
lkinc~ yıl r~~~ik~~~~~~r~~] 
Parlarlı zaferler, f alıat j A ifı'h V Mı-
neııc:e yalı! l y,1; er 
Dö.nq deuam ediyor! 
Alman • Rus harbi dün ikinci yılına 

lirdi. Dünya harbi de üçüncü yılım 
doldurmak üzere .. Bundan sonra felek 
hangi tarafı güldürecek, bu henüz belli 
değil.. Fakat her tarafta dalıa milyon· 
larca aileyi ağlatacağı muhakkak. İnsan· 
Lğın hasret ve ıstırapla sonunu bekledi
li kabusun bundan sonra gittikçe kah;ı
laşması da mukadder! 

Almanya, Rus,a harbinin ikinci yıla
na parlak mu,·affakiyetlcrlc giriyor. 
Tobruk düştü. Sivastopol düştü düse
cek.. Fakat birbirinden oldukça farklı 
bu zaferlerin mihvere son zafer kapısını 
açtığı iddia edilemez ve edilmiyor da •. 

sıra 

mak 
sark-
•• uzere .• 

---*·---
lngilizler vaziyeti 

kurtal'aca k farından 
şüphe. etmiyor 

-*
rolJrulıtan IJlr Jıısım 

ingUiz askerinin ~efıD· 
meğe muuaffafı olduğa 

sanılıyor .. 

Sivastopolda zaferin yenilen tarafa mı. 
,enen tarafa mı ait olduiu münakaşa 
edilebilir : •Galip sayılır bu yolda mağ
lap!• sözünü Almanlar da reddetmC'l.ler. 
Kahramanca dövüşmesini bilenler kah
ramanlığı her kesten iyi takdir ederler. 
Bazı kalelerin tarihi onlara bu sıfatı ka· . Kahire 22 (A.A) - Orta prk lngi
andmnqtır. Sivastopol bu unvanı iki liğ tebliği: Seyyar kollarımız dün Kaput
Wa kazandı. Kime brp olursa olsun! zo kaleainin 12 kilimetre ıimal batısm
Dünyanm en azametli ordusuna karşa da Sidi. ~iz y~ınlannda düpanla te· 

•-- d"~•'"' Kal kal tibya, tib- mua gırmıtlerdir. 
ayııan:a o .. ~ .. u- e e, T obruktan batka bir haber alınma-
,., sokak sokak, tat taş dayandı ve düş- h o·· .. w .. tah ı ·ec1·u til Alma on1uJan blarmda büyük mıt r. uıtuaıu m n ı ;ror. 
.b. dikend bir ı.:-. kurtuldular TOBRUK NEDEN DÜŞTÜ? 
B 

en, 
1 
çıld-~a ..__etmek Kahire, 22 (A.A) - Evvelce yedi ay 

unun neye ma 0 ..,..... _._... d T b v b f buk d'' Wze düşmez. Bu harbin en askerce, en ay~ 0 rugun u -~ er ça . . uş-
mert dövtittl orada göriildfl. Orada mesı Alınanlann kale onüne eucı sayı
Wrb '~ liyık iki dil an bul~ta. ' da zırhlı kuvvetler yığarak işitilmem~5 

Bu ırı:er neyi ~or? Bir taraf bir şiddetle yükle~ olmalariyle izah 
lmkinm son derecesine kadar, kanının ( Sahıfe 4, Sütun 1 de) 

IOD damlama kadar sanı.imadan ve tit
remeden dövüştiyor. Öbür taraf, böyle 
arulmu, teslim olmu bir düşmanı en 
1ntıstahkem bir kalesinde vuruyor. Böy
le şerefti mai16W,.etlerle galipleri kadu 
~ bir .....,,, kolay yere serilir 
iliipnaa deli)dir. SivMtopoJdan sonra 
:aı...ıua 4laha çok~ kes
tlrilebillr. Ahmm7a Bmyada daha pek 
~saferler kaunabilir. Fakat çok zafer 
hzamnak, tek safer bunnumın temi· 
•tı ..,.., - Tdma)au, ... olmak 
lstemlyen ve tesBna obmyan bir ordu, 
llowuna airatılamıyan ordu demekti"·· 
Galip •Jmele alqmış düşman için bile 
tehlikeBdlr! 

* Tobrakta1d Alman zaferi bu sefer bu· 
1111n tam teni oldu. Tobnık geçen defaki 
~iman haJDlesine aylatta dayandı. P:ır
lak bir müdafaada bulunda. Şimdi ise 
Bomelln tanıdan iki ıün i(İnde mai'ntt 
bleye boyan efdirdiler. Buna Ahnan
lar Pfh mı bilmiyorum. Fakat İngiliz· 
ler şaştı ve dtln7a ptb. 

fDlilisler bleain dayanmamasmda, 
eezalandmlması gereken su9lar anyor· 
lar Dünya da bu teslimiyette beklenme
ilik bir kesiliş seziyor. Tobnıldaki İngi
lder neclen böyle kesildiler? Niçin da· 
:ranamadılar? Alman malzeme iistiinlü· 
iti, tabiye tlstflnlüiti 1'a kadar üstün 
•tl? Banan Mmr için yarattığı ve ya· 
ntacağı telılikeler ne larattadır? Akde
niz muharebesini İngilizler kaybediyor· 
lar mı? 

Akla gelen sualler bunlardır. Belki 
ıakmda bunlann birer birer cevaplannı 
almağa başlanz. Tobruk hezimeti fnct· 
llzler için şerefli bir şey olmadı. Fakat 
huna başta kendileri söyliyorlar. İngi
lizler Akdeniz bobaııun dördündl ra· 
~dunu da acılW bir şekilde kaybetti
ler. Fakat nakavt olmağa niyetleri yok. 
lngilizler yenilıilere de ve yenilgileri 
•otlak surette takip etmesine ahpnış 
oldukluı son zafere de alışıktırlar .. Bu 
lefa, Ubya çillerinde airadıldan acı 

,. (Sonu Sahife Z, Siltan 6 da) 

Afrikada herp eden tngili.z askerle
rinden ikiai 

BiR YILDONOMO 
---··---

Alman-Rus 
harbi bir ya
şını bitirdi 

-*
Hatıefllıler Rus ordusu· 
na llayPanlılılarım IJUdl· 
rlyor ue Alman felafıe· 

tini mallalılıaJı 
sayıyorlar-

Londra, 22 (A.A) - Sovyt Rusyaya 
Alman taarruzunun yıldönümü milnase
betiyle Çörçil Staline şu mesajı gönd~
miştir: 

c - Ordulannızın başardıklan mu
(Sona Sahife Z, Sütun 1 de) 

Anglosa1uonlann hayranlıkla takdir ettiği Rua aaknlerinden bahriyelileT' 
bir talim emasında • 

Almanlarla biT safta Ruslara karp harp eden MacaT askerleri 

SICAKLAR DEHŞET! 

''Izmlr,, in hava· 
sı ~ok ·degtştl 

MANISADA HARARET GOLGEDE 43 E KAD R YUKSELDI. SOU 
YILLARIN YAZ VE KIŞLARINDA BOYOK DEGIŞME VAR 

lzmir için anormal sayılan sıcaklar 

dün de devam etmiştir Sıcakların bu su· 
retle devamından korkulmaktadır. Ge
çirdiğimiz uzun ve ıiddedi kııtan sonra 
kJZg1n bir yaz mevsimi ile karıı1aşaca· 
ğınuz tahmin edilmekte ic:li. Ancak Ege
de ve bahusus lzmirde haziran ayında 
bu kadar şiddetli sıcaklar olduğu görül
,memifti. 

(Sonu Sahife %, üttm 4 te) 

~ -• ı-•- -•-ıı_Q_ - -•-ar• -•-••<• 

DURUM VE INGILIZLER 

Libya hezimeti 
son zafer azmi
mizi hiç sars-
madı diyorlar 
lnglliz gazeteleri 
LllJyadalıl uaziyetin 
mesaJlerine c:eza 
uerilmesinl istiyor .. 
Londra, 22 (A.A) - Gazeteler 

vahim haberleri metanetle karşıla
mıştır. Gazeteler tngilterenin ıi

mal Afrikada yeni bir hezimete uğ
İ (Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) V••-11_1_ 11 __ 1:_11_•-•-=-0-·- ~-a-•.• 

Gaodi diyor ,ki: 
---·---

Japonlar 
dostun.uz 
değildir -·Hintlile,. JngilfzlePI Ja• 

ponlara tercih ediyor ue 
hii,.rlyet istiyorlar .. 

Bombay, 22 (A.A) - Harijan gazete
sjnde bir yazı neşreden Gandi diyor ki: 

• - İngiliz nüfuzunu diğer bir nUfuz. 
la değiştirmek istemiyorum. Tanıdığım 
bir düşmanımızı tanımadığım bir düş
mana tercih ederim. 

Ben mihver devletlerinin dostluk be
yanatına hiç bir zaman inanmadım ve 
ehemmiyet vermedim. Onlar Hindistana 
gelirleıse kurtaı ıcı sıfat:yle değil, gani
meti payla._c:ınak için geleceklerdır .. Bu
nun içindir ki Subhas Başesin politika
sını kat'iyen tasvip etmiyorum. Hindis
tan tam hürr:vctini elde ettikten sonra 
buraya Japonl~nn girmesini arzu etmi-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 dıı) 

SON ASKERİ VAZİYET 

l Almanlara göre 

Sivastopol
da istihkam 
kalmadı 

---+·---
Son döküntüler im· 
ha ediliyor ve sokak 

harpleri oluyor 
-+-

Ruslar inatla, flarp edl· 
31orJGI', görülmemiş fld• 
detıe solıalı nnıJaarelJe· 

ıerl oluyor .. 
Berlin, 22 (A.A) - D. N. B. ajansı

nın askeri bir kaynaktan öğrendiğine 
göre Alınan kıtalan Sivastopol kalesinin 
şimal kısmında verdikleri şiddetli mu
harebelerden sonra Bolşevik müdafaası
nın son iltihklmlarmı da ele geçirmişler 
ve Sverteyo koyunun şimal bölgelerine 
gırmişlerdir. HilA mukavemete dt!Yam 
eden dilşman kıtalarınm döküntüleri 
imha edilmektedir. 
~TEBL1Q 
Berlln, 22 (A.A) - Tebliğ: Sivasto

polun şimal kısmında şiddetli hücumlar 
devam etmiş ve Tolermayo Tsevernaya 
koyu ele geçirilmiştir. 

Cephenin merkez kesiminde Rusla
rın bir çok mukabil hücumlan pUskilr
tillmüş ve 28 tayyaresi düşUrillmüştür. 
Düşman Volkhof cephesinde tanklar 

himayesinde mühim kuvvetlerle hUcu
ma geçmiştir. Muharebe dvam ediyor. 
Bükreş, 22 (A.A) - Sivastopol içinde 

sokak muharebeleri başlamıştır. Dün 
gece Alman ve Rumen kuvvetleri şeh
rın son istihk!mlannı iki noktada yaz
mışlardır. 

Şehri müdafaa eden bazı birlikler 
nakliye g milerine hinmeğe çalışıyorlar. 
Öğleyin görülmemiş bir şiddette muha
rebeler oluyordu. Ruslar .inatla mukave
met ed'yorlar. 

Paris, 22 (A.A) - Alman kıtalannın 
Sivastopolun iç müdafaalarına kadar gir. 
diği haber veriliyor. 

Sovyet ukerleri vazife bqında 

SOVYETLERE GORE 
---·+·---

Sivastopolda 
geriye çekil
mek mecburi
yeti hisd oldu 

* Al ......... B•lıof lıesl• 
minin IHIZI nolıtalal'lnda 
~lıUlyoPlar, LenlngPa• 

da yeni lımloetleP 
getfıtlyorkıP-

Moskova, 22 (A.A) - Öğleyin neşro
lunan Sovyet tebliii : 22 haziran gecesi 
cephede ehemmiyetli hiç bir §eY olma
mı.,cıtır. 
sıv ASTOPOlDA 
Moskova, 22 (A.A) - Cephedeu 

Krasnaya Zvezda gazetesine diln gelea 
bir telgrafa göre Sivastopol kesimfnde 
Sovyet Jutalan sayıca Gatün düpnan kuv-
vetlerinin baskısı karşısında ara mevzi
lere çekilınlşler, fakat bu arada dUşma
na ağır kayıplar verdirmişlerdir. 

Mihver kıtalan yeni takviye aldıkla· 
nndan ve Sövyet mevzilerine tiddetle 
hücum ettiklerinden vaziyet gergin ol
mağa devam ediyor. 

(Sonu Sahife Z, Sfitun 6 da) 

An.glosaksonlarm Rusyaya mühim 11anlım meTkezleriftden &mı 

T obrukun çabuk düşme
si büyük hayret uyandırdı 

8. ATLIN N DEMECi 
---·*---

Alman kılıncı 
henüz kırılma
mış, körleşti

rilmiştir 
Rasyada Alman taarruza neden gec:Uılyor? 

Radyo gazetesine göre haftanın biç 
şüphesiz en önemli olayı Tobruğun mih· 
verin eline geçmiş olmasıdır. Evvelce al
tı ay mukavemet gösteren bu müstah· 
kem mevkiin bu defa bu kadar çabuk 
dilşmesi dünya efkarında haklı bir hay
ret uyandırmıştır. Buna Romelin yük
sek askeri kabiliyeti ve biraz da İng!liz
lerin fazla iyimserliği sebep olmuştur 
denilebilir. Henüz zamanı olmamakla 
beraber, şu 8miller de akla gelebilir: 

1 - İngilizler Eliden ve s:di Razakın 
dUşmeiinden sonra mihver kuvvetleri
nin Tobruğa değil, hududa taarruz et
tiklerini ~lardır. Bu sebeple Tob
rukta kuvvetlere çeki düzen vermemiş
lerdir. 

2 - İngilizler Elgazala ve Birhakemin 
müdafaasında Tobruktan kuvvet almış, 
hattA Tobruğa mahsus malzemeyi yeni 
cepheye hasretmiş olabilirler. 

3 - E1gaza1a ve Akromadan intizam
sız surette çekilerek Tobruğa gelen kuv· 
vetlcrin tertip ve tanzimine vakit bula
mamış olabilirler. 

4 - Romelin elinde bulunan çok üs
tün kuvvetleri çok kı!ıa bir zamanda top-

(Sonu Sahife Z. Siitua Z tle} 

-*-B. Atll Rasyaya yaPdı· 
mın deuam ettiğini ue 

Raslal'ln Alınanları ye
nec:elılerlnl söyUyor .. 
Londra, 22 (A.A) - Rusyaya yardım 

haftasının açılması münasebetiyle aöz 
söyliyen başvekil birinci muavini Atl\ 
Amerikada bulunan Çörçille telefon Ue 
görüştüğünü, başvekilin neşeli olduiu
nu söylemiş ve demiştir ki: 

• - Rusyaya gönderilen malzeme ye· 
rine varmıştır. Yardıma devam edece
ğiz; Alman kılıncı henüz larılm~, 
fakat körleştirilıniştir. Rus ordusu za
manı gelince taarnıza geçecek ve Al· 
man ordusunu yenecektir. Bunun l~n 
de çok malzemeye ihtiyaç vardır. Azanıi 
mikdarda harp malzemesi göndermeli
yiz. 

Molotofun Londra temaslan aradaki 
yakınlığı daha ziyade arttırdı.ima lllphi? 
yoktur.• 

S01f DA.KİKA 
••••••••••• 
Ruzvelt • Çörçil gö
rüşmesine dair bir 

tahmin yapılamıyor 
Vaşington, 22 (A.A) - Çörçil - Rua

velt görilşmeleri hakkında ve ikinci cep
he kumandanının seçildiğine dair olaıı 
tahminleri salahiyetli hükümet adamla· 
n tekzip ediyorlar. Henüz hiç bir tah
minde bulunmak imkinı yoktur. 
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erin bir azap içrndeydim 
l!Grınm acıhmıştı, fena halde susamı$tım.. Is· 

lalı olduğu için yeri ere oturamıyo dum •• 
Etrafıma baktım. İçine kapatıldığım gönlüm bulanmıştı. Çünkü bu mi.ilev

bölmeyi baştan başa dolduran zifiri bir 1 ves su ayni zamanda da tuzlu idi ve 
karanlıktan başka hiç bir şey farkedc- onun bölmenin aralıklarından sızan de-
medim. niz suyu olduğunu anlamakta geçıkme-* rniştim ... 

Buraya kap3tıldığım saatm üzerinden Aman yarabbi! .. Ne kadar fena, müt-
acaba ne:• kadar zaman geçmişti? Bunu hiş bir vaziyete düşmüş bulunuyordum. 
ben hala iyice tahmin edecek bir vazi- Turgut reis beni ne kadar şiddetli bir 
yette değilim. Herhnlde aradan bir çok surette cczalandmyordu ... Vakıa işledi
günler ve geceler geçmiş olacaktı ... Ka- ğim suç ço"k büyüktü ve bunun cezası 
ranlıkta ne gecenin, ne de gündüzün idamdan başka bir şey olamazdı ... 
başladığı belli olmuyordu. Bunun için Fakat ben idama razıydım. Bir adamı 
burada geçirdiğim zaman bana adeta astıkları va1dt o ancak bir kac dakika 
sonsuz bir gece gibi gelmişti. süren muvakkat bir acı duyardı. Benim 

Burası mezar gibi bir yerdi. Belki me- cektiğim ıstırap ise çok uzun sürüyordu. 
zar bu dnece korkunç ve fena olamazdı. Bende buna dayanmak için artık hiç ta-
Çünkü orada ancak ölüler yatarlardı. kat kalmamıştı. " 
Bunlarda duygu ve düşünce olmadığı Uzun miiddet çömelmekten dizlerim
için yattıkları yerin berbatlığını ve kor- de dayanılmaz sızılar peyda olmustu. 
kunçluğunu bittabi farkedemezlerdi. Eğer o dakikada üzerimde bir silah bu-

Be-n ise sapsağlam bulunuyordum ve lunmuş olsaydı muhakkak kendime kı
aradan biraz vakit geçtikten sonra ma- yacaktırn. 
nevi ıstırabım maddi rahatsızlıkların Fakat Sunturlu Bela bUti.in silahları-
buna katışmasile büsbütün artmıştı. mı almıştı. Üzerimde ufak bir çakı bile 

Önce karnımın acıkmasından mütc- bırakmnmıştı. 
vellit müthiş bir azap sezmeğe başla- Ba~ımı bölmenin sert tahtalarına 
dım. Sonra içimi adeta ateş gibi yakan çarpmak suretile intihar etmek düsün
dayanılmaz bir sızı duydum. Ah, susuz cesi bir aralık aklıma geldi. Azgın koç
kalmak, bu ne müthiş bir işkence idi! lar gibi arkaya doğru kendimi gererek 
Dünyada bir insan için bundan daha bü- bir kaç defa, birbiri arkasına basımla 
yi.ik bir acı olmadığına ben o dakikada bölmeye tos vurdum. 
tamamile kanaat getirmiş bulunuyor- Fakat yaptığım bu harekette mi.ithiş 
dum... bir acı duymaktan ve kafamda derin bir 

Bölmenin her tarafından sular sızı- kaç yara açmaktan başka bir netice vü
yordu. Yerlerde bir kanş yüksekliğin- cude getirmedi. 
de büyük bir su birikintisi bulunuyor- Ne bölmenin tahtaları benim kafamı 
du. Ayaklarım sırsıklam ıslanmıştı. Ye- dağıtacak kadar sert ve ne de kafam bu 
re oturmak benim için kabil değildi. musademenin tesirile parçalanacak de-
Eğer oturacak olsam her tarafım ısla- recede yumuşak görünmüyorlardı ... 
nacaktı. Bunun için bölmenin bir köşe- Artık ne yapacağımı tamamile şaşır
sine çekilerek orada çömelir gibi bir va- mıştım ve bu veziyette ıslak zeminin 
ziyette durmağa mecbur olmuştum. üzerine kendimi atmaktan başka benim 

Herhalde aradan dört günden fazla için yapılacak bir şey kalmamıştı. Yor
bir zaman geçmiş olacaktı ki açlığın ve gunluk, aclık, susuzluk beni bitirmic:ti. 
susuzluğun tevlit ettiği acılara artık da- Gözlerimi kapadım ve su birikintisinin 
ha ziyade dayanmağa muktedir olamı- içine boylu boyuna uzandım ... 
yacağımı sezmeğe ba!ilamıştım. O dakikada ilk duyduğum şey biitün 

Acaba yerdeki su birikintisini içe- vücudumu kaplıyan ve içimi saran ateo
mez miydim? Evvela iğrendim. En şin tevlit ettiği acıyı gideren derin bir 
kirli maddelere bulaşan bu pis suyu ağ- serinlik ve ferahlık olmuştu. Sonra her 
zınıa götürmekten, o dakikada duydu- taraf1m uyuşmuştu. Kurşun gibi ağır]a
ğum derin bir nefret ve istikrah beni şan göz kapaklarımı açmağa bir türlü 
men etmişti. Fakat içimi saran ateş ba- muvaffak olamıyordum ... 
na o kadar büyük bir acı veriyordu ki Müthiş bir uyku ihtiyacı bütün benli-
'bu, duyduğum tiksintiyi izale etti. ğimi sarmıştı. Belki de bu, benim için 

Yere eğilerek avucumu doldurdum ve sonsuz bir ölüm uykusu olacaktı ... 
o pis suyu ağzıma götürdüm. Derhal - B t T M E D t -

BiR YILOONOMO 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

vafiakiyetlere hayranlığımı bildiririm. 
Bu muvaffakiyetlerin tekrarlanacağına 
olan itimadım da büyüktür. İki milletin 
savaşta bağdaşması, Amerikan milleti
nin de harba girmesi düşmanı muhak
kak surette diz çöktürecektir. Rus or
dularına eskisi gibi yardım edeceğimize 
emin olunuz. > 

* Vaşington, 22 (A.A) - Hariciye na-
zın B. Kordel Hul Almanyanın Sovyet
ler birliğine taarruzunun yıldönümü 
münasebetiyle hariciye komiseri B. Mo
lotofa çektiği bir telgrafta diyor ki: 

• - Barış milletlerinin gayretlerini 
ve hareket kudretlerini ne kadar yanlış 
olarak küçümsediklerini çok geçmeden 
bu harbin mesulleri öğreneceklerdir. 
Bunlar dünyada ıstırap ve harabiyete se
bep olan hareketlerinin cezasından kur
tulamıyacaklardır. Geçen bir yıl içinde 
Amerikan milleti bütün silah ve mah
su1lerni Sovyetler birliğiyle payla~ı.ş
tır. Bunları son zafere kadar gittikçe 
artan bir ölçüde elde etmek için bütün 
tedbirler alınmıstır.:ıı 
HARBİYE N AzIRININ DEMEÇI 
Harbiye nazırı B. Stiınson bu müna· 

sebetle şu demeçte bulunmuştur: 
• - Son 12 ayın her saatinin her da

kikasında Sovyetler birliği imkansızlığı 
başarmağa muvaffak olmuştur ve ol
maktadır. Sovyetler birliği birleşm~ 
milletler için kahramanlığın remzi sayı· 
labilir. Tarihte kahramanlığa bundan 
daha güzel bir misal bulunamaz.• 
BAHRİYE NAZIRININ SÖZLERİ 
Bahriye nazırı albay Knoks demiştir 
• - Sovyet Rusyanın kutup denizin-

den Karadenize kadar geniş bir sahada 
kahramnnca mücadelesi bütün dünyay'l 
yayılmnk tehdidinde bulunan istilayı bi!.' 
kerre daha durdurmuştur. 
İSTİHSAL NAZIRININ DEMEÇİ 
Harp istihsalatı nazırı Nelson şöyle 

dem.i$ir.: 
• - Amerikan milleti Rus asker1eri

n in örneğ!nden mülhem olarak daha 
hararetli çalışmıştır. Rusyaya gidecek 
silahların yapılmasını arttırmak azmin· 
de bulunuyoruz. 

General Marşa} da şunları söylemiş· 
tir : 

- Rus erleri kahramanlıkları ve as
ker? vasıflariyle Amerikan ordusunun 
takdirlerini ve hayranlığını kazanmış
lardır. 

TA YMİSİ.N YAZDIKLARI 
Londra, 22 (A.A) - Taymis gazetesi, 

'.Almanların Rusyayı istilfisı yıldöniimü 
münasebetiyle yazdığı makalede diyor 
ki: 

22 haziran 1941 tarihi Alm:an ordusu 
için bir felaket başlangıcıdır. Alman ol'-

SON ASKERi VAZIYET 
(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

laması ve bundan çok faydalanması, ;,ıi
hayet İngilizlerin deniz kuvvetlerind.?n 
Tobrukta istifade imkanı bulam~maları 
akla gelir .. 

Mihverin aldığını bildirdiği esir sayısı 
doğru ise müttefik zayiatının ağll' oldu
ğuna hükmetmek mümkündür. 

ALMAN - RUS HARBİ 
Sovyet - Alman harbine gelince : Al

manların Sovyetlere tecavüze geçtikle· 
rinin birinci yıldönümü dündü. Bu müd 
det zarfında Almanlar muvaffakiyetli 
meydan muharebeleri kazanmı:?lar, ç.ık 
geniş ve zengin arazi işgal etmişler ve 
milyonlarca ganimet, esir almışlardır .. 
Bu bir sene içinde kazanılan büyük ba
şarılara rağmen Almanlar Sovyet ordu
larına henüz o:Pesn dedirtmemişlerdir. 

Bu harp, şu ebedi kaideyi bir kerre 
daha teyit etmiştir : Düşmanın maddi vP. 
manevl kaynaklan ve ordusu tamamiyle 
imha edilmedikçe, yahut sulha icbar 
olunmadıkça bir harp kazanılmış olmaz. 

Bu sebepledir ki Rus - Alınan harbi 
de ikinci yılına.girmiş bulunuyor. Şimdi 
her iki tarafın da yeni harp yılına iyi 
bir şekilde hazırlanarak g:Xdikleri an
laşılmaktadır. 
Almanların bu yıl başlıyacakları ta

arruzun geç kalmasına kış ve kışın de· 
vam eden Rus taarruzları derecesinde 
Rus demiryollarının Avrupa demiryollA
rına uymaması yüzünden nakliyatın ih
tiyaca kafi gelmemesi de amil olmuştur. 
Son derecede tekem.mül etmiş olmasına 
rağmen motörlü taşıtlar henüz şimendi
ierlerin gördüğü işi görememektedir. 

Alman - Sovyet cephesinde - Sivasto· 
pol müstesna - önemli hiç bir değişiklik 
olmamıştır. Bh• habere göre Sivastopol 
iç müdafaalarına varılmıştır ve şehirde 
sokak r.-.uharebeleri olmaktadır. Bu ha
be.,.ler doğru ise, Sivastopol müstahkem 
mevkiinin artık akibeti anlaşılmış de
mektir. 

Amerika bahriye nazırının neş-rcttiği 
tebliğden Japonların Alütien adaların
dan gayri meskfuı Atçu ile diğer bir 
adada yerle~mek için çalıştıkları ve 
k~mplar kurdukları anlaşılmakta, Am~
rikan hava kuvvetlerinin havanın müsa
adesi derecesinde bunlara taarruz ettiği 
bildirilmektedir. 

dusunun doğu cephesinde uğrıyaca~ 
yorgunluklar ümitlerinin gerçekleşmesi 
için İngiltere ile Rusyanın sıkı bir su
rette birbirine bağlanması lazımdır. Bu 
bilhassa sulh için elzemdir. 

Sulh, Avrupa milletleri arasında hili'
riyet ve işbirliği esasına dayanan yeni 
bir dünya kuracaktır. Rusya He İngilte
re bu yeni dünyanın sağlam temel di
rekleri olmalıdır .• 
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B. Sabri öneyin Jıısa 

hal tercümesi ••• 
lzmir valiliğine Trakya müfettişliği 

baş müşaviri B. Sabri Öneyin tayin edil
diğini telgraf haberlerimiz arasında yaz
mıştık. Bu tayin yüksek tasdike iktiran 
etmiş ve tayin emri dün dahiliye vekale
tinden vilayetimize tebliğ edilmiştir. B. 
Sabri Öneye de İzmir valiliğine tayin 
edildiği tebliğ edilmiş ve kendisi tali
mat almak üzere Ankaraya gitmiştir. 

Yeni lzmir valisi An.karada dahiliye 
vekaletiyle temas ettikten sonra yakın 
bir ihtimalle hafta sonunda şehrimize 
gelı:cektir. 

B. Sabri Öney mülkiye mezunudur. 
kaymakamlıklarda, mülkiye müfettişlik
lerinde bulunmuıı. daha evvel Antalya 
valiliği, bunu takiben dahiliye vekaleti 
vilayetler umum müdürlüğü vazifesini, 
son olarak ta Trakya umum müfetti~liği 
haş miişavirliğini yapmı~tır. Bilhassa 
Trakyadaki çalışmalan takdir uyandır
mıştır. B. Sabri Öney bir müddet izmir
de mülkiye müfettişi olarak ta bulun
muştur. 

---o---
izmlirde defli tirilen 
e~d .. lP-rin teselılıiirleri 
Bundan bir müddet evvel İzmir li

ıpanında, beynelmilel kızılhaç memurla
rının yardımiyle İngiliz ve İtalyan has
tahane gemileri arasında esir deği~imi 
yapılmıştı. Bu esnada makamlarımızdan 
insani vardımlar gören 30 kadar İngili-ı 
ve 1 talyan eıüri memleketlerine gittik
ten sonra kızılay İzmir şubesine ayrı ay
rı mektuplar göndermisler; lzmirde as
keri ve mülki makamların gösterdikleri 
yardımı ve kızılayın gönderdiği hediye
leri teşekkürle anmışlardır. 

Bir İtalyan esiri gönderdiği mektup
ta: cfzmirin bol güneşli seması altında 
bulunduğu iki günlük müddet içinde lz
miri dova doya seyrettiğini, kızıla}'ln 
gönderdiğj hediye paketini bir hatıra 
olarak <>akladığını ve teşekkürlcrinin 
sorıquz olduğunu» yazmıştır. 

Bu mektuplar kızılay umumi merke
zinl" gönderilmiştir. 

---o---
BVCADA 
ALiHAN BAHÇE 
Kızılay genelik kurumu tarafından 19 

bin liraya satın alınan Bucadaki Sarıgöl
lü Hasan bahçesinin frağ muam~lesi 
yakında yapılacaktır. 

Kızılay umumi merkezi İzmir teşkila
tına ferağ için vekaletname gönderecek, 
ondan sonra vilayetle kızılay arasında 

fera~ muamelesi yapılacaktır. 
Kamp hazırlıklarına devam edilmek

tedir. 

--- o---
YENİCE 
Böyünde bir yan,.ın 
ödemişin Yenice köyünden Emin Ba

şann köy yakınındaki tütün tarlasında 
bulunan kamıştan yapılmış tütün çarda
ğı, çıkan bir yangın neticesinde mevcut 
eşya ile birlikte yanmıştır. Çardakta bu
lunan Bn. Zübide Başarın elleri, yuzu 
ve ayakları da yanmış, zavallı kadının 
hayatı müşkülatla kurtarılmıştır. AğıT 
surette yaralanan Zübide hastanede te
davi altına alınmıştır. 

Yangının amelelerden birinin attığı 
yanık sigaradan çıktığı anlaşılmıştır. 

&E&!ZUZL • VEFAT 
Şehrimiz Ticaret Lisesi muallimler1n

den B. Hüsnü Osman Türkekulun teda
v~ edilmekte bulunduğu memleket has
tanesinde vefat ettiği teessürle hab~r 
alınmıştır. Hüsnü Osman maarif ailesi 
içerisinde başlı basına bir kıymet ifade 
ettiği gibi matbuat ~lleminde de değerli 
hizmetleri sebkat etmiş bir arkadaşımız
dı. Ölümü kendisini tanıyanları derin 
bir teessür içinde bırakmıştır. Cenazesi 
bugün 12.30 da memleket hastanesinde;ı 
kaldırılacak, ebedi medfenine tevdi olu
nacaktır. Yeni Asır, ailesi efradına sa
mimi taziyetlerini sunar .. 
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Çıkarılan buz miktarı 
"lzmir,, e yetişmiyor 

Sebze ve meyva fiyatları arttı • Et bol, fafıat IJa· 
halı· Peynir ~olı, Yağ )'ofı ... 

Belediye mezbahası ile İnhisarlar ida
resinin ve hususi bir fabrikanın piyasaya 
çıkardığı buzların ihtiyaca kafi gelme
diği anlaşılmaktadır. İhtiyaç önünde ki
losu 7.5 ve hatta 10 kuruştan buz satan
lar olmuştur. 

Dün yaptığımız tetkiklere nazaran 
mezbahadaki buz teşkilatı günün 24 sa
atinde çalışarak günde piyasaya 1350 
küçük kalıp buz yetiştirmektedir. Ayrı
ca İnhisarın Bomonti deposunda günde 
GOO büyük kalıp, İstiklfil fabrikasında 
250 kalıp buz imal edilmekte ve piya
saya çıkarılmaktadır. 

Küçük kalıplar büyük bayilere yirmi 
beş kuruştan, küçük bayi1ere 27.5 ku
ruştan verilmektedir. Büyük kalıplar 
küçük bayilerde 55 kuruştur ve buzun 
kilosunun her yerde 4 kuruşa satılmacıı 
icap etmektedir. 

Belediyenin mezbahasında her gün 
şehir halkının ihtiyacına yetecek kadar 
kasaplık hayvan kesilmekte ve piyaı:ıaya 
fazlaca et çıkarılmaktadır. Ancak, bü
tün tahminlere rağmen et fiyatında hiç 
bir ucuzlama olmamıştır. 

Son günlerde mezbahanın soğuk ha
va depolarına fazla mikdarda peynir, 
krema ve kaşer peyniri getirilmiş, de-

polar dolmuştur. Yalnız sadeyağı hiç ge
tirilmemiştir. Bu itibarla kış mevsimin
de yağ sıkıntısı çekileceği hatırdan geç
mektedir. 

SEBZE VE MEYV A FİYATLARI 
Dün hanlarda scıbze fiatları alabildi

ğine artmıştır. Buna sebep olarak An
kara, İstanbul ve diğer yerlere yapılan 
sebze sC'Vkiyatı ileri seyürülmektedir. 

Domates perakende olarak her yerde 
azami 25 kuruşa satılırken dün 30 ku
ruşa satılmıştır. Ayşe kadın fasulyası 
20 iken 25, çalı fasulya 15 iken 20, ka
bak 5 kuruş iken 7,5 kuruş olmuştur. 
Bamya perakende 60 kuruştan satılmak
tadır. Biberler pek kıymetli satılmakta 
ve 60 kuruştan aşağı verilmemektedir. 

Alakadarlar, hancıların fiat yükseli
sinde tesiri olduğunu iddia ediyorlar .. 
Belediye perakende ve toptan sebze fi
atlarını sıkı surette kontrol etmiye ka
rar vermiştir. Eğer sebze ve meyva fi
at1arını hiç bir sebebe istinat etmeden 
yüksek tutmak ve İzmirc az mal sevket
mek yolunda bazı müdahaleler yapılır
sa, fiat mürakabe ~'..omisyonu sebze ve 
meyvalara azamt • ~ fiatı koymak 
medburiyetinde kalaeaktır. Bu itibarla
dır ki bir kaç gün içinde piyasanın sıkı 
surette takibi icap etmiştir. 

Ekmek kartları verili-,1or .. 

Dağıtma birlikleri çetin 
bir imtihan geçiriyor 
Nüfustafıi Jıalabalıfı • Yabancıların vaziyeti ... 

Dün iaşe müdürlüğüne müracaat ed~n 
muhtelif halk dağıtma birlikleri reisleri 
kendi birliklerine ait ekmek kartlarını 
imza mukabilinde almışlardır. Dün ak
şam, kart alan birlikler ekmek kartla
rını dağıtmağa başlamışlardır. 

Kart tevzii işi halk dağıtma birlikleri 
için oldukça çetin bir imtihan sayılmak
tadır. Eğer birlikler ekmek kartlarını en 
küçük bir suitefehhüme meydan ver~ 

meden, zamanında ve intizamla dağıtır
larsa, bütün dağıtma işlerinin yoluna 
girmesi mümkün olacaktır. 

Halk dağıtma birliklerine dahil olma
m.ış vatandaşlar bulunduğu zannedJ
mektedir. Bunların hemen kendi mahdl
lelerindeki birliklere kayıtlarını yaptır
maları menfaatleri iktizasıdır. 

MÜRACAAT KAÖITLARI 
Nüfus cüzdanı olınıyanlar için tem

muz ve ağustos aylarına ait ekmek kart
larının tebdiline esas olacak müracaat 

lzmire mazot geti
tiri lmesi bekleniyor 

-*-Ticaret vekaleti İzmir ihtiyacı için bir 
miktar mazot tahsis etmiştir. Bu mazot
lar beklenmektedir. Çok sıkışık vaziyet
te olan bazı bahçe sahiplerine dün iki 
ton mazot dağıtılmıştır. 

---o---
SICAKLAR DEHŞET 

{ Baştarah 1 inci Sahifede) 

Alakadarlann kanaatine göre İzmirin 
meteorolojik durumu ve hava vaziyeti 
son senelerde bariz değişmeler göster
miştir. Mutedil sayılan suhunet derecesi 
yaz ve kış mevsimlerinde Egede öte
denberi rastlanmıyan teşditler kayıt et
miştir. İzmir havaüsinin rutubet derecesi 
de azalmıştır. 

Resmi tesbite nazaran son üç gÜnÜn 
suhunet vaziyeti şöyledir: 

kağıtlaıının nüfus müdürliiğünce tebdili 
icap etmektedir. 

Nüfus dairesinde işler o kadar artmış
tır ki ay sonuna kadar müracaat kağıt
larırun tebdili başlı başına bir mesele ha
lini almıştır. Nüfus memurlannın bu 
ekmek davasında halka zahir olmaları. 
müracaat kağıtlarını tebdil eylemek üze
re müracaat edenlerin muamelesini en 
seri şekilde yapmaları icap etmektedir .. 
Eğer bu işte nüfus idaresi telaş gösterir
se bir çok vatandaşlar ekmek kartlarım 
değiştirememek· mevkiinde kalacaklar
dır. 

* YABANCILARIN VAZİYETİ 
Bize gönderilen bir mektupta, İzmire 

misafir olarak gelenlerin buradaki halk 
dağıtma birliklerine dahil olmadıklarına 
göre ekmek kartlarım nasıl ve nerede: 
değiştirecekleri sorulmaktadır. 

Alakadarların bu ciheti tenvir etme
leri l!zımdır. 

Manifatura 1ar satıl
mağa başlıyor 

-*-Halka satılacak olan manifatura eşya-
sı dün komite tarafından perakendecile
re verilmeğe banşlamışhr. Manifatura
lann satışına bugün bütün perakendeci
lerde başlanacakbr. 

Bunlardan satın aldıkları manifatura
lan tamamen satışa arzetmiyenler şid
detle takip edilecek ve satışlar sivil me
murlar tarafından kontrol altında bulun
durulacaktır. 

Makara tevzünde olduğu gibi esnafın 
manifaturalan ortadan kaldırmalarına 
katiyen meydan verilmiyecektir. 

Borsa 
ÖZÖM 

53 İ. Hakkı 45 47 50 

BUGUNKU NEŞRiYAT 20 Haziranda suhunet gölgede 40.03, 
:: güneşte 63,02. 

204 760 Eski yekfuı 
204817 Umwlli yektin 

No. ..... ,,,,.,,ıııımııııımııı ııııııınmıııııııınııııııııı 21 Haziranda suhunet gölgede 40.03, 
7,30 program ve memleket saat aya-

n. 7,33 müzik: (pl.) 7,45 ajans haber
leri. 8,00 müzik: (pl.) 8, 15 - 8,30 evin 
saati. 12, 30 progr'!m ve memleket saat 
ayan, 12,33 müzik: eviç makamından 
şarkılar. 12,45 ajans haberleri 13,00-
13.30 müzik : Şarkı ve türküler.. 181.)0 
program ve memleket saat ayan, 18,03 
müzik: radyo salon orkestrası, 18,45 
müzik: fasıl heyeti. 19,00 konuşma 
(dertleşme saati). 19, 15 müzik: fasıl 
programının devamı. 19,30 memleket 
saat ayarı ve ajans haberleri, 19.45 Mü
zik: fasıl programı. 20, 15 ndyo gazete-
si. 20.45 Müzik (plak.) 21.00 Ziraat 
takvimi, 21.10 Müzik~ j. S. Bachın piano 
süitlerinden cEnglische süite> : 21,30 
konuşma (iktisat saati) 21,45 müzik: 
klasik Türk müziği programı. 22,30 
memleket saat ayan, ajans haberleri ve 
borsalar. 22.45-22,50 yarınki program 
ve kapanı§. 

güneşte 64.002. 
22 Haziranda suhunet gölgede 38.04, 

güneşte 61.06. 
Geçen senenin temmuzu ortasında su

hunet derecesinin kırk biri gösterdiği 
tesbit edilmiş ise de sıcakların tesiri bu 
kadar bariz ve bunaltıcı olmamıştır. Gün 
dönümünden evvel suhunetin bu kadar 
yükseleceği hatırdan geÇlniyordu. Bu itl
barladır ki hava durumu İzmir şehri ba
kımından anormal sayılmaktadır. Suhu
netin bu kadar yükselişi düşük tazyik
ten ileriye gelmiştir. 

DtCER YERLERDE 
Pazar günü Manisada suhunet dere

cesi gölgede 43, Aydında 42.05 idi. 
Bilha!'sa Manisada sıcakların tesiri pek 
büyük olmuştur. 

Sıcakların bağlara ve sebzelere tesiri 
dokunmuştur. Mısır ve tütün gibi yazlık 
mahsul sıcaklardan daha olmadan sa
rarmıya hll§lamı}tır. 

No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
il 

İRTİHAL 

44 
45 
46 
48 
52 

Şehrimizin tanınmış ve sevilmiş elek
trik levazımı tacirlerinden Mehmet Tev
fik Baykentin refikası, esbak İzmir ida
disi müdürü ve İzmir polis müdürü mer
hum Abdurrahmanın lazı, genç mühen
dislerden Orhan Baykentin annesi, İz
mir belediyesi fen heyetinden yüksek 
mühendis Hurşit Çağların kain valide:si 
Bn. Suat Baykent fuıi olarak genç yaşın
da dünyaya gözlerini kapamıştır.. Ce
naze~ bugün saat 12 de Alsancak Gazi 
Kadınlar sokajı 15 numaralı evden kal
clınlarak Basmahane Çorakkapı cami
inde namazı kılındıktan sonra Acıri kab
ristana defnedilecektir. 

·ne· yıl 
---*---

arlar... z ferle , falı'!-t 
netfc~ yo6'! 
övüş devam ediyor! 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

darbeyi karşı1ıyacak tedbirler almalal'I 
beklenebilir. 

* . Bu arada Çörçil Vaşingtondadır. ışte 
tam İngiliz tipi.. Darbeyi yemesini bilen, 
~ünkü yedikten sonra ayni şiddetle kar: 
şıbğını veren tip.. Çörçil muhakkak ki 
Libya hezimetinin cevabını hazırlıyor
dur. Bunu Libyada nu verecek, FraJ1S8• 
da, yahut Avrupanın her hangi bir nok
tasında ikinci cephede mi? • Kim bilir, 
fakat her halde ''cnneğe çalışacak .. 

Netice? 
Şimdilik hic bir nctke yok.. Dö\TÜŞ 

devam ediyor! 

Y.A. 

SOVYETLERE GÖRE 
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

Almanlar son 36 saatte 1500 ölü ver
mişlerdir. Bir çok birlikler imha edil
miş denilebilecek kadar kayıp vermiş
ler ve Sovyetler yedi düşman tümenini 
hezimete uğratmışlardır. 

HARKOFTA 
Moskova, 22 (A.A) - Radyonun bu 

sabah bildirdiğine göre düşman Harkof
ta bazı kesimlerde müdafaa halindedir·· 
Bazı kesimlerden de geriye çek.ilmekte 
ve bırakmak zorunda kaldığı malzetn'? 
ele geçmektedir. 

LENİNGRADDA 
Moskova, 22 (A.A) - Leningrad rad

yosu Almanların Leningrad çevresinde 
tabiyelerini değiştirdiklerini bildiriyor .. 
Düşman şimdi cepheye önemli birlilı:ler 
sürmüştÜl'. 

MlHVER ÇOK ZAYlAT VERDl . 
Londra, 22 (AA) - Salahiyetli 

makamlann bildirdiklerine göre Kının
da onu Rumen olmak üzere harp eden 
20 tümen düşman askeri şimal de elde 
ettikleri muvaffakıyeti çok pahalıya 
ödemişlerdir. 

DlCE..R BöLGELERDE 
Cenup bölgesinde Rusların mukave

meti devam etmekle beraber, burada 
da düşman ağır surette ilerlemektedir 

Volkhof etrafında bazı şiddetli rnu: 
harebeler olmaktadır. Harkofta şiddetli 
muharebeler devam ediyor 

---o---
GANOI OIYOR Ki: 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

yeceğiz.. Bu hürriyete sahip olduktan 
sonra memnuniyetsizliğimiz derhal zail 
olacak ve hürriyetimizi her türlü niyete 
karşı muhafaza etmek ve sağlamlaştır· 
mak suretiyle müttefiklerle mesut ve 
samim1 bir işbirliğine başlıyacağız .. • 

DiLiMiZ HAKKINDA 
YENİ BİR ESER .. 
Ankara, 22 (Hususi) - Türk Dili 

kurumu azasından mebus Besim Ata· 
layın •Türkçede kelimeler ve kökler• 
adlı eseri kurum yayımlan arasında 
basılmıştır. Bu kitap Türkçede kefune
lerin kurulması hakkında kıymetli nıa
lfunat vermektedir. 

2oc===~==aaaaaaacccaccaaccao« 
DENİZ VASJr Al.ARI 
SAYILIYOR ... 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ B~ 

KANLIÖINDAN: 
Billlm.um Deniz motörlü ve motör

süz nakil vasıtalarının sayımı 23/13/ 
942 den 29/6/1942 günü akşanuna 
kadar (Pazar) hariç liınan reisliği 
öntinde yapılacağından bu tarihler
de bütün vasıtalar yoklamalarını 
yaptıracaklardır. Yaptırmıyanlat 
hakkında kamım muamele yapılaca
ğı ilan olunur. 

IO""~~.r~==~~ 

KISACA 
• •••••• 

KABIN ÇORABI 
Eczacı Kemal K. Akta§ 

Kadın çorapları mevsim icabı istira• 
hata çekildi. Çıplak ayak modası zaına
nın modası olmakta çok haklıdır. 

Dikkat ederseniz görürsünüz ki ka· 
dınlar son zamanlarda çorapları ~ 
giyiyorlar, çorabın dikişini dışarıya Vll
ruyorlar. Aile bütçelerinin başına çoraP 
ören çorapların son zamanlarda içini.o 
dışına çıkışı, bütçelerin sembolik bır 
ifadesi midir dersiniz? . 

Ters giymek bir rivayete göre ne .;ı
hirdir ne keramet, el çabukluğu marifet 
diyen hokkabazların sırrını meydana 
vermeğe vesile oluyordu. Bizim çoculc: 
luğumuzda sünnet düğünlerinin neşesı 
olan yahudi hokkabazlar vardı. Bunla~ 
rın insanı şaşırtan marifetlerini anlama fi 
için pantalon ve caketi ters giymek ka 
gelirdi. . 

Kadı.nların çoraplarını ters giyrnelerı 
acaba 1>ütçelerinin sırlarını daha. Y~~
nen görmeğe vesile olur mu dersınız:~: 
Bence aile bütçesini kadın idare ettıgı 
gün çorabı ters giymeğe lüzum kalın~~· 
Ne olur israfı kadınlık daha geniş mı -
yasta ölçse... •Dişi kuştur yuva~ı Y:u 
panıı sözünü yerine getirmekle ısabe 
hareket etmiş olmazlar mı?.. Bunlaı;; 
yapmıyorlar demek istemiyorum, ama 
yanlış anlaşılmasın.. 
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1ZM1R BELED!YES!NDEN: 
1 - Belediyenin 1942 yılı bütçesinin 

tabı ve ihzarı, yazı .işleri müdürlüğün
öcki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmustur. Bütçe tahminen 200 ila 
205 sahile olmak üzere 100 adet olacak
tır. Muhammen bedeli 330 lira muvak
kat teminatı 24 lira 75 kuruştur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuilariyle ihale ta
rihi olan 29/6/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

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

3 - Belediye temizlik işleri hayvanla
rının senelik 100,000 kilo samanı yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile kapalı zarflı eksiltme ile satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 6000 lira 
muvakkat teminatı 450 liradır. lhalesi 
29/6/942 Pazartesi günü snat 16.30 da
Clır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azAmi saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

4 - Zabıta 8.mir ve memurlariyle it
faiye, sıhhat işleri memur ve müstah
öemlerine ve odacılara 181 çift Iotin yaP
tırılması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 3258 lira 
muvakkat teminatı 244 lira 35 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 29/6/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatın. 

14, 18, 23, 27 3357 (1498) 

* 1- Belediye Çocuk Yuvasına senelik 
0000 kilo tutarında tek tip ekmek satın 
alınması işi yazı işleri müdürlüğündeki 
§artnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
1499 lira 40 kuruş muvakkat teminatı 
il.12 lira 46 kuruştur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle 3/7 /942 dahil tarihinden 
20/7 /942 tarihine kadar haftanın Pazar
tesi, ~am:ba ve Cuma günleri saat 16 
Öa encümene müracaatları. 

2 - Belediye Çocuk Yuvasına senelik 
'3600 kilo Koyun ~i ile 60 kilo ciyeri ve 
60 kilo beyin satın alınması işi, yazı iş
leri müdUrlüğilndeki şartnamesi veçhile 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Muhanuncn bedeli 3750 lira muvakkat 
teminatı 281 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle 3/7/1942 dahil 
ıtarihind.en 20/7/1942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
~Unleri saat 16 da encümene müracaat
!arı. 

3 - .A.ltınordu mahallesi 965 nci so
kakta kanalivısyon yaptırılması, yazı iş
leri mildürlilğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
KEŞU bedeli 549 lira 80 kuruş muvakkat 
lem.inatı -41 lira 29 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
3/7 /942 Cuma günü saat 16 da encüme
ne müracaatları. 

4 - Belediye Çocuk Yuvasına senelik 
9200 kilo !nek sütil satın alınması işi ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
~le bir ay milddetle pazarlığa bıra
kılmıştır. Muhammen bedeli 1845 lira 
muvakkat teminatı 138 liradır. Taliple
rin teminatı öğleden evvel iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle 3/7/942 dahil 
tarihinden 20/7 /942 tarihine kadar haf
tanın Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
lan. 

5 - 1310 sayılı sokakta 365 nci ad.anın 
51, 50 metre murabbamdaki 10 sayılı ar
sasının satışı, yazı işleri müdürlüğünde.
ki şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko_ 
nulmuştur. Muhammen bedeli 1030 lira 
muvakkat ~minatı 77 lira 25 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 3/7 /942 Cuma günü saat 
<la encümene müracaatları. 

19, 23, 27, 1 3463 (1547) 

* Belediye varidat servisinde münhal 
bulunan 75 ve 60 lira ücretli memuri
vctlere müsabaka imtihanı ile memur 
;ıınacaktır. 

Lise veya orta mektep mezunu olup 
!ili askerlik hizmetini yapmış bulunmak 
ve 35 yaşından geçkin olmamak §arttır· 
Bu evsafı haiz olanların evrakı müsbi
telcriyle birlikte imtihan günü olan 26/ 
6/942 tarihine ınüsadif cuma günü saat 
dokuzda riyaset makamına müracaat-
ları ilfuı olunur. 3567 

~~i··········ı 

1ZM1R T1CARET S1C1L MEMUR
LUQUNDAN: 

( Buldan pazarı - Sadık Çakmak ve 
Yaşar Dinçer ) ticaret unvanile !zmirde 
!kinci belediye caddesinde 1 numaralı 
mağazada Yerli Mallar ve manifatura 
ticaretile .işt.i,,"nl etmek üzere teşekkül 
eden işbu şirketin ticaret unvanı ve şir
ket mukavelcnamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4508 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 - Mukavele 
İzmir sicil ticaret memurluğu resmi 

mührü ve F. Tenik imzası 
Bugün bin dokuz yüz kırk iki sene

si haz.İran nyının on altıncı salı günü. 
16/6/942 

!zmirde Birinci Belediye caddPsinde 
72/1 numaralı hususi dairede vazüe ı?Ö
ren İzmir ikinci noter vekili Fehmi Te
nik işimin başında iken aşağıda hüvi
yetleri yazılı iş sahipleri daireme gele
rek anlatacakları gibi bir mukavclena
menin tarafımdan resen ynzılmasını is
tediler. Kendilerinin kanuni ehliyetleri 
haiz olduklarını gördüm. 

Şahitler : İzmirde İkinci Belediye 
caddesinde 7 numaralı mağazada Ali 
Tunç ve lzmirde Bakırcılar çarşısında 
19 numaralı mağazada Mustafa Altug 

Yukanda isim ve adresleri yazılı olup 
jş sahiplerini tanıdıkları ve şahadete 
mani halleri olmadığını söyliyC'Il ve ka
nuıll evsafı haiz oldukları görülen şa
hitlerin tariflerile şahıs ve hüviyetlerini 
tcsbit ettiğim. 

!ş sahipleri : lzmird Sadık Akseki 
otelinde ikamet eylediklerini bildiren 
Buldanın çarşı mahallesinden Cemal 
oğlu Yaşar Dinçer ve Buldanın Yeni 
mahallesinden Süleyman oğlu Sadık 
Çakmak 
Aşağıda yazılı şartlarla mutabık kal

dıklarını bana beyan ettiler. 
Madde 1 - Akitler kollektif nevinden 

bir şirket teşkil ettiklerini beyan etmiş
lerdir. 

Madde 2 - Bu şirketin unvanı ( Bul
dan pazarı Sadık Çakmak ve Ya~ar 
Dinçer ) dir. 

Madde 3 - Bu şirkefın mev7.uu: Yer
li mallar ve manifatura eşyası alım ve 
satımından ibarettir. 

Madde 4 - Bu şirketin merkezi İzmir 
ve merkezi muamelatı 1zmirde İkinci 
Belediye caddesinde 1 numaralı mağa
zadır. 

Madde 5 - Bu şir~elin sermayesi : 
6000 altı bin liradan ibaret olup bunun 
4000 dört bin lirası Sadık Çakmak ve 
2000 iki !bin lirası da Yaşar Dinçer tara
fından nakden vaz edilmiştir. 

Madde G - Şeriklerden her bir un
vanı şrketi istimal ederek münferiden 
imza ve şirketi temsile mezundur. 

Madd 7 - Kôr ve zararın ücte ikisi 
Sadık Çakmak ve üçte biri Y~r Dinç.
ere aittir. 

Madde 8 - Bu ortaklık on beş hazi
ran dokuz yüz kırk iki tarihinden itiba
ren iki sene için mer'i ve muteberdir. 

Yazılan bu mukavdenameyi şahitler 
yanında kendilerine okudum ve anlat
tım. Münderetatmın isteklerine ve be
yanlanna aynen uygun olduğunu ve 
başka bir diyecekleri olmadığını bildir
meleri üzerine resen tanzim ettiğim bu 
vesikayı tasdiken hepimiz imza ettik ve 
mühürledik. Bin dokuz yüz kırk iki se
nesi haziran ayının on altıncı salı günü. 
16/6/942 

V.G. 
Akitlerin imzalan. 
Şahitlerin imzaları. 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 

Tenik resmi mtihrü ve imzası 
Umumi No. 5280 Hususi No. 4/89 
İşbu mukavelename suretinin daire

miz dosyasında saklı aslına uygun oldu-
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki senesi haziran ayının on altmeı salı 

1ZM1R StCtL! TİCARET l\IBlVIUR
LUCUNDAN: SAYI 4495 17/6/942 

60 - Adi ve fevkalade umumi heyet 
toplantılan için, ortaklar toplantı gü
nünden en az on beş gün evvel İzmirde 
çıkan günlük ~ır gazete ile toplantıya 
cağırılırlnr. Ayrıca İdare Meclisi, or
taklar defterindeki adreslerine taahhüt
lü mektup göndermek suretiyle de or
takları haberdar eder. Bu ilan ve mek
tupta Umumi heyetle görüşülecek mev
zular gösterilir. 

Umumi heyette hazır bulunnn her or
tak, fozla olarak mazeretlerinden dolayı 
toplantıda bulunmıyan, diğer yalnız bk 
ortağın, yazılı iznine, reyini kullanabi
lir. Ancak kendisini şahsen a1akadar 
eden bir mesele müzakere edilirken. 
alakadar ortak ne ac;aleten ne de veka
leten, reye iştirak edemez. 

61 - Toplantılarda hükümet komise
rinin bulunması için. toplantıdan en az 
on beş gün evvel, İdare Meclisi, Ticaret 
vek:iletine keyfiyeti bildirir ve İdare 
Meclisinin ve murakabe heyetinin ra
porlariyle ruznamenin birer suretini de 
gönderir. 

62 - Umumi heyet, idare meclisi rei
si açar ve akabinde toplanhya reislik 
etmek üzere, toplantıda haz.ır bulunan 
ortaklar arasından bir reis ve ayrıca za
bıtları tutmak için umumi heyet ortak
larından üç katip ve reyleri toplamak ve 
ayırmak icin de üç kişi seçilir. 

63 - İdare Meclisi, kendi rapor ve 
hesaplarının kabuH.inde rey vermez. 

64 - Umumt heyetin toplanabilme~ 
için. en az ortaklardan üçte birinin ha
zır bulunması şarttır. Umumi heyet top
lantısına vekfilet yolu ile iştirak caizdir. 
Topl:ıntı nisabı temin ed!lemczsı?. birin
ci toplantı için yapılan merasim dahilin
de, ikinci defa olarnk umuınl heyet tek
rar toplantıya çağırılır. İkinci toplantı
da bulunacak ortakların adedi ne olur
sa olsun, Ticaret kanununun 386 ınçı 
maddesine temas eden haller müstesna, 
müzakere yapılır .. Ve toplantıya ~tirak 
eden ortakların ekseriyeti ile karar ve
rilir. 

65 - Umumi heyet kararları ortağın 
statü ile kabul ettiği külfetten fazlasını 
tahmil ettiği takdirde bunu kabul etmi
yen ortak hukukunun istirdadiyle istifa 
edebilir. 

66- Her yıl adi olarak toplanan umu
mi heyetin vazife ve salahiyetleri şun
lardır: 

a - Ticaret kanununun 372 nci mad
desine hükümlerine göre muamele yaP
mak. 

b - tdare meclisi ve mürakabe heyet-
leri nztılnrını seçmek. 

- SONU YARIN -

BAYINDffi SULH 
DEN: 

HAK1ML!CtN-

Bayındırın Hacı tbrahim mahallesin
den Hasanların Mustafa oğlu Ahmet ta
rafından açılan tarla tesçili davasında 
Bayındır Gölbaşı mevkiinde gün doğusu 
Halil Yonca veresesi; batısı Koca Meh
met oğlu Ali vereselcri, poyrazı Helvacı 
acem oğlu vereseleri, kıblesi Menderes 
ile ÇC'Vrili beş dönüm miktanndaki tar
la üzerinde her hangi bir sebeple hak 
iddia edenler varsa evraln müspitelerile 
birlikte on beş gün zarfında Bayındır 
sulh hukuk 317 dosya numarasiyle mü
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

3552 

günü. 16/6/942 
V. G. 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 

Tenik resmi mührü ve imzası. 
3547 

Aydın C. MüddeiumamlJlğlnden : 
1 - Aydın ceza evinin 3 Temmuz 942 tarihinden Mayıs 943 sonuna ka

dar 11 aylık ekmek ihtiyacı eksiltmiye konulmu~ olup şartnamesinde muhar
rer evsafta beheri 600 gramlık günde azami 350 ekmek hesabiyle tutarının 
hali hazır rayice nazaran tahmin bedeli 9900 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacak ve ihale 3 Temmuz 942 cu
ma gÜnÜ saat 16 da Aydın C. M. U. liğinde müteşekkil komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Aydın ceza evi müdürlüğünden bedelsiz olarak aLnahi· 
lir. 

4 - Taliplilerin 742 lira elli kuru§tan ibaret muvaldcat teminat makbuz
lariyle bu kabil teahhütlerine girebileceklerine dair ticaret odasından ala· 
caklan vesikaların ve teklif mektuplarını yukarıda yazılı günde en geç saat 
14 de kadar komisyon riyasetine tevdi etmeleri lazım olduğu gibi postada 
vuku bulacak teahhütlerden mesuliyet kabul edilmiyeceği. 

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

Alıhisar c. MüddeiıanıunUiğinden : 
Fazla fiatla et satmak suretiyle ihtikardan suçlu Kethüda mahallesinde köh

ne sokakta oturur Ihrahim Masat ve Şebler mahallesinde lbrahim Kara eroi. 
Halil Kara er haklannda Akhisar ceza mahkemesinde yapılan açık duruşmalar 
ıonunda: 

Kurşunlu ıhcaları 1 
Salihli Kurşunlu kaplıcaları açıl- H 

mıştır. l\füzmin romatizma, siyatik § 
ağrılarından, kadın ve cilt hastalık
larından muztarip olanlara son de
rece şifalıdır. 

Suçlulann ııubuti cürmüne mebni lbrahimin hareketi 4180 S. 32 madde de
Ialctiyle 59 /3, 63 cü maddelerine tevfikan be§ lira ağır para cezası ile tecziye
sine ve hükmün ilanına ve dükkanın yedi gün müddetle kapatılmasına ve di· 
ğer suçlu Halil Karaerin hareketi ayni ka: 32 delaletiyle 59/3, 63 ve yqı ha
sabiyle T. C. K. 5 5 ci maddelerine tevfikan ve neticeden üç lira otuz kurut 
ağır para cezası ile tecziyesine ve yedi gün dükkanının kapablmasına hükmün 
ilanına karar verilmiş ve hüküm de iktisabı katiyet etmiş olduğundan i§bu 
hüküm ilan olunur. 3550 

İzmir MaJıasebei Hususiye Müdürlüğünden : 
Nalbant Hüseyin veresesinden Haticenin vergi borcundan dolayı mahcuz 

mülkiyeti müzayedeye vazdedilen Kar~nyakanın Donanmacı mahallesinde Za
fer sokağında 50 adanın 72 parselinde kayıtlı ve 32 kapı numaralı 60 lira va
ridatlı 480 lira kıymetindeki bir bap dükkanın nısıf hissesinin 2 1 gün müddet
le icra kılınan müzayedesinde verilen bedel haddi layık görülmediğinden idare 
heyeti karariyle müzayede müddeti 1 O gün daha temdit edilmi§tir. 

Oteli, Fuını, Lokanta ve Gazino
su mevcuttur. laşe hususunda müş-
külat çekilmez. 1 - 15 (1575) 

CCO"'".#"'~ 

1ZM1R SlCtL TİCARET MEınm
LUCUNDAN: 

( Ahmet Yersu ) ticaret unvanile 1z
mirde Odunpazan civarında Saman çar
şısında 3 numaralı mağazada 17 /6/942 
tarihindenbcri manfiatura ticaretiyle .i§
tigal eden Ahmet Y ersunun işbu tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4497 numarasına kayt ve tescil edildiği 
nan olunur. 3465 

2/7 /942 günü ihalei katiyesi icra edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk 
pey akçeleriyle vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur 3548 

İzmir Defterdarlığından : 
Mehmet kızı Ayşenin Ba~urak şubesine borçlanma bedelinden olan 351 li

ra borcunun temini tahsili zımmnında haczedilen Güzelyalı Şevk.at sokağında 
kain .375 kütük: 159 pafta. 887 ada. 4 parsel numarasında mukayyet eski 9, 
yeni 7 sayılı ve 1440 lira kıymeti mukayycdeli evinin kat'i ihalesi için müzaye
desi 1 O gün daha temdit edilmiştir. 

Talplerin kafi ihale günü olan 1 /7 /942 çar§amba günü saat 15 te vilayet 
idare heyetine müracaatları ilan olunur. 3514 ( 15 72) 

MEMUR ARANIYOR.. İLAN 
Büromuzda ilfuı memurluğu mün

aldir. Askerlik fiili hizmetini ve ihti
atlığını yapmış muhasebe ve muhabe
e işlerine aşina ve en aşağı orta mektep 

h 
y 
r 

HER NE i ZEYTİN Y AGLA.R HA 
YENİ ARARL R ALIN 

izm·r Valiliğinden: 
Evvelce beyana tabi tutulmuş olan her nevi zeytin yağlarının vaziyetini mü

tnlan için iaşe müsteşar muavininin ve alakalı tüccarların iştirakiyle vilayet 
makamında ynpılan toplanh sonunda tanzim olunan protokollardaki esaslar 
dahilinde aşağıdaki kararların nlındığı Ticnret vekaletinden tebliğ olunmuştur. 

mezunu olan talipler ellerindeki vesaik
e Türk maarif cemiyeti resmi ilfuı iş
eri bürosuna müracaatları. 

l 
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recrübeli Ebe 1 1 - Vjlayet dahilinde mevcut ve sabunluk olarak beyan edilmiş olan yağ
lara kiunilen el konulmuştur. Bu yağlar halk ihtiyacı için sabun imal edilmek 
üzere vilayetteki mevcut sn'l:ıun fabrikalarına taksim edilecektir. 

§ 

1 
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şubesinden diplomalı § 
Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa- 8 

şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 18 
eder. 
:::r...r.r.ıer..r.#"'J~~ ...... -7~"".ecc""O"'J~. 

BAYINDffi ASLtYE HUKUK HA
K1MI.JQ1NDEN : 

Tırenin Mahmutlar köyünden Hüse
in oğlu Hamza tarafına Bayındırın Ha
ı lbrahim mahallesinde oturur Mclımet 
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Nuri kızı Fatma Sarı küçük tarafından 
ızınız tevhideye nafaka takdiri bak
ında açtığı dnva üzerine yapılmakta 
lan duruşmada : Size gönderilen gıyap 
aran köyde olmadığınız ve nerede ol
uğunuz belli olmadığı meşruhatiyle 

t ebliğ kilınmadan iade edilmiş ve Tire 
andarma komutanlığı var;ıtasiyfo yapj 

2 - Verilen beyannamelerde 1,5 (bir buçuk) nside kadar gösterilen vağ
lann bundan evvelki tebligat mucibince serbest bırakılmasına devam oluna
caktır. 

3 - Beş asitli ve lampant yağlar Ticaret voknleti namına idrojene yağ 
imal edilmek üzere Turyağ fabrikasına devir ve teslim olunacaktır. 

4 - Yukardaki maddelerde mevzuubahis yağlar haricinde kalan ve evvel
ce serbest bırakılan yağlara el konulmuştur. Ancak 26/4/1942 tarihine kadar 
ncaret ve Sanayi odasına kayıt ve tescil edilmek üzere usulü dairesinde snbp 
yapılmış ve lzmir haricine sevkedilmiş olan bu nevi yağlar için ayrıca bir mua• 
mele ynpılmnyacnktır. 

Yine bu tarihe kadar satış muamelesi yapılıp henüz sevkedilmc.miş olan ve 
bedelinin tediye olunduğunu gösterir resmi vesaik ibraz edecek olanlann bu 
nevi yağlan da alakadarların müracaatlan üzerine tanzim olunacak listesi ve
kalete arzcdilcli.ktcn sonra alınacak cevaba göre munmeleye tabi tutulacaktır. 

5 - Altı ve daha yukan asiditeli yağlar da sabunluk yağlara ilaveten fabri
kalııra tevzi olunacaktır. 

Cinsi tasrih edilmemek suretiyle beyan edilmiı olan yağlardan ekspertiz 
neticesinde cinsi taayyün edecek olanları hakkında da yukarıdaki esaslar dahi
linde hareket olunacaktır. 

lı nlan tahkikatta nerede olduğunuz bel

6 - Bir buçuk ilan altı aside kadar ki yağlardan 1000 tonu Turyağ fabri
kasına teslim olunacak ve bu çeşit yağlardan mütebaki kalacak kısmı da tesbit 
olunan esaslar dahilinde vilayetce mevcut rafinaj müesseselerine kapasiteleri
ne göre tevzi edilecektir. 

Bu müesseselerin imal edecekleri rafine yağlar da Ticaret vekaletinin em• 
rinde bulunacaktır. 

li olmadığı cevabı verilmiş olduğundan 
ıyap kararının ilfınen te'bliğine karar 
erilmiştir. Dinlenen şahitler küçük Tev
idenin muhtacı muavenet olduğunu ve 
zin günlük kazancınızın bir buçuk lira 
lduğunu beyan eylemişler duruşmanın 
aldığı 30 haziran 942 salı günü saat 10 
a duruşmaya gelmediğiniz veya lbir ve-. 
il ile kendinizi temsil ettirmediğiniz 
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7 - Evvelce beyan olunan yağlar arasında rafine yağlara da tamamen el 
konulmu:ıtur. Bunlar da vekalet emrine amade bulunduruladktır. 

si Keyfiyet aliiknd!1rlann malumu olmak üzere iliin olunur. 3560 
o . ---------------
k 
d 
k 
takdirde duruşmanın gıyabınızda devam 
edeceği ve gıyap karan nü.cmasının mah
keme divanhanesine asıldığı ilan olunur. 

Borsa idare heyeti intihap encümeninden : 
1942 - 1943 intihap yılı için borsa idare heyeti azası seçimi 26/6/942 ctl

ma günü yapılacıı.lttır. intihap işine mezkur tarihte saat on birden on albya ka.
dar devam ettirilmesi mukarrer olduğundan seçmek ve seçilmek hakkını haiz 
olan]ann isimlerini muhtevi cetvellerin borsa salonuna aaıldığı ilan ve rey aa
hiplerinin reylerini istimal etmek üzere işaretli tarih ve saatta boraa bina.aınm 

~' 

3551 zahire salonunu teşrifleri rica olunur. 23 25 3543 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttll'ftla ve EfısMtme Komisyonundan : 
Cinsi Azı Çoğu Muhıımmen fiat M. Teminat Şekli Eksiltme tırrihi 

Karaman eti 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

36500 
52000 
8800 

215500 

53000 Kilo 
78500 Kilo 
18900 Kilo 

1 56 
1 66 
1 55 
1 35 

48647 63 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 10 da .. 

301000 Kilo 

••••••••••••••••••••••••G•••D••••••••••••••••••••••••••••••• 
Süt 156000 184000 Kilo 28 
Kfise yoğurdu 10500 16000 Adet 11 
Kilo yoğurdu 12000 19000 Kilo 52 

3996 
741 

Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 11 de .. 
Kapalı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••• 
Mutbalı yumurtası 297000 494000 Adet 05 2865 Knpali 24/6/1942 Çarşamba Saat 14.30 da .. 
Günlük yumurta 170000 225000 Adet 06 · 

·····················-~····································· Sade yağ 36500 50250 Kilo 2 26 5817 38 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15 te •. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zeytinyağı 20350 25800 Kilo 1 31 2534 85 KapaJı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15.30 da.. 
Zeytin 13300 18950 Kilo 79 1122 78 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15.30 da •. 
Beyaz sabun 20650 28400 Kilo 88 1874 40 Kapalı 24/6[1942 Çarşamba Saat 15.30 da.. • 
Yeşil sabun 11550 17900 Kilo 84 1127 70 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 15.30 da.. ' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reçel 4550 6700 Kilo 1 31 658 28 Kapalı 24/6/1942 Çarşamba Saat 16.15 te .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Beyaz Peynir 19300 28450 Kilo 1 05 3399 64 Kapab 26/6/1942 Cuma Saat 10 da .. 
Kaşar peyniri 4700 6900 Kilo 2 24 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prasa 30200 41000 Kilo 14 
Lahana 23000 32000 Kilo 13 
Taze bakla 8000 11250 Kilo 20 
Ispanak 30800 45500 Kilo 17,5 
Taze barbunya 8300 11500 Kilo 25 
Ayşe kadın fasulya 43000 53000 Kilo 20 
Çalı 22800 30000 Kilo 20 
Taze bamya 3350 5300 Kilo 25 
Sırık domates 3500 5250 Kilo 12 
Yer domatesi 21400 31000 Kilo 10 6413 55 Kapalı 26/6/1942 Cuma Saat 10.30 da.. 
Sakız kabağı 17200 24000 Kilo 12 
Patlıcan 75200 92200 Kilo 20 
Semiz otu 13200 20250 Kilo 08 
Dolmalık biber 8200 13250 Kilo 20 
Kereviz 7900 10750 Kilo 15 
Havuç 8700 13250 Kilo 15 
Pancar 6200 6850 Kilo 05 
Enginar 4800 7500 Adet 10 
Karnabahar 3500 5500 Adet 25 
Limon 56000 89000 Adet 10 
Tatlı kabak 4000 7000 Kilo 05 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sıhhl müesseselerin 1942 mali yılı ihtiyaçları olbaptaki şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat teminat mikdnrlan karşılarmda gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve mnhürlU zarf. 

larını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri l~dır. 
Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı, hem de rakamla yazılm"lsı knnunt mecburiyettir. 

4 - 1942 yılı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını kapalı zarfların içerisine koymaları l~dır.. 9 - 13 - 18 - 23 3~0 (1432) 

Sağır Dil.siz ve Körler Müessesesi Müdürlüğünden : 
% 7,5 mu• 

valdı:at teminat 
Lira Kr. Azı Çoğu 

Beher kilonun muham
men bedeli 

Kuruş santim 

Sadeyağ (Urfa) 1200 Kilo 1500 Kilo 194 218 2S 
Pirinç (Bursa kara 
kılçık ayan) 1000 Kilo 1200 Kilo 54 48 60 
Zeytinyağı (Ayvalık) 500 Kilo 600 Kilo 101 45 45 
Koyun eti 3500 Kilo 4000 Kilo 120 360 00 
Sığır eti 1500 Kilo 2000 Kilo 90 135 00 
Patates 2500 Kilo 3000 Kilo 35 78 75 
Sağır dilsiz ve körler müessesesinin 1942 mali yılı ihtiyacatından olan yukanda yazılı altı kalem gıda maddeleri. 

müteahhit tarafından yapılacak bütün kanuni masraflar bilahara müessese tarafından tesviye edilmek suretiyle açık 
eksiltmeye konm~tur. Şartname sıhhat müdürlüğünde ve müessesede görülebilir. isteklilerin 3 Temmuz 1942 cuma 
günü saat 1 O da sıhhat müdürlüğünde teşekkül edecek komisyona müracaatlan ilan olunur. 

19 23 25 28 

KAŞE 

Ağrı arı dindirir 
ROMATiZMA. BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağrılan ile aoğuk algınlığından 

ileri gelen vücut KlRlKLlôl, NEZLE ve GRtP hastalık.lan D E R M A N 
kaşelerlle derhal geçer, icabında günde 1 - 3 kqe alınır, her eczanede bu
lunur. 



IYASI VAZIYEr 
• • ••••••••••••• 

Libya mu are
be i bitti, ısır 

m arebesi baş
lamak üzere 

---*---
--..:;-a ilıinci ce Jıe 

SULHTAN SONRA ••• 
----*---

Fena ık ya-
panlar eza 

görecek 
a ı şüphe!i ör .. lü· s· 
= • Ce'6ı ve iman y a ta b luttımu. 
dostı ğu! ölü erini h .. r t .~ a ı •. 

Radyo gazetesi tngiltere ve Aıneri- . . Londra, 22 (A.A) -: İngilız - So~et 
kanın 942 de Avrupada ikinci cephe aç- ıttıfokından bahseden Sır Stafford Krıps 
manı Rusyayn karşı taahhüt ettiklerini demiştir ki: 
hat~rlatarak diyor ki: • - Naziler işgal ettikleri yerlerdeki 

Çörçilin Vaşington tlyaretinin bu cep- erkeklerden, çocuk ve kadınlardan inti
be ile ilgili olduğu söylenmekte ise de kam alrnağa hala devam ed:yorlar .. Fa
Libyadaki ağır mağlubiyetten sonra !n- kat bir gün gelecek, şimdi öldürme siya
gilizlerin yeni bir cephe açabilecekleri seti takip ve tatbik edenlere bu cinayt!t
bir çok yerlerde şilpheli görülmektedir. Icrin cezası verilecektir. 

İngilizlerin böyle bir mağlubiyeti bek
lemedikleri anlaşılıyor. Şimdi Libya mu
harebesi bitmiştir, Mısır muharebesi 
başlamak üzeredir. İngiliz gazetelerine 
göre Mısır muvaffakiyetle müdafaa edi
lecektir. 

PRAGDA ALMAN DOSTLUCU 
Romen rndyosuna göre Pragda Al

manlar lehine çok büyük bir miting ya
pılmış, Dr. Haha da bu münasc-betle bir 
nutuk söyliycrek İngiltere, Rusya ve 
AmC'rikada bulunan Cek1erin ve Dr. Be
neşin vatan haini olduklarını ve bunlı:ı
nn cezalandırılacaklarını, Çek milleti 
camiasından çıkarılacaklarını söylemiş
tir. ----AFRIKADA DURUM 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

edilebilir. 
ANLAŞILAN ÜÇ NOKTA 
Aşağıdaki noktalar şimdi açık bir 

surette sabit olmuştur. • 
1 - Libyadnki zırhlı kuvvetler muha

rebesi 13 haziranda kat't safhar;ına gir
mişti. O gUn sekizinci ordunun elinde 
kalan zırhlı kuvvetlerin ana kısmı Ak
romn - Eladen - Nayt Briç üçkeninde 
ihtimamla hazırlanan tuzağa düsmüş ve 
karşı koyma bataryalarının ateşi altın
da ezici bir darbe yemiştir. 

2 - 8 inci ordunun bu sefer topladı
~ uçak, tank ve toplar ateş kudreti ba
kımından düşmanınkilerle ölçülebilecek 
halde idi. Fakat sayı bakımından mih
ver derecesinde değildi. 

3 - DUşmanın asker sayısı itibariyle 
üstünlüğü zırhlı kuvvetler arasındaki 
muharebede kazanılan tab!ye muvaffa
kiyetinden faydalanmasına ve makineli. 
piyadeyi kullanmnsına imkan vermiştir. 

Sekizinci ordu verdiğ\ kayıplara rağ· 
men avantajın bir kaç defa bir taraftan 
öbür tarafa geçtiği bu muharebede du
rumu değiştirmeğe muktedirdir. Romel 
Tobruğu almnkla müttefiklerin ıı:ini da
ha zor hale koymuş ise de asıl hedefine 
ulasmaktan daha uzaktır. 

ANNALISTiN MOTALAASl 
Londra, 22 (A.A) - Royterin aıı

lceri yazarı Annalistin mütalaası: T ob
rukun alındığına dair mihver tarafından 
verilen haberin şüphe ile karsılanması 
için maalesef az sebepler mevcuttur. Hn
berin Kahireden henüz teyit edilmemiş 
olması muhtemel olarak muhcl>erenin 
kesilmesi gibi sebeplerden ileriye gel
mektedir. Bununla beraber garnizonun 
bir kısmının T obruğu geceleyin terket
meğe muvaffak olması ve şimdi lsken
deriyeye doğru yolda bulunması muhte
meldir. Düşman tarafından neşredilen 
rakamlnn ihtiyatla karşılamak lazımdır. 
Fakat en fena ihtimali beklemek ve Tob 
rukun kayıbını ciddi telakki etmek da
ha doğrudur. Filhakika bu hfıdise bin
lerce askerden ve mühim miktarda mal
zemeden başka İngilizleri kıymetli bir 
ileri mevziden mahrum bırakmaktadır. 
Bunun en ağır neticesini Romme1in geri 
ile münaknlatını kolaylaştıracak mü
kemmel bir limanı kullanabilmek imka
nın:ı. snhip olmasıdır. Görünüşe göre 
hücum ezici ölçüde zırhlı kuvvetlerle ya
pılmış ve bunlar kaleye en yakın hattı 
teşkil eden do ':.u ve cenup doğudaki 
müdafaa çevresini yarmı lardır. 

HUDUDA DOCRU MU} 
Mümkündür ki Rommel bu muvaffa

kıyetinden cesaret alarak Mısır hududu
na doğru ilerlemeğe devam edecektir. 
Fakat bu takdirde itimatları ve kuvvet
leri hiç ekııilmemiş olan lngiliz kıtaları 
ile karııılaş:ı.caktır. 

MIHVERIN iDDiASI 
MUBALACALI · 
Londra, 22 (A.A) - Salahiyetli 

mahfiller Tobruktn Almanların eline 
külliyetli esir düştüğünü kabul etmekle 
beraber mihverin bildirdiği 25 bin esir 
miktarını çok bulmaktadır. 

Piretorya, 22 (A.A) - Cenup Af
rika birlı;i reisi general Smut Tobrukta 
ehemmiyetli miktarda cenup Afrikalı 
askerin esir düstüğünü bildirmiştir. 

ALMAN TEBUCI 
Berlin, 22 (A.A) - Şimal Afrika

da T obruk limanında bulunup kaçmağa 
teşebbüs eden küçük f ngiliz harp gemi
leri yaknnlamış ve imha edilmiştir. 

Tobruk muharebesinde 28 bin esir 
alınmııı, yüzden fazla tank ve pek çok 
malzeme ele geçirilmiştir. 

ALMAN HAVA HUCUMLARI 
BNl"n, 22 {AA) - D. N. B. bildi

riyor· 
Alman sa\·a uçakları şimal Afrikad:ı 

dü m nı tak 'be devam ediyor. Sidi Ba
ran"nin batmndn bir hava üssünde yan
gınlar çık rılmı tır. Birelgobinin cenu
bund.:ı. Alm n h va kuvvetleri in iliz 
lop u' rına muvaffakıyetle taarruz 
etm' t:r. 
ıTAL Y A!'l TEBL1Ci 
Roma, 22 (A.A) - İtalyan tebliği: 

İNGİLİZLER VE RUSLAR 

Rus ve İngilizler, harp hakkın~a da· 
ha bir çok şeyler öğrenebilirler; Ingıl:z 
ve Rus milletleri bu mecburi cesareti 
gösterebilirlerse harpten sonraki durum 
için bir çok şeyler yapabilirler .. • 

Krips sözlerıne harpte ölenleri hür
metle anmak suretiyle nihayet vermış
tir .. 

ATTI 
Vişi, 22 (A.A) - Bahriye dairesinin 

resınl bir tebliği 5 mayıstan beri haher 
alınamıvan Fransız denizaltısına kaybo!
muş gö~üyle bakmak Hlzım geldiğirü bil
dirmiştir. Denizaltının 63 kişiden mü
rekkep olan mürettebatından hiç birisi 
kurtulmamıştır. 

Bu kayıp, mütarekeden beri batnl'l 
Fransız denizalblannın 8 incisini teşkil 
etmektedir. 

----
ele • 

ın-

d · stanında çe-
t e harbi var 

---*---
ÇETELER G YET HESAPL! 

iŞ GOROYORL R 
Melburn, 22 (A.A) - Felemenk Hin

dıstanı tebliği : Felemenk Hindistanın
daki çetelere kumanda eden yüksek rüt
beli subayların Avustralyayı gizlice zi
yaretten sonra döndüklerini ve ellerin
de mühimmat ve yiyecek buludur,ruııu 
ib " ldımıiştir. 

HESAPLI ÇALIŞMA 
Mclburn, 22 (A.A) - Felemenk Hol

landası makrunlarırun tebliğinde çete
lerin düşmana baskınlar yapmakta ol
dukları ve iyi malumat alınacağına, ya
hut zarar verileceğine tamamile kani 
olmadan ateş açmadıklarını bildirmiştir. 

Tcbl:ğde şöyle deniliyor : c Japonları 
işnal ettikleri yerlerde kalmağa mecbur 
eden bu kuvvetler, düşmanı hırpala
makta ve çok iyi malumat toplamakta, 
karşı propaganda işini muvaffakiyetle 
görmektedirler. > 
ALUTE.ı.'1 ADALARINDA 
Vasington, 22 (A.A) - Bahriye nazır

lığının dünkü tebliği: 
Şimali Pasifikte Aluten adnlarındaki 

hareketler hm;a şartlarının fenalığı y'j 
zUndc.n mümkiin olmamıştır. Hava son 
günde açılını tır. Bu suretle Japonlar 
üzerine yapılan hava hücumlarında li· 
manda bulunan Japon gemileri bomba· 
lanmış ve bir ta ıt gemi i batırılmıştır. 

Nevyork, 22 {AA) Felemenk 
hariciye nazırı birl ik Amerikaya gel
mi!ltir. Felemenk tıcnret nazın da sıkı 
münasebetler tesisi ve harp sonrası plan
larını müzakere etmek üzere tayyare ile 
buraya gelmiştir. 

---o..,.,.,,.,--
o ef· i, a 

o?otofi gö üşır· •• 
Tokyo, 22 (A.A) - Asahi Şimburn 

v,autcsine göre Japonynnın Moskova 
bü ük elçisi Kato cumartesi akşamı B. 
Molotofln görü müstür. B. Kato yeni 
bir emre kadar Mo kovada kalacaktır. 

Mihver kuvvetleri T obruk bölc:esini iş
gal ettikten ve temizledikten sonra Mı
sır hududu istikametinde ilerlemeğe 
baıılnmak Üzeredir. 

Tobrukt ele geeçn ganimetler tah
mini olarak bir kaç yüz kamyon, yüz 
kadar tank. ehemmiyetli mühimmat, yi
yecc-k ve benzin depolarıdır. 

Mevki komuatnı ve be general dahil 
olduğu halde 25 binden fazla esir alın
dığı teyit edilmektedir. 

Hava kuvvetlerimiz ricat halinde bu
lunan düşman miifrezderine makineli 
tiifek ateşiyle ve infıluk bombalariyle 
hücum etmi !erdir. Alman avcıları Kur
tis tipinde iki f ngiliz uçağını dü~ürmüg
lerdir. Uçak savar bataryalarımız da 
Bingazi üzerinde bir düııman tayyaresi
ni tahrip etmiştir. Uçaklarımızdan biri 
üssüne dönmemiştir. 

AKDENIZDE 
Savaş uçaklarından mürekkep te ek

küilı-r M 1t da Halfn hava meydanınn 
bombal mııı1 rdır Akde-niz üzerinde ya
pılan h vn muh reb lC"ri de düsmanın 
altı torpil uc; i!ı imha edılmistir. 

AMERiKAN iSTiHSALi 
---*·----

lngiliz is-
tihsaldtını 

geçti ..• 
-*-

YAL iZ BİR MOESSESE SE · 
NEDE 4 M L YAR DOLARLI t 

mOHlmr~AT YAP. YOR 
-*-Londra, 22 (A.A) - Müşterek bir 

plana göre harp istihsalatını tanzim için 
V aşingtona g!trniş olan İngiliz istihsalat 
nazırı mister Littelton pazar günü tay
yare ile Londraya dönmüştür. 

Nazır irat ettiği kısa bir nutukta de
miştir ki : 

• - Amerikalılar İngilterenin istihsa 
latını geçmişlerd:r. Evvelce yapılan tah
minlerden 50 gün kadar gecik!lmiştit 
Bir Amerika müessesesi senede dört 
milyar dolarlık mühimmat istihsalini 
üzerine nlmıştır. ıı - ----

VAŞlr'GTA fr1ULA <ATI _____ .,.. ___ __ 
zv it -

•• •• • go m er 
da~:r te IC)ğ 

neşredilecek -·-a başvekili de 
er· aya ıf cliyor-.e 

Vuşington, 22 (A.A) - Ruzve!t•n 
hususi katibi mister Örli, Ruzvelt-Çör
çil mülfıkatları hakkında müzakerelerin 
sonunda bir tebliğ neşredileceğini söy
lemiştir. 

Ruzvelt ve Çörçilin müzakerelerinde 
generaller de bulwımakta ve bu gene
ra1Ier kendi aralarında ela kouicrans 
halinde konuşmaktndırlar. 

Otlava, 22 (A.A) - Kanada başvekili 
B. Makcnzi Kingin birleşik Arr.erikaya 
giderek B. Çörçil orndn iken kısa bir 
müddet kalacağı bildiriliyor. 

JAPONLARIN SÖYLEDİKLERİ 
Tokyo, 22 (A.A) - Hilkümet sözcüs:i 

yabancı gazetec"lere Ruzvelt - Cörçil 
görüşmeleri hnkkındn demiştir ki: 

c - Bu mülakatta venlecek karat'la
nn dünyn durumu Ü7.erinde büyük bir 
tesiri olamıyaeaktır. Bu defa bu müla
kat karın tarafta ciddt surette bah:s 
mevzuu& edilmemiştir. Mülakatların sık 
sık tekrarlanması kıymetlerini düşür· 
mektedir. Ha~nli ordular teşkili ~izi il
gilendirmiyor. Bızim bilcliğimiz Ingiliı. 
nüfuzunun Birleşik Amerikaya geçtiği
dir .. • 

-
za-

• • • r u 
~*-

Prag, 22 (A.A) -Tahkikat ve araş-
tırmalar sona erdiği için polıs teşkilatı 
reisi ve himnye topraklan umumi valisi 
Hayrichin katillerinin ne suretle ele ge
çirild"ci h kkında bir tebliğ neşredilmi~
tir. Bu tebliğde deniliyor ki: 

Evvelce bildirildiği gibi Raynhard 
Haydrihe suikast yapanlllT iki kişidir. 
Bunlardan biri bomba atmış. ötekisi de 
otomatik bir lngiliz tabancasiyle ateş 
etmiştir. Devlet polisine suikasti yaptık
tan sonra knçnrken katillerin attıkları 
curum vasıta ve delileri vasıtasiyle 
tahkikatı müsbet neticelere ııla,tırmı§tır. 
Tahkikata göre katiller şunlardır: 

Eski 34 ncü Çekoslovak piyade alayı 
takım ııubaylanndan Yan Lubi bunların 
birincisidir. Son zamanlarda bir çiftlikte 
çalışıyordu. Bombayı atan odur. Diğer 
suiknstçi son zamanlar bir kimya fabri
kasında çalı~an, eski 14 ncü Çekolovak 
alayı takım subaylarından F erdinattır. 
Tabanca ile ate§ etmiştir. 

---o---
~ ..... ,,,"~'"" &Lll!.~.u.ı.c.z.-.ı &.ı~.~ı 

aate teşvik ediliyor 
Belrin, 22 (A.A) - Alman kadın 

teşkilatı reisi kadınlara hitap ederek boş 
vakitlerinin bir kısmını ziraat işlerine 
hıısretmelerini temenni etmiştir. Bu te
menni bilhassa f ngiliz bombardımanları 
sebebiyle ıehirlerden köylere nakledilen 
kadınlara aittir. 

---o---
YUGO LAV KRALI 
Amerikaya gitti •• 
Vaşington, 22 (AA) - Yugoslavya 

kralı ikinci Piyer Londradan tayyare ık 
buraya gelmiştir. Kralın yanında har:
c!ye nazırı Niçiç te vardır. 

Londra, 22 (A.A) - Vaşingtona va
ran Yugo lavyn kralı Piyer reisci~ur 
Ruzveltlc r,örü cccktir. 

OITAVA, 22 (A.A) - Yugoslavya 
krnlı Piycrin Amerikada iknmetı csmı
sında Ottnvayı da ziyaret edeceği ö 
renilmiştir. 

IR N SAL ll 1942 

RUMENLER VE HARP 
---*·----

Son zafere 
k d d.. ·~ Bobma hadisesi mahkômları a ar ovu- · - ... " 

ecekler Haklarında verilen kara-
u.:enıer-.:-ütteıikleri· rı temyiz edi orlar 

ne sonsuz sevgi ve ş ·· k· 
ra arını bildiriyorlar ••• Pavlofla Kornilof dün temyiz harcını yatırdılar .. 

Bükrcş, 22 (AA) - D. N. B. Ajansı 
bild:riyor : Bükreş şehri Romanyanın 
Bolşeviklere karşı harbe girdiği tarihlıı 
birinci yıldönümü şerefine baştan başa 
donanmıştır. Sokaklar ve mağazalar 
bayraklarla süslenmiştir. Mağazaların 
vitrinlerinde kralın ve hükümet reiS:nin 
fotof,rraflariyle Hitler ve Mussolininin 
resimleri vardır. Gazeteler baş yazıla
rında, eğer Führer 1941 yazınd.ı Avru
panın müdafaası için siHiha sarılmamış 
olsaydı, Romanyanın Bolşevikler tara~ 
fmdan istilasının mukadder bull!llduğu
nu bcPrtiyorlar .. 

SONUNA KADAR HARP 
Milli müdafaa nazın, Kurentula gaze

tesinde çıkan bir makalesinde diyor ki : 
Rumen ordusu ikinci harp senesi esiğin
de kayıtsız ve şartsız, dürüstlükle bü
tün kuvvetlerini ortaya atmıs, büyük 
bir cesaretle dövüşüycr. Ordumuz, düş
man tamamivle ezit=nceye kackr müca
deleye devam edecektir. 

Ayni gazetenin siyasi muhabiri şun
ları yazıyor : Şu fında mi.ittcfik1erimize 
c-evgi ve şükranlanmızı bildirmek iste
ri?- Biz hakkımızı müttef.klerimiz saye
siqde kazandık. Onlar fedakarlık ve gav
retlerimi7i takdir ediyorlar. Bu harp•e 
ilk safta dünvanın en iyi akeri olan Al
man ordusiyle yanyana harp ettiğimiz 
iç!n sevincimiz bir kat daha artıyor. 

---- - ---- -
harbin zaferi 

s •vstimal edil
nı ~ ecek 
----*---

~tNTERBORI B Ş Pl.SKOPO· 
SU 1U_, HITABI 

-*-Londra, 22 (A.A) - Kenterburi baş 
piskoposu Vaşington katedralinde din
lenmek üzere Londra rndyoaunda söyle
diği bir nutukta, Amerika ve lngiltere
nin harpten sonra malik olacakları hu
dutsuz iktisadi tesiri hodbin amaçlar 
için kullanmıyocal.larmı söylemiş ve de
miştir ki: 

- Rusya, Çin. birleşik devletler ve 
büyük Britnnyanın harpten sonra müthiş 
kuvvetleri, nyni zamanda bundan doğa
cak rncsuliyetleri olacaktır. Bir çoklan 
F'ransanın da zaferin tamamlanmaııına 
ve yeni dünyanın kurUlmnsına hizmet~ 
olacl'!ğını fünit ediyorlar. Eğer bu zafen 
başknlar na tahakküm yolunda kullanır
sı!k dü mnnlarımızın seviyesine inmiş, 
davamızın rnnnevi Lımillerini kaybetmi, 
oluruz. Bi7. yalnız kendi hürriyetimizi 
muh faza için değil, başkalarının da 
hürriyetini geri vermek için dövü~yo
ruz. 

iNGİLİZ - SOYT 1ŞBİRLİGİ 

Londra, 22 (A.A) - • Taymis • gaze
tesi baş yazısında Sovyetlcr birliğinin 
hnrptcn sonra haiz olacağı nüfuz hakkın· 
da mütalaalar yürüterek diyor ki: 

So\'yct Rusya güdümlü ekonominin 
inhisar ekonomisi ve otarsi olmadığııu 
mazide ispat etm:ştir. Sovyctler birliği 
c:lahili siyasetin<lcki iktısadi gelişme Ue 
halkın menfaatine istihsal seviyesini art
tırmıslır. Harpten sonra Sovyetler birli· 
v:nin bütün dünyayı rcfa}: ve inkişaıa 
knvusturacak daha büyük bir bırlik te
sisi için yardım edeceğinden şüphe edi
lemez. 
~--- ..,.,.,,,.,-~--

DURU' VE lf~G LIZLER 
(Rn orafı 1 ınci Sahifede) 

makla harbe devam kararından T4": 

azminden hiç bir şey kaybetmedi
ği belirtmektedirler. Hatta bundan 
dolayı lngiliz harp gayretlerinin art
tığını yazmaktadırlar. 

MF..SULLERE CEZA 

Gazetelerin üzerinde durduklan 
en mühim nokta, Libyadaki vazi
yetin artık değişmesi ve bu vaziye
tin mesu1lerine cezalarının veril
mesi noktalarıdır. 

Deyli Telgraf diyor ki: Artık alınacak 
mühim kararlar vardır~ Kahirenin ver
diği son haberde Tobruğun müdafaaya 
muktedir olduğu ve müdafaaya devam 
edeceği bildirildiği halde bundan iki sa
at sonra Tobruğun ani sukutu haberi 
alınmıştır.> 

Taymis vaziyet hakkında diyor ki: 
•Muharebe kaybedilmiştir: fakat zafer 
kaybedilmiş değildir. Şimdi Romeli Mı
sır hudutlarında durdurmak ve batıya 
doğru sürmek lazımdır; fakat bu esaslı 
tedbirlerle mümkündür.> 

FAZLA iTiMADIN FE.NALICI 

Deyli Herald vatanda ların resmi 
mahfillerin eyimserliğine aldnndığından 
bahsederek diyor ki: cFazla itimat, şef
lerimizin iki sene evvel terketrneleri la
zım gelen bu itimat yüziinclen k .> bedil
mis muharebeler vnrdır.> 

Ankara, 22 (Telefonla) - Boaıba ha
disesi mahkfimları haklarındaki kararı 
temyiz i-;in teşebbüslere girişmişlerdir .. 
Pavlofla Kom!lof temyiz istidasım ver
mek üzere maliyeye on lira temyiz har-

cını bugün yatırmışlardır. Mahkemenin 
mufassal ilfimı da hazırlanmaktadır. 
Yarından sonra maznunlara tebliğ edi .. 
lecek, onlar da bir hafta içinde temyiz 
lfıyihalarını hazırlıyacaklardır. 

Dağıtma birliklerine para 
-· --~--------~-·-------------

Ankıua, 22 (Telefonla) - Dağıt-ı Birliklere bir defaya mahsus olmalt 
ma birlikleri te,kili hakkındaki karar- üzere onar lira veriliyor. Ticaret vekale
namenin tatbikine dair talimatname ala- tinin emrine bu husus için 500,000 lira 
kadıı.rlara bildirilmiştir. tahsis edilmiştir. 

··dü leri arasında 
Ankara, 22 (Telefonla) - Emniyet 

müdürleri arasında bnzı değişiklikler ol
muştur. Gaziantep emniyet müdürlüğü-
ne emniyet müdürlüğü ikinci daire mü
dürü Arif, Konya emniyet müdürlüğü
ne umum mü<lürlük şube müdürlerinden 

İzzettin, Hatay emniyet müdürlüğüne 
Erzurum emniyet müdürü Mehmet Ali. 
Trabzon emniyet müdürlüğüne Ankara 
emniyet müdürü Tevfik, Urfa emniyet 
müdürlüğüne şube müdürlerinden Ke
rim tayin edilmiştir. 

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

A vra~a ile f doğrı1 marşandiz 
seferleri de başladı 

İstanbul, 22 (Yerü Asır) -Avrupa ile doğru marşandiz seferlerine de bugUn 
başlanmışbr. Ticaret eşyasını hamil ilk tren akşam hareket etmiştir. Yarın da 
ilk marşandizin Avrupadan gelmesi bekleniyor. 

Resmi fiatlar üzerindeı... pirinç 
alım satımı serbest bırakıldı 

...... ____ ..,.. .. _____ --...-.,_,,,."" .. " ______ , _____ _ 
İstanbul, 22 ( Yeni Asır ) - Ticaret vekfiletinin vi~yete gönderdiği telgrafta 

p!rinçe el koyma mübayaatı hitam bu:duğundan ilfuılanan resmi fiatlar üzerin
den pirinç alım satımının serbest bırakıldığı bildirilmiştir. Telgrafta pirinç nak
liyatına da mani olunmaması ilave edümektedir. 

<.: 

i N Gİ LiZ 
e tarethanesinin gaze-

tecilere ziyafeti.. 
Ankara, 22 (Telefonla) - İngiliz se

fareti bütün matbuat mensuplanna ya
rın ~'tlm (Bu akşam) Ankara palasta 
bir ziynfet verecektir. Ayrıca hir de fi. 
Ilın gösterilecektir. 

--- o- --
YENİ VALİLER-

~ara, 22 (Telefonla) - Tunceli 
vali muavini Feyyaz Tekirdağ valiliğine, 
Hamit Onak Niğde valiliğine tayi.ı edıl
diler .. 

--Vllııllftlf'l«uO ,,,,,.,.,,,.--

A LiYE VEKİLİ 
Çocuk ıslih evinde 
Ankara, 22 (Telefonla) - Adliye ve-

kili bu sabah Çocuk ıslah evine gidere\ 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Bir tahmin 

ra altaSJ 
yamı geldi? 

- *
Mihverin Maltaya hü· 
cum edeceğine ihtimal 

veriliyor 
Londra, 22 (A.A) - Royterin deniz

i ellik muharriri yazıyor: 
Tobruktan sonra sıranın Maltaya gel

diği sanılıyor. Bu adanın denizden ik
mal yollnrı kapanmış gibidir. Adaya 
şimdi ancak hava yoluyle malzeme ve 
ikmal gönderilmekted:r. Bütün müşkül
lere rağmen adaya denizden de kuvvet
ler gönderilmelidir. 

Malta şimdiye kadar 584 düşman tay
yaresi düşürmüştür. Maltadaki kuvv~t: 
lerin Akdenizde bir çok mihver gemısı 
batırdığına veya hasara uğrattığına şüp
he yoktur. ____ .. ___ _ 

A J NTİNDE 
HADİSELER OLDU 
Bounos Ayres, 22 (A.A) - Sesary..ı

dn gençlik teşkilatı tarafından Arjanti· 
nin tarafsızlığı lehinde yapılan bir mi· 
ting esnasında sol cenah partileri mcn
suplariylc arbede çıkmış, bir kaç el s!
lfıh atılmıştır. PoUs 37 kişiyi tevkif et· 
miştir. Bunların 13 ü komünisttir. 

--- o-- -
En b ··yük kinin fsbri· 
k a o ar al ı .. 
Tokyo, 22 (A.A) - Cava adasında 

Banlcy kinin fabrikası devlete devredil
mistir. Senede 400 ton kinin istihs31 
eden bu fabrika dünya ihtiyacının yüz
de doksanını temin etmektedir. 

Ma liye atlı tahsildarıa~ 
ruıa yem bedeli.. 

Ankara, 22 {Telefonla) - Maliye atlı 
tahsildarlarına da ziraat memurlarına ve 
atlı sıhhiye memurlarına olduğu gibi 
hayvan yemi bedeli olarak ayda 15 lira 
verilmesi muvafık görülmüştür. Atı 
ölenlere de maaşlarından müsavi taksit
lerle kesilmek üzere 60 lira avans veri .. 
lecektir. 

--- o- -- .. 
Mesleki t eknik ve öire• 
tim talebesi hakkında-

Ankara, 22 (Telefonla) - Mesle1d ve 
teknik öğretim okullarının talebesinden 
bu okulların öğrebnen ku,-.ılunca notla~ 
n değiştirilecek olanlar hakkında alaka
darlara bir tebliğ gönderilmiştir. Bu ta
lebenin sınıf geçme durumu tetkik cdi .. 
lirken kanaat notlan üzerinde değişik .. 
lik yapılmıyacak, yalnız vasatı notlan 
düzeltilecektir. 

Hindistantla 
---· ·---

Kanlı bir hidise •• 
Delhi, 22 (A.A) - Sir Con Dilin 

umumi karargfilıındaki vazifelerine ilti• 
hak etmek üzere yakında Hindistandan 
aynlacak olan albay Valeri nakleden 
trene şakiler hücum ebnişler ve albayla 
iki subayı tabanca ile öldürmüşlerdir. 

~-~-.a-------
Karşılıklı son İngiliz 
Alman hücumları.. 

Londra, 22 (A.A) - Hava nazır .. 
lığının tebliği: Dün gece bombardıman 
servisine mensup uçaklanmız dü,man 
sulanna mayn dökmü,lerdir. Av uçak
lanmız taarruzi hareketlerde Fransa ve 
Hoilandada hava meydanlanna, demir 
yolu hedeflerine hücum etmişlerdir. 

Evveke bildirildiği gibi hu harekette 
iki düşman uçağı tahrip edilmiştir. Bom 
bardımnn uçaklarımızdan biri geri dön
memiştir. 

ALMAN HOCUMLARI 
Londra, 22 (A.A) - Hava nazırlı

ğının tebliği: Dün gece düşman uçakla
rı cenup lngiltere üzerinde faaliyette 
bulunmuşlardır. Cenup kontluklarının 
bir çok noktalarına bombalar atılmıştır. 
Sovtamptoria yapılan kısa bir hücum es
nasında bazı hasarlar olmuştur. Fakat 
ölü ve ynralı sayısı çok büyük değildir. 

ikisi cenup sahilinde, diğer ikisi ken
di meydanlarında olmak üzere dört düş 
mnn tayyaresi diişürülmi.iştür. 

Berlin, 22 (AA) - Alman tebliği: 
Alman Lombardıman uçakları dün 

cenup İngiltere sahillerinde keşif uçut
ları yapmışlar, tesadüf ettikleri iki düş· 
man denizaltına hücum etmişlerdir. Al
man uçakları memnuniyet verici netice
ler alımık dönmüşlerdir. 

Hollanda snhillerinde mayn tarayıcı
larımız bir hücumda 3 İngiliz hücum bo
tunu batırmııılardır. 

Dün gece lngilterenin cenup batısın• 
dnki hedeflere hücum edilmiş. büyük 
hasar yapılmı~br. 


