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Afrikada durum 

* 
Ankara suikastı davası diin bitti 

Mihver SiJi Pavlof ve Kornilof yı·rmi-
Razaka ka- "' 
dar sokuldu şer seneye mahkum oldular 

ln~liz harp 
masraflan 

Sivastopolda 
bir kale ahndı 

AKDENIZDEKI SAVAŞ 
* ltalyan do-

* Radyo gazetesine göre Sivastopol mu
harebeleri dün de devam etmi§, Alman 
ordusu ~ taarruzlarla bazı müstah
kem mevzileri daha alarak gebre bir de
rece daha ya\:lapnıp. Fakat Sovyet 
mU.dafaasında henOz bir zaAf eseri gö
rilhnemiştir. Sovyetler 15/16 haziran 
gec.ei, Sivutopolup '10 kilometre §ima
linde Empa~a mevkii ile cenupta * Yalta mevkiine asker çıkarma teşebbUa-

Çek d • k Berlin, l'l (AA) Alman lutalan terinde bulunmuşlar, Almanlara g<Sre 
Ya a Yeni ... Ur• . . - ad bu iki ........ bbUs donannur ve hava kuv-

Sivastopolun Sibırya mı taşıyan ti ri ;afınd da takvi edildiii 

I • ) önemli qtr kalesini ele geçirmi§lerdir. 9e e an ye 
şuna c ızme er Yeni 11._ Arne ... lıan --• halde muvaffak oıama~ıştır .. Yine Al-

... - •r r• ~- manlara göre Sovyetlenn bır Uçüncil 
Rafıada 14 ndlyon 2$0 -*- gemld llltrnelı aze.e.. asker çıkarma teşebbüsleri de aklın bı-

ıdaın edllenJef'ln .SQUI Vaşington, 1'1 (A.A) - Bahriye Na- rakılmıştır. 
llln llPaya yfjlı.seldL 450 yl llaJda.. zırlığı, Koray deniz muharebesinde Bundan başka Sovyetler Azak denizi 
Londra, 17 (A.A) - Avam bina- 5 1dı lm 17 (A.A) H • kaybedilen Slkiston uçak gemisi yerine sahillerinde Maryapola da asker çıkal'-

?aaı fıarp masrafian için yeniden 1 b~~i .0 
' p d - __ ,a~ ~~an-26 yakında daha kuvvetli ve aynı isimde bir 018 teşebbUsU yapfnışlar ve Almanlıtra 

d k ıı ua nyor: rag ra yosu 8All gunu ak · · · ı.•--te ·~,.; ·· _ _n_,_ lam 
milyar sterlin sarfı hakkın aki a- Çelr.i ,_ d'zildıg·v1·nı bildi1'11Uf. tir uç gemısınm =w:: gı .. ~ ... ı-.~ r.oy- göre bu harekette de mu~um. o a-

. İ 'l • n ııtUf!Una 1 • 1-1-f -·-1-...1.-ll\Uıu kabul ~tmiştir. ngı ter~ Bu suretle Haydrihe karşı yapılan sw- ~ ır. ~uu. 
~ masrafı şımdi haftada 84 mıl- kastt beri kurşuna dizilenlerin sayısı Maryapol, Taganrogun aşalı yukarı 
YOJt. bin sterline yükselrr.iştir. 1 450 ~ bulmaktadu ( s.hlfe «. Stltm 1 de) 

MiHVER VE LiBYA HARBi 
* 

"El gazala,, 
yı geçtik 
diyorlar 

ALllN • SOVYET HARBi 
* Sivastopol

da savaşlar 
•• •• suru yor 

.. .,,.....,.. .... ,, .... 

.. da Gandlldll lla 
fllırlne .,..,, ..... 

Tokyo, 1'1 (A.A) - Japon gazete· 
1eri Gandi ile Hint pfleri aramnda\i 
anlapnalan Hindistanm lstikW ha
reketine bir ipret teWdd ediyorlar. 
Nehru da Gandi gibi fngtliderin 
Hindistanı bırakmaları fikrindedir .. 



SAHiFE 2 

-' ~ nkara suikastı da
vası dün bitti 

(Baştnrafı 1 inci Sahifede) icap ederse de fiilin tamaml~nmıyarak 
riyle zabıt katibi Münevver Gölce ka- tam teşebbüs derecesinde kalm .. sından 
:raı·ı okumağa başladı. öti.irü1 ayni kanunun 64 üncü rr.addesi

nin delaletiyle 62 inci madde muc'.bince 
KARA SURETİ yirmişer sene ağır hapislerine, Abdur
M~hkemenin verdiği karar aynen şu- rahman i1e Süleymanın diğer suçlulara 

(fur. yardımlarının subutiyle ce7alarının yine 
cıİcabı düşünUldükte, esbabı mucibesi 450 inci maddenin 4 üncü fıkras;na 'e 

sonradan yazılacak mufassal kararda 62 inci maddeye göre yirmişer sene ce
gösterileceği ve({hile Sovyet tebaasın~n zalandrrıhnalan lazım gehnesine bedel 
Pavlofla Kornilofun memleketleri Us- 64 üncü madde mucibince yarısı indiri
küpten esasen Komünistlik fikirleriyle lerek onar sene ağır hapislerine kar&r 
Türkiyeye gelen ve tabiiyetirrüze kabul verildi. 
edilen Abdurrahman ve Süleyman1a te- 6Cl00 kurus tutan barcın cezakrı nis
mas tesis ederek, onlann vasıtasiyle de betinde 40 lirasının yirmişer ı:radan 
taDılstıkları ayni fikirleri ve akideleri ta- Kornilof ile Pavloftan ve 20 lirasının da 
şıy~ Ömeri Alman büyük elçisi Fon onar liradan Abdurrahman il~ Süley
Papenle refikasına suikast yaptırmağa mandan ve tercüman masraflarının Kor
a:z:metürdikleri ve bunu mevkii fiile nilofla Pavloftan, diğt:r masrafların 
koymak için 24 şubat 1942 tarihinde alesııeviye maznunJa.rcfon tahsiline, Kor
~tatürk bulvarının İtalyan sefarethane- nilofla Pavlof hakkındaki cezanın res<)n 
si yakınlarında mahiyeti kat'iyetle tayiıı temyizine ve Abdurrahman ile Süley
edilemiyen, fakat sadece yüksek infilak manm cezalarmın da k.ıbili temyiz ol
kwlııretini bfiiz olduğu anlaşılan madde- 'masma karar verildi..• 
yi takriben saat on sıra1armda Fon Pa- ESbabı mucıôeli mufas.ga} karar maz
pea madamiyle e\'iııden çıkarak sek- nun1ara sonradan verilecektir. 
rethaneye giderken öldürmek kastiyle 
ve ateşlemek suretiyle bu işe teşebbils 
ettiN.ikleri, fakat fıllin tamamen husule 
gelm.iyerek Fon Papenin infiıakın şid
Cietiııden yere düşerek diz kap<:ğından 
yanılanmasma ve doktor raporuna göre 
<le sol kuJağındaki işitme bbil[yetinin 
üçte birinin aza1ma.sma sebep oldukları 
ve iş.in tam teşebbüs derecesinde kaldığı 
ve Kornilof ile Pavlofun bomba ile par
çalanarak. ölen kimsenin Ömer olmadığı 
iddi.asınnı da anc:ak bir zan ve tahmine 
mü.sten.it olduğu anlaşılmıştır. 

Mamunlardan Pavlof ile Ko.milofun 
ölen Ömeri bu fiili icraya azın.ettirdik· 
leri ve Abdurrahman ile Sü]eymanm da 
Ömerle temWamu bilerek temhı ettik
leri ve anlaşmalarını kolaylaştın:lıkları 
ve suçun ikaından sonra Pavlof ile fs
tanhulda te~ ederek fiilin ortaya çık
mMt halinde ah.nacak tedbirleri kuar
laştırdıkl~ binnetice yardım ve müza
herette bulunduklan kanaatine varıl
mıştır. Bu itibarla Pavlofla Kornilofun 
hareketlerine uygun bulunan Türk ceza 
kaaununun 450 inci maddesinin 4 üncü 
bendine tevfikan idamiyle tecziyeleri 

AFRIKADA OURUm -·-(Baştanfl 1 tmi Sahifede) 

üaa hm muhafaza edilmekte idi.. Fa
kat düşman Gazala ve Akroma arasm
aa sahil yolunu kesmeğe muvaffak. ol-
muştur. _ 
ıı:r..ADEMDE ŞİDDETLİ SAVAŞ 
Elademin doğusunda şiddetli bir savaş 

olmaktadır. 

Kahire, 17 (A.A) - Royter ajansının 
Libyadaki muhabiri yaz:ı:yor : 

Diin akşamki haberlere göre mihver 
ktıvvetleri Elıdem bölgesinde mevzi al
:ı:nakta ve bir tank alayı da devriye gez· 
mektedir. 

Bugün İngiliz kuvvetleri iki şiddetli 
hücumu püskürtmUşler ve düşmanı 
karışık bir halde geri çekilmeğe ieb:ır 
etmişlerdir. 
ŞÖVALYE KÖPRÜSÜNDE 
50 kilometre kadar bab.da, Almanln 

Şövalye köprüsUne yakın bir yerde ba
kim durmndadırlar. Diğe- bir mihver 
kıtası da cenup Afrika kuvvetlerinin 
karşısında yerleşmiF. 
HAMLELERİ KESİLDİ 
EUidem ve Akrama gibi mayn tarla

lariy le kuvvetlendirilmiş yerlerde harp 
etmek için far:la mikdarda piyadeye ih
tiyaç vardır. Belki de piyade fıkdam ve 
susuzluk yüzünden mihver kuvvetleri 
ilk hamlelerine devam edememektedir. 
İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
Kahire, 17 (A.A) - Orta şark hava 

tebliği: 
Tayyarelerimiz Sirenaikte kara kuv

vetleriyle sıkı bir işbirliği yapmış ve 
Elademde düşmana sıkı taarruzlarda 
bulunmuş, geceleyin de bu hareketlere 
'devam ederek iyi neticeler almıştır. 

Kaproni 52 tipinde bir uçak düşürül
müştür. Bomba uçaklarımız da diğer bir 
tayyareyi dUşilrmüştür. 
AKDENİZDE 
Ticaret filomuza yapılan hücumda da 

bir Alman uçağı tahrip edilmiştir. 
14/15 haziran gecesi Giritte Kastani. 

Hera Kliyon ve Simyali mevkileriyle 
Bingazi ve Derne bombalanmıştır. 

Maltada uçaklarımız bir Yunkers 88 
anşürmüştür. 

Bu hareketlerden 17 tayyaremiz dön
memiştir. Pilotlardan üçü sağdır. 

BUH FT 

SUÇLULARIN HALİ 

Karan Süleyınan1a Abdunahman sa
kin; Pavlof heyecanlı, Komilof ta asabi 
bir halde dinled:ler .. 

SON SÖZLER 

Reis tercilinana karan cümle cümle 
tercüme ettirdilcten sonra yabancı suç
lulara dedi ki: 

• - Hakkınızdaki ceza 15 seneden 
fazla olduğundan esasen resen temyize 
t.lhidir. Dosyanız temyize gidecektir. 
Fakat siz. de yanndan itibaren b:r bafh 
içinde temyiz edebil.irsin.iz..• . 

Pavlof - Mufassal karar bize ne za
man tebliğ edilecektir? Diye sordu .. 

Reis - lki satırlık bir isüda mufassal 
kararın size verilmesine kafidir. Mufas
sal karamı tebliğinden sonra da bir haf
ta içinde temyiz leyilıasıru verirsiniz. 

* Mahkeme Pavlofla Kornilofa 64 üncü 
maddeye göre ceza tayini ve Süleyma
run mahkfuniyeti kararlarını ekseriyet
le, diğer kararları ittifakla vermiştir. 

YENi MAHSUL TAHMiNLERi 
- *-(Başta:rafı 1 inci Sahilede) 

üzüm rekoltesini tetkike gidecek, İzmir 
ve Manisadaki bağ mmtakalarını baştan 
başa &ezecektir. Bwıunla beraber bu 
heyetin de salim bir neticeye varması 
için ternnıuz nihayetini beklemesi, üzüm 
tanelerinin büyümesine intizar etmesi 
lazımdır. 

OZOME DAlR T AHM1NLER 

Üzüm rekoltesi hakkında 40 - 60 bin 
ton an.anda pek değişiklik ve farklı 
tahminler ileriye sütülüyor. Bu dairenin 
tetkikine "Te b u ifin mütahassıslanndan 
aldığı ma1Uınata gÖre. yeni mahsul yalı-
na ait üzüm rekoltesinin 50 bin tonu 
geçmes!ni beklememek lazundır. Rekol
bd.lt de SO bin tona yaklaşacaktır. Fa-
Fakat 50 bin tonu geçmiyeeektir. 

lNCIR RFKOL TESI 

incir rekoltesi ise, daha evvd de kay
dedildiği gibi azami J 5 bin tondur. 40 
senedenberi rnıntakamızda incir işleriyle 
uğraşan bir tüccar rekoltenin 12 bin to
nu geçmiyeceğini, Aydın mıntakasında 
ilek .ihtiyacına bir türlü cevap verileme
diğini söylem.iftir. Kooperatifler birliği. 
kendi orta.klannın ilek i.ht;yacını temin 
hususunda. büyük bir gayret sarfetmelt
tedir. 

SERBEST PtY ASA 

Harp patlak verdiği gündenberi dış 
ticaretimizin tak.ip etmekte olduğu yeni 
seyir ticaret· alemimizin devlet eliyle 
yapılan satışlar emrinde çalışmasını te
min eylemiştir. 9 39 yılında serbest bir 
surette çalışan bazı firmalar bilahara 
serbest piyasada mal satamamışlardır. 
Serbest piyasa olarak kalan n:ıemleket
ler arasında Macariatan 940 yılından 
sonra tatminkar işler yapamamıştır. Bu
na sebep Macaristandaki alacaklar ve 
tediye zorluğudur. lzrnirdeki ihracat ev
lerinden ha.Ia Macariatandan alacaklı 
olanlar vardır. 

Bu sene yapılan incir ve üzüm satış
larından serbest piyasaya verilen kısım 
her biri için beş bin tonu geçmemiştir. 
Bundan da anlaşılıyor ki devlet müda
halesi ve devlet eliyle yapılan satışlar, 
dış ticaretimizin muyaf fakıyet ibresini 
teşkil etmektedir. 

3 FiLiM 
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EDV ARD BİACO ORKESTRASI VE REVÜLERL 
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TEHDİT- SKALA: 4.30 - 7.ZO - 10.10- Cumartesi, Pazar 12 de boşlar .. 

YENi A.llR ıs Haziran Perşembe 

-
ŞEHIRH BERLl:Ri - -

Pamuk yağı sa-
~---~----------------------"'11'1Nf1~---~------------~---~--

Elektrik ve ücretleri tl'amvay 

tışları ~ak~ında 1 Temmuzda n i t i• 
y_en\e_mır har en arttırıldı 

eya ameleri verilmiş 
veya ?Jeni istihsal edil· 

miş yağların yarısı Elelıtrilı ücretleri Jıilovat başına ı,s, tramvay üc· 
satılabilecelı.. retleri 0,5 • J Jıuruş arttı.. 

Beyana t.Abi tutulmuş olan pamuk 
yağlarından evvelce verilen beyanname
lerde gösterilen mikdar ların yarısınıı:ı 
satışı serbest bırakıldığı ve bundan ha
riç kalan kısmının da Ticaret vekaleti 
emrine amade bulundurulacağı vilaye
te tebliğ edilmiştir. 

Bu yağların, münhasıran evvelce be
yannamesi verilmiş yağlar ohnadığı ve 
bu hükmün beyan tarihinden sonra fa'b
tikalarda istihsal olunan ve bundan 
sonra da istihsal olunacak pamuk yağla
rına da şamil olduğu gönderilen emirde 
sarahatle bildirilmiştir. Bundan ~nra js
tihsal olunacak yağlara da milli korun
ma kanununun 14 üncü maddesi muci
bince el konulmuş bulunmaktadır. Fa
kat bu yağların yarısının sahşı da be
yan edilmiş yağlar gibi serbesttir. 

El konulan yağların mübayaa şekli 
ayrıca Ticaret vekaletinden bildirile
cektir. 
MAKİNA YAGLARI 
Bilumum ·makina yağlarının satışındJ.l 

acente ve bayilere maliyet fiyatı üze· 
rindtın azamt yüzde (7) nisbetinde gay
ri safi klr haddi tesbit edildiği ticaret 
vekaletinden bildirilmiştir. Kilo esası 
üzerinden mübayaa edilip litre satılacak 
yağlann evsafı sikletlerine göre litre 
maliyetleri bulunarak bu maliyete göre 
yüzde yedi kar iavesi icap etmektedir. 

---a---
Göztepede Sivrlsi-
nelılerıe m ücadele •• 
Göztepede Kız enstitüsü arkasında, 

kış yağmurlarının blrikmesiyle husule 
gelen sular bu kısımda büyük bir sivri 
sinek yuvası haline gelmiştir. Bu sene 
Göztepedc sivriı sineğin artması bundan 
ileriye gelmiştir. Belediye bu suları akı· 
tacak ve evlerdeki havuzların sık sık 
değiştirilmesini de temin edecektir. _ _ ,_ ..... -.o~--

BİR EKMEK İSİ 
DAHA MAHKEMEDE 
Gaziler caddesinde 236 sayılı yerde 

köfteci Ömer oğlu Cemil Bingölden 
kartsız ekmek temin ettiği ve bu ek
mekleri çarşıda 30 kuruştan sattığı id
dia edilen Hüseyin Poyraz ile Cemil tu
tularak Milli korunma müddeiumum:li
ğine verilmişlerdir. 

- -o-
ZABIT ADA 

Annesini su 
kuyusuna atb 

---*-- --
Zcwcdlı lıadın llliiflıülcif• 

la Jımetarddı, llaygın 
1lalde-

Çukur çeşmede 341 nci sokakta mil
essif bir hld.ise ohnuş, 7 numaralı evde 
oturan Hasan adında bir genç annesi 
Razjyeyi evdeki su kuyusuna atmışbr. 

Aslbt bir hastalık geçiren Ha.sanı 
buhranlı bir sırasında annesi teskin et
mek istemiş, Hasan annesini yakaladığı 
gibi bağırta baiırta kuyunun yanma sU
rüklem.iş ve zavallı kadını fırlatıp }ru. 
yuya atmıştır. Yetişenler büyük müşkil
latla Raziyeyi kuyudan çıkarmışlardır. 
Talihsiz kadın fulaca su yutmuştur. 
Baygın bir halde kuyudan çıkarılarak 
hastahaneye götürülmil§, ifade vereme
miştir. 

Bir otobüs d evrildi, 
Uç yaralı var .. 
Zeytindağ nahiyesinden Bergamaya 

gitmekte olan (Bergama 61) sayılı oto
büs, yolda rotu kırılarak devrilmiştir. 
Otobüsteki yolculardan Hasan Zeytin
ci, Aliye ve Fatma Akşin yaralanmışlar 
ve tedavi altına alınmışlardır. Şöforun 
bu kazada mesuliyeti olmadığı anlaşıl· 
mıştır. 

raraçadan düştü 
Kahramanlarda 1517 nci sokakta 74 

sayılı evde oturan Saadet adında 17 ya
şında bir kı:ı evinin taraçasında etrafı 
seyrederken nasılsa muvazenesini kay
bederek 12 metre yüksekten düşmil§ ve 
ağır surette yaralanmıştır. Saadet, mem. 
leket hastahanesinde tedavi allına alın
mıştır. 

BİR MAHKİIMllN 
BAŞINA GELEN .. 
Kuşadası ceza.evinde iki ay hapstı 

mahkftm Davutlar köyü halkından Meh
met, cezaevinin banyo odasında traş 
olurken düşerek bir kaza geçirmiş ve 
boynundan ağır surette yaralarumşhr. 
Hayatı tehlikede olan yaralı İz:ınire ge
tirilerek memleket hastahanesinin mah· 
kOmlara mahsus koğuşunda tedavi altı
na alınmıştır. 

267 lira ~alındı-
Anafartaıar caddesinde 794 sayılı bak· 

kal dükkanıncla Vezire kızı Şefkatin 
çekmeces inde bulunan 267 lira parası ça
lınnıı~tır. Hırsız aranmaktadır. 

Elektrik ve tramvay tarife komisyo
nu temmuzun ille gününden itibaren tat
bik edilecek yeni elektrik ve tramvay 
tarifesini tesbit etm~, keyfiyet nafıa ve· 
kal.etine bildirilmiş ve yeni tarife tasdik 
edilmiştir. 

YENl ELEKTRiK OCRETLERl 
Temmuzun ilk gününden itibaren tat

bik edilecek ücretler şunlardır : 
İzmir ve Karşıyaka iç.in elektrik kilo

vat saati tenviratta 15,50 kuruş, sanayi 
için 7, 7 5 kuruştur. Buca ve Bornova için 
elektrik kilovat saati tenviratta 16,25 
kuruş, sanayide 8.25 kuruştur. Bu su
retle elektrik ücreti kilovat saat başına 

1,5 O kuruı artmış bulunmaktadır. 
YENt TRAMVAY OCRETLER1 
Tramvay birinci mevki Konak - Gü

zelyalı arasında vergi ve resimleriyle 
birlikte 1 1 kuruş. ayni mesafe arasında 
birinci mevki asker ve talebe bileti 5,50 
lr.uruıı. birinci mevki Konak - Karantina 
arasında 8 kuru,. asker ve talebe 4 ku
ruıı olmuştut. 

Tramvay ikinci mevki Konak - Gü
zel yalı arasında 7 kuruı, asker ve talebe 
3 kuruıı, Konak - Karantina arasında 5 
kuruş, asker ve talebe 2,50 k.uruştuT. 

Tramvay ücretlerin artma 0,5 - 1 ku
ruı arasındadır. 

lzmirin kömür i ' _tiyacı 

"80,, bin ton maden, ''8,, 
bin ton kok köni.ürü 13.zım 
Bir uapıır Jıqa lıadar lzmir .. Zongulda.lı arasın· 

da işleyip lıöm ür getireceJı •• 
Etibank kömür tevzi müessesesi, tz

mirin kı.~ık kömür ihtiyacım temin et
mek hususunda gayret sarfet:mektedir .. 
Sınai müesseselerin, fabrikaların ve hal
kın kömür ihti:yacı 80 bin ton Zongul
dak maden kömürü ile takriben 8000 ton 
kok kömürü olarak tesbit edilmiştir. 

Linyit kömürleri bu hesabın haricin
dedir .. 

Kömür tevzi müessesesi müdürü ba~,
Hulilsi Kocaharzem Ankarada bu hu
susta temaslar yaparak şehrimize dön· 
müştlir. 

110 kilo daha 
kinin verildi 

----*---
Bugün öğleden sonra 

eczanelerde lıinin uar •• 
Sıhhat vekaleti İzmir vilayeti halkı· 

nın ihtiyacını karşılamak üzere yenidaı 
110 kilo kinin göndermiştir. Diin İzmire 
getirilen bu kininler bir kısmı kazalar3, 
bir kısmı da İzmi't' şehri ihtiyacına tah
sis edilecek ve iki partide eczanelere 
verilecek.tir. 

Bugün öğleden sonra eczanelerde kl
oin satışına başlanması beklemnektedir. 

Esasen şehrimizin Güzelyalı istikame
tindeki eczanelerinde kinin mevcudu 
vardır. Kemeraltı gibi işlek yerlerdeki 
eczanelere bu defa daha fazla kinin ay
rılarak ihtiyaca cevap verilecektir. 

ALMAN • SOVYET HARBi 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Diğe1' kesimlerde mevzii muharebe
ler ve k.e§if faaliyeti olınu~tut. 

Beriin, 17 (A.A) - Alman başku
mandanlığı Sivastopolda mücadelelerin 
devam ettiğini ve bit çok yerler abndı
ğını, Rusların kar~ı hareketlerinin pfü;. 
kürtüdüğünü bildirmiştir. A1man uçak
ları Alınan hatlarmın pek yakınlannda 
müstahkem Rus mevzilerini ve liman te
sisatını muvaffakıyetle bombalamışlu-

Bu hafta İzmire bir vapurla 2800 ton 
Zero - Diz maden kömürü getirilmiştir. 
İzmir hattına tahsis edilen ve kömür 
nakledecek olan ($) vapuru da önü-
müzdeki hafta ortasında 3200 ton kö· 
mUr getirecektir. 

•Sn Vapuru İzmir - Zonguldak ara
sında yaz mevsim.inin devamınca işliye-
rek İzmirin kömür ihtiyacını temine ça
lışacaktır. Belediye de kömür getirtmek 
hususunda bazı ciddi teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

Yeni mahsul 
satın alınıyor 

- --*---
iaşe ve 'J'opralı ofisi mii· 
dürlerı mülhalıata gitti •• 

Villyet iaşe ve toprak ofisi müdürleri 
dün Menemen, Bergama ve Dikili kaza· 
larma gitmişlerdir. Yeni mahsul buğ
day ve arpalardan satışa hazır vaziyete 
gelen kısmı tesbit edecekler ve mübayaa 
hazırlıklariyle meşgul alacaklardır. 

AKDENIZDEKI SAVAŞ 
(Baştan& 1 ind Sahifede) 

ne göre İtalyan amirallığı Akdenizde 
üstünlüğü elde etmek i · İngiliz deniz 
kuvvetlerine meydan o~ bir de
receye çıktığını sanıyordu. Bu çarpışma
da Duçenin filosu büyük zararlara uğra· 
nuştıı. 

ltalyanlann elinde üç zırhlı ile bir ağır 
kruvazörden b aoJca dövü~ek hiç bir 
gemi kalmamıştır. 

iT AL YAN tDDlALARININ 
MAHtYETI 
1talyanlann İngiliz kruvaz.örlerini ba

tırdıklanna ve bir zırhlı ile bir uçak ge
mis.ini ha9anl uğrattıklarına dair olan 
mubalağalı iddialan İtalyan filosunun 
uğradığı muvaffakıyetsizliğin inikaslan
nı gizlemeğe çalı~tıltlannı göstermek.ten 
başka hiç bir mana ifade etmez. 

dı~UKA VEME:r YUVALARI İZMİR YERLİ ASKERLİK ŞUBE-
tMHA EDll.J>t SİNDEN: 
Berlin, 17 (AA) _ Alınan Başku- Vekaletçe yüksek mühendis, yüksek 

mandanlığının bildirdiğine göre Sivasto- mimar elektrik ve sıhhi tesisat fen me
P?l çemberinde muharebe devam etmiş, muru ressam, sürveyyan, daktilo, mua· 
di.lşmanın inatçı mukavemeti kınldıktan mele memuru yerinde (sivil memur) 
sonra bi rdüşman mevzii alınmış ve mu- alınması kararlaştmlmıştır. 30/6/1942 
kavemet yuvaları imha edilmiştir. Düş- akşamına kadar bütün vesaikiyle şeraiti 
manın karşı hücumlan püskürtülmüş- sn1amak üzere taliplerin Bornova As
tür. Alman hava kuvvetleri de 15 Hazi- kerlik dairesine müracaatları ilan olu
randa Sivastopol istikametlerine şiddet
le hücuma dervam etmiştir. 

Rusların 15, 16 Haziranda yaptıkları 
çıkartma hareketleri gibi Kerç yarım 
adasına da yaptıkları bir çıkartma hare
keti püskürtülmüştür. Sahile yanaş-
mak üzere bulunan 6 taşıttan beşi ged 
püskürtülmüıJ ve 6 ıncı bir taşıt ta için
dekilerle beraber batırılmıştır. 

nur. • Canlı ve cansız nakil vasıtalarmm sa-
yım müddeti iki gün daha gorülen lü
zum üzerine uzahlmıştır. Aşağıda yaz.ılı 
günler içinde şubeye milracaatla yaz
dırmaları ve yazdımııyanlar hakkında 
kanuni muamelenin yapılacağı ilan olu
nur. 

~~.-CCCO~..o=o"'A>:JCOOCC~~~1 

6 Ege Halkına Müjde 1 
Belediyf' Sahil Park Gazinosunda ı

1 Çok büyük fedakarlıklarla getirmeğe muvaCCak olduğum.uz Türk.iyenin 
çok sevimli yıldızı ve Ses Kraliçesi 

1 Aynca tam~!! .. ~ il~~~~!/M!~~!!!! iüDmen 1 
B seanslarına başlıyacaktır.. § 
SbccccccoGOOO'"~~~...,......,......,......,...~...,......,......,...~..co""~ 
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istihsal 
~adde eriıi..de 

---*---
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

raınıştır. Bunun sebebi nakliyat zorlu~ 
ğ'una. bütün ihtimallere ka~ı &tokla_? 
elde tutmak lüzumuna ve saireye bag• 
)anmıştır. t 

Bu sebepler tamamen varittir. F~3 

bunlara ilave edilmesi icap eden dıger 
bir sebep te '\ll'lrdır ki devletçe arpa ~.-~ 
buğdayıı, pamuğa tayin edilen fiyat d~· 
ğer memleket mahsullerinin satış l~· 
yatlarına müvazi değildir, istihsal ed•· 
Jen maddelerde bir fiyat tevazünii vücU· 
da getirilmezse ı;orla tutulmak istenen 
kısımlann istihsalini darbelemek ın~; 
kadderdir. Böyle bir hal bu kısımlara aı. 
muamelelerin kara bo~ya intikalini 
kolaylaştınnış olur. 

Filhakika biikümetiıniz hayat pahalı
lığını imkıin ve kudret dahilinde azalt· 
mak, halkımıza ucuz ekmek tedarik .~t
mek gayesiyle zahire fiyatlanrun yuk· 
selmesine JnÜsaade eylemek isteıni~ot ' 
Bu gaye ve hedef tc daha az ehenıınıye· 
ti haiz bir mesele değildir. Hatta doi"!· 
dan doğruya müstehlik yığınların ba~j 
nndan kopan bir dilektir. Fakat kab0 

etmek gerektir ki iktisadi meselelerde 
Cazla tazyik aksi tesirler uyaııdıt•!· 
Memleketimizin en esaslı menfaati bug: 
day ve arpa gibi esaslı gıda maddeJerı 
ekiminin geniş mikyasta ohnası ve ar.t
masıdır. Bunun için de müstah.<;i.Ilerııı 
samimi olarak tatmin edilmesi ~rtttt· 
Yoksa sıkıntnnız daha ~ok artabilir.. O we 
zaman daha çok pahalıya elde etuıel! 
katlanacağımız ekmeği bulamamak te~
likesiyle ka~ılaşabiliriz. Bu nokta ıu: 
zumsuz bir vehim suretinde tewlcki 
edilmemelidir. Biz daha ileriye giderek 
diyebiliriz ki bugün dahi çektiğimiz sı· 
kıntılann sebepler arasında fiyat mese· 
lontıların sebepleri arasmda fiyat mes~~ 
lesinin büyük bir -rolü varclır.. Ç~ 
kilosuna elli kum~ verenler istediklerı 
buğdayı bulabilmektedirler. Tabü bıt 
maskaralık kara borsacılann marif c· 
tidir. Bu fahiş kimı belki yansı bile 
çiftçinin cebine akaıaınaktadır. 

Memlekette halkımıza yeter derecede' 
buğday bulunduğuna ve her zaman bu· 
lunabileceğine şüphe emıiyen vatanda~· 
lar ekseriyettedideı:. Değer fiyat ~crı· 
lirse istikbal için de hu mevzuda ~
tı çekilmiyeceği kanaati umumidir. Bu· 
tün maddeler arasında yalnız ekmekte 
anormal bir ucuzluk davasının arkastJ\3 

iakıhp kalmak hatalı bir hareket ol~~· 
Memlekette bayat pahalılığı baş döndu· 
rücü bir süratle ilerlerken devlet ku"· 
~etiyle yalım ekmeği ucuz tutmağa ça· 
lışmak bir taraftan fakir halk lehine ~: 
betli bir tedbir görünürse de netayıcı 
itibariyle isabetli bir hare.ket sayı.lama~. 

Çünkü en geniş bir müstahsil yığınının 
istihsal ve geçim ınasraflariyle böyle bir 
tedbirin telifi bir hayli güçtür. Biıiın 
kanaatimizce ucuı. ekmek meselesi an
cak pahahlıkla umumi mücadele kadro
sunda ve ayni nisbet dahilinde yü.rüfül· 
mesi zaruri o)an bir divadır. Diğer gıd:ı 
maddelerindeki pahahlanma nisbetiıııi d.e 
buğday fiyatının artışı derecesine indı
r ebiJirsek mesele yoktur. Fakat indirt?
mediğinm müddetçe, yalnız bir kaç 
maddeyi nisbetsiz derecede ucuz tut· 
makta ıgar etmek iktisadi müvuene· 
nin. dolayısiyle istihsalin nef'4me olınt· 
yacaktır. 

Bunun içindir ki daha başka şekilde 
sarsıntılara yol açmadan iktislıdi icapla· 
ra uygun bir fiyatla çift~ şevkini 
kırmamak, bilakis onu a:rttımıaia ~~
mak lazımdır. 

Bu tabii icaplara ~ ve kunet ver
menin dil:er iyi bir ~ daha n:rdıc 
ki o da. mmı yıllardan beri idealimizi 
teşkil eden köyliiııü:.D. kalkınmasına bıs 
verebilmiş olmaJdıiıına keyfiyetidir. 
Bnnlann :rakamlarla ileriye sürdükleri 
iddiaya göre bugün arpa ve buğdaya ta
yin edilen fiyat kili değildir. Bu mese
le bir rakam meselesi olarak tetkilıı: edil· 
meli, neticeye bağlamnahdır. Riayete 
mecbur olduğumu:ı fiyat nislıet ve mü· 
vazenelerinin bozulmamasında 1lDl\1J'Zli 
bir menfaat vardır. 

Y.A. 
--- o- --

Liselerde aske
ri kamplar de

vam ediyor 
---*·---

Alcilıalı lıonuıtanlar ue 
aslıerlilı dersi öğret

menleri meınnan •• 
Liselerin yıllık. askerlik. kamp.lan de

vam etmektedir. Atatürk ve İnönü lise
leri 1 inci ve 2 inci sınıf talebesi her gün 
lise binalarında sabahtan öğleye kadar 
kamp görmekte, askeri bir disiplin al
tında talim ve terbiye devresi geçirmek
tedirler. Genç liselileıin askeri barekel
lere, talrm ve terbiyeye ve yurt müdafa
asına gösterdikleri derin dikkat ve ça· 
lışma diğer derslerin hepsinin de önün• 
dedir. Alakalı komutanlar ve askerlik 
ders öğret.menleti talebenin çalışmala· 
rından ve askerlik hayatına intibaklanJl• 
dan memnnuniyet- beyan ediyorlar. 

Birinci ve ikinci sınıf kamplan 23 
Haziran sah günü nihayet bulacaktır. 

Liseler üçüncü sınıflannın kampları 
temmuz ayının ilk. haftasında başlıyaca:k 
ve her gün ak~ama kadar devam ede
cektir. 

Kamp sonunda talebe bir geçit resmi 
yapacaklardır. 



r ın PePıemfJe ıt42 

ızmir DeftePdarlığmdan : 
Mehmet kızı Fatmanın Yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 350 lira 

48 kuru§ borcunun temini tahsili zımnında haczedilen Alsancak mahallesinin 
Hayat sokağında kain kütük 129, pafta 196, ada 1213, parsel 14 sayıda mu· 
kayyet 5 eski 7 numaratajlı ve 2000 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval 
kanununun hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 6/7 /942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müra-
caatları ilan olunur. 14 16 18 20 3336 (1493) 

DEVLET DENizyOLLARI İŞLETME UMUM 
M'ÜDVRı..Vt;V iZMİR ŞUBESİNDEN : 
İzmir İstanbul sür'at postaları 14/6/942 tarihinden itibaren haftada iki se

fere çıkarılmıştır. 
Birinci posta İstanbludan iskelemize pazartesi günleri saat 19 da gelip çar· 

şamba günleri saat 24 ten sonra kalkar. 
ikinci posta cuma günleri saat 18 de gelip pazar sabahı saat dörtte kalkar. 
Her iki posta gidiş ve dönüşte Çanakkale ve Gelibolu iskelelerine uğrayarak 

yanlız yolcu alırlar. 16 18 3 38 1 ( 15 1 6) 

İzmir Defterdarlığından : 
Hocazade Halil Rağıp ve vczirzade Abdülkadirin yeni şubeye milli emlak 

satış borçlarının temini tahsili zımnında haczedilen Akdeniz mahallesinin bi
rinci kordon Atatiirk caddesinde kain 317 kütük 77 pafta, 972 ada, 7 parsel 
sayıda mukayyet 78 eski kapı numaralı 67-78 numara tajlı 8000 lira kıymeti 
mukayyedeli mağazlan tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 6/7 /942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müraca-
atları ilan olunuT. 14 16 18 20 3335 (1494) 

İzmir Defterdarlığından : 
Satış 
No.su 

Muhammen B. 
Lira K. 

386 Güzelyalı 39 uncu Recai zade sokak 919 ada 5 parsel 
425 M. M. numarasız arsa 425 00 

38 7 2inci karantina M. Ümit ve İnönü sokak 771 ada 6 parsel 
236,25 M. M. l kapı ve taj No.lu arsa 59 00 

381 3 üncü karataş Enveriye sokak 654 ada 11 parsel 
294 M. M. 65/2 tajlı arsa 117 50 

38' 3 üncü karatq Enveriye sokak 65 4 ada 1 3 parsel 
228,50 M. M. 65 tajlı arsa 86 50 

390 Salhane M. Şehit Kemal sokak 676 ada 9 parsel 160 
M. M. numarasız arsa 1 80 00 

391 Karantina M. Mecidiye sokak 737 ada 6 parsel l 34 
M. M. numarasız arsa 134 00 

392 3 üncü karata§ M. Enveriye sokak 654 ada 12 parsel 187 
M. M. 65/1 ıajlı arsa 79 00 

393 1 inci karataş Katip zade sokak 609 ada 29 parsel 67,50 
M. M. 2/ I yeni, 2 tajlı hane 2065 00 

394 1 inci karataı tramvay caddesi 601 ada 1 \ parsel 2 \ 7 M.M. 
129 kapı, 99 tajlı hanenin 40 da 9 hazine hiase&i 1125 00 

395 Salhane M. Duygu sokak 691 ada 8 parsel 194 M. M. 
26 taj arsa 48 50 

39' Bornovanın Ergene M. Birinci yaka 94 M. M. 34 
kapı, 30 tajlı dıvarlı arsa 25 00 

397 Kuruçay M. 1544 üncü sepetçi sokak 1382 ada 13 parsel 
91,25 M. M. 24 tajlı arsa 36 50 

398 l inci karata§ M. İrfan sokak 608 ada 43 parsel 117,50 
M. M. 38 tajlı hane 400 00 

399 2 inci karantina M. Veysel sokak 1745 ada 3 parsel 
150 M. M. 69 eski numaralı arsa 30 00 

fJOO 2 inci karantina Fethiye sokak 764 ada 11 parsel 223 
M. M. 7 eski numaralı arsa 45 00 

"101 2 inci karantina Tevfik.iye ve Fethiye sokak 764 ada 12 
parsel 225,SO M. M. 7 /I eski numaralı arsa 45 00 

'402 lkinei karantina iskele so'kak 778 ada 3 parsel 130,50 
M. M. 89 tajlı arsa 5 2 00 

icar 
19 Bayraklı Şimendifer cad. 2020 ada~ parsel 960 M. M. 

64 taj arsa 6 00 
Yukarıda evsafı yazılı 17 parça emvalin mülkiyetleri ve (Bir) parça gay

ri menkulün bir senelik foan Petin para ile 14/6/942 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle arthrmaya konulmuştur. 

29/6/942 tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 14 te ihaleleri ayn ayn 
yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçe• 
sini aıiizayede başlamadan evvel yatırarak yevmi mezkGrde milli emlak mü~ 
tiürliifünde müteşekkil aatış komisyonuna müracaatlan. 3 3 71 ( l 5 30) 

MEMUR ALJNACAKTIR 
2'aJıas Limited Şirlıeti izmiP ŞuJJesinden : 

Makine ile çok seri yazabilen, dosya ve muhabere işlerinden layikiy1e an
lıyan, şirket veya mÜeMeselerde çalışmış ücretli bir bay veya bayan memur 
alıııac.aktır. ibraz edeceği ehliyete göre 5 O liraya kadar ücret verilecektir. 
Lüzumlu vesaiki ile beraber Küçük Kard.ıçalı hanı altındaki ııirket müdürlüğü-
ne müracaat. 18 19 ( 15 32) 

İLAH 
E~Ki NİKEi.. 5, IOt 20 PARAl..IKl..ARl.N 2'EDAVUL 

DEN KALKACAGIHA DAİR-
E.ski nikel 5, 1 O ve 20 pa.ralıklann yerine dantelli bir kuruşluklarla bomz 

on paralıklar darp ve piyasaya kafi mikdarda çıkanlmış olduğundan eski ni
kel 5, l O ve 20 paralıklar 30/6/942 tarihinden sonra tedavülden kaldırıla· 
caktu. 

Mezkur paralar bir temmuz 942 tarihinden itibaren artık tedavül etmiye· 
cek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal sandığı ile 
cumhuriyet merkez bankasınca kabul edilebilecektir. Ellerinde bu ufak para- • 
lardan bulunanlarm bunlan mal sandığı ile cumhuriyet merkez bankasına 
tepdil ettirmeleri ilan olunur. 18 20 3427 ( 1535) 

İzmir Vilciyeti·Daimi Encümeninden: 
izmir-rorbalı • Arapçı • Ef es yola taıniP edilecelı 

1 - lzmir -Torbalı -Arapçı - Efes yolunun 39+000 - 49+900 
KM. leri arasındaki kısmen esaslı tamiri 18/6/942 tarihinden itibaren 30 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 91104 lira 5 7 kunıştUT. 
3 - Muvakkat teminat 5806 liradır. 
4 - İstekliler ihale tarihinden en az sekiz gün evvel turistik yollar mmta

ka müdürlüğünden ehliyet vesikası alaeaklıudır. Keşifler mıntaka müdürlü· 
ğünde görülebilir. 

5 - Eksiltme 16/] /942 perşembe günü saat 1 1 de İzmir vilayeti daimi 
encümeni odasında yapılacaktır. 

6 - istekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayacakları zarf
ları ihale günü saat l O na kadar makbuz mukabilinde vilayet makamına ver-
meleri ilan olunur. 16 22 3434 ( 153.ıf) 

MARKOMiYEr İLAHI 
Milli Korunma Müddeiumumiliğinden : 

Fazla fiatle nohut satmak suretiyle milli korunma kanununa muhalefetten 
suçlu Güzelyalıda 34 cü sokak 35/1 No. evde oturur ve Güzelyalıda 35 sa
yılı dükkanda bakkal fbrahim oğlu Ali Eğlence hak.kında yapılan duru~ası 
sonunda suçu sabit görülmek.le milli korunma kanununun 31 /2, 59/3 ve 63 
cü maddeleri mucibince beş lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine ve yedi 
gün müddetle dükkanının kapatılmasına ve bu müdet zarfında ticaretten 
menine ve dükkan kapatıldığının büyük harflerle yazılarak. dükkanının göze 
çarpacak yerine asılmasına ve bedeli suçluya ait olmak üzere hüküm fıkrası
nın gazete ile ilanına dair verilen 5/6/942 tarih ve l 94 sayılı hüküm katile§-
tiği ilan olunur. 3413 {1537). 

BUGtlN LALEDE 
3 FİLİM. 2 TÜRKÇE 

1 - Türkçe Heyecan fihni. 
VAr AN FEDAİSİ 

2 - TÜRKÇE NEŞE KAYNAffi 
POLO ŞAMPİYONU 
3 •• ÖLÜM YARIŞI 

4 - REı.~KLi MİKİ 

BUGÜ.N 2'A.NDA 
3 ŞAHESER FİLİM BİRDEN 
1 - TÜRKÇE Kahkaha TUFANI 

HERKVl.. 
2 - HARBERT MARŞALIN 

Oynadığı büyük casus filini 
CASUS AŞIKLAR 

3 - RENKLİ MİKİ (Valt Disney) 

rENI &S'IR 

il.. AH 
PEYNİRLER HAKKINDA 

İzmir Vilci~etinden : 
l - Ticaret ofisine ait olan peynirlerin doğru.dan doğruya bakkallar ta· 

rafından, tesbit edilen ( 94) :kuruş fiat üzerinden serbeat olarak halka satıl
maları muvafık görülmüştür. 

2 - Peynir almak istiyen bakkalların çarşamba ve perşembe günleri iaşe 
müdürlüğüne müracaat etmeleri, daha sonra müracaat edeceklere verilmiye· 
ceği ilan olunur. 3428 ( 1536) 

----------=------~----------~· ---~--~ 
tZMtR 2 NCt SULH HUKUK HA-

KtMLtCtNDEN: 
Hazine vekili avukat Zehra Yeııgin ta

rafından birinci Karantina Dilaver so
kak 9/2 sayılı evde Recep Kantar aley. 
hine 942/350 numara ile ikame olunan 
ecri misil davasında müddeialeyhin ika
metgahı meçhul kaldığından ilanen teb
ligat ifa kılınmış olduğu halde muhake
meye yine gelmediğinden ve bir vekil 
göndermediğinden mahkemece gıyap 
kararı tebliğine karar ver~ ve mu
hakemenin 25/6/942 günü saat 10 a ta
liki tensip kılının!§ olduğundan ve 
davacı vekilinin ifadesine göre müdde
aleyhin müdeabih arsada bir baraka in
şa etmiş olduğu ve işgalinde şahitlerle 
ısbatı zımnında davetiye tasdir edildiğin
den yevmi mezkAr gün ve saatte mah· 
kemeye gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde muhakemenin gıya
ben cereyan edeceğine dair işbu gıyap 
kararı ilanen tebliğ olunur. 

İZM!R sıcn.ı TtCARETI' MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4489 

tzmirde Doktor Hulusi caddesinde 66 
numarada mahsulMı a:rziye ve manifatu
ra ticaretiyle iştigal eden Hüseyin Hüs
nü Bornuvalı ve Hüseyin Çavuşoğlu şir
ketinin feshine mütedair beyanname ti· 
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4489 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 - BEYANNAME: 
İzmir sicili ti~et memurluğu resmt 
mührü ve F. Tenik imzası. 
BEYANNAME 
İzmir ikinci noterliğinden resen yazı

lan 11/10/941 tarih ve 7195 numaralı 
ortaklık. mukavelesi mucibince aramız. 
da teşkil ve ticaret sicilince de ilfuı edil
miş olan (Hüseyin Hüsnü Bornovalı ve 
Hüseyin Çavuşoğlu şirketi) ni rizamızla 
fesh ve tasfiye ederek her birimiz ser
maye ve temettüdeki haklarını tamamen 
ahzu istifa eylediklerini beyan ile ticaret 
kanunu hükümleri dairesinde keyfiyetin 
neşr ve ilanını rica ederiz. 

30 kuruşluk damga pulu üzerinde 15 
Haziran 942 tarih ve H. Çavuşoğlu ve 
H. Bornovalı imzaları. 

Umumt No. 5257 Hususi No. 6/56 
İşbu beyanname altındaki imzaların 

zat ve hüviyetleri dairemizce maruf İz
mirde Bidayet hanında 51 numarada 
Hüseyin Hüsnü Bornovalı ve İzmirde 
Bornovada ülkü sokağında 7 numaralı 
mağazada Hüseyin Çavuşoğlu tarafların. 
dan vaz olunduğunu tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz kırk iki senesi Haziran ayı
nın on beşinci Pazartesi günü 15/6/942 
İzmir ikinci noterliği resm! mührü ve 

F. Tenik imzası. 3415 (1540) 
- ---- -----------

tZMtR S!CUJ T!CAREr MEMUR. 
LUCUNDAN: SAYI 4490 

Tescil edilmiş olan Osmaıilı mankası 
İzmir şubesinin ödünç para verme işle
riyle uğraşacağına mütedair beyanname 
2279 ve 3399 numaralı kanunlar hükmü
ne göre sicilin 4490 numar~ına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 - BEYAN.NAME: 

TASH!H 

17 /Haziran/942 tarihli 11230 nuroa.
ralı nüshamızın 3 ncü sahifesindeki 
4 ncü sütununda 3397 sıra numaralı İz
mir 2 nci sulh hukuk ilfuıında davalının 
Hasan Uslu oğlu yerine sehven yalnız 
Hasan oğlu yazıldığı görüldüğün.den tas
hih olunur. 

tZMtR BELED1YES1NDEN: 

1 - Belediyenin 1942 yılı bütçesin.in 
tabı ve ihzarı, yazı işleri müdürlüğün

deki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bütçe tahminen 200 ila 
205 sahife olmak üzere 100 adet olacak. 
tır. Muhammen bedeli 330 lira muvak
kat teminatı 24 lira 75 kuruştur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta. 
rihi olan 29/6/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

2 - İsmet paşa bedestanında beledi
yeye ait 19 numarah dükkarun bir sene 
müddetle kiraya verilmesi, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçbile açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli icarı 120 lira muvakkat teminab 
9 liradır. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak ınakbuzla
riyle ihale tarihi olan 29/6/942 Pazar. 
tesi günü saat 16 da encümene müra
caatları. 

3 - Belediye temizlik i§leri hayvanla
rının senelik 100,000 kilo samanı yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile kapalı zarflı eksiltme ile sabn alı
nacaktır. Muhammen bedeli 6000 lira 
muvakkat teminatı 450 liradır. thalesi 
29/6/942 Pazartesi günü saat 16,30 da
dır. 2490 şayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azamı saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

4 - Zabıta funir ve memurlariyle it
faiye, sıhhat işleri memur ve müstah
demlerine ve odacılara 181 çift fötin yap. 
tırılması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko-
nulmuştur. Muhammen bedeli 3258 lira 
muvakkat teminatı 244 lira 35 kuru§tur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 29/6/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatlrı. 

14, 18, 23, 27 3357 (1498) 

* - 1/6/942 tarihinden 30/11/942 tari-
hine kadar döşeme ve lağım tamiratı ile 
parkların bakımında tek yük arabasiyle 
kamyon çalıştırılması işi, yazı işleri mü· 
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Keşif bedeli 6288 lira muvakkat 
teminatı 471 llia 75 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankaSına ya
tırarak makbuzlariyle 19/6/942 dahil 
tarihinden 3/7 /942 tarihine kadar hafta
nın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 16 da encilm.ene müracaatlan. 

5, 10, 14, 18 3156 (1393) 
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1 Tuhafiye mağazası 
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Sayuı MÜ§terilerim.ize 
. Se~e?in en son moda yünlü ve emprime üzerine Derbi ve Goffre mayo çe
şıtlenmız ve banyo çantalarımız gelmiştir. 

I
S ADERS : Kemaltı Polis Karakolu k.arıııında TELEFON 3491 

• 1 ~ 3 (1505) 
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! Devlet Demir Yollarından i . .................................................................................... : 
DEVLET DEMtR YOLLARI UMUM MODORLOcONDEN : 
Mul;ı~men bedeli 36978 (otuz altı bin dokuz yüz yetmi.§ ıekiz) lin 71 

(yetrruş h.ır) kuruş olan 321,554 metre mikabı muhtelif eb'atta Çam azmam 
(25/Hazıran/1942 perşembe) gÜnü saat ( 15,30) on bet buçukta Haydarp_. 
§ada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. 

. Bu işe ginnelt isteyenlerin 2 77 3 (ik.i bin yedi yüz yetmif üç) lira 41 (kırk 
hır) kuruşluk muvakkat teminat ve karı unun tayin ettiği vesikalarla teklifleri
~ .~uhtevi zarflarını ayni gün saat ( 14,30) on dört otuza kadar komisyon re
ısligıne vermeleri lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
• 9 12 15 18 3166 ,(1431). 

İl.. AN 
KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRIKA.l..AJU 

MVESSESESİNDEN : 
Müessesemiz fabrikalannda Dizel yağı istihsaline bqlanmı§tır. Sabf fiatımQ 

mevzuatın müşteri tarafından temini şartile sahamızda vagonda te&lim belıer 
tonu (yüz elli beş) liradır. 

Almak isteyenlerin müesseseye müracaatları ilan olunur. 
Yağ nümunesi ye evsafı İstanbulda Sümer Bank satın alma müdürlüğünde 

lzmir ve Adanada Sümer bank yerli mallar pazarlan müdürlüklerinde ııörülo-
bilir. 15 18 21 24 27 3301 (1508) 

İstanbul c. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali yılına ait 272.750 kilo ekmek ihti

yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 3 7, 4 t 2 U.. 
ra 50 kuruıt olup muvakkat terııinat 2806 lira 13 kunı§tur. Eksiltme 30/6/ı 
942 salı günü saat 15 te İstanbul Sultan Ahmettek.i ceza evi müdürlüğünde 
yapılacaktır. Talipler huna ait şartnameyi tatil günlerinden maada her gün 
mesai saatleri dahilinde mezkQr müdürlükte görebilirler. 1atekliletin kanunt 
vesikalarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir eaat evveline kadar 
mezkat müdürlükte toplanacak komisyon reisliğine numarab makbuz mulca
b?lııde. vermeleri taşradan gönderilecek teahhütlü mektupların postada go
çıkmesınden bir mesuliyet 1'abul eclilmiyeceği ilan olunur. 

12 15 J8 20 3298 ( 1464) .. 

Deniz Harp ofıulu "e Lisesi Komutanlığından : 
1 - An.kjlra musiki gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. inci aını.Eı.na. 

deniz bandosu için talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
2 - Kayıtlara 1/Haziran/942 de haşlanarak 20/Ağustos/942 ye kadar 

devam edilecektir. 
3 - lstanbul ve civanndan müracaat edeceklerin İstanbul deniz komutanJa. 

ğına Mersin ve civarından müracaat edeceklerin Mersinde deniz gedikli eıbq 
hazJrlama orta okul müdürlüğüne ve bu mıntakalar dışında bulunanlann buhm
duklan mahallin Askerlik şubelerine müracaat etmeleri. 

6 9 12 15 18 21 24 27 31 3181 .(1:404), 

il.. AH 
Kazanç vergisi müfıelleflerlnln nazarı dlfıfıatlne 

942 mali yılına ait kazanç vergisi birinci taksit tediye zamanı Haziran ayı 
nihayetinde hitam bulacağından mükelleflerin borçlannı bu müddet içinde 
mensup olduk.lan maliye tahsil şubelerine tediye etmeleri amndır. Her ne 
sebeple olursa olsun Haziran ayı içinde borcunu tediye etmeyenler hakkında 
tahsili emval kanununun tatbiki suretiyle ve % 1 O cezuile birlikte tahısilıi 
için maliye daireleri lazım gelen tertibatı tıamamile almıt bulunduklarından. 
mükelleflerin kendierini hem % 1 O cezadan ve hem de cebri tahsiat takibin
den vareste bulundurmak ve ayın son giinlerinde ıuhe lcişeleri önünde izdi
ham ve saatlerce sıra beklemelerine ve binnetice kendi işlerinden kalmalarına 
sebebiyet vermemek üzere taksit borçlarını hiç bir ihmale kapılmıyarak fim
diden mensup bulundu.klan maliye tahsil şubeleri veznesine tediye eylemde. 
ri ilan olunur. 13 18 22 26 3326 (1486), 

İzmi rsicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzasL 
BEYANNAME 
1 - Adı veya unvanı : Osmanlı ban· 

kası İzmir şubesi. 

İstanbul Sıltlti Müesseseleıa Arttırma ve EJısiltme .Komisyonundan: 

2 - Ticari ikametgfilu : Fevzi paşa 
Bulvarı No. 1 

3 - Tabiiyeti : T. C. 
4 - Alınacak faizler : a ) Açık kredi 

şeklindeki muamelelerde yüz
de 12 ye kadar, b) Diğer kredi 
şeklindeki muamelelerde yüz
de 8,5 a kadar. 

5 - Faize dahil bulunan masraflar : 

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 •• 

··········~················································· Süt 156000 184000 Kilo - 28 -
Kase yoğurdu 10500 16000 Adet ll 3996 Kapalı 24/61-1942 Çarşamba Saat 11 de .. 
Kilo yoğurdu 12000 19000 Kilo 52 741 Kapah 

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

Faiz tabirnde, ödünç para ver~ 
me mukabilinde borçludan ko
misyon ve hesap masrafı ve
sair her ne nam ile olursa ol
sun alınan para dahildir. ··~···-·····················································. 

6 - Fıı.izden başka alınacak masraflar: 
Muamelenin nev'ine göre faiz
den başka tahakkuk edn si
gorta, ardiye ve eksper ücret
leriyle damga resmi ve mua
mele vergisi ödünç para alana 
aittir. Aynca ödünç para ver
me işiyle müterafik olarak 
müşteri hesabına yapılan hiz
metlerin mukabili masraflar 
ödünç para alandan tahsil edi
lir. 

7 - TAbi olduğu maliye şubesi : Yeni 
maliye şubesi 

Osmanlı bankası İzmir şubesi resmi 
damgası ve imwlar okunamadı. 

!ZMtR ASL!YE 2 NC! HUKUK HA
K!MLlCtNDEN: 

!zmirde Hurşidiye M. 1306 neı sokak 
15 No. lu evde Kasım oğlu Fadıl İdris 
Yeşil dağlar tarafından İzmir memleket 
hastahanesi arkasında Damlacık M. 15 
No. da !zmirin Develi nüfusunun 6 ha
nesinde kayıtlt Kosti !nasti kızı Cemile 
aleyhine ikame olunan ihtar divasından 
dolayı müddeialeyh Cemileye gönderi
len arzuhal suretiyle davetiye varakası 
ikametgahının meçhuliyetine mebni bila 
tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılan 
tahkikatla da müddeialeyhin ikametga
hı meçhul kalmış olduğundan keyfiyetin 
ilAnen tebliğine mahkemece karar veril
miş ve arzuhal suretiyle davetiye vara
kası usulen mahkeme koridoruna talik 
edilmiş olduğundan müddeialeyhin mu
hakemenin muallak bulunduğu 30/6/942 
tarihine müsadif Salı günü saat 10 da 
mahkemede bizzat hazır bulunması ve
ya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkında muamelei gıyabiye icra kılı
nacağı tebliğ makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. 3430 (1541) 

Sade yağ 36500 50250 Kilo 2 26 5817 38 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba 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 24/6Ll942 Çarşamba Saat 15.30 da.. 
Yeşil sabun 11550 17900 Kilo 84 1127 70 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15.30 da.. 

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

·····~······················································ Prasa 30200 41000 Kilo 14 
Lahana 23000 32000 Kilo 13 
Taze bakla 8000 11250 Kilo 20 
Ispanak 30800 45500 Kilo 17,5 
Taze barbunya 8300 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 ~ 

••••~••••••••••~••••••••~a•••••••••••••••••••••~•••••••••••• 
Sı.h.hl müesseselerin 1942 mali ytlı ihtiyaçları olbaptaki şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, muhanunen fiyat, muvakkat teminat mikdarları karşılarında göster.ilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yap_ılacak eksil1meler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve mühürlü zarf-

larını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazundır. 
Mektuplarda teklif olunan :fiyatların hein yazı, hem de rakamla yazılm'lsı kanuni mecburiyettir. 

4 - 1942 yılı ticaret odası ve6ikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar He muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını kapalı zarflarm içerisine koymaları Iazımdır. 9 -13 -18 - 23 3220 (1432) 

....... ~ -~· -'- -·. ~-··-=-
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SAHiFE 'I 

SiY ASI VAZIYEı' 
••••••••••••••• 

Fransa mütare
ke -isteyeli iki 

sene oldu 
---·*·---

Bu müddet içinde Fran-
sa, İngiliz mulıauemeti 

sayesinde, Aurupa 
müvazenesinde rol 
oynamağa baıladı 

Rııdyo gazetesi dün Fransanın Al
manyadan mÜtclreke istediği günün yıl 
dönümü olduğunu kaydettikten sonra 
hulaseten diyor ki: 

Harpte mağlup olmasına rağmen 
Fransa geçen iki sene içinde Avrupa 
muvazenesinde mühim bir rol oynamış
br. Bu rol oynamanın en ba§lı sebebi de 
lngilterenin mukavemeti olmuştur. Eğer 
İngiltere de yıkılmış olsaydı Fransa çok
tan bir sulh imzalıyacak ve gerek Al
rnanyanın, gerek İtalyanın isteklerine 
boyun eğecekti.. İngiliz mukavemeti., Al
manyanın Fransız iş birliğine muhtaç ol
duğunu göstermiştir. 

Şimdi Alınan - Fransız münasebetleri 
fU iki noktaya dayanmaktadır: ) - 20 
Haziran 940 da imzalanmış olan müta
reke hükümleri. 2 - Petenle Hitler ara
sındaki i~ birliği anlaşması. 

Fakat bunların dıııında Pariste bir fa
şist hükümeti !kurulmasını istiyenler de 
olmuştur. Almanların bu iş için elde tut
tukları adam, cFransız halk partisi> 
adiyle faşist bir parti kuran Ooryoduı. 
Yalnız Almanlar Petenle münasebetleri 
kesmek istemediklerinden hıı nokta üze
rinde durmaz gibi görünüyorlar. • 

lııte, iki senelik olaylar böylece Pete
nin umduğu gibi yürümemiş olmakla 
beraber Fransa hesabına pek elverişsiz 
geçmiş değildir. O kadar ki Fransa Av
rupa muvazenesinde rol oynamağa baş
lamıştır. Fransa ttalyaya karşı bazı ta
v:izat mukabilinde lııpanya ile anlaşmak 
istemiştir; fakat bunda muvaffak ola
madığı anlaşılıyor. 

Fransa deyince yalniz Vişi değil, De
golcülcrin de varlığı akla gelir. Degol
cüler pek kuvvetlenememişlerdir, fakat 
Oegolcülük Fransa içinde kuvvetlen
mektedir. Fransızlar, bu cihan muhare
besinde Birhakemde olduğu kadar hiç 
bir yerde kuvvetli ve şiddetli dövüşme
m.işlerdir. Bu, Fransada Oegol taraftar
larını çoğaltmamış ise bile, Degolcülüğü 
arttırmıştır. 

Haber verildiğine göre Peten bu yıl 
<.tönümü mnüasebetiyle Fransız milletine 
radyo ile bir hitabede bulunacaktır. ----·-----SON ASKERi VAZIYET 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

100 kilometre gerilerine düşen bir yer
dir ve görünüşe göre Rusların maksat
ları büyük ölçüde bir hareketten ziyade 
bir kısım Alman kuvvetlerini. asıl cep
heden çok geniş olan Azak denizi kıyı
larına ayırmağı temin etmektir. Fakat 
~<\lrnan başkomutanlığının zaif kuvvetler 
ile yapılan bu hareketlere ehemmiyet 
vererek kuvvetlerini Azak sahillerine 
0.ağltacağı şüphelidir. 

Harkofta da muharebeler devam edi
yor. Yeni Alınan tebliği, Doneçte elde 
edilen köprü başlarının bir derece daha 
genişletildiğini bildiriyor. Bu Alman ta
arruzunun hedefi, Doneç nehrinin do
ğustmda büytik derinliklere dalmaktan 
ziyade ileride Doneç nehrini geçmeğe 
yardım edecek köprü başlan tesisi ols'l 
gerektir ve bu iş hemen hemen gerçek
lemıiş gibi görünmektedir. 

LENİNGRADDA 
Almanlar tarafından Leningrad üzeri· 

ne büyük bir taarruz yapılmak üzeri'! 
olduğu söylenmekte ise de, şimdil:k böy
]e bir ta:ırruz Volkhof nehri boyundald 
Rus kuvvetlerinin çok uzaklara atılımı
sından evvel bahis mevzuu olamaz. 

LİBYA HAREKETLERİ 
Libyadaki hareketlere gelince, İngi

lizler Gazaladaki kuvvetleri Akrom:ı 
bölgesine çekıneğe muvaffak oldukları
nı bildiriyorlar, Almanlar ise bunun ak
sine olarak Gazaladaki İngiliz kuvvet
lerinin tecrit edilmiş olduğunu iddia 
etmektedirler. Hangi tarafın iddiası 
doğru olduğunu olaylar bize gösterecek
tir .• 

Almanlar Akroma ve Eladem bölge-· 
lerinde yeniden taarruza :\:ıaşlamışlar, 
fakat bu mevzileri henüz ele geçiremc
tnfslerdir. Kahireden habe.r verildiğin~ 
gö~e İngilizler için belirmiş olan tehlike 
zail olmağa başlamış, cephedeki buhran 
geçmiştir. 

AKDENİZDE 
Libyadaki harekatın beklenmedik şe

kilde gelişimi Akdenizde de büyük ha
va ve deniz hareketlerine sebep olmuş
tur. Mihverin Sicilya ve cenup İtalyada 
bir çok hava üslerine malik olması orta 
Akdenizde hava üstünlüğüne sebep ol
muştur, bıı sebep1e de İngi1izler Mısır 
ve Uzak şark nakliyatını cenup Afrika 
yolundan yapmnğa baslamışlardır. Fa
kat Libyadaki son vaziyet İngiliz ve 
'Amerikalılnrı hattıl biraz da zayiatı gö
ıe alarak Akdenizden seYkiyatta bu
lunmak zorunda bırakmıştır. Akdehiz
deki son den!z ve hava muharebeleri 
hakkında elimizde yalnız mihverin ver
diği tafsilat vardır. İngilizler sadece Ak
dcnizdeki büyük gemi kafilelerinin Mal
tayn ve Tohruğa vardıklarını, b:tzı ka· 
yıp1ar olmakla beraber mihver tarafın
dan muharebe ve uçak gem:Jeri batırıl
dığı tamaıniyle asıl ız olduğunu bildir
nıislerdir. 

İtalyan tebliii 140 gemiden mürekk p 
bfü i.ik iki kafile icinden ancak 8 gemi 

YENi ASIR 
==== AA 

UZAK DOCU HARPLERi Hür Fransızlar VIŞININ MANEVRASI 
---*·--- ~~-* *---~-

Karşılıklı Almanlar- Italyaya 
hava hücum ca çeteci sa- karşı lspan
ları oldu sayılmıyor ya dostluğu 

~*~ ~*~ ~*~ 
!'-uustraı~.a baş_velıili Almanlar, milletler ara- Almanların L~uaı yeri· 

bır nutuıı soy~eyıp hazır sı ııanunları bafıımından ne ba~ueııaıete Doryoyu 
bulunmalı luzumunu büyiilı ıütufhtirlılı gös· geçirmelı istedilıleri 

telırar edecelı.. terdilı diyorlar.. söyleniyor .. 
te~::~urn, 17 (A.A) - Avusturalya Berlin, 17 (A.A) - Bugiln s<ılahi- ~~ndra, .17 (AA) -. :r~yrnis gaze-

g · . . . . . yetli mahfillerden alın:ın malumata gö- tesının Vaşıngton muhabırı ispanya ha-
Salamaoda Lahıdekı Japon tesıslerı re Almanya hükümeti imal Afrikada riciye nazırı B. Serano Sunerin Roma ve 

uçaklarımız tarafından bombalanmıştır. lı h'" F · ş . . . v· · h · ·· b · 1 n1 
Dö d

.. v alır' ~n~;~ . a nan ur ransız esırlerıne harp esırı ışı seya atı munase etıy e şu arı ya-
rt uşınan uçagı t ıp ~....,..tır. ~ b ı .. k T" d d l . . .. l . ta yapmaga ve un arın usera amplanna zıyor: 
und~lmr ~ t~ın a u Japon us erme ar- gönderilrrielerine karar vermiştir. Buraya gelen haberlere göre bu seya-

nız e 1 1§ ır. Al h · · ahfil1 · b hat v· . .. . a 1 k bask bak JAPON HUCUl\ı'.CLARI . man arıcıye m en, unun ı,ı uzerıne y pı aca ı ı4 
D . l" d 

29 
bo b nulletler arası kanunları bakımından bü- mından Alman menfaatlerine uygun 

ta 
arv~ dımanıı;ı; akk b" m. a ve havcı yük bir lütüfkarlık olduğunu belirtiyor- di.işmektedir. Lava) İtalyan istekleri ile 

yyaresın en mure ep ır Japon ava lar bir muvazene kurmak üzere bazı feda-
hücumu karşılfumıştır. Hasar çok az- · -·- karlıklar pahasına bile olsa İspanya ile 
dır. JAPONLAR H anlaşmağa çalışıyor. 

Port Moresbide 18 düşman uçağiyle LA ARP ViŞt VE MiHVER 
yapılan bir hava muharebesinde dört 
d d lm K (Baştarafı 1 inci Sahifede) Laval serbest blraktlacak her Fran-
üşman tayyaresi üşürü üştür. ayı- ka siz esirı"ne karctı Almanyaya bir Fransız 

bıınız iki tayyaredir. rmasma karşı Amerika donarunasının • ., 
Lahitle bir japon avcJSı düşürülmüş- ilk mukabelesini teşkil ediyor. Her iki işçisi gönderilmesini teklif etmişti. Bu 

tür. taraftan mühim kuvvetler muha..-rebeye teklifi red eden Almanlar Fransadan, 
Melburn, 17 (A.A) _ Dün şimali tutuşmus bulunuyor. Hava iyi olmacı- hiç karşılık istenmehizin, Almanyaya 

Avusturalyada haftalardan beri görül- ğından düşmanın uğradığı hakiki hasar 350 bin Fransız işçisi gönderilmesi lü
memiş şiddetli bir hava faaliyeti olmuş- keşif uçaklarımız tn.rafından müşahede zumunu bildirmişlerdir. Aksi takdirde 
tur. japonlar iki yere ağır hücumlar yap- edilememiştir. 12 Hazirana kadar batı- Nis, Korsika ve Tunus üzerinde İtalyan 
mışlardır. Port Darvine diin ilst üste 4 rılan ve hasara uğratılan düşman gemi. isteklerini desteklemek tehdidinde bu
hücum yapılmıştır. Hasar azdır. Bomba- lerinin sayısı 60 a varmıştır. lunmuşlardır. Laval ibu talebi kabul et
lar büyük toz sütunları kaldırmış ve Japonların şimal Pasifikte kazandıkla- miş ve Alman fabrikalarında boşalan 
çayırlıkları yakmışsa da bu yangınlar nnı iddia ettikleri zafer doğru değildir. y<ırl~rin Fransız işçileriyle do1durulma
hemen söndürülmüstür. Bunun en mühim delili Japonların Alu4 sına Fransızları ikna vazifesi Lavala bı-

Port Moresbide d-üşmanla yapılan bir tiendc tetik üzerinde bulunmalandır. rakılmı~tır. Fakat Lavalin bu gayretleri 
hava muharebesinde müttefikler 4 avcı KORAYDA ŞİDDETLİ SAV AŞLAR bir çok sebeplerle boşa gitmiştir. Bun-
ta'Uryaresi kaybetmi«lerdir. T k 17 (AA) lardan biri de Fransız işçilerin Alrnan-A VUSTRALY ~ VEK.tL1N ° yo, · - D. N. B. ajansı yada tasarruf edecekleri paralan ailele-

A BAa.5 İN bildiriyor : Kokomi Şimbun gazetesine rine gönderemiyecekleri hak.kında Al-
SöYLtYECEKLER.1 adı verilnıiyen bir stratejik noktadan d b' k dilm" 1 
Melbunı, 17 (A.A) - Melburn Herald manya a ır ararname neşre ış o -

bildirildiğine göre Japonlarla Koray de- masıdır. 
gazetesinin siyasi muharriri yazıyor: Dizinin şimnl batı kısmında şiddetli sa-
şimali Afrikadaki harp durumu mü- LAV ALiN YERiNE DORYO 

vaş1ar oluyor. Amerikalılar mevkilerini v · d ld ~ La ı· nasebetiyle -n~~vekil Kortin bir nutuk aşıngton a sanı ıgına göre va m 
~ muhafaza için ne insan. ne malzeme fe- · o ik 'd kiin' söyleyecektir. Başvekilin elv.,.,.;.,.,;7 harp yerıne oryonun ti ar mev e ge-

-~ dakarlıgın~ ı esirgememektedirler. · 'lm · · · t' N · rt" • k -haberleri aldığını gösteren emareler var_ çırı esını ıs ıyen azı pa ısıne al'§l 
dır. Nutukta Avustralyanın hazır bu- Uğradıldan büyük uçak kayıplanna La.vali tutan Alman hariciyesi son gün--
lunnıası ve bu münasebetle müttefikle- rağmen Japonlann destek noktalanna lerde bu israrını gevşetmiştir. 
rin harbi kazanacaklarına emniyetinin karşı hava hücumlarım tekrar ediyorlar -·----
sarsılmaz olduğunu söyleyecek ve halk ve her gün yeni takviyeleri ileriye siirü- MiHVER VE LiBYA HARBi 
hürriyet istikrazına iştirake davet edi~ yorlar. Savaşlar tam bir yıpranma mtı-

Meclis Parti Grubu toplanıyor 

F evkalide kazançlar
dan alınacak vergi 
esasları konuşulacak 

MiLLET MECLiSi CUMA GONO TATiL KARARI VERECEK 
:Ankara, 17 (A.Aı) - Meclis parti gru-, ~ olan esaslar üzerinde görüşülecelC• 

bu yarın (ibu,gün) toplıınacaktır. GruP- tir. . 
ta :fevkalade kazançlardan alınaeak vergi Büyük Millet M:cJisinin Cuma v~ii · 

bir rbuçuk aylık tatil kaıwı veıreoegı an. 
hakkında parti komisyonunca hazırlan.. !aşılmaktadır. . 

Topçu atış okulu mezunları 

Dün Ulus meydanında 
büyük törenle and ·içtiler 

---------·-· --~·"""' .... ··-------
Hallı genç subaylarımızı heyecanla allıııladı ... 

Ankara, 17 (Hususi) - Bu ytl Topçu olan halk tarafından içten gelen bir he· 
atış okulundan çıkan genç Subaylar ön- yecanla alkışlanmıştır. 
!erinde mızıka olduğu halde ınus mey4 
danında törenle and içmişlerdir. Genç 
bir subay, heyecanlı bir nutukla kendisi 
ve arkadaşları adına and içmiştir. Genç 
~ubaym bu hitabesi meydanı doldurmuş 

Törenden sonra genç .;;ubaylar yine 
mızıka ile okullarına dönmüşler ve yol
larda içten sevgi ve saygı ile ~lan· 
mışlardır. 

150 milyonluk müdafaa istik
razı layihası Mecliste 

lecektir. harebcsi şeklinde geHşmektedir. 
Ç!N - JAPON BOOUŞMASI Amerikan filosunun takviyesi üzeri-
Çung King, 17 (A.A) - Çekyangı ne Japonlar düşmanın askeri tesisleri 

Kiyangsiye bağlıyan demiryolunu ele üzerine uzun mesafe avcı uçaklariyle 
geçirmek için şiddetli muharebeler cere- sürekli hücumlar yapıyorlar. 

-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) Ankara, 17 (A.A) - 150 milyonluk: f Meclisi rüzn.amesine alınmıştır. 
Milli Müdafaa istikraz layihası Millet 

Mesaeero gazetesinin muhabiri diyor 

yan etmektedir. Salı akşamı neşrolunan Melburn, 17 (A.A) - General Mc.k 
Çin tebliğinde bildirildiğine göre Kuan- Artfu· Pasifik yüksek harp konseyinin 
teksin Çinliler atrafmdan boşaltılmasın- bugünkü toplantısında Mercan denizi, 
dan evvel japonlar bu çevrede 1000 as- Midvay ve Alütiyen de!lizinde kazanı
ker kaybetmi.c;lerdir. Kuanteksin 17 ki- lan deniz ve hava zaferlerinden sonra 
lometre cenup batısında Sun - Kayo ~ Pasifikte hasıl olan yeni stratejik vazi
tasyonunun doğu şimalinde ve doğusun-
da şiddetli muharebeler oluyor. İki tara- yP.ti tetkik etmiştir. Harbiye nazırı B. 
fın da kayıpları ağırdır. Ford ta cenup batı Pasilik kuvvetleri 

Almanya, isueçe tees
sürlerini bildirdi ve 

teminat verdi.. 
Stokholm, 17 (A.A) - İyi malumat 

Ftlan kaynaklara göre İsveç toprakları 
üzerinde uçan Alman tayyareleri hak
kındaki te§ebbüse Almanya hüküm.eti 
müsbet cevap vererek teessürlerini ve 
bu gibi hataların tekrarlanmaması için 
lazım gelen tertibatın alındığını bildir
miştir. 

---- _, __ _ 
HAVA HÜCUMLARJ 

---*·---
Almanyanın ba-
tısı ve cenup 
batısı bom
balandı 
-*-INGIL TEREDE DE BiR KAÇ 

YERE BOMBALAR ATILDI 
-*-Londra, 17 (A.A) - İngiliz tayyarele-

ri dün gece düşman toprakları üzerinde 
uçmuşlardır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 17 (A.A) - Dün gece İngiliz 

uçakları Almanyanın batısına ve cenup 
batısına bir bombardıman akmı yapm.1§
lar ve müteaddit yerlere bombalar at
mışlardır. 7 İngiliz bomba uçağı düşü
rülmüştür. 

ALMAN HüCUMLARI 
Londra, 17 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet Nazırlığının tebliği: Dün akşam 
Alnian uçakları İngiltere üzerinde uç
muştur. Bu sabah cenup sahili üzerinde 
bir yere bombalar atılmıştır. Dün gE>ce 
İngiltereye karşı yapılan akınlarda iki 
düşman uçağı düşürülmüştür. 

Londra, 17 (A.A) - Bir Alman uçağı 
dün gece cenubi tngilterede bir şehire 
bir kaç bomba atmıştır. Bu hususta he
nüz tafsilat alınamamıştır. 

batırıldığını bildiriyor. Müttefiklerin 
hedef ve maksadı Tobruğa ve Maltaya 
bunları boşaltmak olduğuna göre, İngi
lizler teşebbüslerinde muvaffak olmuş
lar demektir. 

İtalyanlar İngilizlerin batırdıklarını 
bildirdikleri 10 bin tonluk bir kruvazö
rün battığını kabul etmekte, fakat ya
ralanan iki muhriplerinin limanlarımı 
dönmüş olduklnrını iddia eylemektedir. 

komutanı general Blamey ile konu~a-
larına dair izahat vermiştir. -----·----Sıhhat Köıesi 

• •••••••••• 

iç sıkıntısı 
İç sıkıntısı her kesin başına gelen bir 

haldir. İnsan bir gün işsiz kalır, yahut 
çalışmak ıstemez. Bir şey okumak bile 
kendisine güç gelir. O vakit içi sıkılır. 

Fakat psikasteni hastalarına gelen 1ç 
sıkıntısı büsbütün başka türlü bir şey
dir. İç sıkıntısı o hastalığın en çok gö
rülen ve en acıklı alfunetlerinden bi
ridir. 

Bir gün, görünüşte durup dururken, 
psikasteni hastası garip, hem de pek şid
det1i bir sıkıntı hisseder. Bir baygınlık
tan önce gelen hal gibi, vücudundan ha
yat çekiliyormuş gihi gelir. Kimisi, 1iı· 
yer yıkılmış ta onun altında kalmış, 
yaşamaktan umudunu kesmiş gibi olur. 
Bununla beraber, baygınlık gelmez. 
Yalnız iç sıkıntısı devam eder. Boğazı 
tıkanır gibi olur, fakat ağlıyamaz.. İç 
sıkıntısı devam ettiği kadar, hiç bir şey 
onu geçiremez. 

Arada sırada, sebepsiz gibi, gelen bu 
hal devamlı ölüm korkusuna sebep olur. 
Psikasteni hastası, bu hal yine gelecek 
te yanında kimse bulunamıyacak diyo 
yalnız başına kalmaktan korkar .. Yalnız 
başına sokağa çıkmaktan, bir yere git
mekten korkar. Nereye gitse, kendisine 
yakın olan birini birlikte götürmek is
ter. Böyle iç sıkıntısına tutulan hastı\ 
yalnız başına yaşıyamaz. 

Bu halin gelmesi sebepsiz gibi görü
nür. Asıl sebep_, beynindeki ince damar
ların sıkışmasıdır. O damarlan sıkıştı
ran şey de, daima bir düşüncedir. Genç 
kız zihninde, nişanlanma, evlenme dil· 
şünceleri kurar. Bir şeye karar veremez, 
içine o sıkıntı basar .. 
Kadınlık hayatının son bahar mevsi

mine gelmiş bir bayan, kendi kendine 
yeis getirir ve içine yine o sıkıntı basar. 

Bir erkek işlerinin yolunda gitmeme
sinden düşünce getirir, yahut işini ibaşar
mak için başka birini görmesi, ondan 
yardım istemesi Jazım olur. Müracaatı
nın nasıl kabul edileceğini düşüne düşü
ne içine o sıkıntı basar. 
Kadın olsun, erkek olsun, kendisine 

yakın ve sevdiği bir kimseuin, ailesin
den, akrabasından bir kimsenin hasta
lığını düşünür, onun iyi olacağından 
ümidini keser o iç sıkıntısına tutulur. 

O iç sıkıntısına tutulana, sebebini so
rarsanız söyliycmez. Bazan söylemek is
temez baz:ın da bebebini kendisi de unut 
muştur. !ç sıkıntısının şiddeti her şeyi 
unutturur. Onun için iç sıkıntısı sebep
siz gibi görünür. 

ki: 
< Düşmanın doğuya Cloğru yarma ie ... 

şebbüsü püskürtülmüştür. Daha şarkta 
;zırhlı kuvvetlerimiz dün akşam doğu is
tikametinde dövü,.meğe devam etmi"° 
!erdir. Düşmanın karşı taArruzları mu
vaffak olmamıştır. İngilizlerin bilhassa 
top kayıpları çok ağırdır. 

Muharebe hızlı bir tempo ile devanı 
ediyor. 

ELGAZALANIN 1RT1BATI 
KESILDi 

Berlin, 1 7 (A.A) - D. N. B. Askeri 
bir kaynaktan aldığı haberde diyor ki: 

Marmarikte Tobruğun batısındaki 
hareketler mihver kıtalan lehine netice
lenmiştir. Elgazafadaki lngiliz kuvverle
rinin de irtibatı kesilmiştir. İngilizlerin 
yarma teşebbüsleri akim bıraktınlmış 
ve düşmanın çöl kaleleri alınmıştır. Bu 
suretle mihver kuvvetlerinin takviye al
ı:nak isi kolayla~tınlmıştır. 

Takviye meselesi İngilizleri uğrqtİ• 
ran güç bir dava olmuştur. 

----ııı.As,.,,.V-""'"1flWllW•---

PETENIN HITABI 
---*·---

Peten Fransa-
nın her şeyin
den ben mes'u

lum diyor 
-*«FRANSANIN MUKADDERATI 

HALA MUALLAKTADIR» 
-*-Vişi, 17 (A.A) - Mareşal Peten nt-

Avrupa trenleri iş1emeğe haşladı 

Istanbuldan A rupaya 
ve Edirıieye tren gitti 

Edirne treni dün alışam istanbula geldi, Konvan .. 
siyoneı de IJu gün gelecefı ••• 

lstan:bul, J 7 (Yeni Asır) - Avrupa 
tren hattı bugün {dün) açılnuş, ilk kon
vansiyonel saat yirmi birde Sirkeciden 
hareket etmişl.İr. Tren yann {bugün) 
saat dokuzda Sivilingrad istasyonuna 
varacaktır .. 
Akşam saat 16,45 te ayni yerden ha

reket etmiş olan konvansiyonel de yann 

(bugün) saat altıda Sirkeci istasyonuna 
varacaktır. 

İstanbul - Edirne tren seferleri de 
bqlamı~ ilk doğru tren bugün Sirkeci• 
den Edirneye hareket etmiş, sabahleyin 
Edirneden hareket etmiş olan tren de 
bir çok yolcuyu hamil olarak akşam üs .. 
tü şehrimize gelmiştir. 

Karadenizde hortum 
çıktı, bir motör battı 

Havaya u~up batan Cümlluriyet motörünün se· 
Jdz tayfasından 7 si yüzerelı canlarını Jıurtardı 

lstanl:iul, 17 (Yeni Asır)' - Bugün/ ile karşılaşmıştır. Motor bir anda hava~ 
anlaşıldığına göre, t 50 tonluk Cümhuri- ya doğru fırlıWuş, sonra devrilerek bat• 
yet motörü, evvelki gece, Karadenizde nuştu. 8 mürettebattan yedisi yüzerek: 
pek ender rastlanan bir hadiseye kur- karaya çıknıışlar. kurtulmuşlardu. 
ban gitmiş, Ereğli civannda bir hortum Lostromo Recep boğulmuştur. 

Beden terbiyesi kanu
~:.:~~~:~~u!E: nunda değişikliğe doğru 
nın mukadderatını kurtarmağa çalışmak 

istemiştim. O günden beri Fransanın 

mukadderatı hala muallaktadır. 

tidar ınevkiine geçtiği tarihin ikinci 
yıldönümü münasebetiyle Fransızlara 

bir hitapta bulunmuş, ezcümle demi~tir 
ki: 

Uzun süren kefaretimiz ne kadar acı 
gelirse gelsin iki sene evvel verdiğimiz 
kararın man:.ısını ihata etmeliyiz, Fran
sanın maddi ve manevi her şeyinden 

ben mesulüm .. Hitapları.mm uyandırdığı 
akislerin zaif olduğunu biliyorum, bü
kümet hatalı işler yapabilir, tenkitler 
olabilir, fakat umu.mi derslerden istifa
de ederek şüpheyi kalbinizden çıkarmak 
kötü tenkitten vaz geçmek lazundır. Bir 

çok manevi: ıstıraplaı· altında bulunan 
şefinizi düşününüz, açlıkla uğraşanları 
düşi.inünüz; tarihimizin en acı günlerin
den biri olan bu ikinci yıldönüınü günü 
ben ümitlerim<len bir azını size verebi
lirsem bahtiyar olacağım.. Ölümümden 
sonra da Tanrıdan bunu dilerim .. • 

Kstiıare heyeti azası bölgelerinde tetlıilı· 
ferde bulunacafılar ... 

Ankara, 17 (Yeni Asır) - Beden 
terbiyesi umum müdürlüwü istişare hey
eti. bugün saat t O da Maarif vekili Ha
san Ali Yücelin reisliğinde toplanmıştır. 
Vekil beden terbiyesi ıkanununda yapı
lacak tadiller için istişare heyeti azasının 

bölgelerde tetkiklerde bulunmasını ri~ 
etmiştir. 

Azanın tetkiklerind.en sonra müzake
relerde bulunmak üzere istişare heyeti 
3 Ağustos pazartesi günü toplanacak• 
tır. 

Bugünlerde 
komotif ve 

Almanyadan 7 lo-
15 vagon geliyor 

---~·~--~~-~~--*ltlW~---~~-~~~~ 

Ankara, 17 (Hususi) - A1ınanyaya 1 kiyeye kadar getirilememiş olan 7 Lo
sipariş edilerek Bulgaristana kadar gel- komotif ve 15 vagon bugünlerde gele
miş1 fakat köprülerin yıkılınasiyle Tür- cektir. 


