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t'i\n mündE:recatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümkııriyetin ve Ciimhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan gıka1' siya.st gazetedi1'. YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

A.k enız 

savası ... .. 
---·----

Yeniden çofı nazifı 
bir safhaya girmiş 
IJulunu~or ••• 

ŞEVKET BİLGİN 

4 Amerikan tayyaresi 
--

Dün sabah top-
raklarımıza indi 

•• 
Simal Afrika çölünde, insan mukave

metini müthiş bir imtihana tabi tutr.m 
cehennemi bir savaş vuku bulmaktadır. ·=··----·-·
Libyanm nisbetcn serin vahalarında bile Uçü Ankarada, WWW04191J-L- I - 04lllttt'!-

biri Arifiyede göz altına alındı 
Ankara, 12 (A.A) - Ayın 12 inci iniş yapmışlardır. 

hararet derecesinin e11iden aşağı ol
madığı diişünüliirse, hu boğucu sıcaklar 
ve kum fırtınaları mevsiminde, general 
Romclin başladığı taarrnzda ısrarla de· 
vam etmesini bütün Akdeniz savaşınm 
mukadderatını ilgilendiren hayati se
beplere atfetmemek imkansızdır. Olay
lar Alınan1ann a Ya şimdi, ya hiç bir 
~an .. u düşüncesi ile hareket ettikle · 
rini, ainitialn avantnjlanmn gittik~e 
azaldığını müşahede ederek çok acele et
tiklerini göstermektedir. Bu itibarlı, 
1942 senesi sona ermeden doğu cephe
sinde olduğu gibi şimal Afrikada .ıb 
kat'i netice aramak zorımdadırlar. Mıh
vcr kuvvetlerini, iklim şartla~~ hiç 
bakmadan taarruza sevkedcn hakını se

cuma günü (Dün) öğleden evvel üç Devletler hukuku kaidesine uygun 
Amerikan tayyaresi Ankara Hava .. . .. 

bep iste budur. 
On yedi günden be:? fasılalarla de: 

-,,am eden bu harbin hır yıldın.m harbı 
mahiyetinde olması için gerekeı;ı bütü~ 
tedbirler alınmıştı. Romel, Lıbyadaki 
seyyar İngiliz kuvvetlerine karşı ezici 
\ie kat'i bir taarruz yapılmasını emre
d<:n gündelik emrinde, bizzat kendi kıt· 
ınandası altında harekete geçen zırhh 

1 meydanına ve bir diğer Amerikan olarak bu dort tayyare ıle murette-

J .. _!~~!!'~!.!~-~.!.f !!e. cİ,!!!r.!,1!!.~!r,1_, -~!tı _::>.!, 3,!~ _8='!1.ş!.8.1!!1".:,. , _ ·- •:• 

Milli Şefimiz Hukuk fakültesinde 
---------------------

Imtlhanlarda ha
zır bıllundnlar 

ÖGREN'CILERIN iMTiHAN CEVAPLARINI DINLIYEN INöNO, 
TEKRAR FAKÜL TEYI ZlYARET VADINOA BULUNDULAR 

ordunun sayıca ve malzcmece Ritchie'· Ankara, 12 (Telefonla) Milli 
nin sekizinci oTdusuna ~ok üstiin bir Şef ismet İnönü bu sabah (dün sabah) 
kuvvet teşkil ettiğini, azametli bir hava saat 10,30 da hukuk fakültesini şeref
kuvvctinin harekatı destekliyeceğini ha. lendirmişlerdir. Milli Şefimiz fakülte 

be eki kalmıyor. sümullii ve bii- methalinde maarif vekili B. Hasan Ali 
r vcrm e '!l Y" 1 fakül: d k f ·· Es 

yük bir zafer kazanmak için, her subay uct ' .. 1 1 te .. j anı plo besor afıatd ve 
ve erin kendisinden he.klcnen en büylik pkro esl or erle yduz elrc.~ .~a de : tar n fan 
f d k~ l u w kani olduğunu ·arşı anmış ar ır. no u ogruca pro e· 

d
e a . 1a~ ı~ı ydapacaTgınn ' 'Ik hedefi. sörler odasına gitmiş ve kısa bir dinlen-
a bı dırıyor u. aarnızım ı d fl d d ı k 

Tobnıktu Almanlar bu müstahkem me len ~ontih:a sınlı ar 8: e.vlamd~Y emM~ll: 
. . '-'dırım ha ' l · l t tın k te o an ım an ara gırmış er ır. ı ı 

§tıhrı hır yu m esıy e zap e.. ~ Şefimiz üçüncü sınıfta profesör Sabri Şa-

Rusyada durum 
---·*·---

Har of l-
man taar-ru
zu büyük ___ * __ _ 

Rus hatları hiç bir 
yerde yarılmadı 

-*
Sivastopolda da lıüyülı 

Alman hiicumlaPına 
mufıavemet ediliyor.-
Moskova, 12 (A.A) - Rus cephesin· 

de ilkbahar ve yaz taarruzunun ikinci 
safhası Harkof üzerine Alman hücumu
nun başlamasiyle açılmış bulunuyor. 

Son emarelere göre general fon Koht 
bu taarruza müşkül bir durumd:ı kaldı· 
ğı için başlamıştır. 

Öğrenildiğine göre mareşal Timoçen
konun son taarruzu Ruslara mühim 
mevziler işgal etmek imanuu vermiştir .. 
Ruslar bu mevzilere yerleşmişlerdir. Bu 
mevziler ikinci derecede Alman müda· 
faa hatlarının gerisindedir ve her hangi 
bir zaman ikinci ve şiddetli bir muka-
bil taarruz için faydalı olacaktır. Gene· 
ral Fon Kohtun bertaraf etmek istediği 
de işte bu tehlikedir. 

(Sonu Sahile 3, Sütun 1 de) 

Alman tanklan Ru.s cephesinde harekatta bulunurken 

ikinci cephe 
---·*---

Amerikan 
kongresi 
tasvip etti 

Yeni ittifak . 
--~*·---

lngiliz-Rus 
ittifakının 

metni 
-*- ~*-

Ç ö P Çil 11e StaJinin zafePe SuJfl yapıldıfıtan sonPa 
ıtimatlaPı tam • Angıo da yeni flarlıe ve tec:auü· 
Salıson gazetelePi zün telıerrürüne mdni 
iffif afıla meşgul.. olmağa çalıfdacaıı-.. 

Vaşington, 12 (A.A) - Ruzveltin 942 
de ikinci bir cephe açılacağı hakkındalı.i 
mesajı kongrede tasviple karşılanmıştıT. 
Bütün eski inliratçılar bu münasebetle 
memnuniyetlerini izhar etmişlerdir. 

BU HARBİN EN BÜYÜK 
HADİSESİ 

Londra, 12 (A.A) - Royter bildiri.
yor: 

Londra, 12 (AA) - Royterin 
muharriri yazıyor: 

cHitlE!'l' Almanyasiyle Avrupadaki ~e
riklerine karşı harp içinde ittifak ve 
harpten sonra da karşılıklı tesanild:ı ~ 
mini taşıyan ve Sovyetler Birliği ile 
Krallık hiikümeti arasında alufolunan 
muahedenin metni şudur: 

siyasi Madde: 1 - Krallık hükümeti He 

İngiliz - Rus ittifakı bu harbin en bü
yük bir hadisesidir. Bunun neticesi müş
terek büyük taarruz halinde kendini 
gösterecektir. 
ÇÖRÇİL VE STALİNİN 
TELGRAFLARI 
Londra, 12 (A.A) - Başvekil Çörçil 

B. Stalinc bir telgrafında cZafer bizim
dir .. » demiştir. 

Sosyalist cümhuriyetleri birliği arnsınclı 
ittifak mucibince yüksek akit taraflar 
Almanyaya ve Avrupadaki taarruz ha
reketlerinde onunla müşterek olan d v
letlere karşı yekdiğerine her türlu yar
dım ve askeri müzıı.harette bulunmağı 
taahhüt ederlex. 

Ve bu sayede sırtlarında tekrar buyuk kirin hukuk muhakeme usulleri ve pro
bir diken bırakmamak istiyorlardı. Fa· fesör Baha Kantann ceza muhakemeleri 
kat İngilizler gafil avfanmadıJar. Bilakis usulleri imtihanlarında bulunarak öğ
Ga1.ale • Birhakem arnsındaki ınaynlen· renicilerin cevaplarını dinlemişlerdir. 
blİs sahaya nüfuz eden mihver kuvvef· Bundan sonra fakültenin iist katındaki 
lcri nazik bir dununa diiştüler. Bunun okuma salonunu gezen Milli Şefimiz 
iizerine manevra listadı Rommel. derhal profesörleT odasında bir müddet daha 
ı:avretlerinin büyük kısmını İngiliz mü· dinlenmişler ve yakında yine gelmek 
dafaasmm cenup ucunu teşkil eden Bh'· vaadında bulunarak saat 12,30 za doğ
hakeme yönetti. Hi.ir Fransızlar tarafın- TU fakülteden ayrılmışlardır. 
dan burada gösterilen kahramanca mu
kavemet, Romelin kuşatma manevrasını 
ınuvafEakıyetJc tctbik etmesine imkan 
'bırakmadı. Nihayet Britanya başkuman-

JAPON SÖZLERi 
Libya harplerinin sahnede görülmeyen ala1w.darı Mısırın 

Paşa 1ngiliz ricaliyle bir mülakatta 
Başvekili Nahas 

Moskova, 12 (A.A) - Çörçilin. Stali
ne ittifak muahedesi dolayısiyle mem
nunluğunu bildiren mesajına Stalin ce
vap vererek teşekkürlerini bildirmiş ve 
mÜ§terck zafere tam itimaduu izhar et
miştir. 

Londra. 12 (AA) - İngiliz - Rus it
tifak muahedesi müzakerelerinin vardı
ğı müsbet neticeye yardımından dolayı 
Sta1in tarafından gönderilen teşekkür 
mesajına verdiği cevapta Çörçil şöyle 
diyor : •Bu muahedenin Amerikada da 
yüksek takdirle karşılandığına eminim. 
Üç büyük devlet, istikbalde karşılaşıla
cak hadiseler ne olursa olsun birlikte 
ve daima ileriye koşacaklardır .... 

Madde: 2 - Yüksek akit taraflar 
Hitler hüki.imeti ile veya her türlij ta
arruz fikrinden sarih bir surette v:ız 
geçmeyen her hangi bir Alman büktime
ti ile her hangi bir müzakereye girişmc~i 
ve Almanya ile veya onunla Avrupada 
taarruz hareketlerinde müşterek bulu
nan diğer her hangi bir devletle her ıki 
yüksek akit arasında karşılıklı bir itilaf 
olmadıkça mütareke veya sulh muahe
desi akdetmemeği taahhüt ederleı·. 

(Sonu Sahife 4. Sütun 3 te) 

• danlığının emriyle Birhakem garnizonu 
~ekilerek bu mevki Almanlara terke
dildi. 
Şimdi merak edilen şey şudur: 
1 - Britanyahlar Tobrukta ikinci de

f:-: olarak tutunmaia muvaffak olacak-
1ar mı? General Ritchie, kuvvetlerini 
r,cri çekmek zorunda kalacağına göre, 
bu ricat hareketi nert>de duracaktır? 

2 - l\fihver ileri hareketini nereye 
ladar götiirmek niyetindedir? 

Askeri mütchassısfar, Birhakem mü
dafaasiylc kafi derecede vakit kazanan 
Britanya kuvvetlerinin Tobrukta tekrar 
tutun~ağa muktedir olduklanmı kani
'dirler. İnniliz1erin veni miidafaa hath· 
!'tna gelin~e. bu sef~r ne Sollum. ne de 
Sidi Barranide durmıyarak Marsah 
~atruha çekilmelerini mümkün görii
Yorlar. Maır..ah Matruh, bilindiği gibi 
Libya • İskendcriyc arasındaki yolun 
ortasındadır. Fevkalade tahkim edil· 
ırıi~tir. Stratejik miikcmmel bir demir 
Yolu ile İskenderiyeye bağlıdır.. Romcl 
ileri hareketini buraya kadar genişletir
se ikmal işleri bakımından fevkalade 
rüç saytJarla karşıla!Jacağı muhakkaktır. 
biğcı· taraftan eğer Almnnlann bu taar· 
ı•uzu hakikaten kat'i Mr taanuz mahiye
tinde ise. yani Mısmn istilasmı hede( 
tutuyorsa,· bu takdirde Japonlann Hint 
okyanusunda. yine Alınanların Giritte 
Yaptıktan tahsidata dayanarak Doğn 
Akdcnizde şa~~tıcı hazı hareketlere tc-

(Sonu Sabifc 2, Sütun 6 da) 

---·*--- AFRiKA HARPLERi -... --.-----·--.--.--.--.--.-.--.--.--,--.. ·=· 

Harp 1943 
te bitecek 

diyorlar 
-*

--~*---

Bir hakem 
• 

garnızonu 

geri çekildi 
Kimisi İngiltere ydııla· . -*-
cafı diyor, Jıimlsi harbin lngilizleP aldıfıları emre 
yeni başladığını söyli· uyarali Birlıalıemi IJı· 
yerelı Amerilıan hazır· ralıtılılarını söyliyorlar 
lılılarından endiJe iJe MihveP Harınatta harbe 

bahsediyoP.. mecbuP edildi .. 
Tokyo, 12 (AA) - Mebuslardan Kahire, 12 (A.A) - Dün akşam neş-

T aşyo Şiro Ari üçlü pak tan bahsederek redilen bir tebliğ: Birhakemin İngiliz 
kat'i neticenin 1943 de alınacağını söy- Komutanı General Riçinin emriyle terk 
!emiştir. Mebusa göre İngiltere yıkıla- edilmiş olduğunu bildirmektedir. 
cak, askeri hareketler filen duracak, GARNİZON GERİ ALINDI 
harp ideoloiik mahiyet alacak ve eski Londra, 12 (A.A) - Birhakem gar-
rejimin son mukavemeti yalnız birleşik nizonu tamamen geriye çeki~tir. Gar
Amerikada mevzii olarak devam ede- nizon düşman planlarının alt üst olma-
cektir. sında esaslı bir rol oynamıştır. 

Tokyo, 12 (AA) - Japon basını ALMAN TAZY1KININ SEBEPLER! 
Aloisyen adalarının ele geçirilmesi ve Londra, 12 (A.A) - Birhakem üzerin. 
yeniden iki Amerikan uçak gemisinin de Alman tazyikı biri asken' diğeri pisi
torpillenmesiyle meşguldür. Bununla kolojik iki mülahaı.aya istinat etmekte 
beraber gazeteler zaferin henüz kat'i (Sonu Sııhi(e 4, Sütun 6 da) 
telakki edilmemesi lüzumuna işaret edi-
yorlat. 

(Sonu Sahife 4. Sütun 1 de) 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

Sivastopoldaki harp 
gürültüleri Sioop

tan duyuluyor 
.. *·---

Sinop, 12 (A.A) - Karadenizde 
Sinobun §imal taraflarına Sivastopol 
istikametinden ve çok enğinlerden ıü
rekli top sesleri ve bomba iniltileri gel
mektedir. 

Son logiliz • Sov- ; 
yet· Amerikan gö· l 
rüşmeleri ve biz 

Londra, 12 (A.A) - Taym.isjn Va
şington muhabiri İngiliz - Rus görü~
meleri hakkıııda diyor ki : 1942 de 
Avrupada ikinci cephenin tesisine 
ait askeri meseleler beyaz sarayda 
münakaşa edilmiştir. Siyasi mesele· 
lcre gelince bunların arasında hürri 
yetlerinden mahrum edilen milletle· 
rin sulh ve emniyetlerinin muhafa
zası da vardır. Polonya ve Baltık 
memleketleri bu aradadır. 1 
Müzakerelerin Türkiye ve Boğazla- ı 

ra ait meselelere de teşmil edildiği 
şüphsizdir. 

...... r_c_aı_a_a_o_a_o_ıı_o_,•-o-•-·•.• 

AMERİKALILAR MEMNUN 
Vaşington, 12 (A.A) - Amerikan si

yasi mahfilleri, İngiliz - Rus ittifakım 
derin memnuniyetle karşılamışbr. Ame
rika1ı1ar Moskova ile sıkı bir işbirliği lü
zumuna kanidirler. 

B. Molotof Amerikaya harelfotinden 
evvel İngiliz kralı tarafından kabul edil
miştir. 

KİRALAMA VE ÖDÜNÇ VERME 
Vaşington, 12 (A.A) - Londrada 

yapılan İngiliz - Rus görüşmelerinde 
Birleşik devletlerle kiralama ve ödünç 
verme anlaşmasının yeni şekli de bahis 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) B. MOLOTOF 

Harp vaziyetleriı;.e bakış 

"Slvastopol ,, ·un süratle 
asker gözüyle 

dftşmesi beklenmiyor 
lngilizler Libva harplerini kay

betmiş savılamazlar 
Radyo gazetesine göre, Sivastopola 

yapılan Alman baskısı çok artmıştır. 
Tank ve uçaklardan ve pike tayyareden 
pek ziyade faylalanarak kanlı hücumlar 
yapılmaktadır. Berlin radyosu !bazı yer
lerde Almanların şehre 11 kilometre ka
dar sokulduklarını bildirmiştir. Bununla 
beraber Sivastopolun 3 - 5 gün içinde 
düşürülmesine pek de intizar edilemez 
çünkü Sivastopol h~m tahkimat ve hem 
de ta.'bii durum itibariyle dünyanın en 
müstahkem mevkilerinden birisidir. Bu
na mukabil Almanlar da Sivastopol et
rafına en büyük kuvvetler ve en ağır 

ağır zayiata uğradıkları bir hakikattir. 
HARKOFTA 
I:Iarkoft.a yeni başladığı bildirilen Al

man taarruzunun gelişmeleri hakkında 
henüz bir haber yoktur. Sovyetler şid
detli hücumlara mukavemet ettiklerini 
söylemekte, Almanlar ise Harkofta böy
le ibir hareketin ba§ladığına dair en ufak 
jmada bile bulunmamaktadırlar. 

~T ıhtef;f sözlere ve neş.-iyata lıakılarak endiseye başladıkları hükmü 
verilen Japonların baş şehri Tokyodan bir görii.nüş 

~ı:;ooccr~ACO""~ toplar teksif etmişlerdir. Bunların ateş 
.......,,.,....,...,; __ ~,_.,_.....,....,._.. yağmunı içinde her iki tarafın da pek 

Libyadaki hareketlere gelince; İngiliz 
müdafaa cephesinin cenup kanadını teş
kil eden ve çok mi.istahkem bir mevki 
olan Birhakemin Almanlara terk edil
diği İngilizler tarafından da resmen bil
dirilmiştir. Bu yerin kay:tbı üzerine 1n

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 
Lib11ada Mi1ıvc1· Başk1rnu:mdllm 
General Rommel harita ba§mdcı 



SAHIF~ 2 

'J'arihi Roman Yazan: Şahin Alıdumı!n 

-- Onlardan •• alacaktım! oc 
Evueıa Loranza ue Konsolos mutıaııa ölmeliydi· 

ier, o ~an sonra ben ölebilirdim-
... 9J ••• 

O dakikada yeniden forsaların kat
landıkları yorgunluğu düşündüm. Zaval
lı adamlar dünden beri hiç durmadan. 
dinlenmeden, adetli demirden bir alet gi
bi mütemadiyen çalışıyorlardL Böyle 
günlerce süren bir yorgunluğa daha ne 
zamana kadar dayanabileceklerdi?. Bun
lar ancak öldükten sonra rahat bir haya
ta kavuşacaklardı . O zaman ölen forsa
nın ayaklarına kalın bir demir parçası 
bnğlanır ve ölünün cesedi güverteden 
fırlatılarak denize atılırdL 

Zavallı esir, denizin dibini lı:aplıyan 
yumuşak yosunların üzerine uzanarak 
istirahat etmek saadetine ancak o vakit 
nail olabilirdi ... 

Ben bu malOmah bölükte arkadaşlarla 
konu~tuğum sırada Koca Baş Yahyadan 
öğrenmiştim ve yeniden arkada,lartm 
hatırıma geldi ... 

Onların vaziyetlerine haset etmekten 
kendimi alamadım. Koca Baş Yahya, Ali 
Murat. Çulsuz tbrah'm, hattA Çalık Ke
mal bile yük.sek, şer.>fli ödevlerini yap
mağa devam ediyorlardı. Benim gibi şe
reflerini ve askerlik namuslarını kirlet
miş değillerdi. Belki de bu dakikada Mı
sırda, şanlı Osmanlı ordusunun safları 
arasında müslümanlık ve tUrklüğün şe
refini bir kat daha yükseltmek için 
memlüklerle cenk ediyorlardı ... 

O dakikada gönlüm, mazi için duydu
ğum tahassür duygulariyle doldu. Göz
lerim ya~ardı .... 

Yaşlı gözlerimle denize baktım ve su
ların derinliğinde, ölen forsalar gibi, 
ebedi bir rahata kavuşacağımı düşün
düm. 

Bu siyah düşüncenin cazibesi, demir 
par~asını çeken bir mihn:ıdız gibi beni 
ceı:bPtmej!e başladı. 

Fakat birden bire Loranza ile kon
solosu hatırladım. B •n bu dünyadan git
tikt~n sonra onlar büsbütün serbest kal
mı olacaklardı. Belki de benim yaptı
ğım bu budalaca hareketle alay edecek
lerdi. Biribirleriyle se,.iştikleri sırada 
abdallığımdan bahsederek benimle eğle
neceklerdi. 

Hayır! .. Bana yaptıkları fenalığın acı
sını onlardan çıkarmadıkça hayatımı 
muhafaza etıneğe devam edeceğim. On
ları da benimle birlikte bu mavi dalga
ların derinliğine doğru çekip sürükleye
ceğim! .. 

Şimdi beni hayata bağlıyan tek bir ra
bıta kalmış bulunuyor ki o" da onlardan 
öç almak için duyduğum aşk derecesin
de şiddetli ve ihtiras gibi ateşli bir ar
zudan ibaret!.. Benliğim] saran ve ateş 
gibi yakıcı bir sıcaklığı. ihtiva eden bu 
korkunç arzu o dakikada gözlerimi nem
lendiren yaşları çarçabuk kurutmuştu .. 

Halatların üzerinden kalktım. Ortalı
ğı iyice görmek için geminin baş tarafı
na geçtim. 

Şimdi etraf tamamiyle ağarmıştı. Gök
yüzünde, artık yağı tükenen kandiller 
gibi, sönmeğe mütemayil bir vaziyette 
tek tük bir kaç yıldızın yanmağa devam 
ettiği göriilüyordu ... 

Rüzgann okşayıcı temasları mavi su
ların üzerini kabartıyor, o dakika da de
nizin heyecan içinde bulunduğu seçili
yordu. Dalgaların üzerinde beliren be
yaz köpükler, benim öfkeli duygularla 
köpüren ruhumu andırıyordu ... Ufku 
tetkik ettiğim sırada uzakta, çok uzakta 
bir kara parçası fark etlirn. Geminin 
o kadar uzağında bulunmakta idi ki ben 
ilk önce bunu bir bulut İ<ümesi sanmış
tım. Fakat bir az daha dikkatle baktığım 
vakit kara olduğunu tanımakta gecikme
mi.şlirn. 

Acaba bu bir ada miydi?? .. Bu yakın
larda Rados adası vardı. Belki de ora
sıydı ... 

Civani kaptan ortada görünmüyordu. 
Eğer bu dakikada ona ra.•tlasaydım , dün 
olduğu gibi kaba heriften azar duymak 
tehlikesini gözüme alarak bu yerin nere
si olduğunu ben ona muhakkak sorar
dım ve ilk vereceği aksi cevap üzerine 
kaptanı kucaklayıp hemen denize fırla
tır, atardım ... 

Bereket versin ki kaptana rastlama
dım. Şimdi dümende, sabah vardiyasın
da nöbet alan genç bir gemici bulun
makta idi .... 

Artık gemiciler güvertede görünmeğe 
başlamış bulunuyorlardı. Bir aralık si
Jahlarunın üzerimde bulunup bulunma
dığını yokladım. Tabancamla büyük 
hançerin belimdeki silA!ılıkta ve barut 
kutusu ile kav ka<;mağın da dizliğimin 
cebinde durduklarını anladım. 

Aman Yarabbi! .. Birden bire güverte· 
de, beni korkutan müthiş bir hayal gör
düm. Evet!.. Bu, sevdiğim kadındı. Ev
velce o kadar güEel bulduğum ve sev
diğim bu hayal şimdi beni korkutuyor
du ... 

Onu görür görmez kendimi tutama
dım. Hemen üzerine doğru atıldım ve 
korkunç bir sesle adeta bir yıldırım gibi 
gürleyerek bağınnağa başladım: 

- Gece nerede idin? .. Ahlaksız, sefil 
mahHlk! .. Korsan Gaytanonun eski göz
desi... Bu seferde kendine yeniden bir 
Aşık daha buldun değil mi? .. Sanki gece
yi konsolosla birlikte geçirdiğinizi ben 
bilıniyor muyum, sanıyorsunuz? .. Müt
hiş kadın sesimi duydu ve gözlerimi öf
ke börümüş bir vaziyette üzerine doğru 
yürüdüğümü fark etti. Acı bir çığlık ko
pardı. 

Aman Yarabbi! .. Acaba elime geçir
mek istediğim avı kaçırıyor muydum? •. 
Ah, böyle birden bire ne için acele et
~tim! .. öflı:emi hiç belli etmeden onun 
yanına yaklaşsaydım ne iyi olacaktı! .. 

-BİTMEDİ-

Kömür sarfiyatına dair yeni bir kurar 

istihlak hükümctçe tah
dit olunabilecek 

YETER MiKTARDA TAŞ KOMORO. LINY.T VE KOK BULUNAN 
BOLGELEROE DIGER MADDELER YAKILMASI YASAK OLUYOR 

Ankara, 12 (Hususi) - Memleketi
miı.in laf, maden ve kok kömürü iatih-
lalüne dair yakında bir karar initşar ede
cektir. Bu karar, bahsedilen mahrukatın 
dağıhlması hakkında iktisat vekaletine 
bazı yeni salahiyetler vermektedir. ikti
sat vekaleti, kömür ve kok istihlilrini 
tahdid edebilecektir. Yeter miktarda taş 
Aı;;mürü, linyit ve kok hulunan bölgeler
de diğer maddelerin yakıhna.s.ı yasaktır; 
icabında iktisat ve!tzleti salahiyetini kul
lanarak yeter miktarda taş kömürü ve 
kok bulunmadığı takdirde bu tahdidi 
ka ı..ı,robilecektir. 

iktisat vekileti lüzum gördüğü yer
lerdo kömürle alakalı olan fabrika ve 
yerlt-rle kömür .!'atanların aylık. yılhk 
veya mevsimik ihtiyaçlarını ve stokları· 
nı bir hevanname ile bildirmelerini İ!ltİ
yeb : ı .. cektir. 

rı.~·lli korunma kanununun 14 üncü 
mac! J~9İ mucibince dağtılan şeyler kim
lerr rl ğıtılmış ise ancak o iıler ve o kim
sel<r tarafından kullanılabilir; alı:.ııi ha.
rekf"t cezayı muciptir. Kömür de hükü-

met tarafından istihsal edilip dağıtıla
cağına göre milli korunma kanununun 
bu on dördüncü maddesi hükümlerine 
dahildir ve bu cihet çıkacak olan yeni 
kararnamede tasrih edilmitıir. 

iktisat vekaleti baıvekiletin de ta&
vibi ile kömür iotihlakini tahdit veya 
tasarruf edebilecektir 

SEFERBERLİK 
Komisyonu toplandı 
Dün vilayette bütün şube amirlerinin 

iştirakiyle vilayet seferberlik komisyo
nu bir içtima yaparak muhtelif mevzu
ları görüşmüştUr. 

ManJfatura sat~lar1-
Vil.Ayet emrine tahsis edilen manifa

turaların halka satılmak üzere bu defa 
bütün manifaturacılara verilmesi karar 
altına alınmış ve tevziine başlanmıştır. 
Yakında halka manüatura satışı başlı
yacaktır. 

BUGÜN 
l\latinelerden İtibaren 

Gayet ıcngin bir progrnm 
İki büyük film birden. .. 

1 il 11111 il 111 1 111 il il il 111 11111 il 111il11111111111 111111 11111111il1111111111111111111 il 1111111111111111111il11111 
1 - İzmirde ilk defa 2 - Umumun armsu üzerine 

ÇAM .SAKJZJ ÖLMEYEN 
AL'J'JH ARJYOR AŞK 

• İngilizce • • İngilizce • 
Ann Sothem - Lewayrcs Laurence Olivier _ 1\1. Oberon 

FİLMLERİN SEANSLARI 
Ç~ Sakızı: 2.30 - 6 - 9.30 da CUl\lARTFSİ - PAZAR 
Ölmiyen Aşk: 4 • 7,30 da 12,30 da 

YI:HJ 4SIR IJ Haziran Cumartesi 1942 

ş 

Elektrik ve 
tramvay ücreti 
belki artacak 

~---*:·~---

rarif e lıomisyonu 
tetlıiklerine ba.Jladı 
Elektrik ve tramvay tarife komisyo

nu toplantılarına başlamıştır. Önümüz
deki altı aylıl< devre için yeni elektr,lı: 
ve tramvay tarifesini tetkik eylemekte
dir. 

Nafıa vekaleti, elektrik ve tramvay 
şirketinde memur maaşlarına yapılan 
zamlar dolayısiyle icabında elektrik kı
lovat ücretine bir kuruş, tramvay üc
retlerine de 0,75 - 1,25 kuruş zam ya
pılması esasını muvafık görmüştür. Ta~ 
rife koın!syonu şirketin hesaplarını tet
kik etmektedir. Eğer bu zammın yapıl
ması lüzumlu görülürse tarife komisyo
nu vereceği kararı nafıa vekaletine gön
derecek ve yeni tarife temmuzun ilk 
gününden itibaren yürürlüğe girecektir. ----·----
Sıcaklar vakit-

siz arttı 
---*:---

PltiJlara, sayfiyelere 
büyülı rağbet 
gösteriliyor ... 
Her sene temmuz ortalarında başlı

yan en şiddetli mevsim sıcakları bu se
ne daha erken başlamış, hararet dere
cesi artmıştır. Bu sebeple plajlara, say
fiyelere büyük bir rağbet vardır. 

Bir çok a:leler bu sene Ödemiş ve Ti
re yaylalarını, Bozdağı ve Gölcüğü ter
cih etmektedirler. Oralara gidenler art
mıştır. Nedense bu sene Çeşme plajla
rına daha az alaka gösterilmektedir. 

Deniz banyolarında büyük bir kalaba
lık vardır. Bilhassa sabahları ve ak
şrunları Güzelyalı ve Karşıyaka banyo
ları kalabalık olmaktadır. İnciraltı he
nüz kalabalık değilse de vapur seferle
rinin mııntazaman devamı dolayısiyle 
bu hafta daha büyük bir alaka göreceği 
muhakkaktır. 

Vilayetin İnciraltındaki plaj ve gazi
nosu henüz açılmamıştır. Bu plAj ve g:ı
zinoya üç sene için kapalı zarfla açılan 
aı-ttırınaya talip zuhur etmediğinden 
ihalesi açık arttırma ile yapılac:Jctır. 

Vil.Ayelin p!Aj ve gazinosu açılınca İn
ciraltına alakanın artacağı. muhakkakbr. _______ , __ _ 

500 tane havagazı 
saati getirildi 

Belediyece a&tın alınan 5 00 adet ha
va gazı saati ,ehrimize getirilmiıtir. Bu 
saatler hava gazı abonelerinin evlerine 
konulacak ve hava gazı israfının önüne 
geeileeektir. 

Belediye hava gazı fabrikasındaki ha
va gazı ocak.lan da tevsi edilecektir. 
Bu iş için Anka.radan gelen mütahhassıs 
fabrikada tetkildere baflamıııtır. 

Belediye reisi B. Reııat Lehlebicioğlu 
dün hava gazı fahrilcasına giderek yapı
lan tetlciklere iştirak eylem.İftir. 

F ahı:ilcanıo yıllık: kömUr ihtiyacı da 
şimdiden lemin edilecektir. Belediye bu 
husuota bazı teoebbüıılere girifmiııtir. 

---o 
BORHOVADA 
lngi!lzce dersler 
Bir kaç aydan beri Bornova Paı-ti 

binasında öğretmen B. Homiştayn tara
fından iki şubeye ayrılan talebeye İngi
lizce dersleri verilmektedir. 

Dersler hayli ilerlemiş bulunduğun
dan hiç İngilizce bilmeyip te yeniden 
kursa devam etmek istil!'en vatandaşlar 
için üçüncü bir şube daha açılmıştır. Bu 
1.-uı·sa devam e~ek istiyenlerin kayıtla· 
rı devam etmektedir ve kendilerine cu
ma, Pazartesi, Çarşamba, günleri olmak 
üzere 17/6/942 gününden itibaren yin~ 
B. Horniştayn tarafından dersler veril
meğe başlanacaktır. 

MAARİF MiiDURCI 
1Mr1HAHLARDA 
Maarif müdürii B. Reşit Tarakçıoğlu 

okullardaki imtili !arla a!Akadar ol
maktadır. Dün Gazi orta okuluna gid.,_ 
rek Fransızca imtihanında bulunmuş 
ve bu imtihanın neticesinden memnun 
kalmışhr. 

---o---
FAZLA FİY A'J'l.A 
MAL .SA'J'AHl.AR 
Çeşmede Yeni Cami mahallesinde fı .. 

rıncı Seyyit, ayni mahallede otura..-ı 

Mürteza vasıtasiyle fazla fiyatla ekmek 
sattığı, Menemende Şehit Kemal cadde
sinde tuhafiyeci Bilal Tömak faz.la fiyat
la mal sattığı, Çeşme ılıcalarında bakkal 
Çelebi Taylan, beş buçuk kilo arpa unu
nu yarımşar liradan sattığı iddiasiyle 
tutulmuşlardır. ---o---21 KİLO ŞEKERİN 

BEY AHHAMESİ 
Gazi bulvarında 43 sayılı dükkanda 

bakkal Ali oğlu Ahmet hakkında dük
kanında mevcut 21 kilo şekerin beyan
namesini vermediği iddiasiyle kanuni 
takibata baslarunıştır. 

Akdeniz 
savaşı ... 

Odu.n kömürü getiriliyor ---*:·---
Yen!den çolı nazilı 
bir safhaya girmiş 
bulunuyor... · 

Könı 
liı d 

re ler hal· 
şilnınezse ••• 

ŞEVKE'r BİLGİN 

(Ba~tarab 1 inci Sahifede) 

~ebhüs etmeleri, Kıbrısa, Suriyeye sal· 
dırmaları muhtemeldir. Mihverciler b~ 
tarzda baskılarla müttefiklerin ikincJ 
cephe teşebbüslerini suya düşünneği d0 

düşiinchilirler. Belediye 500 bin lira sermayeli bir müessese lıu· 
rup odun Jıömürü if ini eline alacaktır ... Kanaatimizce her şey Britanyalılar•0 

yüksek müdafaa ve manevra kabiliyet
lerine dayanmaktadır. İngilizler, böyle 
bir ihtimali daha evvelden düsündükl•
ri için Orta Şarka, Bah çölü ;,.,phesin• 
büyük mikdarda av tayyareleri gönder· 
mişlerdir. Almanlar, Akdeniz semaları· 
na Jı.akim olmadıkça böyle cüretJ<lirane 
teşebbüsleri ileri götüremezler. BilJıo•· 
sa Kıbnsa ve Suriyeye akın doğrudan 
doğruya hava hakimiyetine ihtiyaç gö;· 
teren bir iştir. 

Odun kömürü sa tışı serbest bırakıl
mış olduğundan İzınire kömür getiril
meğe başlamıştır .. Ve şimdilik ancak 
üçer, beier kilo temin edilebilmekte, ki
losu on bir kuruştan perakende olarak 
satılmaktadır. 

Bununla beraber Fiyat mürakabe ko· 
misyonunun verdiği serbest satış kara
nnı anlamayıp bunu İzmire kömür g..
tirtınek için verilmiş bir karar sananlar 
vardır. Bazı kömürcüler bunu bir ded.· 
kodu mevzuu yaparak İzmire l.ömür 
getirilmesine nedense marn olmak-.lır
lar. 

Halbuki Fiyat Mürakabe komisyon•ı, 
kömür ınevzuunda piyasada her tilrlü 
suitefelıhümlerden salim bir fiyatın te
bellür edeceği d~üncesiyle fiyat tayin 
etmemeyi faydalı görmüştür. Eğer kö
mürcüler dürüst hareket edip piyasa~ ı 
kömürsüz bırakmaz ve makul fiyatla 
satış yaparlar"8 devletin piyasaya mü-

ZABITADA 

dahalesine lüzum kalmıyacaktır. Bunun 
aksi görülürse belediye icabında bir 
banka ile anlaşarak odun kömürü mev
zuıınu eline alacak ve 500 bin lira ser
mayeli bir kömür tevzi müessesesi ku
racakhr. O zaman gerek İzmir hinter
landındaki ve gerek Akdeniz limanla
rındaki kömürler hususi vasıtalarla İz
ınire getirilerek yalnız belediyenin sa
~ yerlerincle sathrılacakhr. Hükümet 
bu mevzuda belediyeyi takviye edecek
tir. 

Bize verilen malı1mata göre, odun 
kömürü işini kömürcülerin normal şart .. 
!arla ve serbestçe idareleri için son bir 
fırsat verilmiştir. Eğer iki, üç ay içinde 
köm\ircüler bu fırsatı iyi kullanarak 
halkın ihtiyacını temin ederlerse vazi
yet ayni surette devam ettirilecektir. 

Aksi sabit olursa devletin odun kö
mürü bahsine müdahalesi bir zaruret 
olacakhr. 

Görülüyor ki Libya harbinin ikinci 
saibası daha Jıeyecanh ihtimaller içinde 
başlaınışhr. Bu safhada Almanlar Bir· 
hakem muvafiakıyetinden geniş ölçüde 
!aydalanacaklar mı?.. Bunu şu 24 saat 
içinde anlıyacağız.. 

$EVKEr BİLGİN 

Metres katili Ahdülazi

Çiftçiye yar
dım tahsisah 

arttırıldı 
---·*:---

Sermayeye 250 bin nro 
daha Udue edildi.. • 

mın kız kardeşi tutuldu Ankara, 1 2 ( Husust) - Muhtaç çift· 
çlye ziraat vekaleti vasıtasiyle çift alet 
ve va9ıtala.rı dağıtılması için tahsis olu· 
nan sermaye bir milyon Türk lira.~ndsn 
1,250,000 liraya çıkanlmıJtır. Ramize yalıaJandlğı Hayreboludan getiriliyor ... 

Metresi 20 y"§ındaki Bn. Emineyi öl
dürmekten maznun Tıkveıli Abdüliiz.i
min aranmasına zabıtaca devam edil· 
mektedir. Abdülazimin nerede aaklan
dığı henüz anlaıJmıı deiildir. Hayre
bolu zabıtası, Abdüli.zimin hemıireai 
Ramizenin Hayreboluya geldiğini öğre
nerek dün kendisini yaklamıştır. Ev
velce de kaydedildiği gihi Emine, aon 
günlerini Abdiilizimin hemıiresi Rami
ze ile bir arada ve bir evde geçirmiştir. 
Remize genç bir kız olduğundan, ken
disi kadar genç olan yenğesi Emine ile 
sır ortağı olmuı, onun gönlünü kazan
ml§tır. Bu itibarladır ki Abdülhimin ci
nayeti ne gibi ııebeplerle ve nasıl iıledi
iini bildiği ııanılmaktadır. Esasen Rami
ze Abdülazimle birlikte cinayeti müte
akip lzmirden kaçmtttır. 

Ramize bu hafta lzrnire getirilecek ve 
zabıtaca ifadesi alınacahr. Abdülazi
min de Hayreboluda veya civannda bu
lunması mümkün görüldüğünden kendi
si orada aranmaktadır. 

'J'utalan hll'sızıar 
Eşrefp"§ada oturan Aydınlı Ahmet, 

Hamit, Celil ve T ahirin ötedenberi iz
mirde ve civar vili.yetlerde hırsızlık yap
tıkları, çaldıkları eşyayı evlerinde aalı:la
dıklan zabıtaca haher alınMl§, Halil. Ce
lal ve Hamidin çalddclan iki at ve bir 
merkep ele geçirilmiş ve bunların hırsız-

lık mah olduğu anlasılmtıtır. 
Ayni şahısların suç ortağı ol8Jl ve he

nüz yakalanmıyan tanınrruı sabıkalılar
dan Tahirin Eş-..,fı>atada 4 79 uncu so
kaktaki evinde arattırma yapılmış, hiT 
çok hırsızlık eıya bulunmuıtur. Bu arada 
paltolar, elbiseler, ma&a örtüleri, halı ve 
iki yorgan ele geçmiıtir. Tahir aranmak .. 
tadır. Diğer maznunlar adliyeye veril
m.iıtir. 

---o---
Pamuk satışlarında 
tip mulıavele-
Pamuk satışları hakkında hazırlanan 

tip mukavelenin tatbikine başlanınıştır· 
Bu mukavele ile borsada yapılacak .P"" 
muk satışlarında ihtilaf zuhuru halinde 
bir hakem heyeti ihtilAfları halle çalışa· 
caktır. 

.Solıalıta lıaruım 11urdu ----------
sucanın &f'lğ• mahalluinde oturan iKiNCi CEPHE 

yol çaVUJU Eaat Kaba§ ile refikuı Emi-
ne arasında bir müddet evvel kavga çık- (Baştarab 1 inci Sahi!ede) 
mı§. Emine evinden kaçmıı ve Kahra• 
ma.nlar .akağında oturan babasının evine 
gitmiş, maitetini temin için de bir tütün 
mağazasına devama ba§lamışhr. 

Emine dün sabah tütün mağazaaına 
giderken Aziz Akyürek bulvarında ko
cası ile karılı...,.ıttır. Eaat Kabat Emine 
yi on günde iyi olacalı: surette bıçakla 
yaralamış ve tutulmuttur. 

Erlıeğin işine 
lıarqtığı ~ 
Kahramanlarda ! 312 inci sokakta 72 

sayılı evde oturan Nuri Çakalaa evinde 
mevcut kömürleri neden sattığını soran 
kanın Fahriyeyi • zabıta raporlarına gö
re - cErkek itine karııtıiiından dolayı> 
bıçakla dört yerinden hafif ourette yara
laMl§ ve tutulmuıtur 

mevzuu olmuştur. 
İNGİLİZ GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 
Londra, 12 (A.A) - Bu sabah çıkan 

bütün Londra ve eyalet gazeteleri tngi· 
liz - Rus ittifalriyle meşgul olmaktadır
lar. Basın bu münasebetle bilhassa bll 
sene içinde kurulması beklenen ikinci 
cepheye ehemmiyetle temas etmektedir
ler. 
TAYMİSİN YAZDIKLARI 
Londra, 12 (A.A) - İngiliz _ Sovyet 

ittifak muahedesi basının Uzerinde dur
duğu başlıca meseledir. 

Çocuk Esirgen.e kururrıu 
kongresi dün bitti 

Taymis gazetesi baş yazısında Moloto: 
fun Britanyaya yapbğı ziyaretin gizU 
tutulmuş olınasını teessüfle karşılıy•· 
rak emniyet tedbirleri dolayıslyle bu se
yahati bir esrar perdesiyle örtmek Hl· 
zumunun hissedilmiş olduğunu kaydedi
yor. Bu zarurl tedbir İngiliz milletini. 
içten gelen bir hamle ile, Sovyet Rusya
ya ve onun mümessiline hissiyahnı :~
har fırsatından mahrum etmiştir. Yok· 
sa millet kendi muhariplerlnin başarıla· 
rı gibi, kahraman Rus ordusuna da hav· 
ranlığını izhar etmek isterdi. Harp için· 
de yapılan bu anlaşmanın başarılan sulh 
içinde toplanacaktır. 

Umumi lıongre gelecek yıl da f evkaliide olarak 
toplanacafı • YenJ Merkez azaları... Taymisin bu sözleri aşağı yukarı bil· 

Kemal Y edelek (Riyaseti cümhur umu- tün gazetelerin duygularını hülAsa et• 
m1 katibi), General Kazım (Diyarbakır) mektedir. Gazete, yeni ittifak muahede
nr. Behçet lh (Denizli), Reşat Nuri sinin ehemmiyetinden şöyle bahsediyor: 
(Çanakkale), Dr. Galip Kahraman Geniş kaynakları dolayısiyle Britan· 
(Bursa), Bn. Nakiye Ergün (Erzurum), ya, Birleşik Amerika ve Rusya zaferin 
Dr. Fatma (Edirne), Galip Gilltekin başlıca başarıcılan olacaklardır.. Zafer 
(Konya), Naim Eren (Niğde), Fuat bizi bekliyen tanzim işinin taznamlanm:ı
Hayri tl'rgüplü (Kayseri), thsan Pehli- sından başka bir şey olmıyacakbr. Av
vanlı (devlet şi'lrası a:ılsından), ve Dr. rupa milletlerine ekonomik refah temin 
Yusuf İsmet Oktay, Hilsnil Kitapçı (İz- etmek meselesinde İngiltere tarafınd:ı'.1 
mir)• Talısin Tay ak, Naşit (Sam.son)' alınacak tedbirlere Rusya da büyük bir 

Ankara, 12 (A..A.) - Çocuk esirgeme 
kunımu umumi kongresi bugün saat 
onda Trabzon mebusu Hasan Sakanın 
reisliğinde ikinci umumi toplantısını 
yapmıştır. 

tdare ve bütçe encümenleri raporları 
okunm~ ve bütçe encümeni raporu aY
nen kabul edilmiştir. tda:re encümeninin 
raporunda gerek takrirler v gerk kurum 
işleri hakkında serdedilen muhtelif me
seleler üzerinde hararetli müzakereler 
cereyan etmiştir. 

GELECEK YILDA TOPLANACAK 
Nihayet, rapordaki teklifler kurum 

esas nizamnamesine tealluk eden madde
leri ihtiva ettiğinden umumi merkez he
yetinin ve encümenin esas nizamnamede 
teklif ettiği tadilleri kurumun genişle
yen faaliyet sahasiyle ihtiyaçlarını kar
şılayacak şekilde hazırlayıp bir proje 
halinde müzakereye koymak üzere umu
mi kongrenin fevkalade olarak gelecek 
yıl Mayıs içinde tekrar Ankarada toplan_ 
masına karar verilmiştir. 

Kurumun umumi merkez heyeti azA
siyle, yedek azası ve mürakipler seçi
minden sonra kongre mesaisine son ver
miştir. 

ÇOCUK YUVASINDA 
öğleden sonra, kongre azasından bir 

kısmı kurumun Keçiörendı.ki çcıcuk yu
vasını ziyaret etmiştir. 

YEN! MERKEZ AZASI 
Kurumun merkez 'll'Lfilıklanna şu ze

vat seçilmiştir. 
Başvekil Dr. Refik Eaydam (İstanbul), 

Ali Çetinkaya (Afyon), Hasan Saka 
(Trabzon), Dr. Fuat Omay (Kırklareli), 
Faik (Edirne). Faik öztrak (Tekirdağ), 

YEDEK AZA 
Yedek azAJıklara Süreyya (Bitlis), allli gösterecektir. 

Seliimi, Dr. Fethi Erdem, mürakiplik:le- Muahedede müstakbel dünya haritasl 
hakkında tafsilat ve siyasi hükümler re Hayrettin Karan (Balıkesir), Kemal 

Kuran (Isparta) seçilmişlerdir. bulunmamasına esef etmemek, bunu ta
--------------- bil görmek lazımdır. Devamlı bir sulh. 

Halıil vasltalarının 

coğrafya hudutlarından ziyade emniyet 
tedbirlerine bakar. Milletlere refah te
min edecek ekonomik şartlan müınküo 

yoJılamasını kılacak olan bir sulh için İngiltere ve 
yaptU'mayanJara Birleşik Amerika bütün varlıklariy!e 
lzMiR ASKERLİK ŞUBFSİ BAŞ- çalışmak azmindedirler. 

KANLJ{;JNDAN: 
Canlı ve cansız nakil vasıtalanrun 

yoklamalarını yapbrmıyanların aşağıda
ki tarihlerde behemehal şubeye müraca
atla yoklamalarını yaptırmaları 18z:ım

dır. 
Yaptırmayanlar hakkında kanun! mu

amele yapılacağı ilan olunur. 

* 942 yoJılamaJarı 
lZMtR YABANCI AS. Ş. BŞK. dan: 
1 - 942 yoldamalan 30 Haziran 

942 tarihine kad• uzatılnnttır. 
2 - Askerlik dunonlannm kontrolü 

İ§i 24/Haziran/942 tarihine kadar on 
iki gün daha uzatılnnthr. llin olunur. 

Olüm 
T. C. Ziraat Bankası Müdürü 

Tarık GUrerkin ha.bası Emekli sü
vari livası Kumandanlarından Yar
bay Kadri Gürerk 12/6/1942 giinü 
vefat etmiştir. 

Cenazesi 13/6/1942 Cumartesi 
giinü saat 13 te T. C. Ziraat Banka
sı üzerindeki apartmandan alınarak 
Asıi - kabristanda namazı kılındık
tan sonra defnedilecektir. 

Müteveffaya Allahtan rahmet, 
kederli ailesine baş sağlığı dileriz. 
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RUSYADA DURUM 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

KANLI MUHAREBELER 
Moskova, 12 (AA) - Unayted Pres 

bildiriyor: Harkofta yeni Alman taarru
zu muazzam surette genişliyor. Milyon· 
farca asker, binlerce tank ve yüzlerce 
uçak bu hücı.una iştirak ediyorlar. 

Rus müdafaa hatları hiç bir yerde ya
rılmamıstır. 

100 bin kişilik bir Alınan ordusu dar 
bir cephe üzerinde uçaklarımız tarafm
Öan sıkıştırılarak bombalanmaktadır. 

Bazı tepeler elden ele geçmiş, akşam 
düşman yine eski mevzilerine atılmıştır. 

SOVYET TEBLİGİ 
Moskova, 12 (A.A) - Gece yarlSl 

neşrolunan Sovyet tebliği: 10 haziranda 
cephenin muhtelif kesimlerinde düşma
nın 80 tank, asker yüklü 300 kamyon 200 
top ve muhtelif birlikleri tahrip edilmiş 
veya hasara uğratılmıştır. Hava birlik

GENERAL DEGOL 
B. Çörçili ziyaret etti •• 
Londra, 12 (A.A) - General Degol 

Dövning Stritte Çörçili ziyaret etmiştir. 
İngiliz başvekili hür Fransız kuvvetleri
nin Libyada gösterdikleri mukavemet
ten dolayı general Degolü tebrik etmiş 
ve hayranhğını bildirmiştir. 

Pivano 
Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 

Adil İmer 
Anafartaiar C. No. 557 

Telefon: 3695 

Borsa 
ÜZÜM 

23Fahri Günce 
6 F. Solari 

23 Yekfuı 
201877 Eski yekıln 
201906 Umuınl yekfuı 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

İNCİR 
326 Nihat Üzümcü 
150 Ali H. Albayrak 
476 Yekiln 

180717 Eski yekUn 
181193 Umumi yekfuı 

ZAHİRE 
370 Ton Susam 

51 
50 

28 
24 

54 

51 
50 

48 
49 
51 
54 
58 

30 
24 

57 

lerimiz düşmanın bir çok sahra toplaı·ı- r..r..r..r~~~..#"~~..r...oı 
nı havaya atrmşlardır. Üç baraj balonu § Fransızca ve 1 ngi· '..!..'ll"'"'Ulllllllllllllllllll'"'lllllllllllllllllllllllllUJ 

a1cv1er içinde düşürülmüştür. Bir tren 1 . . ~ An kara_Radyosn ==_§ 

SİV ASTOPOLDA 

tahrip edilmiş, 4 piyade bölüğü dağıtı- lızce derslerı al-
larak kısmen İmha olunm~ur. - BUGÜNKU NEŞRiYAT := . . fi mak istiy~nlt-re 8 ıİİrr11•11"'""111111ııımıııııııııııım1111111111111111m 

Moskova, 12 (AA) - Tas aJansı bil- ı A da ,._ı..._il .. .. b' T .. k Sg 7.30 Program ve memleket saat ayarı. 
, • • ühim' • ku tl 1 vrupa ~ gormuş ır ur be 1 

tZMlR SULH HUKUK· M.A.HKEME
S!NDEN: 

SATIŞ 1LANI 
Ahmet, Hüseyin, Ayşe ve Şakirenlıı 

mutasarrui oldukları 1zmirde Şeh m.a
halllsinde Kadı avlusunda 75 lira kıy
meti muhammineli ev ile yine aynı ma
halde 125 lira kıymeti m uhammlneli 40 
taj No. lu haneler mahkemece verilen 
iza.leyi şuyu kararına istinaden 3/7 / 942 
Cııma günü ~aat 15 de İzmir sulh hukuk 
mahkemesinde satışı yapılacaktır bu 
aı·ttırmada tahmin olunan bedellerin 
yüzde yetmiş beşleri verildiği takdirde 
taliplerine ihaleleri yapılacak aksi tak
dirde satış 10 gün daha uzatılarak ikinci 
arttırmaları 13/7 /942 Pazartesi günü. 
saat 15 de yine dairemizde yapılacak 
gayri menkul üzerinde hak talebinde bu_ 
lunanlar ellerindeki resmi vesaik Ue ve 
daha fazla malOmat almak isteyenler 
dairemizin 942/263 sayılı dosyasına mü
racaatlan lüzumu ilan olunur. 

3325 (1489) 

ıo-...-===== =coo::ıc===acco~ 

recl'ülleli Jıabile 
SENİYE PEKEL 

İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile 
şubesinden diplomalı 

Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa
şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 

R eder. 1- 5 
~~=-~~.,~ 

Deniz H ,.,.p ofıuJa ue Use&i lıom.atanlığından: 
1 - Deniz lisesi 9 ve 1 O ncü smıflarile deniz gedikli erbaş orta okulu 6, 

7 ve 8 nci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 1 Haziran 942 tarihinde başla
narak 20/ Ağustos/942 tarihlne kadar devam edilecektir. 

2 - İstanbul ve civarında bulunanlar, doğruca İstanbul Deniz komutan
lığına Mersin ve civarında bulunanlar Deniz Harp okulu ve lisesi komutanlığı 
ile Deniz gedikli erbaş orta okulu müdürlüğüne müra.eaat edeceklerdir. 

3 - İstanbul ve Mersin mıntakaları dışından müracaat edecekler, Deniz 
Harp okulu ve lisesi komutanlığına veya Deniz gedikli erbaş orta okulu mü
dürlüğüne dilekçe ile müracaat edecekler ve dilekçelerinin bir suretini bulun
dukları mahallin askerlik şubelerine verece.kerdir. Muameleleri askerlik şu
beleri tarafından tekemmül ettirilecektir. 

4 - Deniz lisesine isteklilerin bulundukları sınıfın son sınavında her ne 
sebeple olursa olsun ibka ve ikmale kalınış bulunmamak ve hiç bir sebeple 
tahsili terketmiş olmamaları lazımdır. 

5 - Deniz lisesi 9 ncu smıhn 1 5, 18, 1 O ncu sınıfına 1 6, 19 yaşında bulu
nanlar alınırla r. 

6 - Deniz Gedikli erbaş orta okulunun: 
6 nc1 sınıfına 14, f 1 
7 nci sınıfına 15, 18 
8 nci sınıfına 1 6, l 9 
Yaşında bulunanlar alınırlar. 4 20 27 

iS'l'ANBUL BELEDİYESİNDEN: 

2960 (1378) 

Ö~ıyor: Almanların m .. vve ere bayanı yabancı dil derslerinden ilc-ı 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans ha r eri 8.00 
Sı~asto~a y.aptıklan hu_cum;tar devam 

1 
male kalmış orta ve lise öğrencile- 8.30 Müzik pl. 13.30 Program ve mem-

ediyor. Şimdiye. kadar hiç bir noktada rine İngilizce hususi ders vermek- leket saat ayarı, 13.33 Müzik : Türkçe 
Rus mukavemetı ku1lmamıştır. tedir Arzu edenler Basmahane ci- plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 M:üH 1ZM1R SİCİLİ TtCARET MEMUR-

Son günlerde 85 Alman uçağı tahrip var~da Toros otelinde oturan ve zik : Riyaseticümhur bandosu 14.30-14. LUôUNDA.N: SAYI 4484 

Atatürk bulvarı mastik asfalt tretuvar inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
!Ye konulmuştur. Keşif bedeli 86608 lira 54 kuruş ve ilk teminatı 5580 lira 
42 kunıştur. Mukavele eksiltme nafıa umumi hususi ve fenni şartnameleri 
proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 4 lira 33 kuruş mukabilinde 
belediye fen i~leri müdürlüğünden verilecektir ihale 29 /6/942 pazartesi gü
nü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ihale tarih.inden sekiz gün evvel belediye fen işleri müdür
lüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet 942 yılına ait ticaret odası vesilı:ası 
imzalı prtname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 nolu 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklan teklif mektuplarım ihale gÜnÜ 
saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

13 17 22 26 3292 (1481) 

edilmiştir. uzun senelerden beri hususi Fran-ı 40 Ankara ilkbahar at koşularının tah- Bu kerre aldığı soy adı üzerine 
Moskova, 12 (.A,A) - Sivastopol!ı sızca dersleri vermekte olan mual- minleri 18.00 Program ve memleket .oa- 1/ 6/ 942 tarihinden itibaren !zmirde Va-

kiitle hücumları devam ebnektedir. Fa· liın Snadettin Dilbilgene müracaat at ayarı, 18.03 Müzik : Radyo dans or- kıf Hoca sokağında 22 - 26 numaralı ma-
kat akmlar hiç bir noktada muvaffak -:>l- etmelidirler. 1 - 5 (1398) kestrasının her telden programı 18.45 ğazanın üst katında (Cemil Ak.yüz) un-

• vanı altında Kantariye ticaretiyle iştigal 
ınamışlardır. Radyo çocuk kulübü 19.30 Memleket edeceğine mütedair verdiği beyanname 

İS'J'ANBUL BELEDİYESİNDEN : 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastahk.lar hastanelerile Zeynep 

Kamil doğumevi, Oııküdar çocuk bakım evi ve Edirnekapı sıhhat merkezinin 
yıllık ihtiyacı için alınacak < 15 3900:. kilo çiğ süt c38000:> kilo pastörize 
süt ve «750> kilo yoğurt kapa! zarf usuliyle ek.siltmeye konul.muşhır. Çiğ sü
tün beher litresinin muhammen bedeli «45::. kuruş pastörize sütün beher lit
resinin muhammen bedeli c5 h kuruş ve yoğurdun beher kilosunun muham
men bedeli 5 O kuruştur Talipler toptan veya hastahane ve müessese itibarilıe 
ayrı ayn teklifte bulunıtbiliTler Umumi ve huswıi prtname ve saire iki lira 
yirmi alb kuruş bedelle belediye hesap işleri müdürlüğünden alınaeakbr. 

ALMANLARA GÖRE saat ayarı ve ajans haberleri 19.45 Ser- . ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
Berlin, 12 (A.A) - Bomba ve savaş ~ KEÇ!BURLU KOKORTLER! best 10 dakika 19.55 Müzik : Şarkı ve 4484 numarasına kayıt ve tescil edildiği 

tayyarelerimiz dün doğu cephesinin ce- türküler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü- ilan olunur. 
nup kesim.inde d~anın sahra tolin11u T .. :;ç~b:~:r:J~~!~~: iş- zik: İnce saz faslı .. 21.00 Konuşma (ana 1 _ BEYANNAME: 
mevzilerine devamlı dalgalar ha· e eserleri..) 21.45 Müzik : Dinleyici istek- .. . ........... ...... . ...... . 

1 v ka letmesinde tahminen cem'an 30,000 lhale 29 /6/942 pazartesi günü saat , 5 de İstanbul belediyesi daiıni encii
rneni odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan. 
imzalı şartname ve saire, 94 2 yılına ait Ticaret odası vesi.kalan ve kanunen 
ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çeVTe&inde 
hazırla.yacaklan teklif mektuplannı ihale günü sa.at 14 e kadar daimi encüme-

hücum etmiş1erdir. Düşman agır yıp- leri 21.45 Kon~a (Şiir ve nesir saati.) 
lara uğratılmıştır. De.m.iryollarma yapı- liralık ahşap su kanalı, karg:ir ben- 22.00 Müzik : Radyo salon orkestrası.. 

kta1 b . zin, mawt depolan kargir tamirha-
ian hücumlarda kavuşak no arı, ına- 22.30 Memleket saat ayarı, ajans habeı·-

1 ıl ne binası yaptırılacaktır. Taliplerin 
lar ve hatlarda büyük tahrip er yap - bu husustaki ehliyetleri ile birlikte leri ve borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki 
mıştır. Uçaklarımıza refakat eden avcı şeraiti öğrenmek üzere 25/6/942 
uçaklarımız tarafından, son haberlere tarihine kadar Keçiburludaki şirket 
göre, 6 düşman uçağı d~ürülmü._.<.dür. müdürlüğüne veya şirkciin İzmir 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. ajansına şubesine müracaatları :il8n olunur. 
göre ~oğu cephesinin orta kesiminde 3 - 1 (1477) 
J\1man hava kuvvetleriıün hücumu mu
harebeye hazırlanan düşman kıtalan ve 
motörlil kuvvetleri üzerine teksü edil· 
miştir. Hücum sahasında büyük bir fa
aliyet göze çarpıyor.. Motörlü kollar 
üzerine atılan bombalar düşman muva
sale hatlarında büyük karıışıkhklara se
bep ohnuştur. 
FİNLERE GÖRE 
Hel.sinki. 12 (A.A) - Fin tebliği : 

Satılık Traktör 
35 beygir kuvvetinde Drink mar

kalı bir t raktör ve üçlü pulluk, bir 
Diskaro, bir merdane ve 8 ince su 
dürbünü satılıktır. Taliplerin İz
mir - Kemeraltında Meserret ote
linde saatçi B. Nafize müracaatları. 

1_2 (1463) 
Kareli berzahında topçumuz düşman 

.müfrezelerine şiddetli ateş açmış, ka
yıplar verdirmiştir. Manga hatlarımıza ~ ~ ~ 
kadar sokulan düşman müfrezeleri piya- ---------------
Üeleriın.iz tarafından püskürtülmüştür. tzMfR SULH HUKUK MAHKEME-

Topçu ve tank savarlarımızın ateşiyle StNDEN: 
düşmanın mukavemet yuvaları tahrip 
edilmiş, içindekiler imha olunmuştur .. 
'.A.unos berzahında ve Ladoga gölünün 
şlınalinde küçtik. dUşman mvfre.zeler ta· 
rafından yapılan iki htıeum. püskürtül
müştür. Sahil bataryalarımız, yaklaşın.a
ğa teşebbüs eden iki vapuru açıhnağa 
mecbur etmiştir. 

Cephenin orta kesiminde düşınanm 
b:r hUcumu püskürtillmUştUr. Doğu 
cephesinde mutat topçu faaliyeti olmu..,, 
dii§manm keşif hareketleri önlemniştir. 
Uçak savarlarm baraj ateşi K odga böl
gesinde dü.şmanın hava faaliyetine ma
ni olmuştur. 

Hazinei maliye ile Fatma ve Eminenin 
şayian mutasarrıf olduklan Küçük De
mir hanı içinde 21/1, 21/2 ve 21/14 sa
yılı dükkanlar mahkemece verilen iza
lei şuyu kararına istinaden 3/7 /942 ta
rihine müsadif Cuma günü saat 15 te bi
rinci ve 13/7/942 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 15 le ikinci arttırma
ları yapılacaktır. Müddeialeyhlerin ika
metga.bları meçhul bulunması hasebiyle 
davetiye ve gıyap karannın iünen vaki 
tebliği üzerine iŞbu satış ihbarnamesi
nin de tebliğ makamına kaim olmak Uze
re Fatma ve Emineye ilanen tebliğ olu-
nur. 3333 (1485) 

t LA il 
Vilciyet Dcdıni Encümeninden : 

Nafıa dairesine ait 30 el arahas1. ile 500 kazma, 500 kürek, 25 küskü, 25 
keaeı"; 50 çapa. 25 sinyal, 25 kova ve 25 süzgecin müteahhit nam ve hesabı
na yapılacak tamiratı 740 lira 25 ku:rug bedelle 10/6/1942 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle pazarlıkla ekailtmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlayacakları % 1.5 ni.sebetindeki temi
nataıile hirlikte 25/Hazllan/1942 perşembe günü saat 11 de vilayet daimi 
encümenine baş vurmalan. 13 19 3256 ( 1480) 

I LA H 
K~anç vePglsl rnüfıelleflerlnin nazarı dilılıatine 

942 ma1i yılına ait kazanç vergisi birinci taksit tediye zamanı Haziran ayı 
nihayetinde hitam bulacağından mükelleflerin borçlannı bu müddet içinde 
mensup oldukları maliye tahsil şubelerine tediye etmeleri azımdır. Her ne 
sebeple olursa ohun Haziran ayı iç.inde borcunu tediye etmeyenler hakkında 
tahsili emval kanununun tatbiki suretiyle ve % 1 O cezasile birlikte tahsili 
için maliye daireleri lazım gelen tertibatı tamamile almış buhınduk.lanndan 
mükelleflerin kendierini hem % t O cezadan ve hem de cebri tahsiat takibin
den vareste bulundurmak ve ayın son günlerinde şube k.işeleri önünde izdi
ham ve saatlerce sıra beklemelerine ve binnetiee kendi işlerinden kalmalanna 
~ebebiyet vermemek üzere taksit borçlarını hlç bir ihmale kapılmıyarak şim~ 
diden mensup bulunduklan maliye tahsil şubeleri veznesine tediye eylemele-
ri i1an olunur. l3 18 22 26 3326 ( l 466) 

Ktlr.rtlRPARK ACI K HAV A Tiyatr osunda ... 
iSTANBULDAN YENİ GELEN 

Y E~i -TiY ATR O 
TEMSİLLERİNE BAŞLIYOR. .. 

BU AKSAM İLK TEMSİL SAAT 21.30 DA ... 
AYNAROZKAD I SI .. 

Tarihi vodvil (3) Pe!'dE' bü~Un kostümleriyle beraber ... 
Zengin Varyete - Bale Müzik temsillere iştirak edecektir ... 

BVGVN LALEDE 
3 BÜYÜK FİLİM 2 TÜRKÇE 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILJ 
CEMİLE (Hurmalar Altında) 

2 ··KESİF ALAYJ 
EROL FLYİN (Türkce) 

l •• CANİLBR ŞEHRİ 
4 - RENKLİ l\tiKİ 

BUGÜN t'A.NDA 
2 BÜYÜK TÜRKÇE,FİLİM 

ı ·· İNKILAP ' 
Jıallramanı (Tiirfıçe) 

2 - SEKİZİNCİ DÜNYA 
HARİKASI 

KİNGKONG 
TÜRKÇE MÜTHİŞ FİLİM 

program ve apanış .. · 

İZMtR S!CtLt TtCAREl' MEMUR
LUöUNDAN: 

Adil öktemtürk ticaret unvanı ile İz
mirde ikinci belediye caddesinde 8 nu
maralı mağazada 939 senesinden beri 
yorgan imal ve ticaretiyle .iştigal eden 
Adil ökterntürkün işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4483 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 3320 (14.82) 

tZM1R SULH HUKUK MAHKEME
StNDEN: 

SATIŞ tLANI 
Hazine ile Fatma ve Em.inenin şayıan 

mutasarrıf olduk.lan Hasan Hoca mahal
lesi hırdavatçılar çarşısında Küçük de
mir hanında kMn hırdavatçılar çarşısı 
kapısından girilinee methal koridorunda 
kapısı bulunmayan metresi birer liradan 
kıymet takdir olunan 325 kuruş kıymeti 
muhammineli 21/1 No. lu mahal ve yi
ne aynı mahalde 21/2 Nıo. lu önU eski 
lamarina kapalı ve 27 lira kıymeti mu
bammineli mahal ve yine aynı mahalde 
21/14 No. lu koridor girintisi vaziyetin
de 7 metre murabbaı mikdannda ve 10 
lira kıymeti mubammineli mahal mah
kemece verilen izaleyi şuyu karan.na is
tinaden 3/7 /942 tarihine müsadif Cu
ma gilnü saat 15 de İzmir sulh hukuk 
mahkemesinde satışları yaptlacaktır. Bu 
mtırmada tahmin olunan b edellerin 
yüzde yetmiş beşi verildiği t akdirde sa
tış 10 gün daha u7.atılarak: ikinci arttır
maları 13/7 /942 tarihine mUsadif P azar
tesi günti saat 15 de yine dain!mizde ya
pılacaktır gayri menkul üzerinde bak 
talebinde bulunanlar ellerindeki resmi 
vesaik ile ve daha fazla malfun.at almak 
isteyenler dairem.izin 941/224 No. lu 
dosyasına mliracaatlan lüzumu illn. olu-
nur. 3332 (1488) 

tZM!R "BELEDtYIBtNDEN: 
1 - Otobüs ve tramvay idaresine 

34500 cilt bilet satın alınması. yazı işle-o 
ri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltineye konulmuştur. Muham
men bedeli 2'760 lira muvakkat teminatı 
207 liradır. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbu.zlariyle ihale ta· 
rihi olan 15/6/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene rnüracaatlan. 

2 - Kumaş ve malzemesi verilmek 
şartiyle otobüs ve tramvay idaresi.ne 130 
takım elbise ve 130 adet kasket yaptı
rılması, yazı işleri müdürlUğiindeki şart
namesi veçhile açık. eksiltmeye konul· 
muştur. Muhammen bedeli 1170 lira mu
vakkat teminatı 87 lira 75 kuruştur. Ta· 
!iplerin teminatı iş bankasma yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 15/6/942 
Pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

29, 2. 'l, 13 3008 (1299) 

* 1 - Kültür mahallesi 1390 sayılı soka-
ğa yeniden kesme kordon çekilmesi. ya
zı işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 156 lira 20 kuruş 
muvakkat teminatı 11 lira 72 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel İş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 19/6/1942 cuma günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

3 8 13 17 3110 (1367) 

* - Karşıyaka belediye sahil gazinosu, 
yeniden yapılacak büfenin inşaası müs. 
tecirine ait olmak üzere bir sene müd
detle ve yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile kiraya verilecektir. 
Muhammen bedeli 250 lira muvakkat te
minatı 18 lira 75 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 15/ 6/1942 Pa
zartesi günü saat 16 da encümene mli
racaatlan. 30, 4, 9, 13 3038 (1300) 

!zmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
tzmirde Balcılar içinde 136 numaralı 

mağazada Hacı TalAt B. zade Cemil un
vanı altında kantariye ticaretiyle iştigal 
etmekte iken bir kaç sene evvel terki ti
caret etmiştim. Bu kene aldığını soy adı 
üzerine 1/6/942 tarihinden itibaren İz. 
mirde Vakıf Hoca sokağında 22 - 26 nu
maralı mağazanın iist katında: Cemil 
Akyüz unvanı altında yine kantariye ti
caretiyle iştigale başladığımdan ticaret 
kanunu hükümlerine göre kaydımın ol
suretle tashih ve tavzihi için aşağıda 
mevzuu imza.mm tasdikini dilerim. 

ne vermeleri lazımdır. c6303> 13 1 7 22 26 3269 ( 1490) 

Bayındır c. M. U. liğinden : 
Milli korunma kanununun 1 4 ncü maddesine muhalif hareketten suçlu Ba

ymdınn Bıyıklay mahallesinden Salih oğlu 1300 doğumlu Tevfik Ulus oğlu 
hak.kın<la Bayındır asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşma sonunda: 

MezkGr kanunun 55/2 ve 63 ncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para 
cezasile malı.kumiyetine ve keyfiyetin ilanına 24/4/942 tarihinde karar ve-
rildiği ve hükmün katiyet kesbettiği ilan olunUT. 3323 ( 1464) 

30 kuruşluk damga pulu üzerinde 12 
Haziran tarihi ve imza okunamadı. 
Umumi No. 5173 Hususi No. 6/23 
İşbu beyanname altındaki imzanın zat 

Bayındır c. MüddeiunwmiUğinden : 

ve hüviyeti dairemizce maruf tzmirde 
Vakıf Hoca sokağında. 22 - 26 numaralı 
mağazada icrayi ticaret eden Cemil Ak
yüz tarafından vaz olunduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi 
Haziran ayının on ikinci Cuma günü. 

Milli korunma kanununa muhalif olarak fazla Hatla dan satmaktan suçla 
Bayındırın Bıyıklar mahallesinden Salih oğlu 1300 doğumlu Tevfik Ulus oğlu 
hakkında Bayındır Asliye ceza mahkemesinde yapılan duru§ma sonunda: 
~li korunma. kanunun 32. 59/2, 63. 66 ve ek 5 nci maddelerine tevfi.. 

kan üç ay müddetle hapsine ve yüz lira ağu para cezasile mah.k.Umiyetine ve 
bir ay dükkanının kap.atılmasına ve keyfiyetin ilanına 15 /4/942 tarihinde 
karar verildiği ve hükmün katiyeı kesbettiği ilan olunur 3324 ( 1483) 

3329 (1491) lzınir Valııflar Müdü•lüğünden : 
Lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 

':.O.=:'-----~~-~~ 

Memlll' aPanıyoP 60 

60 

Ev il 

Benzin barakası ve 

Bornova şehit 
Mehmet 
Kızılçullu 

Helvacı H. Hi
seyin 

Haremeyn muhtere-
S dönüm arasa bil&. meyn 

Bir ticarethanenin yazı ve hesap iş
leri için iyi yetişmiş b ir bayan me
mur aranmaktadır. 
Taliplerin mektupla Gazi Bulvann

da 82 numaraya müracaatları. 

48 Dükk&n 6 Tuzcu &0. Kurt Mehmet Pllfll 
24 Baraka \ 17 Halil Rilat P. Nuri Kamer ha.tun 

1- 2 (1476) Yukarıda yazılı akara.t pazarlık suretile kiraya verileceğinden taliplerin hef' 
aa"Cloaaacacooaaaaacı:xıaaaoc=oı: gün vakıflar idaresine m üraeaatlan ilan olunur. 333 1 ( 1487) 

İstanbul $ıldd Müesseseler Arttırma ue Efı&Dtrne Komf&yonundan : 
Cinsi Azı Çoğu Muhammen fiat M. Teminat Şekli Eksiltme tarihi 

Karaman eti 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

36500 
52000 
8800 

215500 

53000 
78500 
18900 

301000 

Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 

1 56 
1 66 
1 55 
1 35 

48647 63 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 10 da .• 

······························ ~·-···········• 9 ••••·········· Süt 156000 18-tOOO Kilo 28 
Kase yoğurdu 10500 16000 Adet 11 
Kilo yoğurdu 12000 19000 K ilo 52 

3996 
741 

Kapalı 24/Gf.1942 Çarşamba Saat 11 de.. 
Kapalı 

····~~~·····~·-·····--~-~~~--~---~~---···~ · ················· Mutbah yumurtası 297000 494000 Adet 05 2865 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 14.30 da .. 
Günlük yumurta 170000 225000 Adet 06 

•••··~~···~··•••••••••••· ~ ··•• e ••••••••••••••••••••••••••••• 
Sade yağ 36500 50250 Kilo 2 26 5817 38 Kapalı 24/6/1942 Ça:ı:şamha Saat 15 te .. 

·····················-·············-························ Zeytinyağı.- - - - 20350 25800 Kilo 1 31 2534 85 Kapaıı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15.30 da.. 
Zeytin 13300 18950 Kilo 79 1122 78 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15.30 da.. 
Beyaz sabun 20650 28400 Kilo 88 1874 40 Kapalı 24/6(1942 Çarşamba Saat 15.30 da... 
Yeşil sabun 11550 17900 Kilo 84 1127 70 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15.SO da.. 

········-~~··········--·~··································· Reçel 4550 6700 Kilo 1 31 658 28 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 16.15 te.. 

······~··········-·-··~--~~-·················-~·-··········· Beyaz Peynir 19300 28450 Kilo 1 05 3399 64 Kapalı 26/6/1942 Cuma Saat 10 da .. 
Kaşar peyniri 4 700 6900 Kilo 2 24 

·····~··••••••••••••·•~• ep •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prasa 30200 41000 Kilo 14 
Lahana 23000 32000 Kilo 13 
Taze bakla 8000 11250 Kilo 20 
Ispanak 30800 45500 Kilo 17,5 
Taz. barbunya 8MO 11500 Kilo 25 
Ayşe kadın fasulya 43000 53000 Kilo . 20 
Çalı 22800 30000 Kilo 20 
Taze bamya 3350 5300 Kilo 25 
Sırık domates 3500 5250 Kilo 12 
Yer domatesi 21400 31000 Kilo 10 6413 55 Kapalı 26/6/1942 Cuma Saat 10.30 da.: 
Sakız kabağı 17200 24000 Kilo 12 
Patlıcan 75200 92200 Kilo 20 
Semiz otu 13200 20250 Kilo 08 
Dolmalık biber 8200 13250 Kilo 20 
Kereviz 7900 10750 Kilo 15 
Havuç 8700 13250 Kilo 15 
Pancar 6200 6850 Kilo 05 
Enginar 4800 7500 Adet 10 
Karnabahar 3500 5500 Adet 25 
Limon 56000 89000 Adet 10 
Tatlı kabak 4000 7000 Kilo 05 ,, • 
· · · ·-·· · ···· ·· · ·· · · ··· -·· - · · · ·~ · ·· ······· ···· · · · ······· · · · ·· Sıhhi müesseselerin 1942 mali yıh ihtiyaçları olbaptaki şartnamesi veçbile eksiltmeye konulmuştur. t 

1 - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat teminat mikdarlan karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve mühürlü zarf-

larını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazım.dır. 
Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı, hem de rakamla yazılnr;ısı kanuni mecburiyettir. 

4 - 1942 yılı ticaret odası vcillt:asiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını kapalı zarfların içerisine koymaları lhm:ıdır. 9 -13 - 18 - 23 3220 (14ı32) 



SiY ASI V AZJYEr 
••••••••••••••• 

ln~iltere - Sov
yetler ittifakı
nın yaptığı 

akisler 
-*-Radyo gazetesine göre günün en 

ehemmiyetli siyasi olayı güphesiz lngil
tere ve Rusya arasında imzalanan ittifak 
muahedesidir. Anlaşılan müzakerelere 
B. Edenin Moskovayı ziyareti sırasında 
yani geçen yılın eylülünde başlanmış
tır ve müzakereler o zamandanberi de
vam etmiş. nihayet bir netice alınarak 
B. Molotof muahedeyi imza için Londra
ya gitmiş, 26 mayısta muahede imzalan
mış ve ondan sonra Molotof Vaşingtona 
da gitmiş, bilhassa Avrupada ikinci 
cephe açılması meselesinde B. Ruzvelt
le anlaşmış, tekrar Londradan geçerek 
Moskovaya dönmüştür. 

• 

YENf ASii': 
E !!22L!2i! 

Uzak Doğu harbi SON HAVA HOCUMLARI llabeşten dönüş 
---* *· * 

Şimali P a- lngiliz ve Binlerce 
sif ikte yeni Alman akın ltalyan av-
kumandan ları hafif det yolurıda 

---* -*-
KANADA GENEL KURMAY Ho~ıanda, şı"!aı; Fransa 

BAŞKANI KUMANDAYI ALI YOR ~: ~~:';::~:::.::::::. 
-*Otta va, 12 (A.A) - Kanada Genel 

Kurmay Başkanı şimal Pasifık bölgesi
nin kumandasını ele alacaktır. 

JAPOl\'LARA HÜCUMLAR 
Melburn, 12 (A.A) - Yeni BrHanya

da bir keşif düşman uçağı alevler içinde 

Londra, 12 (A.A) - Hava nazırlı
ğının tebüği: Dün gece av uçaklarımız 
Hollandada düşman hava meydanları 
üzerinde faaliyette bulunmu~lardır. Şi· 
mal Fransada hava meydanlarına ve 
elektrik ııantrallarına hücum edilmiştir. 

dilşürülmüştür. Yeni Ginede Zero tipin- ALMAN HOCUMU 
de dört düşman uçağından biri düşürül- Berlin J 2 (A.A) - Alman savaş 
müştür. uçakları keşif hareketlerinde bulunmuş· 

Rabaolda hava meydanlarında yangın. lardır. İngilterenin cenup sahilinde bir 
lar çıkarılmıştır. tehir bombalanmıştır. Bütün uçaklanmız 

ÇtN - JAPON SAV AŞI ~ geri dönmüşlerdir. 

---*·---
((KAP» BRUNUNDAN DOLA· 
ŞIP iSPANYAYA GELDiLER 

-*-Maclrit, 12 (A.A) - Her biri 4470 
tonluk iki İtalyan vapuru Laspatasa gel
miştir. Kap bumunu dolaşarak gelen bu 
vopurlarda Habeşistandan dönen binler
ce İtalyan vardır. Vapurların bordala
rmda büyük k17.ıl haç işaretleri vardır. 
!ngilizlerin kontrölü altında seyahat 
eden vapurlar yiyecek ve kömür aldık
tan sonra Cuma günü hareket edecek
lerdir. 

----~-'---
Aınerllıada aslıeri 

Muahedenin esasları şunlardır: 1 -
iki devlet bugünkü harpte birbirine yar
dımda bulunacaktır; 2 - her iki taraf 
ayrı sulh veya mütareke imzalamıya
cak tır; 3 - sulhtan sonra iktisadi geli
ıim ve emniyet teşekilatında her iki dev
let iş birliği yapacaktır; 4 - milletlerin 
menfaatleri göz önünde tutulacak ve 
her iki devlet kendileri jçin arazi geniş
liği aramıyacaktır. 

Çung King, 12 (A.A) - Şantungun Londra, 12 (A.A) - Hava ve da-
batısmda yapılan harbin neticesi Çinli- hili emniyet nezaretinin tebliği: Dün ge
lerin süngü hücumiyle teayyün etmiştir. ce bildirilecek hiç bir şey olmamışbr. 
japonlar iki bin ölü vermişlerdir. 

ücretler arttırddı-
Vaşington, 12 (AA) - Ayan askert 

ücretlerin arttırılması kanununu kabul 
etmiştir. Askerlere verilecek aylık ücret 
elli dolardır. 

lıte 26 Mayısta Londrada imzalanan 
ve 20 sene devam edecek olan muahe
denin ana hatları bunlardır. Bu muahe
denin ilk kısrmları esasen İngiltere ve 
Rusya tarafından Moskovada ilk müza
kerelerde karşılıklı taahhüt edilmiştir. 
Fak at ikinci kısımdaki hükümler yeni
dir ve çok mühimdir. Bu hükümlerden 
anlıyoruz ki lngiltere ve Rusya harp için 
kurduklan iş birliğini aulh yaparken de 
ve sulhtan sonra da 20 sene uzatmakta
dırlar. 

B. Çörçll lngiliz - Rus münasebetleri 
hakkında harbin ilk zamanlarda açıkca 
demiştir ki: 

c - Almanyanın düJlllanı olan ve 
Almanya ile dövüoen her millet bizim 
iş ortağımızdır; Almanya ile iş ortaklıiı 
yapan her memleket te bizim düfllJanı
mızdır. > 

Şuşiyen şehri hala Çinliler elindedir. 
Bu şehirle Kimuva araşında bir çok düş. 
man kuvvetleri geri atılmıştır. 

Tokyo, 12 (A.A) - Japon kıtaları 
Kiang.siyi ele geçirmişlerdir. Çinliler 
Şangsa bölgesine iki lota göndermek su
retiyle japon ileri hareketini durdur
mak istemişlerse de hezimete uğratıl
mışlardır. 

----~-,-~-

Almanların Lib-
ya harplerinden 

bekledikleri 
nedir? 
-*-

Alınan tanlılarının için· Evet, lngiltere ve Rusya zafere ka
dar dövüşeceklerdi, fakat ondan sonra 
ne olacaktı"> Harpten eonra, iki dost ta
rafın görügü, vazifesi ve rolleri ne ola
µktı} 

Aylardanberi yapılan mühim müza
kerelerin işte bu dolaylarda dolaştığı 
anlaşılıyor. Şimdi bu muahede ile At
lantik paktı geni~lctilmekte ve tamam
lanmaktadır. Çünkü Rusya d biç bir 
memlekette gözü olmadığını ve lüç bir 
memleketin dahili iılerinc kanJmıyaca
ğını taahhüt ebnektedir. 

delıiler sıcafıtan ıniite· 
esslr olmıyorlar •• 

Berlin, 12 (AA) - D. N. B. bildiri
yor: 

Şimal Afrika muharebesi Berlinin as
keri mahfillerinde günün başlıca konu
sunu teskil ediyor. 

AMERiKANIN DURUMU 
Amerika neden bu muahedeyi imza

lamamıştır"> Çünkü İttifak muahedeleri 
imzalamak Amerika dış politikaaının 
geregine uygun değildir. Fakat~bu mua
hedeyi Amerikanın muavfık ve uygun 
bulduğu muhakkakbr. Bu suretle İngil
tere, Rusya ile anlaşırken Amerika ile 
de anlaemakta; Anglo - Sokson tesanü
dünü sağlamlllfJDakta ve daha sıkı iş bir
liği de kurulmuş olmaktadır. 

TORKIYEDEKt TESiR 
Muahedenin imzalanmasını Türkiye 

de ancak memnuniyetle karşılanmıştır. 
Çünkü lngiltere Türkiyenin müttefiki
dir; Rusya da müttefikimizin müttefiki· 
dir. Hiç şüphe yoktur ki evvelden ha
berdar edildiği için bu muahedenin im
zası fürldye için hiç bir sürpriz teşkı1 et
memiştir. 

MOLOTOFUN BiR MAKALESi 
Rus radyosu B. Molotofun bir maka

lesinin hulasasını neşretmiştir; bu hula-
11aya göre Molotof cAlmanyaya karşı 
sonuna kadar muharebeye devam etmek 
hür milletlerin vazifesidir> demektedir. 

iKiNCi CEPHE 
Yeni ittifakla 1942 de Avrupada ikin 

ci bir cephe açılmasına karar verilmiş 
ve bu taahhüt muakaveleye aynen geç
miştir. Hulasa 26 mayısta akdedilen ln
giltere - Rusya ittifak muahedesi Atlan
tik beyannamesini tevsi eden bir tamam
layıcısıdır. 

TORKIYE - lRAN 
han radyosu Türkiye - han hududu

nun kapanmış olduğuna dair yabancı 
kaynakla'rdan verilen haberi yalanlamış 
ve demiştir ki: 

c - Türkiye ve lran dostluğu gün
den güne kuvvetlenmektedir. handaki 
isyan münasebetiyle Türkiye tarafından 
asker aevkedileceğine dair yine yabancı 
kaynaklardan verilen haberler de yalan
dır. Çünkü İran ordusll Rus ordusunun 
yardımı ile isyanı bastırmıştır. Türkiye 
ve han, bu iki komşu dostur ve dost 
kalacaktır.> ______ , __ _ 

J POM SOZLERI 
( 8aş&arafı 1 inci Sahifede) 

AMERIKADAN ENDiŞELER 
Asahi Şimburn gazetesi diyor ki: Bu 

muharebeler esnasında büyük başarılar 
ika,ıandık. Fakat Pasifikte kat'i muhare
benin bittiğini sanmamalıyız. Birleşik 
Amerika hümmali bir faaliyetle ve bil
memiz.lik edemiyeceğimiz derecede 
azim ve süratle yeni zırhlılar, uçak ge
mıleri yapıyor. Bunlar bir iki sene için
de bitecek ve hizmete alınacakhr. O za
man muk bil hücum teşebbüslerini ılı:ar
şılıyacak kadar hazırlıklı olmamız la
zımdır. 

Hoşi gazetesi diyor ki: Deniz ve ha
valarda her zaman ayni kahramanlık 
kanunu ca idir Amerikan uçak ge
milerini kayıbını göz önünde tutarak 
Amerikanın savaş kudretiru küçük gör
memeliyiz. Denizlerden Anglo Sakaon
ların nüfuzunu kaldırıncaya kadar sava
ıa devam etmeliyiz. Hakiki harp şimdi 
ba"lam• tn 

Sorulan su:ıllere cevap veren askeri 
şahsiyetler dem!ştir ki: 

" - Almanya ve İtalya için şimal "Af
rikada yalnız tedafüi vaziyette durmak 
killi gelmez. Şimal Afrika ve Marmarik, 
cenup Avrupa kanadının imtidadıdır .. 
Avrupa doğu cephesinin yükünü bura
dan hafifletmek mümkündür. Düşmamn 
bilhassa Amerikadan ge1en malzemesini 
mümkün oldui:ru kadar muhtelif cephe
lere dağıtması mecburiyetini kurmak 
lhımdır. Ve düşman, şimal Afrıkadald 
durum dolayısiyledir ki orta şarkta ve 
bilhassa Süvcyştc pek büyük kuvvetler 
toplama~a mecbur bırakılmıştır. 

Romclln hareketinin dikkate değer ne
ticeler !husule getirdiği belirtilmektedir. 
Yeni tnnkların bu hücumlarda rolü mü
him olmuştur. Bu tankların yeni terti
batı sayesinde içinde bulunanlar harici 
hararetten müteessir olmamaktadırlar.• 

---~~~._.... __ _ 
HARP VAZiYETiNE ASKER 

GÖZILE. BAKIŞ 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

gilizlerin durumu bir az nazikleşccektir. 
F.ğer Rommel kuvvetlerini geriye çek
meğe icbar edemezlerse İngilizler daha 
geride hazırlanmış olması muhtemel bu
lunan yeni bir cepheye çekileceklerdir. 
Yalnız Tobruk evvelce olduğu gibi bir 
müdafaa mevzii olarak kalacaktır. 

İngilizler geriye çekilmekle muha
rebeyi kaybebniş sayılamazlar; çün
kü her iki tarafın da zayiatı hemen he
men müsavi gibidir. 

JAPONLARLA HARP 

Tokyodan gelen haberlerde şimal Pa
sifikin Alutin adalan bölgesindeki hare
ketler ve neticeleri incelenmektedir. 

Bir Mihver radyosu da, Tokyoya at
fen Alutin adalarının batı kısmında bir 
takım yerlerin alındığını ve bunun Alas
kaya ilerlemek imkanlarını vereceğini 
söylemiştir. Bundan anlaşılıyor ki japon.. 
lar bu adaların Asyaya en yakın bir ye-
rini ellerine geçirmişlerdir. Halbuki Daç 
Harburdan başka bu adalarda üs olmağa 
elverişli yer ve başkn bir Us yoktur. 
Anlatılan japonlar en işe yaramaz ve 
uçta bir adanın işgalini bildirmek sure
tiyle japon halkını avutmak istiyorlar. 
Kendi iddialarına göre hepsi japonlar 
tarafından batırıldığı için bir tek uçak 
gemisi ile kalan Amerikan filosu karşı
sında, japonlarm hala deniz zaferini kat'l 
şekilde kazanmadıklarından bahsetme
leri dikkate layiktır. japonlar orta Pasi-
fikte Amerikalıların en mühim üslerin
den olarak Midvay ile şimal Pasifikteki 
Daç Harburu ellerine geçirmek istemiş
ler ve tam bir muvaffakıyetsizliğe uğra
mışlardır. japonlar, Avusturalyadaki de
niz kuvvetlerini şimale çekmek planın
da çok acele etmişlerdir; bu acele belki 
de Amenkan tayyarelerinin Tokyoyu 
bombardımanından da ileriye gelmiştir. 

Bütün hedef bu olduğuna göre, Mid
vay ile Daç Barburda MI! Amerikalılar
da bulunduğuna nazaran japonyanın 
bombardımanı tehlikesi elan baki kal
llllfbr. 

O"~..;ı:ıo=cac=aaccaaaaccc,x)-"'..,ı0acacııc 

lngUtere harp l~ln 
ı milyar dalla 
llarcıyacalı-
Londra, 12 (A.A) - Harp mas

ranarını karıılamak için yeniden bir 
milyar liralık kredi talebi parlamen
toya verilmiştir. 
~ 

YENi ITTıFAK 

---o---
Manlllada 44 idam .. 

Manilla, 12 (A.A) - Askeri makam
lar örfi idarece tevkif edilen 55 Filipin
liden 44 ünün idam edildiğini bildirmiş
tir .. 

-~--#l#w~----

,, Si vastopol ''da 
(Baş-tara-~-1-inci Sahifede) çok kanlı ve 

Madde: 3- Yüksek akit taraflar harp 
sonu devresinde sulhu muhafaza etmek ş·ddetıı· harp 
ve taarruza mukavemet eylemek gaye-" 1 ı-
lerini temin için.kendileriyle aynı fikir-
de bulunan diğer devletlerle birleşerek ler oluyor 
bu husustaki teklifleri müştereken tet-
kik ve kabul etmek arzusunda oldukla- *----
rını beyan ederler. Bu tarzdaki teklifle- ff Öl 1 d d 
rin kabulüne intizaren iki yüksek akit arfıof IJ ges n e e 
taraf muhasamatın neticesinden sonra Şiddetli ınultarelJeler 
taarruzun tekerrürü ve Almanya tara- olduğu anla~dl"Or .. 
fından veya onunla Avrupadaki taarruz ""' "' 
hareketlerinde müşterek bulunan dev- Stokholm, 12 (A.A) - Havas ajansı-
lclterin her hangi birisi tarafından ihlfil nın muhabiri bildiriyor: 
edilmesi ve tecavüzün tekerrürü imkan- Sivastopol muharebeleri en şiddetli 
sız bir hale gctırilınesi için iktidarları devresine girmiştir. Geçen cumadan be
dahilinde bulunan bütün tedbirleri itti- ri hücum eden kuvvetler şimdi artık 
haz edeceklerdir. esas hatlar üzerinde harp ediyorlar .. 

Madde: 4 - Harpten sonraki devrede Rusların da mukavemetleri çok şid-
yUksek akit taraflardan biri, Almanya detlidir .. 
veya üçüncü maddenin ikinci fıkrasında Son üç gün içinde 50 kadar Alman 
zikredilen devletlerden her hangi bir tankı ve 50 kadar uçak tahrip edilmiştir. 
devlete o devlet tarafından bu akit tara- Fakat Almanlar Sivastopolu alacak ka
fa tevcih edilmiş bir taarruz üzerine dar çok kuvvet kullanmaktadırJar. 
harp haline geçecek olursa diğer akit ta- Her iki taraf ta pek dar olan harp sa
raf bu şekilde muhasamata girişmeğe hasında çok mikdarda ve büyük top 
mecbur kalan tarafa her türlü askeri kullnnmaktadır. 
müuıhnret ve iktidarı dahilinde bulunan Almanlar tarafından bu kalenin zaptı 
sair yardımları derhal yapacaktır. tesirli ve Kafkas yolu icin de önemli bir 

Madde 5 - lki yüksek akit üçüncü 
maddenin ilk fıkrasında yazılı tekliflerin adım olacaktır. 
kabul edilmiş olduğunu karşılıklı bir HARKOFTA 
itilaf ile tasdik edeceklerdir. Harkof bölgesinden Alman taa.rruzu-

Bu tekliflerin kabulü gecikirsee bu nun başladığına dair hiç bir haber alın
madde yirmi sene mer'iyette kalacak ve mamışbr. Fakat bu bölgede de şiddetli 
bundan sonra, sekizinci maddede takvi- muharebeler olduğu anlaşılmaktadır. 
ye edildiği gibi akitlerden biri tarafın- •------
dan fesh olununcaya kadar hükmü carl Makı·neve 
olacaktır. 

Madde: 6 - Yüksek akit taraflar her 
birinin emniyet ve menfaatlerini dilşü- 1 erilirken 
nerek sulhun yeniden kurulmasına ka-
dar Avrupada emniyC't ve refahın temi- a 
ni için sıkı bir iş birliği ile çalışmak Uze- iKiNCi CEPHE NE ZAMAN 
rinde mutabık kalmışlardır. 

Bu maksatla birleşmiş milletlerin AÇILACAK 
menfaatlerini gözetecekler ve kendileri Vaşington, 12 (A.A) _ tkincl bir cep-
için arazi genişliği aramak ve diğer dev- hede taarruza geçilmesi be.kktndakl ba
letlerin dahili işlerine karışmamak icin her her yerde heyecan uyandırmaktadır. 
tertipleri geregince hareket edecekler- Bu mesele ile alAkalı olarak herkes ken-

di~dde: 7 _ Yüksek akit taraflar di kendine şu iki suali sormaktadır bir 
kara veyahut hava taarruzu mu olarak 

harpten sonra biribirlerine bütün yar- ve bu taarruz ne zaman yapılacaktır. Bir 
dımlan yapmağı taahhüt etmişlerdir. 

Madde: 8 - Akit taraflardan her han- çok kongre üyesi Beyaz sarayın deme .. 
gisi, diğer akit taraf aleyhine bir ittifak cinde hemen derhal bir kara taarruzu 
akd ğ. h h · b' ttifaka yapılması hakkında bir va.Ad bulunına-

etmeme ı ve er angı ır i · dıbmı kaydetmekte fakat Amerikan ha .. 
girnıemeği taahhüt eder. b- h 

Madde: 9 - Bu muahede mümkün ol- va kuvvetlerinin iştirakiyle İngiliz ava 
duğu kadar çaliuk tasdik edilecek ve hücumlannın gittikçe fulalaşmasını 
Moskovada teati olunacaktır. Son!baharda Fransaya bir ihraç ve istilA 

Muahede tasdikli nüslıalann teatisi hareketinin takip edeceği ümidinde bu-
lunmaktadırlar kongnı üyeleri bu isti

ile derhal yürürlüğe girecek ve bunun !Anın müttefik milletler tamamiyle ha-
üzerine Moskovada Sovyetler hükümeti zır olmadan önce yapılmaması gerekti
ile Kra1hk hükilmeti arasında 12 Tem-
muz 1941 de imzalanan anla~manın ye- ğini beyanda müttefiktirler. 

r~ut~1:~~~~~in birinci ve ikinci mad- t ~RY ~Ol Y~Z~YET 
delerinden mürekkep ilk kısmı yüksek Kahire, 12 (AA) - Alman zırlıh kuv_ 
akit taraflarla Almanya ve Avrupada vetleri üç kuvvetli kol halinde doğu 
Almanyanın tecavüz hareketlerine istikamette bir mikdar ilerlemişlerdir. 
onunla birlikte iştirak eden devletlerle Alman ilerleyişi Harmat ile Birhakem 
sulhun tesisine kadar yürürlükte- kala- arasında olmuş ve hücuma uğradıktan 
caktır. Muahede maddelerinin 3ten 7 ye sonra Almanlar Harınatın şimalinden do
kadar olan ikinci ksmıı 20 yıl yürürlük- ğusuna dönmüşlerdir. Dün gece orada 
te kalacaktır. Bu müddetin nihayetinde bala çarpışmalar yapılmakta idi. 
akit taraflardan birisi muahedeyi feshe
deceğini 12 ay evvel haber vermezse 
muahede iki akit taraftan birinin fesh 
niyetini yazılı olarak daha evvelden bil
dirmesini müteakip 12 ay daha mer'i
yette kalacaktır. 

Bu muahede 26 Mayısta Londrada her 
ikisi de muteber olmak Uzere İngilizce 
ve Rusça tanzim edilmiştir. Muahedeyi 
İngiltere namına Mister Eden ve Sov
yetler adına Mösyö Molotof imza e~
lerdir. 

---o---
Yunanlstana yardım
Stokhotm, 12 (A.A) - Dagets Nider 

gazetesi 8 İsveç sefinesinin Y unanistana 
yiyecek nakli için kiralandığıru bildiri
yor. 

-
En çirlıin hayvan 

Şarki Afrikada ve Habeşistanda yaşa
yan ıc Nasırlı domuz ıı ismi verilmiş 
hayvanın dünyadaki en çirkin hayvan 
olduğu noktasında ittifak edilmiştir. Bu 
h:ıyvnnın lruçiıcük bir vücudu, koskoca 
bir kafası vardır. Başının alt tarafı çok 
geniş ve düzdür. Gözlerinin altında bi
rer büyük çıkıntı vardır ki bunlar na
sırdan yapılmış gibidir. Ağzının içinden 
dışarıya fırlamış iki azı dişi mevcuttur. 
Bu dişlerin üzerinde de kalın nasır par
çaları göze çarpar. Kuyruğu inccciktiı. 
Silahı dişleri ve kuyruğudur ki bunlan 
kullanınca ekseriya düşmanlarını par
çalayıp öldürür. 

ı3 Haziran Cumar e~i 

Mecliste dünkü müzakereler 

Yeni mebuslar -dünkü 
celsede and içtiler 

Ankara, 12 (AA) - Bugün Büyük 
Millet Meclisi Refet Canttezin başkanlı
ğında top]anmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip son ya
pılan intihapta mebus seçilen Dr. Hüse
yin Hulki Cura, Cevat Dur.sunoğlu, Dr. 
Hayrullah Diker, General Aşır Atlı ve 
Ahmet Kudsiye ait intihap mazbatalar• 
okunArak kabul edilmiş ve yeni mebus
lar birbirini takiben kürsüye gelerek 
ant i_çmişlerdir. 

MÜZAKERE EDİLEN İŞLER 
Bundan sonra ruznamelere geçilerek 

bazı dairelerin hesabı kat'ilerine dair 
kanun layihalariyle 1938 mali yılı he
sabı kat'isine ait kanun layihası okuna
rak tasvip edilmiştir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 mcı 
maddesinin tadiline, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne da\r 
olan kanuna bağlı bir sayılı cetvelde de-

ğişiklik yapılmasına, Hatay vilAyet llr 
dudu dahilinde ilhaktan evvel altın ~ 
rine yapılan borçların ödeme tanJ1111-
dair kanuna bir madde ekleııae:Siııe, 
devlet memurlan aylıklarının tevbtl vfi 
teadülüne dair kanunun tadili JıakJr.m~ 
daki 4088 sayılı kanuna baAh cetvelde 
değitliklik yaQılmasına, bankalaY ve ~v· 
let müesseseleri memurları ayhkJarmııı 
tevhit ve teadülüne dair lr.tım.nuıı 14 
üncü maddesinin son fıkrasmın \.-ıthli• 
ne, başvekalete bağlı matbuat UD1ıı111 
müdürlüğü teşkilat ve vazifelerine aatr' 
kanuna bazı maddeler eklenn\efıtne c1ralıı 
kanun 16yihalarmın birinci :mlsakı..ar
ri y~pılmıştır. 

KOY KANUNUNA EK 
Meclisin bugünkü toplantısında kö)" 

kanununa ek kanun teklifi, i1.zerlDcJe şe-. 
çen müzakerelerden sonra Dahiliye '>n
ciimenine verilmiştir. 

Meclis pazartesi günü toplaaacakta 

Jspirto ve ispirtolu içkiler kanunu 

Şaraphanelerin evsafı 
tesbit olunuyor 

ŞGl'ap sarfiyatım ve lstlfasallnl artı.,.,,..,, beN 
llazı vergi muafiyetleri JıonuJda-

Ankara, 12 (Telefonla) - İspirto ve nacaktır. Dahili istihlak için imal ohı
ispirtolu içkiler kanunu 12 temmuzda nan şaraplardan muamele vergisi ahll
yürürlüğe girecektir. mıyacağı gibi ihraç olunmak flzere bat-

Ziraat, gümrük, inhisarlar ve Sıhhat ka memleketlere satılan şaraplawdan »
vekBletleri şaraphanelerin tabi olacakla- tihlak resmi aranmıyacaktrr. 
n sı~ şartlar ve ş~rabın ev~?fı hak- Bundan başka inhisarlar idarem ıa~ 
kındaki esasları tesbıt etmek uzere te- nasip göreceği mıntakalarda ~pçıhl& 
maslarda bulunuyorlar. Kendi mahsu- k ttzeıre 
tünden, kendi kullanmak üzere 500 ki- teşvik hakkında mal~at verme panlara 
loya kadar yapılan şaraplar hiç bir res· kurslar açac~tır .. İyı şar~ ya 
me tabi olmıyacnktır. Diğer şarapların mUkafat verılmesı de derpış edltme)de-, 
kilosundan~ kuruş istih1filt resmi alı- dir. 

lstanbu ve civarında ör 
idare ' 6 ay uzatıldı 

Ankara, 12 (A.A) - Btiyük ~illet 
Meclisinin bugünkü toplantısında Istan· 
bul, Edirne, Kır:Jtlareli, Tekirdağ, Ça
nakkale ve Kocaeli vil!yetlerinde 23 teş 
rinisani 1940 tarihinde bir ay mtiddetle 
illn edilen ve 1199, 1209 sayılı kararlar-

la üçer ve 1249 sayılı kararla da aka§ar 
ay müddetle uzatılmış olan örf> :darenin 
:bitimi tarihinden itibaren alb ay daha 
uzatılmasına müsaade edihnesi hakkın
daki başvekalet tezkeresi okumnut ve 
kabul edilmiştir. 

Romancı Salahaddin Enisin 
cenazesi dün kaldınldı 

.ı.tanbul 12 (Y:ni Asır). - Maruf 1 riyle dosltarının iştira~yle .ka1dıidmlt. 
muharrir ~e romancı Salahaddin Enisin Feriköy mezarlığındaki ebe~ı methmhıe 
cenazesi bugün basın birliği azasının ve tevdi edilmiııtir Mezanna hır çok çelenk 
çalıotığı deniz yolları idaresi memurla- konulmuııtur. 

Nüfus kağıdı ol mı yan kalmamalı ••• 
- --- ,.,,.,.,,., .. 

Ankara, 12 (Telefonla) - Nüfus kB-ı iki ~Y soru:ı- ~m~ kon~l ~apılacagı 
ğıdı olmıyanlarm iki ay iç.inde bunları bugun şehnmızde ilan edilrnifür. 
tedarik etmek mecburiyetinde oldukları 

Türk - Alman ticare· 
tine dair yeni bir an· 
)aşma imzalandı. 
-~~~*·~~~~ 

\Ankara. 12 (AA) - Bugü." h8;_ri~i: 
Je vekaletinde vekalet umumı katıbı 
büyük elçi B. Numan Menemencioğlu 
ile Almanya büyük elçisi Fon Papen 
arasında 9 Tepinievvel 941 tarihli 
Türk. • Alman ticaret ve tediye anlaş
malıanna ek olarak işbu anlaşmalan tat· 
bi.kah bakımından tanzime mütedah bir 
anlatma imza edilmiştir. 

---*---su MAHSULLERİ 
Ui~lllası Mecliste 
Ankara, 12 (Telefonla) - Su mahsul

leri hakkındaki kanun layihası meclise 
verildi. Maliye adliye, nafia ve bütçe 
encümenlerine havale olundu. 

--o---
ASKERICEZA 
Kanununa ııave .. 
Ankara 12 (Tele:fonla) - Askeri ceza 

kanunun; ek kanun layihası encümen
lerden geçerek Millet Meclisi ruznamcsi
ne alındı. ,._. 
NAFIA VEKİLİ 
İSTANBULDA .. 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Nafıa \C· 

kili General Ali }uat Cebcsoy şehrimi· 
ze gelmiştir, Bir kaç gün kabp tetkik
lerde bulunacaktır. 

AFRiKA HARPLERi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

idi. Bu mukavemet Fransada Alm41lla
nn uğradıkları güçlükleri fazlalaştll'M"Ü 
bir heyecana sebebiyet vermi§ buhmu-
yordu. . . 

Kahire, 12 (A.A) - Orta şarlr. lngiliz 
tebliği: Zırhlı kuvvetlerimiz ~ H~a~ 
tın doğusunda düşman zırhıl bırlikhmni 
muharebeye medıur etmişlerdir. Bu m\L 
harebe hakkındaki tafsilat henüz sel
memiştir. 
Başka kesimlerde kayda dejer bir §f!Y 

olmamıştır. 
Briç Kuayt sekiz kilometre ~ima1 batı

sında olan Harmat geçen hafta zaptedll
mişti. 
· Kahire, 12 (AA) - Orta şark lt.ava 
tebliği: Sirenaikanın ileri bölgelerinde 
harekette bulunan hava kuvvetlerimiz 
dün Birhakem bölgesinde yeni fıw\liyet
lerde bulunarak düşman topluluklarına 
ve top mevzilerine hilcum tmiş,_.muvnf
fakıyetli neticeler almıştır. Dü~nın 
bir çok taşıtı taıhrip edil~ veya ~~
rn uğratılmıştır. Bir Yünke.rs 87 dtişıı-
rülınüştür. . 

Bomba uçaklarımız dün gece Girıt 
adnsındaki hedeflere hticum etmişler
dir. 

Diln öğleye kadar geçen son 24 saatte 
Maltada 2 Messerşmit 130 düşürülmüş
tür. Yedi uçak ha\'ada düşürülınUşHir. 
Uçaklarımızdan üçü dönmemiştir. 

Malta 12 (A.A) - Uçak savarlar düş
manın bomba tayyarelerini hedeflerine 
yaklaşmaktan men etmişlerdir. Bir Ai
nıan avcısı düşürülmüştür. SiviBf!'I" arn--. 
sında bir ağır yaralı vardlr. 


