bir kadın terzi abna-

cakbr. Bat tabibliğe müracaat. 2 1 28 S 3498 ( 1 S6S) 

r. H. KaParna İzrnlP Sıılleslnden : 
Hava gedikli hazırlama yuvuana uçuçu talebe kaydı 30 haziran 1942 tari

hine kadar devam edecektir. 
'338, 1339, 1340, 1341, 1926 ve 1927 doiumlulardan orta mektep me

zunu olanlar alanacaktır. 
Fazla tafailat abnak iatiyenler her gün Türlt Hava kurumu 1zmir ~ 

müracaat etmelidirler. 42 26 28 35 79 ( 1595) 

lzrniP !'PClllUNIY w EleldPllı llPlaetlnden: 
Temmuz 1942 ayuıc:la teliekecle yapalacak ameliyat için cere,.anm a,.pla 

aösteıilen .elctörlerde ve tarihlerde keeileceği eayın halkımızıca bilinmek 6z9'o 
re ilin olunur. 

1) l 2 ve 26 temmuz 1942 pazarlan eaat 7 den 17 ye kadar: 
1 Daraiag E Kaqıyab 
il Tepecik Bornova 

111 Aleancak Buca 
iV Basmahane 
IX Etref pqa 
XV Kültürpaık 

2) S ve 19 temmuz 1942 pazarlan u.at 7 den 17 ye kadar: 
V Çuıı XI Gazi bulvan 

V1 Bahribab. Xll Mezarbkbap 
Vll Karantina XIll Aunaeör 

Vlll GüzelYa)I XIV Gazi bulvan 
X Konak XVI GWmiik 



/ 

SAHiFE 1 

SiYASi VAZIYET 
--- *---

Müdafaa nazır-
lıiına Çörçilin 
ye7İne \T evvel 
mi ~elecek? 

- *
Mussclini yeniden nutuk 
söyr erek Akdenizden 

bahsetti •• 
Romadan gelen bir habere gö.re Mus

solini Sicilya, Kalabirya ve Bardemiye 
gitmiş ve buralarda İtalyan bava ve de
niz kuvvetlerini teftiş etmiş ve bir nu
tuk söyliyerek İtalyanların 14 - 15 ha
ziranda İngiliz.lecin tarihleri boyunca 
hatırlıyacakları bir ders verdiğini söy
lemiştir. Kalabiryada söylediği bir nu
tukta Akdenizin vaktiyle İtalyan denizi 
oldu!,'Wlu ve şimdi de İtalyaya dönece
ğini söylemiştir. Bundan Mussolininin 
Romel muvaffakiyetindcn bir çok şeyler 
beklediği anlaşılıyor .. 

PRAG MÜKAFATI 

Pragdan bildirildiğine göre Haydrihin 
katillerini bulanlara vadedilmiş olan on 
milyon kron yan yarıya iki Slovak.ya
lıya verilmiştir. 

Radyo gazetesinden : Mihver baSJn ve 
radyoları yakında Avam kamarac:ında 
Libya hareketleri dolayıs!yle şiddetlı 
münakaşalar olacağını bildiriyorlar. 

Bir İsveç gazetesinin Londra muhab:
rine göre İngilizler, komuta heyetinde 
değişiklikler istemektedir. İngiliı. gaze
teleri ise bu mlinakaşaların bir kabine 
buhranına sebep olmıyacağını yazıyor
lar. 

Bir gazeteye göre Çörçil mlidafaa na
zırlığından çekilecek yerine de general 
Vevel gelecektir. Fakat bunlar bütün 
tahminlerden ibarettir. Hakiki durumu 
M:ster Çörçilin izahatından sonra göre
ceğiz. 

·-·-- -·-·-- . ·-·-·-· I 
L.Kısa .~~~~~l.e~.J 
BULGARLAR 
VE YAHUDİLER 
Sofyn, 27 (A.A) - Sobranya meclisi 

yahudi meselesinin tanıamiyle halli için 
hüklimete tam salahiyet vermiştir. 

İki gün süren mtizakereler sıraSJnd3 
meclis azalarından bazıları bu salahiyet 
üzerine itirazlarda bulunmuştur. 

SERANO PA TE 
Paris, 27 (A.A) - Romadan dönen İs

panya hariciye nazın B. Serano Sunyer 
bu sabah saat 8 de buraya gelmiş ve az 
sonra Madride hareket etmiştir. 

RUSYADA SEÇİM 
Moskovn, 27 (A.A) - Resmen bildi 

rildiğine göre Sovyet Rusya cümhuriye
tinin seçimi bir sene geri bırakılmıştır. 

HİMDİSTANDA 
Bankok, 27 (A.A) - Bir taraftan 

Gandi, Nehru ve Aznt arasında Hindis· 
tanda, diğer taraftan da Hintli mülteci
ler tarafmdım Bonkokta geçen müzake· 
relerden sonra Hindistanda ehemmiyetli 
bir toplantı yapılacaktır. 

NORVECTE .. 
Londra, 27 (A.A) - Norveç ajansı, 15 

yaşından yukarı ve 65 yaşından küçük 
olan bütUn Norveçlilerin Norveçteki 
:Alman servis!nın mecburi çalışmalnrına 
istirak edeceklerini bildiriyor. 

TUNUSTA 
Tunus 27 (A.A) - Dün Seyid Maho

mede Tunus Beyi unvanı törenle veril
miştir. 

JA A 
Vaşington, 27 (A.A) - Öğrenildiğine 

göre japon hükümeti İsviçreli Zindelin 
Hongonuga beynelmilel kızıl haç murah
hası olarak tayinini kabul etmiştir. 

ARJA. 'J'İH E 
Boyncs Ayres, 27 (A.A) - Hükümet 

milli sanayi ihtiyacını tl'min etmek için 
demir fiyatının kontrolüne karar ver
miştir. 

LiBYA HARBi 
(Ba tarah 1 inci Sahi(ede) 

Bcrlin. 27 (A.A) - Mareşal Antones
konun mart>şal Romele Romar.vanın en 
yüksek nişanı olan cesur Mihail nişanı
m V<'rdıgi öğrenilmiştir. 

Berlin, 27 (A.A) - Şimal Afrikada 
İngilizler yen: hücumlarla daha doğuya 
stırülmüştiir. Müttefik kuvvetler Mers'l 
Matruhun batı ve cenup batı çevresine 
Yarmıslardır. 

Şiddetli hava savaşlarında Alman V<? 

İtalyan uçakları 43 İngiliz tayyaresini 
dü ürmüşlerdir. 

Kahire, 27 (A.A) - Bu sabah dliş
man tayyareleri Süveyş üzerine muvaf· 
fakiyets:z bir akın yapmıştır. Bir Al
man bomb::ı uçağı avcı tayyarelerimiz 
tarafından dü lirülmüş ve mürettebatı 
esir edilmi tir. 

Malta, 27 (A.A) - Resmen bildiril
dı-·ine ror<' İngiliz hava kuvvetleri ta
rafından dün ak,c: m 2 av tayyaresi tah
rip edılmı ir. 

Beri n, 27 (A.A) - Alınan sava tay
yare erı Malt da Lukka hava meydanı
na hücum et · ir. Atılan bü · k ça -
tal · b b 1 r - nklard 

ha rl ra 
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JAPONYAYA TAARRUZ 
* 

Avustralya 
hücum üssü 

olacak 
-----*----

8 i r Japon iaşe 
gemisi bo a
landı 10 t ayya 
re tahrip edildi 

- *Japon lıuuuetleJti Çinde 

ÇORÇIL · RUZVEL T 
---*·---

Müşterek 
bir tebliğ 
neşredildi 

--- *---
~Japonlara 

Alma lara 
ve 

dar-
be er indirmek 
üzere plaı"lar ... 
hazırlandı 

bir şehre uardı.. - *-
Sidney, 21 (A.A) - Avustralya iaşe Mihverin denizaltı laa• 

nazın Con Biyer, hariciye nazın Evan- liyetinin sebep oldUİIU 
sın Birleşik Amerika ve Büyük Bri- 1 blind 
tanyaya yaptığı seyahatin ehemmiyetini zar!lr ar. t~ ti e 
belirterek demiştir ki: zıkredıliyor •• 

B. Evans Avustralyanın Japonyayıı 
karşı taarruz için mükemmel bir hare
ket Ussü olduğuna Amerikan makamla
rım ikna etmiştir. Büyük Britanyada 
da, başka yerlere tahsis edilen Ameri
kan malzemesinin Avustralyaya gönde· 
rilmcsi için İngiltcrenin muvafakatini 
almıştır. 

Melburn, 27 (A.A) - Avustralya teb
liği : Morzbide 18 diişman bomba uçağı 
bir hava meydanını bombardıman et-
mişse de hasar az olmuştur. İsabet alıın 
altı veya on Japon uçağının tahrip edil-
diği muhtemeldir. isabet alan 4 uçağı
mızdan ikisinin mürettebatı kurtulmuş· 
tur. 

Tokyo, 27 (A.A) - Cepheden gelen 
haberlere göre cenuba doğru ilerliyen 
Japon kuvvetleri H unnanda Sang - Si 
hududuna gitmiş ve Siyansana varmış
tır. Bu suretle bu bölgedeki Çin kuv
vetleri bir kıskaç içine alınmış olmak· 
tadır. 

~---,_,,,,_tt,_,,,,_~~~ 

ARJANTiN VE ALMANYA 
----*----

Almanlar Ar j an-
tini gücendir
mek istemiyor 

-*
Arjantin notası Alman 

hariciyesinde ıetlıilı 
ediliyor .. 

Bren , 27 (A.A) - Alınan haberlere 
göre Rio Tersero vapurunun torpillen
mesi htıdisesi hakkında Almanya ve Ar
jantin arasında müzakereler devam et
mektedir. 

cBasler Nahirhten> gazetesi şunları 
bildiriyor: Saüiliiyetli mahfillerde Al
manyanın Arjantinle her hangi bir :zor
luk çıkarmaktan kaçındığı, fakat Arjan
tinin de gemilerinin hüviyetini göstere
cek şekilde hareket lüzumunu gözönün
de tutmasının gerekli olduğu belirtili
yor. 

Boynes Ayrcs, 27 (A.A) - Hariciye 
Nazın B. Soyazu Rio Tersero vapuru-

Vaşington, 27 (A.A) - İngiliz Başve
kili Mister Çörçilin Londraya avdetini 
müteakip aşağıdaki müşterek tebliğ ay
nı zamanda Londrada ve V aşingtonda 
ncşredifmiştir: 

cVaşingtonda akdettikleri konferans
larda B. B. Ruzvelt ve Çörçil müttefik
lerin askeri ve teknik mütehassısları da 
dahil olduğu halde bütlin kıtalarda ve 
bütün denizlerde takip edilecek harbe 
ait bütün umumi ve teknik meseleleri 
tetkik etmişler ve inceden inceye görü
şülerek düşman kuvvetlerini her yerde 
temizleıneğe karar vermişlerdir. Görüş
meler esnasında düşmanın bütün kuvvet 
ve kaynaklan gözönlinde tutulmuştur. 
Müttefiklerin aylık harp istihsalatı he-
nüz azami haddini bulmamış olmakla 
beraber bu hadde yaklaştığı müşahade 
edilmiştir. 

Harp cephelerinin genişliği ve uzaklığı 
dolayısiyle bütün cephelere en sarih va
sıtalar ve tedbirlerle mühimmat ve mal
zeme nakli mevzuları da ehemmiyetle 
tetkik olunmuştur. 

Mihverin denizaltı harbi müttefikler 
aleyhine büyük zararla devam etmekte
dir. İki büyük millet bahriyesinin geniş 
stratejisine dayan::ırak bu kaybın ileri
de telafisi ümit edilebilir. 

Birleşik devletler vurmağa teşebbüs 
ettiği darbeye karşı Rusların mukaveme_ 
tini alkışlarlar ve azimle harp eden Çin
lileri tebrike layik görürler. 

Çinin mukavemetini arttıracak ehem
miyette bir plan japonyaya karşı tat
bik edilecektir. Bu plan mütehnssıslarla 
mlinakasa edilmiştir. Bu plfuıların açıca 
vurulması imkfuısız olmakla beraber tes
bit edilen harekatın Almanyanın Rusya
ya indirmek istediği darbenin tesirlerini 
azaltacak mahiyette olacağı şimdiden 
söylen ile bilir. 

Ruzvelt ve Çörçıl bugünkü umumi 
vaziyetin, daha evvelki konuşmalar sıra
sındaki v::ıziyete nazaran daha müsait 
olduğunu müşnhade etmişlerdir.~ 

Londra, 27 (A.A) - Başvekil Çörçil 
Amerikaya gidiş ve dönüş seyahatini 
6400 beygirlık 4 ınotörlü bir Bristol uça
ğiylc yapmıştır. 

66 yolcu ve 17 mürettebat taşıyan bu 
uçak dlinyanın en büyük hava gemisi
dir. 

nun torpillenmesi hadisesine ait Arjan- HARKOF DOGUSUNDA 
tin notasının diln Almanya hariciye 
nazın Fon Ribbentropa verildiğini bil- (Rnştarafı 1 inci Sahifede) 
dirmiştir. olmakla devam ediyordu. Şimdiye ka-

Stokholm, 27 (A.A) - Unayted Pres dar ileri sUrU!en mütalaalar sahsi dü-
Ajansının bildirdiğine göre müttefikler şünceler mahiyetindedir. · 
hesabnıa Kanadada inşa edilen bir gemi Bazı kanaatlere göre Fon Buk son 
Kanadanın batı sahillerincle bir japon hücumlarını dar bir bölgeye teksif et
dcnizaltısı tarafından batırılmıştır. miştir. Harkofun şimal batısında chem-

Boynes Ayres, 27 (A.A) - Petrol tas- miyetli bir kavuşak noktasının ele geçi
fiye reisi General Olta Barloza şimall rilmesi hakkında henüz hiç bir şey söf
Amerika makamlariyle akaryaktın me- lenemez. Mütehassıslar cenupta ilerleyi
sclelerini görüşmek üzere Vaşingtona şin Alman cenahını tehlikeye düşürece
gitmiştir. Gazetelere verdiği demeçte ğini, bundan dolayı ta::ırruzun Harkof 
Dizel yağ sarfiyatının da benzin gibi 
tahdidi lüzumuna işaret etmiştir. Kopyansk demiryolu boyunca veya 

Boynes Ayres, 27 (A.A) _ Hükümet Volştag istikametinde yapılacağını söy
grubu, bütün gruplar meclisin ya- lüyorlar. Fakat Başkumandanlığın taar
rınki toplantısında reis Hortisin istifası- ruzu bitmiş telakki etmesi, Berlinde ile
nı kabu1c karar vermişlerdir. ri sürülen biribirine zıt mütalaaların 

Boynes Ayres, 27 (A.A) - Arjantin yüksek kumanda heyetinin teşvikiyle 
reisicümhuru Hortis riyaset sarayından yapıldığını göstermektedir. 
ayrılırken 1500 kişi tarafından sessizce. Dogens Nider lsveç gazetesine göre 
ve hürmetle selamlanmıştır. Hortis sa- askeri mahfiller bliyük taarruzun başla
ray bahçelerinde son bir gezinti yaptık- dığını teyit ediyorlar. Sosyal Demokrat 
tan sonra kendi evine gitmiştir. gazetesinin muhabiri ise salahiyetli Ber-

__... __ ,_ __ lin mnhfillerinc atfen bliyük taarruzun 

Ko "U-R FlATINA BAZI başlayıp başlamadığı meselesinin artık 
fi kapanmış sayılması Hızım geldiğini bil-

Z A M l AR YAPILOI dirmektedir. 

( Baştarah l inci Sahifede) 
Knrnnn diğer bir rnnddesi d e şu nok

tayı tasrih etmektedir: ıtKara ve deni2. 
nakil vasıta ve müesseselerine satılacak 
kömürler için zamlı tarife tatbik olundu
ğu takdirde bu zamlardan dolayı ücret 
zammı yapılamaz.> 

Halkı ilgilendiren madde de şudur: 
cKok kömürü fiyat1nrına her hangi bir 
zam ynpılmıyacaktır.> 

Kömüriin maliyetindeki yükselişi 
karşılamak üzere bnzı yerlerden kömür 
pirimi ıı.lınması kararlaştırılmıştır. Knra
nn bu noktası mucibince elektrik snrfe
denlerdcn beher kilovnt snat başına 20 
para, hava .ızındnn beher metre mi· 
kap içın 30 para kömür primi alınacak 
fakat tramvay] ril, tünel<' kömür primi 
tatb k olunmıyacaktır. 

~ 
1 

Sabaha kad~r devam 
ed en bir toplantı 

1 
y a tı .. 

Sofya, 27 (A.A) - Kral Boris 
Harbiye Nazırını kabul ederek 

S uzun bir görüşmede bulunmuştur. 
R DUn ordu komısyonunda 23 milyon 
~ Levalık bir olagan üstü tahsisat is-
ti teyen Nazır Krala izahat vermiştir. ~ 

Bu konusmadan sonra Nazırlar 
Meclisi sa .. t 21 den sabaha kadar 

, devnm cd n bir toplantı yapmış
tır. 
~A'~~J'"/~V~V..CO-A 

INGILIZLER NiKBiN 
* --- 4 ~ --Almanyaya -

h •• J Maarif Vekili Karsa Gitti ucum ar 
Erzurum, 27 (A.A) - Şark vilayetle rinde tetkikte bulunan maarif vekili 

ı k Hasan Ali Yücel bugünkü trenle buraya gelmiştir. Vekil, kısa bir istirahatten yap 1 a ca sonra Karsa gitmek üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

-* Amerikadan 9 otobüs getiriliyor 
Ingiliz t a yyare- .!stıinbul, 27 (Hususi) - Tramvay id=ın;n Amerikaya sip"'"ı ettiği oto
eri Alman sula- büslerden dokuz tanesinin Kahireye geldiği idareye bildirilmiştir. 

rına marn 
döktüler 

- *
Hollanda açıJdarında 
gemilere baskınlar 

yaptılar •• 
Londra, 27 (AA) - Bugün İngiliz 

basınının üzerinde durduğu mesele şid
detli hava akınları meselesidir. Deyli 
Telgraf diyor ki : 
•Almanyanın hayati merkezlerine hil

cum edebilecek durumu muhafaza etti
ğimiz açıkça görülüyor. Bu hücumlara 
henüz Amerikan tayyareleri iştirak et· 
miş değildir. Amerikan uçakları da bu 
hareketlere katıldığı vakit, Almany:ı 
ilzerine yaptığımız ağırlıklar kendini ta
mamiyle gösterecektir.• 

Londra, 27 (A.A) - Hava nazırlığı· 
nın tebliği : Dün gece bomba t::ıyyarele
rimiz düşman sularına mayn dökmüş· 
lerdir. Uçaklarımız düşman hava mey
danlarına, dcmityolu kavuşak noktaları
na ve Hollanda kıyıları açıklarında ge
milere hücum etmişlerdir. 

Uçaklarımızın biri dönmemiştir. Per· 
şembe akşamı Bremene yapılan hava 
hücumunda Alman uçaklarından üçü 
düşürülmüştür. 

Londra, 27 (A.A) - Salahiyetli kay
naklardan bildirildiğine göre az sayıda 
düşman uçağı dün gece doğu İngiltere 
kıyısını geçerek bir ş_ehre hücum etmiş
lerdir. Akın bir saat adar sürmüştür. 
Yangınlar çıktığı haber veriliyor. 

~~~,_,,,,_tt.--~~~ 

SIVASTOPOL ONONDE 
--------*--------

Alman ~ediği-
nin bir kısmı 
kapatıldı 

- *
Mukabil Rus taarruzları 
muuaffak olmaktadır 
Londra, 27 (AA) - Moskova radyo

su dün bütün gün Harkof cephesinde 
şiddetli muharebelerin devam ettiğini 
bildirmiştir. Rusların tanklarla yaptık
ları mukabil taarruzlar, düşmanın gay
retlerini felce uğratmakta ve düşmanı 
hırpalamaktadır. 51 düşman tayyaresi 
düşürülınüş veya hasara uğratılmıştır. 

Londra, 27 (A.A) - Moskova radyo
sunun Pravda gazetesinin harp muha
birinden alarak verdiği habere göre bü
tün gün Sivastopolda şiddetli çarpışma
lar olmuştur. 

Cephede açılan gedik şimdi Rusların 
mukabil bir hücumu ile kapatılmıştır. 
Rus bahriye silahendazları, bir tepede 
üstün kuvvetlerle çarpı.şan müdafileri, 
di.işmanı püskürterek kurtarmıştır. 

Moskova, 27 (A.A) - Almanlar Mos
kovanın etrafındaki" müdafaayı koruyan 
hava yollarını tahrip için inatlı taarruz
hır yapmakta iseler de hiç bir muvaffa. 
kiyet kazanamamışlardır. 

Helsinki, 27 (AA) - Kareli berzn
hiyle Anozir berzahında düşman hü
cumları püsürtülmüştür. Sovyet deniz 
kuvvetlerine tayyarelerimiz darbeler in
dirmiştir. 

~~--,_,,,,_ttııwooıow----

ÇÖRÇIL AMERIKADAN 
AVDET ETTi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

gemi in:...aatının arttırılması için sekiz 
buçuk milyar dolar tahsisat verilmesi 
hakkındaki kanun layihasını ittifakla 
kabul etmiştir. B. Ruzvelt tarafından bu. 
gi.in im.zalan::ıcak olan kanun derhal 
mer'iyet mevkiine girecektir. 
Vaşington, 27 (A.A) - B. Ruzvelt ta

rafından bugün imzalanacak deniz inşaat 
kanununa göre Amerika bu sene için900 
bin ton harp gemisi yapmaktadır. Bun
ların tevzi şekli şöyledir: 500 bin ton 
uçak gemisi, 500 bin ton kruvazör 900 
bin ton kruvazör ve refakat gemileri. 
Amerikan deniz programları tarihinde 
ilk defa olarak zırhlı yapımı derpiş edil
memektedir, 
Vaşington, 27 (A.A) - .Ayan meclisi 

reisi Vnlşın deniz meseleleri hakkında 
izahatını dinlemek için dlin akşam ola
gan üstü bir içtima yapnnşhr. Toplantı
da neler görüşüldüğü hakkında m::ılömat 
verilmemisse de deniz işleri komisyonu 
üyelerinden bazılarından öğrenildiğine 
göre- reis Valşa zırhlı inşaatına dair bah
riye nazırı tarnf ından gönderilen bir 
nM?ktup okumuştur. 

Vasington, 27 (A-A)-Senatonun gizli 
toplantısından sonra bir demeç yapan 
Klark bahriye nazırlığının ı:imdi zırhlı 
in ctm n karar v rdi ıni bild'rmiş
tır. 

Istanbulda bir adam 
kıskanarak aiır 

etresini 
yaraladı 

İstanbul, 27 (HUSU.5i) - Bu gece yine 
kıskançlık yüzünden bir cinayet işlen
miştir. 

Galatada Zürafa sokağında umumi 
kadınlardan Hacer dostu Kemal tarafın-

Makine ve 
'\

1 erilirken -··-= 1 • HARKOF CEPHEStNOE 
VAZIYET 

Londra, 27 (A.A) - Moskova radyosu 
bugün Harkof cephesinde şiddetli mu
harebeler yapıldığını bildirmektedir. 
Ruslar tanklarla şiddetli karşı hücum
lar yapıyorlar bu hücumlar düşmanın 
gayretlerini zorlaştırmakta, kıtalannı 
yormaktadır Almanlar Kütle halinde 
hava hücumları yapmışlardır. Bir kesim
de hava savaşlarında 51 düşman uçağı 
tahrip edilmiş veya hasara uğramıştır. 

KAHiRE VE NiL DEL TASIN· 
DAKI HALK BOŞALTILIYOR 
Sofya, 27 (A.A) - Buraya gelen bazı 

haberler Mısır hükümetinin Kahire ile 
Nil deltasındaki başlıca şehirlerden hal
kın büyük bir kısrnmı boşaltmağa karar 
verdiğini bildirmektedir. ____ ,_,,,,,_ .. __..... __ _ 

ALMANLARA GÖRE 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Moskovada bir hava meydanı da bom
balanmıştır. 

ALMAN TEBL!Ct 
Bcrlin, 27 (AA) - Resmi tebliğ: Si

vastopol kalesi çevresinde Alınan ve Ru
men kıtalan kayalarda oyulmuş mevki-
lerden bazıJannı ve sık ormanlar içinde 
beton sığınaklarla mitralyöz yuvalarının 
bir kısmını dah::ı zaptetmişlerdir. Sivas
topol sularında uçaklarımız düşmanın 
bir torpido muhribiylc denizaltısını ba
tırmışlardır. Düşmanın deniz taşıtlariy
le Kcrç yarım adasına yapmak istediği 
bir çıkartma hareketi, gemiler kıyıya 
varmadan pükürtülmüştür. Doğu cephe
sinin cenup kesiminde bir Slovak teşek
külü, Rusların teşebbüs ettikleri bir ile
ri hareketini püskilrtmüştür. 
Doğu cephesinin merkez kesiminde, 

kıştan beri ana kuvvetleriyle bağlılığı 
kesilmiş olup hava yoliyle takviye edilen 
düşman ibirliklerine karşı yapılan hare
ketler neticelendirilmiştir. Ormanlık ve 
bataklık geçilmez bir çevrede haftalarca 
süren çete savaşların neticesinde düş
man kıtalan yaptıkları yarma teşebblis
lerinden sonra ya imha veya esir edil
miştir. Biz.im kayıbımız azdır. Ruslar 
4000 ölü ve 9000 yaralı verdiler. 19 tank, 
200 top, 700 obüs atar ve mitralyöz, bir 
çok motörlü taşıtlar tahrip edilmiş veya 
elimize geçmiştir.. Temizleme hareket i 
devam ediyor. 

Ladoga gölünün cenup doğusunda 
önemli lbir demiryol kavuşağı bombalan
mıştır. Dün gündüzün 45 Rus tayyaresi 
düşürümüştür. Bizim hiç kayıbımız yok
tur. 

-~---tt,_,,,,_--~ 

Japon kabinesi 
Tokyo, 27 (AA) - Kabine bugün 

toplanarak 1942 - 1943 senesi istihsal 
planını tasvip ebniştir. 

Bu plan istihsal, sevk, dağıtma ve is
tihlak işlerini de ihtiva etmektedir. 

ME~AKLI ŞEYi.ER 
•••••••••••••• 
Balıfıların kulakları 

Balıkların gö1Jeri insan gözleri kadar 
kuvvetli olduğu tesbit edilmiştir. Burun· 
ları da epeyce koku almaktadır. 

Yalnız işitme hisleri pek azdır.. Bu 
itibarla balığa sağır mahluk demek ıe 
mümkündür. 
Yağmur bulutlarının 

üstünde ... 
Yağmur yağdığı zaman bunu yapan 

bulutlar arzımızdan 700 - 1500 metre 
kadar yüksektedir. Bunlar havamızı ka
rartır ve güneşi görmemize mani olw·
lar. Bir tayynre veya balon ile yağmur 
bulutlarının üstüne çıkarsak, gök yüzü
nlin ter temiz olduğunu ve glineşin par
ladığını görlirüz .. 

6 · !er gibi öten lııış •• 
Avustralyada yerlilerin Kookabura 

dedikleri bir kuş vardır. Bunun ötüşü 
tıpkı insanın gülınesini andırır. 
Aşağı yukarı kargaya benziyen bu ku· 

şun..rcngi gayet esmerdir, ötesfnde be
risinde yesil benekleri vardır. 

Kargaya benz mekle beraber di: 
büyüktür Yılan, hn E>re, kert n el" \C 

kliçük memeli hayvanları yıyerek ya ar. 

dan tabanca ile ağır surette yaralanmış.. 
tır. 

Cinayet bir rakı masasında kıskançlılt 
yüzlinden çıkan kavga neticesinde işlen
miştir. 

Karısını 
-*Öldüren kuyumcu 

mahkem ede .. 
İstanbul, 27 (Hususi) - Şişlide karı

sını öldüren kuyumcu 60 lık Artinyanın 
muhakemesine bugün başlanmıştır. Suç .. 
lunun oğullan babalarının akıl muvaze
nesi bozuk olduğunu iddia etmişlerdir. 

Mahkeme suçlunun muayeneye sev. 
kine karar vermiştir. 

~--~,_,,,,_~,_,,,,_~~--

KAH i RE 
BOŞAl..2'11..ACAK 
Sofya, 27 (A:A) - Buraya geien ha· 

berlere göre Mısır hükümeti Kahire ile 
Nil deltasının başlıca şehirlerini boş::ılt· 
mağa karar vermiştir. 

--~~tt~~~--

SON ASKERi VAZIYET 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

mevziler inin önüne kadar sokulma.sı ih
timali vardır. 

Acaba Romel derhal asıl mevzileı·a 
hemen taarruza başlıyacak mıdır? .. Bu 
hususta başlıca iki fikir ileri sürülüyor: 

1 - Verdiği bir meydan muharebe
sinde muzaffer olmuş bir kumandan sı
fatiyle Romelin manen sarsılmış düş· 
man üzerinde daha büyük bir muvaffa· 
kiyet ka7.anmak için hiç vakit kaybet
meden İngilizler üzerine atılacağı fik· 
r idir. 

2 - Yahut daha ihtiyatlı düşünenJe.: 
ise, Romelin daha esaslı hazırlıklardan 
sonra bu taarruza gireceği kanaatini 
beslemektedirler. 
Mağlup olmuş bir düşmanı vakit kay· 

betmeden takip etmek ve yine vakit ge
çirmeden tutunmak üzere olduğu yer
lerden söküp atmak en esaslı biı harp 
kaidesi ise de, maatteessüf bu her yerde 
ve her zaman tatbik olunamaz. Bazan 
hiç umulmadık mağlubiyetlere uğramak 
imkanını hazırlar. 72 .s::ıatlik bir yürü
yüşle Mersa Matruh önlerine gelen Ro · 
mel kuvvetleri yıpranmış ve yorulınu~ 
bir haldedir. Yaya kuvvetler de rnotör
lü kuvvetleri yorgun ve yıpranmış bir 
halde geriden gelmektedirler. Bunl::ırın 
harp sahasına gelmeleri on günlük bir 
Clivadır. Yalnız, ve zayiata uğramış ikı 
motörlü ve üç zırhlı ttimenle taarruzun 
muvaffakiyetli bir netice veremiyeceği 
anlaşılıyor. Romel bir defa mağlöbiyete 
uğrarsa bundan sonra tesebbüsü İngiliz· 
lerin elinden belki de güç alır. Çok üs
tad bir komutan olan Romclin ihtiyat· 
sız harek et edeceği pek te sanılamaz. 

Almanya - Rusya harbine gelince : Si
vastopol muharebelerinde henüz e11e 
tutulur bir n et ice alınamamıştır. Sivas
topolda sokak muharebeleri olduğuna 
dair verilen haber de teeyyüt etmemiş· 
tir. Sivastopol muharebelerinin daha 10 
15 gün devam edeceği hakkındakl kana
at yavaş yavaş kuvvet bulmaktadır. Al
manların buraya yeniden dört tümenlik 
kuvvet getirdikleri haber veriliyor. 

Harkof önünde devam eden muhare
belerin şimdiye kadar vukubulan mu
harebelerin en şiddetlisi olduğu gelen 
haberlerden anlaşılıyor. Almanların bu 
taarruzu yine bir takım tefsirlere mev· 
dan açıyor. Bir kısım bunun büyük ta-
arruz olduğunu kabul ediyorlar, İngiliz· 
ler de bu fikirdedirler; Almanlar ise bii
yük taarruzun b~nüz başlamadığını id
dia ediyorlar, bizim de kanaatimiz böy
ledir .. 

----~tt~----

OZOM REKOL TESI 60 
BiN TON 

(Ba tarafı 1 inci Sahifede) 
tün rekoltesini, geçen senenin 58000 
tonuna mukabil bu sene 75000 ton ola· 
rak tesbit eylemiştir. Tütün rakamları 
muvakkatır. Daha ciddi malumat top
lanmak üzeredir. 

* A Manisa rnıntakasından alınan malu-
mata göre bu sene Mnnisada üzüm ga
yet boldur. taneleri de irileşmektedir. 
ilk çekirdeksiz yaş üzüm mahsulü ancak 
bu hafta başında piyasaya çıkacaktır. 
Her ne kadar dün lzrnire civardan tur• 
fanda yaş üzüm gelmiş ise de bu üzüm· 
ler kemale ermemiş ve tamamen olğun· 
lnşmamı tır Bu itibarla piyasaya gel
miıı ırayılomaz. 

llk kuru üzüm m h ülü Mani a ve iz• 
mir borsal rınn temmuz ayının ıkincl 
yarı ındarı sonra gf'lecektir. 


