


SAHiFE 2 

... annki mühim maç 

Galatasaray Adffiira 
karşısında ne yapacak? 
Maçlar istanbulda biiyülı alalıa uyandırdı ••• 
lııtanbul. 5 (Hususi) - Adimralı 

futbolcular dün bugün şehrimizin güzel 
yerlerini dolaşmı lar, adaları, boğazı zi
yaret etmi lt-rdir. Bugün pazar maçına 
hazırlık olarak Fener-bahçe stadında an
treman y pmışlardır. ilk iki maç istan
bulda alaka ile takip edilmistir. Vh n
na fuıibolunun eakidenberi meftunu olan 
f tanbulular bu maçlan hayranlıkla sey
retna.iıflerdir. Bilhassa ikinci maçta ilk 
selde 4ilaltikada iki gol çıkaran Beııikta-

ı;ın maçı galibiyetle bitireceği zannı kuv
vet bulduğu sırada Adimranın ikinci 
devrede üç sayı ile galebeyi temin et
miş olmau üçüncü maça olan alakayı 
bir kat daha arttırmıştır. 

Pazar günü Galatasaray ne yapacak
tır) lstanbul futbolculannın ağzında do
l~şan sual budur. 

Adimra takımı sahaya alı::ımıstır. Bu 
itibarla Galata.sarayın çetin bir maç ya
""l<"a - ı tahmin edilebilir. 

Hava kurumu kuraltayı top.landı 
• Haştanh 1 inci Sahifede) 

cağı N,lıca .işlerden biri lacaktır. 
Meralekette hiç bir engelle karşılaşma
dan gel~k bir havacılığın en sağlam 
me nedi hava endüstrisidir. Ye hükümet 
bu menuua hususi bir önem vermekte
dir. Han kurumunun çalışmaları da ha
vacılık iBiıı.i bir devlet işi halinde olgun
lac;tlJ'a•ğından bunlan d kkatle takip 
ediyorum. Milli Şefimizin yakın alAka
sında kuvvet alan bu teşebbüs iyi yü
rümek~dir 

PARAŞÜT VE PLANÖR 
Say• arkadaşlarım, dünya ha:-bi ha

va vasııalarının kullanışında büyük de
ğişıkıtkler yapmı.Jtır. Evvelce bir spor 
vasıtMI olarak kullanılan planör ve bir 
emniyet vasıtası olan paraşüt bu harpte 
şaşırlMt tesirli işler görmüştür. Bu se
beple '8yyarelerin yanı başında paraşüt
çü yetiştirilmesi ve asker! nakliyatta 
plAnörlerden istifade edilmesi bütün ha
z rlıklarda yer almaktadır. 

Turk laava kurumu planör ve paraşüt-
e te calışmalarını arttırmıştır. 

MfILETtN YARDIMI 
Ç le kanatlarla vatanlarını koruma-

Ht'G mill tlcrin başı üstünde em
n t llavası mevcut olduğu görülüyor. 
T prak ve su şimdi havanın emrine gir
m tır. Tilrk havacılığını teknik. eleman, 
h m .. dde ve sanayileşme bakımından 
kı iiddet içinde istiklale kavuştur
m k kararımız milletin yardımiyle ger
ç l ~biltr. 

So.a 7ılın çalışnalanna ait rakamlar 
bütüa milletin bu dAvaya ne kadar nü
fuz e~nl gösterir. Kunımun el attığı 
teşebbüsler millt yardım ölçilsüne da
yandığından bu sahada vatandaşlardan 
daha tok ilgili hareketler bekleriz. 

KISA ZAMANDA ÇOK lŞ 
Havacılığımızı her bakımdan yeter se

viyeye 91karmak yolunda yeni tedbirler 
almak için kurultay çalışacaktır. Cüm
huriyet hUktımetl her zaman oldutu gi
bi bıa tedbirlere ehemmiyetle destek 
olcaktll'. Klsa zamanda çok iş başarmak 
zoruada olduğumuzu vatandaşlara en 
iyi anlatacak olanlar siz kurultayın sa
yın U,.&eridir. 

yem hizmet ufuklan açılmaktadır. 

Bug\illıe kadar eksikliğini duyduğumuz 
yeni eeerler bazırhyacakmıız .• 

Selddnci kurultayı sevgi ile selimlar, 
çalışauılannda başanlar dilerim.> 

* KUBULTAYINlÇT!MAI 
Ankara, 5 (A.A) -Türk hava kuru

munu.a sekizinci kurultayı vilAyetlerden 
gelea delegelerin ve kalabalık dAvetli
lerin ~rakiyle saat 10 da halk evinde 
sayı• Refik Saydamın nutuklariyle açıl
mış. kurultay başkanlığına Büyük Mil
let Meclisi reisi Abdülhalik Renda, reis 
veki1llitble Seyhan mebusu H!lmi Oran. 
kAtiplite cUmhuriyet halk partisi dele
gesi Kizamettin ve beden terbiyesi genel 
müdOrlUğU delegesi ÇelAI Dinçer seçil
mişlerdir. 

lLlt KARARLAR 
Kongre, riyaset divanının teşkilini mü

teakip ll>edt Şefin muvakkat kabrine 
hariçte. gelen delegelerin iştirakiyle 
çelenk konulmasına, Milli Şefe yine ha
riçte• gelen delegelerden seçilecek bir 
heyet tarafınaan kurultayın tazimlerinin 
anına, Genel Kurmay Reisi Mareşal 
Fevzi Çakmaka telgrafla saygılarının 

bildirilmesine karar vermiştir. 
Başkanlığın C. H. P. Genel sekreterli

ğine, Kızılay, çocuk esirgeme ve maarıi 
cemiyctleri•e sevgi ve iyi dileklerin bil
dirilmesi hakkındaki teklifi ittfakla ka
bul cdlmiştir. 

KURUM REtStNlN 
1ZAHATI 
Bundan sonra genel merkez heyetinin 

iki yıllık başarılan hakkında kurum 
reisi Şükrü Koçağın izahatına ittila kec;
bedilmiş, çal~alarla hesaplrın tetkiki 
ve nizamnamede yapılacak değişiklikler
le dileklerin incelenmesi için 15 kişilik 
iki encümen seçilerek toplantıya son ve
rilmiştir. 
Kurultayın ikinci toplantısı önümüz

deki Pazartesi günü yapılacaktır. 

ArArCIRKCIN 
Maneui huzUl'anda 
Ankara, 5 (Telefonla) - Bugün 

(dün) saat beşte hava kurultayının taş
ra murahhaslarından mürekkep bir he
yet hava kurumu erkfiniyle AU:ıtürkün 
muvakkat kabrine giderek bir çelenk 
koydular. 

l
~.,.,..~~~..o--~.r/~~~J"J.X~ 

"Madagaskar" dal 
Ryeni iki hadise oldu~ 

8 
.Japon denizaltıları 2~ 
zırhlıyı torplllemlf· § 
ıer, lngWzler de ıııı 

.Japon subayım 
öldürdüJer .. 

Tokyo, 5 (AA) - İmparatorluk 
umumi karargahının tebliği: Japon 
bahriyesinin denizaltı filosuna men
sup buıuai denizaltılar 30 mayısta 
şafak vakti Madagaskarda Diyago 
Suarez limaruna bir baskın hücuır.u 
yapmıştır. 39600 tonluk Kuin Eli
zabet aınıfandan bir İngiliz sif harp 
zırhlısı ile 5 200 tonluk ArakUf 11nı
fından hafif bir kruvazör torpille
nerek ağır haııara uğratılmıştır. 

BU JAPONLAR NEREDEN 
GELMiŞ ACABA) 
Londra, 5 (A.A) - Harbiye na

zırlığı Madagaakardaki lngiliz kıta-
{ lan kumandanlığından aşağıdaki 
; raporun alındığını bildirmiştir: 
• 1 Haziran sabalu Diyago - Suare-
8 zin şimalindeki yarım adada buh 

nan bir köyün muhtarı köyde iki 
yabancının görüldüğünü haber ver-~, 
miş, bunun üzerine bir lngiliz dev-R 
riyesi rehberlerle birlikte köye git-8 
miştir. iki yabancı devriye köve git-~ 

1 
meden kaçmışsa da takip edilerek~ 
çevrilmiılerdir. Kendilerine teslim 
olmalan ihtar edilince bu iki kiıi 

devriyeye atq ettiklerinden karşı 
ateşle öldürülmüşlerdir. Üzerlerinde 

g bulunan veaikalardan Japon subayı 
1 olduklan anlaşılmıştır. 
~;x)CIDaaaaacaaaaaaaaaaaaac 

KJBRISTA BİR 
TAYYARE GöRtlLD'U 
Lefkoşe, 5 (A.A) - Perşembe günü 

bir düşman tayyaresi görülmüştür .. H~ 
men ateş açılmış ve tayyare bomba at
l'l'adan uzaklaştırılmıştır. 

ı---ı-euvuıe- -·eı~:. An-· T J 
Tehlikeli bir gönül oyunu 

NAKLEDEN: CIÇ YJLDJZ 
... ' 

- Bir şey sb) lemıyeceğimi ona vaad 
etmiştim. Gerçi benim başıma relenler 
onun umurunda değilse de onun muva
fakatı olmadan bir şey söyliyemem. 

- Doktor onun serbest olmadığım 
söyledi. Pek iyi anlıyorum. Başına ge
lenleri biliyor mu? 

Yine basımı salladım : 
- Ona hiç bir şey söylemedim, diye 

fısıldadım. AslA onun merhametini is
temedim. Şimdi ise her zamandan az. 

Annem beni kolları ile sardı. 
On ııekiz ayı memleketimden uzaklar

da geç:.rdim. Bu on sekiz ay içinde çok 
yeni yerler ve yeni yüzler gördtim. 

İlkin ruhsuz bir vücuttan baska bir 
şey değildim. H!ç bir şey beni ilgilendir
miyordu. Hiç bir şey bana şevk vem1i
yordu. Muhit {ieiişikliği, zaman ve bil-

-
hassa annemin hiç zaif göstermiyen sev
gis! benim iyileşmemin üç unsuru oldu. 
Nihayet yirmi yaşında idim. Gezdiğimiz 
yerlerdeki güzellikler karşısında yavaş 
yavaş hayattan zevk almağa başlıyor
dum. 

Babam evde her şeyin yolunda oldu
ğunu bize bildiriyordu. Nail onu sık :Sık 
ziyaret ediyor ve bize uzun mektuplar 
yazıyordu. Şimdi parlak bir avukat ol
muştu. Bazan, her İstanbula gidişinde 
tesadüf ettiği Perizat hakkında da bana 
malô.mat ver!yordu. Fakat Enisten hiç 
bahsetmiyordu. 

Çantamda bir paket beyaz zarflar var
dL Bunların hepsinde aynı uzun ve 
azimkar el yazısiyle benim adresim 
vardı. Bunlar mavi bir kurdelA ile bağ
lanmıştı. Fakat hiç birisi açılır.amıştı. 

YENi ASJR ' Haziran Carnartesı J942 -
ŞEHiR~ HABERLERİ Fransa ya 

yapılan 
akınlar ..• Esrarlı cinaye

tin tahkikatı 
devam ediyor 

----*---
Abdülazim öldürdüJıten 
sonra metresinin man

tosunu müzayede ile 
sattırmış-

-*-
Sinekli cinayeti tahkikatına dün de 

adliyece devam edilmiştir. Bu hadise
de henüz aydınlarunamıı olan en mühim 
nokta, Abdülazimin çok sevdiği, kendi
sine karşı marazi bir alaka gösterdiği 
metresi Emineyi niçin öldürdüğü ve öl
dürdükten sonra neden bahçeye veya 
bir arsaya gömmiyerek hela çukuruna 
attığıdır. 

Tahkikattan anlaşıldığına göre ceset 
hela çukuruna sığmarnıı. bu sebeple taz
yik edilerek iki büklüm vaziyette oraya 
konulmuştur. Abdülazimin metresini öl
dürdükten sonra metresinin mantosunu 
bitpazarmda müzayede ile sattırdığı da 
lesbit edilmiştir. 

Akhiııar tabakhanelerinde amelelik 
etmekte olan Abdülazimin hilkaten iyi 
bir adam olduğu ve az miktarda içki 
kı.illandığı kendiııini tanıyanlar tarafın
dan söylenilmektedir. Bahası öldükten 
sonra Abdülazimin geçim sıkıntısı geçir
diği anlaşılmaktadır. Abdülazim Emine
yi nikahlamadan hemşiresinin bulundu
ğu Hayrebolu kazasına götürmek iste
miş ise de Emine, evvela nikahın yapıl
masını, ondan sonra gideceğini kendisi
ne söylemiştir. 

Bir şahidin ifadesi de manidar gö
rülmektedir. Bu şahide göre · Eminenin 
kain valdesi ile görümcesi kendisini çe
kememekte imişler. Abdülazimin borç 
para bularak Emineye ipekli çoraplar, 
bülozlar ve çantalar satın alınası kainval
deyi kudurtmakta imiş. 

Ş'mdi Abdüliı.zimin nerede olduğu
nu, nerede saklandığını tesbite çalış
maktadır. Cinayeti işledikten sonra ana
sını ve hem1tiresini alarak Hayreholuya 
gitmiş olması :ihtimal dahilinde bulun
duğundan orada yakanlarunası için ted
bir alınmıştır. 

---o--
ffALKEVINDE 
Piyano lıı•sları 
15 hazirandan itibaren Halkcvinde pi

yano kursları açılacaktır. 
Piyano derslerini B. Salahettin Gök

tepe verecektir. Müzik edebiyatına a!t 
seçkin piyano eserleri konservatuvar 
programına göre tanzim edilmiştir. Açı
lacak kurslar başlangıç, orta ve tekamül 
devrelerini ihtiva etmektedir. Kursa de
vam edecek olanların kayıtlarma Hal
kevinde başlanmıştır. 

---o---
KOCASINJ 
Öldüren Jıadınla cifılıı· 
nın muhalıeınesi •• 
Çeşmenin Ovacık köyünde asıkı Ha

san Sabanla birleşerek kocası Rıdvanı 
boğarak öldürmekten suçlu Vecahet Al
tının mahkemesine devam edilmiştir. 

Dünkü celsede Vecahet Altulla Hasan 
Sabanın müdafaa !cin hazırlanmadıkları 
anlaşıldığından celse talik edilmıştir. 

--•-•O---
ORMAN 
YangınısöndilPüJdü 

Cumaovas!yle Seferihisar arasında 
Akselvl mevkiinde çıkan ve 24 saat de
vam eden orman yangını jandarmaların 
\'e halkın devamlı çalışmaslyle söndürül
müştür. 

500 hektardan ibaret bir sahada üç bin 
çam ağacı ve 7000 çam fidanı tamamen 
yanmıştır. Ayrıca 11 bin çam ağaç fida
nı da kısmen yanmış ve zarara uğramış
tır. 

Bu mektupların bir!ncisi evden hare
ketimden evvel, Peri7.atın tezkeresini al
dığımdan az sonra gelmişti. Kalbimin 
yarası o zaman pek açık olduğundan 

bunu okumağa hiç hevesim yoktu. Eni
sin adım meşhur bir doktorun kıziyle 
birleştiren bir şayiayı da bana teyit et
miştiler. 

İlk iki mektubu geri çevirttim. Fakat 
fütur getirmedi. Artık, seyalu.timizin 
muhtelif konaklannda gelmeğe devam 
eden mektuplan geri çevirmekten vaz 
geçt:m. Bununla beraber bunları oku
maia cesaretim yoktu. Çünkü kapan
mağa başlıyan yarayı tekrar kanatmak 
olacaktı. 

Dönüyorduk .. Bir kaç saate kadar va
purumuz İzmirde olacaktı. Babam bir 
telgrafında bizi, Naille birlikte karşılı
yacağııu bildiriyordu. Bu iyi haberi alın
ca anneme: 

- Nailin bizim için zahmete katlan
ması çok naziklik dedim .. Babamı te'k
rar göreceğime öyle seviniyorum ki .. 

- O da sana kavuşmakla çok mesut 
olacak .. Tanınmaz hale geldin, şimdi sıh
hat ve neşe içindesin .. 

Ona gülümsedim .. Annemin de yüzü
ne kan gelm:şti.. Bakışlarında, seneler
den beri kaybolmuş yeni bir canlılık ve 
narlaklık vardı. İçim sızlıyarak düsiin
düm: 

Mahsul vaziyeti memnuniyet verici 

IZml l~in yeni 
tedbirler alındı 

Yarın 2700 ton buğday g etlrlllyor, ilılnci bir par· 
ti buğday daha getlrUecelı-

---------
Yurdumuzun iaş~ vaziyeti son defa gönderilmiş bulunursa heman dağıtıla-

orta ve iç Anadolu ile diğer yerlere ya- caktır. 
ğan bereketli yağmurlardan sonra mem- Önümüzdeki aya ait ekmek kartları
nuniyeti mucip bir hale gelıniştir. Şeh- nı halka dağıtma birlikleri tevzi edecek
rimizdeki alakadarlara akseden malu- tir. Vilayette bu hususta hazırlıklara 
mata göre ziraat vekaleti bütün istihsal başlanmıştır. Henüz faal bir hale geçmi
mıntakalarında memnuniyeti mucip olan yen bazı dağıtma birlikleri son hazırlık
raporlar almıştır. Bu yaz mevsiminde larını da yapmaktadır. 
başlıca vilayetlerimizde buğday stokları Pirinç işinde dağıtma birlikleri mü
ynpılacak ve kışın darlığa meydan ve- kemmel bir not almış değillerdir. Bu 
rimliyecektir. Devlet demir ve deniz birliklerin reisi ve idare heyetlerini iş
yolları teşkilatı iaşe nakliyatı işini birin- lerine daha sıkı surette bağlıyacak bazı 
ci plana almışlardır şeyler düşünülmektedir. Her dağıtma 

IZMIRiN HUSUSi DURUMU birliğine ücretli katip verilmesi bile muh-
Hükümetimiz fzmirin ekmek ve ia§C temeldir. Vilayet makamı hu hususta 

maddeleri bahsindeki hususi durumunu tetkikler yaptırmaktadır. 
göz önünde tutarak lüzumlu tedbirleri DONKO TOPLANTI 
aldırmıştır. Yarın fzmire 2 700 ton buğ- Dün öğleden sonra vali vekili B. Nu-
day getirileceği gibi izmire gönderil- ri Atayın reisliği altında vilayette bele
mek üzere bir mıntakada ikinci bir parti diye re.isi ile emniyet ve iate müdürleri-
buğday daha hazırlanmaktadır. nin iştirakiyle bir toplantı yapılmııtır. 

TEMMUZ AYI KARTLARI Toplantıda kart dağıtma işleri, fınnla-
T emmuz ayına ait ekmek kartları iaşe rın kontrolü, ekmeklerin iyi pioirilmesi 

müsteşarlığı tarafından taıb ettirilmekte- meselesi, halka ekmek satışı işleri, kart
dir. Kartlar yakın günlerde, kartla ek- sız ekmek verilmesinin önüne geçilmf"..si 
mek dağıtılan vilnyetlere ve bu arada İ ~- gibi meseleler ehemmiyetle tetkik edil
mire de gönderilecektir. Eğer ekmek miştir. Bilhassa lokantalar ve gazinolar 
kartları Haziranın ortasına kadar İzmire "ıkı surette kontrol edilecektir. 

~7eni talebe pansiyonları 

Arsanın l\...aarif cemiye
tine devri tama111.landı 

Bay Niyazi Ersoyun Jııymetll bağqı dün tescil 
edildi • Kız talebe pansi :vonu zenginlerimizin ue 

hallıın teberruıariy ıe inşa edileceJı ... ----Zengin, verimli bir çalışma programı
nı halkımızın ve tacirlerin müzaheretile 
tahakkuk ettirmeğe azmetmiş bulunan 
Türk Maarif cemiyeti İzmir şubesi, Ka
rataota 200 talebelik bir kız talebe pan
siyonunun ilk temel taşını hazırlamış 
bulunmaktadır. 

lzmirin tanınmış mütaahhitlerinden 
B. Niyazi Eraoy Karata§ Üzerinde eski 
ermeni killaesini!l bulunduğu 25 38 met
relik arsayı bütün ıüştemilatı ile dün 
aaat 11,30 da tapu dairesinde tekrir ver
mek suretiyle Maarif cemiyetine hibe et
miı: cemiyet Yeisi ve Merkez bankası 
müdürü B. Nazif inan, maddi kıymeti 
büyült olan hu teberruu cemiyet adına 
kabul ederek takriri imzalamıştır. 

B. Niyazi Ersoy bu ulvi hareketiyle 
maarif severliğini ve yurt işlerine olan 
sevgisini zenginlerimize örnek olacak 
bir tarzda isbat eylemiştir. 

iki hapishaneden 3 
mahkum firar etti 

~-----... --~-
Evvelki gece yarısından sonra Torbalı 

ceza evinde bir firar vakası olmuştur. 
Sabıkalı Tahir Peki.istiln ile T!re)i Meh
met Parmaksız mutfak penceresini ke
serek oradan atlamak suretiyle ceza 
evinden kaçmışlardır. tki mahkô.m şid
detle takip edilmektedir. 

T!REDEKl FlRAR 
Evvelki gün saat 11 de mahkllmlann 

teneffüsleri sırasında Hüseyin Kökten 
adında bir mahköm Tire ceza evinden 
duvardan atlamak suretiyle kaçmıştır. 
O da aranmaktadır. 

- Bir yıl babamdan uzak yaşamağa 
onu mecbur ettim. Çok hodbinlik gös
terdim. 

Vapur limana girmiştL Annem kama
ramızda hiç bir şey unutmadığımızrı 
emin olmak için aşağı indi. Yolcular ara
sında bir kaynaşma oklu. Bahriye zabiti 
Uniformalı uzun boylu bir adam halk 
arasından sıyrıldı. Birden bire iki kud
retli kolun beni sardığını hissettim. Bu 
beklenmedik kucaklaşmadan hayrete 
dü~rek kurtulmağa çalışıyordum. 

Burada inşası derpiı olunan 200 ta
lebelik kız pansiyonu pek büyük bir ih
tiyaca cevap verecektir. 

Türk Maarif cemiyeti, binaaının da 
İzmir halkı ve zenginleri tarafından in-
şasını temenni eylediği kız talebe pansi
yonu için bir teberru liate9i açacaktır. 
Tacirlerimizin, zenginlerimizin ve halkı-
mızın kız talebe pansiyonu inıaası için 
bugünden itibaren yapacakları teberru
ler bir liste halinde muntazam surette 
neşredilecektir. 

Kız talebe pansiyonu binasının bu se
ne inşası derpiı olunmaktadır. Ta
herrulerde halkımızın ve tacirlerimizin 
gösterecekleri çabukluk nisbetinde bina 
bu sene içinde inşa edilmiş bulunacaktır. 

Cemiyet bilahara bir de erkek talebe 
oansiyonu inşa ettirmek kararındadır. 
Bu maksatla hazırlıklara baolanmıştır. 

Pasta yapanlar ve bir 
arpa kaçakçılığı 

---+---
İkinci Beyler sokağında Muhittin Ay

doğdunun fırınında yapılan kontrolda, 
koordinasyon heyeti kararına muha!ıf 
olarak undan yapılmış pasta ve badem 
kurabiyesi bulunmuş, zabıt varakası tu
tularak suçlu milli korunma müddci
umumilil,tine verilmiştir. 

Karantinada 479 sayılı dükkanda tat
lıcı Remzi Düşüncelinin dükkAnında 
undan yapılmış pasta ve kurabiye bulun
muş ve kendisi adliyeye verilmiştir. 

ARPA KAÇIIURLARKEN 

Bomovada Orta sokakta 82 sayılı ev
de oturan ren9ber Naz.mi Taşdelen ve 
oğlu RUştü Taşdelen, Kitipoğlu mevki
indeki tarlalarında harmandan çıkardık
ları arpalardan 62 kilosunu bir çuvalla 
kçınrken tutulmuşlardır. 

Batlll1Yflda geceleyin 
solıağa pJnnalı yasalı _ ... _ 
Batavya, 5 (A.A) - Batavya askc?d 

makamları yerlilerin gece sokağa çık
mak yasağını yen!den koymuşlardır. 

---*---
~l!:VKET BİLGİN 

(Baştarafı l inci Sahifede) 

riyatı da bu kanaatlerinin mücn idesi 
olmuştur. Fransanın eczadan kurtulamı· 
yacağını, kat'i hesap gününde İtalyanın 
kendi müddeiyatından bir zerresini feda 
etnıiyeceğini bildiren bu neşriyat. Fran
sız vatanpcrvcrlerine şunu anlatmıştır 
ki mihver Fransız müstemleke impara· 
torlui:'Unu paylaşmak, Fransayı vasat 
bir devlet haline koymak niyetindedir. 
Anglo Saksonlar partiyi kaybederlerse 
Fransa mahvolacaktır .. 

İşgal altındaki Fransadan memleket· 
lerine dönen İsveçli miişahitlerin anlat
tıklarına göre, cı Liberation • Combat• 
Franc Tireurn adlı gazeteler gizliden giı· 
liye ellerde dolaşmakta ve İncil gibi gö
~üslcrdc saklanmaktadır. Bunlar, milli 
kurtuluş cephesinin nasıl kurulacağını• 
ikinci cephe teessiis edine!e her Fransd 
\'atandaşına düşen vaıifcnin neden iba
ret olduğunu telkin etmektedirler. Mai
IU biyetten ev' elki giinlcre ait siyasi te
mayiilleri ne olursa olsun, halkın büyük 
ekseriyeti, general Degolu, Fransayı ye
nilgiden ve şerefsizlikten kurtaracak bir' 
önder, bir halaskfır gibi tanımaktadır. 
Bu temayülata bakarak müttefiklerin 
Fransız topraklarında bir köprilbaşı te
sisine nıuvarfak olacaklJll gün, Franc;rı 
milletinin büyük ihtilaJ'F'gilnlerini batır· 
latan bir şekilde ayaklanacağını söyle
mek kabildir. Alman mahfilleri de bu 
ihtimalden doğan endişelerin tesiri al
tında olduklarından daha şimdiden bu 
kabil ayaklanmalara karşı en fe,•kalade 
tedbirleri almış bulunmaktadırlar. 

Her halde ikinci cephe meselesinin 
gittikçe hakikatler sahasına yaklasmak
ta olduğunu sövlcmek artık bir kehanet 
sayılamaz. 

ŞEVKEr BİLGİN 
---o---

IZMIRIN IHTIYaCLARI 
TErmN EDiLiYOR 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

GELECEK YIL FUAR AÇILACAK 

Nakliyat işlerinin çokluğu ve büyük 
ŞC'hir halkının iaşesi bakımından yaz
dan büyük stoklar yapmak hususunda 
alınan tedbirler yüzilnden hllkilmet fu· 
ar sezonuna mahsus lllve seferler yapı· 
lamıyacağını gözönilnde tutarak bu aene 
fuarın açılmamnsını kararlaştırmıştır. 

İzmir enternasyonal fuarı bu sene za
ruri bir duraklama geçirdikten aonra 
gelecek yıl daha mütek8mil ve daha ca
zip bir §ekilde açılacaktır. Bunu temin 
için mesaimizde duraklama olmıyacajı 
gibi sistemli çalışmalarımız devam ede
cektir. 

Fuar açılmamakla beraber sağlık, 

esenlik, gilzellik ve neşe kaynağı olan 
Kültürparkımız ziyaretçiler için daima 
açık bulundurulacak, halkın her suret
le istifadesini ve neşelenmesini temin 
edecektir. 

KöMüR MESELESİ 
lzmirin muhtelif işleri, bilhassa halkın 

kömür ihtiyacı üzerinde büyüklerimiz 
ve alakadar makamlarla temaslarda bu· 
lundum. Gerek hava gazı fabrikasının ve 
gerek diğer sanayi müesscseler:n maden 
kömürü ihtiyacı temin edilmiştir. Bir 
vapur tahsis edilecektir. Bu vapur kö
milr hav7.8Sı ile İzmir arasında rnAden 
kömüril nakliyatı yapacaktır. Halk ihti
yacı için de kok ve sömi kok gönderile
cektir. Bunu Etibank temin eylemiştir. 
Kış mevsimi için lüzumlu stoklar yaz. 
dan temin edilmiş bulunacaktır. 

Odun kömürü mevzuu üzerinde de 
önemle durulmuş, meaee hususi bir 
alika ile tetkik edilmiştir. Bu huaustalrl 
teşebbüslerimizin müsbet neticelerine 
intizar etmek lhundır. Odun kömilril 
temini için gerekli tedbirler süratle alı
nacaktır. 

su ŞtRKETl ışı 
lzmir su şirketinin hükümetçe satın 

alınması işi ile!'lemektedir. İşin nihai 
şekilde intacı için şirket murahhası An
karada beklenmektedir. Şirket temat ve 
binaları hükümetçe satın alınarak bir 
kanunla belediyemize devredilecektir. 

Dt(;ER TEM.ASLAR 
Belediyenin diğer işleri hakkında all

kadar vekAletlerle temaslarda bulun
dum. Bunların başında ekmek meselesi 
vardır. Başta Sayın Başvekiliml7. Dr. 
Refik Saydam olduğu halde biltün vekil· 
lerimizden en üstün alaka ve kolaylık
lar gördilm. Büyüklerimizden aldığını 
enerji ile çalışmalarımızı arttıracağız.> 

--u-oı--.· --
ZABITADA 

ALSANCAKrA 
BiR HJRSJZLIK 
Alsancakta Ahmet sokağında Viçenço 

Bakışlarımı kaldırdım, En!sin mavi 
gözleri gözlerime ·dalmıştı. Güneş kızıl 
saçlarında alevler yakıp söndürüyordu. 

- Jale, sevgilim! Diye bağırırken, da
ha iyi görmek istiyormuş gibi kollarının 
ucunda beni tuttu .. 

Ona baktım .. Vaktiyle üzerimde yap
tığı mıknatıs tesirin!n bir zerresini bile 
bulamadun!.. Onun için duyduğumu 
sandığım ihtiraslı aşktan eser kalmamış
tı! Ukayttım! Tamamen kayıtsız!.. O 
sadece zarif bir yabancıdan ibaretti. 

Kısa bir hastalıktan sonra aramızdan oğlu Titonun 3 sayılı evine giren bir hır
ebedi surette ayrılarak yüreklerimize sız tarafından pırlanta ve elmas taşlı 
onulmaz yaralar açan çok sevgili ve çok bir yüzük, iki adet altın zincirli bilez!k, 
kıymetli büyüğümüz doktor Suat Soye- bir adet pantatif ve bazı eşya çalınmış-

- Jale niçin mektuplarıma cevap ver
mediniz? 

Yavasça: 
- Hayır, dedim, size h!ç bir cevap 

vermedim.. Perizat, geçirdiğim... Kaza 
hakkında size bir şey söylemedi mi? 

- BİTMEDİ -

rin gerek tedavisine çalışan sayın dok- tır. . . . 
torlara ve gerek ölümünden sonra cena- Eve pencere camını ıterek gırmış ol-
zc töreninin tertibinde merhuma karşı duğu anlaşılan hırsız aranmaktadır. 
sevgi ve takdirler!ni gösteren y~k 3~0 LtRALJK SAAT 
makam ve heyetler erkanı ile aziz dost- İnönü caddesinde 1098 sayılı evde ot· ı-
larına ve acılarımıza muhtelif şekılde iş- ran B. Resat Koral evindeki port ma 
tirak eden sayın bildiklerimizle aziz hal- toda asılı bulunan caketin!n gözlilk c -
kımıza sonsuz teşekkürlerimizi arzede- binden altın bir kordona bağlı 300 lira 
riz.. kıymetinde bir altın saatinin çalındığını 

Biraderi ve ailesi efradı görmüstür. Hırsız aranmaktadır. 



' Hazlf'an cumaf'tesl TENi ASIR SAHiFE i 

HAVA HOCUMLARI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

paa lau.usi tezgahlar da Bremendedir 
İngiliz bomba tayyarelerinin bu başarı
ları dikkat çekerken İngiliz av uçakları 
da bir müddetten beri bUyük ölçüde faa
liyet Piermektedir. Rur akınından bir 
güa eTVel 1000 kadar av tayyaresi işgal 
altnadaki topraklarda yapılan hareket
lere jprak etmişlerdir. Bu suretle 24 
saat İ9İ1'de 2000 tayyare düşman hedef-
1 ıi rinde faaliy t JıÖstermiştir. 

DUNKERGE HüCUM 
Lo•dra, 5 (A.A) - Hava Nazırlığının 

tebli~: Dün akşam avcı tayyarelerinin 
himaye "nde bomba ucaklanmız Dün
kerge nücum E'tmislerdir. üç tayyare
rniz dömncmiştir. 

SOVYETLER MEMNUN 
VE HAYRAN 
Lo.dra, 5 (A-A) - Kızıl Ordunun 

uzu. .enzilli bomba tayyareleri kuman
danı, lagiliz hava Mareşalı Harise bir 
mesaj göndererek Almanyaya yapılan 
kütle llıkınlanndan dolayı tebrik etmiş
tir. lle.ajda deniliyor ki: 

- T8'1irli ve kat'i mahiyetteki bu mu
azzaa aarekete iştirak eden tavyarec;
leriD M88ret ve mahareti pilotlarımızı 
hayl'aft etmiştir. Onların kardeş selfun
larma gönderirim .. 
M~l Haris şu cevabı vermiştir: 
c - Selammızdan çok memnun ol

oum.. Bahusus ki bu seH'ım cesaret ve 
muvaffakıyctlerinin hayranı olduğumuz 
tayvarecilerden ~elmPktedir.~ 

YENt 1NG1LtZ HÜCUMLARI 
Londra, 5 (A.A) - Hava Nazırlığının 

tebliği: 
00. ıece bomba ve avcı tayyareleri

nıizde.. mürekkep bir hava teşkili Diycp 
doklarına hücum etmiştir. Tayyare1eri
nıiz kayıpsız üslerine dönmüşlerdir. 

Londra, 5 (A.A) - Hava azırlığının 
tebliği: Ucaklanmız şimali Fransa ilze
rinde yapılan harekattan baska Şcrburg 
c:ivarmda bir hava meydaniyle Buloğn 
<loklanaa bombalamış, bir d~c;man 
uçağıaa tahrip etmiş, ikisini de hasara 
uğratmıştır. Bu harekattan üç avcım1z 
kayıptır. 

ALMAN HOCUMLARI 
Londra, 5 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahılt emniyet Nazırlıvının tebliği: Düş
:rnan hava kuvvetleri doğu ve şimal do
ğu lngilterede bazı noktalan bombala
nıı la?'Ciır. Hasar ve insanca kayıp az
dır. Bir Alman tayyaresi düşürülmUş
tiir. 

Beslia, 5 (A.A) - Alman resmi teb
!iği: 

lngil'8renlıl doğu sahilinde Sonder
land liman ve deniz üssiyle tezgfilılanna 
hücum edilmiş, yangın ve infilak bom
balan atılmıştır. 

DUn lngillzler hava muharebelerinde 
•e uçak savarlarımızın ateşiyle 13 uçak 
~dir. 

Borsa 
"OztlM 

33 M. İzmir o. 51 51 
23 F. Soydan 
18 N. 'tizUmcü 

49 49 
47 50 47 50 

7' Yek<m 
200614 F.ski yekdn 
200748 Umumi yekdn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
!lo, 11 

48 
49 
51 
54 
58 

tNciR 
M Hilmi Uyar 30 30 
50 İnan şirketi 

100 Yekfuı 
176910 Eski yekWı 
177010 Umumt yekfuı 
13413 kilo Zeytinya! 

ZAHİRE 
31 ton Susam 

18 18 

92 97 

55 56 25 

,~ 

Karşıyaka 
Bostanlı NEŞE 

~azinosuncia 
•P.eki papas namiyle Manıf • 

Kıymetli sanatlıtif' 
NiYAZi ERDEN 

klaf'eslnde 

Rumba ork~trası 
13 Kişiden mürekkep 

(HER AKŞAM) 
!l6 meze, soğuk içkiler·-

1 - 4 (1488) 
~~ 

Pi~1ano 
Abrt, Tamirat, Alım Satım. Kira 

işleri 

Adıl Jmer 
Anafartaiar C. No. 557 

Telefon: 3695 

BVGVN LAi.EDE 
3 !İLİM 2 TÜRKÇE 

tZMIR stcıu TiCARET MEMURLUcUNDAN 

- DONKO NOSHADAN MABAT -

YEDiNCi FASIL 
TEMEITOATIN SURETi TAKSIM! - ıHTIYAT AKÇESi 

75 inci madde - Şirketin masarifi umumiyesile ha mukavelename müdi
riyete ve yahut her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere umumi veya 
hususi temettüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri 
gıbi şirketçe tediye veya tefriki mecburi olan mebaliğ §irketin hesap senesi 
nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tesbit 
olunan hasılatından badettenzil baki kalan miktar temettüatı safiyeyi teşkil 
eder. Bu suretle hasıl olacak temeıtüatı snfiyenin evvela yüzde (beş) ihtiyat 
akçesine tahsisi ı;e saniyen itfa edilmemiş olan hisse senetlerinin bedelleri 
tesviye olunan kı mına yüzde (sekiz) nisbetinde birinci temettü itasına kifa
yet edecek meblağ ifraz edildikten sonra bnki kalan kısmın: 

Yüzde ( 1 5) müe sislere 
Yüzde ( 15) meclisi idare azasına 
Yüzde (5) meclisi idarenin tcsbit edeceği şekilde ikramiye olarak memu

rine 
Yüzde ( 65) ikinci hissei temettü olan hisse senetleri eshabına tevzi edilir. 
76 ıncı madde - Senelik temettüatı safiye birinci hissei temettüün tama

men tesviyesine kifayet etmediği takdirde yalnız mevcut temettü tevzi edilir. 
Hissedarandan hiç biri mütchakisinin şirket sermayesinden ikmal edilme

sini veya müteakip seneler temettüntından evvelce tediye edilmeyen miktarın 
tediyesini talep edemezler. 

77 inci madde - Heyeti umumiye bir devret heabiye zarfında hasıl olup 
tevzi olunacak temettüatı safivenin bir kısmını veya tamamını senei atiyeye 
devr veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak tefrik edebilir. 

78 inci madde - T emettüatı seneviyenin hissednrana hangi tarihlerde ve 
hangi vasıtalarla ve ne tekilde tesviye olunacağı meclisi idarenin teklifi üze
rine heyeti umumiyece kararlaştırılır. işbu esas mukavelename ahkamına tev
fikan tevzi edilen temettüat istirdat olunamaz. 

79 uncu madde - 7 4 üncü madde mucibince temettüatı seneviyeden 
müfrez mebaliğin terakümünden hasıl olan adi ihtiyat akçesi ıirketin muhte
mel zararlanna knrıılık olarak hifzolunur. 

Bu suretle teraküm edecek olan meblağ şirket sermayesinin yüzde (yirmi 
beşine) müsavi raddeye baliğ oldukta artık ihtiyat akçesi jfrazına devam 
edilmez. Şu kadar ki bu miktara baliğ olduktan sonra sarfiyat icrasile ihtiyat 
akçesinin miktarı tenezzül edecek olursa tekrar temettüatttan tevkifat icra 
edilecektir. 

80 inci madde - Hisse senedatının ihraç kıymetleri kıymeti muayyenesin· 
den ziyade olursa fazlai kıymet ihtiyat akçesine il;lVc olunur. 

81 inci madde - .Şirketin zarar etmeııindcn aolayı tenakus eden sermaye
nin ikmaline ihtiyat akçesi kafi gelmediği halde zararın tamamen telafisine 
kadar his!ledarana temettü tevzi olunamaz. 

Maade 82 - ihtiyat akçesi 4060 sayılı kanunun birinci maddesine tevfikan 
yüzde beş faizli Hazine tahvillerine yatırılacaktır. ihtiyat nkçesi Amortisman 
bedeli olarak aynlan mcbaliğin balada tayin olunan suretlerden biri ile istima
lini heyeti idare tayin eder fevkalade ihtiyat nk<:'('!lini heyeti idare münasip 
göreceği şekil ve surette istimale snltıhiyettardır. Hatta bir devrd h('sabiyenin 
hasılatı hisselere temettü tevziine kafi sı;elmediği takdirde fevkalade ihtiyat 
akçesinin de bu hususta istimali caizdir. Fevkalade ihtiyat akçesi tedrici 
surette sermayenin itfası i,.in dahi istimal olunur. 

B3 üncü madde - Sirkctin jnkiznvi müddetinde ve yahut vaktinden evvel 
fesh ve tn fiyesinde bilcümle taahhüdatı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi 
hissedarnnın hi:ıseleri nisbetinde taks"m olunacaktır. 

- DEV Ml \'AR!N -

• • 
Yeni şube mükellenerindt>n <>lup Büyük Kardiçalı h. nında 5 5 sayılı mah 1-

de icrayi ticaret ctm kte i ('n terki t"carcti dolayı iylc t fiye memurunun da 
nerede bulunduğu te bit edil miycn t lk madeni istihsalA tı ve fabrikası ve di
ğer madenler işletmesi mü ssesesinfn 93 7 takvim yılına ait vermi§ olduğu be
yanname üzerine mezkur yıla ait defterlerle faturalar ve dir:.er vesikaların tctkık 
edilmek üzere Hun tarihjni takip eden gündt-n ifb ren on beş gün zarfında 
mezkur tirketin bizzat veya tevkil edeceği bir kimse vasıtası ile defterdarlık 
binasının üçüncü katında kiiin beyanname tetktk büro!una getirilmesi lüzumu 
2395 sayılı kazanç vergisi knnunun 41 nci madde~ile 3692 sayıla kanunun 1 O 
ncu maddesi hükümlerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 136: ( 1405) 

AG iP1.tR",'4,..~l VE FJt:'!'EN M~NSVCAr 
KAR HAnl.EPI HAKKIHDA-

İzmil' Vll«iveti Fiat mllralıabe lıomisyonandan: 
1 - Ağ iplikleri ve keten mensucatın ithalatçı, toptancı ve perakendeci gay-

ri safi azami kar hadleri Ticaret vekaleti tarafındn,., • "'Österildiği şekilde 
teabit olunmuştur: 

ı thalatçı Karı 
Akreditifli Akreditifsiz 

Ağ iplikleri % 20 % 15 
Keten menıucat 7o 25 % 20 

2 - Keyfiyet ilan olunur. 

Toptancı 
kan 

% 7 
% 10 

3167 

Perakendeci 
kan 

(1402) 

% 15 
% 20 

izrnlP GiJmf'IJJdoref "" sm-i;.~~•rlü~ünden : 
Levazım ve satış servisi ilan tahtasında müfredatı y;zılı eşyalarla beraber 

demir çubuk. bo" demir varil. demir boru ile 42,5 kilo sakız ve bilvezin çıka
cak mikdar kok kömürü tozunun 1616/42 salı günü saat 15 te aleni müzayede 
ile ııahlacağından talip olanların depozitolarının baş müdürlük veznesine yatır
maları, yatırmavanların müzııvedeve i~tirak ettirilmiyec•kl .. ri ilan olunur. 

6 1 o 3098 ( 1401 ) 

DenJz HartJ of:~" :ı ve J~fsP-$l Homutanlığından: 
1 - Ankara musiki gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. inci sınıfına, 

deniz bandosu iç.in talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
2 - KaYltlara l /Haziran/ 942 de başlanarak 20/ Ağustoı/942 ye kadar 

devam edilecektir. 
3 - lstanbul ve civarından müracaat edeceklerin lstanbul deniz komutanlı

ğına Mersin ve civarından müracaat edeceklerin Mersinde deniz gedikli erbat 
hazırlama orta okul müdürlüğüne ve bu mıntakalar dıtında bulunanlann bulun
dukları mahallin Askerlik şubelerine müracaat etmeleri. 

6 9 12 15 18 21 24 27 31 3181 (1404) 

9ELSr l\~ITOL \ 
idrar yollan iltihabı, yeni ve eıki BELSOC::.UKLUCU, idrar, mesane ve 

Proıtat iltihabı. Siıtit ve Koli Sistitlere .•• Böbrek rahatsızlıklanna karşı en mil
kemmel bir iliç BELSAMITOL' dur. BELSAMITOL kullananlar yukarıda ya
zılı hutalıltlardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur. 

S.bf depon ı Sami Akau Babçekapa it Bankaa arkumcla Rabnnc:alar 
Sokak No. 5 ••• 

S'ıflJaal ue i~lmai Mııauenet uefıc11etlnden : 
Oözlüfıçü olmalı btlyenlef'ln dllılıat nazGf'Ula.. 

3958 sayılı gözlükçülük kanununun 2 nci maddeli mucibince gözlükçülük 
kursu 1 /7 /942 tarihinde lstanbulda açılacak ve iki ay müddetle devam 
edecektir. Kursa ittirak etmek isteyenler bir an evvel bulundukları mahal 
sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri vasıtasiyle vekaletimize bir dilekçe 
ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine aşağıdaki vcaikaları bağlamıt olma-
ları lizundır. ' 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı ıureti 
2 - Orta tahıil şahadetnameıi veya bu derece tahsil gördüne dair ma

halli maarif müdürlüklerince musaddak vesika sureti. 
3 - Gözlükçülük yapmağa mani vücut veya akılda bir arızasının bulun· 

madığını bildirir sıhhi heyet raporu. 
4 - 2 adet vesika fotoğrafı. 
Keyfiyet ilin olunur. 3 6 9 12 15 3094 ( 1374) 

ZONGULDAK SACLIK KOMİSYO
NU R1YASETtNDEN: 

1 - TURKÇE YENİ KOPYA 

KiNGKONG 

BVGtlN rANDA 
2 TÜRKÇE! FtıJl\f BİRDEN 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

1 -. Zonguldak sağlık teşkilatı işçi 
hastahanesi için 300 lira aylık ücretli bir 
baktcriyoloğ ve intaniye mUtehassısı ile 
300 lira aylık ilcretli bir rontken milte
hassısı. 

Z - TÜRKÇE ŞİMAL DENİZi 
CASUSLARI 

3 •• CAS'VS'l.AR Diyarı 
4 - RENKLİ MİKI 

GUl.NAZ S'Vl.'J' AN 
YAHUT 1002 iNCİ GECE 
2 - TÜRKÇE HARP FiLMİ 

YtlZEN KAi.Ei.ER 
J - RENKLİ MİKİ 

2 - Diş polikliniği için 75 lira aylık 
ücretli bir kalfa alınacaktır. 

Taliplerin 15/61942 Pazartesi giinUne 
kadar Zonguldak havza Başhekimliğine 
mUracaatlan ilan olunur. 

2. 6 3073 (1349) 

s == 
1ŞÇ1 ESNAF CEMlYETLERt BlR

Llô-1 BAŞKANLICINDAN: 
İsçi esnaf cemiyetleri idare heyeti 

azalarına: 
Birlik ana nizamnamesinde yapılacak 

bazı değişiklikler için divan heyetinin 
8/6/ 942 Pazartesi günü saat 17 de top
lantıya daveti tekarrUr ettiğinden birli
ğe dahil işçi, esnaf cemiyetleri heyeti 
idare azfılannın muayyen gün ve saatte 
birlik binasında hazır bulunmaları. 

Bu toplantıda ekseriyet hasıl olmazsa 
ikinci son toplantı 10/6/ 942 Çarşamba 
günü saat 17 de birlik binnsında yapıla-
cağı ilan olunur. 3166 (1403) 
/. 

içkili 

Narin 
Lokantası 

Açıldı 
Mi.ikemmel konför, temiz yemek 

"./ alkollu meşrubat. Fiatlar gayet mu
t. tedildir. 

1 
Umumi ve hususi ziyafetler mute

dil fiatla kabul olunur. 
I 

BiRiNCi KORDON NO. 1 12 ~ 
~~~~ ...... ..( 

DOK'l'OR KEMAi. 
OSMAN BOZKVRr 
İzmir !Uemlcket Haştanesi 

Asabiye Miitehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

İkinci Beyler soka[,tındaki muayene-
hanesinde ka' • ıl eder.. (1377) 

. n 
"Seni sevıyorum 

rnırı\dsndı 

Şayed siz de bu cazip gUzelllk 
reçetesini kullanırsanız, sız de bu 
UU!at.a nail olabillrslnlz. Çünkü 

,bu reçete en sert ve çirkin bir cll~ 
dl kadife gibi yumuşatıp beyazla• 

• tır, sat ve taze cazibe ile süsleri 
Tokalon kreminde mevcut kıy1 
metil cevherler siyah noktalar 
eritir, acık mesamelerl sıklaştırır 

ve cilde bir gül yaprağı yumuşak] 
lığı verir ve şayanı perlit.it bir ıen1 
temin eder. Tokalon. kremi her 
yerde satılır. 

·-------~~--------------

:w: ==== 

Tahsin Necibo..., lu Ma~azası 
MİMAR KEMAl.E'l''l'İN CADDESi 5J No. da 

Yeni getirtmiş olduğum taban muşambası, Bursanın ipekli emprimeleri \•e 
kazmirJerinin perakende olarak satıldığmı muhterem müstcrilcrinıize ar· 
zederim... 1 - 3 (1406) 

~-.,..<.::").<::-..<::-.,...;:;:-><:~:::.<:'>""><::><::><::><::><::><::::~~...c::::::...c::::::~..oe::::::..oe::::::-<::::>.a 

Satılık buz tesisatı 
Günde 15 §er kiloluk 250 kalıp buz istıhsal eden komple bir tesisat işletmeğe 

muktezi amonyağiyle beraber satılıktır. Tesisat 15 gün zarfında kurulup iş-
letilmek şartiyle verilecektir. 

1şletmeğe muktezi muharrik kuvvet on beş beygirdir. Taliplerin Bayındır 
Y ıldızyağ fabrikalarına müracaatları. 1 - 4 ( 1365) 

V~:::.<::::.<::::.<:><::><::><::-,..::;::><:::><:-~..<:::::..<:::::..<:::::..<:::::-<::::>-<::::>-<::::>-<::>-<::>-<::>~~""~ 

!'iJRKİYE İŞ BANKASI A. Ş. İZMİR ŞUBESİ 
MVDURLVGVNDEN: · 

Bankamızın tasarrufu a1tında bulunan aşağıda evsaf1 yazılı gayri menkuller 
satılaca,iµndan talıplcrin şubemize mürncaatları }Uzumu il8n olunur. 

1 - İzmire tabi Karacadağ kariyesi Çapar gölü mevkiinde tapunun yevmiye 
220 numarasında kayıtlı 2/278 kapu numaralı arazi 

2 - İzmirde Üçkuyular köyünde tapunun 955 numarasında kayıtlı 27570 
metre murabbaı etrafı duvarla çevrili bulunan tarla 

3 - İzmirde Ahmetağa mahallesinde Halim ağa çarşısında ve tapunun cilt 312 
İş 4 numarasına kayıtlı dükkanın üçte bir hissesi 

4 - İzmirde Hasanhoca mahallesinde İkinci belediye ve Yorgancılar çarşı
sında 1,5 eski ve 1,3,11 kapu numaralı ve tapunun sahife 201 pafta 53 ada 337 nu
marasında kayıtlı dükkanın 1/2 tam mülkiyeti ile 1/2 çıplak mülkiyeti. 

27 29 30 31 1 2 3 4 2937 (1272) 

...................................................................................... . . . 
• . 
• • • ! Devi.et uemır }' otlarınaan . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(KOMVR rAHMJI. VE rAHLİYESJ .. ) 

D. D. YOLLARI 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
işletmemizin Nazilli deposu ile Alaşehir, Ortaklar ıundurmalanna bir ıe

nede gelecek tahmini miktarları atağıda yazılı maden kömürlerinin tahmil ve 
tahliye işleri açık eksiltme suretiyle, prtnameİer veçhile 22/6/942 günü saat 
15 te Altancakta işletme binasında ayn ayrı sırasiyle ihaleleri yapılacaktır. 

isteklilerin aşağıda hizalannda gösterilen muvkkat teminat makbuzlarile 
muayyen vakitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnameleri işletme 
kaleminde ve mahalli istasyon oeflerinde görülebilir 
İş yeri tahmini Kömür miktan Muhammen bedel M. teminat 

tahliye tahmil tahliye tahmil 
ton ton Lira Lira Lira Krt-

Nazilli deposu 6000 5000 1680 1500 238 50 
Alaşehir sundurması 8000 7000 2240 2 100 325 50 
Ortaklar Sundurması 9000 7500 2700 2250 371 25 

4 6 10 16 3131 ( 1381) 

i 'J'ANBVL BEl.EDİYSİNDEN: 
Beher metre murabbaının 

tahmin be51eli 
ilk 

teminatı 

Çartname ve sair bedeli 

450,00 7905.SO 6,66 Eminönünde Çelebi oğlu mahalle-
sinin Yenicami ve Vakıf hanı soka
ğında 2 parsel No.lu 295,80 met
re murabbaı sahalı arsa 

450 O 9i77.50 8,53 Eminönünde Çelebi oğlu mahalle-
sinin Y enicami ve Celal bey soka
ğında 3 parsel No.lu ve 3 79 metre 
murabbaı sahalı arsa 

4 , O 7849,25 6,60 Eminönünde Çelebi oğlu mahalle-
sinde Y enicami Rahvancı Vakıf 
han ıokağında 1 partel No.lu ve 
293,30 metre murabbaı sahalı arsa 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan ve meaahai sathiyeleri yukarıda 
yazılı 3 parça arsa toptan veya ayn ayrı satılmak üzere kapalı zarf usuli ile art
tırmaya konulmuotur. ihaleleri 11 /6/942 perşembe günü saat 15 de lstanbul 
belediyesi daimi encümeni oduında yapılacaktır. Bu arsalara ait prtname. 
proje ve sair evrak yukarıda hizalarında gösterilen bedeller üzerinden hesap 
işleri müdürlüğünden alınacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları, imzalı prtname, proje ve saire ve kanunen ibrazı lizımgelen diğer vesaik 
ile 2490 No.lu kanunun tarifab çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri llzımdır. 

27 30 3 6 2884 ( 1263) 

TESİRİ KAT'I 
TAZE MEYV ALABDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

• idris n-o~hll 
(G A Z O Z 1. V) 

• 

l~IMOIVA TASI 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 

MABKASINA DİKKAT: FİYATI (60) KUBUŞ.. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin ruhsatını bibdir .. 

somerba~k Yarll Mallar Pazarı ızmir Sabeıi lüdOrlülDnden: 
Ekmek karneleri dağıtılırken muhterem halkımıza dağıtılmış olan numara mukabilinde aşağıda gösterilen Uç yerde 

tevziata 6/6/942 tarihinden itibaren devam edilecektir .. 
İzdihama ve kanşıklığa meydan verilmemek için hizasındaki numaralar tarihlerde gösterilen mahallere nüfuz tellere 

ve numaralan hlmilen müracaat etmelerini rica ederiz. 

SUMERBAl:K 

Yerll Mall&r Pazarı 
6/6/942 90001 den 90500 e kadar 
816/942 90501 den 91000 e kadar 
9/6/942 91001 den 91500 e kadar 

10/6/942 91501 den 92000 e kadar 
11 6/942 98001 den 98500 e kadar 
12/6/942 98501 den 99000 e kadar 
13/6/942 99001 den 99500 e kadar 
15 6/942 99501 den 100000 e kadar 
16/6/942 3001 den 3500 e kadar 
17/6/942 3501 den 4000 e kadar 
18/6/942 4001 den 4500 e kadar 
19/6/942 4501 den 5000 e kadar 
20/6/942 9001 den 9500 e kadar 
22/6/942 9501 den 10000 e kadar 
23 6/942 10001 den 10500 e kad~ 
24/6/942 10501 den 11000 e kadar 
25/6/942 11001 den 11500 e kadar 
26/6/942 11501 den 12000 e kadar 
27/6/942 12001 den 12500 e kada.· 
29/6/942 12501 den 13000 e kad.Ar 

Manjfatura Türk 
Anonim Şirketi 

lllAR IEIALETTrJ C. 
!Vumara 31 Ti. 3451 

6/6/942 1 den 500 e kadar 
8/6/942 501 den 1000 e kadar 
9/6/942 1001 den 1500 e kadar 

10/6/942 1501 den 2000 e kadar 
11/6/942 2001 den 2500 e kad:ır 
12/6/942 2501 den 3000 e kadar 
13/6/942 5001 dpı 5500 e kadar 
15/6/942 5501 den 6000 e kadar 
16/6/942 6001 den 6500 e kadar 
17/6/942 6501 den 7000 e kaQ.ar 
18/6/942 7001 den 7500 e kadar 
19/6/942 7501 den 8000 e kadar 
20/6/942 8001 den 8500 e kadar 
22/6/942 8501 den 9000 e kadat 
23/6/942 13001 den 13500 t kad31' 
24/6/942 13501 den 14000 t kadar 

Tahsin Necipoğlu 

llMAR IEIALETTll C. 
Numara 51 

6/6/942 
8/6/942 
9/6/942 

10/6/942 
11/6/942 
12/6/942 
13/6/942 
1516 942 
16 6/942 
17/6/942 
18/6/942 
19/61942 

14001 den 14500 e kadat' 
14501 den 15000 e kadat 
15001 den 15500 e kadar 
15501 den 16000 e kadar 
16001 den 16500 e kadar 
16501 den 17000 e kadar 
17001 den 17500 e kadar 
17501 den 18000 e kadar 
18001 den 18500 e kadat' 
18501 den 19000 e kadar 
19001 den 19500 e kadar 
19501 den 20000 e kadar 

2-4-6 (1355) 



M NALI 8\R SEYAH T PR o\uD Ki SUiKAST 
* * • r·hi • ı er ve ıa- y 

re aytel 
lngiliz er Fi diyaya 

gi tiler öl ürtn üş 
---*--- -*-

att en mahsa a... A.lmanlC!!ra göre ~ ·~a ıt· 
y anne ha~mi teb· cılar parasütle indiril· 

r=- et efı mi?· .. iş ve · n • izJer 
Radyo azetesindcn: f • -&. 
B. Hitlcr ynnında mareşal Kayte! GJrG il! an S 11e Qft• 

olduğu halde hava yoliylc Finlandiyaya dl Hınıs •~-
gitmiş ve Mareşal Mannerhaymın 77 n- Prağ, 5(A.A) - cMednıhaisb gazetesi 
ci yıldöniimünü tebrik etmiştir. Almanya himaye idaresi reis muavinı 

Bunun bir tebrik seyahati olduğu Haydrihe karşı yapılan suikast hakkın
söyleniyorsa da, harbin uzaması karşı- da Uı{siJat vermekte ve cinayete sebt'p 
sında tereddüt içinde bulunan Finlandi- olan silahların İngiliz malı olduğunu 
yanın harbe devamını sağlamak için ya- tasrih etmektedir. 
pıldığı da sanılıyor. SU1KAS'l'1N TAFSiLATI 

LiBYA HARPLERi 
---*---
(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

kında alınan haberlere göre general Ro
mcl Tobruk üzerine yürümekten vaz 
geçmem!ştir. Birelhakemde İngilizler ol
dukça kuvvetli mevzilere maliktirler. 

Bu mevzileri müdafaa eden hilr Fran
sız kuvvetleri şimdiye kadar Almanla
ra muvaffakıyetle mukavemet eL'llİŞler
dir. Romel Birelhakemdc muvaf fdk olur
sa Tobruka bir darbe indirmeğa tS?şeb
büs edecektir. 

ÜÇÜNCÜ SAFHA 
Londra, 5 (A.A) - Royter:n askeri 

yazan bildiriyor: Libynda İngiliz tank· 
lannın mukavemeti üçüncü safhayı aç
mıştır. Romelin karşı hücuma geçmesi 
muhtemeldir. İngiliz tank tümeni mu
kavemete tamamiyle hazırdır. 
İNGİLİZ TOP ATEŞİ ŞİDDETLİ 
Kahire, 5 (A.A) - Libyadaki muha

rebelerde topçu mühim bir rol oyna
maktadır. İngiliz topçusu Birclhakem
den simalde Gazalaya kadar uzanan h<ıt 
üzerinde çalışmuktn ve görülmemiş bir 
baraj ateşi ile kend:ni göstermektedir. 
İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
Kahire, 5 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava tebliği; 
İnglliz hava kuvvetleri Birelhakemd~ 

düşman kuvvetlerinin arkalarına sark
mıştır. Tayyarelerimiz, Alman pike tay
yareler!ni ağır surette bombalamış ve 
mitralyöz ateşine tutmuştur. 
İNGİLİZLERİN MANEVİYATI 
MÜKEMMEL 
Kahire, 5 (AA) - Orta şnrk İngiliz 

kuvı;etleri kumandanı Ohinlek A vust
ralyadaki müttefik kuvvetler kumanda
nı sir Tomas Leydiye Libya muharebesi 
hakkında şu telgrafı göndermiştir: 

•Muharebe henüz bitmedi. Fakat bü
tün erlerimizin maneviyatı mükemmel
dir. 

ALMAN TEBLfCİ 
Berlin, 5 (A.A) - Alman resmi teb

liği: Ş!mal Afrikada düşmanın karşı hli
cumlnn pfüıkürtülmüş ve ağır kayıplar 
verdirilmiştir. 

Alman ve İtalyan hava kuvvetleri 
memnuniyet verici muvaffakıyet!E:r elde 
ctmi~lerdir. İngilizler 26 uçak kaybetti
ler .. 

Tobruk açıklarında bir den:zaltmuz 
J...-uvvetli himaye nltmda giden bir İngiliz 
gemi kafilesine hücum etmiş, üç gemi-

• den ikisi ablan torpillerle fam ic;:ıbctler 
almıştır. 

ESfRLERE YEMEK 
VERMİYECEKLER 
Şimal Afrika muharebelerinde dör-

düncii İngiliz tugayının bir günlük emri 
ele geçirilmiştir. Bunda esirler1n ifade-

Devlet gizli polis idaresinin neşrettiği 
resmi tebliğ sayesinde Çek umumi efka
rı suikastin inced<.'n inceye hazırlanmış 
olduğunu anlamıştır. Suikast yolun bir 
dirsek noktasında olmuştur. Haydrihin 
şöforu burada önünü hem<.'n hiç görme
diğinden otomobilin süratini azaltmıştır. 
Caniler suikasti yapmak için bu noktayı 
seçmişler ve bir kösede beklemişlerdir. 
Bunlardan biri bir otomatik tabanca ile 
yaklaştığı sırada otomobilin şöforu tnra
f ından görülmüştür. Fakat suikastçinin 
pardösösü altında gizle>diği tabanca ateş 
almamış ve bu sahıs silahını yere atarak 
kaçmıştır. Bu silah bulunmustur. İngi
liz yapısı siliihlardandır. Daha evvel pa
rasütle indirilen milltecilerin üzerindede 
aynı silah bulunmuştu. Bohemya ve Mo
rnvyaya parastiUe mülteciler indirilir
ken bunlara yiyece>kle beraber bu gibi 
silahlar veriliyordu. Bunlar kasa bü
yüklii ~,.tinde bir parac;ütle indiriliyordu. 

BOMBA PATLAYINCA 
İlk taarruzu yapanın yanı başında di

ğer bir şahıs vardı. Bombayı o atmış 
ve kendi elinde patlamaması için acele 
etmi,c;tir. Bomba otomobilin içine düc;mc
miş, kapısına carparak patlamıştır. Oto
mobilin sağ kapısı parçalanmış ve arka 
kısmındaki boşluk harap olmuştur. Bom
ba parçaları sol kapıyı da delmiş ve en
kaz etrnfa dai'blmışfır. Bombada çok 
şiddetJi bir infilak maddesinin olduğu 
anlaşılmıştır. Bombadan yalnız bir kaç 
parça ele geçmiştir. 

Suikastçilerin bıraktıkları diğer iki 
bomba bulunmuştur. Bunlar İngilizlerin 
kullandıkları bombaların aynıdır. 

İkinci suikastçi zabıta tarafından ta
kip edilmiş, bu sırada bir kaç el taban
ca atmıştır. Tabanca mermileri tetkik 
edilmiş ve İngiliz malı olduğu anlaşıl
mıştır. PnraşüUcrlc Bohemya ve Morav
yaya indirilen mültedler arasında aynı 
tabanca ve cephaneler vardı. 

Alman umumi vali muavinine yöneltL 
len suikastte lngilterenin ve İ3eneşin 
mesuliyeti böylece inkar edilemiyccek 
şekilde tcsbit edilmiştir. 
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Vaşington 5 (Radyo) - Bugünkü ga
zctccıler konferansında reisicümhur 
Ruzvelt japonların Çin cephelerinde ze
hirli gaz kullanmakta olduklarına dair 
itimad edilir malumat aldığını söylemiş 
ve şunları ilave etmiştir: 

c - İnsani olmayan bu hareketi tat
bikte japonlar ısrar ettikleri takdirde 
bunu bize karşı yapılmış addederek mi
silleme hareketlerine tevessül edeceğiz.> 

---- ----
lerinin alındığı müddetçe kendilerine HARP VAZlYETı ~E ASKER 
yemek ve su verilmemesi, uylm ve isti-
rahatlerine meydan verilmemesi, iyi bir GÔZILE BAKIŞ 
muamele gösterilmemesi yazılıdır. İngi- --*--
liz baskumandanlığı bu insaniyetsiz em- (Baştnrntı ı inci Snhifede) 
ri neri almadıkca ve !cey{iyet İngiliz 

,., müzdeki hafta içinde belli olabilecek-makamlannca Alman bac:kumandanlır,-
na resmen teyit ed:Jmedikçe esir edilen tir.HAV Al.ARDA 
İngiliz subay ve nskerlcrine G haziran 
günü öi;leden itibaren yemek verilme
mesi emrcdilmistir. 

ALMANLARA GÖRE ... 
Berlin. 5 (A.A) - D. N. B. ajansı bil

diriyor: Tobruk, El<!auıle ve B:rclha 
kem muharebeleri mihverin zafcrile ne
ticelenmiştir. Çöl muharebeleri geniş sa
hava yayılmıştır. 
İTALYANLAR DA ÖYLE SÖYLİYOR 

Roma, 5 (AA) - Tebliğ : Marmarik
te hir İngüiz subayı knrnrgfıhında cldt! 
edılen bir ordu gündelik emrinde kafi 
derecede malOmat alınıncaya kadar es·r 
edilen subay ve Nlcrin aç bırakılmaları 
ve uyku ve istirahatten mahrum edilme
leri sıkı sıkıya emredilmektedir. Alman 
kumandanlığı ile yapılan bir anlnşm:ı 
üzcrint' bu muamelelere son verildiği 
rcc;mi surette İngilizler tarafından b:ld·· 
rilmezs"' G hazirandan itibaren esir İn
giliz subay ve erlerine ekmek ve su ve
rilmiye<.'cktir. 

• ii • m f! ~r .. 
Bren, 5 (A.A) - Bcrlindcn Nasyonal 

Çaytung gazetesine bildiriliyor: 
R mtn haber vcrildii>:ine göre harbin 

başından beri hava akınlarında sivil Al
nınnJ rdan ölenlerin saylSl 8,000 dir. 

Bır kıyaslama olmak üzeıre sulh zama
nında Almanyada otomob:l kazalarında 
ölenlerin sayısı bir senede 80(){) dtıtt 
faz!. olduğu kaydediliyor 

Hava harekatına gelince; İngilizler 
işgal altındnki Fransa kıyılarında Diap, 
doklarına hücum etmiolerdir; fakat bu 
hücum hakkında henüz fazla tafsilat 
yoktur. Diğer bir bomba ve av kuvvet
leri te!lekkülü de Hollnndadnki Alman 
hava üslerini kayıpsız olarak bombar
dıman etmi§tİr. 

lngilizler Libya hnvalarında da bü
yiik faaliyet göstermekte ve Alman pike 
tayyarelerine hücum etmekte, Alman 
ikmal yollanm, motörlü vasıtalar ko11n
rını. ve top)uluklanm müessir surette 
bombala.maktadırlar. Alman uçakları 
dn Llbyada ayni şekilde faaliyet göster
mektedir. 

RUSYADA 
Alman hava faaliyeti doğu cephesin

de mühim bir snfha geçirmektedir; Do
neç bölgC!inde Ruslann sahra uçak mev
zileri, cephe gerileri ve ikmal yolları 
bornbalnnmı!I, diğer bir tc!lekkül de Rus 
sahra uçak topluluklarına hücum etmi!l
tir. Ayni faaliyet merkez kesiminde de 
gösterilmiş, gl'rilerdeki s. hra uçak mey
danlnrı fnsılnlarln hücumlara uğratılmış
tır. 

Crphenin ııimal kesiminde de Alman 
hava kuvvetleri ayni faaliyeti göstermi,
ler ve dört Rus uça"'..'? düşürmü,.Jerdir. 

Do v,u cephesinin bu üç kesimindeki 
şiddetli hnvn taaarruz ve faaliyetleri Al
manların bir taarruz hazırlığı sayılabil'r. 
Bu siddetlı hiicumlar kıvamını bulduk
tan sonra Alman taarruzunun 1' c;J ma
sını beklemek hatalı olmaz. 

>!ENi 
=== f4 2 

42 -llomanya ve harp 
---*·---

erikaya 
., 
u reş ce-

• vap verıyor 
·-*-

VJ')etle le sav şma-
saydıh cenu doğu 

me !efı ııe inin lıaH ne 
ol P ? d!yorlar •• 

Bükre!I, 5 (A.A) - Romanya ajan
sı bildiriyor: Amerika cümhurreisi Ruz
vclt Romanya, Macaristan ve Bulgaris
tana Sovyetler aleyhindeki askeri hare
ketlerini vesile ittihaz ederek harp ilan 
etmi~tir. Mümessiller meclisine verilen 
layihada ismi geçen memleketlerin har
bi mihverin bir aleti olarak yaptıkları 
iddia edilmektedir. 1ııte cevabımız: 

« Ruzveltin kararı durumu ne siyasi, 
ne de nskeri bakımdan hiç değiştirmiye
cektir. Romanyn üçlü paktın üyesi sıfo
tiyle her 7.aman taahhütlerini yapmıştır. 

asen üçlü pakt devletleriyle birleşik 
devletler arasındn harp baş gösterince 
Romanya kendisini Amerika ile harp 
halinde saymı tır. Binaenaleyh Ameri
kanın bugünkü muamelesi karnnmız 
üzerinde hiç bir tesir yapamaz. Y nlnız 
şunu sornnz: Romanya Sovyetlerle sa
vaşmasaydı cenup doğu memleketleri
nin hali ne olurdu? Romanya bolşevik 
tehlikrsine karşı harp ediyor. Bu harbi 
bize bolşcvik taarruzları yüklemiştir. 
Şunu da soruyoruz: Eğer Rusya, Ro

manyayı istill'ıt edebilseydi Amerika 
Sovyetler birliğine karşı harp açarak bi
zi müdafaa edecek miydi? Birleşik dev
letler Avrupa medeniyetini koruyacak 
yerde bolşeviklcri miidafaa ediyorlar. 
Tarih Ruzveltin hu harekti hakkında 
hükmünü verecektir. 

~~yu.#".r.r~ÇETEfERr.#. 

B 300 · tf ·z es·rini 
~ urtardılar .. 
§ Moskova, 5 (A.A) - Sovyct tebli
§ trnc ek: 
§ Yunan çeteleri, bir İngiliz esir ka· § 

1 
filesi sevketmekte olan bir Alman 1 
kafilesine hiicum ederek 300 İngili:> 
esirini kurtarmışlar ve bcrabcrlcrin-

R de dn~a götürmüslerd:r. ~ 
~/.r.r.r.r~Xı"'..r.r..r.r~~~ 

Rcman a, acaaıistan 
ve u ar·stan 
Amerihan ermayesi 
Vaş:ngton, 5 (A.A) - Ticaret daire· 

sinin bildirdiğine göre Romanya, Maca~ 
ristan ve Bulgaristnnda 1940 senesinde
ki Amerikan sermayesinin yekfuıu 105 
milyon dolardır. 

p 

~--~._.._.ctıııNW---

id 8 .Jam 
tzal ı .. ! 

t rı ~ ı 
---*---

Melburn, 5 (A.A) - Tebliğ : Ke~if 
faal!yetinde bulunan Hollanda ve Avus
tralya uçakları üç Japon denizaltısına 
başarı ile hücum ettiler. Bunlardan ikı
si batırılmış, üçüncüsü de ağır hasara 
uğratılmış olduğundan bunun da bat
mış olduğu tahmin edilmektedir. 

Melburn, 5 (A.A) - Avustralya teb
liği : Müttefik deniz kuvvetleri son gü:ı 
lerdc J npon denizaltılarından 6 sını ba
tırmıştır. Diğer 7 Japon den:zaltısının 
dn batırılmış olması muhtemeldir. 

---- Nt#ll---

L M AN • RUS HARB 1 
(Bnştnrafı 1 inci Sahifede) 

SOVYET TEBLtôt 
Moskova, S (AA) - Sovyet tebli

ği: 4 Haziranda mahalli çarpışmalar ol
muştur. Hava kuvvetlerimiz faaliyette 
bulunmuşlardır. 

Berlin, S (AA) - Askeri bir kay
naktan bildirildiğine göre Alman uçak
ları Doneç havzasında düşmanın sahra 
toplululkarını bombardıman etmiştir. 
Ayni kesimde düşmanın 2 tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Cephenin merkez kesiminde de düş
manın hazırlanmış kamyon ve kafileleri 
muvaffakıyetle bombalanmıştır. Rus 
hatlarının gerilerindeki sahra uçak mey
danları fasılasız bir surette bombardı
man edilmiştir. 

Boloevik kıtalarının ikmal ve iaşe 
yolları ve toplulukları da hava hücum
lnriyle tahrip edilmiştir. 

Ehemmiyetli hava teııekküllerimiz li
men gölü civarında da düşman iaşe kol
lannn hücum temiş ve bunları makineli 
tüfek ateşine tutmuşlardır. Bu kesimde 
4 düşman uçağı düşürülmüştür. 

RUSLAR MOHIM BiR MEVKi 
ALDILAR 
Moskova, 5 (A.) - Moskova rad

yosunun verdiği bir habere göre Sovyet 
kıtalnrı Kalenin kesiminde mühim bir 
mevki ele geçirmicılerdir. Bu mevkiin 
ehemmiyeti, Almanların geri almak için 
bir günde beş defa hücuma tesebbüs et
meleriyle de anlaşılmaktadır. 

Helsinki, 5 (A.A) - Mareşal Ma
nerhaymın 77 nci yıl dönümü kutlan
mıştır. Hükümet mareşnlı Finlandiya 
marcsalı olarak selamlamıştır.. Dört 
l la ziran milli bav• m günü olarak iliın 
edilmiştir. 

J PONLARlA HARP ---*' __ _ 
ponlar 

ye i hava 
akını yaptı 

-*
(( • dv )'» adası ue n 
Har u n bombala 

ç 

''31"Jı ·r Ja on zırhlısı 
ve uçalı gemisi ha ara 

uğratı ıDı •• 
Honolulu, 5 (AA) - Pasifik filosu 

hnşkomutanlığının tebliği : M:dvay ada
sına sabah 6.35 tc Japon uçakları şid
detli bir hücum yapmışlardır. Gemiler, 
hava kuvvetleri ve müdafaa vaSltaları 
tarafından bir çok düşman uçağı düşU
rülmüştür. Tesislerdeki hasar ehemmi
yctsizdir. İnsanca kayıp olduğuna d:ıir 
biç bir haber yoktur. 

JAPONLARIN UGRADit.I ZARAR 
Ilu tayynrcleri uçurnn Japon uçak ge

mileri snfiı hnrp gemileriyle kruvnzör
lcrin himayesi nltmdn idi. Diişmnnın 
hir U('ak gemisiyle bir sarfı harp gemi
sinin hasara ui:'Tntıldıi:rı tcsbit cdilmistir. 
Bn<;knlannın dn hasnra u!;rrndı!;rı zaruıc
diliyor. 
Vaşington, 5 (A.A) - Bnhriye na7.IT

lığının tcblii:ti : Orta Pasifikte Japon 
tayyareleri Midvny ndasmn taarruz ct
mi<;lcrdir. Amerikan avc1lan, akıncıları 
önJcmisJerdir. 1Uidvay, Daç Harburdnn 
lGOO m;J, J>carl Hnrburdnn 1149 mil me
safededir. 

DAC llARBURDA 
Vnşi~!!ton, 5 (A.A) - Bahriye nnzır

lığının tebliği : Şimal Pasifik çevrcsindr 
Dac Hnrburda ,rnziyet durgundur.. Jn
ponlann ilk akmlnnndn her şeyden ev
vel miidnfoamızı yokladıklan anlaşılı
yor. Kayıplnnmız Jınfittir. Hasar genic; 
değildir. Çıkan bir kaç yanmn çabuk 
öndüriilmii<rtiir. 6 saat sonra gelen ikin

ci hfıcum dalgası bir keşif uçuşu yap
mı tır. 

Vaşington, 5 (AA) - Japon Uıyya
releri Daç Harburn ücüncü defo olnral· 
hücum etmişlerdir. Pasifikte Midvay 
adasına da tekrar hücum etm!şlerdir. 

JAPONLARA HÜCUl\fLAR 
Mclbum, 5 (A.A) - Hava kuvvetle

rim:z Timor adasında Köpang tayyare 
meydanına taarruz etmişler, hedefler 
çevresinde yangınlar çıkarmışlardır. 

Müttefik Uıyyarefor rıhtımları ve de
poları bombalnmışlardır. Askeri kamp:ı 
yangın bombalan atılmı!)f:ır. Hiç kayıbı
mız yoktur. 

Salomon adalarında düşmanın bir de
niz urrı~ı mitraJvöz ate~ine tutulmustur. 

AMERtKALII..AR HAZffiLIKLI 
Vaşington, 5 (A.A) - Bahriye Nazın 

Albay Knoks gazeteciler toplanbsında 
iapon taarruzları hakkında şunları söy
lemiştir: 

« - Birleşik kuvvetlerin Tokyoya hU
cu mlnrına karşılık olmak üzere japon
lorın hareketlerini beklemek Hızım ol
duğunu geçen hafta söylemiştim. Daç 
Hnrbura ynnılnn hücum tPk kalacak de
ğildir, hazırlıklı bulunmak lazımdır.> 

---- -·----
c; 

a 1 e 

Dem 1ı at gazetesi 
ne 31a.zı17or1 .. 

Bern, 5 (AA) - Demokrat adında
k! İsviçre gazetesi yazıyor : Alman sev· 
kiilceyşlcri açık İngiliz şehirlerine karşı 
hava hiicumlarında ölen yıldırım hnrbi 
nazariyelerine dayanarak çabuk bir İn
giliz çökmesini bekliyorlardı. İngilizlt!
rin de bir gün Almanyaya karşı müthiş 
hava silahı kullanabileceklerini akılla
rından bile geçmemişti. Şimdi tıpkı biz
zat yıldırım harbi gibi bu mütalfialar da 
masal oldu. İngiliz uçaklan tarihte b:z
znt hnrbin gelişimi üzerinde kat't bir 
tesir yapabilecek olan yeni bir sahife 
açtılar. Darbeler hiç bir hal tarz:.. bulmı
yan muazzam b!r gayretle zaiflcmiş olan 
bir mil1ete yöneltildiği için karşılanma
ları bilhassa zor o1nc:ıktır. 

En büyülı JıafHe Hindis· 
tana hi~ llir taaPruza 
uğrama an uardı .. 

Yeni Delhi, 5 (A.A) - Şimdiye kadar 
lngiltcreden hareket eden kaf!lelerin en 
büyüğü olan tamamen askeri bir kafile 
geçen yıl ilk günlerinde Hindistann var
dığı artık şimdi nçığa vurulabilir. Adln
rı barış zamanında Uınınmış olan birçok 
büyük yolcu vapurları bir zırhlı ile bir 
destroyer perdesin:n Hindistan müdafa
asını kuvvetlendinnek için salimen ge
tirdiiii bu kafileye dahil bulunuyorlar
dı. Binlerce ton modem malzeme nakle
den bu kafile hiç bir taarruza \lğrama
dnn gclmistir. ., 

~ 
Bern, 5 (AA) - Bin İngiliz tayya

resi tarafından Kolonyaya yapılan akı
nın mücssirliö-i Kolonya gazetesi tarafın
dan şu satırlarla tesl!m edilmiştir: 

Çok iyi 1anıdıi'.,'1mız Kolonya artık 
C'b('di olarak ortadan kalkmıştır. Bir ge
celik İngiliz tedhişi bu derece alışkını 
oldulrumuz şehrin yüzünü Uımamile de
ğiştirdi. Vuku bulan hasarlar müthiştir. 

Askeıi tahsilde muvaffak olamıyanlar 

Orduda istihdam şekil
leri ka a a bağla dı 

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

0 KULLARDA~ ÇIKARIL NL R Ç VUŞ, ERBAŞ OLABILECEI 
~--~~----~~-~--

Ankara, 5 (Telefonla) - Harp ve vnzzaflık hizmetlerinden başka nskeıl 
deniz harp okullariyle ordu hesabına mekteplerde meccanen okudukları mUd
diğcr yükselt Uıhsil müesseselerinde bu- detin yansı kndar fazla hizmete tabi '!1~ 

tulncaklardır. Bunlardan istiyenler ~ 
lunan talebeden subay olamıyncaklarına sene hizmeti taahhüt etmek şartiyle ge-
dair okul idare heyeti tarafmdan veriltn dikli erbaş yetiştirilecektir. Halen ~ 
kararla okuldan çıkarılanlar çavuşlukb nltıncla bulunanlar hakkında da bu hil
kıtalara sevkolunacaktır. Bu talebe mu- kümler Uıtbik olunacaktır. 

Hava subayları hakkında yeni 
bir layi a hazırlan ı 

Ankara, 5 (Telefonla) - Bilfiil uçucu 
olup sıhhi durumları sebebiyle veya yıp
ranarak uçuculuk kudretini kaybeden 
veya sicili dolayısiyle uçuculukta isti.'1-
dam edilemiyeceği anlaşılan hava subay-

öy oku rı 

Ankara, 5 (A.A) - Büyük M. Mec· 
lisi bugün doktor Ma7lıar Germenin re
isliğinde yaptığı toplantıda köy okulla· 
nnı ve enstitülerini teşkHatlandınnn 

lariyle mevcut hava makine subayla?t
nın kara ordusundaki emsali mısıplal"l 
geçmemek şartiyle terfi edebilecekleri
ne dair bir kanun layihası hazırlannuf· 
tır. 

• • 
iŞ 

kanun layihasının müzakeresine devnto 
etmiş ve 24 üncü maddeye kadar kabul 
ettikten sonra paznrtesi günü toplanmak 
üzere içtimaa son vermiştir. 

A 

ava mevzuu ol mıvacak _, 

.. ~u' mele er tesb•t edi di 
-------~----~--------

Ankara, 5 (Telefonla) - Mevzuat hü
kümlerine uygun olarak salahiyet daıre
sinde yapılan tayin, tebdil ve nakiller 
hakkındaki muamele ve kararlar, salfi· 
hiyetli mafcvkler:n sicillerde yazılı mli· 

lfıhaza ve kanaatleriyle talim ve terbiye, 
sevk ve idare, funir ve kumanda ve ~ 
siplin işlerine Uıalluk eden karar ve 
mu,"lmeleler idari dava mevzuu oiaxnı· 
yacaktır. 

Istuuhulda gıda maddeleri dağıtımı 
--·-·-----------

İstanbul. 5 (Yent Asır) _Şehrimizde 
Haziran ayı içinde halka tevzi olunacak 
gıda maddeleri için hazırlıklara başlan
mıştır. 

Beher nüfusa ik iy üzer gramEI..AöI 

rifoceği ve bunun arttınlması için tet
kikler yapıl<lığı söyleniyor. 

Halka birer kilo pirinç dağıtılması k> 
rarlaştırtlmış gibidir. 

Açılacak aşhaneler için tahsisat 
~--~--~~--.--~-----~-~-~ 

Ankara, S (Telefonla) - Bakılmak satın önünmiizdeki kış mevsim!nde bar 
Üzere memleketimize gönderilmeleri dü- lıca şehirlerimizde açılacak nşhanelen. 
şünülmüşken sonradan sarfı nazar edi- mize ııarfedilmesi alakalı makamlarca 
len Yunanlı çocukİar için ayrılan tahsi- daha münasip görülmüştür. 

H riciye ue aıea·nin 
mutat zi. afetleri 
Ankara, 5 (Telefonla) - Hariciye 

vekaleti tarafından sefirler şerefine ve
rilmekte olan mutat senelik ziyafetler 
yarın bnşlnnacaktır. Yann (bugün) 
Marmara köşkünde Alman ve ltalyan 
büyük elçileriyle mihver devletlerine 
mensup diğer elçiler ziyafete ·çağınlmış
tır. 

__ ,,,_~.w"'o---
lstan ulun bütcele i.. 
İstanbul, 5 (Yeni Asır)_::: Valimiz Dr. 

Lütfü Kırdar Ankaradan dönmüş, vfüı
yet ve Beled!ye butçclcrinin yüksek tas
dikten çıktıf,tını söylemiştir. 

---o---
AN ARA A 
B KS CLA!U 
Ankara, 5 (H~i) - Ankara ve İs

tanbul temsili Uıkımlan boks maçlanrJ 
yarın (Bugün) Stadyomda yapacaklar
dır. İstanbul Uıkımı on kişil:k bir kafile 
halinde gelmiştir. Antrenör Tagor ve 
baş hakem Eşref Şefik te beraberdir. 

ORDUDA YENi TERFi USULÜ 
(Bnştarafı 1 inci Sahif cde) 

lere as teğmenlik rütbesi verilecek, 
bunlar altı ay sonra gösterecekleri liya
kate nazaran mafevkleri Uırafından ya
pılacak teklifle münhal aranmaksızın 
teğmenliğe nasbolunacakardır. 

863 sayıı ordu zabitan heyetine mtıh
sus terfi kanununun muaddel onuncu 
maddesini yukarıda bildirdiğim hüküm
lerle tadil eden yeni bir kanun layihası 
Millet Meclisi umumi heyetine sevkedil
mişt!r. 

1 - Almanca sözlü 

o · tesisatı 
levazımı haiılıında 
Ankara, 5 (Telefonla) - Nafia ve

kfıleti tarafından ithal edilecek köpril 
tesisatı malzemcs:nin gümrük resimle
rinden istisnası hakkında bir kanun lA· 
yihası bugün Meclise verilmiştir. 

---o---
er JıuHipleri ue 

ce ·yet~er lıanunu 
Ankara, 5 (Telefonla) - Cemiyet• 

ler kanununun 38 nci maddesine ekle-
nen bir fıkra ile beden terbiyesi kanunu
na göre teşekkül edecek bilumum spor 

kulübü, cemiyet, yurt ve teşekküllerin 
de cemiyetler kanununun tatbikine ait 
n:zamname hükümlerine tabi olması te· 
min edilmektedir. 

ildn i cep e açıl «sı 
için yofıfama ue 

m · · zalıereıer .. 
Londra, 5 (A.A) - Britanova Ajan

sının askeri muharriri bildiriyor: Dcnls 
ve hava kuvvetlerinin desteklediği hu· 
susi İngiliz kıtaları Buloğn ve Lutukiye 
son akınlarında Alman müdafaasmıD 
kuvvetini yoklamışlardır. Akını yapan 
müfreze küçiik olmasına rağmen bilyük 
kıvmette malfunat getirmiştir. Manşın 
bÜ kısmı dardır. Fransız sahilinin kulll-' 
sal olması baskını güçleştirmiştir. He• 
şeye rağmen akın meharetle ve muvaf· 
fakıyelle yapılmıştır. İngiliz kuvvetleri 
pek uz zayiat vermişlerdir. 

!K1NC1 CEPHE 
M'OZAKERELERt Mt ? 
Komandor kıtalannm Başkumnndnm 

şu anda Vaşingtonda verilecek kararlan 
miızakcre ile meşguldur. 

GUN 
Matinelerden itibarcıı 

HARIHULADE 2 ~ EflS 
ZEVKLi HARiKA 

2 - İngilizce sözlü 

A Y ARDY 
ELESEK 

SEVDiCiM 
K AD J N 

BENJAMİNO GIGLİ l\ficlrny Rooncy - Lewis Stonc 
SEANSLAR 

Sevdiğim Kadın : 2 - 5 - 8.10 
A. U. Kelebek: 3.25 - 6.30 • 9.30 

CUMARTESİ, PAZAR 
12.30 da 


