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Afrikada vaziyet 
---·*---

Meydan mu 
harebesi de-
va 

----·*----
lngiliz zırhlı ordu-
sunun ezilmesi im
kansız sayılıyor 

-*-Mi hu er acele ediyor, İn-

Yeni istihsal girildi • 
mevsımıne 

• 

~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~-

Bu sene üzümün pek bol 
olacağı tahmin ediliyor 
---*---

incir rekoltrsi şim· 
dilik meçhul 

---·*---
Bütün ifuoaç maddeleri· 

mizden elde pefı az 
sto var .. gilizler Kaputzo hattın· 

da ue gerisinde muJıaue-
liııııııiİllıilliıiiiiiiiiiiiiıll_ ... _ı:::.:ı ___________ _. met etmelı istiyorlar .. 

Tobruk civarında bir lngiliz zırhlı otomobil kolu Kahire, 15 (A.Af- Orta şark tebli;ıi· 

Yeni istihsal mevsimine girilmiş bu
lunmaktadır. Yeni malısul alırken elde 
mevcut stoklaıı eritmek, yeni rekolt~yi 
tazyik edecek stokl:ır bulundurmamak 
Ticaret vckaletin:n üzerinde önemle 
durduğu esaslardan biridir. 

Yarınki 
Barış ... ___ * __ _ 

Ruzveltin sözleri yarın· 
fıi dünyanın galip ue 
rnağltip ifıi ayrı aıeme 
ayrılmıyacağının 
teminatıdır .. 

ŞEVKET BİLGİN 

Yüz milyonlarca insanın kiıbusunu 
te~kil eden bu müthiş harp nasıl bite
<ektir? 

Mısırın durumu 
---*---

Mihver Tob 
ruku zapt
etse bile •.. 

-*-
Mısırı tehdit eden vazi-
yet daha ciddi mahiyet 
almıyacafı - Muharebe· 

Şiddetli savaş devam ediyor. Dü.şma'l 
Akroma yakınlarındaki mevzilerimize 
hücum ile Gazala çıkıntısında kalan 
kuvvetlerimizi tecride çalışıyor. 

Muharebe seyyal bir şekil almıştır. 
Almanlar, Kaputzo şimaline, tayyarele
rimiz ise düşman gerilerine hücum et~ 
mektedir. Düşman Ela demin doğusu is
tikametinde bulunuyor. 

Kahire, 15 (A.A) - Akroma - Nayt 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Milli Şefimiz 

Geçirdiğimiz malısul senesi, fevkalade 
şartlara ve değişen ticari kaide ve usul
lere rağmen tüccar ve müstahsil içiİt 
normal sulh senelerinden pek farklı ol
mamıştır. İhracı faydalı görülen mah
suller!n tamamı ihraç edilmiş, şahsi te
şebbüsler yerini ihracatçı birlikler eliyle 
kombine te_şebbüslere terketmiştir. 

(Sonu Sahife 2, ütun 4 te) 

imtihanlarda 

Rua cephesinde ate§ saçan büyük toplardan biri 

Rusya harpleri Ruslar söyliyor 
---·*--- ---·*---

Dftn Dil Fa:ktll• Almanlar- Diişmanku· 
• Yarınki banşlao nasıl bir iılem do· 
ıacaktır? 

ıerin neticesi henüz 
belli olmadı.. 

Harbin içinde ve dışında olan bütün Loodra, 15 (A.A) - Taymisin Libya 
hıilletleri ayni dererede has.sasiyetle dü- muhabiri bildiriyor: Düşman Tobruğu 
Şiindüreo bu sualin birinci kısmına as- ele geçirebilse Mısırı tehdit eden vazi
lterler revap veriyor. Ne olursa olsun. yet daha ciddi bir mahiyet almıyacaktıı:. 
harbin ancak savaş meydanlannda kat'i Mihver kuvvetleri ileride sıcaklar aza-
2aferle neticeleneceğini söyliyorlar. lınca şiddetli bir hücuma geçmek için 

tesine gittiler da eski kud- durmuş gibi 
t---- Istanhuİda Şişlide - > ret kalmadı saldırıyor 

Atatürk müzesi açıldı Bazı bitar:f müşahit- Fakat bu ;ıı diişma-
Harpten sonraki duruma gelince, ha· şimdi doğuda toplanıyorlar. Romelin 

rış yapılırken elbette Versayın tecrübe- Tobruğu ele geçlrmek için teşebbü.tc 
leri unutulnuyacaktır. bulunacağına dair ciddi emareler henüz 

Hatırlardadır ki, müttefikler, 1914-918 mevcut ~eğildir: . . 
seneleri arasında devamlı ve hakkani- İNGİLİZLERIN ITIMADI 
Jetli bir sulha hazırlanmak ihtiyacını Düşmanın strateji üstünlüğüne malik 
hiç duymam1'lardı. Düşmaolanna son (Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 
darbeyi indirdikleri gün, ortada bir 
Yem borusu halinde duran Vilsonun on 
dört prensibinden ba ka bir şey yoktu. 
İdealist Vilson. ilan ettiği prensipler sa
)'eı,inde beynelmilel ihtilıif sebeplerini 
ı ökünden kazıyacağını zannetmişti. 
IIalhuki bu prensipler ele bile alınma· 
l'll1'tır. Galipler lunç alma fikrine sap
kndıklarından mağ!ôı>ların izzeti nefis 
l·aralarını derinleştiren muahedeler ha
Zırlamışlardı. Böyle zaif temeller üze
l'İne kurulan bir barış binasının desteği 
hvvetten başka bir şey olarnıyacağı 
aşikardı. Bnna rağmen zafer neşesi için
de bu en basit hakikat unutuldu. Vücu
da getirilen eserin zamanla yıkılmağa 
ınalıkiim olduğu düsünülmedi. Zaferi 
ltaıanmak büyük şeydi. Fakat sulhu ka
zanmak ondan kat kat daha büyük ola
bilirdi. Versay sistemi buna imkan ve
ren bir sistem olmadığı için yıkıldı. İn· 
Ciltere ve Fransa 933 ten 939 a kadar her 
giio kudretlerini biraz daha baltalıyan 
tilvizlere mecbur oldular. Der taviz, Al· 
ınauyayı daha zinde, daha kuvv~tli bir 
hale koymuş, buna mukabil mütterikle· 
Pi manen ve maddeten zail düsürmüştti. 

Bilindiği gibi ikinci dünya harbi bu 
anormal şartlar içinde baş göstermiştir .. 

•Bir musibet bin nasihatten e"ladır .. • 
fehvasınca, ancak Fransa yıkıldıktan 
sonradır ki İngiltere hakikatlere gözle
rini aeabilmi~, evvela kendi karsılastıi(ı 
tehlikelerin azametini görmüştür. Daha 
sonra bu harpten muhakkak surette ye
ni bir alem doil'acağını on dokuzuncu ve 
Yirminci a!i;ırlann sosyal ve ekonomik 
telakkilerinde esaslı değişiklikler yap
ınak zaruri olacai(ını nnlaoustır. O ka
dar ki şimdi Anıılo Sakson aleminin en 
tanınmııı şahsiyetleri 1939 eyliilünden 

r<:nnu Sahife 2, Sütun 6 da) 

fM ütt~fik?eri;;··· 
• 

\!emı yapıu•ı 
• ---·---

Mihuer denizaltıla
rının batırdığı 
nıifıdara uardı •• 

Y enı ceplı ede tniihim rol oynıyucağı 
şüphesiz bulunan lngilteredeki 
Amerikan kuvvetleri btı§ku
mandanı general Chııney 

Yeni cepheye doğru 
---*---

Taarruz sa -
atı her an 
yaklaşıyor 

-*-Lord Halifafıs diyor fıi : 
Düşman nerede, ne za
man hücuma ağrıyaca-

ğını 'bilmiyor •• 
Vaşington, 15 (AA) - 16 mütte

fik milletin büyük elçi ve elçileri rad
yoda ayrı ayrı beyanatta bulunmuşlar
dır. lngiliz büyük elçioi Lord Halifaka 
şunları söylemiştir: 

c - Taarruz saati her gün, her saat 
yaklaşıyor. Düşman nerede ve ne za
man hücuma uğrayacağını bilmiyor. Hü
cum anını Almanlar değil, müttefikler 
tayin ede:ceklerdir.> 

B. LiTVINOFUN Sö7.LERi 
Vaşington. 15 (A.A) - Deniz ko- Litvinof demiştir ki: 

1 

misyonu re:si birle~miş mil!etlerin « - Birleşmiş milletler günü Rus 
ticaret gcrnileri yapımının ınihver muhariplerin.in şevkini arttr6:caktır. 
rl~nizaltıları tarafından batırılan to- ~nlaşmalarımız Atlantik .. beyanna?"e~i-
nıJato mikdarına eristiğini söv1emh;· l nın esasına dayanıyor ve uç devleti hır-
.·.. "' · ~ 1 leştiren dostluk zencirine C'klenmiş yeni 

• --._ -~ .... bir halkadır.~ 

Ankara, 15 (Telefonla) - Reisi- luşunu teyit eden mücadeleyi yine bu 
cüınhurumuz Milli Şef İnönü bu sa- evde hazırladıklarını söylemiş, •BÜ· 
bah (Dün sabah) saat 11 de Dil, Ta- yük Atatürkün vaktiyle oturduğu bu 
rih ve Coğrafya fakültesini şereflen- binayı ziyaret ederken büyük bir 
dirmişler, saat 13 e kadar Fakültede heyecan içindeyim, siz de bu heyecan 
kalmışlar, muhtelif sınıflara girerek içindesiniz .. • Demiştir .. 

ler böyle diyor nı mağlôp edeceğiz 

imtihanlarda bulunmuşlardır. Bundan sonra kurdelayı kesmiş ve * içeriye girilmiştir. 
ATATÜRK MÜZESİ AÇILDI Müzede Atatürkün hayatına ait bir 
İstanbul, 15 (Yeni Asır) - Atatür- çok değerli hatıralar vardır.. Ebedi 

kün Anadoluya geçmeden evvel milli şefin milll mücadeleden evvelki za
mücadele planlarını hazırladığı Şişli- mana ait hatıralariyle kurtuluş har
deki evde bugün (Dün) saat 17 de bine ve her safhadaki inkılaplara aıt 
Atatürk müzesi merasimle ve vali Dı'. vesikalar, bu arada Ebedi Şefin milli 
Lütfü Kırdarın nutku ile açılıru§tır. mücadelede geydiği elbiseler, harf in-

Merasimde örfi idare komutanı, kılabına ait el yazıları ve diğer eser
üniversite rektörü, komutanlar, basın )eri, babasının resmi, milli mücadele
mümessilleri, kalabalık bir halk küt- mize ve Atatürke ait muhtelif tablo
lesi hazır bulunmuştur. lar zengin bir tarihi canlı olarak ya· 

Vali nutkunda devletimizin banisi şatıyor .. 
ve milletimizin büyük kurtarıcısı Atatürkün 1927 de İstanbul ballo- 1 
Atatürkün 16 mayıs 1919 da Samsu- na hitaben irat buyurduklan nutuk 1 
na bareket:nden evvel İstanbulda bu ta taşa hak edılmiş bir surette müze- ı 
evde oturduklarını ve vatarun kurlu- de bulunuyor .. 

~;..:.:,;;.::...:;;;;.;~:;;;;.:~;._;._~_;.;~~;.:.:...: .... ~~~..:...;.;.:;.~~·~~~~~~~~ 

-*
Almanlar Doneçi ge~-
mişler, Siuastopolda 
ehemmiyetlice bir yer 

almqlar • önemli şaşırt· 
malar belıleniyor 

Stokholm, 15 (A.A) - General Fon 
Bock tarafından Dcıneç cephesinde giri
şilen ve Rostolu hedef tutan taarruz bu
güne kadar pek ehemmiyetsiz neticeler 
vermiştir. 

Bitaraf müşahiUere göre Almanlar ge
çen seneki gayretlerini tekrar edecek bir 
kudret arzedemiyorlar. Alman ordusu
nun taarruz kabiliyetinde müstevliye ne. 
fes aldırmıyan Rus kış taarruzunun te
sirleri görülmektedir. 
Yakında merkez ve Lcningrad cephe

sinde önemli şaşırtmalar beklenmelidir. 
(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Harp vaziyetleriı .. e asker ~özüyle bakış 

Libyada Dihver kazaneı 
adeta bir hi~ gibidir 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

l!arkof ve 
hare heler 

Sivastopolda mu
çok şiddetlendi 

Sovyet donanması Almanların Siuastopoı şşehrine 2 • 3 lıilometre 
"S. t 1 d Al yalılıqtılıları söyleniyor • Denizlerdelıi faaliyet 

l VaS OpO " a • Radyo gazetesine göre Libyada ev-
maolarl dövüyor velce düştüğü müşkül durumdan kendi

sini çıkarmağa muvaffak olan Romel ---·* 3-4 gün evvel Tobruğun 30 ltilometre 
Muharebe gittilıçe cenubundaki Eladen bölgesine büyük 

- ıkuvvetlcrle taarruz ederken birdenbire 
şiddetlC?nmefıte... hundan vaz geçerek Akromadaki Bri-

--*-- tanya kuvvetlerine kar§ı bir taarruza te---
Moskova, 15 (A.A) - Pravda gazc- şebbüs etmiş bulunuyor iki gündenberi 

lesinin Kırımdaki muhabiri yazıyor: Tabruğun 25 kilometre hahsına rastlı-
Sivastopol muharebesinin şiddeti dün yan bölgede çok şiddetli muharebeler 

gündüz ve gece daha ziyade artmıştır.. vukuhulduğu bildiriliyor. Üstün kuvvet
Alman kumandanlığı bir çoğu başka !erin ta~~zlar~~a maruz ol~n Akroma
cephelerden gelen yeni ve çok önemli .nı~ henuz ln~I.~ kuvvetlen tarafından 
ihtiyatları ceQheye sürmüştür. mudafaa edild'._gıne. ~akılırsa Romelin 

Rus filosunun büyük birlikleri dün Eladende oldugu gıbı b':'.'.~da da mu-
·Jk d f 1 k uh b ·şı· ak I vaffakıyet elde edemcdı~ anlaşılmak-
ı . e a ~ara m. are -~ye ı ır .'' tadır. 
n:ıı~ v~. ag~ ~?p1anyle duşman mevzılc- Muharebeler umumiyet üzere dar 
rını dovmuştür. sahalarda vukubulduğu için Romel muh 

telif cephelere taarruzlariyle her hangi 

-*- 1 
Siumtopolda bir tümen 
Rumen eri yarı belleri
ne fıadar çıplalı oıararı, 

ualqi naralar ataralı 
hücum ediyormu, •• 

Moskova, 15 (A.A) - lovcohya 
gazetesi yazıyor: Düşman kudurmuş gi.
bi .aldınyor. Fakat mağliip olacalıtır. 

Bu mahkümiyet kararını SovyetleF 'V«'J

rrJştir. Karar 1942 yılı içinde tatbik .dı
lecektir. 

(Sonu Sahife 2, iitun 4 te) 

BU HARBiN CiLVELERi 
---*---

Hür Fransızlara 
karşı Fransız 

tankı kolla
nılıvor! 
-*-Alman demeci halılfıat· 

sa Hür FransızlGI' da 
Alman esirlerine çeted 
muamelesi yapacalı.,,,,. .. 

Londra, 15 (AA) - Birhalr.~-~ 
esir düşen Fransızlar Almanlar auat.... 
dan çeteci muamelesine tabi tuhıhıdaJOI\ 
hür Fransızlar kendi ellerindeki Alaaıı( 
esirleri hakkında misilleme yapacaklt-... 
dır. Fransız milli komite.si bu h~ aı... 

(Sonu Sabire 2, Sütun ll te) 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) Bu harpte büyük rol oynıyan talıte lbahirlerden bir kaçı ııan ııa-

• • 



SAHiFE 1 

ŞEHİR HABERLERİ:': Yarınki 
Barış ... 

'J'arllıi Roman Yazan: Şahin Alıdaman 
••• 95-· Bir harmanda 

., 2" bin kilo 
arpa yandı 

·-Yapma La zari, yalvarıyorum! 
-Kar$ımda o hain lı d n, Loranza görünmii.ştü". 

c<Kend7t e de, bize de Eıı man di~oJ'du •• ---*---
Suçlu sanılan iki çoban 

Sizden hem kendi hıncımı hem de kü
reğe oturttuğunuz mü.ıtlilman esirlerin 
öcünü alncağım. Yaptığım şaka mıdır, 
yol-.sn gerçek midir, siz şimdi görür~ü-

•• 1 nuz ... 
Ve kavı fıçının içine atmağa hazırlan

dığım bir sırada acı bir çığlık duydum. 
Baktım ... Bu bagıran, Lo.ranza idi. Tu
tulduğum derin heyecan arasında onun 
biraz önce benden korkarak kaçtığı ka
maradan çıktığını ve gövertedeki kala
balığın arasına karıştığını farkedcme
miştim. Onu birdenbire böyle karşımda 
gördüğüm için öfkem büsbütün artmış
tı. 

NWi kadın kucağıma atılmak ister gi
bi bana ellerini uzattı. Ağlar gibi bir ses
:Ie: 

- Yapma, Lazari ... diye haykırdı, sen 
hem kendine, hem de bize kıyma!_ Yal
varırım sana ... Ah sevgilim ... Yanlış dü
şünüyorsun .. Ben sana karşı hiç bir fe
nalıkta bulunmadım. 

Seni seviyorum La.zari .•. İnan bana! .. 
Şimdiye kadar ben senden başka hiç 
kimseyi sevmiş değilim. Benim biricik 
sevgilim sensin ve daima öyle kalacak
sın! .• 

Acı bir kahkaha ile gUldüm ve Loran
zanm yanıma yaklaştığını gördüm. Te
laşla haykııarak ona dedim ki : 

- Yanıma gelme ... Eğer bir adım da
ha attığını görecek olursam kavı fıçının 
içine hemen atanın ... 

Seni namussuz, mel un Aşifte seni ... Ya
nıma gelip beni oyalayacaksın!.. Bu 
adamlar da bundan istifade ederek beni 
tutacaklar! Senin maksadın bu değil mi?. 

Ben artık senin bildiğin o eski La.zari 
Cieğilim- Benim adım Palabıyık Yusuf ... 
,Ve Palabıyık Yusufla bin kocadan arta 
kalan ahlaksız Loranza arasında şimdi 
hiç bir milnasebet kalmamıştır. Şeytan 
gibi sen benim ruhuma girdin ... Az kal
sın, b"enl bilsblitUn baştan çıkarıyordun. 
Sana karşı duyduğum o iğrenç sevği yü
zünden dinimin, imanımın elimden lf.t
mesine ramak kalmıştı ... Fakat yine Al
lahıma şükretmeliyim ki senin nasıl fe
na tıynetli blr kadın olduğunu bana gös
terdi. .. 
Vakıa bu derin gafletten kurtulmak 

bana çok tuzluya mal oldu amma, hiç 
olmazsa ruhumun scl.Ametini büsbütün 
kaybetmiş değilim ... 

Evet!.. Sen vatanıma karşı hiyanette 
bulunmağa beni teşvik ettin. Senin yap
tıtm tesir yUzilnden şerefli vazifemi ve 
bölüğümU terkettim. Alnıma vurulan 
namussuzluk damgasını oradan çıkar
mak ve temizlemek artık benim için im
kAnsızdır. 

Bu sebeple öyle büyük bir fedakAr
lıkta bulunmak istiyorum ki yapacağım 
bu hareket işlediğim büyük günahıma 
karşı bir kefaret teşkil etsin ... 
Vatanıma ve din kardeşlerime son bir 

hizmette bulunayım da bari allahın hu
zuruna temiz yüzle gitmiş olayım ... 

Şimdi size son bir teklifte bulunaca
ğım. Eğer bunu kabul etmiyecek olur
sanız kavı banıt fıçısının içine derhal 
atacağım. Allahm birliğine yemin ede
rim ki bunu yapmak için zerre kadar te
reddüt edecek değilim .•. 

Bütün gemiciler o dakikada gözümün 
içine bakmağa başlamışlardı. Onların bu 
vaziyeti söylediğim sözlerin tesirile de
rin bir meraka dUşmüş bulunduklarını 
bana anlatmıştı. 

- Nedir, scnyor?.. Bize ne gibi bir 
teklifte bulunacak sınız? Eğer bu, yapıl
ması milmkün bir iş olacak olursa sizi 
memnun etmek için sözünüzü derhal 
yerine getireceğimiz tabiidir. Sizi dinli
yoruz, senyor ... Teklifiniz neden ibaret
se hemen bildirmelisiniz ..• 

Bana bu sözleri söyliye.n konsolosun 
yüzüne baktım ve fütursuz bir tavırla 
ona cevap verip dedim ki : 

- Şimdi forsaların yanına gidip onla
rın ayaklarındaki pranga demirlerini çı
karmalısınız ve hepsini alıp buraya gP.
tirmelisiniz ... 

Konsolosun yerine bu sefer Civani 
kaptan söze atıldı : 

- Neden böyle yapmak istiyorsun, 
Öelikanlı? .. diye benden sordu. 

- Şunun için yapmak istiyorum ki 
bu zavallı adamlar müslüman ve Türk 
esirleridir_, Onları sizin elinizde esir ol
maktan ve daima bir işkence altında ya
şamaktan kurtarmak arzusundayım 

- Daha sonra ne olacak? .. 
- Elinin körü olacak 1. Diye Civanı 

kaptana çıkıştım, şimdi bana cevap ver, 
bu teklifimi kabul mu ediyorsun, yoksa 
ret mi? .. 

Civanı kaptanın gözlerinde birdenbi
re öfkelendiğini gösteren bir ateş parla
dı: 

-Artık sen çok oluyorsun!.. diye hay_ 
kırdı, bu kadar adamın yirmi Yll.'lmJa 
bir çocuktan korkmasından daha ayıp 
bir sey olamaz ... 

Ve gemicilere dönerek bağırdı : 
- Koşun çocuklar ... Hiç korkmayın ... 

Kavı barut fıçısına atarım diyor amma. 
atamaz... Şayet atacak olursa ilk evvel 
kendisi geberir! .. 

Ayıptır bize!.. Bu genç oğlan adeta bi
zimle eğleniyor. Hep birlikte varıp onu 
yakıılıyalım ... 

Civani kaptanın söylediği sözler tesi
rini hemen göstermişti. O zamana kadar 
hareketsiz yerlerinde duran gemiciler 
üzerime doğru atılmağa hazırlanmışlar
dı. Ben de kavı, onlar yanıma yaklaşır 
yaklaşmaz barut fıçısına atmağa hazır 
bir vaziyette elimde tutuyordum. 

Gemiciler tam ilerliyecekleri ve ben 
de kavı almak üzere parmaklarımı gev
şettiğim bir sırada Ani bir hadise oldu! 
Ne ben kavı atmağa muvaffak oldum, ne 
de onlar ilerlemeğe muvaffak olabildi
ler! .. 

Ansızın hepimiz şaşırıp kalmıştık! 
Birdenbire mUthlş bir top sesi duyul
muştu! .. Benim kulağım çın çın ötmliş-
tü ve başımın üstünden vızlıyarak ge
çen güllenin boşluğu yırtan iniltisini 
farketmiştim ... 

O dakikada tutulduğum hayretin te
sirile yuvalarından fırlıyacak bir dere
cede açılan gözlerimi top sesinin geldiği 
tarafa çevirerek denize baktım ... 

adliyeye verileli •• 
-*-Ödemişin Suludere köyü ovasında bir 

harman yangıru çıkmış, İsmail Durmazıa 
Kiraz köyünden Mustafa oğlu Ahmcdc 
ait olan 2000 kilo arpa yanmıştır. 

Yangının, arpa harmanı civarında 
hayvan otlatmakta olan Hasan Hüseyin 
Çetin ile Rifat Görenin bakla kavurmak 
için yaktıkları ateşin sirayetinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. İki çoban adliye}'C 
verilmişlerdir. 

---o---
Kinin bekleniyor -·-Sıhhat Vekaleti fzmir vllayetindeki 

ihtiyacı kar ılamak üzere yeniden 100 
kilo kinin göndermiştir. Bunlar getiri
lince b:mir ve mülhakattaki eczahanele
re verilecektir. 

Yüz kilo kininin mevsim ihtiyacına 
tamamen cevap vereceği umulmaktadır. 

---o---
Fiyat müralıabe Jıomis· 
yonıı toplanıyor-

Vilayet fiyat mürakabe komisyonu 
bugün saat 15 te vilayette toplanacak ve 
bazı fiyat ınevzulannı tetkik edip ka
rara bağlıyacaktır. 

---o- --
KIZ 'J'ALEBE İCİN 
YVZME KAMPİ Aman yarabbi! .. Acaba yanlış mı gö

rüyordum? .. tlerde, bütün yelkenlerini 
açarak Uzerimlze doğru gelen büyük bir İzmir Kız lisesi talebesi için 2 - 15 
muharebe gemisinin karaltısını farket- temmuz arasında Foçada büyük bir yÜL
miştim... me kampı açılacaktır. Kamp ha7Lrlıkla-

Bu gayet büyük bir kadırga idi. tçin- rını Kız lisesi müdürlüğü tamamlamış
de bulunduğum Venedik gemisinin iki tır. 
misli büyüklUğünde görünüyordu. tki ı Knmpa 120 talebe iştirak ede<.;ı:!ktir. 
tarafında elliden fazla forsa kürek çeki- ---o---
yorlardı. Ayni zamanda bütün yelgen- Bir gazinodalıi eıımelı 
!erinden de istifade ediyordu... t ı~ı -LJı d 

Geçtiği yerlerde beyaz köpükler tevlit Sa lfl ~ mun eme e 
ediyor, yardığı suların üzerinde en hızlı Güzelyahda Şule gaz!nosu müsteci'ri 
giden kuşlardan daha seri bir yürüyüşle l Ahmet Karakaya müşterilerine verdiği 
·ı ı · rd ekmekler için kame istemediği gibi yük
ı er ıyo u ... 

Ve onun bizi takip ettiği apacık belli 1 sek ücret te aldığı iddiasiyle rnlJli k.> 
l d runma mahkemesine verilm!ştir. o uyor u ... - - o---

ZABITADA 
Bu korkunç geminin üzcrlcrine doğ

nı geldiğini benim gibi konsolos, Civan.i 
kaptan ve öteki gemicilerin hepsi de far-
ketmişlerdi... i r ANBULLU BİR 

o dakikada Civani kaptanın yüzü 1 HIRSIZ 'J'U'J'ULDU 
korkudan birdenbire kireç gibi bembe-
yaz kesilmişti. Her zaman yaptığı gibi Güzelyalıda 77 inci sokakta tüccar B. 
çirkin bir gemici küfürü savurdu. Muzaffer Keskinin geceleyin evine girip 

t t kıymetli tabak ve halılarını çaldığı an-
- 8 T M E O - !aşılan İstanbullu Sami Tezcan tutul-

İNŞAA'J' MALZEMESi 
VE GtlMRVK RESMİ 
Ankara, 15 (Telefonla) - Fevkal!de 

ihtiyaçlar için Nafıa vekaletince ithal 
ed!lecek inşaat malzemesinin gümrük
ten muaf olarak girmesine dair layiha 
Millet Meclisi muvakkat encümenincP. 
görüşüldü ve tasvip edildi .. 

---o---
EriBAHKlH 
Sermayesi artıyor" 

- Ankara, 15 (Telefonla) - Etibank 
sermayesinin yüz milyon liraya iblağın'l 
dair olan kanun Hlyihası Meclis encü
menlerinden çıktı .. 

KONTROL BAŞLIYOR 
---·---
Saklıları 

- *
Hizmete aıanıar asııeri 
maftlıemelere uerlleceıı 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİND&l\J: 
Saklıları, yoklama kaçaklarını. baka

yaları resmi ve busust hizmete alanlar 
askeri mahkemelere verileceklerdir. 

Her nevi resmi ve hususi müessese \ e 
ticarethane sahiplerinin müst.uhdemleri
nin nüfus ciizdanlarında 942 ihtiyat yok
laması ve askerlik durumu bulunrnıyan
ları her gün öğleden akşama kadar a~
kerlik şubesine göndererek askeri du
rumlnrını nüfus cüzdanlanna tesb:t et
tirmeleri 18zımdır .. 

Znbıtn kuvvetlerinin umumi kontro
lünden evvel biltün mülcelleflerin askeri 
muamelelerini ikmal ettirmeler; kendi 
menfaatleri iktizasındandır. 

muştur. Yapılan tahkikat netices'.nde, 
Alsancakta Ahmet sokağında 3 numar.1-
da Jorjiye Titonun evinden mücevherat 
çalanın da bu adam olduğu tesbit edil
miş ve çaldığı eşya Tepecikte sakladığı 
Osınanın evinde bulunmuştur. 

Dün eşyalar sahiplerine ve suçlu ad-
liyeye verilmiştir. 

BİR COCUCUN 
FECJ6LVMV-
Birg! nahiyesinin Kışla köyünden Ab

dullah Demir, oğlu 12 yaşındaki Halille 
birlikte köy kıyısında arpa kızağı sür
mekte iken hayvanları oğluna teslim et
miştir. Ürken hayvanlar zavallı çocuğu 
sürüklcmi§ ve Halil kafası ağaca çarpa· 
rak ölmüştür. 

Denizde IJoğaJdu-
Çcşme plajlarında bir boğulma vak'a

sı olmll§tur. Alaçatırun Tokoğlu mahal
lesinde oturan 18 yaşında Hikmet Pinar 
arkadaşlariyle b!rlikte Çeşme pl!jların
da denize girmiş ve sahilden açılmıştır. 

Hikmet Pınarın sular arasında kav
bold uğunu farkedcn arkadaşları kendi
sini aramışlarsa da ancak cesedini bul
muşlardır. Zavallı gencin iyi yüzme bil
mediğinden boğulduğu anlaşılmıştır. 

S ARHOSLAR 
Hüseyin Körkaya, Mustafa Kırbıyık 

ve Mehmet Çetiner isimli §ahıslar fazla 
sarhoş olarak Çorakkapıda Nara attık
larında zabıtaca tutulmuılardır. 

MISIRIN au UMU 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

olduğu, bizim bu strateji üstünlüğü ala
madığımız doğrudur. Fakat bu rusbt bir 
tevakkuftur. Riçi vaziyeti düzeltebilir .. 
Dnşkumandanllk harekatın gel~şimi hak
kında itimadını muhafaza etmektedir. 
Bilhassa düşmanın hesapsız hücumlat'l 
sonunda bitkin hale geleceğinden çok 
emindir. 

E~e Halkına Müjde 
NETİCE BELLİ OLMADI 

Bt>l~divf' Sahil Park Gazinosunda 
Çok büyük (edakirlıldarla getirmeğe muvaffak olduğumuz Türkiyenin 

(Ok sevimli yıldızı ve Ses Kraliçesi 

Bayan Suzan Fakar 

Hava kuvvetleri bakımından düşm:ın· 
la müsavi haldeyiz. Almanlar çok pike 
uçağı knybcbniş olmalarına rağmen Bir 
hakimde iyi neticeler alınağa muvaffak 
olmuşlardır. Bundan sonraki hareketlc:
tabiye ve manevra kabiliyetine bağlıdır 
Romelin bizden fazla cesaret gö!"terdiği 
söylenmiştir. Son muharebelerde Romel 
bu cesaretini pek pahalı ödemiştir .. ti~ 
haftadan beri muharebe neticesi henilz 
belli o~c;tır. Dövüş uzun sürmüştü:· 
Ingilizler de, ha:amlnrı da bu gc.rip çöJ 
harbinin bütün inceliklerini çok iyi bil
mektf!dir 

Aynca tanınmış arkadaşlan ile birlikte 16/6/942 sah gününden itı"baren. 
seanslarına başlıyacaktır. 

1 

ihtiyaç maddelerine dair 
___ * __ _ 
(Başınrair 1 inci Sahifede) 

evvcl!ci diinyova bir d::ıha aYdt..'1 edile 
miycce~ini, i~ıılığın e.n büyük inkılf·f' 
doğmak üzere olduğmıu açıkça süY ı· 
y<ırlnr. 

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

.Her dftlikAnda 
Görülüyor ki yannki Lanş, ebedi ol· 

mak istiyen bir ideale dayanacaktır. ueuz manifatura? Atlantik beyannamesiyle ortııya ko
ıaan prensipler şimdi müttefiklerin harP 
gayesi olmustur. Irk. din farkı oıınal<· 
Sl21D bütün ·milletlerin dünya niınetl~: 
rindcn ayni ekilde faydalanmaları. y• 
nız kuvvetlinin h:ıklmu tanı"an kJıb9 
l"C hayvani zihnh·etin ortada~ ktı)kınll51 
bütün milletlerin- daha insani şartl~r 
içinde yaşamalarını temin edec.-ek b~r 
beynelmilel ekonomik nizamın tecssu~ 
etmesi, yer yüziinde sömi.irülen milletler 
mevcut olmaması çok değerli esaslardı~· 
B. Ruzvelt birleşmiş milletler günü 111ü· 
nasehctiyle söylediği nutukta msan1ıi111 

en aziz hürriyetlerine temas ederek bun· 
lann hiç mevcut olmadığı yerde hill' bı· 
sanın ölüme mahkıim olduğunu. kısın"~ 
mevcut olduğu yerde bitkinleştiğini,. b•· 
likis bu hürriyetlerden tamamen istı~· 
de eden milletlerin hayatm bütün ~ • 
lilderinden faydalandıklannı belirtıntŞ· 
tir. Bu sözler, yannki dünyamız hakkı;'1. 
da bir temenniden ibattt değildir. Btr• 
leşmiıJ milletler, bütün bunlan ~· 
Jqtinnek azmiyle savaştlklarım biJd•r: 
mektedirler. Harbin mihver devletlert 
için bir çıkmazda bulunduiu arada bt~ 
sözlerin Berlin ve Romanın salahiyetli 
mahfillerinde nasıl karşılandığı ıne ... t 
edilecek şeydir. 

Fırınla,. sılıı ııontroıe tabi • Pirina yağı satqı 
nalıll serbest • Sadeyağ yalı, piyasaya 

nebati yağ ~ılıardıyor-

ue 

Dün villıyette vali v kili B. NW'i Ata
yın reisliğinde bir toplantı yapılmıştır. 

Manifaturacılar ve ithalatçılar birliği 
mensuplnruıın iştirak ettiği bu toplantı
da halka satılacak 124 b'.n liralık ma
nifatura eşyasının en salım bir şekilde 
nasıl halk eline geçeceği, suiistimallerm 
önüne nasıl geçileceği gör~ülmüş ''e 
bazı esaslar tesbit edilmiştir. 

Bu defa manifaturalar bütün dükkan
larda satılacak ve manifaturalara fiya
tını ve kalitesini gösteren etiketler ko
nulacaktır. 

VilAyet, satışların gizli bir kontrol 
teşkilatı tarafından sıkı surette mtiraka
be edilmesini münasip görmüştür.. En 
küçük bir suiistimal m!lli korunma ka
nunu hükümleri dairesinde takip edil~
cektir. 

EKMEK MEVZUU 
Ekmeğe hile karıştıran ve iyi buğday 

unlarını tasarruf eden bazı fırıncılar 
bulunduğu, bunlara ceza verildiği yazıl
mıştı. Villyet dün fırınları sıkı kontrol 

YENi iSTiHSAL MEVSI· 
MiNE GiRiLDi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ÜZÜM MAHSULÜ 
Yeni mahsulün 40 bin tonu bulacağı 

ilk tahmin olarak temin edilmektedir . 
Bağların durumu umumi bakımdan iyi· 
dir ve bu yıl da üzüm müstahsilini se
vindirecek bir bolluktadır. Her ne ka
dar kış mevsiminde donlar bağ kütük
lerinde bazı zararlar yapmış io;e de za
rarın sanıldığından daha az olduğu an
laşılmıştır. 

Ege bölgesi, öteden heri senede 40 bin 
tonluk bir rekolteyi tüketrn:ştir. Bu iti
barladır ki yeni rekolte için her hangi 
bir tehlike bahis mevzuu değildir. 

Eldeki üzüm stoku da fazla değildir .. 
fhracatcı birlikleri umumi katibi B. Atıf 
İnanın İngilizlere yaptığı son üzüm ;.,. 
tışları stoklıınn azalmasına vesile ol
muştur. Son satışların üzüm tacirlerine 
ferahlık verdiğini kaydeylemek l!zım
dır. Eğer bu satış yapılmamış olsaydı, 
yeni yıla tüccar üzlintil ile girmiş olur
du .. 
İNCİR MAHSULÜ 

İncir rekoltesi hakkında hAlA esaslı bir 
tahm:n yapılamamaktadır. İncir rekolte
sinin geçen seneki ile kiyas edüemiye
ccği ve ancak 15 bin tonluk bir mahsul 
elde edilebileceği ileriye sürülmektedir. 
Rekoltenin yarısından fazlasına sahip 
bulunan kooperatifler birliğinin, ihra
catçı birlikleri çerçivesi dahilinde yeni 
senede de incirlere iyi müşteriler temin 
edeceği ş\iphesizdir. Elde stok azdır. 
DİCER MAHSULLER 
Diğer ihraç mahsullerinden de elde 

mühimce stoklar mevcut değildir.. Ge
çirdiğimiz sene iç!nde ihracatçı birlikle
rin tüccar ve müstahsil menfaatlerini 
gayet iyi şekilde telif eyliycTek ihraç 
maddelerini değer fiyatla satmağa mu
vaffak olduğu görülmek~r. • B. ATIF İNAN GELDİ 

İstanbulda ve Ankarada tüccar birlik
lerini altıkadar eden mevzular hakkında 
temaslarda bulunan Birlikler umumi 
katibi B. Atıf İnan dün akşam şehrimize 
dönmüştür. 

RUSLAR SOYLÜYOR 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

SIVASTOPOLDA RUMENLER 
Moskova, 15 (A.A) - Sivastopol 

cephesinde 18 nci Rumen tümeninin er
leri bellerine kadar çıplak oldukları hal
de vah~i naralar Cltarak hUcum etmekte
dirler. Alman tanklar1 bu taarruzlan 
desteklemektedir. Dü~man büyük kayıp 
lara uğratılmı~tır. 

SOVYET TEBLiCi 
Moskova, 15 (AA) - Sovyet gece 

tebliği: 
14 Haziranda Harkof istikametinde 

dü mnna karşı tank muharebeleri yapıl
mıştır. 

Sivruıtopolda düşman hücumları pü ... 
kürtülmü tür. 

HARKOFTA 
Moskova, 15 (AA) - Sovyet tebliği

ne ek : Harkof C'eplıesin:n bir kesiminde 
kıtalarımız 2850 Alman subay ve eti 
öldürmü~ ve bir mil<dar esir almıştır. 

Kıılenin cephesindeki bir kesimde 
düşman tankların himayesinde bir birli
;~imizc hücum ctm:ştir. Almanlar 200 
ölii bırakarak püskürtülmüştür. 
ŞİMAL BATIDA 
Şimal batı cephesinin bir kısmınca 

hususi kıtalııra mensup bir Alm&n bir
liği tankların himayesinde hücuma ge•;
miştir. Kıtalarırnız düşmanı gedye at
mıştır. 

Savaş alanmdn yüzlerce Alman ces~ 
di kalmış, bir mikdar da esir alınmıştır. 

altında bulundurmuş ve şehrimizin he
men bütün fırınlarına müşteri vaziye
tinde sivil memurlar gönderilmiştir. 

Hemen bütün fırınlarda dün iyi ek
mek çıkarıldığı görülmüştür. Eğer fı
rıncılar hüsnüniyetle çalışırlarsa verilen 
cezalar geriye alınacaktır. 

PİRİNA YAC'.'iLARI 
Dün Ticaret vekaletinden gelen bir 

emirde p;rina yağlarının satışı ve nakli 
serbest olduğu bildirilmiştir.. Yüksek 
asitli zeytinyağları hakkında vekAlettcn 
henüz emir gelmemiştir. Bu gibi yağlar 
hakkında yapılacak muameleye dair de 
emir beklenmektedir. 

SADEYAC'.'iLAR 
Halen İzmtre sadeyağı getirilmemiştir. 

Şehrimizde tek kilo sade yağı bulmak 
imkansızdır. 

Bu haftanın son günlerinde nebatt 
yağlar piyasaya çıkarılacak ve kilosu 
1 !~ J.turuştan perakende olarak satıla
caktır. 

HARP VAZiYETiNE ASKER 
GOZILE BIKIŞ 

( 8aştarah 1 inci Sahifede) 

B. Ruzvelt, insanlığa harbin t!Jelnle· 
rinden, açlıktan, kuvvetlilerin tecavüıil• 
ne uğramak korkusundan uzak, uk. din 
ve ideoloji farklan olmiyan hür bir &Jelli 
yaratılacağını, vaadetmiştir. Bu ~t 
dünyanın sulhtan sonra galip ve ınaıt· 
Jup iki ayrı aleme aynlmıyacağının fe· 
minatıdır. Bunun gerçekleşmesini t~
menni etmiy~k bir insan düşiinülebı· 
lir mi! .. 

ŞEVKEr BtLGi11 

AFRIKADA VAZIYET 

bir sürpriz elde edememiıtir. Bu elde 
edilemediği için de mühim bir muvaf
fakıyet husule gelmemiı.ıtir. Yirmi gün
lük taarruzlardan sonra Almanlann elde 
ettikleri muvaffakıyet İngilizleri cep
he boyundan 20-25 kilometre geriye çe
kilmek zorunda bırakmak olrnuı.ıtur. Ro 
mel büyük sayıda esir alamadığt gibi ille (Başta.rafı 1 inci Sahifede) 
hedef olan Tobruğu da alama.mtf, hatta Briç - Eliideın üçkeninde vuku bula_'1 
burasının dış müdafaa hatlannın önle- meydan muharebe.sinde esaslı hiç bir 
rine bile varamamıştır. T obruk İngiliz-
ler tarafndan çok tahkirr, edilmiş oldu- değişiklik. olmamıştır. 
ğundan bütün Romel kuvvetleri tarafn- AKROMADA HARP 
dan iıgali ancak zaif bir jhtimaldir. Londra, 15 (A.A) - Romel Birhaki.r11• 

de kendisine çok bahalıya mal olan mu· 
ALMAN RUS HAR B1 valfakıyetten sonra Elidem Uzerine bir 

Alman Sovyet harbine 1ıelince: Har- asker! darbey~ tevessül etmi§tir .. Tolr 
le.of bölgeainde muharebelerin çok şid- ruk yakınında da Akromaya doğru hs· 
detlendiği gelen haberlerden ..rua,ılıyor. rekete başlamıştır. Şiddetli çarpışmalar 
Doneç nehrinin doiu.una geçmeie mu- vuku bulmaktadı;. 
vaffak olan Almanların bazı toprak ka~ Bir dlişınan kolu Eladem cenubunda 
zançları elde ettikleri haberi verilmek- çekilmeğe mecbur edilmiştir. 
tedir. Fakat geniş ölçüde bir ilerleme HAVALARDA 
hakkında henüz bir haber yoktur. Kum fırtınaları hava faaliyetine engc~ 

Diier cephelerde yeni ve mühim bir olmaktadır. Bununla beraber Bi.ngaıJ 
hareket yoktur. bombardıman edil-:~~. Ayın 12 sinde 

Sivutopola karıt taarruzlar bütün altısı ştuka olmak ·~; 13 düşman taY· 
şiddetiyle devam ediyor. Sovyetlerin yaresi dUşürülmüştür. 
karşı taarruzlarına raimen Almanlar ba-
zı ilerlemeler kaydetmİfler ve bazı yer- ALMAN HEDEFİ 
lerde tehire 2-3 kilometre kadar yaklat- Romclin esas hedefi Tobru.ku almak• 
mlflardır. Sovyet mukavemeti devam tır. Bunun için general Riççinin zırblı 
etmekle beraber Sivutopolda.lci. vaziyet kuvvetlerini yenmesi lazundır. Roınel 
her gün bir az daha zayıflamaktadır. siiratli muvaffakıyetler elde etmeğe ça· 
Şehrin bopltılm.P bqladıiı hakkında- lışıyor. General Riççi ise Kaputzo hat· 
ki haber bqlta bir kaynaktan ~eyjt edi- tında ve bu hat gerisinde mukavemet 
lememiftir. Almanlar tchri, limanı ve etmek istiyor. 
limandaki t.aııtlan tiddetü hava hücu
mu altında bulunduruyorlar. 

DENiZ MUHAREBELERi 

1 9 1 4-1 9 18 harbinde denizaltı ııemi
leri henüz inkip.f halinde bulunduğu 
için o günün denizaltıları bu harpte ol
duğu kadar üslerinden binlerce mil 
uzaklarda faaliyet gösteremiyorlar ve bu 
faaliyet korsan gemilerine mahsus kalı
yordu. O zamanın gemileri yalnız kömür 
yaktılclan için Alman konan gemileri 
kömürlerini aldıktan sonra batırmakta 
idiler. Fakat hugijn harp gemilerinin 
pek mühim kısmı ve ticaret gemilerinin 

1 'bir kısmı mazot yaktıkları için durum 
deği~iştir: bu suretle ana üslerden bin
lerce mil uzaklarda faaliyet imkanları 
da temin olunmuştur. Bununla beraber 
bu harpte Alman denizaltılarının binler
ce mil uzak denizlerde nerelerde fay
dalandıkları bir mesele teşkil etmiı,ı ve 
Martinik •Ömürgeal de habis mevzuu 
olmuştur. Riyo De J aneirodan gelen bir 
habere gör~ İspanya limanlarından ce
nubi Amerikaya gelmekte olan bir İs
panyol gemisi mihver denizaltıları tara• 
fından durdurulmuş ve mazotları alın
mıştır. 

---o---
BU HARB N C l VELERi 

(Başta.rafı 1 ınci Sabi(ede) 
si malfunat alıncaya kadar bu mesele et
rafındaki Alman demecini propaganda 
mahiyeti telakki edecektir. 

HOR FRANSIZLARA KARŞI 
FRANSIZ T ANKII 

Kahire, 15 (A.A) - Royter ajansı
nın muhabiri bildiriyor: Düşmanın hür 
Fraruızlara karşı kullandığı tanklardan 

1 bazılarının F ranaızlardan alınan tanklar 
oldutu görülmüıtür. Bu tanklara 75 mi
limetrelik toplar yerleştirilmiıtir. Hür 
F ranszların bir kolu İtalyanların kullan
dıkları bu tanklarndn 12 tanesini 29 
mayısta Rötonda görmüştür. 

Çdı:oalovakyada Fransa heaahına ya
pılmıı olan tanklar da Libya muharebe
lerinde aörülmüştür. 

KAPUTZO YOLUNDA 
15 inci İngiliz tümeni İtalyanlara bü· 

yük kayıplar verdiren bir taarruz yap
mıştır. Nayt Briç kesiminde İngilizler 
müdafaaya devam ediyorlar. DüşrrııoP 
Kaputzo yolu boyunca bütün tepeleri ;!J' 
gal etmiştir. Gazalede sükfuıet vardır. 

İKİ KOLDAN HÜCUM 
Londra, 15 (A.A) - Royler bildirİ' 

yor: Akroma muharebelerinde İngiliı 
zırhlı kuvvetleri müdafaa hatlarına gi· 
den yolları kapamışlardır. 

General Romel kuvvetlerjni iki kola 
ayırarak Alcroma üzerine sevketrniştir·· 
Bir Alınan tank teşkili batı, diğer bit 
~kil doğu istikametinde harekatta bu· 
lunmaktadır. 

ÜMİTSİZ TEŞEBBÜS 
Romelin Tobruka hücumdan evvel İn· 

giliz zırhlı kuvvetlerini ezmeğe c:al~ığı 
muhakkaktır. Bu ümitsiz bir teşebbUS• 
tür. İngiliz tan.klan ş!ddctle mukavemet 
ediyorlar. Dün harbi takip ettiğim yer• 
de çok ince bir san toz bulutunun btl· 
tün çölü kapladığını ve göz gözü gönnE't 
bir vaziyet yaratıldığını gördüm. 

NAYT BRİÇTE 
Nayt Briç istihkfunı mukavemete de-

vam ediyor. Bu istihkama 30 ştuka pike 
hücumları yapmıştır. 

Nayt Briç henüz tecrit edilmemiştir· 
TOBRUÔA ATEŞ . 
Mihver piyadesi Kaputzo yolundakı 

tepelerde yerleşmiştir. Buradan TobrU· 
ğu dövüyor ve taşıt yollarında harekete 
mani olmağa çalışıyor. 

Gazale hattında sükunet vardır. ----·----Maruf Alman ilıtisatçısı 
Klodyııs Atinada 

Atina, 15 (A.A) - Doktor Klodyus 
buraya gelmiş, Yunan hükümetiyle tı: 
masa geçmiştir. Yunan halkının iaşCSı' 
le ilgili meseleler konuşulmuştur. auğ· 
day hakkında mUhim bazı tedbirler alın· 
mıştır. 

; 



J' HAZiRAN S AL 1 TENi ASIR 

RUZVELTIN BEYINlTI 
* .Düşmanın ti 

kalbine hücum 
edeceğiz'' ___.._ 

1 S NLIGIN MUKADDERATI 

RUSYA HARPLERi 
(..........,. 1 lacl Sahlfetle) 

1TALYAN TORPtL BOTLARI 
NEREDEN GlTn? 

KOLONYADA OLENLER 
* Bir habere "öre 

15 bin kişiden 
ibaret! 

Bem, 15 (A.A) - 13 haziran tarihli 
İtalyan tebliği Sivastopol önünde İtal
yan torpil botlannın faaliyetinden bah
sederken bunlann nasıl Karadenize geç
diğini meydana koymuştur. Mesele Tür
kiyenin bogaz.lar hakimiyetine dokuna-
bilirse de bu torpil botları bogazlardan -*-
geçmeyip Karadeniz.e Tuna yolile geç- (i('} SQ>.!) B N KlSI DE ŞEHiR· 
~lerdir. Bunların Tuna tezgMılannda a 

inşa edilmis olmaları da müınükiindür. DEN ÇIKARILDI 
OONEÇ NEiffil GECtLDl Mt? -*- . Alman başkumandanlıfünın tebliğin- -*-

V8şington, ıs (A.A) - B Ruzvelt de ise Almanlıınn Harkof cephesinde Londra, 15 (A.A) - Paristen Vişiye 

NEYE BAGLI? 

l<.ıra a ma e ödünç verme kanunu mü- Doneç nehrini geçtikler i bild'rilmekte- gelen haberlere göre, Alman elçisi 
nascbf"tiyle kongreye mesajında mütte- dir. General Fon Bockun orduları dört Abetz iş arkadaşlarile görüşürken Ko
f k millet.lt!rİn elinde bulunan kaynak- 5 gündenberi devam eden hücumlardan lonyadaki kayıpların çok §iddetll oldu
lann randımanı son haddi bulmak üzere sonra Krasnograd ıle tzyum arasındaki ğunu, 250 bin kişiyi şehirden çıkarmağa 
olduğunu söylemiş ve şunları iJ.hve et- köprü başını zaptetmisfordir . Ruslar 26 zaruret hasıl olduğunu, ölenlerin 14 -
mıştir: mayastanberi devam eden muharebeler- 15 bin kişi olduğunu, yaralıların bu mik-

- Var kuvvetimizle düşmanın ta kal de bu köprü başını ellerinde muhafaza tarın iki misline çıktığını, bütün büyük 
bine hücum edeceiiz. Çin., Rusya ve di- etmeğe muvaffak olmuşlardı. Almanlar binaların, ticarethanelerin ve fabrikala
ier müttefik memleketlerle ciddi bir İf Doneçi geçmekle bu son bölgeyi de ele rın yıkıldığını, demir yolu ve atölyele
birliii yapacaitz. Askerlerimizin bütün geçirmiş bulunuyorlar. !)(meçin doğu rinin enkaz haline geldiğini söylemiştir. 
nakil vasıtalanndan istifadesi için mUf- sahilinde bili Rwılar elinde bulunan --o--
terek tedbirler almmlfbr. mevzilerin tehlikede oldulunun üln JIAJ,2' AYA YAPILAN 

ineanlıim mukadderatı .ak.in bir dün- edDilmAHAesi ~~"dKikTkAARRattir. UZ SON HOCUMLAJL. 
ya kmulmuına bajbdır. lDMnl•k ve ou .1. '-' 

Borsa 
-0ZÜM 

315 İnhisarlar 
94 Albayrak 
93 F. Solari 
83 M. H. Nazlı 
22 N. Uzümcil 

657 Yeldln 
201966 Eski yekiln 
202623 Umumt yeldkn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

INctB 
79 M. H. Nazlı 

181193 &ki yekfuı 
181272 Umumi yekOn 

1748 kilo Zeytinyağı 
10 ton Susam 

44 50 oi7 
45 45 
51 51 
49 49 
40 45 

48 
49 
51 
54 
58 

16 75 16 75 

44 
52 

44 
52 

BORNOVA BELEDtYEStNDEN: 
Park dahilindeki gazino gayt>t ehven 

şeraitte Uç sene müddetle kiraya verile
ce ktir. Taliplerin Bornova belediyesine 
mUracaatlan. 15, 16, 11 3302 (1507) 

SAldPB i 
=-··························· ······················································ · .. 

i Devlet DemiT Y ollarıncıon ! 
..................................................................................... : 

tKOM'UR TAIDdl. VB TAllLtTUL) 
D. D. tOLLARJ 8 NCI iŞLETME KOMtSYONUNDAN: 
iıletmemizin Nazilli deposıu ile Alqehir, Ortaklar aandurmalarıua bir se

nede gelecek tahmini miktarları atağıda yazılı maden kömürlerinin tal.mil ve 
tahliye itleri açık eksiltme suretiyle, prtnameler veçhile 22/ 6/ 942 günü saat 
1 S te Alaancakta itletme binasında ayn ayn sıraaiyle ihaleleri yapbacakbr. 

lateltlilerin .atağıda _hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuzlariyle 
muayyen vakıtte komısyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnameleri iıletme ka· 
leminde ve mahalli İstasyon tdJ.erinde görülebilir. 

lı yeri tahmini kömür miktarı Muhammen bedel M. teminat 
tahliye tahmil Tahliye tahmil 

ton ton Lira Usa 
Nazilli deposu 6000 5000 1680 1500 
Aİatehir aundurmau 8000 7000 2240 2100 
Ortaklar sundurma• 9000 7SOO 2700 2250 

4 6 10 16 3131 (1381) 

DEVLET DEMiR YOLI.ARI UMUM MODORWCONDEN: 

Lira Krf. 
238 50 
32S 50 
371 ıs 

Muhammen bedeli 42600 (kırk iki bin altı yüz) lira olan muhtelif eb"atta 
18000 (on aekiz bin) kilo katranh ve katransız adi kenevir halat ile 3000 
(üç bin) kilo kalafa İpi (2/temmuz/ J 942) peııembe günü saat ( 1 S,30) on 
bet buçukta Haydarpqada Car binuı dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf uauliyle satın alınacakbr. 

~u ite girmek isteyenlerin 3 19 5 (üç bin yüz dok.an bet) lirahk muvakkat 
temınat, kanun tayin ettiii vuikalarla teıkliflerini mulıtevi zarflannı ayni gÜn 
saat ( 14,30) on dört otuza kadar komiayon reialijine vermeleri llzımdır. 

Bu İfe ait tartnameler komi.yondan paruız olarak dağıblmalttadır. 
16 20 24 28 3337 (1517) 

hürriyeti muhafaza etmek iatenek böy- BAŞLA.MAMIŞ Malta, 15 (A.A) - Neşredilen resmi 
le bir dünya kurmaia aaecburuz. Yeni Alman taarruzu Voroşilofarad • tP.blilde bildirildiğine göre dün gece az ızMtR BELED1YES1NDEN: Jf ..... a DaJnd Bnelbnenlnden: 

YENl BULUŞLAR Stalino arasında Almanların harekete sayıda düşman bomba uçağı kara be-k d Al n1a Akdeniz mahallesinde 13 UncU adanın 1 - Manı.. memleket hutahaneeinin 942 malt yılı ihtiyaca olan apiıda 
Müttefik milletler birie,ik Amerikaya geçeceklerini gösterme te ir. ma - deflerini bombalamıştır. 128,50 metre murabbamdakl 18 sayılı yazıla (9) - Kalem erzak ayn kaymeler üzerinden açık eblltmeye konulm~ 

bir ~k makineler göndermektedirler. rm Slavyansk - Artemosk - Stalino - Pazar günü Malta üzerinde hava faa- arsasının satışı, yazı işleri mUdUrlüğün- tur. 
Uçak savar toplara ilave edilen ve ~- Taganrug hattında dolu istikametinde l:yeü az olmuştur. Düşmanı karşılıyan deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya Sıra 
2arn 7aklaıtıimı bildiren bir takım ma- bir harekete geçmeleri akla yakındır. bava kuvvetlerimiz hiç kayıba uğrama- konulmuştur. Muhammen bedell 2570 11· No: 
ltineler Amerikaya gelmiftir. Alman başkumandanlığınm tebli~ Har- mıştır. Hasar ve insanca kayıp yoktur. ra, muvakkat &eminatı 192 lira '15 ~ 

Cinai 
Miktan Kiloaununmuhammen 

Kilo 

YARDIMLAR kof tank muhareobesinin mfı'nil inkişafı- tur. Taliplerin teminatı ölleden evvel İf 
Batan müttefikler para ve malzeme na rağmen bunun büyük yaz taarruzu- ı • '"'''"'''"'''"ttUllllllllıttınmııııtı bankasına yatırarak makbuzlarile ihale ı Süt 7000 

Yererek zaferler kazanılmuı için üzerle- nun b&§langıeı olamıyacağını bildirmek- An kara Had voso ~==_-==- tarihi olan 17/8/9'2 çarpmba gUnU sa- 2 Yoiurt 7000 
'rine düten ödevi yapmaktadırlar. tedir. at 16 da encümene mUracaatlarL 3 Urfa yajı 300 

Odinç VenDe 'Y9 kiralama kanuniyle Sovyetler bütün Alman hÜCUmlarıntn - 2 7 12 16 3086 (1'2.U) 4 z-..ı- -~ 200 
müttefiklere 8 milyon dolarlık bir püskilrtüldüğilnil bildirmekle iktifa edi- - BUGUNKU NESRIYAT ~ s s:;,::;; .. _. 800 
yardan temin ediliyor. l ,,,_ yorSlatVr.ASTOPOLDA 1111mnmmnnm•11ttmm11111ım1t11nnmı11111111 Belediyemiz m~besinde 25/75 6 Pirinç 1 000 

Bhletlk devletler ve laailtere. ngiu& 20/80 lir -ft~~1. iki" l t ün 7 l -L-- 1000 
milletleri camiasından bqka 3S millete Sovyet tebliğleri Sivastopol hakkında 7.30 Program ve memleket saat ayarı. h:ldir. a "~ memur ye m - nce ,..._.. 

Y
-·...L- e•-:.d:.. • d · L ı· l · L il aktadır 7.33 .Müzik pl 7.45 Aı'ans haberleri 8.00 8 Kuru fuu)ra 500 -- ...-.- a aynı ıı;e ıme en ıı;u anın Tahsili ortadan aşağı olmamak üzere 9 Y&f .Oze n (32) 

0 .. Almanlann iyi yapılmış istihklmlar- Müzik pl. 8.15 • 8.30 Evin saaU.. 12.30 fıll askerlik hizmetini yapmıf veyahut lne7Y• kalem. 

Kıymeti Kurut 

30 
30 

200 
100 

74,S 
61,, 
98 
36 

Muvakkat 
teminat 
Ura Kurut 

1S7,50 
157,SO 
40 
ıs 
44,70 
46,13 
73,50 

9,7S 
192 

.. ........_._ _.__.-A-•f da buı ıediJder açtıktan muhakkaktır. Program ve memleket saat ayarı 12.33 --'- u'-1- lllr bul nm•m __ ,_,__ 2 lbale 25 / 6/ 9"2 be .. ·· bird .. na- d 
--------..- ...,., ..... UM Dilnktl Alman tebliğinde 6'5 beton is. Müzik: Türküler 12.45 Ajans haberleri d:~~k~-=~ihanryı;~-;::-=: de yapılacaktır. , peqem gunuaaat on e "'-let aimi wümenin-
...... De Çllt • .Japon tihklm ve ıutnatın Almanlar eline ıeç- 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkılar 18.00 cağmdan taliplerin 1'1/Hazlran/942 Çar- 3 _ Muvakkat teminat bizalannda göeterilmiftir. ,,.,Uf......._ tili: Rusların .ka~ı. hücumlannın neti- Program ve memleket saat ayan, 18.1)3 pmba ıtlnil mt 10 da tahsll ,,. askerlik 4 - Şartnameler 'f'illyet daimi encümeninde her sün söriilebilir. 3 3 79 
MeJbunı. 15 (A.A) - Müttefikler cesız kaldığı bil~iriliyor. . Milzik : Radyo salon orkestram 18.45 vesika1an ve hilviyet cilzdanlariyle bele- ---- ---------

kanwthann tebliii: Stokholm, 15 ,A.A) - Yarım mılyon Müzik: Fasıl heyeti 19.00 Konuşma diye hesap ifleri müdilrlülllne milra- j L • 11 
Port Davrine yaptıkları hücum esna- askt>rle 9 gün 9 gece dev~m eden savaş- (Dertlepne saat! .. ) 19.15 Müzik : Fasıl caatlan illn olunur. 

ainda dört Japon tayyaresi diifürillmüf- 1aı:tf.:~a ~=b- Sıvasto~lu? 1 dış programının devamı 19.30 Memleket sa- 12, 14, 16 3303 (1'72) Manisa Dafnd B..aın eninden : 
tüT. 8İdln b~mm bir tanaredlr ~ uşag ır yere gınnış er- at ayan. ve ajam haberleri 19.45 Ser~st 1 - Mania memleket butaneainin 942 malt yılı ihtiyacı bulunan ( 7000) 

Salamon adalannda Togonada dOt- R. uslar k r . r 10 Dakika 19.55 .Müzik: Saz eserlerı ve kilo koyun eti kilosu ( 110) kunq muhammen bedeli üzerinden bpa1ı zarf 
man tesisleri bombalanmlfhr. B dan Alının mul avemeirdı 'kglev~eme'?1ıshır. oyun havalan 20.15 Radyo gazetesi 20.45 reeraJıeft fıüUe uuli ile eblltmeye çıkanlmlfbr. 

ÇlN • JAPON BOöUŞMASI un .an arın g 1 erı yerın a· Müzik l 2100 z· t takvimi 21.10 Mil- _.., ..... ., p,.,_..,L 2 - ILale 25/6/942 -be ..::-u aut 11 de Yil1- dalint enciim __ ı__ıe 
) J 

yatı ehemmıyette olmadığını kabul et- P · · ıraa . •ana&c. c...a -·.- ...... ,,... cıuaııı 
Tokyo, 1S (A.A - apon kuYVet- lt 1hımd zik: Opera Arya ve düolan (Türkçe me- yapılacaktır. Kapalı zarfın aat 10 na kadar encümen riyuetine teTdl eclil-

leri Nanaılye cirmitlerclir me ~-o-- tınli .. ) 21.30 Konuşma (İktisat saaü .. \ 1stanbul tıp fakültesine ballı kabile melli. 'f'll79 poeta ile vual olmuı prttbr. 
2145 MU 'k Kllsik Türk Uziğ: g şuhHlnden dip]omalı 3 - Muvaüat teminat (S 77) lira SO kımıttur. 

3 -M9-A --.~.... A L JI A 1f L A R · zı : m · ~ - Hutalarmı Karpyaka Fahrettinpa- 4 - Kapalı zarfJann 2490 •yılı kanunun 32 nci maddeel clahesinde ham-
-~ erırı-•.r- --• I rnmı .. 22.30 Memleket saat ayarı, aJ&US N 308 1 lanın ııar lılfl lllnaf?.. Anael'llıadan ... ,,,,-.. d• ar haberleri ve borsalar .• 22.45. 22.50 Ya- şa (Yalı caddesi) o. da kabu s .. ve tevdii 1&rtbr. 

Berlin, 15 (A.A) - inailiz tayyarele- Nevyork, 15 (A.A) - Dokuz bin to- rınki program ve kapanış.. eder. 1 - 5 - Şartnamesi her sün endimende söriilebilir. 
rinln bombardımanları neticesinde ni- nilltoluk Nautsa vapuru 180 Alır.anı M-

3378 (IS 1S) 

an w mayıs aylarında sivil halktan milen Nevyorktan Lizbona hareket et- Z AY t 
ll32 kiti llmlllltlr. mlftlr İzmir Sultaniyeslnin 4.fO mektep nu-

. 1 maralı 9 eu auuft&Jl *1dılım tucJibam• 

ı_._ _. • •-~ y1 bybetmif olduiumdan yeniainl ala-
lNrNr alZ ~ ...... en : cağım eakVıinin htikmU olmadığı illn 

2/Vll/1942 peqembe aünü batlamak ve 15/Vll/1942 tarihinde bitmek olunur. 
lzere okulumuz talebesine (izci ol.un olmasın) açılacak yüzme kampına iştirak Karşıyaka 1888 80kak 
Mmek lıltlyenı.ln 20/Vl/1942 ye kadar okul idaresine mGracaat etmeleri li- No. Hilmi Pan an.... ( 1S18) 3373 (1512) 

DİŞ TABİBİ 

MUiPDOLUll•Y 
.... falddtetlndea ......... 

Muqeneba'*1 : 1kiad BeJlw ııo
kak Ne. .,. ~ : m7 

1-13 (14!1) 

Doğan Sigorta Anonim Şiı
ketinden: 

tZMtR StCtL TtCAREI' ~ DOK T O & 
LUôUNDAN: İSMAIL Yilll' Mil 

... gk "'"' hmlr ~ -..... U-S1aorta Aceata111ma Bay Haki Erolm..... ..... .. ... ..... ş.11 .. L . 1 - .......... Ha,at, Yansm. 

( Hü.leyin ÇavUfOilu) ticaret unvanı V'lft &'il' ... ...ucı ... e•TDW'IV ...... a 
ile lzmirde Bornova nahiyesinde Otkil -"'---. ~ .., • ..,~ ~ 
9C>kalıııda 7 numaralı matazada 935 ee- TALIKLAIU lıl'OTmAS8ISI 
nesinden beri manifatura ve tuhafiye Her ıfba ~ enel 11 • 12 
emtiası üzerine perakende suretiyle ti- ÖiWen aonra 3 • 1 79 bllu ....._ 
caretle ve bu kerre İzmirde Yeni Tuba- lanm bbal ..... 
fiyecilerde 1340 mcı 1t>kakta 1 numaralı bdDci ~- 8ebk No. 'il. Mu-

T. iş Bankası 
ICIPllı ,,,..,.,..., lıeaaplaPl!HI .,,,..,...,. pMla 
Kıılfdw: ı ...-. C ...,_, 1~11ı1M1 ....... , ... 

ıt•3 llrR•MttBURI... 
ı.w ......... Ura 
a .w ı• UnM: .. ı.tn 
1 ... ,. ......... 1RI Lira 
1 ... - LlnblE u. Lln 

11 .... - Llnılak ... Llnı .. .... l• Unlds ... Lln 
Si adet Si LlnldE ... Llnı 

- .... il ...... - Lira 
- ... 11 ...... - .. Llnı 

.. ,....._ 

·- • -· - ve Km Siaıorta u·-ıl.a.U. ittiPI- meAD n ~ ba
lundaia ve mesk1ar Acmtehim 11 Hulraa lMZ tuthlnde isminle Atalllrk 
(:addeli No. 108 da ,_.ete ~ na.. olunm. 
~ ııııııııııııııı ııııı ı ı ı ı ı ıı ıı ııııııııa;ııııaııııııaııcaıacıo 

mağazada da mahsulatı arziye ve deşe l~~-..,.--.--T.eLİİİi;Z'10Z'1İİ .. İÔİEIİv.ITel.iDôcii2'1D.tielioarl 
pamuk ve stupi alım ve satımı ile lıtlgal --------------·---------------
eden Hüseyin ÇaVU§Oilunun ifbu tica· 

rıCAREr YBKAl.E2'f ıc: rıcAUr UMUM MV· 
DOllLOOOJtfDBlf : 

Türltiyede yangın, nakliyat, hayat ve kaza sigorta itleriyle meşgul olmak 
tizere kanuni hükümleri dairesinde tescl 1 edilerek bugün faaliyet halinde bulu
l'ıan Doiua Sisorta Anonim fiıkei ba kere mür..:aatla lzmir, Manisa ve Ay
am viliyetlerlyle mülhakab ..:eıatıeliliao ıirket namına yansın, nakliyat, hayat 
ve kaza asorta itleriyle menul olmak ve bu itlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde müddei. müddeialeyh Te 6çünc:6 .-h• •fatlariyle hazır bulun
mak üzere Haki Erol'u tayin .,.lecliğinl bildinnittir. K.,.ftyet alsoıta tirketle
rinin tehit ve muraka'be.l hakkmdaki 25 haziran 1927 tarihll kanunun hü
kümlerine mu.afdt g5riilmiit olmakla illn olunur. c64 34• 3 3 76 ( 1 5 1 O) 

DEYLE2' DEMZTOLLARI İ$LE2'ME VHVM 
• ODllRLOOV fZJfİR ıvaaı11DEN: 
bmir Jaaanbul eür•at poeta)•n 14/6/942 tarihinden itibaren haftada iki ee

fere çakarılmapu. 
Birinci posta lstanbludan i.9kelemize pazartesi ıünleri aaat 19 da gelip çar• 

pmba sinleri eaat 24 ten sonra kalkar. 
ikinci p09ta cuma sinleri saat 18 de gelip pazar sabahı saat dörtte kalkar. 
Her iki poeta gidit Ye dönü,te Çanak kale ve Ceb"bolu ı.kelf'1erlne uiravarak 

yanlız yolcu abrlar. 16 18 3381 ( 1516) 

fZllllP Defteıedarlı(lmdan : 
Mehmet kızı Fatmanın Yeni pbeye borçlanma bedelinden mevcut 350 lira 

48 kurut bcm:anun temini tahsili zımnında haczedilen Alaanc:ak mahallesinin 
Hayat sokağında kain kütük 129, pafta 196, ada 1213, parsel 14 sayıda mu
kayYet 5 eski 7 n.umaratajlı ve 2000 Ura kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval 
kanununun hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıttır. 

Taliplerin 6/7 /942 pazarteei sünü •aat 15 te viliyet idare heyetine müra-
caatlan illn olunur. 14 16 18 20 3336 ( 1493) 

fzmlP Deftet'dGPlığmdan : 
Hocazade Halil Rağıp ve vezirzade Abdülkadirin yeni ıubeye millt emlak 

Nllf borçlannın temini tahsili ZJmnında haczedilen Akdeniz mahallesinin bi
rinci kordon Atatiirk caddesinde kain 3 1 7 kütük 77 pafta, 9 72 ada. 7 parsel 
sayıda mukayyet 78 eski kapı numaralı 67-78 numara tajb 8000 lira kıymeti 
mukayyedeli mağazlan tahsili emval ita nunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün 
müddetle müzavedeye çıkarılmıthr. 

Taliplerin 6/7 / 942 pazartesi günü saat 15 te villyet idare heyetine müraca-
atları ilin olunur. 14 16 18 20 333S (1494) 

fZllllP Deftef'dlll'llğından : 

ret unvanı ticaret kanunu hUkilmlerlne 
göre sicilin 4486 numarasına kayt ve U. 
cil edildill ilin olunur. 

3374 (1513) 

tzMtR SULH HUKUK MAHICEME
StNDEN: 

Devlet demir yolları vekili avubı 
Murat Çınar tarafından lzmirde Kara· 
taşta Hadi bey aokağında 313 sayılı W· 
de mukim arabacı Bekir otlu Ha.o;an 
aleyhine açtılı alacak dlvasınıo caw:: 
muhakemesinde mUddelaleyhln lkamet
glhının meçhullyetlne binaen illneo 
teblilat ifasına karar verilmif olmakla 
mUddelaleyhin muhakemenin muallak 
bulundutu 25/ 81942 tarihine müsadif 
perşembe gUnU saat 10 da tzmır •ulh hu
kuk mahkemesinde hazır bulunmım v• 
ya bir vekil göndermem ve abl takdirde 
hakkında gıyap karan verilecelt UıbliA 
makamına kalın olmak Uzere Uln olu-
nur. 3386 (151.f) 

TlRE SULH HUKUK HAKtMLl-
ötNDEN : Sayı 133 

Müddeiler Tire Yeni mahallede eski 
mimar Mehmet Çeltikçi vereseleri tara
fından Tırenin Kurtuluş mahallesinden 
Nuriddin oğlu Rıza aleyhine Tire sulh 
hukuk mahkemesine müracaatla müd
deialeyhin ba tapu mutasarrıf bulundu. 
lu 'nrenin deşt~ban kavalı mevkiinde 
kain taraflan doğusu çoban Ha~ bat• 
ve kıblesi kulaksız Hasan taraflan poy
razı umumi yol Ue çt!Yrill eski lSlçil1er1E 
Uç dönüm tarlayı 180 lira bedel mukabi
linde satıp feragını vermediğinden satış 
bedelinden 60 liranın alıverilmesinı ta
lep ve dava eylemesi üzerine müddei
aleyhin gösterilen ikametgl:hmda olır.a
dığı ve yeri de belli olmadığından ilanen 
tebliğat lcra edildiği halde daveti kanu
niyeye icabet etmediğinden hakkında 
gıyap karan ittihaz dilerek milddt>iler 
tarafından veraset vesikası ve hare; se-

lbrahim kızı Zebranuı yeni tubeye borçlanma bedelinden meTCut 1040 lira nedi ibraz edilmiş ve dunışınanın 23/ 6/ 
borcunun temini tahsili zımnında haczedilen Alsancak mahallesinin karakol 1942 salı günü saat 10 a talik kılınmış 
aokağınd" 1456 kain kütük 648 pafta 199 ada 1261 parsel 1 eayıda mükayyet olduğundan tarihi illndan itibaren beş 
9 eski 11 numaratajlı ve 2400 lira kıymeti mukayyedeli evinin 8/ 9 hiuesi gün içinde yapılan muameleleri itiraz 
tahaili t-mval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıka- etmesi abi takdirde bir daha mahkmıe
ralnup. ye kabul olunamıyacatmdan tebliiat 

Taliplerin 6171942 pazarteai günü eaat 15 te vill,yet idare heyetine müra· makamma kalın olmak üzere illıı olu-
C'" "•"uı lJaa olunur. 14 16 18 20 33M (149S) nur. 3371 (ll09) 

DOln'OR 
BAll•OZKAJI 

Hutalarmı her IÜD 'nlldllk ... 
aesi bipmdald <'> numaralı mu• 
ayeneN....,ıv1e kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357) 

' Hllll l l l lllll11111111 1111111 
~ DOKTOR 
ı JLUF AKDENİZ 
·~ Dolam "~ BMfebkhn 

i Huta1anm ::-::--Birincl Beyler 
80bk No. '2 de muayeluaneainde 
kabul eder. Telefon (2310) i Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 

1 -13 (1188) 
HHHHHHlıs ,,.. ~.AoAl-:;ııOCö 

DOKl'OR KEMAL 
OSJfAll BOZKURT 
hmir Memleket Bastaaesl 

Asabiye Miltebusm 
Hasta1annı her gün öğleden sonra 

İkinci Beyler sokağındaki muay~ 
hanesinde kah•.ıl eder.. (1377) 

T. C. Ziraat Bankası 
......,..,......,ı_ 

8-ay ... : ........... Ttbtl ........ 
l • be ft a)aa adedi ~ 2'2 

Zlnııl w ile.ut ........................ .. 

PARA BIBIK'l'IRBllLBRB 28.800 LiRA 
bCRAJdn YBRBtZK 

ZlrMt henlrw .. kumbuab .. tbbanm tawıuf ._.,..... - • (il) 
llrw bu111M0 1en ...a. ' cWa pldlecek kur'a U. ıpl':Wrt pllm ille ._ 
l'UQe ....... tar: 

' Adıl lMI Umbk .... u. ' . - . ..... . 
' • - • ı.. • 
ti • ı• . .... . 

100 • .. • ..... • 
120 • .. • ... • 
180 • • • ... • 
IJIKKAT: S-plarmdald pualar bir _.. içinde 51 llndm ..... ~ 

'9n.1ere tkraml,. ÇlktıAJ takdirde ,azde 20 fazlasiyle verUecektlr. 
(Kur'alar eenede 4 deta, 11 Huııan 11 E,ylGI. 11 BiriacHrlmn 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

T ESİRi KA T 'I 
TAZE MEYV ALABDAN İSTblSAL mtı.Mtş 

• idris ntıshll 
(f AZ O Z L V) 

L JM Ol-JA T ASJ 
L..-zz~ti Hoş ** içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: FİYATI (IO) KURUŞ.. 
Sabbat ve içtimai lıl111rvwt Vekiletinia rublatma bibdir. 



SiYASi VAZIYEr 
••••••••••••••• 

Amerika ikinci 
cep e için Rus
yava teahhüt

te bulundu 
---*---

Almanlar Rusyadan mü· 
him huıvve ıer çelıip Bel· 
cihada yerleştirdiler - 4 
hürri~et için harp! • Ro· 
man~adalıi Yahudiler 
Radyo gazetesine göre Rusya ile Ang

lo Sakson devletleri arasındaki anlaşma 
hfilfı dünya basın ve radyolarının en çok 
meşgul oldukları mesele olmağa devam 
ediyor. Mihver mahfilleri anlaşmaya 
ehemmiyet vermez gibi görünmek iste
mekte ve bunun askeri vaziyeti hiç d.?
ğiştirmiyeceğini, son sözün ancWt silah
lara ait olduğunu anlatmaktadırlar. Kü
çük mihver ortakları da Sovyetlerin ya
bruicı toprak işgali fikrinde olmadıkları 
sözünün hakiki b!r kıymet ifade etme
diğini söylemektedirler. 

Anglo Sakson ve Rus mahfilleri ise 
anlaşmanın müttefikler arasındaki tesa
nüdünü sağla.ştırdığını ve işbirli!;<ıni kuv
vetlendirdiğ:ru belirtmektedirler. 
AMERİKANIN VAZİYETİ 
Birleşik Amerikanın Rusya ile İngiliz

ler gibi bir ittifak muahedesi im7alama
rnnsının sebebi i~birliği gevşekliğinden 
i1criyc gelme değildir. Amerika Rusya 
ile işbir1iğinde İngilizlerden g~riye kal
mnmaktndır. Ancnk ittifak muahedesi 
imzalamak Amerikanın politikasına uy
gun gelmemektedir. Amerikanın müessi
l!İ olan Vaşington, Amerikalılara ittifak
hra girmemelerini vasiyet etmiştir. Ne
tekim Amerika 1914 harbine de hiç bir 
siyası ittifak imzalamadan ginniştir, bu
günkü muharebeye girerken de siyasi 
bir ittifak imzalamamıştır. Yalnız geçen 
sene ağustosunda Mister Çörçil ile mis
ter Ruzvelt At1antik denizinin bir ye
rinde 8 maddelik prensiplerini ne~t
mişlerdir, ki bu da siyasi bir ittifak mn
hiyetinde sayılmamaktadır. 
İKİNCİ CEPHE 
Diğer taraftan Amerikanın ittifak ma

hiyet!nde olmamakla beraber Rusya ile 
iki anlaşma imzaladığı da bildirilmiştir .. 
Bu anlasmalar, İngiliz - Rus ittifakının 
gürültülü haberleri arasında ikinci plan
da kalmıştır. Bu anlaşmalardan b:.rincis! 
942 senesinde Amerikanın Avrupacb 
ikinci cephe açacağına dair bir taahhüt
tür. İkincisi de Rusyaya ödünç verme 
ve kiralama kanunu mucibince yardım 
temini için Amer:kanın daha büyük ta
ahhütlere girmesidir. 
KARŞILIKLI HAZIRLIKLAR 
İkinci Avrupa cephesi için hazırlık.kı

r& devam olunmaktadır. Bir taraftan 
Anglo $aksonlar hazırlanıyorlar, diğer 
taraftan da Almanlar karşı koyma ted
birleri alıyorlar. Londra radyosu Sırp
ça neşriyatında her iki tarafın bu ha
zırlıkları hakkında şunları söylemiştir : 

• - Müttefik kıtalan durmaclan Bü
yük Britanyada toplanmaktadır.. Son 
haftalar içinde çok mikdarda Amerikan 
askeri, bütün silah ve teçhizatlarile gel
miş bulunuyorlar. Diğer tarafta!l İngi
litler hnrekfitın vu'k-u bulacağı ve ikinci 
cephenin kurulacağı yerlerde, Almanya
ca geceli ve gündüzlü geniş hava harn
ketleri yapıyorlar .. • 

Buna karşı Almanlar da hummali bir 
faaliyc>t ile karşı hazırl darda bulun
maktadırlar. Bu arada doğudan mühim 
kuvvetler çekilmiş, Belçikoda mevzile· 
re yerleştirilmiş, üc sıra müdafaa hatla
rı kurulmuş, sah1lde de ağır çaplı too
Jar yerleştirilmiş olduğu haber veril
mektedir. 
AMERİKA VE MÜTTEFİK 
BAYRAMI .. 
Amerika, İngiltere ve Rusya arasın

daki an]aşmalann imUlSlndan sonra dün 
•Amerikan bayram günü• bütün mütte
fik memleketlerde kut]anmıstır. Bilindi
ğ: gibi .J4 haz!ran• Amerikanın bay
ram günüdür; o gün Amerika milli bir
lığinin sembolü olan bayrağının şerefi
ne bir bayram yapar; geçit resimleri ya
pılır. Bu sene reis Ruzvelt neşrettiği bl.r 
emirle 14 ha7.iranda yalnız Amerikan 
bayrağının değil, bi.ltün müttefik dev
letler bayraklarının da kutlanmasını is
temiştir. Bu suretle dün Amerikanın 
bayrak bayramı, müttefik milletlerin de 
günü olmuştur. 

4 HÜRRİYET İÇİN HARP 
Ruzvelt bu bayram münasebetiyle 

sövlediğ: nutukta dört hürriyet için dö
vUşüldüğünü bildirmiştir. Bu dört hür
riyet te şunlardır: 

1 - Söz hürriyeti. 2 - Din hürriyeti; 
3 -ihtiyaçtan masun kalmak hürriyeti; 
4 - Korkudan masun kalmak hürriyeti: 

Ruzvclte göre, bu hürriyetlerden 
mahrum ed:len insan ölür. bir kısmın
dan mahrum edilenler zaifler, fakat bU
tün bu hürriyetlere malik olunca insan
lığın en güzel çağı gelir. 

ÇEKYADA VE ARNAVUTLUKTA 
Çekoslovakyadnn gelen haberle•, Ha5•

drihin katlinden sonra alınan zecri ted-
birlerin gittikçe sertleştiğini bild:rmck
tedir. Yeniden 20 kişi idam edilmiş ve 
Y~n 330 yi bulmuştur. Laşfiçyo şeh
r:ndC' idam edilenler bu yekUndan ha
riçtır 

Arnavutluktan gelen haberlere göre 
bac;\ kılın katli münac:ebetiyle 200 Ar
ncwut tevkif edilmi sehir ve kasabalar

a balkın toplu bir halde dolasması ya
k t'dılmistlr. 

Norveçte tedbir 
---·*---

Firarlara 
mdniolmak 

istiyorlar 
---*' __ _ 

ALMANLAR NORVEÇTE SA· 
Hil KARAKOLLARI TEŞ· 

KIL ETTıLER 
-*-Stokholm, 15 (A.A) Almanlar 

Norveç tebaasının İngiltereye kaçmala
rına mani olmak için tedbirlerini art
tırriuşlardır. Bcrgen liman bölgesi kapa
tılmıştır. Gemilerin ve kayıkların ha
reketlerini daha yakından kontrol için 
sahil karakolları teşkil edilmiştir.. Al
man uçaklarının bu sahillerde faaliyeti 
artmıştır. 

KUKLA HVKÜME'J'İH 
BİR 'J'OPLAH'J'JSJ .. 
Stokholm, 15 (A.A) - İsveç gazete

lerine göre Norveç hükümet erkaru Ku
isliğin başkanlığında bir toplantı yap
mışlardır. _____ .. _, __ _ 

RUS YADA 
-*-

"l:arkof" ve "Si-
vastopol" mu
harebeleri bi

tiyor mu? 
-*

Alınanların Sivastopol· 
da paraşütçü ııuııamna· 
ıarı belıleniyor. Harlı of· 

ta harp çolı lıızqtı.. 
Stokholm, 15 (A.A) - Harkof ve Si

vastopol muharebeleri sona ermektedir. 
sıv ASTOPOLDA 
Alman mahfillerinde söylendiğine gö

re Stalin kalesinin zaptı müstahkem 
mevkiin yakında ele geçirileceğine ala-
mettir. 

Rus başkomutanlığı Sivastopolu mü
dafaa eden askerlere bir adım bile geri 
ye çekilmemelerini cmretm~tir. Alman
ların Rus hatlarının gerilerine ve şehire 
paraşütçüler indirmesi bekleniyor. Bu
na karşı Sivastopol halkına silah dagı
tılmıştır. 

HARKOFTA 
Harkof cephesinde muharebe kat'i 

saflıasındadır. Almanlar muharebeye 
kütle halinde tank kıtaları sokmuşlar
dır. 1lk hatta 30 tümen dövüşmektedir. 
İhtiyat tümenleri de 20 - 30 tümendir. 

Ruslar kuvvetli Alman müfrezeleri
nin Doneçin doğu .sahilinde görüldükle
rini ancak bugün bildirmişlerdir. Bun
lann çoğu paraşütçüler olduğu ve bü
yük bir kısmının imha edildiği de bildi
rilmektedir. 
Mareşal Fon Bockun hedefi Doneçin 

100 kilometre garbinde Askur nehrine 
varmaktır. Alman mahfilleri kuşatma 
hareketinin muvaffakiyeUe neticelendi
ğini bildirmektedirler. 

---o----
İSVİCRE • i'J'ALYA 
'J'İCARE'J'İ.-
Roma, 15 (A.A) - Doktor Hod!lun 

reisliğindeki lsviçre ticaret heyeti Ro
mnya gelmiştir. Kontenjan anlaşmasının 
uzatılmasını müzakere edecektir. 

l talyan ay anından Ciani müzakereler 
de ftalyayı temsil etmektedir Doktor 
Hodsun raporunu vermek için Brene 
hareket etmiştir. 

Sırp milli kahramanı general Mihat
loviçin Sırbistanı işgnl ederek Müslii
man Arnavutları imha edeceği hdkkında 
bir beyannamesi elde edildiğine dait 
olan şayiaları Londra radyosu tekzip et
miştir. 
YUNANİSTANA YARDIM 
Haber verildiğine göre Hür Yunanis

tan başvekili Suderus Kahireye gelmiş
tir. Suderus yiyecek maddeleri gönder
mek için alınan tedbirler hakkında Ka
hire radyosundan Yunan milletine yap
tığı demeçte Türkiyen1n yardımların

RRI ASIR 

LAFLA VAKiT GEÇiRME 
---*---

Japon teh-
likesi ve 

Hindistan 
-*Kongrenin bir lıoınitesi 

temmuzda toplanıp alı· 
nacalı tedbirleri 

görüşeceıı •• 
Bombay. 1 S (A.A) - Kongre tet

kikat komitesi Japon tehlikesine karşı 
aLnacak tedbirleri görüşmek için tem
muzun ilk haftasında Vardada toplana
caktır. 
CANDiNıN DEMECt 
Bir Japon taarruzu halinde Hindİsta

nın ne yapacağı hakkındaki suale Candi 
şu cevabı vermiştir: 

« - Japonlara mesken, ia~e maddesi 
vermiyeceğiz. Onlarla dostluk etmiye
ceğiz. 

Hiç bir müceaviz dost değildir. Ja
ponlar halktan bir çoğunu esir edecek
ler, öldürceekler veya ağır işlerde kul
lanacaklardır.J> ____ .. _, __ _ 
Topaklarırmıza 
inen dört Ame-
rikan uça~ı JT e
reden geldi? 

---·*---
Bunların Roınanyadalıi 
petrol tesislerini bom· 

Macar siyaseti 
---*' __ _ 

Geçen harp 
sonunu ha
tırlıyorlar 

---*·---
MAC!R BAŞVEKiLi «ASLA 

ORDUSUZ KALMIYACA· 
GiZ>) DiYOR 
-*-

Budapcşte, 15 (A.A) - Macar ~aş-
vekili aşağıdaki beyanatta buluwnuştur: 

• - Ekalliyetler hakkındaki siyaseti
miz her kes için beraberlik esasına da
yanıyor. Hiç bir vakit şiddet kullanma
dık. İleride de kullanm.ıyacağız. Şiddetli 
hareketlerle daha kuvvetli olaca~ızı 
zannetmek hatadır. 

Programımızın esası milli müdafaadır. 
Silah teçhizatıdır ve harp kudretinin te
minatıdır. 

U.acaristan asla ordusuz kalmıyacak, 
19]f) felaketi bir defa daha tekerrür et
miyecektir. Zira memleket Macar ordu
sunun elindedir.o 

-~~--------AKDENIZDE 
-*-

Romaya göre 
muharebe ve 
nakliye gemi
leri batıtıldı 

baladılıları anlaşılıyor- -*-
Radyo gazetesi Baston radyosuna at- İtalyanlar J UÇafı gemisi 

fen şu haberi veriyor : •Romanyadaki 2 lıruvazör, J torpido Ve 
petr~l te~isleı:~i bom~alndıktan sonra 4 ta~ıt batırdılılarını 
benzınlen bıtınce Tilrk topraklarına T • , • 
inen Amerikan bomba tayyarelerinin SOylıyorlar •• 
karşılanma tan.ı Amerikalıları çok mü- Roma, 15 (A.A) - Tebliğ: Elgajalede 
tehassıs etmiştir. Gösterilnn misafirper- dil§manın kayıpları 12 - 13 haziran gece
verliği takdirle karşılamak lfızımdır. si 69 tank, 13 top ve 700 esire yükselmiş-

Türkiyede bulunan Amerikan gazete- tir. . . . . 
leri muhabirlerinin verdikleri haberler Akdenız çevresınde kuvvetli himaye 
gazetelerin ilk sahifelerinde büyük baş: alt~nda. seyr~en iki büyük İngiliz kafi-
lıkl 1 dil ckted'r lesıle şıddetlı savaşlar olmuştur. 

ara neşre m it ı .. n tngiliz.lerin Tarantoya yaptıkları hü-
- - cumda ölenlerin sayısı 90 a çıkmıştır. 

Rus - In~iliz ttti- Tıı~~~k~e~!!fe~yük wiılı ve 
uçak gemilerinin himayesi altında iki 

fakı ka"'lll'ŞISID büyük kafileye Sardunya ile Tunus ara-
a • smda hava kuvvetlerimiz hücum etmiş-

d J 
leroir. Sabahın ilk saatından akşama ka-

8 _ aponya dar şiddetli muharebeler olmuştur. Bir 
- uçak gemisi, iki kruvazör, bir torpito 

-*
Midvayda bir Amerilıan 
lıruvazörü ve denizaltı• 

sı mı batırılmlf?-
Tokyo, 15 (A.A) - Japon sözcüsü 

İngil!z - Rus, Amerikan - Rus anlaşma
larındn tefsire değer biç bir şey olmadı
ğını söy lemi.ştir. 

Sözcü şwıu iluve etmiştir: 
• - Amerika ve İngiltcrenin gerçek

ten Avrupa kıtasında ikinci bir cephe 
açmak tnsavvurları şüphelidir. Mütte
fiklerin eğer hakikaten böyle niyetlet'i 
olsaydı plnnlannı gizli tutmalan 15.zım
dı .. n 

MİDVA Y HARBİNDE 
Tokyo, 15 (A.A) - Midvay hareket

leri esnasında Japon tayyareleri San 
Fransisko tıpinde 9500 tonilatoluk bir 
Amerikan kruvazörünü batırmışlardır .. 
D:ğer bir denizaltı daha batırılmıştır. 

Amerikalılar bu muharebelerde elli 
uçak kaybetmişlerdir. 

---o---
Rusyada birleşmiş 
milletler günü .. 
Moskova, 15 (A.A) - Sovyct tebliği

ne ek : Birleşmiş milletler günü müna
sebetiyle Sovyetler birliğinde köyler ve 
şehirler müttefik milletlerin bayrakla
riyle donnnmıstır. 

---o---
Bir Rus hava lıahra
ınanı taltif edildi.. 
Moskova, 15 (A.A) - Rus hava kah 

ramanı albay Kapatovfa ikinci defa ola
rak altın madalya verilmiştir. ___ ,, __ _ 

dört ticaret vapuru batırılmış, bir zırhlı 
iki kruvazör, bir uçak gemisi ile bir çok 
gemilere müteaddit isabetler kaydedil
mi.ştiı-. 

20 tayyaremiz dönmemiştir. 
Bir albay, bir kumandan, iki grup ko

mutanları kaybolmuşlardır. 
Geri kalan düşman gemilerine karşı 

hareketler bu sabah tekrar başlamıştır. --------·---
IVıakineve 
',.erilirken 
ili -

Aln~anlara göre 
Rusyadaki son 

vaziyet 
25 bin esir, 266 tanlı 11e 

208 top almışlar •• 
Berlin, 15 (A.A) - Alman tebliği : 

dan şükranla bahsetmiştir. 
BULGARİSTANDA BABALILIK MACAR İAŞE 
Bulgaristan, iaşe ve giyim maddeleri H • 

Sivastopol etrafındaki mücadelede 
düşman inatçı mukavemetine rağmen 
kalenin cenup cephesinde çok tahkimli 
bir çok mevziden kovulmuştur. İleriye 
doğru hamlede devam eden piyade düş
manın müdafaa sisteminde derin bir ge
dik açmağa muvaffak olmuştur.. K.lle 
bölgesi üzerinde savaş hava filolarını 
himaye eden av teşkillerimiz hiç bir ka
yıp vermeden 16 Sovyet uçağı düşür
müşlerdir. Harkofun doğusundaki ke
simde yenilmiş düşmanın geri kalan kı
sımları ya imha edilmiş, yahut esir alın
mıştır. Dünden beri alınan esir mikdan 
25 bini, tank sayısı 266 ya ve top sayısı 
208 e çıkmıştır. Kurskun doğusundaki 
kesimde Alman ve Macar kıtaları düş
manın mUkerrer hücumlarını püskürt
müştür. Cephenin merkez ve şimal ke
simlerinde kıtalarımızın mahalli taarruz 
teşebbüsleri müsait bir gidiş almıştır. 

fiyatlarındaki yükselişe karşı tedbir ol- azırının cenazesı 
mak Uzere 150 maddenin en yüksek had- Dudapcşte, 15 (A.A) - İaşe naz.ın 
dini tesbit etmis ve memur maaşlarına general Cofrinin cenazesi çarşamba gü-
150 leva uım yapmıştır. nü yapılacaktır. 
ROMANYADAKİ YAHUDİLER 1 --0--
Rumen radyosunun haberlerine göre. İngiliz harp ilıtisat 

Romanyada bütün iktisadi işlerin asıl Hazırı Kanadada .. 
Rumenlerin ellerine geçmesi için Ottava, l5 (A.A) _ İngiliz harp ikti-
mühim bir karar verilmiştir. Yahudile- sat nazırı Litelton buraya gelnıi§tir. 
rin ticari ve iktisadi işlerinin, menkul 
ve gayri menkul mallarının Rumenle!' 
tarafından alınabilmesi için para yardı
mı yapılacaktır. Bu son tedbir muvaffak 
olduğu takdirde yahudiler için Roman
yada tutunmak yollan darlaşacaktır. 
Romanyadan çılonak istiyen yahudileri 
kabul edecek bir memleket te kalma
mıştır. Bu karar, ayni zamanda Macarla
rı da hedef tutmaktadır. 

Esasen Rumen - Macar münasebetle
ri Transilvnnya meselesi yüzünden tabii 
mecrasını kaybetmiştir; bu mesele yal· 
ruz siya~i ddil. iktisadi bir davadır da .. 

1~-r;~~7;m;. 
§ falı muahedesi teati 
§ edilınelı üzere •• 

Moskova, 15 (AA) - İngİliz bil· 
yük elç:Si mister Klark Keer tayya
re ile Kuibişeften Moskovnya gel· 
miştir. Büyük elçi Londrada imza
lanan İngiliz - Rus muahedesin~ 

§tasdikli nüshnlarını Kremlinde teati 
83 edecektir. 
~~...cr..r~ 

Volkof kesiminde düşmanın ehemmi
yetli hücumları şiddetli çarpışmalardan 
sonra geri pUskürtülmüştür. -------tt __ , __ _ 
Italvan tebliii 

Roma, 15 (AA) - İtalyan umumi 
karargahının hususi tebliği : Şimal Af
rikada Birhakimin düşmesinden sonra 
başlıynn yeni muharebe kanlı çarpışm:ı
lardan sonra diişman kuvvetlerinin iki 
kısma bölünmesi neticcs:ni vcrm~ştir. 

Mihver kuvvetleri Akromn ve V'g 
Dalciadan ilerlemişler ve deniz kıyısına 
varmışla1:9Jır. Düşmanın batıda bulunan 
bütün ehemmiyetli teşkilleri çevrilmiş
tir. Esir sayısı gan1metler mikdnrı bu· 
gün henüz sayılabilecek gibi değildiı-. 
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Su mahsulleri projesi hazır 

_ Balık avcılığı yeni bir 
altına alınıyor • 

nızam 

Münalıalcit veııaıeti ınüt edavil bir sermaye ile 
llalılıçılığın inlıişafmı temin edecelı •• • Bazı yer• 

ferde ve şelıillerde b alılı avı menediliyor-
Ankara, 15 (Telefonla) - Üzerinde 

uzun müddet çalışılarak hazırlanan su 
mahsulleri kanun proje.si Meclis encü
menlerinde görüşülmeğe başlandı. Mem
leketin mühim bir servet kaynağından 
J.ayıkiyle istifadeyi temin için esaslı hü
kümleri ihtiva eden bu layihanın kısa 
bir zamanda kanunlaşacağı anlaşılmak
tadır. 
Layihanın tasdikiyle alfilralı olarak 

münakale vekaletince balıkçılık nizam
namesi de bir taraftan hazırlanmaktadrr. 

Münakale vekaletine balıkçılığın inki
şafını temin için çalışmalarda bulunmak 
üzere mütedavil bir sermaye verilecek
tir. 

Himaye mıntakaları olarak ilan edile
cek sahalarda balık avı yasak edilecek· 

tir. İstanbul ve Çanakkale boğa:t1'n'JlıJ 
liman ve koylarda buharlı, yelkeab.lcr 
yeya motörlü gemilerle sürtme ~etiyle 
avcılık menolunmaktadır. Bunda. ba;
ka aset!lin gibi ziya neşreden '9aMk.fari:.ı 
ve zıpkınla balık avlanamıyacakt•. 

Dalyanların, koyların sabalan ·.e •u
dutlan yeniden tayin olunacaktu. 

Türkiyede ecnebiler yal.na ...oı~Jı 

balıkçılık yapabileceklerdir. 
Amatörler de dahil olmak Wft \ · 

tün bn1ıkçı1ar cüz'i bir ücret mukabilin
de ruhsat tezkeresi alacaklardu. ~k 
bnlıkçıhğı sanat olarak ittihaz ctnılış bile 
olsa tek başına çalışan 60 yaşını gcpıı··, 

ihtiyar balıkçılarla donanma subay .e 
eratı ve turistler tezkere almaktan .-...t 
tutulmuşlardır. 

Mecliste dünkü müzakereler 
- ----- - ·--------

Ankara, 15 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugünkli toplantısında Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet veka.J.etile devlet 
meteoroloji umum müdürlüğü teşkilat 
kanunlarının bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bunlara yeni maddeler ek-

lenmesine dair olan layihaları mtuake.n 
ve kabul eylemiş ve askeri ceza kanu
nunun bazı maddelerinin tadili hakkın
daki layihanın birinci müzakcJ'e-'i•i 1ap
m~tır. 

Meclis çarşamba günü toplanaeakhr. 

Avrupa trenleri yarın 
işlemeğe başlıyor 
~----------~~------~~~--

Ankara, 15 ( Telefonla ) - Köprille
rinin inşası işi biten Avrupa hattı ayın 
17 sinde işletmeye açılacaktır. 

Bu hususta mlizakerelerde bulunmak 
üze.re Bulgaristaruı gitmiş olan heyet 
azası dönmüş olup burada alakalı vek~
letlere yapılan anlaşma etrafında izahat 
vermişlC'rdir. 

İstasyonlara tayin edllenler -yaaitf'>r.ri 
başına gitmişlerdir. 

Demir yolunun işletilmesi, gtinutU n 
pasaport işleri bakırnlnrından 1a•alıaa 

hazırlıklar sona enniştir. 
Meriç ve Arda köprüleri ilk im.khda 

betondan yapılacaktır. 

Istanbulda da şiddetli. 
sıcaklar devam ediyor 
İstanbul, 15 (Yeni Asır) - Bir kaç Bogaziçinde denize giren 23 ~ 

gündür başlıyan şiddetli sıcaklar devam Sabri isminde biri akıntıya kırpıhn~, 
etmektedir. Halk sahillere adeta akın 
etmektedir. Denize girenler çoktur. Bu sürüklcnerk bogulmuştur. 7.aynJla111 
arada kazalar da olmaktadır. Ezcümle cesedi aranılmaktadır. 

Halk türkülerimiz bu 
sene de derleniyor 

isparta, Burdur, Muğla, Antalyada çalışacaft 
olan heyet Anlıara dan harelıet etti.. 

' Ankara, 15 ( Telefonla ) - Maarif Rızadan müteşekkil olan bu heyet Jırn-
vekdleti tarafından her sene olduğu gibi larına aldıkları derleme aletle.rile bugUn 
bu yıl da memleket halk türkülerini der- Ankaradan hareket ettiler. Heyet bil 
lemek üzere mutahassıSlardan bir heyet buçuk ay kadar sürecek olan seyahafüı
teşkil edildi. Konservatuvar öğretmen- de l.sparta, Burdur, Antalya n lluğla
lerinden Halil Bedi ile folklör arşiv şefi nın kaza, nahiye ve köylerınde ,ah,a
Muzaffer Tarısözen ve arşiv tekn~yeni croklardır. 

Askeri 
• 
rıne 

ataşelerin 

verilecek 
h·zmetçile
tahs· sat - ----------

Ankara, 15 ( Telefonla ) - Vazife ve 1 den yalnız. biri için İkinci, bulunnıC\dıg> 
memuriyetle yabancı memleketlere, ya- takdirde birinci mevki şmendüfcJ' 'Ye 
hut yabancı memleketlerde bir yerden ikinci mevki vapur bileti ile mensup C1J
diğer bir yere gönderilen askeri ataşe- duğu ataşenin yevmiyesinin altıda biri 
]erin beraberlerinde götürecekleri veya yevmiye olarak verilecektir. Buna 4'ıir 
ailelerine terfik edecekleri hizmetçiler- olan layiha meclis ruı.namesıne olı•dı. 

Vif avetlerin kömür ihtiyacı list..-si 

Ankara, 15 ( Telefonla ) - Vilfiyet- caktır. tstaubula 90 bin ton kok, le hm 
lcrin kömür ihtiyaçlarını temin için ha- ton maden kömürü tahsis edilmektedır. 
zırlanmış olan kontenjan listeleri iki gü- l stanbul mahrukat ofisi ayrıca odun 'YC! 
ne kadar başve'tfiletin tasdikinden çıka- odun kömürU de tedarik edecektir. 

()rdumuza yeni genç subaylar katılıyor 
- --'----~ 

Ankara, 15 ( Telefonla ) - Bu sene topçu ve topçu atış okulunu bitireaek 
orduya lltihak edecek olan subayların ayrılış ve diploma töreni bu çal'§amba 
günü saat 17 de okul binasında yapılacaktır. 


