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Esas kuvvetleri ku
şatmak teşebbüsü

nü başaramadılar B. Ruzvelt ve B. Çörçil meıhu1" Atlantik müldkatlan eMMlftndcı 

* Mihverin SluastopoldalıUeP tes
lim olmaJıtansa ölmeğe 
JıaPar WPdUeP • RaPJıof 
ue Smolensfıte d......,,._ 

Yeni mahsul alınıyor 

-•- ilerlemesi 
Sayın IHqueJıUln öğüt• Moskova, 20 (A.A) - Harkof çevıe-

lef'lne uyaralı IJol eJılm durduruldu slnde bir ırmağı, askeri önemi olan b:r noktada geçmek için düşmanın yaptığı 
yapanlar IJundan ZG• teşebbüs mareşal Timoçenkonun kuv-
PGl'll pllmamaJıdlPIGI'! * vetleri tarafından akamete uğratılmış

tır. Almanlar mühim piyade ve topçu 

VekAleiten dtln 
ıaıımat celdl 

Unut11Jm•m•ıtır, yurtta yiyecek sıkın- Donanma Tobrukun kuvvetleri kullanarak Sovyet birlikleri
mı baş ıösterdiği vakit zamanında ted- ne hücum etmişler ve bir "kesimde ırma-
bir almağı gerekli bulan ~~et geniş müdafaasına yardım ğa kadar sokulmuşlarsa da 1500 ölü ve 

ZaldPed IJlplflılet'I namına yapdacalı ~acd· 
ta satıcıya 1Jlp neul malıl»az uePUec:efı-

ölçüde •istihsal seferberligı• açmış, yaz- yaralı ile pek çok malzeme kaybebn~ Vali vekili B. Nuri Atay, Belediye 
bk ekinlerin bol olmasına bilhassa önem d • k • b • lerdir. Bunların arasında tank savar top- reisi B. Reşat Leblebicioğlu, dün refa-
vermişti. Sayın ~vekilimiz yüksek e emıyece gı I lan da vardır. Irmağın ismi bildirilme- katlerinde iaşe müdürü B. Fahri Tok-
otoritesiyle çiftçilere hitap etmiş. onlan . . -L_ • t• makçı oğlu ve Toprak ofis müdürü baJ 

- mışır. 
ekilmemiş bir karış toprak bırakmama- İ Dizi _._ ,..0 .._ .. Aı İlk hakkında 1 ha Seyfi olduğu halde Bornova ve Buca 
ia, hele patates ekimine elden geldiği ng er... A ur~U muharebeler ge en - nahiyelerindeki mahsul durumunu tet-
bdar .. ok yer ayınnagv a .... lh-··tı.. ınödafaa edip etme· berlerde, Doneç nehrini geçmek için 

'Y 3-AAUU9 buna benzer bir teşebbüs yapıldığından kik etmişlerdir. Bomovada yetişen ar-
Türk köylilsil hükümet başkanının bu meğl dljfündüJılePI bahsedilmektedir. Bu teşebbüs ordunun padan 12 ton, Bucada yetişen buğday-
~ kaqıhksız bırakmamış, onun 1 d ed f dan da 12 ton satın alınacaktır. İstihS'!ll 
:.ı~ ~, .. 1-!....8 hemen u~. uştur. öy- . an Cif ""OP.. . . esas kuvvetlerini kuşatmağı h e tut- iftçil . 
uvgau .,,. ... ucrw -~~· •ı Alın l lk' mikdarına göre mütebakisi ç' · erın 
le umuluyor ve öyle görülüyor ki bu ~· ~. (A.A) - Orta şar~ İngiliz makta idi. Bu plfuıı an ar evve 1 kendi tohumluk ve yemeklik ihtiyacına 
)'il bütün toprak mahsulleri ge(en yıl- teblığı: İngiliz aeyyar kuvvetlen, doğu- Harkof muharebelerinde tatbike başla~ aynlacaktır. 
dalda ·· önemli ilçilde artmış ola- ya doğru başlıca iki kol olarak ilerleyen mışlardır. 

e rore düşman birlikleriyle dün muharebeye Harkofta muharebenin şiddetini mu-
caldır. . .. . . tutuşmuşlardır. Bu kuvvetler ilerleme- }ıafaza ettiği bildiriliyor. Bütün bu hU-
Şlmdlden ortada, eşı gorillm~. bır !erini muvaHak~'l!Q. .olW- -- (S.... Saı.ile 4, Siilaa $ l•>l 

........... ftllhr. Bapekilimiz ba mit, ~' '1Ze kadar ~ 

........ ,. ~ ~~ laftıktan...... d6nm0Şfer- llllCIDODDIHMllSODINHICDIODINHICISMllllOar::ıD1r::ı1Gr::ııoacıı:ııııcı::ıcaıocaııır::ı~x.oor11 

~bu onun e.eridir. KöylGlerbnbı dir. M•ııA ş ı• • 
h zengin gıda maddesinin ekimine teş- TOBRUK öNONDE ALMAN ı ı e ımız 
Yik eden odur. Köylü de onun sözüne VE 1TALYANLAR 
inanarak w iiütlerine uyarak bu ziraa- Kahire 20 (A.A) -Royterin 8 inci ordu dün lnmliz el• 
ti bir vatan borcu gibi yapmıştır. nezdindeki muhabiri bildiriyor: ,~ • 

Vatan borcu gibi sözünü gelişi -güzel (Sonu Sahile 4, Sütun 2 de) ÇiS• •111 ı• kabul 
lmllannuyoraz. Gerçekten böyle oldu- ------------· 
lunu biz bir çok ömekleriye zamanmda RUS ll .. 11 HARBi d 
rördük. Hiç patates ekimi yapmamf!! • RHtn buyvr ular 
bölıeler bile bu işe bezendiler. Tohum- *· 
hık patates bulun•maz oldu.•- ss 1m- ı·vastopol mşa kadar tohumluk patates satın aha- Mülc1Jıafta llarldye 
mış ve topnıla aemuhnUştör. Bazı çift· ueJıUI de llazlP 

( Sahife 4, Sütun 1 ele ) 

BiR fEBl~ _,.__ 
Bakliyat azaı __ ı 
satış fiyatlan 
tesrit olundu 

-*
KUPUfasaJya, merdmefı 

noflut ue IJalılanın 
yeni fiyatı,.,.._ 

Ankara, 20 (A.A) - Ticaret vekile-

RunMm B4peJcil muavini ve propa
p4a Ncı.nn Jrlifel Antonesko 

HARP VE BiZ 
* Siyasetimi· 

pıenten o nJdt bu işin bu kaiar kirlı •• 1 •• d b IJaJundU.. . :. ~ ~ ==ız cı:: o um ar e• Ankara, 20 (A.A) - Reisicümhur 
....... ,~ ~kin atyen o .. Bizi İsmet İnönü bugün (Dün) saat 16.30 

tinden tebliğ edilmiştir: • H d L 
.Madde 1 - Bütün bir 11;1ahsul mevsi- zı mu OT a a-

mı devamınca cart olmak üzere, geçen 
da Çankayadaki köşklerinde İngil--a-!l= 7.a':~:;ca~..:..:: sı· altında tere büyük elçisini kabul buyurmuş-

.~"'!·~ ~ca lardır. Mülikatta hariciye vekili B. 
-·--.~-.ve~ ve onun Şükrü Saracotlu da hazır bulun-
•• hflldlmete kıvanç payı ~· -*- muştur. 

sene bakliyat zUmresine dahil olan mad
delere mUstahsil bölgelerde konulan 
azami satış fiyatlarının yeni mahsul hu
bubat fiyatlan nlsbetinde tesblti karar-

(Sonu Sahife Z, Siitmı 1 de) Diler payı da Türk köylüsüııe AlrnanJal'a göPe uazlyet ••ıs6ol ............... ooo.x w11mza..-W:.:.. ~ IJöyle, inglllzlef'e -A-----.-----
,. .......... )lsbDkl bdar lq981- gellnc:e- SON ASKERi v AZIYET 

(Şoim s.lafte 2, 8ltma 8 Ü) Berlin, 20 (A.A) - D. N. B. Askert 

..._._ __ _......,..., ____ ., bir.J:~~~ıc:~poldaSiber-Al . 1 ''T b k 
lzmir valiliğine. :r:::;:;~1l:='. :~~;~ ~:; man arın o ru ,, a .. ~-·7 ~!':r~~=-·T=~ yu··klenn ... esı· muhtemel ..._~ 1.-..al Almwnl•r llmana ve şehre hikim yerle- & 
~......-·· ~ 30 ~) _ Abb- ri ele= bulunuyorlar ve şehir 

lliı1M ~~ nlDtllne ~rııır· ........ Sınolendıte tCICll'l'llZCI ıf!ffller. '"'"" .... ~a ıimUail Ilı baş mil· Bedin, 20 A.A) - Alman tebliii: 
sabf:i OiieY, a umumt 81,.._ıtOJ ısııaıp SıMmoy& koyu- nüz tafsUtiı yoJı ·Alman tCICll'l'llZll ne zaman 

mUf~ bq . mGpvlrliline Te· Dun ıtm•un+ ~uaaa. dUpnan dökün- Radyo gazetesine göre Romelin inat-
1.WıtiıııA ftliıd· $alim, vekllet tefti§ -ı.:....; .,a..,._, edi • il.dl•- •• • 1rft~ft d •-gın· 2.:a. lfl.ıı..:I ~ Seyfi tülerlnln ~ ,_vcuu yor. Bır top çı ve uım.ıu strateJısı ACll&9"'ın a .uı z 
·~ asue • çu mevzii ve ~ tamir havuzunun ild ordusu kuvvetlerini büyük ölçüde kap-

. ~~ ••• ,,.. ,..,. • "' yanuıda buJ;~~ ele geçiıilnıi§tlr. tırmadan Kaputzo mevzilerine ve kıs-
(Saıim 011111W t, Stltaa t da) men de T obruk köprü bqma çekilmek-

todir. Romel kuvvetleri bir taraftan çe
'klıen İngiliz kuvvetlerini takip ebnekle 
beraber, ibr taraftan da T obruğu sıkıt
bımlıktadP'. Oç baftadanberi devam et
meltje olan mu muharebede şüphe yok
tur ki her ilıcl taraf ta malzeme ve insan 
bekımanün aiır kayıplara uiramııtır. 
Almanların bütün kuvvet ve kabiliyet
leriyle taarruz ettkileri w mada Libya 
cepbealni yakın bir zamanda ve tama
.Vle tuyik etmelerine İlnlin yoktur. 
Vuiyet böyle olduiuna aöre yıpranllllf 
ve yorubnut kuvvetlerle ve ikmal zo11-
luldan brpauu:la taarruz hareketlerinin 
denmı da eü9 göflnıüyo1'. 

ya kadiriz 
* Berlin tarafsızlığı· 

mızı korumak kud· 

••••••••••• 

Mihver Huduttaki 
lngiliz mevzilerine 

hücum etmedi 

1 · ................... ,. 
.. ~.~.~~~!~.: ~.~?~-~. l 
VerileceA 
kararlar 

bekleniyor 
---···---

Konuşulup karara 
bağlanacak başlıca 

dört mesele var -·llüzaJıepelePln uzun 
sarınıyeceğl ue ydd•ırn 
gllJI JıGl'CD'lar uePUeceOI 

IJUdlrUlyoP .. 
Vqington, 20 (A.A) - B. Çörçl

lin, B. Molotoftan sonra Vqingtonu d. 
yareti her halde Romayı ve Berlini fe
rahlandmruyacakbr. Çörçilin seyahatin
den maksadın bir yıldınm müzakereei 
olduğu, müzakerelerin uzun aünniyece
ii ve kat't eaulan. dayanacağı anlqılı-
yor. 

AMERiKANIN KARAR SIRASI 
Londra, 20 (A.A) - Royterin 8İy_. 

at muharriri yazıyor: 
Mister Çörçilin ziyareti, Birleşi'IC 

Amerikanın harp için mühim karar aJa,. 
cağı bir sırada vuku bulmuttur. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

AMiRAL BOBTI 

IEDEltYET HHSI 
* 

Sivastopoldaki 
amansız harp ine· 
boluyu yine sarstı 9'·-

Jnailizlerin timdi itPJ. etmekte ol
duldan mnzlle1' ev.elden hazırlanmJf 
oldukp kınrvetli meniler olduğu gibi, 
bir ild baftadanberi lnsilizlere Irak ve 
iF'u.tin~ea ~e bnretleri de gel 
mAtedlr .. Binaenaleyh timdilik serek 
ikmal ve ıerek ktn'Wt balcnnından ln
illizler gittikçe elVerltli durum almak 

• tadırlat. 
(s.a. Sabile ~ Sü4aa 1 del 

İnebolu, 20 (A.A) - Uzaklardan 
gelen top ve infilak gürültüleri dün 
sabah şiddetini arttırmış, fasılalarla 
devam etmiştir. Binalarda husule ge
len sarsıntılar yüksek mev~-de 

Ruavcrda ateş yağdmm ağır daha fazlaca ı..:-....an-:....:-. 

~ ~~==--====~~Uo1fW.O· ~ 
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Sıcaklar 
edilir 

zor tahamn1ül 
bir hal aldı 

ş H .. R HABERLERİ 

Dün saat JJ e doğru hararet derecesi lıırlıı bııl• 
du, solıalıta bayılanlar oldu •• 

Evvelki akşamdanberi lzmirde senenin l 38 zi bulmuştur. 
en büyük ve zor tahammül edilir ıııcak- 926 yılındanberi Izmirde haziran ayın
ları hüküm sürmektedir. Dün sabahın ·la hararet derecesinin 35 şi bulduğu gö
erken saatlerinden itibaren şehrimiz üze- rülmemiştir. 91 1 yılında Haziran orta
rinde adeta bir sis tabakası halinde bo· sında gölgede hararet derecesi 38 dere
ğucu bir sıcak dalgaııı esmiş. sokaklar- ceyi göstermiş, fakat bu vaziyet ancak 
da dolasanlar bu sıcak dalgasından fe- yanın saat devam etmişti. 
na halde müteessir olmuşlardır. dün ha- Dün hafta sonu ve tatil olması dola
raretin fazlalığından sokaklarda hafif yıaiyle bir çok aileler şehrimizden mesi
baygınlık geçirenler ve hatta bayılanlar relere, yaylalara ve dağlık yerlerle 
bile olmuştur. plajlara akın etmişlerdir. tnciraltı, kar-

Dün sabah gölgede hararet dereces.i şıyaka deniz banyoları pek kalabalık ol-
32 iken saat 12 ye doğru 36 dereceyi muştur. Bazı aileler de Bozdağ yaylası
bulmu,, saat l 3 te 40 ı göstermiştir. na gitmi~lerdir. Bu sene Çe,me ılıcalan
Cüncşte haraert derecesi 56 idi. Seydi- na ve plajlanna gidenler sayılacak ka
kyünde dün öğle vakti hararet derecesi dar azdır. 

lzmirdeki yabancılara 
1ZMlR YABANCI ASKERL!K ŞU- 5 - Aşlğıda yazılı meşruhattan her 

BE.51 BAŞKANLIGINDAN: hangi birini ihtiva etmeyen cüzdan sa-
l _ 30/5/ 942 günü gazetelerle yapı- hiplerinden şubeye gelerek durumlarını 

1 1 düzeltmeyen veya bu meşruhattan müs-
an i anda nüfussuz olanların iki ay için- tehak olduğu halde her hangi birini al-

de nüfus tedarik ederek şubeye müra- mıyan mükelleflere ekmek karnesi ve
caat etmeleri yazılmıştı. Bu müddetin rilmiyeceği gibi bu mükellefler hiç bir 
bir ayı bitmek üzeredir. iş te alamıyacağından çok mağdur ola-

2 - Öğrenildiğine göre ekseri yabancı caklardır. Buna meydan kalmaması için 
9rat nüfus için lzmir nüfusuna müracaat şubeye müracaatta acele edilmesi Iazım
ettiği ve bir sürü muhabere açıldığı bal- dır. 
de henüz nüfus alamadıkları anlaşılmış- A) Vekaletin 14/5/942 gün ve 46285 
tır. Ekseriya muhabere açmak suretiyle sayılı buyruğu ile serbesttir. 
bu ve buna mümasil işlerde randıman B) Talebeliği dolayısiyle 942 senesi 

tecilli 
almak çok amana ihtiyaç mes eder ve-
rilen mühletin ise buna tahammülü C) ~e:~yeti dolayısiyle 942 senesi 

yoktur. Az bir zaman içinde cüzdan te- D) D. fıkrası mucibince 942 den iti-
dariki için cüzdansızlann mensup olduk- haren tehiri sevk. 
ları nüfus memurluklarına ve müteaki- E) Muayyen bir müddet için sevki 

Mazotsuz uiun 
sebeu oldu~u 

sıkıntılar ___ * __ _ 
Belhi otobmler ifliye

miyecelı, sıtma miicade· 
lesi ve bahçeler için de 

mazot lcizım-
Belediye, otobüslerini işletmek için 

mazot temininde müşkülat çekmdrtedir. 
Eğer zamanında mazot getirilemezse 
otobüsler işlememek tehlikesi karşısın
da kalacaktır. 

Belediye, sıtma mücadelesinde kulla
nılmak üzere de mazot temin edeme
mektedir. Eğer mücadele her seneki gi
bi sistemli bir surette yürümezse İzmir 
vilayetinde sıtmanın Met halini alması 
ihtimali bir tehlike olarak kalmaktadır. 

Karşıyaka, Dede başı, Hacı Hüseyin· 
lcr ve civariyle Balçova civarındaki seb· 
ze ve meyva bahçeleri sahipleri mazot
suzluk yüzünden bahçelerini sulıyama 
maktadırlar. Bol su verilmediği için do· 
matcsler büyümemektedir. Sebze ve 
meyva bahçelerinin mazot ihtiyacını te
min etmek çok lüzumlu görülmektedir. 

Vilayet makamı, keyfiyeti alakalı ma
kamlara duyurmuş ve İzmire mazo~ 
gönderilmesini istemiştir. -----·--··-incir altı plajı ve 
Ai{ameı.unun 

ılıcaları 
ben askerlik şubelerine gitmeleri lazım- geri bırakılanlar. 
dır. Aksi takdirde mehlin hitamında bu F ) Gayri müslimlerden olanların -*--
gibiler 1zmirde hiç bir iş alamıyacaklar cüzdanlarında dairenin 15/ 4/ 942 f llıi yer de hemen 
ve kanuni takibata maruz kalacaklar- gün ve 3571 sayılı buyruğu ile a .. ılacalı 
dır. bu celpte sevke tabi değildir. 7 -

3 - Muameleyi askeriyesi için şube- 6 - Sakat raporu olupta gurup alma- Vilay~ ~i . en~.eni. vilay~! 
ce cüzdanı alınarak esas şubesine gön- nuş ve yani A. ve B. gurubuna ayrıl- 1 muhasebcı hususıyesıne ait Incıraltı pla1 
O.erilen ve mukabilinde şubece numara mamış olanların serbest damgası almış 1 ~e gazino~ ile A~a. memn~ ılı~a:ını 
:veya ekmek vesikası alanlar bir hafta olsa dahi tekrar sıhhi muayeneye gön- uç sen~ ~uddetle ıkı ayn mustecıre iha-

derilmek fu:ere Temmuz/942 ayı içinde le etrniştır. 
zarfında bir vesika fotograflariyle şube- · şubeye müracaat etmeleri iktiza eder. Malum olduğu üzere gerek ılıcalar:ı 
ye müracaatları lazımdır. 

4 _ Askerlikleri cüzdanlarına işlen- 7 - Tarihi ilandan itibaren şube Cu- ı ve. gerek plaj ve ~azi:°oya kap~l1 zarfla 
martesi ve Pazar günleri müstesna ol- talip çıkmamıştı. Incıraltı gazmosunun 

memlş ve fakat elinde aynca vesikası mak üzere öğleden sonra müracaat ka- seneliği 1205 liradan üç seneliği 3615 
lbuluna.a mükelleflerin vesikalan cüz- bul eder. öğleden evvel şube kendi iş- lıraya ihale edilmiştir. Müstecir plaj ve 
Clanlarına işlenmek üzere Temmuz 942 !eriyle meşgul olacağından öğleden ev- gazinoyu gayet iyi idare etmeğı , fiyat
eyı içerisinde vesikalarının birer suret- vel beyhude işgal edilmemesi ilan olu- lan arttırmamağı taahhüt etmisnr. 
!eriyle §Ube:ve mUracaatlan lAzımdır. nur. Plaj ve gazino hemen açılacaktır. 

AGAMEMNUN ILICALARI 

BiR TEBLIG 
(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

laştınldığından, bakliyat azami fiyatları 
aa hububat fiyatlarına göre ayarlanma.1.t 
üzere yeniden tesbit edilmiştir. 

Yeni mahsul yılı için cari olacak aza
tni esaslar şunlardır: 

a - En çok yüzde üç yabancı madde
yi havi birinci kalite kuru çalı 
fasulya 24 kuruş .. 

b - En çok yüzde üç yabancı mad 
deyi havi 1 inci kalite yeşil mer
cimek 18 kuruş .. 

c - En çok yüzde üç yabancı mad
deyi havi birinci kalite natürel 
nohut 14 kuruş .. 

d - En çok yüzde üç yabancı mad· 
deyi havi birinci kalite kuru 
bakla 13 kuruş .. 

Madde 2 - Bu fiyatlar istihsal bölge
lerinin istasyon veya iskelesi olan vila
yet veya kaza merkezlerinde çuvalSlz 
olarak müstahsilin toptan satış fiyatıdır. 
Daha aşağı vasıfta veya diğer kalite bak
liyat mutat farklarla satılacak ve icabı
na göre kaza merkezleri için ayn ayrı 
olarak ilfin edilecektir. 

Madde 3 - Kuru fasulya, mercimek, 
nohut ve kuru bakla alan ve satan mil
tavassıtların kar hadleri ve bunların teş
kil ettikleri birliklere verilecek yeni 
vazifeler vilayetlerce ayrıca Han edile
cektir. 

Madde 4 - Müstehlik merkezlerde 
yeni nzami satış fiyatları geçen sene teb
!liğ ve tatbik edilen esaslar dahilinde ma
halJi fiyat mürakabe komisyo.olarınca 
tayin ve ilan olunacaktır. 

--------~ .. --------
Kırtasiye tevzii 
$elılinden $İlıdyet 
Şehrimiz kırtasiyecilerinden 14. kişilik 

bir grup. dün vilayete müracaa~ ederek 
son kırtasiye tevziatı şekli hakkında ba
zı şikayetlerde bulunmuştur. 

Nazarı dikkate alınan bu şikayetler 
etrafında tahkikat yapılmakta<Lr. 

~------·--------Manifatura işleri-
fstan bul da bioilunan ve İzmirin ihtiya

cına ayrılan 119 bin liralık manifaturayı 
alıp getirmek için mutemet bir tüccar 
seçilmek üzeredir. Daha evvel İzmire 
ayrılmış olan manifaturanın sah günü 
halka satılmağa başlanması kuvvetle 
muhtemeldir. 

·=r..r.r..n-..r...r.r.rJ.:r..o:::lo""..r..r..r.r..r.r//..r~~ 

Memlll' aranıyo•-
BüromtAzda ilan memurluğu mün

haldir. Askerlik fiili hizmetini ve 
ihtiyatlığmı yapmış muhasebe ve 
muhabere işlerine aşına ve en aşağı 
orta mektep mezunu olan talipler 
ellerindeki vesaik.le Türk Maarif ce
miyeti resmi il3.n isleri bürosuna 
müracaatları.. · 
~CiCiCi CiCi CICICICCICICICICICICI =ı C:.CCC 

SON ASKERi VAZlYET 
Ağamemnun ılıcaları başka bir müste

cire seneliği 12500 lira hesabiyle üç ~c-
( Baştarafı ı inci Sahifede) neliği 37500 liraya ihale edilmiştır. 

General Romelin Tobruğa taarruz Mü~tecir bu ~üddet zarfında ılıcada 
ederek her ne pahasına olursa olsun bu 1061 liralık tamırat yaptıracağı gibi ::ıy
köprü mevziini elde etmek istemesi da- nca ılıcadaki idarei hususiye bekçisinin 
ha uygun, dah.a mümkün görülmekte- ! üç yıll~k ücreti olan 1080 lirayı da ödi
dir. Altı ay evvel Tobruktaki müttefik yecekt!r. 
kuvvetlerinin Romel aleyhine oynadığı , Ilıcalar hemen açılacaktır. 
zararlı rol henüz habrlardadır. -·-------

SiV ASTOPOLDA Zeytin11aaları halıl:ında 
Gelen haberlere göre Sivastopolun apdacİıJı -.. J 

vaziyeti zor bir duruma gelmiştir; fakat .. .. ... ame e .. 
Sovyetler çok inatçı dövüşmekte, her 1 Once beyannameye tabi tutulmuş ve 
karış toprağı adım adım müdafaa et- beyannameleri sonradan iaşe müdürlü
mekte ve Almanları burada bağlı tut- ğü~e devredilmiş olan her nevı zeytin 
maktadır. yagları hakkında yapılacak muamele ti-

Harkof bölgesi müstesna olmak üze- caret vekaletinden dün vilayete bildi
re doğu cephesinin diğer kesimlerinde rilmişlir. 

önemli harekelter olmamuılır. Harkof ----·-·------
bölgesindeki Fon Bock taarruzları da BERGAMA VE VRLA 
gevşemişe benzemektedir. ı· 1 •--

Smolenskte Sovyetlerin taarruza aşe memur Ufıau.rf 
geçtikleri bildirilmekte i~ de bu husus- Bergama ve Urla kazaları iaşe 
ta henüz fazla malumat yoktur. murları tayin ed:lmiştir. 

me-

Alman taarruzları her gün bir az da- --·------
ha gecikiyor. Gelen bazı haberler, Al- SUSAM İ İN 
manlann Rusyada geçen seneki gibi 22 F · A,.. · j 
haziranda tekrar taarruza başlıyacakla- IY 4 l~TEND 
rını bildiriyor. Eğer bu haberler doğru Susam fiyatlarının düşmesi yüzünden 
ise. bugün, yahut yam Alman büyük ta- mühim zararlar gören ~ehrimiz susam 
arruzu başlıyacaktır demektir. tacirleri, dün vekalete bir telgre:tf çeke-

• •------ rek endişelerini bildirmişler ve durgun 

FUAR MUHASİBİ 
r A.R'.DİR EDİLDİ 
Belediye Kültürpark ve fuar muha

sibi B. ~uri Aydıngözün, belediye askzr 
ailelerine yardım bürosu işleri de uh
desinde olmak üzere sarlettiği mesai be
lediye reisliğince takdire layık görülmüş 
ve kendisine bir takdirname ve:rilmi§'tir. 

--------.a--------
D EH i Z 
Bayramına hazırlılı 
1 temmuz kaputaj ve deniz bayramı 

hnzırlıklarına devam edilmektedir. 
1 temmuz sabahı denizci gençlik cüm

huriyct meydanında yapılacak törende 
bulunacak ve Atatürk heykeline çelenk
ler konulacaktır. 
Öğleden sonra Karşıyakada yüzme 

müsabakalan yapılacak ve derece alan 
denizcilere madalyalar verilecektir. -----·------KVLriJRPAR.R'.TA 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün öğleden sonra Kültürparka gidere-k 
çalışmaları tetkik eylemiş, gazinolarda
ki faaliyeti ve temizlik işlerini göz.den 
geçir nıi.ştir. 

Kültürpark çok kalabalık olmaktadır. 
Belediye riya.setinin tensibi üzerine 
Kültürparktaki büyük gazino yakında 
açılacak, oyun yerleri de cumartesi ve 
pazar günleri açık bulundurulacaktır. 
Yakında Kültürpark hayvanat bahçe

sine bir kaplan konulacaktır. Bu kaplan 
icin hususi bir yer ayrılı:xu§tır. 

gitmekte olan susam piyasasının hara
retlenmesi için biran evvel fiyat tesbiti
ni istemişlerdir. ------·------ZABITADA 

BiRKIZJH 
PARMAKLARI VCTU 
Değirmenderenin Ahmet beyli köyün

den Kadir kızı 10 yaşında Hediye Gün
göre, eline geçirdiği bir dinamit kapso-
1 unu kurcalarken müessif bir kaza ol
mtıştur. 

Dinamit kapsolu 3.ni surette patlamış. 
Hediye Güngör neye uğradığını anlam~
dan iki metre uzağa fırlamıştır. Hediye
nin vücudu m,uhtelif yerlerinden ağır 
surette yarlanmış, sağ elinin baş par
mağı ile sol elinin üç parmağı kopmuş
tur. 

Hadisenin telefonla merkeze haber 
verilmesi üzerine imdadı sıhbl otomobili 
Ahmetbeyli köyüne giderek yaralıyı al
mış, İzmire getirmiş ve memleket has~ 
tanesine teslim etmiştir. Küçük kıza 
dün hastanede ameliyat yapılmıştır. 

BiR rVrVH 
VS'J' ASI 'J'U'J'VLDU 
Şükrü Saracoğlu bulvarında Şerif Ri

za haleflerinin tütün mağazasında çalı· 
şan Mustafa oğlu Şükrü usta muhtelif 
zamanlarda mağazadan tütün çuvallan 
çaldığı, bunları yangın yerinde -sakladı
ğı ve kömürcüler çarşısındaki seyyar 
çuvalcılara satmak istediği iddia.siyle 
yakalaı:ımıstır. 

·- -
Dağıtma birJikleri vasıtasile 

Yeni eknıek kartları ve
rilmeğe başlanıyor 

EKMEK KARTLARI YALNIZ DAGITMA BiRLiKLERiNCE DE· 
G : ŞTfR ~ LECEK, NOFUS OLMIYANLARl KART VERILMIYECEK 

-----------x*x-----------
Yarınki pazartesi gününden itibaren Ağır işçiler, ekmek kartlanrun parça-

şehrimizdeki halle dağıtma birlikleri va- siyle birlikte halen de ağır İ§ gördükleri
sıtasiyle temmuz ve ağustos ayları ek- ne adir ~ müesse. fabrika veya 
mek kartlarının dağıtılmasına başlana- ticarethaneden mühürlü ve imzalı birer 
caktır. Her mahalledeki vatandaş yazılı 
bulunduğu dağıtma birliği reisine müra
caat ederek eski ekmek kartının hüviyet 
kısmı ile nüfus cüzdanım gösterecek ve 
bu suretle ekmek kartını alacaktır. Nü
fus cüzdanı bulunmayanlara ekmelı: kaı-
tı verilmiyecektir. Evvelce nüfus idare
sinden müracaat vesikası almış olanlaT, 
tekrar nüfus müdüriyetine müracaat 
ederek nüfus muamelelerinin henüz bit
mediğine dair kayıt yaptıracak ve mü
hürletecektir. Bu gibi vatandaşlar bu iş
lerini bitirdilı::ten sonradır ki ekmek kar
tı alabileceklerdir. 

veııika alıp hu vesikalan göstermek su
retiyle yeni kartlannı aJahilecel'derdir .. 

Dağıtma birlikleri teşkilatı haricinde 
başka bir yeı-den ekmek kartı verilmiye-
ceğinden tirndiye kadar birliklere kayıt
larını yaptırmamış ol:anlar derhal men-
sup oldukları mahalledeki dağıtma bir
likleri reisliğine müracaat etmeli ve ka~ 
yıtlannı yaptınnahdtt 

Müesse, fabrika ve ticarethaneler ta
rafından verilecek ağır işçi hüviyet va
rakalarının örneği iaşe müdürlüğünden 
alınacakbT. 

Bazı fırınlar kupon he
sabını kapayamıyorlar 

208 EKMEK KIRTI KUPONU SATAN BiRi TUTULDU 
...,..._----~--------

Son günlerde bazı lınncılara verilen tadır. Bir müddet daha bu kalite muha.. 
unlara mukabil imal edilen ekmeklerin faza edilecektir. 
az olduguv go··....::tdu·· M;_,ıen bu gı'bı· L.-m-ruı 6Ll.UIU ur Bergama, Dikili ve Menemenden yeni 
cılann hesaplan iaşe müdürlüğünce sıkı buğday ve arpa hasılatı İzmire getiril
bir kontröle tabi tutulmaktadır. meğe başlayınca şehrimizin ekmek ihti-
Yapılan son hafta hesapları esnasında yacı vilayetimizin mahsulü ile temin 

bir kısım fırıncılar, ellerindeki kupon- edilecektir. 
larla hesaplarını kapatamamışlardır. Bu Bm KART S01ST!MA.Lt 
gibi fırıncılara ceza olmak üzere halen Dün Peştemalcıla rbaşmda, Salih adın-
verilınekte olan unların azaltılması ka- da birinin bazı kimselere ekmek kartı 
rarlaştınlmıştır. Bu halin devamı takdi- kuponu sattığı görülmüş, belediye zabıta 
rinde fırıncılar doğrudan doğruya adli- memurlan tarafından yapılan araştırma 
yeye sevk edileceklerdir. neticesinde üzerinde 208 adet ağır ve 
Bazı semtlerdeki fırınlarda iyi ve piş- büyük ekmek kartı kuponu bulunmuş-

kin ekmek çıkarılmadığı görülmüş, bele- tur. 
BİR KART SUİİSTİMALİ Salih, bunları aşçı Mdımetten aldı-
EKMEKLER1N EVSAFI ğını söylediğinden hem kendisi ve hem. 
tki günden beri şehrimizde ekmekler de aşçı Mehmet hakkında taldbat icra 

az arpa unu karışık olarak çıkarılmak- edilmektedir. 

Hayvanların yem ihtiyacı 

Yeni mahsulden verile
cek miktarlar bildirildi 

Çoban ve AP fıöpefı ferinin elı~elı ihti· 
yacı da dii ıüniilityoP-

Ticaret vekaletinden vilayete gelen KÖPEKLERE EKMEK 
bir emirde büyük ve küçük baş koşum Hayvan sahipleri, sürüleri muhafaz~ 
hayvanlanna yaşları nazar ıitibara alm- eden çoban köpeklerinin, avcılar da av 
maksızın yeni sene mahsulünden ayda köpeklerinin beslenmesi için ekmek is-
45 kilo arpa verileceği bildirilmiştir. temektedirler. Bu hususta vilayet iaşe 
Koşulmıyan büyük baş hayvanlar irin müdürlüğüne müracaatlar yapılmakta-

,.. dır. Ticaret vekaleti nezdinde yapılan 
\erilecek arpa mikdan ayda 30 kilo, kü- teşebbüslere verilen cevapta çoban ve 
çille baş hayvanlar için de toptan senede av köpeklerinin beslenmesi işinin düşü-
15 kilodur.. nüldüğü bildirilmiştir. 

Kömür sıkıntısı çekilmiyecek gibi 

Bir çok yerlerden odun 
kömürü getiriliyor 

KiŞiN ÇOK VE UCUZ KÖMÜR BULUNACAGI UMULUYOR 
~~~-~.~---------

Geçen hafta içinde şehrimize Eşme, halindedir. İzmirdeki motörlere mayi 
Kula, Alaşehir, Soma ve İzmit Geyve- mahruk temin edilerek bunlar Fethiye 
sinden kömür getirilmiştir. Eşme, Kula ve Antalyanın muhtelli iskelelerine gön
ve Alaşehirde !zmire getirilmek üzere derilecek, oradan İzmire bol mikdarda 
ciaha 50 vagon k?mür hazırlanmıştır. kömür getirilecektir. Dün de :lzmire 40 
Mayıs ayında Izmire bir milyon kilo bin kilo kömür daha getirilmiştir. 

kömür getirilmesine mukabil bu ayın 
20 gününde getirilen kömürler bir mil- Orman müdürü B. Ali Rizanın kanaa..
yon kiloyu buhnuştur. Temmuz ayınd:ı tine göre nark kaldınldığı için önümtiz
da şehrimize 3, 4 milyon kilo kömür ge- deki kış mevsiminde İmıirde ihtiyaca 
tirilınesi mümkün görülmektedir. yetecek kadar kömür bulmalc mümkün 

Belediye, Fethiyeden İzmire kömür olacak ve fiyatlar kömürcüler tarafm
celbi için alakalı kömürcülerle temas dan yükseltilmiyecektir. 

KAVUH,ICARPUZ 
BOL, FA.KAT .... 
Bu ayın sonunda kazalardan İzmire 

bol mikdarda karpuz, kavun getirilme
sine çalışılacaktır. Şimdilik. bu sevkiyat 
için elde yeter rnikdarda kamyon yok
tur. Tren navlunları da yüksektir. Bu 
vaziyetlerin düzeltilmesi temennisiyle 
müstahsil iaşe müdi!.düğüne müracaat 
etmiştir. 

Esfd IJiı' taltsildar 
Maldıbl okla.. 
Zimmetine para geçirmekten suçlu 

Hususi muhasebe idaresinin Başturak 
şubesi eski tahsildarı Emin Benlinin 
şehrimiz ağır ceza mahkemesince beş 

sene on ay ağır hapsine, üç sene altı 9Y 

memuriyetten mahrumiyetine karar ve
rilmiştir. 

Inanı 
ırm yalım! 

----* -----
(Ra~tarafı 1 inci Sahifede) 

lık ve feragat gösteremez. 

* Bmaya kadar her şey iyi Çok iyi. Fa~ 
~. burulan sonrasını dinleyiniz: 
Odemişten, Baywdmlan gelenler ar 

latıyo:rlar : Çarşıda pazarda patatesin fı
yatı üç kuraş_ l\Iahsul bol. Köylü ~ 
şırmış : Bu kadar em.ek bu gıda kayna" 
ğmı böyle yok bahasına satmak içiJI 
miydi? •. Yoksa memleketin her wafı 
patates anbarı mı oldu ki fiyatla:r böyle 
yuvarlanıyor? İnsaf edelim! Otuz lagU
şa.. otuz beş kunı.'?8 patates tohumu alı:t
sm, çalışılsm, çabalansm, ~ok para ve 
çok alın teri dökülsüıı, ve sonra patatd 
üç~ beş kuruşa satılsın. bu olur 
şey ınidir? 

Bunun olur şey olmadığma bizim • 
kadar çok güvenimiz vardı ki hemen te
lefonu açtık ve Toprak mahsulleri ofis 
müdürlüğünü aradık. Dtmmıu, doy
duklanınrn anlattık. Aldığımtt cevaıt 
şu: 

• - Biz de ayni şeyleri duyduk .-e 
mahsulün satın alınması kin müracaat· 
larla karşılaştık. Durumu hemen umuırı 
müdürliiğlimüze bildirdik. Aldı~ 
cevap patates (Mevzuatımız dahilinde 
olmadığından) ofisçe mubayaa edilc111i
yeceğinden ibarettir! 

• - Peki, siz almazsanız, başkaları al
mazsa bu mahsul çürüı:Dl"X mi? 

• - Çiirür, fakat başkalarmm alm~ 
masma bir sebep yok.. 

" - Alıyorlar, fakat üç Jruruşa_ 
• - Bi:ı bir şey yapamaya .. AJt11iııtnıS 

emir sarilımL• 

* Durmnu sayın başvekilimize bildir-
mek için lııanlan yauycmn.. Çhkfl lııu
nu bilmediklerine eminiz. Öğütlerine ve 
buyruk:larma uymağı vazile bilmiş olaıa, 
Tiirk köylüsünfi, şimdi J.ol ve dayanık
sız bir mafrsul yüfdi :&ltmda. serbest pi~ 
yasanın bprl51eriyle, ihtiraslariyle ve 
istismanariyle karşı brşıya fnrakmıya· 
calda:mn muhakkak biliyoruz. 
Tüıtiyede her halde patates ekilme

miş, ekiletnemiş, fakat seve seve patates 
yiyecek, hatta ekmek kıtlığını pırtates~ 
giderecek çok vilayetlerimiz vardır. Bü
tün iş, patatesi bol olduğa yenlen k:ıl
dmp az olduğu veya hiç olmadığı yete 
taşımaktan ibarettir. Bunu aracılar da 
yapar şüphesiz .. Fakat onlar bunu kendi 
menfaatlerine yaparlar. Bunu köylü:rii 
düşünerek ve koruyarak yapa!»ilecek. 
bizim bildiğimize göre, toprak mahsul
leri ofisidir. Toprak mahmlleri emme 
derhal patates satm alma emri veriline 
Türk köylüsü korunmuş ve ondan daha 
önemli olarak, yurdun hesin durannl 
lmvvetlendirilmif olaaktır. Ofise ba 
işte, iş bilirliklerini dalına göst~ 
olan satış kooperatifleri de destek ola
bilir. Yeter ki devlet patates ~ eme
ği faydalandıracak bir fiyat koysun_ Fi .. 
yatı yükseltmemeğe çalışmak iyidir. Fa
kat yirmiye mal olanı üce sattmnam.ak 
daha iyi.. · 

Satış kooperafüleri de bu işe yardım 
edebifuler dedik. Bilhassa Ödemiş koo
peratifi .. Bu zavallı bölge bu ~ne incir 
mahsulüııiin tamamını kaybetti. Patates 
orasını bir dereceye kadar kurtarabilir .• 
!~tiyle, depolariyle, elemanlariyle 
Odemış kooperatifi neden hükümet he
sabma veya ofis hesabına bu işi yap
masın ve incir gelmiyecek olan depoJa
nnı neden patatese tahsis etmesin? 

Biz hükümctin bu işi ilgi ile karşıla· 
masını güvenle bekliyoruz.. Hatta yal· 
ruz patates için deiil Bakla i~in de ayuİ 
şeyi söyliyorlar ve ofis bakla)" da satın 
almıyoı-. Eğeı: ekmek yerini tutmuş olan 
ve tutan patates gibi, bakla gibi kıymetli 
mahsullerimizi korumazsak müstahsÜ· 
den ziyade memlekete yazık olur. Çün
kü yann bunları çok arar da bulamayız! 

Y. A. 

----~--·-~---Hallı Dağıtma biPlilıleri 
için görü.fmeler 

Evvelki gece C. H. P. Karantina oca
ğında Üçkuyular, İnciraltı, Gtizelyalı, 
Göztepe, 1 inci Karantina, 2 inci Karan
tina ve Asansör Halle dağıtma birlikleri 
reisleri kaza idme heyetinden B. Tabi
rin reisliğinde toplanarak üzerlerine 
düşen vazifeler hakkında görüşmüşler
dir. Bilhassa nüfus hüviyet cüzdanı al· 
manın güçlükleri etrafında uzun boylu 
müzakereler geçmiştir. Toplantıda iaşe 
müdürlüğünden bir memur da bulun· 
muştur. 

~~-~~tt-------
DUH SICAK 
40 DERECE İDİ 
İzmir dün birden bire bastıran bir 

sıcakla karşılaştı. Temmuzda beklenilen 
sıcaklara pek erken kavuştuk. Saat 15 
te Kemeraltmda Hilal eczanesinin bü
yük termometresi 40 derece üzerin.Je 
duruyordu. Muharrirlerimizden biri ec
zacı Kemal Kamili görmüş, üstad güle~ 
rek bu sıcakta müşterilerimize dondur
ma ikram ediyoruz, ne yapalım demiştir. 

Hilil eczanesi müşterilerinin na%arı 
dikkatini celbederiz. -----·------Köylerde ıetfıflıler 
Yakında şehriuüz Halkevi tarı.fından 

kaza ve köylerde bir folklor ge2isi ya-
pılacakbr. · 

Bu gezide, muhtelif kollardan seçilen 
mütehassıslarla birlikte Dil. Tar.h, rnü
zik ve gelenekler (Anane) üzerinde tet
kiklerde bulunulacaktır-
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HARP VE BiZ 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Doğu Akdeniz akınını korumak için 
Tür~ain 1ngiltere ve Fransa ile imza 
ettiği 1939 muahedesi bu memleketin 
Mihverle olan münasebetlerinde hiç bir 
zorluk ihdas etmemiştir. Fransanın hezi
metinde• ve Balkanların işgalinden son
ra da Türkiye ateşin geni§lemesini ber
ıtaraf etmeği amaçlayan hareket hattını 
'değişlinnemiş ve bütün milletlerle iyi 
münasebetler!ni muhafaza etmiştir. 18 
Haziran 1941 de Almanya ile imza ettiği 
dostluk muahedesiyle iki taraf toprak
larının tamamlık ve masunluğuna karşı
lıklı olarak riayet etmeği taahhüt etmiş
lerdir. Alman _Rus harbinden sonra da 
Türkiye tarafsızlık siyasetini yeniden 
teyit etmiş, siyasi vaziyetini bidayetten 
beri hiç değiştirmemiştir. Geç~ düş
manlıkları, hatta şimdiki durumla ihdas 
ettiği t~hlikeler unutulmayan Rusyanın 
lıez:metlerinden sonra bile bu böyle ol
muştur. Amerikan uçaklarının Türkiye
de yere inmesi de Türkiyenin tarafsız.. 
lık siyasetini tatbik için yeni bir vesile 
teskil etmi§tir. 

TüRKtYE öN SAFTA 
uTempuln gazetesinin yazıcısı da diyor 

ki: Türkiye siyasi ve askeri ehemmiyeti 
itibariyle ön safta bulunuyor. Ame:ı:ikan 
tayyarelerinin Türkiyede yere inmeleri 
ve Türkiyeden geçerek akınlar yapmaıv. 
ihtimali Berlinde akisler uyandırmış 
ise de Türkiyenin hareket tarzı sarih ol
muştur. Bunun için Berlin, Türkiyenin 
tarafsızlığı müdafaa kuvvet ve kudretin.. 
de olduğu hakkında kat'i kanaatini bil
dirmiştir. 
· Türkiyenin tarafsızlığının ehemmiyeti 
'.A.vrupada ve Okyanuslarda bu hususta 
yapılaıa mUnak~alarla da sabit olmak
tadır. 

Borsa 
tjz'(JM 

200 Öztürk şirketi 46 46 
200 P. P. Danielsen 50 50 
49 K'.. Taner 45 46 

449 YekOn 
204311 &ki ye1din 
204760 Umumi yekfuı 

No. '1 44 
No. 8 45 
No. 9 46 
No. 10 48 
No. 11 52 

İNCİR 
• 154 Osman Altay 30 30 

181765 Eski yek\in 
181919 Umumt yek\ln 

7340 kilo Zeytinyağı 67 70 

wıııır·ııııııııuııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111!! 

~ Ankara Radyosn § 

1 BUGÜNKO NEŞRiYAT ; 
(ii111111111111111111111111uuı1111111111mııım111nmıiii 

8.30 Program ve memleket saat ayan 
8.33 Müzik pl. 8.45 Ajans haberleri 9.00 
Müzik pl. 9.15 - 9.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik : Saz eserleri 12.45 Ajans haber
leri 13.00 Müzik: Şarkı ve türküler 13.30 
14.30 Müzik : Radyo salon orkestrası . 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Müzik : Radyo dans orkestrası ... 
18.40 Milz.ik : Fasıl heyeti 19.30 Memle-· 
ket saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
!Ankara ilkbahar at koşularının netice
leri 19.55 Müzik : Karışık plaklar 20.15 
Konuşma (Tutum ve bakını) 20.30 Mü
zilc : Karışık makamlardan şarkılar 21. 
Konuşma (Ziraat saati..) 21.10 Temsil 
Kimgil ailesi.. 21.30 Müzik pl. 22.30 
Memleket saat ayarı ve ajans haberleri. 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa-
mş .. 

1ZM1R S!Cn..t TlCARET MEMUR-
LUöUNDAN: SAYI 4495 1'1/6/942 

23 - Her eve tahsis olunacak bahçe
nin büyüklüğü, alınacak arazinin ve 
imar piaıılarının müsaadesine göre tes
bit olunur. 

24 - Evler, idare meclisince ortaklar 
arasında yapılacak anket neticesinde 
belli olacak umumi ihtiyaç gözönünde 
tutularak, zamanın icaplarına ve İzmir 
şehrinin iklim şartlarına göre muhtelif 
tiplere aynlacaktır. Bu tiplerin aynı 
renkte ve dış manzarası itibariyle yek
nesak olmamasına dikkat edilecektir. 
İdare meclisi, her tip ev planlarını ha
zırlatarak, evlerini seçmek için, ortakla
ra tahmini keşif bedelleri ile birlikte teŞ
hir eder. Ortaklar, seçtikleri tipi yazı 
ile idare meclisinin tayin edeceği tarihe 
kadar, idare meclisine bildireceklerdir. 
İdare meclsi ortakların ihtiyaçlarını ve 
mali durumlarını ve mahallenin umumi 
plan vaziyetini gözönünde tutarak, bu 
seçimi kabul edip etmemekte serbesttir. 
Her ortak için idare meclisince kararlaş
tırılacak ev tipi kendisine yazı ile bil
dirilir. Ancak idare meclisine malumat 
verilmek şartiyle, ortakların kendi ara
larında tip değiştirmeleri caizdir. 

25 - Arazi ve yapı bedelleri, 9 ve 10 
ncu maddelere göre teşekkül eden koo
peratifin sermayeleri, yüzde 20 ler ve şir
ketin istikraz edeceği paralarla ödene
cektir. 

26 - İdare meclisi, yol, kanalizasyon, 
ağaçlandırma, çocuk bahçeleri, sinema, 
gazino ve dükkfuılar vesaire gibi mahal
le için lüzumlu göreceği işlerin de ifa
sına çalışacaktır. Bu gibi umumi tesis
lerin masrafından her ortağın hissesine 
düşecek mikdar, ev bedelinin yüzde 10 
nu geçemez. Fazlası için umumi heyet
ten karar almak şarttır. 

27 - Evler yapıldıktan ve muvakkat 
kabul icra edildikten sonra: 

a - Evin inşa bedeli. 
b - Eve tahsis olunan arazinin be

deli. 
c _ 16 ncı maddeye göre bu iki bede

lin yekUnu nisbetinde umum için yapıl
mış tesisler vesa.ir umumi masrafların
dan ortağın hissesine düşecek mikdar 
toplanarak, evin muvakkat bedeli tayin 
edilecektir. 

28 - Evlerin bulundukları mahallin 
şerefi ve manzarası ve inşaatın hal ve 
vaziyeti gözönünde tutularak., ikisi ida
re meclisi, dördü umumi heyet tara
fından ortaklar arasından veya dışardan 
seçilecek altı kişilik bir heyet marifetiy
le evlere yeniden kıymet takdir olunur. 
Yani daha şerefli ve daha değerli vazi
yet ve mevkide bulunan evlerin maliyet 
bedeline zamlar yapılır. Ve bu zamlar, 
bütün ortakların menfaatine olarak şir
keıte irad kaydolunur. 

Ancak bu suretle yapılacak zamlar, 
27 nci maddeye göre taayyün eden mali
yet bedelinin yüzde 10 nu geçemez. Bu 
heyet tarafından ekseriyetle takdir olu
nacak bedel katidir. 

29 - Yukarıdaki maddeye göre evle
rin son muaddel bedeli belli olduktan 
sonra. her tip evin ortakları, idare mec
lisinin ve noterin huzuriyle toplanarak 
aralarında kur'a çekmek suretiyle evle
ri tayin olunur. Her ortak kendisine 
kur'a neticesinde isabet eden evi, taay
yün eden bedelle kabul etmek mecburi
yetindedir. Ancak, idare meclisine ma
lOmat verilmek şartiyle ortakların ara
larında anlaşarak evlerini değiştirmeleri 
caizdir. 

- SONU YAR.iN -

rı:~~ı~f;ı 
~ İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile ~ 
N şubesinden diplomalı S § Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa- § 
8 şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul ı 
Heder. 
N~JJ/J"'JJ"'..r..r..r..r~..erJ"J"~...er~..e 

İLAN 
2'emmuz • Ağustos e'lıme 'lı 'lıartlarının Dağıtma 

birlilıleri vcuıtasiyle 11erileceği hafı'lıında .. 
İzmir Vilayetinden : 

l - Temmuz - Ağustos aylarına ait ekmek kartlarının 22/6/ 1942 pazar 
lesi gÜnünden itibaren halle dağıtma birlikleri vasıtasiyle halka tevziine başla-
hacakhr. _ 

2 - Her mahallede oturan vatandaş kendi birlik reisine müracaat ederek 
elinde bulunan ı..-ski kartın hüviyet kısmını nüfus tezkeresiyle birlikte ibraz 
ederek yeni ekmek kartını alacaktır 

3 - Nüfus cüzdanı bulunmayanlara ekmek kartı verilmeyecektir. evvelce 
nüfus idaresine müracaat etmiş ve henüz nüfus tezkeresini alamamış olanlar nü
fus müdürlüğünden yeni bir vesika alan.ık ibraz etmeğe mecburdurlar. 

4 - Ağır işçi olanlar ellerinde mevcut ağır işçi ekmek kartı parçası ile be
raber halen bu işte çalışmakta olduklanna dair mensup oldukları müessese, fab
!rilca ve ticarethaneden mühürlü ve imzalı birer vesika ibraz etmeğe mecburdur
lar. 

5 - Halk dağıtma birlikleri teşkilatı haricinde başka bir yerden ekmek kar
tı verilmeyeceğinden şimdiye kadar birliklere kayıtlanru yaptırmamış olanların 
Üerhal mensup olduklan mahalle birlik reislerine müracaat ederek yaptırma
ları ilan olunur. 

NOT 

Müessese, fabrikalar tarafından verilecek ağır işçi hüviyet varakaları örneği 
iaşe müdürlüğünden alınacaktır. 3522 ( 1567) 

CAMALTI TUZLASI MVDVRLtJ(;VNDEN : 
iştigal mevzu1ariyle senelik muhammen icar bedelleı:i ve % 7,5 nisbetin

<Ieki teminat akçeleri aşağıda yazılı olan tuzla dükkanlarının 1942 mali sene
si için kiraya verilmelerine ait ihale 1 O gün müddetle uzatılmış olduğundan 
1 /7 /942 çarşamba günü saat l 4 te tuzlamızda müteşekkil komisyona müraca
atları. 

Senelik 
Fınn 
Bakkal 
Kasap 

muhammen icar 
420 
150 
60 

Muvakkat teminat 
3 t.50 
11.2~ 
4.80 

% 7,5 

3527 (1570) 

Memlefıet hastanesi Baş Tabipliğinden: 
Hastahaneye hademe, hastabakıcı ve yüksek ücretle bir kadın terzi alına-

caktır. Baş tabibliğe müracaat. 2 1 28 5 3498 ( 15 65) 

iıci esnaf cemiyetleri Birliği reisliğinden: 
.. SOFÖRLER CEMİYETİ AZALARINA ... 

Cemiyetinize ait i,lerin müzakeresi iç.in 23/6/942 salı günü saat 18,30 da 
birlik binasında yapılacak fevkalade heyeti umumiye toplantısında hazır bulun-
hıanm rica ederiz. 3523 ( 15 71) 

YENi ASIH 
=o~.-ocı:ıı:ıc ı:ıı:ıı:ıcıı:ııı:ııı:ıı:ıccı=ııı:ıı:ıc:ıc:ı:ı:ıocccÖ 

SALIHLl . § 
Kurşunlu ılıcaları ~ 

Salihli Kurşunlu kaphcalan açıl- § 
g mıştır. Müzmin romatizma, siyatik § 
§ ağrılarından, kadın ve cilt hastahk- 8 
S lanndan muztarip olanlara son de- S 
8 rece şifalıdır. ~ 

1
8• ~ Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino- § 

u mevcuttur. İaşe hususunda müş- § 
ülat çekilmez. 1 - 15 (1575) § 

~..r..r..rJ"J...occer..r..rJ:r..r..r/J"...l"'..l"'/J"J"J:r.,,,s 

l
~J"J""J"~J""J~...q'J"'/~/..ıOOı"'..0:1 

Tecrübeli lıabile 
SENİYE PEKEL 

Istanbul tıp fakültesine bağlı kabile 1 
§ şu besinden diplomah § 
81 Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa-ı 

şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 
eder. 1 - 5 
~..o"°...l"'J"J"'J"'~..o"°J:r~..r..r..r..ıerJ"'J:r..O: 

~~ 

~ ~~~!-:.~.~1!!~ü 

J
fı 8 kutulu dondurma makinesiyle 8 

l:ambalı Markoni markalı Gramo
onlu radyo taliplerin Tayyare sine
ması büfecisi Beşir Oka müracaat-
arı. 1 - 3 (1552) 

.<:-

ZAYİ TEZKERE 
İzmir tayyare alayı otomobil bölüğün. 

den 1/ 9/941 tarihinde almış olduğum. 
Terhis vesikamı 22/5/942 tarihinde zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Devlet demir yolları sekizinci işletme 
Halkapınar cer atelyasında işçi Galip 
Karatekin l~~t dn;;.,,mıu. (1577) 

!ZM1R BELED1YES1NDEN: 
1 _ !smet Kaptan mahallesi 1374 ncü 

sokakta 23 ncü adanın 233 metre mu
rabbaındaki 8 ve 9 sayılı arsalarının sa
tışı, yazı işleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile kapalı zarflı arttırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 6831 lira 
muvakkat teminatı 512 lira 35 kuruş 
olup ihalesi 6/7 /942 Pazartesi günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun ta.rifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale günü azfuni saat 15,30 a kadar en
cümen riyasetine verilir. 

2 - İsmet Kaptan mahallesi 1374 sa
yılı sokakta 23 ncü adanın 205 metre 
murabbamdaki 5 sayılı arsasının satışı, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 5125 lira 
muvakkat teminatı 384 lira 40 kuruş 
olup ihalesi 6/7/942 Pazartesi günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale günü saat 15,30 da encümen riya
setine verilir. 

3 - Darülacezenin senelik 6480 kilo 
tutarındaki tek tip ekmeğinin satın alın. 
ması yazı işleri müdürlüğündeki şartruı
mesi veçhile bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. Muhammen bedeli 1079 
lira 57 kuruş muvakkat teminatı 80 lira 
97 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak makbuzla
riyle 6/7/ 942 dahil tarihinden 20/7/942 
tarihine kadar haftanın Pazartesi, Çar
şamba ve Cuma günleri encümene mü
racaatları. 

4 - Darülacezeye senelik 800 kilo da
na eti satın alınması, yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi veçhile bir ay 
müddeile pazarlığa bırakılmıştır. Mu
hammen bedeli 600 lira muvakkat temi
natı 45 liradır. Taliplerin teminatı öğle
den evvel iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle 6/7/942 dahil tarihinden 
20/7/942 tarihine kadar haftanın Pazar
tesı, Çarşamba ve Cuma günleri encü
mene müracaatları. 

5 - Darülacezenin senelik 18 kalem 
muhtelif erzakının satın alınması, yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Muhammen bedeli 1517 lira 50 
kuruş muvakkat teminatı 113 lira 82 ku
ruştur. Talijlerin teminatı öğleden evvel 
iş bankasına yatırarak mak.buzlariyle 
6/ 7/942 dahil tarihinden 20/7/942 tari
hine kadar haftanın Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri saat 16 da encüme
ne müracaatları. 

6 - 942 yılı için belediye memur ve 
müstahdemleriyle fukaraya verilecek re
çeteler üzerinden (Basmahane mıntaka
sı dahilinde zuhur edecek hastalara) ilAç 
satın alınması, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 1500 
lira muvakkat teminatı 112 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel i§ bankasına yatırarak makbuzlariy
le ihale tarihi olan 6/7 /942 Pazartesi 
günü saat 16 da encümene m~atlan. 

7 - 942 yılı için belediye memur ve 
müstahdemleriyle fukaraya verilecek re
çeteler üzerinden (Tepecik mıntakasın
da zuhur edecek hastalara) ilaç satın 
alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 500 lira 
muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 6/7/942 pazartesi günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

21, 25, 29, 4 3521 (1568) 

* - Behçet Uz Çocuk Hastahanesinin 
elektrik, sinyal, zil, dahili telefon ve 
kuvvei muharrike, anten ve siperi saika 
tesisatı makine ve elektrik mühendisli
ğindeki keşif ve şartnamesi veç.hile ka
palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 12090 lira 81 kuruş muvakkat 
teminatı 906 lira 81 kuruştur. 

!halesi 6/7/942 Pazartesi günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanml§ teklif mektupları 
ihale günü azfuni: saat 15,30 za kadar en
cümen riyasetine verilir. 

21, 25, 29, 4 {1564) 

TESİRİ KAT'I 
TAZE MEYVALARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

• 
Idris Jlttshll 

(GAZOZLU) 
... 

LJMONATASJ 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 
MAR~ASINA DİKKAT : FİYATI (60) KURUŞ .. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin ruhsatını haizdiru 

İzmir Birinci tcra Memıırluğıından : 
GAYRİ MENKUL SA!'JŞ İl.ANI 

Sıra 
No. Köyü Mevkii 

1 Bulgurca Kelerköy 
2 Bulgurca Kelerköy 
3 BulgUl'ca Pilavtepe 
4 Bulgurca Pilavtepe 
5 Bulgurca Kelerköy 
6 Bulgurca Kelerköy 
7 Bulgurca Kelerköy 
8 Bulgurca Pilavtepe 
9 Bulgurca Pilavtepe 

1 O BulgUYCa Kızıldamlar 
1 1 Bulgurca Nazlıoğlu deresi 

çiftliği 

< 
< 
c 

Kadıoğlu tarlam 
Karapınar 
KaraplOAI' 

c Çiftlik 

Cinsi 
Tada 

c 
c 
c 
c 
< 
c 
c 
c 

Mera 
Tarla 

c 
c 
c 
c 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

c 
c 
< 
< 
c 
c 

c Çiftlik c 
c Çiltlik dem- ( 1 bap b.a-

nunda ne l bakkal 
düllinı ve kab

vdıane ile on oda 
18 Bulgurca Kelerköy Y el::diğerine 

muttasıl 15 
hane ve dam 

l 9 Bulgurca Kelerlı:öy 
20 Bulgurca Kelenöy 
2 1 Bulgurca Pilavtepe 
22 Bulgurca Pilavtepe 
2 3 Bulgurca Ke.leıköy 
24' Bulgurca Kelerköy 
25 Bulguı:ca Kelerköy 
2 6 Bulgurca Pilavtepe 
2 7 Bulgurca Pilavtepe 
2 8 Bulgurca Karapınar 
29 Bulgurca Karapınar 
30 Bulgw-ca Çiflik 
3 1 Bulgınca Kızıladamlar 
32 Cumaovası Kocakır ve 

Kara servi 

Tarla 
< 
< 
< 
c 
c 
c 
c 
c 
< 
c 
< 

Mera 
Bağ 

No. 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
27 

29 
31 
33 
35 
37 
39 

41 

43 
4S 
-47 
.f9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
15 

33 Cumaovıw 
34 Cuma.ovası 
35 Cumaovast 

c < 
c c 

< < 

c 16 
< 17 

Bağ ve kule 18 

TAPUNUN 
Tarihi Sahile 
26/12/927 5 

Cilt 
266 

« c 5 
c < 6 
< c 6 
< c 6 
< c 6 
c c 6 
c c 6 
c c 6 
c < 7 

15/11/928 54 

c c 
c c 
c c 

c c 
c c 
< c 

c c 

< < 
c < 
< c 
< c 
< c 
c c 
< < 
c c 
c c 
< c 
c c 
c c 
« c 

24/4/926 

< 
< 
c 

c 
c 
c 

5'4 , .. 
55 
55 
55 
55 

56 

56 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57_ 
58 
58 
56 
56 
59 
38 

38 
38 
38 

c 
< 
c 
c 
< 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
< 
c 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
< 
c 
< 
< 
< 
c 
c 
« 
c 

c 
c 
c 

Dönüm 
1000 
1000 
!000 
900 

1000 
1000 
\000 
950 

1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

2 

10 

1000 
IOOO 
1000 
900 

1000 
1000 
1000 
950 

\000 
1000 
1000 
1000 
1000 

17) 

8) 
31) 
16) 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira Kr. 
22656 25 
22656 2S 
226S6 25 
20390 56 
22656 25 
22656 25 
22656 25 
2 IŞ23 44 
22656 25 
13593 75 
15000 00 

12500 00 
12500 00 
12500 00 
1SOO 00 
1500 00 
2330 00 

1000 00 

1171 88 
1171 88 
1171 68 
f 054 72 
1171 88 
1171 88 
1171 86 
1123 26 
117' 88 
1171 68 
1171 88 
1l71 68 

703 13 

900 00 

315431 43 
A - 1 -10 numaraya kadar gösterileo gayri menkııllerin 768 hissede 696 hissesi.. 
B - 11 - 16 numaraya kadar gösterilen gayri menkullerin altı hiuede üç hissesi. 
C - 19 - 3 f numaraya kadaT gösterilen gayri menkullerin 768 hiaaede 36 hissesi. 
Ç - 32 - 34 numaraya kadar gösterilen gayri menkullerin üçte iki hisse itibariyle üçte bir hissesi 
D - 35 numara.da gösterilen gayri menkulün üçte bir hineııi 
E - Bu gayri menkunerden 1 1 - 31 mnnaraya kadar olanlan ( 4 l 7 5) liraya avukat Nuri Sıtbya ipotddi olup 

tamamı üzerinde de ziraat bankasının 2814 mı.maralı kanuna göre (11473.5 .. ) lira imtiyazlı alacağı vardır. 
Bir borcun temini istifası için tahtı hacze alınarak satıp ç.ıkanlan ve muhammen kıymetin yüzde yet.miş beşini bul· 

madığından 2280 numaralı kanuna göre tecil edileı-ek bu kene tabi.ti ihlal edildiğinden yukanda cins ve roilttarlaıı 
yazılı gayri menkuller umumi hülciimler dairesinde satışı yapılmak Üzere açık arttırmaya konulmuştur 

1 - Birinci açık arttırması 14/Temmuz/942 tarihine tesadüf eden salı günü saat 10 dan 12 ye kadar birinci icra. 
dairesinde yapılacaktır. Bu arttırmada. gayri menkullerin hizalarında gösterilen muhammen kıymetlerin yüzde Yetmlt 
beşini bulmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şa.rtiyle ikinci açık arttırması 24/Temmuz/942 tari
hine tesadüf eden cuma güuü ayni mahalde (vergi borcu ziraat bankası alacağı ile ipotekten mütevellit alacak. mikta
nnı te~1 eden ceman ( 18 l 70,79) lirayı qtığı takdirde) ayni saatte en çok artbrana ihale edilecektir 

2 - Şartname 29 /Haziran/942 tarihinden itibaren her kesin görebilmesi iç.in açıktır. 
3 - Arttırmaya iştirak iç.in mumammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisıbetinde pey akçesi veya milli bir bankaOUl 

teminat mektubu ibraz edilecektir. ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlannın ve irtifak. hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki halclannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını iş bu ilan tarihinden itibaren on bet gün 
içinde evra1a müsbiteleriyle birlikte memuriyetiınize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç k:alırlar. 

4 - Fazla alunıat almak isteyenlerletaliplerinin 39/2691 numara ile memuriyetimize müracaatlan ilan olunur. 
3524 (1569) 
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Ma'lıbule Kadri Katlıilıl 
BİÇKİ VE DİKİŞ 
YURDU SERGİSİ 

Karşıyaka Alaybey caddesi 199S 
inci sokak 32 sayılı binaya nakledi
len yurdun 942 yılı için hazırladığı 
zengin ve sanatkarane emeklerle vü
cuda getirilmiş eserleri Karşıyaka 
Halkevi salonlannda teşhir edil
mektedir. 

Zevk sahı'"bi bayanlanmızm teşrif
leri rica olunur. 
NOT : Talebe kayıt ve kabulü hak
kında izahat verilir. 

1- 3 (1576) 
~cccccccccooc 

1 nci Karataşta 335 nci sokakta 
15 numaralı ev acele satılıktır. Ev 
beş odalı olup içinde elektrik ve su
yu da vardır. Taliplerin !nönü cad
desinde 264 numaralı fırında emlak 
simsarı Mehmet Saide müracaatla-
n. 3 - 1 (1546) 

KAYIP KISRAK 
Sökenin Gülbent karyesinden Hacı 

Mehmet oğlu Şakir Gölcüke ait yedi 
yaşında sağ arka bacağı üstünde ateşle 
vurulmuş O şeklinde demir damgalı 

..L 
demir kısrak ile 9 yaşında bir doru kıs
rak kaybolmuştur. 

Hüküm.ete ihbar edilmiştir. Bulanla
rın veya görenlerin Söke jandanua dai
resine haber verdikleri takdird~ ayrıca 
yirmi lira da mükafat verilecektir. 

ŞAKİR GÖLCÜK 

Deniz HGPp o'fıufu 11e Lisesi IC.ornutanJığmdan : 
l - Ankara musiki gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. inci sınıfına. 

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

devam edilecektir. 
3 - lstanbul ve civanndan müracaat edeceklerin lstanbul deniz komutanlı

ğına Mersin ve civarından müracaat edeceklerin Mersinde deniz gedikli erbq 
hazırlama orta okul müdürlüğüne ve bu mıntakalar dı§lllda bulunanlann bulun
duklan mahallin Askerlik şubelerine müracaat etmeleri 

6 9 12 15 16 21 24 27 31 3181 j1404) 

1 LAN 
KARABÜK DEMİR VE CELİK FABJUKALA.RI 

MVESSESESİNDEN : .. 
Müessesemiz fahrikalannda Dizel yağı istihsaline ba§lanmıgtır. Satış fiatııniz 

mevzuabn müşteri tarafından temini §a rtile sahamızda vagonda teslim beher 
tonu (yüz elli beş) liradır. 

Alınak. isteyenlerin müesseseye müracaatlan ilan olunur. 
Yağ nümunesi. ve evsafı İstanbulda Sümer Bank satın alına müdürlilğünde 

İzmir ve Adanada Sümer bank yerli mallar pazarlan müdürlüklerinde görüle-
bilir. 15 ıs 21 24 21 3301 (1506) 

izrnir inhisarlar Bıq Müdürlüğünden : 
18 Martta verdikleri beyannamelerdeki miktarlar üzerinden borçlanan ve 

taksitlerini kısmen veya tamamen ödemiyen kahve ve çay tacirlerinin: 
1 - 18 Marttaki beyannaemlerinden şimdiye kadar satmış oldukları miktar

lara ait zamları derhal ve defaten; 
2 - İşan ahire kadar eski esasat dairesinde satış yapılacağına göre hundan 

sonra satacaklan miktarlara ait zamlarıda satış vuku buldukça haftada bi. ol
mak üzere muntazaman idaremize öde melerl; 

3 - Birinci madde mucibince tahsil edilecek zamlara mukabil kanunun 
muvakkat dördüncü maddesinin B. fıkrasının birinci bendi mucibince ellerin
deki 'malın satın alınmasını isteyenlerin mevcutları borçlanna tekabül ediyorsa 
bu gibiler hakkında umum müdürlükten talimat isteneceğinden mütemmim ma
lUınat alınmak üzere alakadarların baş müdürlüğümüze müracaatlan ilin olll-' 
nur. 21 22 3527 (1566) 

İzmir Defterdarlığından: 
Mehmet kızı Ayşenin Başdurak şubesine borçlanma bedelinden olan 35 l li

ra borwınun temini tahsili zımmnında haczedilen Güzelyalı Şevkat sokağında 
kain 375 kütük: 159 pafta, 887 ada, 4 parsel numarasında mukayyet eski 9, 
yeni 7 sayılı ve l 440 lira kıymeti mukayyedeli evinin kat'i ihalesi için müzaye
desi 1 O gün daha temdit edilmiştir. 

Taliplerin kafi ihale günü olan 1 /7 /942 çarşamba günü saat 15 te viliyet 
iadre heyetine müraca.altan ilan olunur. 3514 ,( 1572) 
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Alman taarru
zunun gecikme

ihverde en
. şe uyandırdı 

• 
Si 

___ * __ _ 
Almanlar .livastopol 
düştülıten sonra mı 

bü)lüh taarr za 
aşlıyacalılar? •• 

Radyo gazetesine göre gerek Ruslar 
ve gerek Almanlar Sivastopolun düş
mek üzere olduğunu bildiriyorlar. Ger
çeh"ten çok çetin olan bu muharebelerde 
iki tarafın da kayıpları ağır olduğu şüp
hesizdir. 
Mütehassıslnra göre Almanlar Ru~-ya

da büyük hareketlere ancak Sivastopolu 
aldıktan sonra girişeceklerdir. Fakat Al
manların Rusyayı tasfiye maksadiyle gi
rişecekleri hareketin bir az gecikmesi 
mihver mnhfillerinde endişe uyandır
mıştır. Geçen sene Rusya harbinin tas
fiye edilememesinin bir sebebi de geç 
kalmak olduğu halde bu sene taarruzun 
yine geç kalması karşısında mihver mah
filleri gecikmenin sebebini bir türlü an
hyamıyor. Anglo Sakson mahfilleri ise 
Alman taarruzunun başlamamasını, kı-
11n Ruslar tarafından yapılan ve hala 
devnm eden mevzii taarruzlara atfedi
yorlar. 

LtBYA VAZlYETl VE 
ANGLO SAK.SONLAR 
Rus cephesinde durum böyle olduğu 

hnlde Libyadaki vaziyet geçen hafta 
içinde mihvercilere çok elverişli bir ~e
kil almıştır. 

Bu hal Anglo Sakson halkı efkarında 
fena tesir uyandırmıştu; bununla bera
ber vaziyetin ümitsiz olmadığı belirtil
mektedir. 

Japonlann müstakbel harekelteri 
hakkında bir çok dedi kodular olduğu 
halde şimdiye kadar bunlardan bir ne
tice çıkmamıştır. Japonlann dağınık va
ziyetlerinde bir plansızhk göze çarpıyor. 
Bir gün Avustralya tt'hdit, diğer bir gün 
Hindistan istilasına hazırlık sezilirken 
ayni zamanda Aluityen adalarında hare· 
ketler yaptıklan görülüyor. Şimdi de 
Japonların Sirbiryaya taarruz edeceği 
haber verilmektedir. Söylendiğine göre 
'.Japonlar bereket için Almımyanın bü
yük taarruza geçmesini beklemektedir. 

Bu rivayetler ısrarla dolaşmakta ise 
ele. bu kadar geni~ bir saha İçinde dö
TÜşmekte olan Japonlann yeni bir cep
he daha açmak isteyeceklerinden şüp
he edenlel' çoktur. 

-------- -------
YEN I MAHSUL ALINIYOR 

(Bnştnrnfı 1 inci Sahüede) 

TORBALIDAKİ BUÖDA YLAR 
Torbalı kazasındaki yeni mahsulden 

'/5 ton buğday, hükümetçe el koruna ka
ran mucibince toprnk mahsulleri ofisi 
müdürlüğünce satın alınmıştır. Bunla
rın İzmire getirtilmesi için icap eden 
tedbir alınmıştır. Vali vekili ile iw;e 
müdürünün durumu tetkik için bugün 
Torbalıya gitmeleri muhtemeldir. 

Yalnız Torbalının pancar çiftliğinden 
on beş gün içir/.le İmıire getirilecek buğ
daylann 200 tona baliğ olacağı anlaşıl
mıştır. 

~~MERKEZLERİ 
Toprak ofisi şubesi olnuyan yerlerde 

ziraat banknsı ve diğer yerlerde zahire
ci birlikleri tarafından alım merkezleri 
teşkili ve mubayarunra başlanması hruc
kmda ticaret vekaletinden vilayete tali
mat gelmiştir. Buna göre mubayaa için 
esas fiyat, ancak resmi fiyattır. Bu fi. 
yatlar dışınn mubayaa yapılmıyacak
tır. 

Köylüden satın alınacak buğday ve ar
paların mubayaa merkezlerindeki an
barlara kadar meccanen nakli işi esas 
itibariyle mUstnhsile aittir. Yalnız za
hireci birlikleri mahsulü kendi vasıtala
riylc de nakledebileceklerdir. 
BİRLİKLER NAMINA MUBAY AAT 
Zallireci birliği namına mubayaat ya

pacak azaya valilerin tasvibi alınarak 
fotoğraflı birer hüviyet varakası verile
cektir. Bundan başka ayni azanın bir
lıkten aldığı bir hüviyet varakası da 
yanında bulunacaktır. Bu aza muba
yaa ettikleri zahire hakkında satıcıya 

vilfiyet, kaza, nahiye, köy, mahalle adı, 
alım tarihi, mikdarı ve mnhsuliin cin
siyle zahirenin scvkolunacağı merkezin 
adı yazılı ve kendisi tarafından imza· 
lanmış bir kağıt verecektir. Bu ktığıtla
nn dip kocanlan alıcıda kalacak ve sak
lanacaktır. 
DEVLETİN MALI VE KÖYLÜNÜN 
HAKKI 
Birlikler tarafından satın alınacak za

hireler devletin malı olduğundan bun
lann hiç bir suretle başka yerlere sevki 
veya başkasına satılması, başka maksat
lara tahsisi mümkün değildir ve kabul 
edilemez. 
Alınan mnhsul ofis veya Ziraat ban

kası emrine veya depolarına teslim edi
lecektir. Satın alınan zahireler :için bir
lik !i1..ası lehine mahallinde bir fire ka
bul olunacaktır. 

Znhircci birlikleri ve tacirler, yapa
caklan mubayaalnrı her on beş günde 
bir hnzırlıyacaklnrı cetvelle toprak ofic;i 
şubesine \•eya Ziraat bankasına bildi
receklerd:r. Köylüler, kendi mahsulle
rini zahireci birlikleri azasına satmıya
rak Zirant bankasına veya toprak mah
sulleri ofi in .. satmak arzusunu izhu• 
edecek olurlar a birlik1er bu gibi mah· 
sulü c;ntın alamıvacaklardır. 

rEHI A.llR 

YENi ANLAŞMA Alman kararı YENi BOMBALAR 

* ~--~* *·-----
K U balılar Her vasıta- Mihver yeni 

Amerikaya ya baş vura
yardımcı rak harp/ 

--*--- ---*--
M~ver def!i~aıtııarı ile DENIZAL Ti HARBiNiN MES· 
mu:r :~e t~~ıı;,::ı~:..lık· ULIYE~iNI INGIL TEREYE 

Vaşington, 20 (A.A) - Hariciye Nazı- YUKLEYORLAR 
n, Kuba ile bir anlaşma imzalandığını 
bildirmiştir. Bu anlaşmaya göre Mihver 
denizaltılariyle mücadele için Kubadan 
bazı kolaylıklar elde edilmiştir. Kubaya 
!hava müfrezeleri yerleştirilecektir. Bu 
husustaki hazırlıklar tamamlanmak üze. 
redir. Bu müfrezelerin ihtiyaçları Ku
badnn temin edilecektir. ----·-----
Son ln~iliz ha-
va h ·· cumları 

---*----
Em den ve diğer bedel· 

ler bombalandı, dört 
gemi batırıldı-

Londra, 20 (A.A) - Hava tebliği : 
Küçük av tcşkillerimiz Belçika kıyı

larında üç mayn gemisini batırmıştır. 
Öğleden sonra bir gemi daha batınl· 

mıştır. 

Ağır hava teşkillerimiz Almanyada 
Emdene ve diğer hedeflere hücum ct
mi~tir. 

Bu hareketlerden 9 bombardıman 
uçağı üssüne dönmemiştir. 

----tt-------
A FR l KA HARPLERi 

(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 

--*-
Ber lin, 20 (A.A) - (Doyçe Diploma-

tişe Und Politişe Korespondans) gazete
sinin siyasi muharriri Amerika ve İngil
terenin Alman denizaltılarının faaliye
tinden endişeleri ~akkında şunları ya-
zıyor: 

Sumner Vels Alman denizaltılannm 
muvaffakıyeti karşısında geçen giln 
Ruzvelt adına söz söylemeğe mecbur ol
muş ve denizaltıların faaliyetini karan
lık devirlere mahsus bir korsanlık ola
rak vasıflandınnıştır. Bu onun hafit ro
faalı olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Vaktiyle Londrada yapılan deniz har
bi hakları beyannamesini ilk defa çiğni
ycrek sivil halkın yiyecekten mahrum 
edilmesi kararını veren İngilizlerdir ve 
bundan İngiliz devlet adamları suçlu
dur. İnsanlık prensiplerine ve milletler 
arası hukuk maddelerine uymıyan şey 
kadınlara ve §OCUklara karsı yapılan .. 
harptir. Alman hükümetini Ingiltereye 

bombalar 
kullanıyor 

--*-Bombalar havadan dü· 
şerken kuyruklu yıldız 
gibi bir iz ırakıyorlar •• 

Londra, 20 (A.A) - Akdeniz muha
rebesine iştirak eden Mihver tayyareleri 
yeni tip bombalar kullanmışlardır. Mü
tehasıslara göre miknatıslı mayinlerden 
sonrn en ziyade dikkate layik silah bun
lardır. Bu bOmbalar, tapalı olup düşer-

!erken bir kuyruklu yıldız gibi geı-i
lerinden bir iz bırakmaktadırlar. 

----~-41------
Ber lin Lavalı 
sıkıştırıyor 

---*---
<<Akdeniz» deki Fransız 

ticaret filosunu 
istiyorlar-

Londra, 20 (A.A) - öğrenildiğine 
göre Almanlar Ak.denizdeki Fransız ti
caret filosundan bir milyon tonilatoluk 
kısmının kendi emirlerine verilmesini 
Lavaldan Israrla istemektedirler. 

~~ 
Londra, 2;;:.;; _ B:~ya gelen 1 

haberlere göre Vişide, müttefikle
rin Fransa sahillerine bir asker çı
karma teşebbüsleri sırasında Degol
cularla komünistlerin bir hükümet 
darbesinden pek ziyade endişe edil
mektedir. 
~J"~ 
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Bir müsa baka nihayetlendi 
.. 

ilk okullar için "Yurt biJ .. 
kitabı seçildi • 

gısı,, 
• 

Tire orta oftulu müdürü Bay Ulvi Bilginin eseri 
ikinciliği kazandı.. 

Ankaraı 20 (Hususi) - Maarif vek~- müdürü B. Kemal Ermanın yazmış ol· 
Jetinin ilk okullar 4 ve 5 inci sınıflarım duğu yurt bilgisi kitabı birinci seçilmiş, 
mahsus •Yurt bilgisi. kitabı hakkında bu eserin üç sene müddetle okullarda 
açtığı müsabaka sona ermiştir. okutturulmasına karar verilmiştir. 

Hususi komisyon müsabakaya iştirak İkinciliği Tire orta okulu müdürü B. 
eden 13 eseri tetkik etmiştir. Uulvi Bilgin kazanmıştır. 

Bunlardan Bursa öğretmenlerinden Üçüncü, 4 üncü ve 5 inciliği hiç bir 
bayan Bedia Erman ile Bursa maarü eser kazanamamıştır. 

• Havayici zaruı-ıye maddeleri 

Fiatlerin serbest bırakı
lacağı haber0 

doğru değil 
~---~~~-----ı~----~-----~ 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Ankaradan sini tamJm ve her hangi bir madde Uz~ 
bildiriliyor. Havayici zaruriye maddeleri rinde ihtik5r yapılmaması için o madd~ 
fiyatlarının serbest bırakıldığı h;:ıkkında 
bazı gazetelerde çıkan haberler üzerine 
alakadar makamlardan aldığım malt'.1-
mata göre böyle bir şey ne diişünülmüş, 
ne de kararlaştırılmıştır. İaşe teşkilatı 
ve bununla müterafik olarak kurulan 
diğer bütün tC§ekküller fiat mürakabe-

nin fiyatının tesbiti i~!yle meşgul bulun· 
maktadırlar. Havayici zaruriyeden olan 
maddelerin serbest bırakılması için or· 
tada hiç bir sebep yoktur. Ve bu müna· 
sebetle yapılan her türlü neşriyat asıl· 
ve esastan uzak bulunmaktadır. 

Istanbulda da sıcak arttı 
·~--------------~~------------------------

Romel kıtalarının bazı kısımlan Tob
ruk karşısınn gelmiş bulunuyor. Libya 
muharebesi 3 ncü haftasına girirken 
Tobruktaki toplar 45 kilometrelik bir 
cephede yeniden ateşe başlamış bulu
nuyor. Bununla beraber şehir tamamiy
le kuşatılmış vaziyette değildir. Keşü 
kuvvetleri ve devriye kollan cenuba 
kadar kolayca çıkıp iş görmektedirler ve 
MihvercUcri ciddi surette hırpalamak
tadırlar. Almanlar kalenin doğusunda 
ve İtalyanlar da batı tarafındadırlar. 

vapurların varmasına mani olmağa sev
keden funil de İngilizlerin bu kararıdır. 
İngiltere ablokayı eski müttefiklerine de 
teşmil etmiş ve bunları kendi akibetle
ri:llc haşhaşa bırakmıştır. Şimdi Ameri
kalılar da lngilizlerin yolunu tutmuş
lardır. Amerikanın İngiltereye yaptığı 
yardım, ordularla dövüşmeğe değil, ma
sum halka fenalık yapmağa yarıyor. Bu 
vaziyette, Almanya için her vasıtaya baş 
vurarak mücadeleye devamdan başk<t 
yol yoktur. Almanya yeniden bazı böl
geleri hareket sahası ilfın etmek zorun
da kalmıştır. Bunun Amerikan milletle
rinin serbest münakalesine yeni bir te
cavüz sayılması manasızdır. 

~~r~R 
1 İstanbul, 20 (Yeni Asır) - Şehrimizde şiddetli s.wa:klar devam etmektedir. 

Bugün (dün) mevsimin en sıcak günü yasntılınış, hararet derecesi gölgede 

TOBRUKUN MüDAF A.ASI 
VE DON A.ı.'>;MA 
Tor--ukun bu sefer de Mihver için de

vamlı bir endişe kaynağı olup olmıya
cağı hakkında henüz kafi bir kanaat 
yoktur. 

İngiliz donanmasının bu defa önemli 
bir rol oynamadığı muhakkaktır. 

İaşe durumu Romeli düşündurecek 
bir şeydir. 

Londra, 20 (A.A) - Bir defa daha 
tecrit edilmiş olan Tobruk, eski ve 
meşhur ananesine uygun olan Mihverin 
hücumlarına hazır bulunuyor. 

Deyli Ekspres askeri muharriri di
yor ki: 

cTobrukun :müdafaası filonun ciddi 
yardımına bağlıdır. Fakat donanmanın 
üzerine düşen çeşiUi vazifeler bu defa, 
geçen defakinden çok daha ağırdır, fi
loya düşmanın şiddetli hücumlan bek
lenebilir. 

MÜDAFAA ETMEL1 Mt, 
E'TMEMEL1Ml,1Y1CE 
DÜŞÜNMELİ.. 
Londra, 20 (A.A) - Annalisti asken 

mütalaası: 

Alman kuvvetleri Libyada doğuya doğ
ru daha fazla ilerlediği takdirde Tobruk 
eskiden olduğu gibi Alman cenahını teh· 
dit edecektir. Geçen sontcşrinde İngiliz
ler taarruza geçtikleri zaman Almanla
rın Tobrukn karşı büyük bir taarruz te
~cbbüsünde olduklarına dair vesikalar 
elde edilmiştir. Bu defa da ele geçen ve
sikalara göre Romelin ilk hedefi Tobruk 
idi. Bu pltın şimdi bozulmuştur. Tobru
kun müdafaa hatları olduğu gibi duru
yor ve Romelin ordu mevcudu azalmı§
tır. Bunun için Romelin hücuma devam 
mı edeceği veyahut ordusunu tamamla
mak için hareketlere bir müddet ara mı 
vereceği belli değildir. 

Tobrukun müdafaası karan düşünül-
meden verilecek bir karar değildir. 

TOBRUKUN MlHVER 
1Ç!N EHEMM1YET1 
Kahire, 20 (A.A) - Royter Ajansının 

sekizinci ordudaki hususi muhabiri bll
diriyor: Sekizinci ordu doğudaki yeni 
hattını kuvvetlendiriyor. 

Almanlar Tobruku zaptedebilirlerse 
Mihver kuvvetlerinin iaşe yolu yarı ya
rıya kısalmış olacaktır. Bunun içindir ki 
General Romcl Tobrukun zaptına ehem
miyet veriyor. 

AL.TVIA...~ TEBL1Gl 
Beriin, 20 (A.A) - Alman tebliği: Şi

mali Afrikadn Alman - İtalyan kıtalan 
taarruz ve takip halinde bulunuyor. 
Ehemmh•etli iaşe depolan ele geçirilmiş 
ve yüzlerce esir alınmıştır. 

1TALYAN TEBL1Gl 
Roma, 25 (A.A) - Tebliğ: Marmarik

te İtalyan ve Alman kuvvetleri muvaf
fakıyetle ilerliyorlar. Büyük malzeme 
depoları ele geçirilmiş ve bir kaç yüz 
esir alınmıştır. 

Hava kuvvetlerimize mensup teşek
küller de faaliyet1erde bulunmuş, düş
manın bir çok otomobillerini ve bir kaç 
tankını yakmıştır. 
Tobnık bombardıman edilmiştir. 
Bingaziye hiç bir hasara ve insanca 

kuyıba sebep olmıyan bir hava hücumu 
sırasında uçak savar bataryalarımız 2 İn
gilız uçağı dUşilrmilştür. 

Sicilyanın cenubunda Remington ti
pinde bir dü:.man uçagı düşürülmüştür. 

--~--tt~~---

M EDEN l YET BAHSi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

• - Bugün Macaristanda bir tek baş 
ve bir tek idare vardır. Geçen harbin so
nunda Macaristanın uğradığı büyük fo .. 
lfikettcn ne kurtnnlınışsa ve sonra neler 
yapılmışsa hepsini amiral Hortiye borç
luyuz. Bundan sonra da her şeyin yine 
onun sayesinde yapılacağına kaniiz. 
Macaristanın bütün Avrupa devletleri 

arasında eski esas kanununu bugün de 
muhafaza eden yegfıne memleket oldu
ğunu söylemekten büyük gurur duya
rız. Her zamanki gibi bugün de Maca
ristan insanlık, hürriyet ve adaletin mu
hafızıdır. Medeniyetin bekçisi olarak 
asırlarca tarihi vazifemizi yaptık. Maca
ristan Avrupayı tecavüze karşı tek ba
şına müdafaa etmiştir. Bugün de hıris
tiynnlığı, medeniyeti ve yurdunu bir 
ciaha müdafaa etmektedir. Fakat bu se
fer yalnız değildir. Tereddüt nedir b!l
miyen müttefiklerimizle birlikte harp 
ediyoruz.ıı 

-~~- ~-----

RUZ VE L T · ÇORÇIL 
(Baştnrah 1 inci Sahifede) 

DöRT MESELE 
Müttefilkerin müzakere edecelkeri 

başlıca dört mesele vardır: 1 - ikinci 
cepheyi açmak, 2 - Deniz nakliye iş
leri, 3 - Yakın ve uzak şark durumu, 
4 - Amerikanın Rusyaya, lngiltereye 
ve Çine malzeme ğöndermesi. 

YILDIRIM KARARLAR 

Çörçil Vaşingtonda bulunduğu müd
detçe radyoda nutuk söylemiyecek ve 
hiç bir tezahüre iştiark etmiyecektir. Bu 
ziyaret yıldırım kararları kolaylaştıra
caktır. 

B. ÇöRÇILE VEKALET 

Londra, 20 (A.A) - Mister Çörçi
lin Va~ngtonda bulunduğu müddetçe 
başvekil birinci muavini kabine toplan
tılarına riyaset edecek ve hükümet reis 
vazifesini görecektir. 

~J"J~.crJ...CC.~J"~J"~ 1 

Skajerak bo-
ğazından geç
mek t ehlikeli 
A lman lar maynlı 
sahayı doğuya ve 
batıya doğru 
genişlettiler .. 

Berlin, 20 (A.A) - Skajerak boğa· 
zında maynlerle kapatıldığı 9 nisan 

S 1940 ta ilan edilen münakale yolları ' 
S batıya doğru Sgoren - Listern - Kar
§ li hattına kadar genişletilmiştir. Do
§ ğuya doğru da yeni bir hatta kadar 
§uzatılmıştır. Alman hükümetinin 
§müsaadesini almadan yasak bölge· 

I
s den geçmemeleri vapurlara ilfuı edi

lir. Buna muhalü hareket eden her 
vapur derhal batırılmak tehlikesine ı 

~maruzdur. 
~~J".cr.crJ"J"J"J"J"J"/J.rJ"J"J"J".co"'J"J"J"J"A: 

Londra, 20 (A.A) - Bohemya vP. 
Moravya kukla hükümetinin sabık rei..3i 
Elyas cuma günü idam ed!lmiştir. Elyas 
Berlin halk mahkemesi tarafından iha
net ve düşmana yardım suçu ile idama 
mahkum edilmiştir. Suç ortağı olan ilci 
general de hükmün ertesi günü idam 
edilmişlerdir. 

~~-.--~~------

Amerikada Atlantiğe 
kadar ~trol boruları 

döşeniyor .. 
Vaşington, 20 (A.A) - Petrol işleri

ni kolaylaştmnnk için Atlantiğe kadar 
petrol bonılan döşenmesi kabul edilmlş
tir. Bu borulardan günde 36 bin ton 
petrol geçirilecektir. 

---~«t-----
AVUSTRAL YADAN 
Japonlara hava 
hücumları yapıldı 
Melburn, 20 (A.A) - Avustralya 

tebliği: Hava kuvvetlerimiz Rabold 
uçak meydanına ve düşman gemilerine 
muvaffakıyetle hilcum etmişlerdir. Li
manda 10 bin tonilatoluk bir nakliye ge
misine 3 tam isabet kaydedilrni§tir. Yer
de bulunan uçaklar arasında patlayan 
bombalar bunlnn tahrip etmiştir. Diğer 
bombalar hava meydanlarına ve havuz
lara isabet etmiştir. Limanda diğer va
purların da hasara uğramış olması muh
temeldir. 

Zero tipinde yedi düşman uçağı ve iki 
deniz uçağı bomba uçaklanmızı yakala
mağa teşebbüs etmişlerse de muvaffak 
olmamışlardır. Bunlardan biri düşürül
müştür. Diğer birinin diişürilldüğü 
muhtemeldir. 

Bütün uçaklarımız üslerine dönmüş
lerdir. 

----~----tt------
iki gemi daha battı-

Vaşington, 20 (AA) - Harbiye na
zırlığının bildirdiğine göre, orta büyük
lükte bir Amerikan gemisi ile büyült 
bir Panama gemisi Karaip denizinde 
mihver denizaltılan tarafından batırıl
mıştır. Gemilerin kurtulan mürettebatı 
yakın bir limana çıkmıştır. 

--------tt~---~ 

MERAKLJ ŞEYLER 
• • •• •• • •• •• ••• 
ilıi 1Jin senelilı ve up 
uzun ağaçlar-

Kalifomiyada Kızıl ağaçların 120 - 150 
metre uzadıkları, gövdelerinin kutru 5 
metreyi bulduğu görülmüş, bunların 
arasında bin ÜC( yüz seneden beri yaşa
makta olanlar bulunduğu tahmin edil
miştir. 

New - Zelandda bir çam ağacı vardır 
ki yaşının iki binden fazla olduğu anla
§ı lmıştır. 

KARIHCALARIH 
GÖZLERİ YAMAN! 
Alimler, insanların dünyada mevcut 

bütün renkleri göremediklerini iddia 
ediyorlar. Öyle renkler varmış ki biz 
göremiyormuşuz da karıncalar ve diğer 
bazı hayvanlar görüyorlarmış. Bu ci
het tecrübelerle sabit olmuş .. 

Küçücük karıncaların gözleri insan 
gözünden dnhn keskin olduğuna M de
meli? .. 

otuz beşi bulmuştur. -
Öğleden sonra on binlerce halk sahillere akın etmiş, sıcaktan bayılanlar ol

muştur. 

SOVYETLERE GÖRE 
(BaştaraCı 1 inci Sahifede) 

cumlar Almanlara ağır kayıplar verdi
rilerek püskürtülmüştür. 
YENİ BİR RUS HÜCUMU 
Moskova, 20 (A.A) - Gelen haberle

re göre Rus ilirliklcri Smolensk istika
metinde yeni bir hücuma girişmişler
dir. 

SOVYE'T TEBLİGLERİ 
Moskova, 20 (A.A) - Gece yarısı 

neşrolunan Sovyet tebliği : 19 haziran
da Sivastopol cephesinde şiddetli savaş
lar devam etmiştir. 
Başka kesimlerde önemli hiç bir şer 

olmnmıştır. 
Harp gemilerimiz Barens denizinde 

15 bin tonluk bir düşman nakliye va
purunu batırmışlardır. 

Moskova, 20 (A.A) - Sovyet tebli
ğine ektir : Harkof cephesinin kesimle
rinden birinde son üç günde müteaddit 
düşman hücumları püskürtülmüştür. 
Düşman pek fazla er ve subay kay

betmiştir. Dokuz tank muharebe clışı 
edilmiştir. 

KALENİN VE SMOLENSKTE 
Rus birlikleri Kalenin cephesinde dü~

manı mevzilerinden atmışlardır. Üç top 
ve başka harp malzemesi elimize geç
miştir. 

Smolensk bölgesinde hareket eden çe
teciler bir köyde Alman garnizonunu 
imha etmişlerdir. İki mühimmat deposu, 
15 kamyon, yiyecek dolu 40 araba ya
kılmıştır. 
BİR HAVA HARBİ 
12 bomba ve 15 av tayyaresi arasın

da yapılan bir muharebede yedi Rus 
avcısı on düşman uçağını düşünnilştüt-. 
Ayrıca üç uçağın tahrip edilmiş olduğn 
muhtemeldir. Muharebe 45 dakika sür
müştür. Bir Rus uçağı kayıptır. 
SİV ASTOPOLDA 
Moskova, 20 (AA) - BüYük Alm.:ın 

taarruzunun başından beri Sivastopol 
halkı yeraltında yaşıyor. Fakat muha
sara haline alındığı i~in Sivastopol halkı 
buna kolayca katlanıyor. Halk sadece 
ıstıraplara dayanmakla kalmıyor, tahli
ye edilmeği bile reddediyor. Yiyecek 
ciurumu fena değildir. Sivastopol civa
rında toprnk metindir ve tamaınile ekil
miştir. Şehrin açlıkla teslime mecbur 
kalacağı tahmin edilmiyor. 

HARKOFTA 
Harkof keıliminde mühim bir şey yolt

tur. Alman taarruzunun kuvvetini kay
bettiğini veya Alman ordusunun yeni 
bir hnmle jçin dinlendiğini söylemek 
mümkündür. Almanların Harkofta h:ı
reketsiz kalması Sivastopoldaki durum
larına zarar verecek mahiyettedir. 

SON NEFERE KADAR HARP 
Moskova, 20 (A.A) - Komünist par

tisi umumi katibi Sivastopol müdafile
rinin düşmanın şehre girmesine müsaa
de etmektense son nefere kadar ölmeğj 
1.nbul ettiklerini bildirmiştir. 

Sivastopola atılan irili, ufaklı yüz bin· 
lerce obüs, kahraman müdafilerin gay
retlerini gevşetmek şöyle dursun, büs· 
bütün arttırmaktadır. 

FERAGAT SAHNELERİ 
Kuşatılmış iki Rus bölüğü, yakıcı bir 

RUS • ALMAN HARBi 
(Baştarnb 1 inci Sahifede) 

Mukavemet eden kalenin şimal kısmın• 
daki son istihkamın ele geçirilmesine ça• 
]ı§llıyor. 

Muhasara cephesinin cenup lasmındn 
Alınan ve Rumen lataları düşmanın 
karşı hücumlarını püskürttükten sonra 
daha ilerlemiş ve bir çok müstahkem te· 
peleri hücumla znptetmiştir. 

Hava kuvvetleri ağır ve en ağır çap
ta bombalnrln kalenin tesislerini imha 
etmektedir. 

Bir Alman hücumbotu 19 haziran ge
cesi "Sivnstopol önünde 3000 toniüıtolwc 
bir asker taşıtını hatırm~tır. 

Karadcnizde İtalyan hücumbotları bir 
Rus denizaltısı ve iki küçük harp gemi· 
si batınnıştır. 

HARKOFTA 
Harkofun şimal doğu bölgesinde bir 

Rus tümeninin büyük bir kısmı çevir
me taarruzu ile perişan edilmiştir. 

ORTA KESThIDE VE 
VOLKHOFTA 
Doğu cephesinin orta kesiminde yeni 

bölgeler, münferit Bolşevik çetelerinden 
temizlenmiştir. 

Volkhof cephesinde düşmanın tanklar 
himayesinde yapmağa yeltendiği bir 
yarma hareketi inatçı muharebelerle 
akamete uğratılmıştır. 

İTAI..YAN TEBLİGİ 
Roma, 20 (A.A) - Tebliğ : Karade

nizde hnrp gemilerimiz Rus donanması
na ait iki küçük taşıtı batırmıştır. 

İNGİLİZ GÖRüştt 

Londra, 20 (A.A) - Deyli Ekspresin 
askeri muharriri diyor ki: 

Üç gün sonra Almanların Rusyaya 
taarruz ettikleri günden beri bir yıl geç
miş olacaktır. Bu bir yıl içinde Alman 
orduııu, blr yığın harabe haline getiril
miş geniş Rus topraklan elde edebilmiş, 
fakat Leningrad ve Moskova gibı büyük 
merkezleri işgal edememiştir. Almanla
rın kış geçince şiddetli hücumları bekle
niyordu. Filhakika bazı taarruzlar ol
muş, fakat Sivastopol müstesna, büyillt 
hareketler yapılamamıştır.• 

----ca-~---
i ZMi'J''J'E 
A'J'A'J'VRK GVHV 
İzmit, 20 (AA) - Dün ebedi Şef Ata• 

türkün İzmite ilk gelişlerinin ylıdönü
müne tesadüf ediyordu. İzmit halkı bu 
yıldönümünü içten gelen tezahürlerle 
kutlamış ve şehir baştan başa donan
mıştır. Halkevinde kalabalık bir kütle
nin iştirakiyle yapılan toplantıda Ata
türkün İzınite ilk gelişlerinde söylediği 
nutuk okunmuş, hatipler o günü yaşata
rak ebedi Şefin hatırasını taziz etmiş
lerdir. 

sıcak içinde dört gün susuz ve yiyecek
siz müdafaaya devam etmiş ve binden 
fazla Almruı öldürmüştür. 

Binlerce kadın ve kız askeri hizmet 
için gönüllü yazılmıştır. 

Mühimmat fabrikalarından da cephe
lere her gün sevkiyat yapılmaktadır. 


