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ran m"in.:t recatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet ese-rlerinin bekçisi aabahlan çıka,. aiyaai gazetedit-. 

Do~u 
Savaşı ve 
Aln anya 

---•·---
ŞEVKET BİLGİN 

Doğuda şiddetli savaşlar oluyor .. Bu 
muhakkak. •. Fakat bir kasırga gibi yer
le göğü titretecek olan Alman taarru· 
zundan hila haber yoktur. Bu gecikme
yi icap ettiren sebepler ne olursa olsun, 
Almanların doğuda mukavemet edilmez 
iistünlüklerini çoktan beri kaybettikleri 
bir hakikattir. Hatta Rusların hali te
§ebbüsü tamamen dii manlanna terket
memck için azimli bir gayret sariettik
leri de me)'dandadır. Halbuki, Almanlar, 
1941 haziranındakine nazarcn şimdi da
ha elverişli mevkidedirler. Sovl etlerin 
kalbine kadar sokulnıu lardır. Leningra. 
dı, Moskoval ı zaptetmek, Kafkaslnra 
akın etmek için önlerinde büyük mesa· 
feler yoktur. Şu halde hamlelerinin hı Harkofun şiddetli nıuharebele-re sahne olduktan sonra alınmış bir -resmi 
zını gevşeten, darbelerinin tesirini azal- -----------------------------
tan nedir? 

İstila ettikleri topraklann baştan başa 
harabe halinde olması mı? 

Kömür. ve tevzii satışı 
Taşın iş]erini düzene koymakta rast

ladıkları zorluklar mı? 
Ukrayna ve Beyaz Rusya halkının 

husumeti mi? 
Rus ejderinin kopanlan başlanna rağ

men yine dipdiri ayakta durması mı?. 
Yoksa Alman taarnız kudretinin hırpa
lanmış olması ın1? 

11-0hlm esaslar 
kabul olundu 

Ruslar, bilhassa bu sonuncu sebebi 
kuvvetli görüyorlar. 1941 savaşlannda 
ve kış harbinde Alman ordusunun en 
ı;eçme birliklerini kaybettiğini iddia edi
yorlar. Buna mukabil Kızılordunun her 
"bakımdan daha ziyad~ kuvvetlendiğini, 

Hallı dağıtma blrlllılerı ne vazife • Ev baıına ve ... 
PUecelı lıömüP mllıdarı • Muhtelif mıntalıalarda 

. yalıılabllecelı lıömürlerln cinsi .. 
Alman harp metodlanna daha i)i alıştı- Ankara, 29 ( Telefonla ) - Kömür sa
i'tnı söyliyorlar. Sivastopol müdafileri· tış ve tevzii talimatnamesi alakalılara 
nin gösterdikleri sürekli mukavemet te tebliğ edildi. Teshin sobaları için veri
Bus ordusunda §a§ıla~ak bir değişikliğe lecıek. i~tiya~ beyannameleri .halk. dağıt
aJametü ma bırlıklcrı tarafından tasdık edilecek-

Biitü:·İnmlara :rajmen Almanların tir. Şehir ve kasabalarda teshin kömü
l>ekleneo biiyük taarruıalannı yapacak- rü sc:tınnŞa izinli ajanl~, ~ayil~r satışa 
Ja .. hes· dlr zı top-kOn bir za. ~yetlı olduklan komilrlerı defter-

n şup ız • • ra 3 -; lerıne kaydedeceklerdir. Ankara ve ts-
fe~ .~~~anı!1 ım~gı karşısında tanbulda soba başına teshin için senede 
büt~n umıtlerini doguda kaz~__nacaklan en çok iki ton kok istenebilir. Ancak bu. 
kat ı zafere ~lamışlard?"· _Dıger tara(- susi ikametgahlar için soba adedi ne 
tan kış harbınm çok müthiş hattıraları olursa o1sun verilecek kok miktarı beş 
Alman milletinde bir sabırsı.zlık uyan· tonu geçemez. 
dırnuştır. Haftalar, aylar geçtik~e bu sa- Diğer vilayetlerde kömür tevzi mües
bırsızhğın endişeye çevrilmesi muhte. sesesince verileceği bildirilecek olan kok 
meldir. Durum hangi baJaından mütalan kömürü ve diğer kömürler için de bu 
flliJirse edilsin Führerin ınilletine bir hesaiba mütenazır olarak lüzumlu ted
bç defa vadettiği kat'i zaferi yine Rus- birler en büyük mülkiye amirlerince alı-
yada anyacağı muhakkaktır. Olaylar ( Sahife 4, Sütun 1 de ) 

"Midvay,, darbesi 
---·•·---

Japonların 
verdikleri 
kayıplar 

* 4 uçak gemilerinin 
battığı muhakkak 

Sovyetlere ~öre 
---*·---

aziler her 
yerde püs
kürtüldü -·Sivastopol dayanıyor, 

Kursk istikametinde 
yeni harp baıladı 

Moskova, 29 (A.A) - Sovyet tebliği : 
Kıtalarımız 28 haziran gUnü Kursk isti
kametinde taarruz eden Alman kıtala
rile harbe tutuşmuşlardır. 
Diğer kesimlerde ehemmiyetli bir de

ğişiklik olmamıtşır. 
ALMAN UÇAK KAYBI 
Son hafta içinde hava muharebelerin

de, hava meydanlarında ve uçaksavar 
bataryalanmız tarafından 381 düşman 
uçagı tahrip edilmiştir. 
sıv ASTOPOLDA 
Moskova, 29 (A.A) - Gece yarısı 

neşrolunan Sovyet tebliği : Sivastopol 
müdafaacıları düşmanın şiddetli hücum
lannı püskürtmüştür. Bir teşkilimiz üç 
günde 16 düşman hücumunu püskürt
milŞ, 7 tank ve iki havan bataryasını 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

1
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Almaııılara göre 1 
(•·-·-· -·- -·-·- -·-·- .... 
Sivastopo -
da yeni yer

ler alınd 
---··---

Volkhofta Rusların 
yarma teşebbüsle

rinden eser kalmadı 
-*-7 hazirandan beri Sivas· 

topolda, şubattan beri 
Vollıhofta bir ~olı esil' 
ve malzeme alındı.. 

Bcrlin, 29 (A.A) - Alman resmi teb
lıği : Sivastopol müstahkem mevkii böl· 
gcsindc Alımın ve Rumen kıtaları ehem· 
miyetJi hava teşkillerinin de yardımi
le cüretli bir taarruz yaparak Çarnapa
kalı zorlamışlar, Tapmuni tepelerinde 
kuvvetli tahkim edilmis mevzilere gir
m:şlerdir. 

Sivastopolun zaptı için 7 hazirandan 
28 hazirana kadar yapılan muharebeler
de düşman 15677 esir vermiştir. 221 top 
462 bomba atar elimize geçmiş veya tah· 
rip olunmus, 2529 istihkam işgal olun
muş, 112644 mayn toplanmıştır. 

DONEÇTE 
Doneçin doğusunda düsmanın zırhlı 

kuvvetlerle desteklediği mevzii taarruz· 
lar tardedilmiş, 15 tank tahrip olunmuş
tur. Bu muharebelerde, Don havzasın· 
da dü man için büyük ehemmiyeti hA:z 
iaşe istasyonları gece basılmış, 14 mal
zeme treni bombalarla tahrip edilmiştir. 

MERKEZDE 
Merkez böl!! inde hücum kıtalarım1z 

o.. na 900 olü 352 e ir verdirmiştir .. 
Knr ı koyma b tnryalarıınız 216 istih 
kfun tnhrio etmi !erdir. 

(Sonu 'ahüe 2, Sütun 2 de) 
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§ AKOEN ZDE -
-

lltalyan donan-1 
1 ması yen· ka-1 
i yıplar verdi ! 
s Bif' rnulaaf'ebe gemisi~ 
~ toPpUlendl, bir lıf'U• ~ 
~ vazör batırddı.. .. ~ 
5 İskenderiye, 29 (A.A) - Ussüne S 
- 1 -: dönen bir ngillz denizaltısı müret- S 
E tebatının ~ildirdiğine göre bu de· S 
5 nizaltı Akdenizde Vittoriyo sınıfın· 5 
S dan bir muharebe gemisınc bir tor- E 
E pil isabet ettirmiştir. Torpilin isabe- E 
Etinin meydana getird"ği şaşkınlık E 
E çok büyük olmuş ve denizaltı bu de- E 
~ fa yedekte götürülen Tı:ranto sını- E 
E fından yaralı bir kruvazöre iki torpil : 
S daha isabet ettirmiş ve kruvazör üç~ 
:: dnkikada batmıstır. E 
:.ı 1111111111111111111111111j1111111111111111111111111111111 l:'I 

gerçek zaferden bahsedebilmek için ge. 
niş topraklann zaptı lifi olmadığını, 
düşmanı mukavemette devam edemiye
eek bale koymak 1izım geldiğini göster
nıiştir. Bu sebeple Alman başkuman. 
tlanlığının doğuda arasız jnılıa harpleri. 
le bu kafi neticeyi temine çalışacağı 
"bildirilmektedir. Yani Alınan taarruzu, 
ne sadece Leningradm. ne Moskovanın, 
ne de Kafkaslann zaptım hedef tutan 
bir taarruz olmakla kalmıYacak, her 
§eyden evvel Kızılordunun bnbasını is
tihdaf edecektir. Kat'i darbe, ancak dü;t
manı harp dışına çıkarmaktan ibaret 
olabilir. Halbuki Ruslar, jcap ederse 
Volganın ve Urallann arkasına çekile. 
rek mukavemette devam edeceklerini. 
hatta müttefiklerin işbirliği sayesinde 
buna lüzum kalmıyacağıru söyliyorlar. 
Müttefiklerin i birliğinden kastJan ikin. 
ri cephe olduğu besbellidir. l'foskova 
Doğudaki Alman tazyikinin azalmasına 
sebebiyet \'erecek ikinci bir cephenin 
açılmasını merakla bekliyor. Bugünkü 
§artlar böyle bir cephenin açılmasına 
müsait olmasa bile kıştan evvel bunun 
cer~klcşcceğini lru\'Vetle ümit ediyor.: 

-·-2 ağır Jıf'auazörlePI, üç 
mulaPlplePI de IJattı, t 
papça ,,,,,.p gemllerl 

hasaa uğradı.. 

SON ASKERi VAZİYET 

Almanlar, Doğuda kat'i netice alabı
lirler mi? 

Bazı askeri münekkitler bunu ınüm· 
kün farzetmek kabil olsa hile Kızılordu
yu devirmek için Almanya ve ortakla· 
nnın diiçar olacaklan kayıplar o kadar 
miithiş olacaktır ki bu zafer Dirfü,iiP za: 
ferine benziyccektir .. n diyorlar.. "fanı 
müttefikler bu takdirde mihverin ,t\Dg
lo Saksonlarla harpte devama muktedir 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Pearl Harbor, 29 (AA) - Bahriye 
nazırlığının bir tebliğinde deniliyor ki: 
Midvay deniz muharebelerinde Japon 
donanmasının uğradığı kayıplar hakkın
da alınan bütün raporlann tetkiki bit
miştir. Şimdi tam listenin neşri mümkün
dür. T esbit edilen kafi neticelere göre 
Japonların kayıpları ıunlardır: 

Agaki, Kaga, Karyo, Kiryo uçak ge· 
mileri. Bunlar içlerindeki 2 7 3 uçakla be
raber batmıştır. Uçakların mürettebatı 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

Almanlar Harkof civa
rında taaruza geçtiler 

Mısır llGPbl IJüyölı blf' esl'Gf' pePdesl llf'lıasında 
deuam ediyor, göf'Ünüş ingUlzlerln aleyhinde .. 

fer kavuşakl:ın ile ;y_ollardan bahsedil
memesi Alınan harekltmm buralarda 
pek o kadar alabild!ğine ileriye gitme
diği kanaatini uyandırmaktadır. 

MarC§al Mannerhaym 

YENi BiR MÜLAKAT 
..._ __ . __ _ 

B. Hitler,ve ma
reşal Maı er

ha_rm buluştular 

'Mersa Mat 
h, daMih 

---*·---
logiliz orduları doğu· 
ya doğru çekilmeğe 

devam ediyor 
---k-

A l ma nl ar 6 bin esir al• 
dılılarını, 36 tanlı, blf'çola 
batllf'ya tahf'lp ettlfıle· 

Pini blldlrlyof'laf'
Berlin, 29 (A.A) - Alman resmt teb

!ği: 
• ... -•- Şimali Afrikada Mersa Matruh bölge.. 

Mülalıatın son zafere sinde tngilizler yeniden mağlup edilmiş-
hadar. dayanmalı azmi· ler ve doğuya çekilmek zorunda kalmıJ-

1 ı lı **'Ati !ardır. Dilşman tank itibarile ehemmi-n em~ e •• _, yetli kayıplar vermiştir. Mersa Matruh-
IJildirıliyor- taki kuvvetli istihkamlar ve müdafaa 

Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. Ajansı mevzileri kuşatılmıştır. Alınan ve ttal
Fin kumandnnı mareşal Mannerhaymin yan ihava teşkilleri dilşman mevzilerine 
Führeri ziyareti hakkında şu tafsilib tesirli taarnızlar yapmışlar ve ricat eden 

düşman kıtalannı bombalamışlardır. 
Av teşkillerimiz harp bölgesindeki hare
ketlerinde hiç bir kayıba uğramadan 10 
düşman uçağı düşürmüşlerdir. 

veriyor : 
Mülakat Führerin karargahında sami

mi bir hava iç!.ııdc yapılmıştır. İki as
ker, milletlerine kazandırdıkları hürri
yeti ebediyen muhafaza ettirmek için 
birleşmiş iki !'derdir. 

Marcc:al Manncrhrıyın 27 haziranda 
Führcrin karargahına en yakın bir tay

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

AKDENtZDE 
Akdenizde lbir Alman denizaltısı Hay .. 

fa açıklarında 5000 tonluk bir İngiliz 
petrol gemisini ve diğer lbir ticaret va• 
purunu ibatırmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

Mısı1' hudutlannda ça7'plfcı• 1ngiliz tanklanndan biri 

Ovacık köyü cinayeti davası 

Veeahet hakkın· 
dakl karar: Idam 
Hasan Sayan "30,, seneye mahkum oldu 
Koca Jıatili ve seugDlsl ,,,.,._., temyiz edlyof'laf' .. 
Çeşmenin Ovaclk köyü cinayeti mu· 

hakemesi, bir çok saflıalar geçirdikten 
sonra neticelenmiş, Ağır ceza heyetı 
kararını vermiştir. 

Hatırlarda oldµğu üzere, Çeşmenin 
Ovacık köyünde sakin bir iş hayatı ge
<:iren Rıdvan Altın adında bir adam, köy 
civarında yıkılmış bir duvarın altında 
ölil olarak bulunmuştu. Köy balkı bu 
işi olsa olsa Rıdvanın genç kansı Veca· 
het Altının, Rıdvanın yanında çalışan 
gündelikçilerden Hasan Sayanla birle
şerek yaptıklannı ileriye sürmüş, iş :ı,u 
yolda zabıtaya aksettirilmiş, yapılan 
tahkikatta Vecahet Altınla Hasan Sayan 
arasında gizliden gizliye devam eden bir 
gönül macerasının mevcudiyeti meyda· 
na çıkmıştı. 

OHDAKJKA , 
••••••••••• 

logilizler "Mersa Mat• 
ruh,, un düştüğünü 

bilmiyorlar 
---*·---

ingUlzleıe neılceden 
lindtll, çölde ndsD gö..aı~ 

mendf .,,,. """P .,..,._ 
Radyo gazetesinin resmen bildirildiğ; 

kaydiyle verdiği habere göre Alm&nlar 
doğu cephesinde Harkofun 200 kilomet· 
re şimalinde ve Orelin 100 kilometre 
cenubunda dün sabahtan itibaren bil· 
yük bir taarruza geçmişlerdir. Bu taar
ruzun ne gibi hedef güttüğü henüz hiç 
hilinmemekle beraber, cephenin başka 
bir noktasında yapılacak taarruz hak
kında Sovyctleri şaşırtmak ve yahut asıl 
taarruz cephesine Sovyetlerin buradan 
asker kaydırmalarına marn olınak için 
yapılmış olması ihtimalleri vardır.. Hcı
halde bu taarruzun büyük Alman taar
ruziy le mühim bir alAkası olsa gerek
tir. 

Sivastopol hA1A mukavemet göster
mektedir. 

Genç 8ir kadın olan V ecahet Altını~ 
yine kendisi gibi genç bir delikanlı olan 

(Sonu Sahife Z, ütan 4 te) 

_.,_ 
Londra, 29 (A.A) - Resmi mahfıl· 

lerde Mersa Matruhun dilştUğU hakkın· 

Japon donamnasmın ağır kayıplara ı . 
gösteYir hanta 

.,,1tANA.O~ 

1ı1 clvay acUısını ve etrafını 

Harkof muharebelerinden son bir kaç 
gün içinde kapalı bir şekilde bahsedil
meğe başlanmıştır. Bu durum neticer;i 
olarak cephede ne türlü deği.ş!klik ol
duğu zikredilmemiştir. Harkofun doğu 
bökesindeki mühim yerlerden, ıUneodi-

(Sonu Sahife Z, SGtan 1 de) '--------------- daki Alman ve İtalyan iddialan hak· 
kında hiç bir haber yoktur. Bunual'! 
beraber Ohinlekin burasını OOşaltarak: 
kuvvet tasarrufunda bulunmuş olmasa 
da muhtemeldir. Ohinlekin vazifesi, eli 
mOaait müdafaa yerini buluncaya kadar 
harpten çekinmekür. Vaziyet ciddt ol· 
makla beraber ümitsiz değildir. 

Kahire, 29 (A.A) - Çö1de tanklar ve 
zırhlı kuvvetler arasında şimdiye kadar 
görülmeınlş bir çarpıpa olmaktadır. 

Sekizinci ordu Romelin kuvvetli hit
cumlanna karşı koymaktadır. 



SAHiFE 2 

7 oordinasyon kararları 

Bazı kam.yon 
satın alınıyor 

ffülıümetçe satın alınacafı lıam;ı;onıar Jıaıig~Jcri 
Çift~iye ziraat aıetıe ri temin etmelı için ... 

Ankara, 29 (R. G.) - Yarın resmi ga-' rihinde plakaları alınmış bulunan bütün 
zetede çıkacak olan üç yeni koordinas- kamyonlar, değer fiyatlariyle Ticaret 
yon karannın hülasası şunlardır : vekfileti tarafından satın alınacak v~ 
ı - Hükümet çiftçiye dağıtılmak üze- bunların çalışmaları şekli Ticaret veka

re alet ve malzeme teminine çalışmakta leti tarafından tensip ve başvekalet ta· 
ve bunları çiftçiye hatta maliyet fiyatın- rafından tasdik edilecektir. 
dan bile ucuza vermektedir. Çiftç:nin bu Bu tensip ve tasdikin manasına alaka· 
husnstaki ihtiyaçlannı temin için ica- Iıların nazarı d 0 kkatini celbetmek lazım. 
hında hariçten de ziraat alet ve malze- dır. Bu mana şudur : 
mesi mubayaasına dair olan yeni karar- Her hangi bir maddenin hiLltümetçe 
la Ticaret vek!iletine yeniden 1.800.000 ihtiyacı olanlara tahsisi, Milli Korunm;ı 
liralık tahsisat verilmektedir. kanununun 14 üncü maddesine temas 

KAMYONLARA EL KOYMA eder. Bu maddeye göre tahsis edılen heı 
2 - İkinci karar memlekete ithal hangi bir şeyi veya maddeyi o işe has

olumanı kamyonlar hakkındadJ.l". Harbin retmek mecburidir. Bunlann müsaade
ôevamı yfizünden kamyon ithali azal- siz satılması, başkasına devir veya ter· 
mıştır, bu .sebeple de kamyon noksanlı- hin edilmesi de ağır cezaları mucip suç
ğı artmıştır. Memlekete kamyon ithali lardır. 
serbest bırakıldığı takd'.rde bunlar asıl 
ihtiyaç sahiplerinin ellerine değil, en PETROL ÇALIŞMALARINDA 
çok para verenlerin eline geçecektir. MESAİ 

Yeni karar bu düşünceye de isfürn.1. 3 - Üçüncü karar petrol oCisi ile p~t-
etmektedir. Karara göre gümrükten çı- rol atelye ve müesseselerinde iş saatle
kanlrnış veya çıkarılmak üzere buluna:l, rine günde üç saate kadar fazla mesai 
seyrüseferde olsun olmasın 6/8/940 t.a- ilavesini temin etmektedir. 

Birinci grup atletizm birincilikleri 

lzmir bölgesi atletleri 
birinciliği kazandı 

Antalya atletleı-1 Uıincl, BaJılıesirlUer iiçiincii, is
parla atletleri de dördüncü oldular 

İsparta, 29 (Hususi) - Birinci grup 
:Atletizm birincilikleri Antalya, Balıke
sir, Denizli. İzmir ve İsparta bölgeleri 
atletlerinin iştirakiyle yapılmıştu. Mü· 
sabakalara b~lanmadan evvel Atatilrk 
anıdma gidilerek çelenk konulmuş ve 
bayrak çekme merasiminden sonra mü
sabakalar açılmıştır. 

Neticeler şunlardır : 
100 ve 200 metre koşuda bmirden 

:Atilla, 400 metre koşuda İzmirden Halit 

SON ASKERi VAZIYET 
~ ı lnd Sahifede) 

AFRİKADA 
.Almanlar çöl muharebeleri hakkmd:ı 

fevkallde bir tebliğ neşrederek Mersa 
Matruhun şiddetli bir mukavemetten 
sonra cebrt taarruz neticesinde zaptedil· 
diğini bildirmişlerdir. 
Mareşal Romelin bu seri muvaffaki· 

yellerini doiuran lrnillerin neler oldu-
ğunu buradan kestirmek biraz güç olur. 
İki, üç seneden beri tahkimine başlan
Drul ve zaman zaman da tahkimine de· 
vam edilmiş olan Mersa Matruhun ta· 
arruzlara bir gün bile mukavemet ede· 
miyerek düşmesindeki sır ve muamma 
henüz aydınlanmamıştır. Ya İngilizler 
uğradıkları ağır kayıplar yüzünden çok 
s~rsı.lmışlardır ve mıikavemet kudretini 
kaybetmişlerdir, yahut ta askerleri iyi 
dövüştüğü halde tank zayiatı telafi edi
lemediğinden mihvere karşı koyama
maktadırlar. 

Kahire İngiliz tebliği, Mersa Matru
hun düşmesini tamamiyle teyit eder bir 
mahiyette değildir. Fakat vaziyetin ka· 
nş1k ve karanlık olduğunu, tanklar ve 
seyyar kuvvetler arasında gayet şid
detli muharebeler cereyan ettiğini ha
ber veriyor. Görüünşe göre harekat 
merkez ve Kantara arasındaki kanala 
doğru inkişaf ediyor demektir.. Eğer 
İngilizler rical eden kuvvetleri vaktinde 
kanalın müdafaa~ına yerleştiremezler 
ve kanalı da elden çıkanrlar~ bt.mdarı 
sonra tutunmaları ancak büyük bir ta-· 
lih eseri olacaktır. 

Son gelen haberlerden Romelin geri
deki kuvvetleri beklemeden sadece ~ı
c1eki motörlü ve 7.ırhlı kuvvetlerle taar
ruz ettiği anlaşılıyor. Romelin bu suret
le ileriye atılması İngilizlerden esaslı 
bir mukavemet görmediğine işaret ola· 
bilir. Henüz tamaıniyle aydınlanınıyar. 
noktalar mevcut olmasına rağmen Mısır 
muharebesinde durum İngilizler için el
verişli gitmemektedir. 

MEMUR ARANIYOR-
Büromuzda ilan memurluğu mün 

haldir. Askerlik :fiili hizmetini ve ihti: 
yatlığını yapmış muhasebe ve muhabe
re işlerine fişina ve en aşağı orta mektep 
mezunu olan talipler ellerindeki vesaik
lc Tiirk maarif cemiyeti resmi ilan :ı
lcri bilrosuna müracaatları. 

Unsal, 800 metre koşuda Ali Türk, Bal
kan bayrak müsabakasında İzmirdcn 

Halit, Cirit atmada Denizliden Nuri Tu
gay, üç adını atlamada İzmirden Hi.lıci. 
sırıkla atlamada Niyazi birinci gelmiş· 
lerdir. 

Neticede İzmir birinci, Antalya ikin
ci, Balıkesir üçüncü, İsparta dördüncii 
ilan edilmiştir. 

Müsabakalarda kazananlara vali ta· 
rafından mükMatlar verilmiştir. 

ALMANLARA GORE 
(Baştuah 1 ind Sahifede) 

Şubat ayı içinde ikinci Rus taarruz 
ordusiyle 230 ve 235 inci orduların bazı 
kısımlan şimalde Volkhof buzları üze
rinde ilerliyerek Alman hatlarında de · 
rin bir cep açmağa muvaffak olmuşlar 
dı. General Lindeman kumandasındak: 
Alman kıtaları general Kellerin idare 
ettiği hava b:rliklerinin yardımiyle fo. 
na havalara ve geçilmez araziye rağme.:1 
aylarca süren çetin çarpışmalardan son
ra ilkönce bu düşman gruplarını mu 
vasale yollanndan ayırmağa, sonra ted · 
ricen çevirmeğe, bugün de kat'i olarak 
yok etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Volkhofu geçerek Leningrada yard•m 
etmek için büyük vasıtalarla hazırlana.1 
Rus yarma teşebbüsü böylece aklın kal 
dıktan sonra düşman için &ğır b'.r mağ· 
lubiyetle sona ermiştir. Ruslardan 3275!1 
esir alınmış, düşman 649 top, 171 tank, 
2904 mitralyöz,bir çok bomba atar ve 
otomatik tabanca kaybetmiştir. Düşma· 
nın uğradığı kanlı kayıplar, esir sayısı· 
nın bir kaç mislidir. 

BOMBARDIMANLAR 
Ağır ordu bataryaları Leningradda 

endüstri tesislerini ve Kronştadda düş
manın deniz tesislerini tesirli ateş altına 
almıştır. Murman.sk kesiminde pike ve 
sa .. ·aş uçaklarımız düşmanın denizyolu 
münakalelcrine taarruz etmislerdir. Re
fakat avcılarımız, kendileri hiç bir ka 
yıba uğramadan 12 düşman uçağını dü
şürmüşlerdir, 

---o---
MİHVER UÇAKLARI 
CelJelüttarıqa saldırdı 
Cebelüttarık, 29 (A.A) - Sabaha 

karşı üç düşman uçağı Cebelüttarığa hü
cum etmişler, şiddetli baraj ateşi kar
şısında bir zarar yapamamışlar ve hır 
kaç bomba attıktan sonra çekilmek zo
runda kalmışlardır. 

Bertin, 29 (A.A) - D. N. B. ajansı
nın Lalinendan öğrendiğine göre Cebc
lüttarık bir çok tayyareler tarafından 
hombardıman edilmiştir. Askeri uçak 
meydanı üzerine düzinelerle bombalar 
diişmüştür. Meydanda bulunan bir çok 
tayyare harap olmuştur. Karşı koyma 
bataryaları faaliyete geçmişse de ateşi 
neticesiz gibidir. Tayyare meydanı te
sislerinde yangınlar çıkmıştır.. Alevler 
Lalinea ve Aljezirastan görülmüştür. 
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Bacada Manifaturacı 
Hasan Uyar mal!lıtim 

oldu ••• 
Bucadn manifaturacı Hasan Uyar, Sü

merbanlttan aldığr kaput bezlerini sat
mamak suçundan dün milli korunma 
mahkemesinde muhnkeme edilmiş, ne
ticede suclunun: 90 lira ağır pa:ra ce2asi
l1? ınahkmniyetinc. 11') gün ticarethanesi
nin seddine ve bu mi.iddet zarfında tica
retten men'ine, kaput bezlerinin musa
deresine k.aTaT vttilmistir. 

GOMFJ, MüESSESES1 SAHtBt 
MAHKF..MEDE 
75 kuruştan satılması icap eden pa

muk yağlarını 92 kuruştan sattığı iddi
asile milli korunma mahkemesine veri
len Gomel müessesesi sahibinin durus-
mac:ına dün de devam edilmiştir. , 
İddia makamı maznunun 3 seneden 

10 seneye ltadar ağır hapsini ve 1000 li
radan 10 bin liraya kadar ağır para ce
zasile mahkumiyetini ve yağların musa
deresini talep etmiştir. 

Maznunun müdafaa vekilleri bugün 
yazılı müdafaalarını vereceklerdir. 

--- o- --

Pir·inç getirildi -·-Dün 1zmire 60 ton pirinç getirilmiştir. 
Şehrimize getirilmek üzere yolda daha 
40 ton pirinç vardır. Bu yüz ton pirinç 
halka tevzi edilecektir. 

--- o---
VİLAYET 
Daimi Encümeninde 
Vilayet Daimi encümeni dün vali ve

kili B. Nuri Atayın reisliğinde toplan 
mış, bazı işleri tetkik eylemişt!r. 

--- o- --
BELEDİYE İŞLERİ VE 
KADINAHELE 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün belediye inşaatını, Dr. Behçet Uz: 
Çocuk hastanesindeki inşa ameliyesini 
tetkik etmiş, bilfthare temizlik işleri da
iresine giderek şehrim:ı:in temizlik mev
zuunu tetkik eylemiştir. 

Son aylarda belediye temizlik amelesi 
bulmak hususunda zorluk çekmektedir. 
Erkek amele yerine tecrübe edilen ka
dın tem:zlik amelesinden beklenen neti
ce alınamam~tır. 

Asri Kabrbtan 
Düzeltiliyor-
Beiediye Asri kabristanın yollarını 

tanzime karar vermiştir. Belediye fen 
heyeti bu hususta tetkikat yapmaktadtt". 
Kabristan bir park hal:ni. alacaktır. 

--- o---
BELEDİYECE 
Cezalandırılanlar .. 
Yolları kirleten ve yerlere tükürdük-

leri görülen yedi kişi belediyece tecziye 
edilmiştir. 

--- o- --
/ VZVHLER 
'J'ESLİM EDİLİYOR 
Geçenlerde İngilizlere satılan 2300 ton 

kuru üzümün teslimine devam edilmek
tedir. En mühim kısım teslim edilmişir. 

--- o- --
KOMUR İH'J'İY ACI 

Yakın günlerde deniz yoliyle İzmire 
mühim mikdnrda kok kömürü ve hır 
mikdar da zero diz maden kömürü ge
tırilccektir. Kışlık kömür ihtiyacının 
stok edilmesine kömür müessesesi tara
fından başlanmıştır. 

---o---
ZABITADA 

3 liraya bir elımeJı Jıartı 
Karantinada 177 inci sokakta Müke:r

rem Andiç tarafından Mustafa adında 
birine üç liraya bir ekmek kartı satıldığı 
:ddia edilmiş, Mükerrem tutulmuştur. 

HARMANDA 
Buğdaylar yandı •• 
Tire kazasının Kahrat köyü civarında 

bir harmanda dikkatsizlik neticesinde 
yangın çıkmış, buğday harmanı tama· 
men yanmıştır. Maddi zarar büyüktür. 

Şemllıler Jıöyünde 
ff ırsızlıJdar-
Karşıyakarun Şemikle:r köyünde otu

ran Mukaddes Öztur ile komşusu Üm· 
mehanın evlerine hırsız girerek bazı eş
ya çalmıştır. 

YENİ KÖYDE 
BİR HIRSIZLIK 
Cumaovasının Yeni köyünde Muhar· 

rem Özkanın evine gündüzün bir hırsız 
girmiş, bir çok eşya çalarak kaçmıştır. 

Ev sahibi, yanına bazı köylüleri ala· 
rak köy civarındaki ormana girmiş ve 
ormanda kendi sandıklarından birin: 
bulmuştur. Sandık açıldığı zaman için
deki eşyanın çoğu yerinde durduğu, an· 
cak sandlkta bulunan 95 lira para He 
35 şer lira kıymetinde dört adet Reşa
diye nltınının ve bir tabancanın çalındı
ğ· görillmüştür. 

Bu hırsızlığı ynpan aranmaktdı.r .. 

en bereketli yıldayız 
---------·---------

Vilayet ziraat müdürü B. Refet Diker 
ziraat vekaletinin telgrafla yaptığı ace
le davet ilzerine dün sabah Ankaraya 
hareket etmiştir. Vekalet başlıca vila
yetler ziraat müdürlerini Ankaraya da
vet eylemiş bulunmaktadır. 

Ziraat vekaletinde ziraat müdürleri
nin de iştirakile yapılacak bir toplantıda 
yurdun ziraat işleri görüşülecek, hasat 
işlerine yapılacak yardımlar tetkik edi
lecek, harmanların kaldırılmasında köy
lüye müzaharet gösterilmesi temin edi-
lecektir. . 

Bu harp devresi içinde en bereketli 
bir yıl idrak ettiğimiz muhakkaktır. Yaz
lık zeriyatlan mükemmel neticeler alın
mıştır. Hububat ve bilhassa arpa gayet 
boldur. Buğday da ayni nefasette ve 
çokluktadır. Patates bu sene o kadar bol 
olmuştur ki şimdi bunlann nakli ve dev
letçe mübayaası meselesi ehemmiyet al
mıştır. 

Gelen malumata göre idrak edilen pa
tatesler yığınlar teşkil etmektedir. Köy
lü bir an evvel bu patatesleri elinden çı
karmak arzusundadır. 

T1RE VE BAYINDIRDA 
MUBAYAAT 
İaşe ve toprak mahsulleri ofis müdür

leri dün Tire ve Bayındır kazalarına 
gitmişlerdir. Hububat mübayaası işleri-

le meşgul olacaklardır. 
SEBZE VE MEYVE BOL 
Geçen hafta ortasında Egenin muhte

lif yerlerine düşen bereketli yağmurlar
dan sebze ve meyveler müstefit olmus
lur. Bu yüzden piyasaya fazla miktarda 
sebze ve meyve getirilmeğe başlamıştır. 

Dün hanlarda toptan sebze fiyatları 
şöyle idi: 

Domates 5 - 8 kuruş, patlıcan 3 - G ku
ruş, fasulyeler 23 - 26 kuruş, taze pata
tes 21 kuruş, böğrülce 12 kuruş, bamya 
46 - 51 kuruş, kabak 6 - 10 kuruş. 

Domates perakende 8 - 15 kuruş ara
sında, bamya 60 kuruşa satılmıştır. Do
matesin bu hafta perakende beş kuruşa 
kadar inmesi ibeklenınektedir. 

PAZARLARDA F1AT !Şt 
Pazar yerlerindeki satışlar tamamen 

han fiyatlarına göre ayarlanmaktadır. 
Kendi bahçelerinden ve tarWanndan 
mahsul getiren köylüler, mallarını elle
rinden ucuza çıkarmamak için evvela 
han fiyatını öğrenmekte ve satışları bu
na göre ayarlamaktadır. Bu zihniyet al
tında pazar yerlerinin hiç bir kıymeti 
kalmamaktadır. Hanlara rekabet etmek 
ve hayatı ucuzlatmak düşüncesile tesis 
edilen pazar yerlerinin hanlardan idare
si yanlış bis usul olarak mütalaa edil
mektedir. 

dair \-atlı tohumlara .. 
emır 

Eski yıl mahsul satışı 
serbest bırakılıyor 

~~~~~~~~-....,,..~~~~~~~-

Dün ticaret vekaletinden mıntaka ti- Alakalılar, örneğini ticaret müdürlü-
caret mlidiirlüğüne bir emir gelmiştir. ğünden alacakları bir beyanname dol
Buna göre ellerinde 941 yılı ve daha f!!V· duracaklardır. Mallar önceden çuvalla.ra 
velki yıllar mahsulü yağlı tohumlar bu- konulacak, çuvalların ağzı eksiz iple ve 
lunduranlar 15 temmuz 942 akşamına ka- bu ipleri~ iki ucu bir ar~y~ ge~ş 
dar mıntaka ticaret müdürlüğü ihracat olarak baglanıp kurşun mühurlerle mu-
b k t 1 .. ı·· ğiln U t d k hürlenecektir. 
aş on ro or u e m racaa e ere Tüccar elinde 941 mahsulünden 2300 

mal mevc~tlann~ _çuvallara dolduraca~- ton sısam mevcuttur. Evvelce 72 kuruşa 
l<ı:7 ve İzmır d?11llınde depo ederek mu- kadar yükselen sısam fiyatları şimdi 50 
hudeteceklerclir. kuruştur. Yeni emre göre, yüksek fiyat-
Mühürletilmi~~n .. yağlı. tohıın:1aı.: an- la sısam ve diğer yağlı tohum alanlar 

cak 942 mahsulunun tabı olacagı ihraç bu emirdeki şartlar dahilinde mallannı 
fiyatı rejimi ile dış memleketlere sevk serbest piyasaya istedikleri fiyatla sata-
edilebilecektir. bileceklerdir. 

Ovacık köyü cinayeti davası 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Hasan Sayanla alakası müphem bir va· 
ziyette iken Vecahetin 9 yaşındaki oğlu 
Halil mahkemeye davet edilmiş, annesi 
hakkında isterse şahadet edebikceği, is
temezse ifade vermemek hakkının ken
disine ait olduğu münasip bir lisanla 
anlatılmıştır. Halil: 

c - Annem hakkında ifade verece
ğim• demiştir. 

Halil ifadesinde hadise gecesi bir te
pinme ile uyandığını, babasının boynu
na dolanmış olan bir ipin iki ucund:ın 
annesi Vecahctle Hasan Sayanın tu•.
makta olduk1arını gördüğünü söyleml;ı 
ve bu suretle cinayetin hakiki failleri. 
meydana çıkmıştır. 

İzınirde olduğu gibi Çeşme kazasında 
da büyük bir alaka ile takip edilen ve 
her celsesi büyük bir dinleyici kütles: 

Ekmek kartlarının 
tevzii devam ediyor 

---·*----
Temmuz ve ağustos aylarına ait ek-

mek kartlarının tevziine pazar günü ve 
dün devam edilmiştir. Dağıtma birlik
leri bu işi büyük bir feragatle yapmış
lardır. Dün akşama kadar dağıtılan ek
mek kartlarının sayısı 150 bini geçmiş
tir. Bugün de dağıtma işlerine devam 
edilecektir. 

Bu ay kartlar dağıtılırken karşılaşı
lan yeni vaziyet şudur : 

!zmir şehri, iş mevsimi içinde oldu
ğundan ağır işçi sayısı bir haylı artmış
tır. Ticarethaneler ve müesseseler ken
di işçilerine ağır işçi vesikalan vermek
tedir. Bu suretle ağır işçi sayısı iki mis
line baliğ olmaktadır. 

tarafından dinlenen bu dava son safha
ya geldiği sırada, geçen celsede Hasan 
Sayan müdafaasını yaparken bu cinaye · 
ti Vecahetin işlemediğini, üç arkadaşiyle 
beraber bizzat kendisinin Rıdvanı öldür
düklerini iddia etmişti.. 

Bunun üzerine Hasan Sayanın gös
terdiği şahitler celbedilmiş ise de hepsi 
de cinayetten ademi malOmat beyan et
mişlerdir. 

Bu suretle dava nihayet bulmuştur. 
Mahkeme heyeti Vecahetle Hasan Sa · 
yanın suçlarını sabit görerek Vecahetin 
Türk Ceza kanununun 450 inci madde
sinin 4 üncü fıkrası mucibince idamına. 

Hasan Sayanın ise yaşının küçüklüğün
den istifade ederek 56 ıncı madde dela
letiyle idama bedel otuz sene müddetle 
ağır hapsine karar vermiştir. 

Her iki suçlu karan temyiz edecek
!erdir. 

Parti genel sekreteri 
bekleniliyor 
---•·----

Adana da tetkikler yapmakta olan 
parti genel sekreteri B. Memduh Şev
ket Esendahn bu hafta içinde şehrimi
ze gelmesine intizar edilmektedir. 

Parti genel sekreteri yurt içinde bir 
tetkik gezisi yapmaktadır. tzmirde par
ti teşkilatile temaslarda bulunacak, par
tinin. çalışmalarını görecektir. 

---o---
Yumurta ucuzlıyor._ 

Geçen hafta yüz adedi 400 kuruşa ka· 
dar yükselen yumurta fiyatı bu hafta 
başında 380 kuruşa inmiştir. Yumurta 
fıyatlarının daha da inmesine intizar 
edilmektedir. 

"Bayan Süzan Güven,, 
--~~~~---x*x~~~~~-

SAHiL PARI ... 
AZI OSU DA 

Harunurreşit film!nde w bir çok plaklarda sesini seve seve dinlediğiniz 
Suzan Güven bugünden itibaren Sahil Park gazinosunda Konserlerine 
başlamıştır. Fiyatlar ucuzdur. H'.ç bir zam ypktur .. 

Do2,'l!. Savaşı 
Ye Al· anya 

---*---
(Başturatı 1 inci Sahifede) 

olaınıyacak kadar zai( düşeceğini tah
min ediyorlar. 

Görülüyor ki Almanya için Rusyada 
yalnız zafer kazanmak deği1, mümkün 
olduğu kadar az kayıplar vererek neti
ce almak bahis mevzuudur. Alman ta
arruz hamlesinin şimdi daha hesaplı ol
masının en mühim sebebi bu olsa ge
rektir. 

ŞEVKE'J' BİLGİN 

§ ~~..#"J"..40"' .. #'JCO .. ~~§ 

~942 voklamasrl i işçi çalıştıranların 
Is nazarı dilılıatine •• 

tZMtR ASKERLİK ŞUBESt BAŞ.. 
KANLiôINDAN: 
Zabıta kuvvetleri tarafından yaka

lanan saklılar, yoklama kaçakları 
ile bakayaların şimdiye kadar nere
lerde ve kimlerin yanında çalıştık
ları tesbit edilcek ve bunları çalıştı
ranlar, hususi ve resmi hizmete alan
lar askeri ceza kanununa göre ceza
landırılmak üzere Afyon askeri mah
kemesine sevkedileceklerclir. Bunun 
için yanında, hizmetinde, bağında, 
tarlasında, bahçesinde işçi kullanan
ların ~ilerinden 942 ihtiyat yokla
masını yaptırmıyanları askerlik şu
besine göndeı·meleri kendi menfaat
leri iktizasındandır. 942 ihtiyat yok
lamasını yaptırımyanların muhak
kak askerlikle ilişiği vardır. Alaka
darların ona göre tedbir ittihaz et
meleri ehemmiyetle i1cln olunur. 
~aaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaa~ 

YENi BiR MOLAKAT 
(Baştarah 1 inci Sahifede} 

yare meydanına tayyare ile gelmiştir .. 
Mareşal Mannerhaym burada mareşal 
K.aytel ve Führerin hususi yaveri tara· 
fmdan karşılanmış ve bir bölük asker 
selfun resmi yapmıştır. 
Mareşal, yanında mareşal Kaytel de 

olduğu halde kendisine tahsis olunan 
yerde biraz istirahatten sonra Hitler gel
miş ve samimi surette misafirini selfun
lamıştır. 
ASKERİ DURUMU TETKİK 
Bundan sonra Hitlerin karargahında 

askeri durumu tetkik etmişlerdir.. Bu 
müzakerelerde tam bir işbirliği zihniyeti 
Mkim olmuştur. 
YENİ MÜZAKERELER 
Müzakerelerden sonia Mareşal Man

nerhayma Alman kumandanlan takdirn 
edilmiştir. Führerin baş komuta teşki
lat ve makanizması maresal Mannerhay
ma mareşal Kaytel ve diğer Alman ge
neralleri tarafından gösterilmiştir.. Bu 
tetkikten sonra Mareşal. Mannerhaym 
Hitlerle askeri mahfilde tekrar müzake
ratta bulunmuşlar ve bu müzakereler 
uzun sürmüstür. 
DÖNÜŞ . 
Müzakerelerin hitamında mareşal 

Mannerhaym askeri tezahürat ile Fir.
landiyaya avdet etmiştir. 
FİN GAZETELERİNİN NEŞRİYATI 
Helsink.i, 29 (A.A) - Mareşal Man

nerhaymin Führeri ziyareti münasebe
tlyle Fin gazeteleri bunun Avrupa mem
leketlerini kurtarmağa ve milletlerin 
hür cephesini kuvvetlendirmeğe yanya
cağını yazıyorlar. (Helsinki Donamak) 
gazetesi diyor ki : 

Bolşevikliğe karşı silah arkadaşlığı 
mareşalın ziyaretinin hususiyetini teş· 
kil eder. Mü.~terek düşmana karşı mem
leketlerinin istiklal savruıında iki şefin 
samimi dostluğu muhakkak bir teminat
tır. 

ZAFERE KADAR DAYANMAK 
AZMİ... 
(Ofi Soomi) gazetesi de diyor ki: Al

man ve Fin milletleri arasındaki silah 
kardeşliği Bolşevikliğe karşı yapılan 
mücadelede kanla imza edilmiştir. Cep
hede Alman ordusunun kahramanlığı 
nasıl Fin milleti tarafından hayranlıkhı. 
karşılanıyorsa Almanya da bizim mu
vaffak iyetlerimizi ayni gözle takip et
mektedir. İki şefin buluşması iki mille
tin karşılıklı itimadını ve son zafere 
kadar dayanmak azmini temsil eder. __ .. ..,,,_ . .._..,o~--
YUNA.HKMLI 
MONrREALDA 
Montreal, 29 (A.A) - Yunan kralı 

Ottavaya gitmek üzere buraya gelmiş
tir. Buı·ada üç gün kalacaktır. 

.!!il rı ıı 11111111rrrımı1111'""'1111111111111ııııı1111111!!! 

~Ankara Radyosu i 
: BUGONKUNESRIYAT ~ 
ili' '"' " 1 1111"' il il! 1!il!il111il111111111111 11111111111111 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : Oyun havalan 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkılar ... 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.03 Müzik : Radyo salon orkestrası .. 
18.45 Müzik : Fasıl heyeti 19.00 Konuş
ma (Dert.le~me saati.) 19.15 Müzjk : Fa
sıl programınm devamı.. 19.45 Serbest 
10 Dakika 19.00 Müzik : Mesire ve ba
har şarlolan .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik pl. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 
Müzik pl. 21.30 Konuşma (İktisat shatn 
21.45 Miizik : Klasik Türk müziği prog
ramı. .. 22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri, ve borsalar .. 22.45 22.50 Ya
rınki program ve kapanış .. 



30 HAZiRAN SALI 1942 

Borsa 
Z AY t 

uzmı 
74 Hilmi Uyar 45 46 

Konya Seydişehir Çavuş nahiyesi nu
fus memurluğundan almış olduğum nu
fus kağıdını ve içerisinde askerlik mua
melem ve yeni almış olduğum ekmek 
karnemle birlikte zayi ettim yenilerini 
alacağımdan eskilerinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

43 Naci E. 42 42 
117 YekUn 

~05212 Umumt yek<llı 
No. 7 42 
No. 8 43 
No. 9 45 
No. 10 47 
No. 11 50 

İNCİR 
25 A. Karaka 30 30 

182568 Umumt yek\tn 

--------~-----=--------:------------z AY 1 
İzmir 57 nci fırka levazım anbanndan 

aldığım as~~rl.ik terhis teskcremi zayi 
ettim. Yenısıru alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilnn ederim. 

Turgutluda Cumhuriyet meydanı 
Fırıncı Sadık Erekmekçi yanında 
Ha.satı oğlu 322 doğumlu Rüat Pas-
ladır. 3725 (1662) 

Seydişehir Çavuş nahiyesine mer
but Karacaviran köyünden 323 do
ğumlu Hüseyin oğlu Haydar Yılmaz 

ı:ıcıı:ıcıcıı:ı ı:ıı::ı ı:ıı:ı ı:ıccx 

Tur2utlu 
URGAHLI KAPLICA· 

LARI AÇILDI .. 
Şüası Gülhane hastanesi profesörü 

doktor Şakir Nusrctin raporu ile 
sabittir. Teşrif edeceklerin ihtiyaç ve 
istirahatları temin edilmiştir. 

Müsteciri RÜSTEM HER BAY
RAKTAR ve ortağı 
EŞREF HÜSEYİN AŞAR 

1-7 Ha. 3 
~a. cı:ıı:ı ı:ı ı:ıı:ıı:ıcıcıC"ıOCCCIOCX 

MAHKÜMiYEr İLAHI 
iff'llP Milli KoPunma Müddelumumillğinden : 

Mağ_,ada mevcut kaynaklan sabp arzetmemek suretiyle milli korunma 
kanunu1'. muhalefetten suçlu çivicilerde 16 sayılı mağazada tezgahtar Yöscf 
oğlu Refail Koloğru hakkında yapılan duru§l:Da sonunda suçun subutüne meb
ni millit .. orunma kanununun 32, 59/3, 4 ve 62. 63 cü maddelerine tevfikan 
SO lira iıJlr para cezasiyle mahkUıniyetine ve 14 gün müddetle dükkanının 
kapatılıriJ'1na ve bu müddet zarfında ticaretten men.ine ve hüküm hulasası
nın bede) suçluya ait obnak üzere neşrine ve para cezasından mağaza sahibi 
Palmirini malen mesuliyetine ve dükkan kapanması keyfiyetinin büyük 
harflerle pzılarak göze çarpacak bir mahalle asılmasına ve elde edilen kay
naklann JUaderesine dair verilen 22/4/942 tarih ve 68 sayılı hükmün kati-
lcştiği ita.l.olunur. 3704 ( 1667) 

izd' 1'fıntaJıa Ticaret MödüPlöğünden : 
ilinde Yağlı rollamJar bulunanların 

DDdıat nazarına : 
Ellerindel 94 1 ve daha evvelki eenelcr mahsulü susam, keten tohumu, ay 

çiçeği tolum•• aratit ve kendir tohumlan bulunup ta bunlan ihraç etmek iste
yenler, 194)nahaulünden ayrrt edilmelerini teminen, l 5/Temmuz/1942 ak
pmına kacLJzmir ihracat bat kontrolörlüğüne bir beyanname ile müracaat 
ederek çuva1'Y8caklan malla.nnı mühürlcmdidirler . Aksi takdirde b u gibi 
yağlı tohumlıi 1942 mahaulünün ihraç 6atı rejimine tibi tutulacaktır. 

Aliltahlar eyanname formüllerinden tedarik etmek ve mütemmin malu
mat almak üzfe ihracat bat kontrolörlüğüne müracaat edebilirler. 

3713 (1669) 

jzınlPM'anlfedara revzı Jıomlteslnclen : 
Komitamızıfielinddci tevzie tibi manifatura eşyasının birinci kısmı aşağıda 

meslekleri yaz eanaf ile perakende satış yapan 44 manifaturacıya tevzi edil
miştir. Muhter4l halkımızın ihtiyaçlannın temini bakımından ilan olunur. 

1 - Tüccarerzllere Muhtelif renkte seten ve kol astarı 
2 - Terzi ıdzemcai satanlara Muhtelif renkte saten ve kol astan 

.3 - Hazar eJ!lidlere ve mantocu
lıana 

4 - Yorgancıla 

S - Cömlelc4=lli 

6 -Y~ 
1 - ş.;b; etçilere 
8 - Manifaturacfa 

Şcmoel Alarzak.i Mint !Cemalettin cad. 
Mehmet Helvacı oğltfimar c c 
Süleyman Karaca Sulflİnıar c c 
Avni Gençkırlı mima\ c c 
Ali Atılgan Odun pa:I 12 
Musa Cankal Odun pfı 2 3 
Hamit Kahyaoğlu ealt?S&Plar 
Hakkı Rasim Düracı ~etler T epecilt 
Zeki Yavaı Bidayet h 
Salih Dincer Osmaniye 'tldcai 14 
Şeref Kahraman <>.maıt cadd esi 18 
Osman Bakkaloğlu M. 1Dalettin 12 
Hilmi lbrahim Çelebi ~ manifatura-

cılar 
Şültrü Ak.sel yol bedeate30 
Yako Nesim Osmaniye -~cai 
lbrahim Eşme odun pad3 
Mustafa Tezcan $anaçlar 
A snf Donbay Gaziler 125\>kak 50 no. 
Sükrü Buket şadırvanaltı 
Mustafa Altıner 1 nci Azi~ tabak so. 
H alil tbrahim Mertoğlu Şa1-an etrafı 
Hasan Evirgen Sarraçla"r 1 

(Bu malzeme yeni kavaflarda Musta
fa Nuri ve Hıfzı Şakir yedine verilmit
tir. Terzi esnafı cemiyetleri vasıtasiyle 
kol astarını Hıfzı Şakir muhtelif renkte 
seteni de Mustafa Nuridcn temin ede-
cektir. 
Muhtelif renkte seten kol astarı ve ip
lik pantalonluk. 
Basma, ponje patist ve cibinlik tül
hentl. 
Düz ve çiz~li muhtelif renk ve cinsten 

tiııör ve poplin. 
Üç tip yazma tülbent. 
Ponje patist 

Düz poplin parçalık, basma poplin par· 
çalık, panje patist, poplin çizgili, pop
lin emprime av., perkal tek, basma 
poplin. krep spor, reçina pantalonluk, 
renkli buse, siyah otoman verilmiftir. 
Mehmet Erbezci Kantarcılar 
Fehmi Kodik 
A. Özmirza Yanaevi han 
R~t Heper Peıtemalcılar 
Ali özahoy Osmaniye caddesi 58 
Enver Gülmezoğlu Osmaniye caddP-si 

Salamon Levi Osmaniye caddesi 
Salih Okutgan Sarraçlar 2 
Ali T unç 2 nci belediye 7 / 9 

37 
4 1 

Kadir Memit ve Şevki lnönü cad. 40 
Mustafa Alcyüz Anafartalar cad. 

927/81 
Fevzi Koyuncu Osmaniye cad. 5 
Hulusi Hancılar mimar Kemalettin cad. 

Şekibe Haver Erhaıı Osmaniye cad. 35 
Avram Aygen Osmaniye cad. 41 
Şemoel Coksalan Arastada 
Meleke zade Ahmet Sarraçlar 2 7 
Ahmet ünba&k:ıcı Tilkilik cad. 75 4 
Süleyman Kıvrak şadırvanaltı 6/ 1 
Mustafa Altuğ Anafartalar cad. 386 
Mevlut Bayraktar Anafnrtalar cad.482 
Mustafa Kardeş Sarraçlar 

3718 (1659) 

Emliifı ve Eytil Banııasından : 
Esas 
No. Yeri Na.su Nevi 

kıymeti depozitosu 
T. L. 

C : 147 Kuşadası Alaca "t mah. 
Kanara S. 

C: 148 Kuşadası Alaca mt mah. 
Kanara S. 

C: 149 Kuşadası Alaca m mah. 
E.gri Külah sokak 

D: 7 KuşadaSl Selçuk na ·nde 
Serince Çukur içi ·in-
de 7812 metre mJ>aı. 

32 Han 

30 Kahvehane 

2 Ev 

1ncir hah-
çcsi 

D : 8 Kuşadası Kazası Seld na
hiyesinde köprü ala'-rap 
kuyusu mevkiindc -,52. İncir hah. 

500.- 100.-

600.- 120.-

800.-- 160.-

2000.- 400.-

M2. ~ çesi 1500.- 300.--
Yukanda izahatı yazılı gayri ullerin satış bedelleri tamamen pe§in ola

rak ödenmek üzere satışlan 1 7 / 2 tarihine müsadif cuma günü saat 15 bu
çukta Kuşadasında ziraat bank!ında ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya 
konulmuştur. 

1 - İstekli olanların hizaları ıh depozito akçelerini veznemize veya-
hut Kutıadası ziraat banknsına yaiJk arthrmaya girmeleri. 

2 -- Müzayede sırasında verileldel mukadder kıymeti geçtiği takdirde 
Clepozitolarını nisbet dairesinde t etmeleri ve mühür kullananlann mühür-
lerini noterden tasdik ettirmeleri. \ 3719 ( 1658) 

Bal tova 
A~amemnun ~caları açddı 
Bütün banyo daireleri sıhhi ve cidJ surette temizlenmio ve her türlü 

tbtiyııç ve jstimhat temin edilmiştir. -- 4 ( 165 1) 

YENi ASJR SARll'B J 

(Kooperatifçilik Kursu) İzmir rieaPet ve Sa11ayl odasından : 
ilzüm, inciP, lllracat tacirlerine 

iZMiR iNCiR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATtFl.ERt BtRLI
cINDEN: 

Kutuluk çiviye ihtiyacı olanların ihtiyaç miktarlannı gösterir vesikalar ile 
birlikte 1 / / Temmuz/ 942 çarşamba günü saat 1 7 ye kadar odaya müracaat 

1 -Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışabilecek elemanlan yetiştirmek için 
hususi bir kurs açılmıştır. Kurs 1 Temmuz 1942 tarihinde b~layacak ve en az 
bir ay sürecektir. 

etmeleri lüzumu ilan olunur. 3728 ( 1666} 

rüPlıiye Kömür Satı, ve revzi Müessesesi 
İzmir Şubesinden : 

2 - Kooperatiflerimizin mevcut stajyerlerinden başka aşağıdaki evsafı ha-
iz olanlar kursa iştirak edebilirler: 

a - En az orta mektep mezunu olmak 
b - Bulaşık hastalıklardan, vücut ve akıl arızasından salim olmak, 
c - Hüsnühal sahibi olmak. 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuş olan kömür tahmil ve tabliye il'"' 
lerinin 2 7 /6/942 de saat 11 de Alsanca:kta 408 numarada kain büromuzda 
yapılan münakasasında teklif. edilen fiatlar haddi laytk görülmediği cihetle 
münakasasının açık eksiltme ile yapılmasına karar verilmiştir. 3 -Talip olanların 6-9 eb'adında 4 kıt'a açık başlı fotoğraf, hüsnühal p

hadetnamesi, sıhhat raporu ve askerlik evrakiyle birlikte birliğimiz Personel 
servisine müracaatla kaytlarını yaptırmaları lüzumu ilan olunur. 

Taliplerin evvelce ilan edilen prtlan hamil olarak 4/ 7 / 942 tarihine tesa
düf eden cumartesi günü saat 1 O da münakasaya iştirak etmek üzere büro-

4 - Kurstan sonra imtihan yapılacak ve muvaffak olanlare birer tasdikna
me verilecektir. Birliğimiz imtihanda muvaffan olanlara vazife vermek mecbu
riyetinde değildir. Ancak kadro imkanlanna göre, münhal vukuunda yapıla
cak tayinlerde bu imtihanda muvaffak olanların bir tercih hakkı olacaktır. 

muzda hazır bulunmaları ilan olunur. 3 712 ( 1663) 

MAHKİ/MİYET İLANI 
izınlP Milli KoPwuna Müddeiamıanillğlnden : 30 1 2 3 3730 (1656) 

Fazla Hatla tülbent satmak suretiyle milli korunma kanununa muhalefetten 
suçlu lzmirde Kestelli cadesinde 153 sayılı evde oturur Cafer oğlu Münir Yan
mazdağ ile cürüm ortağı Ali ağa camiai dereba.şı sokak 8 No. evde oturur Oze
yfr oğlu Cemal Karapınar haklarında yapılan duruşmaları sonunda: Suçluluk
lan sabit görüldüğünden Münirin milli korunma kanununun 32. A 59/3 ve 
63 ve T. C. K. nun 81/1 ci maddesiyle 70 lira ağır para cczasiyle mahkQmiyc
tine ve diğer suçlu Cemal Karapınann ayni kanunun 32. A. 59 /3 ve 63 cü 
maddelerine tevfikan 40 lira ağır para cczasiyle mabktlmiyetlerine ve bedeli 
mütesaviyen verilmek üzere hüküm fıkrasının gazete ile ilanına dair verilen 
18/6/942 tarih ve 212 sayılı hükmün katileştiği ilan olunur. 3706 ( 1668} 

İzmir rramuay ve Elefıtrllı ŞiPfıetfnden: 
Kilovat saat fiatının, Ağustos 1942 ayı sarfiyatına ait faturalardan itibaren, 

aşağıda gösterilen ıekilde tadil edilmiş olduğu hususi - çifte tarifeli ve mak
simalı - sayaç kullanan abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur: 

izmir ve Karııyaka Bornova ve Buca 
a) Tenvirat: 

1 O kuruş yerine 10,75 kuruş 
8,5 kuruı yerine 9,25 kuruı 
8 kuruı yerine 8,60 kuruı 
7,5 kuruş yerine 8 kuruş 
3.25 kuruş yerine 3,5 lrnruş 

10.5 kuruş yerine 
8,925 kuruş yerine 
8,40 ıtunış yerine 
7.875 kuruş yerine 
3,4125 kuruş yerine 

11.2875 
9,7125 
9,03 
8,40 
3.675 

kuruş 
kurut 
kurut 
klD'\lf 
lcunıt İzmir DeftePdarlığından : 

b) Alçak Tevettür lc:uvvei rnuharrike : 
6,80 kuruş yerine 7,30 kuruı 
4,80 kuruş yerine 5,20 kur\!§ 

7, 14 
5,04 

kuruş yerine 7,665 
kuruş yerine 5,46 

Zeynel kızı Nuriyenin Başdurak şubesine borçlanma bedelinden meTCut 18.S 
lira 1 O kuruş borcunun temini tahsili zımnında hac.zedilmif olan Birinci Kara
taş mahallcainin Halil Rıfat pa§a caddesinde kain 62 3 ada, t ı panel sayıda 

BAHÇELER IÇiN 
mukayyet 232 cslci, 196 numara tajlı ve 768 lira kıymeti mukayyedcli evi talt
sili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanl
mıştır. 

Taliplerin 20/7 /942 pazartesi günü saat 15 te viliyet idare heyetine müra-
caatlan ilin olunur. ' 28 30 1 2 3669 ( t 645) 

- ~~----------------~~~---
Bahçe sulamak için keten hortumlara Yeni Kavaflar çarıısında Şemsi Haki- lzmlr Defterdarlığından : 

kat mağazasında bulursunuz. 30 2 4 ( 1671) Musa Kizım Bayaay, Rabia Baysay ve Şerefettin Bayaayın Batdurak. tube
eine borçlanma bedelinden mevcut 320 lira borçlarının temini tabaili zımnuı• 
da haczedilmiı olan Birinci Karataş mahallesinin Bayramoilu •olcağında kain 
62 4 ada, 12 panel sayıda mukayyet 3 eski. 1 3 numara tajlı ve ~ 600 lira kıy
meti mukayycdeli evleri tahail.i emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 sün 
müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. 

YAZMACILAR B!RLlC!NDEN: 
30/6/942 gününden itibaren birliğimi

ze verilen yazma ve tülbentleri peraken
de olarak Fevzi Çakmak bulvarı 12 nu
marada satacağımızı bildiririz. 

3725 (1661) 

Maltasebed aranıyor 
İhracat yapan bir müessesede dolgun 

maaşla çalışmak üzere usulü muhaseb<?, 
Fransızca lisanına aşına ve mali kanun
lannı bilen muktedir bir muhasebeciye 
ihtiyaç vardır. 

Mufassal tercümeyi hal varakalariyle 
bay A. B. Rumuziyle 69 numaralı posta 
kutusu adresine mektupla müracaat. 

(1 - 3) H. 3 (1655) 

Or. Behçt Uz 
Çocuk haatahklan mütehusısı has

talannı her gün saat 1 O dan bire 
kadar kabul eder. 

Adres - Muayenehane 8 4 7 inci 
(Beyler ) 80kak No. 2 1 
Telefon : 392 1 

Ev telefon: 3990 1 - 13 

İfımaJ dersanelerl 
İki yıldan beri tatil aylarınd& faali· 

yeti ile talebe ve velilerin!n memnu
niyetlerini kazanan •İkmal dersane
lerimizde • üçüncü yıl tedrisatına 1 
temmuz çarşamba günü başlanacak
tır. Talebe kaydına devam olunmak
tadır. 
Kayıtlı talebenin müracaatları •. 
ADRES: Devrim okulu. Alsancak 

İkinci kordon No. 204 
1 -2 (1673) 

Burusukluklarımı • 

Nasıl 
Giderdim. 

Güzellik Mute---------. 
hassıslınaın ve 
Mizde"Buruşuk· 
1uklara karJı " 
müstahzaratın 

lademi muvaffı
kiJeliaden soara 

l.YiaDE Hl'U.ACll 
ustT 1111 noavt 

llAlllu YAllATIYOI. 

Akşamları 

yalmazdan ev. 
vcı, • tıerldblne 
genç hayvan
'1ann hUceyre- ,.___.._ 
lerlnden laUh- Hıl,..~ 
raç edilen Bİ
OCEL kanştı
·rılıruş bir krem 
ta t.blk edlyo
nım. B 11, t.ıpkl 

cıldinlzln Bİ
OCEL 'i gibi
dir. Slhrlamiz 
:olan bu cevher. sayeslnde ~ zayıfia7 
mış cildlnlz beslenecek, tazcleşlp 

gençleşecek. Bu clld gıdası, bütün. 
dun yada tan mm~ blr . clld "'mute~ 
1lassıs1 tarafından lteşf ve hall haC.. . ~ ~ 

zırda pembe renkteki Tokalon kre1 
onının terkibine ithal:\ edilmiştir. 
;Her~kşam yatmazdan4 ~el ye; 
cflne clld gıdası olan bu BIOCEL'll 
~remi t kullanıruz . Sabahlan da1 

beyaz 1 renkteki Tokalon J. kreminl 
kullanınız. o. cildi besler,' açık me! 
sameterl sıklaştırır ve •Makyaj> 
için'"' mümkün olan ~n m1ikemmel 
'bir esas teşkll eder. Bu lkJ kremin 
istimalinde müessir neticeler ga! 
rantilldlr. Aksi halde verdlAlnlz 
paranın lkl misli iade olunur. 

Z A Yt 
İzmir belediyesinden aldığım 2/2/942 

T. ve 2354 sayılı şoför ehliyetimi zayi 
ettiğimden yen.Wni çıkarıyorum. &ki
sinin hUk.mü olmadığı illn olunur. 

Haydar Eleman 
Taliplerin 20/7 /942 pazarteai günü aaat H te viliyet idare heyetine mGra-

caatlan ilan olunur. 28 30 1 3 3668 ( 1646) 

istanlJaJ Sdalti Müesseseler A.raı.,.,,.a ve Efıslltrne Komlsyonandan: 
Cinsi A2l. Çoğu Muhammen M. Teminatı Şekli Eksiltme gün ve saati.. 

Tereyağ 3660 4465 Kilo 

Fiatı 
Kuruş 

350 

Lira Kr. 

1172 10 Kapalı 10/7/ 1942 Cuma 14.30 

---·················· · ·········· ~ · ~ ························· İyi su 2500 3500 Damacana 120 315 Açlk 10/7/1942 Cuma 15.00 te 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••• • ••••••••• 
Baş 300 600 77 
Beyin 3000 5000 27 
Ciğer 1000 2000 140 369 Açık 10/7/1942 Cuma 15.30 da 
İşkembe 200 400 32 
Paça 1500 3000 06 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ebe gUmeci 
Asma kabak 
Bayır turpu 
Kırmızı turp 
Maydanoz 
Dere otu 
Asma yaprak 
İnce b iber 
y efil salata 
Hiyar 
Marul 
Yeşil erik 
Karpuz 
Kavun 
Portakal 
Portakal 
Elma 
Elma 
Mandelina 
Ayva 
Şeftali 
Taze kayısı 
Kiraz 
Vişne 
Çilek 
Taze üzüm 
Taze üzüm 
Taze incir 

75 
100 
300 

3000 
5000 
1000 
300 
300 

8000 
5000 
1500 
400 

2000 
2000 
5000 
5000 
1000 
1000 
1000 

700 
1000 
700 
600 
500 
500 

1250 
1250 

50 

150 Kilo 12 
200 Kilo 15 
500 Demet 03 

5000 Demet 02 
10000 Demet 02 

2000 Demet 01,5 
500 Kilo 20 
500 Kilo 29 

10000 Adet 03 
580 73 Kapalı 10/l/!M! Cuma ıa..• .. 

7000 Adet 02,5 
2500 Adet 03,5 

900 Kilo 15 
4000 Adet 25 
4000 Adet 20 
8000 •80 lilu 282 
sooo .ıoo lük. 221 
2000 •Amuya• 35 
2000 ıFerilu 15 
2500 Finike lOOlük 106 
1000 Kilo 20 
2000 Kilo 36 
1200 Kilo 40 
1000 Kilo 35 
1000 Kilo 35 
1000 Kilo yerli 50 
2000 Kilo ÇaVU§ 35 
2000 Kilo yapıncak 20 
200 Kilo 20 

········· ~ ··········· ·· · ···· · · ···· ················ · ········· Sıhhi müesseselerin 1942 yılı yukarıda yazılı ihtiyaçlan olbaptaki şartnameleri veçhile eksiltmeye kontllmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat Ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltme şekli gün ve saati ve muhammen fiyatları ile muvakkat temina tlan karşılarında gösterilmiştir. 
3 - İstekliler 1942 yılı ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile muvakkat teminat makbua 

veya Banka mektuplariyle kapalı zarflarda zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabili koinJ8. 
yona vermeleri.. 6838 27 - 30 - 5 - 9 3659 (1635)' 

iAŞE 

!DERMAN 
Ağrıları dindirir 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SlNIR ve BEL ağrılan ile eoğuk algin}ığından 
ileri gelen vücut KIRJK.Llôl, NEZLE ve GRiP baat&lıklan O E R M A N 
kqelerile derhal geçer, icabında günde 1 - 3 kqe alınır, her eczanede bo
hmur. 

T ESİRİ KA T 'I 
TAZE MEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLMlŞ 

• idris rtltıshll 
(G A Z O Z 1. U) 

LiMONATASJ 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT : FİYATI (60) KURUŞ .• 
Sıhhat ve İçtimai Mmwenet Vekaletin.in ruhsatını hiıizdir •• 
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SJJf ASI V AZ.fYEr 
• • •••••• • • •• •• • 

Eier lngiltere 
Is enderiyeyi 
ve 

kav 
Süveyşi 

ederse? •• 
---*·---

Radyo gazetesine göre haf ta başında 
dünyanın ıııyasi manzarası §Öyle görü
nüyor: 

Ruzvelt - Çörçil müşterek demeci hiı
li'ı önemini muhafaza etmekte ve her iki 
tnrof basını da bu sıynsi olay üzerinde 
durmaktadır. 

Demeçten Alınanyaya karşı ciddi ka
rarlar verildiği manası çıkarılıyor; yal
nız Amerikalılar bu karann Almanynya 
havadan hücumu mu? Yoksa kanıdan 
hücumu mu ve ynhut her ikisini birden 
mi ihtiva ettiğini takdir etmenin Hitle
rc ait olduğunu söylüyorlar. Bundan 
başka Libyadaki İngiliz mağlubiyetin.in 
geçici bir mihver muvaffakıyeti olduğu 
\ı'e bunun :zafer için hazırlanan planlara 
dokunarnıyacağı söylenmektedir. 

Almanların F olkişer Beobahter gaze· 
teııi ise «Ruzveltle Çörçilin karşılnşuklan 
güçlükleri idrak ettiklerini, fakat haki
kati milletlerine olduğu gibi anlatmağa 
usaret edemediklerini ve harbi kat'i 
olarak kaybettiklerini:> yazmaktadır. 

MISIR HARBt VE MUHTEMEL 
NETiCELERl 
Çörçilin Vaşingtona ziyareti mihve

n l...ihyadn bir zafer kazandığı zaman 
~nde olmuştur. Londra gazeteleri Mı
rda vaziyetin nazik olduğunu gizleme-

mekte; Mısır muharebelerinin yalnız Mı
sırın değil orta §arkın da mukadderatına 
ô.mil olacağını belirtmektedirler. 

Niyoz Kronik] diyor ki: «Bütün lng:i
liz imparatorluğunun akibeti §imdi Mı
sır hudutlarında harp eden ordunun ha· 
rekatına bağlıdır. Eğer lskenderiye ve 
Süveyşi kaybedecek olursak Akdeniz
deki aon istinat noktalnnnı da knybede
cel',.iz. Kıbrıs ve Maltayı beslemek im
kansız olacak; Filistin, Suriye, Irak ve 
lran Alman istilasına maruz kalacaktır. 
Böyle bir vaziyet Kızıl deniz doğusun
t!aki topraklarla batısındaki toprakları 
ikiye ayıracnkbr.> 

iNCILIZ MODAFAA 
NAZIRLiöl MESELESi 
lngiliz efkunnı şiddetle ilgilendiren 

diğer meselelerden birisi de milli mü
'dafna nazırlığı meselesidir. Bazı gazete
lere göre B. Çöçil milli müdafaa nazır
lığını bırakacaktır. _______ ._ ___ __ 
Son ngiliz ve 
Alman hava 

hücumla ı 
---*----

İngilizler bir gemiye hü· 
canı ettiler. Almanlar 
ingiltereye iddetr ce 

bir aJıın yaptı. •• 
Londra, 29 (A.A) - Dün gece Fran

sız kıyılarında uçan hava kuvvetleri
miz bir dil§man gemisine hücum etmiş
lerdir. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman resmi teb
liği: lngiltercnin cenup batı sahilinde 
savaş teşkillerimlz dün gece askeri he
deflere ağır infilnk bombalan ve binler
ce yangın bombası atmışlardır. 

Londrn, 29 (A.A) - Haber verildiği
ne göre dün gece İngilterenin cenup batı 
kıyısındaki bir şehirc yapılan hilcum es
nasında jki Alnian tayyaresi düşüri.il
mliştiir. Bu hücum bir müddettenbcrl 
bu bölgeye yapılnn akınların en şiddet
lisi olmuş, fakat az sürmüştür. 

Londrn, 29 (A.A) - Alman uçakların
dan mUrekkep teşkiller batı tngilterede 
bir şehire hilcum etmiştir. Saat ikide hü. 
cum başlamış, yangınlar 4 saat sonra 
söndüri.ilmüştür. 

Londra, 29 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nazırlığının tebliği : 

Dün gece dtişmnn uçaklan İngiltcre
nin batı ve cenup sahillerine hücumlar 
yapmış ve bombalar atmıştır. Bir şehir
de yangınlar çıkmıştır. ölü, yaralı var
dır. Diğer yerlerde hasarlar hafiftir. 

Bir düşman uçağı dilşürülmi.iştür. ----·-------KÖMOR SATIŞ I VE TEVZii 
(Ba tarah 1 inci Sahifede) 

nacaktır. 
Kaloriferli binalarda oturanlara tes

hin için kaloriferden b~ka vasıtada ya
kılmak üzere kömilr verilmiyecektir. 

Memleketin muhtelif mıntakalarında 
yakılacak kömürlerin nevileri bir listede 
gösterilmiştir. 

Y AKlLACAK Kö~ORLER 
VE MINTAK.ALAR 

ISIR VE A ERIKA 

Dur e-
r·ntees ür 
uyandırdı -·-IKINCi CEPHE lŞI iKi TORLO 

TEFSiR EDiLiYOR ... 
-*-Stokholm, 29 (A.A) - Sosyal De-

mokrat gazetesinin Londra muhabiri 
bildiriyor: Şimal Afrikadaki İngiliz ye· 
nilgisi birleşik Arnerikada derin bir te
essür uyandırmıştır. Bu vaziyet kısmen 
oiddetli tenkitlere yol açmıştır. Ayandan 
Elo Venderin cbu İngiliz mağlubiyetleri 
beni yoruyor, hasta ediyor:> sözü eşleri 
duyulan acı tenkitleri ifade ediyor. 

iKiNCi CEPHE MESELE.Si 
ikinci cephenin açılmasına ait müza

kerelerde, Libyadaki lngiliz mağlubi
yeti üzerine. iki kat tesir kesbetmlştir. 
Bazı kimseler, bu vaziyet dahilinde, 
Avrupa kıtasında bir şaşırtma hareketi
nin dahn zaruri bir mahiyet aldığını mü
talea ederken diğer bazıları bu ikinci 
cephenin esasen Afrikada kurulmuş ol
duğu fikrini ileriye sürmektedir. 

--"'"""".-.. .. o- --
Bir uustra ya muhribi 

Alıdenizde battı .•• 
Melburn, 29 (A.A) - Resmen bildi .. 

rildiğlııe göre Akdenizde bir kafileye 
:refakat eden Neptün muhribi 15 haziran 
muharebelerinde batmıştır. 

----- -
• • 
ıs ı 

YENi AS'JR 

Gandi diyor k i: AMERIKADA ENDiŞE 
----* *-----

Harbi Müt- Petrol tesis-
telikler ka- leri koru
zanm a ıdır 

-*-. ngiHzler Hindistandan 
emen çe ilirlerse Ja. 
p nlar gelir ue Çin 

mağltip olur ... 
Londra, 29 (A.A) - Gandi kendi ga

zetesinde müttefiklerin Hindistandan 
derhal çıkmalarını istemediğinden hah· 
sederek demiştir ki: 

•Müttefiklerin kat'i mağlubiyetine se
bep olacak bir hareket cürmünü işle
mek istemem. Bunun Japonları bize 
saldırmaktan menedeceğine in.,nmadı
ğım için mi.ittefiklerin derhal Hindis
tnndan çekilmelerinin Japon istiliisım 
mucip ve Çinin de kat'i mağlubiyetine 
sebep olacağını tabii görürüm, ben böy
le bir felakete sebep olınağı asla dü· 
şilnmedim,.D 

----~-----M sır barhi 

a 
a 

ı acak .•• 
-*-

BOTOfı ATLANTlK KIYISI 
KO TROL Al TINA ALI ıaı 

-*-Nevyork, 29 (AA) - Fuayos ve 
T orkston adlı Meksika petrol gemileri
nin Meksika sahillerinden 50 mil mesa
fede batması üzerine Tampiko limanın
da fovkalnde hal ilan edilmiştir. Salahi
yetli makamlarda dü§manın hayati 
ehemmiyeti haiz petrol kuyu ve tesis
lerini denizden bombardıman etmesin· 
den korkuluyor. Bu sebeple Tampiko 
şehir ve limanında ışıkları karatma ted~ 
birin.in tatbikine başlanacaktır. 

KIYIL.ARI KONTROL 
Nevyoıic, 29 (AA) - Mihver de

nizaltıları tarafından çıkarıl~n baltala
ma ajanlarının ele geçirilmesi Üzerine 
Amerika hükümeti bütün Atlantik kıyı
larını baştan başa kontrol altına almıt
tır. 

BOTON SUÇ ORTAKLARI 
TUTULDU 
Nevyork, 29 (A.A) - Alınan deniz 

altılartndan Amerika kıyılarına çıkan· 
larak yakalanan sekiz Alman casusunun 
bütün suç ortnklnrı da meydana çıkarıl
mış ve tevkif olunmuştur. 

----- -----
e çi "a kralı-
a ir nota 

Fransa 
ayabo • ~*~ 
verıyor üç günden beri tanlı mu· 

a /1 

ver m"Ş 
-~* harc:,lJes~ deuam ediyor.. * 

Hatta bazı mü acaa ıa- Vaz e a31dınıanması .,,....,.,ili.la la ·şbi liği yapa· 
rın kab lünü gecikti • için ~a a bir lıaç h ·· üme urulına-

mek lazım geliyormuc... gun a ım.. smı istiyor ar ... 
":t * Nevyork, 29 (A.A) - Royter Ajansı 

Vişi, 29 (AA) - Almanyada çahş- -- -- bildiriyor : ııNevyork Taymis» gnzetesi-
mak istiyen işçi müracaatları günden Kahire, 29 (AA) - Royterin hususi 
güne artmaktadır. muhabiri bildiriyor : nin Avrupada husus! kaynaklardan al

dığı haberlere göre Almanya Hariciye 
Klermon Ferranda işçi kayıt bürosu- Britnnynlılar Mısır cölii muharebesin· 

d 
'h k ' nazırı Fon Ribhentrop Belçika kralı L!?-

na günde 50 - 60 müracaat yapılmakta· e mı vere nrşı çetin bir mukavemet 
dı ·· t k d" ı opolda cuma günü bir nota göndermis-

r. Niste müracaat edenler günde yu .. zi.i gos cnnc tc ır c.r. l\lcvkilcr devamlı ~ 
t 'd 

1ir. Bunda kralın Belçika reksist parti-
aştığından biraz beklemek tavsiyesi sure tc e en ele geçmiştir. Tank mulıa-
mecburiyeti göri.ilmüştür. rcbcsi üç günden beri devam etınckt~ sinin reisi Lcon Degrclin reisliği altında 

d 
. bir işbirliği kabinesi kurması istenmek-

Almanyndn açılacak işçi kursları için ir. Vnzıyetin nydınlnnnıası için daha 
de müracaatlar vardır. bir koç gün beklemek lazımdır. Şiddetli tedir. Söylendiğine göre B$iknda gün-* sıcnklnr lıiiküm siirmekte ve mulıarebe· den güne artan iaşe sıkıntısının Alman-

Radyo gazetesine göre Fransızların Ier geceleyin de devnm etmektedir. larla dürüst ve geniş bir işbirliği olına-
AlmanyaY.a ne için gittikleri sorulabilir. İNGİLİZ GAZETELERİ VE dıkçn düzelemiyeceğine işaret edilmiş· 
Bunun Lavnl!n bir tesir\ olduğu akla VAZİYET tir. 
gelebilir; fakat muhakkak olan bir şey Londra, 29 (A.A) - Gazeteler Mısır 
vardır ki o da Fransada iktisadi ve sı- muharebesine ait haberleri birinci sa
cai durumun bu işçi muhaceretini icap hifelerinde ve büyük harflerle yazmak
ettirmiş olmasıdır. Fransız sanayii için ta, durumuıı ehemmiyetini gizlememek· 

----
SOUYETLERE GORE 

-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
lazım gelen kömür ve ham madde bu- tedirler. 
lunamamaktadır. Gazetelerin umumi kanaatine göre hu 

tahrip etmif:i, bunları idare edenleri esir 
veya imha eylemiştir. 

_ _ muharebe yalnız Mısırın dei;,ril, belki de Almanlar cumartesi günü topçu ha-
A f R l K DA DURUM orta şarkın mukadderatını da tay:n zırlığı ve şiddetli hava bombardırnanın

-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Malta hava mcydanlar.ı di.in gece de 

bombalanmıştır. 
HUSUSt ALMAN TEBLtO.t 
Berlin, 29 (A.A) - Alman başkuman

danhğının hususi tebliği : Şimal Afri. 
kadn derinlemesine istihkamlar ve mnyn 
tarlalarile müclaf aa edilen Mersa Mat. 
ruh kalesi bu sabah, şiddetli bir muka
vemete rağmen, hücumla zaptedilmiştir. 
Altı bin İngiliz askeri esir edilmiş, 36 
tank ve bir çok batarya tahrip edilmiş
tir. Alman ve İtalyan kıtalarmın eline 
ayrıca büytik sayıda harp malzemesi 
düşmüştür. 

İTALYAN TEBL10.t 
Roma, 29 (A.A) - İtalyan resmi teb

liği : Mersa Matrub bu sabah i§gal edil
miştir. Mihverin zırhlı ve motörlü teş
killeri Mersa Matruhun cenup doğusun
da düşmanın zırhlı unsurlarının muka
vemetini kırarak doğuya doğru ilerle
melerine devam etmişlerdir. 

Şiddetli muharebeler neticesinde Mer_ 
sa Matruhun zaptında 6000 den fazla 
esir alınmış, 38 tank, çok sayıda top ve 
bir çok kamyon mihver kuvvetlerinin 
eline geçmiş veya tahrip edilmiştir. 

edecek mahiyettedir ve bu harbin belki dan sonra ehemmiyetli kuvvetlerle ta
de neticesine tesir edecektir. arruza geçmişler ve yalnız b ir kesimde 

Mersa Matruhun 20 kilometre doğu- Sovyet kıtalarını hafifçe geriletmeğe 
suna vnnldığınn dair İtalyan iddiaları muvaffak olmuşlardır. Cephenin başka 
henüz hiç bir yerden doğrulanmış değil- kesimlerinde düşman püskürtülmüş ve 
dir. Resınl tebliğlerde de böyle bir şey ağır kayıplara uğramıştır. 
yoktur. LENtNGRADDA 
İNGİLİZLER TAKVİYE ALDI Moskova, 29 (A.A) - Gece yarısı 
Gazeteler Mısır ordusuna çok mik- neşrolunan tebli~c e~tir: .26 ih.az.iranda 

darda tnkviyelcr geldiğini memnuniyet- Alman hava teşkıllen unıngrad cephe
le yazıyorlar -sinde askeri hedeflere yaklaşmak teşeb-

Deyli Kro~ikl gazetesi devam eden büsün~e bulun~u lardır .. 68 .~mba ve 
h b l · b' art uh be · 1 av uçagından murekkep hır duşman teş-

:ru .. nre ~~:ın ır1 d" çı m aruhe sı bo • kili hdefinc yaklaşmış, fakat uçaksa
~gunı: . ~me de ır. Bu m a:c e-. varlarımızın şiddetli m'iıkavemetile bun

nın netıcesını cesaretle beklemek lazım- lann 16 sı düşürülmUştür. Biz bir tay-
dır. yare kaybettik. 

MUHTEMEL TEHLİKELER HARKOl!"TA 
Diğer ôir gazetede ·İngiltere İsken~ Londrn, 29 (A.A) - Royterln nusust 

deriye ve Süveyşi kaybedecek olursa, muhabiri bildiriyor : 
Akdenizdcki son üsleri de kaybetmiş Ha.rkof kesiminde muharebeler hala 
olacnktır ve Kıbns ile Maltayı denizden Kubyank civanndn devam etmektedir. 
beslemek mümkün olnmıyacaktır. Fi· Mihve~n şiddetli hücumları püskürtül
listin, Suriye, Irak ve İran da Almanla- mektedır. Tank ve zırhlı kı~!a:. muha
rın ellerine düşcccktir .. n Diyor. İngiliz.- rcbelere ~u~ ve cumartesi gunu de de-
lerin Libyadnki muvaffakiyetsizliğiyle vam etmıştır. . . 
ilgili olan bir mesele de müdafaa nazır- Almanlar cephede bır gedik a~ ve 

1 
w Ç'" .

1 
ti . d 1 d B yahut Rusların sol c-:mahlannı takvıye-

ıgı~~l orç~. zçe~n .e
1 

millo ~~sı U:·.d fa7.ı lerine mani olmak için her taraftan hü-
gaıe"' ere gorc orçı ı mu a na cum etmişlerdir. 
nazırlığını bırakacaktır. .ALMANLAR YEN1 
İ~İN~İ.CEPHE İŞİ . . . KUVVETLKR GET!RDtLER 
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Suikast davası kararı 

ftnla ss 1 
d n teh i 

ti.arar 
di dl 

Ankara, 29 (Telefonla) - Ankara 
Ağır ceza mahkemesinde mahkCım edi
len bomba davası suçluları hakkındaki 
tafsilatlı karar bugün tebliğ edildi. Dört 
suçlu hnklarındaki cezayı temyiz etmiş 
bulunuyorlar. Bir hafta içinde Temyiz 
layihalnnnı hazırlıyacnklardır. 

Mufassal kararda davanın mevzuu ve 
susJulnr hakkındaki notlardan sonra hti
disenin nasıl hazırlandığı, ilk hazırlık 
tahkikatı, maznunların ifadeleri, teknik 
raporlar anlatılıyor ve müdafaalara ge
çilerek tahlil ediliyordu. 

SUÇUN VASFI 
Mufassal karar suretinde suçun vasfı 

hülfisaten şu suretle tebarüz ettirilmekM 
tedir : 

•Henüz memleketlerinde iken komü· 
nist fikir ve akideleriyle mücehhez bu
lunan Ömer Tokatla Abdurrahman ve 
Süleymanın Almanya ile Sovyetler ara
sında harp başlamadan eVvel birbirleri-
1e temas ve münnsebat temin ettikleri ve 
bunlardan Abdurrahmanın muhtelif se· 
nelerde müteaddit defalar memleketı 
olan Üskübe gidip orada Yugoslavya ko
mi.inist partisine mensup olan gençlerle 
içtimalar akdettiği ve komünistlerin o 
zaman yapmak istedikleri gizli icraat ve 
faaliyetine yardım etmek maksadile tec
rübe edilmiş sadık, emniyetli ve her 
tilrlü icraatta kullanılabilecek kimseler 
tedarikine teşebbüsle Yugoslavyada bu
lunan komünist gençlerden müstear ad
ları Fahri, Niyazi, Hıfzı Kasoviç, Ali 
Ardoviç gıôi şahıslarla temasa geçtiği 
anlaşılmıştır. 
SUİKAST HAZIRLIKLARI 
Mznun Süleyman, içinde gilya bazı 

vesikalar bulunduğu söylenen bavullaı 
meselesiyle nlakalandırılıp uzun müddet 
tecri.ibeden geçirilerek hakkında cmnı
yet hasıl olmuş ve Sovyet Rusya teba
asından olan maznunlarla bu vesile ile 
tanıştırılıp onlar tarafından tetkik ve 
kontrol edilmesi temin edilmiş ve ken
disine karşı tam bir itimat edinildikerı 
ve Alman - Rus harbi başladıkan sonra 
Komilof ve Pavlof tarafından kararlaş· 
tınlan Fon Papen suikastı tatpik mev
küne korunak üzere Abdurrahman va· 
sıtasiylc elde edilen Ömer Tokat bu su· 
ça azmettirlhniş ve aylarca bu maksat 
uğrunda yine Abdurrahman ve Si.ı1ey
manın bilgi ve malOmatlan altında vaki 

yardımlariyle bir çok hazırlıklar yapı. 
!arak çalışılmış ve nihayet h!idisC vukun 
ı1etirihniştir. 
ÖMERİN VAZİYETİ 
Fakat suikast Ömerin ölümil ve Fon 

Pnpenin diz kapağı ile kalçasından ha
fif yaralanrnnsiyle sona ermiş ..;e !!il tanı 
teşebbüs derecesinde kalmıştır· Oınerin 
daha evvel komünist fikirleriyle ınu. 
cehhez ve Alınanlar tarafındıın mern. 
leketi olan Yugoslavyanın işgalinden 
münfeil olduğu kabul edilse bile Fon 
Papene karşı bir suikastta ııulunmağt 
düşünüp icraata girişmesine IJıtimal ve. 
rilemez. Zira kendiliğinden wna cesa
ret edemiyeceği tabiidir. Bl)lldan sarfı 
nazar fakir bir talebe bulJası hase. 
biyle iki defa Ankaraya giJ? gelmek 
te ve Ankaraya birinci geJtU:Ude ınaz
nun Silleymanm evinde :ı·Jfir kahna-· 
siyle masrafı az olsa bile i · i gelişinde 
otel masrafını tediyede m · ülat çeke. 
ceği dergftrdır. Bundan tr.\ada iyl "e 
oldukça pahalı ve ruhsat f!Ün edilme~ 
dikçe kolaylıkla satın alınfıy?cak olan 
Valter markalı tabancayıfemın etmesi 
mUmkUn görünse dahi kefi~in; büyült 
bir cliret ve metanet vef ıştıal mad
desini tedarik edehilmes imkan hari
cinde görülmüştür.Buna Jn~en !!lahkc
memiz eğer Pavlofla wnılof Omerin 
öntine düşi.ip kararlaştınış oldukları 
Fon Papene karşı suikaı' icrasını ken
disine teklif ve kendismbuna azınettir
memiş, ona para silfıh V.Öpatlayıcı mad
deyi vermemiş olsalard mer mevzuu
bahis suça teşebbUs etr/fo imkan buh
mıvncaktı kanaatine vi1IŞtır. 

ESBABI MUHAFFJ'E YOK 
Hadisenin icra tarzı1 ve vukuundan 

aylarca evvel yapılan pırı hareketlere 
:gQre fiilin taammiide~Şlendiğinin mll
nak~a götüren lbir t olmadığı mey. 
danda olduğu gibi m~Yeti göz önünde 
tutularak suçlular h,tında ne kanuni, 
ne de taksiri cezayıtaltıcı makul bir 
st-bep bulunınadığınh bir gfina esbabı 
rnuhaffefo kabul edıemiştir. > 

NET1CE 
Kararın bundan ;ıraki kısmı tatbik 

edilen cezalar ihakldadır ki son du
ruşmada tebliğ ed~ !asa karann ay
nıdır ve malum o}ğu üzere Kornilof
la Pavlofu 20 şerbdurrahmanla Sü
leymanı da onar!:/ hapse mah'lrllnı et
mektedir. 

Dört veki "'miz köm .. J havza
sında tetkikatla WŞi?Ul 

Zonguldak, 29 (A.A) - Burada bulu. 
nan adliye, milli müdafa, iktısat ve mü
nakalilt vekilleri dün Ereğli kömür hav
zasında tetkiklerde bulunmuslar ve ak
şam tekrar Zonguldağa dönmüşlerdir. 

Dün Ereğli ~tinin ocakları gezil .. 

miş, vekiller şeerine verilen öğle ye. 

meği ziyafetin•bulunmuşlar ve saat 
15 de Zonguldın ayrılmI§lardır. 

9 otob ·· s j!"etirilmekiizere ••• 
_tstanhul, 29 ( Yeni ~ır ) -:- B<:leôiy.e-ı büslerle de:rtıf'!~rlere ba§lanacaktır. 
~ tarafından Amcnkaya sıparış cdıl- Mısıra getjlgı ve oradan yola çı. 
mış olan 9 otobüs temmuzun yirmisine karılmak üze.Iduğu anlaşılan bu oto. 
doğru şehrimize getirilecektir. Yeni oto- büslerin her 40 yolcu almaktadır. 

Almanyadan heyetim dönüyor 
İstanbul ,29 ( Yeni Asır ) - Almanyadn bulunan niryolu heyetimiz bazı 

mubayaalarda bulunduktan sonra Berlinden ayrıht• şehrimize dönmekte
dir. 

Avrupadan mal çliriliyor 
İstanbul, 29 ( Yeni Asır ) - Avrupa tren yolu açılması üzerine muhte

lif memleketlerden şehrimize mal getir ilmeğe banıştır. Bu mallar Sirkeci 
gilmrUğüne çıkarılmaktadır. 

Makine ve . 
'\' erilirken 

A •• 

AMERDA 1 1 MiL YON i Ş· 
çtlHTIYAÇ VARMIŞ 

Hava kuvvetlerimiz bu hareketlere 
geniş ölçüde iştirak ederek düşman mal
zeme depolarını ve motörlü arabalarını 
bomba ve mitralyöz ateşine tubnuşlar
dır .. 

Mersa Matruh limanında bulunan iki 
vapur isabetler almış, bunlardan biri
sinde yangın çıkmıştır. 

İkı_n:ı hır m~sele de ık~ncı ce~hc me. GcnC'rnl Fon Manştağm Sivastopol 
selesıdır; Dc;:~ı Herald dıy~r ~ı : •Son cephe.sine~ yeni kuvvetler getirtmeğe 
h?ft~!ar?a mudafaa .~aı.ır~b'l ıle başve- mecbur kalmıştır. Son günlerde beş Al
kılligı hır arada gormenın mahzurlu man alayının mütemadi hücumları mu
olduğu nnlaşılmıştır. Harbin en buhran- vaffakiyetle püskürtülm~tür. 
h bir sırasında müdafaa nazırı Çörçil, -e- ---

Mısır çölündeki şiddetli 
muharebeler .. 

Vaş~• 29 (A.A) - Mümessillel' 
mecfü ~ye komisyonunun bir hesa
bına ,sıltıh altına alınan kimselerle 
harp fil için celbedilenlerin bırak
tığı J;lU. doldurmak için daha on bir 
nıily§çıye ihtiyaç olacaktır. 7 - 8 
mnytrp işçisi sulh zamanındaki &,a
nayrlınacaktır. Kadınlarla askerlik: 
yaş1 daha az yaştaki gençler ve mü
te~~en de aşağı yukarı iki milyon 
te ılecek tir. Hava muharebelerinde 17 düşman tay

yaresi düşüri.ilmüştür. 
-::1ş~~tnda siyasi müzakerelerle meş- (( ~ID\! ! y)) DARBESi 

Bu arada Ankara, Bursa, Edime, El
azık. Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İz
mirde Jinyit, taş kömürü ve kok, Afyon, 
Amasya. Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bo
lu, Burdur, Denizli, Tekirdağ ve Tokat
da yalnız linyit, diğer bazı yerlerde de 
taş kömürü ve kok yakılacaktır. 

ODUN VE ODUN KöMORO 
Bundan başka mahrukat kanununun 

tatbik edileceği yerleri gösteren karar
namede değişiklikler yapılmış lzmir, İs
tanbul da dahil olmak üzere bir çok yer
ler bu kararnameden çıkarılmıştır. 

MALTADA 
İtalyan - Alınan uçakları Maltada 

Loka ve Uygaya hava üslerine hücum 
etmişlerdir. 
İNGtLtZ TEBL10.l 
Kahire, 29 (A.A) - Orta Şark İngiliz 

ordulan umumi karargahının tebliği : 
Dün Mersa Matruhun cenup batı ve 

cenup dol,'Usunda motörlü ve zırhlı kuv
vetler arasında şiddetli harp devam et
miştir. Savaş geniş bir sahada ceryan 
etmektedir. Tafsirnt yoktur. 

Lord Biverbrukun gazetesi olan Deyli --*--
Ekspres te ikinci cephenin süratle açıl· (Ba tara& 1 inci Sahilcde ) 
masınn taraftardır. 

Deyli Telgraf ta baş yazısında: cŞimal 
Afrika muharebelerinin ve Malta taar
ruilannın hedefleri şimdi anlaşılıyor .• 
Bununla beraber şimal Afrika cephesi
nin esasb bir ikinci cephe teşkil ebne· 
diğine ve edemiyeceğine şüphe yoktur. ı 

da, cüzi bir kısmı kısmen ölmüştür. Kur
tulanların Japon harp gemileri tarafın• 
dan toplnnmı, olması muhtemeld ir. 
Bundan başka iki ve belki üç Japon zırh
lısı hasara uğramıştır. Birinin yaraları 
vahimdir. 

Kahire, 29 (A.A) - Royter ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor : Mısır çö· 
!ündeki muharebede Britanyalılar mih
ver hücumuna çetin bir mukavemet 
gösteriyorlar. Durum istikrarsızlığı mu
hafaza etmekte ve mevziler devamlı 
surette bir elden öbür ele geçmektedir. 
Üç gündtir tank savaşları aralı bir su
rette bütün şiddetiyle hüküm sürmekte 
toplar ise arasız surette işlemektedir. 

Mücadele en şiddetli noktasına yak
laşmakla beraber durumun aydınlanma
sı için bir müddet daha geçeceği sanılı
yor. Şiddetli sıcaklar muhariplerin vazi

Yon 1942 yılı sonunda dört bu
çuYon 1943 yılı sonunda da 617 
m kişi silCih altına alındığı zam~ 
zl'e sanayide hükümet dairelerind"' 
~ buhranı hissedileceğinden Mıl~ 
Jr erdar etmektedir. Birleşik Ame
/1 aylık harp masrafları pek ya. 
f altı milyarı bulacaktır. 

Bu itibarla bu mahallerde odun ve 
odun komUrüniln umumi olarak yakıl
masına kanuni bir mani kalmamışhr. 
İçinde bulunduğumuz. şartlar dolayısile 
maden kömürü v kok gıbi mahruklar 
yanında bilhassa odundan ve odun kö
müründt-n mümkün olduğu kadar cnı 

~asta istifade olunma ı kara da bu
ktadır. 

--- o- - -
UZAK ŞARKTAKİ 
OGUŞMA ••• 

Tokyo, 29 {A.A) - Kiangsi ccphe
ı..indcn bild:rildiğıne göre Fuçorrun :13 
kılomC"trc cenubunda Lunçov Japonl.ı'" 
tarafından alınmıştır. Fu<;ov ile N 'n° 
ar ında har ket eden J ap n 
L çov vakınlnrına varmışlardır. 

Diyor .. 
--- o- --

LOHDRADA 
Mü lümanlcİr m .. tte• 
filılerin muvaffaldyeti 
için ııa eı !er •• 
Londra, 29 (AA) - Büyük Britll!l

~·anın muhtelif yerlerinden gelmiş olnn 
Miislümanlar Londrada cami ittihaz cdi· 
len muvakkat yerde müttef:klerin mu 
zafferiyeti için dua etmişlerdir. 

lkl ağır kruvazör batırılmıştır. Bun
ların Mogaki ve Mikima ıkruvazörleri 
olması muhtemeldir. Oç ve belki beş 
ağır kruvazör ve bir hafif kruvazör ha· 
Mra uğramı~br. Oç muhrip batınlmı§tır. 
Bundan başkn diğer bir torpito muhribi· 
nin batmış olması muhtemeldir. 

Dört nakliye gemisine bomba ve tor· 
pil isabet etmiştir. Bunlardan birisini 
veya daha fazlasını batmış sanmak doğ
rudur. 

Batan gemilerin mürettebat bakımın• 
dan çok ağır kn'\ ı!JJ r vcrmt'" ol malan 
muhtemeldir. 

fesini elim bir surette güçleştirmektedir. _n_as_ı-.-. -b-.--k1---h--k-.- 
G.. d ~ k f l' b l t 1 ıçm ır yo ama are ctı mi 
ı: un l okgart en .anl ıyet~k .. aş ıyan kopdar unu ,henüz kestiremiyorlar 
.... aran ı amamıy e ço unceye a ar ani K • k t · 
kıyının alçak ovaları boyunca gürlemeıt·an ö arın1. urs kt akia:r

5
uzuna başla

t l k w k t 1 d 1 tı nce upynns a ovyet cenup 
f~ ~ ~ &y ışıgı1!'~~ ı ~ ay ın a t:Mını çevirmek tcşebbüsi.inün netict?. 
ışe evamına 1 • verıyor. nesini beklemedikleri kaydedilme~-

-- - \r. Bundan dolayı Harkofun 200 ki· 
sk taa i.~ZU aşirtııtetre kadar şimalinde stratejik demir-

ma areketi mi!.. tu knvuşağı olan Kursk doğusundaki 
Moskova 29 (A.A) _ Rus m~ahitlcunı muvaffak olduğu takdirde Al· 

Kurs taar~unun blr şaşırtma harekfnlnrın başka bir yerde ye~i hücum· 
mi yoksa geniş ölçüde yaz tanrruzunrda bulunmaları muhtcmeldır. 


