
Dağıtma of isi lzmir şubesi açılıyor 

1,5 aside kadar olan zey
. tinyağların satışı serbest 

---*·---
Halbuki hu cins zey-
tinyağları pek az 

Çölde lngiliz askerleri avc~ hattma yayılmış vaziyette * 

R 
. LIBYADA VAZIYET 2,5 aside ka_d_a_r olan 

usya * yağların satışı serbest 

M • h •• bırakılması isteniliyor 

H b• • l ver OD• Faaliyete geçmiş olan dağıtma ofisi 

ar inin umumi merkezi, 1stanbulda ve lzmirde •• ı • M birer dağıtma şubesi açacaktır. Ofis 

Y 
CU erı ısır umum müdürü B. CeLal Tevfik Kanta-

ııdo•• nu·· mu·· ban önümüzdeki hafta içinde şehrimize 
gelecek ve ofisin İzmir şubesini kura-

h d d d caktır. ---* U U un a Dağıtma ofisi kurulunca halk ihtiyaç-
ŞEvKET BİLGL~ lan daha salim bir şekilde tesbit edile---*-- rek temin ve tevzi edilecektir. 

Rusya harbinin birinci yıldöııümüıı· Al f f • · • Ofis umum müdürü halen Istanbulda 

d d 
man ayyare erı lngı· bulunmaktadır ve oradaki teşkilatı kur-

e, ünyanın gözleri yeniden Rusyayn l 
çevrilmiştir. Burada, en büyük '\'e en İZ gerilerine 11e toplu· mak üzeredir. 
kat'i hadiseler bekJeniyor. luJılarına h•'"Uftl edf."01' ~KMEK KARTLARI _._ el' • Izmirde teşkil edilip faı..liyete geçen 

22 haziran 194.1 de, Führer Alman Romel mare.şal oldu.. 191 halk dağıtma birliğinden 1 70 şine 
mi11etine bir beyanname neşrederek or· d.. k k d · ··d·· ı--v .. d 
du1arına Rusya;ra saldırmak için enıiı Berlin, 23 (AA) - Alman tebliği : un a şama a ar. ıaşe ~~ ur ugun e Alman - Sovyet harbinden. bir saknt> 
verdiğini bildiriyordu. Bu beyanname, 

0 
Şimali Afrikada Alman ve İtalyan öncü (Sonu Sahife 2, Sutun 2 de) ---------------

tarihe kadar, iki büyük devlet arasında kuvvetleri Libya - Mısır hududuna var- (rLA 'AL) DiYOR Ki SOVYETLERE GORE mışlardır. AFRiKA HARPLERi :o.. [) : devam eden zahiri dostluğun aldatıcı T obrukta bir düşman topçekerile * ·---
mahiyetini belirtmişti. 5 300 ton tutarında altı küçük düşman * - * 

Filhakika, Ruslar, bu sayede, 21 ay, gemisi batırılmış, bunların içindeki as- M Al S • t l 
Z2günlükbirzamankazandıklanmsöy· kerler esir alınmıştır. ısıra taar manya ıvas opo 
lemekte iseler de, olaylar, bu devrenin Alman ve İtalyan tayyareleri Malta- • • 
kendilerinden ziyade düşmanlarına fay· da bir hava meydanını şiddetle bomba- b h b k 
dah olduğµnu meydana koymuştur. lamı§lardır. k •• • d • • • t k 
Moskova, hodgimca emellere kendim Berlin, 23 (AA) - Alman başku- ruz uza O• u ar ı a- a umı e-
kaptırmıyarak İngiltere ve müttefikleri- mandanlığının bildirdiğine göre şimal 

le mukadderatını birleştirmekte tered· (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) d •ı d 
düde düşmemiş olsaydı Alrnanya te• •• l · zan a ı ır Si me ı· 
=y~::ı!:7~:S:ı:yı::!'etı:::~~ In~ilizler Emde- ru mıyor 
vazenesinde müthiş bir boşluk hasıl ol- -*- --*- *·---
ınıyacaktJ. Sovyetlcr işledikleri hatayı ni bom baladı İngilizler mihuer lıUU• «Har,,e girmelıle hata MüdafilePin yiyeeelı te-
anJaınakta çok geç kalmışlardır. ett·Jı. lşçilePimiz Alman• mJni i .. in 10 bin dönu··m 

Fakat aldanan yalnız Rusya olmamış- * 11etlerinin Kaputzo3•a it .... , ~ 
tır. Almanlar da doğu komşulannın ha· Al 1 h .. doğru yalılqma.sından yaya enıfi isteK eriyle toprağı elımelıte oldulı· 
kiki dunununa ait tahminlerinde aldan- man ar asarın ÇOK, "'İ~rnelidir-» lal'ı ._Udı·pı·li"'OI' .. öıu··ıerı·n -- ld 11 bu mana)'ı ~ılıarıyorlar ::; u ., mışlardır. Rusyaya saldırmağa karar · ..._, O U!!IUftU Vişi, 23 (A.A) - Başvekil B. Piyer Moskova, 23 (A.A) _ Bu sabah ne,-
verdikleri gii.n. Kızılordunun bir darbe- IJildirİ"Ol'lal'.. Kahire, 23 (A.A) - En son alınan Laval radyo nutkunda, son beyanatında rolunan Sovyet teb1'.·gı-· • Dun·· g-ce cen.. 
d tuz b dil ~· · sk • · h'd " haberlere göre Mısır hududunda Sol- F ı · h kk da 1 • e &' e uz e ecegmt. a erı ın 1 amı Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği : ~,.a:~ın gaye erı 3 . ın söz söy e- hede chemmi_yetli hl b. d -· ·klik ol· 
Sovyetler rejiminin inhilali takip ede- Dün gece Emden şehrine düııman uçak- lum, Kaputzo ve HaUayadaki İngi.ı.iz digmı, fakat yapılacak ışleri söylemedi~ tır ç ır egışı 
eeğini ümit etmişlerdi. 22 hazirandan 15 ları tekrar taarnız etmişlerdir. ikamet- mevzilerine karşı düşman henüz taarru- ğini belirterek demiştir l i: m:lfuAFAA ÜMİDİ 
ikinci teşrine kadar zaferden zafere yü- gah semtlerinde bir çok hasarlar olmuş- za geçmem.iştir. Bununla beraber düş- < - Hükümct bir çok meseleleri, bil· Londra 23 (AA) Royt . 
rüy Alın dul b · b R t öl" _,ı_ d man Kaputzodan 18 kilometre mesafe~·c '- · · 1 · • hali .ı;. b rd • · - er aıansı-en an or an ütün eyaz us- ur. u ıı:u..ıdarı az ır. ~assa ıaşe ış ennı. etmee;e mec u u. mn Mosk uh b" • bildiri 
yaya, Ukraynaya hakim olmuşlar, Le· Dört düşman uçağı dii.,ürülmüştür. kadar ilerlemiş bulunuyor. Bu hareket Ve bunun için çalışmıştır. taşe mesele- s· ova m a ın yor: 
ningradı muhasara etmişler, Moskova Ber]jn, 23 (AA) - lngiliz bombar- düşmanın yeni bir taarruz tasarladığını sinl her halde halletmek zorundayız. 'b ıvastopolda durum vahim olmakla 
kapılarına dayanmışlar, Sovyet endüstri dırnan tayyareleri gece Almanyanın şi- göstermektedir. Ekmek tayinini muhafaza etmeğe ve yi- eraber .Ruslar kaleyi müdafaa ümidini 
merkezlerinin büyük Jasmını e1lerine mal. b~tısına hücum etmişlerdir. Tahrip SİDİ AZİZDE (Sonu Sahife 4 Sütun 3 te) ke~emiş)erdir. Bura~ f~ ~kdarda 
reçirmişlerdir. Diinya askerlik tarihinin ve ınfılak ~o.mbalar.ı bilhassa Emdene Londra, 23 (A.A) - Royterln Kahire ' mühimmat ve asker gonderilmıştir. 
en azametli meydan muharebelerini ka· atılmıştır. S1v1l ahali arasında kayıplar hwmsi muhabiri bildiriyor: ( Sahife 4, Sütun 1 de ) 
sanmışlardır. Fakat ne Kızılordu yıkıl- vard~r. ~kametgah mahallelerinde ve Pazartesi günü Seyyar lruvvetleriıniL -
nuş, ne de Sovyet rejimi dağılmıştır. resmı hınalarda has~rlar ol.?1uştur. ile düşman arasında Sidi Az.izde çarpış.. VAŞiNGTON MOLAKATI 

Harbin bu safhası Almanlar hesabına (Sonu Sahife 2, Sutun 1 de) (Sonu Sahife 2, ütun 4 te) ---*' __ _ 
bir sukutu hayal safhasıdır. Hatta B. 

Bitler bu hayal sukutuna temas edeu SON s E AJ VAZI• ET G •• •• 1 
bir nutkunda Sovyetlerin dev kudretini A oruşme er 
tahminde hata edildiğini itiraf etmiştir 

::d:~:=ı~!:::~~u~s:=~;~~~~!: Mı.hverı·n K · ı k d lı sona crdı· mıştrr. MuzaHer Alınan ordularının ana . a a ar "" 
Rusyada Nap<>lyonun miithiş akibetiyle . ~ 
karşılaşmalarına ramak kalmıştır.. Al· k ~ -*
manlar ümitlerini eriten karanlık gün · sar ması ı·htı·n alı· azdır 
ler geçirmislerdir. Ruslara gelince üıni• 
ettikleri neticeyi almamış olmakla be· 
raber düşmanlarının harp makinesine 
yıpratıcı darbeler indirdi.k1eri, kış mev· 
siminde kadrolarını yenilemeğe ve ka· 
yıplarını ikmale muvaffak olduktan 
söylenebilir. Salahiyetli İngiliz wahfiJie
l'i bugünkü Kızılordunun 22 haziran 911 
deki Kızılordu~·a her bakımdan üstün 

, olduğuna kanidirler. Göriiliiyor ki Al· 
ınanlar Rus ejderini ikinci defa olarak 
'karşılannda bulmaktadırlar. Ör.ümüz· 

<Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

Radyo gaz~tesine göre Libyada çekil
mekte olan Ingiliz kuvvetlerini takip 
eden mihver kuvvetleri Kaputzo ve Sol
lum yakınlarında görünmeğe başlamış
tır. Kahireden bild!rildiğine göre de 
mihver ricat eden lngilizlerin arkaları· 
na paraşütçü kuvvetleri indirmektedir .. 
Mihverin bu hareketlerinin kanala ka
dar uzatılıp uzatılmıyacağı hakkında bir 
çok rivayetler dolaşıyor. Fakat İngiliz 
kuvvetlerinin hakiki durumu henüz be-

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

1 nr~kıltınm intikal ettiği Libya - Mısır hududmıu ve 
kanal sahasını DÖsteriT harita 

SOND KİKA 
••••••••••• 

Libya taarruzu ve 
1'ürkiye - Almanya 
ticaret muahedesi 

---*·---
Londra, 23 (A.A) - Taymis gazetesi 

diyor ki : cLlbya taarruzu Almanların 
Türkiye ile ticaret muahedesi yaptıkları 
ve İspanyol hariciye nazın Serano Su
nerin Romaya davet edildiği zamana te
sadüf ettirilmiştir. Türkleri gafil avla
mak mümkün olmamış, Serano Suner
den de beklenen netice alınamannştu·, 
sanılıyor .. 

Mısır hududunda muharebe eden İn
gilizler ayni zamanda Mısın da müda
faa ediyorlar demektir. 

Mısır maliye nazırının istifası ancak 
dahili bir meseledir ve Nahas paşa ka-
binesini sarsmamıştır. Nahas pa~a kabi
nesinin arkasında V aft partisi vardır.• 
ıc:o::r.rJ"J"J"~J"..r..C--J".Q'~J.)'"~ 

~J"J"~~J"-crJ"~~A 

Bulgar Karalı Boris bir törende 

* 
ar kab·nesi 

isttf a etti, 8. 
Filof yiı~e 
başvekil 

-*SolJPanyada ilıl nazıl'· 
dan istizahlaP yapıldı.. 

Sofya, 23 (AA) - Sobranyanın 4 iin
cll olagan üstü toplantısı öğleden sonra 
yapılmıştır. Başvekil B. Filof dahil ol· 
duğu haJde bütün kabine Azası hazır 
bulunuyordu. Bütün mebuslar da gel
mişlerdi. 

B. Filof kral namına celseyi açtıktan 
sonra kabinenin istifa ettiğini ve yeni 
kabineyi teşkil vazifesinin yeniden ken· 

(Sonu Sahile 2, Sütun 1 de) 

İlıinci cephe hafılıında 
ne lıaPar 11erildi{li 

IJflinmiyoP .. 
Vaşington, 23 (A.A) - Çörçil - Ruz

Yelt konu~aları sona erdiği şu anda 
çok ehemmiyetli bazı kararların ve bu 
arada açılacak yeni cephe komutanlığı
na k!min tayin edileceği hakkında bazı 
tedbirlerin alındığını gösteren belirtilet 
vardır. 
Vaşingtonda bazı müşahitlerir. zan

nettiğine göre Libya haberleri ikiuc: 
cephe üzerindeki planlarda değiş:klik 
icap ettirecek ve Mısırın, Süveyş kana
lının ve orta şark dolay !arının nıüdafa
ası için daha büyük bir kıta yığınağı ya· 
pılmasmı icap ettirecektir. 
Diğer bazı müşahitlerin mütalaasına 

göre ise Libya durumu iklııci cephenin 
kurulmasını çabuklaştıracaktır. 

•:~_.a_J_a_•-•-•-11-•-·-a-•-••1 
ltalyanlar Kara-
dağda pek sıkışık -·- l Londra, 23 (A.A) - General Mi-

hailoviçin karargMundan Londrad.a
ki Yugoslav mahfillerine haberler 
gelmiştir. Bu haberlere göre Kara
dağda Mussolinin!n son iki istihkArru 1 
da tehdit altındadır. Milliyetperver- i 
ler Podgoriçayı ele geçirmişlerdir .. j 
Lubliyana da 15 bin k.i§ilik bir kuv- i 
vet tarafından alınmıştır. _ 

l -·-· .. ·-·-· . --·- _.., 
Almanlara göre 1 

·-11-1_1_ -·-· -A-lmJı 1-ll't<t 

Sivas opo
un alınma
sı ·yakın 

---*'---
Güç şartlı savaşlar· 
da yeni istihkamlar 

zaptolundu 
-*

Rusların Azakta asker. 
çıkarına teşebbüsü, 
Harkol ve Volkhorta 

taarruzlar püskürtüldü 
Berlin, 23 (AA) - Tebliğ: 
Sivastopol istihkamlarının şimal kıs

mında ve Savernaya koyunun şimalinde 
bala tutunan düşmanın son kısmı da çev 
rilmiştir. Sivastopol cephesinin diğer kı~ 
sımlarında güç arazi şarlanna ve müda~ 
faa tertibatına rağmen bir çok istihkam
lar ele geçirilmiştir. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

Rusya. içerlerine doğru ilerLeyi§ 

'-" - _,_,_:! ___ ,_ -·-·-·-·-·-•-ı• 
B. Hitler, Lava)a 
teşekkür etti 

Pransadan 30 bin 
vagon istiyor .. 

Londra, 23 (A.A) - Vişiden geleo 
haberlere göre Hitler Lavale gön
derdiği mektupta işçi tedariki dola
yısiyle kendisine teşekkür etm.iştiı-. 
Hitlerin Fransadan bir mikdar lo

komotifle 30 bin vagon istediği habet 
verilmektedir. 
•·-•-a-DM -a a-•-a-•-•-a-r•ı-+ 

RUSYADAKI KAVI PLAR 
~~--.. ·~-~~ 

'"Mosk<;>va,, 
nın verdiği 
rakamlar 

-*-Alman Jıayıpları: ıo mil· 
yon in.san, 35500 top, 20 
bin tanlı •• Rus lıayıpları: 
4,S milyon insan, 22500 

top, JS bin tanlı-
Moskova, 23 (AA) - Sovyet ha

berler bürosu bildiriyor : 
Bir yıllık harp içinde Almanlar ôli.i 

ve yaralı olarak en aşağı 1 O milyon in• 
san kaybetmiştir. Bu müddet içinde Rus 
kayıplan 4,5 milyondur. 

TOP VE TANK KA YIPLARl 
Ayni zaman içinde Almanlar 35.500, 

Ruslar 22,500 top, Almanlar 20,000 
tank, Ruslar da 15,000 tank kaybetmiş
lerdir. 

Y ARALJLARDAN iYiLEŞENLER 
Sovyet yaralılarının yüzde yetmişi iyi. 

leşmiş ve tekrar orduya iltihak etmiştir. 
Alman yaralılannın ancak yüzde kırkı 
iyi olabilmiştir. 

NETiCE ... 
Buna binaen Alman ordusu geçen seo 

neki taarruz kabiliyeini elinden kaçıT
mış bulunmakadır. 



-
ŞEHIRHADE LBRil us ya 

• ar n n 
Yıldönümü 'l'arihi Roman Yazan: Şahin AJıdııman 

••• 100 ••• 

Şüphesiz artık ölüyordum! 
Farelerden biri JıuJağımı ısırmıştı, elimi Jıaldırıp 

onu Jıovacalı Jıal~e değildim .. 
Üzerimde fareler geziyorlardı. Ben disine gelebilir .... 

bunu h~eltiğim halde elimi kımıldata- Bu sözleri söyleyen adamın yuzune 
rak onları kovmağa muktedir olamıya- baktığım vakit onun Sunturlu BE'la ol
cak derecl'<ic kendimi nciz, dermansız duğunu tanımakta güçhik çekmemiştim. 
buluyordum. Hatta bu yaramaz mahluk- Acaba TurP.ut !'i'İS de burada mı idi? .. 
lardan birisi birden bire kulağımı ısır- Yeniden ctrafıma göz gezdirdim Türk 
dı. Ona karşı da hiç bir şey yapamadım. deniz kahr.ımınını etrafımı saran adam-
Yavaş yavaş bütün duygulanm sön- ların arasında göremedim ... 

meğe yüz tutmuştu. İşte hiç şUphe yok, Bakır hır tnsın iç~nde et suyu getirdi-
artık ölüyordum... ler. Bana masaj yapan adamlar kollarım-

Faknt oh, bu ne tatlı bir ölümdü' Ka- dan tuttular. Yattığım yerden beni kal
famın içinde sönmek üzere bulunan bir dırdılar. Arkama yastık koydular. Bu 
ışık gibi hafif bir şuur aydınlığırıdan baş- suretle olurmağa muvaffak olabildim. 
ka bende bir şey kalmamıştı. O da sön- Sonra biric;i tası elin<' aldı. Dıeeri de 
mt>k üzere bulunuyordu... kaşıkla bana et suyunu içirmeğe başla-

V c nihayet söndü. Şimdi benliğim dı ... 
sonsuz bir karanlığın arasında tamamiy- Yavaş yavaş hem şuurumun, hem de 
le kaybolmuştu. dermanımın artmağa başladığını sezi-* yordum. 

Turgut reis beni aç, susuz bırakarak ömrümde ai,'Zlma koyduğum en nefıs 
mutlaka öldürmeğe karar vermiş bulu- yemekler bile şimdi içtiğim bu sıcak et 
nuyordu ... Fakat insan çok dayanıklı bir suyu kadar bana tatJı , lezzetli gelmemiş
mahlukmuş! .. Belki de dört, beş günden ti ... Bakır Uısm içindeki et suyu çarça
beri ağzıma bir lokma su ve bir lokma bu'k bitmiştı O dakika da kıtlıktan çı
ekmek bile koymadığım halde şuurumu kan bir adam gibi müthiş obur kcsilmiş
hı.ila muhafaza ediyordum. tim. Et suyu bittikten sonra yanımda 

Lakin neticede bendeki hayat kudreti duran Sunturlu Bela yüzüme bakarak 
azaldıkça azaldı. Nihayet iş öyle bir rad- bana dedi ki: 
deye geldi ki humma nöbetine tutulmuş _ Şimdi nasılsın bakalım? .. Bir az 
bir hasta gibi sayıklamağa başladım. iyicesin. değil mi? .• 
Bundan sonraki hayabm bir kabustan _ Kamım henüz doymadı. Aynı uı
Carksızdı!.. En son olarak hayatımdan manda susuzluktan içim yanıyor .. Bana 
ba'kiye kalan cUz.'i bir ışık ta yanmağa bir bardak su daha veriniz. .. 
devam edemiyerek birden bire söndü 
ve ben derin bir baygınlığa tutuldum. 

Ne kadar müddet baygın kaldım, bu
nun hiç farltın<1a değilim. 

Gözlerimi açtığım vakit kendimi çok 
rahat bir vaziyette buldum. Boşlukta se
rin, tatlı bir rüzgar esiyordu. Güneşin 
nurlariyle bezenen ortalık apaydınlık 
bulunuyordu ... 

O dakikada öyle sandım ki ben ö1dük
ten sonra tekrar dirilmişimL Şüphesiz 
~ benim gUnahlanmı affetmiştir! İş
te cennette bulunuyordum! •• 

Fakat şimdi ben cennette isem yanım
<ia Huri kızlarının da bulunması lazım 
gelecekti. Gözlerimi büsbütün açarak 
etrafıma baktım! 

- Şimdi bundan fazlasını sana ver
mek münasip olmaz. Seni Turgut reis 
görmek istiyor. Nasıl, onun yanına va
racak derecede kendinde bir kudret bu
luyor musun? •• 

Acaba Turgut reis beni ne yapacaktı? 
Zihnim o dakikada tekrnr alt üst olmuş
tu. Korku damarlarım yeniden harekete 
gelmişti. İçimden kendi kendime: 

- Eyvah!.. dedim, artık bu sefer 
ölümden yakamı kurtnr::ımıyacağım!.. 
Turgut reis muhakkak beni astıracak! 
Bunun için beni yanına çağırıyor!.. 

Fakat ölümden korktuğumu Sunturlu 
Belliya sezdirmek istemediğim için ken
dimi metin göstermeğe çabalıyarak kuv
vetli bir sesle cevap verdim: 

- Reis nerede bulunuyor? .. Onun ya
nına gitmeğe hazırım ... 

Ve ayağa kalkmak için yerimden kı
mıldanmak istedim. Fakat değil yürü-

Eski yıllara ait 
ha baş tohu
mu ihracatı 

·---*---
30 haziran alııamına 
lıadar müracaat 

etmelı lôzım .. -·-Ticaret vekUletinden İzmir mınta~:ı 
Ticaret müdiirlüğüne gönderilen bit? 
emirde, ellerinde 1941 ve daha evvelki 
seneler mahsulü haşhaş tohumu mevct:.t 
olup ta ihraç etmek istiyen1erin nihayet 
30 hazir.ın 1942 akşamına kadar İhracat 
baş kontrolörlüğüne bir beyanname iie 
ıniiracaat ederek çuvallıyacakları mal
Inrını miihürletıneleri lüzumu bildiril
miştir. Aksi takdirde bu gibi malların 
ihracı sırasında 1942 mahsulü jçin tesbit 
edilen nzami ihraç fiyatı rejimi tatbik 
edilecektir. • 

---o---
Elelttrot ihtiyacı 

İstanbuldan bir firmanın Almanyada!l 
elektrot ithal etmeğe teşebbüs etme.;i 
üzerine Ticaret vekaleti elektrot :lıtiyn· 
cıru tesbitc başlamıştır. 

Elektrot, grafit çubuklar ve plaklar, 
elektrot kömürü, alominyum enodlar, 
elektrik ve cihazından İzmirin senelik 
ihtiyacı ticaret odasınca tcsbit edilerek 
Ticaret V ek!ıletinc bildirilecek tir. 

Bütün memleketimizin ihtiyac;na ait 
sipariŞJer top1u bir surette yapılacaktır. 

---o---
DR. BEBCEr UZ 
SEBRiHiZDE-
Denizli mebusu doktor Behçet u~. 

Büyük Millet Meclis:nin yaz tatili mü· 
nasebetiyle şehrimize gelmiştir. 

---o---
LİSE KAMPLARI 
VE İM7'İHANLARI 
Liselerin l ve 2 inci sınıfları tale~

sine ait askerlik kampları nihayet bul
muş, talebe Atatürk heykeli önünde bir 
geçit resmi yapmış ve heykele çelenkler 
konulmuştur. Son smıf talebesinin de 
kampları 3 temmuz tarihinde başlıya
caktır. 
İMTİHANLAR 
Liselerde olgunluk imtihanları başla

mıştır ve bu hafta sonunda nihayet bu
lacaktır. 

:Aman Yarabbi! .. Kollan sıvalı, iri, 
§işkin pazılı bir kaç adam benim göğsü
mü, a1nmn ve ellerimi muttasıl u~ 
ruyorlardı ... Bir gemici de elinde tuttuğu 
bir şişeyi burnuma yaklll§tırarak içinde
ki keskin kokulu bir mayün rayihasım 
bana koldatmağa uğraşıyordu_. 

meğe, ayağa kalkmağa bile bende ikti- ---0---
dnr bulunmuyordu. İlıi Orman :yangını 

:Yavaş yavaş aklım başıma gelmeğe 
başlamıştı. O dakikada içimde, günlerce 
susuz kaldığım için müthiş bir hararet 
'duyuyordum ve mezardan gelir gibi ga
yet zayıf hasta bir sesle: 

- Su! •• Bana bir bardak su veriniz! 
ölmilşlerinlzin canı için!. diye inledim. 

Kalın, korkunç bir ses: 
- Faila su vermeyiniz ... diye emretti, 

şimdilik ufak bir fincanla su veriniz bu 
kadar kAfi ... 

Bir fağfur fincana suyu koydular. Ba
na uzattılar. Yerimden kalkmağa değil, 
kıınıldanmağa bile iktidanm yoktu. 

Fincanı dudaklarıma yaklaştırdılar. 
l\.ncak yarısını içebildim. Mütebaki.si 
yere döküJdU. 

Sonra yine aynı sesin yanı başımda 
gürlediğini işittim: 

- Şimdi buna bir tas et suyu veriniz. 
Bir haftadan beri ağzına bir lokma ek
mek almadı. Bunu içerse büsbUtün ken-

INGILIZLER EMOENI 
BOMBALADI 
(Ra tnrah l ind Sahifede) 

Londra, 2 3 (AA) - Rf'smen bildi
rildi"ine göre İngiliz hava kuvvetleri 
dün Emdene taarruz etmiştir. 6 bomba 
tayyaremiz kayıptır. 

DICER TAARRUZLAR 
Londrn, 23 (AA) - Resmen bildi

rildi';ine göre lngiliz av uçakları bugün 
şimal Fransa ve Belçika üzerinde uç
muşlar, bomba tayyareleri de Dünke ·k 
üzerine bombıılnr atmıştır. Bütün uçak
larımız üslerine dönmüştür. 

---o---
SOBRANYA TOPLANDI 

(Baştaraf1 l ind sahifede) 

disine verild:ği ııi bildirmiş ve yeni kabi· 
ne azasını meclise takdim etmiştir. 

Reis Knlkof, ikinci reis Znharyefin ti
caret nazırlığına geçmek üzere istifa 
ettiğ"ni bildirmiştir. 

İktisat nazırındnn iaşe meselelerine 
ve maarif nazırından öğretim işlerine 
dair istizahlar yapılmıştır. Bunlara gele· 
cck celselerde cevap verilecektir. 

Meclis yarın yine toplanacaktır. 

Bunu gören Sunturlu Bela bir az. ön- Kemalpaşa kazasında Ören köyü ci-
ce vücudumu uğuşturnn gemicilere işa- vannda San kaya devlet ormanında 
ret etti. Bunlardan birisi sağ koluma, yangın çıkını~ halkın ve janda.mı&nln 
öteki ele soluına girdi. Yapl1an bu yar- gayretile söndürülmüştür. Yangında 
dım sayesinde yerimden kalkarak iler- 1 300 meşe ağacı. 32 4 kental çalılık yan
lemE'ğe muvaffak olabildim.- mıştır. Yangının 1 7 ya.şındlii çoban 

Güvertede yava~ yavaş yUrümeğe baş- Mehmet Alinin ihmalinden çıktığı söy-
ladık. Yenmektedir. 

Turgut reisin kadırgası ~nsuz suların * Bomovanın fşıklıır köyü civarında 
ortasında büyük bir hızla uçuyordu. Ar- Arap deresi mevkiinde sahipli araz.ide 
kamızda diğer bir gemi daha vardı. Bu yangın çıkarak 4 saat devam ettikten 
geminin Civani kaptanın malı olan Kır- sonra söndürülmüştür. 300 dönümlük 
langıç olduğunu derhal tanımıştım. Gül- arazi dahilindeki fundaLJdar1a 80 zey
le isabet elmesf neticesinde kırılmış olan tin ağacı, bir miktar armut ağacı ve l SO 
direğini Türkler tamir etmişlerdi. Şimdi çam fidesi yannu~tır. Yangın, iddiaya 
bu geminin direğinde, Vent>dik Cümhu- göre, burada çalı~n işçilerin dikkatsiz
riyeti bandırasının yerinde şanlı Türk liklerinden ileriye gelmiştir. 
sancağı dalgalanıyordu ve onu \.ullanan ---o---
adamlann T"ürk denizcileri oldı.:i!unu, Hatay oteli davası 
bunlann başlannda bulunan büyük ka- a...us.-.u Jı_.'Ue~ 
vuklar anlatıyordu. HKHn... u. -.•-

- BiTMEDİ - Basmahanede Hatay otelinde iki müş-

OAGıTMA OF .Si IZMIR 
ŞUBESi AÇILIYOR 

(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

temmuz ve ağu tos aylarına ait ekmek 
kartları teslim edilnü~tir. Birlik idare 
heyeti reisi ve azaları imza mukabilinde 
ekmek kartlarını almışlar ve hemen ma
hallatta evlere teslim etmeğe başlamış
lardır. Kart tevziatmın şehrimizde bu 
hafta sonuna kadar ikmal edileceği tah
min edilmektedir. 

Birlikler bilahare mayuı ve haziran ay
larına ait kart kuponlarını iaşe müdür
lüğüne teslim ederek hesaplarını kapa
yacaklardır. 

Vil..A YEITEKl TOPLANTI 
Bugün vilayette vali vekili B. Nuri 

Atayın reisliğinde zeytinyağı komisyo
nu bir toplanh yapacaktır. Malum oldu
ğu üzere vilayet dahilinde mevcut ve sa
bunluk olarak beyan edilmi§ olan yağ
lnra kiinülen evvelce el konulmuııtur. 
Bu yağlar halle ihtiyacı için sabun imal 
edilmek üzere vilayet dahilindeki sabun 
fabrikalarına gönderilecektir. 

terinin otel kasasına tevdi ettikleri 8900 
liranın çalınması üzerine otel idare me· 
muru Abdülkadirin 11 ay hapsine, otel 
sahibi Beşirin mesulü bilmal sıfatiyle 
çalınan paralan ödemesine karar veril
mişti. Temyiz mahkemesi a51iye mahke
mesinin bu kararını tasdik etmiştir. 

--ll:JllWlc ,,__WOWl/fl/lll--

ZABIT ADA 

iki feci tren ka
zası oldu 
---·---

BiP ~ıılı pa~aıandı, 
birinin de bileği Jıesfldi 
Dün Alsancak - Ödemiş seferini ya

pan 1305 sayılı kaiar Çatal istasyonu ile 
Derebaşı arasında seyrederken ray üze
rinde bulunan bir şahsı parçalamıştır. 

Verilen beyannamelerde bir buçuk 
tUide kadar olduğu gösterilen yağlann 
satı~ serbest hırakıhnıgtır. Beş asitli lam
pant yağlar idrojene yağ imalinde 1ı:ul

ti'o:ı:;-:;-~o=ccocccocc::ıocc:ıoocococo°'' lnnılmak üzere T uryağ müessesesine tea-
~ .C' Bm edilecektir. 

Tahkikata nazaran parçalanan şahıc; 
Bayındırlı Koca Bıyık oğullarından do · 
kuz yaşında Hüseyin Bozkırdır ve yo
rulduğu için iki ray arasına yatarak 
uyumuş, bu yüzden trenin geldiğini işi
tememiş ve trenin altıncl:ı kalarak par
çalanmıştır. 

Kaza tahkikatına adliye<:e el konul
muştur. ~ ' .. ii z t" 1 b i r k arar y ukandaki ölçü haricinde kalan ve 

Manifaturacılar öğleS 
tatili yapıyor.. 1 

.İzmir ııcrnkende mnnifaturacı1an· ~ 
nın sıcakların tahammül fc:rsa bir S 
halde bulunması hasebile Ankara ve S 
f stanbuldn tatbik cdücn şekilde oJ- § 

S malı: üzere aralannda kararlaştınla· 
§ rak 22 G/!142 den J/9/942 ye kadar ~ 
§her giin öğle Üzerleri saat 1%.30 dan 

114.30 n kadar mağaznlarıru kapalı R 
tutacaklardır. li 
;o-..r..r..r..o-..r.r.r~..c;=c-cac;acc;cccc8 

evvelce serbest bırakılan yağlara dev
letçe el konulmu~tuT. Ancak 26 nisan 
tarihine kadar satııı yapılmı~ ve İzmir 
haricine gönderilmiıı olan yağlar hu 
hükmün haricindedir. 

Şimdi ort.,da mühim sayılan bir nok
ta vardır : Halka ihtiyacı için satı~ ser
best bırakılan yağlar bir buçuk aside 
kadar olan yağlardır. Halbuki piyasada 
bu cins yağlar pek azdır. Bu itibarladır 
ki iki buçuk aside kadar olan yağlann 
satı11ı serbest bırakılması istenmektedir. 
Bugünkü toplantıda bu hususta bir karnr 
v rilecektir. 

İKİNCİ KAZA 

Baı;mahanede bir tren kazası olmu~
tur. 

Basmahaneden sabahleyin saat 8 25 
te hareket eden Aafyon katarının en ar
kasına takılan bir vagonda :})ulunmakta 
olan Zugori Marya adında 4 yaşında bir 
çocuk, trenin hareketinden evvel baba 
sının gelmes:ni iki vagon arasında bek· 
lerken tren hareket ctm~, zavallı çocuk 
raylar üzerine düşmüş ve eli bileğinden 
kesilmiştir. Yaralı hemen hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınmı§tır. 

""I~· ............ _,,_, .. .. 

- Alman ticareti 

Sehrimizden de 
~ 

mal. alınaeak 
Ze~tinyağı, palamut ve palamut hiilôsası mad· 
deleri satışlarının hararetlenmesi belıleniyor-

Son defa imzalanan 55 milyon lira de
ğerinde ticari değişmelere dair Alman 
Türk ticaret anlaşmasının lam mebıi ve 
tBtbikata ait talimat ticaret vekaletinden 
mıntaka ticaret müdürlüğüne gönderil
miştir. Bu anlaşma hükümlerinin tatbi
katına mıntaka ticaret ınüdiirlüğü neza
ret edecektir. 

55 milyon liracfan ibaret olan Devlet 
mubayaalarının büyük bir kısmı İzmir· 

den yapılacaktır. Bu itibarla zeytinya[!ı, 
palamut, palamut hülü.sası gibi madd~ · 
lerfn satışlarında bir hareket başlaması 
mümkün görülmektedir. 
Anlaşma mucibince fiyatlar karşılıklı 

olarak tcsbit edilmiş bulunmaktadır. Bu 
suretle satışların tesbit edilen fiyat1aı 
çerçivesi dahilinde daha kolaylıkla ya
pılacağı uınnedilmektedir. 

.. ,ol inşaatı devaw eaecek 

Tepecikte ve yukarı ma
hallelerde yol yapılıyor 
repecilı pazarı ve Hatay caddesi cioarındalıi 

IJazı yollar ısı alı edileceıı ••• 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün öğleden evve~ refakat.inde belediye 
mühendisleri olduğu halde Tepeeı.1c sem
tine giderek 942 mali yılı belediye büt· 
çcsinden bu semtte yapılacak yolları 
tetkik etmiştir. Mühendisler ilk planda 
inşa edilecek dört yolun döşeme mev
zuunu ctüd etmişlerdir. Bu yollar en 
kısa bir zamanda inşa edilecektir. 

Belediye ayni zamanda Tepecik pa· 
zar yerini de ıslah edecektir. 

DİÖER İŞLER 
Belediyemiz 942 mali yıh içinde mu

tat yol faaliyetine devam edecektir. 
Şehrin yukarı mahallelerinde yeniden 

bazı yollnr inşa edilecek:, bazı yollann 
taş döşemeleri de esaslı surette tamir 
edilecektir. 

Hatay caddesi beton bir yolla mükem
mel bir hale getirilmiştir. O civardaki 
diğer bazı yollar da tamir ve ıslah edi· 
lecektir. Karantina semtinde de iki yo
lun inşası için etüdler yapılmaktadır. 

___ * __ _ 
(Baş tar ah 1 inci Sahil ede) 

deki aylar içinde 1!)41 deki gayretlerini 
dnha ıniithi~ ölçiide tekrara mecbur ola 
caklardır. 

Halbuki Almnnyawn kudreti geçen 
scne1i kudretinin ayni olduğu fanedil· 
sc bile gerilerini göz hapsi altında tutan 
Anglo Sakson aleminin baskısı lmt Jrof 
artmıştır. Alman başkumandanlığı. 
Anglo Saksonlann nasıl bir sürpriz ha· 
zı.rladıklanna henüz ,'Dkıf değildir. Bü· 
tün bunlar Doğuda Alma.ıı h:ımlesiniıı 
hızını gev ctecck şeylerdir. 

Bitaraf askeri münekkitler derhal bii· 
tün cephc)·c ya),Jaru olan büyük Al· 
man taarruzunun ilkönce Bjevden Ta· 
ganroga kadar uzanan cephe ~o 
yapılmasını muhtemel cörmekudirlp •. 
Bu takdirde Ahnanlann en büyük be· 
dcllerini yine Kafkasya teşkil edecektir. 

Bir İsveç gazetesinin Berlin muha)İ· 
ri ise, Alman knynaklanndan aldığı m:ı 
lumata atfen bu defa Alman ba~kuman· 
danlıi:'lnın biiyük nrnzi kazanç1anndan 
ziyade Rus ordularını yıpratma), bed'!t 
tufan bir tfıbiyc takip edeceğim bildir· 
ınektedir. Yıpranma harbi bir m~'?.i 
harbine inhisar edecekse Alman\arm 
hüyiik hareket harplerinin kend.ilerin<' 
bahş<'ttiği üstiinlükten vın geçecekleri 
zannedilemez. ller halde doğuda harbin 
bir kasırga mahiyetini alatağı günler 
gelnıiştir. . 

ŞEVKET 811.GİN 
---o---

Hatavda ~vve-lce ya-
pılan borçlar 
---*---

Ankara, 2 3 ( HUAUSi ) - Halayın 
ıına yurda ilhakından evvel veri.lıniş 
mahkeme karaTlarının infazı şekli hak
kındaki kanuna ek kanun bugfin resmi 
gazetede intişar etmiştir. Bu ek kanun 
mucibince 2 3 temmuz 1939 dan evvel 
alınmış ve mevzuu Türk altını olan akit
ler ya Türk altını olarak, yahnt ta hfr 
Türk altınının Tesmİ muadili olan 925 
kuruş üzerinden ödenecektir. 

Buğday ve arpa 5,5 Cuval arpa- iki bank~~-;;;~erma· 
~etiriliyor ya el konuldu veleri artırıldı -·----*---

Şf MDIDEN «200)) TON BUG· 
DAY GETİRiLDi 

-*-Buğday ve arpa satın almak iizere 
Tire mıntakuma bir ekip gönderilmiıJ
tir. Tirede hasat başlamıştır \•e şevkle 
devam etmektedir. 

Vilayetimizin diğer yerlerinden mu· 
bayaa edilen arpalar ve buğdaylar iz
mİTe getirilmektedir. Şehrimize varan 
buğdayların miktarı 200 tonu bulmu!}· 
tur. 

Torbalıdaki mahsulün yansı şehrimi
ze getirilmiştir. Kalan kısım da getiril
mek üzeredir. 

---o---

AFRiKA HARPLERi 
-*-( 8qtanfı 1 inci Sahifede) 

malar olduğundan bahsedihnektc-dir. 
Kaputzo kalesinin şimal batısında bu

lunan Sidi Azizde bir iniş alanı vardır. 
MISIR HUDUDUNA DOÖRU 
Düşman dün gece Tobruğı.m doğusu

na doğru ilerlemekte ve çekilmekte olan 
kuvvetleri iz'aç için gerilerine paraşüt
çüler indirmekte idi. 

TOBRUKTA NASIL MUVAFFAK 
OLDULAR? 
Kahire, 23 (A.A) - Alman1ann Tob

ruğun iç kısmına paraşütçü indirerek 
muvaffnkiyet elde ettikleri bildiriliyor. 

Dün akşama kadar mihver kuvvetle-
ri Mısır hududuna yaklaşmış değildiler. 
CENUBİ AFRİKA KITALARI 
MISIRDA .. 
Pretorya, 23 (A.A) - Cenup Afrika 

ittihadı lıükümet reisi mareşal Smut, 
cenubi Afrikalı askerlerin Mısırda mev
cut olduğunu ve bir kısım cenup Afrika 
askerinin de Mısırda talim ve terbiye 
edildiğini söyledikten sonra demiştir ki: 

cı - Bölgemizin şimal Afrilt3ya gön
dereceği diğer Afrika lotalan Mısırda
dır. Bu kuvvetler Mısırın müdafaasında 
ve Libyanın tekrar işgalinde çalışacak
lardır.• . 

ROMMELIN DURMIY ACACI 
SANILIYOR. 
Londra, 23 (A.A) - Deyli Ekspres 

gazeteai. muharebenin Mısıra k.ar11 ta
arruz şeklinde devam edeceği veya du
raklayacağı ihtimali üzerinde diyor ki : 

« Sidi:ıziz hava meydanı dün geceden 
beri düşman elindedir. Rommelin ne pa
hasına olursa olsun Mısıra yürüyeceği 
ve fırsatlardan faydalanmak için duralt
lamıyacağı sanılıyor. 

Sidiazizde bir hava meydanı vardır: 
burası bilhassa Tohruğa doğru götürü
len ve Mersa Matruhtan gelen ek ıimen-

* BiR MANIFATURACI MAH· 
KEMEYE VERiLDi 

-*-Pmarha§ı köyü halkından Ali Duran 
adında biri, kendisine ait tek atlı yük 
araba.<;ile Karşıyakanın Ahırkuyu mev
kündc Kadir kahyanın bq bnçuk çuval 
arpasını alarak PmarbaşL 1'.öyüne nak
lederken yoMa tutulmuş, kaçırmak is
tediği iddia olunan arpalar zabıtaca 
müsadere edilerek topıak mahsulleri 
ofisine teslim edilmiştir. 

BUCALI BiR MANiFATIJRACl 
MAHKEME.DE 
Bucada Selvili sokakta 15 sayılı evde 

oturan ve ayni yerde manifaturıu;ılık 
yapan Hasan Uyarın dükkanına kaput 
bezi aatın almağa Kiden miiJterilere beı 
ohnadığı cevabını verdiği şikayet edil
mlftir. Bunun üzerine fiat mürakahe me
murları dükkanda araştırma yapm!1lar. 
beş buçuk top kaput bezi bulmuşlardır. 

Huan Uyar mal saklamak madde
sinden adliyeye verilmiştir. 

B. Şevlıet Kendirci 
Mahfıfim oldıı.. 
Sicim ve kınnap ticaretile iştigal eden 

Şevket Kendircinin milli korunma mah
kemesinde mevkuf en devam eden du
ru~sı nihayet bulmuştur. 

Suçlunun, kendisine alıcı sıfatile mü
racaat edenlere dükkanında mevcut kı
napları satmamak suretile satıştan im
tina ettiği anlqılarak 6 ay müddetle 
hapsine, 1 000 lira ağır para cezasile tec
ziyesine, mevcut takriben 6000 liralık 
kınapların müsaderesine, . ticaretten 
menine, dükkanının kapatılmasına ve 
dük.kanına ihtikar yaptığını gösteren lev
ha asılmasına, hükmün gazetelerle ilani
Je mahkeme ve ilan masraflarının ken
disinden tahsiline karar verilmiştir 

--ttıNWO"WW--

BardllJ'U güzeHeştirme 
cemi eti fıuruldu.. 
Burdur 2 3 (A.A) - Burdur ıehrini 

güzelleştirmek gayesile bir cemiyet ku
rulmu;ıtur. Son 1 S gün içinde bu cemi
yet için aidat ve teberrü olarak 40 bin 
lira toplanllll§br. 

ArJantlnin Maclrid 
Elçisi Tancada.. 
Algeziras, 23 (A.A) - Arjantin!n 

Madrid büyük elçisi E<ikoba dün Tanca
ya gelmiştir. 

düfer hattı üzerindedir. Bundan haşlca 
mihverin elinde 6 meydan daha vardır. 
Yalnız bilinrniycn fCY malzeme mesele
sidir; acaba Rommelin elinde yetecek 
kadar malzeme var mıdır?> 

Ankara, 23 (A.A) - 20 milyon lira 
sennaye ile kurulan ve bilahare ıemıa
yesi l 00 milyon liraya çıkarılan SümeT 
bankın sermayesi 1 SO milyon liraya ib
lağ edilmiştir. 

Yine 20 milyon lira ee.rmaye ile t~ 
kil edilmiJ olan Etibankın da sermaye.si 
100 milyon liraya çıbrılm)fbr. 

Aleni ıeşelılıür 
Tifo hastahğma tutulan kızım Gülerin 

tedavisini kabul buyuran kızımı bir 
mevti muhakkaktan kurtaran sayııı 
meslekdaşım B. Doktor Ekrem Hayri, 
konsoltasyona icabet eden Çocuk müte
hassısı sayın B. Doktor Ali AgAlı, kan 
tahlilAtında büyük muavenetleri görü
len kıymetli bakterlyoloğumuz doktot' 
B. Zühtü KAmil kardeşlerime ebedt 
minnet ve şükranlarımı sunarım. Çocu
ğun hastalığı zamanında istüsan hahra 
koşan doktor B. saJAhettin Tekant ve 
sair mesJekdaşlanma çok alaka göste
ren kıymetli akraba, dost ve komşuları
ma, Alsancak ve lkic;eşrneli.k sayın sernt 
halkına alent teşekkürlerimi sunanın .. 

DR. HASAN KEMAL 

KISACA 
••••••• 

Buyurun, bir defa görün 
Eczacı Kemal K. Akta§ 

Kendimi bildim bileli İstanbul İzmir 
gibi büyük şehir]erin çarşılarmda detay 
iş yapan tuhafiye ve manifaturacıların 
pek çoğu dilkkflnlannın kapılarına b!r 
Ç!ğırtkan, çenebaz koyarak •Buyurun 
hamfendi, son moda ipeklilerimiz, mev
simliklerimiz, fantazi kumaşlanınız, 
rengfil-cnk basmalarımız, ipek çorapla
rımız geldi-.. •Buyurunuz beyefendi, b:r 
defa görünüz• diye 5deta gelen geçenin 
yolunu kesercesine dükkanlarına müş~ 
teri davet eder ve mal satmağa ~ğraşır
lardı. Diğer bütiin esnaftan daha çok 
müşteri yolu kesen, manifatura ve tuha
!iyecilerdi. Bugün vakia ticaret büsbli
tün şeklini değiştirmiş, o iptidai müşteri 
davetine karşı mostralannı süslemek 
yolu tutulmuş ise de, dil dökmek sırac;ı 
da yer değiştirmiştir. Şimdi müşteri m:ıl 
alabilmek için tezgahtara çene yonnağa 
başlamıştır. 

Güzel bir lM vardır, olmaz olmaz der
ler. Evet, olmaz. olmıyor, kim dcırdi ki 
esnafın müşteri davetinde sesi susacak, 
çeııeba7.lık müşteride başlıyacaktır! 

Geçenlerde İstanbulda bulunan bir 
dostum Bcyoğlunda bir gömlek yaptırı
yormuş. Musevi gömlekçi M•Bu gömle
ği başkasına dikmezdim amma 5izi bu
raya getirenin hatırı büyük» demiş .. 

Şnkncı dostum da •Lütfediyorsunuz. 
bana bir gömlek dikmek hususund,1 
gösterdiğiniz insaniyete minnettnnm · 
Kızılay cemiyetine haber vereceğim, si· 
ze bir şefkat nişanı versinler• Daniş-

Musevi gömlekçi de, orada bekliyen 
bir kaç kadın da gülmeden çailamışlar .. 
Olagan §eylerdcndir .. 

' 
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~Ankara Radyosu i Horsa 
ÖZÜM 

64 M. İzmir o. 
39 İ. H. Ulukartal 

103 YekQn 
204813 Eski yekUn 
204916 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 
1013 kilo Çam fıstık 

15 Ton Susam 
410 kilo Balmumu 

47 47 
45 47 50 

44 
45 
46 
48 
52 

95 
51 50 52 

300 312 

Türkiyemizin kıymetli okuyucusu 
radyo ve plaklarda sesini dinlediği
niz meşhur sanatkar Münir Nurettin 
ve arkadaşlan 23 haziran salı günü 
akşamından itibaren Bahribaba Sa· 
hil park gazinosunda konserlerine • 
başhyacağını bnllomıza müjdeleriz. 1 

Yalnız altı konser verilecektir
MÜD ÜRİYET 

• aooco=cıcc:ıccı~oc:ıcıc~~ 

:: BUGÜNKUNEŞRIYAT ~ 
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7.30 Program ve memleket saat ayart, 
7.33 Müzik : Radyo salon orkestrası 7.45 
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa
lon orkestı-ası 8.15 - 8.30 Evin saati 12 30 

m1 k t 12 
.,., 

Program ve me e et saa ayarı.. . ...... 
Müzik : Saz eserleri 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 - 13.30 Müzik : ~arkı ve 
türküler 18.00 Program ve memleket sa
at ~yarı 18.03 Müzik : Radyo dans or
kestrası 18.45 Müzik : Karışık makam
lardan şarkılaı· 19.30 Memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri 19.45 Serbcs~ 
10 Dakika.. 19.55 Müzik : Fasıl heyeti.. 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Bir 
halk türküsü öğreniyoruz.. Haftanın 
türküsü 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Mü
zik : Fasıl heyeti 21.30 Konuşma (Sağ
lık saati..) 21.45 Müzik: Riyaset!cümhut 
bandosu 22.30 Memleket saat ayarı. 
ajans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
Yarınki program ve kapanış .. 

DOKTOR 

Kemal Salih Aysay 
Sari hastalıklar mütehassısı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hastalarını Tilkilikte Hatu

niye camii kar~ısında Namazgah 
·~~.&O!~ caddesi No. 2 de kabul eder. 

Turnutl U ~ •-.::llİTiilelİıİcflRon•:•K•LıımİNİK-:-•42-23--- ; _, Evi : 3536 
VRGAHLI KAPLICA· 

LARI AÇJLDI .. 
Şifası Güllıane hastanesi profesörü 

doktor Şakir Nusretin raporu ile 
sabittir. Teşrif edeceklerin ihtiyaç ve 

1ZM1R S!CtL1 T!CARET MEMUR
LUOUNDAN: 

istirahatlan temin edilmiştir. 
Müsteciri RÜSTEM HER BAY· 
RAKTAR ve ortağı 
EŞREF HÜSEYİN AŞAR 

1-7 Ba.3 s 
~=~c:ıcıaacıaaoccıac:ıc:ıoı-~R 

(Neş'et Önyer) ticaret unvaniyle !z
mirde Halimağa çarşısında 54 numaralı 
mağazada balık malzemesi, ağ iplikleri 
alım ve satımı ve tütün; pul bayiliğiyle 
iştigal eden Neş'et Önyerin işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilin 4514 numarasına kayıt ve tes-
cil edildiği ilfuı. olwıur. 3582 (1598) 

--------------------------~ - ' 

Tornacı, Soğulı Demirci, DÖıimeci aianiyor.~ ı > 
Bayındır Yıldız yağ fabrikaları için 4 lira yevmiyeli bir tornacı, aynı yev-

1 

miye ile iki soğuk demirci ve bir dökmeci aranıyor. Taliplerin salı ve cumar- 1 

tesi günleri saat on ikiden bire kadar İzmirde Yemiş çarşısında 15 numarada ı l 
Yahya Kerim Onart ticarethanesine müracaat etmeleri ilfut olunur. ı 

~ - '.: 3 ( \ 6_07) - - ) 
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lzmir Mıntafıa Ticaret Müdürlüğünden : 
ELiNDE HAŞHAŞ 'J'OHUMU BULUNANLARJN 

DiKKAr NAZARIN'A: 
Ellerinde 194 1 ve daha evvelki seneler mahsulü haşhaş tohumu bulunup ta 

bunları ihraç etmek istiyenler, 1942 mahsulünden ayırt edi.hnelerini teminen, 
30 haziran l 942 akşamına kadar İzmir ihracat başkontrolörlüğüne bir beyan
name ile müracaat ederek çuvallayacakları mallarını mühürletmelidirler. Ak
si takdirde bu gibi haşhaş tohumlan 1942 mahsulünün ihraç fiau rejimine tabi 
tutulacaktır. AJakalıla.r bu hususta ihracat baıkontrolörlüğünden mütemmim 
malumat alabilirler. 3581 (1594) 

i 1. A 1f 
Bandırma MaJmüdürlüğünden : 

Bandırmanın Sığıryolu mahallesinde Hin hazinei maliyeye ait iki katla ve 
12380 lira bedel muhammeneli Türk un fabrikasmın, fabrika binası ile arsası 
ve içindeki hazineye ait 85 beygir kuvvetindeki motör ve teferruatile 4 adet 
au deposu ve 5 5 beygir kuvvetindeki motör ve teferruatı, beş adet un eleği, 
bir un harman makinesi ( kaYJJı yoktur ) , 8 a-det vals topu, bir adet lavaz ma· 
kinesi, bir adet lavaj tulumbası, irmik isajörü ve buğday ambarından ibaret 
olan aletlerile birlikte 2490 sayılı arttınna, eksiltme ve ihale kanunu mucibin
ce ve kapalı zarf usulile 1O/7 /942 cuma günü saat 15 de ihalesi icra edilmek 
üzere 20/6/942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle arttırmaya çıkanlmı~tır. 
Muvakkat teminat, muhammen bedelinin yüzde 7,5 dur. Talip olanlann ve 
fazla malumat almak istiyenlerin Bandırma maliyesinde müteşekkil milli em
lak satış komisyonuna ve bu husustaki şartnameyi görmek istiyenlerin de İz-
mir Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 24 2 3437 ( 1603) 

i H C i R A LT J N D A 
SA'J'ILIK ARSA 

r . C. Ziraat Banfıası i zmir Şubesinden : 
Tapu kaydına nazaran (660) arşın karşılığı (344,73) metre murabbaı 

müfrez tarla, fakat üzerfodeki binanın yıktırılmasından sonra balen arsa olan 
ve tapu kaydına nazaran tarafları, şimalen deniz. cenuben Emine, şark.an Ayşe, 
garben Etem çavuş arazilerile mahdut bulunan gayri menkulümiiz. 14/6/942 
tarihli Yeni Asır gazetesile ilan edildiği vec;hile, açık arthrma ile sabfa çıka
rılmıştır. Arttırma, 4/7 /942 tarihine müaadif cwnarteai günü saat dokuz bu
çukta bankamızda yapılacakbr. Alıcı çıkmadığı veya sürülen peyler alacağımı
zı karşılamadığı takdirde jkinci arttırması 14/7 /942 tarihinde yapılacaktır. 
Fazla tafsilat almak istiyenlerin bankamız zirai krediler servisine müracaat• 
lan lüzumu ilan olunur. 3580 ( 1593) 

izmire Defterdal'lığından: 
Adedi Nev·i ve cinsi 

F eldin markalı gajojenle müteharrik 12 beygir 
kuvvetinde motör 
Susam kahuJdannı çıkarmak için kopanistir 
Çift bango ve içinde alt ve üst taşlan ile ta.han 
değirmeni komple 
Susam temizleme kalburu 
Vantilatör 

Muhammen B. 
Lira K. 

300 00 

150 00 
250 00 

El ile müteharrik burgusu demir alt. üst ve iki yanlan 

50 00 
25 00 

100 00 

1 
10 

ağaçtan susam yağı mengenesi 
Su tulumbası 
Kasnaktan mürekkep 5 yataklarile birlikte 
transmisyon tertibatı 
Gaz otağı 
Susam yağı mengenesi potrel demirinden mamul 
demir burgu]u 

40 00 
300 00 

5 00 
75 00 

1 Müstatil iki gözlü susam yıkama kazanı kalın saçtan 100 00 
1 5 Susam yağı güğümleri ( çok eskidir ) 5 00 

1 Biley taşı .S 00 
1 Saçtan mamul menşuri yağ lancası 5 00 
1 Tahta varil t 00 
1 Saçtan mamul su deposu ve borulan 100 00 
1 Yağ kaynatmak için bakır kazanı 30 00 
1 Küçük el mengenesi 5 00 
İnönü tramvay caddesinde Asansör mevkiinde kain 249 numarada komis-

yoncu Reşat Kutucuların susam yağı fabrikası dahilinde hazineye ait bulunan 
'Ve yukarıda cinsi ve evsafı yazılı 18 kalemde gösterilen 15 46 lira muhammen 
keşif bedelli müstamel mihaniki alat ve edevat 2 l /6/942 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle ve 2490 sayılı kanun hükümlerine göre satışı açık arttırmaya 
konulmuştur. 

İhalesi 6/7 /942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin 
nıüzayede başlamadan evvel 1 16 lira teminat akçesini yatırarak muayyen gün 
Ve saatta Defterdulık milli emlak müdürlüğünde müteşekkil aatış komisyo-
nuna müracaatları. 3464 ( 1602) 

RHI A"S'IR SABIPB J 
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AÇILDI S 
MaJı~uıe .Kadri.K~ıuııs8s § BiÇKi VE DiKiŞ fi 

1 Kar!y~~~~y~~~~!!iİ 199S 
8
1 

Ssll inci sokak 32 sayılı binaya nakledi- S 
Ss len yurdun 942 yılı için hazır1adı~ı § 

1 
zengin ve sanatkirane emeklerle vü- § 
cuda getirilmiş eserleri Karşıyaka §S 
Halkevi salonlarında teşhir edil· 8 

R mektedir. S 
H Zevk sahibi bayanlarımızın teşrif. 8 

l leri rica olunur. § 
NOT: Tclebc kayıt ve kabulü hak-§S 

~kında izahat verilir. 
w~ ............ ~ ...... ~ ...... .,......,..~.,....~ 

1ZMtR S1C1Ll TtCARET MEMUR
LUOUNDAN: SAYI 4495 17/6/942 

c - Mesuliyetleri mucip halleri görü
len idare meclisi ve mürakabe heyeti 
azalarına işten el çektirmek ve lüzum 
görülürse, bunlar hakklnda kanun! ta
kibat yapılmasına karar vermek. 

67 - Umumi heyete arzolunan idare 
meclisi ve müraka'be heyeti raporlariyle, 
yıllık hesap cetvelle~inden ve umumi he
yet zabıtlariyle toplantıda hazır bulunan 
ortakların isimlerini havi bir listeden 
dörder tanesi, toplantıdan so.nra, en çok 
bir ay içinde ticaret vekaletine gönderi
lir. 

-VI-
Şirket müddetinin uzatılması ve 

şirketin tasfiyesi 
68 - Şirket müddetinin hitamında 

lüzum görüldüğü takdirde, idare mecli
sinin teklifi ile ve ticaret kanununun 
386 ncı maddesinde gösterilen merasime 
uymak şartiyle, umumi heyet tarafından 
müddet uzatılaıbilir. 

69 - Müddetin hitamında veya daha 
evvel evlerin inşası bitmiş ve şirketin 
borçları tamamen ödenmiş ise, gaye ve 
maksat tahakkuk etmiş olacağından ev
ler, ortaklar adına tescil edilerek. umu
mi heyet karariyle, tasfiye olunur. Bu 
takdirde şirketin ortaklarına ait mallar
dan başka para ve malları ortaklar ara
sında taksim veya mahallenin müşterek 
menfaatlanna sarf ve tahsis olunur. 

Bu şekiller, idare meclisi tarafından 
hazırlanarak, son defa toplantıya çağrı
larak umumi heyetin tasvip karanna 
'bğ1andıktan sonra tatbik edilir. 

70 - Şirket maksadını elde edemez. 
Ve her hangi bir sebeple infisah ederse, 
ticaret kanununda şirketler hakkındaki 
hükümlere göre muamele yapı1ır. 

71 - Bu esas mukavelenameyi imza
layan kurucu ortaklar şunlardır: 

Nihat Eğri.boz 1 Reis 
Muhib özyiğit 11 

Sedat Dikmen III 
Mahmut Eğri:boz IV 
Behzat Bilgin V 
Hüsnü üçüncü VI 
Orhan Kaftancı VII 
Emin Değermen Vlll 

tzM!R SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

SA.TIŞ tLANl 
Zehra, Ayşe ve Haticenin şayıan mu

tasarrıf oldukları Ballıkuyu mahallesi 
574 ncü sokakta k8.in 31 saydı hane mah
kemeoe verilen izaleyi şuyu kararına is
tinaden 15/7/942 Çarşamba günü saat 
15 te İzmir sulh hukuk mahkemesinde 
satışı yapılacaktır bu arttırmada tahmin 
olunan bedel 300 liranın yiizde yetmiş 
beşi verildiği takdirde talihine .ihalesi 
yapılacak aksi takdirde satış 10 gün da
ha uzatılarak ikinci arttırması 25/7 /942 
Cumartesi günü saat 10 da yine daire
mizde yapılacaktır. Gayri menkul üze
rinde hak talebinde bulunanlar elle::in
deki resmi vesaik ile ve daha faz.la ma
hlmat almak, isteyenler dairemizin 
942/310 sayılı dosyasına müracaatlan 
ltizumu ilan olunur. 3577 (1600) 
-- - --------------

VeriiPUDRA 
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ıAblHLARIN HAYRETİ 

1ZM1R BELED1YES1NDEN: 
Ayda 60 lira aylık ücretli fen işleri 

depo memurluğu münhaldir. Aşağıda 
gösterilen şeraiti haiz isteklilerin dilek
çe ile belediyemize müracaatları ilan 
olunur. 

1 - Türk tabiyetinde olmak 
2 - Orta mektep mezunu bulunmak 

(lise mezunu tercih edilecektir.) 
3 - Askerlik fili hizmetini ve ihti

yatlığını yapmış olmak. 
4 - Hüsnühal ve sıhhat raporu ibraz 

etmek. 22 24 3526 (1578) 

* _ Belediy c otobüs idaresine 400 ton 
motorin satın alınması, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile kapalı 
zarflı eksiltmtye konulmuştur. Muham
men bedeli 82000 lira muvakkat temina
tı 5350 liradır. llıalesi 26/6/942 Cuma 
günü saat 16,30 dadır. Taliplerin 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır
layacakları teklif mektuplarını ihale gü
nü azami saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine vereceklerdir. 

10, 15, 20, 24 3254 (1449) 

* 1 - Altınordu mahallesi 972 nci so-
kakta yeniden kanalizasyon yaptınlması, 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 907 lira 27 kuruş 
muvakkat teminatı 68 lira 05 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak .makıbuzlariyle ihale ta
rihi olan 10/7 /942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

24, 29, 3, 8 3585 (1597) 

* 2 - İtfaiye, iş, hasta ve cenaze ve 
tanzifat otomobilleri ile kamyonlarına 6 
aylık cem'an 15300 litre dökme benzin 
satın alınması işi, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile 3/7 /1942 
Cuma günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu
hammen bedeli 4750 lira 65 kuruş, mu
vakkat teminatı 356 lira 30 kuruştur. Ta. 
!iplerin teminatı öğleden evvel iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle tayin edi
len gU.n ve saatte enetim.ene müracaat-
ları. 3586 (1596) 

1ZM!R S1C1Lt TtCA.REr MEMUR-
LU(;UNDAN: SAYI 4512 

1zmirde ŞUkri.l Kaya bulvarında 19 
numaralı mağazada iş gören yüksek mü
hendis Niyazi Mesta tarafından verilen 
tavzih beyannamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4512 numarasına 
kayıt ve tescil edil<iiği ilan olunur. 

1 - BEYANNAME: 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
llllihrü ve F. Tenik imzasL 

BEYANNAME 
İnşaat müteahhitliği ile iştigal etmek 

üzere İzmir sicili ticaretinde 2563 numa
ra ile 21/8/939 tarın.inde kayıt ve tescil 
ediJmiş bulunan yüksek mühendis (Ni
yazi Mesta) unvanı ticarisiyle açtığım 
ticarethanenin mevzuu iştigali <>lan 
mütea!ıhitlikten feragat eylediğimi ve 
badema aynı unvanı ticaretle !zmir
de Şükrü Kaya bulvarında 19 nınna. 
ralı mağazada kereste, çimento ve 
her türlü inşaat malzemesi ticaretiyle .iş
tigal edeceğimi ve İzmir sicili ticaretine 
olveçhile keyfiyetin kayıt ve tescil ve ilft
m için işbu beyanname altındaki imza
mın tasdikini rica ederim. 

30 kuruşluk damga pulu üzerinde 22 
Haziran 942 tarih ve imza okunamadı. 

Umumi No. 5433 Husus! No. 6/106 
t.şbu beyanname altındaki imzanın zat 

ve hüviyetl dairemizce maruf lzmirde 
Şükrü Kaya bulvarında 19 numa:ralı ma.. 
ğazada icrayi ticareot eden Niyazi Mesta 
tarafından vazolunduğunu tasdik ede-
rim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi Hazi
ran ayının yirmi ikinci Pazartesi günü. 
22/6/942 

İzmir ikinci noter vekili Fehmi Tıenik 
resı:nt mührü ve imZ8Sı. 3583 (1592) 

... , ...•..............................••.............................. ................ 

i Devlet Demır Y'ollarınaan ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEVLET DEMtR YOLLARI UMUM MODORLOC::.ONDEN: 
Muhammen bedeli 42600 (kırk iki hin altı yüz) lira olan muhtelif eb'atta 

18000 (on sekiz bin) kilo katranlı ve katransız adi kenevir halat ile 3000 
(üç bin) kilo kalafa İpi (2/temmuz/ 1942) perşembe gÜnÜ saat ( 15,30) on 
beş buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf usuliyle satın alınacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3 f 95 (üç bin yüz doksan beş) liralık muvakkat 
teminat, kanun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat ( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
16 20 24 28 . 3337 (1517) 

Avrupa hattında mer'i 251 nolu tarife 20/7 /942 den itibaren mülgadır. 
Ayni tarihten muteber ve bütün şebekeye şamil D. D./251 nolu yeni bir gru
baj tarifesi ihdas edilmiştir. Fazla tafsil.at için istasyonlara müracaat edilme-
lidir. 35 72 ( 1599) 

İstanbul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli tlk teminatı 

17500,-

30.000.-

1312.SO Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiya• 
cı için alınacak 50.000 kilo süt 

2250.00 Darülaceze müessesesinin yllık ihtiya• 
cı jçin alınacak 20.000 kilo kızıl kara• 
man eti. 

Tahmin bedelleriyle ilk teminat mile.darları yukarıda yazılı mevadı gıdaiye 
satın alınmak üzere ayrı ayrı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Şartnameleri zabıt muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. thaleleri 
6/7 /942 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibraza lizım ge
len diğer vesikalariyle 2490 nolu kanununun tarifatı çevresinde hazarlayacakla· 
n teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
lazımdır. 20 24 29 3 3447 ( 155~) 

Deniz Harp olıuJu ue Lisesi Komutanlığından : 
1 - Ankara musiki gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1. inci 111tı1fına. 

deniz bandosu için talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
2 - Kayıtlara J /Haziran/942 de ba~lanarak 20/ Ağustos/942 ye kadar 

devam edilecektir. 
3 - lstanbul ve civarından müracaat edeceklerin lstanbul den.iz komutanJı... 

ğına Mersin ve civarından müracaat edecek1erin Mersinde deniz gedikli erbaı 
hazırlama orta okul müdürlüğüne ve hu rnıntaka.lar dı§IDda bulunanların bulun
duklan mahallin Askerlik ıubelerine müracaat etmeleri. 

6 9 12 15 18 21 24 27 31 3181 (1404), 

ıı.. AH 
ICARABVK DEMİR VE 'ELiK FABJUKALARI 

MfJESSESEStNDEH : 
Müessesemiz fabrikalannda Dizel yağı istihsaline başl.anmıotır. Satı.§ fiatmıiz 

mevzuatın müııteri tarafından temini şartile sahamızda vagonda teslim beh~ 
tonu (yüz elli he,) liradır. 

Almak isteyenlerin müesseseye müracaatları ilan olunur. 
Yağ nümunelli ve evsafı İstanbulda Sümer Bank satın alma mUdiirlüğünde 

İzmir ve Adanada Sümer bank yerli mallar pazarları müdürlüklerinde görüle-
bilir. 15 18 21 24 27 3301 (1508) 

r. H. Kureum u İzmir Şubesinden : 
Hava gedikli hazırlama yuvasına uçuçu talebe kaydı 30 haziran 1942 tari

hine kadar devam edecektir. 
1338, 1339, 1340, 1341. 1926 ve 1927 doğumlulardan orta mektep me

zunu olanlar alınacaktır. 
Fazla tafsi.lAt almak istiyenler her gün Türk Hava kurumu lzınir şubesine 

müracaat etmelidirler. 42 26 28 35 79 ( 1595) 

isr A NBUL BELEDİYESİNDEN : 
Süleymaniye mıntakası yollannm mevcut taşla parke ve beton yol ve aa.ire 

inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 
Keşif bedeli 5 30 36 lira 7 6 kuruş ve ilk teminatı 3901 lira 83 kuruıtur. Mu

kavele, eksiltme, Nafia işleri umumi, hususi ve fenni prtnameleri, proje ke
gif hiilasasile buna müteferri diğer evrak 265 kuru§ mukabilinde belediye fen 
işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 9 /7 /942 per§ernbe günü saat 1 S d e 
daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tat'ihinden sekiz gün 
evvel belıediye fen itleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, im· 
zalı şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğCT vesikalariyle 2490 numaralı 
kanunun tarifah çevresinde haurlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü sa
at 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

24 27 2 6 3545 ( 1601 >: 

Pirinç satışları teshlt olunan fiyatlar dahllln· 
de serbest llıralıılmıştır .. 

izmil' VaJUiğinden : 
Pirince el koyma miıbayaatı hitam bulduğundan bundan evvel ilan olunan 

resmi fiatlar üzerinden pirinç alını ve satımının 16/6/194 2 tarihinden itiba
ren serbest bırakıldığı ticaret vekaletinden tebliğ olunm~T. 

Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilAn olunur. 
359 1 ( 1589) 

i stanlluf Srltftf Müesseseleıe Arttırma ue Elıslftme lıomlsyonundan : 
Cinsi Azı Çoğu Muhammen M. Teminatı Şekli Eksiltme tarihi 

Fiyat 
Kuruş Sant. Lira Kr. 

Kuru kayası 10400 14900 157 1754 48 
Kuru fasulya 42850 57600 33 1425 60 
Nohut 3UOO as100 33 893 48 
Pirinç 88200 117500 65 5728 13 
Yeşil mercimek 14600 22150 27 448 54 
Kımuzı mercimek 1700 2400 32 57 60 
Kuru üzüm 17930 24550 89 1638 72 
Kuru barbunya 20800 29500 20 442 50 
Kuru soğan 44500 63500 26 1238 25 
Patates 96250 132000 37 3663 
Soda 14800 18700 14 196 35 
Domates Salçası 3050 4350 84 274 05 
Tuz 21750 27700 11 228 53 

Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 

29/6/1942 Pazartesi 15 te .. 

Sıhhl müesseselerin 1942 yili ihtiyaçları olbaptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konulm.U§tur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlliğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli gi.in ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti mikdarlan karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mtıhürll 

zarflarını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazımdır. 
4 - Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakam ile yazılması kanun! mecburiyettir .. 
5 - İstekliler 1942 yılı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat garanti makbuz 

veya banka mektuplarını kapalı zarfların içerisine koymaları lAzımdır. 14 - 19 - 24 - 28 (1492) 3293 

TESİRİ KAT'I 
TAZE MEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

• Idrls llftshll 
(G A Z O Z L V) 

" 

L i M ONATASI 
Lezzeti Hoş ** içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT : FİYATI (60) KURUŞ •• 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletinin ruhsatını hfıizdir •. 
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.S.''!!'.S.'. !~~-~~r_ TOBRUK NASIL DOŞTU? ARJANTINDE HEYECAN LiBYA VE INGILIZLER 

ikinci, üçüncü, A lm-a~·-l-arın Bir Ar1· an- Şiddeİli ten
hatta dördün-
cü hi cephe verdiği tin vapuru kit devam 

içtimai bir derdin izalesine doğru 

açıl~cak tal silô:t torpillendi ediyor Istanbul barosunun da 
n~ütaliası soruldu R"ızveıı - ÇörçH mülôJıa· --*-. -*-

ı ·· ;,;ı üsüz geci~or.. lngiliz sinırlerıni harp Arjantin - Mihver müna· 
üttefilıler:n lıu retin en mahrum sebetlerinm kesilmesi 

gemileri az- e"!_ilılerini, 'J'obruğu muhtemel görülüyor--
Radyo gazetesine göre Afrikadaki as- boylece aldıJıfarını Vişi, 23 (A.A) - Arjantin hariciye 

kerl hareketin gelişmesi etrafındaki he- SÖ)11i"Orlar nazırı bir Arjantin şileb!nin Atlantikte 
yccan yatıştıktan sonra, halk efkannın . -' ••_ . . battığını fakat bunun bir mayne çarpa· 
nHikası Vaşington görlişmeleri Uzerinde Berlın, 23 (A.A) -: Tobru~ ışgalı rak mı battığını ve yahut torpillenera~ 
toplanmıştır. Bundan evvel yapıldığı h.nkkındn 1?· _N. B. aJansı aldıgı şu taf- mi babrıldığını bilmediğini hah er
gibi şiddetli bir propaganda gürültüsü sıltltı vermıştir : miştir Va urun k t .. e~ ~ tı 
yapılmamış olması dikkati çekmiştir. 20 haziran sabahı saat 5.20 de Romel kurt İm f ap an ve mure e a 
Çörçil ne bir nutuk söylemiş ve ne de yliz metre kadar uzağı ş!ddetle sarsan Bu uşAur. 23 (AA) R' T 
h h • b' d .. U1 •·şt•• 'dd ti' b' bo b dun d il . oynos yres, . - ıo er-

eVr ~gt ıdr ye:ri ed~or kmdu urb. .. kşıt le ı ırT bm varh" an an ~~a erı zero vapurunun batınldığı haberi halk 
aşın on an ş m ıye -a ar u mu- ı a arını o ruga ucum ettımuştir. d b" ük b' h d 

lakat hakkında bir tebliğ neşredilme- Hücum eden mihver kuvvetleri ayni arasın ~ . uy ır e_yeca~ uyan ırmış
miştir Yalnız dün Beyaz saraydan gö- giln" _ı,~" .. tahk ki'. hb tır. (Krıtıka) gazetesı Vıtoryo vapuru . un '"'"'1<1mı, mus em mev e d· hbd' · d Alın · h ·-· 
rüsmelerin mevzuu hakkında bir mesaj kim tepe} d bul ~~· d u ısesın e anyanın ız ar ettıgı te-
ne;redilmiştir Bunda denilmektedir ki· 12 hafta e:. e b una~6u.u b~yor~ essürü hatırlatarak müstehzi bir lisan-
cC.hmhurreis .Ruzveltle İngiltere başve~ l d'' surenh duflm. are kme er_ e la cRio Terzeronun torpillenmesi hiç 

. . .. . me uşmanı e c erme çe ege mu- ·· h · V't b 1m .. · 
kilflı ~ter Çödrçil :151 kert deniz vde habva vaffak olmuş düşman sinirlerini harp şuB Pl.e~ız ~zhı oryotnt.~ t atıı:~ .. asıb~edrıl~l: 
şe ennın yar ımı ı e geçen gece en e- kud t' d ahrum er mın ı ar e ıgı eessurun ır e ı ı 
ri başlamış olan görüşmelere devam et- i t'·e ı~ ~ ~ava~.~avaş. ~dd et: olarak kabul edilmelidir!• diyor. 
mcktedirler Hedef düşman üzerine m ş ır. 0 rugun uşmesı cı en yenı * 
nzami kuvv~ toplam'ak ve müttefik mil- 01?11. bu manevra ile mümkün olabil· Radyo gazetesine göre Rio Terzero A-r-
letlerin azimlerini arttırmaktır. Müza- mıştır. jantin vapurunun da batırılması Arjan· 
kereler hakkında şimdiden tahminler GEDİK AÇMAK İÇİN tin halkı üzerinde büyük bir tesir ya}>-
m~kiln değildir, fakat müttefik de~l:~- Saat 5.20 ele ilk defa olarak 50 Alman mış, halk tarafından Alınanlar aleyhine 
l~rı.karş.ılayan meseleler etra~da goru~ ve İtalyan uçağı gedik açılacak müstah- nümayişler yapılmıştır. Arjantin - Al
bıı;lıklerı vardır. Muhabere ile hallı kem cepheyi bomba yağmuruna tutmuş- manya siynsi münasebetleri gerginleş
mlimkiln olamıyan meseleler hallolun- tur. Bu suretle hazırlanan gedik yerle- mekted!r. 
maktadır.> · k · l h 1 G" .. .. .. b"ttin A 'k d ·h 

G 
.. "iti k' V . gt ı h rme arşı sıper er azır anmış ve bura- orunuşe gore u merı a a mı -
oru yor ı aşın on resm ma - - 1 k f k 1 ı · · d 

1. 1 · tem 1 h' t• h kk d ya sıgınmış o an piyadelerimiz fırlıya- vere arşı tara sız a mış o an ıki ev· 
ıe erı as ann ma ıye ı a ·1n a k k 1 tıl şt B . d ı tt A · tin d L _ lll söz söylemekten ihtiraz gösteriyor ikin- ra a eye a mı ır. u pıya e mayo e en r3an e llllrp i unına ve ya-

ci cephe hakkında bir imada blle bu- tarlaları ve tel örgüleri arnsındı:.n yol hut münasebetleri kesmeğe mecbur ka-
lunmuyor. açmağa ~aşlamışlar, düşmanın çok şid- lacaktır. Böyle olduğu takdirde bütün 

YEN! CEPHELER c:ietli ateşine rağmen vazifelerinde mu- Amcrikada yalnız Şili hükümeti tarafsız 
Yalnız Harry Hopkins bu ihtiraz ve vaffak olmuşlardır. olarak kalacak demektir. 

llıtiyntı göstermemiştir. Reis Ruzveltin TANKLAR YETİŞMESEYDİ ----
ikinci cepheyi açıp açmıyacağı hakkın- Bununla beraber tanklar piyadenin LAVAl OIYO~ Kı: 
daki suallere evet, neden ikinci, lazım yardımına yetişmemiş olsaydı, piyadelar 
gelirse üçilncli ve hat!A dördUncü cep- --*--
lfıe açılmasın!> demiştir. ansızın ve şiddetli bir müdafaa karsısın- (Rnştıırnh ı inci Sahifede) 
Hopı..ıns· in Ruzvelte çok yakın bı·r da durmak ve yahut geriye dönmek d 

'&\. b · d k 1 yecek ağıtımını ıslnha muvaffak olduk. 
·-1.~ı·yet olduğuna go"re bu so"zlerın· mec urıyetin e a acaklardı. B" ilk hi 1 . s«'"" uy şe r erın iaşesinin iyi ba'ianla-
ehemmiyeti aşikardır. Amerikan Lider- Alman istihkam kıtaları tankları ile- madığını biliyorduk. Nakil vasıtalarının 
lcrinin daiına taarruzdan bahsetmesi, riye geçirtebilmek icin köprüler kur- fena işlemesi ve idari teşkilat karşılaştı
lıalkın hissiyatını okşamak ihtiyacından muşlar ve tekerlekler üzerindeki bu ğımız zorlukların başlıcalandır. Bu du
doğmaktadır. Amerikalılar, müdafaa köprülerle tanklar düşman mevzilerine rumu ivilestinnel!e her ~ün calıc;ıvoru=. 
harbinden ziyade taarruzdan hoşlanır- kadnr ileriye sürülmüştür. Tanklar is· MAHRUMiYET MüSA V! OLMALI 
lar. tihkam önlerine kadar ~u suretle kay- Istırap çeken memlekette herkesin 

GEM! 1HT1Y ACI ciırılmış, arkasından piyade tekrar ha- mahrumiyete mUsavat dairesinde kat-
Ameriknlılar Rusya ile imzaladığı rekete geçerek saat 9 da köprülerden lanması lazımdır. Zenginlerin fedak§r

mukavele mucibince 942 senesi içinde ileriye geçmiştir. lıktan kaçınmalanna göz yumamayız. 
ikinci cephe için taahhüt altına girmiş- Bundan sonra Tobruk kalelerinin fiki- Mesul memurların buna alet olmalarına 
tir. Çörçilin ziyareti bir taarruz ile ilgi- beti anlaşılmı_ştır. müsamaha edemeyiz . .Iia1kın yiyecek ve 
li gösterilmc7.5e Amerikan halkında bir yaşama imkanını korumak için htikü-
hayal sükOtu husule gelir. Fakat böyle MUKAVEMETİN ŞİDDETİ met en şiddetli tedbirlere baş vurmnk-
bir taarruz. açmak için en büyUk zorluk Buna rağmen dlişman ateş faaliyetini truı geri kalmıyacaktır. Buna kat'i ola-
münakalc meselesinden çıkar. kesmemiş, şiddetJi baraj ateşiyle kıtala- rak azmettik. 

Alman denlzaltılan ve tayyareleri rımu.ı karşılamış, fakat taarruzumuzu YENt MAHRUMİYETLERE 
son haftalarda faaliyetlerini arttırmı~- durduramamıştır. Hlicumumuzun ilerle- DOORU 
lardır. Bugün müttefiklerin elinde altı mesi üzerine bir talom düşman mtihc- Zor günler yaşıyoruz. Daha başka 
ay evvelkine nazaran daha az gemi oldu- zeleri teslim olmağn başlamıştır. Piy:i- mahrumiyetlere de katlanacağız. Bu hal 
ğu anlaşılmaktadır. Halbuki nakliyat deler ve top batnryalannın arkasından !harp U7.adığı müddetçP, hatta harpten 
sahaları çok ge~lemiştir. ilerliyen tanklarımız, her on dakikada sonra da bir müddet deıram edecektir. 

Ameriknda gemi inşaatı çok hızlandı- bir vaziyet değiştirerek düşmana saldı- Tarihimizin belki en ıstıraplı devrini ya-
rılmıştır. Şimdi günde iki gemi inşa rıp durmuştur. şıyoruz. 
edilmektedir; yıl sonunda bu mikdar 3 Düşman, zaptedilmez. sandığı müstah- HATALAR ? 
gemiye çıkanlacaktır. Fakat bu noksan kem mevkiin hlitün derinliklerine kıta- 1939 da harbe girmekle hata ettik. 
ve güçlük yalnız fnoıaatla telfilisi müm- 1914 harbinden ve zaferden sonra Al-
kil ,_ ___ , da değ ld' lanmwn daldıklannı görünce bunn 

n no!UXUJ.lar n i ır. ndeta inanmak istemcmistir. Romel saat manya ile esaslı bir anlaşma yapmadığt-

sovy ETLERE Go-RE 11.30 da Eladen Çlkıntlsını geçerek tam mıza da hata ett~k. Benim hükür.1etin 
Tobruk yanına gelmiştir. basına p:elmem manalıdır. 

-·- NETİ ALMANYA - tTALYA - FRANSA 
. • . CE... Almanya ve ltalya ile karşılıklı güve-

(Baştarafı l ıncı Sahıfede) Karanlık basarken kıtalanmız şehrin ne dayanan münasebetler kumıağa az. 
BİR RUS GENERALİNİN BEYANATI hakim tepeleriyle su hazinelerini e1e mcttim. Bu harpten yeni bir Avrupa çı

Sovyet harp meclisi Azasından general geçirmiş ve 21 haziran sabahı şafakla kacaktır. Almanyn bu yeni Avrupa için 
Setofla görüştüm. beraber İngilizler teslim olmucılardır. müthiş muharebelere girlsmiştir. Muaz-

Sivastopol hakkında bana dedi ki: Bu va7.iyetten haberi olmıyan diğer b:m zam fedakftrlıklara katlanmıştır. Bu 
• - Gemilerimiz düşmanın pike hü- münferit istihkftm1ar geç vakte kadar uğurda kanını ve gençli~ini acımıyo;. 

cumlarma rağmen zık7.aklı seferlerle ,,.e ateşe devam etmiş, fakat bataryalanmız Fabrikalarda ve tarlalarda çalısan genç
uzaklardan dolaşarak Sivastopola müte-. tarafınclan susturulmuş, neticede gene- lerini de harp mevdanlarına süriivor. 
madiyen takviyeler getirmektedirler. ral Romel Afrika harplerinin en mühim AI..1.fAN ZAFEIUN:t TEMENNİ 

··--u Almanyanın zaferini temenni edivo-
Alman toplan ve tayyareleri mütema- muuıu.eriyetini kazanmıştır. rum. Çlinkü bu 7~for olma.ısa Bolcı~k-

diycn bu gemilere ate~ etmekte, fakr.t l 
bir netice alnmamaktadırlar. LARA GÖRE ik~~n ~r;_1~arafına yerleşir. 

21 mayısta Almanlar Sivastopola kar
§l büyük hücumlarına başlayınca şehir
den çok sayıda insan boşaltılmıştır. F:s
kat kalmak istiyenlere de müsaade ed:l
miştir. Bu arzuyu gösterenler •Sivasto
polun düşebileceğine inanmıyoruz-• Di
yorlar. 
ŞEHİR HARAP OLDU 
Şehir bUytik bombardımanardan ha

rap omuştur. 19 mayısa kadar her gün 
şehre dUşen 150 mermiden başka 10 - 15 
ağır bomba uçağiyle kütle halinde akın
lar yapılmıştır. Sivil halkta hiç bir ma
neviyat kırıklığı baş göstermemiştir. Av
cılarımız yüzlerce düşman uçağı kruıı
]amıslardır Bunların bir çoğu düşürül
müştür. 

SİLAHLAR MÜSAVİ DEÔİL 
Almanlann da bildikleri gibi bizim 

Sivastopoldn yalnız iki hnva Ussümüz. 
vardır. Gerçi düşmana uzak üslerde.1 
havalanan uçaklarımızla da hücum edi
yorı.ız. Fakat bu suretle müsavi silalı
forln dövüşemiyoruz. 

HALK SAKİN . 

-*-ma taralı l inci Snhl!ede) 

Kuvvetli hava birliklerimiz hücumla
n desteklemİ!ı, Ru.o;Jann ihtiyat kuvvet
lerini ve mühimmat depolarını bomba
lamıştır. 

Azak deniz.inin şimalinde Ruslann 
mevzii bir asker çıkarma teşebbüsleri 
püskürtülmüştür. 

HARKOFTA 

Harkofun şimal doğusundaki orman
lık sahada taarruz eden ve hezimete u:Y
rntılan tümenin döküntüleri imha edil
miştir. 660 ölü sayılmıştır. 946 esir alın
mış ve 20 top iğtinam edilmiştir. 

DtCER KESiMLERDE 
Doğu cephesinin orta kesimlerinde 

faaliyet mahdut olmuştur. 
Volkhof cephesinde bir ormanda ce

reyan eden ve değişik scfhalar gösteren 
şiddetli muharebelerde dü~ıın ağır ka
yıplam uğyamıştır. 

HAVA KAYIPLARI 
Rus hava kuvvetleri dün 1 00 uçak 

kaybetmiştir. uçaklarımızdan beşi dön
memiştir. 

Naziler halkı tedhişe muvaffak ola· 
mamışlardır. Halk tamamiyle teşkiH\t
landırılmıştır. Şehrin her hangi bir ye
rine bombalar düşünce halk nereye gi· 
deceğini biliyor. Şehirde mlikemmel bir SİV ASTOPOLDA SON SAHİL 
sığınak sistemi vardır. İSTİHKAMI 

Sivastopolda hayatın ne kadar mütM~ Berlin, 23 (AA) - Askeri kaynak-

Führcrin esirlerimiz Jehindı! tedbirler 
dU..cıündül'tünil -;öyle~cek vazi}•ette idim. 
Fakat mile.ssif bir hadi.c;e oldu. Fransız 
esirlerinden biri kartı. Bunun üzerine 
Almanya Fransız hükümetine bir nota 
vererek bütün kolnylıklnrın. ferdi izin
lere kadar, kaldırıldım bildirildi. 

AI..MANY ANIN tŞC! 1HTtYACI 
Fransız işçileri kendi istekleriyle Al

manyaya giderlerse iyi karsılanacaklar
dır. Yüksek yevmiye alacaklar ve mem
leketlerinden aynldıklan icin aynca ilc
ret k7.anacaklnrdır. Böylelikle alieleTi
nin geçimini temin ettikten baska ka-
7.ançlarının mühim bir kısmını da aile
ler'nc gönderrbileceklerdir. 

Fransız işçileri, esirlerimizin serbest 
bırakılması sizin elinizdedir. 

ı ... 
Boynos Ayres, 23 (AA) - Gözlerin

deki zaafın artması üzerine cüchurreis
lıği vazifesini iki seneden beri fiilen ifa 
edemiyen Arjantin re!sicümhuru istifa 
etmştir. Arjantin ana yasasına göre rei
sicümhur muavini bay Kastelyo reislilc 
vekaletini ifa ediyordu. B. Kastelyonun 
takip ettiği tarafsızlık siyaseti bir çok 
münakaşalara sebep olmuştur. Ana ya
sa gereğince istifa eden reisin müddeti 
doluncaya kadar B. Kastelyonun bu va
zifeyi görmesi icap etmektedir. 

•• 

-*General Romelin taar· 
ruzu KafJıasya ve ıralı 
yolu ile 11iicuda getiril· 
meJı istenilen lıısJıacın .... , ., r ucu mu ... 
Londra, 23 (A.A) - Gazetelerde Lib

ya hadiseleri hakkında şiddetli tenkitler 
neşrediliyor. Gazeteler parlamentonun 
ve memleketin bu hezimet hakkında 
izahat beklediğini kaydetmekte ve mc· 
sullerin meydana çıkarılması için de 
tahkiknt açılmasını 'istemektedir. 

KARANLIK HADİSE 
Deyli Telgraf diyor ki : •Tobruğuıı 

bu şekilde kayıbı izah edilemez bir ha
disedir .. • 

KISKACIN BİR UCU 
Romel taarruzunun Kafkasya ve Irak 

yoluyle vücuda getirilmek istenilen kıs
kacın bir ucu olduğunu söyliyen Deyıı 
Kron!kl gazetesi de ikinci cephenin açıl· 
ması lüzumu daha ziyade hissedildiğini 
belirtmektedir. 
İNGİT .. fZLER DVŞMANI KARŞI
LAMA<';A nAzm 
Londra, 23 (A.A) - Royterin Libya

da sekizinci ordu nezdindeki muhabiri 
ya7.ıyor : 

Sollum, Kaputzo ve Halfaya cenubun· 
daki hudut boyunca uzanan istihHm
lara sekizinci ordu yerleşmiştir ve ta
arruzları karşılamağa hazır bir haldedir. 

Romelin hücum için ha?.ırlandığını 
gösteren sebepler vardır. Hududun 17 
kilometre batısındaki Sidi azizde çarpış
malar olduğu haber verilmiştir. 

İngiliz sahra toplan Kaputzo yolu 
ü1erindo ilerlemekte olan mihver iaş~ 
kollarını muvaffakiyetle dövmüştür. 
------·--· 

Boşanmalar, serbest e11lenmeıer 11e nesebi gay• 
ri sahih çoculılar haJıJıında tetJıiJıata 

devam olunuyor 
İstanbul, 23 (Yeni Asır) - Adliye bul barosunun da miltaJa§suıı istemiş-

Vekaleti; boşanmalar, serbest evlenme- tir. 

ler ve nesebi gayri sahih çocuklarla bu Baro tarafından ayrtlan yedi kişilik 
çocukların içtimai, kanuni durumlarının mütehassıs avukatlardan mürekkep bir 

heyet bugün ilk toplantısmı yapmış. 
ıslahı yolundaki tetkiklerine devam et- vekfiletin gönderdiği broşür üzerinde 
mektedir. Bu meseleler hakkında İstan- tetkiklerine başlamıştır. 

Moskova sefirimiz lstanbula gitti 
İstanbul, 2 3 ( Yeni Asır ) - Bir kaç gündenberi Ankarada bulunan Mo.

lcova sefirimiz Ali Haydar Aktay ıehrimize gelmiştir. Önümüzdeki ayda Mo• 
kovaya gidecektir. 

akineve 
en 

ROYTERIN SE <IZtNCI ORDU 
NEZDINOEK1 MUHABiRi 

BILDIR~YOR 

LIBYADA VAZIYET 
-*-

(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 
Afrikada Alman savaş ve pike tayyare
leri düşmanın gerilerine ve toplulukla
rına hücum etmiş ve 19 keşif tankı ile 
85 kamyonu tam isabetlerle tamamile 
tahrip eylemiştir. 

TOBRUKTA ESiR DOŞENLER 
Berlin, 23 (AA) - Askeri kaynak· ---* lardan bildirildiğine göre Tobrukta esit 

Kahire, 23 (AA) - Royter ajansının alınan 28 bin esir İngiliz, Cenup Afri .. 
sekizinci ordu yanındaki muhabiri bildi- kalı ve Hintlidir. 

. ROMMEL MARF..ŞAL OLDU 
nyor : Rommel bu akşam kuvvetlerinin Berlin, 2 3 ((A.A) _ General Rom· 
ana kısmını sek!zinci ordunun hudut mel Führer tarafından maretallığa terfi 
üzerindeki yeni hattının merkezini teş- ettirilmiştir. 
kil eden Kaputzo kalesinin önüne yığ- MAREŞAL ROMMELIN 
mıştır. daha cenupta Sidiömer istikame- BiR HlT ABI 
fuıde bazı kuvvetleri vardır. Tobruk Bedin, 23 (A.A) - Mareşal Rom• 
muharebesinden hemen biraz sonra kuv- mel T obrukta kazanılan zafer hakkında 
vetli bir tank ve bindirilmiş piyade kolu- radyoda demiştir ki : 

c Libyadaki askerler inaan takatının 
nun süratle Tobruktan doğuya doğru üstünde muharebeler vermişlerdir. Fev• 
ilerlemekte olduğu ve bu kolun hudut- kalade gayretler aarfedilerek gen.iş mayn 

lirtilmiş değildir. Şimdi yürütülen mü- tan 30 kilometre mesafede bulunduğu tarlaları geçilmiştir. Askerimiz bidayet
Uilnalar şunlardır: görülmektedir. Bugün şafak vakti :J:>u kol tenberi zafere doğyu yürüdüğünü bili-

Romelin bu muvaffakiyetten sonra süratle ilerlemekte devam ediyordu. Se- yordu. ~ 

SON ~SKERI AZlYET 
-*-· (Baştarab 1 inci Sahifede) 

balıca hareketi şu iki esasa gör.:! ola· kizinci ordu umumi karargahında tah- ALMANLAR İNGİLİZLERDEN 
caktır: min edildiğine göre bu kol cephe hattı- EVVEL NASIL DAVRANMIŞLAR? 

1 - Süveyşe kadar taarruza devam na varır varmaz müdafaa hattunıza kar4 Berlin, 23 (A.A) - D. N. B. :Ajansı· 
etmek.. 81 esas t.ao.r.ruza bwfl&Dacaktır. Dün gc- nın askeri muhabiri yazıyor : Romelio 

2 - Soilum ve Knputzo bölgesindeki d.. to il . ku tl . . e gönderdiği bir rapor bugün Berline gel-
İng!liz kuvvetlerini yok ederek Marsa ce uşmn pçusu en vve erımız · f B" 1 k' · · İ gill' rd 

karşı ateş acmıştır. Bundan maksatdı mış ı~~-·beoy. ehcekkınse ızdaıncı fsn·ıa z o us~: 
Matruha gitmek.. he h ld "daf kudr tini k- nun i!Al tı a ta ı at verme". 

Romel kuvvetlerinin kanala kadar 1~ ~ el m~ aamızın e yo mümkün oluyor. General Ohinlek, ge· 
gitmiyeceği bizce akla daha yakındır.. a 0 ac · neral Riççiye son İngiliz taarruzunda 
Bunun sebepleri şunlardır : Kahire, 23 (A.A) - İngiliz kuvvetleri yarı kalan işin tamamlanması için yeni-

Birinci sebep; İngiliz kuvvetlerinin umumi karargahının tebliği : Dün sey- den taarruza hazırlanmak emrini ver
liçte ikis;nin yığılnıış bulunduğu Marsa yar kollarımız Kaputzo bölgesinde faa- mişti. Elde edilen vesikalara göre Ohin
Matruh ve Sollum müstahkem mevkiinı liyette bulunmuşlardır. Dün gündüz hu- lek Libya ordusuna devamlı malzeme 
mihverin açması lllzımdır. Bu yüzlerce dut bölgesinde düşmanın faaliyeti az ol-. göndermişti. Bunların arasında son mo-
kilometrelik hattı bugünkü kuvvetlerle muştur. del Amerikan tanklariyle uçak savar 
açmnk belki de güçtür. Romelin üstün- 1 1 bataryaları vardı Bu malzemenin nakli 
lüğü hareketleri ta kanala kadar götür- S VASTOPOLOA VAZ YET için yüz.den fazla

0

gemi hazırlanmıştı. Bu 
meğe muktedir değildir. Romelin kuv- ·--~-* malzeme Malakadan ve doğu Hollanda 
vetleri tam'r ve ıslaha muhtaç bir hal- Kuibişef, 23 (A.A) _ Sivastopol mU- Hindistanından yola çıkarılmıştı. Japon 
dedir. İngilizler Suriye ve Iraktan Mısı- dafaacılan kendi mevzilerinde savaşa donanması bu gemilerin bir kısmını ba· 
ra takviye kuvvetleri getirtmeğe başla- devam ediyorlar. Pazar günü Sovyet tırnuştır. Diğer kısmı da Amerikan li
mışlardır. İngilizler mihvere nazaran hatlannda Almanlar tarafından açılan ınanlarından hareket ettikten sonra Al
daha kısa bir zamanda takviye alabilir· gedikten mlitevellit tehlike son 24 saat. man ve İtalyan denizaltıları tarafından 
ler.. zarfınd lm................. denizin dibine gönderilmiştir. 

İkinci ~cbep : Kanala kadar yürümek a aza ............ ._ · Bu vaziyet general Ohinleki taarruzu 
yalnız b!r kuvvet üstünlliğü işi değil. SOVYET OENIZAL TILARI geciktirmek kararına sevketmiştir. Hal· 
ayni zamanda malzeme ve nakil işidir.. FiN KORFEZINOE buki bu sırada general Romel uçaklarla 

ÜçüncU sebep : Romel kanala doğru Maltaya yaptığı hücumlar sayesinde fa· 
ilerledikçe ikmal yolunun uzaması güç- * sılasız ihtiyatlar alıyordu .. Bütün bunun 
ıuğü. ,.ıkar netı'cesi ise ~.imdi ••o"rtılUyor .. 

" . Berlin, 23 (A.A) - D. N. B. nin :lS-
0 

Görtilüyor ki harekatın kanala kadat' kert kaynaklardan öğrendiğine göre bir -·-
uzatılması güçtür. Bu sebeple mihverin kaç Sovyet denizaltısı Fin k<>rfezindeki İran, yağma edildiği 
So11um ve Kaputzoyn kadar ile.diyerek mayn barajından geçmeğe ve Baltık de- ideJfasını teJızfp edf"Or .. 
burada Mısır topraklannda durması ih- -' 
timali daha kuvvetlidir. Bu suretle Mı- ~ne ginneğe muvaffak olmuştur . .Siın- Tahran, 23 (A.A) - İranın muntazam 

druıa yakın tehdit altına alınacak ve diye kadar bu deffiuU:tılar ancak Goıt- ve sistemli bir surette yağma edildiğine 
::Ustakbcl hareketler dalın kolaylaşa- ~~~;=dıridaki İsveç gemisini batırabil- dair Alman gazetelerinin ileriye sürdük· 
caktır. ~ ....... · leri iddialara cevap veren maliye nazı· 

ALMAN - RUS HARBİ HUSUSJ FiN TEBll/r. · n Mahmut Badet lngiltereden ve Rus• 
Alman - Sovyetler harbine gelince, 'U- yadan mütemadiyen gelen malzeme halt• 

Londra ve Moskovadan verilen haberle· * kında rakamlar vermiştir. Nazır diyot' 
re göre Sivastopolda boğu.~a en kanlı Helsinki, 23 (A.A) - Fin kuvvetlet'i ki: .. .. .. . . 
safhnsma girmiştir. Rusların Karadeniz umuınt karargAhının neşrettiği husust • -.Bu ayın dort gunu ıçı~de R~sya
filosu himayesinde Siva.c;topola takviye bir tebliğde Finlandiya körfezinde yapı- d~ bı~.lerce ton. gazete kagıdı, çinko, 
kuvvetleri gönderdikleri de haber veril- lan harekAt esnasında altı Sovyet deniz.- den, Bu~Uk Bntanyad~ ~k;er· gıda 
mcktedir. altısının muhakkak ve diğer yedi defüz maddeİlcrı ve kumaş ~etırfik~lmıştir .. ~v· 

J\KDENIZDE altının da muhtemel olarak batırılmt.ş yet - ran bankası mUtte ka~a ar· 
Akdeniz harekil.tına gelince : Tobru- olduğu bildirilmektedir. da? muntazaı:nen gelen eşya mikdarını 

ğun mihverin elin geçmesi müttefikle- -·- daımn nccıredıyor .. • 
rin orta ve doğu Akdenizdeki durumla- ·--o---
nnm yeniden incelenmesini icap ettir- AVUSTRA!. YA A ER.İKA 
mektedir. Royterin denizcilik muharri- Etrafında vaziyet Harbe g§rdiAıinden beri 
rine göre Maltanrn mukadderatı güçleş- 9 
mi§tir. Tobruk, lskenderiyeden Malta- Melburn, 23 (AA) - Avustra1ya batan gemiler .. 
ya yapılan ikmallerde mühim bir rol oy- müttefik kuvvetler karargahının bildir- Vaşington, 23 (A.A) - Harbin b~-
nıyan bir yerdi; ayni zamanda Bingazi- diğine göre harp sahasında faaliyetler Jadığından beri Atlantik, Pasifik, Kara· 
ye taarruz iç.in bir üs mahiyetinde idi. her iki tarafın da karşılıklı keşiflerine ip denizleriyle Meksika körfezinde ba· 

Mihver Ciritten de müttefik deniz inhisar etmiştir. tırılan müttefik gemisi adedi 237 ye ba· 
münnkalntını ciddi bir surette kontrol liğ olmuştur. Bunların 138 i Amerikan, 
edebilecek durumdadır. Giritten T ob- f d f k d 
rugv a gece ve hatta gündüz hava yolile ICM:)Cıoı::cı.:c:ııco-ıco-ıc()!~~~ooıocooooooo.ıococco~ 22 si ngiliz, diğerleri e mütte ı ev· 

• letlere nittir. 
takviye göndermek mümkündür. DEHiZ V ASlr ALARJ _ _ 

0 
__ 

---•--- SAYJLJYOR- Romanyanın Vaşington 
Bİ İSVEÇ sel!ı·rın· e bı·r cey olmamıs 
V bat ıd İZI'tfİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ· x ~ apUf'U iri 1.. KANLJ<';INDAN: Bükreş, 23 (A.A) - Rador Ajansı 
Stokholm, 23 (AA) - Adogutol !bildiriyor: Hariciye Nazırlığı Romanya· 

lsveç vapuru Nuramugelo adası açıkla- Bilfunum Deniz motörlü ve motör· nın Vaşington maslahatgüzarının ağır 
nnda pazartf!si günü bir denizaltı tara- süz nakil vasıtalarının sayımı 23/6/ hastalanmış ve bir ameliyat geçirmiş ~1· 
fmdan torpilJenerek batınlını~tır. Mü- 942 den 29/6/1942 günü akşamına masına rağmen ban yabancı gazetelerın 
rettebattan 14 lciı1i ölmüştür. kadar (Pazar) hariç liman reisliği yazdıklarının tersine olarak LizbonA 

önünde yapılacağından bu tarihler- vardığını bildirmiştir. 
de bütün vasıtalar yoklamalarını ---o---
yaptıracaklardır. Yaptırmıyanlar L. zbonda ir mülakat 

ol<luğunu gizlemeğe çalışmıyacağım. Si· lürdan bildirildiğine göre dün Sivast"· 
vastopolda su şebekesi işliyor. Halkın polun son sahil istihkamı da Alınan kı
maneviyatı gerçekten her takdir~ değer. talan tarafından .şiddetli çarpışmalar
Yiyecek için 10 bin dönüm kadar top- dan sonra zaptcdilmiştir. Alman kıtala· 
rağı ekip biçmek maksadiyle her şey n hala mukavemet eden dUşman kuv
ynpılmıştır. Bunu size haber verebilirim vetlerlni yok etmeğe devam ederek Se 
ve bu halkıınwn mancv~ kuvveti hak- vemaya köyünUn şimruini de temizlc-

Vişi. 23 ( A.A) - F rnnsnnın yeni İstanbul, 2 3 ( Hususi ) - Yunani., hnkkında kanuni muamele yapılaca- Uzbon, 23 (A.A) - Cumhur r~!si 
ğı ilan olunur. Salazar İngiliz büyük elçisi ile görüomuş· 

londa size fikir verebilir .. • mişlcrdir. 
Ankara büyük elçisi B. Berjeri vazifesi- tana yardım götürmüş olan Dumlupınar 
ne gitmek üzere yola çıkmıştır. vapuru Pireden avdet etmistir. ~...ccccooococıo~c:ıcıoccı~ tür. 


