
Harkof har
bi son saf
haya geldi 
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Jzvuin - Bareııkova-

Bazı bütceler daha kabul edildi 
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Muhtelif mebuslar gen~leri
g örir yor lar? • • 

mızı nasıl 
Sovyet askerleri zafer andı içiyorlar 

da Alman taarruzu 
kırılmak üzere ••. 

-*
rımoçenlıo aldığı mev-

Velıillerin izahatı· Mernlefıetirnlzde hastahll ve 
frengi nisbeti·İzmi,.delıi ecnebi şirlıetıere dair .. Bütçe 

l\'lüzakereleri 
Münasebetile 

---·*---
'J'eşldlatıanma dcivas~ 
IJıınünün ve yarının en 
rni;Jtim dduasıdır-

SEVKET BİLGİN 

1942 mali yılı büt~sinin B. M. Mecli
sinde müzakeresi münasebetiyle evveli 
§11 ciheti giivenle ve iftiharla müşahede 
etmekteyiz ki, Cümhuriyet hükümetinin 
ald1~ fevkalade tedbirler sayesinde, 
milli miidnfaammn günden güne kaba
ran fevkalade masranan b11günc kadar 
hiç akPnmadan ka~ılandığı t?İbi, ileride 
~ok daha geniş ihti:vadan da ayni su
retle önlemeğe muktedir bulunacaihz. 
Bu bakımdan milli müderaaya aynlan 
tahsisat yektin1an, uyamklığmnzm ·ı;e 
her ihtimali önlemek hususundaki son-
6UZ amtimizin kesin bir ifadesi sayıla
bilir. Filhakika yurt miidafaası ve istik-
181 davasında büyük milletimizin feda
kiirl•ğına hudut tasavvur edilemez. 

Bi7.., diinye'Vl kaplıva11 şu imansız ı;a
vaşta. banş içinde olusunnrm bir muci· 
te. bir şans veya bir tes:ıdiif eseri te
lakki etmivornz. Türk gemisi. en hey
IJetli gemilerin parçalandıkları. en ma· 
Jıir kaptanlann yıl1?Jnh~a dilştiikleri ku
dnrmnş bir denizde yoluna emniyetle 
devam edebiliyorsa, baskalımmn hay· 
ranlığın1 çeken hu mesut neticeyi biz 
lıer c:eyden evvel kahraman ordumuzun 
yenilmez iradcdne borrln bulunmakta
yız. Bundan d"layı, müdafaa vasıtalan
lnl71 kuvvrtJendinneği hedef tutan her 
tedhir, mi11etin tam tasvibine mazhar 
bulnnmaktadır. 

* Dünya harbi, rok merhnmetsiz c:artlar 
yaratmıstır. Harbin idnde ve dısında 
olan memleketlerden hiç hm bac:lı bac:ı
na hir 1stırap kavnağı teşkil eden bu 
şartlardan u:>..nk ka?am:ımıstır. Biz de, 
dış alemle miinac:ebetlerimizin gittik~o 
claralmac;ı :vi.izi.inden, daha kücük mik
yasta olmalda beraber, ayni ı~tıranlarJa 
karı<ıla:oımıcı bulunmaktayız. Şimdi iki 
esasla r•ıclisemiz vardır: 

1 - f .,tffı<:a) ve istihliik alanlarım hnrn 
ekonomi<:inin icaplarına göre tcskilat
landırmak. .. 

2 - Dünyanın sulha kavuşacaih ırün. 
knrularıık yeni .aleme her bakımdan 
kuvvetli ve teşkilatlı bir varlık olarak 
girol..:1mek irin ha7.Jl'lıklı olmak .• 

Rökiimet. hu maksatla zirai MihoıaJi. 
mHli (abriknlann verimini ve tabii l<av-
11."IMann istihsal kudretini en yiik<ıek 
hadde cıkarma:ı.a rahsmaktadır.. Yine 
bunun idn teşkilatl.-n~a i~ine en hü
)'iik önemi vermektedir, Garip dej!iJ 
nıidir ki, memleketimizde ne zaman teş-

<Sonu Sahife 2., Sütun 6 da) 
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Almaolara ~Öre 1 
(•-•-o ••••-• - -·-•-• •••• :• 

"Har kol~, ta 
• 

cevırme de-• 

vam ediyor 
---·*---

Rusların hareket ser-
besti leri Önemli mik

yasta azaldı 

-*-Kas hitcurnları pöslıür· 
tüldü. Her lıöy ue ~iftlilı 

IJiJf günde 4 • S defa 
el değiftiri~or-

Berıın, 26 (A.A) - Alınan resmi teb
liği : Harkofun cenubunda çevirme mu
harebesi devnm ediyor. Düşman bütün 
kuvvetini kullanarak doğuya doğru 
kendine bir yol açmağa çalışıyor. Bu çe
tin muharebelerden sonra Rusların te
şebbüsleri dün de akim kalmıştır. Al
man, Rumen ve Macar te~killerinin ce
nuptan, batıdan ve şimalden yaptıkları 
hücumlar düşmanın hareket serbest=sini 
önemli mikyasta azaltmıştır. Dar bir sa
hada sıkıştırılmış olan Rus kütleleri 
hava kuvvetlerimizin ezici darbelerine 
maruz bulunuyorlar. 

Harkofun şimal doğusunda düşmanın 
tekrarladığı hücumlar püskürtülmüştür. 
Doğu cephesinin merkez kesiminde 

(Sonu Sahife 2. Sütün 4 de) 

Alman motii1'lii kıtala.rı 
HaTeket halinde 

zileri sağlamıaıtırdılı· 
tan sonra yeniden Har• 
Jıof a dolfrıı ilerlerne(je 

lJıqladı •• 
Moskova, 26 (A.A) - Moskova rad

yosu bildiriyor: Pazartesi günti Alınan
lar büyük topçu hazırlığından sonra 150 
tankla İzyum, Barenkova cephes'.nde bir 
taarruz yapmışlardır. Bu taarruz püs
kürtülmüş ve düşman bin ölü verrni§tir. 
Bir Rus birliği harekete geçerek Alman
ları müstahkem bir mevkiden çıkarmış
tır. 

İzyunı - Barenkova cephesinde Alman 
taarruzu kırılmak üzeredir. 

Moskova, 26 (A.A) - Royter muha
biri bildiriyor: Sovyet kaynaklarından 
alman haberlere göre Harkof, İzyum, 
Barenkova cephelerindeki muharebe 
son safhasındadır. Bu cephelerde kulla
nıJrın mab:eme muazzam ölçüdedir. 

Harkofta Almanların karşı taarruzla
rına rağmen Rus ordusu terakkiler elde 
etmiştir. Düşman şimdi muharebe mey
danına kütle hcllintle tanklar soknıcıkta 
ve büyük mikdarda uçak kuvvetleri 
kullanmaktadır. 

Sovyet tankları Rus pivadesini des
teklemekte ve dij.sman tahkimatın: toh 
rip ederek Rusların ileri hareket:ne yol 
aC'maktadır. 

Rus baskumand1nlığı tesadüfe göre 
hareket etmiyor. Almanlarm cenahlar
dan yaptıklnn tank hücumlarına karşı 

gereken tedbirleri alıyor. 
(Sonu Sahire 2. Sütün 5 te) 
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~ 1: en·d.en bir ~ - -§ § 
s motörümi· z ~ - -- -- -
~daha batırıldı~ 

Miirett0 banan 9 l!~fi E 
= BaJgarisftııtı sahiline = 

çılıtı.. -
§ Sofya, 26 (A.A) - Türk bandıralı E 
; Zafer motörü 23 mayıs sabahı Zare- E 
§ lo yakınında Bulgar sahilinden 1800 § 
§metre mesafede bir Rus denizaltısı- E 
~ nın tanrruzuna uğramıştır. Denizaltı E 
: üç toı·pil atmış ve motör ücüncü tor- E 
§pilin isabeti ile batmıştır.· Mürette- E 
g batı teşkil eden 9 kiŞ: sahile çıkma-§ 
:: ğa muvaffak olmuştur. § 
;j•111111111111111111ı•ı1111111111111111ıııııııı111mm11ır: 

Gandi ile konu.şmağa gittiği 
bildirilen N ekru 

UZAK OOGU OL r\ YLARI 
---·*---

Hindistant 
bo balı
ya~aKlar .... 

-*-
Japonıa .. 3 ada daha al· 
mrffaP • .Japonlara ha11a 

ll~caımJarı yapıldı .. 
Tokyo, 26 (A.A) - Japon tayyarele

ri Hindistandakı bütün askeri hedcfleı·i 
hombalıyacaldaı·dır .. Tayyarecilere Hint 
halkına karşı hasmane hareketlerden sa
kınmaları emredildiği bildirilmektedir. 

Yeni Delhi, 26 (AA) - Pand:t Neh
ru Gandi ile göıii§mek için Vartaya git
miştir. 

Tokyo, 26 (A.A) - Doğu Hollandn 
Hindistanında Japon seferi kuvveti ba
sın şefi, donanma ile işbirliğ: yapan Ja· 
pon kıtalarının Robok, Samava ve Plo
res adalarını işgal ettiklerini bildirmiş
tir. 

JAPONLARA HÜCUMLAR 
Melburn, 26 (A.A) - Rabao yakınm

da Rononaru hava meydanı üzerinde 
uc;an tayyarelerirr.iz yerdeki Japon tay
yareler:ni tahrip etmişlerdir. Yeni Gi
nede Lahey hava meydanına hücum et
tik. İki düşman avcısı düşürülmüştür .. 
Bizim kayıbımız bir tayyaredir. 

Harp vaziyetlerine asker 2ö.zile bakış 

ark.olta iki ta ~aı ta c;ok 
ağır kayıplar veriyor 

.Japonfa,. fJütün Jıuu11et• her, önümüzdeki bir kaç gün içinde du-

l 
:s •• rumun aydınlanması çok muhtemelclir. 

er.ıyle Çine yuJıJeniyOP• (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 
ıar. Amerllıa sıılarındtr• ----· -------

fd den~zaltı harbi 
azalacafı gibi .. 

Radyo gazereslne göre Harlrof cen"-t
bunda İ?:YUm meydan muharebesi her 
iki taraf için ağır l«ıyıplaır bahasına de
vam ediyor. Çember iç'ne alınmış olan 
Rus ortlularının doğuya karşı çııkmak te
şebbüslerinin akim bırakıldığın ıBE«'l:n 
resm.€11 habe<r veriyor. 

Aııkara,26(Tekfonla)-B.M.M. bugün 
(diln) B. Şemsettin Günaltayın haş.kan
lığmda t.oplanclı. Duyunumumiye, güm
rük inhisarlar, dahiliye, emniyet umum 
müdürlüğü, jandarma, hariciye vekaleti, 
sıhat vek§leti, adliye vekaleti, tapu ka
dalStro, maarif vekaleti ve nafia vekaleti 
bütçelerini müzakere ve kabul etti. 

1Kt VEK1IJN lZAHATI 
Gümrük ve inhisarlar bütçesinin mü

zakeresi sırasında vekil B. Raif Kara
deniz, Berç Tilrkerin !skenderiye lima
nındaki gümrük işlerinin intizamsız ol
dıuğu haıkkındaki mütalaalarına cevap 
verdi. Gümrük işlerinin muntazam su
rette devam ettiğini, liman, nakil, tahmil 
tahliye i§lerinde bazı müşkülat görül
müşse d~ hükümetçe alınan tedbirler sa
yesinde bunların bertaraf edildiğini an
lattı. 

Dahiliye bütçesinin müzake~ ~ 
sında vekil B. Fikri Tüzer bazı miital~ 
lara cevaben izahatte bulundu. 

SiliA T lŞLER1MtZ 
Sıhat veklle-ti bütçesi müzakere edi

lirken Abdurrahman Naci Demirağ, Div
rik: civarında bazı köylerde yilzde 30 
hattA kırka kadar firenglli olduğunu, 
trahumda mevcut olduğun ulieriye SÜI'
dü . 

Sıhıye vekili memlekette en çok fi
renglli bulunan mıntakasmda hastalann 
% 6 yı geçmediğini, firengi vasatisinin 
yüzde 9 dan yüzde 8 e inmiş olduğunu 
söyff!yerek bahsedilen yerlerde % 30 
nsibetinde flı-engili bulunduğu mfitalaA
sı, sıhat vekaletinin büyük bir gaflet 
göstermiş olduğunu demek olacağını 
kaydetti. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

Çiftcil~r hakkında yeni bir karar 

Ueuz ziraat alet· 
leri verileeek 

ZiRAAT ALETLERi HER TARAFTA AYNI FIATLA SATILACAK 

Yeni bombalar 
---·*·---

lngilizler 5 
toı1luk bonı
ba yaptılar 

-*-
Biıe mahalle31i yolı ede· 
celı lıııd,.ette olan bom· 
ilanın sarsıntı&• zelze· 

leye benziyor •• 
Vaş'.ngton, 26 (A.A) - Meşhur tay

yare mühendisi Aleksandr Vorniski İn
gilizlerin beş tonluk bir bombayı tecrü
be ettiklerini bildirnüştir. Bu bomba 
patlayınca bir mahalleyi yok edecek b'.r 
kudrettedir ve sarsıntısı zelzeleyi andır
maktadır. Böylece hayati ehemmiyeti 
haiz olan hedeflerin tahribi istenince 
buna hiç bir şey m5ni olamıyacaktır. 

İngilizler d:kkatlerini gittikçe daha 
ağır bombardıman tayyaresi yapmağa 

hasretmişlerdir. Bunun sebebi sadece 
bunların mümkün kıldığı ~ğır hasarlar 
ôeğildir. Tabiye bakımından da bu tay
~·areler daha iyi kontrol edildiği gibi 
düştükleri vak:t daha az zayiata sebebi
\'et veriyorlar. Son Rostok ve Lübek 
hilcumlannda İngiHz hava kuvvetleri 4 
motörlü Sterlin ve Halifaks bomba tay
yarelerini kullanmışlardı. Sonradan bu 

(Sonu SalılFe 2. Siitün 3 te) 

Ankara, 26 (Hususi) - Yann (Bu
gün) çiftçileri ilgilendiren bir koordi
nasyon karan intişar edecektir. Bu ka· 
rar mucibince, c;ütçiye lazım olan saban 
ve uç demirlerin:n bazı muhtaç çiftçiye 
hatt5 maliyet fiyıüından da ucuza veril
mesi mümkün olacaktır. 

Yine bu karar mucibince, ziraat 51et
leri Türkiyenin her tarafında Ziraat 
bankaları ve ajanları tarafından ayni fi. 
yatla satılacaktır. Ankara tip: bir pulluk 
her tarafta 25, Ege tipi pulluk ta yine 
Türkiyenin her taı-afında 15 liraya veri
lecektir. 

a.:llflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr: 

i rJieksika Mih- 1 
i vercilere harp ! 
= •ı A de E ~ ı an e ıvor § - -§ Meksiko, 26 (A.A) - Kongre en·§ 
§ cilmeni reisi Cümhur Kamakonun § 
§mihver devletlerine harp ilfuuru. is-~ = cyen mesajını tasvip etmiştir. = 
§ <Sonu savfa 3 Sütün 1 de) § 
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lzyum • Barelenkova· 
da Alman hücuıula· 
rı durduruluyor 

---*---
Almanların IJir nehri 

geçmeıı tefelJIJiisleri de 
afıim JıaJdı 

Moskova, 26 {A.A) - İzvestlya gaze
tesinin İzyum _ Barcnkova cephesindeki 
muhabiri bugün öğleden sonra telgrafla 
bildiriyor: 
Almanların adı verilroiyen bir nehri 

geçmek için yaptıkları teşebbüs püs
kürtülmüş, Almanlar 800 ölii bırakmış
lardır. Nehrin başka bir noktasında da 
400 Alman ölmüştür. Bu kesimin başka 
bir kısmında Almanlar muharebeye 59 
tankla iki piyade alayı sürmüşlerse de, 
topçu ile desteklenen Sovyet tank bir
lıkleri düşman hücumwıu durdurmuş. 
düşman müth'.ş kayıplar vererek çekil· 
mek zorunda kalmıştır. Bir topçu birliği 
binden fazla Almanı yok etmiştir. 
~..r..r~_...~cıcoc 

Çin tawarecileri Japcmlarla. harp etm.ek üzere ~ğa 9iderlerkea 

Sovyet kaynaklarından bu harbe daır 
veriJ.ıen ha berleroe ise Alman taarruzla
nnın durclurulduğu, batıya doğru taar
ruz edeın Rıus •kuv'll'etlerinin bir az daha 
ilerliyerek ycruden bazı mesklln yerleri 
işgail ettiği bildiriliyor. Haıltilrate bir az 
daha uygun dü kullanım İngiliz ılraynalk
lan Timıoçenko ıkuvvetlCTinin müdafaa
ya geçmiş olduklarını haber veırnıekte
dir. Bu haber, Alman kuvmlerinin Ti
moçenko orduları üzcrin·de ani olara;\( 
yarattıkları tehlikeye bir işarettir. Yal
nız bu tehlikenin derecesini şimdiden 
ta,yin etmek imkansızdır. Bunnnla bua-

Simdi kııllan•lmayan maac:11 ocaklarının derinliklerinde 
tawar.e bombaları son muayeneden geçirilirken 
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-- Fransızca konuşmasınlar mı? 
IAranzanın fıonsolosa Fransızca hitabı beni hem 

ıüpflelendirmiş, hem de Jıızdırmqtı-
Luanzanın yüzünü kaplıyan bir se

Vİll4 parıltısı o dakikada benim gözüme 
· işti. Tüysüz kafalı frenğin kendisi

.. ~ sarfettiği müdaheneli sözlerin 
tetı--~· koltuklan kabaran Loranza der
ihal AYrUpalı yüksek bir kadın tavrı ta
ıc-.ı. Te azamet ifade eden bir sesle : 

Teşekkür ederim! dedi, esasen ben 
bwmrt geldiğim vakit sizden büyük bir 
yar-. göreceğime emin bulunuyor
dma! Şimdi yanılmadığımı gördii~üm 
i~ !MmSUZ bir sevinç duyuyorum!.. 
._ lafa hiç karışmayıp s:.td" onlan 

_.._.,ekle iktifa ediyordum. Konsolos 
bir .. tık bencen b&hsedeN'k Loranza-
7• iedi ki: 

- Bu efendi kimdir? O da bizden mi? 
Y..m A.vrupalımıdır? 

ı.....nza şimdiye kadar İtalyanca söy· 
halde birdenbire bu dili bırakıp 

~ca konuşma~a başlamasın mı! 
:9ea o dakikada derin bir şüpheye tu

tctlrakta.n kendimi alamadım ... Halbuki 
l4m11r.noın ne söylediğini bana anlat
rn-nlı: maksadile aldığı bu ihtiyat ted
blıai \oş ve lilzumsuz bir şeydi! Çünki 
CMe Mibarile İtalyan ve Fransız dilleri 
-~ çok yakındı. Çok iyi İtalyanca 
k~ğum için bu lisandaki bilgim do
~ Fransu: dil!le konuşulan sözler
dea .ana çıkarmak iktidarına malik bu
ı..-e.ordum. Loranza her nasılsa bunu 
akı.a getirmemişti! Düzgün ve selis 
bir J'ra11.9ızca ile: 

- Hayır mösyü!.. diye cevap verdi, 

o bir Avrupalı değil, yabancıdır! .. Ken
disi Türk ordusuna mensup olduğu hal
de mahza beni kurtarmak için bütün 
tehlikeleri gözüne aldı! Ben Haleplen 
kaçarak buraya gelmeğe ancak onun 
yaptığı yardım sayesinde muvaffak ola 
bildim! 

Konsolos ta Fransızca söyliyerek : 
- Fakat bu vaz.iyet biraz şüpheli gibi 

görünilyir bana! .. Bizim gibi Avrupalı 
olmayan bu adama nasıl emniyet edebi
liyor sunuz? Ona tamamile emin misi
niz? dive sordu . 

TüysÜz kafalı herifin bu sözleri ben
de büyük bir öfke uyandırdı. Az kalsın 
kendimi tutamıyarak konsolosun gırtla
gına sarılacaktım! Kendimi zorlıyarak 
hiddetimi güçlükle yenmeğe muvaffak 
olabildim. 

Loranza beni müdafaa ederek : 
- Yanlış dilşünüyorsunuz, senyor! 

dedi, bu delikanlı aslen Elbesanlı ve bi
zlın gibi katoliktir. Vereceğim bir işaret 
üzerine kendisini ateşe atacak derecede 
beni sever. Ona her suretle güveniyo
rum ve siz de ona emniyet edebilirsiniz!. 

O dakikada göğsüm derin bir sevin~ 
heyecanile kabarmıştı ve artık kendimi 
tutamıyarak : 

- Ah, teşekkür ederim, Loraoza!.. 
diye haykırdım, bana inanclığmız için 
hiç te yarulmıyol'SUiluz! Evet... Dedi~i
niz gibi ben sizin için. sizi kurtarmak 
için kendimi ateşin içine atmağa hazı-
rım!.. - BİTMEDİ -

Bazı Bütçeler daha kabul edildi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

A'Wurrahman Naci dedi ki: 
- V e-Ulet gaflette değildir, bunu 

söyı-tek istemedim. Fakat ortada gaf
le~ olan biri vardır. Oradaki doktor
dur. Ortalığı süt liman göstermiştir. Ve
k!~ mUtehassıs zevat gönderildiği tak
di~ hakikatin korkunç olacağı anlaşı
Jaeaktzr. 
ADLİYE lŞLERt 
au.dan sonra adliye vek8.leti bütçesi 

mhakere edildi ve adliye vekili izahat
ta "1undu. Mahkeme k!tiplerinin va
Dr-ti ısllh edildiğini, bunun m.ahke
~~ fuıerinde hüsnU tesir yapacağını 
töyl1tJor. 

llA.ARlF BOTÇESl 
TI GENÇLEIUMtZ 
J>ıahe. Nnra maarif vekAleti bütçesine 
~ · Fadıl Ahmet ve Ziya Karamur
-1 a alarak bilha.<;Sa gençlerin terbiye
al ~ Uzerinde durdular. Ziya Kara
~1 dedi ki: 

rını da unutmadım. f'akat mukayese et
miyorum.. Çünkü biz daima daha ileri
sini istiyoruz. Bunun için muka~·c e et
miyorum. Amma unutmus ta değilim .. 
l\Iemleket gcnt;lii,rini muhtelif cepheler
den ~osyal hadiseler içinde tahlil ettiği
miz zaman alınacak netice bana inanı
nız, sizi de in<ıındıracak kıymettedir. 
Memleket davası mevzuubahis olunra 
ıtençle.r istisna!lıZ büyük duv~ulariyle, 

has .. asiyetle hareket etmektedirler." 
BEDEN TERBiYESİ, DİL IUESELESİ 
Maarif vekili Cilmhur:yet maarifinin 

müsbet ilme intibak prensibini izah et
tikten sonra bir kaç seneden beri baş
vekftlete bağlı olan Beden terbiyesi 
umum müdürlUğünün maarif vekaletine 
baiilanması tekarrür eU:;!inden, hükü
rr.et maarif vekaletini bütün terbiye 
hareketlerinin mesul makamı addetti
ğinden bahsetti. Dil meselesine temasla 
lutul:ın volu anlattı. 

KÜTÜPHANE İHTİYACIMIZ - Bea Uç devri idrak etmiş bir arka
.... ır.un. Bu kadar laubali bir vaziyet Maarif vekilinin beyatından sonra ma
Jaawlamıyorum. Asil Tilrk ruhunun arif bütçesi fasıllarının müzakeres!ne 
•n-t. vasıflıın yavas y:waş tedenniye ge<'ildi. 
....,.or. Çocuklanmızın iyi bir terb!ye- Bu arada Maarif vekili kütüphaneler 
ye .!ahip obnasııu milletçe istemek hak- meselesi etrafında dahi izahat verdi. 
kmamdır. Reisicümhurumuzun muhtelif seya-

GENÇLERt MttDAF AA hatJcri esnasında bu meseleye el koy-
:a.ktor Saim Dilemre, Fadıl Ahmet duklarmı, Halkevleriyle maarif vektlle

Ye Ziya Karamursalın mütalafilarını t:nin işbirliği yapmalan suretivle mem
tiotr'a buldu Te şöyle dedi: lekette J?eniş bir kütünhanecilik hareke-

- Ben bundan yaran asır evvel lS ti vücuda getiri1mesi lm~usunda direk
,.._da idim. Okuduğum rilştüyede ve tifler verdiklerini kavdetti. 
id.dllerdi! kan gövdeyi götilrürdü her- NAFIA İ~LERİ VE İZMİR 
b!ı.ıis belinde bıçak kama vardı. Tenef-
fl~lerde sabahtan akşama kadar Maarif biitcesi konuşulduktan sonra 
...._ okurlardı. Talebenin yarısı tu- nafıa hüt<'esinP geclldi. Mehmet Alde
lııua9.c:ı gibi idi. Sınıf kavgaları olurdu mir (İzmir) İzmirde su, elektrik ve 
Jd 8iy]~eğe haya ederim. Bugün El- tramvay şirketlerinin eenebl finna~ını 
~illah kadın, erkek sokaklarda muhafaza etmekte devam ettiklerini 
ÇOJ8P61% ayaklarla dolaşıyor. Gençleri kaydetti. Nafta vekilinden bu sirket1er
tetakit ederken bir az insaf etmeli. Şim- le yamlan müzakereler hakkında izahat 
Ekiler futbol oynuyorlar. Koşu yerinde 1 'stedi. 
terbiye dairesinde . bahıs tutuşuyorlar. Samsun mebusu Ruseni, İbrahim. 
Et!kiden tulumba koşarlardı. Aralarında Emin Ar.:ılan. AMttl"T::ıhm:ın N::ıri Dt>
terbiyesi7leri varsa eskiye nazaran tale- mirağ da nafıa bütçesi dolayısiyle muh
he $1tyımız da ar~ olduğundan yüzde teJif nafıa isleri üzerindeki mütalaala-
bU:nrundan yine fazla değildir. nnı sövlediler. 

14 .. -.ARtF VEK1LtN!N CEVABI NAFIA VEKİLİNİN BEYANATI 
gundan sonra maarif vekili B. Hasan 

Al Yücel kürsilye gelerek- mütalaalara 
oeYap verdi. Maarif bütçesinin 28 mi.1~ 
yoa lira olduğunu, cümhuriyet devrinde 
:murife ön safta yer verildiğini bu ra
kamların ısbat ettiğini kaydettikten son
ra Fadıl Ahmed.in ve Ziya Karamursa
laa mütalaalarını kötümser buldu ve 
iıt2batına devr..ırJa dedi ki: 

- Biz son senelerde memleket ana 
ve Mhalannın yakından his!':ettiği çok 
seri Ye <"etin bir terbiye usulü takip edi
ronn. Bugün da7ağa değil, müsbct ,.e 
•e•rt tak<:ire dn:'\·anmaktadır.. Bımdan 
liç sene evvel ?15 ko,rulma vak'ası ol
muş, kovulmalar ge(en sene 113 e, bu 
9elıe 1:0 kiisura <nmistir. 

Ec;ki ile mukayese etmiyorum.. Ben 
Vefııda okudum. Nası] siırara icilir. na
•1 t'Srar iclir. Ac-emin kahvesine nasıl 
~dilir, bilirim, unutmadım. Yalnrz tale
benin dc{,ril muallimlerin ahlaksızlıkla-

Nafıa vekili general Ali Fuat Cebesoy 
mütafl\alara cevaben bevanatta bulun
du. Bu arada ecneb1 sirketler:ni milli
leştirmek yolunda öteden heri sarfcdilcn 
mesaiyi anlattıktan sonrn İzmirdeki sir
ketlerle mü7ake.reler hakkında malfunat 
verdi. Bunların ekserisinin idare mec
lisleri Avrupada olJuğu ic'n harp dola
'TISiyJe derhal temac;a p-ecilemediğini, fa
kat bu şirketlerin millile.ştirilmesi yo
lunda faaliyete ge<;iJd:ğini ve su şirke
Hnin satın a11rım:ık Ü'•ere nlrfni;!umı. hu
kuk müşavirlerinin işi tetkik ettikle
~ini, buna dair layihanın yakında mecli
c;e verileceğ=ni söyledikten sonra .. Bu 
suali yapan arkadac:ın müsterih olması
'1ı rica ederim• dedi. 
Nafıa bütcesi de kabul olduktan son

~a vakit geciktiğinden yann (Bugün) 
'?nlanılmak fuere celseye nihayet ve
rildi. 

ı~..r..r..oı~~~~~~ 

ELHA1\1HA Si'.\EM Sl~l)A 

lstanouı B~l~div~si Ş~hir Tiyatrosu 
Gördüğü fevkalade rnğbet ve tevecciih üzerine hareketlerini bir lrÜJt 

daha geri bırakarak Per.,cmbe günü (Yarın) 

Bir Muha İP Aranıyor s 
Piyesini temsil edecektir.. § 

~.cocıor~.r..oı--..o-..r..r..r..r..o-..r..r..r..oı--..r..r..r..r..r..r..r..o-..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..o>: 

Beyaz peynire 
yeniden fiat 
konulacak 

---*---
Ticaret vekaletinden gelen bir yazıda 

yeni mahsul peynire vilayet fiyat mü
rakabe komisyonunun hemen fiyat tes
b'.t eylemesi lüzumu bildirilmektedir. 
Peynirlere aşağıdaki azami fiay esası
na göre mahalli fiyatlar tesbit olunabi
lecektir: 

1 - Edirne usulü beyaz salamura tam 
yağlı peynirin beher kilosu toptan 100, 
perakende 120 kuruş .. 

2 - Ayni c!ns peynirin yanm yağlı 
kilo.c;u toptan 85 ve perakende 105 kuı·uş. 

3 - Az yağlı ayni c:ns peynirin top
ton kilosu 70 ve perakende 85 kuruş. 

VekAletin emrini İzmire gelişinden 
evvel haber almış bulwıan bazı peynir
ciJer kalite farkı gözetmeksizin hemen 
peynirlerine yeni fiyatlı et:ketleri ya
pıştırmışlardır. Yeni fiyat olsa olsa An
kara ve İstanbul şehirleri rayicine uy
gundur. Fakat İzmir için bir hayli yük
sektir. 

Vilayet f:yat müraknbe komisyonu 
dün yaptığı bir toplantıda bu fiyatları 
tetkik eylemiş ve yalmz iki cins peynire 
fiyat vermeği muvafık görmüştür.. Bu 
hususta henüz kat'i bir karara vanlmıs 
olmadığından \•ek5.letin tesbit eylemiŞ 
olduğu (T:p fiyat) tarın İzmire şümulü 
yoktur ve bunlar şehrimizde muteber 
dci!ildir. 

Bununla beraber piyasaya yeni pey
nirler ~ıkarılmıştır. 
İAŞE BELGELERİ 
İaşe belgelerinin tevziine başlandığı 

ve mühim bir kısmının dağıtıldığı hak
kındaki haberlerin bazı gazetelere yan
lış aksettiği anlaşılmaktadır. Bununla 
beraber iase bel1?eleri haziran başında 
tevzi edilecek ve dağıtma ~ haziran or
tasına kadar tamamlanmış olacaktır. 
Şehrimiz halkının büyük bir kısmına 

nirinc Ii«leri bile henüz dağıtılmamıştır. 
Bu dağıtma ;şinin ikmaline çalışılmak
tadır. 

---o---
Cocnh E~if'neme lıuru· 
mu ıımnmi heyet 
toplontısı ... 
Çocuk Esirgeme kurumu İzınir mer

kezi umumi heyet toplantısı azayı mev
cude ile 30/ 5/ !142 cumartesi günü saat 
16 da Beyler sokağında Verem mücade
le cemiyeti salonunda toplanacaktır. 

---o---
BİR KÖMiJRCV 
Ve 'bir pirinç .satışı 
ı,ı adliyede-
Dolaplıkuyuda 720 inci sokakta 13 

sayılı evde oturan kömürcü Hasan oğlu 
Faile kömürün kilosunu 11 kurusa sat
tığı, Namazgahta oturan Hüseyu; oğlu 
Numan Emir pirincin kilosunu 100 ku
ruşa sattığı iddias'.yle milli korunma 
müddeiumumiliğine verilmişlerdir. 

---o---
fJnlııevindP. İngilizce 
ır onf eran.slar-. 
16 haziran l 942 tarihinden 16 temmuz 

1942 tarihine kadar İzmir Halkevi sala
r.unda Ankara ve İstanbul üniversites! 
İngiliz profesörleri tarafından muhtelif 
mevzular üzeri.ne bir seri konferans ve
rilecektir. Bu kıymetli konferanslann 
bütün münevver halkımıza duyurulması 
hususunda Halkevi lazım gelen tertibatı 
almış ve Türkçeye tercümesi hususunu 
da tem:n etm~tir. ----·---·-lzmir htı..'Jtanelerin· 
de lıonser-.. 
Haber aldığımıza göre tanınmış sanat

kar Müzeyyen Stnar yalanda İzmir has
tanelerinde iki konser verecektir. 

---o---
~POR SAPALARJ 
lrfn istimltilı •• 
Güzelvalı spor sahası ittihaz edil~ 

yerle Karşıyaka spor saha.~ının tevsii 
için lüzumlu arsaların istiml5k muame
le-si tamamlanmak üzeredir. İstimlak için 
mühamminlerin takdir ettikleri bedel
ler belediye daimi encilme-ninde tetkik 
edilerek bazı tadilatla muvafık görül
müştür. Muamele yakın günlerde ikmal 
edilecektir. 

Y~ni bombalar 
(Başr.arafı 1 inci Sahifede) 

tayyarelere daha büyük diğer bomba 
uçakları ka~br. Bu son uçaklar 
hakkında bittabi malô.mat vermek müın
kün değildir. 

JAPONLARA ÜSTÜNLÜK 
TEMİNİ ZOR DEÖİL 
Yeni Delhl. 26 (A.A) - İngiliz hava 

sözcilsü diyor ki : 
- Olaylar uçaklarımızın ve bunları 

idare eden ellerin $tün vasfını gösteri
yor. Sayıca Japonlarınkine yakın mik
darda tayyare temin edebilirsek hava 
hfıkimiyctini elde edeceğ'z. 

Birmanyadaki hava meydanlannm el
den çıkması hava takviyelerinin Hın
distana ve Seylana dağılmasını icap et
tirmiştir ki bu da buradaki harckctle
r!n son saflıalarına tesir cdect!ktir. 

Kuraklık tehlikesi ka?madı 

Kokusuz ekmek 
~ık -rılaeaJI. ••• 

Dün Ankaradan akseden bir habere 
göre, Konya, Afyon, Kütahya, Eskişe
hir ve havalisine dört gün evvel bol 
mikdarda yağmur yağmıştır. Bu suret
le kuraklık tehl!kesi ortadan kalkmıştır. 

EKMEK ÇEŞNİSİ 
İzmirde ekmek çeşnisinin bozulmuş 

olması, mahallen alınan tedbirlerin kifa
yetsizliği şeklinde tefsir edilmektedir .. 
Vilayet makamı ekmek mevzuu üzerin
de derin b:r hassasiyetle durmaktadır. 

Ekmek mevzuunun iki cephesi vardır: 
Bunlardan ilki vilayet makamını alaka
dar etmektedir. İzmirde ekmeğe yüzde 
50 arpa unu karıştırılmaktadır. Arpalar 
yıkanmadan un haline getirildiği ıçın 
bunların kokusu fazladır. Kokuyu izale 
eylemek üzere lüzumlu tedbirlerin alın
ınası lazım gelmektedir. Evvelki akşam 
ve dün sabah vilayette yapılan toplan
tılarda arpaların fabrikalarda yıkandık
tan sonra un haline getirilmesi kararlaş
tırılmıştır. 
Şunun da hesaba katılmas1 lazımdır 

ki bu iş her şeyden evvel İzmire ekmek 
yapmağa yarıyan mahsulün muntazam 
gelmesine bağlıdır. Bazan buğdayın ve
ya arpanın gelişi gecikince arpaların yı· 
kanmasına vakit kalmamakta ve ekmek
ler kokulu çıkmaktadır. Fabrikalarda 
buğday ve arpa unlarını kanştırma ter
tibatının mevcut olmaması da kalite 
bahsinde müessir olmaktadır. 

Eekmek mevzuunun ikinci cephesi 
belediyeyi alakadar etmektedir .. Yüzde 
78 randmanlı buğday ve yüzde 96 rand
manlı arpa unundan yapılan ekmekler 
besleyici ve doyurucu olması l!zımsa da 
fırıncıların da pişirme ve hamuru ka
bartma bahsinde gayet dikkatli olmaları 
lıizınıdır. 

Vilayet makamı ekmeklerin fırınlarda 
daha iyi çıkarılması için dün belediye
ı•in nazarı dikkatini celbetmiştir. Bunun 
iizerine fırıncılar dün saat 16 da Bele
diye re:s vekili B. Muzaffer Özgenin 
riyasetinde bir toplantı yapaı·ak ek
meklerin daha iyi çıkarılmasına çalışıl
masını kararlaştırmışlardır. 

Odun kömürü meselesi 

Sıkıntıyı önleyecek ted
bir alınmıyacak mı? 

Şimdiye kadar görülmemiş, işitilme
miş bir kömür buhranı mayıs ayının son 
haftasında fakir halla muztarip etmek
tedir. Evlerinde odun kömürü kullanan
lar kömürsüzlük yüzünden bir kahve 
pişirem:yecek vaziyete gelmişlerdir. 

Bunun sebebi üzerinde durmak iste
dik. Bize verilen malfunata göre yakıcı 
sıcaklarla bunaldığımız bugünlerde İz-
mire odun kömürü getirilmemesi ve 
dükkanlarda kömür satılmaması kömür
cülerin fiyat bakımından tatmin edilme-
melerinden :!eriye gelmektedir. Hakika· 
ten kömürcü dükk!n1arında tek kilo kö
mür yoktur. Hakikaten kömür depolan 
boştur. 

Buna mukabil, bu kömür sıkıntısının 
büyük yükü fakir halkın omuzlarına 
yüklenmiştir. Zaruret çeken, kömür bu
lamıyan yalnız fakir halktır. Çünkü her 
gece İzmire civardan arabalar dolusu 
odun kömürü gelmekte, bunlar dükkan
larda satılmayıp bir kilosuna 10, 12 ku
ruş ödiyenlerin evlerine teslim edilmek
ted!r. 

Fiyat ınürakabe komisyonu kömür fi
yatını sabit tutadursun, ekseri aileler 
bu fiyabn fevkindeki fiyatlarla önümüz
deki kış mevsimi için şimdiden stok 
yapmaktadırlar. Buna mukabil de halk 
sıkıntı çekmektedir. 

Kömür ~ine !Ayık olduğu ehemmiyeti 
vermek acaba..mümkün değil midir? 

316 - 531 do~umlu yabancılara 
-~~·--~~~~ 

1ZM1R YABANCI ASKERLtK ŞU BESt BAŞKANLIOINDAN: 
1 - tmın- muhitinde mevcut o1upta fuzuli işgal sayılacak ve müracaatlan 

hizmetini yapmamıs yoklama kaçağı ve kabul odilmiyecektir. Nüfus cüzdanı te
bakaya 316 dahil 338 dahil doğumlulara dariki yapıldıktan sonra elindeki aske:r
kadar alelilmum muvazzaf yabancı erat lik tezkeresini kayıt ettinnek üzere şu
ile ihtiyat hizmetini henUz yapmamlŞ beye mUracaat ed.ileoek, askerliğini yap.. 
316 dahil 331 dahil doğumlu yabancı erat mış olduğu halde veslkasını zayi eden-
1/6/942 tarihinden itibaren askerlik du- le:r de nUfuslariyle birlikte şubeye mü
rumlan tetkik ve gereği yapılmak üzere racaaıt edeoeklerdir. 
şubemize müracaat edeceklerdir. 5 - Nüfus cüzdanı olmadığı haJıde çı· 

2 - Bunlardan muvazzaf ve ihtiyatlık kannamakta taannilt edenl~ i:le bekaya 
hizmetlerini yap~ olanlaT gelmiyecek- ve yoklama kaçağı kalmış olduğu ~alde 
· Ancak ·· . . şubeye gelmeyenler şiddetle takibata 

tir. · . cu~zdanl~a terhıs vesika~ uğrayacaklan gibi hiç bir mUesseee ken-
geçmemış ol .. nlar cuzdanlarma geçiril- dil rinl :.....ihd ed · k hatt~ 

k ·· ..... ı..:_ _n __ , • e --. am t!'llllyece ve .. 
me ~ere ı.er.w:; v~anyle müracaat- hariçda iş dahi bularnıyacağından çok 
lan lazımdır. ağır istı.raplara manız kalacakları gibi 

3 - Sakat veya çürük erat ellerinde bu gibiler ve bunlan istihdam eden veya 
bulunan raporların birer suretiyle ve gizleyenler mükellefiyeti askeriye kanu
raporlarının asıllariyle birlikte müra- nunun çok ağır hüktimlerine ınanız ka~ 
caat edeceklerdir. lacaklan ilan olunur. 

4 - Yedinde nüfus cüzdanı olmıyan HAŞİYE: Memuriyeti dolayısiyle 942 
erat uaıı tarihinden itibaren iki ay zar- tecilini yaptıranlar gelmiyecektir. 
fında nüfus cüzdanı tedarik etmeleri ak- 942 ihtiyat yoklamasını yaptıranlar 
si takdirde askerlik şubesine müracaat dahi (ihtiyat himıetini yapmamışsa) ge
etmesi hiç bir netice veremiyeceğinden leoektir. 

Almanlara ~öre 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

kı talarımız mevzit hücumlar la yeni top.. 
rak kazançlan sağlamışlardır. 

Ke.ş'.f unsurlarımız şimal kesimindeki 
hareketle~~e .~uvaffak olmuşlardır. 

HARP GORULMEMiş DERECEDE 
ŞİDDETLİ 
Berlin, 26 (AA) - Cepheyi gezen 

harp muhabirlerı aşağıdaki tafsilatı ve
riyorlar : Harkof cephesindeki muhare
beler görülmemiş derecede şiddetlidir .. 
Her köy, her çiftlik bir günde 4 - 5 defa 
el değ:ştirmektedir. 
Mareşal Timoçenkonun Harkofu do

ğudan ve cenupU:tn zaptetmek ve Alman 
ordusunu çevirmek planı akim kalmış
tır. Harkof meydan muharebesi düşman 
için ikinci büyük imha muharebesi ola
caktır. 

Bedin, 26 (AA) - Yarı resmt bir 
kaynaktan bildiriliyor: Ruslar Kerçteki 
hezimetlerini inkar ediyorlardı. Nihayet 
24 mayısta yani Alman tebliğinin 169 
bin esir alındığını bild:rdiği günden tam' 
beş gün sonra Sovyet vüksek kumanda 
heyetinin emriyle KerÇ yarım adasının 
boşaltıldığını, askerlerin ve malzemenin 
inti7.amJa geriye alındığını bildirmisler
dir. Rus tebliğinde :ddia edilen bu 'inti
zamla geri alınış doğru değildir. Alman
iar Kerç imha muharebesinin kat'i ne
ticesini gösterm::-k için ecnebi muhabir
leri buraya çağırmışlardır. 

Sovyetlere •• 
~ore 

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

Moskova, 26 (AA) - Royter ajansı· 
mn hususi muhabiri bildiriyor: Mareşal 
Timoçenko kıtalan son 48 saati yeni ka
zandıkları mevzileri sağlamlandırmakla 
geçird:kten sonra Harkof taarruzua ye
niden başlamışlar ve durmadan ileri ha
reketine devam etmişlerdir. 
İzyum - Barenkova cephesinde şiddet

li müdafaa muharebeleri oluyor. Alman
lar ısrarla hücum ediyorlar. Her iki ta
raf o kadar kuvvetlidir ve mücadelede 
bulunan iki büyük ordu o kadar muaz.. 
zam malzeme kullanıyor ki, her iki or
du iyi teçhiz edilmiş taze kuvvetlerden 
mürekkep olduğundan şu veya bu ke
simde mühim arazi kazançtan elde edil
mesi aramlmnmalıdır. 
ANALİSTİN MÜTALAALARI 
Londra, 26 (AA) - Royterin askerl 

yazarı Analist yazıyor: 
Son Rus tebliğler:nde bir cümle dik

kati çekiyor. Tebliğler ileri hareketin
den bahsediyorlar. Keyfiyet Timoçenko 
ordusunun batıya doğru ilerlemeğe de
vam ettiğini göstermektedir. İzyum-Ba
renkova cephesinde tedafüi vaziyetten 
bahsed:lmcsi burada Almanların bazı 
muvaffakıyetler kazandıklanna deH\let 
edebilir. GörünUşe göre Ruslar bu ke
simden gelen tehdidi karşılıyacak kuv
vettedirler. 

Alman kayıpları çok ağırdır. Rus ka-

•o • 
~uz ere e 

Münasebetile 
---*---
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

kilatlanma davası ele alınmışsa. bu da .. 
vanın öz mahiyetini yadırgayanlar . ~tı· 
lunmuşhır. Halbuki sulh ekonoınısın• 
den harp ekonomisine geçerken ned~ll 
bucaladığımızı düşünecek olursa işler~o 
yolunda yürümesine engel olan Ş~):1;. 
teşkilatın çokluğu değil bilakis teşkili 
sızlık olduğunu görmekte gecikmiyece· 
ğiz. Başvekilimizin nutuklarında nah 
ettikleri gibi •Bir çok devletler daha 
barış halinde iken harp günlerinde ala· 
caklan vaziyeti düşünerek ona göre tcş· 
kilatlannı bazırlanııslardır. Biz sefer· 
berliğe geçmek için "ıazım gelenleri sulh 
zamanında düşünmüşüzdür. Fakat bu· 
günün ilıtiyaçlan yalnız devlet teşkili· 
tının değil, büyük sehirlerin belediY~ 
teşkilatının da ihtiy~ca kili gelmediği~ 
göstermekte ve ona çare bulmak ta htı• 
kümete düşmektedir-• 

Burada şunu itiraf etmeliyU:, teşkilat· 
lanına i~inde tecrübelerimizin azlığı h.a· 
sebiyle bol elemanlara malik değil•t· 
Kurulan her yeci teşekkülün bidayette 
temenni edildiği kadar feyizli olmaması, 
bir ar-amilik devresi geçirmesi mukad· 
derc>ir. Zira ba~ka türlü te~kilatlanınağa 
imkan yoktur. . 

Yine bütçe miizakeresinde zihinler• 
çoktan beri işgal eden iki önemli mcse: 
le ortayan konmuştur. Bunlardan birisi 
fiyat politikamı~n istikrara kavuşacal< 
surette tanıimi, diğeri de mevcut ıstırap· 
ları hic;e sayan insafsı'Z bir harp zengiıı
leri zümresinin alabildiiHne türeme!'ino 
mani olmak için fevkalade kazançları 
fevkalade ver~iye tabi tutacak olan ıayi· 
hanın B. M. Meclisine verilmiş oJması• 
dır. Maliye vekilimizin isabetle belirt• 
tikleri gibi, fevkalade kazançlann fe\f'" 
katilde vergiye tabi tutulmasından daha 
adilane bir diisünce olamaz. Ancak asıl 
mesele fevkalade kazancların namt tes· 
bit edileceğidir. Bunu ·ancak kanunun 
müzakeresi zamanında ö~eneceiiz. 

EVKET İLGiN 

Coıı acı bir Jıayıp 
İzmir Ticaret ve Sanayi odası ista

tistik şefi Muhsin Davran ve Dr. Sa· 
lfıhettin Tekandın yeğeni Erdoğan 
henüz 17 yaşında iken aru olarak 
tutulduğu hastalıktan kurtulamıya
rak çok genç yaşında hayata gözleri
ni kapamıştır. 

Cenazesi dün İzmir memleket has
tanesinden kendisini çok seven 
mektep arkadaşları ve baba dostla
rının göz yaşlan içinde kaldırılarak 
Karşıyaka Soğukkuyudaki aile kab
ristanına defnedilmiştir. 
Bu çok acı kayıptan dolayı baba ve 

annesi ile Dr. Salahett!n Tekandın 
büyük kederlerine kalpten iştirak 
eder ve bütün aile efradına baş sa~
lığ-ı dileriz. 

Gedllıli erlJaf otıuıana 
raıelJe aıınacalı .. 

İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ... 
KANLIÖINDAN : 

Kayseri Zincidere gedikli erbaş or
ta okuluna köylü çocuğu alınacağından 
talip olanların §Ubeye müracutlan ilin 
olunur. 

ZABITADA 

Bir tren Jıazası.. 
Çamlıktan Selçuk istasyonuna gel

mekte olan marşandiz katarı bu iki is
tasyon arasında Haydar Şengöze çarpa
rak kolunun kınlmasına sebebiyet ver
miş ve tahkikata başlanmıştır. 

Haydar Şengözün sağır olduğu ve tre
nin gelişinden haberdar olmadığı anla
şılmıştır. Yaralı İzmire getirilerek mem
ieket hastanesinde tedavi altına alın
mıştır. 

r .. nrnva-,,dan düştü.. 
Evvelki gece GUzelyalıdan Konak is

tikametinde gelmekte olan on bir sayılı 
tramvayın arka sahanlığına ters tarafın
dan asılan AH Kasap tramvaydan atla
mak istemiş, mUvazenesini kaybederek 
dücrntils ve ba•nndan yaralamruştır. 
S'lf!~~D.t MECJJUL 
.BİR YARALAMA .. 
Kasap Ahmet oğlu Mustafa adında bir 

zat mezbahadan çıktığı sırada bir teca
vlize uğramış, karşısına gelen fki şahıs 
•Kasap Mustafa sen misin?• dedikten 
sonra kendLo:ıini bıçakla iki yerinden ya
talamıslardtr. Sudu1ar aranmaktadır. r. RAH.f~AR 
Arasında yaPalama .. 
Menemene bağlı Aliağa nahiyesinin 

Güzelhisar köyünde gece vakti koyun 
çobanları arasında bir kavga çıkmış, 
Arnavut Bekir, çoban İdr:si tabanca ile 
yaralamıştır. Yaralı tedavi altına alın
rnıştır. Kaçan Bekir aranmaktadır. 

yıplan daha az değildir. Sovyet taarru
zunda bir ilerleme kaydedilmesi Ruslara 
ellerindeki mevkileri sağlamlaştırmak 
imkfuıını ver:rse buna şaşmamak ]azun
dır. 

Moskova, 26 (A.A) _ Tas Ajansı bil
diriyor: 

Bir Alınan hava meydanına yapılan 2 
hücumda Sovyet uçakları 51 Alman 
uçağı yakın~ veya hasara uğratmışlar
dır. 
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Harp vaziyetine as
ker gözi le bakış 

(Haştarah 1 inci Sahifede) 

~ kesimlerde pek o kadar önemli 
laarek~ler olmamıştır; olan hareketler
ie daha ziyade cephe düzletmesi için ya
'Pılrnektadır. 

ftAKDOQUDA 
Wuk diğudan gelen haberlere göre, 

~l>C* adalanna en yakın olan Çokyang
'-' 110,000 kişilik büyük bir japon ordu
su Çinlilere taarruz etmektedir. japon
~. ATUStralya üzerine hareketteki im
khsaıığı görmüşler ve Hint yolunun 
~ te çıkar bir yol olmadığını anlamış
\Udır. Bunun için faaliyetlerini Çin üze
!'İlle Jt.as.retmiş görünüyorlar. 

llMefleri, en zengin Çin bölgelerinden 
•1- Çokyang eyaletini işgal etmek ve 
Tok,oda evvelce denizden çıkarılmış ja
pcm lnrvvetleri ile birleşmek olsa gerek
tir: Aynı zaman.da Mareşal Şan Kay Çe
kiıa wdularmı, bu zengin eyaletlerin mü
h.ina kaynaklarından uzaklaştırmak iste-
4ikleri de anla<jılıyor. 

T<>kyo kaynakları, Çinin bu kesiminde 
hveHtın yıldırım hıziyle devam ettiği
lıi. IÖJlüyorkrsa da, Çinliler harekatın 
bu tierecede bir gelişme göstermediğini 
iadia ediyorlar. 

AllERtKAN DENlZLERtNDE 
A1man ve İtalyan radyolan bilhassa 

soa Ufta1ar içinde Mihver deniz eyalet-
1'-riatn orta Okyanusta, Karaip denizin
de lriiyük başarılar kazandıklarını, y~ 
be.tmlan gemilerin çoğu sarnıç gemısı 
~u kld.ia etmektedirler. 

1111t.er cenubt Amerika petrollerini 
:ne.erıga' ait Aruba adalarındaki petrol 
1Mfi~hanelerinde tasfiyeden sonra şi
mali Amerikaya göturen vapurların yol
lan Ozerinde denizaltı faaliyetini kur
.muştur. Ana vatandan binlerce mil 
uzaılda bu deniz eyaletlerinin ikma1 ve 
.iqe itlerini nasıl yaptık1an hayret uyan.. 
c1.ı.naq ve bir çok tahminlere yol açmış-
'-r. C«ıubt Amerika devletlerinin Mih
....... devletlerin milna9ebetlerinl kesme
leri., Meksikanm harbe girmesi ve Mar
tinik adasının Amerika tarafından kont· 
riYil yilzilnden Mihver denizaltılannın 
oralarda eskisi kadar faaliyet gösteremi
Y• ıkkri sanılmaktadır. 

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

M fi k sik a Mihvercile· 
r harp ilan eğ_iyor 

c Baştarah 1 inci Sahifede) 
.Boynes A.yres, 26 (A.A) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Mek:sikodan bildirildi~ne göre Parla

mento daimt komitesi Mihvere ilan harp 
tıeklifiıı.l ittila.kla kabul etmiştir. Aynı 
komite hükümete olagan üstü salahiyet· 
ler Yennektıe ve teşkilıb esasiye kanu· 
lllJJl fm.lere verdiği haklan ilga et
... ktıed.ir. 
Perşembe gilnü toplanacak Parl8.men

• mDum! heyetinin bu kararı tasdik 
edeceği muhakkak görülüyor. 

Genel Kurmay Başkanı General 
Sallo, Meksika ordusunun her ihtimale 

. kartı b.azırlanmJş olduğunu., fakat A vnı
p. yeya şadd .Asya.ya kıtalar gönderil
miyece~nl söylemiştir. 

Meksika ordusu 70,000 kişidir. Son 
sdn a1tma alınmış ve yarım talim gör
ın.Uş 400,000 kişiyi de bu yeköna katmak 
lazıınmr. Ordunun silAhlan eskidir. 1000 
kadar eski tip tayyare vardır. 2000 to
D.illtoluk 3 t.op çekeri ve 12 sahil muha
fu.a ımıisi vardır. 

.illlNll ıuhonumıınmı ı ı • • • ımnmmı ı 1111111111 ·!: 
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7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik: Radyo salon orkestrası 7.45 
ı\.jana haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa
loa orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzı'1t : Muhayyer makamından şarlo
lar. U.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 
Müzik : Şarkı ve türkiller 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayarı 18.03 Mü
zik : Radyo dans orkestrası 18.45 Müz:k 
Peşrev, beste ve şarkılar 19.30 Memle
ket saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika .. 19.55 Müzik : Fasıl 
heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Bir halle türküsü öğreniyoruz - Haftanın 
türküsü 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Mü
zik : Fasıl programı 21.30 Konuşma .. 
(Sa~ saati..) 21.45 Müzik : Riyaseti
cUmhur bandosu 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
22.50 Y annki program ve kapanış .. 

öLUM 
Komisyoncu Bekir Sorgucun ke'?'imesi 

Rana Sorguç uzun z:amandanberi müp
telA olduğu hastalıktan kurtulanuyarak 
gö:zı"':1ü genç yaşında fani dünyaya yum
rr ,.,tur. 

Cenazesi Karşıyakadaıki evlerinden 
kalabalık bir külle ile kaldırılarak aile 
kabristanına defnedilmiştir. 

Çok sevilen iyi kalpli gence tanndan 
rahmet ve ana ve babasına baş sa~lığı 
'Ye sabırlar dileriz. 2938 (1275) 

SAHİL PARK 
GAZİNOSUNDA 

Müzevven 
Senar 

Türkiye ses lmıliçesi Bn. Müzey
yen Senarm umumi arzu üzerine 
daha dört ak~m İzmirdeki konseri
ne devam edeceğini halkımıza müj-

YENi ASJR 

iST AN BUL BELEDİ 
Beher metre murabbaının 

tahmin bedeli 
tık 

teminatı 

İlND fN: 
Çartname ve sair b~deli 

450,00 7905,50 6,66 Eminönünde Çelebi oğlu mahalle
sinin Yenicami ve Vakıf ham soka
ğında 2 parsel No.lu 295,80 met-
re murabbaı sahalı arsa 

450,00 9 7 7 7, 5 O 8, 5 3 Eminönün<le Çelebi oğlu mahalle
sinin Y enicami ve Celal hey soka
ğında 3 parsel No.lu ve 3 79 metre 
murabbaı sahalı arsa 

450,00 7349.25 6,60 Eminönünde Çelebi oğlu mahalle
sinde Y enicami Rahvancı Vakıf 
han sokağında 1 parsel No.lu ve 
293,30 metre murabbaı sahalı arsa 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve mesahai sathiyeleri yukarıda 
yazılı 3 parça arsa toptan veya ayrı ayrı satılmak üzere kapalı zarf usuli ile art
tırmaya konulmuştur. ihaleleri 11 /6/942 perşembe günü saat 15 de İstanbul 
belediyesi daimi encümeni odasında yapılacakbr. Bu arsalara ait şartname, 
proje ve sair evrak yukarıda hizalarında gösterilen bedeller üzerinden hesap 
işleri müdürlüğünden alınacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
lan, imzalı ıartname, proje ve saire ve kanunen ibrazı lazımgelen diğer vesaik 
ile 2490 No.lu kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

27 30 3 6 2884 ( 1263) 

İzmir Vahıflar MüRJürlüğtinden: 
Vakfı Lira Cinsi No. Mev Kil 

36 
60 
61 
72 
60 
48 

Ev 6 
Ev il 
Ev 2 

Damlacık Abbas ağa sokak 
Bornova şehid Mehmed 

Mora.hane 

Kurt Mehmet paşa 
Helvacı hacı Hüseyin 

Piyale oğlu 
Ev 188 
Kahve 36 

Mora hane 
Bozyaka 

Tuzcu sokak 

Piyale oğlu 
Şerefiye camü 

120 
24 
36 
72 
60 

Dükkan 6 
Ev 5 

Baraka 117 
Dükkan 4 

Cüzelyalı Şaban Z. sokak 
Halil Rif at paşa 

Kurt Mehmed paşa 
Ayşe Mükerrem 

Nuri Kamer hatun 
Pazaryeri Pazaryeri camii altında 

Dükkan 30 
Benzin baraka
sı Bila ve 5 
dönüm arsa 

Hisar meydanı 
Kızılçullu 

Hisar camii 
Haremeyn muhteremeyn 

2 60 Dükkan 3 t Anafartalar Odun kapulu 
130 Ev 16 Kirpi sokak Toraman mescidi 
Yukanda mevkileri yazılı gayri menkuller hizalarında yazılı senelik muham

men kıymetleri üzerinden ve ihale tarihinden 31 /5 /943 gününe kadar kira
lanmak için 10 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. lhalesi 5/6/942 cuma 
günü saat ondadır. Taliplerin mezkör gün ve saatta yüzde yedi buçuk pey ak
çelen1e vakınar idaresine müracaatlan ilan olunur. 

27 4 2933 (1271) 

TVRKiYE İS DANKASI A. s. iZMİR ŞUBESİ 
MVDVRLVÔVNDEN: ~ 

Bankamızın tasarrufu albnda bulunan aşağıda evsafı yazılı gayri menkul
ler satılacağından taliplerin şubemize müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

f -- tzmire tabi Karacadağ kariyesi Çapar gölü mevkiinde tapunun yev
miye 220 numarasında kayıtlı 2/278 kapu numaralı arazi 

2 - izmirde Oçkuyular köyünde tapunun 955 numarasında kayıtlı 
2 75 70 metre murabbaı etrafı duvarla çevrili bulunan tarla 

3 - tzmirde Ahmetağa mahallesinde Halim ağa çarşısında ve tapunun 
cilt 313 İş 4 numarasına kayıtlı dükU.nın üçte bir hissesi 

4 - Jzmirde Hasanhoca mahallesinde ikinci belediye ve Yor~ancdar çar
şısında 1,3 eski ve 1,3, 11 kapu numaralı ve tapunun sahife 201 pafta 5 3 
ada 337 numarasında kayıtlı dükkanın 1 /2 tam mülkiyeti ile 1 //2 çıplak 
mülkiyeti. 2937 (1272) 

Vilayet Danmi Encüın en;'1dPn : 
1 - 1/6/1942 tarihinden 31 mayıs 1945 tarihine kadar üç sene müd

detle kiraya verilmek üzere kapalı zarf usulile arttırması ilan edilmiş olan 
Balçova Ağamemnun ve Mil ıLcalarının kirasına talip zuhur ebniş ise de 
teklif mektuplan kanununun tarifatına uygun olarak tanzim edilmediğinden 
kabul edilmiyerek talip zuhur etmenüt .addile 2490 numaralı kanun hüküm
leri mucibince 21/5/1942 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla kiraya 
verilmesi tekarrür etmiştir. 

2 - Mezkur ılıcaların muhammen kira bedeli 20 şubat 1941 tarihli ka
rarnamenin cB• bendinin tarifab dairesinde lzmir Belediye encümeninin 
2215/1942 tarih ve 869 numaralı kaıarile mukayyet 4738 lira senelik gayTi 
safi iradına yüzde 20 zammına karar vermiş olmasına binaen ılıcalann üç 
ııenelik muhammen kira bedelinin yekunu 17056 lira 60 kuruşa baliğ ol
muştur. 

3 - Şeraiti müzayedeyi görmek istiyenlerin her gün vilayet daimi encii
meni kalemine ve Bahçeliler hanında muhasebei hususiye varidat müdürlü
ğüne ve pey sürmek istiyenlerin de vilayet encümeninin toplandığı her pa
zartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar muhasebei hususiye 
veznesine yahracaklan 12 79 lira 2 6 kuruşluk depozito makbuzlarile birlik-
te encümeni vilayetemüracaatları ilan olunur. 27 29 2936 ( 1274) 

SÖKE c. M. u. Jiltilnlf Pn: 
Milli korunma kanununa muhalif olarak fazla fıatla çimento satmaktan 

suçlu Sökenin Çeltikçi mahallesinden Ali oğlu Bahriyeden doğma 1 308 do
ğumlu Mustafa özdalgıç hakkında Söke asliye ceza mahkemesinde yapılan 
duruşma ıonunda : 

T esbit edilen Hattan fazla çimento sattığı anlaşılan suçlunun hareketi milli 
korunma kanununun 59 ncu maddesinin 3 üncü fıkrasına uygun bulunmuş ol
makla 5 lira ağır para cezasile mahkumiyetine ve 63 ncü madde gereğinde 
iıhu hükmün neşrine karar verildiği ilan olunur. 2929 ( 12 76) 

İzmir Defterdarlığından : 
Mehmet kızı Ayşenin Başturak şubesine borçlanma bedelinden olan 351 

lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilen Güzelyalı Şefkat sokağında 
kain 375 kütük, 159 pafta, 887 ada, 4 parsel numarasında mukayyet eski 9 
yeni 7 sayılı ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanun hükümle
rine tevfkan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. Taliplerin 12/6/942 
tarihinde saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 

23 25 27 29 2829 (1230) 

İZM!R StCtLt T!CARET MEMUR-
LUQUNDAN: SAY 4443 

Tescil edilmiş olan (Akhisar tütüncü
ler bankası Türk anonim şirketi İzmir 
şubesi) nin ödünç para verme işleriyle 
uğraşacağına mütedair beyanname 2279 
ve 3399 numaralı kanunlar hükümlerine 
göre sicilin 4443 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 - BEYANNAME: ........................... 
ödünç para verme işleriyle uğraşan 

bankalar ve hususi kanunlar ile kurulan 
teşekküllerin 2279 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine göre hazırlayıp 3 üncü mad
desi mucibince mahalli mülkiye amirli
ğine verecekleri beyannamedir ... 

!zmir sicili ticaret memurluğu resrıll 
mührü ve F. Tenik imzası. 
1 - Adı veya unvanı: Akhisar tü

tüncüler bankası İzmir şubesi. 
2 - Ticari ikametgahı: Gazi bul

varı No. 11 
3 - Tabiiyeti: Türk 
4 - Alınacak faizler: a) Açık kre-

di şeklindeki muamelelerde 
% 12 ye kadar. 

b ) Diğer kredi şeklindeki 
muamelelerde % 8,5 a kadar. 

5 - Faize dahil bulunan masraflar: 

raflar: Muamelenin nev'ine göre 
faizden başka tahakkuk eden 
sigorta, ardiye ve eksper ücret
leriyle damga resm.i ve muamele 
vergisi ödünç para alana aittir. 
Aynca ödünç para verme işiyle 
mUterafik olarak müşteri hesa
bına yapılan hizmetlerin muka-
bili masraflar ödünç para alan
dan tahsil edilir. 

7 - Tabi olduğu maliy-e şubesi: 
Yeni maliye şubesi. 

15 kuruşluk damga ve 1 kuruşluk 
Tayyare pulu üzerinde 13/5/~12 tarih 
ve Akhisar tütüncüler bankası İzmir 
şubesi mührü ve imzalar okunamadı. 

İZMtR SİClLt TtCARET MEMUR-
LUOUNDAN: SAYI 2927 

Mustafa Hacı ticaret unvanı ile İzmir· 
de Aınafartalar caddesinde 339, 341 nu
maralı mağazada kavafiye ticaretiyle iş
tigal eden Mustafa Hancının işbu ticaret 
unvanı ticaıret kanunu hükümlerin~ gö
re sicilin 4444 numarasına kayıt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 2927 (1280) 

İZMtR AHKAMI ŞAHStYE SULH 
HUKUK MAHKEMES1NDEN: 

tzmirde Eşref paşada 565 nci cadde 
603 numaralı sokak 6 sayılı evde ikamet 
eden Mehmet kızı Yaşarın velayet altın-

Ödem~ş Otomobilciler 
cemiyetinden : 

28/ 5/ 942 Per5eınbe günü saat 21 - 30 
da halkevinde ekseriyet hasıl olmazsa 
31/ 5/942 Pazar günü aynı saatte aşağı
daki ruzname mucibince cemiyetimizin 
942 yılı umu.rol heyet toplantısı yapıla
cağından o gün azaların halkevine gel
meleri ilan olunur. 

1 - 941 yılı hesaplarının tetkiki. 
2 - 942 yılı bütçesinin kabulü. 
3 - 942 yılı ide.re heyeti seçimi. 

2931 (1277) 

Dt)NYA SAADETİNİ 
İZMİR KIZI VERİYOR .. 

Gül yağına 
ulvi ve kudsi 
bir kıymet at
fetmek bize 
büyüklerimiz
den gelen bir 
mirastır. 

(E. GÜ
REL İZMİR 
Kolonyaları .. ) 
esatiri kudsi
yetleri, ulvi
yetleri taşıyan 
gülyağı ve ha- .__--..
lis çiçek cev-
herleriyle yapılmış eşsiz kıymetlere ma
liktir. Bütiln dünya saadetini bu kolon
yaların bakir cevherlerinde bulacaksı
nız .. 

Misli olmıyan cevherli cinsler : 
İZMİR KIZI, TÜRKİYE YILDIZI, 

BAHAR ÇİÇEÖİ, AY ışıl.'a, ÇİÇEK 
DElUETİ ....•.•. dir .• 

Odun pazarı No. 20 .. (Şamlı Şükrü 
Mağazası civarındadır .. ) Tel. 3263 

(1262) 

Ziraat ekim biçme makinelerinde ~ 
demek bağlamak için orak ipi geJdi 1( 

ŞÜKR'Ü UGUR TİCARETHANFSİ (/ 
TELEFON : 2893 

Telgraf adresi : İZl\fİK UGUR 
Halimağa çal'şısı No. 5 İznür 

Vagonla tuz ve tütün sicimi, çuval 
sicimi, sabun, ~ İncir her çeşit 

sipariş kabul edilir_ 
1 -- ( (1267) 

NAZtLLt HUKUK HAKtMLtCtN-
DEN: SAYI 109/936 

Nazillinin Tımar mahallesinden Halil 
İbrahim kızı Ham.ide tarafından kocası 
Develi kazasından Ali oğlu Yusuf aley
hine terk sebebiyle açılmış olan boşan
ma davasından doleyı Nazilli asliye hu
kuk mahkemesinde yapılan muhaıkeme 
neticesinde: Davacıyı, müddealeyhin 
terkettiği ve bak:ma<lığı iddia ve şahitle
rin şahadetleriyle anlaşiliıuş olduğundan 
kanunu medeninin 132 nci maddesine 
tevfikan 29/6/935 tarihinde boşanmala
rına karar verilmiş olmakla müddei
aleyhe işbu ilam sureti tebliğ makamına 
kalın olmak üzere tarihi ilandan on beş 
gün zarfında temyiz edilmediği takdirde 
kaıtileşeceği ilan o~unur. (1266) 

~"""-'"'~ 
tLAN 

Sene1.erden beri Çiçek ıre meyw 
ağaçları üzerinde yaptığım ~tlarla 
şöhret kazandım. Merak ve erba.lu 
zevkin çiçek ve meyve aşılarını 
yapmağa amadeyim. 

Hisar önünde 8 No. lu kah~ 
de meşhur Ödemi§li aşıcı Hü
seyin Çiimez. 

1-2 1002 

ın;;;;;··;;ı;=~ 

1 YJ!~~'!~k!? cod-
8 de~inde 54 numarala 30 aeneliı 
S müşterisi bulunan lurdavat, tubafi§ ye, tütün, müskirat ve posta bayi
§ liği bulunan b.ir dükkan denen sa-

§ hlacağmdan içindeki sahibine mii-
~ racaat. 1 - 3 ( 1225) 
~~..ıQCCDCCCIC>OCCCCCCCı:cıo-~ 

tZMtR BELEDİYES!NDEN: 
1 - Çocı;k yuvasının 942 yılı (9200 

kilo) inek sütü ihtiyacı, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1845 lira muvakkat teminatı 138 
liradır. Taliplerin teminah !§ bankasına 
yatırarak makbuzları ile ihale tarihi 
olan 3/6/942 çarşamba günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

2 -1/6/942 tarihinden 30/11/942 ta
rihine kadar döşeme ve lağım tamiratı 
ile parkların bakımında tek yük araba
sile kamyon çalıştırılması işi fen işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile ka
palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 6288 lira 75 kuruş, mu
vakkat teminatı 471 lira 70 kuruştur. 

İhalesi 3/6/942 çarşamba günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale günü azami saat 15,30 za kadar en
climen riyasetine verilir. 

19 23 27 1 2787 (1189) 

SAHiFE 3 

l'ÜRKİYE KÖMÜR SA'l'IŞ VE TEVZİ MiiESSE· 
SESİ İZMİR ŞUBESİ MiiDÜRLVGVNDEN : 

Müessesemiz tarafından lzmire bir sene zarfında getirilecek takriben 90 • 
l 00 bin ton maden, kok, ve liynit kömürlerinin : 

t - Alsancakta evlet demir yollan avlusunda vagondan müşteri vasıta
sına teslimi beher tonu. 

2 - Alsancakta Devlet demir yollan sahası dahilindeki depomuza va• 
gondan tahliye ve istif beher tonu. 

3 - Alsancakta depomuzdan müşteri vasıtasına tartılarak tahmili beher 
tonu. 

4 - Alsancakta depomuzdan Devlet demir yolları vagonlarına, vezin 
Devlet demir yolları kantannda yapılmak üzere tahmili beher tonu. 

Bu işler eksiltmeye konulmuştur. Münakasa günü 10/6/942 çuşamba gü
nü saat 1 O dadır. 

Talip olanlann münakaşa şartlarını öğrenmek üzere lzmir Cumhuriyet bul
varında 1 04 - A numaradaki büromuza müracaatları ilan olunur. 

27 2 (1266) 

PROF. K • .KÖMÜRCAN ESERLERİ •• 
Fiatı Tenz bedeli 

Yeni muhasebe 175 122.5 Kr. 
ihtisas muhasebeleri (Şirket, Sanayi, Ziraat, Banka) 250 175 • 
Ticari malumat 150 105 • 
Ticari ve Mali Hesap 1 nci 100 70 • 
İktisat ilmi 125 87.5 > 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 35 • 
Ticaret Aritmetiği 1 ci Kıs. 100 100 ) 

Ticaret Aritmetiği 2 ci Kıs. 100 f 00 > 
Zihni hesap kaideleri 20 20 > 

1 /6/942 de tenzilat kalkıyor. istanbulda ikbal kitabevinde sahlır. 
27 30 (1264) 

lzmir Halkevi reisliğinden: 
Evimiz için bir kütüphane ve hesap memuru alınacaktır. isteklilerin 3 t 

mayıs 942 akşamına kadar belgelerile birlikte müracaatlan ilan olunur. 
2930 ( 1278) 

fZMtR sıcıu TtCARET MEMURLUeUNDAN : 
- DONKO NUSHADAN MABAT -

29 uncu madde -- Meclisi idare şirket umur ve muamelatı lüzuın gösterdik
çe İçtima eder. Ancak laakal (ayda bir) de bir defa içtima mecburidir. 

Reisin ve yahut azadan nısfmın davetile meclisi idarenin içtimaı iktiza eder. 
Meclisi idare içtimalan esas itibarile ıirket merkezinde aktolunur. Fakat aza
nın nısfından ziyadesinin muvafakatile istisnaen ve bir sene zarfında işbu esas 
mukavelename mucibince inikadı mechUl'i olan içtimalan rub'unu tecavüz et• 
memek üzere mnüasip görülecek diğer bir mahalde de meclisi idarenin içtimaı 
caizdrr. Bu takdirde keyfiyet tahriren ticaret vekaletine ihbar edilir. 

30 uncu madde -- Meclisi idare mukarrera.tmrn muteber olabilmesi için 
azanın rushndan ziyadesinin huzuru şarttır. Toplanan azanın ekseriyet hasıl 
olur olmaz müzakerata bqlamazdan evvel zabıtnameyi imza etmesi suretile 
ekseriyetin mevcut olduğu tesbit olunur. 

Celce esnasında ekseriyet zail olursa müzakere tatil olunur. Kararlar mev
cud azanın ekseriyetile ittihaz olunur. T esavii ara vukuunda keyfiyet içtimaı 
atiye talik edilir ve anda dahi tesavü ara vukubulursa mevzuu bahis olan 
teklif reddedilmiş addolunur. • 

Azanın yekdigerinc niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Ancak celseler
de hazır bulunamıyacak olan aza ruznamede mevcut mesail hakkında fiklr 
ve mutalaastnt tahriren bildirebilirler. Ve hu takdirde mutalaası zapıtnameye 
geçirilir. 

Azaya gönderilecek davetiyelerin ruznamei müzakeratı ihtiva etmesi lazım 
olduğu gibi bu davetiyelerin ya İmza mu.kabilinde teslimi veya taahhütlü 
mektupla gönderilmesi muktazıdır. 

31 inci madde - Meclisi idare müzakerabnın zabıt defterine kayt ve ziri
nin reis ve hazır bulunan aza ile katip tarafından imza olunması ve karara 
muhalif kalanlann esbabı muhalefetinin bu zapıtnamelere derç edilmesi la
zımdır. Zaptın bir suretinin veya fıkrai muluic.esinin üçüncü şahıslara karp 
muteber olınası için ......... madde mucibince vaz'ı imzaya mezun kılınacak 
zevat tarafından imza edilmesi muktazidir. t~bu ;:1pıtnameler mündericatı 
heyeti idare azasının kimlerden ibaret olduiunu ve celselerde kimlerin bu
lunmadığını ve azanın o devre esnaınndaki sıfat ve vaziyetlerini isbat sade
dinde muteberdir. 

32 inci madde - Şirketin idaresi Te hissedarlara veya üçüncü şahıslara 
karşı mahakim huzurunda temsili meclisi idareye aittir. Meclisi idare şirketin 
umur ve emvalinin idaresi ve şirketin maksadile alib.daı her nevi ukut ve 
ıirketin imzasını istimal hakkını haizdir. Ve hatta sulh olınak ve hakem ta
yin etmek aal.ahiyctine dahi maliktir. 

Gerek kanunla ve gerek işbu esas mukavelename ile sarahaten men edil
meyen ve heyeti umumiyenin mıısaadei mütekaddimesine iktiran etmiş olan 
tuanuf emlakine mutaallık muamelatı dahi ifaya mezundur. 

-- DEVAMI YAKIN --

ısrANBUL BELEDİYESİNDEN: 

lstanbul buz nakliye ve tevzi 
ihale- olunacaktır 

• • 
ışı 

Karaağaç müesseaa.b buz fabrikasında. bir aene zarfmda :istihsal olanacak 
tahminen aekiz milyon buzun lstanbul belediyesi budutlan dabilincle nakil Ye 

tevzi işi Mayıa 943 sonuna kadar edecek müddet için kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmu~tur. BeheT kilo buz azami be§ kunqa perakende satılmak 
üzere nakil ve tevzii için bir kuruş yirmi bq santim ınahammen b~del vaz 
olunmuştur. llk teminat miktan cm beı bin yecl.i yüz elli liradır. Eksiltme prt
namesi ve eVTakı müte.fenikası yedi yüz elli lruroJ mu.kabilinde Karaağaç 
müeasesab müdürlüğünden alınacaktır. lhale 3/6/942 çaışamba giinü saat on 
beşte daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat rnakhl1'% veya mek· 
tuplan imzalı tartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde lıazırlaya.ca.kla.n teklif mektuplarını iha-
le günü saat on dörde kadar daimi encümene verme1eri lizundır. 5561 

19 23 27 30 2728 (1198) 

Uniuersite A. E. P. Koınbyonunclan : 
Yapılacak İl 

Cureba hastahanesi pavyonlan civa
ıında yaptırılacak mutbak ve çama
§trlık binasa 

Keşif bedeli 
Lira 

36 286.26 

Teminatı 
Lira 

2722 

1 - Yukarıda Yll%llı 4 ünwersite rektörlüğünde 5/VI/942 perşembe günü 
uat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

2 -- Bu işe ait mukavele, §artname, keşif ve projeler ıektöılükte görülür. 
3 - lsteltliler en az hir teahhütte 15 000 liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair ihaleden 8 gün evvel İstanbul vilayetinden vesika. almalan ve ticaret oda
sı vesikasını teklif zarflanna koymalan. 

4 - Tek.lif zarfları ihale günü saat 1 .. te rektörlüğe veril.mi§ olacaktır. 
18 23 27 31 2698 1183) 

MANİSA BELEDİYESİNDEN : 
Mezbahamız mJdür ve baytarlııb münhaldir. Barem kanununun hükümle

rine göre (60) liraya kadar asli maaş verilecektir. 
Mezbahada tahJH yapabilmek ve tekaüt olmamak sarti:vle taliplerin Hazi

ran 942 son:ma kadar evrakı müsbite suretlerini bir kıta istida ile belediye-
mize göndermeleri lüzumu ilan olunur. 24, 27 (2251} 

Airı!arı dindirir Faiz tabirinde, ödünç para ver
mP. mukabilinde borçludan ko
misyon ve hesap masrafı vesair 
her ne nam ile olursa olsun ah-

da bulunmasından dolayı aynı evde mu- ROMA TIZMA. BAŞ, D1Ş, SiNiR ve BEL ağrıları ile soğuk algınlığından 

an ar da ildir. 
kim ninesi Afetin vasi nasp ve tayinine ilen ~elen vücut KIKJKLICl. Nl:.ZLE ve GHlP hastıı.Jıklım L> E K M A N 
23/3/942 tarihinde karar verildiğı_· ~i_la_n..._ ____ ~-----~-------kısşclerile derhal geçer, ıcabında günde 1 - 3 kllşe alınır, her eczllDede bu· 
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UZ ~K DOCU HARBi FRANSA • ALMANYA ··~ Alman ihtiyacı SiYASi VAZIYE 2' 
••• •• •• •• •• •• •• ---*--- ---·*---

Italyanlar K o:r
sikayı ve Nisi 
iş~ale mi ha
zırlanıyorlar ? 

---·*---
Çin - Japon Esirler f ab- f'ariste yeni 

·~ C> N H>i-~ · :~~.!·m~·~" ~l 
~ -- ·. ~·~~$.~ "-· ., 

• ıııı.,.. ... 1.- '. ' ., . • • ~ - '·1;~'-" '• 6\• ' ... 

Y unanistana yardım 

---*---

harbi pek rikayagön
şiddetlendi deriliyor 

Rad~·o gazetesine göre dUn de Alman 1 1 * --*--
.Rus harb: etrafındaki propaganda har- Ç Nl LER ANGLOS~KSON· iş~i azlığ~ ingiliz esirle· 
bi. o5keri hareketlere müvazi olarak ge- LARDA' .. su-O'hTLI YAR· r~nden maac!asmın c .. a· 
)ismistir. Hel' ik1 taraf ta kendi duru- 11 fl 14 

mıırıu elveric;li göstermeğe çalışıyor. DıM BEKLiYORLAR hştırıımasiyle teıaıi 
Mihver nUfuz ve tesirine tfibi radvo- * edilecek •• 

lar Alman görüsünü tekrar ediyorlar, -- -- Londra, 26 (A.A) - Britanova ajansı 
İnıziliz ve Amerkruı radvolan da Rus Tokyo, 26 (A.A) - Çinavaya karşı 

~ il · h :ı.. • Idı · · ı d yazıyor : Alman istihsal buhranının en nörücri.inü teknll'JıyorJnr. Bunlar arasın- erı areAeti yı nm süratiy e cvam "' 1 parlnk delili silah fabrıkalarında harp 
da hakikt durum belli değildir. e<l:yor. Bu düşman üssü ~ima den ve ce-

UZAK DOÔUDA nuptan hücuma uğramıştır. japon öncü- es=rJcrinden istifade için nesrolunan ka-
,_ · • .:ı·d h · '-- J '-1 rnrnamcdir. Yalnız aslen İngiliz olan Doj?uda Ruslarla Almanlar birbirleri- rerı şımuı en şe rın .tWJpı arına yaK aş-

le boğuşurlarken, u,..ak doğuda da Ja- nuşlardır. llk taarruz şimalden Tung esirler bu kararnameden isti.<:na edil
Yang boyunca ilerleyen kuvvetler tara- miştir. 

pon taarruzunun ağır1ıi?ı Çin üzerine M ı 31 d ] fından yapılmış ve bunlar Çin müdafaa , emur ar mayısa ka ar esir er 
yüklenmiş görünmektedir. hcttını yarmıslardı. Cenuptan nehir is- arasında tasfiye yaparak birinci derece-
Taamız cenhesi evvelce tahmin edil- tikametine gelen diğCT bir japon teşek- de mühim sanayide ist:fade edilecek 

diğ! cenubt Çin ceohesi değil, Ja-ponya- külü Çinavaya 10 kilometre yaklaşmış alanlan ayırdıktan sonra geri kalanları 
ya en yakın olan Çekyang eyaletidir. bulunuyor. muhtelif fabrikalara vere<:eklerdir. 
Bunmı sebeplerinden en mühimmi CtNLtLERE GÖRE Milletler arası hukukunu ayaklar al-

Tokvonun tekrar bombardımanına mS- .c~ng ~ing, 26 (~.A) - _Çin. teb1iğl: tına alan bu tedbirden en çok zarar gö-
ni olmak emelidir. Çünkü orada üslenen Cınlıler Japonlan agır ağır ıçerıye çek- ""Ccek şüphesiz Ruslardır Almanyadaki 
uçakların Tokyoyu bombaladıktan son- tikten sonr? şimdi asıl Çekvang meydan İngiliz esirleri 90 bin kad~rdır ve bunlar 
ra tekrar orava dnmneleri mümkündür. muharebesı _başlamıştı~. Cckyanırtan ha- inşaatta fstihdam edilmektedir. Fabrika 
İNGİLİZ BfRLfôf reket ed?n Japonlar ~ınhova.ra varmış- işçiliğinden istisna edilmeler Almanla-
Londrada isçi partisi toplanmaktadır. lardır. Japonlann sımal koyu SeiaM h ...;1~- .... • k b k "}"- ı 

ı hr. · k b .:ı x-. •. 1 ı ~ rın O~ıa.uno J<•mıyece azı a su e:uue -
Bu parti ngilterenin muhalefet part:si- ne ını aşara ecnu a uo5 • u 1 erıem<'t;C 1 d k' d'kJ . . .. t . 
dir ve Çembel'lavn hUkümetine girme- ~alısrnış ise de muvaffak olamamıştır. er en çe ın 1 crıru gos erır. 
miş, ancak Cörcılin kabinesine Jrirmeğe Nehirde beş yüz japon lxığulmuştur. Bu son karamnme evvelce 18 - 60 yaş: 
razı olmuş, böylelikle de milJi hUkümeı Çekyang muharebesinde düşman be~ lon nrnsında Polonyalıların mem1eketı 
Jı:unılabi1mlştir. Bu b:rlik fngilterenin bin ölü vermiştir. :. yeniden inşa bahanes:y)e silah a1tma 
harbe devam edebilmesi icin elzemdir.. Çung King, 26 (A.A) - Ta.kum Pano rağırıl~ası kararnamesiyle ayni mahl-

İsci kon~sinin vereceği karar me- ~cl.esi bu sabah başmakalesinde lngi- yettedir. 
rakJa beklenmiştir. Kongreye 800 Sza liz ve Amerikalıların Çine yardım hu- ----•-

susunda çabuk davranmaları rnzumunda A 1 man • H us harbi iştirak etmişt:r. Partinin liderlerinden m-ar ederek şunları yazıyor: Cin beş ~e-
ve kabinenin başvekil muavini Atli za- ne yalnız kendi kuvvetleriyle kendini 
fer icin birlik lüzumunu söylemiş, mis- müdafaa etmiş ve müttefikl,.rin vard1mı 
ter Greyn de ar.ıda cıkan ufak bazı ih- ancak maJl('vi olmustur. Pasifik harbi 
tilaflara rai{ınen esaslı bir :htilaf olma- başlayınca Çin d<>rhal umum! harbe ka
dıi!ını bildirmiş, Rusya iJe daha sıkı bir rışmış ve ırerek Hong Koni{, gerek Bir
isbirliei yamlması lüzumuna ısrar etmiş manvada İngilizlere yardımda bulun
ve : •Vazifemiz az söylemek. çok çalı~- muştur. Bugün Çin iki cephede birdE>n 
mak, daha cok tank ve silMı yapmak· harp edivor. Bu sebeple Cinin milttefi-k
tır .. ı demiştir. • ler i~in harp ettil!'i ve Çine yapılacak 

Konırre part:nin hüknmetle işbirliği- yardımın mUttefik~rin menfaatine ola-
ne t:mıftar ol<lul?ıı karannı vermiştir. c;ı(i'ı kabul edilmeJidir. Cin bu iki ce-o-
vf~İ VE MİHVER heli savac:ta ianon kuvvetlerinin mühim 
Vlc:ide vaziyet vine mtipheml~yor- kısmını kendi üzerine ~ekmiştir. Ve düş

'.Anelo Snksonlar Visive kal"Sl va.,Jyetle- mana ilk ağır darbeyi de gine Çin in<lire
rlni oldukcn sarih be11i etmi~lerdrr. Fa- cektlr. 
kat J?elen haberlerden mihvere=Jerin B. Di(!Cl' taraftan Çin Van~ Pao gazetesi, 

Hin<lirini ve Yunnan eyaleti ara~ın.naki 
Lavale vardımda bulunmadığı anlaŞllt-
'"Or; ftalya Korsika ve Nisi i~ual etmek hududun büY:ik dikkat altında tutulma
J sını ve cnsuslıırln ~c:inci kol m<'n<ruplıın-
hnzırlığındadır. Bunun hakiki bir ta"lav- nın bu hu.duttan kolayca geçebilccclcle
VUl' mu, yoksa Vişiden bazi milsaade- rlni bildirlyoı. 
:Urlıklar daha koparmak icin bir tehdit TAYMtStN YAZDIKLARI 
mi olduğu bilinmiyor. Ş1mdi görillen va- Londra, 26 fA.A) _ .Taoon1ann Cint> 
ziyet. Lnvalin iki tarafı da memnun ede- karşı tevcih ettikleri bilhassa geniş öl-
memiş olmasından fharettir. çüde taarruz İnı?ilizkrln dikkatini cek-

----•- mektt-dir. Tav·mis bu miinasebet1e divor 
llzak do!!u ha rbj, ki: Jenonlar

0 

c;nde birihirinden biivük 
.-~ mesafe. 11e ayrılm1ş iki noktada taaml7a 

A vustural va ve Ame- gC<'Tlli<:lPrdir Bıı taarnı,.larm birincisine 
# Cl'nubi Yunan bölgesinne ianonlar sru-p 

rika • ln~iltere 
- --,·---

Sidney 26 (A.A) - tmparator1uk bay
ramı münasebet!yle harbiye nazın bir 
demeçte bulunarak ezcümle şunlnn söy· 
Jemi.ştir: 

cAvustralya, Bilyük Brltanyanın es
kiden beri ve Amerikanın şimdiki yar
dımları olmasaydı bugün japon üstün 
kuvvetleri karşısında tutunmak imkanı
m bulamazdı. İngiltere harbin başlooı~ı 
günden beri bir çok cephelerde harp et
mektedir. Bundan dolayıdır ki Ameri
kanın yardımına baş vurduk. Büyük 
Britanyanın Avustralyaya ynrdım etmek 
i~edieine çok eminim. Zamanı gelince, 
jaronları bütiln Pasifikten çıkaracak 
muazzam taarruz da Avustralyadan ya
pılacaktır.> ----·----Amerika mu-
hacir kabulüne 
hazırlanıyor 

---*---
Ruzvelt Filistinin milı· 
ver tehdidinden lıurtul· 
masından memnun .. 

Radyo gazetesıne göre AmE:rika cilm
hurreisi i?uzvelt kongreye gönderdiği 
husus9 bir mesajla. gelecek mali yı] için 
nafıa tahsisatm•n 465 mily.:m dolardan 
2~5 milyon dolara indirilmes:ni istemiş 
ve sebep olarak ta işçi fıkdanını göster
mistir. 

arf,zirl.e hareket :r.nnında buhm1•vorhır. 
Burada of'rin bolhız1arla birihlrind"'fl 
avrılmıs yüksek dağlar vardır. Sanıld•
/hna göre jaoonlıı.nn bııradrJti h.-defi 
Tal"ou s"hrtdir. Bu sahada büvük kuv
vetJ .. r kulJ:mılamaz. Motör]il kuvvetfor 
.ise bumda hemen hemPn hiç blr ~ey ya
namaz. Gön:mu Amerikan ni1otlan ve 
Çin tayv,ıre<:ileri bu motörHi kuvvetleori 
rnüt,.ma~iven to,..ar11'"orlar. Bundan ba<:
ka bumda jaoonlar Birmanyada oldui.<u 
J?ihi mmlekette bı1lacc.kları vivecekkırle 
iust'lerlnl temin edemezler. Fr.zla olarak 
r'in mtifl"('?f'l!'ri j~Nln lnıvvl'tlorinin ar
kasına sarkarak münakale yollarını ke
siyorlar. 

fKtNCt TAARRUZ CF.PHESl 
DoQı.ı CPtıh"'Sindf> yanı1on ikin('i taP-r

MlZ şimdilik d ha bilvük bir sidrlet gös
termis olup ı:..-ıhll böl~esinde-ki K<>kyancı 
eyaletinde ve Yunan cephe.<:inde:l iki 
hın kilomclrc mesafede yanılmaktadır. 
burada da jaoonlar T>Plc c:id.OetH muk.ıve
r.ıet göriivorlnr. Çin1i1erln av ucaüına 
te-k piyade ihtiyacı bu münasebetle bir 
daha anla ılmıştır. CUnkü Cin ~ehir1eri 
japon uçaklnrı tarafından sık sık ve in
saf~ızca bom balan maktadır. 

C0nlller bir 1"PUaf fa· 
lıhtP-t f1nz11nddar
Çpnking, 26 (A.A) - Çinliler Çek-

yang evaletinin mUhim bir demirvohı 
olan Sinvardn knzandıklan muvarfakı
yetten ehemm:yetle bahsetmektedirler .. 
Jnnonlar faarruz sahasında 2000 ölil bı
rakmışlnrdır. 

§. ---..... .J"'J"J"'~....e .... -,.'.:ol::'..:r/-- ,..,._~/. • 

---·*---

Rusların 
çevrildiği 
doğru değil 

-*-Londra, 26 (A.A) - Royter Ajansının 
asken muharriri yazıyor: 

Sovyet ve Alınan tebliğlerine göre 
Harkofta ·durum bir buhrana yaklaş
maktadır. Durumun olagan üstli nazik 
olduğuna şüphe yoktur. Savaşın ölçü ve 
temposu çok yüksek dereceyi bulmuş
tur. 
Tagnnroğ, llmen gölü kesimlerinde 

her hangi bir hareket hakkında malu
mat yoktur. 

RUSLAR ÇEVR1LMED1 
Moskova, 26 (A.A) - Royterin muha

biri bildiriyor: 
Harkof - lzyum - Bareletkuva da bir 

kaç Rus ordusunun çevrildiği hakkında
ki Alman iı:ldiac;ı teeyyüd etmemektedir. 

Fakat lzyum - Bareletuvada Alman 
baskısının n~ır olduğu aşikardır. Alman
lann hücumlarına Rus tanklannın yar
dırnı ile karşı korunuşsa da, baskı azal
mi§ değildir. Alman baskısının hedefi 
Timeçenkonun münakalesini bozmaktır. 
Bunun önemli bir şaşırtma hareketi ha
line geçmesi de mUmkündUr. 

Rus mukavemetinin kınldığına dair 
görünen hiç bir emmare yoktur. 

---o---
DANİMARKADA 
HAYVANLAR AÇ 
Stokholm, 26 (A.A) - Tidnigen ga~ 

zetesinin 'Kopenhag muhabiri ya7_ıyor: 
Dnnimnrkada hayvanlar o kadar açtır 

ki kannlarını doyurmak için kum ve 
toprak yıyorlar. Her gün bir çok hay
van ölmektedir. Ölenlerin m:delerinde 
kilolarca kum bulunmuştur. 

----lt----
General ,,De-
gol" Fransızla
ra hitap e diyor 

'---·---
nFransa mütarel:eye, 

zulme rağmen mücade· 
leye devam etmefıtedirn 

Londra, 26 (A.A) - General Dego1 
dün akşnm radyoda Fransu.lara hitap 
t.-dcrek demiştir ki : 

- Mütarekeye, zulme, fesatçı propa
~andalara 1'ağmen Fransa mücadeleye 
devam etmektedir. 

çarpışma

lar oldu 
---·---

FR\NSIZ GENÇLERi «MA· 

Dumlupınar bir çok yiye· 
cek maddesi götürüyor 

-------------·x*x---------REŞll, BURlllAYIZ!)) 
DiYE BAG1RDILAR 

-*-
Londra, 2G (A.A) - Pazartesi akşa-

İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Yunanis- ferinde 150 ton lakerda, 250 ton ~ 
tana yardım eşyası götüren •Dumlupı- 10 ton yumurta, 560 ton incir, 500 
nar• vapuru haziran iptidasında tekrar kuru ili.tim, fındık ve ceviz içi göttıtr 
Pireye hareket f:decektir. Vapur lm se- cektir. 

mı Pariste Kartiye Latende •Mareşal, 
buradayız!• diye bağıran Fransız genç
lerini polis dağıtmıştır. Alman kontrolü 
altındaki Paris radyosuna göre Petenin 
himayes:ndeki gençlik teşkilltı mensup
ları, Azası bulundukları kulüplere git
mek isterken polisin müdahale etmesi 
üzerine hakiki bir sokak muharebesi 
başlamıştır. Paris radyosu bazı şüpheli 
unsurla c;arpıcmıada karşılıklı kayıplar 
verildiğini bild:rmiştir. 

• lstanbul - Avrupa t ren seferleri 

Ayni radyo gençlik tec:kilatı hadisele
rinde bir çok kimselerin tevkif edildiği
n: bildiriyor. Bu teşkilat eski muharip
ler teşkilatlyle sıkı isbir1iği yapan vatan 
sever gruplard11'. Mcnsuplan Marecal 
Petene mUzaheret etmek1c berabeı- ha
raretli AllilQD aleyhtarıdır. 

İŞ BAŞINA DORYO MU GELECEK? 

Londra, 26 (A.A) - Fransız radvosu
nun pa7.nrtcsi günkü neşriyatında Peten 
ta-raftarı gençlerin Alman kontrolü al
tında bulunan Pariste polisin müdaha
lesivle karşılanmasından bahsetmesi ma
nalıdır. Bu hadiseler Viş! ile Almanya 
arasında işbirliği mUzakere edildiği bir 
sırada vuku bulmustur. Bu teşkilAtm 
sebep olduğu zorluklann, Alman emel
lerine belki daha iyi hizmet edecek Dor
vo gib: müfritlerı iş başına getirmek için 
""Ukemmel bir sebep olması muhtemel
dir. 

Paris. 26 (A.A) - Tekmil FranS& ve 
c:imalt Afrikadaki Fransız toprakların
dan gelen iki genelik teşkll~tı mUmes~ 
c;ilJerl Pariste bir konqre ha1inde top
lanmışla-rdı-r. Bu tesk:lt\t mevcut di~er 
yedi gençlik te,kilAtiyle birlemnek ka
rannı vermistir. Bu teskilat halkçı 
Fransız gençlik teskilAtı adını almış ve 
Jak Doryoyu reisliğine seçmiştir. 

---o---
Yuposıav antt ı-.. aııçesi 
bir Jıaza geçirdi .. 
Londra. 26 (A.A) - Yugoslavya ana 

kralic:csi Mar. dUn bir otomobil ka7.aSJ 
~ecirmi~tir. Bir kamyonla müsademede 
otomobili haran olmuş, fakat kraliçeye 
bir şey olmamıştır. 

-------~~------" 200,, hin kişilik bir 
yahndi ordusu ku

ru la bilecek 
----+---

Vaş'ington, 26 (A.A) - Gazeteler İn
giliz hilkümetinden orta şarkta b 1r ya
hudi ordusu kurulmasını istemektedir
ler. 

.Bırakınız onlar da harp etsinler! ... • 
bac;lıi?ını taşıyan bu yazılarda 200 hin 
kişilik bir yahudi ordusunun kurulabi
leceği bclirtilmekted:r. 

-----tt~---
AKn~NİZ VE 
A~RİKADA VAZİYET 
Malta, 26 (A.A) - Teb1iğ : Öğleden 

sonra kuvvetli avcı himayesinde bir kaç 
bomba uçağı çolc yUksekten uçarak ha
va meydanını bombalaınışlardır. 

BcrHn, 26 (A.A) - Alman resmt teb
liği: Şimali Afrikr.da mühim tayyare 
teşki1Ierimiz Tobruk çevresinde askeri 
hedefleri bombalamışla.rdır. 

Berlin, 26 (A.A) - Tebl:ğ : 24 ma
yısta Marmarikt.e hava kuvvetlerimiz 
Birc1ab İngiliz hava meydanını bom
balamışlardır. Tam isabetler kaydedil
miştir. Depolar yıkılmıştır. Meydanda 
iki düşman uçağı yakılmışt1r. Kokanın 
rloğusunda bir çöl yoluna hücum edil
miştir. 

Hudutta dört ya hancı 
istasyonu şimendifer
cilerinıiz idare edeCek 

Edirne, 26 (Husus!) - Pek yakında ne emniyet müdürü Kemal Kaya ~b
işlemeğc başlıyaeak olan İstanbul - Av- rimizde kalacak, diğer zevat 1stanbulrı 
rupa demiryolunun gümrük ve pasaport geçeceklerdir. . 
işleriyle tarileler:ni ve nakliyata ait di- Siv:lingrat istasyonu ile UzunköprÜ 
ğer teknik işleri görüşüp bir karara bağ- arasında bulunan ve Bulgar, Türk, Yo
lamak ve icap eden hazırlıkları tamam- nan arazisinden geçen demiryolu şebe
lamak lizere bir hafta evvel Safyaya gi- kesinin devlet demiryollarımız tarafın
den heyetin Edimeye avdeti bekleniyor. dan ~letilmesi tekarrür etmiştir. 

Devlet Demiryollan Avrupa hattı do- Bu kısımda bulunan Pityon, Neaore!I'" 
kuzuncu işletme müdürü Hayri İsen!n. tiya, Urlu ve Dikiia !s!asyonlan Türk 
başkanlığında ve mlinakalat vekaleti ha- şimendifercileri tarafından idare edile
reket şubesinden Muvaffak Soykan, ta- cektir. 
rife kısmından bir mütehassıs ile An- Bu istasyonlara tayin edilen Tiirk ~ 
kara gUmrUk ve Edirne emniyet müdür- murlan vazifeleri başına hareket etllÜI" 
}erinden mürekkep olan heyetten Edir- lerd:r. 

Beşik taşta büyü k bir yangın oldu 

Yangın 3 saat-sürdü ve 
14 dükkan, 8 ev yandı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Bugün 

(Dün) saat 12.30 da Beş:ktaşta Sinan 
paşa mahallesinde büyük bir yangın ol
muş, saat 15.30 a kadar sürmüş, 14 dük
kan ve sekiz ev tamamiyle yanmıştır. 
Yangın bu mahallenin köprU başı cad

desinde ve halen boş bulunan dükkanın 
arkasında yığılı olan yumurta sandıkla
rı içindeki talaşların tutuşması yüzün
den çıkmıştır. Alev evveJA bu dükkti.01 
sarmış, sonra sağ tarafında bulunan 28 
numaralı Sabrinir. evine sirayet etmiş
tir. Diğer taraftan döşeme tamirc:si 
Mustafnnın 22 sayılı dükkanı da yanma
ğa başlamıştır. İtfaiye vak'a mahalline 
gelinceye kadar yangın bir taraftan aka
retler istikametine, diğer taraftan Yeni 
hamam sokağına doğru genişlemiş ve 
neticc<le Köprübaşı cadde.<:indeki kol
tukçu Yusufun, berber Ras1min dük-

kanları, Cemal, Kemal ve Sabri kardef' 
!ere ait üçer katlı ve her katında beş6 
odıı bulunan 14, 16, 18 sayılı ahşap ev· 
ler yanmıştır. Bu mıntakada diğer m~ 
telif dükkanlar ve evler de yanmıştı!' .• 
Yeni hamam sokağında ise mobilyacı 
Kenanın 13/l, mobilyacı Sü1eymanın 
11, koltukçu Mahmudun 9, koltukçu A:tı. 
medin 7, tamirci Farukun 5, koltukçu 
Cemalin 3, koltukçu Yusufun 1 numa
ralı dükkfınları yanmıştır. Bu dükkln· 
!arın mülkiyeti Ayşe isminde bir kadı· 
na a1ttir. 
Yangının yukarıda bildirdiğim tala~ 

lara çocukların attıkları sigara veya 
kibritten çıktığı tahmin edilmektedir. 

Miiddeiumumi tahkikata baslamıştır •. 
Yangın enkazı hfiHi dumanlar içinde 

bulunmakta ve itfaiye çalışmalanna de
vam etmektedir . 

Men:leketimize Yunan 
getirilmiyor "" çocugu 

Ankara, 26 (A.A) - Yunanistandaki 
büyük iaşe sıkıntısı doJayısiyle bilhassa 
çocukların ktıfi gıda bulamamaları üze-
rine 1000 Elen çocu{'.,'Unun yurdumuza 
getirilerek korunmaları için lüzumlu ha
zırlıklara bn.şlanmıştı. 

nanistan kızıl haçı başkanı, TUrkiye lo
zılay cemiyetine müracaatla lisan, muhit 

ve aileden ayrılma bakımlarından Yu
nan çocuklarının yurtlan dışına çıkanl
mamasını istemesi üzerine bu teşebbüs· 
ten vazgeçilmiştir. Haber aldı{:.rımıza göre bugUnlerde Yu

~:><::::..<:><:.:::><::::..<:::~~~<::>-<::>o">'c::>"~:::::,..c::""><~~:.,..c:"><:~ 

Yeni talebe yurdunun inşasına 

yakında başlanılıyor 
İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Şehrim:z

de Ş~hzade başında inşa edilecek olan 
1100 kişilik modern talebe yurdu binası 
iç:n hazırlıklar tamamlanmış gibi-

Son lng liz ve Alman 
Hava hücumları.. 

dir. 
Pek yakında inşaata başlanacaktır. 

Satın alınan arsanın temizlenmesine haf" 
l~rımıştır. 

BU AKSAM SAAT 21 DE 

Cümhurreisi bu mesajda işçi noksanı
nı telafi icin 1xız.ı lwllcrde muhacil' gc
t:rtmek mecbur:ycti hasıl o1abil~eğini 
de belirtrr.iştir. 

1 Amerfka ikin
ci hava cep-
h 

Yeni Kaledonya, Tahiti, Yeni Hebesini a çıvor rit müstemlekeler:, harbe devam taraf-
- tan olan Fransızların elinde bulunma-

Roma, 26 (A.A) - Tebl:ğ: Akdeniz
de kafilelerimiz.den birisine karşı düş
man denizaltılan ve uçaklannın yaptık
ları muvaffakıyetsiz bir taarruzda bir 
düşman tayyaresi denize düşürülmüş
tilr. 

DUn gece Mekili civannda İngiliz tay
yareleri bir kaç bomba atmıştır. 

Bcr1in, 26 (A.A) - Alman başkuman
danlığının tebliğine göre İngiliz tayyare
leri Fransanın Manş sahili üzerinde uç
muşlardır. Alman avcıları taarruzla dU~ 
man tıçaklannı geri dönmeğc mecbur 
etmişlerdir. İki Spitfayer düşiil'ülmUş
tU. Kayıbımız yoktur. ~lstanbul Belediyt·si 

Şehi r Tiyatrosunun Bu durum, Amerika bakımından bu
~nki.i amillerin tabii bir neticesidir. B. 
Ruzvelt. bir ölüm kalım mücadelesinde 
bir çok geleneklerle beraber belki mu
harirlere karşı mevcut end1şeyi tama
miv1e kaldıracak, Amerikanın kapılarını 
belki veniden rr.uhaccret dalgalarına 
açacaktır. 

Vac;incton, 26 (A.A) - Ruzvelt bir 
mesaiında son 7..amanlara kadar Filisti
nin manız bulur.cuğu askeri tehdidin 
kalkrtıs bulunması hasebiyle memnuni
yetini ;zhar cdC'rek demistir ki: 

•- Filistinde mkicafın sulh icinde ve 
~henkli bir sekiloe olmasını ve her yer
de öz.leclii!imiz sulhun kuvvet bulmasını 
i!"tlyoruz .. • 

Londra, 26 (A.A) - Havacılık c;aydı Avustralya ve müttefik memleket-
dairesi şefi General Amold reisli- ler arasında yol açık kalır mıydı? 
ğinde Amerikan subaylarından mil- Hür Fransı,.Jar cereyanının yann 
rekkep bir grup tngiltereye gel- ı harpte kat'i bir amil olınası muhtemel-
miştlr. dir. Afrikada Çatta, Odangi müstemle-

Vaşington, 26 (A,A) - Royter: kesinde mUttefil<lerc yardım ediyoruz. 
S Bazı belirtilere göre Birleşik Ame- IS 8 rika yakında ikinci hava cephesini .. Eğe~ ~ransa ve müttefikleri Suriye 

1 
açmak suretiyle Almanlara karşı bolgesını kurtarmasaydı orta şark arap 
hücumlara iştirak edecektir. 1.lemi Ş:mdi kimin kontrolü altında olur-

Kudretli bir Amerikan hava filo- du? 
su için ~ereken benzin ve mühim- § Sen Nazer, Nant, Şal<\ Briyan, Paris, 

1 mat lngiltercde toplanmış bulun- § Bordo ve Strazburg hadiseleri Fransa
maktadır. Amerikan fiJ~lan kendi 8 nm bizimle beraber olduğunun delille-

1 
kumandanlarının idaresınde, fakat 8 . . . . 
ı ·1· h M l k t ··1·· ~ n olmuştur. Mubarıp ruhiyle ve elın-
ngı ız ava areşa mm on ro u " . . 1 .. fikl 

altında harekatta bulunacaklardır ~ 'lekı vasıtalar a Fransa mutte ere 
aaaaıı aaı:ıı:ıı:ı ı:ıaa ı:ıaaı:ı ı:ıaro:oacu;cıcıGck kuvveüi bir yartlıma ır.uktedirdir. 

Az önemli hasar olmuş, askerlerden 3 
kişi yaralanmı~tır. ____ , ______ _ 
ALMAHYADA 
JO fıifi idam edildi.. 

Ber1in, 26 (A.A) - Alman resmi teb
liği: f.zlanda ile şimal bumu arasındaki 
denizlerde savaş tayyarelc~miz 26 ma
yısta kuvvetli himaye altında giden bir 
düşman kaf:lesine hticum ederek 8 bin 
tonluk bir ticaret gemisini batırmışlar
dır. Beş vapur da bombalar hasara uğ
ratıl~tır. 

10 UNCU TEMSİLi 

O yun içinde 
oyun Stokholm, 26 (A.A) - Svefaka Bla

dct gazetesine göre son üç hafta içinde 
Almanyada 30 kişi idam edilın:ştİJ'. 

---o--- Londra, 26 (A.A) - Hava ve emni- ' 3 PERDE KO.l\fEDİ 
yet nnzırlıklannın tebliği: 

FAS SUL'l' AHI Diln akşam düşman bomb:ırdıman tay-
MADRİDE Gir'J'J yareleri orta 1ngi1terenin doğu kısmına 
Madrid, 26 (A.A) _ Fas sultanı İs- bomba atmıştır. A.z ha.5a1" olmuştur. Düş-

panyol hükümet reisini ziyaret için man tayyareleri gece faaliyet g&terme· 
Madr'ide gelmi§tir. mi§ür. 

..... ..._ 

Temsiller tam saat 21.15 te baş
lar. Gi e her gün saat 11 den itiba

~rcn a~ıkhr .. Telefonla ayrılan yerler 
,._ancak saat 18 e kadar muhafaza edi
~ lir. Otobüs. vapur ve tramvay te
~ min edilmiştir. 


