
Ticaret Vekaletinin yeni emri logiliz uçakları 
---··---

Ekmek istihkakları her gün. Müthiş bir 
• a ın daha 

tam olarak verılecek yap ılar .•. 
AJman 
Harp 
Kudretinde 

---·---
Muazzam bir değififı· 
ıııı ifade eden olaylar .. 

SEVKET BİLGİN 

Doğuda, önemli bir değişiklik yapma
'dan netittlenen H ark of meydan mu· 
harebesi ile şimal Afrikada, Birelhakem 
~e Elgazale arasında hedefine varmadnn 
tonu ıöriinen motörlü kuvvetlerin sa\'a
fl, Alman harp makinesinin hamle kud
reti bakımından muazzam bir değisik
liği belirtmiş bulunmaktndır. Ra~·!jverin 
faarruzlan, artık hiç bir yerde düsman
lanna göz aç1ırmıyan yıldınm harbi ma
hiyetini taşımıyor. Bilhassa son Harl:of 
meydan mu!ıarebesi bu gerçeği ~IJe tu
tulur hale koymuştur. 
Malfımdur ki, Doneçin kilit noktala

rında :vapılan biiyük savaşın iki safh~
IJ vardır: 

Birinci safha, Mareşal Timoçenkonun 
kafkasyayı hedef tutan Alman taarruz 
planını bozmak maksadiyJc yaptığı ha
reketlerdir ki Londra ve l\fosko,·nyıı gö
Je tamamen muvaffak olnıustur. 
İkinci sat'ha ise, f zyum - Barenkova 

arnsmda, bir Alman kam taarruzu ile 
basl1''8n hareketlerdir. Bellin, bu aye
tle Timoçenknnun ieşebhtisU akim bıra
kıldığım, müteaddit Rus ordulannın 
kusatılması neticesini veren mevsimin 
en biivük imha muharebesi kazanıldığı
nı biJdirmistir. Halbuki son Alman tch
liği, simdi bu taam1nı me\'Zİİ hii('umlnr 
eerisine ithal ederek harekatın muvaf
fakıyetle netirclendiğini bildirmekle ik
tifa ediyor .. 

Burada anla ılma ı imkansız bir mu
ıunma mahiyetinde olan şey şudur: 
Mareşal Von Rock orduları hakikaten 

bahis mevzuu olan imha muharebesini 
kazanmışlarsa, Tim~cnko ordular gru
bunun mühim bir kısmı imha edilmisse. 
Almanlar, neden hn miithiş cöküntiiden 
faydalanarak hamlelerine yıldırım harbi 
mahiyetini vercmemislerdir? Nt>den iler
lemerre muvaffak olamnmışlardır? 

Yalnız hu mfüıahede Alman harp ma
kinesinin 939 - 940 - 941 savaşl:ınndaki 
öniine dunılmaz kuV\•et manzarasını git 
gide kaybetmiş olduğunu göstermekte· 
dir. Yani Naz.ilerin ezici tesirini daima 
lnkiir ettikleri kı harbi. Alman ordusu
nun bünyesini tahminlerin fevkinde hır
palamıs, yormuşiur. O kndar ki Alman
lar kat'i darbelerini indirmekte (Ok ace
le ettikleri halde hep geç kalmnktadır
lar. Alman başkumandanlığı yıldınm 
lıarbini zaferin en kuvvetli silahı addet
misfü. Filhakika Rusya savaşma kadar. 
:Almanlar nerede harekete geçmişler5e 
dünyayı şasırtacak kadar kısa zamanda 
bt'i neticeler almışlardır. Yıldınm hnr
bi (Blitzkrieg) İngiltere ve Rusyaya 
karşı sökmemiştir. Miittefikler Alman
Juıın hali (Ok muazzam bir kuvvete sa-

(Sonu Sahife 2. Siitun 6 da) 

Bugün ekmeklere yalnız yüzde 
10 arpa unu katılacak ••• 

- - ------ - ---

__ .,..._ 
Binden fazla uçak 
Rur endüstri böl-
gesini tahrip etti 

Her günlıü tam elımelı istihlıalıları: Ağır işçllePe -*-
600, büyülıle,.e 300, çocuıııara 150 Gpam... BASKA UÇAKLAR ALMANYA, 

T~caret vc~a~ctindcn telgrafla yapılan haren bütün fırınlarda ağır işçilere tam FRANSA HOLLANDA VE 
tcblıgat mucıbınce bugünkü 3 haziran istihkak olarak 600 <gram, bUyüklere 300 ' 
gününden itibaren bütün memlekette gram, çocuklara 150 gram ekmek verile- lTALYAYI BOMBALADI 
ekmek istihkakı her gün tam olarak ve- ccktir. --*--
riJeccktir. İzmire bugünlerde buğday müvareda- Kolonyada ölenler ylr• 

Stok noksanlarını telafi için hüküme- tı büyük intizam içinde devam etmekte-
timiz.in muvakkat kaydiyle alınış olduğu dir. Yakın günlerde daha 1500 ton bu~- mi bin, yaralananlar 
(Bir giln tam, bir gün yanm istihkak day getir!lccektir. Bunlar da getirilince 54 bin JılsL 
ekmek verilmesi) tedbirinin devamına yalnız buğday unundan yapılmış ekmek Londra, 2 (A.A) - Hava nazırlığının 
yeni mahsulün kemale ermesi dolayısiy- yenmesi mümkün olabilecektir. tebliği : Dün gece bomba servisine men-
le bir sebep kalmamıştır. Bugünden iti- (Sonu Sahife 2. Sütün 5 te) sup b!n uçaktan fazla bir teşkilimiz ba

Sovyct tanklan bir ormanın içinden geçerken 

AFRiKA H~RPLERf RUSYA HARPLERi 
---*---- ---*----

lngiliz n:ı.Ü- Un. umi bir 
dafaası sap- hareketsiz-

sağlam lik var 
---*--- ---*---

Mihver g-eriye çekil- A J m anların Kafkas 
m~ğe çalışıyor taarruzu önlendi 

---*--- ~*---
Eğel' mihver şlmdilıl Yalnız izyum • Barenfıo· 

hal'bi lıayllederse ingi· vada muharebe devam 
Hzler Jıolayca rrablasa ediyor, Almanlar Doneçi 

gidebUecelıler.. geçmeğe ~aJışıyor .. 

tı Almanyaya taarruz hareketlerine de
\•am etmiştir. Esas hedef Esen dahil, Rur 
harp endüstrisi idi. 
Uçakların mürettebatından alınan ilk 

raporlar mühim tahribat yapıldığını gös
termektedir. 

DiCER HÜCUMLAR 
Rura bu hücum yapılmakta iken bom· 

bnrdımnn ve sahil muhafaza servislerine 
ve ordu ile !şbirliği servisine mensup 
tayyareler de Almanya, Fransa ve Hol
landa hava alanlarına taarruz etmişler· 
dir. 

Bu hareketlerden 35 uçağımız geriye 
dönmemiştir. 

Londra, 2 (A.A) - i~al albndaki 
Fransa li.zerine dört devriye hücumu 
ynpılmıştır. Burje dokları bombalanmı~
tır. Diep ve Abevil üzerine ta~ar 
ynpılınıŞt:ir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

<---- -· 1_1_A_ .. _,_ - ,..... _,_A_l_ll(f 

«VISb) UE il AL YA 

Berlin ltalyan ta
lepleri ne dair Vi
şi ye mühtt~t vt>rmiş 

-- ----
B. LavaJ Alınan elçisi 
ile görqtü.. Fl'aıua 
İtalya gel'ginliği 

i azalm~-
Bem, 2 ( A.A) - Boraya gelen ha

berlere göre Hitlcır balyanın Nia, Kor
sika ve Tunus üzerindeki talepleri me
ıeleıinde sulh yoliyle bir anlatma için 
Fransa başvekili Lavala bir mühlet ver
miştir. Siyasi mahfiller Fran11z - İtalyan 
münasebetlerindeki gerğinliğin azalmı~ 
olduğuna kanidirler. 

B. LA VALiN MOLA.KATI 
Paris. 2 (AA) - Laval dün sabah 

Alman büyük elçisi Otto Abetz ile :gö
rüşmüştür. 

Harbin ba§ında Alman §ehiTleri?ıin bombardıman cdilcmi11cceğini 
mare§al Göring bir hava generalile beraber ----------------------

Parti Meclis grubu toplandı 

Boşanmalarda 
a _tına 1:örO~ftldO 

--
Adliye 1JelıDI, bofanmaıa..a en ~lı selJep teşlıiJ 

eden haJlerln tesblı edildiğini söyledi-

Yeni mebusu
muz bugün An
karaya gidiyor 

---*---
B. Hüseyin Hullıl CUra 
mecliste pazartesi günü 

tahlif edUecelı .. 
Dr. Hüseyin Hulki Curanın İzmir 

mebusluğuna intihabı vilayetimizin her 
yerinde büyük bir memnuniyet uyandır
mıştır. Muhitte çok sevilen Dr. Hüseyin 
Hulki Cura teşrii hayata ba§lamak üze
re buı;ünkü ekspresle Ankaraya hareket 
etmektedir. Doktorun tahlifi Meclisin 
pazartesi günkü toplantısında yapılacak
tır. 

Kıymetli doktora yeni mesaisinde mu
vaff akıyct dileriz. 

Hüseyin Hulki Cura 

Ankara, 2 (A.A) - Cümhuriyet halk 
Partisi Mccl!s grubu umumi heyeti bu
gün (Dün) saat 15 te reis vekili Seyhan 
mebusu Hilmi Oranın reisliğinde top
landı. Celse açıldıktan ve geçen toplantı 
zaptı okunduktan sonr3 ruznameye ge
çildi .. 
BOŞANMALAR ÇOOALDI 
Ruznamede Bursa mebusu Nevzat 

Ayas tarafından verilmiş bir fakrir var
dı. Bu takr:rde son zamanlarda mcmle · 
ket içinde ayrılma davalarının ve ayrıl
ma vak'nlarının dikkati çekecek derece
de arttığının görüldüğü ileriye sürül
mekte ve bunun sebepleriyle bu hale 
mfuü olacak kanuni tedbirler di.işünillüp 
düşünUlmediği adliye vekilinden sorul
makta idi. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

~· -a-·-·-- -• -·- -- ·-·-.. ,.. 
JAPON HAZIRLIGI t 

Japon donanması 
Avııstralva civa-

"' 
rında toplanıyor 

.Japonlar hava 1Je 
~eniz hiilılmiyetinf 
elden lıaçırmaınağa 
çalqıyorıar .. 

Vaşington, 2 (AA) - Unayted 
Pres bildiriyor: 

Avustralyarun timal doğusunda Ja
pon deniz kuvvetleri toplanmaktadır. 
Japonlar bcraya durmadan takTiyeler 
gönderiyorlar. 

JAPONLAR ZORLUK 
ÇEKtYOR 
Hava ve deniz hakimiyetini elde IN

lundurmak için Japonlann karfdatbk
lan zorluklar çok arbnqta. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) 

Londra. 2 (A.A) - Dört gün süren 
muharebetlen sonra Romel İngiliz mü
dafaasını bozamamıştır. Alınan generali 
elindeki hütün kuvvetleri harp sahası
na sokmuştur. Şimdi su ve iaşe zorluk
ları Alınanları endişeye düşürecek bir 
hal almıştır. İngiliz hava kuvvetleri Al
man iaşe yollarını mütemadiyen bomba
hyarak önemli bir rol oynamaktadırlar. 

Londra, 2 (A.A) - Mosltova ha
berleri mare§al Timoçenko tarafından 
yapılan taarruzun amacına erişmiş bu
lunduğunu gösetriyor. Maksat Alman
lann Kafkas taarruzuna mani olmakh. 
Bu hedef elde edil19iştir. 

l!arp va~ivetlerine asker 2özile bakış 

(Sonu Sahife 2, Sütün t de) 

SOVYET TEBLlôt 
Moskova, 2 (AA) - Dün geceki 

Rus tebliği: 1 Haziranda cephede ehem
miyetli bir şey olmamıştır. 

30 Mayısta biten hafta içinde 432 Al
man uçağı tahrip edilmiştir. Bizim kayı
bımız 1 34 uçaktır. 

Llbyada Dlhver umdutu 
netl~eyl elde edemedi 

---------~~----",__ . .....,. __ ~~--------~--
(Sonu Sahife 4, Siltw 6 da) 

SONDAKJKA ........ •,•. 
"Essen,, bom bardı· 
manı I,5 saat sürdü 

Ingiliz tayyare hü
cumları büyük za

rarlar veriyor ... 
---*---

Radyo Gazetesinden : Libya barekAtı 

nımunda önemli hiç bir değişiklik yok· 
tur. 

Mayn tarlalarını geçen general Rome
lin tanklannm geldikleri yere ~kilme
ğe mecbur olduklarını ve bu ricati hi-
maye için İngiliz tank birlikleriyle mu
harebeye tutuştuklarını Londra bildiri
yor. Her iki taraf dununa haklın oldu
b'WlU iddia etmektedir. Mihverin ş!mdi
ye kadar elde ettiği arazi darlığına ve 
esir azlığına göre bir hükümde bulun-

:kinci plana atılmakla beraber alakayı 
üzerine çekmeğe devam ediyor. Bu ha
rekAt başlıyalı bir hafta olduğu halde 
bir neticeye vannış değildir. İngilizler 

Londra, 2 (A.A) - Ren havzasının Alman planının aklın bırakıldığını iddia ~"""il~~~-...-,~~--~ 
endüstri merkezini hedef tutan yen: ediyorlar. 
bombardıman hakkında fikir verebilme- Bir Londra haberine göre Almanlar 
ğe kafi rakamlar malOmdur. Binden faz- ~arsamba akşamına kadar Tobruğu al
la İngiliz uçağı bir buçuk saat şehir mağı ümit etmişlerdi. Tobruğu alama
üzerinde sel halinde infilak ve yangın yınca t.abiyelerini değiştirmişlerdir. 

bombaları yağdırmıştır. Harbin 1001 inci Londra, Brunvel adlı bir Alman gene- ı~--~i;~ıll! 
gecesinde Alman endüstri merkezleri ralinin esir alındığını bildiriyor. Alman-
Alınan hava kuvvetlerinin İngiliz şehir- }ar da bunu teyit etm!şlerdir .. Londra
lerindc yaptıkJariyle ~ıyas edilemiyecek ya göre Brunvel, Romelin muavinidir. 
derecede kuvvetli bır bombardımana Tobrukun cenup bölgesindeki tank 
maruz kalmıştır. meydan muharebesi ayni şiddetle devanı 

mak )Azımsa Romelin umduğu neti.eye 
varamadığı s8ylenebilir. Bugüne kadar 
cereyan eden muharebelerde milıver 
kuvvetleri henilz hedeflerine ulaşama-
mışlardır. Bu muharebelerde İng!liz1er
den büyük bir kuvvet esir edilmiş de
ğildir. İngiliilere verdirilen zayiaf bir 
kazanç olarak gösterilemez. Zira kendi
lerinin de ayni zayiata uğradık1an muı.: 
temeldir. Eğer general Romel kuvveti~ 

( Sonu Sahife 4, Sİİhln 1 de ) 

Jnoiliz "öbetciıi duşürülen ve yanan bır nıihveT tawaresini bekliyor 
~ etmekJe beraber muharebeler ayni nok
tccıcıoccccıccıcccoooccıı::ıcıcıcıcıcıı::ıcıcıccc. ta üzerinde cereyan ediyor. Cephe du-

Dnizlcrde de büyük yiikii Almcnlara bırakan 1talyan donanma.mıdan Contc dl 
Cavu,. :mllıaı 



SA.HIFE 2 Hl ASIR 3 HAZiRAN Carsamba 1942 

Dördüncü dil kurultayı toplanıyor 

Kurultayın i k top antı
sı on Ağustosta-.. 
!tayda bulıınmalı is i enler on beJ temmıı· 

za Jıadar Türlı azıs • y e enel selı eterliğe 
müracaat e e elder

A.bıa. 2 {A.A) - Türk dil kuru
mu ad sekreterliğinden: 

1 - Türk dil kurumu dördüncü ku
rultayı koruyucu genel başkan. ulus:;l 
önder ıcisicümhur ismet lnönünün yük
sek l.İlıııleyesinde 1 O Ağustos 1942 pa
zartesi ~nü saat 15 te Ankarada topla
nacakm. 

dider. Türk yazısından başka harflerle 
veya soy adsız olarak gönderilecek is· 
tekler gelmemiş sayılacaktır. 

5 - Kurultayda davetli veya dinle
yici olarak bulunacaklara basılmış. mü
hürlü giriş kağıtlan verilecek ve yalnız 
bunlar toplantı salonunda kendilerine 
aynlan yelrere geçebileceklerdir. 

6 - Dördüncü kurultayın ana çizki
leri şunlardır: 

a - Türk dili kurumu başkanının aç
ma söylevi. -

b - Başkanlık ve kurultayın çalışma 
korni3yonlannın seçilmesi 

c - Genel sekreterin altı yıllık çalış
malar hakkında raporu 

• evz 
a s 

---*---
İstihsal mevsiminin en civcivli, hara

retli, hareketli günlerindeyiz. Piyasada 
tek gram pirinç, sade ynğı, bulgur, no
hut, fasulye yok ... Peynir bulmak ta ol
dukça müşkül bir mesele... Odun kö
mürleri sırra kadem bastı. Sömikok h~
la sıra bckliyerek beşer, onar kilo teda
rik edilebiliyor. 

* 
2 - Birinci kurultayda bulunup ku

TUltay karariyle kurum üyeleri sayılan
larla ~ kurulu ana tüzüğü mucibince 
üye:ıa: sıfatını alanlar bu kurultayda 
da iİ)Je olarak bulunabiliT. Dördüncü 
kurut.ayda bulunmak istiyenler ona gö
Te ha.ınrlık yapılmak üzere 1 S temmuz 
aksam.& kadar adlarını, işler"ni ve ad
Teslemi genel sekreterliğe b · dirmelidir
ler. 

ç - Dilimser komisyonlar 
üzerinde lı:onu~r 

İaşe teşkilatının kuruluş gününden
beTi devam eden emekleyiş devrsini ta
mamlamadıqına hükmetmek icap ediyor. 
Dağıtma işleri hal~ tanz..im edilmi§ de
ğildir. 

raporları. Fakat iaşe müdürlüğünün çalışmadı

3 - Kurultayda yalnız dinleyici ola
Tak btılanmak istiyenler de ad, iş ve ad
resleai l 5 temmu;. ak~amo-n kadu ge
nel st"kreterliğine bildirmelidirler. 

4 - Kurultaya girmek isteği Türk 
yazıs)yle yazılmış olmak, adları, soy ad
ları ,,o adre!!leri okunaklı olmak, Üye ve
ya &Dleyici Üye olarak mı bulunacaib 
açıkea bildirilmek şarttır. Birinci kurul
tay ii..,e}eri o kurultaya hangi adreslerle 
ya:zıhıuşlana ayni adresleri bildhilmeli-

d - Yönetim komisyonlan raporları 
üzerinde konuşmalar 

e - Ana tüzük ve çalışma programı, 
G - Genel merkez kurumu seçimi 
H - Kurultay baskanmın kapanış 

söylevi .. 
7 - Kurultay hazırlıklan çalı~aları 

konuşma yolları ayrı hazırlamnı.ş olan 
dördüncü Türk D:I Kurultayı programı· 
na göre düzenlenir .. 

ğını. piyasa ihtiyaçlarını takip etmediği
ni iddia etmiyoruz. Bilakis bir defasın
da: 800 teneke peynir dağ1ttığı gibi bu 
de.fa da 1000 teneke peynir dağıtmak 
üzere vekaletten müsaade istihsaline 
muvaffak: olmuştur. Pirinç için de, ma
kara ve manifatura için de vaziyet ayni
dir. 

Geçcruerde 40 ton pirinç dağıtılması 
mevzuubahis oldu. !a5e teşkilatı bu işi 
dağıtma birliklerine bırakmağı faydalı 
bularak icap eden hazırlıkları yaptı. Da-

AFRiKA HARPLERi JA PON HAZIRLlG
-a.. ğıbna birlikleri bir haftalık hazırlıktan 

ı sonra evlere birer kilo pirinç fişleri bı-

(Baştarah l ind SahHede) (Baştarah ı inci Sahifede) raktılar. Acele davrananlar pirinçlerini 
alabildiler. Hala ellerinde fış bulunduğu 
halde ev basına tahsis edilen birer kilo 
pirinderini ~Jamıyanlarm saylSI xanne
dildininden hayli fazla olduğu anlaşıldı. 

İNGİLİZ TEBLİÔİ 
Kalü.re, 2 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tehllii : Cenup Afrika uçakları mayn 
tarlaları.ada Romelin kuvvetlerini iaşe 
icin iııııtifadeye yeltendiği gedikleri bom
balıywlar. Pa:r.ar günü yukan gediğin 
sima2 lwıtısında düşmruun bir kamyon 
toplaa'1sına hücum etmiştir. Akşama 
doj:,'nl d:ğer gedik istikametinde nakliye 
kolla:rma hücum edilmiştir. Almanların 
20 ~ tahrip edilmiştir. Karaniık bas
tıkta.a .sonra Boston bombardıman tay
yareleri hücumlarını tekrarlamışlar ve 
Alınanların deniz uçaklarının üslendiği 
Martuba ilssilnü bombalamışlardır. Re
ıningtoıı uç8k1arı da düşmanın Deme 
üssUne hücum etmişlerdir. Düşman tay
yareleri arasında büyük yangın ve infi
laklar olmuştur. 

ALMANLAR YENİLİRSE .... 
Loadra, 2 (A.A) - Royter ajansının 

askerl yazan general Buk d:yor ki: 
- General Romel Libya meydan mu

harebesine kuvvetlerinin hemen hepsini 
soktuğu için, bu muharebenin neticesi 
aleyh.İlle çıkarsa öldürücü bir lkibete 
uğrıyacaktır. Ha1buki İngilizlerin, seki
zinci ordunun arkasında baska orduları 
vard.r. Bunlar Mısınn ve Süveyş kn
nalı:am. müdafaa<>ında kullanılacaktır .. 
Eğer Romel yenilirse, Trablusa kadar 
bir kıgiliz hareketine ciddi bir mukave
met imkanı kalmıyacaktır. 

AJmanJar şimdi kuvvetlerini e-eri çek
mcğe karar vcrmislerdir. İnl!iJiz cephe 
hattı.da açtıkları iki dar ~kten Al
man zırhlı tümenleri şimdi batıya do•
ru geri çekiliyorlar. Fakat bunlann 1>ir 
çoğw henüz gediklerin ötesindedir ,.e 
Romelin yeniden ağır kayıplara uğra
masa •uhtemeldir. 

Bir nokta tetkike değer : Romelin mu
kavemet kabiliyeti nedir ve İnı?i1iz kıta

Bu zorluklar yüzünden Japonların ha
reket sahalan daralmıştır. 

MOTIEFlKLE.R TOPLANIYOR 
Müttefikler kuvvetlerini toplamakta

dırlar. Avu!ltralya yakınındaki muzaffe
rane mücadele ile Amerikan hava kuv
Yetlerinin Japon topraklarına yaptıkları 
akınlar müttefiklerin gittikçe artan kuv
vetlerini bir kere daha belirtmiş bulun
maktadır. 

Melbum, 2 (AA) - Avustralva ha
va kuvvetleri Rabao, Lahey ve Salomon 
adalanndaki Japon üslerini bombala
mışlardrr. 

PORT MORESBİDE 
Japon tayyarelerinin Port Moteshiye 

yaptıklan akında bir miktar ha.,ar var
dır. 9 Japon tayyaresi düşürülmüştür. 
iki avcımız kayıptır. 

SlDNEYDE 
Dün Japon cep denizaltılannın Sid

neye yaptılı::lan hücumda 6 ölü, 1 3 ya
ralı ve 12 kayıp vardır. 

Sidney, 2 (AA) - Batan iki Japon 
denizaltısının enkaZ'I Sidney limanmda 
denizden çıkanhnı,tır. 

tini muhafaza etmiş olacaklardır? 
Müttefikler hasara uğrıyan tanklarını 

tamir ettikten başka yenilerini de geti
rebilir ve levazım meselesini halleder
lerse Trablusa kadal' ~kilen Almanla
rın peşinden ilerliyebilirler. 
BAŞKUMANDANIN HA YRANLICI 
Kahire, 2 (AA) - Orta §ark ing:fü 

başkumandanı mareşal Tezer batı çölü 
hava başkumandanı vis mareşal Kanin
gnma bir tebrik telgrafı göndermiş ve 
İngiliz tayyarecilerinin azim ve cesare
tini övmüş, kara muharebelerinde dövü
şenlere her ne bahasına olursa olsun 
yardım için aldıklan emri mükemmel 
olarak yerine getirdiğinden dolayı tak
dir ve bayranlı.klanrun bildirilmesini ri
ca etmiştir. Iarı •e dereceye kadar taamız kabiliye
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Şehir Gazinosunda 
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Tehlikeli bir gönül oyunu 
H AKI.EDEN : Ve:' YILDIZ 

-·7 
- Evet ... Evlidir ... diye fısıldadım. 
Doktor homurdandı: 
- Şu halde vaziyet korktuğumdan 

da beter ... Kızım Jale! 
Sitemli ve merhametli bir tavırla ba

şını salladı. 
Benden uzaklaştı ve ilaçlan ansında 

hır şeyler aradı. Bir bardağı dolduran 
bir kaç damla bir ilaç ilave etti ve bana 
Uz<:.ttı: 

- Şunu iç kızım, bir az yatışırsın. 
Çok geçmeden bir rehavet vücudumu 

kapladı. GPzlerimi kapadım. 
. l_)oktorun verdiği müsekkin ilacın te

sırı altında uyuklamış o1acaö-ım. Gözle
riıni açtığmıda o yanımda değildi. Pen
cerenin perdesini çekmiş ve kapıyı itina 
ile kapamıştı. Burada ne kadar zaman 
kalmıştım. 

.... 
Saatime bakınca on ikiyi geçtiğini 

gördüm, yemekte Perizat ve Naile ka
tılmak için ancak vaktim vardı. Kendi
mi daha iyi buluyordum. Cesaretimi bir 
az toplamıştım. Fikren hep aynı şeyi 
tekrar ediyordum. 

cKimse bilmemeli... Söz verdim.> 
Enisin sırrı iyi gizlenecekti. 
Tekrar doktora görünmek istemedi

ğimden, şapkamı, mantomu ve çantamı 
aldım ve gürültü yapmadan daireden 
çıktım. Bari doktor anrune bir şey söy
lemese! 

Merdivenden indim ve nihayet cadde
ye çıktını. Hava yüzüme çarptı hali bir 
az sersemliğim üzerimde olacak ki bu 
saatte çok artmış olan seyrü sefere dik
kat etmeden dalgın dalgın ilerliyordum. 
Bır rüya içinde gibi, Birisini.o bana an-

Yine geçenlerde makara da dağıtıldı. 
Bu makaralan dağıtacak ticarethanler
den ekserisi, makaraları satışa arzetme
mek sueundan adliyeye verildiler. 

Manifatura dağıtımı da ayni akibete 
uğradı. Bir mağazadan bir defa mal alan 
kimseler bir başka mağazadan ikinci, 
bir bşkasından ü<;üncü defa manifatura 
esyasmı aldılar. Halkın en büyük kısmı 
ise bu tevziden istifade edemedi. 

Bu hadiselerin biricik manası. dağıt
ma i~lc-rinin tE"Ş.kilatın genişliğine rağ· 
men hala yoluna girmemiş olduğudur. 
Dağıtma mevzuu bir usul, bir teşkilat 
mevzuu olduğu kadar bir ihtisas mese
lesi olarak kalmaktadır. 

ADNAN BtLGET 

------.a------
BUYVK HAVA 
Kuruıta17ına doğru 
Cuma günü Ankarada büyük Hava 

kunıltayı toplanacaktır. Kurultayda ha· 
zır bulunmak üzere Türk Hava kurumu 
İzmir şubesi reisi ve Akseki bankası 
idare mec1isi reis: B. Hasan Serter ilP
şube müdürü B. Şevki Demir bu sabah 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Reis umumi merkeze. İz.mirde hav:ı 
kurumuna yapılan bir defalık teberriilar 
hakkında \.i.1· rapor verecektir. 

---o-----
Belediye reisi geliyor

Betediye reisi B. Re.;at Leblebicioğlu 
Ankarada temaslarını tı.mamlamı~ır. 
Yarın aksam şehrim.i%e avdet edt'C'ek

tir. 

-----o---
İAŞE 
.Müdür~ii. lıadrosa 
İaşe müdürlüğü 942 yıh kadrosu An

karadan gönderilmiştir. Kadro geçen se
nekinin aynidir. 

---o---
GelenJer, gidenler 

Manisa mebusu B. Hüsnü Yaman, Ur
fa mebusu B. Razi Soyer, Mardin me
busu B. Ali Riza şehrimize ge:imişler
dir. 

Beynelmilel Kızılhaç delegesi B. Rey
mond Kurvazye de İstanbuldan İzmire 
gelmiştir. 
Şehrimizde bulunan Yunan büyük el

çisi B. Rophael İstanbula gitmiştir. 

lamadığım bir şeyler bağırdığını duy
dum. Sert bir cisim bana şiddetle çarptı. 
Keskin bir acı vücudumu kapladı. Son
ra ıstxraplan hafifleten bir karanlık 
üzerime çöktü. 

Gözlerimi açınca, tekrar doktorun 
muayenehanesindeki divana u:ummıs 
bulunuyordll'm. Yeniden baba çehresi 
üzerime eğilmişti. 

Bu bir rüyamı idi? Sabahki hadiseleri 
yeniden mi yaşıyordum? Kım.ıldamağa 
çalıştım. 1mkflnsu. Sol bacağım dayaru
Jamıyacak kadar ağrıyordu. Konuşmak 
istedim. Fakat doktor elini ağzıma da
yadı. 

- Bir şey söyleme, yavrum. Her şey 
düzelir. Buradan sıvıştığını görünce, 
tekrar gelmeni tenbih için balkona çık
mıştım. Kazayı gördüm. 

- Annem? diye sordum. 
_Gelecek. 
- Ya Naille Perizat? 
- Konuşmamalısın, çocuğum. Bulu-

şacağını:ıı söylediğin lokantada onlara 
telefon ettim ve seni beklememelerini 
rica ettim. Kazaya uğradığını bilmiyor
lar. 

Tekrar kendimden geçtim. Fakat göz
lerimi kapamadan evvel, annemin içeri 
girdiğini görür gibi oldum. 

Bir hasta otomobilile beni hastaneye 
kaldırdılar. On beş giin sonra eve döne
bildım. Fakat yürüyebilmem için daha 
haftalar geçmesi liz.ım geldi 

-
Dahiliye müsteşarı bugün ayrıt.yor 

. Fuad Toksal "lzmire,, 
son bir hizn~et e bu undu 

---------~~------~----------~-
Dahiliye müsteşarı B. Fuad Tuksa1 

dün belediyeye giderek reis vekili bay 
Muzaffer Özgeni ziyaret eyle~, ayrı
lırken İzmir halkına afiyet temennisin
de bulunmuş, güzel İzmirin hatıralarını 
dalına muhafaza edcccğ:ıti söylemiştir. 

B. Fuad Tuksal bu sabah saat 8.25 te 
Ankaraya hareket etmektedir. Vilayet 
belediye ve parti erkanı tarafından 
uğurlanacaktır. 

Vali muavini B. Nuri Atay dünden 
itibaren vali vekilliği vazifesini yapmağ3 
başlanuştır. 

* 

İzmirde son icraah olarak Tepecikten 
Asri kabristana giden dört kilometrelik 
işlek yolun asfalt olarak yapılmasını Vİr 
Iayet daimi encümenine teklif e~ ve 
bu teklif kabul edilmiştir. 

Yolun yapılması derhal eksiltmeye 
konacaktır. Asri kabristan yolunun bü
yük ehemmiyeti verilen kararın isabeti
ni göstermektedir. 
Eşref paşada Kati poğl undan Kızılçul

luya giden ve noksan kalan iki kilomet
relik yol da asfalt olarak tamamlana
caktır. 

B. FUAD TUKSALIN İZMİRE Buca asfalt yolunda görülen noksanın 
SON HİZMETİ.. izalesi için yeniden lüzu.İnlu tedbirfor 
B. Fuad Tuksal ha1·eketinden evvel alınacaktır. 

ihtiyaç maddeleri ve yeni teşebbüsler 

Manifatura dağıtılması 
işi tanzim ediliyor 

Manifatura tacirleri vilayetin daveti 
üzerine ticaret odası salonunda toplan
mışlar, bundan sonra vilayet emrine ve
rilecek manifatura eşyasının tevzii mu
amelesini idare etmek. üzere beş kişilik 
bir komite seçmişlerdir. 

Tevzi komitesine B. B. Raif Cilasm, 
Alim üstün, Cazım Bezmen. İbrahim 
Sezai ve Nafiz Şamlı seçilmişlerdir. 

225 bin metre manifatura eşyası tev
zii muamelesini yeni komite yapacak ve 
bu manifaturalar yakın günlerde satışa 
çıkanlacaktır. 

Eir iht.kar ve 
bir talı if iddi
ası adliyede 

---*·---
NOHUDUN BiR K LOSUNU 
((60» KURUŞ SATMIŞ! 

--*-
Güzelyalıda bakkal Ali Eğlence 19 

kuruşa satılması icap eden nobudwı ki
losunu 60 kuruşa saattığı iddiasiyle tu· 
tu1muştur. 

BiR T Al-IRtF lDDiASI 
Kahramanlarda oturan Ali Eydere 

ekmek kartı üzerinde tahrifat yaptığı 
iddiasiyle milli korunma mahkemesine 
verilmiştir. 

MAHKOMiYETl KATtLE.ŞTI 
Eşrefpa,ada kömürcü Ali Karaelmas 

kömür satışında ihtikar suçile milli ko
runma mahkemesine verilmiş ve yapılan 
duruşma neticesinde 3 ay hapsine, 1 00 
lira ağır para cezasına mahkUmiyetine, 
dükkanının bir ay müddetle kapatılma
sına, bu müddet zarfında ticaretten 
men'ine ve 15 bin kilo kömürünün mü
saderesine karar verilmişti. 8 Mayıs 942 
tarihinde verilen bu karar suçlu ile nıü
dafö avukat tarafından temyiz edilmiş 
dosya temyiz mahkemesine verilmişti. 
Dün temyiz mahkemesi. dosyayı milli 
korunma mahkemesine iade etmİJ ve 
mahkemenin vermiş olduğu kararı tas
dil: etmiştir. 

Meınlelıet Pıastanesinde 
Yeni dolıtor .. • 
Memleket. hastanesi nisaiye mütehas

sıs muavinliğine tayin edilen Hikmet 
Aldağ gelerek vazifes:ne başlamıştır. 

Bu acıklı devrede, müdafaasız bir ço
cuk gibi, anneme ümitsizlikle sanlmış
tım. Aile doktorumuzun her günkü zi
yaretleri yeknesak hayatımın biricik de
ği~ikliği idi. 

Perizat çoktanberi !stanbula döndüğü 
halde henüz ondan hiç bir mektup al
mamıştım. Enisin yüksek yazısile gelmiş 
bir zarfı da boş yere gözetliyordum. Ax
tık gelen mektuplar beni alakadar etmi
yordu. 

Nihayet bir gün, hiç beklemezken, Pe
rizattan bir mektup aldım. Zarfı açınca 
arasından ikiye kıvrılmış bir kağıt düş
tü: Bir çek! Parmaklarım titriyerek 
mektubu açtım ve şunları okudum : 

c Sevgili Jale, 
c Bu mektubu, sizde kaldığım zaman 

seninle birlikte yatbğımız odanın sec
cadesi altında buldum. Enisin sana böy
le mühimce bir para göndermi~ olması 
icin ancak hir tek sebep görebiliyorum. 
Bundan, son zamanlarda aramızın neden 
açılır gibi olduğunu anladım. Benden 
gizlemek istediğin şeyi keşfetmemden 
korkuvordun. 

c Enisin gönderdiği çekin odada sü
rünmesini istemedim. Annenin veya hiz
metçilerin eline geçebilirdi. Sana iade 
etmek üzere çantama koydum. Uğradı
ğın kaza buna mani oldu. Bu kazanın 
hakiki manasını belki de yalnız ben kav
rıyal)lmis oldum. 

- Bİ'IMEOİ ıwııw 

PEYNİR TEVZİATI 
İzmir vilayeti emrine verilen 1000 te

nek~ peynire ilaveten daha 1200 teneke 
peynir verilmesi ticaret vekaletinden is
tenmiştir. Çünkü 1000 teneke peynirin 
halka tevziinde adam başına yalnız yet
mişer gram isabet edecektir. Bu peynir
lerin tevzii şekli düşünülmektedir. 

IDROJENE YAC.LAR 
Yine İzmir halkına tevzi için 2000 te

neke idrojene ( nebati) yağ ayrılmıştır. 
Bunlar yakında piyasaya çıkarılacak ve 
serbestçe satılacaktır. 

ihracat ~ümrü
~ünde büyük 

bir f aalivet var 
---*·---

YENi IHRAC T RESMi ETRA· 
FıNDA MÜRACAATLAR 

-*-Dün ihracat gümrüğünde büyük bir 
faaliyet görülmüştür. ihracat resmının 
yüzde üçten yüzde ona çıkarılmasına 
müteallik muamelelerde, yeni ihracat res 
mi kanunun neşrinden evvel akdedil
miş olan satış mukavelelerinin muteber 
sayılması ihtimali vardır. Şu şartla ki 
yarın akşama kadar bu mukavelelere 
dair vesaik ihracatçı birlikleri umumi 
katipliğine ibraz ve tescil edilecektir. 
Dün bu hususta hracatçı birlikleri umu
mi katipliğine bir kaç miiracaat yapıl
mıştır. 

---o---
Fabrilıa ve matbaaların 

Jiazanç 11ergisi •• 
9395 sayılı kazanç vergisE kanununa 

eklenen 2729 sayılı kanunun beşinC'i 
maddesi mucibince fabrika ve matbaala
ı-ın. 941 mail yılı içinde tabi olduklan 
asgari kazanç vergisi nisbetlerini göste
ren cetvelin 942 mall yılı içinde de ay
nen tatbiki Vekiller Heyetince kabul 
edilmiş ve kararname Resmi gazetede 
intişar eylemiştir. 

---o~--

İndraltı seferim .. 
İnciraltına vapur seferleri başlamıştır. 

Bu vapurların sabahlan saat 9.10 da Al
sancak iskelesine, ondan sonra sırasiyle 
Pasaport, Konak ve Göztepe iskeleleri
ne uğraması temin edi.l.miştir. 

İnciraltındaki vilayet gazinosu ve plaj
lan henüz ihale edilmediği için açılma
mıştır. İhale yakın günlerde yapılacak
tır. 

--~------~~ TiCARET VEKALETiNiN 
YENi EMRi 
-*-(Baştarab 1 inci Sahifede) 

YENİ ÇFŞl1 
Elanek çeşnisinin sık sık değişmesi 

buğday müvaredatınm derecesiyle ala
kadardır. Bugün fınnlarda çıkanlacak 
ekmeklerin çeşnisi ayrı olacaktır .. Bu
günkü ekmeklerde yüzde 90 buğday 
wıu ve yüzde on arpa unu bulunacak
tır. Mısır unu kalmamıştır. 

FAZLA UN VERİLDİ 

Yapılan tetkikler sonunda, iki gün
den beri fırınlara eski mikdarlarda un 
verilmesine mukabil beher çuval undan 
160 adet ekmek çıkmadığı anlaşılnuştır. 
Bu yüzden halktan bazı kimseler ekmek 
tedarikinde müşkülat çekince vilayetin 
emriyle dün fırınlara eski mikdarlardan 
fazla olarak daha elli çuval un verilmiş
tir. Bu unlarla dün öğleden sonra fırın
larda ikinci defa ekmek çıkarılmıştır. 

c cc:: -
Alır an 

arp 
Kudretinde 

---*·---
Mu zzam bir değifilı• 
lilı ifade eden oıa~ıar •. 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

hip olduğunu inkar etmiyorlar. Ya1nı~ 
bir efsanenin yıkıldığını, yıldınm barbı 
tabiyesinin inas ettiğini söyliyor1ar. 

İşte önümüzdeki haftalar içinde baş 
gösterecek hadiseler bu teşhisin sıhhat 
derecesini tayin edecek, Alınanyaııın 
savaş kudretinde bir inbitattan bahset· 
menin doğru olup olmadığını göstere
cektir. 

Almanya netice alamıyacak hale gel
miş midir? 

Yoksa onun da saklaclığı daha baıı 
sürprizler var mıdır? 

Bir kcrre şurası iyiden iyiye anla;?ıl· 
mıştır ki Anglo Saksonlar şimdiye ka
dar uğradıkları her yenilgiden daha 
kuvvetH çıkabilmişlerdir. Sovyetlerin de 
harp kudretleri ve modern harpteki tec
rübeleri Alınan tabiye üstünlüğünün 
büyük tesirine karsı koymayı temin ede
cek kadar artmıştır. 

Buna Almanyarun ikinci bir cephede 
savaşmak ihtimalinden doyduğu büyük 
cndi!?eleri ilave etmek lazımdır. Bu se
bepledir ki Rende Ahnan harp endüstri 
merkezlerine kar~ı devam eden müthiş 
hücumları yıldırım harbi hamlesini zaif
leten olaylar zümresinden saymak çok 
yerindedir. 

ŞEVIC.E'J' BİLGİN 
----.-.....11~------

DEVRİH OKUi.UNUN 
ÇOCVK BALOSU .. 
Beş haziran cuma günü akşamı Şehir 

gazinosunda Devrim okulunun tertip ~t
tiği çocuk balosu vardır. Mevsimin bu 
en güzel müsameresi için ~k itinalı ha
zırlıklar yapılmıştır. Yavrularımıza ken· 
di aralarında en güzel şekilde eğlenmek 
ve neşelenmek imkanını verecek olan 
bu balontlll büyük alaka göreceği şüp
hesizdir. 

---o---
B. Celôl Pulman 

Hususi: pul müşaviri bay Celal Pul
manın tekrar şehrimize gelerek eskisi 
gibi vazifesine başladığı haber alınmış• 
tır. Bay Celal Pulmana hoş geldin deriz. 

EMEKLİ .SUBAYLAR 
Yardım cemiyeti 
Kongresi-
Emekli subaylar yardım cemiyeti .ie

nelik kongresini geçen cumartesi günü 
akdetmiş idi. Fakat kongrede ekseriyet 
nisabı dolduramadığından toplantı, altı 
haziran cwnartesi günü saat 14 e talik 
edilmi..,tir. __ .., ..... o, __ _ 

B • .$EV.KE1' .StiREYY A 
BAYINDIRDA •• 
Ticaret vekaleti iaşe müsteşar muavi

ni bay Şevket Süreyya Ayvalıktan gele
rek dün akşam BayındU"a gitmiştir. 

Orada iki gün kalacaktır. 

Borsa 
ÜZÜM 

135 H. Elbirlik 
90 jiro ve şü. 
52 M. j. Taranto 
45 A. Lafont 
28 N. Üzümcü 

350 Yek.1hı 
200043 Eski yekUn 
200393 Umumi yekOıı 
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7 .30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik : Radyo salon orkestrası 7.45 
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 12 33 
Müzik : Tek ve beraber şarkılar 12.45 
Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Müzik: Şar
kılar 18.00 Program ve memleket saat 
ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans orkest· 
rası 18.45 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 
Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
19.45 Serbest 10 dakika 19.55 Müzik : 
Filim şarkıları 20.15 Radyo gazetesi 20. 
45 Müzik : Bir marş öğreniyoruz. Haf
tanın marşı 21.00 Ziraat takvimi 21.10 
Müzik : Saz eserleri 21.30 Kon~a: av 
ve spora da:r .. 21.45 Müzik : Rıyaseti
cümhur bandosu 22.30 Memleket saat 
ayarı ajans haberleri ve borsalar 22.15 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

~ Bir Genç aranıyor
Fotoğrafhanede çalışmak üzere bir 

11 genç kız aranmaktadır_ 
~Kcmcraltında: FOTO KEMAI. METE 



-l_ HAZiRAN Carsamba 
lZlruR BELEDtYEStNDEN: 

kültür mahalles:.nde Şükrü Kaya bul
\l~uıda belediye 68 ve kadastro 1064 n
cu adanın 4 ila ıı ve 17, 18, 20 ila 25 sa
)ılı arsaları tamamen ve 3, 26 parselleri 
~en olmak üzere 13796 metre murab-

dhaı yerin satışı, yazı işleri müdürlüğün
eki şartnamesi veçhile kapalı zarfla 

alitrrrnaya konulmuştur. Muhammen 

li~deli 68980 lira muvakkat teminatı 4699 
radır. !halesi 5/6/942 Cuma günü saat 

16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifa
tı daltilinde hazırlanmış teklif mektup
ları ihale günü az.funi saat 15,30 za ka
~ bdcdiye encümeni riyasetine veri-
ır. 22, 26, 30, 3 2786 (1218) 

* . 1-Kültür mahallesi 1390 sayılı soka-
ga Yeniden kesme kordon çekilmesi, ya
~1 işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
llatne& veçhile açık eksiltmeye konul
lnuştur. Keşif bedeli 156 lira 20 kuruş 
llluvcıkkat teminatı 11 lira 72 kuruştur. 
'l'aliplerin teminatı öğleden evvel 1ş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
lihi olan 19/6/1942 cuma günü saat 16 
d~ •cilmene müracaatlan. 

3 8 13 17 3110 (1367) 

* 2 - Fukara doğumları için pamuk, 
ga2':>ez}, beşlik ve onluk band, lizol, ok
Sijeıa. Te ether satın alınması işi, yazı iş
leri :m.Udürlüğündeki şartnamesi veçhi
le 10/6/1942 çarşamba günü saat 16 ya 
Uzatılmıştır. Muhammen bedel 736 lira 
?n.uvak.kat teminatı 55 lira 20 kurustur. 
'l'aliplerin teminatı öğleden evvel lş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle tayin 
edilen. giln ve saatta encümene müraca
aUan 

3 - Tebhir işleri için Formol, Kreo
lin, kükürt, kristalize satın alınması, ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile 10/6/ 1942 çarşamba günü saat l 6 
Ya uzatılmıştır. Muhammen bedeli 1200 
!ita muvakkat teminatı 90 liradır. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel 1ş ban
~ına yatırarak makbuzlariyle tayin 
edilen giln ve saatta encümene müraca-
atları. 3111 (1368) 

* Makine ve elektrik mühendisliği em-
linde çalıştırılmak üzere bir elektrikçi 
•lnıaeaktır. 

Talip olanların ellerindeki vesaikleri
le birlikte imtihan günü olan 5/61942 
~um. günü belediyeye müraacatlan. 

3108 (1376) 

NA.ZtLLt ASLlYE HUKUK HAKtM
l..tCtNDEN: 

Nazilli hususi muhasebe idaresine iza
fetle Aydın valisi namına vekili avukat 
O.smu Nuri Akçasu tarafından Nazilli 
l{araçay mahallesinde E.,5refin evinde 
1>turn eski hususi muhasebe 8 inci da
tl"e tahsildarı İsmail Hakkı Sener aley
hine zimmetine geçirdiği altı yüz lira 
il kuruş alacak dllvasınm yapılmakta 
'>lan muhakemesinde : Müddeialeyhin 
İ\ametgAhı gayri muayyen olduğundan 
,ilanen tı>bligat vaoılma!lına rağmen müd
deialeyh İsmail Hakkı Şener yine gel
tnedi~inden gıyap karannın da ilanen 
tebli~fne karar verildii?inden müddei
'lleyhiıı ya bizzat veya bir vekil ile di
\>asını takip etmesi aksi takdirde gıya
bında mahkemeye devam olunacağı ve 
~evmi muayyeni olan 10/7/942 cuma g\i
tı.il saat 11 de Nazilli asliye hukuk mah
ltemeshıde hazır bulunmanız veya bir 
"ekil göndermeniz H. U. M. K. 402, 404 
tl.nc'1 maddelerine tevfikan gıyap karan 
ttialcamına kaim olmak üzer ilbı olunur. 

(1362) 

NAZiLLi ASUYE HUKUK HA
KIMLtölNDEN : AS. H. 942/279 
Nazilli istasyon civannda cümhuTiyet 

•'1. de ceza evi gardiyanı Nuri kızı Fat
fna Yaşar Karaaşık tarafından Burdur
da lı:uvu mahallesinde iken halen ika
tlıet!"ahı meçhul bulunan kocası Ali Ka
~aaşık aleyhine ac;bğı boşanma davaqm
Qan dolayı Nazilli A!!liye hukuk mahke
tnesinde yanılmakta olan muhakeme sı
l'asmda müddeialeyhin ikametgahı meç
İtul olduğundan ilanen kıyap karan teb
li~ioe karar verildiğinden müddeialey
hin 16/6/942 salı günil sa: 11 de Na
til1i A .. liye hukuk mahkerne!'linde bizzat 
"eya bir vekil ile davasını takip etmesi 
,\kai takdirde gıyabında muhakemeye 
devamla dava ve vakıalan kabul etmiş 
<td olunacağı H. U. M. K. nunun 402. 
40'4 iinc:ü maddleri hükmüne tevfikan 
~ıyap makamına' kalın olmak Ü7ere ilan 
()lumar. ( 1359) 

~·:F!E"i~~~:] 
demet bağlamak için orak ipi geldi. § 
Şükrü Uğur ticarethanesi. 1 

T E L E F O N - 2893 

TL::ı~a~~ ;~~ı ~~~ 11~ ~~~R~ 
Vagonla tuz, tütün sicimi, sabun, §§ 

üzüm, incir her türlü sipariş kabul 
edilir. N 
~~~ö 

.._ ~~------~------

içkili 

Narin 
Lokantası 

YENi ASIR 

BUGVHDEN İl'İBAREN EKMEK i&'J'İHKAKI 
2'AM OLARAK VERiLECEK2'İR 

lzmir v·ıave iıı e : 
l - Bir gün tam ve bir gün yarım olarak verilmekte olan ekmek istihkakı 

bugünkü çarşamba günü sabahından itibaren tam verilmeğe başlanacaktır. 
2 - Bir günlük ekmek İstihkakı aşağıda gösterildiği şekilde tertip olun-

muştur. 

A) Büyüklere üçyüz gram eekmek 
B) Ağır işçilere altıyüz gram ekmek 
C) Çocuklara yüz elli gram ekmek 

3 - Bu vaziyete göre ekmeğin altı yüz grnm üzerinden pişirilecek bunun 
temamı ağır işçilere, yarımı biiyüklere, dörtte biri de çocuklara tevzi oluna 
caktır. 

Keyfiyet ticaret vekaletinin iş"arına atfen ilan olunur. 31 14 ( 1369) 

İzmir Cümhur·yet ız Enst!tüsü Sıfı· 
~i tes • a ının i nafi eEısfl meye lıonmuştıır 
lzmir Nafıa ~;~ ·· tlf-ri?t~üğün en : 

İzmir cümhuriyet Kız Enstitüsü C. Bloku sıhhi tesisatı 1 1363 Hra kel!İf be
delile 30/5/1942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuli ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 19/ 6 / 1942 perııembe günü saat il de Nafıa müdürlüğü komis
yonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve eksiltme evrakını Nafıa müdürlüğünde görüp incelene
bilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa hükü~lerine tevfikan hazırlayacakları 853 li
ralık muvakkat teminatlariyle teklif mektubunu 19 / Haziran/1942 cuma gÜ· 
nü saat 1 1 den bir saat evveline kadar Nafıa mi.idürlüğünde müteşekkil ko
misyon reisliğine tevdi ile makbuz almalan. 

Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 3 1 1 3015 ( 1361) 

.El dolıuma malla,., tip ve Fiyatları Halılnnda 
lzmir Vilc!lJeti Fiat Müralıabe Komi$Voımndan : 
1 - Evvelce tesbit ve 10/ 4/ 1942 tarihinde ilan edilen el dokuma mallan tip

lerine aşağıdaki tipler ilave edilmistir. 
Kooperatife satış 
fiatı Kr. (metre) 

1 (80) santim ninde kaput (Tip No. 4) 75 
2 (100) > > > (Tip No. 4) 89 
3 (80) > > > (Tip No. 8) 77 
4 (70) > » renkli astar (Tip No. 9) 75 
5 (100) > > Tülbent (Tip No. 10) 75 
6 (70) > > Krepon (Tip No. 11) 71 
7 (140) > > Çarşaf (Tip No. 15) 306 
8 (160) > > > (Tip No. 16) 380 
9 (65) > > Zefir (Tip No. 27) 91 

10 (90) > > Havlu (Tip No. 28) 313 
11 (45) :t > Peşkir (Tip No. 29) 100 
2 - Mıntaka iktisat müdürlüğünce genişliği. çözgü tel adedi, atkı tel adedi, 

sıkleti vesair evsafı tesbit ve kabul edilerek dokumacılar kooperatifine tebliğ 
olunan yukarıdaki tiplerle, evvelce 10/ 4/1942 tarihinde ilan edilen tipler harici 
imalat memnudur. 

3 - Tesbit edilen fiatlara kooperatif tarafından (% 3) zam edilebilir. 
4 - Tesbit edilen fiatlar ilan tarihinden itiharen mer'idirler. 
5 - Tesbit edilen tip, fiat ve kar hadlerine ve malların cins, nevi ve vasıfla

rına aykın hareket edenler haklarında milli korunma kanunu gereğince ceza} 
takibat yapılacağı ilan olunur. 3113 (1370) 

Sıhhat ve i~imai Hu avenet vefuiletinden : 
Gözlüfı~ü olmalı i.stiyen ıe,.in dildıat nazarına •• 

3958 sayılı gözlükçülük kanununun 2 nci maddesi mucibince gözlükçülük 
kursu 1 /7 /942 tarihinde İstanbulda açılacak ve iki ay müddetle devam 
edecektir. Kursa iştirak etmek isteyenler bir an evvel bulunduklan mahal 
sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri vasıtnsiyle vekaletimize bir dilekçe 
ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine aşağıdaki vesikaları bağlamış olma
ları lazımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
2 - Orta tahsil şahadetnamesi veya bu derece tahsil gördüne dair ma

nalli maarif müdürlüklerince musaddak vesika sureti. 
3 - Gözlükçülük yapmağa mani vücut veya akılda bir arızasının bulun

madığını bildirir sıhhi heyet raporu. 
4 - 2 adet vesika fotoğrafı. 
Keyfiyet ilan olunur. 

~~~~~ç-,,,Ç"7ç..,~~...;::-,""><:::>"'"><:YÇ:::,..<:'><:-,,..C:::y<::yc~~c::::,,.ç-,..ç-,,0 

3 6 9 12 15 3094 (1374) 

Satılık buz tesisa.tı 
Günde 15 şer kiloluk 25 O kalıp buz istihsal eden komple bir tesisat işletmeğe 

muktezi amonyağiyle beraber satılıktır. Tesisat 1 5 gün zarfında kurulup 
letilmek şartiyle verilecektir. 

Jşletmeğe muktezi muharrik kuvvet on beş beygirdir. Taliplerin Bayındır i( 
Yıldızyağ fabrikalanna müracaatları. 1 - 4 ( 1 365) f 

V~><::::>o<::>-:::::><::;:,.<::><::::~<:>-<~>.:;;::>..:::::>-<::>-::.:::.<:::.-<:::><::::o~~:::::.<::><::::.<:><-...,..c:;:::,.<::::.<::::><::::>-<::>~ 

İzmir Defterdarlığından: 
Fevkalade vaz'iyet dolayisile bazı vergi veresimlere zam icrasına dair 

olan 3828 ve 4040 numaralı kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve 
bazı vegi ve resimlere yeniden zam icrası hakkındaki kanun mucibince istih
lak vergileri arttırılan maddeleri beyanname ile bildirmek mecburiyetinde 
olduklarıma dair 1zmirde münteiir Yeni Asır ve Anadolu gazetelerinin 
31 /5 /942 tarihli nushalarında neşredilen ilanın ikinci maddesinin D. fıkra
sında pencere camı denilmek suretile bu maddelerin mükellefler tarafından 
verilecek beyannamelere ithal edilmesi lüzumu gösterilmiştir. 

Yeni kanunun muvakkat 1 nci maddesi hükmüne göre bu kanunun 14 ncü 
maddesi mucibince istihlak vergilerine zam yapılmış olan maddeler meya
nında 2 731 numaralt kanunun 6 ve 7 nci maddlerinde yazılı eşya ile 3828 
numaralı kanunun 8 nci maddesine bağlı ce~lin bir numaralı bendinden 
maada bentlerinde yazılı gümrük ithalat tarife ve numara ve pozisyonlarına 
giren bil'umum eşya vergi zammma tabi tutulmuş ve 3ö28 numaralı kanunun 
8 ci madduine bağlı cetvelin 9 numaralı bendinde yazılı camlardan ( 1 / A 494 
tarife numarasına girenler hariç olmak üzere) 1 / A 498-2/A 494 2/ A 498 
1-B-2-B 499-500-501-505-507-5 11-5 15-5 10-B/ 494-512 numaralı ve po. 
z.isyonlarma giren camlar için de beyanname verilme-"'i icap etmekte bulun
muş olduğundan bundan evvelki ilanın 3 ncü maddesinin 1-2-3 numaralı 
fıkralarında yazılı mükelleflerin yeni kanunun neşri tarihindeki stoklarını 
göstermek üzere işbu ilanın yapıldığı tarihi takip eden günden itibaren üç 
gün zarfında yukarıda zikredilen pozisyonlara dahil cam mamulatı hakkında 
Alsancakta muamele ve istihlak vergileri şubesi tahak~uk 11efllğine beyanna-
me vermeleri lüzumu ilan olunur. 3 1O7 ( t 366) 

·Ambalaj Cuvalı Alıtıacak 
!'ü,.lı Çimentosu Pe Kireci A. ŞirJıetinden: 

Şirketimiz Çimento ambalajına salih eb'ad ve evsafta çuval satın almak ar
zusundadır Alakadarlann Galatada Agopyan hanında şirket merkezine çu
valların eb'adı. ne çuvalı olduğu, yenilik veya kullanılmışlık derecesi ile fiatı 
hakkında tabriren veya şifahen teklif göndermeleri rica olunur. 

1-3 (1352) 

1ZM1R TlCARET StC1L 
LUCUNDAN: 

MEMUR-

Tescil edilmiş olan ( Türkiye Cümhu
riye ti Ziraat Bankası İzmir Şubesi) nin 
ödünç para verme işlerile uğraşacağına 
mütedair beyannamesi 2279 ve 3399 nu
maralı kanunlar hükümlerine göre si
cilin 4463 numarasına kayt ve tescil ediL 
diği ilan olunur. 

1 - Beyanname. 
İzmir sicil ticaret memurluğu resmi 

mührü ve F. Tenik imzası. 

1Z:\UR VtLA YET MAKAMINA 

·2279 ve 3399 numaralı kanunlar mu
cibince tanzim edilmiş beyannamemizdir 

1 - Adı veya unvanı : T. C. Ziraat 
bankası İzmir şubesi 

2 - Ticari ikametgahı : Gazi Bulvarı 
4 numarada 

3 - Tabiiveti : Türk 
4 - Alınacak faiz : a) Açık kredi şek

Jindeki muamelelerde % 12 ye 
kadar 
b) Diğer kredi şeklindeki mua

melelerden % 8,5 a kadar 
5 - Faize dahil bulunan masraflar: 

Faiz tabirinde, ödünç para verme 
mukabilinde bor~ludan komisyon 
ve hesap masrafları ve sair her 
ne nam ile olursa olsun alınan pa· 
ra dahildir 

6 - Faizden başka alınacak masraflar: 
Muamelenin nevine göre faizden 
başka tahakkuk eden sigorta, ar
diye ve ekispcr ücretlerile dam
ga resmi ve muamele vergisi 
ödünç p~ra alana aittir. Ayrıca 
ödünç para verme işiyle mütera
fik olarak müşteri hesabına yapı
lan hizmetlerin mukabili masraf
lar ödünç alandan tahsil olunur. 

7 - Tabi olduğu maliye şubesi : İzmir 
defterdarlığı Yeni maliye ışubesi. 

3081 (1340) 

NA 'iLLI HUKUK HAKiMLiC.iN-
DEN: AS. H. 942/93 
Nazilli Hazinei maliyesine izafetle 

vekili Avukat Hulusi Co~ulu tarafından 
rnüddeialeyhler Nazilli Turan M. de es
ki Rıal müdürü Rifat Oorak ve eski Na
zilli tahqil memuru ve halen Orhaneli 
mal müdürü Şükrü Yiiceltekin ve eski 
Nazilli tah.c;il memuru halen İstanbul Ba
vezi t belediye tahsil icra memuru tbu
him Koçana alevhine tahsildar Arifin 
zimmetine geçirdiği l 5 8 7 lira 29 kuruş 
::ılacak hakkında acılan davadan dolayı 
Nazilli Aslive hukuk mahkemesinde ya
pı lm.,kta olan muhakeme sırasında: 

Müddeialeyhlerden ibrnhim namına 
rıkanlan gıyap karannın ikamete-ahı bu
lunamadı~ından bahisle bila tebliğ geri 
....ı>ldiğinden gıvap kararının ilanen teb
li~ine kıırar verildiğinden yevmi muayye
ni olan 9-6-942 salı gtinü saat 9 da Na
'lilli asliye hukuk mahkemesinde ya biz
zat bulunması veya bir vekil ile davasını 
tı:ıkip etmes: aksi takdirde gıyabında mu
hakemeve devam olunacağı H. U.M. K. 
402. 404 üncü maddelerine tevfikan gı
vap karan makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 28/5/942 ( 1360) 

NAZiLLi HUKUK HAKfMUölN-
DEN: AS. H. Sayı: 942/241 
Nazilli Turan M. si cümhuriyet mey-

danında 4 x No.lu hanede oturan Mus
tafa kızı Arife Kelle tarafından ayni 
yerde oturan kocası Uluborlulu Süley
man oğlu Mehmet Kelle aleyhine açtığı 
boşanma davasmdan dolayl Nazilli As
liye hukuk ma!tkemesinde yapılmakta 
olan muhakeme sırasında: 

Müddeialeyhin ikametgahı meçhul 
olduğun~an evvelce kendisine davetiye 
ilanen tebliğ olunduğundan yine Üanen 
ızıyP.p karan tebli~ine kanr verildiği ci
hetle müddeialeyh Mehmet Kelle bizzat 
veya bir vekil ile davasını takip etmesi 
ve yevmi muayyeni olan 9/6/942 salı 
~iinü sa: 9 da Nazilli Asliye hukuk mah
kemesinde hazır bulunması aksi takdir
de gıyabında muhakemeye devam olu
nacağı H. U. M. K. nunun 402; 404 
üncü madelerine tevfikan gıyap karan 
makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nul'. ( 1358) 

S!MA V ASLtYE HUKUK HAKtM
LtôlNDEN: 

Sirnavın Köpenez köyden Sahire Ke11-
kin ile bu köyden Nurullah Keskin ara· 
sındaki boşanma dbasında müddeialey
hin ikametgahında bulunamdığı ve mes
keni de meçhul olduğu cihetle tebliğa
tın 3/5/942 tarihli Yeni Asır gazetesile 
il~n edilmiş ve gününde gelmediğinden 
hakkında gıyap karan verilmiş usulün 
144 ncü maddesi göz önünde bulundura
rak mahkemesi 12/6/942 cuma günü sa~ 
at 9 za bırakılmış olduğundan mezkfrr 
günde gelmediği takdirde muhakemesi· 
nin gıyabında bakılacağı tebliğ makamı
na kalın olmak üzere iU\n olunur. 

3075 (1437) 

Devren satı
l1k d;(kkin 

Yapıcıoğlunda Yusuf Dede cadde-

Kiralık 
,~ :;r...cıo.:r~~~~-'-S sinde 54 numaralı 30 senelik müşte-
" S risi bulunan hırdavat, tuhafiye, tü-

İzınirde Balcılar içinde Yesildirek 
hamamı dahilinde müteaddit depo 
ve mağaza!ar kiralıktır. 
M"ÜRACAAT: Yanmdaki Mehmet 

Fidan tuhafiye ticarethanesine ... 
1 - 3 (1363) 

Z AY t 

;t~\: ad y o • RS tün, müskirat ve posta bayiliği bu-
: K lunan bir dükkan de'VI'en satılaca-

§ ğından içindeki sahibine müracaat. 
\ § 1 - 3 (1225) ! Olympia s

1 
<:::: , 

§ y • d J f 1 d . § Aydının Geıınencik merkez nahi-§ en 1 m o e er ~e ı R yesine yarını saat mesafede vaki Re-

Açıldı 
Mükemmel konför, temiz yemek 

alkollu meşrubat. Fiatlnr gayet mu
tedildir. 

Kemalpaşa Orman idaresinden 28 ve 
1 numaralı onnanından almış olduğum 
kömür nakliyesi 125 kantar ve dip ko
çanlariyle beraber zayi ettim. 

:~ 8 ~ &atılılı inci,. bahçesi ~ 

§ § is köy yakininde ( Pazar çevirenle- i( 
S 4 ve 6 lfunbah alternatif ve konti- ' rin ) bahçe.si denilmekle maruf elli / 
§nü - alternatif çalışır tipler, temiz ve§ dönüm miktarmdakı incir bahçesi 5 
§kuvvetli ses, yüksek ayırma kabili-~ içinde mükemmel evleri, damları,~ 
§ yet!.' ş~ _mobilya •. ı_~ut~dil fiyatlar.. ~ ı kuyu ve tulumbası oldu~ halde sa- j 

Umurn1 ve hususi ziyafetler mute
dil füıtla kabul olunur. 

BiRiNCi KOROON NO. 112 ~ 

Her kim bulana 10 lira vereceğim ve 
yeni.sini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan ederim. 

Karaburun ve Kuşadası otelinde 
Faik Bozkurt 

N Husnu ldemeu, ıkincı ICordon ~ tılıktır. Talip olanların Izmirde Ka- i( 

§ No. 37 (TELEFON: 3313) ~ rataş ( 393 ) wkak 14 numaralı ev- ~ 
S 1 - 5 (1364) § ~de Tevfik Kötence müracaatları. (, 

S.:r.r..o-..o-..r..o-..o-..r.r.r.-cr..r..r..r..r...cr....-.r.r..r.r..d () 29 31 2 c1296) /; 

SAHiFE ı 
iZMiR SiCtLt TiCARET MEMURLUcUNDAN : 

- DONKO NOSHADAN MABAT -
52 inci madde - Hılafına gerek ticaret kanununda ve gerek i~bu esaa 

mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde gerek fevkalade ve gerek 
alelade içtima edecek olan heyeti umumiyelerde asaleten veya vekaleten la
ekal sermayenin rub'unu temsil eden hissedarların huzuru şarttırr. ilk içtima
da bu nisap hasıl olmadığı takdirde hissedaran tekrar ikinci dafa içtimaa 
davet edilirler. 

İşbu ikinci jçtimada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye 
mikdarı ne olursa olsun birinci içtmada müzakere olunmak üzere ihzay olu
nan ruzname hakkında icrayi müzakerata ve itayi karara salahiyetleri olacak
tır. Bu veçhile cereyan eden müzkerat mer'i ve muteberdir. Kararlar mute
ber olmak için her halde asaleten ve}W. vekaleten ita edilen aranın ekseriyeti 
şarttır. Birinci içtima ile ikinci içtima arasındaki müddet on beş günden az 
ve bir aydan fazla olmayacak ve ikinci içtimaa a.it davet içtimadan on beş 
gün evvel ilan olunacakhr. 

5 3 üncü madde - Hilafına gerek ticaret kanununda ve gerek işbu esas mu
kavelenamede sarnhat bulunmayan ahvalde gerek fevkalade ve gerek alel
ade heyeti umumiyclerde hazır bulunan hissedarların (bir) hisse için bir reyi 
olacak ve şu kadarki her bir hissedarın ondan ziyade reyi olmıyacaktır. 

5 4 üncü madde - Mevzu veya nevi şirketin tebdiline veya sermayenin 
tezyit veya tenkisine veya şirketin bilihtiyar feshine mutaallik heyeti umumi
ye içtimalarında şirket sermayesinin asaleten ve vekaletn ekalli üç rub"unu 
temsil eden hisaedaranın huzuru ve bu içtimada ittihaz olunan kararların 
muteber olması için sülüsanı ekseriyeti aranın husulu şarttır. 

ilk içtimada sermayenin üç rub'unu temsil eden hissedaran hazır bulunma
dıkları halde işbu nisap hasıl oluncaya kadar meclisi idare maddei atiyedeki 
şekil dairesinde ilan etmek suretile heyeti umumiyeyi içtimaa davet edebilir. 

- DEVAMI )'.A&JN -

MÜHİM il.AN 
Umumi Mağazalar 'J'ürJı A. Şirlıetinden : 

- Şirketimizin lstanbul. Ankara, izmir Mersin ve Samsundaki antrepo
larına tevdi edilen gümrüklü ve gümrüksüz her nevi emtianın kıymetleri bil
dirilerek yangına karşı sigorta ettirilmesi müdileri tarafından tahriren Şirke
timize bildirilmedikçe şirketimizce bu hususta hiç bir mesuliyet kabul edile
mez. 

2 - Anadolu sigorta ,irketinin acentesi bulunan §irketimiz her nevi sigorta 
için vaki olacak müracaatları süratle intaç eder. 

3 - Sayın müşterilerimizin sigorta işleri için vaktinde tirketimize müraca
atta bulunmaları kendi menfaatleri iktizasındandır. 

28 31 3 2959 (1291) 

İS'l'AHBUL BELEDIYSiNDElf: 
Beher metre murabbaının 11.k Çutname ve aair bedeli 

tahmin bedeli teminatı 

450,00 7905,50 6,66 Eminönünde Çelebi oğlu mahalle-
sinin Y enicami ve Vakıf ham soka
imda 2 parsel No.lu 295,80 met
re murabbaı sahalı arsa 

450,00 9777,50 8,5 3 Eminönünde Çelebi oğlu mahalle-
ainin Y enicami ve Celil bey soka
ğında 3 parael No.lu ve 3 79 metre 
murabbaı sahalı araa 

450,0(' 7849,25 6,60 Enıinönünde Çelebi oğlu mahalle-
sinde Y enicami Rahvancı Vakıf 
han sokağında 1 parsel No.lu ve 
293,30 metre murabbaı sahalı arsa 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve mesahai sathiyeleri yukarıda 
yazılı 3 parça arsa toptan veya ayrı ayn satılmak Üzere kapalı zarf usuli ile art
tırmaya konulmuştur. ihaleleri 1 1 /6/942 perşembe günü saat 15 de İstanbul 
belediyesi daimi encümeni odasında yapılacaktır. Bu arsalara ait şartname, 
proje ve sair evrak yukarıda hizalannda gösterilen bedeller üzerinden hesap 
işleri müdürlüğünden alınacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup• 
ları, imzalı şartname, proje ve saire ve kanunen ibrazı 1azımgelen diğer vesaik 
ile 2490 No.lu kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale günü saat l 4 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

27 30 3 6 2884 (1263) 

inhisarıa,. izmı,. Başnaüdü,.lüğünden: 
1 - Baruta ait emteadan aşağıda yazılanlar 1 Haziran 942 tarihinden iti-

baren ber veçhi ati fiatlarla satılacalctır. 1 

Birinci av barutu kilosu 240 kuruş 
Siyah kurşuni av kovanlan paketi 260 c 
Siyah dolu av fişeği tanesi 8 c 
Siyah domuz av fişeği 8,S c 
Dumansız mer av fişeği 9,5 c 
Av saçması kilosu l 15 c 
Potas güherçilesi kilosu 1 15 c 
Oç katL katranlı fitil metresi 7 c 
Bir No.lı şenlik fişeği takımı 12'>0 c 
fki numaralısı 2200 c 
Oç numaralısı 45 00 c 
Dört numaralısı 6000 « 
Beş numaralısı 1 0000 c 
Altı numaralısı 12500 c 
lki nunmaralı havai fişegi 27,5 c 
Dört numaralm 35 c 
Altı numaralısı 45 c 
Sedalısı 30 c 

• Bir numaralı mehtap tanesi 20 kuruştur 
2 - Baruta ait diğer emtea fiatları eskisi gibidir. Ancak tapalı siyah ko

vanların paketi tapa fiatının zammı ile 285 kuruştur. 
3 - Dinamit1erden madenlere tetbik edilen tenzilli tarife tadilatı berveçhl 

atidir. 
Oç 'katlı katranlı fitil metresi beş buçuk, birinci Gom kilosu 230, ikinci 

Com 200, Grizetin ruj 1 75, Grizetin kut 160 kuruş olup diğerlerinin fiab. 
eskisi gibidir. 

Yukarıda yazılı emteadan maada diğer emtea fiat1annda bir değiti}tlik ol-
madığı ilan olunur. 1 3 3049 (l 339) 

rVRKİYE İS BAHKA&I A. ş. iZMİR ŞUBESİ 
MVDVRLVO'UNDEN : 

Bankamızın tasarrufu altında bulunan aşağıda evsafı yazılı gayri menkuller 
satılacağından taliplerin şubemize müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1 - İzmire tabi Karacadağ kariyesi Çapar gölü mevkiinde tapunun yevmiye 
220 numarasında kayıtlı 2/278 kapu numaralı arazi 

2 - İzmirde Üçkuyular köyünde tapunun 955 numarasında kayıtlı 27570 
metre murabbaı etrafı duvarla çevrili bulunan tarla 

3 - İz.mirde Ahmetağa mahallesinde Halim ağa çarşısında ve tapunun cilt 312 
İş 4 numarasına kayıtlı dükktlnm üçte bir hissesi 

4 - İzmirde Hasanhoca mahallesinde İkinci belediye ve Yorgancılar çarşı
sında 1,5 eski ve 1,3,11 kapu numaralı ve tapunun sahife 201 pafta 53 ada 337 nu
marasında kayıtlı dükkanın 1/2 tam millkiyeti ile 1/2 çıplak mülkiyeti. 

27 29 30 31 1 2 3 4 2937 (1272) 

İL il H 
Umumi Mağazalar 'J'. A. Şirlıetinden : 

Manisada zahire borsası ittisalinde Anıt sokağında 1 755.5(, metre murab
baında arsa üzerinde kain natamam bina 29 haziran 942 tarihinde saat 1 O da 
açık arttuma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Talip olanların 800 lira pey akçesi ile müzayede gününde Manisada tica• 
ret odasında satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

28 3 9 15 2958 (1289) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
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Ham kauçuğu idare tarafından verilmek şartiyle elektrik için 2000 metre 
bava tesiratına mukavim tel, 20000 metre muhtelif eb'atta kordon tel, 1100 

metre muhtelif eb'atta lastik kablo tel kapalı zarfla eksiltme suretiyle imal 
ettirilecektir. 

Muhammen bedeli (15306) liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi (15/6/1942) 
pazartesi günü saat ( 1 S,30) on beş buçukta Haydarpaşnda Gar b;nası dahi
lindeki komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 114 7) lira (95) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i§e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
30 3 7 11 29 70 ( 1311) 



SARQ'E • YENt ASJR J HAZiRAN Cftr.~1,1m1Hı 
SiY ASI VAZIYE2' LiBYA HARBi VE MiHVER B. Çörçilin demeci UZAK OOGUDA DURUM ••••••••••••••• 

Libya harpleri 451 ( ·r L b * ç· 1·1*'-b·· "Vişi" nin siya- ngı ız i yada va- ın ı er u-
Şarap yapımı serbest bırakılıyor 

setine tesir tankı tahrip ziyet ga- yük bir taar-
Şarap sabşı ve fiatı da ser· 

best bırakılacak ed_e~_ek edilmiş yet iyidir... ruz yaptı 
Amerilıa da, Hlhlleıe de -*-
Viıiye fıaPıı beldeme si· 2 fJin esir, 10 tanlı aldılı· 
ya3eti talıip ediyor • Ro· larını, lıayıplarının az 

-*
Mihverin Afıdenizde lJir -·-Vaşington, 2 (A.A) - Harp tebliği : 

Ağır bomba uçaklarımız Birmanyada 
düşman tesislerine ilk defa olarak hü
cum etmişlcrd1r. Mitkita hava meydanı 
tayyarelerimizin şiddetli ve isabetli ate
şine maruz kalmıştır. Rabaol limanı da 
bombalanmıştır. Burada bir sarıııç ge
misi batınlmıştır. 

Ankara, 2 (Hususi) - Büyük Millet imal etmiş ve içmiştir• diyerek~ 
Meclisinde İnhisarlar kanünunun müza~ ne devam etmiştir: 
keresi münasebetiyle inhisarlar vek!h Şarabın istihsali gibi satışının • -: 

manyada Macar oldaOanu söyllyOPlar •• 
düşınanlıeı.. B_erlin, 2 .~A.AJ - En son resmi 

R d . d .b d-'-' h malumata gore Llbyada Tobruk cenu-
a yo gazeteaın en: ya ıu.ı a- b d b'' ··k tank h b · d 

k l 
. li . . v· . . d un a uyu mu are esın e son 

\e et erın ~e 11~~ l~ı~n .. urumuna te- üç günde 451 Jngiliz tankı tahrip edil
sı~ .edecektı~. Vıııde ıki fikır çarp.ışıy~r. miı ve bir çok tanklar savaş dııı bıralol
B~rı ~lhverın .zafer kazanmas1na ımkan mııtır. Bu ıiddetli muharebelerde Al
gormıyenler Ju bunl.ar.vt~lnar demokrat- man zırhlı kuvvetleri kayıplara uğramış 
la~la mu~ad~er~~ bırlıgı yap~lma~ da olmakla beraber salahiyetli kaynaklar 
mıhverle ıı bırllgı yapılmasını ıstemıyor- b k l t ·ı· l f d ·ı · 
la ık• · •• ih 1 i b• liv• U ayıp arın ngı iZ er tara ın an 1 erı-

r. ıncı zumre m ~er 0 f ır gı .ta- ye sürülen rakamlann onda birinden 
raftarlarıdır. Laval mıhverJn zaferıne daha az olduğunu bildiriyorlar 
inananların mümessili olarak iktidar · 
mevkiine gelmiftir. Fakat Laval çok kur- HAVA HOCUMLARI 
nazdır. Değiten tartlara uyan bir dev- Berlin, 2 (A.A) - Askeri kaynak-
let adamıdır ltalyan iateklerine boyun lara göre savaş ve pike tayyarelerinden 
eğmemesi de icabında mihvere kafa mürekkep büyUk teşekküller şimalt Af
tutacaiını anlatm1Jtır. Şu halde fimal rikada birbirini kovalayan dalgalar ha
Afrikadaki mücadelenin ıu veya bu ıe- linde müessir bombardımanlarla lngiliz 
kilde in'kitafı Viıinin durumuna tesir tank topluluklarına kuvvetle hücum et
e..Jecektir. mitlerdir. Büyük savaş ve pike tayyare-

Amerika Martinik davasını çok ileri· leri Mısır hududundaki hava alanlarını 
ye götürmüyor. Amerika hariciye nazın bombalamıslardır. Yerde bulunan uçak
basın konferannndaki suallere baıtan lara ve malzemeye tam isabetler kayde
savma cevaplar vermiştir. Anlaşılan dilmiştir. 
Amerika dikine gitmiyerek Vişiye karşı T obruk bölgesinde tamir edilen düıı
bir bekleme politikası takip ediyor. Cia- man taklanna ve taşıt koUarına tesirli 
nonun beyanatına göre mihver cie bir hücumlar yapılmıştır. 
bekleme politikası takibine karar vermiş tT ALY AN TEBL1Ct 
lir. Şimal Afrikada iki düımanın birbi- Roma, 2 (A.A) _ İtalyan resmi teb-
rinJn boğazına abldıklan 11rada mihve- }j 
rin Vi§iyi klfltırtmak istemediği belli- · ği : Marmarikte Bolyal bölgesinde ku-

şablan İng1Jiz müfrezelerinin inatçı nıu-
dir. k d t ROMANYA _ MACARJST AN avemeti iln Alman ve taJvan Jatala-

Rumen başvekili Antonesko kaybe
dilen Romen topraklannın geriye alına
cağını bir kere daha söylemiıtir. Bu top
raklar ya Dobrice veya Macaristana bı
raJr.ı1an Transilvanyadır. Romen basını
nın neıriyatı da bunu iabat ediyjr. Ro
men radyosu dünkü neşriyatında diyor 
iti: Macar makamlan aon gÜnler zarfın
da T ransilvanyadaki Romen halkını 
tevkif ederek esirler kampına aevkedi
yorlar. iktisadi sahadaki ıiddetli tazyik
lerden sonra timdi Macarlar daha ipti
dat tedbirlere baı vurmuşlardır. Bazı 
Macar tehirlerinde Almanlara karıı da 
ayni tedbirler alınmak istenmiştir. Fa
kat Alman mUdahalesiyle bundan vaz 
geçmişlerdir. Romen hükümetinin bu 
işe müdahale etmesi lazımdır. Avrupa 
medeniyeti ortasında her nanlsa ıimdi
ye kadar kalmış olan Macarlann hesap 
verme saati yakla~ış bulunmaktadır. 

FRANSADA OLUP BiTENLER 
Paris Alman komutanlığı bir emirna

me ile altı yaşını tamamlayan bütün ya
budilerin yRhudi olduklannı befütmek 
için sol göğüsleri üzerinde san yıldız ve 
yahudi kelimesini taşıyan bir rozet taıı
malanm mecburi kılınmıştır. 

------~t1~------

HAR P V&ZIYETINE ASKER 
GOZIYLE BAKIS 
(Baştarah 1 inci Sah1fNe) 

ri İngilizlerin dedikleri gibi çekiliyorsa 
bu taarruz kazanç yerine zararla kapan
mış olacaktır. 

RUSYADA 
Alman - Sovyet harbine gelince, kav-

• de değer bir şey yoktur. Harkof meydan 
muharebes! hakkında her iki taraf sü-
kfüu muhafaza ediyor. · 

Hava harekatına geline(': İngiliz hava 
ordu.sunun Almanyaya karşı esaslı ve 
devamlı bir taarruz planı hazırladığına 
ve ona göre harekete geçtiğine hükmet
mek lAzımdır. Dün bombalanan Essen, 
Krup fabrikalarının baş şehridir. Bir 
çok fabrikalar Essendedir. Burası baş
tan başa bir fabrika şehridir. deneb11ir. 
Bu itibarla Esseni Alman ağır ~~mayii
ı:lin merkezi saymakta hata yoktur. 

Ahalinin çoğu Krup fabrikalannda 
çahsan mühendisler, usta başılar, me
murlar, işçiler ve bunJann a!lelerid!r .. 
Fabrikalar civarında büyük apartman
lardan mürekkep amele mahalleleri var
dır. On binlerce amelenin çalıştığı fab
rikalann bUyUk zarar gördüklerine şüp· 
be yoktur. 

Bu zararlan Rostok, Lubek, J.fan
baym ve Kolonyadaki zararlarla ölçmek 
mümkündür. 

Alman tebliği Duizburg ve Frayberge 
yapılan hava hUcumlannda sivil ahalive 
Drar verild1ğini bildiriyor. Fakat Es
aenden bahsetmivor. Almanlar htıcurn
Jarın bin veya 1200 tayyare ile yapıldı
ğını havali sayıyor ve bu rakamJan as
tronomik addediyorlar. 

nnın müşterek gayretiyle kırılmışt•r .. 
(2000) den fazla esir, 70 tank 5 top, 100 
kadar kamybn elimize düşmüştür. 

İNGİLİZ IJÜCUMLARI 
İngilizlerjn tank yarqımiyle yaptıkla

rı şiddetli bir hamle püskilrtülrnüştür .. 
Kuvvetli İngiliz motörlU kollan da mü
nakale yollarımıza taarruz teşebbüsün
de bulunmu larsa da hava kuvvetleri
m:zin müdahalesiyle geri dönmek zo
runda bırakılmışlardır. 

HAVA HÜCUMLARI 
Hava kuvvetlerimiz düşmanın müna

kale merkezlerini arası~ bombalamıslar
dır. 10 düşman ucağı tahrip edilmiştir .. 
Uçak savar ateşiyle hasara uğrıyan iki 
İngiliz uçağı da yere düşerek parçalan
mıştır. 

MALTADA 
Maltada tayyare ve deniz üc;lerine 

karşı hareketler devam etmişt!r .. Liman 
tesislerine isabetler olmustur. Alman 
avcıları bir Spitfayer tayyaresi diişür
müslerdir. 
Do~ Akdeniz(fo bir tayyaremiz orta 

bUyUkHikte bir İngiliz ticaret gemis:ni 
bombalamıştır. 

MALTAYA HÜCUM HAFİF GECTİ 
Malta. 2 (A.A) - Tebliğ: Dün sabah 

avcı tayyarelerinin refakatinde bazı dii~
man bomba uçakları Malta üzer!ne hir 
kaç bomba atmı!'llardır. Hasar olmadıl,11 
gibi ölen ve yaralananlar da yoktur. 

ALMAN TEBLİCİ 
Berlin, 2 (A.A) - Resmi tebHğ: 
Şimal Afrikada bir düşman grubu ku

şatılmış ve yok edilmiştir. Biri tüm ge
neral olmak üzere elimizde üç bin esir 
kalmıştır. 121 tank, 124 top bir çok mo
törlU araba ve ehemmiyetli harp mal
zemesi tahrip veya iğtinam edilmiştir. 
Düşmana karşı harekatta bulunan ge

neral Brunvclin tayyaresi düşürülmüş 
ve kendisi düşman tarafından esir edil
miştir. 

------~.a___, ___ __ 
PARTi MECLiS GRUBU 

TOPLANDI 
(Haştarah J ınci Sahifede) 

ADLİYE ~ İZAHATI 
Takr:rin okunmasını müteakip Adliye 

vekili Hasan Menemencioğlu kürsüye 
gelerek boşanma vak'alarına en çok se
bep teşkil eden hallerin vekAJetçe tetkik 
ve tesbit olunduğunu ve üniversitemizin 
saWıiyetli makamlannın mütalaalan da 
alındıktan sonra bu vadide Ulzum görü
lecek kanunt tedbirler de dahil olmak 
üzere vekllet1n icabına tevesrul edece
ğini bildirmistir. 
DİC:ER MtlTALAALAB 
Noktai nazannı kUrsüye ge]erek şifa

hen de izah eden takrir sahibiyle diğer 
hatiplerin ayni mevzu etrafındaki mü
tallalan dinlendikten sonra saat 17.20 

nolıtaya tulıer çılıarrnalı 
teıebfJüsü alılm lıaldı.. 
Londra, 2 (A.A) - Royter ajansı bil

diriyor: Mister Çörçil Avam kamarasın
da Libya harp hareketleri hakkında mii
him bir ı:ıutuk söylemiştir. Ohinlekin 
raporunu okuduktan sonra Çörçil de
mist:r ki: 

• - :Vaziyet memnuniyeti mucip tAbi
rinin >Eade edeceğinden daha fazla iyi
dir .. 
Düşman Gazaleden Kaputsoya kadar 

kuvvetle taarruz niyetinde id;. Bu cep
he cenup Afrika kuvvetleriyle İngiliz 
kuvvetleri tarafından müdafaa ediliyor
du. Havn kuvvetlerimi,z düşman hava 
meydanlarına şiddetle hücum etmişler
dir. Bu hücumlar her gece tekrar edil
m1ştir. Düşman ileri hareketinden üç ge
ce evvel bizi taklide yeltenmiştir. Fakat 
hiç bir muvaffakıyet elde edememiştir .. 
26 - 27 mayısta Alman kuvvetler! Bird
hakemin cenubundan dolaı;arak büyük 
süratle Akromaya doğru ilerlemiştir. 

Akromaya hakim tepelere kadar var
mışsa da kuvvctler!mizin muvasalesini 
ke.c:meğe muvaffak olamamıştır. 

Akdenizde düşmanın bir noktada ka
raya asker ihracı teşebbüsünü akim bı
raktık .. 

Lihyada düşmanın 250 tankını tahrip 
ettik. Bizim kayıplarımız da ağırd1r. Fa
kat biz kayıplarımızı yerine koyabiliriz. 
Onlar koyamazlar. T,..lıt'"o edilen tanklar 
düşmana kalmıyor. Onları tamir ede
rek tekrar biz kulJanıyoruz .... 

----------~ .. ~-------~ 
Almanyaya ha-
vadan r ı':thiş 
darbeler indi

rilecektir 
-----* -

CORÇIL. HALIFAKS VE 
HULUN SOYLEDIKLERI 

-·*-
Londra, 2 (A.A) - İngiliz başvekili 

Çörçil Almanyaya binden fazla uçakla 
yapılan ikinci baskından sonraki deme
çinde şunları söylemiştir: 
;- Hepsi bunlar kadar ağır olmamak

la beraber y!ne böyle akınlarla Alman
yanın can damarlarını o kadar ağır ve 
müthiş surette bombalıyacağız ki dii~
man sarsılacaktır. Bu akınlar bomba 
uçaklarının ayni ölçüde diğer akınlari
le iki misline çıkarılacaktır.• 

LORD HALİFAKSIN BEYANATI 
Vaşington, 2 (A.A) - Lord Halifaks 

Almanyaya yapılan hava akınlarının 
ikinci cephe hazırlığı olduğunu söylemiş 
ve zamanı gelince !kinci cephenin de 
açılacağını bildirmiştir. 

B. HULÜN BEYANATI 
VRŞington, 2 (A.A) - Amerika ha

riciye n:ızın Kordel Hul basın konfe
ransında Kolonya ve Essen bombardı
manları hakkında gazetecilerin sorgula
rına aşağıdaki cevabı vermiştir: 

• - Uçakların sesi kafi b:r cevap teş-· 
kil eder. Bu ses gittikçe daha yüksek 
çıkacaktır.• 

------,-it___, ___ __ 

Mihver askeri mü
messilleri toplanmış -·-Roma, 2 (A.A) - Yakında mihver 

devletleri arasında b!r askeri konferans 
toplanacağı hakkındaki rivayet münase
betiyle deniliyor ki : Mihver devletleri 
askeri mümessilleri bir hafta evvel Ro
mada toplanmışlardır. 

-------~ .. --------
Çelıyada yeni ldcunlaP 
mı yapdaealı? .. 
Londra, 2 (A.A) - Prag radyosuna 

göre Haydrihin yerine tay!n edilen Day
roge, Çekyada memleketin inkişafı için 
vücutlarının ortadan kaldırılması elzem 
unsurların hAIA mevcut olduğunu bil
dirmiştir. 

lngiliz uçaklan İtalyada Avgustoya 
da hücum etmişlerdir. de toplantıya son verilmiştir. :ım11111mun•ımıı11utm111111nmm11tt11,111111ıa: 

--------- § RaJlfalısa 11ö•e Jrarp-a Alman radyosuna göre harbin başın
dan bugüne kadar 17.748.000 ton ticaret 
gemisi batırılmıştır. Bunun iki m:lyon 
250 bin tonu Amerikan sularında batı
rılmıstır ve çoğu sarnıç gemisidir. 

---o---
lnqiltaeye ,,aınıan son 
A11'1an lla'Ua ldlaırnu-
Berlin, 2 (A.A) - Askeri kaynaklar

dan bildirildiğine göre 2 haziranda savaş 
uçaklarımız bir çok teşkiller halinde do
lu İngiltere sahi1Ierinde iaşe bakımın
dan ehemmiyetli bazı l1manlardaki te
sisleri bombalamışlardır. 

Berlin 2 (A.A) - Resmt tebliğ: 
İngilterede Kenterböri çevresıne ağu 

bir hücum yapılmıştır. Batıda 18 İngiliz 
tayyaresi d~Uştür. 

Mlllll'lf tefti• § ten sonra Almanya ~ 
flevetl HbllfltL ~ ncud olmalı?.. 5 
Ankara, 2 (Husust) - Maarif ve- - -

k"ll'"· ft' h · · li"' B · K 5 Vaş:ngton, 2 (A.A) - İngiltere: ı ıgı te ıt eyeti reıs gıne e11m ar- - -
diçanın tayini yüksek tasdike arzedil- 5 büyük elçisi Lord Halifaks Ameri- E 
miıtir. 5 kanın harpten sonra milletler arası E 

___ 
0
___ E nizamı tutacak kuvvet teşkilatına iş- E 

Bir Jıuırn ti~etrnenle• 5 tirak edeceği hakkında B. Sumner s 
:1•- EVels tarafından verilen teminatı E: 

Pin ınaası GPttı.. 5 iyi karşılamış ve demiştir ki: E 
Ankara, 2 (Hususi) - Muvaffakı- E - Yapılacak olan barış muahedeı;i E 

yetleri maarif mlidürlüklerince tesbit 5 Almanyayı bir daha taarruz edemi- ~ 
edilen 680 lise, öğretmen okulu ve orta § yecek bir duruma sokacak kadar§ 
tedrisat öi?retmenlerinin maaılan bir E ~iddetli, fakat Alman milletinin sa- E 
der~ce terfi ettirilmiıtir. : kin bir hayata kavuşmasını mümkün :: 

2919 numaralı kanuna göre ücretli E kılacak derecede yüksek bir ruhtan § 
100 öiretmen iıtihkaklannın derecesine :; millhem olması gereklidir.. : 
göre maap geçirilmiılerdir. :iıHHllllllllllllllUllllUllllllllllllllllllllllllllUlllr. 

Raü Karadeniz şarapçılığı ilgilendirecek best olması, fiyatlan rekabetin W 
beyanatta bulunmuştur. Vekil şarap ya- etmesi faydalı olacaktır. 
pımının serbest bırakılmasından doğa- ALKOL VE BİZ _ .. 
cak faydalan izah etmiş ve demiştir ki: İspirtolu içkilerin istihlAki arbP ,}-

• - TUrkiyen!n her tarafında üzüm ma~ığına te~ru: eden vekil dUnY~ 
yetişebilir. Coğraft ve tabii şartlar buna kolu en az istihlAk eden merrı -""" 
müsaitt' T" k k" lUsün'" k Ik Türkiye olduğunu, en çok btiblAl il'" ÇİN TAARRUZU 

Vaşington, 2 (A.A) - Çin kıtaları 
Angu eyaletinde beklenmedik büyük b!r 
taarl'U2 yapmışlardır. Çinliler ikı esas 
şehrin kapılarında bulunuyorlar. 

d ır. . u; oy . un a ınn:a- memleketlerde adam başına ıs nu:e _w 
~ a ve "?kışaf. ~tmesınde şarapçılıgın bet ettiği halde bizde 23 santigrat ..,,-
onemli rolü olabilır .. • tt•v• · .. le ;.,..;. 

e ıgını soy m~....a· _ -~ 
Vekil bundan sonra bizden küçük Şarabın inhisardan istisnasJ ~ 

Yunnan eyaletinde ilerliyen Çin kuv
vetleri Jar>0nlann yeni teşebbüslerini 
akim bırakmışlardır. 

Hiyuku c:varmda Japonlara büyük 
kayıplar verdirilmiştir. 

olan memleketlerin şarapçılıkta çok ile- kabul edilen hüküm bağcılıiıJrılSI ~ 
riye gitmelerine dikkati çekmiş ve: ·İ~ki şarapçılığımızı ilgilendirecek ye_. _ __,,, 
fena bir şeydir. Fakat bir hakikattir · ; sayesinde TUrk şarapları da ıo--· 
beşeriyet bugüne kadar dalına Şut. > olacaktır. 

Çunking, 2 (A.A) - Demiryolu bo
yunca cereyan eden muharebeler netice
sinde Japon ilerleyişi Lavyo ötesinde 
durdurulmuştur. Lavyo Çink Fanın 65 
kilometre batısındadır. 

E ir hırsız Istanbulda idam olundll 

YENİ ÇİN MUV AFFAKIYETLERt 
Çunking, 2 (A.A) - Çinlilerin Yun

nan eyalet!nde Lunglingin iki tarafında 
ilerledikleri ve orada Japon takviyelen
nin gayretini akim bıraktıklarını resmen 
bildiriyor. Çinliler Kul - Hung limanı
nın batısında da Japonlara kayıplar ver
a:rmiş ve Tangçung kesimindeki Japon 
hücumlarını püskürtmüşlerdir. Şengang 
taki Tekvingden ve Snayden hareket 
eden düşman kuvvetleri önlenmiştir. 

İstanbul, 2 (Yeni Asır) - Beş sene kadar evvel, hırsızlık maksadiyle ~ 
evde ev!n sahibi olan polis Basriyi öldilren, kaçmak isterken kendisini tubııd* 
çalışan bekçiyi de yaralıyan Nazmi hakkındaki idam hilkmil sabah saat 041' 
doğru Sultan Ahmet meydanında infa?: edilmiştir .. ...... 

Istanbulda ekmek fiatı artıyor 
İstanbul, 2 (Yeni Asır) - Şehrimizde ekmek narkının yeniden tesbit edil

mesine karar verilmiştir. Narkın on para artacağı anlaşılmaktadır. 

Tebliğde deniJiyor ki : Bir Çin kıtasJ 
Hunnanın cenubunda bir noktayı ba
sarak mUhim mikdarda silah elde et-
m!ştir. 

Tokyo, 2 (A.A) - Cenup cephesin
den büd:rildiğine göre Japon birlikleri 
pazar günü harekete geçmişlerdir. tleri 
hareketimiz şimale doğru muntazam bir 
surette devam etmektedir. 

Tokyo, 2 (A.A) - Cenubi Çin cephe
sinden Domei ajansına bildirildiğ'.ne gö
re Japon kıtalan 1 haziranda Kantonun 
şimal doğusunda Kislo nehri Ü7.erinde 
stratejik bir mevki olan Çunk Pat mevM 
kiin= zaptetmişlerdir. 
SİY AMLILAR DA İLERLİYORMUS 
Bankok, 2 (A.A) - Kentungu yinai 

altJ mayısta işgal etmj~ olan Siyam kı
talan bu ırıehirden 80 kilometre mesafe
de olan Mongionu 30 mayısta hücum1a 
zaptetmişlerdir. 

---------~ .. ~-------
1\~akineve 
~ "Prilirk~n 

INGILIZ UÇAKLARI 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Berlin, 2 (A.A) - Askeri kaynaklar
dan bildirild!ğine göre İngiliz bom
bardunan tayyareleri şimal batı Alman
yadan başka bu gece batı Almanyanın 
bazı şehirleri üzerinde de uçmuşlar, 
yangın ve infilAk bombaları atmışlar· 
dır. Sivil halktan bazı kimselerin yara· 
landığı bildir!liyor. Gece avcıları ve kar
şı koyma bataryaları 24 düşman tayya
resi dilsürmüştiir. 

ESSNE YAPILAN HUCUM 
Ankara, 2 (R.G.) - İngilizlerin Al

manyay:\ karşı bilyük hava taarruzları 
biltiln dığer önemli meseleler geide bı
rakan bir ehemmiyet kazanmıştır. Ko
lonyadan sonra Ruruk &sen sanayi böl
gesi ayni ölçüde ikinci bir akınla karşı
l~mıştır. Cumartesi günii Kolonyaya 
1200 den fazla uçak hilcum etmişti. En 
büyük Alman sanayi bölgesi olan Essen 
hilcumuna 1036 uçak iştirak etml§tir. 
İngilizlerin bu defaki kayıptan 35 uçak
tır. 

48 saat ara ile İngilizler bu harbin en 
büyük iki hava akınını ypmış bulunu
yorlar. Kolonya 46 saatten fazla yandı. 
İngilizlere göre Kolonya şehri baskının-

n; :swsı ı t ı dan .90nra 36 saat geçtiği halde hala yan-
RUZ'Uelt Macaristan, Ro- makta idi. Yangın dumanı şehrin hava

sını kapadığından tayyare ile fotoğraf 
mnnya ve Bul'1al'istana almak kabil olamamıştır. 

httrp ilan ed~lrneslnl Amerikan kaynakları Amerika tayya-
,, relerinin de yakında Almanya bombar-

ongreden istedi.., dımanlarına iştirak edeceklerini, ayn 
Vaşington, 2 (A.A) - Ruzvelt Bul- gruplar halinde haeket etmekle beraber 

garistan, Macaristaı:ı ve Romanyaya lngiHz hava orduları baş kumandanlığı
harp ilan edilmesini kongreden istemiş- nın emri altında bulnacaklanru bildir-
tir. mektedirler. 
Vaşington, 2 (A.A) - Ruzvelt Bulga- Kolonya ve E.c;sen üzerinde uçan tay-

ristan, Macaristan ve Romanyaycı harp yarelerin pilotları İngiliz, Yeni Zelan
ilan edilmesi hakkında kongreye gön- dalı, Rodezyalı, Kanadalı ve Avustral-
derdiği mesajda şöyle demektedır : yel · ' ~ 'hiltün dominyonlar hü-

Bulgaristan, Macaristan ve Romanya r edilmişlerdir. 
hükümetleri Birleşik devletlere harp .JhKi M1h'Htş 
ilan etmişlerdir. Bu üç hükümetin ne KAYIPLAR 
kendi teşebbUslerinde ne de kendi mil- Nevyork, 2 (A.A) - Nevyork Taymis 
Jetlerinin arzularına uyarak hareket et- pzetesinin Berlindeki tarafsız mfüıahit
mcdiklerini ve bunda sadece Hitlere Alet lerden haber aldığına göre son Kolonya 
olduklarını anlıyorum. Bu Uç hükilrnet hava hücmnunda ölenlerin sayısı yirmi 
müttefik milletlere karşı yapılan ask~ri bin, yaralananlarm sayısı ise 54 bindir .. 
faaliyetlere iştirak etmişlerdir ve bu fa- Halk kiime küme şehri te~ketmiştir. 
aliyetlerinln sahasını genişletmek tasav- Londra, 2 (A.A) - Bu harp tarihinin 
vurunda bulunuyorlar. Bundan dolayı en muazzam hava hücumu olan Kolon
Amerika birleşik devletleriyle Bu1garis- ya hücumu basında konuşmaların mer
tan, Macaristan ve Romanya r.rasında kezini teşkil ediyor. Binden fazla İngiliz 
harp halinin tanınmasını kongreden i&- uçağı Kolonya şehrine sel halinde ak-
tiyorum. nuşlar, infilak ve yangın bomba1anru at-

V · mıslardır. Bu bombardıman Almanlann 
aşıngton, 2 (A.A) - Ekseriyet par- İngil-. tereye yaptıkları hava hücumlarile 

tisi lideri Macaristan, Bulgaristan ve 
Romanyaya harp ilAn edilmesi hakkın- kıyas kabul edem!yecek bir şiddettedir. 
da mümessiller meclisinin yann bir ka- Bombardıman uçaklan yangınlar sa
rar verilmesinin muhtemel bulunmadı- yesinde altı saniyede hedeflerini bulu
ğıru ilAve etmiştir. yorlardı. Atıl~ Uç bin ton bomba Al-

manların şimdiye kadar bir tek şehre 
İlıl gemi dalla l11d....ıdı. .. atabildikleri bombanın dört mislidir. 
Vaşington, 2 (A.A) _Bahriye nazır- Havacılık mütehassısları bu akın kar

lığının tebliğine göre iki Amerikan tica- şısmda hayranlıklarını gizlemiyorlar. İn
ret gemisi Atlantikte torpillenmiş ve glliz uçakları İngilterenin dört bucaitm
mürettebattan Irurtanlanlar Amerika- dan ayni zamanda hareket ederek Ko
nm doğu kıyısında bir limana çıkarıl- lonya üzerine hilcum etmişlerdir.. Bu 

"' akın İngiliz hava teşkiJAtının infaamı'l'\ı mı, .. ır. ona ,,.,.,,,a d•ıan.. ve usullerdeki cUretklrhğını göstermiş-

Kahi 
tir. 

·re, 2 (A.A) - Her sınıfa mensup Amerib basım bu taarruzu Ahmnya 
kıtalardan mürekkep ehemmiyetli bir meydan muharebesinin baş'Jan11e1 •Y· 
mihver teşkili yeniden Gazala Birelha- maktadır. 
kemdeki müttef.ikler hattının doğusuna ~il Kolonya hticmnundan IOllra 
do~ ilerlemiştir. Kinght Brifje ve Bi
relhammat yolunu kavuşak noktasiyle 
müttefikler arasındaki sahada şiddetli 
bir muharebe cereyan etmektedir.. Bir 
İngiliz piyade tugayı bu mihver hamle
sine mukavemet etmektedir. Fakat Ro
mel kuvvetleri batı cihetinde buhman 
bir İngiliz zırhlı birliği tarafından da 
hırpalanmaktadır. Bu milıver te;:kili ta
rafından girişilen teşebbüsün taarruzt 
bir öncü hareketi olması ve bu arada 
Romelin geri kalan motörlü kuvvetlerle 
müttefikler hattının bir kaç kiiometre 
batısından bir kapatma hareketi yapma
sı muhtemeldir. Bununla beraber güdtt-

len hedef mUttefiklerin her hangi bir 
karşı hUcumuna engel teşkil etmek ol
malıdır. Bu mihver teşkili ise müşküla1 
cıkaracak kadar kuvvetlidir. Bununla 
beraber Romelin plAnlan umulan neti
ceyi vermemiştir. Muharebe de henüz 
bitmemiştir. 

Bir ~yafetıe 'J'ojonan 
söyledlll sözler-

Tokyo, 2 (A.A) - Nankin hükümeti 
fevkalAde murahhası Dr. Semininin şe
refine yapılan bir kabul resminde baş
vekil general Tojo demi§tir ki: Japonya 

RUSYA HARPLERi 
(Baştarafı 1 iod Sabifetll) 

JZYUM - BARENKOVADA 
Stoklıolın, 2 (A.A) - lzyum - Br 

renkova bölgesi miifteana bütün doi
cepheainde yeniden hareketsizlik ... ~,.: 

lzyumda Almanlar Ruslar J)oıaey
geri kıyısına atmak için büyük gayret; 
sarfetmektedir. Şimdi Roatofa kaqı p. 
yük Alman hücumunun baılamaaı a u. 
mali vardır. Yaz taarruzunun ba.ıta .,.. 
cephede yapılmaaı da muhtemeldir· 

KALENiN CEPHESiNDE 
Ruslar Kalenin cephesine dikkati ~ 

miılerdir. Almanlar burada büyük S.
ve piyade kuvvetleriyle birbiri ardı~ 
6 hücum yapmıılardır. Kalenin r:-
Ruslar tarafından kuşatılmış bulunU1~~ 

Son Alman hücumlannın Rjevde tev 
likede bulunan Alman kıtalannı kut!~ 
malt maksadiyle yapddığı tahmin eo
yor. 

HARKOF CEPHESiNDE 
Tidingen gazetesinin Harkof cephr 

sindeki muhabiri Alman muvaf fakıye .. 
}erinin Rus mukavemetini kıramadı~= 
bildiriyor. Ruslar sayı üstünlüklerıY 
Almanlann tahiye üstünlüğüne kall' 
kovmuşlardır. 

Ruslar 5 O tonluk tanklar kullanırıır 
lardır. Kolayca delinmiyen bu tankJa' 
toplarla mücehhezdir. 

Almanlann en iyi silahlan sahra :i 
uçak savar toplandır. Her feydef\ e1f'I 
Alman askerinin ferdi üstünlüğü gaı
çarpmaktadır. 

ALMAN TEBLtCt 
Berlin, 2 (A.A) - Resmt tebliğ: 1)0' 

ğuda mevzii çarpışmalar olmuştur. 
Murmanska yapılan taarruzda bir na).. 

liye gemisi o kadar ağır hasar uğrtıl
mıştır ki yok olmuş telakki edilebilir. 

Harkof meydan muharebesinde altı.Jl~ 
Rus ordusuna kumanda eden gene,.. 
Gorodazanskinin öldüğü anlaşılıruştır· 

---o---
BPWıselde ~ofı ıntytUı 
,,,,. yangın oldu .. 
Brilksel, 2 (A.A) - Brükseldekl btl

yük Prentan mağazaları yanmıştır. YS'IT 
gın o kadar ş:ddetli olmuştur ki itf~ 
kıtaları bütün gayretlerini civardaki.er 
leri kurtarmağa hasretmek zorunda P"

mışlardır. Zarar büyilktür. Yalnız yarı:: 
eşya bedeli 11 milyon mark tahmin.,....
mektedir. 

mareşal Harriae «önderdifi hir ~ 
telgrafında •Bu alan hirhiri ardın~~ 
man şehirlerinfa hapna ıelffek fetaa-
şimdiden rösteriyor .• • Dem~-- a• 
İTALYAYA YAPILAN HÜc.;u~ 
Roma, 2 (A.A) - İtalyan resmi teb

liği : DUn gece A vgustaya bir Iaıc: bodl"' 
ba atılmıştır. İnsanca kayıp yoktur. Bit 
İngil!z tayyaresi yere inmek zorunda bl"' 
rakılmıştır. Milrettebatı esir edilmiştir• 

Roma, 2 (A.A) - İtalyan ordaJatl 
umumi karargAhmm dilnkil tebliği: 

İnJ{illz uçaklanndan kuvvetli bir tf!f' 
kil Mesinaya dalga halinde yeni bir aıo
yapmıştır. Siv!ller arasında bir 810 .. 
13 yaralı vardır. Hasar fazladır. Bir 1df 
bina yıkılmıştır. Bunlar arasında Prln" 
de Piemont hastanesi de vardır H_.,. 
lardan 40 ı yaralanmıştır. 

Uçak savar bataryalarm mermllerlll" 
den isabet alan iki bomba uçağı detttlfl 
diJcımilştUr. 

milll Çin hOktlmetine karşı takip eftff 
vardım siyasetine devam edeeektir. Sd 
devlete karşı biz daima kardeŞ(e hislet 
besledik ve bu siyasetin inkişafını ha,.,.. 
hahlıkla takip ettik. Japonya Cin .,. 
Mançuko bir ailenin efradı gı'bidir .. s-ı 
devletler şimdi9bUyUk Asyadaki ~ 
son zaferi kazanmak için çarpışmak •e 
harpten sonra kurulacak olan yeni dtltı
ya nizamına iştirak etmek için birleşoıe"' 
lidirler. 

Başvekil sözler!ni şöYle bitirmlftll' ~ 
Doktor Somininin ziyareti bu devl.,..

füihadını belirten en sarih AJAmettfr .. 


