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ihracat malları ve yeni f iatler Yeni mülakat 
---*·---

u. · .. . . .. .. b Ik• Çörçi ansl"" 
zum, ıncır ve tutune e 1 zın Vaşing-

fiat konulmıyacak... tona gitti 
---*·------*·---

ihracat fiatları ve 
dahili fiat arasın

daki münasebet 
-*-

İhracat fiyatları hangi 

ikinci cephe için gö-
rüşmeğe gittiği tah

min olunuyor 
-*-

Bir Amerilıan gazetesi 

Libya harekatına iştirak eden İngiliz toplarından bir kaçı 
satışlara şamil? 

Bazı ihraç maddeleri için tesbit edi
len fiatlar hakkında dünkü sayımızda 
çıkan ticaret vekaleti dış ticaret daire
sinin 5 6 sayılı sirgüleri üzerine alakalı 
tacirler ihracatçı birliklerinden dün mu
temmim malumat istemişler ve tered
dütlerini izale etmişlerdir. Bu sirgüler
de bildirilen ihraç Hatları elli beş mil
yonluk Türk - Alman ticaret anla15ma
sına dahil maddeleri ve Hatları da ala
kadar etmektedir. 

birinci derecede önemli 
meselelerde seri anıa,. 

ma lsti31or-

Harbin 
gidişi 

---*---
Sonunu belirtecek 
devreye giriyor mu? 

-*-
Savaşı kazanmak için düşmanın bek-

lemediği şeyi yapmak gerektir. Alman 
yüksek kumandası B. Bitlerin sırası 
düşfükçe ileriye sürdüğü bu prensibi 
oldukça bnşan ile tatbik edegelmiştir ve 
etmektedir. Son Libya boğuşması da 
bunun bir örneği olmu~tur. ' 

Libyada İngilizler bir sürprizle mi 
karşılaştılar? Burası heniiz bilinmiyor. 
i\.lmanlann soğuk hava düzenleri olan 
tanklar Jmllandıklnn söylendi Belki İn
gilizlerin de böyle tanklan vardır.. Bu 
bakımdan bu bir şaşıı1maç olmıyabilir. 
Fakat haziran ayında, yaz girdikten 
11onra. dünyanın en sıcak bir çölünde 
general Romelin hücum emrini ı•ennesi 
Üünya için oldukça beklenmedik bir şey 
olmuştur. Alman komutanı düşmanı 
beklemediği yerde, beklemediği zaman
da vurmak esasında gizlenemiyecek ba
tanlar elde ebniştir. Fakat bunun Ak
'deniz savaşını sonuna yaklaştırıp yaklaş
tıraınıyacağı henüz belli değildir. İngi
lizlerin bir çok bozgunlara katlandıktan 
sonra, zafere vardıklan geçmişte çok 
tienenmiş bir olgudur. 

Libyada işler böyle giderken Rusyad:ı 
savaşın nasıl geliseceği de şimdilik an
laşılmamışhr. Aylarca her kesin bekle
ruği ilkbahar Alman taarruzu olmadı. 
Belki bir yaz taarruzu olacak. Fakat Al
man yiiksek kumandası ananelerinden 
\'az geçmemişse bu taarruzu bcklenilmi
yen tarafa yöneltecek, beklenmedik bi
çimde. yapacaktır. Şimdilik Si.vastopolu 
ele geçirmeğe uğraşan Alınan ordusu
nun hundan sonra Kafkasyaya doğru 
bir atıfo~ yapması akla en yakm geli
yorsa da en yakın gelen şeyler muhare
bede basanya ulaştıracak en kısa yol 
lleğildir. Kafkas taarruzunu bekliyen ve 
buna göre hazırlanmış olan Kızılorduyu 
yere sermek icin Almanların başka bir 
plan gütnıeleri kimseyi şaşırtmamalıdır. 

Bu planın ne olacaI:rım kestirmek 
gücfür. Ancak am.acm Rus ordusunu -bu 
Clef a gerçekten- yok etmek olacağı şüp
hesizdir. Bundan daha az bir netice Al
b:ıanlar için za[erin kendisi değil. yalnız 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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INGIL1ZLER DiYORLAR Ki: 
---*·---

Libyada 
yenilmedik, 
cekildik .•. 
t 

lki hükümet arasında vaki olan mü
tabakat üzerine dün ilan edilen fiatlar 
aramızda ticari anlaşmalar bulunan 
memleketlere şamil sabit ihraç fiatları
dır. Bu Hatlarla satış yapılması kat'i su
rette mukarrerdir. 

Yeni ihracat fiatlarına nazaran dahili: 
fiatların da muayyen bir seviyeyi muha
faza etmesi tabii: olacaktır. Aramızda 
bir Hat anlaşması bulunmıyan difi;er 

Ru.syada ateş hattına gitmeden evvel son emirle-r okunurken 

ticari muamelelerde bu Hatlar asgari ih
raç fiatlan olup tacirlerin serbest piya-
sada mallarımızı daha yüksek fiatlarla 
satmasına mani olmıyacaktır. Ancak is-

Rusyada vaziyet 
---·*·~--

---* memleketlerle - hususi takaslar hariç - (Sonu Sahife 2, iinm 4 te) Sivast pol Şunu da ilave ediyor- -
Milli Şefin meşguliyetleri mukavemet 

ediyor 
lar : Dijşmanı kar
şıJamağa hazırız 

-*-Londra, 19 (A.A) - Royter Ajansının 
Libyadaki husust muhabiri bildiriyor: 

Tobruk etrafındaki m«NZilerin gerisi
ne tayyare ile inen General Riçi müte
bessim ve emin görünüyordu. General 
otomobille muharebe sahnesine gitmiş
tir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

ÇÖL HARBiNiN SIRRI 
---*·---

Lib~ rada lıı.giliz-
lerin tabiye ha
tası işlediği 

söyleniyor 
-*-

İngiliz gazeteleri belıle· 
nilmiyen IJir vaziyet hei· 
sıl olduğunu yazıyor •• 
Falıat neticeden emin 

görünüyorlar .. 
Londra, 19 (AA) - Libya haber

leri, Çörçilin ansızın Vaşingtona gitme
siyle uyanan heyecan karşısında ikinci 
plana geçmekle beraber, sabah gazete
lerinin başlıca mevzuu olmağa devam 
ediyor. Taymis> muhabiri (Tobruk tu-

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

çalı§ııı.alarmı 

n 
lar .r 
Milli Şefimiz l!üfısefı Ziraat enstitüsü imtihan· 

larında talebeye sııaııer sordular ... 
t Ankara, 19 (AA) - Reisicumhur jeoloji, zootekni, kimya tatbikat imti
Milli Şef ismet İnönü bugün de yüksek hanlarında hazır bulunmuşlar ve bunla
ziraat enstitüsü imtihanlarında hazır bu- rı alaka ile takip ederek talebeye sual
lunmuşlardır. Saat 11, 15 te enstitüyü lcr sormuşlar, durumları hakkında pro· 
teşrif buyuran Milli Şef ziraat vekili fesörlerinden izahat almışlardır. 
Muhlis Erkmen, yüksek ziraat enstitüsü 
rektörü Süreyya Genca ve umumi katip Reisicumhur, kimya enoıtitüsünde kısa 
Ali Kemal Tekolan tarafından karşılan- bir istirahattan sonra saat 13 te tedris 
mış ve derhal imtihanlara gitmek arzu- heyetinın vo te1ebenin candan tezahür
sunu izhar etmişlerdir. Milli Şef jeodeji, !eriyle enstitüden aynlmışlardn. 

-*
Harlıofta Alman taarru· 
zunun illı hızını 1ıay1Jet· 

tiği bildiriliyor 
Moskova, 19 (A.A) - Gece yarısı 

ne~rolunun Sovyet tebliği: 
18 haziran gecesi Sivastopolda düşma

nın şiddetli hUcum1arını ağır kayıplar 
verdirerek püskürttük. 
Diğer kesimlerde ehemmiyetli bfr ha

reket olmamıştır. 
SİV ASTOPOL VE HARKOFTA 
Londra, 19 (A.A) - Rusya cephesin

de Almanlar bUtün gayretlerini Sivasto
(Sonu Sahife 2, Sütwı 1 de) 

Harp vaz· yetlerine asker gözüyle bakış 

Sivasto 
laştı 

Radyo gazetesine göre Alınan kay
naklan Sivastopol işinin halledilmek 
üzere olduğunu, Sovyetlerin elinde batı
da tek bir istihkam kaldığını ve bunun 
da alınmak üzere olduğunu bildirmek-

üşme i yak-
•• •• •• gorunuyor 

tedirler. 
Daha cenupta hat'eket eden Rumenle

rin de bazı önemli mevkiler zaptederek 
hedeflerine yürümekte olduklan bildiri· 
liyor. 

Almanlar, Sivastopol taarruzunun 
başladığı 7 hazirandan 17 hazirana ka

(Sonu Sahile 2, Sütun 5 te) 

r~~E:®r::iR~:-·· 
larlık donan
ma yapılacak -·-Yarım milyon tonluJı 
uçalı gemisi, ayni 
milıdarda harp ge
misi, 900 bin tonlıılı 
muhrip ue torpido 
inşa edileceJı •• 
Vaşington, 19 (AA) - 8 milyar 

550 milyon dolarlık yeni harp sefine
leri insası tahsisatı mümessiller 
meclisi tarafından jttifakla kabul 
edilmistir. Yeni kanun mucibince 

-500 bin tonluk uçak gemisi, 500 bin 1 
tonluk harp gemisi, 900 bin tonluk 1 
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SON DAKiKA 
••••••••••• 

Alman resnıi tebliği
ne göre Rusya ve 

Libyada vaziyet 
Berlin, 19 (AA) - Tebliğ : Sivasto

pola karşı hücumlarda kat'i mahiyette 
muvaffakıyetler elde edilmiştir.. Şimal 
bölgesinde piyadeler, topçu ve hava kuv
vetlerinin yardımı ile son müdafaa hat
tım yarmış ve Sibernaya bölgesine var· 
mı.Jtır. Kıyıda bir istihkam hariç olmak 
üzere simal istihkamlarının hepsi de ele 
gcçmistir. Bu istihkamın da sukutu bek~ 
lenmektedir. 

7 hazirandan 17 hazirana kadar 7380 
e~Ir, 20 tank, 68 top, bir çok harp mal
zemesi ve büyük bir iaşe deposu elimize 
geçmiştir. Bundan başka münferit hü
cumlarla 1280 beton mevzi ve 46238 
mayo alınmıştır. 
AFRİKADA 
Şimal Afrikada Alman ve İtalyan kı

taları Tobruj;,'ll kuşatmı!Ştır. Bir muha
rebede 1000 esir alınmış ve on tank tah
rip edilmiş, bir iaşe deposu ile harp 
malzemesi ele geçirilmiştir. 

Tayyarelerimiz Birmingamı bombala
mıştır. 

vasington, 19 (A.A) - İngiliz başve
kili B. Çört;il yanında kurmay heyeti 
oJduğu halde bugün Vaşingtona gelmi~
tir. Bu haber ayni zamanda Londra \C 

va .. ingtonda ilfuı edilmistir. 
AMERİU.ALILARIN BEKLEDiKLERi 

Nevyork, 19 (A.A) - Çörçilin ziya
retiııi tefsir eden uNevyork Taymis• 
gazetesi diyor ki : Pek eski zamandan 
beri bizden sayılan ve bu memlekette o 
kadar çok ı;evilen Çörçile hoş geldin de
rneği bile liizumsuz buluyoruz. 

Memleket Ruzvelt ve Çörçil arasın
daki görüsmelerin semereli olmasını ve 
birinci derecede önemli meseleler üze
rinde yakm zamanda anla~ma husulünii 
hekliyor. 

rsonu Sahife 4, Siitun 3 te) 

B. Ruzvelt ve B. Çörçil geçen 
defaki mülakatlarında 

YENi MAHSULÜN NAKLi 
---*---

.. ü baya a 
ekipleri. 
çalışıyor 

-*-Bugün telı tip arpalı efı· 
melı çı1ıarılaca1ı. Yeni 

elımeJı Jıartıarının tevzii 
Vali vekili B. Nuri Atay dün Bomo

vaya giderek orada istihsal olunan arpa 
ve buğdayların İzmirdeki toprak mah
sulleri ofisi deposuna nakli işini tetkık 

eylemiş ve alakadarlara lüzumlu direk
tifler vermiştir. 

ÜÇ YERDEKİ MAHSUL 
Vilayet iaşe ve toprak mahsulleri ofts 

müdürleri Menemen, Bergama ve Dikili 
mıntakasında istihsal işlerini tetkik ede
rek dün şehrimize dönmüşlerdir. 

(Sonu Sahife 2, üiun 4. te) 
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§ Millet Meclisi tati] : - -- devresine girdi = - -
_ Ankara. 19 (A.A) - Büyük Mıl1et § 
§Meclisi bugünkü toplantısının so- § 
~ nunda kabul ettiği bir kararla üç § 
; ağustosta toplanmak üzere tatil dev- 5 
E resine girmiştir. E 
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-- urtuluş üır .. idi kalmadı 

Böyle iyen Civani lıaptan gemisine teslim ol· 
malı emrini vermişti •• Bana gelince .. 

Bunu gören Civani kaptan yelkenleri 
suya indirmeğe meobur oldu ve bütün 
kurtuluş ümidini kaybettiğini anlatan 
ağlar gibi bir sesle haykırdı: 

- Bittik... Mahvolduk! •. Artık biz.im 
jçin kurtuluş ümidi kalmadı! Çabuk 
yelkenleri indirin. Birisi beyaz. bayrağı 
.:ılıp kadırga teslim işareti versin. 
Böyle yapacak olursak kadırgadakileri 
memnun edcriı.. .. Bize belki de daha yu
musak muamelede bulunurlar. 

Gemicilerden bir kaçı direklere tır
mandılar. Yelkenler mayna edildi. For
salar dn kürekleri bıraktılar.. Kuş gibi 
uçan Kırlangıç bir az sonra denizin 
ortasında duraklar gibi oldu. Kadırga ise 
son hıziyle üzerimize doğru gelmeğe de
vam ediyordu ... 
Şimdi bizim gemiye adamakıllı yakla

şan kadırgayı en ufak noktalanna va
rıncaya kadar uzaktan seçebiliyordum. 
üç direkli olan sefinenin orta direğinde 
kırmızı renkli bilyük bir bayrak salla
nıyordu. Kırmızı zemin üzerindeki be
yaz renkte üç hilal şeklini görür görmez 
bunun şanlı Türk bayrağı olduğunu der
hal fark etmiştim. 

O dakikada derin bir sevinç duydum. 
Gözlerim yaşardı ve göğsüm duyduğum 
ütihar duygusunun tesiriyle kabarır gibi 
oldu... Evet!.. Gelenlerin Türk denizci
leri olduğunu anlamakta hic güçlük çek
memiştim. 

Fakat gelenler Türk te olsalar vaziyet 
benim için yine tehlikeli idi. Ben mah
volmuştum. Loranznyn karşı duyduğum 
müthiş aşkın yüzünden vatanıma ve 
devletime ihanet etmiştim. Benim suçu
mu, alnıma sürülen asker kaçaklığı ve 
milletime sadahatsizlik lekesini ancak 
ölüm temizleyebilirdi! Türkler şüphesiz 
beni yakalar yakalamaz derlıal asacak
lardı. Ben bu cezaya tamamiyle istihkak 
kesbetmiş bulunuyordum. 

Buna rağmen o dakikada hiç korkmu
yordum. Hattfi buna ben seviniyordum 
bile çünkü bir kerre Civani kaptanın 
gemisinde bulunan zavallı müslüman 
esirler dayanılmaz işkenceler altında 
forsalık yapmak eziyetinden kurtulmuş 
olacaklardı. Bundan başka beni iğfaJ 
eden Loranza ve ona göz koyan konso
los bana yaptıkları fenalıkların cezasını 
çekeceklerdi.: Aynı zamanda Müslüman 
forsalara eziyet eden Civani kaptanla 
hıristiyan gemiciler, bir az. sonra belki 

de onların yerine küreklere oturacak
lardı. Ben iki tarafın vaziyetinde husule 
gelecek olan bu değişiklik manzarasını, 
velevki darağacının üzerinden olsa bile, 
yine görecektim! 

Böyle zevkli bir intizam levhasını 
seyredeceğimi düsilnmek o dakikada ba
şımın ucunda dolaşan ölüm tehlikesini 
bile bana sevimli bir yüz gibi gösteri
yordu! 

Gemiciler yelkenleri indirdikten ve 
forsaları kilrek çekmekten alakoyduk
tan sonra şimdi de beyaz bir bez parçası 
bulmuşlar, bunu uzun bir deyneğe ge
çirerek teslim olduklarını anlatmak için 
direklerden birinin üzerine çekmişlerdi. 
Kadırgadan bunu her halde görmüş 

olacaklardı. Çilnkü top sesleri birden 
bire durmuştu. Kadırga hızını hiç ya
vaşlamıyordu. Ben yelkenlere çarpan 
ruzgfırın ıslık çalmasını ve forsaların 
zorladıkları küreklerin denize çarpma
sından mütevellit gürültüleri şimdi da
ha yakından duyuyordum ... 

Gönlüm sevinç duyguları içinde, hızlı 
hızlı çarpıyordu. Benden biraz ötede 
Loranza ve konsolosla Civani kaptan 
duruyorlardı. Her üçü de derin bir 
ümit.sizlik içinde kaldıklarını gösteren 
korkak ve bitkin bir vaziyet almış bulu
nuyorlardı. Hele Loranzanın korkusu 
uzaktan bile belli oluyordu.. Aramızda 
oldukça uzun bir mesafe olduğu halde 
güzel kadının benzini kaplayan soğuk
luğu ben uzaktan tamamlyle fark edi
yordum ... 

Bir aralık bakışlarının üzerimP. kay
dığını gördüm. Derhal nefretle göileri
mi başka tarafa çevirdim ... 

Bütün gemiciler, başlarındaki kaptan 
gibi büyük bir korkuya tutulmus bu
lunuyorlardı ... 

Birden bire geminin sarsıldığını his
settim. Kadırga üzerimize bindirmişti .. 
Kadirganm üzerinde, ellerinde balta, 
kılınç, mızrak tutan bir çok Türk gemi
cilerinin koşuştuklarını fark ettim. Bi
zim gemiye yaklaşır yaklaşmaz uzun 
kancalar attılar ve bu suretle iki gemi 
birbirine bitişti.. Şimdi kadırgadaki 
Türkler hiç tereddilt etmeden bizim ge
miye atlamağa başlamışlardı .. Güverte
nin korkunç yüzlü, sarıklı Türk de
nizcilerle dolması bir kaç saniyenin için
de çar çabuk olup bitmişti... 

- BİTMEDİ -

ÇOL H RBINlN SIRRI ı AFRIK DA DURUM 
tunnbilecek mH) başlığı altında şunları 
yazıyor: 

Son hadiselerle T obruk yine ön pla
na geçmiştir. Bir kere daha muhaşara 
dü§eceğine şüphe yoktur. Eğer Tobruk
ta mukavemete karar verilirse, amansız 
bir düşmana karşı bu mukavemetin zor 
olacağını unutmamalıyız. 

Tobruk, en yakın lngı1iz lutalannın 
Libya - Mısır hududunun gerisinde bu
lunduğu bir zamanda sekiz ay dayan
mışh, ayni laşanyı tekrarlıyabilir. 

Durumun son derece süratle değişimi 
bizim için ağır bir darbe olmuttur. Fa
kat geçen son teşrinde daha güç bir va
ziyette idik. 

Kehanette bulunmak akıllıca bir iş 
değildir. Bununla beraber .T obrukta 
zırhlı kuvvetlerimizi muhasaraya maruz 
bırakmanın bir hntıı. olacağı söylenebi
lir. 
ıNGIUZLERiN IŞLEDICI HATA 
cOayli T elgrab bau makalesinde di

yor ki: 
Afrikadan fenn haberler gelmeğe de

vam ediyor. 
Orta sark i ngiliz baş kumandanlığı

nın üç hafta evvelki ümitleri göz önüne 
getirilirse durumun pek fena olduğunu 
kabul etmek llızımdır. Muharebeyi bir 
tabiye hatası yüzünden kaybettiğimizi 
söylemeğe mecburuz. Tanklarımızın tu· 
zağ~ nasıl düştüğü her halde izah edil
melidir. 

tTALY ANLARA GöRE 
Roma, 19 (A.A) - İtalyan umumi ka

rargahının tebliği: Mihver kıtalan Tob
rukun dış müdafaa hattiyle temasa gel
mişlerdir. 

İşgal edilen araz.inin temizlenmesi ve 
son düşman mukavemet merkezlerinin 
ortadan kaldınlması için yapılan savaş
larda 10 tank tahrip edilmiş, büyük sa
yıda her türlii hnrp malzemesi alınmış
tır. Ansızın işgal edilen düşman havn 
alanlarında 15 uçak bulunmuştur. Al
man avcıları hava çarpışmalarmda 10 İn
giliz uçağı düşürmüşlerdir. 

---o---
~USYAOA VAZIYET 

ı Hnştnrafı 1 inci Sahiiede) 

pola karşı koymuşlardır. Sivastopolun 
müdafaası devam etmekte ve Harkof 
bölgesinde mihver taarruzlarının ilk hı
zını kaybettiği görülmektedir. 

BOGUCU GAZ TECRÜBELERİ! 
Moskova, 19 (A.A) - Sovyet ek telr 

Uğinde bildirildiğine göre Almanlar 
Avusturyada L~nz civarında toplama 
kamplarında boğucu gazlan denemişler
dir. Mayıs ayında binden fazla esir bu 
tecrübelerde o'lmüştür. 
İTALYANLARA GÖRE 
Roma, 19 (A.A) - İtalyan resmi teb

liği : K.aradenizde seri hücum botlan
uuzdan biri Sivastopol sulannds yeni 
bir Ru deniuıltısını batunııştır. 

< Haştıırafı 1 inci Sahifede) 

Tanklar arasındaki çarpışmalar ve 
uzun menzilli topların ateşi bir tarafa 
bırakılırsa Libya cephesinde bir hareket 
olmamıştır. 

Riçinin güvenine bütün ordu iştirak 
etmektedir. 

Sekizinci İngiliz ordusunun Eladem 
Akroma hattındaki mukabelesi Alman
lan hayrette bırakmıştır. Romcl Mısır 
hududuna doğru ilerlemek fikrini takibe 
başlamıştı. General Riçi bu planı suya 
düşürdü. Alman zırhlı kuvvetleri İngi
liz seyyar topçusu tarafından tardedil
miştir. Son haberler 9 ncu Alman hafif 
motörlü tümeninin gördüğü ciddi muka
vemetten sonra bntıya doğru güçlükle 
çekildiğini bildiriyor. 

AKROMA öNLERlNDE · 
Çarşamba günü sekizinci İngiliz or

dusu Akroma mevzilerinde tutunmuş. 
tur. Almanların ııefaktan gün batıncaya 
kadar yaptıkları hücumlar püskürtül
müştür. Düşman mühim kayıplar ver
miştir. Gün batarken Almanlar çekil
mişlerdir. Bu hususta henüz tafsilat ve
rilmemiştir. 

StDt REZAKTA 
Almanlar zırhlı birliklerinden küçük 

kuvvetleri Sidi Rezakın doğusuna dotrru 
ileriye sevk ediyorlar. Muhakkak ki kü
çük taarruzlarla doğuya doğru yolu 
açmak istiyorlar. Bu, büyük manası olan 
bir hareket teşkil etmez. 

YENi INGILIZ R1CAT1 
24 saat süren bir duraklamadan sonra 

Almanların doğuya doğru ilerlemesi baş.. 
lamış ve sekizinci İngiliz ordusu yine 
ricnta mecbur olmuştur. General Riçi 
bu bölgede tank birlikleri muharebe 
ederken Elııdcm ve Sidi Rezak müstah
kem garnizonlarını geriye almağ1 faydalı 
bulmuştur. 

Alman zırhlı kuvvetleri Tobruk ile 
Mısır hududu arastndaki geniş sahada 
devamlı hareket halindedir. 

Romel lngilizleri Gazaladan ricata 
mecbur etmiştir. Fakat bunu kafi sür
atle yapamamıştır. Gazaladaki İngiliz 
kuvvetleri tehlikeli vaziyetten kurtula
rak geriye çekilmeğe muvaffak olmuş.. 
lardır. 

Dün Tobruka gittim. Burada İngiliz,. 
lerin gafil avlanmıyacaklarma eminim. 

Gazaladaki İngilizleri tecrit etmek is
teyen Alman planı akim kalmıştır. Bu
radaki İngiliz taarruzu cenubi Afrika 
tümeninin ricatini himaye etmiştir. 

c1TALY ANLARI KORKUTTUK> 
Cenubi .Afrika taarruzu Tobruk istika

metinde geriye çekflecek yerde ban isti
kametinde taarruz ederek ve İtalyan pi
yade kıtalan arasından kendisine bir 
yol açarak 50 kilometrelik bir yürüyüş
ten sonra cm.in bir mevzie gelmiştir. 
Bundan bahsederken cenubi Afrika tü
meninin komutanı demiştir ki: 

c - İtalyanlan dehşetli bir korkuya 
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• • 
ıre yenı en 

epevce man ·fa
tura avrıldı 

---*---
Mevcut manifataralar 
önümüzdeJıi hafta 

satılacaJı .. 
İzmir vilayeti emrinde bulunup bir ay 

evvel şehrimize getirilen manifatura eş
yasının satış yerlerine teYzii muamelesj 
nihayet yapılmıştır. Bu manifaturalar 
önümüzdeki hafta içinde halka satılma
ğa başlanacaktır. 

DUn iaşe mUdUrlüğiine gelen bir tel
grafta yeniden İzmir vilayeti emrine 
193 bin liralık manifatura eşyası ayrıl
dığı, bu manifaturaların İstanbu!dan al
dırılması lüzumu bildirilmiştir.. Yakın
da manifaturacılar birl:ğinden bir mü
messil İstanbula giderek yeni mr..nifatu · 
raları İzmire getirecektir. ----·----il.REFET 

ÖNCEL GİDİYOR-
Bu yıl meyva ve sebzeler!n bolluğu 

karşısında bunların konserve edilmeleri 
üzerinde görüşmek üzere mütehassıs B. 
Refet Öncel acele Ankaraya çağınlmış
tır. Yann şehrimizden hareket edecek
tir. ----·----rVRK MİMARI 
ESERLERİ SERGİSİ 
Yakında Halkevinde bir aTürk mima

ri eserleri sergisi• açılacaktır. Evin ta
rih ve milze kolu sergiye ait hazırlıkla
n yapmaktadır. İzmir, Tire, Ödemiş ve 
Selçuktnki mimar! eserlerin fotoğrafları 
ahrunıştır. Ayrıca İstanbuldaki eserler!e 
Vakıflar idaresi kolleksiyonundaki fo
toğraflardan da sergide Lc;tifade edile
cektir. _____ .. ___ _ 
Ormancılar ara ında 

Orman müdüriyeti baş mühendis mu
avinliğine B. Ethem Nahit, Manisa bi
rinci sınıf orman mühendisliğine bav 
HUsnU tayin edilmişlerdir. ----·----u ad VP-rem hntı:~ ne· 

s! acd .. ~sı icin •• 
Sıhhat vekaletin'.n Bucada bir Yerem 

hastanesi tesisi için İzmir verem Müca
dele cemiyetine tahsis ettiği 50 bin lira
lık havalename dün maliye veznesine 
gelrn~ş ve para cemiyet tarafından alın
mıştır. --- ----
B GtJN ÜVE 
YARIN i MAÇLAR 
Bugün şu müsabakalar yapılacaktır: 
Saat 15 te Voleybol. pamuk MPnsuca

tı - Yün mensucatı arasında, hakem İz
zet.. Saat 16 da Henlbol, Altınordu - A!
tay arasında, hakem Cevat.. Saa~ 17 de 
Basketbol, Göztepe _ Ates arasnıda, ha
kem Sait .. 

Yann yapılacak müsabakalar da şun
lardır : 

Saat 15 te Voleybol, Altınordu - At2ş 
arasında, hakem Besim. Saat 16 dı! Hent
bol, Göztepc - Yün Mensucatı arasında, 
hakem Cevat... Saat 17 de Basketbol, 
Karşıyaka - Demirspor arasında, hakem 
Kemal.. 

---o---
DÜN AKŞAMKİ YA GIN 

DUn saat 18.20 de, İnönü tramvay 
caddesinde bayan Mazalto Levinin 419 
numaralı ve üç katlı ahşap evinin bod
rum katından yangın çıkmış, bir finda 
ikinci kata sirayet etmişse de yetişen it
faiyemiz ateşi genişletmeden söndür
mUştUr. 

---o---
ır A 
İ AKKINDA 

Dünkü sayımızda çıkan •Dahili istil:
raz lfiyihnsı• serlevhalı haber Ankara 
muhabirimizden telefonla alındığı halde 
(A.A) tarafından verilmiş olarak göste
rilmiştir. Bu yanlışı düzeltiriz. 

uğrattık.> 
Bu tümen en gün ııanılan hareketleri 

başarmıştır. Tümen bütün . mevcudun
dan yalnız 6 ki§i kaybetmiştir. 

Bundan sonra sekizinci ordu yeni 
muharebe mevzilerini tanzim ile meşgul 
olmuştur. 

AKROMA BOŞALTILDI 
Londra, 19 (A.A) - Müdafaanın 

devam ettiği hakkındaki haberlere rağ
men Akromanın da boşaltılmış olması 
mümkündür. 

Libyada muharebenin başında lngil
tercnin elinde bulunan üstünlük hala de
vam etmektedir. Bununla beraber, Al
manların durumu yeniden kendilerine 
eJv,.riJli hale girmiştir. 

General Riçinin ne düşündüğü bi
linmemekle beraber, T obruğun her tür
lü tazyike dayanacağı muhakkaktır. 
Müdafaa sekiz ay evvelkine göre çok da 
ha iyidir ve seyyar l<uvvelter de müdafa 
aya büyiik bir yardım yapacak vaziyet
tedir. Bu plıinın fevkalade iyi tatbik 
edilmesi ıüphesiz Almanlan hayrette 
bırakmıştır. Muzafferane ilerleyen Al
manlar Akromada f ngiliz zırhlı tümeni
ni yenecelkerini zan ediyorlardı. Halbu
ki, dağılmak şöyle dursun, sekizinci or
du düşmanı her an kar§ılamağa hazır
dır. 

1-La kapına a ak ığı 

il uhakka suret· 
te kn ntnlaeak 

Dün Belediye reisinin huzurııe bataJılığın muit• 
telif yerlerine müvazene boruları Jıonuldu.-

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün öğleden evvel yanında beledıye mü
hendisleri olduğu halde Halkapınara gi
derek Halkapınar bataklıklarının kuru· 
tulması mevzuunu tetkik eylemiştir. 

Bu mesele senelerce evvel belediye 
tarafından ele alınmış, etüdlcr yapılmış
tı. İş şimdi son safhadadır. Dün beledi
ye reisinin de iştirakiyle b:ıtaklığın 
muhtelif yerlerinde ve muhtelif istika
metlerde su seviyesinin yükselme ve :ıl
çalma vaziyetlerini. bataklığın münh::ıt 
yerlerini tcsbit etmek üzere 14 yere mu
vazene boruları konulmuştur. 

Bu etüdler, nihai çalışmalardır. Bele-

tH~ACAT MALLARI VE 
YENi f ,ATLAR 
CBl\ştarab 1 inci Sahllede) 

tihsal olunacak fazla Hatların dahili pi
yasaya inikasiyle fiat saısıntılarına ve 
mütabakatlere riayetııizliklere yol açıl· 
mamak için istihsal olunan fazla fiatın 
yüzde dokıanı fon hesabına alınacaktır. 

Baolıca ihraç maddelerimizi teşkil 
eden ve mufredatı ilan edilmiş bulunan 
maddelerin dahili fiatlannda bir istikrar 
temini için icap ederse ilan olunan fiat
larla mütenasip olmak üzere yeni yeni 
tedbirler alınabileceği de öğrenilmiştir. 

Çünkü ihraç maddelerimizdeltl mü
temadi Hat tezayidinin ithal maddeleri 
üzerinde de durmaksızın tereffü sebebi 
teşkil ettiği noktai nazan alakalı ve sala
hiyetli makamlar da hakim bulunmak
tadır. 

5 6 sayılı sirgülerin kısaca manası şu
dur: 

lhraç madeleri için fiat te~biti, ayni 
zamanda ithal maddelerinde mütemadi 
fiat artışını önleyen bir tedbir mahiyeti
ni de taşımaktadır. S 6 sayılı sirgüler Al
manya ile yapılan yüz milyonluk anlaş
manın 1 numaralı listesindeki mııllan 
ihtiva etmektedir. Bu 1 numaralı liste 
devlet mübayaalan k.argılığıdır. lk.l nu
maralı listevi te.qkil eden maddelerin 
fiatlarını te~bit için henüz Ankaradan 
aksetmiş haber yoktur. ikinci listedeki 
üzüm, incir. tütün gibi maddelere Hat 
tesbitini lüzumlu kılacak vaziyetler ha
dis olmaması da pek mümkündür. 

---o---
YENI MAHSULON NAKLi -·-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bu üç kazadaki arpa ve buğday hası
latı tetkik edilmiş ve hazır olan hubu
batın ınübnyaası için biri Menemen, di
ğeri Bergama merkezinde olmak üzere 
iki mübayaa ekibi faaliyete geçirilmi'l
tir. Bergamadaki ekip haftanın dört gü
nünde Bergamada, üç gününde de Diki
lide faaliyet gösterecek ve mübayaa edi
len hububatı İzmire sevkedecektir. Di
kiliden satın alınacak hububat demz 
yoluyle, Bergamadakiler kamyonlarla, 
Menemendekiler kamyon veya trenle 
İzmire getirilecektir. Satın alınacak 
mahsuller, köylünün ihtiyacı ayrıldık
tan sonra kalacak olan kısımdır. 

Heyet Menemen, Bergama ve Dikili
de yaptığı tetkiklerden memnun dön
miiştür. Bilhassa Menemen ve Bcrga
mada arpa ve buğday hasılatının geçen 
senede.kinden bir buçuk misli fazla ol
duğu memnuniyetle anlaşılmıştır. 

Dün Menemen mıntakasına hubub:ıt 
doldurulmak üzere lüzumu kadar çuval 
gönderilmiştir. 

BUGÜNKÜ EKMEKLER 

Belediye reisi dün şehrimizin muhtelif 
semtlerindeki fırınları teftiş eylemiş, çı
karılan ekmeklerden nümune aldırmış 
ve belediye tahlilhanesine göndermiştir. 

Bugünden itibaren İzmirde ekınekl~re 
bir mikdar arpa unu katılarak tek tip 
ekmek çıkarılmağa başlanacaktır. 

YENİ EKMEK KARTLARI 

Pazartesi gününden itibaren yeni ek
mek kartlarının dağıtma birliklerine tes
limine başlanacaktır. Pazartesi günil Uk 
olarak 20 dağıtma birliğinin reisleri iaşe 
mUdilrlüğünde toplanarak :bir hasbihal
de bulunacaklar ve ekmek kartlanrun 
dağıtma şeklini görüşecekler, kartları 
teslim alacaklardır. 
İzmirde 191 dağıtma birliği teşkil 

olunmuştur. 

Dün kazalara da temmuz ve ağustos 
aylarına ait ekmek kartlan gönderilmiş
tir. 

---o---
EŞREFPAŞADA 
2'EHLİKELİ BİR AR.Sil 
Dün aldığımız bir mektupta, Eşrefpa

şa caddesinde 562 numaralı sokaktaki 
arsada pislik ve çöp dolu olduğu, bu 
yüzden çıkan fena kokulann etraftaki 
evlerde oturanları rahatsız ettiği bildi
rilmekte, sıhhat bakımından da tehlike
}! olan bu halin önüne geçilmesi için 
dikkat nazarı çekilmektedir. 

diye kurutma işini her türlü maddi :fe. 
dakarlığı göz önünde tutarak mutlaka 
en kısn bir zamanda ikmal edecektir. 
Halkapınar bataklığının kurutulması 

İzmir şehri için pek mühim bir hadise 
sayılmaktadır. Bu bataklık ortadan kal
kınca mühim bir arazi kısmı kıymetle
neceği gibi ~atmadan da eser kalmıya
caktır. 

* Belediye reisi dün ayni zamanda Hal· 
kapınarda fabrikalar önünden geçen yol 
inşaatını tetkik eylemiştir. İnşaatı bir 
hayli ilerliyen bu yolun temmuz ayı ip
lidasına kadar ikmaline çalışılmaktadır. 

HARP VAZiYETiNE ASKER 
GOZILE BIKIS 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

dar 7580 esir, 20 tank, 18 top, 1888 be
ton mevki alınmış ve ayrıca 66039 mayn 
da toplanmış olduğunu söy1iyorlar. 

Sovyetler tebliğlerinde sadece Sivas
topolda şiddetli hücumların ağır kayıp
larla püskürtüldüğünü bildiriyorlar. 
Diğer Rus kaynaklan Sivastopolda 

durumun çok nazik olduğunu gizlemi
yorlar. Yabancı kaynaklar da Sivasto
polun tahliyesine başlandığını ve Al
ır.anlara yarıyacak her şeyin sistemli 
bir şekilde tahrip edilmekte olduğunu 
bildiriyor. 

Harkof muharebeleri hakkında gelmiş 
yeni bir haber yoktur. 

Fakat her iki tarafın da cephelere 
nakliyatı devam ediyor; Almanlar Ma
car, İtalyan ve Rumen kuvvetlerini ve 
kendi ihtiyatlarmı cephelere yığmakta
dırlnr. Bu hal büyük taarruzun başlıya
cağını göstermektedir. Fakat taarruzun 
ne 7.aman başlıyacağı :bflli değildir. Bü
yük taarruza 22 hazirandan ziyade, 
oraya yığılan büyük kuvvetlerden de is
tifade için Sivastopolun sukutundan 
'!onra ba§lanacağı tahmin ediliyor. 

Libya harplerine dair dünkülerden 
başka bir haber gelmemiştir. General 
Riççi asıl ku'lVetleriyle Mısır - Liby:ı 
hududunda evvelce hazırlanmıs mevzi
lerde yer almağa başlamıştır. 

Müsavi şartlar ve müsavi kuvvetlerle 
harp etmesine rağmen büyük bir çekil
me kararı vermiş olması, general Riççi 
için bir muvaUakıyelsizlik sayılabilirse 
de son günlerde durumun birden bire 
değişmesi karşısında en müşkül şartlar 
altında ordusunu gayet az zayiatla kur
tarmış olması muvaffakıyetsizliği bir 
mikdar hafifletmiştir. 

Mısır hududunda yapılan mihver ta
arruz hareketleri müttefik ordular ta
rafından karşılandığı için az normal ŞL~ 
kilde gelişmektedir. Bu suretle sekizin
ci İngiliz ordusunun yeni yerlerinde 
yerleşecek kadar zaman kazanacağı ka
naatine varılabilir. 

İngilizler şimdi Libyada geçen sonba
har taarruzunda bulundukları mevki
lere dönmüşlerdir. Bir kısım İngiliz 
kuvvetleri de Tobruk müdafaasında yer 
almışlardır; fakat bn7.ı İngiliz mahfille
rine göre Tobruk eski ehemmiyetini 
kaybetmiştir ve ancak düşmanı taciz 
edecek bir yer olarak kabul edilmekte
dir. 

JAPON KAYIPLARI 
İngiliz radyosu, Pasifik ve Okyanusta 

vukua gelen deniz ve hava muharebele
rindeki Japon kayıpları hakkında bir 
Nevyork gazetesinde çıkan şu haberi 
vermiştir: 

1 aponların dört uçak gemisi, bir ağır 
kruvazörü, 13 hafif kruvazörü ve 19 
muhribi batırılmıştır. Bir uçak gemisi 
nğır, altı uçak gemisi hafif hasara uğra
mış, 35 kruvazör ve 13 muhribi de hasa
ra uğratılmıştır. 

Japon donanmasının 8 _ 9 uçak ge
misi ve 11 uçak tayışan gemisi olduğu
na göre Japon filosu henüz zarar verc
miyecek hale sokulmuş sayılamaz.. Bu
nunla beraber Japonlar gemi inşasına 
lhım çelik ve demire Amerikalılar gibi 
bol mikdarcla malik olmadıklanndan 
Anglo Sakson gemi inşaatındaki hıza 
ayak uyduracak bir mevkide değildir
ler, bu da J aponlan düşündürecek bir 
meseledir. 

lZMlR ASKERLtK ŞUBESİNDEN: 
Hususi işlerinde usta, kalla, çırak, 

amele, işçi kullanan iş sahipleri (tilccar, 
bakkal, lokantacı, tütüncil, bağ bahçe ve 
sürü sahipleri) yanlarında bulundur. 
dukları adamların nüfus cüzdanlarında 
942 ihtiyat yoklaması ve askerlik duru
mu olmıyanları hizmetlerinde istihdam 
etmemeleri ve şubeye gönderip durum
lannı tcsbit ettirmeleri lazımdır. 

Bu gibi askerl hizmetlerini yapmıyan
ları hizmetlerine alanlar askeri mahke
melere verilecektir. 

Böyle askerlik hizmetlerini yapmıyan
ları zabıta kuvvetlerinin umumi kontrö
lünden evvel şubeye göndermeleri kendi 
menfaatleri iktizasındandır. 

a 

---*---
Sonun n hPlirt~cek 
devı eye giriyor mu? 

-*-
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

hayali olur. ingilizler nasıl savaş alanln
nndaki yenilgilerin arkasından znfcr 
yıldızına kavuşmakta usta iseler, Alınan· 
lar da kaznnılmıs bir çok muhareJ>elc· 
rin ardından bozguna sürüklenmek acı· 
sını tarihlerinde çok tatmışlardır- B~ 
defa bundan sakınmak istiycceklerı 
açıktır. 

Ne olursa olsun, harbin 1942 yılında 
kat'i devresine girdiğini ve ne olacılJtsa 
bu yıl içinde belli olacağını düşiinenkr 
çok yanılmasalar gerektir. Kuvvetlcı' 
arasında mü\'azene vardır. Karada A • 
manlar, ikinci dünya harbinde ilk de~:l 
olarak, • kendilerini durdurabilen bıt 
dü mania karşılaşmışlardır. Bir yılını 
doldurmak üzere olan Alman • Rus hat· 
binde Kızılordu düşmana ağır kayıplar 
'erdirmiştir. Kendio;i lıiç şüphesiz bun· 
dan çok daha ağır kayıplara uğnımıŞbf· 
Fakat yıkılmamı tır. Kışın dil man saf· 
larmda iimitsizliğe yakın durumlar ya· 
ratmıştır. Bu durumdan kendini kurta· 
rabilmiş olmak Alman askerinin ~tc;I_p
lin ve metanetine parlak bir dclildır. 
Fakat böyle deliller vermek zonındıt 
kalmak iyi bir belirti olmasa gerek. Al· 
manya bu yıl ya Kmlorduyu ezecek, 
yahut gittikçe artan bir kuvvetle karŞt• 
lnşmağa mecbur olacaktır. 
Şimdi ikinci Avrupa cephesinden as· 

rarla bahsediliyor. Çörçil bu maksatla 
Vaşingtona gitmi~ bulunuyor. Bu •. ~i
manlar için küçük bir tehlike değıld•~·· 
Almanlar nasıl Rusyayı acele ycnıncı:e 
mecbur iseler, İngiliz ve Amcrik.ablar 
da bu ikinci cepheyi acele yaratmak ı:~ 
rundadırlar. Her ne bahasına olursa ol· 
sun bunu yapmazlarsa, Sovyet ordusıı· 
nun biitün yükil tnşıınağa devam ed.e• 
rek uğnyacağı yenilgiler Bitlerin funıt· 
}erini gerçekleştirebilir. 

Denizlerde Japonlar ilk üstiinlükleri
ni kaybediyor gibidirler. Batırmak ya· 
nında batmak tn olduğımu acı tccrUhe· 
lerle anladılar. Burada da terazinin iki 
kefesi bir hizaya gelmcğe ~alışıyor. Al· 
manlan karada sıkıştıran zaman, Japaıı· 
lan denizde ,.kıştınyor. Amerikan fa~
Tikalan durmadan calışıyorlar. Amerı· 
kan endüstri inin üsfün kudreti biT blil· 
yn değildir. Bunu Japonlar pek ;yi bilir• 
ler. Onlar da ya çabuk kazanmak, yahut 
yava~ yavaş fakat muhakkak ycnilmcğ'i 
göze almak durumundadD"lar. 

Söziin lasası, harbin sonuna gelmcnıi<:· 
sek te sonunun ba~langıcına ulaşıyor ~
biyiz. İki tarahn ~anslan henüz nıiisaVl· 
dir. Diinya jçin daha çok acı günler var· 
dır. Hangi taraf kazanırsa kazansın. 
harp eden milletler ve bütün insanlı1' 
çok şeyler kaybctmiı; olacaklardır.. Btı 
kara kabusun en boğucu zamanına gel· 
dik. Diinyadn eşi göriilmemis bir kasır· 
ga kopmak iizcredir. Bu k~ırgada btr 
tarafın ümidi dayanmakta, öte tarafın 
devirmektedir. Zamanı müttefik tutan· 
lar dayanırlarsa. zamanı aleyhlerinde 
çalıştıranlar da ancak devirirlerse - ve 
kısa zamanda devirirlerse - b07.gUJtdan, 
belki de öliimdcn kurtulacaklardır. 

Y. A. 

---o---
Tel ot ha~ı ihtiyacı 

temin edildi 
---*' __ _ 

Ankara, 19 (Hususi) - Bize habeı 
verildiğine göre tel ot bağı ihtiyacı 

hakkında alınan tedbirler neticesinde 
kilosu 125 kuruştan tel temin edilmi§tir. 
Bu fiat Jstnnbul fiatı olup diğer yerler
deki fiata ancak nakliye masrafı zam 
olunacaktır. Bu gibi ot bağı tellerine ih
tiyacı olanlar bulundukları yerlerdeki 
devlet ziraat işletmesi kurumlanna mÜ· 
racaat edeceklerdir. 

Ki.SACA 
••••••• • 
YENİ BİR HAKARE2' 
KELİMESİ 

-*-
Eczacı Kemal K. Akta§ 

Dün iki genç çocuğun ağız kavgaları
na şahit oldum: Birisi söyledi, söyledi, 
nihayet, cHaydi oradan Bob Stil• dedi .. 
Öteki bu ağır hamleyi hemen yerinden 
alarak geldiği yere fırlattı : aBob Stil 

• 1 
sensın ... • 

Bundan tam 32 sene evvelki bır kari· 
katür aklıma geldi. O sıralarda AbdUl· 
hnmit devrilmiş, ittihat ve terakki mey
dana çılan!J, her kes ittilıatçıyım d~ 
mckle iftihar ederken muhalü parti itti· 
hat terakkiyi devirmiş, ittihatçıyırn di· 
yenlerin sesleri biraz alt perdeden çık
mağa başlamıştı. Bu sıralarda mizah ga· 
zetclerinden birisi köprü üzerinde bir 
kavga resmi yapmıştı, mutaarrizlerden 
biri ötekine aİttilıatçı• diyor, öteki aB:ı· 
bandır» diye cevap veriyordu. 

Güne göre ne güzel şaka, ne zarif bir 
nükte idi. 

Kim derdi ki Bob Stil diye günün bi· 
rinde bir tip çıkacak, işi yine alaya vu· 
racaktır .. Hey gidi günler heyyyy .• 



20 Haziran Cumartesi 
AYDIN İCRA 

DAN: 
MEMURLUCiUN-

GA YR1 MENKUL SATIŞ tLANI: 
Dosya No. 942/ 1000 

Alacaklı: Aydın Cümhur1yet mahalle
si: Mehmet Tevfik kızı Salise Şeysoy 

Vekili Aydın avukatlarından Reşat 
A ltay: 

Borçlu: İz.mir Karşıyaka Şayeste so
kak 60 numaralı evde Mehmet oğlu 1h-
san: 

Alacak: 500 beş yüz liranın maamasraf 
ve takip ücreti ile birlikte: 

Takibin: Müstenidi: 
lzmir katip adilliğinin 24/ Eylfil/ 1340 

tarih ve umumi 16859, hususi 47 /25 sa
yılı resen tanzim kılınmış iki bin liralık 
evrakı nakdiye borcuna dair senet: 

lcra takibi safahatı: 

1942 
, ı 11111111111111111111ıııı11111111ıı111111ıımı11111111111111 r 

~ Ankara Radyosn -
------------~~-----~ = 

_ BUGONKU NEŞRiYAT i 
11111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111 

YENi ASIR 

Borsa 
ÜZÜM 

8 T. Taner 
4 N. Fadıl 

12 Yekun 
204ill 1 Umumi yek\ı.n 

No. 7 
No, 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

10 
11 

İNCİR 
385 N:hat Üzümcü 

181380 Eski yekıln 
181765 Umumi yek\tn 

45243 kilo Zeytinyağı 

49 
50 

19 

89 

49 
50 

44 
45 
46 
48 
52 

28 

101 

tZM!R StC!Lt TtCAREI' MEMUR
LUôUNDAN: SAYI 4495 17/ 6/ 942 

10 - Ortaklar, 9 cu maddedeki iştirak 
hisselerinden başka miktarı idare mec
lisince kararlaştırılacak aylık taahhüt.. 
lerle şirketin yedek sermayesine iştirak 
ederler. 

tZMtR BELED1YES1NDEN: 
1 _ Karşıyaka belediye otobüsleri 

için on bin litre benzin satın alınması, 
yazı işleri müdürlUğündeki şartnamesi 
vcçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhanunen bedeli 3155 lira 236 lira 65 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 24/ 6/ 942 Çarşam
ba günü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

2 - Belediye otobüs ve tramvay ida
resine 6 ton motör yağı satın alınması, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 4500 lira muvakkat 
teminatı 337 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
24/ 6/ 1942 Çarşamba günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

7, 12, 17, 22 3198 (1417) 

* - Karşıyaka küçük yamanlar gazino-

Aydın icra memurluğundan, borçlu 
lhsana işbu borcundan dolayı 30/ 1/942 
de icra emri çıkarılmış ve ikametgahı 
lıelli olmadığından 2/ 2/ 942 de postaha
nece bila tebliğ geri çevrilmesi üzerine 
borçluya ilanen tebligat icrası H.U.M.K. 
göre tensip kılınmış ve icra emri yerine 
kaim olmak üzere tanzim kılınan ilanen 
tebligatı havi Aydın gazetelerinin 
3/2 / 942 T. No: 1366 S. nüshası ile İzmir 
Yeni Asır gazetesinin 19/2/942 T. ve 
1 1 l 2 S. nüshalarında intişar ederek ka
nuni müddet ve merasim ikmalden son
ra gayri menkulün kıymeti biçilmi!} ve 
bu bapta 103 den davetiye makamına 
kaim olmak üzere ilanen işin icrasJ ka
rargir olarak ilan tanzimle Aydın gaze
tesinin 22/4/ 942 T. ve 1424 S. nüsha
sında intişar ederek merasim ve muame
lesi yapılmış ve kanuni müddet dolmuş
tur. Bunu müteakip gayri menkulün sa· 
tısa arzına karar verilmiştir. 

11 - Ortaklar, 9 cu ve 10 cu madde
lerde bir defada ve taksitle ödenmekle 

tZMIR SJCiLt TiCARET MEMUR- mükellef bulundukları sermayelerden 
LUôUNDAN: başka, ihaleye takaddüm eden günlerde 

ve idare meclisinin tayin edeceği tarihte 
eıv bedelinin en az % 20 sini de bir de
fada ödemek mecburiyetindedirler. 

7.30 Program ve memleket sa:ıt ayarı. 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
8.30 Müzik pl. 13.30 Program ve mem
leket saat ayarı, 13.33 Müzik : Türkçe 
plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 Mü
zik : Riyaseticümhur bandosu 14.30-14. 
40 Ankara ilkbahar at koşularının tah
minleri.. 18.00 Program ve memleket sa
at ayarı, 18.03 Müzik : Radyo dans or
kestrasının her telden programı 18.45 
Radyo çocuk kulübü 19.30 Memleket 
saat ayarı ve ajans haberleri 19..15 Ser
best 10 Dakika .. 19.55 Müzik : Fasıl he
yeti .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Şarkılar 21.00 Konuşma (Ana eserler .. ) 
21.15 Müzik : Dinleyici istekleri 21.45 
Konuşma (Şiir ve nesir saati..) 22.00 
Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanış .. 

sunda yapılacak elektrik tesisab, yazı 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 586 lira 66 kuru§, mu
vakkat teminatı 44 liradır. Taliplerin te-o 
ıninatı öğleden evvel ~ bankasına yatı
rarak roakbuzlariyle ihale tarihi olan 
22/ 6/942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

Gayri menkul: Aydın tapunun Nisan 
935 tarih ve No: 3 de Aydın Germencik 
nahiyesi, Hayıtlık mevkiinde, 75 yetmiş 
beş dönüm tahmin mikdannda vaki şar
kan satı ve Şükrüye bahçe, garben yol, 
şimalen cebel ve Giritli Melek ve cenu
ben yol ile mahdut incir bahçesinin 45 
hisse itibariyle borçluya ait bir hissesi 
takdiri kıymette bahçenin tesbit edilen 
hali: 

Bahçenin umumunda halen 640 ağaç 
meyve verir ana incir ağacı. 1 zeytin 
ağacı, 3 aşı fidan, bir büyük dut ağacı, 
iki katlı ahşap bir bahçe damı ve bir 
odalı ahır vardır. 

Takdir olunan kıymet: 
45 hisse borçluya ait yalnız bir hisse

ye yüz altmış beş lira elli kuruş takdir 
edilmiştir. 

Satış günü ve saati ve yeri: 
Aydın icra daires.inde 14/7 /942 tarihi

ne müsad.if Salı gilnü saat 15 on beşte 
ve ikinci arttırma da 24/7 /942 tarihine 
milsadif Cuma günü aynı yerde ve aynı 
saatte yapılacaktır. 

1 - 1şbu gayri menkulün arttırma 
şartnamesi 12/6/942 tarihinden itibaren 
1000/ 942 No. ile Aydın icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebil
mesi için açıktır. 1Ianda yazılı olanlar
üan fazla malfunat almak isteyenler, iş
bu şartnameye 942/ 1000 dosya numara
siyle memuriyetimize müracaat etmeli
(lir. 

2 - Arttırmaya ~tirak için yukarda 
yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu· 
bu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gyri menkul üzerindeki haklanru 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbiteleriyle bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu siciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalır1ar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya işti
rak edenler arttırma sartnamesini oku
muş ve lüzumlu mal~at almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağrıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmaz veya satış isteyenin 
alacağına ruçhani olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gayri men. 
kul ile temin edilmiş alacaklarının mec
mu undan fazlaya çıkmazsa en çok arttı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on gün daha temdit ve onuncu gü
nü aynı saatte yapılacak arttırmada, be
deli satış isteyenin alacağına rüçhani 

Ahmet Remzi Gürelli ticaret unvanı 
ile İzmir kilimciler çarşısında 1 31 7 nci 
sokakta 23/25 numarah mağazada 937 
senesin denberi kağıt ve kırtasiye tica
retiyle iştigal eden Ahmet Remzi Gür
ellinin işbu ticaret unvanı ticaret kanu• 
nu hükümlerine göre sicilin 4498 numa
rasına kayt ve tescil edildiği ilan olu
nur. 34 16 ( 15 61 ) 

Bu miktar idare meclisinin teklifi 
üzerine, umumi hey'et kararile artırıla
bilir. 

12 - Her ortak şirketin taahhüt ve 
vecibelerinden bin liraya kadar mütesel
silen kefil ve mes'uldur. 

13 - Şirketin parası Milli bankalar
dan birinde cari bir hesaba yatırılır. 

İZMİR SİCİLİ TİCARET MEMUR· Ufak tefek masraflar için, idare meclisi 
LUGUNDAN: reisinin nezdinde yüz liradan fazla olma
İzmirde Yeni Manifaturacılar çarşı

sında 53 numarada Abdullah oğlu Nuri 
Sevilin Perakende suretiyle de manifa
tura ticaretiyle iştigal edeceğine müte
dair tavzih beyannamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4501 numarası
na kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

3470 (1563) 

Acele satılık 
Kelvinatör markalı dört gözlü 

8 kutulu dondurma makinesiyle 8 
lılınbalı M.arkoni markalı Gramo
fonlu radyo taliplerin Tayyare sine
ması büfecisi Be§ir Oka müracaat-
ları. 1 - 3 (1552) 

Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 
işleri 

Adil İmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

mak şartile, para bulundurulur. 
I l l 

ORTAKLAR 
14 - Şirkete girebilmek için aşağıda-

ki vasıfları haiz olmak lazımdır. 
a - Türk olmak, 
b - Siyasi haklanna sahip olmak, 
c - Fena hal ve şöhreti olmamak, 
15 - Bu esas mukavelenameyi imza 

etmiş buunan kurucu ortakarından baş
ka 14 cü maddedeki vasıfarı haiz şahıs
lar, idare meclisi kararile ortaklığa alı
nabilirler. Sonradan iltihak edenlerin, 
ortaklık vasfını alabilmeleri için, idare 
meclisince kabul edilmeleri, 9 cu mad
dede yazılı 200 liralık ~tirak hisselerini 
ödedikten sonra şirketin ortaklar defte
rini imzalamış olmaları lazımdır. 

16 - 14 cü maddede yazıl1 vasıfları 
haiz olanlardan şirkete girmek isteyenler 
idare meclisine müracaat ederler. Şirke
tin malt ve mahallenin umum.1 ve teknik 
durumunun müsaadesi nisbetinde, bun
ların ortaklığa alınmalarına idare mec
lisince karar verilebilir. 

17 - Kurucu ortaklarla sonradan şir
kete giren ortaklar arasında hukuk ve 
vecibeler bakımından hiç bir fark yok
tur. Her ortak şirkete girerken daim! 
bir ikametgah adresi vermek, başka şe
hirlerde bulunanlar ise, !zınirde birini 
vekil göstermek medburiyetindedirler. 
Şirketin bilumum tebligatı bu adreslere 
yapılır. 

18 - Hisselerini başkasına devretmek 
olan diğer alacaklıların o gayri menkul isteyen ortak, keyfiyeti idare meclisine 
ile temin edilmiş alacakları mecmuun- yazı ile bildirir. 
dan fazlaya çıkmak şartiyle, en çok Bu yeni ortak 14 ncü maddede yazılı 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel el- şartları haizse, bu devri kabul olunur. 
de edilmezse ihale yapılamaz. Ve satış Devirler noterlikçe tanzim olunmuş 
talebi düşer. temlik senediyle yapılır. Devir alan kim-
6- Gayri menkul kendisine ihale olu- se, şirketin ortaklar defterini imzalamak 

nan kimse derhal veya verilen mühlet suretiyle eski ortağın bütün hukuk ve 
içinde parayı vermezse ihale karan fes- vecibelerini kabul etmiş olur. ~ bu 
holunarak kendisinden evvel en yüksek devri alan kimsenin çekilen ortağın ba
teklifte buluı;an kimse arz.etmiş olduğu kiye kalan borcunun dörtte birini devir 
bedelle almaga razı olursa ona, r~ı ?.1- esnasında şirkte peşin olarak ödemesi 
maz veya bulunmazsa hemen yedi gun şarttır. 
müddetle. art~~ya . ~ıkanlıp en ÇO~ 19 _ Bir ortağın hisseoleri hiç bir su
arttırana ihale e~~· l~ ~ale .. arasındakı retle birden ziyade kimseler arasında 
fark ve geçen gunler ıçın yuzde 5 ten taksim olunamaz. Veraset yolu ile veya 
hesap ~lunacak faiz ve diğer zararlara".- her hangi bir sebeple, ortağa ait hissele
n~ ~ukme hacet k~aksızın memun- rin birden ziyade sahibi olursa, bunlar, 
yetımızce alıcıdan tahsıl olunur... . hisselerini ya 18 nci madde hükümleri-

Gayri menkul yukarıda gostenlen ne göre başkasına dvrederler. Veyahut 
14/7/ 942 tarihinde Aydın icra memur- bu hisselerin sahibi olarak idare mecli
luğu odasında işbu ilan ve gösterilen since kabule şayan birisini ortak olarak 
~~ınna şartnamesi dairesinde satılaca- gösterirler. 
gı ilan olunur. . . 20 - Ortağın mirasçıları veya alac~-
11/6/9~. ~ v~ ıcra memurunun lıları, hiç bir sebple şirket sernıayesinın 
resmi mühur ve ımzası. veya mallarının haciz altına alınmasını 

3431 (1533) istyemerLler ve şirketin ~lerine kanşa.

Aydın c. MüddeiumıımUi-~nden : 

5, 10, 15 20 3158 (1395) 

* - ltfaiye, iş, hasta ve cenaze ve tanzi
fat otomobil ve kamyonlarının altı aylık 
cem'an 15300 litre dökme benzin ihtiya
cı, yazı işleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 4750 lira 65 ku
ruş muvakkat teminatı 356 lira 30 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel iş bankasına yatırarak mak:buzlariy
le ihale tarihi olan 22/ 6/ 942 Pazartesi 
günü saat 16 da encümene müracaatlan. 

5, 10, 15, 20 

• _ Belediye ot<>büs idaresine 400 ton 
motorin satın alınması, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi v~e kapalı 
zarflı ekS.iltmE:ye konulmuştur. Muham
men bedeli 82000 lira muvakkat temina
tı 5350 liradır. thalesi 26/6/942 Cuma 
günü saat 16,30 dadır. Taliplerin 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır
layacakları teklif mektuplarını ihale gü
nü azamı saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine vereceklerdir. 

10, 15, 20, 24 3254 (1449) 

* 4 2 3 7 numaralı fevkalade hallerde 
haksız olar.ık mal iktisap edenler hak• 
kında kanun ile gümrük tarife kanununa 
bağlı gümrük ithalat umumi tatifesinin 
8 1 5 nci numarasının tadiline ve 8 1 6 ncı 
numatasının kaldınlmasına dair kanun 
ve jandaTma erat kanununa bir madde 
eklenmesine ve bu kanunun 3 15 5 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin 
tadiline dair kanun. belediye cümle ka
pısındaki ilan tahtasına aslımışhr Bilgi 
edinilmek üzere ilan olunur. 

3497 ( 155 7) 
Belediyemiz muhasebesinde 25 / 75, 

ve 2 O/ 60 lira maaşlı iki memuriyet mün
haldir. 

Tahsili ortadan aşğı olmamak üzete 
fill askerlik hizmetini yapmış veyahut 
askerlikle alakası bulunmamıg olanlar
dan müsabaka irntihaniyle memur alı
nacağından taliplerin 23/haziran/ 942 
ealı günü saat 1 O da tahsil ve askerlik 
vesikalau ve hüviyet cüzdanlariyle be
lediye hesap işleri müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. 

20 22 3515 (1556) 

--------------- ---
tZMlR AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
HUKUK HAKIMLiôlNDEN: 
Satılacak yer: lzmir mecidiye Kara

taş mahalleai 39 3 üncü Semerci sok.ak 
ada 55 7, parsel 6, 18 tajh 750 lira mu
hammen kıymetli ölü Emineye ait bir 
bap hane. 

1 - Aydın ceza evinin 3 Temmuz 942 tarıhınden Mayıs 943 sonuna ka
dar 1 l aylık ekmek ihtiyacı eksiltmiye konulmuş olup fartnamesinde muhar
rer evsafta beheri 600 gramlık gilnde azami 350 demek hesabiyle tutannm 
hali hazır rayice nazaTan tahmin bedeli 9900 liradan ibarettir. 

2 - Ekııiltme kapalı zarf usuliyle yapılacak ve ihale 3 Temmuz 942 cu
ma günü saat 16 da Aydın C. M. U. liğinde müteıekkil komisyon tarafından 
yapılacaktır. • 

3 - Şartnamesi Aydm ceza evi müdürlüğünden bedelııiz olarak alınabi-
lir. 

4 - Taliplilerin 742 lira elli kuTuştan ibaret muvakkat teminat makbuz
lariyle bu kabil teahhütlerine girebileceklerine dair ticaret odasından ala
cakları vesikaların ve teklif mektuplarını yukanda yazılı günde en geç eaat 
14 de kadar komisyon riyasetine tevdi etmeleri 18.zım olduğu g~bi postada 
vuku bulacak teahhütlerden mesuliyet kabul edilmiyeceği. 

mazlar. Bunlar, şirketin ·defterlerine gö
re, tahakkuk edeoek haklarına ve umu
mi heyetin kararlarını kabul etmek mec
buriyetindedirler. 

21 - ldare meclisince taahhütlü mek
tupla yapılacak ihtara rağmen, 10 ncü ve 
11 nci maddeler hükümlerine riayet et
meyenler, veyahut şirketin gaye ve mak
sadına, ahenk ve nizamını bozanlar, ida
re meclisi karariyle ortaklıktan çıkarıJa... 
bilirler. Bu karara ancak, umumi heyet
te itiraz olunabilir. 

Y ukanda evsafı gösterilen gayri men
kulün mahkememizce bilmuzayede satıl
masına karar verilmiştir. 11k açık arttır
ması 1 O/Temmuz/942 çarşamba günü 
saat 1 O da yapılacaktır. Bu arttırmada 
muhammen kıymetin yiizde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde en çok arthra
run teahhüdü baki kalmak ÜZeTe ihalei 
katiyesi 1 O gün .sonra 20 temmuz 942 
pazartesi. saat 1 O da iara edilecektir. lıı
tekliler muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu pey akçesi veya bu m.ikdar milli 
banka teminat mektubu ibraz etmek. su
retiyle müzayedeye iştirak edebilecek
lerdir. Şartname her gün talipler tara
fından tetkik edilebilir. Bu gayri men
kul üzerinde heT hangi bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar vesaikleriyle yirmi 
gün zarfında müracaatları laznndır. Aksi 
takdirde haklan tapu sicilinee malfun 
olmadıkça paylaşmadan hariç kalacak
lardır. Fazla izah.at almak isteyenlerin 
942/ 116 dosya nwnarasiyle mahkeme 
baıkatipliğine müracaatları ve şartname
si dairesinde isteklilerin muayyen saatta 
müzayedeye gelmeleri ilan olunur. 

5 - Ekmek bedeli n"ı.üteahhide ödenirken kanuni vergiler harç ve resim
ler ilaveten müteahhide tediye edilecektir. 20 23 26 29 3476 ( 1559) 

İLAH 
MOBİLECİ ESHAF INA CİVİ VERİLECEK!'İR... 
İzmir vııayetlnden : - . 

Vilayet emrine bir miktar mobilya çivisi gönderi.lıniştir. Beledıye hudutla
rı dahilinde mobilyacılıkla iştigal eden ve bu çiviye ihtiyacı bulunan müesse
se ve esnafın iaşe müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 35 13 ( 15 5 5) 

-IV
ARSA VE YAPI 

22 - Kooperatif ortaklarına birer ev 
yaptırılmak üzere, İzmir vilayeti içinde, 
idare meclisince münasip görülecek yer
lerde ve fiatlara kafi mikdarda arazi sa
lın alınır. Teşekkül edecek mahallenin 
toplu bu1unınası ve yapı masraflarının 
asgari hadde .indirilebilmesi için, bu ara
zinin bi rarada ve toplu olarak bulunma
sına çalışılacaktır. Lüzum ve fayda gör
düğü takdirde, idare meclisi, satın almış 
bulundtğu arsalardan bir kısmının sahl
ması veya değiştirilmesini umumi heyete 
teklif eder. 

- SONU YARIN • 

3471 (1554)' 

Sat!lık ev 
1 nci Karataşta 335 nci sokakta 

15 numaralı ev acele satılıktır. Ev 
beş odalı olup içinde elektrik. ve su
yu da vardır. Taliplerin 1nönü cad
des.inde 264 numaralı :fı.rmda emlak 
simsarı Mehmet Saide müracaatla-
rı. 3 - 1 (1546) 

~::,..<:::,..<::><:;:><:;><;::,..<:::::,..c;;::,..<::::><:~.:><.~ 

SAHiFE J 

i LA H 
ESKİ NİKEL 5, ıo, 20 PARALIKLARIH TEDAVÜL 

DEN KALKACAGIHA DAİR-. 
Eski nikel 5, 1 O ve 20 paralıkların yerine dantelli b ir kuruşluklarla bomz 

on parahklar darp ve piyasaya kafi mikdarda çıkarılmış olduğundan eski ni
kel 5, 1 O ve 20 paralıklar 30/ 6/ 942 tarihinden sonra tedavülden kaldınla
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 bulunanların bunlan mal sandığı ile cumhuriyet merkez bankasına 
tepclil ettirmeleri ilan olunur, 18 20 3427 ( 1535) 

İstanbul c. Müddeiumurniliğinden : 
fstanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali yılına ait 2 72. 75 O kilo ekmek ihti

yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 37,412 li
ra 50 kuruş olup muvakkat tenünat 2806 lira 13 kuruştur. Eksiltme 30/ 6/, 
942 salı günü saat 15 te İstanbul Sultan Ahmetteki ceza evi müdürlüğünde 
yapılacaktır. Talipler buna aü şartnameyi tatil günlerinden maada her gün 
mesai saatleri dahilinde mezkur müdürlükte görebilirler. isteklilerin kanuıU 
vesikalarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
mezkur müdürlükte toplanacak komisyon reisliğine numarah makbuz muka
bilinde vermeleri taşradan gönderilecek teahhütlü mektuplann postada ge
çikmesinden bir mesuliyet kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

12 15 18 20 3298 ( 1464) 

Deniz Htll'p ofıulu ve Lisesi lıomııtanlığından: 
l - Deniz lisesi 9 ve 1 O ncü sınıflarile deniz gedikli erbaş orta okulu 6, 

7 ve 8 nci sınıflanna taleıbe kayıt ve kabulüne 1 Haziran 942 tarihinde başla
narak 20/ Ağustos/942 tarihine kadar devam edilecektir. 

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

3 - lstanbul ve Mersin mıntakaları dışından müracaat edecekler, Deniz 
Harp okulu ve liseai komutaııl.ığına veya Deniz gedikli erbaş orta okulu mü
dürlüğüne dilekçe ile müracaat edeceıkler ve dilekçelerinin bir suretini bulun
dul<lan mahallin askerlik şubelerine verecekerdir. Muameleleri askerlik t~ 
heleri tarafından tekemmül ettirilecektir. 

4 - Deniz lisesine isteklilerin bulundukları sınıfın son sınavında her ne 
sebeple olursa olsu'n ibka ve ikmale kalmış bulunmamak ve hiç bir sebeple 
tahsili terketmiş olmamalan lazımdır. 

5 - Deniz lisesi 9 ncu sınıfın 15, 18, 1 O ncu sınıfına 16, 19 ya§ında hulu. 
nanlar alınırlar. 

6 - Deniz Gedikli erbaş orta okulunun: 
6 ncı sınıfına J 4, 17 
7 nc.i sınıfına 15, 18 
8 ncl sınıfına 16, 19 
Yaşındabulunanlıualınırlar. 4 13 20 27 2960 '(1378) 

istanlJul Sıhhi Müesseselel' Al'ttll'ntel ue Elı· 
siltme lıomb~o~Mnlian ~ 

Muhammen fiatı 
Cinsi Azı Çoğu Lira Kr. 

Kesilmiş odun 2 182 31 36 çeki 9 34 
Kesilmemiş odun 1000 2000 çeki 8 82 
Mangal kömürü 3S600 57250 kilo - 11 

M. teminat 
şekli 

2196 83 kapaJi 
1323 - kapah 
4 72 3 2 k.apali 

eksiltmeye kanul-Sıhhi müesseselerin odun ve kömür ihtiyacı kapalı zarfla 
muştur. 

1 - Eksiltme 26/ 6 / 942 cama günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacak.tir. 

2 - Muhammen fiat ve muvakkat teminatları karşılannda gösterilmiştir. 
3 - istekliler şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda görebilirler. . 
4 - istekliler 1942 yılı ticaret odası vesikas.ile 2490 sayılı kanunda yazıh; 

vesikalar ile bu ise yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile ka-ı 
pah zarflarını ihale saahndan bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri. c6244> 10 15 20 25 3239 (1443) 

İzmir DefterdaPlığından : . . 
Mehmet kızı Fatınanın Yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 350 lira 

48 kuruş 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 çıkanlmlftıT. 

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

İzmir Defterdarlığından : 
Hocazade Halil Rağıp ve vezirzade Abdülkadirin yeni şubeye milli emlik 

satış borçlannın temini tahsili zımnında haczedilen Akdeniz mahallesinin bi· 
rinci kordon Atatürk caddesinde kain 317 kütük 77 pafta, 972 ada, 7 panel 
sayıda mukayyet 78 eski kapı numaralı 67-78 numıua. tajlı 80~0 lira kıym~ti 
rnukayyedeli mağazları tahsili emval kanunu hüküml'enne tevfikan 21 gun 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 6/7 /942 pazartesi günü saat t 5 te viliyet idare heyetine müraca-
atlan ilan olunur. 14 16 18 20 3335 (1494) 

.................................. ................................................... : 

i Deviet Demır Y oliarından 1 
=························· ········~························ · ························.I DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODORLVcONDEN: 

Muhammen bedeli 42600 (kırk iki bin altı yüz) lira olan muhtelif eb'atta 
18000 (on &ekiz bin) kilo katranlı ve katTansız adi kenevir halat ile 3000 
(üç bin) kilo kalafa ipi (2/temmuz/ 1 942) perşembe günü saat ( 1 S,30) OD 

beş buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarahn<lan kape)a 
zarf usuliyle satın ahnacaktu. . 

Bu ife girmek isteyenlerin 319 5 (üç bin yüz doksan beş) liralık muv~ 
teminat, kanun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni P 
sa.at ( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine ven;ıeleri lazımdır. 

Bu ife ait şartnameler komisyondan parasız olarak dagıtılmaktadır. 
16 20 24 28 3337 (1517) 

İstanbul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli llk teminatı 

17500,- 1312.50 Darülaceze müessesesinin yıllık ilıtiY1"" 
cı için alınacak 50.000 kilo süt 

30.000.- 2250.00 Darülaceze müessesesinin yllık ihtiya-
cı için alınacak 20.000 kilo kızıl kara
man eti. 

Tahmin bedelleriyle ilk teminat mikdarları yukanda yazılı mevadı gıdaiye 
satın alınmak üzeTe ayn ayrı kapah zarf usuliyle eksiltmeye konuhnuştur. 

Şartnameleri zabıt muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihaleleri 
6 / 7 / 942 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende yapılac~tır. ~ 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ıibrazı lazım ge
len diğer vesikalariyle 2490 nolu kanununun tarifatı çevresinde hazırlayacakla.
n teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
lazımdır. 20 24 29 3 3447 ( 1554) 

2'ıırguiııı C. Müddeiumumiliğinden : 
(Kırk iki buçuk) kuruşa satılması lazım gelen basmanın metresinı (seksen 

yedi buçuk) kuruşa satmak suretiyle milli korunma kanununa aykırı hareket
ten suçlu Turgutlunun Yıldırım mahallesinden Hüseyin oğlu 1318 Do.lu ma
nifaturacı Ali Amanın Turgutlu Asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşması 
sonunda suçlunun 3780 sayılı kanun ve 4 l 80 sayılı kanunun 37 ve 59/ 3 ünc:i 
maddeleri ve T. C. kanununun 76-75 inci maddeleri mucibince neticeden 20 
lira ağır para cezası ve 14 gün müddetle dükkanın seddine ve bu müddet i.çin
de ticaretten menine ve gazete ile ilanına karar verilmiş olup hükılm katileş-
miş olduğu ilan olunur. 3468 ( 1558) 

BUGÜN LALEDE 
3 FİLİM - 2 TÜRKÇE 

1 - Türkçe Heyecan filmi .• 

BUG'UN2'ANDA 
3 ŞAHESER FİLİM BİRDEN 
1-T'ÜRKÇE Kahkaha TUFANI 

İZMİR SİCİLİ TİCARET MEMUR· 
LUÖUNDAN: 

lZMiR SlCiLt TtCARET MEMUR· 
LUö.UNDAN: 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
(Müstamel Jıctrnyon alınacalıtır~.). . . 

VA!'AN FEDAİSİ 
2 - TÜRKÇE NEŞE KAYNAGI 
POLO ŞAMPİYONU 
3 •• ÖLVM YARIŞI 

4 - RENKLİ MİKİ 

HER Kil L 
2 - HARBERT MARŞALIN 

Oynadığı büyük casus filmi 

CASUS AŞIKLAR 
3 - RENKLİ MİKİ (Valt Disney) 

İzmirde Yeni Manifaturacılar çarşı
sında Mimar Kemalettin caddesinde 53 
numaralı Nuri oğlu Enis Sevilin Manifa
tura ticaretini toptan ve perakende su
retiyle yapacağına dair tavzih beyanna
mesi ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4502 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 3469 (1562) 

Mehmet Kayaalp ticaret unvanı ile 
lzmirde Tepecikte Gaziler caddesinde 
235 nwnaralı mağazada perakende su
retiyle keTeste çimento ve sair her türlü 
inşaat malzemesi ticaretiyle iştigal eden 
Mehmet Kayaalpın işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4503 numarasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 3~72 .( 1560) ... 

Turistik yollar idaresi için yapılan eksiltme ve pazaTlık neticesınde ıstenı
len fiatlar layık hadde görülmediğinden alınamamış olan lastilC.siz iki adet 
kamyon satın alınacaktır. . 

Kamyonlar turistik yollar mıntaka müdürlüğü tarafından ~üteh~ssıs b.ır 
heyete muayyene ettirilerek alınacak raporlarla muvafilc oldugu sahıt olanlar 
bak.kında verilecek teklif mektuplariyle 2/ 7 / 942 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 1 1 de vilayet daimi encümenine tevdi edileceğinden alakadarların 
encümene müracaatları. 3435 ( 1553) 



SAHiFE 4 

SiY ASI VAZİYET 
••••••••••••••• 

Günün meselesi 
B. Çörçilin . ye-

ni seyahatı ___ ,* __ _ 

ZAFERt YAKLAŞTIRMAK 
---*----

1 • 
ı c cep-• 

heşart gö-
rülüyor Almanlar B. Çör~ilin Va· 

i g ona gitmesini nasıl 
tefsir ediyorıar?·Boston * 
rad)Josunun Almanlara RUSLAR BU SENE ALMANYA· 

hitabı- YI YERE SERECECIZ DiYOR 
Berlin, 19 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Siyasi mahfiller, Çörçilin ansızın Va

şingtona seyahatini 1ngilterenin yeni bir 
z.ııfıfı telakki ediyorlar. Çörçil, Royter 
Ajansının ileriye sürdüğü dört meseleye, 
bilhassa bunlardan birisi olan gemi nok
sanına bir çare bulamamıştır. 

Çörçilin Vaşingtonda nutuk söyleme
yeceği ve her hangi bir törende yer al
mıyacağı hakkında İngiliz haberler ser
visinin verdiği haber de bunları göster 
mektedir. 

Bu seyahatin sebebi muve.ffakıyetsiz
liklerdir. Buna gemi yoksuzluğu da ila
ve edilmelidir. Vaziyet, daha ziyade bo
ğulmak üzere olduğu için biribirine sıkı 
sıkı sanlan iki kişinin vaziyetine ben-
zer. 

* Radyo gazetesine göre günün en çok 
alaka çeken olayı İngiliz başvekili B. 
Çörçilin Amerikayı ziyaretidir. Bir za
manlar bu çeşit ziyaretler Mihver dev
letleri Liderleri tarafından yapılıyordu; 
bir gün Mussolini Hitlcri ziyaret eder, 
başka bir gün de Hitler Mussolini ile gö
rüşürdü. Bu mülakatlan büyük teşeb
büslerin takip edeceği de söylenerek 
Mihver Liderleri hem askeri ve siyasi 
meseleleri görüşürler, hem de tesirli bir 
sinir harbi yaparlardı. Şimdi bu .gibi mü
Uıkatlar Demokrat - KomUnist cephesi 
Liderleri tarafından yapılmaktadır; Mo
lotofun Londra ve Vaşington ziyaretleri 
esrarlı şartlar nltında olmuştur. Şimdi 
Çörçil Amerikaya üçüncü seyahatini 
yapmış bulunuyor. Birinci mülakat, At
latikte yapılmış, ikinci mülakat Ameri
kanın hari>e girmesinden sonra yaplla
rak Çörçil sammil bir kabul görmüş ve 
mümessiller meclisinde bir de nutuk 
söylemişti. Bu üçüncü mUlakat geçen 
seneki mülAkata göre başka şartlara da
ynnmakta ve durum o zamanki gibi el
verişsiz görünmemektedir. Çörçilin ya
nında kurmay heyeti azalım da bulundu· 
ğuna göre mühim askeri meseleler görü
§ülcccği nnlaşılıyor. 

Londra radyosu ikinci cephe hakkında 
Molotofa verilen vandden bahsederek 
demiştir ki: 

c - Çörçllin. yapılan bu vaadin ne su
retle tatbik olunacağı hakkında müza
kere için Vaşingtona gittiğini tahmin et
mek hatalı olmaz. Aynı zamanda harp 
makanizmasının işlemesi hakkında mü
hinı kararlar verilecektir.> 

ALMANLARIN TEFS1Rt 
Almanlar da B. Çörçllin seyahatini 

tefsi rediyorlar. Almnn radyosu demiş
tir ki: 

c - Bunda şaşılacak bir şey yoktur. 
Şimdlye kadar bin bir tUrlü hile yoluna 
saparak halkı avutan ve aldatan Başve
kil Çörçil için Libyada, Atlantikte, uzak 
<Ioğuda birbirini kovalayan ağır mnğlu
biyetlcr önUnde İngiliz efkarına söyle
necek bir şey kalmamıştır.> 

ALMANLARA BİR HtTAP 
Dün Buston radyosu Almanlara Ame

riltan uçaklannın gittikçe daha büyük 
mikyasta harekete geçtiğini hatırlatmış 
ve şöyle demiştir: 

c - Rusların daynnmasın1, lngiliz 
Amerikan harp istihsalatının çoğalması, 
nihayet Alman milletinin maneviyatının 
kırılması, harbin müttefikler tarafından 
kazanılacağına en bUyük bir delildir. 22 
Haziran Rus harbinin ilk yıldönümüdür; 
bakalım Hitler ne yalan uyduracaktır?> 

.AMtRAL HORT1 74 YAŞINDA 
Macar hükümct Naibi Amiral Horti 

74 yaşına girmiştir. Başvekil B. Kallay 
bir nutuk ile Naibi övmüş ve Macar mil
letini en kara günlerden bugüne getir
diğini, Macarlann bugün büyük bir har
be girmiş bulunduğunu, değerli mütte
fiklere ve kuvvetli bir orduya malik ol
duğunu ve haklı bir dava peşinde koştu
ğunu söylemiştir. 

ÇlNLtLER TERK EDtLM1Ş! 
Tokyo radyosu müttefiklerin Avrupa

da ikinci cephe kuracaklarından bahse
derken İngilizlerle Amerikalılann bu 
ikinci cephe gayretleriyle Çung Kingi 
kendi başına yalnız bıraktıklannı söy
lemiştir. 

_____ ,,_..,,Cl...,._------
a d · • ö · e ler 

Çel< iş ve gil·zıerce 
gönder· iş.-
Pra~. 19 (A.A) - Resmi tebliğde bil

dirildi iine göre Haydrihin öldürülen 
katilleri Çek milletindendir ve İngiliz 
tayyarclerı tarafından himaye altındaki 
topraklara indirilmi )erdir. 

* 

-*-Londra, 19 (A.A) - Sovyet sefiri 
Maiski Alman - Sovyet harbinin bir se
nelik plançosunu yaparak demiştir ki: 

- Harbin birinci yıldönümü arafesin
de Kızıl Ordu her zamankinden daha 
kuvvetli bulunuyor. Kızıl Ordu Hitler 
Almanyasını 1942 de yere serıneğe ha
zırlanıyor. Zafer gününü yaklaştırmak 
için en iyi bir çare 1942 de ikinci cephe
nin açılmasıdır. Molotofun Londra ve 
Vaşington seynhıı.tlerinde Sovyet Rusya 
İngiltere ve Amerika bu hususta muta
bık kalmışlardır. 

-----~--...,._ ___ __ 
T S BEYİ ÖLDÜ •• 

Tunus, 19 (A.A) - Tunus beyi bu 
snbah ölmüştür. Yeni beyin tahta geç
mesi merasimi bugün saat 19 da yapıla
caktır. 

----
Ba ı S b standa 

üsademele 
azalmış ••• ___ ,* __ __ 

HALK TA TEDHiŞÇiLERi 
ALEYHİNDE iMİ Ş 

-*--
Belgrad, 19 (A.A) - Gazetelere göre 

batı Sırbistanda Bolşevik tedhişçilerinin 
faaliyeti azalmış ve bu bölgede vaziyet 
normal hale gelmiştir. Halk, Bolşevik 
çetelerinin temizlenmesinde resmi ma
kamlara yardım etmiştir. 

Riom muhaherne i 
tehra,. başıamı~o •• 
Vişi, 19 (AA) - Yarı resmi bir 1eb

liğ Riom muhakemesine iki aya kadar 
tekrar başlanacağı hakkında Alman rad
yosu tarafından verilen bir haberi ya
lnnlamaktndır. Son celseslııi paskalya
dan evvel yapan Riom mahkemesinin 
vaziyetinde değişiklik yapacak yeni hiç 
bir şey yoktur. 

a -

Amerifıan el: iğ. i al· 
yan donanmasının nası! 

lıaçtığanı anlatı~or •• 
Vaşington, 19 (A.A) - Perşembe gü

nü neşrolunan Amerikan tebliği: Akde
niz sahasında Amerikan ordusuna m<>n
sup ağır bom'ba uçnklarının İtalyan filo
suna yaptıkları son taarruz hakkında 
tafsilat gelmiştir. Bu hava kuvveti 24 B. 
tipinde ağır bomba tayyarelerinden mü
rekkepti. Amiral Hadersin komutasında 
lbulunan bu teşekkül Britanya donanma
sı ve lngiliz hava kuvvetleriyle sıkı iş
birliği halinde İtalyan filosuna hücum 
etmiştir. 

15 Haziran sa:bahı İtalyan Litoryo ve 
Kavur zırhlılariylc bir çok kruvazör ve 
destroyerlerden mürekkep bir İtalyan 
filosu karşıya çıktı. Bunun lngiliz gemi 
kafilesine hücum için yola çıktığı anla
şılıyordu. Uçaklarımızın hücumları İtal
yan zırhlılarına tevcih edilmiş, torpil 
bombalan isabet ettirilmiştir. Amerikan 
uçaklarının bu hücumu karşısında İtal
yan filosu kaçmağa mecbur kalmıştır. 
Uçaklanmız şiddetli, fnkat müessir ol
mıyan bir topçu ntcşiyle karşılaşmış ve 
üslerine dönerken Alman Messersmit 
tayyarelerinin taaıTUzuna ul,'Tamı°Ştır. 
Bir düşman avcısı düşürülmüştür. 
Uçaklanmız ciddi hasara uğramadan 

üslerine dönmüşlerdir. Mürettebat ara
sında kayıp yoktur. 

Diğer bölgelerde bildirilmeğe değer 
bir şey olmamıştır. ____ ...,._~...,._ ___ _ 

eJı ;12a s lai'ın a 
bir Hor11Jeç 
v puru atı Bldı •• 
Vaşington, 19 (A.A) - Bahriye na-

zırlığının perşembe günkü tebliği : 
Meksıka körfezinde küçük bir Norveç 

şilebi torpillenerek batırılmıştır. Kur
tulan mürettebat körfez limanlarından 
birine çıkmı!=ôtır. 

Radyo gazetesine göre İngiliz mahfil- --•.-""'A.Ai"O---
OrVeçte Ku·s ing 

YENi sm 
Bulgarlar iKiNCi CEPHEYE DOGRU 

--*-- *-----
Vurguncu - Almanlar 
luğu ihanet da hazırlık 
sayıyorlar yapıyor 

~----*----
uğ day fiyatı diğer 

maddelerin fiyatına 
esas tutuluyor 

Sofya, 19 (A.A) - Bulgar ticaret 
nazırı B. Zahariyef bugün radyoda söy
lediği nutukta fiyat ve iaşe meseleleri
ne temas etmistir. 
İSTİHSAL VE İSTİHLAK 
Ticaret nazırı demiştir ki: 
• - Umumi menfaatlerin şahsi men

faatlere üstünlüğünü kabül etmek la
zımdır. Hükümetin fiyat ve ia~c işleri 
üzerindeki kararları da bu esasa dayan
maktadır. Bunun iç!n devlet bütün istih
sal ve istihlak L'}lerini ve maddelerini 
kontrolli altına almıştır. 

Vurguncuların, halkın menafii ile oy
nıyanlann ağır cezalara çarptırılması 
kararlac:tırılını'itır. Gayri mesru zengin
liğin vatana ihanet clinnü gibi cezalan
ması lazımdır. 
FİYATLARDA. ESAS 
Buğday fiyatı, diğer madde ve mahsu

latın fiyatlarına e<;as olacaktır. 436 mad
denin fiyatları bu esas içind~ tcsbit 
edilmiştir. • 
Nazır ekonomik durum yeniden tan

zim edildiği sırada bilfımum memur ve 
işçilerin ücret ve maaşlarına yüzde 15 
zam yapıldığım dn söylemiş ve çok ço
cuklu, kalabalık ailelere para ve ev ki
ralannm verilmesi de alınan tedbirler 
arasında olduğunu sözlerine eklemiştir. 

r.o"".,...,,...,..~~..,..~~..,....,..ArJ.Xr..co"'..ıC'. 

iT ları ı-1 
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a 1 
~ Bu ,--,,-ı-a_y_:v_ar_e_ıer § 
§ ısı an uçup o· 
~ an a17a güdebilayors 

Rndyo gazetesine göre dün Boston

1
~ 

radyosu Türkiyeye inen Amerikan 
tayyarelerine de temas ederek de
miştir ki: 

• - Mısırdan uçarak Romanyaya 
kadar 700 mil mesafe kateden bu S 
tip tayyarelerin ıx-k büyük ış göre- ~S 
ceği nnln!;ılmıştır. Bunlar Akdeniz 
muharebelerinde bir İtalyan kruva
zörüne 15 torpil isabet ettirmiştir .. § 
Hakikat şudur ki Amerikalılar bu S 
tayyarelerle hakkiyle iftihar edebi- 8 

~ lirler, istikbalde bunların rolleri de ~ 
büyük olacaktır.• _J, 
Jef'~J"~..0-J:r/J'"J"~.Q"..C"'..;"'J""~J"..O. ... 

us ar lnµ;·ıtere ile 
yapılan nıuahetleyi 

tasdik ettiler 
-------*---

Radyo gazetesine göre Rus - İngiliz 
muahedesi Kremlinde B. Stalinin buzu· 
runda toplanan Sovyetler şurasında tas
dik edilmiş. B. Molotof bir nutuk söy
liyerek muahcdenin önemini ve değeri
ni bildirmiştir. 

(Bn tarafı 1 inci Sahifede) 

AMERlKADA HEYECAN 
Vaşington, 10 (A.A) - Çörçilin fini 

syahatı büyük bir heyecan uyandırmış
tır. Pas'fik konseyinde aza bulunan bir 
Na7.ll' bile, ancak gazete okuduktan son
ra bunu haber aldığını söylemiştir. 

Çörçilin hangi vasıta ile geldiği sıkı 
bir surette gizlenmektedir. 
GöRüŞMELER BAŞLIYOR 
Vaşington, 19 (A.A) - Görüşmelere 

bugün başlanacaktır. 
Vaşington, 1!) (A.A) - Beyaz sarayda 

bu gece (dün gece) bir toplantı yapıla~ 
caktır. 

Londra. 19 (AA) - Mister Çörçilio 
ansızın Vaşingtona gittiğine dair olan 
hnber bu sabah gazetelerin saat iki ta
bılarında büyük başlıklarla çıkmıştır. 

Halbuki gazetelerin mülhakata sevke
dilen daha evvelki ilk baskılarında Lib
yndaki durumun iyi olmadığı hakkında 
haberler vardı. 
İKİNCİ CEPHEYE DOGRU 

---·*---
HALK BELÇiKA, FRANSA SA· 
HILLERINDEN ÇIKARILIYOR 

---*·--" 
Londra, 19 (A.A) - Royter Ajansı 

Fransız hududundan iStihbar ediyor: 
Haber alındığınn göre Almanlar Diyep 
ve Bolonya sahilleriyle Belçika kıyılan 
boyunca bulunan bölgelerden sivil halkı 
boşaltmak emrini vermişlerdir. Bu emir 
sivil hallcın İngiliz hiicum kıtalanna yar
dım etmelerine engel olmak emeliyle ve
rilmiştir. ----·------İngilizler bir İspanyol 
vap runu Cebelütta· 
rığa götürdüler .. 
Elceziras, 19 (A.A) - Bir İspanyol 

vapuru İngiliz harp filosu tarafından 
durdurulmuş ve Cebclüttarı[Ja götürül
müştür. 

p r-
-

çok? 
-----*---

LO DR DA DURUM ELVE~ 
R I ŞLI GÖ~ULOYOR 

-..fr---
Londra, 19 (A.A) Avustura1ya 

Basvekili son nutkunda Mihver denizal
tılarının batırdıkları vapurların yeniden 
yapılanlardan fazla olduğunu söylerken 
vaziyeti hususi şekilde mütalaa etmiştir. 
Halbu ki hüktim, seçilen devre göre de
ğişir. Umumi bakıma göre durum elve
rişlidir. Amerikan sanayiinin müthiş hı
zı snycsinde de vaziyet daha ziyade yola 
girecektir. 

GEl\HYE İHTİYAÇ VAR 
Londra, 19 (A.A) - Çifrçil ile Ruzvel

tin görüşmelere başlıyacakları şu sırada 
Taymis şu yazıları neşretmiştir: 

L-tihsal savaşını kaz.anmaktayız. Fakat 
nnkliyat işi halledilmemi!;tir. Gemiye ih
tiyaç vardır. Amerika günde vasati iki 
~mi yapmaktadır. Bu rekor da kırıla
caktır. 

Kahire, 19 (AA) - Alman zırhlı 
kuvvetleri İngiliz kuvvetlerini Lihyo 
hududuna dof.'ru çekilişini takip etmek
tedir. Faknt dün akşam heniiz hudut 
mevzilerine varmış de~illerdi. Bu mev
ziler bir müddetten beri hazırlanmış bu
lunuyor. Coğrafya balomından durum 
geçen son tesrindeki İngiliz taarruzun
dan evvelki durumun aynidir. Şu fark
la ki şimdi Libya çölünde müttefiklerin 
seyyar kuvvetleri vardır. '.Almanlann 
vaktiyle Mısıra karşı kuvvetli mevzileri 
varken b ıgün yoktW". Tobruk çevresi
nin müilafaacıları simdi kuşatılmıs bu· 
lunuyor. Doğuya giilen sahil yolu kesil~ 
miş ve Gambut düşmanın eline geçmi~· 
{ir. MüttC'fiklerin Gambuttan çekilişi ve 
artçı muharC'beleri sırnsında iaşe ve 
petrol depolan tahrip edilmi§tir. Şu un
da mihver kuvvetleri Tobruka karşı bil
yük bir baskı yapmamaktadır. Mihverin 
esas kuvvetleri doğuya Eladem isitka~ 
metinde ilerlemiştir. İngiliz kuvvetleri 
stratejik ehemmiyeti olan Halfnya geçi
dini tutmaktadır. 

----~ llNW--~--

rt a rfı İngiliz tebliği 
Kahire, 19 (AA) - Hava kuvvetleri 

karargôhının teblil,ti : İngiliz hava kuv
vetlerinin Birmanya üzerindeki faaliye
ti mevsim f ırtınalan yüzünden az ol
muşsa da Blenheim tipindeki bomba 
tnyyareleri 18 haziranda Akyabı alçak
tan bombalamL~lar ve miltralyöz ateşine 
tutmuc;lardır. Tnyyarelerimiz tanrruzln
nnı şehrin askeri hedefleri üzerinde 
toplamı§tır. Limandaki rıhtıma da taar
ruz edilmis ve büyük bir depoya tam 
isabet olmustur. Biitün tayyarelerimiz 
bu hareketlerden dönmüştür. 

---o----
Fin 'Jf'eblBği 

20 Haziran cu 1942 

Mecliste dünkü müzaltereler 

150 milyon liralık istik
raz akdi kabul edildi - .. .. .... ______ , ________ _ 

Köy oııuııarı ve enstitüleri teşlıilôtlandırma ıa• 
yihası tasdilı olundu, Maarif velılli teşelılıür etti 
Ankara, 19 (Telefonla) - B. Millet KÖY ENSTİTÜLERİ 

Meclisi bugün (Dün) tatil karan ver- Bundan sonra köy okulları ve ensti· 
~ekle biten toplantısında ruznamesinde- tüleri teşkilatlandırma kanun layihası
ki bazı maddelerin ikinci ve bazılannm nın ikinci müzakeresi ikmal edilmiştir .• 
birinci müzakerelerini yapmıştır.. Baz.ı Müzakerenin sonunda maarif vekil B. 
kanunları da müstaceliyetle göüşülerek Hac;an Ali Yücel kültür hayatımızda 
kabul etmiştir. Bu arada 150 milyon li- mühim bir rol oynıyacak olan bu kanu
ralık Milli müdafaa istikraz layihası da nun kabulünden dolayı teşekkürleriol 
müstaceliyetle müzakere ve kabul olun- meclise bildirmiştir. 
muştur. '.AFFEDİLEN MAHK'ÜMİYETLER 

Maliye vekili B. Fuat Ağralı bu mU- Yüzbaşı Avni Özkalyoncu ile üst teğ-
nasebetle söz alarak milletimizin tasar- men Cihat, üst teğmen rut.it, üst teğmen 
ruf bonolarına gösterdiği alakadan sita- Suavi ve Mevhibe Özkalyoncu, öğret• 
yişle bahsetmiş ve bir milli müdafaa is- men Emine ve Fahriyenin mahkfun ol- ' 
tik.razı akdinin sebeplerini anlatarak bu dukları eczaların affına dair mazbata da 
tahvillerin temin edeceği menfaatleri bugünkü mecliste konuşularak kabul 
anlatmıştır. edilmi~tir. 

Namık Kemalin eserjeri basılacak 

ürk Tarih Kurumu çok 
güzel bir karar verdi 

Büyüfı şôirin 11arisleri e ııerindelıl bütün eser ve 
müsveddeleri Jıuruma teberrü ettiler-

Ankara, 19 (Hususi) - Türk Tarih 
kurumu büyük vatan ştıiri Namık Ke
m:ılin külliyatını ve bütün yazılarını 
ne~e karar vermiş, bu konu üzerinde 
çr.Jışnıalara başlamıştır. 

Bunu haber alan Namık Kemalin va
risleri, ellerinde bulunan büyük vatan 
şairi Namık Kemale ait bütün eserleri 
ve müsveddeleri kuruma teberrü etmi~
ler ve telif hakkını da kuruma devr.:.
mişlerdir. 

Namık Kemalin veresesinin kuruma 
verdikleri kitap ve yazılar arasında İs
lfun ve Osmanlı tarihi, ~ Nevruz, 
Cezmi, Celfilettin Harzmşah gibi eserler 
ve müsveddeleriyle Namık Kemalin iki 
divanı, bir şür defteri, Cezminin 129() 
tarihinde basılmış bir nüshası, 46 sahi
felik Koçi bey layihası, bir kaç muhbir 
ve Hürriyet gazetesi vardır. Kurum, ta· 
rihe mal olmuş bu büyük şairin verese
sine teşekkür etmiştir. 

akil vasıta an ya ında 

eş a~ dı ılıyor 
Ankara, 1!) (Telefonla) - Memleketin nakliyat ihtiyacını kolaylıkla karşıla

mnk üzere bütün nakil vasıtalarının teşkilatlandırılmasına pek kısa zamanda 
başlanacak ve bu iş emniyet altına alı nacaktır. 

~>'-~><::~~~~~y;,,:~7':>"<.:?<::::~:.<:::...:.:::.<;;:::..<:::::..<:::::..<::ı..<::ı..<::ı..<::ı~~~-<::::>-c::::> 

l'ir. general 
lstanhulda bir 

Kadri Raşidin kızı dün 
kazaya kurban gitti 

--------------------
İstanbul, 19 (Yeni Asır) - Maruf 

doktorlarımızdan General Kadri Raşidm 
18 yaşındaki kızı Azade feci bir kaza 
neticesinde ölmüştür. 

Zavallı kızcnğız babasının Anravut
k.öyündeki köşkünde Generale ait nadi-

de bir tabancayı merak ederek eline al
mış, ötesini berisini karıştırırken silah 
ateş almış ve çıkan kurşun başına isabet 
ederek ağır surette yaralanmıştır. Has
tahaneye kaldırılmışsa da kurtarılrunı
yarak ölmüştür. 

1 k Avrupa treni lstanbula geldi 

Yüfı Jıatarıarı da iıleıneğe baııamalı ··zere ... 
tstnnbul, 19 (Yeni Asır) - Arda ve cisi de vardır. 

Meriç köprülc-rının ·tamirinden sonra Avrupa - İstanbul Marşandiz trenleri 
ilk Avrupa treni şehrimize gelmiş, 33 y nin de bugünlerde iş1emeğe başlıyacağı 
olcusunu Sirkeci istasyonuna indirmiş- bildirilmektedir. I...Uzım gelen b!itün ha 
tir. Yolcular arasında bir Alman gazeh .. '- zırlık1ar tamamlanmıştır. 
~'~~~''><:::>-<::>-<::>-<::>-ı::::>'c:::::>'c:::::>'c:::::>'~~~:;:::..c:;:::..c;::ıı 

imanlar Mısır 
hududun an 

başına 

hava üstünı··-
p we skürtüldü ~Ü kafi değil 

----* *·---
INGlLIZLER CENUP CEPHESIN ŞiMALi AFRIKADAKI SON O· 
DE OE f !~L!YET GÖSTERDi L YLARIN VERDIGI DERSLER 

Londra, 19 {A.A) - Tebliğ: 
Mı.sır hududundan kalkan seyyar kuv

vetlerimiz düşmanı sahil bölgesine püs
kürtmüştür. 

Cenup bölgesinde kıtalanmız Uç tank 
tahrip ebniş1 aynca da dört tank hasaı..ı 
u[.tratmıştır. 

V KABİNE i 
T PLANIYOR •• 
Vişi, 19 (A.A} - Nazırlar meclisi 

mareşal Petcnin reisliğinde toplanacak
tır. 

Londra, 19 (A.A) - Deyli Meyil ga
zetesinin muhabirinden: 

Son htıdiseler hakkında elde edilen 
haberlerden nnlaşılıyor ki son günlerde 
yalnız yakın şark durumuna değil, hat
ta diğer cephelere de tesir edecek hadi
seler çıkmıştır. Hava üstünlüğünün yal
nız başına kfıfi gelmediği görülmüştür. 
Rommel, cesur ve dirayetli bir hareketle, 
hava üstühlüğü yardımı olmadan Alman
ların nasıl muvaffak olacağını göstermiş
tir. Romınel, hazırladığı geniş ölçülü na
kil ve levazım hazırlığı kolaylıkları ile 
üstünlük kazanmıştır. 

--o---leri Haydrıhin katillerinin bulunduğuna 
inanmıyorlar; katillerin bulunması hak
kında verilen mühletin bitmesi dolayı
siylc Almanlar işin içinden ç.ıkmak ve 
ruiltemadi idamlara ara vermek için bu 
suretle hareket etmislerdir diyorlar. 

--o----

aıe~~ o:aol ı artıyor 
Londra, 19 (A.A) - Norveç Tel

graf ajansının bildirdii,'tle göre Almnn
lar Norvcçte Kuisling aleyhtan cephe 
ile miıcadele için günde 180 bin do-

Çörçilin Vaşingtona Avrupada açıla
cak ikinci cephe için gittiğini gösterecek 
deliller vardır. Gazetelerin coğu yalnız 
seyahati haber vermekte, fazla tafsilat 
vermemektedir. Yalnız bir kaç gazete 
eldeki haberlere dayanarak bu seyahrıt
ten bir netice çıkarmağa çalışıyor. 

Taymis tefsirler için biraz daha belt-
lemeği muvafık buluyor. 
DEYT..İ TELGRAFIN TAHMİNLERİ 
Deyli Telgraf ise diyor ki: 
11Almanyayn Avnıpndn tanmw: birin· 

ci planda yer nlacaktır. l\lister Çörçiliu 
yanında gitten kurmay heyetine bakı
lırsa. kara hnrekctlerinin bac;hca miiza· 
kere mevzuu olnc::ığı sanılmnktndır. Bu· 
mınla beraber harbe nit her sey görii ii· 
lccektir. Knnaatiınizcc Çörcilin bu seyn 
bati sırnsında harbin bütün mc~"lelc · 
halledilecektir.• 

He1sinki, 19 (A.A) - Finlandiya teb
l;ği : Knreli :ı,erzahuun doğu kısmındn 
dlişman topçu hazırlığından sonra mev
zilerimizden b!rine taarruz etmiş ve ilk 
siperlere kadar ilerlemişse de kısa bir 
savaştan sonra geri atılmıştır. Aunus 
berznhında topçumuz bir düşman bölü
ğünün taarruz tC'sebbüsUnü kırmıs ve 
yeni yapılan dü!;man sahra mevzilerini 
r-~r hasara uğratmıştır. Doğu cephesin
de kc if taarruzlarının her zamanki fo
cliyet! olmu!':tur. Dün öğl den onra ı.ıv 
tayyarelerimiz Ladoga golü üzeı inde P~ 
' tipinde altı dü~man pike tay}'arc ine 
hücwn etmiştir. Düşman tayyarelerinin 

sayıca Ustün1iiğüne rağmen düşman 
uçuşunu yarıda bırakmağa mecbur ol
muştur. Üç Dilşınnn tııyyaresi nğır ha
sara uğrtımıştır. Bizim tayyarelerimiz 
de mütenddit isabetler almışsa da Usle-
1 ine dönmüşlerdir. 16 Hahizanda Svir 
üzerindeki hava muharebesine düşma
nın Mig tipinde bir nv tayyaresi daha 
kaybetmiş olduğu anlaşılmı!5t1r. Son 24 
;aat icinde Finlandiya körfezinden ha
rı:kct ed n dü man müteaddit akmbr 
y~p nı ve Kotho çevresinde tehlike iş:ı
rctleri verilmiştir. Bomba atılmaı~tır. 

v AGI 
. RfiL V 

Londrn, 19 (A.A) - Manş kıyıların
da bir düşman bomba uçağı düşürül· 
müştilr. Bildirilmeğe değer başka bir 
şey yoktur. 

ÇlE 1 

Otlnvn 19 (AA) - Hollanda krali
çe , Vıll lm n hay tının ille hava seya
hat n ~ r k 18 ha nda bur .. ya r,el
m tır. Bugün K nada ba v k li l\fa
kenzi tarafınd n kabul edilecektır. 

lar kaybediyorlar. 
İ çi "ınıfından bir çok kimseler 

Kui ling partisinin dürüst hareket et
tiğinden !;üphe etmeğ baslamışlardır. 
Bunun sebebi g rç klesmiyen vaitler
le aldatılmalnr dır. Norveçın bugünJ..."'ii 
clurumu h r zamnnkindC'n daha fena
dır .. 

lm yaya en ~oh Pa• 
Bsten - ç • jy~r •• 

Faris, 1!) (A.A) - Almanyaya giden 
Fransız işçilerinin en çoğu Pariste kay
dedilmiştir. Şimdiye kadar gitmiş olan 
150 bin i~çinin 99 bini Parislidir. 


