
Almanya ---·---Günden güne 
~~ır~aşa~ bir_ 
Durumdadır . 

-*-. Bu ağırlı"lı eepfielerde, 
cephe gerisinde ue 
işgal altındaJıi topra1ı· 
farda "lıendini 
hissettiriyor •• 

ŞEVKET .Bİ(,GİN 

· Mihver propagandası, yaz giı·iıninde 
başlıyacak olan büyük Alman taarruzu· 
nun bu se{er hiç soluk aldırmadan Rus
yayı yere sereceğini aylardan beri iddia 
etmiştir. Yine aylardan beri, bu taarruı 
edebiyatının tesiri altında olarak, geçen 
sene Rusyada kafi neticenin alınmamış 
olması sa\·aşa pek geç başlanmasından 
ileri geldiğine inanılmıştır. O kadar ki 
havalar ısınır ısınmaz Alınan orduları
nın bir kasırga gibi yerlerinden koparak 
ileri atılmaları beklenmiştir.. Halbuki 
Führerin ordulan henüz mahiyeti an1a
şıli:namış bazı bakim sebepler yüzündeu 
daha bir defa geç ka1mış bulunuyorlar. 
Bu gecikme etrııfında hatıra gelen ihti· 
maller şunlardır: 

Ya Almanlar, Rusya harbini bu yaz 
aylan içinde tasfiye edecek kat'i bir 
darbe indirmek istedikleri i~in, hazırlık· 
lanru uzatarak taarruz kudretlerini en 
yüksek hadde çıkannağa lüzum gör
müşlerdir; Ya bütün inkarlarına rağmen 
'rımoçenkonun tecavüzü gerçekten h~· 
reket planlannı 'bozmru;tur; Yahut fa 
kendilerini kafi derecede kuvvetli his· 
setmediklerinden uzun zaman mihverin 
savaş kudretini ar~hracak yeni t<.'dhirler 
almağa ve bu tedbirlerin gerçekleşeceği 
ana kadar müdafaada kalınağa karar 
vermişlerdir. Bir sonuncu ihtimal de A.'· 
man Jıarp makinesinin ruhunu teşkil 
eden maneviyatın snr!'iılmış olmasıdır. 

Askeri münekkitlerin kanaatlerine 
göre, Almanya, zaferden kat'i olarak 
ümidini kesmedikçe Doiuda taarruz 
fikrinden vaz geçemez. Zira Rus ordu
larına biitün insan kaynaklanndan fay
tlalanmak imkilnmı veren her gecikme 
mihver için felaketler doğurabilir. 
Şu halde Nazı1er neden taarrnz:o !(C" 

miyorlar? 
Burada harbin mukadderatınJ taylıı 

edecek olan moral bir çözülmenin ilk 
!Jelirtilerini aramak belki fazla ileri git
mektir. Fakat şu da muhakkakhr ki 
i\.lmanya geçen seneye nisbetle günden 
güne ağırlaşan bir durumdadır.. Bu 
ağırlık cephelerde, cephe gerisinde, işgal 
altındaki topraklarda kendini hissettir· 
mektedir. Düzcesi şimdi hiç bir noktada 
rahat ve emniyette değildir. Diğer ta
raftan kuvvetlCl' müvazenesinin tezahü
ratı müttefikler lehindedir. Mihverin 
parlak a<ıkeri ve siyasi zaferler sahifesi 
aylından beri kapanmıştır. Eğer Rusya 
1941 de yıkılsaydı, doğudaki savaşı İn
giltere harbinin bir devamı telakki eden 
Almanya, şimdiye kadar en büyük düş· 
nıanı olan Anglo Saksonlnrla kat'i he· 
sabmı görebilecek mevkide olacaktı. 
Bunun i~indir ki Rusya sava.,,"'1 harbin 
siklet merke7Jdir. İstikbali aydınlatacak 
olan kat'i netice orada belli ola
eaktır. Kanaatimizce Abnanlar geç te 
ka1salar son bir tali denemesi gibi taar· 
l'uz1armı yapacaklardır. Hatta bu taar· 
ruz şiddetçe şimdiye kadar yaptıkları 
taarruzlann hepsinden daha müthiş ola
cakt1r. Fakat daha ezici olacağı söylene· 
me:z. Zira Don, Volga havzalarında. 
Urallann ötesinde bazırbklanna hara-

(Sonn Sahife 2, Sütun 6 da) 

Artık hep buğday ekmeği çıkarılacak 

Düiı şehrimize ''3700,, ton 
· bng"day getirildi ••• 

ihverkuv
vetlerinin 
yarısı eridi Hububat satın 

alınıyor 

. -·-Jzmir bölgesinde fiyat· 
lar JJ • ı4 lıurıq ·Dağıt• 

ma liirlilderi i~in bir· 
toplantı..· 

Toprak mahsulleri ofisi tarafından ce
nup vilayetlerimizden satın alınarak !z
mire gönderilen 2700 ton buğdaıy nihayet 
getirilmiş ve ofisin İzmir şUıbesi müdür
lüğü tarafından vapurdan lboşaltılmağa 
başlanmıştır. Bu buğdaylarla 1zmir hal
kının ekmek ihtiyacı uzunca bir zaman 
için tem.in edilmiştir. 

YALNIZ BUODAY EKMEG! 
İzmir halkı !bundan sonra mısır veya 

arpa veya bunların unlariyle karışık 
buğday ekmeği yerine yalnız buğday ek .. 
meği yiyecektir. 

Dün fırınlara verilen ekstra ekstra 
unlarla pişirilen ekmekler, fırancola gü
zellik ve nefasetinde olmuş, halk, uzun 
zamandır görmediği ve yiyemediği bu 

(Sonu Sahife 2, ütun 4 te) 

•••ea._ı_O....-ıJ_m_a_tı_D_D49'0_..o_~,,,_. 

Matbaamız 
Büyüfı bir lıaza 
geçirdi •• 

Dün sabah saat 7 ,20 de gazetemi-
. zin makine losmında kazaen yangın 
çıkmış ve ateş makine dairesine bi
tişik olan kağıt depomuza da sira
yet etmiştir. İtfaiyemizin büyük 

Sovyet tayyare dafi bataryaları iıeri cephede 

Rusyada durum Son deniz harbi 
-----*--- ------*---

Siva.stopol- Denizde Ja-
da harp pek pon üstünlü 

şiddetli ğü kalmadı 

---'*---
1 o gi li z mayo sahası 

içindeki Mihver dai· 
mi ateş altında -·--Almanların 'l'ollruğu ar" 

lıadan çeuirmeıı planı 
alıim lıaldı.. 

Kahire, 9 (A.A) - Royter muhabiri 
bildiriyor: İngiliz zırhlı alaylan ve 
Hintli piyadeler ikinci Tobruk harbini 
kazanmışlardır. Romel Birhakemden. do
laşarak Tobruku arkadan çevirmek pla
nında muvaffak olamamıştır. Büyük Al
man kolu geri a~. Bizzat Rome
lin kumandasında olan tanklar çabuk 
yollannı değiştirerek Bir Hamadaya 
döıımüşlerdir. Fakat burada düşman 
tankları ağır kayıplara uğramışlardır. 
İNGİLİZ MA YN TARLASI İÇİNDE 
Londra, 9 (A.A) - Mihverin taarru· 

zundan sonra işgal ettiği toprak parçası 
İngiliz mayn sahası içinde bir kurbağa 
yavrusu şeklindedir. Mihver kuvvetleri 
İngilizler tarafından şiddetle dökilldUk
leri gibi önden ve arkadan devamlı ta
arruzlara da uğramaktadırlar. 
MİHVER ZIRHLI KUVVETLERİNİN 
YARlSI ERİDİ 

Mihverin malzeme t.a§ıyan gem;lerindım 
biri Libya sahillerinde 

LORD HaLIFAKSA GORE 
---*---

Almanya 
harbi asla 
kazanamaz -·-Ve B. Hitler .bunu 
anlamış bulunuyor ... 
Nevyork, 9 (AA) - İngiliz bilyük 

elçisi Lord Halifaks Siraküz ünivemte
sinde şunları söylemiştir : 

- Şuna katiyen kaniim ki Bitler bu 
harbi hiç bir zaman ka.zanamıyacaimıa, 
bele bu aene harbi kuanamaasa bütün 
ümitlerine veda ebnek gerektiğine kati. 

süratle yetişmesi ve itfaiye kuman- --*-- --*--

Kahire, 9 (~) - Royter ajansının 
hususi muhabiri yazıyor : Alman ve 
İtalyan zırhlı kuvvetleriyle zırhlı kuv
vetlerimiz arasında hafta sonunda 100 
kilometre kare bir çevrede devam eden yen bıamnq.hr. · 

dam B. !brahim ve muavini B.Muh- Almanlar uSluastopoln Deniz harfJi henüz bit· 
~~~;:.!eüz~:~~i!~ ;:;:_: da fJir tepe aldılar •• Sov· rıQş sayılmıyor, Japon· 
sinde ateşin genişlemesine meydan yetler nlfarlıofn ue uKa· farın aldılıları yerler· 
verilmeden yangın söndürülmüştür. leninn de meuzii Jriic:um· den f;llıarılması peJı 

Atelyelerimizin kurtanlması hu- -
susunda itfaiyemiz.in gösterdiği lar yaptılar.. uzalı görülmiyor .. 
candan alakaya gazetemiz derin Berlin, 9 (A.A) - Alman resmi teb~ Vaşington, 9 (A.A) - Star gazetesi 
minnettarlığını ve teşekkürlerini liği : Sivastopol kalesi civarında mu- yazıyor : Midvay zaferindm sonra Pa-
sunar. . harebeler devam ediyor. Ağ1r topçumu- sifikte deniz hakimiyeti artık müttefik-···--·-·-·-0---·-·•<• %Un ve büyük bava kuvvetlerimizin te- ler eline e ·tir. 

. li d ·1 . d . hak' b' g çmış sır yar ı~ e. pı~a emız ı~ ı~ te• Amerikan donanması baş amirah 
Amerikan hazırJıg"" ı pede bazı ıstıhkam.lan ele geçırmışler- King bunu Vaşingtonda açıkça söylemiş. 

dir. Düşmanın karşı hücumlan kanh ka- tir. -----*·---
Bir yılda 60 

bin uçak 
yapılıyor 

-*-Bu yıl sonunda '° bin 

yıplarla püskürtülmüştür. Keşif tanrruzlan yapan Amerikan 
HARKOIT_A w .. tayyareleri bu muharebeden daha bir 
Harkofun §lmal dogusunda mevzn mi l J fil "rmu" terdi 

R ___ , ak' kalın ç il b~n evve apon osunu go ş . 
us taarru.zı.an ım ıştır. evr en B d M' .1..- .. dafil · J 

düşman gruplan hava kuvvetlerinin yar- u say~ -:. ıu.n•Y mvu erıne aJ>?n· 
dnnile daha dar bir sahaya sıkı~mlmış- 18!'111 du!tii~Ie.n tuzağı hazırlıunak Jm· 
tır Düşmanın mevzii hücum.lan neticesiz kinı. venlmiştir: 
ka1mıştır. JAPON ÜSTÜNLÜÖÜ KALMADI 

LADOGADA Vaşington, 9 (A.A) - Şimali Pasifik 
Ladoga gölünde bir düşman ticaret durumu hakkında amiral King •Bu böl

gemisi bombalada hasara uğrattlmı§bT. gede bir şeyler oluyor• demişti. Pazar
SOVYET TEBUC.LERI tesi akşamına kadar bu sözleri aydınla
Moskova, 9 (A.A) - Bugün öğle tacak hiç .bir haber gelmem.işti.ı:.. Pearl 

üzeri neşredilen Sovyet tebliğidir : 8 Harbour muharebesinden beri şimali 
haziranda cephede ehemmiyetli. hiç bir (Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 
değişiklik olmamışbr. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) (Sonu Sahife 4, Süt l de) 

· Verv;i tahsilatı artıyor 

Fazlalık: 4,5 mil· 
yon lirayı ge4;ti 
Hallıımızın gösterdiği vatanperuerlilı ve Def· 
terdarımızın ~alışmaları güzel neticeler uerdl. •. 
Mayıs/942 nihayeti.ne kadar süren lira fazla tahsilat yap~ demektir. 

941 mall senesinde tzmirde baliye vergi Yalnız geçen Mayıs ayın.daki bir ay hk 
tahsilAtı 15789602 liradtr. Bir sene evvel. tahsilat bir milyon yilz bin lirayı bul
ki tahsilat 11257153 lira olduğuna iöre muştur. Bu sene Mayıs ayındaki tahsilSt 
bu yıl 4532499 lira fazla tahsil olunmuş gayreti geçen sen~nin Mayıs ayındakine 
demektir. nazaran 250000 lira lehte bir netice te-

Sabıka vergileri tahsililtı bir milyon. min etmiştir. 
liradan ziyade olup geçen senekine naza- Dört buçuk milyon lirayı geçen tahsi
ran 157185 lira lbir fazlalık arzetmekte- lat fazlalığının iki buçuk milyon liram 
dirki ibaliye ve salbıka vergilerinde ye- vergilere yapılan zamlardan mü.tevel-
kfuı itibariyle geçen seneden 4,689,634 (Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

fıaua subayı ue ı milyon 
flava e•i yetiştirilmiş 

olac:alı •• 

Moskova., 9 (A.A) - Sovyet tebli
ğine ektir : Pazartesi günü Sovyet hava 
lkuvvetleıi tarafından düşmanın üç sa
hil muhafaza gemisi ve bir hücum bohı 
batmlmıştır. Bir refakat gem.isi de bom

Harp vaziyetlerine asker gözile bakış 
Vaşington, 9 (A.A) - Wesleyanda 

Jorva kollejinin diploma verilmesi tö
renine reislik eden Amerika hava kuv
vetleri baş kumandanı general Amold 
düşen her Amerikan uçağına karşılık 
J aponlann dört uçak kaybettiklerini 
söylemiştir. 

ALMANYAYA HOCUMLAR 
Bundan sonra baş kumandan Lon

draya yaptığı son ziyaretten bahsed~ 
rek şöyle demiştir : 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

ba ile hasara uğratıl:mıştır. 
Hava kuvvetlerimiz er ve malzeme 

taşıyan beş kamyonu tahrip etmiş veya 
ha.sara uğratmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Siltun 3 te) 

SON DAKiKA 

"Sivastopol,, ün düşmesi 
muhtemel görülüyor 

••••••••••• 

Japonlar zehirli 
gaz kullanı

yorlar 
~ 

~ibvada iki taraf ta 
Siuastopolda Alman za· 
ylatı • Almanlar Lenin· 
gradda llarelıet ilminde 

Radyo guet~ine göre Harkof mey
dan muharebesinden sonra bütün cep---*-- helerde bir sükunet devresi başlanuşken 

Milli Çfn flüfıümeti SÖZ• bu sükunet yeniden Almanlar tarafın-
CÜSÜ IJU Jiususta dan bozulmuştur. Almanlar Sivastopola 

karşı şiddetli bir taarruz'a geçmişlerdir. 
ısrar ediyor Dört gündenberi devam eden bu hare-

Çunkiılg, 9 (A.A) - Çin sözcüsü, Jcı· ketlerde henüz bir gelişme kaydolunma
ponların zehirli gaz kullanmadıklar~ mıştır. Fakat, bir çok müstahkem nokta• 
hakkındaki iddialarına dair demiştir ki: lar ağır. toplar . t":111fından . tah~~ edil

• - Esir edilen bazı Japon askerleri- m~te~r. Bu gıbı yerlerde ı~. gunlerde 
nin fücrinde gaz kullanılması talimatııa- sen gelişme~-er be·klenmemelidir. v • 

· bul J n1 h' 1 Sovyetlenn bundan evvel oldugu ~ 
mesı unmuştur. apo arın ze ır i b' dah "dd t s· 1 .. 

kull dıkl hakkınd b' k d ı a uzun mu e ıvastopo u mu-
f.~z . . an ld ~n 'b' Ç~ ır ço b e · dafaa edecekleri çok şüpheli göriihnek~ 
1 erımız 0 ugu gı 1 • ve ya ~cı tedir. Çünkü Almanlar, şimdiye kadar 
do~toriaı:m raporl~ d~ hır gok öl~· buraya tahsis ettikleri kuvvetlerden 2-3 
lerın zehırlenme neticesı oldugunu gos- misli daha fazla kuvvetlerle harekete 
termektedir. geçmişlerdir. 

bi ~ birinin. arkasında! 

4.merikan mamulatmdan kuleli müteharl'ik son sistem tanklar 
~ Almanlar Sivastopoldaki zayiatlan-
~ (Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

tngili;: muhafaza ordusıı. teşkilatından bir kısmı tskoçyada ttınk 
hücumlarına kar§ı müdafaa nıaneııralan 'Jlaparkerı 



••• 91 ·-
Kolkola gidiyorlardı ••• 

. Akdeiıiz mem· 
leketlerinde 

ranza ue Komolos lıollıola glrmff'leta geminin zeytinyağı 
sancaıı tarafına doğru -diyorıanı... · * 

Batınında kaldığına göre bunun adı Bu dakikada artık kara görünmez ol- ispanyada llU yıJ zeytin• 
gali»a Gaytano idi ve nslen Kodu adam muştu. Ustümüzde hudutsuz gökyüzün- yağı COfı değil 
ahalisinden olan bu deniz haydudunun den ve dört yanımızda son.suzluklnra Berlin Türk ficaret da d- ,ea ·-
'.Ak enizde cereyan eden bir savaşta öl- doğru uuıyan engin sulardan ~ka bir mizdelü alakadarlara b~Idi:Ü~ er;. 
d ürülerek Lor..nzanın bu suretle Tur. şey görünmüyordu. re Akdeniz memleketle;inde zeyt~~ 
gut reis tarafından yakalandığım da bir- Bir aralık nerede bulunduğumuzu öğ- lstih.li.tı fevkali.de ve imli 1 amı tIJ" 
denbire hatırlııdım!.. renmek sevdasına düştüm ve dümen ye- Bu sebeple rekolt y rtar d 

0 
m d 1d · 

· · l' de t tarak · · . · e e o erece e ~ 
~ Ş':1 ~~lde g~ ~dırun lıfila tmutmadı- ges~ı e ın u gemmı.n seyrıru rulebilir. En büyük zeytin ve z.eytinyaiı 
gı bır:ıcık sevgilisi ben oLunaulım! Çün- tanzım e~ckle meşgul olan kaptanın müştahsili ispanya, diğer memleketlere 
k ü _Loranza bu adamın hfilen ölü bulun- yanına gıttim. ,

1 
• nazaran fazla zarar görmüııtür. Mayıs 

dugunu da ayrıca anlatmıştı!.. Aman Yar~b~: .. ~e h~u;ı ruhlu, asık ortalarında şiddetli donlar ve fevkalade 
O d L:k d · di kad b' ı:ı..;l" ve korkunç yuzlu bır heriftı bu! L ah 1 '-atu a a, şım ye ar ır ı.u. u Ben. ·ıuw· ... rd .. ~ " bald a.unı geç.en ycu, m su e çoa. zarar ver-

farkında olamadığım mUfhi! bir hakikat . mı Yaruıuı: ~ı gım~ f!.0 ugu _ e mittir. ispanyanın 1941 zeytinyağı mah-
birdenbire gC%ümUn önUnde bütün vu- h~rif ba..,,c;ın~. çevınp t.e !u:r.um.e bakma~ 1Ulü3.fO,OOO ton tahmin ediliyor. i~ 
zuhu ve olanca canlılığiyle tecessüm et- b!Je t~ne}.zul etmemiştı. O sırada gemı- yada mahsul, 940 aenesindeklne naza
mişti!.. !11Iı ~~egı:ıe çıka;ak gevşeyen ~e~ken ran çok iyidir ve rekoltenin 200,000 to-

Evct! Loranz.a beni biç sevmemişti. ıpleru;ı. duzeltm_;ge .uğr~ gemıcil~r- nu bulacağı tahmin olunuyor. YunaN. 
Yalnız Türk topraklanndan benim yar- den bınne çok agır bır klifür sa~u.. tan rekoltesi 110,000 ton olarak kabul 
dımıını temin etmedikçe kaçamıyacağmı - Domuzun oğlu.- Sana gemıcilik. ~ edihnektedir. 
dllı,"'Undü;ü için bir oyuncu kız tavn ta- y~kışwnuyor. Korsanl~ yanına gı~ıp ---o---
kınmağa ve kendisini beni sevmiş gibi kure~e ~apışsan belkı de ibunu daha ıyi •• 
göst rmeğe mecbur olmuştu! becerırsm... . . · ı . ~ ov t ) • 

Ah be b ---·, lm,,.,. ... di Çabuk ibltır şu ışı ... Yoksa direge çı- are men enn 
, n unu ~ o ~- şun ye kars . kaf tlat ı ~ • k da h · c k ed • tim., 0 daki aın senın anı pa mm ... 

a r ıç aı:_ ~enuş •·•. . . - Kaptan böyle dedikten .cıonra tekrar ki• Q ı • 
knda tutuldugum ofke .:v~. b~ sa- çirkin bir gemici küfürü daha fırlattı. na 1 iŞ erı 
r~ şa~~ınl~k o kadar ib~y~ktu ki b~rden _ Civani kaptan!.. Şimdi biz acaba 
bıre ~ozle~~ kararır gıbı ~ldu. Egcr ~o ıhangi sulardayız?.. *·---
smıdn gemının borcıa:mclaJ? poınnakhgı Herif sorduğum bu suale ne cevap MU-RACAAT ŞEK(LLERI ALA 
tutmasaydım, ~ aşagı denıze yuvarlan- verse beyenirsiniz? ... Elbac;an dağların- . • 
nw: nlacaktım . da avladığım ayılann homurdanmasını KAOARLARA B1\.0IRILOI 

F akat bu atlattığım tehlikenin bana andıran kalın. bozuk bir sesle manasız 
yardımı dokundu. Kendimi bir az topar- bir kaç kelime söyledi. Acaba demin ge
laınağa muvaffak oldum. miciye yaptığı gibi herif şimdi bana da 

Bi r rüyadan uyanmış gibi şaşkın ~ş- küfür mü ediyordu?_ 
kın etrafıma ıbakındığım sırada Loz:nn- Bunu tayine muvaffak olamadığım 
za ile konsolosun kol kola girdiklerini ve için biç sesimi çıkarmadım ve oradan 
benimle meşgul olmağa hiç lilzum gör- hemen .ayrıldım. 
miyerek kayıtsız b ir vaziyette geminin 1ştc işlediğim müthiş kabahatin şimdi 
sancak tarafına uzaklaştıklarını fark ben cezasını çekiyordum! Bu geminin 
ettim. içinde benim vaziyetim kapana dü,şen 

Aman Yarabhi! .. Şimdi ben ne yapa- bir farenin durumundan farksızdı! Et-
yım? .. rafıını hiç sevmediğim, hoşlanmadığım 

Gemi engine doğru açılmağa devam kaba saba, yabancı herifler sarmıştı. 
ediyordu. t.tç yanımızı sonsuz mavi su- Bunların hepsi de ne kadar zaJirn, vahşt 
lar kuşatmış bulunuyordu. Yalnız sağ mahlUklardı! Civani kaptan bir cana
tarafımızda, bir kaç saat önce aynldığı- var kadar vahşi ,.e merhametsiz görünü
mız Türk arazisinin kıyılan, bizden bir yordu .. 
kaç mil uzakta olarak, belli belirsiz bir Yorgunluktan kan ter içinde kalan 
şekilde görünüyordu... zavallı korsanların sırlların<la kanlı iz-

GözUmün önUnde beliren ibu sonsuz- ler vücuda getiren tel kamçılann şakır
luk manzarası ne kadar aciz ve nasıl tısını sık sık duyuyordum.- Ve müslü
çaresiz bir vaziyete dilştüğümü bana man olduklarını tahmin ettiğim bu 
apaçık gösterecek derecede canlı bir ma- adamlara pek ziyade acımaktan kendimi 
na ve derin bir vuzuh taşıyordu. Bu va- alam1yorum. 
ziyette Loranzaya ben ne yapabilircıim? Bune insafsızlık, ne büyük bir vahşet
Hiç sesimi çıkarmamak ve aldırmamak ti! .. Bu biçare korsanlar da bizim gibi 
lbenim için en doğru bir hareket olduğu- insan değiller miydi? .. 
nu düşündliğilm için kendimi zorlıyarak Clvani kaptanla mütbi§ gemicilerin 
soğuk kanlılığımı muhafaza ettim... onlan insan yerine koymadıkları mey-
Akşama doğru gemi rotasını tebdil danda idi F.ıı ağır işlerde kullanılan 

etti. O zamana kadar batı istikametini hayvanların bile tahammül edemiyeceği 
takip ederken yolunu değiştirmek için eziyetleri, ~en.celeri bu :zavallı esirlerin 
birden bire dümen kırarak bqını şimal üzerinde tatbik ediyorlardı •.• 
cihet ine çevirdi. - B 1TMEO1 -

Verilecek yakacak zam
arı tespit edildi 

-*-Sıhhi ve ailevi sebePfer dolayısiyle 
başka yerdeki mektebe nakillerini iste
yecek öğretmenlerin müracaat şekilleri 
hakkında maarif müdürlüğü tarafından 
1-tün başöğretınenliklere bir tamim 
gönderilmiştir. Vil&yet d!§ı için yapıla
cak nakil müracaatlan 20 Hazirana, vi
layet içi için nakil istekleri 20 Temmuz 
1942 tarihine kadar kabul edilecektir. 
Nakil isteği sıhhi sC'beplerden ise istida
ya memleket hastahanesi sıhhl heyetinin 
bir raporu bağlanmak gerektir. Aynı za
manda nnkil isteyenler, harcirah aramı
yacaklarını da islidalarına yazacaklar
dır. Bu gibi öğretmenler, tatilde olura
caklan yerin adresini yazıp maarif ida
re.~ine bildireceklerdir. tstidalar, ibaşöğ
retmenlere verilecek ve oradan maarif 
müdürlüğüne gönderilecektir. 

--.... -•• o,,,,,,,,,..--
inhisar itlaresi kah

ve çay alıyor 
-*-İnhisar altına alınan çay ve kahveler 

için beyanname vermiş, fakat ellerinde
ki mallan henüz sabn alınmamış olan
lar hakkındn alrutadar vekaletten şclıri
miz inhisarlar başınüdürlüğline bir emir 
gelmiştir. Buiıda Haziranın 15 nci gilnil
ne kadar aliknlılann başmüdürlüğe mü
racaat etmeleri ve tacirler elindeki çay 
ve kahvelerin idarece satın alınacağı 
bildirilmiştir. 

---o---
l2'ALYA VE JSVİÇRE 
iLE rJCARETJMİZ 
Türkiye - İtalya arasındaki 29 ilkkl· 

nun 1936 tarihli ticaret ve seyrisefain 
Zamlar iJfı teırlnden mart sonuna Jıadar muay- muahedesinin 1 son kanun 1942 den iti-

yen ~erlerdeld mernar ue subaylara uerfleceft-= ~ ın:~~!:U:- ~~~ 
Ankara, 9 ( Hususi ) - Bu senenin ban, Aşkale, Baıkalc, Viyadın. Doğu kendiliğinden birer senelik devreler için 

martında memur maaşlarına yapılan Bayezid, C.evart, Göre, Gölbınar, KQ- uzamak şartiyle bir sene temdit edile
zam arasında 1500 rakımdan yük.ek çak. Mclazkird, Müradiye, Nazimiye, ceği hakkındaki anlaşma şehrimizdeki 
yerlerdeki memur ve subaylara yakacak Özalp, Pasinler, Bınarba~, Palamut, allkadarlara tebliğ olunm~tur. 
zammı verilmesi de kabul edilmiştir. Pusof, Sarıkamı2. Refahıye .. Tortum. Mali borçlar karsılığı konten'an ka-

Maliye vekaleti nerelerde ve kimlere Şavşak. Takman, Vartu ve Yuksekova d.. dan İs . ':ıi 1 
•••• 

yak.acnk zammı verileceğini tesbit etmit- kazaları memurları ve subayları yaka- pani ıg_ın 
1 
vıçreye b:pıla~~ uzum 

tir. Bu karar 111ucibince Ağrı, Bitlit, Er- cak zammı alacaklar ve bu zam ille teş- ve ncır sat!.§ ~w.ser st dovu: veya 
zurum, Hakkari, Van, Muı. G.ümütha- rinden mart sonuna kadar yani 6 ay v~ ~1:1 ya~ılabılccegı de alak:ıdarlara 
ne vililyetlerile Ahlat, Eleşkerd, Arda- rilecektir. bildirilmiştır. ---o---

isrANBULDA 
FECİ B1R KA.ZA-
ıstanbul. 9 (Yeni Asır) - Bugün Fa

tihte feei bir kaza olmuştur, 11 yaşında 
Seniha adında bir kızcağız Fatih parkı
nın önünden geçerken bir kamyonun 
altında kalmış, parçalanarak ölmüştür. 
Şoför yakaJnnmıştır. 

- -o---

ZABITADA 

Blr eude latidlseler 
Dolaplıkuyuda manav Ahmet, kızı 16 

yaşında &adetin evden kaçmasından 
muğber olmuş, karısı Zehra ile kavga 
etmiş ve eline geçen bir bıçakla Zebra
ya saldırmıştır. 

Araya giren Hihni kızı 18 yaşında Me
lek bıçaktan on günde iyi olacak dere
cede yaralanmıştır. Ahmet tutulmuştur. 

HARİÇ2'EH 
Hal lstenillyor .. 
Macaristanda çalışan bir firma, soğan, 

domates salçası ve sebze işi üzerine İz
mirdelti tacirlerle iş yapmak istediğini, 
İsviçredcn bir firma tütün satın alaca
ğını şehr:imlz ticaret odasına bildirmiş 
ve tacirlerimizin adreslerini istemiştir. 

FilL'>tinde çalışan bir firma da İzmir
deki tacirlerle Arı peteği ve bal üzerine 
iş yapmak istediğini bildirmiştir. 

~~--~~~~Na 
------· *·--~~ 

Günden güne 
.!z~~ sabşlan . ,., ·~ Ağırlaşan bir 

• 1 

lngilizler zeytinyağı ve Durum~adır 
Palamut ta aJ-yorıar retle de\•:ım(~.:!~,~ez~ s:r~~~e-

reden umduldan yardımı cören Ruslar 
'>ft!IE •"* 'fff ,a.. Almnn darbcsınc mukavemet etmekle 

-t--Wz t' b' liv· 230 - - B:._,._ • . . :lmlmıyarak onun savaş kudretini tahrip 
•• ~'C ıcaret ır gıne O ton :liuıır .:u;wrm bır kısmının daha sat~ için edeceklerinden de emin görünüyorlar. 
üzüm aa~~dığuıı yazmıştık ~eor aldı- gorilşufolel'e 'dev~ edilnlektedi:r. Sir Shıfiord Krips Rus orausunun 1941 
ğımıza Gore ayrıca 500- ton uzunı satın 1ııgiliz..~arct ibirliği, ayı:ıca zeytin ya· deki ordunun tam iki misli olduğunu, 
alınacak, kızıl ay ve enternas~onal kızıl ğı ve. palamut da satın almaktadır. b .. ·1 h' d k dr ün. Alın la c--Y 
iıa~ vas.ıtasiyle Yunanistana ·verilecek 0~ c ır ev u e an n ı:ızııı 
halka dağıtılacaktır. ' 1Ar:acatç.ı1ar son zamanda bir !kanunla endişeye. dü ümı ine hayret edilemiye-

2300 ton üzümün 1300 tonunu İzmir ıı:ttır~ Ölan :ihracat vergi.si lıak"kında ceğini si>ylemiştir. Diğer saLilıiyctli 
üzüm ve incir tarını salış kooperatifleri tiraret vekiileti nezdinde teşebbüste bu- Aııglo Sakson şahsiyetleri harbin sona 
birliği verecektir. 1000 tonu da ihracat- lunmuşlardır. lhracatçı tacirlerin isteği, ermesi için Alm:ınyada bir ihtilal çık· 
çılarımız arasında taksim edi.lmi§tir. üzüm ve incirde :ihraeat vergisinin in- masını beklemek doğru olmadığını bu 

Piyasada 12000 ton kuru üzüm vardır. dirilmesidir. Jıal'bin ancak harp cephelerinde kazanı

BELEDİYE 
Reisinin teftişleri 
Belediye reisi Reşat Leblebicioğlu, 

dün Halkapmaroa yeni yapılmakta olan 
kesme taşlı yol, Halkapınar bataklığını 
ve hava gazı fabrikasını teftiş etmiştir. 

İz.mirin beş büyük fabrikasının bu
lunduğu yerde mühim bir ihtiyacı karşı
lmnak için yapılan yeni Halkapınar yo
lu lıışa.atı haylı ilerlemiştir. 

Belediye reisi, şehirdeki fınnlarda ek
mek durumunu da tetkik etmiştir. __ ,,.,..,_,,.o.,,,,.,,,,--
KjlfiN AMPVLCI 
DE l'EMIH EDiLECEK 
Dün de kaydettiğimiz gibi şehrimiz 

eczalıanelerinde muntazam şekilde kinin 
satışı temin edilmek üzeredir. Kinin am· 
pülü temini için de teşebbüslerde bulu
nulmuştur. Çünkü bir çok eczahanelerde 
kinin ampülü yoktur. 

---o---
PamııJılarda hafere •• 
Torbalı ve Bergamada pamuk mahsu

lünde bir haşere görülmü,ştür. Yerine 
acele mücadele memurları gönderi4niş
tir. 

YENİ BELEDİYE 
intilaalJatına doğru 
Dahiliye vekilliği önUmüzdeki sonba

harda yapılacak olan Belediye meclisi 
seçimleri hakkında valiliklere bir tamim 
göndermiştir. 

Bunda belediye mecli..i seçimi için 
belediye kanunu hilkUmlerinin şimdi
den gö7. önüne alınarak gerekli hazır . 
lıklara başlanması hakkında beleôiyele
re icap eden tebliğin yapılmasını bildir
mektedir. 

-----o---
Çuuaı ue ftancwiçe 
Dağıtılacaıı •• 
Ticaret vekilliği, tüccar ve ınüstahs\· 

Un çuval ve kanaviçe ihtiyaçlarım kar· 
şılamak için bir müddetten beri yap
makta olduğu incelemeleri bitirmiştir. 

Vekillik yakında alacağı bir kararla 
her .valilik emrine gerekli mikdarda çu
, .. aı ve kanaviçe kontenjanı ayıracaktır. 

Valilikler, kendi hudutlan içinde çu
val ve kanaviçeye ihtiyacı olan tüccar 
ve müstnhsill ve ihtiyaçl::ınnı tesbit ed~ 
rek buna göre tevziatta bulunacaklardır. ---o--

DÖR2'EKMEK 

lacak za1erlerlc neticeleneceğini tclaar 
etmektedirler. Göriiliiyor 1d miiffcfildcr 
Almanyruıın iç cephesinde bir çözülnıt
den ziyade ordu satlannda bir cözülme 
bekliyorlar. Alınanlar da aşağı- yukan 
ayni ümidi beslemektedirler. On1ann 
düşüncelerine göre, Kızılordunun hirbi
rini takip edecek olan Alman darbeleri· 
ne ııe mnddeten ne de manen mukave
met etmesine imkan yoktur. 

Bu knı,ılıklı limitler beklenen fa:ırru
zwı neden J.at'i bir mahiyet taşıdığını 
anlatmaktadır. 

ŞEVKE'J' BİLGİN ---o--
Anıt - Kabir 1JrO
jelerinin birin

cisi seçildi 
·- --*---

Emin Anıl ue Orhan Al'• 
daya alt proje birindli• 

ği kazandı.. 

----o---
BORNOVADA 
YENJ BİR YOi. .. 

Ankara, 9 (A.A) - Başvekaletten 
tebliğ edilmiştir: 

Kartımn fafıayesi. ı - Ebedi Şef Atatürk için yapılacali 
Keçecilerde Şevket oğlu Nm:t Şengül Anıt~ Kabir projes~ ... fetkilt ~en.!~ 

ve Albdullah oğlu Hıı.ır Heptosunlar, ça- iıeye.tı tar~ından .miikMat:- Jayik go~
l~ıklan aşçı dükkanından 4 tane ekmek len üç pro1eden nıımar ~ ~ ~ .dö: 
kartt alarak yüksek f'ıatla sattıklan id~ çent Orhan. . Ardaya aıt proıe bınncı 

Bornova ibelediyesi, Bornov,ada Ata
türk caddesinin bordur ve katranlanma 
işini 7000 lira üzerinden münakasaya 
çıkarmıştır. 

diasiyle milli korunma mahkemesine ve. 
01~~~-~l~ışUr: B 'X7--- Kr 

rilmişlerdir .tUUlöll. mımarı . ~ ogere ve 
· İtalyan mimarı Arn.ald ve Poçiniye ait 

ARTIK HEP BUGDAY EKME· HARP VAZiYETLERiNE AS· 
61 ÇIKARILACAK KER GOZfLE BAKIŞ 

(Başfarafı 1 inci Sahifede) (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
ekmekleri çok beyenmiştir. Bundan son- hi daha kolay telafi edecek Clurum,dadır· 
ra çıkarılacak ekmekler dalına ekstra lar; Ruslar bu imüulara malik değildir
ek.c;tra undiın olmıyacağı için bu nefase-- [er• ikmat1erini denizdeıı yaprnağa mec
ti haiz bulunınıyacaha da yalnız lbuğ- burdurar. Bu nakliyat iae Alman uçak
day unundan yapılacağı için yine iyi lannın sık sık taarruzlanna maruz bu· 
olacaktır. !anmakta ve çok zayiat venneittedir. 

HUBUBAT MOBAYAASI BWM!an ba§ka Ru.alar bir avuç toprak 

diğer iki proje ikinci sa~. 
2 - Esasen projelerden biç birinin 

doğrudan doğruya tatbika elveı::Şi ol
madığı ve tadile muhtaç bulunduğu jü .. 
ri raporunda tasrih edilmiş olduğu cl .. 
betle birinci olan projenin de tatbik edil• 
memesine bu husustaki talimatnamenin 
18 - 19 ve 20 nci maddelerine tevfikan 
karar verilmiştir. 

3 - Anıt-Kabir projesinin müsabw
da birinciliği kazaruın proje sahibi de da· 
bil olduğu halde 'bir mütehassıs heyete 
yaptırılması mukarrerdir. Toprak mahsulleri ofisi İzmir şubesi, üzerin.do kurahil'Clikleri bir kaç. hava 

dünden itibaren vilAyetimiz hububat is- meydanından uçtuklan halde; Alman- -----0---

tihsal 'bölgelerinden hububat satın alma- lar Kırun yanın adaanda kurdukları pek VERGi TAHSILA Ti ARTIYOR 
ğa başlamıştır. Bunun için müteaddit çok hava meydanlarından hava "uvvet• 
ekipler faaliyete sevk etmiştir. Buğday- leri uçunh'ilmekted.Uler. Bu sayede Si· (Bn~tnrafı 1 inci Sahifede) 

1ar kilosu 13 • 13,5 ve 14 ku.rU§tan satın vutnpol harplerine daha fazla Alman littir. 
satın alınacaktır. uçakları girebiliyor. İki milyon yüz altmış bin lirası da 

Ofis, billıa.ssa cenup ve orta Anadolu Görülüyor lcl Almanlar her bakım· maliye teşkilitırun mesaisini kolayla~· 
vilayetlerinden faz.la hububat satın al- dan düpnanlanndan üstün Clunımda bu- mak hususunda münevver İzmir halkı· 
makttıdır. !zmir halkının ihtiyacı için lunuyodar; bu Sebeple Almanlann Si- nın g&terdiği alAka ve vatanperverlili 
lüzumlu stok, kısa zamanda temin edi- vutopol mWıtahkem mevkiini ve üsaü- sayesinde elde edilmiştir. Biltiln vergi 
lecektir. nü elde etmeleri imkanı kuvvetlidir; bu niSbetlerinde terakki kaydedilmiştir. 

DA.OITMA. BtRL1KLERt hadise beHOde yakın bir &ti de gerçek- Kazalarımız dahil olduğu halde hal.iye 
ETRAFINDA leşmiı olaoakbr. Ukin Almanlann da vergUerinde vasatı tahsilAt ıUsbeti yüzde 

Dün akşam üzeri C, H. P. Merkez bi- ağır zayiata uğramalan kuvveti bir ih- 98 dir. ttira.tlı olup henüz neticelenme-
nasmda vali vekili B. Nıni Ataym reis- timal içindedir. m.iş veya terkinleri tekemmül etmemiş 
liğinde bir toplantı yapılm.ıştır. Parti 1q- l..ENINGRADOA kısımlar tahakkuk yekUnlarından tenzil 
kilatı reisleriyle dağıtma birlikleri aza- Almanlar Le~Ml cephesin'de· de edilirse lbu nisbet yüzde 99 ll gcsecek· 
sının bulunduklan bu toplantıda dağıt· hareketlerde bulunuyorlarsa da bu, Si- tir. 
ma birlikleri vasıtasiyle halka yapıla- vastopoldaki kadar kuvvetli ve liddetli Sabıka vergile.rinde geçen senekine 
cak muhtelif iaşe maddeleri tevziatı, değı1dir. Esasen l..en.ingradın düşürül· na.ıaran bir tbuçuk evvelki senedeltine 
petrol, ekmek karılan dağıtma işleri mesi. VolkhoEdan Ruslann doğu tarafı- nazaran iki misli bir fazlalık kaydedil· 
vesaire hakkında görüşmelerde bulu- na doğru çok uzUlan. atılmuile müm- miştir. 
nulmuştur. Vali vekili dağıtma birlikle· kün olabilir. Şimdiki dmuma. göre bu İzmir defterdarlığı tahsilatındaki faz .. 
rine veril~ vazifenin ehemmiyetini an- da pek mümkün tkğilcljr. !alık üç senenin rakkamlariyle mukaye-
Iatarak bırliklerde vazüe alanların hal· LlBY ADA se edilerek gösterilecek olursa: 
ka hizmet noktasından feragat ve feda. Llhyada Naythiriç. bölgeamde tqelj.. 939 senesinde 8556298, 940 senesinde 
Urlıkla çalışmalarını tavsiye etmiştir. bib ~en Almanl&nn eline ıeçmiJtir. 11257153, 941 senesinde 15789602 liralık 

Geçen defa yapılan pirinç tevziatında Yeniden her .iki tarafın da tank ve piya• fazla tahsilat vardır. Ve 939 senesinde
tzmirdc bazı ailelere pirinç fişi verilme- de kuvvetleri aruında harp ba§lamqtır. kine nazaran tahsilatta başta defterdan· 
diği ve bunların milracaatlarında da Cenupta Birellıakimde de Rommel ta- mız olmak iizere maliye memurlannnzuı 
kendilerine «pirinç tevziatı bitmiştin arnız halindedir. Fakat bu hareketlerde çall§tlla1ar:iy1e bir misli fazlalık olduğu 
cevabı verildiği haber alınmıştır. Bir kayde değer bir ~.Y elde edilmiı değili- görülmektedir. 
daha bu gibi hallere meydan verilmeme- dit. YERLİ CAM 

imalatına doğra.. 
İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Paşabahçe

deki şişe fabrikasına ilfive edilecek cam 
imallltı kısmının projeleri hazırlanmış
tır. Yeni atelyelerin inşasına yakında 
başlanacaktır. Cam yapacak makinele
r in Almanyadan getirilmesi temin edil
miştir. 

JJO lira için .. 
Keçeciler caddesinde Habip oğlu Meh

met Ali, tanıştığı Mehmet oğlu Hilseyi
nin 110 lirasını dolandırıp Menemene 
kaçbğı iddinsiylc orada tutulmuş, üze
rinde 95 lira bulunmuştur. 

si için tertibat alırunası kararla'itınlm~· İngilizlerin asıl müdafaa hatlari üze-
-o--- tır. rinde muharebeler biç bir ııeliıim gös- wm11111111111111111111111111ıııın1111111111111111111111~ 

ViUiyetin biitcesi * teremez.ken bir nııillz kolu Sedvanide : Ankara Radyosn E 

Bir laıl'sızldı .. 
Gaziler caddesinde Mehmet Şen ve 

Mustafa; Süleyman karısı Arifenin evi
HJnt teırii meclisinin ne girerek bir beşi bir yerde, iki takım 
toplannuuı yine ftaJdı elbise ve bir sruıt çaldıklan iddiasiyle 
B:ınkok, 9 (A.A) - Hint umumi va- tutulmuşlardır. 

---------------------------------------li si Hint teşrii meclisinin toplanmuı ı·NGİL2'EREDE 
943 senesinin 30 eylülUne talik edildiğ.-
ni söylemiştir. Bu içtimalar birbiri ardı Çay tafldlt edildL 
üç Jcfa talik edilmiştir. Londra, 9 (A.A) - 17 hazirandan iti· 

--~--Aıııw~o..---- baren beş yaşına kadar olan çocuklara 
ÇEK DEVLEr REİSİ çay verilmiyecekür. 
Haydrihin cenaze İngiliz iaşe nazırı bu hususta demiştir 

ki: 
ntef'Cl.Slnainde- o: - BüyUklere verilen çayın azaltıl· 
Prag, 9 (A.A) - Bobemya ve Morav- mns:ı bahis mevzuu değildir. Stoklan 

ya devlet reisi B. Haha ile diğer hilkü· muhafaza için elden gelen ya~ .• 
met azası Be.rline giderek Haydrih:n Japooyanın harbe girmesinden evvel 
miUi cenate törenine iştirak edecekler- toplanmış mühim çay stoklarımız var-
tiir. dır .. ı 

tasdlfı edildL P1R1NÇLER NEREDE ? Rommelln tali ikmal yollanna kaJ'Jl mu- E - = 
Vilayetin 1942 senesi bütçesi, yük.sek GQztepede 77 nci sokakta 8 sayılı ev- vaffakiyetle taarruz etmektedir. Kahi· = eucu~ NKO NEŞRiYAT = 

tasdika iktiran etmiş, dahiliye vekale- de oturan A. Orcan imzasiyle aldığımız breye göre. Mekilide ve Akromada da § § 
tinden vilAyete iade olunmu,.c;tıır. Yeni mektupta dağıtma birliklerinin fişleriyle una Mn.zer hareketler vardır. trmmııııııııııımmımmmmııııımımıımııııını 
bütçenin deıtıal tatbikine ba§lanmıştır. tzmir halkının bir kısmının pirinç tevzi- Her iki tarafın da birbirinin arhJ.arı- 730 Program ve memleket saat ayarı. ---o--- atındaıuistifade etUği, fakat kendisinin na düpnesi gibi bugünlü karma. karışık 7.33 Müzik: Radyo salon orkestrası 7.45 
BU HAF!' A pirinç ilamıyanlar arasında kaldığı bil- durumdan nasıl kurtulacaklan merakla Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa-

dirilmektedir. Bu yurtdaşun.ız, hakkı bekleniyor. lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 
Y APJLACAK MAÇLAR olan pirincin nasıl verileceğini sormak- Son tta alınan hir habere göre Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Cumartesi günU yapılacak olan roüsa- tadır. mndenb~ tnrB~lh}~ l:ı;~lg~ebeinl;ila,1bir- Müzik: Türküler 12.45 Ajan.'I haberleri 

bakalar şunlardır: . ırc ıre · ıı.ıum. 0 .~e e~- 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve türküler .. 
Saat 15 tc Voleybol, Yün Mensucatı~ Ma"'lad~·~~";;eıe oldu ~· Burası İngiliz mudafaa ce~~· 18.00 Program ve memleket saat ayarı, 

Kn~yakn arasında, hakem Besim.. ~ nın en cenup kanadıda: l:ıuradalcl Hur 18 03 Müzik · &dyo dans orkestrası .. 
Saat 16 da Hentbol.. Demirspor _Yün Muğla, 9 (A..A) - Saat 11,10 da ol- Fransızln~ Almanbra karşı §iddetle harp 18:45 Milzik =·İnce saz faslı 19.30 Memle-

dukça şiddeUi bir yer sarsıntısı olmuş- otmektedırler. Bu kanadın kopanlmaaı . h . 45 
Mensucatı arasında, hakem Cevat.. tur. Hasar yoktur. Rommele geniş bir fi old ... . • ket at ayarı ve a1ans aberlerı 19. 

Saat 17 de Bnsketbol.. Göztepe. Şark K ft" d atleti hi fngiliz müdafaa h~~ g~~ Serbest 10 Dakika .. 19.55 Müzik: Hicaz 
Sanayi arasında .. Hakem Sait.. O .,a G zm sini icap ettirmesi ihtimali de vUd r makamından şarkılar 20.15 Radyo gaze-

Pazar günU ynpılacak müsabakalar CJa lıirincifijl nWSabafıaJarı __ 
0
__ 

1 
• tcsi.. 20.45 Müzik. : Bir halle türkUsil öğ .. 

şunlardır: y ısı ödii reniyoruz.. Haftanın türküsii 21.00 zıra-
Saat.15 te Voleybol.. Demirspor-Göz· Konya. 9(H::,f ') - Bölge atlc- unan an ile ltÇ nt takvimi 2L10 Müzik : Şarkı ve tür• 

tepe arasında, hakem bet.. tizm birinciliklednde Kuleli birinci, Er- V el'me fıanunU... killer 2L30 Konuşma (Sağlık saati .. ) 
Saat 16 da Hentbol.. Şark Sanayi-Kar- kek lisesi ikinci, Gençlik kulübü 3 üncll V~ton, 9 (A.A) - Birleşik dev- 21.45 Müzik: Riynseticümhur OOiıdosU .. 

şıyaka arasında, hakem Cevat.. gelmiJt.ir. Derece alan atletler Afyon Jetlerle Yunanistan arasmda k:iralam!l 22.30 Memleket saat ayan, Ajans haber-
~aat 17 de, Bnskethol. Altay - J\t~ grup birinciliklerine iştirak .decekler- ve ödüns verme kanunu mucibince bir lcri ve borsalar .. 22.45 • 22.50 Yarınki 

ıu-asmda.. ,hakem Kemal.. dir. anlaşma pro;esi iınzalannı.ıştı. program ve kapanış .. 



e:• .,,..,. c:-..... .. 
iataalnd Sddli Müesseseler Aıtaat •• N D· 
slltrne lıomlsyonandan : 

Muhammen Sata M. lıeaUnat 
Cmsi Azi Çoiu Lira Kr. pıldi 

ffesilmi:; ö'i:lun 2 f ez 3 J 36 çeki 9 34 2196 83 kapalı 
K41!silmemiı oC!üo 1000 2000 çeki 8 82 1323 - kapalı 
Maagal kömürü 35600 5.7250 kilo - 11 472 32 bpab 

Sıhfıi ınüeueselerin odun n kömür ifitiyacı kapalı zarfla elcültmeye kanul
m°'tuı. 

l - Eksiltme 26/6/9•U cımıa günil eaıat l ... 30 Cla CePloilunda Sahhat ve 
f9*ai MuaYelliet müdGrlüjil biDa.smda toplanan ltom'i.,,.onda yapdacabr. 

2 - Mnbaınraen fiat ve muvakkat teımiutlan bıpl.annda aa.t-ilmiftir. 
3 - istekliler şartnamesini çal!§ma .günlerinde komisyond• görebilirler. 
.f - istekliler 1942 yılı ticaret odası vesibaile 2490 eayalı kanunda yanlı 

'VesiLlar Jle b.a ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka nıektubile ka
tııalJ. 2arflannı ihale saatından b ir saat e..ve) ltomisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri. c6244~ 10 IS 20 25 .3239 (1443) 

FRlflSIZCl VE EDEBiYAT 
MUALLiMi 

Osman Adil 
Pariste tahsilini ikmal etmif 

mubanJrinııha 

llUıtACAAT : Tlıcaret LUıesi itt!
.satinde Savel tütün de u.. 1-3 

Od iJJGiLIS DElfiMI.· 
rısı urııuı.Mıf .. 
Roma, 9 {A.A) - İtalyan ~bliği: 
Akdenizde ôir nwhribimiz bir düş

man clenizalbsuu 1-tumıftır. Diler .bir 
denizaltı da deniz bpf uçaklarımızın 
hücumu ile batınl.ınqar. 
Hqmla ,,,,,~ 
zayiatı ne ........... ? 

....... , 
atlDlllJf!'!!llllD31 llllDJlll~llllDDDllllllllllllDlll!_llJ!lllDI 

·81JM'BRBANll PLIK VE DOKUMA PAllBIKat· 
UJU JlflB$SESE•i ERBOLi BEZ FABRiKA 
Si HVDVRLVO'llNDElf : 

Fabdkaınızuı .Uprüntülerinin senelik mikdarı 15/ Haziran/ 1942 pazartesi 
ünii. Mat 1 .f de açık arttırma suretiyle •tılacakbr. Sene .. tahmini deler .W 
ondar. Belaer kilosunu!\ mulıamıaen fiatı iki kul'Uftw'. Taliplerin mezkU.. gün 
e IMlta fabrikamıza müracaatları illn olunur. 1 - 3 

Roma, 9 (AA) - Mayıs 942 içindeki 
balyan zayiatı ölü, lM5 yaralı ve 400 
kayıp olmak tizere eeman 2375 tir . 

. ................................................................................... .. 
1Z10R BKLEDmsnmEN: ~ Devlet Demır Y oliarınaon i 
-1/6/942 tarihinden 30/11/942 tari- •••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••• .. : 

hine kadar döşeme ve JAiım tamiratı ile 1ZM.1R 4 NCU tORA MFMURLU- fKOJfOR 'Z'AJIJfiJ. VE 'Z'ARL"İYESf .. ) ;>) 
puklann bakımında tek yi1lt araba.siyle CUNDAN: D. D. YbLI.ARI 8 NCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Jı:am,on çalıjtınlmuı işi. yazı ifleri mü- F.ski viJ.Ayet evrak mukayyidi iken 1 ........ izin Nailli deposu ile Alqehir, Ortaklar sundurmalanna bir se----._---------------------------a dilrlülündeki keşif ve şartnamesi veç- halen ikametaAıhı ~ul bulunan Halil nede eelecek tahmini miktar lan al&iıda yazılı maden kömürlerinin tahmil ve 

...... l'lem•el ve Sanayi Odasından : hile bir ay müddetle pazariıla bırakıl- Kemal oğlu R•t tarafına: tahliye itleri açık ek.Utme suretiyle, prtnaı;a!Jler veçhile 22/6/ 942 günü saat 
... ..,, ,,,..se ,,,,,,..,,ac:tfarnnn nazarı dJlıfUlffne: mqıtır. Keşif bedeli 6288 lira muvakkat Hazineye ilima müsteniden borçlu 15 tıe Al-.nca.kta itletme binuında ayn ayrı sıraaiyle ihaleleri yapılacaktır. 

o+ ız mec:lWnin 5/6/1942 tarihli toplantısında; fabrib1ıarda pre.elene- ieminatı 471 lira 75 kuruştur. Taliplerin ·bulunduğunuz 42 lira 66 kuruş ile faiz f ıt~rin qağıda hizalarında gö.terilen muvkkat teminat makbuzlarile 
~~- a,.)yalannın kanaviçe bafl.ıklanndan bir tanesine yakandan ap.ğı· teminatı öğleden evvel iş ba1*MJna ya- ve ücreti vekaletin tahsili için yapılan muayyen va.kitte komisyonumuza gelmeleri lazamdır. Şartnameleri iıletme 
.___.sara ile :fabrikanın ismi veya tescil edilmiı alimeti faDbaı. bulunduğu tınrak makıbuzlar.iyle 19/6/942 dahil takip üzerine ikametethınızm meçbuli- kaleminde ve mahalli istuyon ,eflerinde görülebilir 
.._,ve.va bubaoın UinL ömek1eri odamızda mahfuz tip manalarından ait "tarihinden 3/7 /942 tarihine kadar hafta- yetine binaen icra emrinin illnen tebll· fı yeri tahmini Kömür miktan Muhammen bedel M. teminat 
~ve araları ulki bit çizgi i1e ayrılmak BUretile o yılm balya 8ll'a numarMI ve nın. Pazartesi, Çarpıxıba ve Cuma gün- ~e karar. ver~tir, ~':1 icra emı'i~~ tahliye tahmil tahliye tahmil 
I ' 4ım idul edilc:liii •ne tarihinin siyalı renkli sabit boya illa bWunmadığı leri saat 16 da eociimene mÜTacaatları. ıllnın tebliği tarihınden ıtibaren os gun ton ton Lira Lira Lira K11. 
~41e mümldiıı mertebe koyu bir renkle aşagıdnki şekilde yazılmua veya 5 lO 14 18 3156 (ll93) içinde borcunuzu ödemeniz lhun~r. Bu Naz.illi deposu 6000 5000 1680 1500 238 SO 
~llllnm mec:bud olduiu bnırlatbrdmııtır. Prese f.l>ribcılannın bu , 

1 1 * mUddet içinde borcunuzu ödemezseniz Alatehlr ıtındurması 6000 7000 22'40 2100 325 50 
~e lumıkeıt etmeleri lüzumu, ahi takdirde odalar kanununun be§inci mad· - Karşıyaka kilçiik yamanlar gazino- tetkik merciinden veya temyiz veyahut Ortaklar Sundurmuı 9000 7500 2700 2250 371 25 
~ mucibince haklannda takihatta bulunuacağı ilan olunur. .,,. sunda yapılacak elektrik tesbatı, yazı iade mahkeme yolu ile ait oldutu malı. 4 6 1 O 16 3131 ( 1361) 

AHMET EGE OOLU işleri mildilrlüğündeld keşif ve prtna. kmneden icranın geri bırakılmasma dair Demir yollarımızda en az kırk kifillk gruph halinde seyahat edecek amele-
IZMiR mesi veçhile açık eksiltmeye konuhnuş- bir karar getirmedikçe cebr! icra yapı- leT için IS/ 6/ 42 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere yeni bir tarife ihdas 
Akala tur. Keşif bedeli 588 lira 66 lrunıf, mu- lacağı ve yine bu müddet içinde icra ve edilmİftiı. 

t valııkat teminatı 4' liradır. Taliplerin te- if1As bnunmıun '14 ncU maddesi muci- Fazla tafsilat iç.in istasyonlara müracaat edilmesi 3242 ( ı 447) 
J 34 minatı öğleden evvel it bankasına yatı- bince mal beyanında bulunmanız ve bu- ---------------------------

rarak makhuzlariyle ihale tarihi olan lunmaz.ııaııız hapis ile tazyik olunacatı-
1942 22/6/942 Pazartesi günü saat 16 da en- ruz ve bakikata muhalif be.vanda bulu- İzmir Manifatura tevzii lıondteslnclen: 

'.Aı.la:C:Iarlann odada mahfuz tip markaların örneğini alarak bu esasler dahlo cümene milracaatlan. nursanız hapis ile cezalandınlacağıruz lzmir tehri belediye hudutları iç.inde manifaturacıla.rdan ithalatçı olmıyan 
lf..Je çıkaracllklıan markalann kağıt üzerine vurulmu~ wşer talanı kopyasını 5, 10, 15 20 3158 (1395) icra emri makamına kalın olmak üz.ere toptancılar, perakendeC<,iJer, ithal malzemea.i kullanan hazır elbiaeciler, imal et-
~ıza vermeleri )Uzumu aynca ilin olunur. 3246 ( f 444) * ilanen teblii olunur. 3243 (1448) tirip gömlekçilik yapanlar, tüccar terziler, yazmacılar, yorgancdar ve 1aplca-

1 - 942 yılı için belediye memur ve cılardan içinde çalıftığı ticaret ıubea.inde en az 1939 senesinden beri filen mua· 

,.,,..,. ~ Milddefumaınlllğlnden: 
Parla flyafla un satmalı Slll'edyle lldlfıdP yapan 

P•ıncı Hııstafa Vsıa ınalılıltm olda.. 
' Püla fiatk un .atmak 11uretile ihtikar yapmaktan suçlu lzmirin Çayırl.bah
tjeCle 24 numarada fırıncılık yapan Hemıinli lbrahim oğla Mustafa usta hak
Ja-de. !zmtr aaliye ceza malıkemeaince yapılan dW'UfllUlSı aonunda : 
~ uWt göıülea MUltafa uatanın hareketi milli korunma kanununun. 31, 

~9 /3, 6J ncii maddeaine uygun göriildüğünden S lira aitt para cezası ile meh
~ v& 1 aDn fınnının kapattlmaıına elde edilen 15 kilo un.un müsadere
lhı~ (4°"/3/ 94? sDnUnCle karar verilerek hükmün katiıe,tiği ilin olunur. 

3237 (1446), 

2082 Aslıel'f Posta KornatanfıOından : ._elim auçlu ve 2082 askeri posta komutanlıiınca hakkında ilk tabkika:t 
~s+ta olan Milisın Ören nahiyesinin Hüseyinler köyünden Hüseyin oğlu 
l.JJO clolumlu Fe9ZI Gökçenin As. ceza Mh. Us. K.muı 21 S maddeaılne tevfi· 

menkul vo g&)'Tl menkul mallanom haczine ve ayni. kanunun 1 OS nci mad· 
de ~eve Lakkında tevkif müzeıkkereai keailme.uıe ve 2062 ~. 

l:omütanbfında :isl>atı vücut etmesine karar verildiği ihtar olunur. 
( 1445)1 

' ~ Dcdmf Bnclflnenfnden : 
ar ydWt M&ıvallat teminat 
~ lteclell No. Cinll Nahiyesi Mevkii miktan Mülal\azat 

Ur"' L IC. 
60 ~ Ev Buca Buca viliyet 4 50 

... 
.117& 

• 
:tı 

bahçesi ic;inde 
E~ Buca Buca vilayet 

~içinde 
Baca Buia WA79& .,....i içinde 

3 60 

3 60 

BUCli Bura Yilbet 5 40 
bahçeei içinde · 

E• Buca Buca 'Yillyet 9 00 
hahçai iGind• 

EY Buca Buca viliyet 

Buca 

bahçesi içinde 

Buca villyet 
hahçeai içinde 

9 00 

18 00 

"t8 1 E• Buca Bıu:ia vilayet 3 60 
~ içinde 

Buca Oçkuyu
lar eobiında 

No. aJn 
Buca Çamlı 

aokaimda 
numua ala 

1 - lduei huauaiyel viliyete ait ~ .,.... .,.luıkJan melıı.J\er ve kapa nv-

= '" ..., kira bed.n.t yaadl ...ı. 1/6/942 tarlaindea 31/S/ 
ıı•ht bllar bir .-elik ldraye ver~ &zere te-didea oa gün müddetle 

• konahattm-
• 2 - MR u'• müclded 6/6/942 tariıhindee iıtiLanıa on ailncfür. Yevmi 
~ olan 1516/942 tarihine :miiedif pazartesi gümi mt 10 ela Villyet Dai-
fiat _en 111 miecle oJlıcalmr .. 

3 _ Mllftldmt ...,iNt mltlıan her aayri menkulüa laizMJncla aösterilmittir. 
•• - Kıra ,art1mmı Bifenaıek iati;realer lıer sün muilıasebei hu.u.iye vaddat 

fİllüdüriyetine mUtacaat edeLileceklerdlr. 10 iZ 3216 (1440) 

.. '* Defterct-~dclll : ?11 1 z M oi)la Hü.ırhlia tu'beeine milli enlik atlf bedelinden olası 
a.aiai ...... :pmn...la baıc:udileo birinci Karatat mahallesinin Yeni 

... llimd• Uin 629 da, 3 P9Bel eQıda m~et 22 kapa. 2-4 MUDU .. 
evtnla alui1i emval kanunu hükiimlerine te"t"flba b.t'l i.aleli için müza. ,edeaf 10 sQn cW.a temdit edllmip. 

Talipledn 18/6/942 peqembe poüsaat 1 S te ~et idare heyetine müra· 
tatlan ilin olunur. 8 10 3199 (1423) 

\ ....... ,,.,,.,..,.,. ......... : 
Oll avukat Şeme\ttia variaJeri kama Nevriye, bzlan Mesrure. Hadi,-e ve 

,. • ..._. ... arak pabeaine kazanç veqiaindea olıua 225 Ura 17 kurut borç
~temini taluıili içbı haczedilen Ahmet aia mıaballesinln MeyveteT gümrii
lii 80bimda kain 222 ada. 26 panel numaruında b.Yıth 8/ 1 O :reni kapı mı
bualı ve 1654 hl.ede 864 hlaeesine sahip olduıldan yazıhıanderlnbı tahsill 
1tJBYa1 kanana hiikilmlerine t:evfibn kat•ı ilalesi %lllUllllda m~esi 1 O gün 
""- temdit edDmifdr. 

Taliplerin 18/6/9-42 pertembe sünii saat ,IS te vi1bet idare heyetiu mii-
tac.adan ilan olunur. 8 1 O 3200 ( 1 .. 22) .. ..... ..,,...... ............ : 

c....ı oiJa Mel.met CemaJ ile Cemal km Kadriyeaia Batchmık pah-ine 
' inillt emlak •bt bedelinden olan 5.... Jira 69 kurae borçlannm temini tal.ili 
:ııamrıdıa haczedilen J nc6 Kar.tat mabalJminin Halil Rıfat Pata caclclesi (N.
l>abat) eolrap.da kala 646 ada. 113 pafta. .. pamel .ay.da mubnet 287 
•nmmarata;h eYJed tM.ili emTa! kanunu hüılriimlerine tınflba 21 sün miid
!.-Jetle miizapd979 ~-

Taliplmin 29/6/942 pazute.ı siinii sut IS te Wlyet idare heyetine müra-
caatlan ilan olunur. 8 10 12 14 3201 ( 1425) 

ı..11ır..,, .................. : 
Böliikbata Ahmet oila Ahmedin Batclarak .. • .. olan 133 lira 90 kanat C:;:" 1iabf bedeli borcunun temini tahaili ZllDllJDda h11ezec1Mn hirinc1 56-

meıLell98injn haca A1l cadde.inde klia .. 9 ada. 20 pamel D~ 
~ aaabnet 272 eeki kapa numanh evinin 3/4 lıı...i bıMili emval bnanu 
~ ......... llıYllkaa 21 IÜJl müddetle müzayedeye ~-

TeUpledn Z9 /6/942 pazarteei sünii wıt 15 te vill:ret ldaN heyetine mü-
:rac .. tt.n illa olaaar. 8 1 O 12 1.. 3202 ( 142 .. ) 

ta lr .................. : 
. lma ft -- ..... illa tüt--nda miifreclaıb yazda ...... 1.e-.. 

t-... _.. 1.ot 4-lr ~ demir bora ile 42.S kilo -. ~ biınma .. 
C:tık • ..._kok ..... taı• ._ 16/6/42 ..a. ainii _. IS 1a aleni ...._,eda 

............... Wlp oı..ı.. depodtolumm bat miidira ftZll ıi .. ~ 
~ ,..tmn.,....ıann mtlzayedqe iftfrak ettirlJmjyecek!eri ilin olunur. 

6 ·~ 309& (1401}. 

müstahdemleriyle fukaraya verilecek ZAYİ melede bulunanlann aşağıda yazdı vesikalerile birlikte tayin ediLen gün ve _. 
reçeteler üzerine (belediye birinci mm- İz.mir Yıldırım Kemal okulu 931 se- atlarda manifaturacılar birliğinin Peıtemalcılardalc..i komite içthnaında hazır 
takası dahilindeki hastalar için) ilaç sa- nesi 5 nci sınıfından alınış olduğum tas- bulunarak eVTaklanru ibraz ve kaydettinneleri ve gösterilen gün ve saatta gel
tın alınması, yazı ~leri müdürlüğünde- dilmameyi yazi ettim yenisini alaca- miyenlerin haklarından vaz geçmiş tele kki olunacaklan ilin olunur. 
ki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ğundan eskisinin hillanü olmadığını bil- tBRAZ EDiLECEK VESAiK 
konulmuştur. Muhammen bedeli 3500 diririm. 1 - Ticaret odası kayıt vesikası 
Ura muvakkat t.eminatı 262 lira 50 ku- İzmir Faik p;ışa M. 1288 No. sokak: 2 - 939, 940, 941 ve ettki senelere ait mübayaa ettiii ( idıal.edilmiı manl-
ruştur. Taliplerin teminatı iş banka.sına okul No. 223 Mellmet öztilrk fatura ) faturaları 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi (1442) MORACAA T TARiHLERi 
olan17/6/9'2ÇarşambagiinUsaat16da ff' ._,.T 1 - 11 / 6 / 942 Peıtemalcılardakl manifaturacılar. Saat 17,30 dan 19,30 a 
encümene müracaatlan. u.uw' kadar 

2 - 942 yılı belediye memur ve müa- Gazetem.izin 7/ 6/94.2 tarih ve 11220 2 - 12/ 6/ 9-42 OdunpazarındıJti manifaturacılar. Saat 17.30 dan lz.30 a 
tabdeml · le fukara verilecek numaralı nUahumda çıkan hmir inhi· kadar · 
telel'üZ:!e (tkiçeşx!:lik ve Eşre;;:; sarlar Başmüdürlilğiliıe ait 22 Haziran 3 - J 5/6/ı-42 E,refı>ata, ikiçetmelilt, Aı.ancalt ve Karşıyakadaki manifa-
mmtakalan dahilindeki hastalar için) 9~ de ibal~ yapılacak olan ~kl~!'at turacılar. Saat 17, 30 dan 19,30 a kadar 
Uiç satın ahDmM! yazı işleri müdürlü- münakasa illnı yanlışlıkla İzmir gum- 4 - J 6 / 6 / 942 Hazır elbiseciler, gömlekçiler, tüccar terziler, yazmacılar, 
ğünıdeki prtnam~ veçhile açık eksilt- rükleri Başmüd~lüğünd~.n . seı:~evbası yoqancılar ve şaplcacılann kendi aralannda seçecekleri mutemetler. 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli altında bastırıldıgmdan hükilmsuz kal- Saat 17,30 dan 19,30 a kadar TEVZİ KOMtTASl 
2000 lira muvakkat teminatı 150 liradır. dığı ve yeniden yapılacağı ilAn olunur. .. ( 144 ı ) 
Taliplerin terr,in;ıtı iş bankasına yatıra- --------------------------------------------
rak maldnızlar.iyle ihale tarihi olan lstanbul Sılalıi Müesseseler Al'ffırma ve ElısD tme Komisyonundan : 
17/6/942 Çarşamba gl1nü saat 16 da en- Cinsi Azı Çoğu Muhammen fiat M. Teminat Şekli Eksiltme tarihi 
clhnene müracaatlan. 

3 - 942 yılı belediye memur ve müs
tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe
teler tizerine (Bumahıne ve Tepecik 
mıntakaları dahilindeki hastalar için) 
ilAç satın ahnması, yazı işleri mUdürlii
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmllflur. Muhammen bedeli 
1500 lira muvakkat teminatı 112 1ira 50 
kuruştur. Taliplerin tem.matı it banka:.. 
ama yatırarak ~le ihale tarihi 
olan 17/6/ 942 Çarşamba gilnll saat 16 da 
enıcUmene m~tlan. 

4 - M2 yılı belediye memur ve müs
tabdemleriyle fukara,ya verilecek reçe
teler Dzeriııe (Karşıyaka mıntakuınd• 
k1 hastalar için) illç satın alınması yazı 
işleri mGdtırlOIOndeld prtnamest veç
hile açık ebiltmeye konulmuştur. Mu
hanvnen bedeli 2000 lira muvakkat te
minatı 150 Undır. Taliplerin teminatı iş 
t-ıkamna yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarilıi oJm 17/6/942 Çarpmba gttnil 
mt 11 da encftmene mllnıcutları. 

5 - 94.2 yılı beleciQ-e memur ve müs
tahdemleriyle fukaraya ftrileoek r.
teler üzerine (Güzel;ph mmtaJr.mndaki 
hastalar için) ilAç satın alınması yuı 
lflerl mDdtlrlilğOndMi prtDımum Vet
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 500 lira muvakkat temi
natı 37 lira 51 buuttur. Ta1lp1ertn temi
natı iş hanJcasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan l'l/619'2 Çarşam
ba günü saat 16 da enc&:oaw müracaat
ları. 

6 - 942 yılı belediye memur ve mila
f:ahd-nleriyle fukanı7a verileeek reçe
te&.- lberiDe (A1anaak mmbıbmıdaki 
hec-hr için) llAç atın almma•, ~:t 
lerl mUdtirlqande1d prtnameml 
açık eksiltmeye konuJnmttur. Muham
men bedeli 500 lira muvakkat *Awnin.M:ı 
37 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
it benk"'Dll yatırarak malrhmlariyle 
ihale tuib1 o&.n l'l/6/M2 eU'flllll>a sü
nil .. t 18 da encDnw>e mUwtları. 

31, 5, 10, 15 30il (1329) 

* 

Karaman eü 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sı~ eti 

36500 
52000 
8800 

215500 

53000 
78500 
18900 

301000 

Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 

l 56 
1 66 
1 55 
1 35 

48647 63 Kapab 24/ 6/ 1942 Çarşamba Saat 10 da .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Süt 156000 184000 Kilo 28 
Khe yolurdu 10500 16000 Adet 1l 
Kilo yoimdu 2000 19000 Kilo 52 

3996 
'141 

Kapa.il 24/ 6/1942 Çarşamba Saat 11 de .. 
Kapalı 

····~~@·····~~··········~··································· Mutbah yumurtası 297000 494008 Adet 05 2865 Kapab 24/ 6/ 1942 Ça~mba Saat 14.30 da .. 
GUnlük yumurta 170000 225000 Adet 06 

··········~··············~·································· Sade yal 36500 50250 Kilo .2 26 5817 38 Kapalı 24/ 6/ 19'2 Çarpmba Saat 15 te .. 

·····~~-·~·················································· Zeytinyap 20350 25800 Kilo 1 31 2534 85 Kapalı 24/6/1942 Çarpmba Saat lS.30 da_ 
Zeytin 13300 18950 Kilo 79 1122 78 Kapalı 24/ 6/1942 Çaqamba Saat 15.30 da.. 
Beyaz sabun 20650 28400 Kilo 88 1874 40 Kapalı 24/6Ll.94ı2 Çarpmba Saat 15.30 da.. 
Yeşil sabun 11550 17900 Kilo 84 1127 70 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15.30 da.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reçel 4550 6700 Kilo 1 31 658 28 Kapah 24/ 8/1942 Çarpmba Saat 16.15 te... 
•••••••••••••••••••··~•·••e•••••••••••••••••·~~··••••••••••• 
Beyaz Peynir 19300 28'.50 Kilo 1 05 3399 && Kapab 26/ 8/19'2 Cuma Saat 10 da.. 
Kaşar peyniri 4700 6900 Kilo 2 24 

····~···················~ Prua 30200 41000 Kilo 
T4bana 23008 32000 Kilo 
Taze bakla 8000 11250 Kilo 
Lııpenek 30800 45500 Kilo 
Tae barbunya 8300 11500 Kilo 
Ane bdm fuulya 43000 53000 Kilo 
Çah 22800 30000 Kilo 
Taze ~ 3350 5300 Kilo 
Smk domates 3500 5250 Kilo 
Yer domatesi 21400 31000 Kilo 
Sakız kabalı 1 '1200 24000 KJlo 
Patlıcan 75200 92200 Kilo 
Semiz otu 13200 20250 Kilo 
Dolm•bk biber 8200 13250 Kilo 
Kereviz 7900 10750 Kilo 
Havuç 8'100 13250 Kilo 
Pancar 8200 6850 Kllo 
Enginar 4800 7500 Adet 
Karnabahar 3500 5500 Adet 
Limon 56000 89000 Adet 
Tatlı kabak 4000 7000 Kilo 

~································· 14 
13 
20 
17,5 
25 
20 
21 
25 
12 
10 6413 55 Kapah 26/ 6/ 1942 Cuma Saat 10.30 da.. 
u 
20 
08 
20 
15 
15 
05 
10 
25 
10 
05 

- ~e otıoi>Us idareııine 400 ton • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
motorla •tm al.ınımw, yau if1eri mü- Sdıhl milesseeelerin 194% mal! yılı lhtiyaçlan olbaptaki prtnamesi veçhile eksiltmeye konulm'U§tur. 
dllrlüğündeki şartnamesi veçihile kapalı 1 - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimat 'Muavenet müdürlüiü binasında toplanan komisyonda yapılacalı:tlr. 
zarflı eksiltmeye konulmUftur. Kuham- 2 - Eksiltmenin şekli, gUn ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat teminat mikdarlan k.arplannda gtiateıilm!ftir. 
men bedeli 82000 lira muvakkat temina- 3 - Kapalı zarfta Y•P.ılacak eksiltmiler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve mtlhUrltl zarf. 
tı 5350 liradır. lbaleai 26/ 6/942 Cuma lanm makbuz mukabilinde komisyona ftmlelerl IAmndı.r . 
gftnü saat 18,30 dadır. Taliplerln 2490 'Mektuplarda teklif olunan ftyatlarm hem yazı, hem de rakamla yazılmuı kanuni mecburiyettir. 
sqıh bmmun tarifatı dahilinde hazır- 4 - 1942 yılı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile muvakkat teminat makbuz veya banka 
layacaklan teklif mektuplannı ihale gü- mektuplanm kapalı 7.8l'flarm içerisine koymalan llzundı.r.. 9 - 13 - 18 - 23 3220 (1432) 

Dil azlm! saat lS,SO a kadar encümen -.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİliİİiiiiİİİİİİİİİİİiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ riyasetine vereceklerdir. 
10, 15, 20, 24 3254 (1449) 

* - ttlaiye, if, hasta ve cenaze ve tan.zi. 
fat otomobil ve kamyonlannın altı ayhk 
cem'an 15300 litre dökme benzin ihtiya
cı, yazı işleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhi.le açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. Muhammen bedeli 4'150 lira 65 ku
ruş muvakkat teminatı 356 lira 30 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öileden fN· 

vel iş bankasına yatırarak makbuztariy
le ihale tarihi olan 22/6/942 Pazartesi 
gfinü saat 16 da encümene mUracaatlan. 

5, 10, 15, 20 ... 
TABHlll 

Gazetemizin 5/Haziran tarihli nü.sba
amda ~ itfaiye .iş wsair o~ 
mal>il ve kamyonları için alınarak ben. 
zbı mikdan 15300 litre iken tertip ha
tMı olarak 15300 lira yazılmlfbr. Tuhilı 
o11m1ır. 

TESiRi KAT'I 
TAZE MEYV ALABDAN İSTİHSAL EDİLMlş 

• idris llftshll 
' (O A. Z O Z L U) 

LİMONATASJ 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 

MAMASINA DiKKAT: DYATI (M) IUJlllJŞ.. 
MIMlt w ~ Mldumll VeMletinin ruhlatmı blWlr .. 



$APJFE • 

SiY ASI VAZıYEr 
••••••••••••••• 

Macar Başvekili 
dün Almanya

dan döndü 
-*-Budapeşte, 9 (A.A) - Hükümet nai-

bı Horti, Hitlerin karargMıından dönen 
başvekil ve hariciye nazırı B. Kalayı 
kabul etmiş ve mülakat hakkında iza
hat almıştır. 

Kalny akşam üzeri seyahat izahatını 
kabine heyetine de vermiştir . • Radyo gazetesine göre, Macar gazet~ 
leri B. Bitler - B. Kalay mülakabna sü
tunlar ayırmışlar ve bunun aradaki 
dostlukları takviye ettiğini yazmışlardır. 
Kalayın yakında Rornada B. Mussolifu
yi de ziyaret edeceği haber verilmekt~
dir. 

Yunan hükümet reisi Çolakoğlu blr 
beyanname neşrederek Yunan milleti
nin yabancı propagandalara inanmama
sını ve B. Bitler ile B. Mussoliniyc kar
şı Yunnnistanın minncttarlıklannı unut
mamalarını bildirmiştir. 

BALKANLAR KARIŞIK 
Balkanlarda vaziyet hiç te iyi değil

dir. İtalyan radyosunun mayıs ayı hak
kındaki zayiat rnknrnları haberi dikka
te şayandır : İtalyan Rusya cephesinde 
79 ölü. 215 yaralı, şimal Afrikada 109 
ölü, 117 yaralı, Balkanlarda 475 ölü ve 
783 yaralı vermiştir. Bu rakamlardruı 
İtalyanın en fazla Balkanlarda zayiat 
verdiği anlaşı1ıyor. 

SLOV AKYADA İDAMLAR 
Slovakyada da vaziyet karışıktır .. 
Haydrihin katli dolayısiyle idam edi-

lenlerin sayısı 400 zil bulmuştur. 
PROPAGANDA HARBİ 
Müttefik radyoları Çeklere, Bulgarla

ra, Sırplara ve Rumenlere hitaben kış
kırtıcı neşriyat yapmaktadırlar. Alınan
lar da ayni şekilde mukabele ederek 
Rusyadnki Kazan halkına : •Sovyet re
jimi insanın hürriyetini elinden almış
tır. Halbuki Almanlar Sovyetleri kov
dukları yerlerde halka iyi muamele et
mekte ve sanat erbabına kolaylıklar gös
termektedirler. Her şey serbest satıla
caktır. Alman hükümeti ticaret ve sa
nayi erbabına aznmt kolaylıklar gös
termekte ve hatta krediler açmaktadır .. 
Bolşevikler Alınımların siz.in diişmant
nız olduğunu iddia etmektedirler; hal
buki Almanlar Kazanlıların dostudur .. > 

Demektedirler. 
İtalyan radyosu da Mısırı eline alm1s 

ve demiştir ki: 
·Mısır halkı N::ıhas paşa hükUmetin

dcn bilyük işler beklemiştir, fakat bu 
hükümet İngiliz baskısı albnda hiç bir 
i-; yapamamıştır .. • 

Görülüyor ki bUyük askeri hareket
ler yaklasbkça her iki taraf ta propa~ 
ganda faalivetine hız vermiştir. 

B. SUMNER VELSİN BEYANATI 
Sumner Velsin bir hafta evvel. harp 

ölüleri günU münasebetiyle söyledil:i 
nutkun tamamı elimize geçmiştir.. Bu 
nutuk gerek edebi ve gerek siyasi ba
krmdan tarihte yer alacak durumdadır. 
Sumner Vels 80 ve 44 sene evvel iki 
harbe giren Amerikanın birinci cihan 
harbine de girmiş 'bulunduğunu söyliye
rek demiştir ki: 

• - O zaferi kazandık; fakat zafe=i 
elde edebilmek icin 90 bin kardesimiz. 
kaybedilmiştir. Fakat onlar, hayatlanm 
dunyada hürriyet ve banş kurulması 
için feda etmıslerdir .. • 

V cls, Amerikalıların bencil ve kör 
davrandıklarından da bahsederek şöyle 
demiştir: 

• - 19 uncu asırda memleketimiz 
şarktan ve garpten emniyet altında ve 
kuvvetli olduğu; şimal ve cenupta da 
tehlike olmr.dığı için cihandan tecrit 
edilmic; bulunmakta idik. Fakat denizler 
küçüldü. komşuların dost veya düşman 
olmamdaki kıvmet tayyareciliğin terak
kisi ile knyboldu .. 

Butn.in beşeriyetin mü.şahede ettiği 
han:ılı>rin en büyüğüne girmiş bulunu
yoruz ve ba-;iretsizliğimizln. körlüğiimü

zün hatasını acı ac.ı çekiyoruz. 
Bu hataların ncticelcrinden nasıl kur

tulacağız? .. 
Bu suale verilecek cevap açıktır: 
Hür kadın ve erkekleri tehdit eden 

adamlar tnrafından ihdas olunan fno;it 
sistemleri ezmek suretiyle yapılan ha
taları tamir edebileceğiz.. Bu dnvada 
anlaşma. duraklama bahis mevzuu ola· 
maz. Ciinkü bize karşı cıkan insanlar. 
her sevi göze alııcak kadar E';izü pek in 
sanlıırdır. Bu milcndeleye •İvi ve güzel 
kuvvf.'tlf.'rin lx>kac:ı ıı mücadelesi vasfını 
\"erme~ 1:\7.Jmdır. Bu harp bütün vasıf
forivl!' hir hnlk hii1Tivet: harbidı.... BH
tiln diinya milletlerinin esas hukuku 
temin e<lilme<likrr h• ı J. :ırn kazanılmış 
sayıla'llaz..• 

- .....-- -
GÖRE 

f 1'<nc;tnrafı 1 inci Sahifede) 

Eğer ~aferin meyvelerini emniyet 
içinde elde etmek istiyorsak şimdiden 
buna ~Öre hazırlanmalıyız. Alman mil
letine lavık olduğu yeri vermiven bir 
sulh muvaffak olamaz. Fnkat Ahnanlar 
ulh mefkuresini baltalayacak halde ol
mamalıdırlar. Eğer Anglosaksonların 
gayretlerini bir kerre daha baltalnmıya 
muvnrfak olurlarsn insanlık için fenket
li üçüncü bir teşebbüs daha yapmağı 
dfüıÜnl"bilirler. 

Lord Halifaks sözlerine şunları da ili
ıre etmiştir: 

c - Birl~ik millet1erin harp sonun
daki konferans masasında ülkeler avın
dan kaÇlnmalan lllzımdır.> 

rEN'l~SIR 

Eğer bilseler ... 
---·* * * 

UZAK OOGU HARPLERi INGILIZ HOCUMLARI 

Bir Japon Almanlar Almanyada 
denı.zaltısı h b• k ,,Admira'' lılar döndüler emen tes- ır ço yer .. .. .. 
daha battı lim olurlarlbombalandı Futbolumuzu ve hake~-

-*- -*- · -*- le rimizi begv eniyor lar 
Japonlar Çl~de i!erliyor INGIL TERE HARP iSTiHSAL· Amerilıalılar lliitün Al· 
Amerilıa ve lngllız uçaJı- I ft manyanın 1ta11adan talt· • 
ıarı faaliyet gösterdi.. LER NAZiRi BOYLE rlp olunacağını söyllyor Vıyanalı Admira talıımının reisi lıududumıızdan 
Melburn, 9 (A.A) - Bir t~llz uça~'l SOYLIYOR Londra, 9 (A.A) - Hava nazırlığının ayrılırlıen intibalarını ve temennilerini söyle• . 

~vustural~a sulnrında 6 Hazıranda hır --*-- tebliği : Bomba teşkillerimiz dün gece Edime, 9 ( Yeni Asır ) - Memlc- Hnkemlerinizin dürüatlüğünü takdir edııı-o 
]~poİ dcru~tısını :aJ~ştır. 1~.e- Va~ington, 9 (AA) _ lngiltere harp Ruhr endüstri bölgesine hücum etmiş- kellerine dö1U11ek.te olan Admira futbol riz. Futbolünüzün süratli ve kafalı a)'\ı"' 
nı~ ı:nın 9 (~1) 

0 y ~ G.te~e b';· istihsalleri nazırı Mister Lltelton yanın- !erdir. Lippe dokları ile Hollanda hava talamı ıerefine bugün şehrimizde bir öğ- nuna hayranız. Gelişimizde ve aynlıır 
. e turn, . d"" .. rül e~ tü ıne e ır da Amerikan harp istihsalleri nazın meydanları bombardıman edilmiştir. le z..iyafcti verilmiıtir. Misafir futbolcu- mızda hakkımuda gösterilen içli ~ 
]a~~ı H.(}t~~./" Mister Nelson olduğu halde Dittoit 98• Avcılarımız şimali Fransada hava la~ _Kapıkaledc;,, ugurlanmıflardır. Kafile den hepimiz. m~tehasais. .kal~ ~ 

Yeni Dclhi 9 (A.A) _Bugünkü teb- nayi merkezinde dola§mış ve otomobil meydanlarına ve demiryollanna hilcum r~ h~~dumu2!dan ayrılırlcen ıunlan başkaa1cnın1ı:z. "'~~~ Tan
5
en, ida~ 

Jjv· A ·k 'h k tl · ğ bo endüstrisinin akıllara hayret verecek bir etmişlerdir. Sahil muhafaza servısıne •oy emiftiı : tanım a ı;ıwıtiyarız. porunuzuo uuP• 

bg.tamerı lan .. av~ t~vkv~ le~GaHır . m- bukluk il __ , h d ~t.1: mensup tayyarelerını· iz .,;...,.al denızın· . de - Memlcectinizde üç maç yaptık. ziyade yübelri:ıe.ini temenni ede~ a yyare enrun ış ıra ıy e azıran- ça e naııu arp en üstTisi ~- ~~ :<:> 
da L:ışyoya akın yapmışlardır. Bu hu- ni aldığını görünce demi§tir ~: bir dUşman deniz uçağını düşürmüşleı-- . . . 
susta verilen. tafs.ilAta göre japon uçak « - Hayatımca unutamıyacağım biı' dir .. B~ har~k~tlerden 18 tayyaremiz Avrupa hattındakı· ko··prül· erm· 
meydanındakı tesisler ve yerde bulunan gün geçirdim. Eğer Hitlerle Göering bi- gerı donmemıştir. .. 
uçaklarla mütclıamk malzeme, mühim- zimle beraber gelebilmiş olsalardı, he- ALMANLARA GORE ~ b •• b• • 
mat vesaire bombardıman edilmiştir. Bu men ellerini havaya kaldınr ve teslim Berlin, 9 (A.A) - İngiliz hava kuv- tan~ \~i. uaun ıtiyor 
hareket iştirak eden tayyareler, hava olurlardı! Almanyaya, İtalyaya ve Ja· vetleri işgal altındaki topraklar üzerine ~ 
fena olduğu için, grup halinde hareket- ponyaya veya yolumuza çıkacak diğer bir kaç bomba atmışlardır. Bu taarruzu 
ten çekinmişlerdir. Fakat bütün uçak- herhangi bir memlekete yağdınlacak yapan tayyarelerden yedisi düşürülınüş
lar bombalarını hedeflerine atmağa mu- bombalar hazırlıyoruz. işler yolunda- tür. 
vaffa~ olmuşlardır. japon avcı .. uçakları dır. > Berlin, 9 (A.A) - Alman resmi teb-
~erık.an h.omba u~aklanna hucum et- - - liği : Düşmanın askeri bir netice elde 
~ışlcr?ır. Bır Amenkan bomba t:ıyyare- Ik• .,. etmeksizin Mnnş sahiline yaptığı bir 
sıy)c Japo~ avcılar~ arn:ınd~ ~.ır havn 1 n cı cep- gündüz hücumu sırac;ında av uçakları-
muharebesı 35 dakıka surnıuştur. Tay- 7 d"" ta · d'" ·· ·· 1 
yare üssüne dönmemiştir. Fırtınalı hava ;ız uşman yyaresı uşurrnuş er-
ve şiddetli yağmurlar dolayısiyle Ameri- h d v ır. · · . 
kalılar dört bomba tayyaresi kaybetmiş- eye ogru Donanma topçumuz şımal denızı sahi-
lerdir. linde bir düşmnn uçağını düşürmüştür. 

---------NWll---------~---

(( S l V l L l N G R AT>> TAHMiL VE TAHLiYE MERKEZi OLDU 
Edirne, 9 ( Yeni Asır) - Arda ve Mustafapaşa { Sivilingrat ) da1d lil' 

Meriç üzerindeki köprülerin in~sı yann gardan istifade edilecektir. 
(bugiin) aona ermiş bulunacak tir. Dev- tST ANBULDA HAZIRLJK 
let demir yollan idaremizle Bulgar de- lstanbul, 9 ( Yeni Asır ) - A~ 
mir yollan idaresi arasında hazıranan hattının önümüzdeki pazartesj gÜntl ~ 
yeni tarifeye göre temler bir kaç güne !etmeye açılması beklenilmektedir. Şeb-. 
kadar i~lemeğe başlıyacaktır. rimizdeki ithalat tacirleri Avrupndon 

Her iki memleketten gönderilecek eş- mal getirtmek için §İmdiden ~ 
yanın tahmil ve tahliyesi için §imdilik geçm.İ§ bulunmaktadırlar 

1NG1LlZ HÜCUMLARI İngilizler dün gece batı Almanyada 
Yeni Delhi, 9 (A.A) - Britanya hava * bir çok yerlere hava hücumları yapmış- s,.• 

kuvvetleri umumi karargahının dilnkü Bir mebusa göre ~eni ]ardır. Ahali arasında kayıplar vardır.. '5' u 
tebliği: cephe .. , ·ı İkametgfih semtlerinde, resmt binalardcı 

erbank'' namına Avrupa
dan mal satın alınıyor İngiliz ibom:ba uçakları Haı.iranda Ak- ye en az ., r mi .. bilhassa hasarlar olmuştur. 

yaba karşı hücumlarına devam etmişler- yon İngiliz aslıeri Gece avcılarımız ve uçak savarlan-
dir. Bir ticaret vapuruna alçaktan bom- gönderilecek.. mız on altı düşmnn tayyaresi düşürmilş-
balar atılmıştır. Bir geminin hasara uğ- Londra, 9 (A.A) _ Parlamento aza- lerdir. 
ramış olması muhtemel ise de yağmur sından Frasscr Kardü yakınındaki El:;- İTALYA DA BOMBALANDI 
neticelerin teşebbüsünü zorl~<aırmıştır. de öir nutuk söyleyerek şöyle demiştlı: Roma, 9 (A.A) - İtalyan tebliği: 
~ka ~a~lar ~a alçaktan uç~rak Ci~d: _ Tarihimiz.in en büyük buhranna İngiliz tayyarelerinin Tarantoya yap-
vın şehrının dogu kıyısındakı Hamalını yaklnşıyoruz. Hayatımız bahis mevzuu- tıklan hücum neticesinde küçük yan-
bombalamıştır. d Şahs f k l gı 1 k d hal .. dürülm' ·· ·· t•• ÇtN. JAPON BOôUŞMASI ur. i i rim o makla beraber nar çı mış ve . er son uş ~r. 

T k 9 (AA) J b" l"kl . K" öyle sanıyorum ki askerlerim.izden en Bazı evlerde hafif hasarlar vardır .. In-
0. ~o, _.;_ -: ~n ıhirr. 1

1 e:ı d ı- az bir milyonu ikinci cepheye gönderi- sanca kayıp yoktur. İki İngiliz tayyaresi 
angsmın en ~ıemmıyt.-ul şe erın en 1 kf k . l d"' .. 
biri olan Foçuvi 5 _ 6 Ha7Jran gecesi iş- ece ır> uça ı:avar ateşıy e uşmuş ve parça-
gal edildikten sonra 19 ncu Çung King -a- lanmıştır. . . 
ordusunun karargahı olan Çun _ Kiyen AMERiKAN HAZIRl IGI A~RİKALILAR SÖYLIYOR . 
şclırini ele geçirmişlerdir. Kuvvetli bir- Vaşıngton, 9 (A.A) - (San Fransıs-
liklerimiz düşmanı cenuba doğru takibe (Baştarah ı inci Sahifede) ko Kronlkl) gazetesi yazıyor: 
devam ederek tng, Vang müstahkem Kolonya ve &sende sivillerin ıstırap 

c - Londraya müdafaa için konut- f '" · mcvkiini zaptetmicılerdir. Burası Çung ve cıllkct içınde kalmış olduklannı dil-
-.. mağa gitmedim. Kolonyaya ve Essene d il Yenden 35 kilometre cenupta ve Çang la _1_ la A "k b b şünmek zevkli bir şey eğ· dir.. Ukin 

Y 1 .. . d .. li b" kid" yapı n ııAtn r, merı an om a ve av d"ğ Al kezi . halk da en yo u uzenn e onem ır mev · ır. k1 ı "li h k tl il b' lilc ı er man mcr en mm ay-
k 

A • uça nn ngı z ava uvve er e ır - • . . 
To yo, 9 (A.A) - Cenubı Çın budu- te uçtukln za ıl k la h"" nı ıstırabı çekmelen mukadderdır. Bu-

du cephesinden bildirildiğine göre 8 Ha- cu 1 ı·çı· rı _rr:,~nb_yabp alca 0t n u- nu biz istiyoruz. Barbarlığı tecviz etıni-
. b-1..- K Ş ku t1 . . nı ar n anc.ıuı; ır aş angıç ır. > • .. • • • 

zıran sn illu otorg - an vve enmız Arnold A "k i ti"h lA h d yen dcvnmizdc boy le bır ıstek tabıi ga-
tar f d · al dilml..+' men an s sa a nın va e-

n ın an ışg e -s•ır. sinde yapıldığını kaydetmiş 1942 yılın- rip görünür .• ~nkat dünyayı istibdatta"! 
--- -·- • da (>0 bin uçak sayısına vanlacağını bil- kurtarmak ıçın bunun gerçekleşmesı 

Basraya Amf>rıkan dirmiştir. Amerikan. hava kuvvetlerinin za~eti vardır. Mihverci1~ ~izi .ith:U: 
bu yıl sonunda 60 hın subayı ve bir mil- edıyorlar. Fakat asıl tahripçı kımdır. 

88 k eri m j P) karı 1d1? yon mürettebatı olacaktır. Gelecek yılın Bunu araştırmak daha doğru olmaz mı? 
...: ~ • haziranında ise bu sayı i'ki misline çıka- Bomba ile bıışka1annı öldürmek istiyen-

--*-- caktır. ler homba ile öldürüleceklerdir. 
Va ington 9 (A.A) - Gazeteciler AYDA BE.ş BiN UÇAK BİR AYLIK ALMAN GEMİ KAYIBI 

BMtaya Amerikan kıtaları çıkarıldığı Vaşington, 9 (A.A) - Senato tah- Londra, 9 (A.A) - Salrutlyetli blı 
hakkındaki haberin doğru olup olmadı- sisnt komisyonu reisi T omas Amerilca- kaynağa göre İngiliz hava kuvvetlen 
ğını harbiye nazırlığının aözçüsünden n~n ha~ tayyar~ ~~~atını~ ~yda beş.- Norveç, Danimarka sularında ve Manş
sClrmuşlardır. Sözcü bu suale verecek ce· hın uçagı geçecegını soyleml.Jtir. ta mayıs ayı içinde 42 Alınan gemisi ba-
vabı olmndığını hildirmiştlı. Nevyo~k, 9 (A.A) - Amerika hava tırmış veya hnsara uğratmışlardır. 
----·-·- kuvvetlen başkumandanı general Ar· • 

Y • nold, hava kuvvetlerinin harbin ilk alb • -
unanıstana ~rı.içind.e a~ağıdaki neticeleri elde etti- Amenkan harp 

gını bildımuştir : 
32 Japon harp gemisi bombalanarak h J ki yardım işleri 

ve Türkiye 
batnılmıştır. 44 nakliye vapuru. tilep azır 1 arı 
ve petrol gem.isi hom'balanarak batınl-
mıştır. Bundan başka 300 den fazla Ja- ••th• ! 
pon bomba ve av uçağı hava aavaşla- mu iŞ 

---*---
Londra, 9 (A.A) - Avam kamara<;m· 

da bir suale cevap veren iktisadi harp 
nazırlığı parlfuncnto müsteşarı demişti.A" 
kı : 

• - Türkiyeden Ege denizindeki ada 
lara yiyecek göndermeği temin ıçin la
zım gelen tedbirleri almağa gayret edi
yorum. Gıda maddeleri bitaraf biı' kont
rol altında bu adalara dağıtılacaktır. 
Bununla beraber, İsveç tarafından ile
riye sürülen projeye uyarak Ege deni
zindeki adaların da yiyecek yardunı ya
pılan bölgeler arasına konulması için 
Ingiltere hilkilmetinin yaptığı teklife 
henüz cevap gelıi-ıcmiştir. 
Dumlupınar gemisinin Yunanistanda 

dağıtrlacak gıda maddelerini taşıyarak 
bu hafta İstanbuldan hareket etmesi 
muhtemeldir. Bu yardımın ne dereceye 
kadar genişletilebileceği meselesine ge
lince; bu c!hct kendi ihtiynçlarmın mü
saadesi nlsbetinde Türk hükümeti tara
f mdan tesbit edilecektir.• 
Müsteşar bu husu.c;ta Türk hükümeti

nin gösterdiği ve fiilen teyit ettiği aHi
kayı takdirle anmıştır. 

---o---
p OL İS 
KONGRESİ irri 
Boynos Ayres, 9 (A.A) - Umumi po 

nnda düşürühnüş, 200 den fazla Japon 
uçağı da yerde tahrip edilmiştir 

-----tt-----
A FRIKA HARPLERi 

(Bn~tarah 1 inci Sahifede) 

şiddetli muharebe neticesinde mihverci
ler mevcutlarının aşağı yu.kan yansını 
kaybetmişlerdir. 

ALMANLARA GÖRE 
Bcrlin, 9 (A.A) - Alman resm1 tel>. 

liği: 

Şimal Afrikada muharebeler devam 
ediyor. İngiliz hava kuvvetleri 21 uçak 
kaybetmişlerdir. 

lTAL YANLARA GÖRE 
Roma, 9 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Marmarikte iki tarafın zırhlı ve mo

törlü kuvvetleri arasında muharebeler 
devam ediyor. 

Dördüncil hava filomuza mensup l\fa
ki uçaklarından mürekkep teşkiller sa
rih surette Ustün düşman uçaklariyle 
yaptıkları bir muharebede parlak bir 
muvaffakıyet kazanını lardır. 14 düş· 
man tayyaresi düşürülmilştür.. Bütün 
tayyarclerirn!z üslerine dönmüşlerdir. 

Alman av uçakları yeniden 7 dü•,.·ı.aı 

tayyaresi düşürmüştür. -----·----USY · o~ DU UM 
lıs kongresi nihayet bulmuştur. Bu k'.>· <Baştarafı J inci Sahifede) 
nuşmalarda .:erilen ~~a~arlar ~asınd_a , Kalenin bölgesinde iki meskun yer 
yabancı tabııyet dcgıştinnemesıne aıt tarafımızdan işgnl edilmiştir. 
karar da vardır. Merkez bölgesinde Rus çeteleti 900 

----·- Alman öldürmüş, ttekiz tankı yok etmiş-
Bulgarl rın Almanla· tir 
ra verdilderi mal- . Diğer bir bölged.e Alı:nnn!ar \Jin ki-

şıden fazla kaybetmışlerdır. 
Berlin, 9 (A.A) - Sofyada imzalanan 

ticaret anlaşması müna.Sebctiyle bazı 
rakamlar veriliyor. Bu rakamlara göre 
1940-1941 senesinde Bulgaristruıdan Al
manyaya 25 bin ton kurşun, on bin ton 
kalay ve on bin ton bakır yollanmıstır. 

Bükreş. 9 (A.A) - Oinyesterin öte
sindeki Romen çevresinde elliden fazla 
tedhişçi Rus çetesi imha edilmiştir. Bu 
çeteler düşmanın ricntinde knsden ceri
de bıraktığı Bolşeviklerden mütc,ııCkkil
dir. 

---*---
Vaşington, 9 (A.A) - B. Ruzvelt 'bu-

gün kongreden 30/Haziran/944 de biten 
mali yılda sarfedilmek üzere harl>iye 
nazırlığı için 39 milyar 418 milyon dolar 
tahsisat istemiştir. 

200 BALON YAPILACAK 

Vaşington, 9 (A.A) - Mümessillet 
meclisi kC§if uçuşları yaparak denizaltı
larla mfu:adeleye iştirak için 200 balon 
inşası veya satın alınması için ibahriye 
nazırlığına müsaade verilmesi hakkında.. 
ki kanun projesini kabul ederek ayan 
meclisine göndermiştir. llk projede yal, 
nız 70 balon inşası veya satın alınma.sı 
derpiş ediliyordu. 

---'VlıO---

Sumatrada JapfM!larla 
beraber çal11ı~cı~t!..f?m~, j 

Tokyo, 9 (A.A) - Sumatrada Medam· 
dan bildirildiğine göre yerli teşekkülle.ı 
30 yıldan beri devam eden Hollanda 
aleyhtarı faaliyetlerine n:hayet vermiş
ler ve dnğılınışlnrdır. Bundan sonra, bu 
teşekküller yeni bir Suınatranın kurul
ması işinde Japonlarla beraber çalışa
caklardır. 

Bu partiler şunlardır: 
Yerli Hıristiyan partisi, Müslüman 

birliği ve müslüman siyasi partisi .. 
Bu teşekküllere mensup bir çok aza

nın Japon kıtaları yanında Felemenk 
kuvvetlerine kar~ı harp etmiş olduğ~ 
hatırlatılıyor. 

---o---
B. Suınner Yeisin 
mülcihatla111 
Va~ington, 9 (A.A) - Sumner V~ls 

dün Kolombiya büyük elçisini kabul 
ederek harp malzemesi hakkında görilş
miiş ve bundan sonra Ekvatör elçisiyle 
beynelmilel durum hakkında konuş
muştur. 

Edime, 9 (Hususi) - Sümerbank na-ı altında ibir heyet Romanya, ~ 
mına mübayaatta bulllnmak üzere ve Al.manyaya müteveccihen ~ 
umwn müdür muavini Cabirin reisliği den geçmiştir. , 

~~~<:::>-<:::>-~~~~~">"">":;::::..-::::>"::::::.<::::::.<::::::.<::::::...c~:::::...c::::><~ 

SON DENiZ HARBi 
(Baştarafı l inci Sahifede) 

Pasifikte cereyan eden hareketler hak
kında yeni bir şey öğrenilmemiştir 

Mercan denizinde ve Makasar boğa
z:ında Japonların uğradığı kayıplara ye~ 
ni kayıplar ilave eden Midvay muhare
besinin neticesine gelince: Bu muhare
be daha evvelce Japonlar tarafından el
de edilen üstünlüğü artık ortadan kal· 
dırmı~br. Bununla beraber Japonların 
elinde hMA müttefiklerin deniz teşkille
rini ciddi olarak meşgul edecek kadat' 
kuvvet bulunuyor. Fakat Japon deniz 
kuvvetlerinin de geniş bir bölgeyi mü
dafaa zorunda bulunması cesaretimizi 
arttıracak bir şeydir. Bu sebeple Japon
lar her hangi bir yerde müttefiklerin 
karşısına bütün kuvve,tleriyle çıkamaz
lar. 

Orta Pasüik zaferi birleşik Amerl
kada büyük bir memnunluk uyandır
makla beraber askeri denizcilik müte
hassısları bu muharebeye Japon deniz 
kuvvetlerinin yarı!'lının bile iştirak et
memiş olduğunu belirtiyorlar. Bununla 
beraber Uç beş Japon uçak gemisinin 
bütün uçaklariyle birlikte batırılmış ol
ması bilhassa memnuniyet verici bir 
muvaffakıyettir. Bu suretle tA harbin 
başında Japon filosu uçak gemilerinin 
yarısını kaybetmiş bulunuyor. 
Vaşington, 9 (A.A) _: (Nevyork Tay

mis) gazetesi yazıyor : Midvay deniz 
J:ı,arbi fıenüz bitmemiştir. Fakat şüpheye 
yer bırakmıyan bir nokta, bu muhare
benin Japonlar için ezici bir bozgun 
halini almış olmamdır. Bu hezimet Japon 
denizcilik ~restijine büyük bir darbe in
dirmiştir. 

Pearl Harbourdan tam altı ay sonra 
sadece bu mağl!ibiyetin intikamını al
makla kalmadık. Pasifik okyanusunda 
uzun zaman devam eden üstünlük ana
nemizi de koruduk.. Midvay deniz mu
harebesi mahiyeti itibariyle ehemmiyet
siz sayılamaz. Bu muharebeye her iki 
taraftan büyük deniz kuvvetleri girmiş
tir. Japonlann maksadı yalnız Midvay 
adasını zaptetmck değildi. Belld Havay 
adalannı da ele geçirmek istiyorlardı. 

Bir ay evvel Mercan denizinde cere
yan eden muharebede düşmanın hedefi 

sükUt muhafaza etmesi çok maııahdır• 
Amerikalılar ilk zafer haberini geçen 
cuma günü vermişlerdi. Tokyonun Do
mei ajansı, hatta bir deniz harb!nd~ 
bile bahsetmemiştir. Alınanların TranS 
Osean ajansı i-;e yalnız Royterin tebliğ-, 
lerini veı·mekle iktifa etmişür. AmC1'1• 
kan resmi sözcüleri bu sefer Blrle;i)C 
devletlerin gafil avlanmadığı noktasmda 
ısrar ediyorlar. ' 
Midvayın stratejik ehemmiyeti öte-o 

den beri takdir edildiğinden, Amerika
lılar lllz.ım gelen kuvvetleri daha enre} 
hazırlamış bulunuyorlardı . 

Japon donanması ateşi keserek çck,il
mişse de bu deniz muharebesinin bitti
ği demek değildir. Alınan neticelere gij
rc iki veya üç Japon tayyare gemisi bü .. 
tün tayyareleriylc birlikte batını§tır. ' 

Biri çok a_ğır olmak üzere üç nrhh ~ 
tahrip edilmiştir. İkisi ağır dört kruva
zör yaralanmıştır. Asker dolu üç tn§liİ 
:t>atmıştır. Japonlıır adayı işgal için ~ 
zırlanmışlardı. Resmi sözcüler Pce'l'I 
Harbourun öcü alınmağa başladığını, bu 
neticenin bundan sonraki kuvvetler mü• 
vazenesinde biiyük tesiri olacağım kay
clediyorlar. 

Vaşington, 9 (A.A) - Bahriye noruıı
lığı Daç Ha~bor harbinin devam etmekte 
olduğunu ve bitmesi hakkmda ben&z 
malOmat verecek durumda olmadıftuu 
bildirmiştir. 
Pasifik yolunu filomuza kapamaktı. Gn
yet iyi hazırlanmış olmamız Japon 
planlarını suya düşürdük. 

Midvay muharebesinde Japonlann 
g<ıyesi büyük kuvvetlerle taarruz ede-
rek Pasifik deniz kuvvetirniz.i kökU.nden 
sarsmaktı. Japon filosu buna muvaffak: 
olamadı. Bu netice bizim cesaretiıni7i 
arttırdı. 
Japonkınn Felemenk Bindıstnnmd."'• 

ele geçirdikleri yerleri muhafaza ecle
bilıne1eri için Pasifik filomuzun son gt;• 
misine kadar yok edilmesiyle milmknn
dür ki bu da tasavvur edilemez. Japon• 
lann zaptettikleri yerlerden ~ıknnl:ı
caklan gün yaklaşıyor. Çünkil bu ,.S. 
lerin müdafaasına onlann iktidubn. 
yoktur. 

Londra, 9 (A.A) - Midvay da>~ 
muharebesi hakkında Amerikahlar tal
silat verdikleri halde mihverin tam b1rr 

llabcş lmparatorunun kızı Habeş ordusunun güzide bir Albayı ile evlenmi~ bı• 
mtinascbctlc Adis Ababada muhteşem bir izdivaç töreni yapıbnı§ttT TeSU(i 

miz bu törenden bfr intibaı aöstcri.ucrr 


