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ran münderecatından mesullyet kal:iul edilmez.. 

Tobrukun 1ngilizlcr tarafımlan işgalinde vanarken çekilen bir fotografı 

Kafile 
Sistemi 

---·---
Son defa Malta ka-
filesinin haşarısı 

-*-
Atlantikie olsun Akdenizde olsun bu· 

tüne kadnr bir çok miittefik gemi kari· 
lesi, yüklendiği yerden kalkmış ,.e bo
şalacağı yere gitmi tir. Fnknt bunlardan 
hiç birisi geçenlerde Cebeliittnrıktan 

kalkıp l\laltaya giden knfilc kadar kıy· 
met kazanmamış ve o derece dikkati 
çekmemic:tir. 

Bu kafilenin muvnffnkivetıe l\lultaya 
~disi. h'lhnssa İnrrU:z milletini simdh·e 
kadar hiç bir kafilede olmadığı kadar 
sevindirnıiş olduğu ''C bunu himaye 
eden donanma komutanına ve Akdeniz 
İn!!iliz donnnması komutanı amiral K:ı
ningama takdir ve hayranlığını bildiren 
-in!!İliZ Bac:vekili Çörçil'iıı mcsaiındnn 
anla!!ıhnaktadır. Bu konvoyun İn"iliz 
milleti icin hu derece nlakayı cekcn 
mahh·etfe oluc:unnn sebebi ne olabilir? 

Ve imdi ·c kadar seyrt'den bir çok 
konvoyJnruı az dnlıi ol"a bir za~·iat ver. 
mi• oJmalnnna ra~en hu konvo:vun h;ç 
bir znviata u!!rnmndnn muvaffolavctl • 
- .l\fn!tavn .,.· dcbilmc~inin sırrı nedir? ... 
Te•kik edelim: 

l\fnlta. fn'!iliz Akdeniz filosnıın ehem· 
mivet1i hir fü;sii olmnktan hac:ka bir göz 
ve· hilh:ı sa saTlô \'C l"nrbi Al;denİ7j a\'l· 
ran Sicil n ho?rnzında bn iki denizin bir 
kiJidi m:lhiye ind<'<fir. Bnnifan bac:ka 
Maltn. ister Mıc:ırda bulunan isterse 
l!'amten ""len havn kuvı:etlcrinirı de hir 
iJ,.ri üc:c:iidiir. 

Bu iic: mihvf'r ku,·,·crlcrinin eline geç
tiği takdirde J...ih~·ada cerevan ed<'n ha
rekAta dalın serhcstre ''ardım ve iknınl 
imkanım venn<'kten hac;ka f nırihz Ak· 
deniz filoc:11na hir dnrhe indirilmiş \'e 
dolayısiyle bu filonun sf'rbeatçe harekat 
i~rı-c;ına ml\ni olunmuş olur. 

Bu hak•mdRn hnvnti bir kıymt•ti M\iz 
bulunan 1\T:ıltanın hilhnc:"a bu buhar hn· 
relr1>fında mihver hava Jqın·ctlcrin"n ev
velkilere nnzaran cok daha şiddetli fa. 
amı7lannn manız kalmnsı İngilizler 
üzerinde bir cndise uvandırmıstır .. Bu· 
nun irin bu adamn • insan malıcme ve 
iac:e bakımından ikmal ve takviyesi ı·c 
bu snret1e mukavemetinin Mam~i mak· 
sadi~·lr. knfile ha7.ll·lnnmış ,.c Maltaya 
nmvaffakıvetJe varmıştır. 
Bnmın ;.aviatsız olrırak mm·aftakivet· 

le l\falta,·a ~·ıırmasında deniz ve hav~ 
lmn·etlerinin değerli himayeleri ve dcs· 
teklemeleri savcsinde olmustur. Deniz 
JmvvetJeri bu · kon\"O),t deniz km"·etle 
rine ka~ı konımuc:lar ve hu vazifeyi de 
takdire del!er bir muvaffakiyetlc bac;ıır· 
mıc;larrlır. Fakat bu konvoyun en teh· 
ikell diic;manı c:a~·ılan ve bu seyir ha•tı 
üzerinde knrsıla .. ılmnsı muhtemel bit 
~ok mihver hava üssii bulunduğu halde 
bu tehlikeyi bertaraf eden hiç süplıe 
yok ki ingiliz hava kuvvetleri olmuş· 
tur. 

Bundan baska en miihim mesele hu 
kafilenin tertibi ve hareket planının bil· 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

AFRiKA HARPLERi 
---*·---

Mihverin 
kıskacı 
kapandı 

---*---
Sidir aza k ve Belma-

nedi lngiliz birlik
leri terketti 

-*-Romel kuvvetleri Tob· 
ruk müdafaa hatlarına 

kadar girdiler 
Berlin. 2 1 (A.A) - D. N. B. ajan

sının salahiyetli bir kaynaktan öğrendi
ğine göre şimal Afrika cephesinde T ob
ruk kalesi etrnfındnki kıskaç Alman ke
şif askerlerinin ve bir İtalyan motörlü 
tümeninin gimal bntı istikametinde Vin
dalbiııdan Demeye ilerlemesi üzerine 
kapatılmı~tır. Bu taarruz hareketi esna
sınad ehemmiyetli üsler ~lan Sidi Rezak 
ve buranın şimal batısındaki Belmaned 
mihver kııvvctlerinin eline geçmi§tir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

l-lnsu~i tebliğ 
---*---

Tobruk ve 
Bardiya 

zaptolundu 
----~·*-------

Alman ve Ital-
yan kuvvetleri 
Mısır hudu

dunda -·-Londra radyosu, uMısır 
bu taarruzu karşılıya. 

caktır .. n Diyor .. 
Berlin, 21 (AA) ..:_ Hususi Alman 

tebliği : 
General Romelin kumandasındaki Al

man ve İtalyan birlikleri Tobruk kale· 
sinin bü~ük bir kısmını ele gcçirmi~le~
dir. Bir Ingiliz kurmay subayı bir ita!· 
yan kunnay heyeti karargfıhına gele
rek Tobruk şehri ve limanını teslim 
eden şartlan bildirmiştir. 

25 BİN ESİR 
İngilizlerden Tobrukta 25 bin esir 

alınmıştır. Esirler arasında İngiliz gene
ralleri de vardır. MağlQp düşman kova
lanmaktadır. 

(Sonu Sahife 2, ütun 4 te) 

- -- -- -- -- -= = = = - -- -- -- -- -= § - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
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camhuriyetit& 1'6 cam7iuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar ıiyaaf gazetediT. YENi ASm Matbaasında basılmıştır .. 

J·.·._s,_o·-.~~~;i;;~--~iire. r Gölgede hararet derecesi kırk biri buldu 
. 

--·-·-· 1 ·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

•• 
uşmana 

Bfi.ttinEgede hlrsıeakdal· 
ye idarhe gası hftkft.m sft.rmektedir 

• 
erın iril 

---*·---
Sivastopol mü-
dafileri bir düş

man alayını 
yok ettiler 

-*-Sovyet topçusu ve hava 
kuvvetleri başarılar 

temin ediyor .. 
Mosk.ova, 2 1 (A.A) - Sovyet 

tebliğine ektir: 
Sivastopola kar§ı mihver kuvvetleri-

nin taarruzlan pek büyük insan kayıpla .. 
rı dikkate alınmıyarak yapılmakta de-
vam ediyor. Piyademiz, denizcilenniz 
ve topçumuz bütün taarruzları püskürt .. 
mekte ve dü§ana yeni darbeler indir
mektedir. J' ek bir günde Sivaıtopol 
kahraman müdafileri bir dü§man ala .. 
yından fazlasını yok etmiştir ve 20 tank 
tahrip eylemlgtir. 

Kalenin cephesinde iki giinlük mu• 
harebelerde 1,500 Alman öldürülmii§
tür. 

Leningrad çevresinde de Sovyet çete
cileri kendilerini tenkile gelen Alman 
kıtalanndan 200 kişiyi yok etmiştir. 

Moskova, 21 (AA) - Sovyet teb
liğine ektir: 

Hava kuvvetlerimiz 19 Haziranda 
cephenin muhtelif kesimlerinde 50 yük· 
lü kamyon ile mühimmat dolu 1 O va• 
gon tahrip etrni§ veya hasara uğrat
mı~tır. 

Moskova, 2 1 (A.A) - Sovyet teb
liğine ektir: 

Sıcaklardan 
---*·---

Bayılanlar, denizde gi'.ı• 
neı vurmasiyle hastala• 

nanlar var. Sıcaklar 
bağlarda da tesir yap· 

mağa baılamıştır •• 
Bütün Ege mıntakasında bir sıcak dal

gası hüküm sürmektedir. 48 saattenberi 
izmirde devam eden sıcaklar, lzmir 
halkının ötedenberi ahştığı suhunet de
recesini açmış olması jtibariyle hal
kı bir hayli muztarip etmiştir. Evvel· 
ki gece sabaha karşı tekrar sıcak 
bir rüzgar adeta dalga halinde şeh
rin üzerine çökmüş; bir çok aileler ev
lerde pencerelerini kapamak mecburi
yetinde kalmıştır. 

Dün sabah pek erkenden suhunet de
recesi. 36 yı göstenn~. öğleyin saat 1 3 
te otuz dokuza Jtadar yükselmiş, saat 1 4 
te tam kırkı bulmuştur. Dün Aydın ve 
havali&inden gelen Aydında ve Sultan· 
hisarda suhunet derecesinin 41 olduğu• 

(Sonu Sahife 2, ütun 4 te) 

Mr. Çörçil 
nerededir? 

-----*---
Amerikalı gazeteci-

ler Vaşingtonda ken· 
disini hulaınadı Sivastopol kahraman müdafileri dü~

manın hücumlarını püskürtmüşlerdir. 
(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) Sovyet to pçulan -·- · AMERiKAN ASKERiNiN DÜN 

c< YENi ASIR >> iN ASKER[ MUHARRiRi YAZIYOR 

Mihver hududa vardı, 
fakat Mısır seferi

ne girişmiyecek 

1 · ·------------------------· 
+ ~~~~~!-~~~--~~~~ .ı 
Sivastopol şehri 
düşmek Üzere 

bulunuyor 

LONDRAYA GELiŞi VE IK N· 
CI CEPHE MESELESi 

-*-Vaşington, 21 (A.A) - Dün akşam 
Mister Çörçilin ziyareti ikinci günü ta
mamladığı halde Beyaz saraydan görüş
meler hakkında hiç bir tebliğ neşredil
memiştir. Hükümet sözciisU şimdilik hiç 
bir tebliğ yapılmıyacağını söylemiştir. 
Sanıldığına göre Libyada askeri durum
dan ziyade ikinci cephe meselesi müza. ---* kerelerin esasını teşkil etmektedir. Gö-

E naiihi i ihlıa 1 ril§melere Mister Çörçilin beraberinde i .. YAZAN~·i·MEKLİ .. ci.Ni·R·Ai ... HUSNÖ···EM.İR ..... E.R·K·ıii·:r-~ eı: geçti, ";e:.. ö:ı:e':ı:;e gelen Gent~:~:r s:~i~~~~ü;:;~:r. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• laı:ı1111 ıt1ıılaıı,.~llC?l~l'I 
DOGU CEPHESİNDE : Yaz geldiği ilerlemeğe muvaffak olan Timoçenko 

halde beklenen büyük mihver ilkbahar ordularının çenberlcnmcsiyle neticele- oluyo .... 
taarruzu halA başlamamış ve bunun ye· nen mihver karşı taarruzu her ne kadar Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği : 
rine yerli Kerç yarması, Harkof Sovyet beklenen büyük mihver taarruzwıun Sivastopol kalesinin şimal kısmınd.rJd 
taarruzuna mihverin kar§ı bir taarruzla başladığı fikrini verebilmişlerse de şli- Lenin istihkfunı da düşmüştür. Bu su
mukabelesi; ikinci Harkof savaşı ve ni- mul ve neticeleri itibariyle mahdut kal- retle, sahil istihkfunlan hariç olmak Uzc
hayet Sivastopolun zaptını hedef edinen mışlar ve tabiye alanından büyük sev- re bütün istihkfunlar elimize geçmiş bu
şiddctli taarruzlar olmuştur. lterç yar· külceyş sahasına geçememişlerdi. Bun- lunuyor. Bunların içinde Stalin, Mak-
masiylc Harkof cenubunda ~idayette ( Sahife 4., Sütun 1 de ) 1 (Sonu Sahile 4, Sütun 4 te) 

Hükümet piyasayı takip ediyor 

ihraç f iatları seviyesini hiç 
kimse aşamıyacak 

---*---
941 mahsulüsusam· 
lar için bir karar 

verilecek 
-*-

Vzüıt1 ve incir ihl'aç res· 
ıt1I ıt1eselesl tetlıilı 

ediliyol' .. 

" ........ -.. 
INGILIZLER EMDENI VE DIGER 
ŞEHiRLERi BOMBALADILAR 
Londra. 21 (A,,A) - lngiliz hava 

kuvvetleri bu gece ,Almanya üzerine ol
dukça büyük hava taarruzları yapmıt
lardır. Emdenden başka ıimal batı• Al· 
manyada muhtelif hedefler ve Hollan
da sahilleri tayyarelerimiz tarafından 
§iddetle bombardıman edilmiştir. Dün 
geceki taarruzlardan 7 tayyaremiz dön
memiştir. Hollanda ac;ıklannda bazı 
dü§man gemilerine yapılan taarnwıu
da iyi neticeler alınmııtır. 
c:cıooı::ııgggQggaagacgaaaaaaaco=oooc 

Libyada lngiliz hava Gcneralı ve Amcrikadan gelen yardımcı tayyareciler 

Ticaret Vekaleti, yaydığı 56 sayılı 
sirküleriyle 942 mahsulü yağlı tohum
lara ve bu arada susama da ihraç fiyatı 
takdir etmiştir. 942 mahsulü susam 37 
J;rası fon hesnbınn ayrılmak üz~rc ton 
başına 480 lira fiyat takdir edilmiştit' .. 
Bu hesaba göre ihraç f:yatı kilo başına 
fob İstanbul 44 kurustur. 

(Sonu Sahile 2, Sütun 5 tc) - B. B. ÇôRÇJL VE RUZVELT 



Yazan: Şahin Alıduman 

••• 98 ••• 

-- Senin bu ~emide 
j) • 

ışın ? ne. / 

Karşımda rurgut reis bulunuyor ue bana acı bir 
lisanla bu suali soruyordu. •• 

Yanı başımda, pek iyi tanıdığım kor
·1mç ltir sesin gürlediğini birden bire 

duydum: 
- Çabuk!. Şu heriflerin ellerini bağ

layın!.. Eyy!.. Civani Kaptan, demek se
ninle ltir daha karşılaşmak bana nasip 
olacakmış!.. Nasıl, beni tanıdın mı? .. Ha
ni bir zamanlar senin gemide forsaya be
ni oturtmuştun (•) aradan epiyce za
man geçti. Fakat ben seni unutmadım. 
Sen de zihnini bir az zorlasan beni her 
halde laatırlarsm .. 

Vay Loranza! .. Sen de buradasın öyle 
mi? .. Aman Yarabbi, bu dakikada gözle
rime iııanamıyacağım geliyor .. Kız, sen 
burada ne arıyor sun? .. 

Senm Halep valisinin sarayında oldu
ğunu duymuştum. Nasıl oldu da Halep
ten ayrılmağa ve eski bir korsan olan şu 
Civaninin gemisine binmeğe muvaffak 
oldun? .. 

Loranza hüngür hüngür ağlıyarak 
kendisine bu suretle hitap eden Türk 
denizcisinin ayaklanna kapandı. 

Fakat o genç kadınla daha ziyade meş
gul olmak istemiyerek etrafına bakınma
ğa devam etti ve birden bire barut fı
çısının yanında durduğumu görerek 
müthiş bakışlarını benim üzerime çevir
di. Yanında bulunan ve adım adımken
disini takip eden gayet iri yapılı, kor
kunç yüzlü bir gemiciye dedi ki: 

- Sen de fark ettin mi? .• Şu barut 
fıçı.sının önünde duran genci görüyor 
musun? .. Bu her halde yabancı olmasa 
gerek! Dur, dur!.. Onu benim gözüm ısı
rıyor!.. 

Ayol! .. Bu palabıyık Yusuf. Hani Ge
liboludan lstanbula getirdiğimiz devşir
me yok mu? .. işte tA kendisi!.. 

Sonra doğrudan doğruya bana hitap 
ederek: 

- Bana bak Yusuf .. dedi, içinde Lo
ranzanın da bulunduğu bu gemide senin 
işin ne? .. 

Sözlerinin bu en son kısmını söyler
ken sesinin birden bire sertleştiğini ve 
tehditkar bir mahiyet aldığını fark eder 
gibi oldum. 

O dakikada utancımdan kan ter için
de kalmıştım. Keşke deniz yarılsa ve 
ben gemi ile birlikte sulann derinliğin
de batıp kaybolsaydım da bu adamla 
tekrar yüz yUze gelmemiş bulunsay
dım!. 

Benim için bundan daha feci bir vazi
yet olamazdı. Çünkü sesini duyar duy
maz onu derhal tanımıştım. Bu, bana 
büyük iylikleri dokunan Turgut reisti. 
Yanındaki gemici de onun gölgesi mesa
besinde olan Sunturlu Belanın ta ken
disi idi .. 

Ve Civani Kaptan bir az önce söyle
diği vakit ne demek olduğunu fark et
mediğim dragute kelimesinin Turgut 
reis manasına geldiğini ben ancak şim
di anlamıştım ... 

-6-
TURGUT REtS BANA SON BtR 

tYtLtKTE BULUNUYOR 

Turgut reis yavaş yavaş benim yanıma 
aoğru yaklaşb ve barut fıçısının önüne 
gelir gelmez birden bire durdu. Elimde 
tuttuğum kav hfill yanıyordu. Bu vazl-

(11') Turgut reis evvelce Ven.edik kor
sanlan tarafından esir edilmi§ti. Ve onu 
Barbaros kurtarmıştı. 

RUZVEL T · Ç0RÇIL 
-*-( Haştarah 1 inci Sahifede) 

!er. 
Londra, 21 (A.A) - Çörçilin Vaşing

tonda olup olmadığını Amerikalı muha
birler öğrenememişlerdir. 

Londra. 21 (A.A) - Mister Çörçilin 
seyahati hakkında Taymis gaze~i di
yor ki: 

<Tören sırası değildir, konuşmalar 
ameli olacaktır, iş açıktır, bu yıl kat'i 
kararlar yılıdır. llkbahar geçmiş, yaz 
gelmiş ve büyük taarruz da Hitleri uzak
lara götürmemiş olmakla beraber eğer 
doğuda gereken vnsıtalan toplabilir ve 
buna imkan verebilirseHitlerin askeri bir 
netice almak için daha vakti vardır. İkin
ci bir cephe kurulması hakkındaki tah
minlerin doğru olabileceğine dair Mis
ter Ruzveltin gazetesi şunu yazmakta
dır: c!kinci cephe hakikaten kurulmak 
için ve bu zaruretin varlığını düşmana 
bildirmek bize düşmez darbenin kendi
sine nerede ve ne vakit ve nasıl indirile
ceğini anlamağa çalışmak sırası şimdi 
düşmana gelmiştir. 

lngiltereye Amerikan kuvvetlerinin 
gelmiş olması Birleşik milletlerin ordu
larının dayanışmasını be-lirtmek için sa
dece remzi bir hareket olmak telakki 
edilemez. Esasen bir ikinci cephe vardır. 
Bu ikinci cephe Ruslara nefes aldırmak
tadır. İngiliz ordularının uğradıkları 
muvaffakıyetsizlikler müşterek davaya 
olan bu yardımı hiç indiremez. Başka ta
raflarda kararlaştırılacak hareketler 
her ne olursa olsun doğu Akdenizdeki 
mevzilerimizin hafif düşürülmesi bahis 
mevzuu olamaz.> 

KAN ADADA 
Ottava, 21 (A.A) - Çörçilin Ameri

kayı ziyareti hakkında gazetelerin neş
riyatı şu esaslara dayanmaktadır: Lond
ra radvosu Libyadaki durumun nazikli-

yet, müthi§ cesareti derecesinde çok 
kuvvetli bir zekaya malik olan Türk de
niz kahramanına burada geçen işleri ta
mamiyle anlatmıştı ... Korkunç bakışla
riyle beni uzun uzun süzdü .. Sonra ağır 
bir tavırla bana dedi ki: 

- Demek bu gavurları gemileriyle 
birlikte havaya uçurmağa karar vermiş 
bulunuyordun, öyle mi?.. Keşke bunu 
yapmış olsaydın! ölüm seni de kolları 
arasına alarak ayıbını örtmüş olurdu!.. 
Fakat seni hayatından usandıracak de
recede böyle birden bire biı.ar eden se
bep nedir? .. 
Tutulduğun bu müthiş kadın seni 

kandırdı. Askeri kıtandan kaçmak suçu
nu işledin. Onunla birlikte bu gemiye 
bindiniz.. Sonra Loranza birden bire 
senden yüz çevirdi .. 

Nasıl, benim bu tahminlerim doğru 
değil mi? .. 

Ben seni evvelce bu kadın hakkında 
tenvir etmiş değil mi idim? Yazık sana 
Yusuf! .. Benim sözümü tutnlll~ olsaydın 
bu fe!Aket senin başına gelmezdi!.. 

Birden bire durdu. Ben hiç cevap ver
medim. Sade boynumu bükmüş duru
yor ve hakkımda vereceği son hükmü 
bekliyordum. 

Fakat Turgut reisin sük\ltu pek o ka
dar uzun sürmedi. Yanında duran Sun
turlu BelAya döndü: 

- Elindeki kavı al bunu .. Fırlat de
nize .. Ha, şimdi iyi oldu! .. 

Bütün silahlarını da al!.. O şerefli bir 
Türk askeri olmağa ve bu mukaddes 
harp filetlerini taşımağa layik değildir. 

O miskin bir asker kaçağı... Şerefsiz, 
haysiyetsiz, aşağlık bir herif .. 

Ben bu ağır hakarete tahammül ede
medim Birden bire parladım: 

_ Beni böyle tahkir etme! .. Ah, elim
de yanan kavı neden verdim?.. Bana 
kimse böyle söylemedi! .. Eğer mertsen, 
beni öldür!.. işte ben silahsızım!. Yalva
rırım sana!.. Kalbimin üzerine saplana
cak bir bıçak darbesi bu hareket
lerin acısından daha hafif gelecek 
bana!.. Evvelce bana çok büyük iyilik
lerde bulunmuştun .. Son bir iylik daha 
yap!.. Her şey bitsin artık!.. 

Turgut reis korkunç bir sesle cevap 
verdi: 

- Onun da sırası gelecek!. Sen acele 
etme! .. Bıçakla ölüm şerefli bir şeydir! .. 
Asker kaçakları bu şerefe layik değil
dirler!.. Ancak onları yüksek bir yerde 
sallandırırlar!.. 

Şüphesiz sen de asılacaksm! Elbette 
bunun da sırası gelecek! .. Fakat şimdi 
bizim .işimiz var!.. 

Ve Sunturlu Belaya döndü: 
- Sunturlu, al sen bunu!.. Bizim ga

dırgaya götür, sintineye c••) hapset! 
Hiç bir mukavemette bulunmadım. 

Kendimi Sunturlu Belanın eline teslim 
ettim. O da beni aldı, Turgut reisin ka
dirgasına geçirdi.. Merdivenlerden ine
rek geminin en alt kısmına vardık .. 

Her taraf rütubet kokuyordu. !çeriye 
giren deniz sularından yerler ıslaktı. 
Sunturlu Bela beni orada bir bölmeye 
koydu, kapıyı üzerime kilitledi. Gemi
cinin ayak sesleri bir az sonra duyulmaz 
olmuştu. 

- BİnlEDİ -

(•11-) Geminin en alt kısmına sintine 
derler. 

SOVYETLERE GORE 
-*-(Baş tarafı ı inci Sahifede) 

Bir topçu bataryamız üç gün süren bir 
muharebede 7 tank tahrip etmiş ve 3 
düşman piyade taburunu hezimete uğ
ratmıştır. 

Moskova, 21 (AA) - Sovyet hava 
kuvvetleri ve sahil bataryalan diişmanın 
motörlü vasıtalarına büyük tahribat yap
mıştır. 300 asker ve 2 7 tank imha olun
muştur. Donanma uçakları bir piyade 
taburunu imha etmişlerdir. Almanlann 
600 den fazla er ve subayı öldürülmüş
tür. ----·-----~ FRIKA HARPLERi 

(Baştarafı 1 inci Sahi!cdc) 

Kazanılan muvaffakıyelterden fayda
lanan keşif birlikleri doğu istikametinde 
çok uzaklara kadar ilerlemiştir. 

Kahire 21 (A.A) - Orta şark ln
giliz tebliği: 

Dün düşman kuvvetleri Tobruk mü
dafaa hatlarına hücum etmi§tir. Kuvvet
lerin şiddetli müdafalanna arğmen düş
man müdafaa hatlanmıza girmeğe mu
vaffak olmuştur. Muharebe devam edi-
yor. _______ , ___ _ 

B. Laval bu alışanı 
nutulı söyliyecelı .. 
Vişi, 21 (A.A) - Hükümet relsi bay 

Laval yarın akşam mahalli saatle 20 <le 
ehemmiyetli bir nutuk söyliyecek ve Lu 
nutuk Fransız radyosiyle yayılacaktır. 

ğini ve Rus cpehesindeki hakiki durumu 
açıkça bildirmiştir. Ve Çörçilin ziyareti 
harp durumunun azAmi mühim bir saf
haya geldiğini göstermiştir. Bu dafa Çör
çilin Kanadayı ziyarete vakit bulamıya
cağı sanılmaktadır. 

~ 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Bul~aristandan 
ilk parti mal

lar ~eldi 
-*-

rürlı • Bulgar ticaret 
anlaşması halılıında 
gümrüğe gelen emir •• 
Avrupa ile tren münakalatının 

başlaması bir taraftan Türk - Bulgar 
ticaretinde, diğer taraftaı. Türkiye - Al
manya iktisadi münasebetlerinin takvi
yesi yolunda atılmış bir adım sayılmak
tadır. 

Bulgaristandan ilk parti mallar istan
bula gelmiştir. Gümrük ve inhisarlar ve
kaleti Bulgaristanla aramızda mevcut 
ticari anlaşmanın gümrükleri alakalan
dıran kısmılarını bildirmiştir. Anlaşma
nın gümrüklere ait kısmı aşağıdaki ta
mimde izah edilmektedir: 

1 - Bulgaristan ile aramızda ticari 
mübadeleler, hususi takas yoliyle yapı
lacaktır. Iki taraf salahiyetli makamların 
önceden müsaadesiyle her çeşit malın 
takas yoliyle değiştirilmesi mümkündür. 
Ancak, iki memlekette bugünkü duru
ma göre konulmuş olan ihraç takyitleri 
ve iki memleketin iliracat imkanları ko
nuşmalar sırasınde. gözden geçirilmiş ve 
tacirlere hangi malların, hangi mallarla 
değiştirilebileceklerini göstermek mak
sadiyle iş'ari mahiyette iki grup üzerine 
listeler hazırlanmıştır. 

Bu listenin her grubunda yazılı Türk 
malları, yalnız ayni grupta yazılı malla
riyle takas edilebilecektir. 

Bu listede yazılı mallardan: 
a) Palamut hülasası lzmirde endüstri

yel Türk Anonim şirketi ile Ticaret ve 
Sanayi Türk Anonim ~irketi, 

b) Sanayide müstamel balık yağı ih
racı Sümer Bank Deri ve kundura sana
yi müessesesi, 

c) Damızlık hayvan ithal ve ihracı 
da Ziraat vekaleti, 

ç) Patates tohumu ithali Türkiye 
Cümhuriyet Ziraat bankası, 

d) Kreozot ihracı Sümer bank, 
e) Pamuk - pamuk ipliği ve pamuklu 

takasları Ticaret ofisi tarafından yapı
lacaktır. Bu itibarla bu malların ithal 
ve ihracı serbest ticareti ilgilendirme
mektedir. 

2 - işbu anla§ma gereğince yapıla
cak ithalat ve ihracatın bütün formalite 
leri, Ticaret vekaleti Cümhuriyet Mer
kez bankası tarafından ve3238sayılı 
18/7/ 1941 tarihli genel yazı ile bildiri
len 2/ 15843 sayılı kararnamenin tali
matı çerçevesi içinde görülecektir. Şu 
hale göre Bulgaristandan ithal edilecek 
mallar için, sözü edilen talimatta yazı
lı bulunduğu gibi gümrük idaresinin 
merkez bankasına mektup yazması ve 
adı geçen bankadan verilecek kar~ılık 
üzerine iş görülmesi gerekir. 

3 - ihracatta ise, Ticaret vekaletin
den usulüne göre verilmiş ihraç lisansı 
ile beraber, ihracatın tescil işinin yapıl
dığına ve malın gönderilmesinde bir en
gel kalmadığına dair merkez bankasının 
gümrüğe karşı yazılmış mektubu arana
caktır. Lisans veya merkez bankasının 
mektubu getirilmiyen malların ihracına 
hiç bir suretle müsaade edilmiyecektir. 

Yukarıda anlatılan fomalitleri bitiril
miş olarak ihracına müsaade edilen eş
yanın, ihraç gününden itibaren üç gün 
içinde gümrük idaresince, cins rnikdar 
ve değerini göstermek suretiyle merkez 
bankasına bildirilmesi gerektir. 

4 - Bulgaristan ile hususi takas mu
ameleleri kara nakliyatında Franko hu
dut veya Franko irsalat garı ve deniz 
nakliyatında F. O. B. veya C. 1. F. 
olarak yapılacağından ithalat ve ihracat 
kıymetleri bu esaslardan biri üzerinden 
denkleştirilecektir. 

5 - Anlaıımaya ili~ik bir protokole 
göre, pamuk ipliği ve dokumaya tahvil 
edilmek üzere İstanbulda Türk ofis ta
rafından, Sofyada cBulgarski Predatsc
hnizi> müessesesine c5 00> ton ham 
pamuk gönderilecektir. Pamukların am
balajı mamul emtia teslim edlidiği za
man aynen geri gönderilecektir. 

Bulgarski Predatschniri müessesesi 
mamul iplik ve dokumaları F ranko 
Türk hududunda, Türk ticaret ofisine 
teslim edecektir. Pamuğun işlenmesi 
için ödenecek para, cümhuriyet merkez 
bankasında Bulgar Milli bankası hesa
bına ve yine Bulgarski Predatschinizi 
firması lehine açılacak Türk liarsı bir 
(hususi işleme hesabına) geçirilecektir. 
Bu hesap, İstanbul Türk Ticaret Ofisi
nin, Sofyadaki Bulgar Dış Ticaret mü
dürlüğünün göstereceği Bulgar firmala
rına yapacağı palamut ve balmumu tes
limatının ödenmesinde kullanılabilecek
tir. -----·-----Tapuda sür'at 

----'-k·----
müracaatçdarın işleri 

i~i görülüyor •• 
Gayri menkul alım ve satımının son 

zamanlarda artmasına rağmen yeni va
zife alan Izmir tapu sicil muhafızlığının 
ve fen heyetindeki süratli ve intizamlı 
çalışmaları memnuniyetle karşılanmak
tadır. Zevatın müteaddit kimselerin 
matbaamıza müracaatla tapudaki işleri
nin selamet ve süratle yapıldığını ve va
zife gören memurlara müteşekkir kaldık 
larını söylemeleri üzerine tapuda yaptı
ğımız incelemede biz de ayni neticeye 
vardık. 

Kadastrolatma işinin bapncı eller
de bulunması tapuya iti dü§enleri tat-

Hak Birliklerinde faaliyet 

Ekmek kartlarının tevzi
ine yarın başlanıyor 

Dün Parti ocalılarında t oplantdar yapılaralı da· 
ğıtma işleri izah edildL 

lzmir belediye hudutları dahilindeki, lıklı ilan dahilinde bulundukları mües
Cümhuriyet partisi nahiye ocaklarında seselerden aşağıda şekli görülen birer 
halk dağıtma :birlikleri toplantılan ya- belge alarak nüfuslariyle ve ellerindeki 
pılmış ve kart tevzü hakkında bazı gö- ağır işçi kartlariyle birlikte dağıtma me
rüşmelerde ve izahatlarda bulunmuş- murlanna ibraz ettikleri takdirde yine 
tur. Bugün bütün halk birliklerinin da- ağır işçi karnesi alabileceklerdir. 
ğıtma memurları iaşe müdürlüğüne mü- Evvelce (B.) karneyi hamil olupta bu 
racaat ederek birliklerine ait nüfusların defa vazifesi dolayısiyle ağır işçi olanlar 
kartlarını alacaklardır. mutlaka iaşe müdürlüğüne müracaatla 
Yarınki Salı günü sabahtan itibaren icap eden muameleyi yaptırmak mecbu

dağıtma memurları mıntakaJarı dahilin- riyetinde olduklarmdari bu gibilerin da
deki evlere bizzat uğrayarak ve her evde ğıtma memurlarına tebdil için müracaat 
mukim kimselerin ekmek kartlarını teS- etmemeleri lazımdır. 
lim edeceklerdir. 

Gelecek memurları fazla işgal etme
mek üzere her aile reisinin ailesi efra
dına ait. Nüfusları ve ekmek karnele
rini hazır olarak Salı gününden itibaren 
evlerinde bulundurması lazımdır. 

NÜFUSLARI OLMIYANLARA 
Nüfus müdürlüklerinden almış olduk

ları numara kağıdı üzerine yakın bir ta
rihte müracaat vizesi yaptırmağa mec
burdurlar. Aksi takdirde memurlar kar
neleri tebdil etmiyeceklerdir. Müker
rer nüfus ibraz edenler hakkında zabıt 
tutulacak ve milll korunma kanununa 
muhalif hareket maddesiyle mahkemeye 
tevdi olunacaklardır. 

AöIR 1ŞÇtLERE 
Gazetemizin 21 tarihli nüshasında 

3ncü sahifesinde İzmir valiliğinden bş-

GOLGEDE HARARET DERE· 
CESt KIRK BiRi BULDU -·-( Baştarab 1 inci Sahifede) 

nu söylemişlerdir. 
Şehrin ötedenberi en serin sayılan kı

sımları Göztepe, küçük yamanlar ve in
ciraltı bile sıcaktan yanıp kavrulmuştur. 
Dün lnciraltında bile biri çocuk, biri ka
dın olmak üzere dört kişi sıcaktan bayıl
mıştır. Denizde güneş vurmasiyle bayı
lanlar da iki kişidir. Dün lnciraltı, de
niz banyosu almak üzere giden on bin
lerce ziyaretçi ile dolup boşanmıştır. 
Akşama kadar dört defa d eniz banyosu 
alanlar, buna rağmen hararetin fazlalı
ğından bunalanlar olmuştur. 

SICAKLARIN TESIR1 
Sıcakların mahsul üzerinde tesir yap

makta olduğu anlaşılmıştır. 
Bilhassa bağlarda sıcakların tesm 

büyüktür. Bu itibarladır ki bağların vak
tinden evvel ilaçlanması icap etmekte
dir. Ayni suretle susuzluk yüzünden do
matesler üzerinde de zarar başlamış, bir 
kısımdomalesler kurumağa yüz tutmuş
tur. 

Vilayet bağların durumunu bütün ka
zalardan sormuştur. 

Dün Manisada da hararet derecesi 
4 1 dereceyi bulmuştur. 

HUSUSf TEBLIG -·-(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Bardiya ve Birelgobi de alınmıştır. 
Düşmandan mühim mikdarda haq> 
malzemesi iğtinam olunın~ bulunuyor. 

MISIR HUDUDUNDA 
Londra, 21 (A.A) - Londra radyosu 

Libyadaki vaziyet hakkında izahlarda 
bulunurken mihver kuvvetlerinin şimdi 
Mısır hududuna doğru yürümekte oldu
ğunu, Mısırın bu taarruzu karşılamağa 
hazır olduğunu bildirmiştir. 
İŞGALLER 
Roma, 21 (A.A) - Tobruk, Bardiya 

ve Birelgobi işgal edilmiştir. 
Roma, 21 (AA) - İtalyan tebliği : 
Doğuya doğru ilerliyen motörlü Al

man ve İtalyan kıtaları Tobruğu işgal 
etmişlerdir. Düşmanın mukavemetine 
ra~en harekat inatla devam ed.yor. 

Tobruk kalesi akşama doğru alınmış-
tır. 

ALMAN TEBLİÖİ 
Berlin, 21 (A.A) - Alınan tebliği : 
Hususi tebliğde bildirildiği gib~ Romel 

kuvvetleri Tobruk kalesinin bir kısmım 
cebri hücumla ele geçinni~ir. Bu sabah 
bir İngiliz müzakerecisi İtalyan Gene' 
kurmay karargahına gelerek kalenin 
teslim olduğunu bildirmiştir. 

İngilizler doğuya doğru takip ediliyor. 
Roma, 21 (AA) - Doğuya doğru 

i.lerliyen motörlü kıtalarımız Bardiyayı 
işgal etmiştir. Düşmanın şiddetli muka
vemetine rağmen Tobruk ~ müdafaa 
hatları cebri hücumla elimize g~ir. 

Karadenizde bir hücum botumuz bir 
düşman deı:iizaltısını bahrmış ve mü
rettebatından bir kaçını esir etmiştir. 

min etmekte ve muameleler o kadaT 
süratle intaç edilmektedir ki; bu daire
nin mesaisi diğer dairelere örnek olabi
lecek §ek.ildedir. Katiyetle söyliyebili
riz ki tedahülde iş yoktur. Bütün müra
caatlar günü, güne i~af olunmaktadır. 

Muameleye bihakkın vakıf başta mü
dürleri olmak üzere muhafız Nimet ve 
arkadll§lariyle fen amiri ve muavını 
Rahminin ve mesai arkadaşlarının çalış
maları cidden pyanı tebriktir. 

Ağır işçiler için müesseselerin hazır
lıyacaklan belgeler şu 

şekilde olacaktır. 

EKMEK 1Ç1N AöIR tŞÇt 
BELGEStDtR 

Fotograf yeri 

Sıra numarası : ................. . 
Adı : ................. . 
Soyadı : ................. . 
Babası adı : .••••....•.•.....• 
Doğum tarilıi : ••....•....•••...• 
Yaptığı iş nev'i : ................. . 
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Müessesenin resmi mührü 
ve Müdür imzası 

HOKÜMET PIYASAYI TA· 
KIP EDiYOR 
-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

941 mahsulü susamların fiyat mevzuu 
tayin edilmemiştir. Aylardan beri susam 
üzerine borsada yapılan muamelelerin 
Ticaret vekaletince yakından takip edil
diği, hiç bir makul sebebe müstenit ol
mıyarak adeta spekülatif bir mahiyet 
aldığı malfundur. Susam fiyahnm bu ka
dar gayri müsait şartlar ve fiyatlarla 
yükseltilmiş olma..o;ı, bu işte meniaati 
olan bazı unsurların işaa ettikleri ha
berlerdi. 

Buna rağmen Ticaret vekaleti İzmir
de sermayelerinin en büyük kısmını su
sama bağlayıp ağır yükler altına giren 
tüccarların durumlarını göz önünde tut
mağı vadeylemil}tir. 

941 mahsulü susama sermayelerini 
kaptıranların himaye görmeleri temin 
ed:lecektir. Bu husustaki Ticaret veka
leti kararına intizar edilmektedir. 

İHRACAT RESMİ 
Üzüm ve incir gibi maddelerden de 

alınacak. olan yüzde 10 nisbetindeki ih
racat resmi hakkında Ticaret vekaleti
ne bir müracaat yapılmıştır. Yalnız in
cir ve üzüme mahsus olmak üzere bu 
ihraç resminin eski seviyesi olan yüzde 
üç olarak ödenmesi temenni edilmişfü .. 
Bu hususta koordinasyon heyetinin ve
t'eceği karara intizar eylemek lazımdır. 

SABİT FİYATLAR 
56 sayılı sirkülerin sekizinci madde

sinde fiyatları tesbit edilen ihraç mad
deleri hakkında aşağıdaki malumat var
dır: 

- •Bu sirküler mevzuu, yukarıdaki 
maddelerden anlaşılmış olacağı üzere; 
yalnız bir fiyat tesb!tinden ibaret değil· 
dir. İstihdaf edilen gaye, ihracat fiyat
larında görülen mütemadi satışlar itha
lab güçleştirdiği ve pahalılaştırdığı için. 
ihracat ve dolayısiyle ithalat fiyatların
da istikrar teminidir. 

Bu ihraç fiyatlarına mütevaziyen da
hilde de bir kısım maddeler için fiyat 
tesbitleri yapılmıştır. İhraç fiyatı tesbit 
edildiği halde dahili fiyatı tesb!t edil· 
memiş olan maddelerin dahili fiyat se
vyiesini işbu ihraç fiyatları irae etmek
tedir. 

Vekalet fiyat istikrarı maksadını gü
den bu fiyat seviyesinin yerleşmesine, 
sağlamlaşmasına, ilillll edilmemesine 
ehemmiyetle nezaret edecektir. Binaen
aleyh dahill piyasa fiyat1annın işbu sir
külerle tesbit edilen ihraç fiyatlanna te
kabül eden seviyeden yukarı çıkmak te
mayülünü göstermesi halinde, bu malla
ra hükümetçe el konmak ve el koyma 
fiyatlarını bu malların birin~~ l°addede
ki fiyatlarla ihracını mümkün kılacak 
bir dahili fiyat seviyesi üzerinden tesbit 
eylemek gibi tedbirlere baş vurulabile
cektir. 

Vekalet alakadarların bu tedbirlere 
müracaata yer vermiyecekleri Umidin
dedir .. • 

EDREMİT ASKERLİK ŞUBESİ 
RİYASETİNDEN : . 

Edremit askerlik şubesinde mukayyet 
ve halen silah altında bulunmıyan ye
dek ve emekli subayların bulunduklan 
memuriyet ve mahallerdeki vazih ad
ı·eslerinin en kısa bir zamanda Edremit 
askerlik şubesine bildirmeleri .. 

Kafile 
Sistem· 

---*·----
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

hassa deniz ve hava kuvvetlerinin işbir
liğine dayanarak - yapılmasıdır. 

Ccbclüttarık ile - Malta arasındaki 
mesafe takriben 1800 - 2000 kilometre· 
dir. Bu mesafenin konvoy tarafından ka• 
tedilmesi tabiidir ki hem geee ve bent 
de gündüzleri seyt"etmeği icap ettirmek· 
tedir. Gece seyirlerinde bu konvoy mih· 
ver hava taarruzlanndan masun kalabi
lirse de gündüz bilhassa Sardunyadaki 
Cagliari tayyare meydanından kalkacak 
İtalyan bombardıman tayyarelerinin te
siri ve yine Sicilya ve hatta küçük Pan
taleria adalarından da uçacak ltalyan 
ve Alman tayyareleri bu konvoya çok 
ağır darbeler vurabilir. Bunlar göz önün
de tutularak bu konvoyun hareketi şöy
le tertip edilmiş oluyor. Bilhassa Cag· 
liaridcn uçacak tayyarelerin tesir sahası 
dışında gündüz seyretmek tesir içinde 
İngiliz hava kuvvetlerinin yardımını ,.e 
himayesini istemek' Asıl mesele İngiliz 
hava kuvvetlerinin bu yardımı nereden 
ve ne şekilde yapacağıdır. 

Cebelüttank her ne kadar bir kale 
ve bir deniz üssü ise de hiç bir zaman 
kuvvetli bir hava iissü değildir. Esasen 
burasının coğrafi teıekkilatı bir bava 
üs.sünün tesisine müsait değildir. Bura
da ancak mahdut mikdarda deniz tayya· 
re üsleri bulunabilir. 

Malt.adan kalkacak bombardıman tav· 
yareleri direkt olarak bu kafileyi koru· 
yaınaz. Zira menzilleri dışındadır ,.e 
Maltarun Cag]iariye mesafesi 550 - 600 
kilometre olduğuna göre Cagliardan kal· 
kacak bombardıman tayyareleri Malta• 
dan kalkacaklardan bu kadar daha faz
la garbe yani konvoya doğru pçabile
ceklerdir. 

Cagliariden uçacak tayyarelerın tesir 
sahasına kadar gündüz seyreden konvoy 
akşam olmadan bu tesir sahasına girmiş 
fakat, İngiliz hava kuvvetlerinin daha 
evvel Cagliarideki Elmas tayyare mey
danına yaptıkları şiddetli bombardıman 
neticesi bu meydanöan hiç bir tayyare 
kalkmamış ve bu suretle konvoy ser· 
bestçe geceye girmiştir. Bu ııekilde ~ece
den çıkan konvoy tekrar İngiliz hava 
kuvvetlerinin endirekt himayesine ma"Z· 
har olmuş ve nihayet Sicilya ve Pante
lariadaki hava üslerini siddetle bombar
dıman etmekle kalmıyo~, ayni zamands 
bu konvoyu menzil dahiline ginniş ol· 
duğu için doğrudan doğruya himaye 
edebiliyordu. 

Bütün seyir esnasında belli başlı bir 
h ava taarruzuna uiraJnamannı kafile 
kendisini direkt ve endirekt olarak hi
maye eden hava kuvvetlerine borçlu
dur. 

Bundan başka Cebclüttanktan hare
ketinden itibaren Majork ve şimali 
Fransız Afrikasındaki gözlerden kaçın· 
ma imkanını bulamadan ve Sicilya ile 
Pantelaria arasında genişliği anrak ıoo 
kilometreyi bulan ve iki kıyısı düşma· 
nm elinde bulunan bir boğazdan geç· 
meğe muvaffak olan bu konvoyun sey· 
rinde bizzat kom·oyu idare edenlerin de 
büyük bir şeref hissesi vardır. 

HüLlsa olarak bu hadiseden şu neti· 
celeri çıkarmak faydalı olsa gerektir : 
Bir konvoyun hareketini evvela gizli 
tutmağa çalışmalıdır. 

Hareketini düşmanın tesir sabalan 
nazan itibare - alarak tanzim etmelidir. 

Bilhassa refakatinde bir tayyare ana 
gemisi veya yakınında da kon'\·oyu ~ü
tün seyri müddetince himaye edebıle
cek tayyare üsleri bulunmaz.'ia düşma
nın bu konvoya tesir edebilecek olan 
hava üslerine <:ok şiddetli taarnızlar ya
parak buradaki tayyarelere göz açdır· 

mamak ve hareket imkam vermemek 
lazımdır. 

En son olarak ta gayet sıkı bir işbirli· 
ği yapmak muvaf fakiyeti temin eden 
amillerden ba~lıcasıdır .. 

H. UÇAR 

KISACA 
• •••••• 
ANKARA RADYOS U ... 

Eczacı Kemal K. Aktaş 

Radyo mecmuasında, radyo merkezin· 
de mikrofon başında çalan sanatkarların 
resimlerini gördüm. Dün akşam Ankara 
radyosunda kabadan bir kırenete taksi· 
mi dinledim. Sanatkar o kadar duyarak 
iifliyordu ki kendimi kaybettim, gaş
yoldum dersem inanınız. Kırenete su· 
sunca kendime gelebildim. Ankarayı 
bir düşündüm, haritada gözümiln önüne 
getirdim; bir de bu güzel taksimi dinli
yenleri düşündüm. İstanbulda Suadiye
de bir köşk, kadınlı erkekli bir aile din
liyor, Kayseride mütevazi bir kahveha
ne Edimede Halkevinde bir kalabalık ' . dinliyor, Karsta, Mersinde, Iskt?nderun-
da, Kırklarelinde dinliyenleri görür gi
bi oluyorum. Tahayyülüm hudutlar dı
şına çıktı. Londrada, Berlinde, Sofya. 
Amerika, Rusya ve Romada dinliyenle
ri düşündüm. 

Evet memleket dışında memleket 
şarkısı' dinlemek ne kadar turfanda bir 
ses işitmek olacaktır dedim. 

Türkiyenin kalbi, Türkün tarih! baş 
şehri Ankarayı her zaman dinlemek, 
her zaman oradan gelecek sesleri dört 
göz, dört kulakla dinlemek her Türkün 
alakalandığı bir şeydir. 

Ben böyle düşünürken kırenete tek
rar bir taksim yaparak kürdi hizackar
dan bir fasla giriyordu. 



22 Haziran Pazartesi 
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BJR KAÇ AYDA 

INGILIZCE 
öGRETEN DERSLER 

·)-------- ---------·:· 
ALTMIŞ DOKUZUNCU DER.S-

There Follows an amusing love scene between the pretty, delicate queen ol the 
fairies and the rough uncouth Bottom w ho is made more uncouth than usual hy 
the Ass's head. 
Burada güzel ve nazik periler kraliçesi ile eşek kafasiyle mutattan daha kaba 
bir adam olan Bottom arasında eğlence!; bir aşk sahnesi geçer. 
Titania, who is now absorbed by her affection lor Bottom, acrees ta give Obc
ron page - Boy 
Bottomun muhabbetini benimsemiş olan Titania, Oberona hizmetçiyi vermeğo 
razı olur .. 
Oberocı gives J;>uck a second flower which can cure the eflects ol the first. 
Oberon Puck'a birinci çiçeğin teslrini tedavi edebilecek ikinci bir çiçek verir. 
The Juice of this is squeezed"on the eyes of Titania who then ceases to love 
Bottom. 
Bunun suyu Titanianın gözlerine sıkılır o da Bottoınu sevmekten vaz geçer. 
O beren er ders Puck to make the lovers happy. 
Oberon Aşıkların mesut edilmelerini Puck'a emreder. 
Puck sends the lovers to sleep and squeezes the julce of the first flower on ta 
the eyes of Lysander and Demetrius. 
Puck aşıkları uyutur ve birinci çiçeğto suyunu Lysander ve Demetriusun göz
lerine sıkar. 
When Lysander awakes he sees Herıruo ne first. 
Lysander uyanınca evvela Hermlone'u görür. 
When Demetrius awakes he sees Helen a first. 
Demetrius uyanınca evvela Helenayı görür. 
The Duke of Athens comes ta hunt in th e wood and sees the young people. 
Atina dükü avlanmak üzere ormana gelir ve gençleri göriir .. 
He decides ta order Herınione's father to !et her marry Lysander. 
Hermione'un Lysander ile evlenmesine müsaade etmek üzere Hermione'un ba
basına emretmeyi kararlaştırır. 
So everyone is happy at the end of the p lay. 
Bu suretle oyunun sonunda lier kes mesuttur. 
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!Ankara Radyosu ! lZMtR StCUJ TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: SAYI 4495 17/6/ 942 

~ BUGÜNKÜ NEŞRiYAT ~ 
m 1111 " ' ""' 111111111111111ı1111111 i 1111111111111 1111 ımıli 

7.30 Program 7.33 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 7 .45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik : Radyo salon orkestrası 8. 15 
8.30 Evin saati 12.30 Program 12.33 Mü
zik : Türküler 12.45 Ajans haberleri 13. 
13.30 Müzik : Şarkılar 18.00 Program .. 
18.03 Müzik : Radyo dans orkestrası .. 
18.50 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Memle
ket saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik : Suzi
dil makamından şarkılar 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Müzik : Bir halk türküsü 
öğreniyoruz . Haftanın türküsü 21.00 
Ziraat takvimi 21.10 Müzik : Karışık 
şarlalar 21.30 Konuşma (Günün mesele
leri..) 21.45 Müzik : Radyo senfoni or
kestrası 22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
Kapanış .. 

Açıldı 
MalılJale Kadri Kutlafı 

BİÇKİ VE DİKİŞ 
YURDU .SERGİ.Sİ 

Karşıyaka Alaybey caddesi 1998 
inci sokak 32 sayili binaya nııkledi· 
len yurdun 942 yıh için hazırladığı 
zengin ve sanatkarane emeklerle VÜ· 
cuda getirilmi~ eserleri Karsıyaka 
Halkevi salonlarında teşhir - edil· 8 
mektedir. 
Zevk sahibi bayanlarımızın teşrif

leri rica olunur. 
NOT : Talebe kayıt ve ka bolü hak
kında izahat verilir. 

1 - 3 (1576) 
occ:c-ı=acc:: ı::::ıcccıı::::ı=cı=cın=cı:: c :cıcc i 

DOKTOR 

Salahettin TEKAND 

30 - Bu suretle herkesin evi belli 
olduktan ve evlerde oturulacak vaziyet 
hasıl olduktan sonra, her ortak, 10 ncu 
maddeye göre vermekte olduğu aylık 
taksitler yerine, yukarıdaki maddelere 
göre tahakkuk edecek maliyet bedelin
den kalan borçlarını, umumi heyetçe 
takdir olunacak müddet içinde itfa edil
mek üzere, hesap olunacak aylık tak
sitleri vermeğe başlıyacaktır. Her hangi 
bir sebepten dolayı, hiç bir ortak bu 
taksiti ödemekten imtina edemez. 

31 - Ortaklar evlerini kiraya vere
bilirler. Ancak bulacakları kiracı ile ya
pılacak icar mukaveleleri kooperatif ida
re meclisince tanılın olunacağı gibi icar 
bedelleri ortağın nam ve hesabına doğ
rudan doğruya kiracı tarafından koope
ratife ödenecektir. Ortağın aylık taah
hüdü ile kira bedeli arasındaki fazlalık 
veya ek.siklik ortağa ait olur. Ve noksan 
kalan mikdar ortak tarafından tamam
lanır. 

32 - 29 ncu maddeye göre tevzi olu
nan evlerin bedelleri tamamen ödenin
ceye kadar, arsa ve evler, şirketin hük
mü şahsiyetinin temellilkünde buluna
caktır. Umumi heyet tarafından karar
laştırılacak müddetten evvel E'Vin bede
lini ve şirkete olan diğer borçlarını ta-
mamen ifa eden ortağın kendisine ferağ 
edilerek, kat'! ve ruha! surette namına 
tescil olunur. Ve ancak · şirketle diğer 
umumi ve müşterek teşebbüslerden do
layı mevcut alakası ibka edilir. 

33 _ Ortakların, muayyen i§tirak his
selerinden ve aylık taksitlerinden fazla 
ı>v ve arsa bedeline mahsuben yatıra
cakları paraya idare meclisince karar-
laştırılacak ve kendisine tebliğ oluna
cak faiz verilir. Buna mukabil taahhü
dünü vaktinde ifa etmeyenler aleyhine 
de idare meclisince kararlaştırılacak 
eyyamı müteehhire faizi hesap edilir. 
Bu faizler, bankalarda müteamil şekil
de resülmale kalbedilil\ 

34 - 10 ncu ve 30 ncu maddelere gö
re ortaklar tarafından ödenmesi icap 
eden aylık taksitlerin en geç her ayın be
şine kadar ödenmiş olması lazımdır. Or-

~ENi ASIR .SAHiFE J 
ya verilir veya satılır. 

35 - Ortaklar borç bedelini tamamen 
ödeyip, evleri temeli ilklerine geçirince
ye kadar, evlerin kıymetini düşürecek 
her hangi bir deği§iklik ve ilave yapa
mazlar. 

gayri menkul ipotekleri verir ve alır.. • İzmir Vildyeti Daimi Encümeninden : 
Menkul ve gayri menkul alır veya işle- ,. • r a. 
titir. Kendi arsalan üzerine başkalarına zmır· orualı • Arap~· • Efes yola tamir edilecelı 
umumi tesisler yaptır:ır ve işlettirir. 1 -!zmir -Torbalı -Arapçı - Efes yolunun 39+000 - 49+900 

Bu kaydın dışında evlerde değişiklik 
ve ili ve yapmak isteyen ortaklar, idare 
meclisine yazı ile müracaat ederler. lda
re meclisi, bu deği§ikliği muvafık görür
se, yine yazı ile müsaade edebilir. 

i - Bu esas mukavelename ile aldığı KM. len arasındakı kısmen esaslı tamiri 18/6/ 942 tarihinden itibaren 30 
vazife ve salllhiyetleri, icabında muay- gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
yen bir müddet iein ve mua•.ven üc- 2 - Keşif bedeli 91104 lira 5 7 kuruştur. 

• ,, 3 - Muvakkat teminat 5806 liradır. 
retle, bir veya birden ziyade ~ahıslara 4 · kl ih - iste iler · ale tarihinden en az sekiz gün evvel turistik yollar mınta· 
tevdi eder, ücreti mukabilinde dilediği ka müdürlüğ\inden ehliyet vesikası alacaklardır. Keşifler mıntaka müdürlü
kimselere p.lfuılan ve inşaat hesaplarını ğünde görülebilir. 

36 - Şirket, bedelleri ödeninceye ka
dar bütün evleri yangına karşı sigorta 
ettirir ve resimlerini ortaklardan tahsil 
eder. 

ya~tırırMuRAKABE HEYETİ·. 5 - Eksiltme 16/7 /942 perşembe günü saat 11 de lzmir vilayeti daimi 
encümeni odasında yapılacaktır. 

51 - Şirketin işlerini ve hesaplannı 6 .- istekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayacakları zarf• 
umumi heyet adına murakabe etmek ları ıhale günü saat 1 O na kadar makbuz mukabilinde vilayet makamına ver-

v 
ŞİRKETİN İDARESİ 

üzere, ortaklar arasından umumi heyet meleri ilan olunur. 18 22 34 34 ( 15 34) 

37 - Şirketin işleri, 
a - İdare meclisi, 
b - Murakabe heyeti, 
c - Umumi heyet, 

tarafından idare olunur. 
A - İDARE MECLİSİ: 

38 - İdare meclisi, umumi heyet ta
rafından bir yıl müddetle seçilen altı 
azadan terekküp eder. Her seçimden ay
rıca iki yedek aza ayrılır. Vazifeleri bi
ten idare meclisi azaları tekrar seçilebi

tarafından iki kişilik bir murakabe hı>
yeti seçilir. Murakabe heyeti azası, hiç 
bir vesile ile şirketten ücret alamaz. 

52 - Şirketin ilk murakabe heyeti, 
adları aşağıda yazılı kurucu ortaklar
dan müteşekkildir. 

1 - Htisnü Üçüncü 
(Satış kooperatifleri Birliği Tica
ret vekl'ıleti kontrolörü .. ) 

2 - Orhan Kaftancı 
Satış kooperatifleri Birliğinde 
müfettiş .. ) 

53 - Mürakabe heyeti, her sene de-
39 - İdare Meclisi, ilk toplantısında ğiştirilir. Eski llıaların tekrar seçilmele-

bir reis ve bir reis vekili seçer. İşlerin ri caizdir. Sene içinde, istifa eden veya 
hacmi icap ettirdiği zaman İdare Meclisi ortaklık vasfını kaybeden murakibin 
münasip aylık ücretle muhasebeci ve ka- yerine, diğer murakipler tarafından ye-

lir. 

tip tutabilir. nisi seçilir. 
40 - Her hangi bir suretle ortaklık- 54 - Murakabe heyeti azalan, İdare 

tan ayrılan idare meclisi azasının, aza- Meclisinin toplantılarında bulunabilir-
lık sıfatı da kaybolur. ler, fakat reylere iştirak edemezler. 

41 - Şirketin ilk idare meclisi, isim- 55 - Murakipler, şirketin menfaati-
leri aşağıda yazılı kurucu ortaklardan ne uygun görmedikleri hal ve muamele-
müteşekkildir. leri tek başlarına veya heyet halinde 

1 - Nihat Eğriboz Reis, derhal idare Meclisine bildirirler, mura-
(Bornova Ziraat mücadele istM- kipler, şirket menfaati için tehlikeli bir 
yonu direktörü .. ) vaziyet gördükleri takdirde, aralarında 

2 - Muhip Özyiğit toplanır, karar vermek şartiyle umumi 
(İzmir Satış kooperatifleri Birliği heyeti toplantıya çağırabilirler. 

Genel Direktörü .. ) 56 - İdare Meclisi, murakabe heye-
3 - Sedat tine, istiyeceği bütün hesap, karar ve 

(Emlak Eytam Bankası İzmir Şu- muamele evrakını göstermek mecburi-
besi müdürü .. ) yetindedir. 

4 - Mahmut Eğriboz 57 - Murakabe heyeti, umumi heyet 
(Satış Kooperatifleri Birliği ge- toplantısı için, şirketin işleri; hesaplan 
ne! direktör muavini .. ) ve umumi vaziyeti hakkında rapor ve-

5 - Behzat Bilgin rir .. 
(Satış Kooperatifleri Birliği mu- C - UMUMİ HEYET: 
anıelat müdürü .. ) 58 - Her hesap devresinin sonunda 

6 - Emin Diğermen yani ikinci kanun başından itibaren ü~ 
(Birlik hukuk müşaviri .. ) ay içinde idare meclisin.in çağırması üze-

İzmir İnhisarlar sa,müdürlüğünden : 
Baş müdürlüğümüz ve iz.mir tütün fabrikasınca 942 mali yılında yapılacak 

m~mul yaprak tütün sandık ve balyalariyle makine aksamı. boş kaplar ve 
~r eşy~ nakliY.atı, 2/7 /942 tarihine müsadif perıembe günü saat on beıte 
ıhale edilmek uzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedel tutarı (29220) muvakkat teminatı (2191,50) liradır. 
Şartnamesi levazım şubemizde ve Jstanhulda inhisarlar levazım müdürlü

ğünde (Kabataş) görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacaklan teklif mek

tuplarını, muvakkat teminat nakit makbuz veya banka teminat mektuplariyle 
2/7 /942 günü saat on dörde kadar baş müdürlüğümüzdeki komisyona mak-
buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 18 22 3342 ( 15 31) 

İzmir İn!Jis_arlar Baş Müdürlüğünden : 
1 ~ ~a~tta verdiklerı beyannamelerdeki miktarlar üzerinden borçlanan ve 

taksıtlerııu kısmen veya tamamen ödemiyen kahve ve çay tacirlerinin: 
1 - 18 Marttaki beyannaemlerindeo şimdiye kadar satmış olduk.lan miktar• 

!ara ait zamları derhal ve defaten; 
2 - lşan ahire kadar eski esas.at dairesinde satııı yapılacağına göre bundan 

sonra satacakları miktarlara ait zamlanda satış vuku buldukça haftada bir ol
mak üzere muntazaman idaremize ödemeleri; 

3 - Birinci madde mucibince tahsil edilecek zamlara mukabil kanunun 
muvakkat dördüncü maddesinin B. fıkrasının hlrinci bendi mucibince ellerin
deki. ~alın satın alın'!'asıru isteyenlerin mevcutlıın borçlanna tekabül ediyorsa 
bu gihıler hakkında umum müdürlükten talimat iateneceğinden mütemmim ma· 
li'imat alınmak üzere al&.kadaTların baı müdürlüğümüze mÜTacaatlan il&n olu .. 
nur. 21 22 3527 (1566) 

İSTANBUL BELEDİYE.SİNDEN: 
Atatürk bulvarı mastik asfalt tretuvar lnşaab kapalı zarf uauliyle ekailtme

ye konulmuıtur. Keşif bedeli 86608 lira 54 "uruş ve ilk teminatı 5580 lira 
42 kuruttur. Mukavele eksiltme nafıa umumi hususi ve fenni tartnameleri 
proje keşil hulasasile buna müteferri diğer evrak 4 lira 33 kurut mukabilinde 
belediye fen i§leri müdürlüğünden verilecektir ihale. 29 /6/942 pazartesi gii
nü sa.at 15 te daimi encümende yapılacaktır. Talipleriıl ilk temİılat makbuz 
veya mektuplan ihale tarihinden sekiz giln evvel belediye fen i§lerl müdür
lüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet 942 yılına ait ticaret odası vesikaaı 
imzalı şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 nolu 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlayaeaklan teklif mektuplanru ihale günü 
saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lAzımdır. 

13 17 22 26 3292 (1481l 
Bu idare meclisi, 1943 yılının umumi rine, bütün ortaklar, adi ve umumi he-

heyet içtimaına kadar vazife başında yet halinde toplanırlar. İlk hesap yılı I • A N 
kal aktır sonu 31 ilkkanun 1942 dir.. ..., 
ı:~ar~ istifa ve kooperatif ortaklı- 59 - Lüzum görüldüğü takdirde, ida- Kazanç vergisi mühelleflerinin nazarı difıfıatine 

ğından ayrılmak suretiyle azalıktan çe- re meclisi veya murakabe heyeti veya- 942 mali yılına ait kazanç vergisi birinci taksit tediye zamanı Haziran ayı 
kilenlerin yerine, İdare Meclis~ ortak- hut şirketin ödenmiş sermayesinin or- nihayetinde hitam bulacağından mükelleflerin borçlarını bu müddet içinde 
)ardan başkalarını tayin eder. tak adedinin onda birini temsil eden or- mensup olduklan maliye tahsil şubelerine tecliye etmeleri azundır. Her ne 

42 - Yukarıda adları yazılı kurucu taklar tarafından umumi heyet her za- sebeple olursa olsun Haziran ayı içinde borcunu tediye etmeyenler hakkında 
ortaklardan müteşekkil ilk idare mecli- man fevkala.de olarak toplantıya çağın- tahsili emval kanununun tatbiki suretiyle ve % l O cezasile birlikte tahsili 
si, şirketin tesis merasimini ikmal ve labilir.. -SONU YARIN- için maliye daireleri lazım gelen tertibatı tamamile almış bulunduklarından 

mükelleflerin kendierini hem % 1 O ceza.dan ve hem de cebri tahsili tak.ibin-
araziyi satın aldıktan sonra, evlerin iha- d b 

Sıccc:::::::c::ıc:c:c::=:ıc:::ı:cccc en vareste ulundurmak ve ayın son günlerinde şube k.işeleri önünde izdi .. 
lesinden evvel, umumi heyeti toplantıya 1 DOKTOR ham ve saatlerce sua beklemelerine ve binnetice kendi işlerinden kalmalanna 
çağırrr.. RAİF AKDENİZ sebebiyet vermemek üzere taksit bor-1 -rını hiç bir ihmale kap·'-·ıyarak tim· 

43 - İdare Meclisi, lilzum go""rdük" "e, d ,.... um • D • K dm H talıkları di en mensup bulunduklan maliye tahsil •ubeleri veznesine tediye eylemele-
fakat ayda en az bı"r defa olmak u·· zeı e, ogum ve 8 as · ,,._ 1 • .. ._ha nuanounur. 13 18 22 26 3326 (1486) 
Reisin ve onun yokluğunda reis vekili- R mu,.., ssısı •• 
nin davetiyle toplanır. B Hastalarını her gün Birinci Beyler -J1ZMtRİZiruiJBiiETiil::.EI>EBttlYE'3nStlNDNI~EN::M:;-----ıiliiiiiiiiiiiiijiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 

§sokak No. 42 de muayelıanesinde DOKTOR KEMAL 44 - Mazeretsiz üstüste üç toplantı- k bul d Belediyemiz muhasebesinde 25/75, 
ya gelm!yen idare Meclisi azala."!, idare S ~vi: ~ar";,~l~e;~231~ N 30 ve 20/60 lira maaşlı ili memuriyet mün.. OSMAN BOZKURT 
Meclisi, karariyle istifa etmiş addolu- R 1 _ta 50 

11~· haldir. İzmir Memleket Hastanesi 
nurlar. Yerlerine, rey fazlalığı sırasiyle N·====ı:ıııı:ıc_.-.,,-.,-.,,...,,..~J.....-.r..J..-= Tahsili ortadan aşağı olmamak üzere 

SiC;;iC;;iC;;iQ;.);~~~~~Xiİ:iCİİİİOi;İiii(ıi ı fil' ask li.k h" · · h Asabiye Mütehassısı yedek azalardan biri seçilir. ~ 1 er ızmetini yapmıı veya ut 
45 - İdare Meclisi erı az üe hanın ;ş. sıooıx:ı====::ı=========== ======c askerlikle alakası bulunmamış olanlar- Hastalarını her gün öğleden sonra 

' ' -, ~· DOKTOR d ·· bak tih Ikin" B füakiyle toplanır. Kararlar, toplantıda 1;; 
1
. ~MAi" an musa a im · aniyle memur alı- · ci eyler sokağında.ki muayene-

bulunanların ekseriyetiyle verilir. Rey- .~ ,. L VASIF ANAL nacağından taliplerin 23/haziran/942 hanesinde kaJ,..ıl eder.. (1377) 
!er müsavi olursa, Reis reyinin bulun- g KULAK, BOOAZ, . BURUN HAS· salı günü saat l O da tahsil ve askerlik 
duğu taraf üstün sayılır. S TALIKLARI MÜTEHASSISI vesi.kalan ve hüviyet cüzdanlariyle be-

46 - İdare Meclisi, şirketi dahilde ve ~-er gün öğleden evvel 10 • 12 lediye hesap işleri müdürlüğüne müra- DİŞ TABİBİ 
O 1 d caa tları ilB.n olunur. İ 

hariçte temsil ve s!rketin bilumum işle- g e en sonra 3 • 6 ya kadar hasta- 20 22 3515 ( 1556) NES P DOLUNAY 
rini devir eder. Bu itibarla, şirket için !arını kabul eder_ * Paris fakültesinden mezun.. 
menkul ve gayri menkul mallar alıp iş- İkinci Beyler Sokak No. 79. Mua- A •• da 60 Muayenehanesi : İkinci Beyler so-
letmeg" e, ayni maksatla teminat olarak yenehane Tel. 2727 .. Ev Tel 2701 ev lira aylık ücretli fen itleri )l:lc:ı••• depo memurluğu münhaldir. A•agı" da kak No. 79 Telefon: 2727 
gayri menkul ipoteği almag·a veya baş- 2011============= oı:cıı:ııc:ı:cı:ı • 1- 13 cı·~1) 

ijiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİij!~~!!!i!!~!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliji 1 gösterilen feraiti haiz isteklilerin dilek- "*" kası lehine ipotek tesisine, taahhütlere çe iJ?e belediyemize müracaatlan ilan 1 V<;::,.<:::,..:::,..:::,..:::,..:::,..:::,.ç,..:::,,.<:S,.;::,.<:,.;::,.;::.-<I/ 

girişmeğe, dava ikamesine, dil.vadan fı>- DOKrOR olunur. 
ragate, sulh ve ibraya, hülasa şirketi ga- BAHA OZKAM 1 - Türk tabiyetinde olmak 
yesine erdirmeğe matuf her türlü ta- 2 - Orta mektep mezunu bulunmak 
sarrufları yapmağa sa!Ahiyettardır. Hastalarını her gün Tilkilik ecza- (lise mezunu tercih edilecektir.) 

~=====:::c::ca:c:: ::::::;::: 

8 DİŞ TABİBİ i HAMDİ GOLCVOGLU 

ÇOCUK HASTALIKLAKI 
M"ÖTEL <\SSISI 

'j' tağın o zamana kadar ödenmemiş bu
lunan taksitlerine idare feclisince ka
rarlaştırılacak eyyamı müteehhire faizi 
yürütülür. Müteakip ayın beşine kadar 
iki aylık taksit ödenmediği takdirde, ida
re meclisince ortağa son bir ihbarname 
gönderilir. Ve nihayet üçüncü ayın beşi
ne kadar ödenmezse bu ortağın hisseleri 

47 - İdare Meclisinin kararlan üze- nesi karşısındaki (4) numaralı mu- 3 - Askerlik fili hizmetini ve ihti-
rine yapılacak her türlü muameleler, ayenehanesinde kabul eder. yatlığıru yapmış olmak. 
reisle bir hanın müşterek imzalariyle Telefon : 2283 (1357) 4 - Hüsnühal ve sıhhat raporu ibraz 

§ Birinci Beyler sokak No. 41 

Hastalarını her gün öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numarada hususi muayenehane

ı.1 sinde kabul eder. Telefon 345 3 
. Ev: 3459 1 

·: -·~· 

ve evi idare meclisince başkaca kanuni 
yollara müracaat edilmeksizin istirdat 
olunarak ortağın nam ve hesabına kira-

i LAN 
~ORİFER TESİSA Ti YAPTIRILACAK ... 
lzmir Nafıa Müdürlüğünden : 

İzmir Defterdarlık binasında yapılacak kalorifer tesisab 4041 7 lira ) O ku
tuş keşif bedeli üzerinden 19/6/1942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmuıtur. · 

Eksiltme 9/Temmuz/1942 Perşembe günü saat 11 de lzmir Nafıa müdür
lüğünde müteşekkil komisyonda yapılacakbr. 

~u işe ait keşif cetveli, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. kalorifeT iş .. 
len umumi ve fenni §artname!lini Ankara, İstanbul ve İzmir Nafıa müdürlükle-
rinde görüp incelenebilir. 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazulayacaklan 3032 liralık 
muvak~at teı::ıina: ile e.n az 25000 liralık kalorifer tesisatını muvaffakıyetle 
~aşardıgı~ı gostenr ehliyet ve 1942 yılma ait Ticaret odası vesikalariyle bir
lıkte teklıf mektuplarını eksiltme günü mqayyen saatten bir saat evveline ka
dar komisyon reisliğine tevdi ile makbuz almaları lazımdır. 

Postoda vaki gecikmeler kabul edilmez. 22 28 3387 ( 15 79) 

İSTANBUL BELEDİYE.SİNDEN : 
• H~seki,_ Cerrahpaıa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar ./ıastanelerile Zeynep 

Kamı) dogumevı. Üsküdar çocuk bakım evi ve Edimekapı sıhhat merkezinin 
Y•.~lık ihtiyacı için alın_acak c 15 3900> kilo çiğ süt c38000> kilo pastörize 
~.ut ve c75_0• J:il~ yogurt kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Çiğ sü

tün. beher lıuesının muhammen bedeli c4S. kuruş pastörize sütün beher lit· 
resının muhammen bedeli c55> kuruş ve yoğurdun beher kilosunun muham
nıen bedeli 50 kuruştur ve ilk teminatı 5 776 lira 50 kuruştur. Talipler top•an 
ve;a hastahAane ve nıüessese itibariyle ayn ayn teklifte bulunabilirler. Umu
~ı v_e hususı şartname ve saire iki lira yirmi altı kuruş bedelle belediye hesap 
l§lerı müdürlüğünden alınacakbr. 

1hde 29/6/942 pazartes:i günü saat 15 de lstanbul belediyesi daimi encÜ· 
?"enı odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ı~zalı şartname ve saire, 942 YJlına ait Ticaret odası vesikaları ve kanune~ 
ı razı Lizım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
:lcazarlaya~a~ı teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar daimi encüme-
. vermelen lizımdu. c6303> J ~ 17 22. 2~ .3,28.2 "( 1490), 

hüküm ifade eder. Tek imza şirketi il- etmek. 22 24 3526 ( 15 78) 
9 Telefon : 4118 1-13 (896) 

~:ecece=: :cc: :ece: ::c:: !)~=: ===~ 
zam etmez. 

48 - İdare Meclisi, kendi hası ara
sından veya hariçten bir veya mütead
dit kimselere tek başına veya Birlikte 
şirketi ilzam edecek tasarruflarda ve ta· 
ahhütlerde bulunmağa veya muayyen 
hususlarda şirketi temsile salAhiyet ve
rebilir. 

49 - İdare Meclisi kararlan, karar 
defterine yazılır ve içtimada bulunan 
~zalar tarafından imzalanır. Karara mu
halif kalan hanın muhalefeti sebepleri 
gösterilmek suretiyle, karara geçirilir .. 
Ve karar, muhalif kalan Aza tarafından 
da imza edilir. 

50 - İdare Meclisi, yukarıda yazılı 
vazifelerden başka, aşağıdaki işleri de 
yapar: 

a - Şirketin işlerini idare eder, he
saplarını tutar veya tutturur. 

b - Şirketin bilı1mum mallarını iyi 
muhafaza ve idare eder. 

c - Takvim senesi sonunda b!ançoyu 
hazırlar ve idare meclisi raporunu ve 
senelik bütçeyi hazırlar ve umumi he
yete sunar . 

d - Umumi heyeti içtimaa çağırır ·ve 
kararlarını yerine getirir. 

c - Şirketin muhtelif işleri için dahili 
talimatnameler yapar. 

f - Şirkete ait paraların ne şek.ilde 
nemalandırılacağını kararlaştırır. 

g - Esas mukavelename lüzumlu gö
receği değişiklikleri umumi heyete tek· 
lif eder; 

h - Şirket işlerinden doğ&n davalara 
ve hukuk işlerine bakar, 

i - Kooperatifin maksadına varılması 
için ve ortaklarının menfaatine elverişli 
gördüğü ticari, malt ve hukuki işlere gi
ri~. İstikrazlar ve mukaveleler yapar, 

TESİRİ KAT'I 
TAZE MEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

• 
Idris ftüshll 

(G A Z O Z L U) 
' 

LiMONATASI 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT : FİYATI (60) KURUŞ .• 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir~ 

-...-----------------~o~~_.:._ 

1 
BAŞ, 

KAŞELERi 
DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal fıeser-

sıhlıiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında gönde (3) kaşe alınabilir. 
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Tobr k AMERiKA MOLAKATI HAVA TAARRUZLARI 
-------*-------

RUSYA HARBi 
---*·--- ------*----

ir Almaıu alayı Bul on y ö, Kale 
··ştü 
---*·----

Libya hare-
katı ikinci 

planda 

inıha edildi ve Dünkerkehü
Aıman gaze;eleri Rusya CUmJar yapıldı 

Ankara At koşuları .... , 
ondra bu ha-

beri e üz teyit 
• e e 1 -*Çörçi!in ya tığı temas• 

-*- lar hakkın a hiç bir 

seıerini te~sir ediyorlar -*-
umara, 21 (A.A) - Moskova radyo- Al 1 E d d 

su, bir düşman piyade alayının hezimete man ar m en e 
uğratıldığını, muharebenin bilhassa Si- yaıııg lar çıktığını 
vastopol şimalinde en büyük şiddette bildiriyorlar 
devam ettiğini, Almanların Sivastopol 
kalesinin diğer kesimlerinde ağır kayıp- Londra, 21 (A.A) - Bomba uçakları-

Dünkü koşuları Milli Şef 
huzurlarile şe eflendirdi 

DWı saat on birde Kahi· mal" mat verilmiiyor ... 
re u aziyet kararsızn Londra, 21 (A.A) - Royter bildiri-

diyordu- yor : 

nın Lohavre taarruz ettikleri günde av 
lara uğratıldığını bildiriyor. uraklarmıız da Bolonyi, Kole ve Dün-

BtR TANK HARB1 :. 
Moskova, 21 (A.A) _ Moskova rad- kerke hücum etmişlerdir. 

yosunun Cumartesi günü verdiği bir ha- Berlin, 2l (A.A) - Dün ge<:e İngiliz 
bere göre 60 tanktan mürekkep bir Al- bombardıman uçakları Almanyanın şi
man birliğinin Rus mevzilerine ettiği mal sahillerine hücum etmişlerdir. Atı. 
hücum bütün gün süren muhare.beler- lan bombalar yangınlara ve infilaklara 
den sonra akamete uğratılmıştır. Alman.. sebep olmuştur. Son haberlere göre 6 
lar tankları ileri sürmeden evvel şiddetli düşman uçağı düşürülmüştür. 

Koıuıar umumi bakımdan çok alakalı ve heye• 
canb geçmiş, iyi neticeler ahnmıftır 

Londra, 21 (A.A) - Royterin askeri Romel ve Riççi ordularının karşılıklı 
muharriri yazıyor: vaziyetleri geçen son teşrindeki vaziyc-

T obruk kalesinin bu sabah teslim ol- tın aynidir. İngilizlerin Tobruğu muhcı
duğu hakkındaki mihver iddiası Lon- fazaya karar verip vermiyeceği meselesi 
drada henüz teyit edilmemiştir Maamn- vardır. 
fih böyle bir ihtimal varit hatırdır. Car- Tobruk hakkında karar verirken en 
nizon son zamanlarda kadrosu itibariyle mühim nokta İngiliz donanma!>"l.Dın vıı
zayıflamıştır. Son mevcudunun 35 bin ziyetidir. Tobruku muhafazası istcniyor-
oldu~u biliniyordu. sa donanmaya büyük iş düşecektir. 

Mihver 25 bin esir alındığını bildir- SİVASTOPOL HARBİ 
diğine göre garnizonun bundan az, yani 
35 bin mevcudunu muhafaza etmediği ' Almanlar Rusyada mihver tarafından 
tnhmin edilebilir. kat'i sayılan neticeler alındığını blldir-

Libynda askeri vaziyet bir hayli nazik- mektedirler. Sivastopola yapılan hücum
tir. Rommel ordulannın taarruz başlan- 1ar 223 günden beri yapılan hücumların 
gıcında daha mihverin hedefinin T oh- en şiddetlisidir. Müşahitler bu olaylar· 
ruk olduğu anlaşılmıştı. Fakat hedefe dan gözlerini Vasingtona çevirmişlerdir. 
e.rişemiyeceği zan ediliyordu. Rommel V AŞİNGTONDA 
bir hafta evvel ordularına hedef değ~ti- Vaşingtondc.;.ki muhabirler Çörçilin 
rince bütün kuvvetlerini Tobruk üzerine Vaşingtonda olup olmadığını bile bilmi-
11ürdü ve Tobruğa yüklendi. Bugün saat yorlnr. Görüşmelerde en mühim mesele 
l t de nlınnn bir Kahire telgrafında T ob- Libya meselesinden daha mühim sayı
ruktaki vaziyet ckarnrsıZ> kelimesiyle 
ifade edilmek istenmiştir . lan ikinci cephe meselesidir. Bazı mah-

Londra, 21 (A.A) _ Libyadaki va- filler bu seyahatin hedefinin, umumi 
ziyet hakkında tafsilat veren Londra dikkati orta şarktan başka tarafa müte
radyosu mihver kuvvetlerinin şimdi Mı- veccih olmasına işaret olduğunu beyan 
sır hududuna doğru yürüdüğü ve Bardi- ediyorlar. Çörçilin seyahati her yerde 
ynya vardığını bildiriyor. Yine bu rad- umumi dikkati üzerinde toplamıştır. 
yoya göre seyyar lngiliz kıtlan düşmanın Londra, 21 (AA) - Libya hareket
cenahını hırpalamağa devam etmekte- leri bugün de ikinci planda kalmıştu. 
dir. Başvekil mister Çörçilin Vaşingtonu ı.i-

Kahire, 21 (A.A) - Tobruk kalesine yareti en mühim hadise teşkil etmekte 
hücum evvela tanklarla yapılmış ve bun- devam ediyor. 
dan sonra zırhlı birliklerle piyade açılan Vaşington görüşmelerinde Libya me · 
gediklerden geçmiş ve sonunda tanklar seles!nin ancak ikinci cephe hakkındaıti 
yeniden faaliyete geçmiştir. görüşmelerden sonra görüşüleceği nnla-

Hahire, 21 (A.A) - İngiliz orta şark şılıyor. Harp için en mühim mesele ge-
hava tebliği: mi kayıbı meselesidir. İçinde bulundu· 

Dün Cumartesi günü bombardıman ğumuz senenin ilk yarısında batırılan 
tnyyareleri Tobruk dolaylarında düşman gemi tonajı, yapılandan fazladır; mihver 
kollarına taarruzlarda bulunmuş ve av denizaltılarının yapılanı batırılandnn 
tayyareleri de ileri bölgelerde faaliyet 
göstermiştir. çoktur. Libyada cereyan eden askeri ha-

bir hava bombardımanı ile hücumu ha- Londra, 21 (A.A) - İngiliz uçakları-
nın dün gece düşman topraklarına şid

zırlamışlardır. Bundan sonra ilerlemeğe detli hücu:nlar yaptığı resmen bildiril-
başlayan düşman tankları Rus tank sa- miştir. Aynı gece de İngiltere üzerinde 
var toplarının ateşiyle karşılaşmış ve hiç bir düşman hava faaliyeti kaydedil
bunlardan bir çoğu muharebe dışı edil- mcmiştir. 
m~& Thl tık siperleri geçmeğe muvaffak olan Malta, 21 (A.A) - e iğ: 
tanklar da arkadan dövülmüştür. Geri Gece akın olmamıştır. Bu sabah düş-
kalanları dn hücuma geçen tanklarımız man devriye tayyareleri yüzünden üç 
tahrip etmiştir. defa alllrm verilmiştir. Düşman uçakla-

ö nndan hiç ibirisi kıy1yı geçememiştir. 
ALMANLARA G RE öğl d ib. tehlik . ti dah 
Berlin, 21 (A.A) - Berlin gazeteleri ~lme.nt~nra ır e ışare a 

P üsh. l d S tl B" l•v• 1 verı ış ır. azar n a ~rın a. ov~·e er ır ıgıy e 
1 

Diycl, 21 (A.A) _ 18 Haziranda üç 
yapılan harbın tcfsırlerı ve Alman as- F b 1 k · · !ngili kl 
kerinin bir yıllık harp devresindeki ba- rr.nsızk. a ı1 . Çlt••gfcmnkısı t . ztuçtalmarı-

1 · 1 d 1 d nın ma ıne ı u e a eşme u u uş-
şarı arıy e o u ur. t 1 .. ı·· 4 al d 

Doyçe Elgcmanya Çaytung diyor ki: urB. l? u2vle (AyAar) ı vtarg.ıl:· b k . er ın . - n ı ız ava uv-
tlk sene Harkof m~ydan muharebesıyle . ' ·ı· d 

t• ı · r B .. ·· .. d k" af 1 vetlerı Manş kanalı sahı ın e avcıları-
?~ ıce. enmış1 ır. u, onumuz e 1 z er er mızla yapmak zorunda kaldığı muharc-
ıçın bır baş angıçtır. Bu zaferde Alman b 1 d 9 k k b t · ti 

d h k d 
e er e uça ay e mış r. 

or usunun er ısınının payı var ır. D"" ·· d'" lng"li kl Al 
Dehşetli Rus kısında bütün Alman ordu- un ~unl ubz t 1d z.kiuçsaha iları hmdan-t 

b .,.,., A,_ ~ · d . lmak .. yanın şırna a ısın a ve u u 
su, ""S'·a 1n1an pıya esı o uzere bö"'" · h"" tmia Emd d 
da ki k lm Is. aI 'Desıne ucum e~~ en e yan-

yanmn a a amış, emsa ız z er- gınl k t Emd d b'lhass b" 
ler de ka7.anmıştır. laarrdçı _:ırm~ş ır. en e ı a ı-

K ··1 · B baht d" ki y 1 na a agır :nasarlar olmuştur. o nışe co er ıyor : a nız 
Almanya değil, bütün Avrupaya kaI"Şl · __ ,_,.,.,..0---· 

yapılan Bolşevik ihanetinin yakında hız- Jna)Jiere yıe: 
}anacağını biliyoruz. 4 milyon Bolşevik Jii ~ 
askerinin esir alınması gönüllü alayların Yeni Amerilıan 
sarf ettikleri gayretlerin büyüklüğünü 1 b• ı·ııı . idi 
gösterir. • ır ı erı ge -

Bir başka gazete, G aylık bir .7.aferdcn, c Londra, 21 (AA) - Amerikan 
beş aylık bir müdafaa mücadelesinden kıta ve gemilerinin lngiltere ve lrlanda
sonra Alman ordusunun Rusya seferin- nın büyük kamplarına ve üslerine dağı
de sarsılmaz bir durumda olduğunu ya- tılmış olduğu resmen bildirilmiştir. 
zıyor ve bu Rusya seferinin bir h:ıçlı se- Yeni gelen Amerikan birlikleri İngil-
fer olduğunu tebarüz ettiriyor. terenin her yerinde vazife almışlardır ve 

_ ·--- ___ .. ·------- sayıları pek büyüktür. 

Ankara, 21 (Hususi) - Bugün çok 
büyük bir seyirci kütlesi önünde cReisi 
Cümhur koıusu> yapılmıştır. 

Koşulara milli Şefimiz huzurlariyle 
şeref vermişlerdir. Halim Saidin Ro
mansı üçüncü defa olarak cReisi Cüm
hur koşusu> nu kazanmıştır. (Huma
yun) da ikinci inönü koşusunu kazan
mış bulunuyor. 

Birinci koşu dört ve daha yukan 
yaşta yerli yarım kan İngiliz at ve kıs
raklara mahsus idi. Yalnız iki at iştirak 
etmiştir. 

ikinci ko~: 4 ve daha yukarı yaştaki 
saf kan lngiliz atlarına mahsus idi. Bi
rinciliği Bozkurt, ikinciliği Nuri Süme
rin Ccylanteki kazanmıştır. Ganyan 555 
plaseler 135 - 115 - 145 kuruş vermiş
tir. 

Üçüncü koşu: Reisicümhur koşusu
dur. 

Bu koşuya 1 3 at iştirak etmiş ve koşu 
çok heyecanlı olmuştur. Atlann hepsi 
de dikkati çekecek derecede mükemmel 
idi. 

Birincili~i Sait Halimin Romansı, 

Avustı aiya tayyaı·t· 
leriuir, taarr-uz~&rı 

-"·--*---
Bir Amerilıan vapuru 

dahG battı.. 
Melburn, 2 1 (AA) - Avustralya 

tebliği: 
Dün gece tayyarelerimiz Rabaul ve 

Layede düşman üslerine hücuc etmiş ve 
zarar vermiştir. 

Tayyarelerimize karşı düşman avcı
larının mukavemeti tesirsiz kalmıştır. 

Dün gece Bingazi ve Timimideki hava reket, bir futbol maçına benzetilmekte 
,,,_, b b 1 ve ancak kaybedilen bir maç gibi telak- görmüş olduklarından mihverin hava ve 
ı.İ.:üeri om a anmıştır. 

Gece Girit hava meydanlarına hücum ki edilmektedir. Halbuki gemi kayıbı deniz kuvvetleri tarafından takip olun-

---llNW llNW---

ALMANLARA GÖRE 

Vaşington, 21 (A.A) - Bahriye na
zırlığının bildirdiğine göre bir Ameri
kan vapuru ve Bre7Jlya ViTjimya açık
lıırındn mayna çarparak batmış ve diğer 
bir vapur da hasara uğramıştır. Bu iki 
vapurun evvelce torpillendiği sanılıyor-cd!lmiş ve düşman uçaklarından bir kı- çok mühimdir. I ın~nr ve. ~ardonya. ile ı:unu~ arasına 

sım tahrip edilmiştir. Observer gazetesi, batırılan vapurlar geldıkten ıtibaren şıddetlı hucumlnr:ı 
Uçaklarımız kayıpsız dönmüştür. hakkındaki bir istatistiğe istinat ederek uğramışlardır. Her iki tarafın muhnre~ 

vapur doğrudan doğruya bir harp işi ve gemi kayıpları ehemmiyetlidir. Mihver 
bir da!ntnıa işi olduğunu göstermekte- ~eniz ve hava kuvvetleri, aynca pek çok 
dir ve bu noktanın ikinci cephe üzerin· Ingiliz taşıt gemisi batırdıklarını bildir
de de esaslı bir tesir yapacak mahiyette mekle beraber kafilelerin deniz üstünde 
olduğunu belirtmektedir. Başka mesele· kalan harp ve taşıt gemilerini Cebclüt
ler olmasa bile, yalnız gemi kayıbı me- tarık boğazına geri gitmeğe mecbur et-

Fin ebliği 
Helsinki, 21 (A.A) - Fin tebliği : 

Kareli berzahının .batı kısmında bu
gün topçu faaliyeti olmuştur. Berzahta 
hücuma kalkışan bir kaç Rus teşkili da
ğıtılmıştır. Şimalde bir Rus mevzii tah
rip edildi .. 

selesi Vaşington görüşmelerine sebep tiklerini iddia ediyorlar. . 
teşkil edebilir. Tobruğa g_itmek üzere Iskenderiye-

sır,, n Askeri '' • 
ı e 

• • m arr rı yazıyor 
------llNW----------

(Bnştarafı 1 inci Sahifede) kalmamak, ikincisi de Karadeniz Rus 
lardan sonra mihver ordularının taarru- donanmasını, elinde kalmış tek büyü..1<. 

lıman ve üsten mahrum bırakmak .. ziyle b:ışlıyan ikinci Harkof savaşı doğu 
h · d bil ··k rnih ta n SoyYet donanmasının Sivastopoldan cep esın e yu ver arruzunu • d k ·· ki 

boşandığı zannını hfuııl ettiyse de bunun sonra, Kerç bog~n an anca ~ : 
da neticesi Harkof doğusunda Doneç lomelre kadar doE,tuda bulunan, onemli 
nehri üzerinde bir SoyYet kö~rübaşısı- ı No~.a~ossijsk limanına dayanması pek 
nın zaptiyle burada bir Sovyet kuvvc::t tabııd~. Fakat ne ?e olsa buranın duru-
grubunun çenberlenerek imha ve esir mu Sıvastopolunkıne benzemez. • 

ed·ı · d "b t kalın gı"b"ıdır' H"+ Her nedense geç kalmış olmakla oe-
ı mesın en ı are ış · ... - . . v h · d 

ili Al " t br-1 · H kof sava raber mıhverın dogu cep esın e en geç 

d 
mabnhsrestmı e 

1
1g crlnrdıı ar - olarak, Sivastopolun zaptiyle Almanb-

şın an a e mez o muş r. d"kl · h · · d k" . . : rm haber ver ı erı cep e gerısın e ı 
Bununla beraber Royterın Kuıb.şef- SoyYet çetelerinin temizlenmesi işi bit-

teki muhabirine göre Harkof kesiminde t"kt ra bu""yük taan-uzlara gır· işe-
"h b"" ""k k tl 1 d 1 en son mı ver taarruzu uyu uvve er e e- kle · tahm" lunab"ılir 

k . . Ev b d v b. ce rı ın o . 
v~~- etme tc ımış. ger u ogru ır ŞİM Lİ AFRİKADA 
goruşe dayanıyorsa ve Alman başku- A 
mandanlığı bu aradan bir yarma yapm:.k General Romel, Birhakim mevkiini 
fikrinde ise bu takdirde mihver taarruz- hür Fransız fümeninden aldıktan soma 
larının Harkof kes!minde bir iki gün serbestliyerek yeniden şimale dönmüş 
içinde büyük inkişaf göstermeleri iktiza ve Akroma üzerinden denize varmakla 
eder. Yoksa ikinci Harkof taarruzu da evveHi Aynülgazale İngiliz garnizonun'1 
mahdut ve yerli bir netice ile sona er- Tobruklnn ayırmıştı. Buraya a~ni za-
micı addolunur. manda batıdan hücum edilmek suretiyle 
SİV ASTOPOL ÖNÜNDE 6000 den fazla esir ve bir mikdar top ve 
Alman - Rumen ordularının iki hafta- tankla 500 kamyon almağa muvaffak ol

dan beri Sivastopolun oldukça sarp olan muştur. 
kara çevresindeki çok kuvvetli ve mü- Ondan sonra, Birelll.dem ve bunun do
kemmel SoyYet tahkimatına hava kuv- ğusundaki Aynerrezak üzerine yüklen
vetlerinin yardımiyle şiddetli ve devam· miş, buralardaki 8 inci İngiliz impara· 
lı hücumlarda bulundukları ma.JCtmdur. torluk ordusunu ikiye ayırmıştır.. Bu 
Şimalden taarruz eden Alman piyade ordunun ehemmiyetli bir kısmı şimdi 
ve istihkfım kıtaları en büyük ve kuv- 'Iobruk ta karadan muhasara edilmiş v~ 
vetli Stalin ve Sibirya istihkamlarından diğer parçası Mısır hudutlarına kad3r 
sonra Maksim Gorki tabiyesini de ala- geri gitmek zorunda kalmıştır. Bu ordu· 
rak limana yalnız üç kilometrelik bir nun asıl kuvvetlerinin şimdi Sollum ba
mesafeye geldikten sonra ayın 18 inde, tısında Halüaya geçidini tuttukları an
burndnki son Sovyet müdafaa hatlarını !aşılıyor. 
yarmışlar ve şehrin ş!ınal karşısındaki Bu suretle Romel İngilizleri Libyada:ı 
körfeze geniş bir cephe ile varmışlarrnış. geri atmaktan ibaret olan ilk plan ve 
Bu kesimde Sovyetlerin mukvemet eden vazifesini yapmıştır. 
yalnız küçUk bir sahil kalesi kalmış olup AKDENİZ MUHAREBELERİ 
bu da yakında alınacak imiş. Libynda çok şiddetli muharebeler 

Rumen kıtaları da Sivastopolun cenup olurken Akdenizde de bir takım hava 
kesiminde bir takım düsman mevzileri- ve deniz muharebeleri olmuştur. İngiliz
n: z.aptetmi lerdir. Görülüyor ki Sivas- ler gerek Maltaya ve gerek Libyadald 
topol artık uzun müddet müdafar. edile- orduya malzeme, yiyecek ve saire taşı
nı'•• c k b"r hnle P'"lm 0

'! olup mihvcr·n yan her biri 60 v 70 gemilik iki tasıt va-
elin d · mrsi pek yakın olsa gerek- pur kafil ini Ceb lüttarıktan Akden!ı.e 
br. ~i opol n z ptı mihv r oıdul:ırı- okmus ve kuvvetli bir himaye altınna 
ııtı ba •c-a iki favdn VC'rir : B"rin.:· : K1 ol ra.k Sicil.} a boıfazınn kndnr ileri sü-
·ımı dü.c:man~an tC'mizl"yerek bur r b'lm" ti. Ancak bu kafileleri d&ha Ak 
·· ·· · kuvvetler bulundurmak zorun d nizC' gir<.'rl-.t n İtalyan keşif uçakları 

den de bir Ingiliz taşıt kafilesı batıyn 
doğru hareket etmiş ise de bunun da 
Alman uçakları tarafından kısmen bau
nlmak ve kısmen hasara uğratılmak su
retiyle geri döndürülmüş olduğu mihver 
raporlarından anlaşılıyor. Gerek İsken
deriyeden batıya ,;e gerek Cebelüttarık
tan doğuya hareket etmiş olan vapur 
kafilelerinin himayesi için Suriyeden 
kalktığı tahmin olunan bir Amerik:ı 
harp uçak filosunun İtalyanın Tarent 
deniz Ussü istikametinde uçtuğu ve yol
da rastladığı bir İtalyan deniz harp filo
suna hücum ettiği, bu suretle Amerika 
uçaklnriyle İtalyan deniz harp filosu 
arasında açılan muharebeye bilahare 
yetişen İngiliz uçaklarının da katıştığı, 
bunların İtalyan deniz harp filosuna 
epeyce büyük ziyanlar verdirdikleri da
hi anlaşılmaktadır. Velhasıl bu deniz 
muharebeleri, Akdenizin İngiliz vapur 
kafileleri için açık ve kolay geçilir bir 
yol olmadığını tekrar göstermeleri iti
bariyle pek önemlidir. 

Filhakika Cebelüttarıktan Süveyşe 
kadar uzıyan Akdeniz nakliyat yolu 
hem pek uzundur ve hem de mihverin 
hükmünde olan dar Sicilya boğazından 
geçmek mecburiyetiyle pek güçtür .. Bu 
yola mihver uçakları şimnlde İtalyanın 
cenup sahilleri, cenubi Yunanistan, Gi
rit ve diğer Ege adalariyle cenupta garp 
Trablus ve Libya sahillerinde bir çok 
hava üslerine malik bulunmak dolayısi
le, tamnmiyle hakimdirler. 

Bu sebeple Akdenizi batıdan doğup 
veya doğudan batıya doğru geçmek LO

runda kalan kafileler mihver hava kuv
vetlerinin taarruzlarına uf,rramaklan 
kurtulamazlar. 

İtalya ve Yunanistandan garp Trabluc; 
ve Libyaya giden mihver den!z yollan 
ise hem nisbeten çok kısadır ve hem c!e 
mihver bava kuvvetlerinin tesirli hima
ye sahası içinde bulundukları için mih
ver devletleri tarafından çok daha kolay 
ve emn!yetle kullarulabilmektedir. Nak
liyat olacağı 7.arnan mihver tarafından 
Maltaya şiddetli hava taarruzları yapıl
dığından burası mihverin Akdenizde ııi
mal - cenup nakliyatına mani ofamadığı 
gibi müttefiklerin Cebelüttarıkla Si.iveyş 
arasındaki taşıtlarını temin ve himaye 
edememekte olduğu bu sefer b!r daha 
s<ıbit olmuştur. 

O halde müttefikler i~ln yalnız Afri
kanın cenup ucu olan Ümit burnu U7.ak 
ve dolaşıl· yolu oldukça açık ve emirı 
kalıyor. Fakat Libyadaki ve Maltadnld 
"On vaziyet gibi hazan buralara çok seri 
ve zaruri nakl:yat ynpılmnsmı icap ~t
tirerck durumlar hr:sıl olabilir. Bu tak
dirde buralara bir mikdar tasıt vapurı.: 

(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

sim Gorki ve Molotof gibi büyük istih
kfunlar da vardır. Sivastopol yakınınd:ı 
Alman ve Rumen kıtalan Ruslarla go
ğüs göğüse çarpışıyorlar. 

Sivastopolun cenup kesimi Alınan ve 
Rumen kıtaları tarafından bombalan
mıştır. Yalta limanında bir sahil muha· 
faza botu tayyarelerimiz tarafından 
bombalarla batırılmıştır. 

Rostoka İngilizler tarafından hücum 
edilmiş yangın çıloruş ve infilaklar ol
muştur. 

Berlin, 21 (A.A) - Ehemmiyetli Al
man savaş ve pike tayyare teşkilleri dün 
düşman mukavemetini kırmağa devam 
etmişlerdir. Alman tayyare teşkilleri 
Sivastopol koyunun doğusunda ve ce
nubunda bulunan kuvvetli Sovyet mu
kavemet yuvalarına ve topçu mevzileri
ne süra.tli taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Sivastopol liman tesisleri ile şehir ve 
sahildeki istihkfunlar da pike tayyarele
ri tarafından çok şiddetli olarak bomb:ı · 
lanıruştır. 

SoyYet av tayyareleri şurada, burada 
gözükmüşse de pike tayyarelerini koru
yan Alman avcıları SoyYet tayyareleri 
ile muharebeye tutuşmuşlar ve bunları 
düşürmüşlerdir. Şimdiye kadar gelen 
haberlere göre Sivastopol üzerinde bu· 
gün beş SoyYet tayyaresi düşürülmüş 
tür. 

SoyYet cephesinin şimal ve merkez 
kesimlerine Alman tayyareleri tarafın
dan yapılan mükerrer taarruzlarda düş 
mnn takviyeleri ve demiryolları bomba
lanmıştır. 

du. ' 

ALMANNO'EA l 
Santiyago, 21 (AA) - Kanada ve 

Birleşik Amerika sularında yeni abloka 
tedbirlerine ait Alman notası henüz gel
memiştir. Böyle bir notanın bahis mev
zuu edilmesine sebep olan mesele, Val
pazcro ve Yeni Orlean hattının kulla
nılmasıdır. 

Sıhhat Köşesi 
• •••••••••• 

Devamı uyk .., 
••• 

Kederden gelen uykuyu, ağır hastalık
lardan gelen devamlı uykudan ayırmak 
lazımdır. Uyku hastalığı sözü bir zaman
dan beri çokça işitildiğinden kederden 
gelen markolepsiyi uyku hastalığı zan
netmemelerini okuyucularından rica 
ederim. 
Narkole~, kederden gelsin, yahut 

başka bir sebepten gelsin, muvaffak bir 
başka bir sebepten gelsin, muvakkat bir 
uykudur. Vakıa narkolepsi halinde ıbu
lunan insanı uyandırmak güçtür. O hal
de bulunan insan uyandırılmak istenil
diği vakit gözlerini açar, bir kaç söz söy
ler, tekrar uykuya dalar. Bununla bera
ber narkolepsi halinde bulunan insan, az 
veya çok uzun bir müddet sonra kendi 
kendine uyanır. 

Halbuki devamlı uyku günlerce sürer. 
Sonra da narkolepsi çok defa birden bire 
başlar. Öyle olmasa bile, insan uyku "ih
tiyacına bir müddet dayanabilse de, uy
ku gecikmez. Halbuki devamlı uyku pek 
yavaş yavaş gelir .. Devamlı uykuya tu

yetiştirmek için müttefiklerin daima bir tulan kimse o uykuya karşı mukavemet 
çok vapurun batmasını ve yahut has=ıra göstermeyi düşünemez. Halbuki narko
uğramasını ayni zamanda bir çok ta lepsiye tutulnn kimse uyumak istemez, 
deniz ve hava kuvvetlerinin ziyaım göze uyumaya mecbur olur. 
almaları iktiza eder. Devamlı uyku daima ağır bir hastalık 

LiBYA SEFERİNİN MİHVER tciN alametidir. Ona sebep olan hastalıkların 
MUHTE.l\1EL FAYDA VE GAYF.LERf: en hafif olanı belki karaciğerin yorgun

Libya seferinin mihver için bu bölgeyi luğu hastalığıdır. Daha sonra, şeker has-
talığının ağır ve sona yaklaşan zamanın

geri almak suretiyle itiraz olunamaz da, üremi hastalığında gelir. Devamlı 
manev1 faydalarından maada müttefikle- uyku menenjit hastalığında, beyinde çı
rin ik!nci cephesini geriletmek ıhtiınali kan ur hastalıklarında olur. 
olması dolayısiyle de önemi büyük ol- Bundan başka, devamlı uyku ansefav 
mak iktiza eder. Fakat evvelce de yaz- lit hnstalığiyle uyku haitahğının başlıca 
dığımız gibi, mihverin giriştiği bu Libya alfunctidir. Bizim dilimizde bu hastalık
scforinin Süveyşc doğru uzanmakta de· lnnn ikisine de uyku hastalığı denildiği 
vam edeceğini zannetmek hata olur. için, bi raralık önemli bir karışıklığa 
Böyle bir şey Almanyanın Rusyaya ta- sebep olmuştu. lstanbulda ansefalit has
arruzdan umumiyetle vaz geçmesi halin- talığı bulunduğunu gazetelerden haber 
de mümkündür. Çünkü bu takdirde alan ve ona uyku hastalığı denildiğini 
mihver Libynya dnha çok uçak, zırh1ı okuyan yabancı ibir gemi kaptanı kendi 
ve motörlü tümenler göndererek İngi- memleketine telgraf çekerek istanbulda, 
lizleri doğuyn doğru tazyikte devam ede- öteki gerçekten uyku hastalığı bulundu
bilir. Fakat bir Mısır taarruzu yazdan ğunu büdirmişti. 

Gerçekten uyku hastalığı, Afrikanın 
ziyade Rusyada harp ve harekel1erin bi- en sıcak iklimine mahsus ve çe _ çe adın-
tJp duracağı kı · mevsiminde daha mü- da sineklerin getirdikleri bulaşık bir has
nasip olur. Nitekim Rusya seferini ya- talıktır. 
zın durdurmak onu 1:ıüsbiitün tatil et- Halbuki bizim dilimizde uyku hastalı
mek demek olacağı için kolay kabul olu- ğı dediğimiz ansefalit letarjik hastalığı, 
nabilir bir faraziye değildir. Bu sebeple geçen seferki büyük harbin son yılların
Romelin şimdil!Y. Mısır hududuna var- da meydann çıkmış, o zaman bizim ikli
mnk Tobruğu zı.ptetmekle iktifa edece- mimize de bulasmıs olan büs bütün ha ... 
ği ve nsıl Mısır ve Süveyş seferine gele· kn bir ha .tnlıktır. Bu hastalıkların iki i 
eek loşın başlanmak Ü7cre 1 ~zırlıklar 1 de insanı devamlı uyutur, fakat biribirin-
göreceği tahmin olunur den ayrı hnstnlıklardır. 

ikinciliği de Çoban kızı kazanmıştır. 
ganyan 275, plaseler 135 - 350 - 245 
kuruş vermiııtir. 

Dördüncü koşu: ikinci İnönü koşusu
dur. iki yaştaki saf kan Ingiliz erkek ve 
dişi taylara mahsustur. 

Birinciliği Sait Halimin Hümayunu. 
ikinciliği de Fehmi Simsar oğlunun De.5-' 
teği kaz.anmıştır. Ganyan 110, plaseler 
1 15 - 1 35 kuruııtur. 

Beşinci koşu: Dördüncü Hatay koşu
sudur. 3 yaşında halis kan arısp erkek 
ve dişi taylara mahsustur. 

Birinciliği Mihraca ikinciliği ölme!! 
kazanmıştır. 

Altıncı koşu: Oç yaşındaki saf kan 
İngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. 
Suat Knra Osmanın. Menevi:ıi birinci. 
Pehliva ikinci gelmiştir. 

Yedinci koşu: Oç ve daha yukarı yaş• 
ta saf kan arap atlarına mahsus handi
kap idi. 

Komisaj birinci Heybeli ikinci gel-
miştir. . 

ikinci ve üçüncü koşular arasındaki 
,tifte bahis 20 lira 65 kuruş vermiştir. 

Yenl valimiz Anka· 
raya hareket ediyor 

---*---
Edime, 21 (Hususi) - Yeni valimiz 

Trakya umumi müfettişliği baş müşa
virimiz Sabri Oney tayin edildi. Yarın 
(bugün) Ankaraya oradan şehrimize 
gelecektir. Kaymakamlık, mülkiye mil
fcttişlik, valiliklerde hapishanelere vila
yetler nüfus umum müdürlüklerinde 
bulunınuştur. İmza Muammer ----·----lspaıı ya harici ye na· 
zırı l)uçe ile görüştü 

-*-is anya, ihver den·z 
altdanna etrol ver·ı. 
me ·ğmi ·r·y r .. 

Roma, 21 (AA) - Resmen bıldir~
diğine göre B. Mussol!ni, İspanya hari
ciye nazırı Serano Suneri kabul etnıi§ 
ve iki saat görüşmüştür. 

Bu görüşmelerde İtalya haricıye na
zın kont Ciano da hazır bulunmuştur. 

M:ıdrid, 21 (A.A) - Hariciye nazıı· 
Jıi'.,rı neşrettiği bir notada İspanyol gemi
lerinin mihver denizaltılarına petrol 
verdiği haberlerini reddetmiştir. Ameri
ka ::.ı.1larında mihver denizaltılarına Yn
k1t - akar aMayı mahruk• verildiği ha
berine inanmak pek müşküldür, 

Çünkü İspanyanın bütün akar yakıt• 
ları Amerikadan, Amerikanın sıkı kont
rolü ve takibi altında gelmektedir.. Bu 
itibarla mihver denizaltılarına petrol 
verilmesine imkan yoktur. 

--llNWO---
a·a DA i ARKA 
Vapuru tor illendi 
Stokholm, 21 (A.A) - Danimarka 

bandıralı Orlon vapuru Baltık denizinde 
torpillenerek batırılmıştır. 1 ölü ve 22 
yaralı vardır. Vapurdakilerden kurtu
lanlar bir İsveç limanına çıkmışlardır. 

---o---
MA EŞAL PErEN 
Yeni Anfıara 
Sefirini lıabul e"i-
Vişi, 21 (A.A) - Mareşal Peten yeni 

Ankara sefiri Mösyö Gaston Begeriyi 
kabul etmiş ve öğle yemeğine alakoy
muştur. Yeni sefir bir kaç güne kadar 
vazifesine girecektir. 

--llNWOllNW--

MEK İKODA 
YER SARSJNrısı 
Meksiko, 21 (A.A) - Dün sabah bu

rada bir yer sarsıntısı kaydedilmiştir. 
Evlerde bazı hasarlar vardır. Ber sar
sıntısının merkezinin 1\leksikadan 250 
kilometre cenup batısında olduğu anla
şılıyor. 

---OllNW--
AJman adliyesinde 
Yapılan tasfiye .. 
Londra, 21 (A.A) - Bir Royter habe

rine göre Hitler Alman adliyesinde bir 
tasfiye yapmış ve 800 den fazla Alman 
hakimini azletmiştir. 

---o---
Kti a ile imzalanan 
Anlaşma •• 
Vaşinglon, 21 (A.A) - Havanada 

Amerika ve Kuba murahhasları ara!ın• 
da .imznlnnnn anlaşma denizaltılnrına 
karşı hissedilir derecede tesir yapacak
tır. Amerikanın harbe girdiğindenberi 
batırlıan ticaret gemisi yekunu 286 yı 
bu im ustur. 

Kubanın kurulacek üsler, her türlü 
yardımda bulunııcnfu ve denizaltı faali
yetine karşı müdnhnle edeceği anlaşıl• 
mnktndıı. 


