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Kat'i kararlar 
almayı 2erek
tiren bir 
durumdadırlar 

-*-ŞEVKET BİLGİN 

Yeni lzmir valisi Ankara da l 
B. Sabri Öney Izmirin iaşe ~mden ye-

. ) . . t k• d• nıd n bom-
iŞ erını a ıp e ıyor balandı 

___ ,* __ _ 
Ticaret Vekaletile de 

temas edecek 
- *Vilayetin p il'inç ve sade 

yağı ihtiyacı temin 
edllecelı-

* Sanayi böJgesine ya· 
pılan hu taaı;ruz bir 

saat sürdü 
~-

Manş sahilindeki Fran
sız feblrlerl de taarra· 

za atradl.. 

Mim' hududunda l ngiliz cıakerleri 

Libya harbi 

* 
Mihver Mı
sıra yüklen
mek üzere 

* Dün hudutta 

Mihver orduları üç koldan 
-

Mısır üzerine yürüyor 
- --*-.- -

lngilizlerin Marsa 
Matruha kadar çe· 
kilmesi beklenir 

Romel orclalan tngmz. 
lerl hazırlıksız yakala• 

mak likrlndedir-
Radyo gazetesine göre Lıôya cephe

sinde Tobruk müstahkem mevki.inin 
mptı ile hAsı1 olan bQ.yük. fırsatı kaçu
mak lsterniyen marepl Rome1 kuvvet
lerini Solluın ve Kaputzo arasuida 711-
makta olclulu bildiriliyor. Romel ıcu.. 
vetleri Uç koldan Mısır hududuna tJeı-. 
lemektedir : 

1 - Şimalde sahil boyunu takip eden 
ve Sollwna giden kol; bu kolun fbndi 
Sollum karşısında yer aldıiı tahmin edi· 
liyor. 

SOND~KİKA. 
••••••••••• 

lsveçte Nazi partisi· 
nin mitingi dağıtıldı 

* Klmayllçll•~ 
ukerıöad .... ekaec· .._..,..a 111•' olda.. 

8tokbohn, 24 (AA) - İsveç Nazi 
partbi tarabndan diln akşam tertip edi
len miting bin kifilik bir grup tarafın
dan dalıtılmıştır. Halk mitingcilere t&f
lrınlık gijsterdiğinden askeri kıtalar ta
rafından cebirle dağıtılmıştır .. 

Harbın aevk ve ic:taresinin münakaşa edildiği l ngiliz Pa.rldmento binası 



•ARIPE2 

2'arihi Roman Yazan: Şahin Alıdeıman 
••• JOJ ••• 

Yine Loranza aklıma ge~d i 
B ana büyülı fenalığı dolıunan bu Jıadını hatırla· 
Cllğım zaman iizülmeJıten lıendimi alamıyordnm 

ACllba Civani kaptanla hıristiyan ge
mieiler ne olmuşlardı?.. Türkler şimdi 
gcıaiye sahip olmuş bulunuyorlardı ... 
Her Jaalde Civani kaptan da gemicileriy
!le 9irlikte evvelce Müslüman esirlerin 
işgal ettikleri forsalık mevkiine oturtul
muş •lacaklardı. 

Y e.aiden Loranza aklıma geldi.. Bana 
pek çok fenalığı dokunan bu müthiş ka
dını hatırladığım bu dakikada bile yeni
ôeıa üzUntü duymaktan kendimi alamı
yortlum. Aynı zamanda konsolosu da 
hatarladım .. 

T e •nlann da benim gibi feci bir du
rua karşısında kaldıklarım dil§ündüm. 
Ve lım dil§ilnce beni o kadar sevindirdi 
ki ifimde derhal derin bir ferahlık sez
mipiın .. 

Leranza için duyduğum o büyük sev
gi, şimdi bütiln benliğimi kaplayan de
ri• \ir kiyne, müthiş bir düşmanlık duy
ğusuna tahavvul etmişti. 

Turgut reisin kamarasına gireceğim 
.sıraia içimden kendi kendime diyor
dum ki: 

- Oh olsun!. Mehln kadın işte bana 
yaptıkları fenalığın cezasını buldut. Bu 
sefer artık Turgut reisin elinden kendi
sini iyle kolaylıkla kurtaramaz!. Acaba 
kollı50los şimdi ne yapıyor?. Bellti de bu 
dakikada o da Civani kaptan ve gemici
leriyle birlikte forsaya oturtulmuştur. 

Şimdi hepsi birlikte kürek çekiyorlar .. 
Çok şükür ki Allah bana bugünü gös
terdi! Artık bundan sonra ölsem de gam 
deiiil ... 

ve çocuklar gibi gevşek iradeli, zayıf 
ruhlu mahluklara yakışır!.. Sil gözleri
nin yaşını!.. Nihayet ver bu ağlt-mnyn 
artık! .. 

İşte yeniden tekrar ediyorum. Şuraya 
geç otur da beni dinle ... 

Evet!. Yusuf, sen çok büyük bir suç 
işledin! .. Millete, vatana hainlik ettin!. 

Sana barut fıçısının önünde rastladı
ğım vakit hakkında zerre kadar yumu
saklık göstermemeğc karar vermiştim!.. 
O sıralarda ölüm senin başının ucunda 
dolaşıyordu! .. 

Sonra düşündüm, taşındım .• Senin va
ziyetini pek derin bir surette tahlil et
tim.. Ve bunun neticesinde gençliğini, 
bu yaşta kadın cazibesine pek çabuk 
kapılacağını gözönünde tuttuğum için 
bunlar işlemiş olduğun suçun mahiyeti
ni hafifletici sebepler teşkil etti. 

Turgut reis durdu .. Ben başımı önü
me doğru e~iştlın .. O dakikadrı kama
ranın içini kaplayan derin sessi7Jik ara
sında, sade benim hızlı hızlı atan kal
bimin çarpıntılan duyuluyordu .. 

Bir kaç dakika kadar süren sessizliği 
yine Turgut re!.s bozdu: 

- Fakat seni büsbütün cezasız bırak
mak da benim elimden gelmez!.. Bir as
ker kaçağını affetmek salfilıiyetine 
padişahtan başka hiç bir kimse malik 
değildir!.. dedi.-

- BiTMEDi -

HARP VAZ YETiNE ASKER 
GÖZUYLE BAKIS Ve bUyUk bir cesaretle Uerliyerek 

Tu~ut reisin kamarasından içeriye gir-
Ciim.. --*--

Turgut reis sırma işlemeli büyük bir (Baştarah 1 inci Sahifede) 
YCT minderinin Uzerinde bağdaş kurmuş 2 - Merkezde zırBı ve motörlü asıl 
oturuyordu. Kaşlan, Civani kaptanın kuvvetler de Kaputzoya doğru ilerli· 
gemisinde beni ilk gördüğü vakitki gibi yor. 
çalık aeğildi .. Hııttti bu dakikada dudak- 3 - Üçüncü ve daha hafif bir kol da 
ları gülümser gibi bir vaziyet almıştı .. Biriöınere doğru cenupta hareket et· 
Aca9a ben yanlış mı görüyordum?· mekted~. Romcl, süratli bir manevra ile 
Tur ut reisin şimdi beni görür göruez 
gözlerinde hiddet parıltılan belireceğini dÜ§mnnı tekrar hazırlıksız yakalamak 
tahmin ediyordum .. Öyle zannediyor- istemektedir. 
aum ki Loran7.anın ~ine takıldığım ve İngiliiler son Libya harbinin zayiatı
kıtamdan firar ettiğim için beni ğaır nı henüz bildirmemiştir. AlınanJar ı~ 
sözl~rle tekdir cdecektL Sonra belki de tebliğlerinde alınan esirlerin 33 bine 
gemicileri çağıracak ve gemin.in direk- vardığını bildirmişlerdir. Romel mihver 
leriaclen birine beni asmaları için on- kuvvetlerinin ağır kayıplara uğradığını 
lara emir verecekti.. bildirmiştir. Buna mukabil İngilizlerin 

Halbuki burada iş hiç te umduğum gi- kayıplarının daha büyük olduğuna da 
lbi çıkmamıştı .. Turgut reisin dudaltlan- işaret edilmiştir. 
ru kapbyan bu parlak tebessümün ma- Mısır hududunda büyük ölçüde mu
nası ne idi? .. Bir arslan şikAnnın üzeri- harebeler başlamak üzeredir. Şimdi eı:ı 
ne atılacağı vakit kendisini gülümser gi- mühim mesele, İngilizler;n Kaputzo ve 
bi giıisterirdi .• Fakat bir kerre hücum et- Sollumda tutunup tutunamıyae;akları
timi, artık hiç bir kuvvet ele geçirdiği dır. 
:ı.vı parçalamaktan onu alıkoyamazdı.. İngilizlerin Mersa Matruh müstahke'1l 

Şüphesiz Turgut reisin bu gülümse- mevkiine kadnr çekilmesi de miimkün· 
mesinin sonunda müthiş bir bora saklı •·· 
idi .. Şimdi açık gibi görünen hava bir au~İVASTOPOL HARBİ 
az S9llra siyah fırtına bulutlariyle karar-
mış •lacaktır ... Ve ben fırtınanın çok Bugün neşrolunan Alman tebliğinde 
sürmeden kopacağına zahip olduğum Sivastopolun şimal kısmında mukave-

met eden Sovyet kıtalarının imhasına 
iç!n o dakikada derin bir korkuya tutul- devam edildiği ve dog-udn da bir çok ic;
muş bulunuyordum .. 

Tuhaf şey!.. Yoksa ynnılıyor miydim? tihkfunların alındığı bildirilmi5tir.. Fa-
Şimdi Turgut reis bana söz söylcmeğe kat şehir henüz düşmemiştir. Cephenin 
başlamıştı •. Dudaklarında beliren tebes- diğer kısımlarında belli başlı iki kesim
süm gibi onun sesi de bana çok tatlı ve de muharebeler yen!den şiddetlenmiştir. 
yumuşak geldi: Bunlardan birincisi Harkof kesimidir 

- Gel bakalım, Palabıyık Yusuf... ve Almanlar burada yeniden taarruza 
Hele şu minderin üzerine geç, otur.. başlamışlardır. Bu taarruzun iki hafta 
Vakıa epiyce sıkıntı çektin .. Tam bir evvel başlıyarak bir aralık durursam1ş 

hafta seni aç ve susuz bıraktık.. Fakat olan hareketin devamı olduğu sanılıyor. 
sen bu kadar hafif bir ceza çekerek işin Bundan başka Almanların burada Rus
içinden sıyrıldığın için Allaha şükret .. ı ların ihtiyatlarını cepheye sürdürme~' 
Doğnı.su çok parlak bir talihin var!.. için çalıştıkları da anlaşılıyor. 
Eğer senin yaptıl{m suçu başka birisi is· VOLKHOF ÖNÜNDE 
11e~ olsa~~ı çoktan bu geminin direk- İkinci faaliyet kesimi de Volkhoftadır. 
erındMl bırıne asılırdı.. . . Almanlara göre Ruslar burada tanklnr-

Her nede~se, sana ~arşı denn bır zaa- la takviye edilmiş bir şekilde taarruza 
fım var benım ... Sem bana Koca Hızır . 1 d" Al 1 b · · 

l t A da h t 1 geçmış er ır. man ar çen er ıçıne 
ısmar amış ı.. ra onun a ın var.. 1 b R k U · · · h 

Nasıl artık aklın başına geldi mi . a ~ı.ş azı us uvve :r~ ım a 
Bundan sonra uslu duracak mısın?.. edılmekte olduklarını da bıldırıyorlar. 

Sevincimden gözlerim yaşlarla doldu. Son günlerde Almanlar Finlnndiyaytı 
Derin bir heyecanın tesirine kapılmak- yeniden kuvvet göndermişlerdir. Bunun 
tan kendimi alamadım .• Ve birden bire hedefi ya Leningrada Kareli kesiminden 
Turgut reisin ayaklarına kapanmak için veya Ladoga gölünden taarruza geç
kendimi yere attım .. Aynı zamanda hün- mek ve yahut şimalde Murmansk lima
gilr hüngür ağlamağa başlamış bulunu- nına karı:ı ciddi bir taarruz .. yapmak ve 
yordum... Rusyayn en biiyük yardımların ~elmek-
Tur~ut reis: le oldu~u bu limanı zaptetmektir. 
- Yoo!.. diye haykırdı .. 1şte bu olma- DENİZLERDE 

dı!.. Erkek kısmını ne sevinç ağlatır, ne Deniz harekatına gelince; Mister Atli 
de keder ve ıstırap!.. Ağlamak kadınlar son harp durumu ve Tobruğun kaybe-

dilmesi üzerine Avam kamara.smda izn
~:r.;~:r-~-~-:r~~-~.-'!r~ hat verirken son Akdeniz muhurebcle-

rine de temas etmiş ve bu harplerde İn
gilizlerin 1 kruva7.Ör, 4 muhrip, 2 refa
kat gemisi ve 30 uçak kaybettiklerini, 
mihverin de kayıplarının torpillenen bir 

r:~~~!~~E2!:~~~=~~1muharebe gemisi ile batırılan ıo bin to-
~ nilatoluk bir ağır kruvazör, iki muhrip, 

A 25/6/ 1942 tarihinden itibaren f• 
§ 3 FİLİM BİRDEN N 
S 1 - İNGİLİZCE SÖZLÜ 1 
1 Alayın Çocu kları 1 

2 - FRANSIZCA SÖZLÜ § 
l\latnıazel in bebeği 

3 - ALMANCA SÖZLÜ 

Sıhhat 1"'~satf üfi § 
§ l)e«il 
I~~ 

bir denizaltı ve 65 tayyare olduğunu 
söylemiştir. 

~~---,,,_...ti,__ ____ __ 

HAVA HARPLERi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Pilotlar doklar ve rıhtımlarda isabetler 
görmüşlerdir. Bomba ve av uçaklanrmz 
dönmUşlerdir. 

Londra, 24 (A.A) - İngiliz h~va na· 
zırlığının tebliği : 

Dün gece az mikdarda düşman tay
yaresi İngiltercnin doğu kıyılarında uç
muştur. Atılan bombalar hasar ve ka
vıplara sebep olmamıştır. Bir Alma11 
uçağı tahrip edilmiştir. 

YENi AS'IR 2J Hazlıean Perşembe J942 
- ----

HABERLERİ: 
KART SUiiSTiMALi AY JALIKTAN lZMIRE YAG GETiRiLMESi ISTENıYOR 

---*·--- ~·~~~-~-~---~ 

Bir sabık bele-
diye reisi adli-
yeye verildi 

Dün vilayette zeytinya-
ğı işleri tetkik edildi 

~-~~~~-~--~--~----

Bil' baharat~• fazla fiat• Asitleri tayin ed~lmemiş yağların u~umi. 
le nişaste satarlıen m eleye t abi tutulrrası telıarrur ettı 

mua· 

tutuldu-
Sabık Çeşmenin Alaçatı nahiyesi be

lediye reisi B. Mehmet Karabina, bele
diye reisliği vazifesini gördüğü sırada 
halkın ekmek kartlarını dağıtmak işinde 
suiistimal yapmak suçu ile adliyeye ve
rilmişti r. Muhakemesi yakında yapıh
caktır. * Çeşmenin A1açatı nahiyesinde Ham
di Kürekçi aldığı una mukabil teslim 
eWği ekmeklerden 125 adedi noks;ıo 
çıktığından adliyeye verilmiştir. * Alnçatı nahiyesinde Salih Tütüncü, 
çalLŞtığı fırında fazla fiyatla ekmek sat
tığından tutulmuştur. * Falancılar çarşısında 1 numaradıı 
baharatçı Veysel oğlu Lütfü Tanınmış, 
dükkanında bulunan nişasteleri fazla fi
yatla sattığından dolayı ihtikAr yapmak 

Dün öğleden sonra vali vekili B. N 
ri Atayın reisliğinde yapılan bir toplan
tıda zeytinyağı işleri tetkik edilmiştir. 

Evvelce İzmirde hazırlanan protoko·a 
ve ticaret vekaletinin tasvibine nazar:.m 
yeni zeytinyağı vaziyeti şöyledir : 

Bir buçuk aaide kadar olan zeytin
yağların satıııı serbest bırakılmıştrı. Dört 
buçuk aside kadar olan yağları rafine 

edilmek üzere fabrikalara verilecektir .. 
Beş aaidli sıra mallar idrojene yağ ima-
linde kullanılacaktır. 6 uidden yukan 
olan yağlar sabun imalinde kullanıla
caktır. 

Evvelce verilen beyannameler hari
cinde, asidleri tayin edilmemiş bir kısım 
)"ağlar vardır ki bunların ihracat başkon. 
trolörlüğünce muayene edilerek ve asid 
nisbetleri ölçülerek emsali gibi muame-

ye tabi tutulmaa.ı kararlaşmıştır. 
Halk ihtiyacına tahsis edilen bir bu

çuk ll8ide kadar olan yağlar, verilen be
ynnamelere na7.aran piyasada pek azdır 
ve İzmir oehrinin ihtiyacına cevap vere
miyccektir. Buna mukabil Ayvalık ve 
Edremit mıntakaaındaki zeytinyağların 
en büyi.ik kısmı bir buçuk aside kadar 
olanlardır. AyvaJıktan lzmire yağ gelir
se ihtiyaca cevap vermek mümkündür. 
Halbuki Ayvalık mıntakasındaki yağlar, 
iyi fiat ödediği için fstanbula tahsis edil
miştir ve istanbula gönderilmektedir. 
Bu itibarladır ki lzmir piyasasının !'tade· 
yağından sonra zeytinyağsız da kalması 
muhtemeldir. 

Ayvahk ve havalisindeki yemeklik 
zeytinyağlardan büyük bir kısmının İz
rnire getirilmeai hususunda ticaret veka
letine müracaat edilecektir. 

suçu ile Milli korunma müddeiwnumili- ----------- - ----
ğine verilmiştir. Domates tiatları neden pahalı? 

---- o- --
Kinin ihtivacı -·-DUn eczaneler~ ııaıı 

milıdarda fılnfn verildi-
Sıhhat müdürlüğünün teşebbüsüyle 

dün yeniden İzmire kin:n gelerek şehir· 
deki bütün eczanelere yanmşar ve bireı 
kilo kinin dağıtılmıştır. Bu aY içince 
f zmire 182 kilo kinin gelmiş, vilayet 
merkez.iylc kazalardnki eczanelere ve 
eczanesi bulunmıyan kazalarda ise inhi · 
sarlar idaresi eliyle halka veril~tir. 

Halbuki İzmir şehrinin normal zaman
da kinin sar{!yatı ayda 20 kiloyu geç· 
memekte idi. Bu kadar fazla kinin da· 
ğıtılmasına rağmen müracaatJara layıki
le cevap verilmemesi, ihtiyacın derecesi 
ve sıtmanın İzmirdeki tesirlerini göste
rir. 

Bundan ba.şkn İzmire gelen yolcuların 
tedarik ettikleri kininler civar· vilayet
lere gönderilmektedir. Hatta İstanbula 
gidecek yolcular bile İzmirden ayrılır· 
ken muhtelif eczanelerden birer kutu 
kinin tedar:k etmektedirler. 

Bununla beraber İzmir halkır.ın ki · 
ninsiz kalmaması için her türlü tedbire 
müracaat edilmiştir. 

--- o- --
EleJıtrot ilıti~acı 

İzmirln elektrot maddeleri ihtiyacım 
tesbit için dün ticaret odasında b!r top
lsntı yapılmıştır. İhtiyaclar teferrüntiyle 
tesbit edildikten sonra Ticaret vck&leti.
ne bildirilecek ve ihtiyaçların toplu bir 
şekilde temini mümkün olacaktır. 

--- o- --
Arpa Jıa~alı~dığı.. 

Bayrnklıdan İzmire gelmekte olan Re
şat Malatya ve İbrahim Uçarın 320 kil."ı 
arpa kaçırdıkları görülerek tutulmuş
krdır. Arpalar milsadere edilmiştir. 

--..-·-o-----
ZABITADA 

Bir çocuk kuyu
ya düşerek 

boğuldu 
- *-Erniralem nahiyesine bağlı Ayvacık 

köyü halkından Mehmet oğlu Mahmu
dun üç yaşmdaki oğlu Zeki. köy civa
rındaki kuyu kenarında oynarken kuyu
nun içine düşmüş. ceset babası tarafın
dan kuyudan çıkarılarak gömülmüıtür. 
Yavrusunu haber vermeden mezara gö
türen baba hakkında kanuni muamele 
yapıJmıştır. 

BİR YARALANMA 
Yeni ainema karıısında sabıkallardan 

Kamil Gökçen, aarhoı olduğu halde Ah
medin dükkanına gitmiş ve orada tarap 
içmekte olan E.min Başığı bila sebep şiş
le başına vurmak suretile yaralamıştır. 
Suçlu tutulmuştur. 

BERGA ADA 
BİR YANGIH 
Bergamanın 1nkiliip mahallesinde B. 

Şekip Sabuncunun 8 sayılı sabun ima
lathanesinde yangın çıkarak söndürül
müştür. 

Ot omobil Jıazası 
Taşçılar içind e geçmekte olan şoför 

lsmailin idaresindeki 48 sayılı taksi oto
mobili, ansızın önüne çıkan ve kaçarken 
ayağı kayarak yere düşen Remzi adında 
birine çarparak sol ayabrı bileğinden kı
nlmıştır. Kaza tahkikatına başlanmıştır. 

Bir çul hırsızlığı 

lzmire ve civarına altın 
değrinde yağn ur yağdı 
izndrden tomates toplıyaralı istanlJala götüren· 

ıer llüyüfı zarara ağraddar-
Evvelki gece İzrnire ve şehir civarına 1 kuruş arasında artmışbr. İyi n evi do· 

her gramı altın değerinde farz.edilen be- matesler dün o. tuzdan otuz beş k urU§& 
reketli yağmurlar yağmıştır. Yağmur çıkmıştır. 
şehir içine az düşmüş ise de banliyola· Bu artışın İstan.bula ve Ankaraya ya-
ra ve bilhassa İnciraltı, Balçova ve Ur- pıl~n ~o~ates ~evkiyat~yle al!kad.ar ol
la istikametine bol mikdarda yağmıştır. dugu ıddıa edilmekt~dır: Hal~uki ge
Bu yağmurların sebzelere büyük fayda- çen hafta sonunda Izmirden Istanbula 
sı olmuştur. domates götürenler sermayesi 23 kuruş 

oldur,ru halde bu domatesleri istanbulda 
SEBZE FİYATLARI toptan 15 kuruşa satmak mecburiyetin
Sebzeler bollandıkça fiyatları ineceği- de kalmışlardır. İstanbulda domatesin 

ne tamamen aksine olarak artmaktadır. perakende fiyatı 25 kuruş, Ankarada 22 
Domates fiyatları dUn kiloda beş - yedi kuruştur. 

YUKARI MAHALLELERE EHEMMiYET VERiLiYOR 

Kültürpark hareketli 
vasfını mu haf aza edecek 
Költürparktaki spor tesisleri, oyun yerleri ve 
gazinolar önümüzdeki mevsimde açık olacak... 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün Belediye mühendisleriyle birlikte 
Eşrefpaşa semtine giderek yeniden yapı
lacak yollar ve kanalizasyon işlerini t et
kik eylemiş, yapılmakta olan kanalizas.. 
yon tesislerini görmüştür. 

Belediye reisi bilahare Kültürparktıı 
da tetkikler yapmıştır. Fuar bu sene 
açılmamakta ise de Kültürparktakı 
muvmanın durmaması için lüzumlu gö
rülen tedbirler abnmaktadır. 

KUltUrparktaki spor tesisleri, Atb 
spor ve atış poligonu ile paraşüt kul~ 
daha faal bir surette çalıştınlacakt:ır. 

Fuar gazinosiyle Kültürparktaki di
ğer gazinolar halkı celbedeeek bir şekil 
alacaklardır. 

Hayvanat bahçesi takviye edilmekte 
ve yeni hayvanlarla kolleksiyonunu da 
zenginleştirmektedir. 

Kültürparktaki müzeler, gazinolar, 
oyun yerleri, spor tesisleri her zamaı:ı 
açık bulundurulacaktır. B u suretle eskı 
fuar sezonunun hareketli geçmesi ve 
Kültürparkın hallan neşeli bir toplantı 
yeri halinde devamı temin edilecektir. 

Belediye reisi Ktiltürparkın her n ok· 
tasını ayn ayn etüd ettirmiştir .. İhmale 
vğrıyan hiç bir kısım kalmıyacaktır. 

Daha şimdiden akşamlan Kültürpark 
pek kalabalık olmaktadır. Bira satan 
barakalar da açılacaktır. 

Geçirdiğimiz pazar günü Kültürparkı 
5000 kişi ziyaret eylemiştir. 

ÇIKAN BiR ŞAYiA YÜZÜNDEN INGILIZ PARLAMENTOSUNDA 
(Baştarafı· ı inci Sahifede) (Baştarab 1 inci Sahüede) 

Mektubu gönderen kimdir ve hangi tüc- c Aramızda bir kaç kişi zırhlı tümen-
cara göndermi§tir. Toz ıeker imalatının !erimizin silahlan na dair bazı maluma
dunnasına aebep nedir} ta maliktir. Bunlara müdafaa nazırile 

Bu meçhuller arasında bilinen biricik harbiye nazınnın dikkatini çekmek ge
nokta, tüccarların iaşe müdürlüğüne bat rektir.. Çünkü zırhlı tümenlerimizi Ye 
vurarak §eker satışında teenni ile hare- Amerikan tümenlerini düşmanınkinden 
ket edilmetrini istedikleridL Filhakika daha aşağı bir ailahla cepheye gönder
yapılan müracaat üzerine Hat mürakabe melde tarihimizin en büyük felaketle
memurlnn satışları kontrol etmiılerdir. rinden birini istiyoruz demektir .. • 

Bu işte anlaşılnuyan noktalardan biri Meclisin bir çok azası Kahireden ge-
de. neden bir kilodan fazla !!eker satışı- len ve pazar günkü gazetelerde çıkan 
na müsaade edildiğidir. Malum olduğu eyimser telgraflara hükümetin dikkatini 
üzere bir kilodan fazla şeker satılamaz. çekmiştir. Mister Atli cevap vererek bu 
Bakkallar menfaatleri iktizaSl müşteri· telgraflann Tesmi görüşü ifade etrnedi
nin bir kaç kiloluk miibayaalanna ses çı- ğini, hükümetin bunun mesuliyetini üze
karmamaktadır. Bu be§er, onar kiloluk rine alamıyacağını söylemiftir. 
şeker istifleri dün akşam piyasada teker Bundan sonra kürsüye gelen Sir 
mevcutlannı eritmiştir. Buna mukabil Stafford Krips Avam kamarasının as
küp şeker satılmamıştır. keri duruma ait müzakerelere iki gün 

Resmi makamlarda toz §eker imala· ayıracağını bildirmiştir. 
tının durdurulduğu hakkında hiç bir ha- Mister Atli askeri hareketler hakkın· 
her mevcut olmadığı anla§ılmışbr. da malumat almak zorluklannı ikaydet-

--- o- --- miştir. 
V AU VEKİLİ IKi mebuslardan Brayt meclisin gel· 

mesini arzusundan Mister Çörçilin ha• 
r ORBALJY A Girri berdar edilip edilmediğini sormuştur. 

Vali vekili B. Nuri Atay, refakatinde 
İaşe müdürü B. Fahri Tokınakçıoğlu bu
lunduğu halde dün Torbalıya gitmiştir. 
Torbalıda mevcut arpalar ve buğdaylar 
hemen :bnire getirilecektir. 

Mister Atli verdiği cevapta ba~ekilin 
Amerikada pek mühim meseleıer gö· 
rü§ITickte olduğunu fakat uzun müddet 
memleketten uzak kalamıyacağını bil
dirmi§tir. 

* INGtUZ PARLAMENTOSUNDA 

= 

Müttefikler 
- ---*- --

Kat'i kararlar 
almayı eerek
tiren bir 
durumdadırlar 

- *-
(Haştarah 1 inci Sahifede) 

mak hususundaki zorluk.lan bir kat da· 
ha arthrmağa belki muvaffak olmuştur. 
Akdeniz savaşını kaybetmek tehlikesi 
karşısında, İngilterenin batı çölü cephe· 
sine en müstacel ehemmiyeti vermiş ol
ması tnbiidir. Ancak İngilizler durumla
nndaki bu bozukluğun çabuk bertaraf 
edilecej!inden emin görünmektedirler. 
Şu cihet kafiyetle anlaŞllmıştrr ki 

mütteCiklcr teşebbüsü ellerine geçirme· 
dikçe, Britanya adalarında atıl duran 
ordular kendilerine muazzam bir hare· 
ket sahası açmadıkça müdafaada kal· 
manın nahoş sürprizleri eksik olmıyn· 
caktır. Kanaatimizce ikinci cephe mcse· 
lesi artık kat'i safhasma girmiştir . .Ang
lo Sak.sonlar i~in ikinci cephe, sadece 
Rusyaya yardımı hedef tutan bir hamle· 
den ibaret değildir. Zira ikinci cephe 
açılmadan da Rusya belki Alman bas· 
kısına mukavemet edecektir. Asıl mii· 
himmi bir numaralı düşman saydıklnrı 
Almnnyaya karşı Avrupayı ayaklandır· 
mnktır. İstiklallerini kaybeden milletler 
kurtuluşlarını Anglo Sakson aleminden 
bekliyorlar. Bu itibarla Çörçilin memle· 
ketine dönerken müttefiklerin ikinri 
cephe meselesi üzerinde kat'ileşıniş ka
rarlariyle dönmesi pek muhtemeldir. 

ŞEVKEr BİLGİN 

Alasehirde ek
mek yenilemi

yecek ka
dar fena! ___ * ___ _ 

Düzelmesi için ilgili 
makamlardan himmet 

bekleriz •. 
Ala§Chirden bir dostumuz. bu ekmek 

kıtlıiında. bize yanın ekmek getirdi 
Ekmeği aıörüncc bu fedakarlığa mWl 
katlandığını anladık. Gerçi bu zamanda 
ekmek tayınını başkasına hediye etmek 
kimsenin hatınndan geçmez amma bu 
AlafC}ıir ekmekleri iç.in değil Çünkü 
yenilemiyecek kadar kötü bir ~Y· 

Bunu bir hatıra veya nümune olarak 
saklıyoruz. Arpa unundan yapılmıştır. 
Yalnız arpa unundan olsa eyvallah. 
i çinde samandan tutunuzda her türlü 
çörçöp bol bol mevcut. Bunu Alatehir· 
deki yurddaşların nasıl yed iklerine alt1ıı
mır ermiyor. Bir çoğu da yiyemiyor ra
ten. 

Ekmek iç.in müşkülpesent olacak za
manda olmadığımızı biliyoruz. Tann 
muhtaç etmesin. süpürke otuna da insan 
katlanır. Fakat böyle bir zaruret karp-
8ında değiliz. lzmirdeki ekmeklere ha• 
kıyoruz, güzel Bazı yerlerde büsbütün 
iyisi. fırancolayı andıranları var. Dernek 
ki AlaşehiTde vatandaşlann midelerini 
bozacak derecede kötü ekmek çlkanl
ması kıtlıktan değil, memleket içinde 
mevcut buğdayın iyi tevzi edilmemesin
den ileri geliyor. 

Her lc:aza, her nahiye lc:endi yağile 
kavrulsun prensibini bu hadde kadar ta
kip etmek doğru olma..tıa gerek. Nihayet 
İzmirli V'atanda9 Alaşehirli vatandaı le
hine fedakarlıkta bulunabilir. Bütün va
tandaşlar bunu seve seve yaparlar. Bu· 
nun için buğdayı olmıyan tarafa buğday 
göndermek, icabında diğer yerlerdeki 
ekmeklere arpa karıştırmak, hülfuıa bü· 
tün memleket için tek tip ekmek usulü
nü metodlu bir şekilde tatbik etmek ka· 
fidir. Manisa vilayeti ve diğer ilgili yük
sek makamlar bunun için tedbir almal't
dırlar. Bir taraftan yeni mah.rul alınırken 
diğer taraftan yurdun §Urasında bura· 
sında midelerin kabul etrn.iyeceği §Clcll
de ekmek c;ı'karmak gibi dunımlan as 
bir himmetle önlemek mümkün olduğu
na kaniiz ve bunu rica ediyoruz. 

göre ingi1iz halk efkarı üzerinde pek 
derin bir tesir yapmıştır. Çörçil Arneri
kada olduğu için bu hususta parlamen
toda Mister Atli izahat vermiştir. Çöı
ç.il de Amerikndan avdetinde yerıiden 
izahat verecektir. 

Londrn basınına göre endişeler har 
lıcn iki nokta üzerinde toplanmı~Ur : Ev· 
vela lngilizler kendi teçhizatlarının mih
vere nisbetle daha aşağı o1duğunu anla
mışlardır. lngilizler, kendi sanayilerinin 
kudretine inanmakta bu yüzden bu fıtr
ka akıl erdiremcmektedirler. 

ikinci nokta harbın sevk ve idaresi 
i~idir. Şimdi harbın sevk ve idaresi bar 
vekile aittir. Bu lngilterede her za~aÜ 
tenkide sebep olmaktadır. Fakat Çorç 
iki sene içinde bir kaç defa kabine kur
duğu halde ve bütün tenkitlere rağmen 
hnrbın sevk ve idaresini bırakmllmııtıt• 
Yalnız kendisi Amerikada olduğu için 
bunun mevzuubahüs edilmesi nezakete 
uygun görülmem.istir. Bundan baş~a 
cephedeki kumandanlar da tenkit cdıl· 
mektedir. Bu vesile ile Londra radyosu
na atfen Stokholrndan verilen bir haber
de general Vavelin tekrar Mısıra getiJ'i. 

Şerif Riza halefleri müessesesinde ça
lı§3.Il ustalardan Mustafa oğlu Şükrünün 
çul çaldığı gazetemizde yazılmıştı. Çul
ları çalanın tütün ustası olmayıp aktar
macı olduğu ve yevmiye ile çalıştığı 
bildir~tir.. 

B. Nuri Atay Torbalıda muhtelif iş
leri tetkik eylemiş ve akşam üzeri av
det etmiştir. 

Libyada İngiliz silahlarının uğradığı 
mağlubiyet Londradan n~~ haberle.r ... 

leceği bildirilmektedir. ) 
(Radyo gazetesinden 
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1942 

Borsa 
İİZÖ'M 

9 Talat Taner 
204925 Umumi yekU.n 

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

İNCİR 
70 Hilmi Uyar 

207 Nihat Üzümcü 
277 Yekô.n 

182196 Umumi yektin 
828 kilo Zeytinyağı 
800 kental Palamut 

49 

30 
19 

89 
1000 

49 

44 
45 
46 
48 
52 

30 
19 

89 
1125 

rENf ASIR 
1ZMtR BELEDt~tNDEN: tz:M1R S!Cn.t '11CARET MEMUR-
1 - tsmet Kaptan mahallesi 1374 neli LUôUNDAN: SAYI 4513 

sokakta 23 ncü adanın 233 metre mu
rabbaındaki 8 ve 9 sayılı a~ sa
tışı, yazı işleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile kapalı zarflı arttırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 6831 lira 
muvakkat temınatı 512 lira 35 kuruş 
olup ihalesi 6/ 7 / 942 Pazartesi günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektuplan 

İzmirde Mimar Kenalettin caddesine 
43/ 1 numaralı mağazada manifatura ti
caretiyle iştigal eden (Osman ve .Allı
met Tatari) şirketi. tarafından şirketin 
mevzuuna müteallik olarak verilen be
yanname ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4513 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

1 - BEYANNAME: 
ihale günü azamı saat 15,30 a kadar en- ............................. . 
cümen riyasetine verilir. İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 

2 - İsmet Kaptan mahallesi 1374 sa- mührü ve F. Te:nik imzası. 
yılı sokakta 23 neti adanın 205 metre 
murabbaındaki 5 sayılı arsasının satışı, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 5125 lira 
muvakkat teminatı 384 lira 40 kuruş 

BEYANNAME 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.a3 Miizik : Karışık program pl 7.45 
'.Ajans haberleri 8.00 Müzik : Karışık 
pr•~am ın devamı pl. 8.15 - 8.30 Evin 
saati .. 12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Müzik : Karışık şarkı ve 
tUrküler 12.45 Ajans haberleri 13.00 
13.30 Müzik : Şarkı ve türküler 18.00 
Pregram ve memleket saat ayan 18.0~ 
Miisik : Cilte fasıl 19.00 Konuşma (Dış 
politika i~mali .. ) 19.15 Müzik : Dans 
müsi~i pl. 19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri 19.45 Müzik : Yurttan 
sefte:r 20.l 5 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Şark1lar 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Mü
zik : Karışık şarkı ve türküler 21.30 
Keausma (Kahramanlar saati.) 21.45 
Müzik : Radyo senfoni orkestrası 22.M 
Memleket saat ayan, ajans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanış .. 

l
·~_,.-.,.,..r...- - ..... 1"'",... -?X-:-.ı-~--. N olup ihalesi 6/ 7/ 942 Pazartesi günü ~aat 

1 • Jt 
1 

A • § 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarıfatı 
1 cı -,. a 1 p 8Jl s dahilinde hazırlanmış teklif mektupları § - S ihale günü saat 15,30 da encümen riya-

Merkezi İzmir, şu'besi İstanbul sicili 
ticaretince müseccel bulunan Osman ve 
Ahmet Tatarı unvanı kollektif şirketi
mizin mevzuu iştigalini teşkil eden 
(yerli ecnebi, manifatura, kazmir ve 
mensucatı mütenevvia her nevi iplik ve
sair emvali ticariye alım ve satımının 
hem toptan ve hem perakende suretiyle 
satılacağı her nasılsa evvelce mukavele
namede zikr ve tasrih edilmemiş oldu
ğundan bu kerre mezlrur emvali ticariy&
nin hem merkezi şirkette ve hem de İs
tanbul şubesinde perakende ve toptan 
satılmasına ve İstanbul şubesinin Aşır 
efendi caddesinde 30 numaralı mağaza
nın tahsis olunan kısmına nakline karar 
verildiği cihetle keyfiyetin ticaret kanu
nu mucibince sicili ticaret dairelerince 
tescil ve ilfuıı için işbu beyannameyi tan
ziın ve imza eyledik. 

KAYIPCOCVK 
•undan 35 gün ev;el Balıkesir askert 

hastanesinde kulak koğuşunda tahtı te
davicle bulunan oğlum Aydının Dağ ye· 
ni köyünden 338 doğumlu konuşmaz ve 
işitmemezlikten malul Hüseyin oğlu 
Mehmet Şimşek'in halen nerede olduğu 
bilinmemektedir. 

Nerede olduğunu bilenler veya gö
renler İzmirde Keçecilerde Şeref ote
l.imle müsteciri Şerefe haber verdikler: 
veya getirdikleri takdirde tekmil mas
rafları ödenmekle beraber ayrıca ken
dileri de memnun edilecektir. 

(1609) 

1ZM1R stCtLt T1CARET .MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4515 

tzmirde Yeni manifaturacılarda 1329 
ncu sekakta 7 nuınaı-ada iş gören Mus
tafa Canbazoğlunun göreceği iş h3:kkm
"da verdiği tavzih beyannamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 4515 
nuınarasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1 - BEYANNAME: 
. . . . .. . ······················· 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 

mührü ve F. Tenik imzası. 

S Jd S setine verilir. § 8 Ç J J § 3 - Darülacezenin senelik 6480 kilo 
R Izm. • · • · • sıhh 1 tutarındaki tek tip ekmeğinin satın alın-

ı ırımızın cennetı at, neşe ve . 1 . ""d"" l'·v·· d ki " tn 
v d · . ması yazı ıŞ erı mu ur ugun e şar a-

l 
hayat kaynagı olan bu yer e temu mesi veçhile bir ay müddetle pazarlığa 
h_ava ve banyo almak için gelecekle- § bırakılmıştır. Muhammen bedeli 1079 
rın son d_erece memnun kalacakları- S lira 57 kuruş muvakkat teminatı 80 lira 
m vadediyoruz. S 97 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
Mütenevvi içki, meze ve meşrub:ı~ 81 evvel iş bankasına yat:ırarak makbuzla

son derece ucuzdur. Plajımızı ziy::.- riyle 6/ 7/ 942 dahil tarihinden 20/7 / 942 
ret etmeleri halkımızın kendi men- S tarihine kadar haftanın Pazartesi, Çar
faatleri iktizasındandır.. S şamba ve Cuma günleri encümene mü-
.-3 (1611) MÜDÜRİYET B racaatlan. 
.. ,...,...,..~_...._...._,._..../~J>J>..r..rJ:rJ.rJ"'J'J"J"~· 4 - Darülacezeye senelik 800 kilo da-

!ZMtR StCİL! TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4511 

Tescil edilmiş olan makarnacılık ve ti
caret Türk anonim şirketinin 8/ 6/ 942 
tarihiyle tasdikli sirküleri ticaret kanu
nu hükümlerine göre sic.ilir. 4511 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği ilfuı olu-
nur. 

1 - Sffi.KO'LER: 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
StRK"OLER 

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

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

Ahmet Tatari: İmz.a 
Tevfik Tatari: tmza 
!stanbul Aşır efeı:ı.di cad. 
Mahallinde dairem başldtibi tarafın

dan alınan işbu beyanname altındaki im.. 
zalann şahıs ve hüviyetleri dairemce 
maruf ve imzaları mazbut Osman ve ~ 
met Tatarl firması namına şeriklerden 
Ahmet Tatarl ile Tevfik Tatarlnin oldu
ğunu tasdik ederim. 

Yinni Mayıs Bin dokuz yüz. kırk iki 
20/May:ıs/942 resmi mührü ve imza. 

T. C. !stanıbul !beşinci noteri Hüseyin 
Aıvni Ulaş. 
İşbu örnek dairede dosyasında saklı 

20/Mayıs/942 tarihli ve 6202104 numa
ralı aslına mutabık olduğunu tasdik ede
rim. 5/Haziran/942 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 
5/H.aziran/ 942 tarih ve T. C. İstanbul 
'beşinci noteri resml mührü ve Hüse
yin A'VDi Ulaş imzası . 

3574 (1591) 

BEYANNAME: 
Sicili ticaretin 2681 numarasında ma

nifatura ticareti ve komisyonculuğu ile 
~gal ettiğim. tescil ve ilan ol~ ~: 
:m.3mın bilfunum manifatura tıcaretiııi 
t.optan ve perakende olarak ifa ettiğimi 
ta~ ve aynca toptan her türlü toprak 
mahslıilleri alım ve satımı ile de uğraşa
cağımı beyan ile kaydımın buna göre 
~ih ve ilA.nını rica ederim. 

10/4/942 tarihli sirkülere zeyildir: Şir
ketimizin Alsancakta Umurbey mahalle
si 1492 sokak 22 numarada kain fabri
kasına müdür olarak tayin edilen B. 
Bürhan Manerin mezlrur fabrikada zahi
re ve hububat öğütmesi muamelelerini 
münferiden idareye ve münhasıran işbu 
öğütme işlerine ait evrakı şirket mührü 
ile birlikte münferiden imzaya salahi
yettar kılındığını ve keyfiyetin ve mu
maileyh Bürhan Manerin zirdek.i imza 
numunesinin nazara alınmasını rica ede-

ne müracaatları. , 
6 - 942 yılı için belediye memur ve NAZ:ll..Lt ASLtYE HUKUK HA,. 

müstahdemleriyle fukaraya verilecek re- KtMLtCİNDEN: 

1zmirde yeni manifaturacılarda 1329 
numaralı sokakta 7 numarada mukim 
tüccardan Mustafa Cambazoğlu. 

22/Haziran/942 
M. Camba7.0ğlu imzası. 

Genel sayı: 7250 • 
tşbu 22/6/942 tarihli beyanname al-

tındaki i.m7.anm zat ve hüviyeti dairece 
maruf adresi yukarda yazılı mustafa 
Caınbazoğlunun olduğunu ve kendisinin 
kanuni ehliyeti haiz olup bizzat yannnız.. 
da vazetmi§ olduğunu tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz kırk iki senesi Haziran ayı
nın yirmi ikinci Pazartesi günü. 

İzmir birinci noteri Reşat Köymen 
resınt mührü ve V. S. Altıncezve 
im.za.sı. 

Genel sayı: 7285 aired 
tşbu beyanname suretinin d e 

saklı 22/ 6/ 942 tarih ve 7250 genel say~lı 
aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bm 
dokuz yüz kırk iki senesi Haziran ayı
nın yirmi üçüncü Salı günü. 23/61942 

60 kurusluk damga pulu üzerinde 23 
Haziran 942 tarih ve İzmir birinci noter 
liği resmi mührü ve Reşat Köyınen 
imzası. 3594 (1613) 

ZAYİ VESİKA 
40/ 1942 numaralı hüviyet cüzda111;11:1 

kaybettim. Yenisini alacağımdan ~skisı
nin hükmü kalmadığını ilan eylerıın. 

C. T. C. TAYLOR 

riz. 
Fabrika müdürü Bürhan Mancrin im-

za nümunesi M. B. Maner. 
İzmir 1/6/ 942 
!dare meclisi reisi 
İdare meclisi azası M. B. Maner 
!dare meclisi azası M. Gago 
Makarnacılık ve ticaret Türk anonim 
şirketi H. Piyale 
Umumi No: 5047 Hususi No: 1 / 214 
Bu sirküler zeyli altındaki imzanın ~-

hıs ve hüviyeti dairemizce maruf İzrnir
de Alsancak Umurbey mahallesinde 942 
nci sokakta 22 numaralı fabrika müdüril 
Bürhan Maner tarafından va:zolunduğu
nu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk iki 
senesi Haziran ayının sekizinci Pazar
tesi günü 8/ 6/942 

T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 
Tenik resmi rnü.hrü ve imzası. 
Umumi No: 5047 Hususi No. 1/ 214 
Bu sirküler zeyli suretinin dairemiz 

dosyasında saklı 8/ 6/ 942 tarih ve (5047) 
umum numaralı aslına tamame'll uygun 
olduğtmu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki sen(>Si Haziran ayımn sekizinci 
Pazartesi günü. 8/ 6/ 942. 

2 kurusluk damga ve 10 kuruşluk tay
yare pulu üzerinde İzmir ikinci noterliği 
resmi mührü ve F. Tenik imzası. 

3576 (1590) 

MANtSA İCRA MEMURLUCUN
DAN: 
Manisanın Göktaslı mahallesinden 

Ahmet oğlu Yusuf Güvenin Manisa as
liye hukuk ha1dmliğinilen istihsal eyle
diği 3/ 4/ 942 gün ve 262/349 sayıh k ara
riyle 665 lira 28 kuruş borçlu Ankara 
Demir fırka mahallesinin Dıshisar kale 
sokağında (30) numaralı evde oturan 

, cr~/~~~J"J"'..#"'~~ Mehmet km Ayşe Gülfuıenin bu borcu-

N • 8 mın temini tahsili zımnında mczkCir 
Müniı· ur~ttıo § na.m icraya vazcdilerek borçlu namına 

çeteler üzerinden (Basmahane mıntaka
sı dahilinde zuhur edecek hastalara) ilaç 
satın alınması, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile a~k eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 1500 
lira muvakkat teminatl 112 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel iş bank.asına yatırarak makbuzlariy
le ihale tarihi olan 6/ 7 / 942 Pazartesi 
günü saat 16 da encümene müracaatları. 

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

21, 25, 29, 4 3521 (1568) 

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

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

21. 25, 29, 4 (1564) 

* Belediyemizin muhasebesinde 25/ 75 
ve 20/ 60 lira maaşlı iki m emuriyet mün
haldir. 

Nazilli Turan mahallesinde 18 No. lu 
sokak 4 No. lu evde tbrahim kızı ve 
Mustafa kansı Ayşe Turansa! tarafından 
aynı evde iken ikametgw meçhul oldu
ğundan tebligat yapılaımıyan kocası 
Mustafa Turansa! aleyhine açılan bo
şanma d3.vasından dolayı Nazilli asliye 
hukuk mahkemesinde yapılmakta olan 
muhakeme s1rasında: Müddeialeyhin 
ikametgahı meçhul olduğundan ve gös
terilen ad.reste bıilunaınadığından ba
hisle namına çıkarılan gıyap karan bilA 
tebliğ geri geldiğinden ilanen gıyap ka
ran tebliğine karar verildiğinden müd
deialeyhin bizzat veya bir vekil ile d~
vasıru takip etmesi ve 30/6/942 Salı 
günü saat 9 da Nazilli asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulumn.ası aksi 
takdirde gıyabında muhakemeye devam 
olunacağı H. U, M. K. nunun 402, 404 
ncü maddelerine tevfikan gıyap karan 
makamına kainı olmak üzere ilan olu-
nur. (1625) 

!ZMtR ASLİYE 2 NC! HUKUK HA
K1MLtC1NnEN: 
Meınet kızı Elif tarafından kocası İz. 

mir Kestelli caddesinde Güzel İzmir fı
rınında hamurkh- Muhittin oğlu Vasfi 
Bulçum aleyhine açılan ihtar dAvası.na 
mütedair dAva arzuhali suretini muhte
vi d!vetiye mazrahu V asfinin ikametga
hının meçhuliyetine mebni bil! tebliğ 
iade~ ve zabıtaca yaptırılan tah
kikattan da bulunamadığından ilfuıen 
tebligat icrasına ve muhakemenin 
6/7 / 942 Pazartesi günü saat 10 a talikine 
karar verilerek arzuhal suretiyle dave
tiye mazbatası mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan Vasfinin tayin 
olunan gün ve saatte mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil göndermesi 
aksi takdirde hakkında muameleyi gı
yabiye icra kılınacağı tebliğ makamına 
kaiın olmak üzere ilan olunur. 

3603 (1620) 

SARll'B J 

i LA H 
izmJp İnllisafllar Baş müdürlüğünden : 

l - .4223 sayılı çay ve kahve kanunu ile l /6/942 tarihinden itibaren her 
nevi çayın Türkiyeye istihlik için sokulması gerek halile ve gerek §ekli değif
tirilmif olarak yurt içinde satılması ve kanunun ikinci maddesi Türkiye dahi
linde yetiştirilen yaş çay yaprağının işlenmesi, kurutulması ve bu maksatlarla 
ya§ ça,y yaprağının satın alınması inhisar altındadır. Mezk6r kanunun 1 O uncu 
maddesine göre terkibinde kafein ile birlikte tanen ve protoin ve münhasıran 
çayın tıerkibinde bulunan diğer kimyevi maddeleri ihtiva eden nebatlar çay 
sayılmakta olduğundan koordinasyon heyetinin K/ 299 ve K/ 300 No.lı ka
rarlari1e beyannameye ve zamma tabi tutulan nevilerdir. 

2 - Adapazan çayı, Anadolu otu ve ayı otu gibi inhisar mevzuu haricinde 
kalan bu nebatlann şahıslar tarafından şekilce çay taklit edilmek suretile i~ 
lerunesi, kurutulması, yurda sokulması, yurd içinde satılığa çıkarılması ve bi
lerek aatın alınması veya kabul edilmesi kahve çay kanununun 1 O uncu mad
desinin B bendi hükmü gereğince memnu olduğundan bu gihi nebatlar çay 
gibi ha.zırlanmıt olduğu halde artık memleket dahilinde satılıp alınmayacağı 
ve her hangi bir şahıs tarafından saklanmıyacağı, elde tutulamıyacağı ve hak.i
ki çay olmadıklarından bunlann kanunun muvakkat ikinci madde$i mucibince 
idaremizce dahi satın alınması mümkün olamıyacağı cihetle tahlil neticesinde 
taayyün edecek vaziyete göre bu otlann sahipleri tarafından yabancı memle
ketlere çıkanlmuı veya idaremizin nezaret ve mürakabesi altında imhası la
zım geldiğinden kanunun muvakkat 5 inci maddesi mucibince istenilen beya.n
n.amelıer hakikt çaylara ait olduğu cihetle ellerinde taklit çayı bulunanların ne 
yapacaklannda mütereddit kalmalan ve belki de istem.iyerek kaçakçı vaziyete 
dü§meleri muhtemel olduğundan bu gibi mal sahipleri hakkında kaçakçılık 
takibatı yapılmasına mahal kalmamak için miktarlanrun 30/ 6 / 942 akşamına 
kadar idremize bildirmeleri ve bundn sonra bildirilen miktarlardan fazla çı
kan taklit çaylar iç.in alaıkalılar ı "tkıncla kaçakçılık takibatı yapılacağı. 

3 - Koordinsyon heyetinin .) JÜ No.lı kararına istinaden her nevi çayın fi. 
atına kiloda 75 O kuruş zam yapıldığını zikretmekte bulunduğundan yukanda 
bahsedilen nebatlar için sahipleri tarafından 299 No.lı karara tevfikan ver
dikleri beyannamelerde sahiplerinin bu nevi mallan çay bildiklerine delil ve 
bu mallan hakiki çay gibi kiloda 750 kuruş zamla halka sattıklanndan vakti
le beyannamelerinde gösterdikleri miktarda inhisar kanununun meriyete gir
diği 1 haziran 942 tarihine kadar sattıklan bu taklit çaylara ait zamlan ödeme.. 
leri il.An olunur. 25 26 3607 ( 161 S) 

j LA H 
Elımelı ııa.rtlarının Dağdına birlilılerl tara
fından ne suretle tevzi olunacağı balılıında 
izınır Vallllğlnden : 

Ekmek kartlarının Halle dağıtma birlikleri tarahndan ne oekilde dağıtıla
cağı apğıda gösterilmiştir : 

1 - Dağıtma birlikleri idare heyetleri namına bir aza. heyetin .aJAhi.yet 
vesikasını hamil olarak viliyet İa§C müdürlüğüne müracaat edecek ve birl.iiin 
nüfu. kütüğünde kayıtlı bütün vatandaolann elc.mek kartlanm bir makbuz mu
kabilinite iaşe müdürlüğünden tesellüm edecektir. 

2 - Tesellüm olunan ekmek kartlarının birliklere dehi! vata.ndeflara eür
atlie tevziinin temini iç.in idare heyetlerini te§kil eden be.o naclan b.er biri 
(200) nüfus veya evi üzerine alarak kendi hissesine düoen (200) nüfus veya 
(50) evin aile reislerini ve nüfu. a.detlerini birlik kütüğüne mutabık olarak 
bir bordro halin<ie ı:.anzim ettikten sonra ekmek kartlarım her ailenin oturdu
ğu eve giderek bizzat aile reisine, bulunmadığı takdirde ailenin diier reıit btr 
ferCÜne tevdi ederek bordrodaki yeri imzalatacaktır. 

3 - Ağır işçi olanlara bu hususu mübeyyin belediyelerden veya ait ?lduk
lan mÜC$seselerde.n alacaklan vesikalar mukabilinde ağır ioçi kartı verilecek
tir. Bu vesikalar her tevzide yenilenecek ve karb dağıtan birlik azasına tevdi 
~~ J 

Keyfiyet Ticaret Vekaletinin iş' anna atfen ilan olunur. 3606 ( t 6 t 7)' 

'J'ürlıiye Kömür Satış ve tevzi müessesesi iz· 
mir şubesinden : 
Şubemiz namına gelecek her cins yer altı kömürlerinin t~e ve tahmil 

işlerinin kapalı zarf usulile müna.kasaaı 27 haziran 942 cumartesı sabahı saat 
1 1 de Alsancak 408 numaralı binada kam büromuzda yapılacaktır. 

Taliplerin evvelce :ilan edilmi§ olan §artlar dahilinde müracaatlan ilan ol~ 
3602 (1619) nur. 

Borsa idare heyeti intihap encümeninden : 
1942 _ 1943 intihap yılı iç.in borsa idare heyeti azası seçimi 26/6/ 942 ~ 

ma günü yapılacaktır. lntiha.p i~ne ~ezklir tarihte saat on ~irden on altıya k~ 
dar devam ettirilmesi mukarrer oldugundan seçmek ve ~~ ~aldım haız 
olanlann ia.imlerini muhtevi cetvellerin borsa salonuna asıldıgı ilan ve .rey a
hiplerinin reylerini istimal etmek üzere işaTetli tarih ve saa.tta borsa bın.a.amm 
zahire salonunu teşrifleri rica olunur. 23 25 3543 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ue Elı• 
siltme Jıomlsyon•ından : 

Muhammen fiatı M teminat 
c;nsı Az.ı Çoğu Lira Kr. şekli 

6 ki 9 34 2196 63 kapali ~ ' ı1ilmiş odun 2182 31 3 çe 1323 - kapaJs 
l(esilmemiş odun t 000 2000 ~ki 8 82 4 72 32 kapalı 
Mangal kömürü 35600 5 7250 kilo - 1 l uJ.. 

Sıhhi müesseselerin odun ve kömür ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye kan 

mu/~ Eksiltme 26/ 6 / 942 cuma günü saat 14,30 Cla Cağaloğlunda Sıhhat...,. 
içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda ya!:'ıla~~·. 

2 - Muhammen fiat ve muvakkat teminatları karş_ılannda ~?ste~~§tir. 
3 _ lstekliler şaTtnam.esini çalışma günlerinde komıayonda goTebilirler. , 
4 _ istekliler 1942 yılı ticaTet odası vesikaaile 2490 sayılı kanundailya~ 

vesikalar ile bu i~ yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub ::. .,. 
palı zarflannı ihale saatmdan bir saat evvel komisyona makbuz mu(kat 4~~) de 
vermeleri. c6244> 1 O 15 20 25 3239 

t LAN 
AKHİSAR rVTVNCVLER BANKASI iZMİR 
ŞUBESİNDEN : . . . 

Akhisar Tütüncüler Bankası namına yazıh beheri yirmi T . lirası ı~bar kıy• 
metindeki 191 / 195 No.lu beş adet tam bedeli ödenmiş hisse:, se!'eclini zayi 
ederek yenilerini alını~ olduğundan eskilerinin hükmü oI;nadı~ ı.~n olunur. 

Yaya.köy : Ramazan oglu Ruştii İnanç 
VE ARKADAŞLA lunduğundan bila tebliğ iade ld1ınarak RI si yazılan icra emri ikamet~ahı meçhul bu-

STüA .. HrkilyemızP"AiRnKkıGym.AZet'liN. ookusyuUNcUSUO!~ teblit'abn ilanen icrası talebi ü zerine o1-suretle karar verilmiş olduğundan tarih 

Tahsili ortadan aşağı olmamak üzere 
fili askerlik hizmetini yapmış veya as
kerlikle alakası bulunmamış olanlardan 
müsabaka imtihaniyle memur almaca
ğmdan taliplerin 29/Haziran/ 942 Pazar
tesi günü saat 10 da tahsil ve askerlik 
vesikaları ve hüviyet rüzdanlariyle be
lediye hesap işleri müdürlüğüne müra

~ """-""" . 

N ilandan bil itibar beş gün içinde borcun 
radyo \"e plaklarda sesini dinledi~-ı tamamının ödenmesi veyahut tetkik 
niz mc~hur sanatkar Münir Nurettin merciinden veyahut temyiz veyahut ia
ve ark;daşlan 23 haziran salı günü~ deyi muhakeme yoliyle ait olduğu mah
akı:ıı.mından itibaren Bahribaba ~a· g kemeden icranın geri bırakılmasına dair 
hll park gazinosunda konserlenne S bir karar getirmesi ve yine bu müdd<?t 
bashyacağını halkımıza müjdeleriz. § içinde mal beyanında bulunması aksi 

0 ~Yalnız alh konse~. vc:~il':cektir.. Ss takdirde cC'bcl icraya tevessül edile<!e-
R l\flJDURIYl!..°'T S ğine dair ihbarname makamına kaiın ol-
ti '-' mak üz~e il3n olunur. (1624) 
~17..r~..o-~~~~ 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
SiHndir tamirine ~ait parcaıar satın alınacaktır 

) _ Tamir edilecek üç silindire lan~ olan 2432 lira kıymetinde muhtelif 
parçaların imali ve tedariki 18/ 6/ 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 182 lira 4 kuruştur. .. .. . turu" ~=,_ 
3 - isteklilerin liste ve şartnameleri görm.e~ uzere her gun lzmır ~ 

yolları mıntaka müdürlüğüne müracaat edebılirler. .. .. . A 

4 _ Eksiltme 2/ 7 / 942 tarihine rastlayan perşembe gunu saat 11 de vılayet 
clalıni encümeni odasında yapılacağı ilan olunur. 19 25 3436 ( 1543) 

BVGVN LALEDE 
3 FİLİM 2 TÜRKÇE 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
İLAVELİ YENİ KOPYA 

AYSEL 

2 - TÜRKÇE DEHŞET FİLMİ 
Kanlı Me371tane 

3 •• Polis Avcı taburu 

Mtf:--

BVGİİH TANDA 
2 TÜRKÇE FİLİM 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
YENİ KOPYA 

· ŞEYH AHMET 
RA1\10N NOV ARO 

2 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
Mavi Tuna Şarhuı 

3 ··RENKLİ MiKi 

caatları ilan olunur. 
25, 27, 3609 (1622) 

* Hava gazı fabrikası için satın alınan 
zerodiz maden kömüründen 600 tonun 
Alsancak iskelesinde vagondan tahliye 
ve fabrikaya kadar nakil ve istif işi pa
zarlıkla bir müteahhide verilecektir. 
Muhamme-n bedeli 480 lira muvakkat 
teminatı 36 liradır. thalesi 26/ 6/ 942 Cu-
ma günü saat 16 dadır. Taliplerin temi
natı öğleden evvel iş bankasına yatıra
rak ınakbuzlariyle tayin edilen gün ve 
saatte enciim~ne müracaatları. 

3fı10 (1623) 
-----~~-~--~-

İZMİR ASLlYE 2 NCt HUKUK HA-
KtMLlCtNDEN: 
İzmirde Namazgah Alay bey caddesi 

87 numarada oturan İsmail Hakkı tara
fından mahkemeye verilen arzuhalde 
her ne kadar ita eylediği beyanname ile 
(Beşiktepe) soyadım tescil ettirnıişse de 
karısının soyadının Akarcalı olması ve 
kendilerinin de bu suretle tanınması iti
bariyle soyadının Akarcalı olarak değiş
tirilmesine karar verilmesini istemiş ve 
davacının talebi vakii muhik sebebe 
müstenit bulunmuş olduğundan m edeni 
kanunun 26 ncı maddesine tevfikan nü
fusta müseccel Beşiktepe soyadının 
Akarcalı olarak değiştirümesine 1/ 61942 
tarihinde karar verildiği maddei mez
kUra hükmi.ine tevfikan ilan olunur. 

3606 (1616) 

Sağır Dilsiz ue Körler Müessesesi Müdürlüğünden : 
Beher kilonun muham-

men bedeli 

Cinsi A-zJ. Çoğu Kuruş santim 

Sadeyağ (Urfa) 1200 Kilo 1500 Kilo 194 

o/o 7,5 ma
villat teminat 

Lira Kr. --218 25 

Pirinç (Bursa kara . 5 4 48 60 
kılçık ayarı) 1000 Kilo 1200 K~o 45 4; 
Zeytinyağı (Ayvalık) 500 Kilo 600 K~o ~ ~b 360 00 
Koyun eti 3500 Kilo 4000 K~o 90 t 35 00 
Sığır eti 1500 Kilo 2000 K~o 35 78 75 
Patatea 2500 Kilo 3000 Kılo kal d maddeleri. 
Sağır dilsiz ve körler müessesesinin 1942 mali yılı ihtiyacatından olan yukan~a Jazılı al~ 'dilin~ &suretiyle açdt 

müteahhit tarafından yapılacak bütün kanuni .. m.:ı::~.aflar bila.J:>:ara mud··esse~e .. ~a~8;~n l~ ~İu:~: 3 Temmuz 1942 cuma 
eksiltmeye konmuştur. Şartname sıhhat müdurlugunde v~ muesse~? e goru e . ~ r. s e 
günü saat 1 O da sıhhat müdürlüğünde teşekkül edecek komısyona muracaatlan ıı19n 2l3nulS 28 34 t 7 ( t 543): 

1. 
KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal lıeser- .. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatım baizdir, İcabında günde (3) kaşe ahnabiliı. 



GAZETELERE GORE 
---*---

T obruk un düş-, 
mesiharbinkay-

bi denıek 
de~ildir 
-*-Kahire, 24 (A.A) - Orta şark !ngiliz 

tebliği: 
Dün gece ve gündüz uçaklarımız faa

liyet göstermişler ve hava meydanla
riyle, düşmanın geri toplulukları ve mo
törlü vasıtalarını bombardıman etmiş
tir. 

Amrikan tayyareleri, Tobruk ve Ka
putzo arasında dolaşan ~ıt vasıtalarına 
bomba atmış ve Gazala ile Ti.mimiyi 
bombalamıştır. Bir çok yangınlar çık
mış ve limanda hasar vukua gelmiştir. 
Uçaklarımız devriye hareketlerine de

vam etmiş fakat pek az mukavemet gör
müştür. 

Torpil uçaklanmız kuvvetli bir hima
ye altında seyreden orta büyüklükte iki 
ticaret g(!l'Tlisine hücum etmiş ve gemi
lerden birisine tam isabetler kaydedil
miştir. 

21 Haziranda Maltada 3 Messerşmit 
düşilrülmilş 2 uçak da tahrip edilmiştir. 
Bizim kayıbımız yoktur. 

ALINAN :EStRLER 
Berlin, 24 (A.A) - Şimali Afrikada 

Tobnıka getirilen esirlerin sayısı 33 bi
Di geçmi~. Mısır hududunda mevzii 
muharebeler olmnktadır. 

Maltada hava meydanlannın bombar
dımanına dün gece devam edilmiş ve 
iyi neticeler alınmıstır. 
· Şimal denl7.i sahillerinde bir liman 
muhafaı.a gemimiz düşmanın bir uçağı
nı düşürmüştür. İngiliz uçakları dün 
gündüz ve gece Belçika ve Fransa sahi
lindeki bölgelere hücum etmişlerdir ve 
bu ıı.kınlarda 9 uçak kaybetmişlerdir. 

* ZAFER BA YRA.MI 
Mihverciler Tobnık zaferinin bayra

mını yapmaktadır; Mihverin propagan
da için bu fırsatı kaçırmıyacağı bilini
yordu. Rusya taarruzunun geç kalma
aından uyanan endişeleri gidermek için 
Mihver bunu fırsat bUmlştir. Tobruk :ıa
f eri, bundan çok bil yük zaferlerden faz
la nümayişlere sebep olmuştur. Alman 
radyoları yabancı dil neşriyatında da 
Tobruk zaferiyle İngiliz presti.şine ağır 
darbeler indirildiğini belirtmeğe çalışı
yorlar. 

Fakat dünyayı asıl ilgilendiren mesele 
Mihverin tngllizleri tazyika devam edip 
etmiyeceği meselesidir. 26 Mayısta baş
layan ta:ırruzdan Mihverin hedefi Tob
ruku almak idi; fakat §imdi durumdan 
istifade ederek Mısıra doğru harekete 
geçeceği anlaşılıyor. 

hıgiliz kayıpları ağır olmuştur; uzak
tan gelen kuvvetlerle bu k.ayıplann te
JMisi zor olacaktı:-. B usebeple de Mih
verin taarruzunda devam edeceği yakın 
bir ihtimaldir. 

Hindistan, Avusturalya, İrlanda ve 
İngilterede Amerikan askerleri olduğu 
halde Libyada yoktur. Y a1nız son za
manlarda Libyada Amerikan tayyarele
ri olduihından bahsedilmiştir. 

( Radyo gazetesinden ) _________ , __ _ 
Bir lngiliz uçağı 
PlaJaindL 
Lizbon, 24 (A.A) - Salı günü öğle

den sonra bir İngiliz uçağı Lizbon civa
nnda bir plaja mccburl iniş yapmıştır .. 
Mürettebattan biri nğır yaralıdır. 

----~~·-----L l B YA HARBi 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Tobrukun düşmesiyle teessür göste
rilmekle beraber, bir muharebenin kay
bedilmesi ile biltün bir harbin kaybedil
miş olmıyacağını ve harbin nihat zafere 
kadar böyle iniş ve çıkışlar göstermesi
nin tnbü olduğu bildiriliyor. 

Sivastopol meselesine gelince: Rusla
rm kahramanca müdafaalarına rağmen 
Sivastopolda vaziyet ağırdır. Rus tebli
ğinin de dediği gibi düşman gayet ağır 
kayıplar pahasına cephede gedik açabil-
mist

. 
ır. 

Rus cephesine gelince: Bu cephenin 
~ılmasına Hitlerin şu mühim yanlışları 
sebep olmuştur: Birinci yanlış, Rusya
nm kuvvet ve kudretinin küçümsenme
si; ikinci ynnlış harp başlar başlamaz 
Rus halkının şeflerine isyanının beklen
mesi; üçüncü sebep, Rusyanın yıkıldığı 
zannıdır. 

Libyada uğranılan mağl<lbiyetler, İn
giliz işçi partisinin Liderlerinin de de
diği gibi İngiliz cfkunnı şaşırtmamış ve 
maneviyatına tesir yapmarn~tır. İngiliz
ler, Tobrukun muharebesinin kayıbın
dan gereken tedbirleri almak azmini el
de etmişlerdir. _, __ _ 

LARA GÖRE 

YENi AS'IR 

UZAK Ş~RK HARBi 
---·*·---

Japonlar 
Sek yangı 
ter kettiler 

. -·-· . ··-·-,- .... ·-·-·-· r 
L .... ~-~~~~-'-~~-~e ·----· 
Eden kruvazö-
ründe 420 kişi 

kayıp 
-*-

iKiNCi CEPHEYE DOGRU 
---·*'---

ihver, ikinci 
cephenin açı) .. 
masından kor

kuyor 
-*-*- DENiZ FAAL,YETI HAKKINDa 

1ng1Hz tG"'1Greleri Ja• HUSUSi BiR ALMAN TEBLl"I Radyo gazetesinden : Amerika kara 
"" lJ kuvvetlerinin İngilterede olınası ikinci 

lstanbula da yağmur ya~dı 

Istanbulda hararet dere
cesi 37 den (15) şe düştü 

pon topluJulılarını bom· -*- cephenin açılacağına bir delil sayılıyor . 
bardıman eniler- Amerilıalılar urorpille· Fakat bw;\1an başka bu hareketin ya- İzmitte bereketli yağmurlar yağıyor. Müstah• 

Çunking, 24 (A.A) - Japonlar Sek- pılacnğına dair bir belirti yoktur. 
yangın kilit yerlerini terke mecbur kal~ nen gemi Sayısında Bu muammanın cevabını Ruzvelt- Sİi Vaziyetten ÇOk memnundur-
mıştır. Çin kuvvetleri Langsi ve diğer GZflfı Uar» diyorlar.. Çörçil görüşmelerinde bulmak mümkün İstanbul, 24 (Hususi) - Bir kaç gün- İzmit, 24 (Hususi) - Son günlerde 
bir yerde hücumlar yapmaktadır.. Ja- Londra, 24 (AA) - Amirallik da- cieğildir, çünkil bu görüşmeler kalın e:>- den beri şiddetle hüküm süren sıcakla,· güneşte 62 dereceye kadar çıkan sıcak-
ponların dört hücumu Çinliler tarafın- iresi birinci kanun ayında denizaltılar rar perdesi arkasındadır. dün gece başlıyan yağmurdan sonra za. lar dün başlıyan yağmurdan sonra dur-
cian püskürtülmüştür. tarafından Atlantikte torpillenen Eden Görüşmelere gemi inşaatçılannm iş!i- il lm H d . b" d muştur. Yağmur dün ve bugün devanı 

Yenl. Delhi, 24 (A.A) - ın· giliz" tebli· kruvazöründek.i kayıplar hak.kında bir rakinden gemi meselelerinin de görüşill- o uştur. araret erecesı ır en tm• hsul .. . d . . t . . l 
1!. y___ du."ğu·· anlaşılmaktadır. · e ış, ma uzerın e ıyı esırı o -

ğ! : Dün tayyarelerimiz Japonların yı- .ı..ı..:.te neşretmi~tir. ınaan kayıplan 420 yi bire 37 den 15 e kadar diişmüştUr. muştur. Müstahsil yağmurlardan çok 
ğınak noktalarına hücum etmiş ve Ak- bulınuştur. Kruv~ö.rün torpillen~~sin- Rusyanın Vaşington sefiri ikinci cep- Rasathanenin tahminlerine göre yağ- memnundur. Bilhassa meyvalar ve seb-
yabada iki yangın yapmıştır den sonra •llara iltica eden 75 Jtlşıden he hakkında yeni bir demeçte buluna- murlar devam edecektir. zeler yağmurdan müstefit olmuştur. 

Yunnan 24 (A Aj - Jaıx:n kuvvetle- de be~ ölmüştür. rak Rusyanın teşebbüsü elinde bulu:ı-
ri Şantun~ _Hop~ eyaletleri hududun- Va~ington, 24 (A.A) -- Harbiye durduğu bir zamanda ikinci cephenin M•ııA ş f K t 1••1 s 
da temizleme yapı:or. 18 haz!.randa 800 nazırlığı orta ~üy~lükte bir İngiliz va- açılınamış olmasından teessür duyduğu- J 1 e ORServa UarJD ll e• 
kişilik b. te Ş t ta Mans' . 15 purunun Y enı İngıltere kıyılanndan 7 nu, fakat henüz brsatı.n geçmediğini t 

. ır çew an un~ ~ : mil ~ıkta torpillendiğini bildirmiştir. söylemiştir. t •ı• d h b 1 d 1 
kilome~re dogusunda ~a e~~t"5. Vapurdan kurtulanlar doğu sahilinde Belli etmemeğe çalışmakla beraber bu zar emSI ID e azır U UD ll ar 
15 hazıranda 7000 komurust Hoçenın - bir limana rıkarılmıcalardır "kin · .....s. • mih d dişel kil tr b d tam b. d be " ... · ı cı c"'"~enın ver e en er uyan _ ~-
;~~e le7 eben~ und a500 ki ıril"k ~ir d~e- lSVEÇTE dırdığı muhakkakb.r. İsveçten gelen ha-

m~.ır. azıran a ş ı u uş- Stokholm, 24 (A.A) - Hariciye b 1 •• Alman! bilh N Ankara, 24 (Telefonla ) - Dün akşam, Konservatuvarın Halkevinde ver· 
man grubu Dohelin 15 kilometre cenu- nazırlığının tebliği : Adolf Gorku adlı erçteere.d~~re db. 

1 
almar aktaassad 

1 
Bor- diği Jul Sezar temsilinde bulunan Milll Şefimiz temsilin sonunda sanatUrlan 

b d imh edilın. t• 1 b d 1 b" ·11 ve cı uı te ır er ır ar.. u t..ı.. ik tmi 1 iltif tta bul 1 dır un a a ış ır. ve sveç an ıra ı ır vapUT torpı en- tedb' 1 d bazı ahill d ki h lk 1."Llr: e ş er ve a unmuş ar . 
Singapur, 24 (A.A) - Malezya asken miştir. Yapılmakta olan tahkikatın neti- . ilır er karaladısın1mn a sB der e··ıı f~' 

.d l . .. ·ıı . s· d b. . .. . " t bb"" I d b 1 ıçcr ere ıştır. u a mu e ı;<-
1 are en mumessı crı ıngapur a ı.r cesıne gore sıyası eşe us er e u unu- 1 . bö l b. bb.. balkın d 
toplantı yapmı.şlardır. Sumatra asker'i lacnktır. lsveç hükümeti, tsveç vapurla- erın Y e ~ teş~ . uste b' yar r 
idare işlerinin Singapura de"-ri kararfoş- nnın İsveç sularında harp gemileri hi- ~ın~ mAni 0 ak ıçm al~ : te -
t;rılmı.ştır. Fakat askeri idare adanm mayesinde seyrini kararlaştırmışhr. ırdır. Almanlar en zıya e ransız 
"kt" do 1" · · • 1 ak t db" 1 BtR ARJANTiN VAPURU halkından korkmaktadır. Sen Nazer 
ı ısa ~ ge ışmesı ıçın a ınac e ır e- . kı d F halkının ··ıı fikl 

· t' k d kt" c da b ı Boynes Ayres 24 (AA) - Bahriye a nın a ransız mu e er re ış ıra e ece ır. ava u unan . ' · l hi h k h ldukl an1 ıI 
H 11 dal üh. d" 1 d b ·~ kul nazın Rio Terezer vapurunun bir Al- e ne are ete azır o an aş • 

o an ı m en ıs er e u ı:i.e - d . 1 ~ Fak La alin ik "d ki" lan 1 caklard man enıza tm tarafından batınldıgını mıştır. at v ti ar mev me 

Mı alb 2ır4. (A A) A tr 1 bildirmiştir. gelmesiyle bu endişe azalmıştır. 
_e. urn.' . · .. - vu~. a ya ALMAN TEBU~t 

teblığı : Tunor~aki .. uslere hava hucwn: Bedin. 24 (A.A) _ Hususi teblii: ~:ıocX)C.OC:IOCCCCOı::ıoıı::ıoı=oc:ıoc:ll'!)CC0""..0. 
ları yapılmış hır duşman av tayyaresı Alman denizaltıları İngiliz ve Ameri- Amerikanın müda
düşürülmüştür. Raburda bir düşman kan gemilerine karşı mücadelelerinde 
av tayyaresi bomba tayyarclerimizi ön- yeni muvaffak.iyctler kazanmı,lardır. faa tahsisatı 
lemeğe teşebbüs etmişse de muvaffak Atlantikte Amerikan Clonanmasının n-
olamamıştır. kı himayesi altında kıyı su1annda kafile 

----e- halinde giden topyekun 102 hin tonila-
SQV YETL ERE GORE toluk 20 düşman gem.isi denizaltılanmız 

tarafından batırılınıştır. Bundan başka 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) bir himaye gemisile bajtka dört gemiye 

de torpil isabet ederek ağır hasara uğ
ramışlardır. 

AMERiKA YA GöRE 
Vaşington, 24 (A.A) - Amerika 

sulanna yakın yerlerde torpillenen gemi 
sayısında bir ulık hasıl olmuştur. Bu, 
kafile usulünün tatbiki Myeainde temin 
edilmİ§tİr. Karnip ve Meksika Clenizle
rinde dü~manın batırdığı gemi miktnn 
artmı§tır. 

-~~~•~---
M l S IRD AKI INGILIZ BAŞKU· 

MANDANI SOYLIYOR 
----*'----

Bütün masraflar 4J 
milyar dolara yakın 

Vaşington, 24 (AA) - Mümessil
ler meclisinde müzakere olunan 
harp tahsisatı 42.880.000.000 dolar
dır. Bunun 11.317.000.000 doları hu
va kuvvetlerine ve 12.700.000.000 
dolan kiralama ve ödünç verme k:ı
nunu tatb!kabna ve kalan kısmı da 
ordu için sarfedilecektir. Bu Jayih::ı 
üe Amerikanın ordu ve milll mü
dafaaya verdiği tahsisatın yek<inu 
228.211.000.000 dolara baliğ olmuş-§ 
tur. 

akineve 

Parti genel sekreteri Adanada 
Adana, 24 (A.A) - Cüınhuriyet halk partisi Genel Sekreteri Memduh Şev

ket Esendal buraya gelmiştir. 
~ 

Iskenderun limanında 
iki Italyan subayının ' cesedini 
hamil bir sandal kıyıya üştü 
Ankara, 24 (Telefonla) - Buraya ge len malGmata göre İskenderun limanın• 

da suların kıyıya attığı küçük bir san dalde İtalyan oldukları anlaşılan iki su
bay ölü olarak bulunmll§tur. Cesetler bcmen karaya çıkarıl.mış ve merasimle 
defnedilmiştir. 

~~~::::..<:::::.<:~::ı.<:::ı.<::::~~~~~-<:::>~<::>-<::>-c;:::.-~::::...c;:::..<:::::.<~:::.-c;;::. 

• 1 Ye 
Ankara, 24 (Telefonla) - Siirt hakim. 

llğine Hatay müdde.iuınu:m.isi Hidayet, 
Siirt hukuk hakimliğine Gazi Antep ce-
u hakimi Saip, Tuncli hrutimliğine 
Amasya hakimi Süreyya, Ankara müd
deiumumt muavinliği.ne Hüseyin lladl, 
Vize müddeiumumi muavinliğine Şe-

tayinleri 
refli K~isar mliddeiumuml muavini 
Cemal, Bartın müddeiwnuınl muavinli

ğine Kars muavinlerinden Ziya, Fethi-

ye müddeiumumi muavinliğine Ovacık 
hakim muavini Hikmet Bilgin tayin 
edildiler. 

yorlnrdı. Hesin vazifesi Kızıl tehlike 
mnsallariyle İngiltere ve Amerikayı 
korkutmak, Sovyetler birliğine karşı 
açılacak haçlılar seferine iştiraklerini 
temin etmekti. Memleketimizi öteki dev
letlerden ayırmak hesaplan yanlış çık
tı. İngiltere ve Amerika Sovyetlerc kar
şı harbe iştirak etmediler. Almanya bu
nun tersine olarnk Rusyaya karşı ken
disiyle hlrleşmcsini ümit ettiği İngilte
renin Sovyetlerle birlikte harp ettiğini 
gördü. Bugün Sovyet Rusya, Amerika 
ve İngiltere Almnnyaya karşı hürriyete 
bağlı milletler cephesinde birleşmişler
dir. Sovyetlcr birliği 26 mayısta Londr:ı
da İngiltere ile ve Vaşingtonda 11 hazl
randa Amerika ile anlaşmalar imza et
miş ve Almanyanın kat't olarak yıkıl:ı· 
cağı santi yaklaştırmıştır. 

,,istikbalden .. r erilirken _vefat eden general Osman Şev-
İFLAS EDEN POLİTİKA 
Hürriyeti seven milletleri birer birer 

ezmeği hedef tutn Hitlerin hain politi
kası kat'i olarak iflas etmiştir. Hitler·'.ll 
siyaseti, nUfusu, hrun madde, yiyecek ve 
sınat istihsal bakımından çok büyük 
kaynaklan olan memleketlerin Faşist 
Almanyaya karşı bir blok teşkil etme
lerini intaç etti. Bu kaynaklarla bu 
memleketler yenilmez bir kudrettir. 

ALMAN HESAPLARI BOŞA ÇIK1.'I 
Almanların K.ızılordu gerilerinde iç 

cephe durumu hakkındaki hesaplan da 
boşuna çıktı. Bir sene evvel yuıi bir 
askeri sergüzeşte atılırken Hitlerciler 
Sovyetler birliğind~ dayanışmanın yıkı
lacağını ve garp memleketlerinde oldu
ğu gibi ordunun maneviyatının bozula
cağını, milll birliğin inhilM edeceğini 

ilmit etmişlerdir. Hitler ve arkadaşlan 
bu noktada da hata etmişlerdir. Kızılor
dunun, harbin birinci safhasındaki ge
çici muvaffakiyctsi71ikleri işçi, köylU 
ve münevverler tesanüdünü sa.rsma't 
şöyle dursun, kuvvetlendirmiş, Sovyet 
milletlerinin birbirine sevgLc;ini arttır

mıştır. Bu harp ayni zamanda Sovyet 
siyasetinin isabetini göstermiştir. Sov
yct devlet adamları bir gün Sovyetler 
Birliğin!n faşist saldırışına manız kala
cağını göz önünde tutmuşlardır. Bunun 
için saldırış ve irtica kuvvetlerine karşı 
hürriyete aşık milletler cephesini kut·
mağa yorulmadan çalışmışlar, ziraatin 
ve fennin inkişafına gayret etmişlerdir. 

eminim, evvel
ce de böyJ.e bi!' 
durumda idik'' 

MISIRDAKI INGlLlZ KUMAN· ketin cena~esi törenle kaldırıldı 
DANININ DEMEÇ( Ankara, 24 (Telefonla) - Dün vefat eden milli müdafaa vekaleti eski zat 

Kahire, 24 (A.A) - Mısırdaki tngiliz işleri reisi General Osman Şevketin cenazesi bugün saat 17 de askeri törenle 
kuvvetleri komutan General Stone Mı- kaldırıldı. Törende askeri bando, bir ih tiranı, taburu generaller mebuslar bu
sır Başvekili Nahas paşa ve İngiliz bil- lundular. 

-* yUk elçlsi M. Lampson ile yaptığı bir ~<::>":;::::.-c;:::...<~:><::><:::><:::::~~<:::>-<:::>-~;:::...<:::=..<::><::><:::><;::~..<::>-<:::><::>-c::::>"::::.-<;:::...<::::.<:><:> 

Nahas paşa parlamento· 
da beyanatta bulunacak 

görilşmeden sonra §ti demeçte bulun
muştur. İstikbalden eminiz geçen sene 
de buna benzer bir durumda kaldığımızı 
hatırlayınız fakat bir müddet sonra ta
lih bize yaver oldu ve biitün zorlukları 
yendik neşredilen bir tebliğe göre bu 
toplantıda milhim meseleler görüşül
milştür. Nahas paşanın ilk fırsatta Par
l!mentoda demeçte bulunması beklen
mektedir. 

Ankarada b··yük bir yangın 
Kahire, 24 (A.A) - Mısırdaki İngill~ 

kuvvetleri başkumandanı, İngfüerenin 
Kahire büyük elçisi Sir Lamp&>n ile 
birlikte başvekil Nahas paşa ile görü~
tükten sonra şu demeçte bulunmuştur : 

Ankara, 24 (Telefonla) - Dün ~e Bend deresindeki kereste fabrikasında 
bir yangın çıkarak fabrika ile bir kaç evden başka tiftik cemiyetinin fabrikası 
ve binası da yandı. 

•İstikbalden eminim; geçen sene de 
buna lbenzer bir durumda kaldığımızı 

hatırlayınız. o z.aman da tali bize gUl- MISIR MUHAREBESi 
müştür .. • 

Nahas paşanın ilk brsatta parJAmen- BAŞLADI 
t~da beyanatta bulunacağı beklenmekte- Londra, 24 (A.A) _ Londranm salı-

dırKahire, 24 (A.A) _ Orta şark İngi- hiy~~ mahfillerine göre Mısır muhaz:e--

ılz t bl•W• n·· b••t•• •• ku beısınm ~~ olması muhtemeldır. 
e ıgı : un u un gun &e;yyar v- başladığı sanılan harekatın genişliği hak-

Sovyetlerin 
---*'---

Ankra elçisi mezunen 
gidiyor .. 

Ankara, 24 (Telefonla) - Sovyetler 
blrli~.nlıt Ankara büyük elçisi yarın 
mezunen ,memleketine gidecektir. 

Bur ur mektupçuluğu 
Ankara, 24 (Telefonla) - Zonguld:ı'k 

mektupçusu Hilmi Burdur mektupçulu
ğuna nakledildi .. 

___ ..,.. __ _ vetler !dısır ~u.dudunun batısn:da faa- kında nkir verebilecek bir haber henUz 
lı!.et göstenniştır. G~~-t~. cı~annda yoktur. Almanların fazla vakit kaybet
duşmanın hazırl~ı g~r~üştur. ~ol- miycccği tahmin edilmekte ve tngiliz 
lum~ ccnub~n~a~ı keşif müfrezelenne lru'rvctlerine karşı her an hücuma geç
de hucum edılmıştır. meleri beklenmektedir. İngiliz Drhlı 

Londra, 24 (A.A) - Londranın salA- kuvvetlerinin Mısır hududuna geleli Ç O R U M 
hiyetli mahfillerine göre Mısırı istilA beri mükemmel tensik edildiğine §Üphe Belediye reisliği 
hedefini güden muharebenin başlamış yoktur. :Ankara, 24 (Telefonla) - B. Nazmi 
olması muhtemeldir. Bu hareketlerin 1 I 1 b ç ı.. -ı ..l' • liv· · 
genişliği hakkında henüz malfunat yok- il iLliEft KA BAHRIYES 8 R ıy. Tom usun . orum U\: ewye reıs gme ın-
tur. Almanların vakit kaybetmeden İn- ~~Ai KAC KlŞI KAYBETMı:..IS ühabı yüksek tasdike iktiran etti. 
giliz kuvvetlerine karşı hücuma geçme· PJ ı Matbuat Heyetimiz 
leri her 5.n bekleniyor. İngiliz zırhlı kuv- VD§ington, 24 (A.A) - Amerikan Almanyaya gidiyor 
vetlerinin Mısır hududuna geldikten bahriye nazırlığı 11 Mayıstan 10 Hazi-
sonra mükemmel surette tensik edildi- rana kadar Amerikan donanmasının jn- Ankara, 24 (Telefonla) - Almanya· 
ğine şüphe yoktur. S2I1Cll uğradığı kayıplara ait bir liste. ya gidecek matbuat heyeti temmuzun 

----o--- neşretmiştir. listeye göre 98 kişi ölmüş ilk haftasında İstnnbuldan harekelfo 

Amerika, Rusya ile 
Japonyanın arasını 
açmak istiyormuş 

---*---
Tokyo, 24 (A.A) - Asahi Şimbun ga-

zetesi Birleşik Amerika hü.kümetini ja• 
ponya ile Rusyanın arasını bozmak is
temekle ittiharn etmekte ve demekte
dir ki: 

Amerikalılar Pasifikte Rusyanın da 
yardımını elde etmek için daha harp çık
mazdan evvel çalışıyorlardı. Fakat Sov
yet Liderlerinin propagandalar önilnde 
soğuk kanlılıklarını muhafaza ettikleri 
görülüyor. 

---o---
INGILIZ u SOVYET ANLAŞ· 

MASININ HErnEN TAS· 
DiKi iSTE Dl 

.. -*-
Londra, 24 (A.A) - İngiliz Hariciye 

Bir senelik harp Hitlerci emperyalist 
politikasını iflfu; ettirmiş ve Rusyayı 

tecrit hcsaplariyle cephe gerisi inhilal 
ümitlerinin suya dliştüğünü göstermiş
tir. Bu bir yıllık harp neticesinde Sov
yet - İngiliz - Amerikan silah arkadaş
lığı daha sıkı bir rnahlyet alınış ve Sov-

( Bnştnrab 1 inci Sahilcde) yetler birliği içinde çiftçiler, !_şçiler ve 
r: 11 bin esirle 158 topu bulmuştur. Gö- münevverler tesanüdü artmıştır. 

US muvalrakiyeti... ikisi yaralanmış ve 2101 kişi de kaybol- tayyare ile Berline gidecektir. 
muştur kayıp sayılanların çoğu Manilla 

Moskova, 24 (A.A) - Kalenin cephe- koyu bölgesinin teslim olması sırasında Libyaya mühim tak
viyeler gönderildi 

Nazın Mister Eden, lngiliz - Sovyet mu
ahedesinin Kral tarafından tasdik edil
mesini Avam Kamarasına teklü etmiştir. 
Aynı zamanda muahedenin Parlamento 
tarafından mutad mtiddet beklenmeden 
kabulünü istemiştir. f.'65 göğüse muharebelerde toprak ve ASKERt BLANÇO 

beton 2014 istihkfim ele geçirilmiş, 60254 Harbin asker1 blAnçosu da siyasi b15.n-
mayn toplnnmı.ştır. ço kadar Hitlerciler aleyhine ağır neti-

Merkez kesiminde cephe hattının ge- celerle doludur. Hitlerci emperyalistler 
rilcr!nin çctelerd~ temizlenmesine mu- istili\ harbini açtıklan gün bir buçuk 
vaffnkiyetle devam edilmiştir .. Volkhr.f iki ay içinde Kızılorduyu yeneceklerini 
cephesinde çevrilen dlişman grupları et· sanmışlardır. Bu noktada da aldanmı.'l· 
rafındaki çenbcr ara7lnin güçlüklerinr! lardır. Harp çetin oldu ve uzun sürdü .. 
rağmen dahn ziyade daraltılmış, düşma- Almanya bu harbe kendisi için elver.!şli 
nın Yeniden çıkış teşebbilsleri aklın knl-' şartlar içinde bnşlamıştır. İlk aylar için
mı.ştır. ele Kızılordu çekilmek ve bir kısım ara-

Finlandiya körfez!nde hafif savaş tay- z.i bırnkmnk zorunda kalmıştır.. Fakat 
yarelcr·miz düşmanın bir hücum botu- çekilirken düsman kuvvetlerini hırpala
nu batırmıslardır. Munnansk bölnesinde mıs, kanlı darbeler indirm:ştir. Muh:ı-
11 dü man ucağı dür.ürülmüstür. rcbeler birbirini h' ip ettikçe Rus su-

Hel inki, 24 (A.A) - Fin tebliği : bay ve crJ.c.ri dü~:ının tfibiye usullcrı-
CC"nı.. d b3zı foalivctler olmu~tur. ni öi!'renmi. ve :V<'ni bir kuvvet kazan-

sl.nde bir teşkilimiz Alman piyadesinin kaybolınuştur. Ve bunlann esir dU§müş 
hücumunu pilskürtmüş ve Alman hat- olınalan da muhtemeldir. 
lanna girerek 1150 Alman öldürmüştür. 

mıştır. Bundan sonra hareket teşebbü
sünü ellerine alarak ikinci kanundan 
mart devresine kadar düşmanı kış har
bine mecbur etmişlerdir. Böylece düş
manın ilkbahar ve yaz taarruzu için ha
zırladığı malzeme stoklarını kaybettir
mişlerdir. Alınan komutanlığı kış mu· 
harebesi esnasında baharda kat'i taarruz 
ynpılacnğını bildirmişti. Bahar bu Al
man taarruzunu görmeden geçti. Vakıa 
düşman Kerç gibi bazı mevzii muvaff:ı . 
ldyetlcr kazanmıştır. Fakat bunlar har
bin umumi akışı tizerinde büY.iik bir tl'
sir yapamaz. 

HARKOFTA VAZIYET 
Moskova, 24 (A.A) - Kra.5naya Zvez 

gazetesi muhı:ıbirinin bugün bildirdiğine 
göre Almanlar Harkof cephesinin bir 
kesiminde Sovyet müdafaa hatlarında 
oldukça geniş bir gedik açmağa muvaf
fak olmuşlardır. Almanlar daha bir cep
hede yaptıkları taarruda 200 tank ve 
bunların arkasında bir çok piyade bir
likleri kullanmışlardır. Cephenin diğer 
kesimlerinde de Almanlar otuzar tank
lık gruplarla- gedikler açmağa çalışıyor
lar, bahusus Sovyet Birlikleri yeni mü
dafan mevzileTinC' <'ekilme zorundn kal
mıştır. 

Londra, 24 (A.A) - Şimdi öğrenildi
ğine göre sekizinci ordu Libyada mühim 
takviyeler almıştır. 

RoytCTin askeri muharriri Annalist.e 
göre diğer bazı takviyelerde şimdi yol
dadır ve sekizinci ordunun imdadına 
yetişmek üzeredir. 

Kahire, 24 (A.A) - Royterin Libya
daki askeri muhabirine göre Mihver 
kuvvetlen Mısır hududuna doğru henüz 
ileri hareketine girişmemiştir. Kaputzo 
kalesi civarında yalnız bir seyynr keşif 
müfrezesine rastlanmıştır. Halkaya ge
çidi elimizde bulundukça Mısır için her 
hangi bir tehlike bahis mevzuu olamaz. 

---o---
KANADA VE HARP 

Ottava, 24 (A.A) - Bahriye Nazın 
Mister Makdonald Parlamentoda dem~
tir ki: 

cDenizaşırı hareketler için yakında 
silah altına ihtiyacı birden bire bfi.sıl 
olabilecektir. 

ÇİNİN 
oıonya el ·fiği 

Çung King, 24 (A.A) - Snlı ..:jnU 
neşrolunnn bir kararname ile I :u 
hükümeti nezdindeki Çin elçili · · uk 
elçiliğe çıkarılmıstır. Yeni e1ç"n.n bu.o 
günlerde tnyin edileceği bildiriliyor, 


