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J Afrikada vaziyet • 

skenderiye 
tehlikeye 
düşüyor 

---•·---
Mihvt'rİo hu lngiliz 
üssüne çok yaklaş- ı 

endiierivi 
te:ııkit edi

y.orlar I 
* Ingilizler kendi ku· 

mandan ve silahla· 
tığı anlaşılıyor Deniz bayramı güzel geçti nnı iyi bulmıyorlar 

--*-- --*--
Jıf "'"" ~ tehdidi altına giTdiği anla§ıLın. .taJcenderiven.in. hcı1'Gda" BGPp ıldcletle ue seyyal d M h ........ llallıı ldildPnet· 

------~---~-~-~-=------~T~k e~~~n eme~~ 
Şiddetle muh- 1 ALMANLARA GORE d~ llCll'lle gll'dlleıe.. • v • b ı ,.,,.,,,,,, btlvoP .. 1 * · Berlin, 

1 <A.A> -Alınan remıt tebU- gı u su ar sana ema- Londra. 1 (A.A) -::.:i.il,;y~ kap 

t ld v ği: Mısırda Alman ve İtalyan kıtalan ile- Çl ' bı ve harbin umumi .evk ve idaresi bak· aç o uawımuz s· t ı rl hareketine devam ediyorlar. Şimdi ts- kında avam kamarumda yapılan müza-

makanl~,,,-ma ıvas opo • ~:=~~tıı;,t:n~~~v= neti Sana ı·nanıyoruz ~~~~k:= 
c, d ''M ı varmJf]ardır. • ••• elıemmlyet kabetmittir Llbya hldiaele-a a hkenderiye açıklarmda bir denizaltı.. rinden enc:liteYe diiten halk mumfala. 

* a- mız kuvvetli himaye altında giden bir yebıizlliinin .eheplerinin izahım •bır-
Ballı JJaOdnla lllPlllıle
Plne lııpnet 11ePmqe 
alqrnaJıdat_ 

ŞEVKET BİLGİN 

kafileye taarruz ederek asker taşı:> an Cöın11Pril1et Meydanındalıl ttiren iN! ldlalteleP ... 9IZh1da bekliyor. 

kof,' a gı.rı·ıdı· 13 bin tonluk bir nakliye gemisini batır- ,._.. .......... - .,. ___ uır•adalıl ndtsalHdıalal' TAYMISIN NF..ŞRIYATI 
onştır. 9 ,.-eP •vı uu • .-. ... -.., •ı-- TayınW pzetnlnin eiyut yazarı ~ 

rI'ALYAN TEBLtO.t Denizciler bayramı dün lzmirde fn-- "Ytn ki: 
Roma, 1 (A.A) - İtalyan umum! ka- kalade .oetel bir tekilde kutlanmJf, ay- Hiikümetin avam kamaraaında biiyülC 

--*- rargihınm tebli~ : Mısırda Eldabbe ni zamanda güzel bir epor slıı& ~a- hir eheriyetle itimat kazanacaima fÜPo 
Normal zamanlarda, çokluk hisse· Ranaenlep Yalalıloua bölgesini geçen İtalyan ve Alman zırhlı mıştır. be yoktur. Fakat Libya hezimeti etrafın-

dllmiyen teşkilit " techizat abak· ıelatlne .,,.,.d·•- "' kuvvetleri hareketlerine devam etmek,. COMHURJYET MEYDANINDA da eıkı tahkikat yapılacağı ve itlened 
lıklan, harbin sebebiyet verdiği fevka· .....-, .enup tedir. Sabah eaat 10 da deniz aubay ve_.. batalann telafi edileceği hakkında kat'I 
Jid prt1ar .pr)aştakça önlenmesi gU De Ol'ta fıesiınlepde ELDABBE GD;tLDf terinin de ittinkiyle Cümhuriyet mq. teminat verllmezae millet tatmin edil· 
'bir e'-L--- 1-1 .. nA- idedir \ fCICIPl'llZCI ......aı .. a Kahire, 1 (A.A) - Ofi : Askeri kay- danında bir toren yapılmıfbr. Bu tören- mit olmıyacaktır. 

--- ---r. etme •. . -~~ naklardan bildirildiği.ne gtire Alman zırh- de vali vekili 8 . Nuri Atay, belediyen- Ayni gazete bq yazıamda ıunlari 
.. K-::.~u..: =dünya ~ınm. ~ Berlin, 1 (A.A) - Alman resmi teb- lı kollan Eldabbeyi geçmiştir. Bu mevki itıi B. Reşat Leblebicioğla. parti müf t• kaydediyor: Milleti alakadar eden nok-

ıöste • ~ıu.-'--·~= liii : Sivastopolda müstahkem mevkiin Mersa Matnıhun 120 kilom tre doğusun- tişi B. Calip Bahtiyar Cöker, parti reis ta avam kamarasında elde bir muvati. 
tle, 'l'tlrkiyede, _...... -.----,,~-- için kupiında açılan gedik bir nokta- da ve İskenderiyenin de 160 kilometre vekili B. Ekrem Oran, korkomutan Ye- faltıyet deiil "Mıurda bzaıulacak _. 
itler yapılmış, dtlnyamn Wulir ve ~· smdan geni§letilmiş ve burası yanlmış- batısındadır. . . . kili B. Net•t Aliveren, halk.evi reiai B. ferdir. Halk hükilmetin deiiflneatni iste-o 
nnhlmıb d--"~ mesatF_,_., ilerlemeda ~f "t tır. Kıtalanmız hava kuvvetlerinin mü- (Sonu S hife 2, Sütun 5 te) Dünkü. törende baJı yelilerin. çe'Lenki M' that O rel, deniz komutanı B. Saip, (Sonu Sahife 4, 8tlt1ID 4 •> 

y ~,..r nan' fllDU lı.ın.. e . d l d • lları . 1 -t:d" - B. ..uya lı:I · bup, ekonomik teşkil:t kemmel yardımlariyle Sivastopolun do- " ev et enız yo 1f etme - uru ---- - - ------
......... :;... ..... ~ 1u cephesindeki mudafaa ttı~c u=~e. s.haettin UZAK DOtU HARBi 
1ılr halde l ' 2111::....., Wdpt ~m: ~ ~bes'~ * * A.keıf bwlomm caldaiı istikw ...- * 
.... oı.ylu, '-ika =Q1eflerln ..... sulh . m are ın e K k" s· 100 b. t ki 4 ,iyle törene bat1ammt. ptirilen çelenk· U ki A • 
- ..................... Mr mekaniz. (SonuSahife,,Siltun6da) " U r S Ve " 1• lD - 80 l la Atatfbiı: ~ tAzimle baalul- Ç8 ar merı• 
maya, 'bb.lm .ıe f161e11e ..ı.taç olduğu· • DUfbı. 

;::ı .=:.:ı~= AVAi KA~IRASINDA vast opol" da şid- mılyonluk Ame- =: :!,~Bahuttln uı. kaclan dotnıca 
• - .,.... allbyı ıösteren eBmhu- B c·· il . . . rik d cay 1ma bir hitabe irat ederek kabotaj A :-.... ~~ .. ':!: • orç e ıtı- det li çarpışma- an or usu ~~™~~.2!ı: va tralyaya 
lflaler, 18118 f.et)dlata, dalltma Wrlikleri t ) k t k • J J ha ı O tıiı inkip&n bir muball..mı 78Pllllft •d• lar 
...,, .......... ıc1111ı ..... 1IPl8k ma sız ı a_.n- ar o uyor zır anıy r bazurunu Atat6ıkGn IDllDfff bllDl!aDde aı ıyor 
... kwliJ.. ............ anı 'Akfalne da-nt ~· ~-

Bununla.....,_ pçlrllm mkmtaı.na n•nm• mL••zake• * * B. TARIK JŞITMANIN * 
lebeblnl .. tetldJAa-. pyıetinde. Moskova, 1 (A.A) - Gece ;ransı net" Vqinaton, I (A.A) --: ·~ ~ HITABFSI J..,...... fıadal ~~ 
J'llDi de letln ._ ~ rolunan Sovyet tebliği : dolarlık ulteri bazırbk proJe.inin a- Bir dakika .aket edildıbea eoara °"" Pecl d ._... 
ava ı:.. ...,:M .ıetiWh'. Sa· resi b••ladı 30 haziranda kıtalarmıız Kurak istl· lü aı!Uında ·~ mec:liainde Terilft lza- ta ob1 ainıtıMn]erincl• B. Tank..... • . ............ ~---
.. 1nlclnldl tftlet lrıııatnlln· -Y kametinde diişmanm bir tank ve piyade hattan anlqıldıııına gore Amerlbda 1 OO man bbotajm ..mı.I laelrlrmde m. im Sldney, 1 (A.A) - Amerika pilotla.. 
im w ......... Wr * hilcumunu pQsldlrtmüş, diipneNı alı1 bin tanklı dört milyon IDPJk bir orda .&yle'Y vermiftk. nnm dolnıdm dolruya uçarak ~ 
tılmıa ı • bnkh ralıPIP Scddld llaPllln kayıplar ftrdirmlftir vücude aetirilmeai derpif edilmektedir. Hatip 926 7J)mdanberi TGıl: pmid- kadan AvustralJap tanare pçlrdilded 
ftnlUŞ ılbi.. s-•fı • ._ ld ..,_. ._....._ 150 tank kıı11anılın:.z b1r hale getir.il- Bundan bqka 2 3 bhı tanue yapıı.cak· }erinin gördüiU itleri 'ft Türk a-ileri- b1r Gsten bildirllmqtir. 
Darbğm, sakmtmw 1Nıthca iki sebebi ~· .,..._ Cll'e .... .., N • Nr mı,tır. taı. nin ~belirttikten eonn. Rle lle1burn, 1 (A.A) - Avustnlp ""° 

nrdır · sal lflel'lnl ~ lllP (Sonu Sahffe 2. Sltma ı ela) (Sona Sahife 4, Siltan C te) clemittir: mi teblill : 
ı -

0

Jlariçtea ithale muhtaç olduiu flddetle fenlılf ettL c - ™ cl.nfzjnln MehmetıııiiL·· S.. Salanuada dOn ..,. kara kunetleıt. 
... .,.,...... ptlrihnesl llrilk bir talih Ekmek ve damtma ı· clerı· (S- s.hlfe z, Setm ı de) (Soma .... z, 8lltaD z .. ) tplir Buna nndaıltl1 memlekette ba b· Londra, 1 (A.A) - Bugün Avam ka- ._. ._.. 

:Z.·;:~-==:r· ~ ~~=.,~ Ek ki h tl soN ASKERİ v AZiYET z - MiDI istihsal ..ı..Jarnmma lhtı. keresine haJlammştır. e g n ~lan bnkAn dMillnde brplıyacak se TEREDDO'l'LER m e r u 
...,.,_ için IUfedlJen pynder MUstakll mebuslardan Klııgvud iti- 1 •ı• 1 h b• • e .. _ ..... :::....,~====~=~·=·:- daha tyl ola•a"IT- ngı ız er ar ı en ıyı maktadır. Bu ytlzden dafrtan işi llyddy· rirlnliı tehirini teklif etmiştir. '-' ...... 

le düzene girmemiştir. Yine bu yüzden ~ sablbl buna cevap vererek yal- d k b 1 d ki 
ftırgUDcu)ar ve istifçiler fırsatlardan is- ruz hUkümetin, vaziyetin çok ciddi ol· Belediye reisi B. Reşad Leblebiciol:' çıkanlan te~ .tip e~ek.ler evsafmm .mil- yer e a u e ece er 
tllade etmektedirler. En ldlçük kiyden rnası sebebiyle,. mi11t menfaat bUmım- lu dün tehrlmiz.in muhtelif yerlerindeki kemmelleştınlrnesı için bazı tedbiPler 
en bUyUk phirlere kadar lhtiy~lann dan mUzakerenın yapılmamasını !stlye fırınları tefti§ ve çıkanlan ekmekleri tet. almışlardır. Bugünden itibaren çıkan-
llaldkl bir şamua ıh Wnde l>alammı- bileceiini ve şayet bu arzuyu izhaT kik etmiş, ekmeklerin bazılarını tahlil lacak ekmekler evsaf itibarile dal\& tıs- HutPda ,,_.. .......... ile~ . AllnanfmeM .... 

(Sonu Sahife Z, Stitun 1 da) ederse gerek kendisinin, gerek takrirı için belediye kimyahanesine gönderi- tün ve renkleri tıpkı sırf buğday ekme- ........ .._,,
1
.__.. ... .aa .. ..,. •-.--..-- 1wı1._ 

-----------~ lmzalıyan arkadaşlannm buna derhal miştir. ti imtş gibi bembeyaz olacaktır. .,,_.,. cnuell ,,,..ı_ •--.-...,.. --.-
' • -••ı• • .,. , _ _ ,_ - '• A muvafakat edeceklerini söylemiştir. Diln alakadarlar toplanarak tzmirde BUôI>AY tŞLERt ladılı ..... anlafdıyop-

NEHRONUN BEYANATI (~1111 Sahife 4. Stltm 2 de) lzmire getirilen bin ton buğdaym • 
şaltılma.oıına devam edilmektedir. Tire Radyo pz.etesl gelen haberlere daya-

- -·- ...... - .. .-..J-LI .... L--'be d kazasında bu sene yetişen arpalar ve narak ~ muuanıı urumunu 

Hl•ndıs• tan ken· (Sonu sahife 2, utun .. te) fCiylece hülisa edi~: 

disini müda
faa edececek -·-RlntlDer Milmel'e, 
.Japonyaya 
inannuyOPICll' .. 

Yeni Delhi 1 (A.>.) - Nehru Hint-
1ilere hitap ederek harp durumu 
hakkında şunlan aöylemiştir: 
• - Alman ve Japon radyoları 

mihverin maksadı milletleri esaret
ten kurtarmak ve Hindistan& istik
li li vermek olduğunu söyliyorlar. 

Buna inanamıyorum .. Biz esir ol
mak istem'ynruz . Ve bizi esarete al-

nk · t'yec k her kU>1vete knr ı 
kC'ndimızi müdafaa t'd ceğiz, kanı-
mızı son d ınn ~ el r akıtaca-
iız. • t . -- ·-...• -·-· ..... 

' 

Rome1 kuvvetlerinden bir Jasmmm 
Fukanın dolusunda ve asıl bUyUk lef" 
killerinin de Mefsa Matruhmı 50 kilo
metre doğusunda bir yerde bulwıdulda 

S01f DAKiKA n haber verilmekte .iken bu kuvvetlerin 
• • • • • • • • • • • 75 kilometre daha doluda El•~ 

M h h• • k mevldine vanhkJan anlaşılmıp.. Bu 
ısır ar 1 en nazı suretle inihver kunetleri İabnderiye-

. d. ye 100 kilometre yaklapn11 oldukları 
safhasına gır 1 gibi Kantara ile sahil arasmdald en dar 

yeri aşar bir hale gelmiflerdir. * Evvelce gelen malibnattan general 
AlınanlllP dlll'dlll'ulG• Ohinlekin Kantara civarmda toPWıi• 
rnazaa IHldyet dalla kuvvetlerle muharebe hazırlıkları pp-
nazlldeıecelı- makta oldııiu ~ Bomel bY-

vetlerinln esaslı bir mukavemete maraz 
Londra, 1 (A.A) - Taymfs diyor ki: kalmadan ()hlnleldn bJr meydaıi maha-
•Ordumuz Almanlan durdunnak için re'besi verecell 8'5ylenen sahayı da 111&· 

bütün kuvvetiyle muharebe ediyor. Ha- rak Elalemeyn mevldhıe gelmesi enel
berlerin zıt ve eksik o~. .rağmen ki habrlerin 'haJribte uygun oJ.vchlıru 
harbin en nazik safhasına gırdiğine ştlp- g&termektedir. 
he caiz değild'r. E;;er Romel durdurula- O halde Ohinlek muharebeyi nered'! 
mazsa vaziyet daha nazikle~.• kabul edecektir? 
~ Ohinlekin kat't bir muharebe verme-
~ {Sonu Sahife Z, Siltua 1 ele) 
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l>enız bayramı güzel geçti 
( Bqtarafı 1 inci Sahifede) Komİ.8er; yarbay Cevdet Oltaner ŞEHİR HABERLERİ: 

Şiddetle muh
taç oldt!~11muz 

makani ma 
(mayn grubu komutanı ) idi. -Sulu sana emanettir. icap ederse yeni 

Ç....ı.kale yaratacağına bütün varlığı
ınıııiıla inanıyoruz. 

Hakem komitesi on beş kişiden te- ••••••••••••••lll!!!!!!ll••••••••••••••••••••llıİİıllıİıİ••iilill•••• ıekkül etmiıti, b&f hakemliği deniz ko-
mutanı albay Saim Çığ yapıyordu. 

~kü sen Barbarosun, Turgut reisin 
lcaamdansın. Sana inanıyoruz.> 

Hatip Ebedi Şef Atatürxe ve Milli 
Şef lnönüne Türk milletinin bu vesiyle 
ile tle minnet ve tükran balerini teba
rüz ettirerek sözlerine nihayet vermit
tit. 

YARIŞLARIN NETiCELERI 
Yarıılarda alınan teknik neticler ap

incir sahşları -; eni üzüm mahsulü ve yatmur 
(fllış.tarah l inci Sahifede) 

için tip muka- e· h .. --;. k 1 ğıdadır: 
Yelkenli ve kürek müsabaları 4 çifte

vele vauılacak · ır eyet uzum re o le-
clıkça, dağıtma işi falsosuz çalışabile~k 
kudreti kazanmadıkça, camiaran men(a· 
ati aleyhinde ayaklanma' kötü niyetli 
insanlann, vurgunculann hudutsuz ka
zanç banan ~ sdmttı el
bette .... eder. 

ler: 
Birinciliği ve ikinciliği Uyanık gemi-

LERIN SOFRASINDA 

si filikaları almlflır. 
6 Çiheler: 
Birinci: 1 inci bölük, 
ikinci: 2 inci bölük 
Tek kürek: 

sini tespit edecek Kalaw şuna yalqtinnqe mecbu
:rm: 

•ııdan sonra deniz erleri güzel bir 
getlt resmi yapmıılar ve cümlıuriyet 
m!nındald törene son verilmiıtir. 

iz müsabakalarına ve eğlencele
sinİll bayram münasebetiyle bayn.kla'fl
riae ..aıliı edilen devlet deniz işletme
la •lenmiı Sur vapuru. saat tam on 
iki&. konak vapur iskelesinden hareket
le ... ellileri Karşıyaka tersanesine gö
türıııMiftür. 

Davetliler tersanede scliunlanmışlar, 
iıçLr için hazırlanan sofraya öğle 
ye-iine büyür edilmişlerdir. Tersane
niıa Jıwıvmetli usta ve itçileri kendi sof
ra1-da şehir büyüklerini görmekten 
miiıkvellit bil' sevinç içinde öğle yeme
ğini yemiflerdir. 

Bu mü.abakaya iic;ü Demirspordan.. 
biri Karııyakadan olmak üzere dört 
sandal iıtirak etmİftİ. Uk.in yanı hat
lar bqlamaz Karf1Yakalılar küreklerinin 
.katlandığını ııöyliyerek yarıp. devam 
etmediler. Neticede Deminpordan BW'
han birinci olmuıtur. ikinci ve üçüncü 

Borsada incir satqları· 
na dalla genlf yeı
aypdrna.sı ıazım.. 

Mal11m olduğu üzere incir satışlan ge
çen seneden heri mmtakaıruzda bir bor
sa mevzuu olmuştur. Ve borsada yapıl
maktadır. Ancak incir satışlarının daha 
düzenli olması için borsada bu işe daha 
geniş bir salon aynlması lAzmı gelmek· 
tedlr. 
İNCİRSATIŞLARINDATEA.MÜLLED 

Bağ sahipleri yağmur is fendyorlar, dlğeıe ndis· 
tahsil ise yağ,,.,,,. 11elı~-

Bania ..... ne bar ıa11aan süeceğa 
~- Fakat harp, yarın \itecek 
... Wle .......... .-aki ........__daha 
i7i olac.p WM+lm ,..,.....__ Harp soıı-

Üzüm rekoltesini tesbit için vilayette 
vali vekili B. Nuri Atayın reisliğinde 
toplanılmış, toplantıya ticaret oda'iJ 
umumi kfitibiyle borsa komiseri de işti
rak etmişlerdir. 

rillmüştür. hll dewıede. tliillya PirlBlllaa pkan ni-
YA{;.MURLAR WD1 ve bipler ewwwiJcti ...._.,.aka· 
Evvelki akşam ve dün İmıir1e civan- dar hhrmlu, .--..ı.r ~ ede· 

na yağmur dÜ§mii§tür. Hava bulutlu c.ı1- Mtir. Şa haWe ... n elftiu kadar, 
duğundan yağışuı devamına her An in- laarp ..._. denai ~ .. ıqkilath 
tizar edilmektedir. olmak kat'i Wr zaımdtir. AJııaıan tedbir· 

yine Derniraporlulardır. 
Av tekneleri: 
Birinci: Karııyakadan Cemal, 
lkinci: Yine Karpyakadan Turgut. 
VOLELER: 

a. mutevazi sofra etrafında toplanıl
dıja sa.ada deniz iıletme müdürü B. Ni
yui 9ülen ifçilere bir hitabade bukın
mu1o kabotajın manasıı7ıı anlatan sözler
le Anle bugün aruındalı:i larlı:ı tebarüz 
ettİlımiş, deniz işletme idaresinin tersa
nele çalııan iıc;ilcrden fevkalade mem
nu. •lduiunu. itç.ilerin pt)k büyük bir 
fer11Ptle çah,makta olduklarını söyle
~ Bu mesut günde deniz yollan 
id...min, tcnanede çallflln itçilerini 
Cl~ek her birinin ... t ücretlerine 
iki,., kurut zam yapıldığını da bildi'fl
mif*. 

Bu müsabakaya iki yole iftiralı: et· 
miıti. Ukin biriai battığından Demir 
spordan olan diğer yole birinci olmuı
tuT. 

ŞARPil..ER: 
Şarpi yarışında iki şarpi batmış, diğer 

ikisi de y&rlftan sarfınazar etmiştir. G• 
riye kalan Karşıyakalı Halidun birinci 
olmuotur. 

YOZME MOSABAKALARI: 
Müaabalıtalara yalnız Kar§lyakalılar 

iıtirak etmitlerdir. 
100 metre serbestte Fuat Koçak (K. 

S. K.) birinci, Vedat (K. S. K.) ikinci 
olmuıtur. 

1 00 metre sırtüstü: 
1-'er bu karan alltlf}arla karıılamıt

lar n teteltkürlerini söylemi,ıerdir. 
1 inci: Hasan Bomin (K. S. K.), 
2 inci: Ramazan (K. S. K.), 

:MNIZ MOSABAKALARI 
•adan 80nra Sur vapuru miaaf.irleri 

K.,..akada mu..bakalann yapılacağı 
LaL.i C>niine ııötürmiiftür. Misafirler 
Kar...,aka halltevine giderek müsabaka 
haZMIMclarıru ııözden ııeçimütlerdir. 

3 üncü : Fikret (K. S. K.) 
100 metre kurbailama: 
1 inci: Necmi Çeyrekbaıı (K.S.K.), 

2 inci : Erol (K. S. K.) 
3 üncü: firuzan (K. S. K.) 
400 metre serbe.t: 

Karpyab sahili deniz vasıtalariyle. 
Şe.q.i. Y ole. yenkenli, filikalar ve .. od.._. dolmuıtu. Saat tam on beıte 
b~ heyeti tekrar Sur vapuruna geç
mif*. Bu arada vali muavini, parti mü
fettlıP, belediye reiai, iqe müdürü ve 
ta~ aimalar vardı. 

JW:. müsabakaları seyretmek ıçın 
cSur -vapurunu, halkevi önünü. Kar11ya
ka Yapur i.kelesini doldurmuıtu. Deniz
Cle ....dallarla yanılan takip edenler 
ClaW toktu. 

l'e11hakaları tertip komiteai bıl§kanı 
vali Tekili, aabqkanı belediye reiai idi 
ve komite yedi üyeden müteşekkildi. 

SON ASKERi VAZIYET 
-*-(Baştanh 1 inci Sahifede) 

C:fen Jıılwn terkedecejini söylemek doğ
ru delildir; Ohinlek kat't bir muhare~ 
vereeektir ve vermek zorundadır. 
~ resmt tebliğinde bilhassa Ela

lemfl711 bölgesinde İngilizlerin bir müs· 
ta1*mı mevkileri olduğuna işaret edil· 
miıtir. Ohinlekin müdafaasını burada 
haz!l'lamış olması muhtemeldir. Eğer 
v!ıimlek kuvvetlerini burada toplamağa 
muv.Efak olmuşsa araz.inin durumu ve 
tneYkil itibariyle elverişli bir yerde bu· 
lun..,.- demektir. Çünkü Kantara ila 
saY m-asmdaki en dar sahayı kontrol 
edeblecek mevkidedir. Bir Londra rad· 
yo. haberi de Ohinlekin büyük biı 
merdan muharebesi hazırladığını bildir 
mi§tiır. Bu haber doğru ise bu meydan 
muhsebesinin Elalemeyn mevkiinde ve· 
ritı.e.i çok muhtemeldir. BugUn alına· 
cak baberlerin bunu daha iyi aydın1a· 
tacağı sanıhnaktadır. 
İNGİLİZ FİLOSUNUN VAZİYETİ 
İngiliz filosunun Almnn hava taarruz· 

ları ihtimali karşısında fskenderiyederı 
Port Sait ve Hayfa üslerine parça parça 
kaydırılmış olduğu sanılıyor .. Fakat bu 
su. etle de İngiliz doğu Akdeniz kuv· 
vetleri büyük bir fayda temin etmiş ol· 
nuyacaklardır. Bu filo kendisine verilen 
vazifeleri yapmak için uzun müddet d€ 
rıiz üstünde harekette kalacağı cihetlr 
llanal ve tamir için daha uzak limanla· 
ra gitmek zorunda olacaktır. 

Mihver kuvvetlerinin bugüne kadaı 
aoğu Akdeniz İngiliz filosuna hücum et· 
medikleri görülüyor. Bundan da Rome· 
tin k~rada kat'l neticeyi almak için ha 
va kuvvetlerini ordu ile tam bir işbir~i· 
ği halinde kullanmak arzusunda olduğu 
anla~ılıyor. 

ALMAN - RUS HARBİ 
Alman - Sovyet harbine gelince : Al 

man b~kumnndanlığının tebliğinde Al· 
man ~e müttefik kuvvetlerinin cenup vc
orta cepheJerılc taarruza geçtikleri bil 
diriJmi Ur. Hazirandan beri Almanların 
b''yük taarruz hareketlerinin başlama 
zamanı merak ve ilgi uyandırmıştır. 

1 inci: M. Ali Poker (K. S. K) 
2 inci: Bahaaddin ( K. S. K.) 
MOK.AF ATI.ARIN TEVZil 
Mü•bakalardan ..:;nra kazananların 

mükafatlan vali muavini ve parti mü-. 
fettişi tarafından Karııyaka halkevinde 
vcrilmiıtit. 

DON GECEKi GEZlNTI 
Gece Sur vapuriyle körfez dahilinde 

güzel bir gezinti yapılmıştır. Bir çok da
vetliler aileleriyle birlikte bu deniz eğ
lencelerine iıtirak etmiıtir. Sur vapuru 
lnciraltına <la uğrayarak davetlileri gez
dirrniJ ve gecenin geç saatlerine kadar 
neıli dakikalar yapnmıştır. 

UZAK DOGU HARBi 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

miz bir Japon garnizonuna hücum etmiş, 
bir çok mühimmat almış ve 60 Japon öl
dürmüştür. 

Bizim iki kayıbımız vardır. 
JAPON MUKABEL~İ 
Japonlaı- bu harekete mukabele ol

mak üzere Konyatoyu bombardıman et
miştir. 

MİDVA Y DARBESİ HAKKINDA 
Vaşington, 1 (A.A) - Havai Ameri

kan hava kuvvetleri umumi kumandanı 
Midvay muharebesi hakkında demiştir 
ki: 

• - Japonların böyle bir hücuma ma
ruz kalacaklanru hiç alollarından geçir· 
mediklerini sanıyorum .. • 

Kumandan, Japonların iyi uçaklara 
ve iyi talim görmüş pilotlara maille ol· 
duğunu söylemiş ve bazı kadın pilotlar 
da kullanıldığını ifşa etmiştir. 
ÇİN - JAPON HARBİ 
Çunking, 1 (A.A) - Japonlar Nan· 

şangın cenubunda hücumlarına devam 
etmişlerdir. Taylan dağlarının eteklerini 
ele geçirmek için büyük ve şiddetli bil 
muharebe olmaktadır. 
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::Ankara Radyosu i 
BUGONKONEŞRIYAT j 

·•• 1•• 11•11111111111111111111111111111111111111111111ııııTı 
7 30 Program ve memleket saat ayan, 

7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Milzi.lc pl. 8.15 - 8.30 Evin saatL 12~0 
Program ve memleket saat ayarı, 12.3 l 
Müzık : Kadınlardan fasıl şarkıları 12.45 
Aians haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Fa
sıl şarkılan programının devamı 18.00 
Program ve memleket saat ayarı, 18 1)3 
Müzik-Büyük Fasıl 19.00 Konuşma (Dış 
politika icmali) 19.30 Memleket saa1 
ayaıA ve ajans haberleri 19.45 Müzik : 
p· ı no sololan 20.15 'Radyo gazetesi 20. 

S Müzik : Saz eserleri 21.00 Ziraat tak
viıni 21.10 Müzik : Karışık şarkı ve tür· 
küler 2L30 Konuşma (Kahramanlar sa· 
ati .. ) 21.45 Müzik : Radyo senfoni or· 
kestrası 22 30 Memleket saat ayarı, 
'~ haberleri ve borsalar 22.45 - 22.5-0 
Yannh ~ogram ve kapanış .• 

İncir satışlarında cart teamüller tes· 
bit edilmektedir. Bu teamüller bir tip 
mukavele halinde yakında oda meclisin· 
den geçecek ve katı şeklini alacaktır. 

Ekmek ve mahsull~ 
alaka lı hadiseler 

Mehmet oğlu Abdullah Kadir ismin
de biri büyüklere ait ekmek kartı dip 
koçanını verip yerine ağır işçi kartı al
mak üzere hazırladığı vesikayı tasdik 
etmesi için Kemer Belediye mıntakasm 
da bir memura rüşvet verdiği iddiasiyle 
tutulmuştur. 

* Bucada Belediye caddesinde araba
cı Mustafa oğlu İzzet isminde biri, Me
nemenden 100 kilo arpa getirmiş ve tu
tulmuştur. 

* Çorak.kapıda Melez caddesinde Hü
seyin oğlu İsmail Kesici, bir ekmeği 30 
kuruşa sattığı iddiasiyle yakalanmıştır .. * Anafnrtalar caddesinde 63 numara
lı fınnda çalı~ Ahmet oğlu Mehmet 
Demirci, fırındaki ekmeklerin beherin! 
kartsız olarak on beş kuruşa sattığı zan. 
niyle Mill1 korunma mahkemesine ve
rilmiştir. 

KIZILAY GENÇLiK KURUMU 
MOFETTIŞL IG I 

Belediye fuar muhasebecisi B. Nuri 
Aydıngöz Kızılay gençlik kurumu mü
fettişliğine tayin olunmuştur. 

B. Nuri Aydıngöz belediyenin vari
dat, muhasebe servislerinde çalışmış, 
Karşıyaka muhasebccll!ğinde, Asker ai
leleri yardım bUrosu şefliğinde, Fuar 
muhasebeciliğinde bulunmuştur. 

Yeni vazifesini tebrik eder, muvaffa
kiyetler dileriz •. 

___ ...., __ _ 
KARŞIYAKADAKi 
SERGiYi zty ARET 
Karşıyaka Halkevi salonmıda bayan 

Makbule Kadri tarafından açılan ve 
Karşıyaka Halkevinin himaye ettiği Di
ki~ - Biçki sergisi dün vali vekili bay 
Nuri Atcıy ile belediye re!si B. Reşat 
Leblebici oğlu tarafından ziyaret edil 
miştir. ... 
Zeytin ltaşereslyle m ü· 

cadelede fıolayldı-
Zeytin haşcrelerile mücadele işlerin

de kullanmak üzere müstahsilin muhtaç 
olduğu melasın U§ak şeker fabrikasın
dan parasız verileceği şehrimiz ticaret 
ve sanayi odasına bildirilmiştir. Ancak 
bu meJaslann fabrikadan istihsal yerle
rine nakli masrafları ve kap alıcıya ait 
olacaktır. .... 
BO R S A 
KOMiSERİ MEZUN 
Borsa komiseri B. Cevad Nizami Dü

zenli cumartesi günü lstanbula gidecek
tir. B. Cevadın bir aylık mezuniyeti sı
rasında kendi.sine borsa umumi katibi 
B. lhsan vekAlet edecektir. ---·---Orman yangını 

Bergamada Kınık nahiyesinin Musa
cal ıve Kara Ali köyleri arasındaki dev
let ormanındn yangın çıkmış, dokuz sa
at devam ettikten J10nra söndürülmüş-
t 
.. 
ur. 

İlımal Dersanelerl 
İki yıldan beri tatil aylarınd~ faali

yeti ile talebe ve velilerinin memnu
niyetlerini kaznnan •İkmal Dersane
lerinde• tedrisat başl~tır. Tale · 
be kaydına devam edilmektedir. 
Adres : DEVRİM OKULU, Alsan

cak 2 inci Kordon No. 204 

Üzüm rekolteşini tesbit için 15 tem· 
muzda bir heyetin bölge dahilinde tetki· 
katta bulunması muvafık görülmüştür. 
Rekolte heyetine bu işten anlıyan müte
hassıslar ithal edilecektir. 

Üzüm rekoltesi 50 - 60 bin ton arasın· 
da tahmin edilmekte ise de heyetin tes
bitinden sonra kat'i rakam anlaşılacak· 
tır. 

TAZE ÜZÜM GETİRtı.tYOR 

Yağmurun bazı mahsullere faydası ler .....taimnm ~ Yftmİyer diye 
varsa da bazı mahsule de zarar verece- Mdan ..._hrm -.-tiai iaUr eıieme
ğinden korkulmaktadır. Bu mevsimde 7iz. ~ .__ ..,...... .a.anın 
yağan yajmurlan öteden beri dolu takip peripaLima W. bt iiiAeıı: **'- Bu 
ettiğinden Kemalpaşa i1e civar bo1gede- ladıuHlaa ı.Jk. Uid-e Wrlikleri.. kıy
ki bağcılar iki günden beri korku için- met nı ie •' p Wn. Biraleria ida
dedirler. Bilbusa Kemalpaşa doluduı re ı.,eaen.e ~ .na ... ve 
öteden beri mütezarnr oJduiundan ora- Yic"-i ~ aialliw his· 
da yağmur Adeta bir feWtet gı'bi kaqı· _..,ek vfıp=sU.• ... 
lannqtır. Bundan da anlaşil'Y.or ki bağ- • ıe. ,..ti ~ •: • tel. 
cliar yağmur istememekte, yazlık zeri- kmlerıyle bu çekirdeiia nqvune un. 
yat ise yağmuru bir nimet gibi belde ela başlıca miiessil' olmalıdır. Dağıtım 
mektedir. birlikleri, bütün ıneM:ai memie.ketlerde 

Dün de piyasaya gayet iri siyah üzüm 
getirilmiştir. Beş kilo kadar beyaz çe· 
kirdebiz Uzüm de getin1m!~ de bmı· 
lann taneleri pyet lıdlçük oldutu gö-

en kuvvetli iktisadi tearmvlıerllea bi-

lb t h t M d k - - - . ht• rini tetkfl eden idil ilk ....,_....ri. 
raca rU 88 08tlle• 8 en OmUrU ) l • nin yerini tutabilir ler. Bir likler milli 

J • h k k d • • • b hayatmuzda dayaıu...- ruhUDllDy ele1e 
~rı a ın a emır yacı ıçın evaoname >••-•· ft •irwn...ia m• • co 

---+ * · güzel öm elderini de verebilirler.. Bu-
Ticaret vekAJet• de 8....ı....;_,_ ti et Et.bank k' 0 

.. t t · .. giinldt lıetlDliıt Mltiil: iptiılai •ldediT. 
ca ın n ~U&U.6 car . 1 omur aa li ve .. ~ m~esse- Ona olgunluk vermek istfyonalı: itimat 

~Y=~.ı~~~~. leri hakkın- sesı yakında maden. kamuru tevuatına ve muhaw.etimizle tedtia etmeliyiz. Da-
5"™"'•• ~ baf}ıyacaktır. ~ Wrtilderi ... do • 

Bu yazıya göre, 3018 ayılı kanuna Müesseseye verilen emirlerden anla- .- etrL - - · ini ,._ te-
tevfibn vekAletçe üç *"De için muteber şıldığma göre, bu yıl bilhassa sanayi mtl- ~lün hayırL neticeler veıecefinc 
olmak üzer tanzim edilmekte olan ibra- e.esele.rinde kok ve diğer maden k~ inanenk toplınunalıyn. 
cat ruhsatnamelerine 1/6/942 tarihinde milrlerinden ziyade linyit köm0r1erine ŞEVJrft 8İl.GDı 
yürürlüğe giren 4226 .sayılı kanuna tev- fazlaca yer verilecektir. Bazı müessese
fikan damga pulu yapıştırılması 'ft mf!2- ler bunun için tesislcmnde icap ederse 
k\l.r ruhsatnamelerin her takvim sene- tadilat dahi yapacaklardır. 
sinin ilk ayı olan ikincillitmda vlı;e Yakında halkın kömür ihtiyacını tes-
edilmesi icap etmektedir. bit için doldurulacak beyannameler 

Her ikinci Ununda ihracat tacirleri merkezden mü~nfu şehrimiz şub&
ellnde bulunan ruhsat.n:amelerle ticaret sine gönderilecek ve bu beyannameler 
odalarında saklanmakta bulunan kopya- doldurulmak üzere halka tevzi oluna
larııı ve 2/6/942 tarih ve 7 /969 sayılı caktır. 

SOVYETLERE GORE 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Moskova, 1 (A.A) - Sovyet tebliğine 
ektir: Kunk istı1tametinde şiddetli mu· 
harebcler devam etmiştir. Ra birlikle
ri bir günde 2000 den fazla Alman su
bay ve askerini b1dünnüş, 22 tank, beş 
uçak ve iki bomba uçağı tahrip etmi . 
le:rdir. 

yazı ile gönderilmiş bulunan ruhsatna- Dün Sakarya vapurile geldiği yazılan 
melere dercedilen madde ve madde~ zerodiz kömürleri sanayi müesseseleri
lannın hangi maddeleri ihtiva ettiğini ne yann (bugün) teV'Zie başlanacaktır. 
gösteren liste nazarı itibara alınacak, Büyük tonajda diğr bir vapur da İz- siv ASTOPOLDA 
ruhsat.name için 100, her madde için 10 mire kömUr getirmek üzere Zonguldak
ve her madde grubu için de 25 liradan ta kömür almağa başlamıştır. 
ibaret olmak üzere tutan pullar tacir
lerin ruhsatnamelerini vize ettirmek is
tediklerini natık istidaları ile vekalete 
gönderilecktir. 

Yine bu yazıda ruhsatnamelerin arka 
sahHesinin pula tahsis edildiği, buralara 
başka bir yazı yazılmaması. ruhsatna
melerin tcmdidinin de vize harcına tabi 
olduğu bildirilmektedir. 

EKMEK VE DAGITMA ISLEff I 
(Başfarafı l inci Sahifede) 

buğdaylar bu kazanın ihtiyacını karşı
layacak miktardadır. Bayındıra ise tz.. 
mirden buğday ve arpa gönderilecektir. 

DAQITMA BtRLtKLEIU 
Vilayetten aldığımız malumata göre, 

bu ay lbeşında dağıtma birliklerinin hal
ka ekmek kartı tevzii hUSWiunda göster
dikleri kolaylık ve muvaffakiyet takdi
re layık görülmilştür. Dün akşama ka
dar 180 dağıtma birHği ekmek kartı he
saplannı kapatmıştır. Bunlardan yalnız 
üç birlik ciiz'1 açık vermi~. 

Haber verildiğine göre dağıtma bir
liklerine dahil olan bazı a7.a ve reisler 
deruhte ettikleri halk hizmetlerinden 
istifa etmek arzusunu ız.har etmişlerdir. 
Halbuki ticaret vekaletinden tebliğ olu
nan dağıtma birlikleri talimatnamesi her 
türlü istifalan, halk hizmetinden kaçın
malan kat'i surette önlemektedir. Da
ğıtma birliklerindeki reis ve azadan hü
kümet memuru olanlar katiyen istüa 
edeme.ıler. Ettikleri takdirde başvekfı
letçe en ağır ihtiyati cezalarla karşılaşır
lar. 

Serbest meslek erbabından olup ta is· 
tifa edenler de halk hizmet.lerindaı kaç
mak ve devlet evamirine uygunsuz ha
reket etmek maddelerinden kanuni mu
amele ile karşılaşacaklardır. Bundan 
başka bu gibi hizmetten kaçanlar her 
her türlü devlet dağıtmalanndan mah
rum edileceklerdir. 

r .. 
CZ"OM 

200 P. P. Daniyclsen 
20 Hayim Kori 

220 YekCın 

45 
45 

45 
45 

AFRIKADA VAZIYET 
(Başfarafı 1 inci Sahifede) 

TEHLİKELER 
Aslterl kaynaklarda mihverin Mersa 

Matruhun doğusunda ibu 120 kilometre
lik cebri yürüyüşü ehe.nınıiyetli birlik
lerle mi, yoksa İngiliz hatları arasından 
geçen münferit te§killcrin mi yaptığı bil
dirilmemektedir. Ancak şurası muhak
kak. ki düşman birliklerinin ilerleyişi 
tskendcriye deniz üssünü ve Nil vadisi
ni vahim bir tehlikeye düşürmektedir. 

Çöldeki muharebeler seyyal mahiyeti
ni ve şiddetini muhafaza etmektedir. 

Londra. 1 (A.A) - Royterin sekizinci 
ordu ne-zdindeki muhabiri bildiriyor : 

Dün iharekat hakkında yeni malumat 
gelmemiş olmakla beraber Rom.mel 
kuvvetlerinin Eldabbeye gelrni§ olduğu 
ve buradan da doğuya geçtiği anlaşılı
yor. 

MtHVER IDRPALANIYOR 
Muharebeler Eldabbeye kadar büyük 

bir şiddetle ceryan etmiştir. İngiliz ard
cı kıtalan düşmanı bütün ilerleyişi sı
rasında hırpalamağa devam etmiştir. 

BlR ÇOK KOÇUK ÇARPIŞMALAR 
Londra, 1 (A.A) - Royter ajansının 

asken muharrirj yazıyor : 
Dünkü Kahire tebliği Mısır muhare

belerinin biraz daha tamam tablosunu 
çizmekle beraber bu tebliğden kat'i her 
hanği bir netice çıkarmağa henüz im
kan yoktur. Muharbe geniş bir saha 
üzerinde bütün §iddetile devam etmek
tedir. Herhalde bu muharebeler bir çok 
küçük çarpışmalardan ibarettir ki dil~ 
man kuvvellerini yaymak zorunda bı
rakmaktadır. 

YENtZELANDALILAR ÖN HA'ITA 
Tebliğin en ehemmiyetli noktası Ye

nizclandalı gruplann muharebelere iş
tirak ettiği haberidir. Çünkü bu takvi
yelerin ön hatta gelmiş olduğunu gös
termektedir. 

MiHVER YAVAŞLADI 
Düşman ilerlem~inin hen::niyetli de-

recede yavaşlığı ~kardır. 
YEN! ZELANDA.LILARIN 
MUVA.FFAKtn:r.t 
Kahire, 1 (A.A) - Royterin muhabi

ri !bildiriyor : 

Siv~opolda ehemmiyetli çarpışmalar 
devam ediyor. 
Başka kesimlerde kayde değer bir 

değişiklik olmamıştır. 

KURSK HARPLERfNtN TAFSİLATI 
Moskova, 1 (A.A) - Harkofun şima· 

linde Kursk bölgesinde yapılan son mu· 
harebeler hakkında MO!'llı:ovaya gelen 
tamamlayıcı haberlere göre pazar sahtı 
ha erkenden baş]ıyan Alman taarruzuna 
bir çok rnotörlü, piyade ve tank tümen
leri iştirak etmiştir. Yirmişer uçaktan 
mürekkep Alman h\va t~kifleri hare· 
ket sahasında dalgalar halinde uçmuş· 
lnrdır. Topçunun fiddetli baraj ateşi nl· 
tında tanklar 50 şer, 75 şerlik gruplar 
halinde i1er1emeğe çalışıyordu.. Bunlar 
top ateşiyle ve el bombalariyle karşı
Janrnışlardır. Saat 9 da 53 tank hasara 
uğramıstı. Bunun üzerine Alman1ar da· 
ha yüzlerce tankı harekete geçirmi§ler 
ve bazı kesimlerde hatlarımıza girmiş
lerdir. Ruslar bu tanklann geçmesine 
göz yummuşlar, fakat biraz sonra siper
lerde gizlen('n Rus askerleri tankların 
arkasından gelen Alman piyadesinin yo
lunu şiddetli makineli tüfenk ateşiyle 
kesmişlerdir. Bir Rus piyade birliği tek 
başımı 1500 Alman er ve subayını öl
dürmüştür. Başka kesimlerde tanklar 
piyadeden ayrılmış, düsmana 2000 du 
fazla kayıp verdirilmiştir. Rus tanktan 
bu smıda Alman tanklarına hücum !!t· 
mi.şler ve uçaklarımız da f. aliyet göster
mi~lerdir. 

SöKE ASLtYE HUKUK MAHKE
MEStNDF.N · 

Aydının Kara dut köyünden Çallı oğ
lu Salihin 328 senesinde Balkan harbin
de askl?r olarak orduya iltihak ve harbe 
iştirak etmiş o zamandan beri hayat ve 
mematı meçhul kalarak tagayyüp eyle
mesinden gayipliğine hüküm verilme
sini Sökenin Bağarası nahiyesinin Çalış
lı köyünden km Meryem talep eylemek
le mumaileyh Salihin hayat ve mematı
nı bilenlerin isbu ilanın neşri tarihinden 
itibaren 8/7 943 cuma glinüne kadar bir 
sene için Söke asliye hukuk mahkemesi
ne haber vermeleri ilan olunur. 

3744 (1681) 

205256 ~ yekOn 
205476 Umumi yekim 

Sovyet ceph 0 nin cenup kesimi Har· 
koftan Azak deniz.ine ve orta kesimi de 
yine Harkoftan Moskovaya kadar uza. 
nan yüzlerce kilometrelik geniş bir sa
hadır. Resmi tebliğ Alman ~e müttefık 
kUV\·etlerin bu gent, saharuan taarruzıı 
geçtii:ini bildirdiğine göre bu taarruzun 
kafi neticcli olacağı ilAn edilegelen btl 
yük teşebbüs ve taarruz olaca~ şllp· 
hesiz görülmektedir. 

yeni ve önemli haberler almak müm· 
kün olabilecektir. 

No. 7 
No. 8 

8 BU HAFTA Z Zengin Program 42 
43 
45 
47 
50 

Yeni Zelanda kıtalarının düşmanın 
hücumlanm nasıl durdurduğu ve seki
z.inci ordunun nasıl yeni m'nilerine yer
leştiği hakkında tafsilat gelmiştir. Bu 
tafsilata göre Romme1in zırlılı kuvvet
leri Yeni Zelanda!ılann hama iştirakle
rinden sonra durdurulmuştur. 

Orta okul talebelerine matematik 
dersi verilir .. 
Öğretmen Bedri Karnman .. 
ADRES: İkinci Karataş Şehit Nus-

Sov:·etlerin de Almanların cenup \'C 

merk ~ kesimlerinde taamız etmekte 
olduklanru brıdırmcsi :nı hüknıüınüzü 
te· :t eder mahiyettedir Bununla bc!"a
bt-r h:.ı ta:ırr.JZ\ın haklld mahiyetini in· 
cel rrr vr- hedPfi h~kır'oa şimd~cen ke· 
!'>in 1 r y sôvie'lıck miimkün d ~ğil
dir. Et•r.r b14 taanuzl.ır kttt'i neticeli ta· 
arnı1l lrtn baslanı?ır.ı i.<.e J alon zamanda 

Cephenin diğer kesimlerinde Volkhof 
bölgesinde Almanlar Volkhof nebrinın 
doğusunda yeniden köprü başı tesisine 
muvaffak olmuşlardır. P.ııı:.ı bölgede Sov
yetlerin taarruz hazırl :kfarında olduğu 
da haber verilmektedir. 
Almanların Leningrad müstahkem 

mevkiini zapt için bu bölgede bir takım 
harl'ketler yapacaklan haber verilmek
te ise de Volkhoftaki Ruslar daha doğu
ya inilmedikçe böyle bir harekete şiın
dillk pek imkln &örülmemektecfu. 

~ 1 - iNGlUZCE SÖZLÖ 

§ Lorıdra uyumuyor 
2 - f'RANSIZCA SÖZLÜ 

KlJMARBAZ 
MATİNELER 

L. UYUMUYOR: 3.30 - 6.30 - 9.30 
KUI\IARBAZ: 4.50 - 7.50 
Cumartesi, Pazar 12.30 da başlar 

No. 9 
No. 10 
No. • il 

1NciR 

50 M. H. Nazlı 
18 Konyalı Şükrü 
68 YekCın 

182698 Eski yekun 
182i66 Umumi ~ ekCın 

25 Ton Fasulya 
10 Ton Susam 

16 50 16 50 
31 31 

29 29 
50 50 51 

v AZtYET v AHlM 
Londra, 1 (A.A) - Londranm sala

hiyetli kaynaklannda denildiğine göre 
Mısırdaki durum herhalde vahimdir. 

CENUB! AFRlKALILAR RARBA 
GiRMECE HAZffi 
Kahire, 1 (A.A) - Cenup Afrikalı 

kıtalann seçme birlikleri Mısır muhare
besin" iştirake hazır bir vaziyettedir. 
Bunlar verilecek emri bekliyorlar. Ha
va kuvvetleri hariç, cenubt Afrikahl'l" 
şimdiye kadar Mısır muharebelerine 

ret sokak No. 62 2 4 ( 1G!J2) 
~J".JOCCf"J.:lı!:,~~ ..... ~..r/J"..Q'J"~.t 

girmemişlerdir. Bunlar Tobrukun inti
kamını almağa nzmetmiştir. 

1SKE."IDER.1YEDE 
Kahire, 1 (A.A) - Mısır dahiliye na

zırlı-1 dün öğleden sonra nesrttiği bir 
tebP•dc dün g ce lsk ndr>riyc çevresine 
bir hava taarruzu olduğunu bildirmek
tedir. 12 kişi ölmüş ve 14 kişi de yaralan
mıştır. Hususi binalarda hasarlar vardır. 
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Amerika dan Türkçe Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo 

Türkçe 
Türkiyedeki dinleyicilere Şirketleri 

Neşriyat Saatlarını bildirirler: 
~.-------.-,_ ,_ ,_ ,_·-· · 1 

• i 
rürJıiye saati 
••••••••••• 

Program Günler 
• • • • •• • • ···· ~· · ····· · ··· · 

- .. 
Dalıa UzunlujN 

Radyo Merkezi Kilo iki Metre 

• • • •• • •• . " .. •••• 

s: ıo- S:JO Müzilı Salı, çarşambcı, Perşembe, Cuma, 
cumartesi, Pazar 

WRCA , ,,10 31.02 

s:ı5. S:JO Müzik Pazartesi WNBI JJ,8'0 2$.2J 

8 : JO · s :4s HalJerler Salı, çarşamba, Perşembe, Cuma, 
cumartesi, Pazar 

WRCA. ,,,70 31.02 

Pazartesi WNBI Jl,890 25..ZJ 
Her Gün wı.wo J5,2JO J9.7 

HaJJerlerin raldili Salı, çarşamJJa, Perşembe, Cama, 
cumartesi, Pazar 

WRCA. 9,670 3.1.02 

Pazartesi WNBI JJ,890 2s.JJ 
Her Gün WLWO J5,2So J9.7 

18 : 15 • JS : J0 Haberler Pazartesi ve Perşemk WRUL 15,IJO J'.8 
)) )) WRUW J7,750 J6.' 

Pazaned, Salı, ÇarşarnlHI, Perıemlle 
Cama 

WCBZ 

WC:RC: 

15,270 19., 

17,SJO 16.8 
)) )) 

19 : 00 - Jt : J5 HafJerleP WRUL 17,750 J6.9 

)) )) WRUW JJ,JJO J9.8 

Hallerlerin 'J'aflllH Pazartesi, Salı, ÇGPfcunlJCI, Peıeıendte 
cuma, cumartesi 

WRUL ı7,750 J'-t 

21 : JO • 21 : 45 
21 : 45 • 22 : 00 

Haberler 
Haberlerin Tahlili 

)) 

Her Gün 
Hel' Gün 

)) WRUW 
W.NBI 
WNBI 

15,IJO Jt.S 1 

ı7,7so J6.8 
J7,780 J6.8 

1 

(Bu Listeyi Lütfen Kesip Saklayıı~ız) 

••••• ••••• ••••• • ••ıııııııı ıı••••• • ••••• • •••••••••••• • •••••• ••••••••••••••ıı ı ıaııııaaae 

~ Devlet Demır Y oiiarınaan i 
. ...•..•.••....•.....................................•..........•••.................. : 
ödemiş trenl~rinde. yapı lan değişiklik 

DEVLET DEMtRYOLLARI 8 INCt tŞLETME MUDORLUcONDEN: 
~otorlü vagonla temin edilmekte olan ödemiı - Alaancak - ödemig arasın· 

da ııleyen 1304/ 1305 numaralı trenler 3/7 /942 tarihinden itibaren makine 
ile seyrüsefer edeceklerdir. • 

k 
1304 katarın Ödem~ ,ehirden kalkıp 6,25 Alsancağa varı§ 10,54 ve 1305 

atann Alsancaktan kaJlcıı l 7,45 ödemiş §ehrine va111 22,25 tir. 
Sayın halka Han olunur. 3755 ( 1689) 
DEVLET DEMtRYOLLARI tŞLETME UMUM MODORLOcUNDEN : 
Devlet dcmiryollar hareket servisinde münhal bulunan müf ettig muavinlik

lerine yapılacak müsabaka imtihanı ile yübek tahsil mezunlan ahnacakbr. 
Müsabaka imtihanı Ankarada 25/Temmuz/942 (Cumarteai) günü saat 1-4 

te yapılacaktır. 
Müsabakaya girmek için: 
1 - 35 yaııını geçmif olmamak. 
2 - Türk olmak. 
3 - Ecnebi ile evli olmamak. 
4 - idare hekimlerince hizmete elver~li olduğu tasdik edilmi§ bulun· 

mak. 
5 - Fili askerlik hizmetini yapmıo olmak ve ihtiyatlık celbile ilgisi bulun• 

marn ak. 
6 - Hüsnü halini polisten tasdikli vesika ile tevsik etmek prttır. 
7 - Fazla tafsiliıt almak isteyenler işletme müdürlüklerine müracaat ede

rek öğrenebilirler. 
Talipler vesikalnriyle 20(f emmuz/q4z (Pazartesi) günü akşamına kadar 

ınıntakalanndaki işl ... tmc müdürlüklerine mÜTacaat etmeleri ilan olunur. 
(4760) 2 5 10 3740 (1687) 

MEMUR ALINACAK 
1 - ~evlet dcmyryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müsa• 

babaka ılc .. orta mektep mczunlanndan hareket memur namzedi alınacakhr. 
2 - Musabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 13/7 /942 cumartesi günü saat 14 te Haydarpaoa. 

Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, lzmir, Sirkeci, Erzurum 
ve Eskiıtehir i§lctme merkezlerinde SiV83 cer atclyasinde yapılacakbr. Mür~ 
caatlıır bu işletmeler ve atclye müdürlüğü ve istasyon vcfliklcrince kabul olu-
nur. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti §Unlardır. 
1 - Türle olmak 
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmcmİJ olmak (30 yaş dahil) 
4 - Askerliği yapmış veya askerliğlli yapmasına en az bir sene zaman kal· 

mış olmak (emsalleri silah albnda bulun~ veya celbe tabi olanlardan tahsil 
veya sıhhi !lehe~l.c~le ertesi sen~ye. bımk.L.ıılar iştirak edemezler.} 

l 
5 -- Askerlıgını yapmış ve ıhbyata ge~ olanlar p.yni derecede kazanan

nra tercih edilecektir 6 . 
. -. lda~e doktorlan tarafından yapılacak muayenede sıhhi durumlan de-

mırvol ışl~~ınde vazife görmcğc elverişli Wı.mmak. 
5 .-. M~.rncaat is~idalanna bağlanacak ve,iknlar şunlardır. 
Nufus cuzdanı, dıploma veya tastikname askerlik vcsik .. ~ v --L 1''- k 

1 1 l" d"kli · ' ....,. c ~er ı.ıı;; yo -
~.mn arı, po ıstcn tns. ı eyih~ kağıdı, çiçek a§lSı kağıdı, _ evli ise _ evlenme 
cuzdanı, altı adet vesıkalık fotograf. 
. 6 - Daha fazla malumat almak isteyenler işletme müdürlüklerin 
ıstıısyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. e veya 

7 - l ~ti dnlı:ır <-n son 14/7 /942 günü saat T 2 ye kadar kabul olunur. 
(4759) 2 5 10 3739 (1688) - --1ZMtR BET...F.01YES1NDEN: 

- Belediye ntobüs iduresine 400 ton 
n:?t~~~:~ s;ıt,ır; alınması, yazı işleri mü
d~~lugun.:-~;ı;ı şartnamesi vcçhile bir ay 
ı>ıuddclle paza;Iığa bırakılmıştır. Mu
hammen bcdelı 82000 lira muvakkat te
~:natt 5350 liradır. Taliplerin teminatı 
ogledcn e\-vcl iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle 13/7/942 dahil 1arihinden 
27 / 7 /942 tarihine kadar haftanın Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri s:ıat 

Mürebbi)ie aranıyo,. 
1,5 yaşında : it- çocuğa bakmak iç.n 

iyi bir m\\~~tJ;e armmn'<tadır. 
Arzu edc~ın : G.aıler caddesi J 

212 numaraya milra«ııtlnn. 
1- 2 (1484) 

16 da cncUmcnc müracaatları. 
28, 2, 7, ll 3697 (ll44) 

i SrANB UL BELEDİYESİNDEN: 
Süleymaniye mıntakaaı yollannın mevcut tqla parke v e beton yol ve -.ire 

ingaatı kapalı zarf usuliyle ekailtmeye konulmuıtur. 
Kegif bedeli 53036 lira 76 ku~ ve ilk teminatı 3901 lira 83 kurU§tur. Mu

kavele, eksiltme, Nafia işleri umumi, hususi ve fenni oartnamcleri, proje ke
şif hülasasilc buna mütcfcrri diğer evrak 265 kuruş mukabilinde belediye fen 
işleri müdürlü~ndcn verilecektir. ihale 9 /7 /942 pcr~embc günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden sekiz gün 
evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alaca.klan f cnni ehliyet, im
zalı şartname ve kanunen ibrazı lazım ~elen diğer vcsik.alariyle 2490 numarıı.h 
kanunun tarifatı çcYicsinde hazrrlıyacaklan teklif mcktuplannı ihale gÜnÜ sa
at 1 4 de ka.dar daimi encümene venncleri lazundır. 

24 27 2 6 3545 ( 1601 )' 
~..o:r ...... ~~~~~..;7..ıO!I'"~~ 

İZMİR vıı.AYEri MANtFArURA rEVZİ KO-
MirESİNDEN : 

Komitamızın elinde tevzie tabi manifatura CfYM1IDll 1KINC1 KISMI a~da 
isim ve adresleri yazılı Perakende e&bf (5 7) manifaturacıya tevzi eclihnl§tir. 
Sayın halkımızın ihtiyaçlarının temini bakımından ilan olunur. 

Teni edilen efYUUD cinsi 
Kiloluk düz poplin Perkal tek, Poplin emprime, Düz poplin, Poplin Japon, 

Reçiıut, Poplin emprime tek, poplin çizgili, ipliği boyalı pantalonluk, rerikll 
hane, poplin, 88/90 basma, Iembrik. 

Kendilerine mal verilen manifaturacıların iaim ve adresleri. 
Mehmet Gürkan Peştemalcılar Haaan Kurtoğlu Pe§temalıcılar 
Sadık Akseki Damadı Peşternalc1lat Sami Tatarl Peıtemalcılar 
Eyyüp zade Emrullah Yeni manifatura- Hamit Tatari Peıtcrnalcılar 
cılat Ahmet Şevki Gcmy Sarraçlıu 
Nesim Lcvi Kebabçılar 6 Tahsin Necipoğlu Peştcmalcılar 
Avni Karacasulu yeni manifaturacılar Cazını Bezmen Pcııtcmalcılar 
Ali Riza Y cnilar ve Raif Cilcuıon pegtc- Nafız ve Mehmet Şamlı Odun pazarı 
mal Mustafa Onur Osmaniye cad. 60 
Enver Gülmezoğlu Osmaniye cad. 37 Sım Süleyman Aksu Osmaniye ca. 
Albcrt ve Jozef Kuzuoğlu çarpsı 37 Namık Akman Osmaniye caddesi 11 
Hüseyin Esenknn Osmaniye caddesi Nail Gerçek Fevzi paga bulvan 
Kemal A\cpak Yeni manifaturacılar Alim Uğur ve Mustafa Peştcmalcılar 
AU Karagöz Osmaniye caddesi 58 Mehmet Altan Yeni manifaturacılar 
Palanduz A. Rü~ Yeni manifaturııcılar Mustafa ve Hasan Dönmez Sarraçlar 
Şevket ve Etref Kardeııler 903 ao. No: 19 Eskioğlu Hasan Sarraçlar 21 
Mustafa Namlı Kantarcılar 1 f / 1 Mehmet Kazan Sarraçlar 
Rifat Erden Anafartalar caddesi 344 Mehmet Emin Özmen Karpyaka 
Ramazan Dal Sarnıçlaı- Abdullah oğlu Kiizım f.§refpaga 
Çdebizade Ali Riza f.trefpa§B Yahya ömcr E,refpap 
Emin Ömer Eşrcfpaıta Mustafa Remzi Çaııım Değinncndağı 
Ahmet Ömer Eşrefpaşa Bünyamin Pcnso lkiçeşmelik cad. l 39 
Bahriye Şeninci Eşcfpll§ll 2-46/50 Mithat Şcnyüzlü Osmaniye caddesi 54 
Mehmet Kazım Serter Osmaniye c.ııd. 39 Bekir Sıtkı Öztürk 911 sokak No: 20 
Haasn Şahin Oamaniye caddesi Nesim Bensiyon Sarraçlar l O 
Necati. Yılmaz Sarraçlar Fatma Evirgen Katııyaluı. 
Abdullah Yılmaz Karşıyaka Fatma Tilkioğlu Knr§lyaka N. Kc-
Hayim Hodara Mesudiye caddesi mal 2 3 
Salamon Tclyas lkiçcşmelik 136 Hayim Kndronel lkiçeşmelik 
Fevzi Say Karııyaka Hnsan Çetin Doğru Sarraçlar. 
Ahmet Candan Hırdavatçılar 20 3771 (1686) 
~~fL.4'~~~ .... co""'C)!""'~"'!ı!~ 

Bandırma MalmiidürJüğünden : 
Bandırmanın Sığıryolu mahallesinde kain hazinci maliyeye ait iki katlı ve 

12 380 lira bedel muhammeneli Türk un fabrikasının, fabrika binası ile arauı 
ve içindeki hazineye ait 85 beygir kuvvetindeki motör ve tefcrnıatilc 4 adet 
su deposu ve 55 beygir kuvvetlndeki motör ve teferruatı, be§ adet un eleği. 
bir un harman makinesi ( kayışı yoktur ) , 8 adet vals topu, bir adet ]avaz ma
kinesi. bir ad-:t lavaj tulumbası , irmik jsajörü ve buğday ambarından ibaret 
olan aletlerilc birlil.te 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihıılc kanunu mucibin
ce ve lapalı zarf usulile 10/7 /942 cuma günü 8 nat 15 de ihalesi icra edilmek 
üzere 20/6/942 tarihinden itibaren 20 cün müddetle arttırmaya çıkanlmıştır. 
Muvakkat teminat, muhammen bedelinin yüzde 7,5 dur. Talip olanların ve 
fazla malumat almak istiyenlerln Bnndırma maliyesinde mÜle§ekkil milli em
luk satış komisyonuna ve bu hu!ustaki şartnameyi görmek istiycnlerin de lz-
mir Milli Eml:ık müdürlüğüne müracaatları. 24 2 3437 ( 1603) 

(Kooperatifçilik Kursu) 
=~~CtR VE UZOM TARIM SA11Ş KOOPERA TtFLERt BIRU-

1 - !anm Satııı Kooperatiflerinde çal11abilecck clcmanlan 7etiftirmek i ·0 h~ ~!r kura. açılmıgbr. Kura l T cmmuz 19 4 2 tarihinde ba§layac:ak çı 
hır ay aurcccktır. ve en az 
. 2 - Kooperatiflerimizin mevcut atajycrlerind~n baska apğıdaid fa ha 
ız olanlar kursa iftirak edebilirler : evaa • 

a - En az orta mektep mezunu olmak 
b - Bulaıık hastalıklardan, vücut ve akıl arızasından salim olmak, 
c - HU.nühal .ahihi olmak. 

h ı- Tali.p oıhhlanların 6-9 eb"~~dlik~ 4 kıt° a .açık baıb fotoğraf, hüsnühal f&• 
a ~~am~ s at raporu ve ıııu;.cr evrakıyle birlikte birli~imiz Penoncl 

acrvıa:ınc muracaatla kaytlarmı yapbmıaları lüzumu ilan olunur 
4 --: Kurstan ~n~!. ~U?an_ yapılacılk ve muvaffak olanlara. birer tudikna

me ~ccekv~· .Bırlıgımız nntih~da .muvaffan olanlara vazife Yermek mecbu-
riyetinde degildır. Ancak kadro imkanlanna göre münhal vukuu d ıla 
cak tayinlerde bu imtihanda muvaffak olanların' bir tercih haıtb :ıa:::br. -

aooo•;=;::D:;;;:;::;c:;.;~:~.3oooolll~ooo ~!g~~~ 0 oooc 
Salıt M--L __ _ 
N ~~a 

"'20o. B __ .:1._ Lira K. 
., uca y...-n M. afe:r sokak 29 M. M. 5 kapı ve ta1· No lu 

dükk&.n · 
42 1 Buca aıağı M. Lale sokak 141 M. M. 6 kapı ve halk soka 

ğında 13 tajlı arsa -
422 Buca aşağı M. Nabi sokak 201 M. M. 4 kapı. 6 tajlı arsa 
423 Karşıyaka Bostanlı 1809 uncu §Cref sokak 1356 ada 17 

paracl 1 68 M. M. tajlı arsa 
424 Kar§ıyaka Bostanlı 1790 ma Kemal sokak 1347 ada 

3 parsel 86 M. M. 16 tajlı anıa 
425 Karşıyaka Alaybcy 1669 uncu Süzan sokak 16 ada 1 O 

pıı.rscl 186 M. M. 29 /2 tajlı arsa 
426 Kar§ıyakıı. Alaybcy 1681 inci şehit cemal sokak 26 ada 

2 parsel 84 M. M. 4/1 tajlı arsa 
427 KnJlıyakn Bostanlı 1809 uncu sokak 1356 ada 14 

parsel 161 M. M. 1 3 tajlı arsa 
428 Turan 1595 inci Menemen caddesi 2056 ada 11 paracl 

2.35 M. M. 297 tajlı ıı.nıa 
429 Knr§ıyaka Bostanlı 1809 uncu §Crcf eokak 135 5 ada 2 

parsel l 06 M M. 23 tajlı arsa 
430 ikinci karantina M. Kameriye sokak 781 ada 1 O parac1 

391,75 M. M. numarıwz arsa 
431 ikinc.i.Jcarantina Kayseri sokak 1757 ada 9 parsel 178 

M. M. numarasız arsa 

300 00 

84 60 
121 00 

42 00 

43 00 

93 00 

70 00 

64 00 

235 00 

43 20 

59 00 

35 60 
432 Tumn 1595 inci Menemen caddesi 2060 ada 15 parsel 

2270 M. M. 275 tajh arsa 2270 00 
433 Turan 1653 üncü Cafer Tayyar sokak 2045 ada 2 parsel 

970 M. M. 9/t ve 5 tajlı arsa 
434 Köprü M. Eminbey, Şehit Nazım, Sakızlı sokaklar 829 

ada 1 parsel 31 1 M. M. numarasız arsa 
435 ikinci karantina M. Şerbetçi yolu 1777 ada 6 parsel 

825 M. M. numarasız arsa 
,.t36 Köprü M. Şehit NaZJm, dere sokak 826 ada 2 parsel 

250 M. M. numarasız arsa 

388 00 • 
71 75 

123 00 

75 00 
437 Köprü M. Tenezzüh sobk 827 ada 4 parsel 228.75 

MM. ana 57 00 
Yukarıda c':~fı Yazı}ı. 18 parça emvalin pe~n para ile mülkiyetleri 

28/6/942 ta~ihındcn ıtibaren 16 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
14/7 ~942. tnrıhinc müsadif salı günü saat J 4 te ihaleleri ayn ayn yapılacaktır. 
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SiYASi VAZJYEI' Afrika harbi ••••••••••••••• NETıCEYE DOGRU 

Mısırlılar Mısı
---*·----

Mısırda 
~-~~*'·~~~-

.A imanlar müdafaa rın 

edilece~nden 
• 

emın ••• 
-*-

eğer yorul- kat'i harp 
madılarsa.. bekleniyor 

B. Çörçil itimat reyi ala· *--
calt • ingiliz filosu isıı~n· «N L)) DEL TASININ DA TEH· 
a~a:i~eden ayrıldı • 1!!· LIKEYE OüşrnEsl MUHTE~"EL 
g!irz er de Mısırın mu· 
dafaa edileceğine Jıani.. Bern, 1 (A.A) *' İs~içre gazeteleri· 

İranda asfıerlifı-• nin Ber!in muhabirlerine göre Mersa 

Radyo gazetesine göre dünya efkarı
nın en ziyade alakası Londrada avam 
kamarasında başlıyan müzakereler üze
:rine çevrilmiştir. 

Şimal Afrika mağlubiyetinin İngiliz
ler üzerinde yaptığı tesir avam kamara
ıına verilen tekrirden anlaşılmaktadır. 

Başvekil olarak Çörçile hiç bir politi
ka adamının :rakip olamıyacağı münaka
şa kabul etmez bir hakikattir. Çörçıl. 
iki sene evvel İngiliz milletini mukave
met pplitikası etrafında toplamış ve İn
giliz milletine itimat telkin etmiş, İngi
liz harp azminin bir sempolü olmuştur. 
Fakat harbin sevk ve ida:resinde bir ta
kım aksaklıklar vardır; bu sebeple İngi
liz başvekilinin yalnız başvekil olarak 
kalması İstenmektedir. Lakin avam ka
marasında verilen itimatsızlık takriri et
rafındaki müzakereler iki gün sürecek
tiı. 

Çörçilin büyük bir itimat reyi kaza
nacağından şüphe etmemelidir. Çünkü 
lngilizler Çörçili feda etmek istemiyor
lar. 

Mihver basının Çörçil hakkındaki ya
yını da Çörçilin mevkiini takviye etmiş
tir. 

MISIRIN MüDAF AASl 
Mısırdaki vaziyet en gergin safhasına 

girmek üzeredir. İngilizler iyimser gö
rünmemekle beraber Mısın müdafaa 
edebileceklerine inanıyorlar ve anlaşılan 
f skenderiye önünde büyük bir meydan 
nıüharebesi vereceklerdir. Haber veril
diğine göre inihver kuvvetleri lskende
riyeye 1 00 kilometre kadar yaklaşmış
br. 

Londra radyosu donanmanın lsken
Cleriyeden çekilmesi Akdenizden çekil
mek demek olmadığını söylemiştir. Do
nanma Port Sait ve Hayfada da üslene
bilir. 

NAHAS PAŞANIN 
BEYANATI 
Beyrut radyosu Mısır başvekili Nahas 

paşanın bir demecinde §1.Ullan söyledi
ğini bildiriyor: 

« - 2 6 HaziranClaki vaadim muci
bince size beyanatta bulunuyorum. lnkı
buıız olarak İngiliz büyük şahsiyeteriyle 
temastayım bu makamlar bana vaziye
ti bildirmektedirler; vaziyet çok iyidir. 
Mısır hükümeti Mısın müdafaa edecek 
'Vaziyettedir. > 

!RANDA ASKERLtK MECBURi 
Tahran radyosu handa mecburi as

l:erlik tatbik edileceğini ve bu hususta
ki kanun l!yihasının İran meclisine sev
kedildiğini bildirmiştir. Bu münasbetle 
lran harbiye nazın Cihanbani demiştir 
ki: 

< - Ancak me<:buri askerliği kabul 
etmiJ memleketler istiklallerini muha
faza edebilmişlerdir. Bilhassa lran mec
buri askerliğe muhtaçtır.> 

---~~MııWı~~--

RUS YA HARPLERi 
---*---

Sivas top o I fası-
lasız topçu ate

şi altında 
-*-ıs Alman tümeni günde 

ıo defa Sivastopola 
hücum ediyor .. 

Moskova, 1 (A.A) - Sivastopol şehri 
şimdi düşman toplarının fasılasız ateşi 
altındadır. Öyle ki askerler sığınaklar
dan çıkabilmek imkanım bulamıyorlar. 

Londra, 1 (A.A) - Moskova radyo· 
sunun verdıği bir habere göre 15 Alınclll 
tümeni günde on defa Sivastopol üzeri· 
ne hücum etmektedir. Düşman topçuı-.u 
yalnız bir yere on binlerce obüs ve tay· 
yareleri binlerce bomba atmışlar, fakat. 
bir muvaffakiyet elde edememışlerdir. 
Almanlar 1500 ölü ve yaralı vermişler
d:r. 
İNGİLİZLERE GÖRE 
Londra, 1 (A.A) - Niyuz Kronik} 

mihverin Kursk hareketlerinden bahsc
dc:-ck diyor ki : 
aDüşman kuvvetleri üstün durumda 

olduğu ve bütün kuvvetini başlıca m~r
keze toplıynruk hücum ettiği için Kursk 
Şf'hrincle vaziyet böyle olmuştur .. Fakat 
Sivastopoldaki vaziyet daha vahimdir .. 
Mihver Sivastopol üzerine tam 14 tümen 
kuvvet tahşit ctmiştir.n 

Fransız batı Af PHıası 
lttdd~ n a 11.örü;meler 
Vivi, 1 (A.A) - Fransız batı Afrikası 

umwnl valisi bir çok resm1 şahsiyetler
le ve bu arada sabahleyin hüküınet reisi 
Lavallc, öğleye doğru devlet reısi ma
reşal Petenle uzun bir görüşmede bu
lıınmu~iur. Fran ız batı Afrikasınm pek 
b""yü h0m ni~ ti dolayısiyle Vişinın 
siyasi mahfillennde bu görüşmelere bil
' k ·r hemmiyet vcrilmektedır. 

Matruhun işgali beklenmedik bir hacL
se olmamakla beraber Almanyada b1.1-
nun büyük bir al!lka uyandırdığı görül· 
mektedir. 

Askeri mahfillerin kanaatine göre Al
manlar son günlerde yaptıkları takiı? 
muharebelerinde fazla yorgun düşme
mişlerse harbin Nil deltasını da tehlike
ye yaklaştırması mümkün olacaktır. 
DENİZ HAKİMİYETİ 
Mersa Matruhun zapt!, Alınanlara İs

kcnderiy•ı yakınlarında yeni hava üs
leri temin edecektir ve eğer deniz haki
miyeti de elde edilirse İskenderiyedeki 
İngiliz filosunu iz'aç ta kolay olacaktır. 
Deniz hakimiyeti bakımından Mersa 
Matruhun müstesna bir mevkii vardır. 
İKİ T l\RAFIN KUVVETİ 
Bir gazeteye göre Romclin 125 bir. 

kişilik bir kuvveti vardır; buna muka
bil İngilizlerin orta şarkta bir milyon· 
luk bir ordusu vardır. ____ ., ___ _ 

AVAM KAMARASINDA 
---·*·---
(Baştarafı 1 ind Sahüede) 

ÇÖRÇİL ALKIŞLANIYOR 
Söz almak üzere ayağa kalkan başve· 

kil B. Çörçil çok uzun alkışlarla kar~L
landıktan sonra şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

• - Mesele bu kadar ileriye gittikten 
ve bir haftadan beri her türlü mütalaa· 
lar meydana atıldıktan sonra müzakere 
yi tehir etmenin, mümkün olduğu ka
dar ileriye giderek kat'! neticeye varma· 
ğa nazaran daha zararlı olduğu fikrinde 
yim .. n 

TAKRİR SAHİBİNİN SÖZLERİ 
Bunun üzerine takrir sahibi, itimat

sızlık takririnin harbi en kısa Z?.manda 
kazanmak maksadiyJe verilmiş olduğu
na işaretle demistir ki: 

• - Harbin öyle bir safhasına vardık 
ki artık tehlikeli bir vaziyette oldu~ · 
muzu açık olarak söylemek ve takriri
mi7.i kabul etmek icap eder. Biz ön saf· 
tarda harp eden subaylarımıza değil, 
harbin Londrad<1ki idare merke7ine hü
cum ediyoruz. Eğer mağlUp olursak bu
nun sebebini Libyada değil, Londrada 
aramalıyız .. • 

Bize lazun olan, bütün vaktini ordu
nun kara, hava ve deniz kısımlarına tah
sis eden ve zafer için muhtaç olduğumuı 
silahları ısrarla istiyecek kuvvetli ge· 
nerallerimiz, amirallaı"lmız ve hava ma
reşallarımız, yüksek makamların keyfi 
müdahalelerine meydan bırakmadan ~ 
görecek enerjik Jiderlerdir. 
KİM BASKUMANDAN OLMALI? 
Hatip başkumandan olarak Gloceste .. 

dükünün ismini ileriye sürmüş ve cidru 
telakki edilmiyen bu teklif amele me· 
buslarının tenkidini mucip olmu~tur. 

Takrir sahibi buna rağmen fikrini mii
dafaaya devam ederek demiştir ki : 

• - Son senelerdeki mağlubiyetleri
miz harbin sevk ve idaresindeki bi.iytik 
~düklerden doğmuştur. Tedbir~erimizi 
düşmanın daima gerisinde bırakan S:'!· 

hepleri meydana çıkarmak icin tahkika1 
yapılması talep ediliyor. Planlarımız, 
stratejimiz, İ<;tihsalimiz neden düsma;ıa 
karşı bu asağı vaziyete düşüyor? Ne gi
bi bozukluklar vardır? 

Çok tank, tay~·are, top ve mühimmat 
yetiştirmek için gereken zamanm kay· 
">edilmesinin mühim sebepleri nedir? .. 
Rusyaya şüphe yok ki yardıma mecbu
ruz. Buna ben de kaniim. Eğer Rusyıı 
olmasaydı, vaziyetimiz kim bilir ne ka· 
dar fenala sırdı? 

Hatip Çörçilin Libyada Almanların, 
silah ve techizat bakımından hiç deöi}. 
se müsavi kuvvetlerle karşılandığı hak
kındaki beyanatından, Singapurdan 
bahsederken tayyare, tank ve tank sa· 
var bakımından Nil vadisindeki ordu
nun diğer bütün ordulara üstün oldu 
ğu hakkındaki dcmcçinden bahisle şöy 
le demiştir : 

• - Olup biteni iyice takip eden hic 
bir milli müdafaa vekili doğru ol
madığı şimdi anlaşılan bu gibi beyanat
ta bulunamazdı .. ıı 

BtR AM1RAL1N TENKİTLERİ 
Londra, 1 (A.A) _ Güvensizlik tak

ririni destckliyn amiral Tiz demiştir ki: 
c - Genel kurmay şeflerinin tedbirle

rine rağmen ve harp malzemsi o kadar 
büyük miktarda temin edildiği halde 
Almanlar yine vaziyete hakinı oldular. 

Harbe girmek için elde ihtiyat kuv
vetlerimiz olduğu halde bunlar başveki
lin düşünceleri yüzünden kullanılama
mıştır. Tereddütsüz tekrar ederim ki or
ta şarkta seyyar kuvvetler kurulmasay
dı kat'i netice daha başka şekilde alın
mış olacaktı. 

Mamafi Çörçilin rcsikfu-da kalması 
çok lazımdır. > 

1ST1HSAL NAZIRININ 
CEVAPLARI 
Londra, 1 (A.A) - Güvensizlik t:ık

riri dolay ıs"yle söz alan istihsalat nazırı 
Litelton Avam Kamarasında demiştir ki: 

-*-
Büyüfı ölçde meydan 

muharebesi gelişme:ı 
(zere· Mısır havalarına 

İngilizler hôlıim 
Londı·a, 1 (A.A) - Bugünkü KahirP. 

tebliği gcncr~l Ohinlekin büyük ölçüde 
bir meyda;:;, muharebesınin gelişmesin; 
beklediğini bi:diryor. 
HAVA HAKİM!YETİ İNGİLİZLERDE 

Londra, 1 (A.A) - Royterin sekizin
ci ordu nezdindeki muhabiri bildiriyor : 

Mihver hava kuvvetlerinin faaliyeti 
çok az olduğu halde müttefik hava kuv· 
vetleri bütün harp sahasında faaliyetine 
devam etmiştir. Dün cenup Afrika ve 
Amerikan hava te:?killerinin faaliyctlerı 
müessir olmuştur. Buradaki hava kuv
vetlerimizin raziyeti on gün evvelkine 
nü.betle daha kuvvetlidir. 

Mihver hava kuvvetlerinin Kahire ve 
İskenderiyeye de hücum etmeleri ihti
mal içindedir; fakat müttefık avcı tay
yareleri, yalnız harekat sahaslllda değil, 
bu iki ı:ıehir illerinde de vazifelerini gö 
rebilcceıt haldedirler.» 
RESMİ İNGİLİZ TEBLİ~İ 
Kahire, 1 (A.A) - Orta şark İngiliz 
D~n. zırhlı arabala.:. muha~·ebcsinde 

fa?.1a mikdarda dü.şman tankı tahrip 
edilmiştir. Di.işman bazı mevzilere yak
laşnuşsa da büyük muharebeler olma· 
ımstır. 

Tayyarelerimiz düşman yığınaklarma, 
topluluklarına ve Bingaziye şiddetli hü
cumlar yapmıştır. 

---o---
M LTAVE 
CEBELiirr ARlK'E A 
Malta, 1 (A.A) - Dün Malta Üze

rinde ehemmiyetli düşman faaliyeti ol
mamıştır. Dün şiddetli bir akında bir 
bomba tayyaresi düşürülmüştür. Atılan 
bombalardan az hasar olmuş, uçak sa
varlarımız da şiddetli mukabelede bu
lunmuştur. 

CEI3E.LüTT ARIKTA 
öLE.N VE YARALANANLAR 
Lahinea, 1 (A.A) - İtalyan tayya-

relerinin hücumu neticesinde Cebelütta
rıkta .3 kişi <ilmiiş, bir ki:ıi yaralanmıı;-
tır. 

---o---
.. ,. ela cümhurreisi 

ir. .. n tiJyin ••• 
Kudus, 1 (ı\.A) - Eski Polonya 

cumhurreisi Pederefskinin ölüm yıldö
nümü dolayısiyle burada dini bir ayin 
yapılmıştır. 

:!, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L! 

i Almanya Ar- i =· • • = §Jantının notası-§ 

; a cevap verd : 
Arjantin hariciye ~ 

- nazırı Alman maslô· § 
hatgüzarını çağırdı § = Buenos Ayres, 1 (A.A) - Rio Ter· § 

~ cero vapurunun torpillenerek batı- § 
§ rılmıısı hakkındaki Arjantin notası- § 
E na Berllııin verdiği cevap gelmiştir .. :: 
§Hariciye nazırı gazetecilere Alman § 
~cevabının metnini bildirmeden ev- § 
:: \•el, beklenmekte olan Rio Tercero E 
E vapuru kaptanının ifadesinin alın- E 
§ masına lüzum görüldüğünü söyle- § 
=~~~ § 
E ALMAN MASLAHATGÜZARINI= 
§ DAVET.. § 
§ Buenos Ayres, 1 (A.A) - Rio Ter- § 
§ ccro vapuru hfidise~i hakkındaki Al- § 
: man cevabi notac:ının metni hfila E 
~ nizli tutulmaktadır § 
: Hariciye nazırı Alman maslahatgü-:: 
§zarını görüşmek için yanına ça~'lr- § 
:mıstır. E 
:1, ı il il ıı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111 r: 

c - GUvenstzlik takririnin sahibi harp 
idaresin" müdahaleden şikayet ediyor; 
amiral Tiz daha fazla kar151lması lüzu
mıınu ~üyliiyor. Arada tezad var. ~ 

ORTA ŞARKTAKİ KlJVVF.T 
Litclton 6 librelik obüs atan topların 

dikkate değer bir bac:an olduğunu ileri
ye sürerek demi.c;tir ki : 

« - Haziran ortasında orta şarka 850 
top ayrılmıştır. Fakat ayni zamanda or
ta şarkta üç alaya yetecek kadar uzun 
menzilli top ta vardır. 

General Ohinlckin elinde, son kayıp
lara rağmen hala büyük sayıda tanklar 
olduğu gibi kendisine yeni tank1ar da 
gönderilmektedir. 

P1KE HÜCUMLAR VE L!BYA 
Kumandanlarımızın fikri, pike bom

bardıman uçaklarının Libya muharebe
sinde mühim tesiri olmıyacağı merkezin
dedir. Birelhakemin pike tayyarelerinin 
hücumu yüzünden düşdüğünü gösteren 
hiç bir delil yoktur. 

Hedefimiz, Irak petrol sabalarile İran 
ve Filistini ve yakın şarktaki dost mil
letleri müdafaa etmektir. 

tNGtLlZ SlLABLARTI\TJN 
KUDRF.Tt 
Bizim kanaatımız pı;-k yakında silah

larımızın düşmanın silahlarını g emek 
üzere olduğumuz me:rkezindedir. > 

Alman görüşü 
~~~~*-~~-

L on d raya 
itimat artık 
kaybolmuş 

----*---
ALMANLAR DA ÇORÇiLIN SAR· 
S L ~ DIG'NI A LADILAR 

-*'-
B erlin, 1 (A.A) - Siyasi mahfillere 

göre ne Avam kamarasındaki nıüzake
reler için :vaı;ılan hazırlıklar ve ne de 
demeçler İngilterede imparatorluk miı
letlerinin Londranın askeri muvaflakı
yetine olan itimatlarını kaybettiklerini 
gizli yemez. 

Çörçilin itimat alıp alamıyacağı, alır
sa hangi şartlar altında alacağı keyfiye· 
ti gün geçtikçe daha bariz bir şekil ai
maktadır. Bu durum karşısında, İngiliz 
imparatorluğunun parçalanması balıa 
sına da olsa Çörçilin yine başvekil ka· 
Iacağı anlaşılıyor .. 

Avustralya, İngilizlerin asketl ve si
yasi üstünlüğüne güveni kalmadığım 
belli etmeğe başlamıştır. 

~~~-~tt---~-~-

HARP VE INGILIZLER 
~~--*-~~-
(Baş tar ab 1 inci Sahi(cde) 

miyor. Millet Çörçile ve nı:ızırlarına iti
mat göstermeğe devam edecektir. Fa
kat bu karşılıklı olmalıdır. Hadiseler 
hükümetle halk arasındaki münasebet
lerde tatsızlık doğurmuştur. Bunun bir 
sebebi tavsiye ve tenkitlerin hükümetçe 
istebizlikle karşılanmasıdır. 

Başvekilin muharebe meydanlannda
ki hadiselerin mesuliyetini kendi rizasile 
yüklenmesi de bir hosnutsuzluk amili 
olmuştur. Kendi bildikleri gibi hareket 
edenler hakkında millet ancak neticele
re göre hüküm verir. Hadiseler orta şark~ 
ta vaziyetin tehl'kede bulunduğunu gös
teriyor. 

iNGiLıZ SiLAHLARINI TENKiT 
«Deyli Telgraf:.. baş makalesinde 

şöyle yazıyor: itimatsızlık takriri etra
fında müzakereler yene, şimali Afrikada 
uğrndı;;.•ınız hayal ı-ukutu zanıanma rast
lıyor. Burada İngiliz kıtalarının geriye 
çekilmesi üzı:rine hasıl olan tehlike an· 
cak bugün belirmiş değildir. Bu tehlike 
aylaca evvel, Akdenizden geçen kafile
ler'n kayıplara uğratıldığı günlerde baş
lıyor, Siyasi ve askeri sebepler tehlike
nin büyümesine amil olmuştur. Meclisin 
itjmatsızlık takririni kabul veva ret et
mesi Libya hezimetinden doğ~n mesele
leri hal etmiyecektir. Üç sene harpten 
c:onra bile, en yeni tanklarımızın bile 
düc~man tanklarından aşağı olduğuna 
şüphe yoktur. Bu gerilik, yüksek tank 
konseyinin ihdasından 25 ay sonra da 
devam ediyor. Yapılan tavsiyeleri hükü
met ancak on beş gÜn sonra kabul et~ 
miş ve bu tavsiyeler aynen tatbik edil• 
memiştir. Biz Almanlara hala 19 39 mo~ 
deli tanklarla değil 194 3 ve 1944 mo
deli ve daha mükemmel tanklarla muka 
bele etmek zorundayız. 

iNGILiZ HLKININ ŞOPHESt 
«Deyli Meyi• gazetesi baş makale

sinde diyor ki: Halk Libya hadiseleri
nin cereyanından şüpheye düşmü~tür. 
Hezimet sebeplerinin esaslı olarak ta
hakkuk edilmesini istiyor. iki seneden
beri kara hareketleri bizim için hep he
zimetle ve gerilemekle neticelenmiştir. 
1940 ~ 1941 senelerindeki muvaffakı
yetsizliklerimizin izahı kabildi O vakit 
hazır değildik. Ne askerimiz, ne silahı
mız, ne uçağımız vardı. Bugiin ise, Lib
ya ordusu bütün ordularımızın en iyi 
techiz edilmiş olanıdır. Orada düşmana 
nisebetle havada üstün, karada müsavi 
kuvvetlerle çarpıştık. Bir defa daha ye
nilmi!I bulunuyoruz. 

HEZtMETiN SEBEPLERi 
Bunca t,.crübeler genrdikten sonra, 

~evk ve idarede yanlı~lık olduğundan 
kimse şüphe etmez. Kötü bir strateji ta
k"p ettiğimiz anlac:ılıyor. Generallerimi
zin liyakatsız, techizatımızın yetersiz ol
duğuna h kmetmek lazımdır. Hezimete 
bu eeheplerden biri yahut üçü amil ol
muştur. 

tNGILIZ KUMANDANLARINI 
TENKiT 
«Nyoz Kronik.1~ Libya dersleri baş

lıklı yazısında diyor ki: 
iyi komutanlanmız yoktur. General 

Riı:-inin değiştirilmesi, ıkumanda mesele
eini de ortaya atmıştır. Libya askeri şöh
retlerimizln mezarı olmuştur. General 
Vil~on, Vavel, Kaningam, Ohinlen, şim
di de Riçi ya işten alınmış yahut ta baş
ka yerlere gönderilmişlerdir. Rommel
le boy ölçüşecek generali henüz bu lama
dık. Ehliyetli kumandanlarımız olmadı
ğını isabat eden yalnız Libya harbi de
ğildir. Başka yerlerdeki hareketlerde 
hunu teyit etmiştir. Halbuki generalleri
mizin şahsen bir muharebede aranan 
mez~etlere sahip olduklarında şüphe 
yoktur. Ehliyetsizliğin sebebini kuman
danlarımızın modem harp usullerinde 
yetişmemiş olduklarında aramak lazım
dır. 

YENi HAZIRLIKLAR 
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

Bu yeni ve muazzam proje ayan ve 
mümessiller meclislerinde kabul edilmiş 
ve tasdik edilmek üzere beyaz saraya 
gönderilmistir. 

1 O BIN TANK DAHA 
Vaşington, (AA) - Ayan meclisi 

askeri krediler tali encümeni 1 O hin 
tank imali için 1 1 milyar 3 16 milyon 
dolarlık tahsisatı kabul etmiştir. 

Ticaret Vekaletini o bir tebliği 

Kaplıca ve darının alış 
fiyatları tespit olundu 

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

Yabancı maddesi yüzde ü~ olan Jıap!ıcanın Jıi!o· 
.su ıo, lıumdarının on bir Jıuruf-

Ankara, 1 (A.A) - Ticaret vekale- lıcanın kilosu 1 O kurustur. 
tinden tebliğ edilmiştir: 2 - Yabancı madcİes: % 3 olan kum 

324 sayılı koordinasyon karan ile darının kilosu 11 kuruştur 
hükümetçe diğer hububat meyanında el 3 - Bu fiyatlar 1942 yılı mahsulün& 
konan kaplıca ve darının toprak mah- aittir. 
sulleri ofisince müstahsilden mubayaa 4 - Diğer nevi ve kalite unların fi. 
fiyatları aşağıdaki şekilde tesbit edil- yatlan toprak mahsulleri ofisince mu• 
miştir: bayaa olunan hububatta tatbik edilen 

1 - Yabancı maddesi % 3 olan kap- tarzda tayin olunur. 

lstanbulda fırtına var 
İstanbul, 1 ( Yeni Asır ) - Geceleyin 

1 

rında bazı kayıklar karaya vurmuş, iki 
şehrimizde fırtına çıkmıştır ve hala de- kayık ta batmıştır. 
vam etmektedir. Bu yüzden buğaz civa- Hararet derecesi 18 e kadar düşmüştiir. 

Denizcilik bayramı ve deniz yarışları 

Ankara, 1 ( Hususi ) - Bugün bütün 
Türkiye limanlarında denizcilerimiz ka
potaj hakkının bayragımıza geçmesi yıl
dönümü bayramını içten gelen tezahürle 
kutlamışlardır. 

* İstanbul, 1 ( Yeni Asil' ) - Denizcilik 
bayramı Taksim meydanında abide 

önünde yapılan merasimle başlamış, Be
şiktaşta Barbarooun türbesi önünde de 
tören yapılmıştır. 

Moda koyunda yapılması mukarrer 
olan deniz yarışları, havanın sert olma
sından dolayı pazar gününe bırakılmış
tır. 

~~ <._y~y,-v.;;:-,,..c:::.,,..:~~~:;y~c::::::.-~<::>-<::>-~~~~~~~~..<::::. 

AMERİKADAKİ 
Fcsat~ıların te:tdidi 
Vaşington, 1 (A.A) Hariciye 

müsteşarı B. Sumner Vels Amerikalılar 
arası konferansında demiştir ki: 

c - Amerikalıların hürriyeti yalnız 

denizaltıları ve düşman askeri kuvvet
leri tarafından değil, Amerikada bulu
nan fesatçılar tarafından de tehdit edil
mektedir.> 

~----<>-~~~-
İngiliz Al:deniz filosu 
es;tai &tl~~ıımandcnını 

taı dir .... 
Londra, 1 (A.A) - Lodon Gazet 

gazetesine göre Akdeniz filosu eski baş 
kumandnnı amiral Koninghamın feda
kurlık ve yaralı~ı müna~ebetiyle adı bir 
ordu emrinde bir defa daha zikredilmiş
tir. 

----~-.a---~-
B. Ç ç·L 
Krala izahat verdi .. 
Londra, 1 (A.A) - B. Çörçil bu sa-

bah Buckingbrun sarayına giderek kralı 
ziyaret etmiş ve Arnerikaya yaptığı zi
yaretin neticeleri hakkında kralla görliş
mi.iştür.. Kral ba§Vekili öğle yemeğine 
alıkoymUŞ,tur. 

Bir Jspanyol generali 
CelJelüttarılıta.. 
Cebelüttarık, 1 (A.A) - General 

Fernando Cebelüttank valsini resmen 
ziyaret etmiştir. General şerefine yapı
lacak ı·esmi kabulde Cebelüttarık aske
ri şahsiyetleri de hazır bulunacaktır. 

~----1t~~~--
Meşgul Fransada rehi· 
neler neli ediliyorlar .. 
Berlin, 1 (A.A) - Manş kanalı Al· 

man askeri komutanlığı, telefon ve tel
graf hatlarında yapılan tahribat dolayı. 
siyle 50 rehineyi diğer yerlere nefi et
mi~tir. Mesuller meydana çıkmadığı tak
dirde elli rehinenin daha a:r"Ili muame
leye tabi tutulacağı da bildirilmiştir. 

AN'J'İGONENİN 
'J'EMSİLİ-
tstanbul, 1 ( Yeni Asır ) - Antigone 

piyesini temsil edecek olan devlet kon
servatuvarı talebesinden 35 kişilik bir 
heyet yarın (bugün) An.karadan şehri
mize gelecektir. 

uSON POS'J' An 
ve GVN 'J'A'J'İL •• 
tsG.nbul, 1 ( Yeni Asır ) - c Son 

Posta > gazetesi üç gün müddetle tatil 
edilmi§tir. 

Erzincanda yeniden 
50 ev yapılı~or 
Erzincan, 1 (Hususi) - Yeni Erzin

can kuruluş kooperatifi nafıa vekaletin
den tasdikli plfuılara göre 50 evın inşa
sını müteahhide vermiştir. 

ALMANLARA GÖRE 
(Baştarah ı inci Sahifede) 

şöhret kazanan bu kale hücumla zapte · 
dilmiştir. 
Doğuda bazı mevkilerde Sapon mev

zilerini ele geçirdikten sonra kuvvetle• 
rimiz g_eniş bir cephede çok derinleme
sine ilerlemişlerdir. Taarruza devam 
olunuyor. Şiddetli muharebeler neticew 
sinde bir tanka karşı müdafaa çukuru 
zorlanmış ve tepelerdeki mevziler ele 
geçirilmiştir. Rumen kıtalan Yalaklova 
şehrine varmışlardır. 
UMUMİ TAARRUZ 
Doğu cephesinin cenup ve orta kesim· 

lerinde Alman ve müttefik kıtalan ta
arruza geçmişlerdir. 

Tayyare teşkillerimiz Oske - Don lte· 
siminde takviye yollarına karşı yaptık
ları gece hücumlarında ehemJ!liyetli de
miryolu merkezlerini tahrip etmişler-

dir. ' 
Volkhofun batı kesiminde düşman dö. 

küntülcrinin temizlenmesine devam 
edilmiştir. Volkhof nehri üzerind~ld• 
köprtibaşına karşı düşmanın yeni taar• 
ruz hazırlıkları top ateşiyle dağıtılmış· 
tır. 
Kronştad koyundaki liman ve endüst-

ri tesisleri hava teşkillerimiz tarafından 
ehemmiyetli hasara uğratılmıştır. 

Denizciler bayramı dii.n 1zmirde de güzel bir §ekilde kutlanmış bulunuyor. 
Yukarıdaki ·resimde derıizcilerimi:den bir kısmı Atatürk abidesi karşısında 

selam vaziyetinde göriiniiyor 

~~::><:::::>-<::::>-<:::::.-C:::::.-<:::>-:::::.-:::::.-::::>'C::::::.-C::::::.-'>'C:::::.-C:::::.-<:><:>.:;:::.~-<:::ı-<:::ı.<:::::.<::::.<::::..<:::..<:;:..<::> 

BUGÜN LALEDE 
3 Büyük ve Harika Filim ... 

1 - TÜRKÇE ŞAHANE FİLİM 
CAl..INAH 'J'AC 

EROL FL YN ŞAHESERİ 
2 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
Aııi BllNHN 

oo _sı 

lJL TOL 

BUGÜN r ANDA 
2 ŞAHANE FİLiM: BİRDEN 

1 _:_ TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

CEMİLE 
HURMALAR ALTINDA 

2··YASA AK 
ZEV TİR 

DUGLAS FAİRBANKS 
3·· l!.. . i 
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