
f1A.n münd r~'-'cttu . : ... r, mesullvet kabu1 edilmez... 

General Rommel Libyada( x ) işaretli General Rommeldir 

Beklenen 
Taarruz 
Arifesinde 

---*---
Şl!:VKET BİLGİN 

Rusyada, bahar girimi beklenen bü
yük Alman taarruzu, hayret edilecek 
kadar çok gecikmiştir. Ne Alman devlet 
adamları, ne de Alman basını bu manalı 
gecikmenin hakiki sebeplerini ve iç yü
zünü ortaya koymuş değillerdir.. Gerçi 
Alman hava mareşalı Göring, son nu· 
tuldarından birinde, kış harbi devam et
tiği müddetçe Alman ordularının kar
şılaştığı ıstıraplardan bahsederken Al
man milletinin önünde, şimdiye kadar 
yaptığı savaşlardan çok daha çetin bir 
savaş devresi mevcut olduğıınu söyle
mişti. Bu sözler Ahnanların tam altı ay 
&üren müdafaa harplerinde ne kadar 
ağır ve karanhk günler geçircliklerini 
belirtmesi bakımından dikkati çeknıektc 
idi. Zira böylece, uzun zaman gizli tufu· 
lan bir sarsıntı ilk defa olarak itiraf edil
miş oluyordu. Kış harbinde Alman ta
arruz kudretinin büyük sarsıntı g~ir
diği artık muhakkaktır. O kadar ki bu 
sarsıntının tesirinden bili kurtulmanuş 
olduklarını söylemek bile hatah bir tah
min sayılamaz. Kanaatimizce, Aln1an ta
uruzunu geciküren en mühim sebep t~ 
budur. Bunıınla Alman taarruzunun 
ilaha uzun zaman gecikeceğini iddia et· 
mek istemiyoruz. Her şey Alınan lan i•
ticale sevketmektedir. Hazırlıklarının 
ikmalini geciktiren zorluklar ne olursa 
elsun. daha fazla bekUyemezler. Şu hal
de pek yakın günlerde büyük Alman 
hamlesini beklemek lazımdır. Fakat 
acaba bu defaki saldırışları, düşündük
leri gibi, kat'i olacak mı? Gerçekten 
iiniine durtılmaz bir kasırga baUnde Rus 
cephesini silip süpümıeğe muvaffak ola· 
eaklar mı? 

Alman milleti, hiç şiiphesİ2, bu çaııta 
bir zafer bekliyor. Zira biliyor ki Rus 
steplerinde ikinci bir kış harbi heyula
ı;iyle karşılaşmamak için, önünde ancak 
beş aylık bir zaman kalmıştır. Her ge· 
~en gün dev düşmanının mukavemet 
kudretine bir şey kafmgktadır.. Mur
man.•k • Arkanjel - Basra yollarından 
Rusyaya harp malzemesi sel halinde 
akıyor. Yani zaman Sovyetler lehinde 
çak~maktadır. 

Salahiyetli askeri mütehassıslara göre. 
önüuıüzdeki sav.aş devresinde, Rusların 
en büyük hedefleri, Alman hamlesini 
kınnak, dii!!manlanna insanca ve mal
umece büyük kayıplar verdirerek sa
""'i iistünlüklerini bertaraf etmekten 
ibaret olacaktır. Almanlar ise netice al
mağa mecburdurlar. Kafkasları istila 
edemezlerse, Leningradı, Moskovayı 
zaptederek Kızılorduyu Uralların öte
sinde harbe devam edenıiyecek hale ko
yamazlarsa son zafer ümitlerini kaybe
deceklerdir. 

(Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) 

LiBYA HftRBINDE 
---*---

iki taraf ta 
-taarruza 
hazırlaııdı 

---*---
Mihver, Ü .inİtsiz de 
oJsa taarruza mec

burdur 
-*

LilJyadafıi Yunan hava 
Birlilderi Romen ordu· 

suna hücum etti-
Kahire, 6 (A.A) - Royter Ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: Libya har
binin üçüncü safhası başlamak üzeredir. 
8 nci İngiliz ordusunun zırhlı kuvvetle
riyle Romelinkiler biribirlerine saldır
mağa hazırdırlar. Her tarafı perde gibi 
kaplayan dün.kil kum fırtınasının sebep 
olduğu sükünetten iki taraf ta faydalan
mış, mevzilerine ve kıta1arına düzen 
vermişlerdir. Knight Bridge cenubunda 
İngiliz ve Hintli kuvvetler Romel kıta
larına arkadan hücum ederek hazırla
dıkları yeni taarruz hareketini bozmuş
lardır. Bu hareket Birehbakcnin cenu
bunda hür Fransız livasının Mihver ta
arruzunu püskiirtmesine yardım etmiş
tir. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Piyade Türr enleri 
Tank Yardımile 

---*·---

Taarruza 
Geçti 
---*---

hu hareketin ilk 
safhası muvaf. 
fakıyetle bitti 

-*-Alman pifıe tayyareleri 
de IJaslıınlara başladı 
Kahiı·e, 6 (AA) - Orta Şark İngiliz 

tebliği : 5 - 6 haziran gecesi İngiliz ve 
Hintli piyade tümenleri tankların yar
dımiyle Knighte Briçin batısında düş
man mevz;Jerine hücum etmişlerdir. Bu 
hareketin ilk safhası muvaffakıyetle ne
ticelenmiştiı·. Zırhlı kuvvetler arasında 
mur/.lrebeler bütün gün devam etmiştir. 
Kara ve hava kuvvetleri işbirliği halin
dedir. Henüz tafsilat yoktur. 

(Sonu Sabi(e_4, Sil.hın~ de) 

Cümhunııetm 1'e Cümhuriııet eserlerinin bekçim sabahlan çıkar siııari gazeteclir. YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .• 

! Ha va Harbi İ IV:illi Şeften Kurultaya selam .•. 

Napoliye 
bir baskın 
yapıldı 

"Hava Kurultayının ç l .. 
m farını ta ip ediyor m,; 

---*---
Fransa, Belçika, ve 

•• • 
uzerıne Almanya 

bombalar atıldı 

-*Brötanyada İngiliz tay· 
yarelerinin tahribatı 

fazladır •• 
Londra, 6 (A.A) - İngiliz hava kuv

vetleri işgal altındaki Fransaya hücum 
etmişlerdir. Bu hücum Ostanddnn Brö--
tanyaya kadar geniş bir sahada yapıl
mıştır. 

Ostand, Murlan, Lanyon, Abvil bom
bardıman edilmiştir. 

Murlan ve Lanyon gemi kafilelerine 
hücum teşebbüsünde bulunan Alman 
uçaklarının üsleridir. 

İngiliz av teşkilleri sabah Kale ve 
Dünkerke akınlarda bulunmuşlardır. 

(Sonu Sahife 4, Sütıın 1 de) 

... ----.Jt..----
W: il! i ~ef 

-*-
'l'i~rlı havacılığının yarı· 
nı faakJıın1!a flon!qmada 

bulundular .. 
Ankara, 6 (A.A) - Sayın Cümhur

reis Milli Şef lsınet İnönü bugün saat 
16,15 de Türk bava kurumunun sekizin
ci kurultayında seçilen taziın heyetini 
kurum başkanı Erzurum mebusu B. 
Şükrü Koçakla birlikte kabul buyur
muşlardır. 

Milli Şef: 
Kurultayın çalışmalarını yakından ta

kip ediyorum. Canlı ve hareketli bir 
toplantı yapılmasından ve arkadaşların 
işlerini, güçlerini bırakarak bu önemli 
memleket davası için kurultaya gelme
lerinden çok memnun oldum» buyur
muşlardır. 

Umu~ heyete sevgi ve selfunlariyle 
haşan dileklerinin bildirilmeslııi Şükrü 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Eleme imtihanları bitti 

Kanaat notu ile 
ge~enler azdır 

Maarif vefıili Gazi Orta melıtebinde mııvaffalı 
olan bir talebeye ili r mefıtup gönderdi 

Orta okullarda ve liselerde eleme im
tihanları nihayet bulmuştur. İmtihanlar 
mümeyyiz heyetler önünde yapılmakla 
beraber, şehrimizde bulunan maarif 
müfettişleri ve maarif müdürü tarafın
dan takip edilmektedir. Gazi orta oku
lunun matematik eleme imtwanında 
umumi müfettiş Sami Akyol ve maarif 
müdürü Reşit Tarakçıoğlu bulunmuş
lardır. Çocukların meseleleri halledişle
ri, mevzuu kavrayışları ve umumi du
rumları memnuniyeti mucip biı halde 
bulunmuştur. 

(Sonu Sahife 2, ütun 4 te) 

~il 111111111111111111111111111111111111il111il111111111111 ıg 

~ ÇIN H4RBI ~ - -- -- -
E Japonlar Çongçu- E 1 yu iş~al ettiler 1 
için ordusu mu"'I 
~ kavemet ~ 
= • = § etlıvor ~ 
1 Şangsi cenubunda çınl 
§ fııtaJarı görüldüğü ~ 
§ anlaşılıyor.. § 

Tokyo, 6 (AA) - Japon impara
torluk umumi karargt.lıının tebliği: 

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

S01111et topçusu Leningradda düşmanı gözlüyor 

1 Siyasi Cephe l --P. Bitler Finleri 
Karelide hücu-

• ma S{eçmıye 
teşvik ediyor 

---·*---
ALMANLAR SIMAL DENiZiN

DE TAHŞID~T YAPIYOR 
-*

İngilizler ve IJltaraflar 
Kitlerin seyahatini 
tefsir ediyorlar ... 

Londra, 6 (A.A) - Harbin ilanından 
evvel ve sonra Hitlerin en ufak seyaha
ti ve en ehemmiyetli görüşmelerı bütUn 
dünyada yakından ve büyük alaka ile 
talcip edilir, Ahnanyan1n yeni taarruz 
kurbanları kimler olacağı araşhrılıı, har
bi genişletmek için ne gibi çareler bu
lunduğuna merak edilirdi. Bugün vazİ· 
Yet böyle değildir. 

Hitler Finlandiyaya gitmiştir. Bu ha
dise, yapılan parlak gösterilere rağmen 
laı-kedilmeden geçmiştir. Hitler Rusya
da yıldınm zaferini kazanamayınca. ha
zırlanmamış olduğu uzun bir harbe kat-

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

RUSYA HARBi 
--~*·---

Bir noktada 
Almanhat
lari yarıldı 

---*---
Almanlaı, Rus 
hücumlarını 
püskürttük, 

diyorlar 
-*-

Bir meydanda 40 Alman 
tayyaresi tahrip edildi .. 

Moskova;-6 (AA) Krasnaya 
Zvesta gazetesine göre Ruslar, Lenin
grad cephesinde Almanları ehemmiyetli 
mevzilerden koğmuşlar ve kendi mev .. 
kilerini takviye etmişlerdir. 

Moskova. 6 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Cephede mevzii mahiyette haFeket1er 

olmuştur. 
Moskova, 6 (A.A) - Resmi teblığ 
Cephedo ehemmiyetli bir şey yoktur. 
Moskova, 6 (AA) - Rus tebliği"" 

ek: 
(Sonu Sahife 4, Sütıın 3 te) 

Harp vaziyetine asker gözile bakış 

Bu sene Gazi orta okulundan mezu:n. 
olacak talebeler bir arada 

ON AlCİKA. 
••••••••••• 

Amerikanın 
harp kararı 

---·---
B. Ra11e!t Bufgaris:ta 'ı 
Romanya ve Macariistc · 

na harp ııararmı 
imzaladı .. 

Vaşington, 6 (AA) - Reisicümhm B 
Ruzvelt Romanya, Macaristan ve Bul
garistana harp ilanına dair teklifinin 
mümessiller meclisinde ve liyaı1<ia ka
bulü üzerine bu husustaki karar sw·eti
ni imzalamıştır. Böylece Birleşik dev
letler bu üç memleketlerle resmen harp 
içinde bulunmaktadır. 

ikinci cephe yerine Ingiliz 
batı hava cephesi 

LifJyada harelıet teşelJ· 
IJösü şim~i İngilizlerde· 
dir. lngiliz taarruzu Ro· 

melin şimal 11e cenup 
Jıanatlarına 

yöneltilmiştir •• 
Radyo gazetesine göre Libyada İngiliz 

mayn tarlalarının ve müdafaalarının or
tasında geniş bir gedik açmağa ve daha 
kısa bir yoldan ikmal almağa muvaf':-ık 
olan Romel, şimdi teşebbüsü İngilizlere 
bırakmış ve elde ettiği yerleri rnüdnfa
aya mecbur kalmıştır. 

Gelen haberlere göre İngiliz basl· ''~ 
artmış ve Romel'n şimal ile cenup ka
natlarına yöneltilmiştir. Bu baskının 
muvaffakıyetle devam ettiği bildiriliyor. 

İngilizlerin mihver tara:lından tasdik 
edilen bu taarruzun püskürtüldüğünü 
yine mhver kaynakları iddia ediyor. Fa
kat umumi bakımdan Libyada İngilizle
rin durumunun mihve:rinkindcn daha 
iyi olduğu anla~ılmaktadır. 

HA VA HÜCUMLARI 
Hava harekatına gelince : Alman ha

va kuvvetlerinin esas kısmı Rusyaya 
(Sonu Sahile 4, Sütun 4 te) Bir lngiii.;: avcı uga§ı havalaııınak üzere 
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ş Hİ-R HADERLERi Beklenen 
Taarruz 
Arifesinde 2'arihi Roman Yazan: Şahin A.Jıdaman 

Konsolos ta Nise ~idi yordu! 
Ben Mer.sinden ayrıJınc a bu ~nqdı heriften 
artılı lıurtuJacağımızı s anı31or i!ızm... Halbulıi •••• 

••• .88 -· 

Bir fırında faz
ladan e' mek 
kartı hu~undu 

---·---
Fazla fiyatla eJunefı sa· 
tanlar tutuldu. Bir Kö· 
mürcü adliyeye verildi.. Şüphesiz güzel kadın o dakika da bir disı de geminin içinde bulunarak bizim

aşk rüyası görüyordu ve rüyasında bel- le birlikte yolculuk yapacakmış gibi söz 
ki de beni görüyor diye düşündüm! .• arasında cemi edadıru kullanması, beni Anafartalar caddesinde fuıncı Ah
Buna derin bir surette sevinmiştim! o cla1o"kada büyük bir endişe ve ıtelBş .met oğlu Sy1cman ve lkardeti • estelli 

Lorruıza o katlar dc.rin, öyle tatlı bir icinde 'bırakmıştı.. caddesinde ıfınncı Me'.hmct Cofkunun, 
uykudn idi ki onu uyandırmağa cesaret Birden bire tutuldu!;.rum öfkeyi gizle- lstanbludan nasılsa tedarik ettikleri 2 
edemedim. Yalnız başıma pencerenin meğe muvaffak olamıyarak sert bir ta- bin adet ekmek karnasi getirerek bir 
önüne oturdum. Ortalığı gözden geçir- vırla konsolostan sordum: çok kimselere sattıkları ihbar edilmiştir. 
mC'ğe koyuldum. - Hayırdır İnşallah, Scnyor? Yoksa .Sıileymnnın evi araştuılaralt c:kmck 

Bahar, kışın gamlı örtüsünü tabiatın siz de bizim gibi bumdan ayrılacak: mı- kartı :bulunmamı§ iİse de fınnında sahip· 
üzerinden gidermişti. Şimdi her <tarafta sınız?.. siz 2 adet ağır İ§çi, 2 adet büyük, 4adet 
derin bir haırat., bir canlılık hareketi gö- Konsolos telaşlı bir ifade ile hemen çocuk karnesi ile bir kaç dip koçanı bu-
ze çarpıyordu... söze atıldı: lunmuştur. 

Dört, beş aydan beri çıplak duran - Pardon!_ Ah, Senyor! Ben bunu Suçlular adliyeye verilmiştir. 
ağaç dallan şimdi ~~ başlamış şimdiye kadar gerek slı.e, gerek Senyo- EKMEK lHTiKARJ 
bulunuyorlardı.. Bazı yerle:de ağaçlar :ritaya .. söylemeğe. ~t buJ.a:nadım~ !=>n Çayırlıbahçede oturan Ahmet Öznğaç-
çiçek açmışlardL Her :tarafta kuşlar beş gun evvel. bmm. devletin Haricıye lar, Bekirden tedaTik ettiği ekmeklerin 
ötüsüyorlardı... Nazırından hır emımame almıştım. bcr birini 40 kuruşa :sataiken saç üstü 
Güneşin ortalığa yaydığı ışıklarla yal- Bunda Hariciye Nazın bazı~ mese- tutulmuş \'c hı.ınlann 3; .kanıştan sa.tın 

dızlanan deniz bir gô1 gıöi sakin ve ses- leler ha~mda ~alilmatıma ~uracaat aldığını söylemiştir. Her iki suç,u milli 
siz duruyordu... Kışın pencereden bak- etmek uzere benı yanına çagımıakta korunma müddeiumumiliğine verilmiş-
lığım vaki~ şimdi uyuklar gıôi hareket- idL . . • .. .. . lcrdir. 
siz duran denizin ne kadar coşkunluk- Benim 1ÇU1 ne buyuk bır ~-· Bu KaltTamanlarda 14] O uııaı sok.akta 5 
Ianna, hırc.ınlıklanna şahit olmuştum!. )'Olculuğu sizinle birlikte yapmış olaca- sayılı evde oturan billal ılc.m Rabia ıfa-
tum!.. • ğımL ruıdan aldığı ekmeklerin her birini .35 

Gözlerimi limanın hudutlarını çızan Bir az du~~ sonra: . kuruşa sattığı için tutularak milli korun· 
çerçeve üzerinde gezdirdiğim sırada bir- - ~htinızde bu.lunmak suretiyl.e ma mahkemesine vczilmiş ve hcı lira 
den bire büyüle bir geminin kıyıda dur- ~sızı ~hatsız. etmış olmıyayım? dı- para cezasına mahkum edilmiştir. 
duğunu farlı; ettim... ye ılive etti..: . KöMOR il fftKARI 

Bu gemi dün burada bulunmuyordu. Ben ° .~da sanki odanın tavanı Gaziler caddesinde l 04 saydı dük-
Hcr halde geeeleyin gehııif olacaktı. ~ goçm~ ~ ~~ .:"l~da kalmış kanda kömürcü İsmail Özpoyraz ~ömü
Acaba nereden gelmişti? Burada ne lca- gıbı _ açımde muthiş hır uzuntü duydum. rün beher kilosunu l ı kurup satmak .id
dar kalacak ve nereye gidecekti ? . Bız bu ~~a ~~~ çatmıştık! ~er. diasiyle tutulmuş ve dük'kinmda mev· 

Bu menularm hepsi de benim iç.in smde peşunızı _hır türlu hıra~ ıstc- cut 300{) kilo kömür yeddiemine teslim 
havali bir ehemıniyeti haiz olduğu için mey·en bu bcl31ı, sırnaşık heriften bu- edilerek kendisi adliyeye veTilmi~r. 
o dakikada derin derin düşünmeğe ko- ?dan ~~dı~ .sonra artık k~ulaca- -·-----

1 uştunı. gımızı duşunuyor ve ben buna bır çocuk s hh • J • 
yu a1:mi üç direkli, büyük bir ticaretse- gıôi sevin~ordu~. Şimdi ~u ümidimin 1 at ıc erı 

Dağıtma işleri tetkik edi6yor 

Salı gftn ü Parti· 
deblrtoplantıvar 

{Başta.rafı 1 inci Sahifede~ 

Şunu da unutmamak lazımdır ki ~1-
marrıar -doğu <:Cphesinde 1941 cncsıne 
ni~c bt !kat ~ nrleklar ık&J1'• 
sın har. ıB ·· ·· ıhu l'.Mluklan şöyle· 
<:e sır ~-.a'biliriz: . 

ı - !Rus orclalanmn s8\'aş kuciretJerı. 
ıtecriibclerl, mane\iyatlan .a~m. Bu-

NelJati "an pe"nir ve otomofdl•.&...ı..adajd.dnta• ma kabil Ahmm'lamı küçük (ll'ta1ıla· 4 ::11' "' --,• nncbm cönne'Jde OWuklan yarilmılat 
sı ~ laazırlıfılar a INlşlanwıfta'- şö~ie •msaa ualmiF~ Jlr.· 

Salı günü saat 4 i7,'30 .da parti binasın- tiıc önümüzdelki aha içlnı::le sa'l:ışa ~ sclB l'in1andiy.a1Aar bılll bir ımiia.ftıll 
da vali vekili B. Nuri Atay, beledi)·e re· kanhoaltır. Satıp ~baca'k y:ağ1ar lhar.bi y.apmağı iaıciih ediyorlar. Boınan· 
isi B. Rept Lcblebici~ğlu. parti reısı şeıhr.in ıım1bctlif ısc:mtlc:ıinde .!00 bak- !'1l • Macaristan :aı:asmıla İ!?İD için ~'111" 
avUkat B. Eltmcr Oran, iaşe miidii.rü B. kala vcri1cıce'lciir- lr:mir 11.alkı öteden- ~·aa <elüsmaıllılı: ıiaygu1ar.ı ibu ıilıi .--le· 
Fahrinin iştirakiy1e mühim bir toplantı beri .ıic!lcrojenc (ınelba'ti) Yl'iı !kullanma- ıİ.etin !bütün !lan"'"etlcııGie Jltusya Sll\'3" 
yapılacaktır. Bu toplantıya partinin ka- ~ "Çin lbu nevi 'Pilann ıgöreceii rağ- şmcla ver almatanna mini eJma~· 
za .idare .ıb?Ycti ıreisi ile b~ı teşkilat şef- bet. derecesi henüz ıtahmin edilmcmdlc- 2 - En ımüJ.immıi, Almanya, silmJi tek 
lerı de ıştirak eaecc1ı::lcrdir. tedi~. .. • _ .. aıphcli llıiir iblap ylplllQ'«. İkinci etphC 

Toplantıda halka dağıtma işleri gö- IFu.:ı ımurüalbe l~omi~y~~a salı ,gunlcu z8hi lnuş değiWir. ftakikatte iise 
rüşülecektir. lzmirde halk dağıtma bir- toplan~& i?u y:ai]ar _ııçm perakende ':r: lhauııM ~ fanıdti· 
likleri teşkil edılmiş olmakla .beraber, satıf nah ıtcs'bit edece'ktır. GllU 'Jer ''(! _........ Olayt.r Al-
pirinç tevziinde bu teşkı1atın attığı ilk P~ıR ~n . . ıren seheP ~ ,_-:-:-im...ı ~·r.· 
adım beklendiği kadar tatmin.kar elma- IP.eymr evnatı da lbu !hafta ııçınde ya- m~)~ ha ~CSIDI llıru .. At· 
mıştır. Halk dağıtma birlikleri elemek pilaca'lt ve perakende olan& kilosu 60 ttgmı ~t etmiştir. ~ ~ -·s
kartlnrının tedbilinde büy.ük bir imtihan ~u~ satılacaktır Daiı~ pey- '?.an~:amn .batı c~ -~ ~..::. •• 
geçireccklerdrr. Bu ~şte ıgôster'ilecck ufak mt'ler nufus !başına mııııyyen lbır miktar tiiMük ıtesıs ~- iMi-rlHen .. 
bir yavaşlama derhal tesirini gösterebi- hesaplanara.iı; dağıtma hirlilderine veri- mrş ltUlurunaktadır. Nu.iler şimdıhk 
leceğinden parti .teşkilatının bu mevzu· lecektir. . . ~alnı~ .tabiy.e üstüAlüğüae .gÜ:\'Cl>mckte· 
da yardunı .i.setncıc~tir.. OTOMOB{L LASTıK.LERd dirler. Bu üstiinliik Rusyada kat'i .afc· 

Günler geçtikçe halk dağıtmaları ge- lzmirde .bir .miktar otomobil ve kam- ri kazanm;\ğa kafi midir? Bunu ancak 
nişlemekte ve halk dağıtma birlliklerine yon l~stiki ıgelmiştir. Bu lastikl~rin dağı- taarruz başlad&taa '541JV8 anlıy:acaiJ%. 
devletçe miihim vu:ifelcr verilmektedir. tılacagı yeder • .,ahısla.r ;ve muCSSC9Cl~r Burada mühim bir noktayı daha kay· 

NEBA11 YACLAR tC9bit •edilmektedir. Sen ayluda [astık detmek isteriz Atman ordulannm (i1cn 
alanlara tekrar lastik veri1?1i~ecek; ev- baskıımı:ındanı. Fiihrerclir. Alman •dıt· 

Halk :ihtiyaçlarına tahsis edilen 2000 velce alanlardan en fazla ihtıyacı olan- , , "ilet" · efine bud-"s-- gü· 
k d b - 'L • d - d • ·r-~ __ 1 kl d' sunun 'c mı ının ş u• .... lene e j crojene ya,ğı axkallar marife- .a r agıtma an ıstı lloCIC ecece er ır. . d y . t ..ı- B Hı'tlcr 

Halk aşhanele:ri hazır.lamyor 
vem var ır. enı aarruzwı . 
bütiia ;prestijini ·~koyacağına cöre 
saVllŞ!n neticesi ay11i .auıaaada Nasyonal 
Sosyalizmin hiitiin mesnetlerini ilgilen· 
direcektir. 

K ı B d b k ŞEYKET BİLGİN 

fine.si idi. Direklerinden birinin üstünde ~ çı~ı~ı . gormek beru fena halde ~ 
ecnebi bir devlet bandırası olduğunu an- sını~!enıi~nni.şti... . . • 

ızı ay, uca a üyü MIL-ll-şEfTEIK-UR-ULTA· 
ff f --... .___-*·--.--.ı ·• gençt·ık kampı kuruyor YA sELA t .. latan haç işaretli uzun, geniş bir kumaş Göz.lenm ka~ı. ~ .t.ür~~e 

parcası sallanıyordu. Bu aUimet onun bir b;?şladı ve o vazıyette herife agı~ bır soz 
Türk gt'misi olmadığını apaçık anlatı- soyleyerek bunca :zamandan berı a!;,rzun
yordu da tuttuğum baklayı artık meydana çı-

ı Zl~Sl.nnu mectıo:ı• ~op- (ffaşba'ah J. iaci Sahifede) 

landı. elıirde sztnıa _________ ,_______ Koçağa emir buyuran Milli Şef taziııı 

Aeaba hangi devlete ait bir gemi idi kamı.ağa hazırlandığım bir ~ırada bunun 
bu? ... Devletlerin bandıra1arının şeklini f~rk~na varan Loranza yenıden .aramıza 
i:y ıce bümediğim için ben bunu anlama- gırdi: .. .. ? 
ğa muvaffak olunamıştım. o kadar bü- - Aman ne soyluyorsunuz, Senyor ... 
yiık bir ümide ve öyle taşlon bir sevin- Ra~a~ızlık ver.med.iktcn başka b~ ccfa
cc kaoılmıştım ki demin beni Loranzayı katinız.le asıl sız bıze şeref vermış ol.a-
uyandırnıaktan men eden düşilncelere caksmız... . 
ehenmüvet v,.nn·~f"r'"lc ,.,,t &m yanına Gerek kendı ı_ıamıma ve .. gcrek ~rkada-
k t . şımm namına sıze teşekkur edenm ... 
o~u::ranza! .Lor-..aı.za._ diyerek hemen Bir ~ıban ~şı olarak vah~m. bir saf-

gcnç kadını uyandırdım. baya gırmek uzere bulunan hadı.se de bu 
- Nevar, Lazari? Daha erken.. Sen 1 suretle kapamnış oldu." 

bu sabah neeen bu kadar erken uyan- .... 
dm? 

- Kalk, bak.. Limana bir gemi gelmiş! 
Muhakkak bu ccnc-bi gemisi olacak! 
Bandırası var amma ben bundan bir şey 
anlıvamadım. Sen ecnebt devletlerin 
bandıralarını tanırsın .. Acaba bu Vcne
dik gemisi midir? Gel gör de bunu bana 
söyle!. 

Giizel kadın götlerini uğuştura uğuş
tura yataktan fırladı. Çıplak ayaklarla 
yere basarak pencerenin önüne koştu. 

V direktı-n ~nanan bandırayı görür 
gormc>z; 

- Müjde! Uzari! diye hı:ıyktrdı, bu 
Venedik Cümhuriyeti bandırasıdır. Ay
brdan beri beltlediğimiz gemiye nihayet 
kavuşmuş bulunuyoruz! Ah. ne saadet 
Luuıri•. İşte artık tamamiy1e kurtulduk! 
Hemen çabuk konsoloshaneye gidelim 
kon olos gördüğümüz bu gemi hakkın
da biw daha etraflı malumat verebilir! 

Biz gitmeye hı:ızırlandığmıız sırada 
merdivende bir a}'ak pabrdlSl duyuıdu. 
Ve bir az sonra kapıya üç defa hafifçe 
vuruldui;unu j~ittik ... Ben kapıyı açtım. 
Karsımda konsolosun çıplak kafasını 
görür (!Örmez birden bire şaşırdım. 

Herifin yüzü ortalığa sevinç parıltıla
rı saçmakta idi. Odaya girdi ve her !ki
mi;~· c:: .. lnmladıktan sonra Loranzaya de
di lr . 

- Gözünüz aydın Senyorita!. Bunca 
zamandan beri bekledij!imiz gemi niha
yet eeldi, dün geceden beri limanda bu
ıun•""""T . B"lmrm. siz farkında o1dunuz 
rn" 

I lranza o dakikada heyecan içinde 
bulundu&unu gösteren titrek bir sesle 
ceVP"' verdi: 

_ Surada duran gemi d~il mi" Biz 
şimdi bunun farkına vardık ve sizden 
ma1!hnat almak için kon...coloshaneye ~it
me<-.. bazırlanıvorduk. Fakat buna ha
cet kalmad:! Ah. tam zamanında geldi
ni7' . Bize karşı ~österdi~niz bu büvük 
alakadan dolayı size ne kadar teşekkür 
etg..,., v"ne borcumu ödeyemem! 

- Müşkül vaziyette bulunan vatan
dac1.,nma elimdPn gelen yardımı yap
ma\. benim vazifem. Senvorita!_ 

N1'.c:ıl hazır mısmız? .. Yarın sabah bu 
gerrı· buradan kalkacak! Yol hazırlıkla
nnı"'ı ona göre ikmal etmeniz 13.zım! 

Bon lafa karışarak: 
- Bu gemi böyle çar çabuk buradan 

ka1'·acak mı? Mersinden kalktıktan son
ra h""tTİ ;ckPlelPre u~yacak? diye kon
so]n~n ~rdum. 

K on'!Olos kaf&lı herif ~Jümseyen ba
kıc1~..;,,1e hf"ni bir müddet süzdükten 
son .. ., 

- Bugün gemi tekmil hamulesini bo
şaltarak. Burays Ven edik aynası ve cam 
mamOIAtmdan bazı eşya getiroL Mer.ı•n
den h"ç hamule a1mıyacak ve buradan 
kal'lrar kalkmaz ilk is'keJe olarak Korlo
ya varacak. Sonra Nise J?idinceye kadar 
daha ha$ka isbletere de uğrayacağız 
diye cevap verdi. • 

Aman Yarabbi! K.omolosun sanki ken.. 

Lorama ile Mer.sindc son bir gece da
ha geçirdik. O gece her ikimiz için de 
uyumak kabil olamadı. Nisli kadın derin 
bir sevinç heyecanı içinde bulunuyordu. 
Beni sık sık öpüyor, benliğini saran se
vinci ~ da aşılamak istiyordu ve bu
na tamamiyle muvaffak olmuştu ... 

Ah bu kadınlar!.. Sevinç içinde bulun
dukları zamanlarda sair vakiUerdekin
den daha ziyade tehlikelidirler!.. 

-BİTMl'.:01-

t:IJU!llUllllUlllilllHHIHllHUHIHUllUllUllUHU-

~ Zabıta k uvvetlt•ri ~ - -- -
~ umnıni ask~rlik ~ 
~- ~ kontrolü yapaca y ---

Jfuvazzaflalı yapma-~ 
mış ve fllflyatlıfıfa E 
IHılıa~a lıtılmıJ ~ 
olanlal'a- § 

: İZMiR ASKERLİK ŞUBESİN- ~ 
ED~: E 
E Y ok1ama1annı yıq>tırmıs olsun, ol- E 
§ masın muvazzaf h:zmcti~i yapmamı'i E 
§olanlarla ihtiyat erattan emsaline '§ 
§ himıet teveccüh ettiği halde balroya § 
E kalanları ve 942 ihtiyat yoklamala- : 
§ nm yaptınnıyanları resmi ve husu.~ § 
~ hizmetlere alanlar askeri mahkeme- E 
~)ere verileceklerdir. E 
§ Yoklamalar yakında sona erecek- ~ 
E tir. Zabıta kuvvetlerinin umum'i :: 
S kontrolündcm evvel altıkadarlarm E 
§ her gün öğleden sonra şubeye müra-E 
~ caatlan ilan olunur. : 
::u 11111111111111111111111111 m111111m1111n11mn11a;, 

or 
'OzCM 

306 M. j. Taranto 
24 F. Soydan 
13 Ş. Uğur 

343 YekUn 
200748 &ki yeldhı 
201091 Umumi yekôn 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

fNciK 
991 İnan şirketi 
345 Nihat Üzümcü 

50 Mehmet Aras 
1386 Yekfuı 

177010 Eski yekQn 
"78396 Umumi yek<Uı 
22688 kilo ZeytinyalJ 

48 
49 
5S 

48 
56 
55 

48 
49 
51 
54 
58 

19 50 30 
39 39 
39 39 

88 93 

artıyor.. v·ı·~ . . . ._. G. ·u .. h~ ... ,. • • JC. ·•- heyetiyle havacılığın dünü, bugün il ve 
Vilayet umumi hıfzız.c;ıhha meclisi sı- t uyet eneUnteftl ıiaarı O il -~esını ız .... y varını konusu :üzerinde görüşmelerde 

hat müdürü Dr. ~vdct Sar.açoğlunun luıranuına maliyet fi~ 4evrediNOr- bulunmuşlardır. 
rl-.,..., ...... ~nde '-planmıc: .. ,.,,,.,...•m' wnumi K .r.ı1 _..ı·L k"l· .. b b' li f' A-1--- 6 (2\..!A) _ Türk hava k~ ,, ~""' "' "• .wa,, _... ı ay gı:a.'la"U• tq ı atı umum mu- mış ve u ınayı ına !Y.Ct ıatına satma- •ı.AAıkizj.... • ~- rultay _,_ ~nn hesaP 
sağlık me!vzuunu fotkik ctmiş'tir. Vilayet dürü ve T ekirdnC.ı mebusu B. Cemi] w k . f ıe· .. t i mu sc- ncı l!i.U mwı .s~eu 
dahilinde son bir ay içinde kayda değer " ı:a aray .'1:Crmı§ ır:_ı- m~nılnOveb.'m~~-:adem - ve nizamname encümeni bu sabah Er-

şehriınize gelmiştir. Kızılay umumi mcr- atınm -VJ ayete mmıyetı ın :a.u. ır. b Şü'kr" .Ko akla Et' ınes-
bir hastalık mevcut o!madığı .anlaşılmış- .kezi, gençlik ıtctkilitı adına viliyete ait K:wlay cemiyeti ba parayı ödeyerek. .bi- Lurum ..me usu u ç ı 
tır. olan Bucadaki Sarı göllü '1-lasan bahçe- nayı ntıa .alacak, imar ıederdt. :l:ru y.az .ude g.i.der~k ~da:ki .çabşmalan yalan-

SITlVlA ARTIYOR sini satın almağa talip olmu~ur. Burası mcvaiminde ıgmııçl.ik ıprev.-ıtoıy.cımu daıı gor.mil§l.croır. 
Şehrin muhtelif yerlerinde sıtma art- Kıniay -gençlik teşkilatı için bir nevi ~lacak.tu Her ıiki encümen çall§lUalarma devam 

maktadır. Bu sene sivri sinekler cok ırwev&ntoı,·om .ittihaz edileoek :ve ,genç- HALIK ıA,'c::!IJIANEıLE.Rt etmektcair.. 
artmu:tır. Belediye sıtma mücadelesi?;de ,... "·~· '1l --------------:-------. 

"--s' ler yaz mevsiminCle 'burada kıımp kura- Kızılay <ecmıycti kı~ mevsimi .ginne-
Mazot kullanamamakta. bu itibarla fap:1- t.c......c-~~~<:>~c<~:::::.<:::><:::.<::::><::::.,,<O 
lan mücadele tesirli olmamaktadır. caldardır. den "Şehrin muhtelif ıyerlerinCle faldr 

Güzelyalı, Göztcpe ve Karantina .ile MaiUnı .Qldu'ğu ün:re wa,.et cmnımi halka amhıus halk a~lume1eri aqacak ~ 
Karşıyalmda Sltma artmıştır. Eczabane- meclisi San göllü Hasan bab~eeini bü- lfa~'ir ha1ka kıı meıvsiminde parasız ye
lcrde kinin ıncvcudu kalmadığından sıt- tiin müstemilatlyle, ıbir hayJr mÜCBSCSe- mck ~ttCCekıir Bunun için müsait bina-

BU.AKŞAM 
GIJ%EZ.'r ALI 

AOIK IIA\TA TİYATROSUNDA 
· 3 JCÜ8dell heri .de~ eden 

Ocanna Dur\Waia anntulmaz filmi 

çl .1_ ed 1 si ittiha:a •artivle satma•a :karar "VeJ'- lar aranma"lctadır. malılar başka ilu ar..ı.a t avi çare erini .,. " • 
aramaktndırlar. miıti. K:ızllay cemiyeti bu binaya tallı> Kimlere parasız yeme'lt. veTilcccği bir 

____ ..,.. 8 olmuıtur. talimatname ile tesbit edilccektiT. A~ 
Viliyct daimi encümeni :vali ve.kili hanelerln lfabnka1ar yakmmda veya 

yağtUUf''lar B. Nud Atayın riyaaetmde bu talep fabTika'laT da:hilin&e olması mümkün B~ı·e · etii 
---+---

Ziraat nıiidürii dün Ji!e
emnende ıetJdJ2at :YG tı 

Ziraat müdürü B. Refet D iker diin 
Menemene giderek z.irai işlerı .tetkik ey
lemiş ve faaliyete geçen Subaşılılarla 
görü müştür. 

Haber verildiğine göre Menemende 
buğday hnsadr başlamıştır. 

YAôllUR YA{;DI 
Evvelki gün vilayetin muhlıelif yer

lerine feyda1ı yağmurlar yağmıştır. Tor
balı ve civanna faila milalarda yağmur 
dw tüğü gibi ödemişten Dere başına 
kadar oLın hsma .da y~ğmur yağmıj1Jr. 
Bundan haJka bazı mahallere de serpin
ti halinde yağmur düşmüştür. ----·----BBI.EDirE REİ İN 
DfJNKU TE'l'KİKLERİ 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicio,ğlu 

dün ciğleden sonra başta Kültürpark ol
mak üzere mahtet:f parkları T.iyaretle 
tetkikat yapmq, çar.şıı!a gıda maddeleri 
satı~ını tetkik eylemiştir. 

Kültürpark oyun yerleri ve büyük 
fuar gazinosu ihale edilerek açılacak ve 
bütün yaz mevsiminde açık bulunduru
lacaktır. Bundan sonra Kültürparkta 
geceleri tenvirat arttırılacaktır. Kültür· 
parit gecoeleri halkın t.oplao~ wıe ne
şeleneceği bir yer hal:ne gelecektir. 

-------~----~-Ol'llOPald~Pıll p!rillde 
it? ternennfsL 
Bornovadan aldığımız bir mcktupt:ı 

bir kısmı beled'ye 1arafuıdan park hali
ne koQulmokta olan İsabey camii .mezar
lığının vakfa kalan kısmındaki mezarla
rın tarih1 bir kıymet ifade etmiycn kas
vet verici taşlarının da vakıf ida.~si ta
rafından kaldırılmak suretiyle befodiye
uin vücuda getirmek :stediği şehir gü
zelliğine yardnn eclilmesi temenni ve ri
ca edilmektedir. 

--o---
BAYDIDIR ~ 
Petmirden dört 
ıı-~i zef!frlendL 
Baymdırm Hacı İbrahim truıha1Iesm

aen Sadık Salepçi, pazarda tammadtt;• 
bir kadından aldığı peyniri CV:ne getir
mis. karısı Zinet, di~cr 'kansı Sabriye ve 
oğulları Ahmet ve Şerif bu peynirlet i 
yiyerek zehirlenmis1erdir. Zchirlenenlı;:r 
tedavi nltma alınmıştır. 

üzerine dün fevkalade l>ir toplantı yap- ~örülmüştür. 

'lfE ŞEKER ŞEY 
BU .AKŞAM SON AKŞAMDlft .•. 
.BU FIRSATI KAÇIRMAYINU: 

VİLAYET BitrÇESi 
Vilayet muhascbei hususiyeSi.ıün 194~ 

mn1i yılı bUtçesi 25 mayıs tarihinde ve
killer beyetiain Usdikinden çıkmıştır. 

Y en1 bü.tçen:n bu ıhafta Ankaradan 
gelmesine ıintir.ar edilmektedir.. Bütçe 
gelince :tatbikatına başlanacakbr. ____ .....,,_ .. _____ _ 

KIZ KACllUYCıl 
rEŞEBBIJ& EnflŞ 
Bayındırm Eı:gen'l! !köyünden 16 ya

ıgnda Jlünevver Gök~ tarlada lbu
iunduğu sırada ayni köyı1erı Ahmet Dol· 
p bçırmağa teşebbüs etmiş ve tuttıl
ımuştur. 

--------~--·-~-
ELEl E llTtHllllRt B)TJ. 

Rlastaraf1 l iaci S..ifeck, 
Gl!X;ıŞ NlSBETt 
lzmirde liselerde ':\le orta okullan:la 

bnaat notu ile geçm1erin ınisheti JPCk 
5 iiksek o1mamışbr. 

Ya.Dh imfihaıılarda durum :mükemmel 
g~. 'hlibenin yuıh ilıntihan
larda daha müshet netice ıelde -etmekte 
olAnkbın, öğrendiklerini imtihan heyet
lerlııe .karş daha iyi bir tarzda Jfade et
tikleri görülmüştür. Elemeler.in neticesi 
Salı g.ünii ilan edilecektir~ 

.Bununla 'ber.aber .:imtihan d.enui Ey-
1.!ılile .ikmal edilrni§ olacağından likmal~ 
kalan talebeye son bir fırsat daha veril
miş bulunmaktadır_ 

MAAR1F VEKll..JNtN 
BtR TALEBEYE 1LT1FATI 
Gu.i or.ta o.kulu 2 .nci sınıf talebesin

den Ethem Ciliv vekaletin kendisine 
gönderdiği Ütihar kitabına te§ekküri 
mutuanurun bir mektup yazmıştır. Maa
rif vekili bu talebeye aşağıdaki karşılığı 
göndermiştim: 
Çocuğum, 
cMektubunu aldım. Senin gib1 anla

yışlı ve duygulu ev1laflanmızın var ol
duğı.ma inandığımı~ içindir lti, memle
ketimizin yarmına tam ,gilvenle bakıyo
ruz. İnsan 'Ze'kasının tamamlamağa muk
tedir .olmadığı taraflanroızı ablak ~ 
karakter.im.izle ikmal edeceğimizi iyi .an
lamış olmana çok memnun oldmn.. Bü
yudüğiin zaman milletlerin asıl büyük 
iftihar kitabı olan tarihinde, adını ve 
resmini görürsün. Gözlerinden öper, ba
.. arılarını .dilerim.> 

Maarif Vekili 
YOCE.L 

BİR YARALAMA 
Foça kazasının Fcvzipaşa maballesiu

de oturan Ali oğlu İbrahim Karagöz, bir 
kavga sonunda 17 ,Yaşındnki Refıği ya
ralamış, yaralı hasta.neye kald.ı.r.ı.lııııştır. 

HAFTA ARASI 

YARIN AKŞAM YENİ PROGRAM 

•<Siı.AB BAŞ.DfA>> 
ANNA BEIJ.& 

· Her akıam aat 1.30 .a BAŞI..AK 

Doktor Suat Soyer 
--~~~-----·-"W·-------~~~--

Üç dört .gün e\.T~ aoktor Suat So- t babası oldu .. 
yeri de kaybettik. Insanbğının ve fa- ·I * 
ziletinin meftunları ve takdirkarları •Fuar• fikrini sergi açmak sureti-
ellerindc topr.ağa tevdi edilen doktor le ilk ortaya atan doktor Suattir. 
Suat ~limenin bütün ımanaaiy1e ter- Yerli malısu18:t ve masnuatın 'her se
temiz bir insandı. ~ ne bir b:na dabüinde teşhir edı1me-

Mem leket ve millet işlerinde, bü- sinin çok faydalı olacağını o vakit 
t.ün henli,ğini ver.erek ve maddi hiç vali .olan ~ner~1. Kazım ?~.ğe an
bir menfaat beklem~erek yaşadığ1 ]atmış ve ık.na ıçın de didınıp dur
müddetge durmadan dinlenmede!'l mu~tu. 

ıt;alljllllŞ ıolan bu aziz dolctoır -yalnız Sanatlar mektebinde ilk açılan ser
ıiııizmet ettiğine inanmanın .hazz.iylt> gi işte doktor Suadın buluşunun ve 
)'asads ve ibu haz.zı. hayat.mm en bü- dilşünüşünün mahsulüdür. Kültür
y.ük mükafatı olarak .kabul etti. jparkı da çek 5ever ve beğenirdi, 8ıle-

.A1qJşı,; ,gösteriş!, bübürJeruneği ta belediyenin fahri park müfetti§i 
bir .ahlik z.a1fı telikki ederdi. idi.. SJk sk Kültürparka gic!er tet-

.Operailir doktor Mustafanın namı- ıkikat y,apar, bulduğu noksanları .ge
.na hir .c.adde .açılarak başına da hey- lip doktor Behçet Salibe anlatır. 
kelinin dikilmesi 1ikrini ortaya aup Noksanların ikmal edildiğ:ni ffeün
bu gayen.in .talıakkukıı için giinlerce ce bir çocuk ,gibi sevinirdi. 
çalıilJlı§ olduğu halde kend:sini kil- Frengi mücadelesinde unutulmaz 
şat merasiminde davet etmeği nasılsa hizmetleri ve yararlıkları olan mer
umrtmuflar.Cb. :Uedmma me ıva1cit 1bu :humun matbuat aleminde de '1Ztln 
unutkanlı'k lbaruıedı"lse o sadece hatif seneler devam etmiş kıymetli eme-
bir 1ıe:°beEiimle mukabele ederai. ğ: ıvardır. 

~ ıi§1er~ y,ur.duna lıimıet İhtirasa ve menfaate sırtını çevir
ederik~ :mIDetin~ ifqdalamrken en mi§, daima lbay.ır cemiyetlerinde yurt 
tabi! ibır ~ cabmı PP.YW g'!bi -n ımillet i§lerinde çahşmağı şahsına 
iba~et ea~ . . ve -çoluk ~ğuna menfaat temin 

il.§it;ınek !hiaımıi yıne yurt 1Ve mı1let -eaecek i§e tercih etmiştir. 
ıicin~en kaybetmiş olan doktor ,.,. . ~ . __ ....:.r.-.. öl' dükt 
5. Ik . "---"- s-LL.....o. .,_..,, .: 'D.lr .ınsan .çın ınar~ en SOl'l· 
~ 1§ o.ı~ uuun; ve.~a.ıe..:ne ra bu kubbede bir bo sada bırak-

muracaat etınış Ye (Ben artık bu va- . k S b ş d 
• et1 a_,., ... __ .,uk d ) a· cl- .mak ıse do tor uat u sa atım en 

zzy. e 1.aı.w-.ı e emem.. ıyer • h - ·· ın..r. U b 
dokt 11 fk a:...t 1 k a· oşıınu ve en uzun omur ........ n ı-

Ot'JU ~omasını -eczacı ı ıp-
1 . le deği..+i.-." ı· ra'.kmıştır. 
omru;ıy ~- ... ış ı. B • ··ı·· .. hat da' u 
Eczacılığa 1başladtk+tan sonra bu işi u azız o unun . mısı una on. 

y.almz bir geçim vasıtası olarak 1e- tanı~:anlarıo kalplerinde 'Sonsuz ibır 
lfıkk: etmcdL Mubitinin bütün füka- J;evgı ve -saygı ne yaşıyacak ve ev
ra h~lkiyle meşgul oldu. Hastc..-nm ha- litlara fazilet ve insanlık nümuncsi 
tırını sordu. ::Yoksulun ilacını ıgön- olarak anıntılacakbr.. 
der.di. Maha1lesinin .müşfiki .bol bU.. MUJLtr CDfAR 



7 HAZiRAN PAZAR 

·~ 

Karşıyaka 
Bostanlı NEŞE 

g-azinosunda 
nEski papns namiyle Marulu 

Kıymetli sanatlıar 
NİYAZİ ERDEN 

idaresinde 

Run1 ba orkestrası 
13 Kişiden mürekkep 

(HER AKŞAM) 
Nefis meze, soğuk içkiler ... 

1- 4 (1408) 

lZMtR BFLEDtYEStNDEN: 

1 - Otobüs ve tramvay ıdarcsine 
34500 cilt bilet satın alınması, yazı işle
:ri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 2760 lira muvakkat teminatı 
207 liradır. Taliplerin teminatı iş ban
knsına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 15/ 6/ 942 Pazartesi günü saat 
16 da encilmene müracaatları. 

2 - Kumaş ve malzemesi verilmek 
şarti.yle otobüs ve tramvay idaresine 130 
takım elbise ve 130 adet kasket yaptı
rılması, yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhilc açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 1170 lira mu
vakkat teminatı 87 lira 75 kuruştur. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
ımakbuzlariyle iluıle tarihi olan 15 6/ 942 
Paziırtesi günil saat 16 da encümene 
rnüracaatlan. 

29, 2, 7, ı:; ~008 (1299) 

* Akdeniz mahallesinde 13 ilncü adanın 
128,50 metre murabbaındaki 18 sayılı 
arsasının satışı, yazı işleri müdürlüğUn
deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
!konulmuştur. Muhammen bedeli 2570 li
ı-a, muvakkat teminatı 192 lira 75 kuruş
tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel İş 
bankasına yatırarak makbuzlarile ihale 
tarihi olan 17 /6/ 942 çarşamba günü sa
nt 16 da encümene müracaatları. 

2 7 12 16 308G (1344) 

+ 
Belediyemiz muhasebesinde 25/ 75 ve 

20/ 60 lira maaşlı 2 memuriyet münhal
dir. Tahsili ortadan aşağı olmamak üze
re fili askerlik hizmetini yapmış veya
hut askerlikle alakası bulunmamış olan
lardan müsabaka imtihaniyle memur 
alınacağından taliplerin 10/Haziran/ 942 
Çarşamba gilnü tahsil ve askerlik vesi
kaları ve hüviyet cüzdanlariyle belediye 
hesap işleri müdUrlüğüne mUracaatlan 
illin olunur. 5, 7, 9 3137 (1391) 

* 1 _ Karşıyaka belediye otoSüsleri 
için on bin litre benzin satın alınması, 
yazı işleri mildilrlüğUndckl şartnamesi 
vcçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 3155 lira 236 lira G5 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 24/6/942 Çarşam
ba günü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

2 - Belediye otobüs ve tramvay ida
resine 6 ton motör yağı satın alınması, 
yazı işleri mildürlüğündeki şartnamesi 
vcçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 4500 lira muvakkat 
teminatı 337 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
ıteminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
24/ 6/1942 Çarşamba günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

7, 12, 17, 22 3198 (1417) 

Kiralık 
izmirde Balcılar içinde Ye il direk 

lıamarnı dahilinde müteaddit depo 
ve mağazalar kiralıktır. 
MtiRACAAT: Yanındaki Mehmet 

Fidan tuhafiye ticarethanesin<' ... 
1 - 3 (1363) 

~· l''ransızca Vf" ln~i:"'I 
1 lizce d~rsl.-.ri a 1- ı 

ma k istiv~n ı~r~ 
Avrupada tahsil ~örmüş bir Türk n 

bayanı yabancı dil derslerinden ik- 8 
male kalmış orta ve lise öğrenene- § 
rine İngilizce hususi ders vermek- § 
tedir. Arzu edenler Basmahane ci- S 
varın"da Toros otelinde oturan ve '1 
uzun senelerden beri hususi Fran- ı 
sızca dersleri vermekte olan mual
lim Saadettin Dilbilgene müracaat 
etmelidirler. 1 - 5 (1398) 

• r.r.r~.r.r..o-".r..o-".r.r.r.r~ 

, r ... ~c::ıcıcıı:ıo~J".#"'~ ft 

Zira~t~~~ ~i~~e C:a~~!lerinde i 
demet bağla.-nak için orak ipi geldi. § 
Şükrü Uğur ticarethanesi. S 

T E L E F O N - 2893 S 

TLG. ADRESi ZMıR UGUR 
Halimağa çarşısı No. 5 l Z M t R 
Vagoum tuz, tütün sicimi, sabun, 

üzü:n. incir her türlü sipariş kabul 
edilir. 

Q°"~""()OO-'"'C)Co,.....,""'C)!""'Ql'~~.r.r.r~ 

ZA Yt 

939 - 940 senelerinde Yeşilyuva ilk 
okulundan almış olduğum şahadetname
yi zayi ettim yenisini alacağımdan eski
s inin hükmü olmadığını ilfın ederim. 

İzmirde mukim, Y eşilyuvala Rahmi 
Çimen Rahmi Çimen 3191 (1418) 

YENi ASIR ·SAHiFE i 

Hallı D_ağdma Birli:l:.:i~~'!..e heyetleri ıs Ha- r
00

(°Kili;ü;p··;;;ı 
zırana Jıadar se~ılmış bulunacalıtır.- i § 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
• . 
• 

. 
Devlet D'emır Yollarından i . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı (z~!~ .. ~~ ~.!~~!~~k?..~.~evli:•n hükümet« halka yap•la- B Açık J:ava) 1 
cak dağıtmaları tanzim ve kolaylaştırmak maksadiylc teşkil olunacak (Halk 1 Tiyatrosunda § 
dağıtma birliklerinin) 15 Haziran 1942 tarihine kadar idare heyetlerini seçerek 8 S 
İşe hazır bir vaziyette bulunmaları ticaret vekaletinden bildirilmiştir. § İzmire yeni gelen bir tiyatro grubu§ 

DEVLET DEMtRYOLLARl UMUM MODORLO~ONDEN : 
Ham kauçuğu idare tarafından verilmek şartiyle elektrik için 2000 metre 

hava tesiratına mukavim tel, 20000 metre muhtelif eb'atta kordon tel, 1100 
metre muhtelif eh.atta lastik kablo tel kapalı zarfla eksiltme suretiyle imal 
ettirilecektir. 

2 - F..kmek kartları ve hükümetçe yapılacak sair dağıtmalar ve iaşe tertip- § BU HAFTA İÇİNDE TEMSİLLE·§ 
leri bu birlikler vasıtasile yapılacağından her vatandasın bu teşekküllere girme- § UiNE BAŞLIY ACAKTIR.. 8 
si mecburidir. 8 Bu gruba nynca BALE \'e VAR- § 

Bunlara girmiyen vatandaslar hükümetçe yapılacak her nevi tevziattan isti- 8 YETE artistleri rcfnknt etmektedir .. B 
fade edemiyeceklerdir. ~8 Fiyatlar çok tenzilatlı olacaktır.. § 

Muhammen bedeli (15306) liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi (15/ 6 / 1942) 
pazartesi günü saat ( 15, 30) on beş buçukta Haydarpa§ada Gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından yapılacaktır. 

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

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
3 - Birliklere dahil olanlara verilecek olan iaşe belgelerinin tevziine Hazi- (1419) § 

arn ayı içinde başlanacağından şimdiyekadar birliklerini tesis etmemiş olan ~.-o-...cooco:r~.r.r.r~.r~R 
30 3 7 il 2970 (1311) 

mahallelerdeki vatandaşlar mensup oldukları parti nahiye ocak heyetleri ile teş
riki mesai ederek her 2 5 O ev veya 100 O nüfustan teşekkül edecek olan birlik
lerin idare heyeti reis ve azalarını intihap etmeleri lüzumu s:ıyın halka iltı.n olu-
nur. .3208 (141.3) 

MaR-azası 
MİMAR KEMA.Lf'ETTİN CIA DESİ ;ı No. da 

Yeni getirtmiş oldui:rum tabım mu~ambası, Bursanın ipekli emprimeleri ve 
kazmirlerinin perakende olarak satıldığını muhterem miişterilerimıze uı·-
zederim... 1 - 3 (1406) 

İzmir Gitnıriilderi lla.şmüdürlüğünden : 
Baş müdürlüğümüze ve lzmir tütün fabrikasınca 942 mali yılında yapılacak 

mamul yaprak tütün ıandık ve bnlyalariylc makine aksamı, boş kaplar ve sair 
eşya nakliyatı 22 / 6 / 942 tarihine müsadif pazartesi güni.i saat 15 te ihale edil
mek üzeer kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuııtur. 

Muhammen bedel tutan 29220 muvakkat teminatı 2191.50 liradır. 
Şartnamesi levazım şubemizde ve İstanbuldn inhisarlar levazım müdürlü

ğünde (Kabatas) görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümerine göre 
hazırlıyacakları teklif mektupahını muvakkat teminat nakit makbuz veya banka 
teminat mektuplariyle 22 6/ 942 günü saat 14 de kadar baş müdürlüğümüzde

DİŞ TABİBİ 
NESİP DOLUNAY 

Paris fakültesinden mezun .. 
Muayenehanesi : İkinci Beyler so

kak No. 79 Telefon: 2727 
1-13 (H21) 

ö~7~.r.r~.r.r.r.r.#"'J.)O"'"JO"'..r.r.r~ı 
S DOKTOR 
B İSMAİL VASIF ONAL 
§ KULAK, BOliAZ, BURUN llAS-
~ TALIKLARI MÜTEHASSISI 
~ Her giin öğleden ev\'cl 10 • 12 
~ Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hasta
~ larıııı kabul eder •. 
8 İkinci Beyler soknk No. 79 
8 l\fuayenehane Telefon 2727 
§ Ev Telefon 2707 s 1-13 (1420) 
x~.r.r.r..cc:r.-o-..cc:r.r.r..r.-o-.r..r....cor"...cO""..r.t= 

İS!'ANBUL BELB 
Keşü bedeli 

25816,31 

159879,80 

34274,80 

25054,54 

82215,78 

25011,99 

tık teminatı Şartnamesi ve sair bedeli 

1936,22 1.29 Topkapu - Maltepe - Halkalı yolu
nun esaslı tamiratı 

9244,00 7.99 Bebek - tstinye yolunun ikinci kı
sım inşaatı 

2570,61 1.71 Silfilıtarağa _ Kemerburgnz yolu
nun esaslı şose tnmiratı 

1879,09 1.25 'Üski.idnr - Şile yolunun esaslı ta
miratı 

5360,79 4.11 F..,dirnekapu - Yedikule yolunun 
Mevlfinekapu - Yedikule kı mının 
şose inşaatı 

1875,90 1.25 Kartal - Pcndık yolunun 1 inci kı
sım inşaatı 

ki komisyona makbuz mukabilinde vermeleri iliın olunur. 7 11 3078 ( 1410) ... •••••m••••m••••l 
DOKTOR KEMAL 

Keşif bedelleriyle ılk teminat miktarları yukarıda yazılı yol inşaatı ve tami
rat işleri ayn ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu tur. Mukavele, ek
siltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni şartnameleri proje, keşif hülasasiy
le buna müteferri diğer evrak yukarıda hizalannda gösterilen bedeller üzerin
den vilayet Nafıa müdürlüğünden alınacakbr. thaleleri 10/ 6/ 942 çarşamba gü
nü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi encümeni odasında ~·npılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 3 gün evvel vilfiyet 
Nafıa müdürlüğüne müracaatla alacakları fonni ehliyet, 942 yılına nit ticaret 
od.ası vesikalan, imzalı şartname ve saire ve kanunen ibrazı 13.zımgclcn diaer 
vesaik ile 2490 Ni.lu kanunun tarifau çevresinde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. İzmir Valııflar Miidiirlüğünden: 

ikiçeşmelik caddesinde ma:.ı:but asmalı mescit vakfından camii altında 203 
nolu dükkan ihale tarihinden itibaren 31 / 5 / 943 tarihine kadar 72 lira bedel 
üzerinden kiarlanmak üzerinden müzay edeyl konulmu tur. 

ihalesi 12/6/ 942 cuma günü saat 1 O dadır. 
Talip olanların vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 3109 ( 1409) 

lZMtR SiCtLt TtCARET MEMURLUCUNDAN : 
- DONKO NOSHADAN MABAT -

SEK1ZiNCt FASIL 
ŞıREKETtN FESiH VE TASFiYE.Si 

84 üncü madde - Meclisi idare her hangi bir sebeple şirketin fesih ve tas
fiyesi muamelatını ve yahut devamını müzakere etmek üzere heyeti umumiye
yi davet edebilir. Bu ictm <ıl:ırda (5 7) ci maddedeki nisabı içtima ve ekseriyet 
aranır. 

85 inci madde - Müd •,. in hitamı !rket sermayesinin iki sülüs ünün zayi 
olması veyahut maksadı şirketin husulü veya husulü imkanının zevali, hisseda
rnn adedinin beşten aşağıya düşmesi. d ayinlerin talebi. ııirket mukavelename
sinde bir sebebi fesih tnyin edilmiş ise onun tahakkuku. şirketin diğer bir şir
ketle birleşmesi, sirketin iflas hallerinde meclisi idnre hi<ısedaran heyeti umu
miyesini içtimaa davet etme~e mecburdur. Hisseleri miktarı her neye bal iğ 
olursa olsun hissednr.nnın kuffesi i bu İçtimaa davet olunacaklardır. 1 bu içti
mada altıncı maddedl"ki nisabı içtima ve ek•eriyet aranılncaktır. Yalnız emvali 
şirketin toptan füruhtii hakkında taqfiyc memıırlarrna ım!Ah iyet ifasına müteda
ir heyeti umumiye kararlarında ( 5 '>) nci maddedeki nisabı ekseriyet aranır. 

86 ıncı madde - Fesih ve infisah ifl ii..sın gayri b ir sebebe müst .. nit ise mec
lisi idare birer hafta fasıla ile üç d efa W n nt yapncnktır. 

Bu ilannameye şirket d ayinlerinin şirketteki hukukunu nihayn bir sene zar
fında bilmüracaat isbat etmelteri lii?: ıımu dere olunur. Bir senelik müddetin 
mebdei üçiincü ili.\nın tarihi inti arıdır. 

!;iayet meclisi idare bu vazifesini ifa etmez veyahut heveti umumiyenin işbu 
mukavelenamedeki şerait dairesinde ictima iht'mııli h nsıl olm .. ?:"a sirketle ala
kadar her şahıs muhnkemeve müracantle şirketin fesih ve tasfiyesini tal .. r et
mek hakkını haizdir. Heveti ıımumiyece ittihaz olunan mukarrarat a1akadarı:a .... 
ca malum olmak üzere ilan olunur. 

8 7 inci madde - Jsbu esa<11 mukavelenamede muharrer müddetin hitamında 
veyahut her hanai bir st"be11le vaktinden evvel şirketin feshine heyeti umumi· 
yece karar verildiği takdirde ht"veti umPm;vede tasfh·enbı sureti icra•ı te• it 
ve muamelatı ifo edecek şiirek'\rhn ve sürek&nın r-ayrisinden bir veya bir kaç 
tasfiye memuru ve bunların .. .,. 1Aı., ;vetleri.,i t"IVİ'l t-d• .. v• t •f;ve mt-murlan.,ın 
miinferiden veyn mürtemian harekrt rfTTt ,.10"İ h.,kkında ittihazı karar eyler. 
Bu l, .. ·• • ' • · 1·~- .. -ı .... t 0 .,cil ve ilô.n olunıır. 

'• ~iN -

('t' , ,, ~ e lf'P. l A KH1SAR lCRA MEMURLUôUN
DAN: 

Bicki • Dikiş ve .,~nkn _ çkek vur ~71 srvılı .Akhic;nr t:>rım kredi koon!'-
d d d . . 1 ..ı , .... t;f:ne fıl\~ lira 8~ F f ·z ve nı,c;rnflııra un a yn-ı ev .. ec:ı tcd .. ı c:atına ha" an<ı• • • T .. • • • 

B . k t ı ı.. d h 1 ~ " h l:-n"r'1"nn-i"n dol"vı :ruc;Mrın. Ne-cıp, Na-
ır aç n e·ıe a a n ınncn''"P"T1 c- . . · .. l · ·· k t 1 . t 1· + ı , , . 7.f,.. ve Durıye Bırf'nren erın m"rhun nuz ayı ırnpnnmanıı ır. ı. .,_ 1 K" 1 n.,5 .. A ,:ı "" """n tanıınun "nunuevve ,,,, ta-

derhal murncaatları 1 "1ınd1r. Bes a,· .. :ı 'h 83 d k tl Akh' 
od b .. ·• · l'I 1 . .1., 1 . ... num:ır?sın a nvı ı ·~nn 
~ c.rn ut un ı~ce ı ~. "~1 ~:: .. vl'r 1 · C" " Balhar mevkiinde donu"u AT"pacı Mu.o;
ogreHer~k maarıf z:ı ~ıdurlur.unden mu- taf noyrım yol gün indisi Mustafa kıb
saddAk dıoloma verılır. lf'"i Kocıtak Mustafa Avni ile mahdut 

AORE..~: Karsıyaka Yemisci pac:n so- ı "fi~n 1' M 128 al!aç zeytinliğin 7 hisse-
knk No. 5 de 4 h'cıs si. 

KAYIT SAATLARI: Her gün ~balı- yın,, ~vnı mt:'vkide tanunun 89 numn-
leyin 9 - 1? r"'"'nda kavıtlı ,eün cfoıtdusu Kalavcı 

5 7 (130?) y.,~ri ,.P vnl povr:ı"t Ya11r.ı zade Tt'Yfik 

tzMtR StCtLt Ttr. "RET M'FMUR-
LlTGUNDf\ N: SAYI 4475 

!zmirde Mnrsinlide turla ve k :r,.mit 
imalatı ve alım satımı ic;lerivle ~?~ Sf'

n Psind"n beri u;;.ra'jm,.kta ikPn bunden 
böyle bmirde Kara Osman o~lu h.,nın
da 29 1261 numaralı nın;;.ıı1ada d ?hqj ti
caret icolerivle ist;aal ed~efiıne m ;itf'dair 
müsec~el (Moiz F°"Pı:m;n) in v Prd';;.i b 0 -

yanname tical'('t kanunu hükiimlcrine 
~öre sicıı:n •1A75 numarasına kayıt ve 
tes"'il edil-i:;;i ili\n oh1nur. 

1 - BEYANNAME: ................................. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Moiz Krespin unvanı ticari.,iyle rı2g 

scnnsinden bu tarihe kadar Me~in1ide 
tuğla ve kiremit ima11\tı ve alım ve "atı
mı i<::lerivle ve o:;imdide bmirde Kara 
Osman oj;lu hoınında 29 26 numaralı 
mağa1adn d!lhili ticareti" istiaal Pttif.:m
den sicildeki kaydırnın bu ve<'lıiJ,. tav
zih ve tasvibini ve kevfivctin ilanı icln 
ac;ağıdaki imzamın tac:dikini talep ve ri
ca t'd,..rim. 

30 Kuruşluk damı?a pulu ÜT.erinde 
6/Haziran/942 tarih ve Moiz Kre.c:pin 
imzası. 
Umumi No. 4987 Hususi No. 5/1!19 
İşbu beyanname altındaki im.nmın zat 

ve hüviyeti dairemizce maruf !zmirde 
Kara Osman oğlu han•nda 29/26 numa
ralı mağazada icrayı ticaret eden .Moiz 
Krespin tarafından vaz olunduğunu tn c;.. 
dik ederim. Bin dokuz yüz kırk iki se
nesi Haziran ayının altıncı Cumartesi 
günü 6 16 942 

İzmir sicili ticaret rt'mi mührü ve F . 
Tenik imzası. 3190 (1415) 

rrlin ;.,., .J:.,; nc:man Yeni Fiiscvin kı'hl-i 
-p.,~lnklıı \l'!"ıc-+ ., ra ;1.,. nıalırıut 271!0 M. M. 
4" ., (111,. 7"Vfnl ;a;n 7 hic:c: ... de 4 hLc:conc:i, 

Vin<> tanunıın l(°l;npnu Pvvel !1~5 ta
,.q, 91 numarac:ınrla kavıtlı .A \lıi.,::ırm 
,...,"Ti "1f, m" •k;:,,,.ı" rrün in~'co.i ıvrı;d .... riıı 
""'"" H <>hmPt P"''Ta:zi Salih o<11u tl-ı"a· 
ı. ·.,, _cthı ln..1;.,; µ;; .. ,,...ın r?vııcı k1 blesi 
n., .. l!l ile rn :-l.ıiut 7:l52 M. M. tarlanın 
7 l-·c:c:nd" 4 hl""'CSİ. 

y;n,. tn1"11nun al'lll tarih 90 numııra
"'""~" kavıtlı avnı mevkide do.ıftıcıu Vu
c:11f d:ıvı ·,._,.,vrcı ~ı M"'hmet ,nin indic:i Sa
lih onlu 1br,,ı...:m k•hloc:i A bdurr.ı1hman 

iln nı"lıdut .4°60 M. M. tarlanın 7 hi.c;~e
d" 4 h;.,.,.,s;n;n acık arttırma suretiyle 
:;:rt.ı,,.,.,.,,ııı:ı t.qr;:ır '"'rilmic:tir • 

tı...~1f'., ; fl 17 'f'A? P;ı.,.:ırtesi l?'ilnli saat 
11 rl 0 n 12 ve kadar Aklı;c:ar ic-ra daire
.,.:nde y::ıpılııı.-::ıktır. O ciin muh~mm"n 
'~•vm"'tın v\i.,.;:ı,. 71) ni b1ılm::ı.,..,ıı arthrma 

rı !'Un u7.atı 1arak l il 17 '942 Po~nrn be 
"'linü aYııı ~at V" verde mnhammon 
'.<ıvmetin;n vil7de 75 c:;ne inti .. ::ır Pdil
meks·.,.ın he~ kaça çıkarsa kat'i ihalesi 
:,. .. 3 kılınacaktır. 

Ru ~avri menkuJle>r ü1.erinde bir hak 
· rlrtia ffi ,.n 1l'r va~a il An miiddnti frinne 
'"ra dairec:ine miiracaatlan alrc;i hald,. 
kavıtlı taou siC' ilince c:gbit olmadıkca 
T'a~lac:mava gireme:zler arttırma 
2" 16 /~42 tarihinden itibaren icra daire
c:ind"' h Prkesin göre-bil l'Ceiii c:Pkilde arık
t1r. Arttırmaya iştirak edenlerin yü1,dc 
7.5 pey ak"ası veva milli hir bank ., mt:'k
~ubunu ibraz c-t?T'"leri sarttır. Damr!a 
ı, ., rcı teslim nı'lsr .. fı ve d <>lli\J iyesi ahına 
:ı;t sahs peslnd;r fa7.la TT! altımat isteyeQ
lerin icra dai r 0 c:ne 942 74 dosya ile 
müracaatları il' .- nlunur. 

3197 (1414) 

OSMAN BOZKURT 
İzmir Memleket Hastanesi 

Asabiye l\Uitehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

İkinc! Beyler sokağındaki muayene-
hanesinde kal•.ıl eder.. (1377) 

ıc;::::....:::::::..<:::>~-"'>-<'>""'~~-<::::ı..C::::::..C::::::..C::::::..C:::::..C: 

içkili ~ 
~ Narin 
~ 

~Lokantası 
ı Açıldı 
~ Mükemmel konför, temiz yemek 

1 alk?llu meşrubat. Fiatlar gayet mu
~ tedıldır. 
/' Umumi ve husust ziyafetler mute
~ dil fiatla kabul olunur. 

~lJll~l'i~NL~~ 
x~ocıoc:ıoc:ıc:ıcııOCIOCKXIOCXXXXXX:tOCX 

§ 
§ Radvo-§ ~ i Olympia 
~Yeni ınodeller geldi 
s § 4 ve 6 lambalı alternatif ve konti-
§ nii - alternatif ~alışır tipler, temiz ve~ 
§kuvvetli ses, yüksek ayırma kabili-~ 
8 yeti, şık mobilya, mutedil fiy~tlar.. ~ N Hüsnü İdemcn, ikinci Kordon ~ 

~ No. 3'l (TELEFON: 3313) 1 s 1 - 5 (1364) • 
s.~A7....-~J.r-~ 

F...o:r~~~§ 

~ Satı ,ık meva 1 
l lzntlr~!~~~~~ine bağlı 
~ Pınarbaşı köyünde Kavacık nam S mevkiinde doğusu: Mektep ve Cüm
N huriyet abidesi, batısı: Gazinolar, 
~ güneyi köy, doğu güneyi: Koca Çı
N nar arasında ve dört tarafı yol olan 
H ve bir ada halinde bulunan ve için-

de: Kayası, şeftali, nar ve erik ağaç- g 
:l larını havi bulunan ve (5) dönilm- tl 
" den ibaret otan meyve bahçe ve § 
s:! iç!nde 60 bin .kilo su alır muntazam i 
~ havuz ve dolap (motc:.r da konwabi-
~ lir) mezkur muhtelif ağaçlı bahçem 
1
:. satılıktır, talip olanlar mahallinde ,! 
f! görebj]jrlcr. 1 
.~ Pınarbaşı köyünde kunduracı 
l ŞÜKRÜ TORBALI 
"~.r.r.r.r..o:r.r.r.r.r~.r~ 

Daimi 
No. 

Nevi Eski Yeni 

26 30 3 7 2887 (1254) 

i LA H 
Beyaz tenelıe peyniri teuzi olunacaJıtır ... 

iz mir V alilieinden: 
1 - lzmir şehri belediye hudutları dahilindeld vatandaş1ara dağıtma bir

liklerinin bildirdikleri baJclcallar vaıııtasi1e beyaz teneke peyniri dağıblacaktır. 
2 - Teşkilatını temamlamış olan dağıtma birlikleri tarafından ia e müdür

lüğüne verilmiş olan listede isimleri yazılı bakkallann 9 / Haziran/ 1942 salı 
günü saat onda iaııe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 3209 ( 1412) 

''Zevcim Gözlerine 
İnanamıyor11 

"10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ· 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLIYOR .. 

Bayan WACNER, MontreuH, <Seine-,) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor: 

Bayı" Wağner'in "Bioeel., li 
yeni cild unsurunu kulla11-

mazdan evvelki fot~rafı 

Zevcim "bu dtden bır harıka
.. du., diyor. Ancak, iki ay kadar 
~vvcl alnnnda ve gözlerlpı.le ağzı

mm etrafında ti,,giler ve 'bu?UfUk
hddaTGn vardı: Hakikaten yqlı g6-
riim.iyardwn. Bucün ise, bütun tiz
gilerim ldlindi ~e arkada$lar.ım, bir 
ecnç kızm cildi Pbi saf ve yumuşak 
olan cildime takdir nazarlarile bakı
yorlar. Onlara, benim yaptığun gibi, 
~ild unsuru olan .. B~l,, li TOka-
1on kremini kulbnmalarını tavsiye 
ettim. ~dl onlann birçoğu bana 
gülmüşlerdi, Fakat daha .eonr.ı blz
ıat tecrübe eltlldeıinde, gi:inllikleri 
pyam lıayret. semeresinde.ıl dd
den benim kadar 'memnun 1taldı-

Encümentndeıı: 
Kazası Mahallesi 

Bayan WaOner'ln blrka4; 1'afta 
:ıarftrutaki pyanı llayret '8tl· 

fikJ16i QistuN lotoif'at. 

Tar. Cfld g}()ası olan pembe renkteki 
'llokalon kremini !ıer akpm :ra~ 
mazdan evvel kullanmız. Terklıbin..ı 
de Viyana Üniversitesi Profesörle-. 
rinden biri tlll"abndan keşif ve tıp..{ 
kı eıklimUJın t~U bes!eyiıcl unsur-1 
bnn:\ beım!7en 'Ye genç hayvan~ 
!arın cildinden btihraç edl 
fen(liiin krJ'metli ee'ofıeri ola 
"Bkııcel,. :ıracdJr. Gündüzleri de b&o. 
yaz renkteki Tok.alan kremini ltul
lanınıı. Bu sayede cil<Unlz ·beyaz.' 
yumuş:r1t, ve bütün siyah ndktalar
dan Ye ltÇl)m11 mesamattan kur-' 
tutmuş bir hal kesbeder. Tokalon 
kremlerinde mıiılmir ve ıa:ram mem-1 

ııunt)'et oetkıe.ler tezninatlıdn-. A•ksi 
takdirde paranız iade olunur, 

Muhammen Temin.at 
bedeli miktarı iza-

Sob.k L:r. Kr. Le. Kr. hat 

Dükkan 8 6 Urla Yeni Demimi.lcı- 250 00 i 8 75 
Dükkin 6 6 Urla Yem Dem'.irciler 2i0 00 18 75 
Fmn 14 11 c Yenice Kemalpaşa ı-OOO {}0 75 00 
Kahvehane 46 52 c Yenice Kemalpaşa 800 00 1>0 00 
Dükkan 49 .39/41 c Yenice Kemalpap 500 00 37 50 
Dükkan .37 11/12 c Hacı J• KÖpJ'Üb&.11 500 -00 37 :SO 
Dükkan 35 9 c Hacı İ"ll Köprii.bap -500 -00 3 7 .SO 
Dükkan 33 1 c Hacı İsa Köprüha ı 250 00 16 75 
Dükkan .3 1 5 c Hacı Jsa Kiipriibaşı 250 00 18 75 

1 - Yukarıda evsaflan yazılı Urla kazasında kain idarei :hususiyei vflayete ait 9 parça gayri menkulün miilkiyet
lerine talip zuhur etmediğinden 2490 numaralı kanunun htı1cümleri mucibince 2/6/942 ıtar.iliinden tUbarcn bir ay 
içinde pazarlıkla satılması tekarrür etmiştir. 

2 - Muvakkat teminat miktarı her gayri menkulün niz.a11ında gôsterı1miştiT. Talipler bu miktar teminab muhnııebci 
hu~uııiye vezne5ine yatırarak makbuzlnnnı encümeni vilayete ibraz edec.ekleTdir. 

3 - Şeraiti müzayedeyi görmek istiyenlerin her gün vilayet daimt encümeni .kalenılııe ve bahçıelı1e.r hanıftda mu
hasd>ei hususiye varidat müdürlüğüne ve pey sürm~ isitycnlerin de v.iliyet enc:.ümeninin toplandığı her paurtesi 
ve perşembe gÜnlt;ti aaat 9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete mtiracaatlan ili.n olunur. 1 11 3140 { 1411) 



MiHVER TE8LlGLERI 
---*---

1 n gil izler tank 
ve kamyon 
kaybettiler 

-*-Roma, 6 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Marmarikte İtalyan ve Alman kuvvet
Jerin:n hareketleri müsait bir şekilde 
geli iyor. Ehemmiyetli düsnıan müfre
zeleri topçu ve tanklar taraimdan des
teklenerek, kıtalarımızı vardıkları mev
zilcnlen atmağa tesebbüs etmişlerse de 
yenilmiş ,,.c karşı taarruza uğramışlar
dır. Düşmanın 36 tankını ve düzinelerle 
kamyonunu tclırip ettik ve bir kaç yüz 
esir aldık. Hava kuvvetlerimiz havala
rın fenalığına rağmen büyük bir faali
yet göstermişler ve 14 İngiliz tayyaresi 
clüşiirmüşlerd.ir. Ayrıca 9 tayyareyi ye
re inmek zorunda bırakmışlardır. Diğer 
bir düşman tayyaresi karşı koyma batar
yalarımızın ateşiyle düşürülmüştür. üç 
uçağımız dünkü ve evvelki glin.kü uçuş
larından dönmemişlerdir. 

Berlin, 6 (A.A) - Askeri bir kay
naktan bildirildiğine göre şimali Afri
kada İngiliz motörlü araba toplulukları 
Alman hava kuvvetleri tarafından mu
vaffakıyetle bombardıman edilmiştir. 
Bir çok araba tahrip edilmiş, ayrıca bir 
Alman hava teşkili de Tobruk limanın
daki taşıt vasıtalarını bombalamıştır. 

Berlin, 6 (A.A) - Alman Başkuman
ranlığının bildirdiğine göre Alman savaş 
ve pike uçaklan Marmarik kıyısındaki 
düşman mevzilerini tesirli bir surette 
bombalamıştır. 
Sabahın ilk saatinde Yünkers 88 sa

vaş uçaklan ağır kuvvetlerin himaye 
ettiği bir istinad noktasına bomba1arını 
atmı~tır. Yüklü 40 sarnıç kamyonuna 
ve diğer kamyonlara, isabetler kyd~il
miştir. 
Aynı hedefe yapılan ikinci bir hü

cumda savaş tayyareleri alçaktan maki
neli tüfcnk ateşiyle bir kampfa yangın 
çıkarmıştır. 

--~----~~·~~~-

Hl VA HARBi 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Öğleden sonra Ostand, Lö Havr bom
balanm~tır. 
Başka bir teşkil Brötagnda Alman üs

lerine hücum etmiştir. Bütün bu hare
katta altı tayyaremiz kaybolmuştur. 

Londra, 6 (AA) - İngiliz bomba 
tayyareleri dün mihver topraklarına bir 
çok akınlar yapmışlardır. 

İNGİLİZ KA YIBI 

Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. ajansı bil
diriyor: 

İngiliz hava kuvvetleri batı Almanya 
hücumlarında on tayyare kaybetmişler
dir. 

BİR HAVA HARBİ 

Berlin, 6 (A.A) - Alınan başkuman
danlığmın tebliğine göre bir çok Spitfa
yerin himayesinde hareket eden İngiliz 
bomba uçaklariyle Alman avcıları Bel
çika kıyılarında muharebeye tutuşmuş
lardır. Messerşmitler 8 Spitfayer dü
şürmüşlerdir. 
Fransanın batı kıyısında saat 15 te 

bir Spitfayer daha düşürülmüştii.r. 

İTALYAN TEBLİGİ 

Roma, 6 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Bir İngiliz bomba uçağı Lar.tenoza 

üzerinde uçmağa teşebbüs etmişse de 
uçak savarlanrnız tarafından düşürül
ınüstür. Mürettebatı olan iki erbaş kur
tarılmış ve esir ed:Imiştir. 

İngiliz tayyareleri Napoli ve dolayla
rına birbirini takip eden dalgalar halin
de hücum etmişlerdir. Hasar ehem.mi
yctsizdir. B:r ka~ yangın çıkmıssa daca
huk söndürülmüştür. Sivil halktan bir 
ölü ve bir yaralı vardır. İngiliz tayyare
lerinin Lltorya sahiline bir taarruz te
~ebbüsü püskürtülmüştür. 

ALMAN TEBLİGİ 

Berlin, 6 (A.A) - Alınnn tebliği : 
İngiliz bomba ucakları batı Almanya

da bazı yerlerin üzerinde uçarak en
düstri bölgesinde bazı ~ehirlerc yangın 
bombaları atmışlardır. Hasarlar vardır. 
Gece avcılarımızla uçak savarlarımız 12 
düşman tayyaresi diişürmüşlerdır. 

~----""""""~---------
Ç ı N HARBi 

( Haştarah 1 inci Sahifede) 

Ç~kyang cephe.sinden gelen haberlere 
~öre Japon öncüleri Çongçuya bir kilo
metre yaklasmış ve sehrin ileri müdafa
alarını yarmıştır. Japon topçusu şehri 
ceviren kalın duvarları devamlı surette 
dövm .. ktedir. 

Dii.{er bir telgrafa göre Çongço yakı
nındaki hava meydanı bu sabah düşma
nm şiddetli mukavemetine rağmen zapt 
edilmiştir. 

Kiynng eyaletinde Fuçovu S Haziran
da İ!l"'lll eden Japon ltuvvetleri dağ1ık 
arazide siddetli muharebeler vererek 
ılrrlemc.-ktedir. Bu muharebeler 60 ıncı 
Çin ordusuna kar ı yaoılmaktadır. 

Japon kıtalarının Kuantungda yıldı
rım ii rativle ilerleyi~i Çinlilerin safla
nnda 'yorğunluk husule getirmiştir. Çin 
kuvve.deri Caong Vango doğru geri çe
kilm ktedir. 

Tokyo, 6 ( A.A) - Domei ajansına 
görr ~antun~ ve Kiansu hududunda Ja
pon r·m nlerinin Cunking kuvvetlerine 
karsı har ketleri venislem' tir. 

San!"S nın 30 kilometre cenubunda 
C'in kıtal rı vörülm'i Lür. Bunlara karşı 
arasız taarruzlar yapılmı!ltır Cinlıler 
3500 ölü vermi ]erdir. 

l'ENI AS'IR 

HnVA HÜCU:vllARI ŞARK ÇEPHES!NDE 
---* *---

D ii nk erk ve Ka- KaleniıJ..de Rus-
le)re hücum 

edildi 
- *-

Mayıs ayında İngilizler 
yüz selısen dört uçalı 

Jıaybetma,ıer ••• 
Londra, 6 (AA) - İngiliz av tana

re teşkilleri dün şimal Fransa üzerinde 
taarruz hareketlerinde bulunmu~tur. 

Sabah, Kale, Dünkerk çevresine kı:s:ı 
süren bir taarruz yapılınıştu·. Öğledeı1 
sonra da Boston tipindeki bomba tay
yareleri avcıların refakatinde olarak 
Ostand ve Lö Havrdeki hedefleri bom
balamıştır. 

İngiliz hava nazırlığı bu sabah neşret
tiği tebliğde Ostand ve Lö Havr elektrik 
santrallerinin hasara uğratıldığını bildi .. 
riyor. 

Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. nin öğren
diğine göre gP.ce batı Alınnnyay<ı ettik
leri hücumda İngiliz hava kuvvetleri 10 
tayyaı·e kaybctınistir. 
Mayıs ayında İngilizler 184 tayyare 

kay be tın işlerdir. 

SiYASi CEPHE 
(Bnştarafı l inci Sahifede) 

lanmak mecburiyetinde kalınca ziyaret
leri artık ehemmiyetini kaybetmiştir. 

Salahiyetli lngilız mahfillerinin kana
atine göre şimdi Hitler peykleri o1an 
memleketleri kendi yardımına koşmağa 
kandırmak için mesai sarfetmekle meş
guldur. Finlandiya seyahati Almanya
nın küçük Finlandiyanın yardımına ne 
kadar muhtaç olduğunu göstermİ!ıtir. 

Romanya ve Macaristanın a.<:keri faa· 
liyetini arttırmaları için de Almanlar 
büyük gayretler sarfetmektedirler. 

HiTLERiN ARZUSU 
Hitler önümüzdeki savaşlarda Finlan 

diyanın oynayac;ığı rolün daha mühim 
olmasını istiyor. Almanlar şimal sula
rında deniz tahşidatı yapmaktadırlar. Bu 
cephede muhtemel bir harekette Hitlc
rin Fin kuvvetlerini kullanmak istediği 
anlaşılmaktadır. Bunun lÇın Menner
haymı ziyaret zaruri idi. Zira Alınanlarla 
silah arkadaşlığından Finlandiyanın şe
ref duyduğunu söyliyen Mannerhaymın 
fikirlerine Finlandiyalılar iştirak etmi
yorlar. Finlerin anladıkları nokta şudur 
ki, sonu ve neticesi şüpheli görülen bir 
harbe girmekle hata etmislerdir. 

BiT ARAFLARA GöRE 
Stokholm, 6 (A.A) - Bay Hitlerin 

refakatinde general Kaytel olduğu hal
de Finlandiy;yı ziyareti Dayes Post ga
zetesi tarnfından «Hayret verici> sözile 
tavsif edilmiştir. 

Mareşal Mennerhaym Hitlerin yıldö
nümünde Berline gitmemiştir. Bay Hit
ler Venedii?e veya Romaya gitmediği 
halde Bay Mussolini müteaddit defalar 
Almanyaya çağrı1mıstır. Bu ziyaret Hit
lerin yabancı memlekete ilk ziyaretidir. 
FıNLER TAARRUZA 
GECMEU Mı? 
Sosyal Demokraten gazetesine göre 

B. Hitlerin mareşal Mannerhaymı ziva
reti Finlandiyanın bu harpte oynadı~ı 
mühim rolün ehemmiyetini gösterir. Zi
yaretin bir gayesi de Leningrad ve Ka
reli cephesinde Fınlandiva ordusunu ta
anuza te!lvik etmektir. Bir kaç aydan
b,.ri savılan yerlerde taarruz etmiyorlar. 
Mareşal Manerhaym yapmakta olduğu 
savasın bir müdafaa sava:,ı :nahiyettide 
oldıığunu söylemi tir. 

Bay Hitlerin Hf'l'linkiye yaptığı ziya
retin neticesi olarak btı vazivrtin diizel
tilmesi mümkündür. Mııam~fih şimdive 
kadar gelen haberler ziyaretten bekle
nen neticenin pek parfak olduğunu tah
mine pek müsait değildir. 

---~"""""' fi---..---~ 

PiYADE TUMENLERI TANK 
YARDIMI YLE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Cephenin cenup kısmında cenup Afri
kalı kıtalar düşmanın müstahkem bazı 
mevzilerini ele geçirmişler, bir mikdar 
esir almışlardır. Dün Birelhakem etra
fında hiç bir değişiklik ohnamıştır. 

Kahire, 6 (A.A) - 8 inci ordu bülte
ninin açığa vurduğuna göre Romelin son 
taarruzunun ilk gününde mihverciler 
100 ü Almanlara ait olmak üzere 150 
tank kaybetmişlerdir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 6 {A.A) - Resmi tebliğ : 
Alman pike ve savaş tayyareleri Mnr

mari.k kıyısında İngil:zlerin is~a1i altm
da bulunan müstahkem mevzileri tesirli 
bir surette bombalamışlardır. 

Yi.ikJ~ 40 sarnıç vagonu ile bir çok 
kamyona isabet kaydedilmiştir.. Savaş 
teşkilleri alcaktan uçarak makineli tü
fcnkle bir düşman kampında yangın çı
karmışlardır. 

Berlin, 6 (AA) - Resmi tebliğ : 
Şimali Afrikada mihver kuvvetleri 

İngiliz taarruzlarını püskürttüktf:n son
ra karı:ıı taarru1.a geçınislerdir. İngilizler 
3G tank kaybetm=sıer, bir kaç yüz esir 
vennislcrdir. Hav'"a kuvvetlerimiz Tob
ruka taarruz etmişfordir. 

------fl&.yı,ııw~--~ 

ERR 'J'EKZİJP 
Vaşington, 6 (AA) - Bahr:yc neza

retinin sözcüsü Pearl Harbonra Japon
lann yeniden bir taarruzda buluı,dukla
rına daiı Alman kaynrıC.ından gelen ha
berleri dün kesin olarak yalanlamıştır. 
Dcmistiı- ki: 

Hıınolulu ile dorrrudan doğruya mu
haberedeyiz .. Şiındıve kadar ornda sii
kfınrt hozulmmnışiır. 

lar bir köyü 
aldılar 

- *-Moskova, 6 (A.A) - Şark cephesinde 
faaliyet hemen bütün kesimlerde bugün 
mevzii kalmıştır. Sovye't birlikleri Kale
nin cephesinde bir köyü zaptetmişlerdir. 
Almanlar bu köyü istirdat eylemek üze
rf' bes defa taarruz etmişlerse de bu köy 
Rusların elinde kalmıştır. 

Berlin, 6 (A.A) - Savaş tayyareleri
miz Alman kıtalarının şark cephesinde
ki taarruzlarını desteklemiştir. Düşma
nın gerilerindeki iaşe depoları bomba
lanmış, bir zırhlı trene bomba isabet et
tirilmiştir. Deıniryolları tahrip edildiği 
gibi bir hava muharebesinde 3 Rus tay
yaresi de düşürülmüştür. -----·-------RUS YA H RBI 

(Baştarah l ınci Sahifede) 
Cenup cephesinin bir noktasında mes 

kfın bir yer etrafında Alman müdafaa 
hattını yardık. Almanlar 400 subay ve 
er ölü verdiler. Hava kuvvetlerimiz 
bir dü man tayyare meyadnında yerde 
bulunan 60 tayyareden kırkını tahrip et
mişlerdir. iki tayyaremiz kayıptır. 

Berlin, 6 (AA) - Resmi tebliğ: 
Sivastopol muhasara cephesinde düş

man istihkamları ağır topçu ve hava 
kuvvetlerimiz tarafından bombardıman 
edilmi!'tir. Cenup doğu cephesinde Ru
men - Macar kuvvetleri dü<ı.manın mün
ferit taarrll21arını püskürtmü<ıler ve kan
lı zayiat verdirmişledir. Volkhof cephe
sinde Sovyet taarruzlarını, şiddetli mu
harebelerden sonra püskürttük. Savaş ve 
pike tavyarelerimiz harbe iıdirak etmiş
lerdir. Dü"lman kanlı kayıp1ara uğratıl
mı"l, 22 Rıı~ tankı tahrip edilmiştir. 

Bahriye topçumuz Finlandiya körfe
zinde bir Rus denizaltısını hasara uğrat
mışlardır. Bu denizaltıya kaybolmuş 
göziyle bakılabilir. 

~~--""""""' ti .......----~ 

LlBYA HARB iNDE 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

üÇ 1HT1MAL 
Kahire, 6 (A.A) - Libyada General 

Rommel İngiliz hava kuvvetlerinin ara
sız bombardımanlarından SOnia çok 
müşkül mevkidedir. Şimdi üç ihtimal 
vardır: 

1 - Rommelin askerleri nüfuz ettik
leri İngiliz mayin sahasındaki köprü ba
şından cekileceklerclir. 

2 - Bulundukları yerde kalarak 
ümitsiz bir karşı taarruz yapacaklar
dır. 

3 - İngilizler teşebbüsü ele alacak
lardır. 

YUNAN HA VA BtRLtKLER.1 
Kahire, 6 (A.A) - Libya ve orta şark 

Yunan hava birliklerini ziyaret eden 
Elbelağ gazetesinin askeri muharriri bu 
teşkillerin sıkı talim ve terbiye sayesin
de mühim bir savaş kuvveti ha1ine gir
diklerini belirtiyor. Yunan uçakları son 
zamanlarda Roınel ordusuna iaşe mad
deleri getiren gemilere muvaffakıyetle 
neticelenen taarruzlarda bulunmuştur. 

(o-. - •- ııı- n_ ı_ •- - · - · - • ı 

! Kısa HaberlPr 
··-g--·-g-·-·-·-·-·-·-·-·-. 

RUSYADA 
Moskova, 6 (AA) - İranın Sovyetler 

Birliği ne~d!ndeki büyük elçisi memle
ketine gitmek üzere Kuibişeften a~ıl
mıstır. 

PARİSTE 
Londra. 6 (AA) - Rusyadaki Fran

sız lejyonuna gönüllü kaydeden P aris
teki Fransız ofis binası bir infilak ne
t:cesinde harap olmuştuı-. 

P RA GDA 
Prag 6 (AA) - Prag şatosuna kaldı

nlan Heydrihin cenazesi büyük bir sa
lona konmuştur. 

Şeref nöbetçileri cenazeyi beklemek
tedirler. 

Yeni vali muavini Haydrihin cenaze.>i 
önünde eğilm:ştir. 

NEVYORKTA 
Nevyork, 6 (AA) - Dün gece ilk 

defa olarak Nevyorkta karartma talim
leri yapılmış ve şehir baştan başa ka
ranlıkta kalmıştır. 

İTALYADA 
Roma, 6 (AA) - Bir İtalyan - İspan

yol muhtelit ticaret heyeti 1943 _ 1942 
seneler inde yapılacak ticari mübadele
ler hakkında bir plan hazırlamaktadır. 

Amiral Fran~ada yiyecek kıtlığı oldu
ğundan, Lavalin birleşik devletlerle mü· 
nasebetleri muhafaza etmek zorunda ol
duğunu bildirmiştir. 

BİR TEKZİP 
Vişi, 6 (A.A) - Havas : 
İngiliz r::ı.dyosu Diyeao Suarez bölge

sinde :kr Japonun görtlldüğünü ve bun
ların öldürüldüğünü bildirmiştir. 

Madagaskar asker! valisi haberi ya
lanlamış ve Madagaskarda j apor.. askeri 
olmadığını tebliğ etmiştir. 

--~------------"' man denizaı~ısını 
b·r ital. an subayı 
idare ediyor .. 
Vasington, () (A.A) - Öğren.Jd:ğİlh' 

göre 27 mayısta Knraip denizinde hil" 
düşman denizaltısının batırdığı İngiliz 
vapurundan kurtulanlara hücum ederı 

geminin bir İtaly;m subayının kwnanda 
ettiği bir Alman denizaltısı olduğunu 
söylem:şler ve mürettebatın Alman ol
duğunu ilave etmislerdir. 

JAPON DEN,ZAL TILURI 
- - -*·- --

Hindistanla ln-
gilterenin yolu

nu kesecek 
- *Japon bahriye söz· 

cüsünün IJazı 
mütalaaları .• 

Tokyo, 6 (A.A) - Bahriye sözcüsü 
yüzbaşı Hiraide Japon denizaltılarının 
Diyego Sua:rezc yaptıkları taarruzun 
tafsilatını ancak bu denizaltılarının üs
lerine dönüşlerinden sonra bildireceği· 
ni ve o zaman torpillenen İngiliz harp 
gem:lcrinin akibeti anlaşılacağını söyle
miştir. 

Sözcü şunlan ilave etmiştir: 
•Japon den'.z birliklerinin Afrika 

kıyılarında faaliyeti İngilterenin Hindis
tanla hayati olan ~ünakşlesini kes~· 
cektir. Sidneyc yaptığımız taarruza g~
lince : Avustralyaya mukavemette ıs
rar ederse ne gibi tehlikelere maruz ol
duğunu ve Amerikanın yardımına ne 
derece güvenebileceğini görmüştür. 

Amerika Mercan deniz muharebesin
deki m::ı.ğlubiyetini gizlemeğe çalışmak
tadır. Avustralya barış isterse Japonya 
ona yardım etrneğe hazırdır. Fakat barış 
istemez mukavemette ısrar ederse u 
zaman onu ezıneğe kafi vasıtalara ma
lik bulunduğumuzu anhyacaktır. • 

~--~""""""tl""""""~~~-

HARP VAZtYETıNE ASKER 
GOZlLE BAKI Ş 
(H~tarab 1 inci Sahifede) 

karşı kullanılmaktadır. Bir kısım Lib
yaya, bir kısım da İng:Itereye karşı kul
lamlınak üzere ayrılmıştır. İngiliz hava 
kuvvetleri dünyanın bir çok dağınık 
yerlerinde bulunmak mecburiyetine 
rağmen A vrupada hazırlıklarını tamam
lamak üzeredir. Bundan evvel bir avuç 
İngiliz av tayyaresi, Büyük Britanyads 
Alman hava hücumlanna karşı koymuş 
ve İngiliz sanayiini harap olmaktan kur
tarmıştır. F akat batı hava cephesini 
kurmağa muvaffak olan İngiliz hava 
kuvvetleri henüz Alman milletini sulh 
istemeğe mecbur kılacak dereceyi bul
rnamıştu·. 

Rusyaya yardım için kurulması dü
~ünülen ikinci cephe yerine başlamış 
olan hava taarruzları şimdilik: Alman 
hava kuvvetlerini doğudan batıya çeke
cek mahiyette değildir. Bu taarruzlar 
gece yapılmaktadır. İngiliz hava kuv
vetleri Almanyanın en mühim endüstri 
şehirler!ni ve münakale merkezlerini 
hedef seçmişlerdir. 

İngiliz maksadının Alman hava erkını 
harbiyesi için gizli kaldığı söylenemez .. 
Elde edilen neticelerin fevkalade ve za
manın da elverişli olduğu görülüyor. 
Fakat bu doğu cephes:ndek.i yaz hareka
tına doğrudan doğruya müessir olamaz. 
Bir çok Alman endüstri merkezleri ta
mamiyle tahrip edilmiş olsa bile yine 
netice ancak yaz sonlarına doğru hisse
di1ebi1ecektir. 

İngil:z taarruzları gece yapılmakta
dır. Eğer Almanlar da gece kütle halin
de av uçağı kullanmak yolunu bulabi
lirlerse, o ıamnn vaziyet değişecektir .. 
Gece baskınlarında avcı tayyares~ kulla
nılamıyacağına göre cephelerdeki avcı
ları yerinden oynatmağa lüzum kalmaz. 
ALMAN MİLLE9I'İ VE TAARRUZLAR 

Alman milletinin , İngilizler tarafın
dan idd:a edilen büyük kayıplar karşı
sında telaş göstermemesi müınkiln ola
bilir. Fakat halk kendisinin zarardan 
kurtarılmasını ve bu mümkün olmadı
ğı takdirde düşmana ayni şekilde ıstmı.p 
çektirilmesini ister. İngil!z milleti de Al
man taarruzları sıralarında bunu iste
m.işler, fakat kafi derecede kuvvet ha
zırlanmasına kadar beklemeğe mecbur 
ka lmı!';Jardır. 

İngilizlerin gece taarruzlanndan şu 
neticeler çıkarılabilir: 

1 - İngiliz hava kuvvetleri gece bir 
anda gerek malzeme ve gerek personel 
talimleri üzrinde büyük bir gelişme 
göstermiştir. 

2 - İngiliz havacıları büyük kuvvet
leri bir sahada toplamak kudretini bul
muşlardır. Bu, zaman zaman Almanlara 
ağır darbeler indirebileceklerine delil
dir. 

TANK VE TAYYARE 
Libyada ordu ile birlikte iş gören İn

giliz hava kuvvetler inin kullanma kabi
liyeti müsbettir. General Kaningham 
mihver tanklarını hareketten men için 
tayyarelerini acımadan hareket etmiştir. 
Tanka karşı uçağın üzerinde bulunan 
nisbeten küçük çaplı silahları tesirli ola
nıaz. Fakat tanklar da, geriler:nden ge
len ikmal ve sarnıçlı benzin vasıtaları ol
madan hareket edemezler. Kaningham 
bu fedakarlık sayesinde düşman takla
rını duraklamağa zorlamış ve bu başarı
yı elde etmiştir. 

HAVA KAYIPLARI 
İngilizler ikmallerini Lihya:Y a çok 

uzun yoldan y::ı.ptıkları için bu tayyare 
zayiatının ne kadar zamanda telfifi edi
lebileceği sorulabilir. Fakat İngilizlere 
göre mihver Libyada son muharebeler
de bin tasıt k::ı.ybetmiştir; çöl hc!rbincle 
ta!';ıl \'asıtalarmın kıymet ve rolleri pek 
bi.iyük olduğundan Kanin"ham <la hava 
kuvvetlerini yerinde sarfettiğine hük
p1etmek icap eder. 

Libyadaki hava muharebelerine Mı
sırda yetiştirilen Yunan tayyarecil<'d 
de iştirak etmişlerdir. 

1 HAZiRAN PAZAR 1.941 -

Ifltlli Şef 
1 Ankara Halkevinde 
açılan lngiliz kültür ser· 
gisini ş.ereflen·dirdiler 

1 
Halkevinde düğünü yapılmakta olan 
bir subaya da iltifatta bulundular '• 

1 Ankara~ (H~su~;::.:~ümhurrei-:-- İNGİLİZ MÜZESİNİN AÇILIŞI 1 
§ siıniz Milll Şef Inönü bugün ôğleden K § ~nra yanlarında Maarif vekili Hasan Ankara, 6 (Hususi) - İngiliz üni- ~ 
§ Ali Yücel bulunduğu h::ı.lde Halke'\."1.n- versite ve okulları müzesi bugün ~ 
S de Britiş Kavnsıl tarafından açılan Halkevinde açılmıştır. ı • 
8 sergiye şeref vermişler ve izahat al- Sergide maarif vekili, İngiliz sefa· ~ 

I
R mışlardır. rethanesi erkanı ve maarif erkfinımız R 

Milli Şef Halkevinin diğer salonla- hazır bulunmuş ve Hasan Ali Yücel'; 
rından birinde düğünü yapılmakta bu münasebetle demiştir ki: ~ 

1 
olan bir subayın davetini lütfen ka- •Medeniyette ilerlemiş olan millet- ~ 
bul buyurarak yeni evlilere iltifatta lerin müesseselerini bilmek ve tanı· S 
bulunmuşlardır. mak biz Atatürk evlatları için deği~-

Milli Şefimiz b~are fen fakültesi mez bir vasıf olmuştur. Bugün bura-

1 
için hazırlanan projeyi tetkik eyle- da İngiliz okul ve kültür hayatından 
mişler ve izahat almışlardır. alınmış nümunelerle vücuda getirilen 

Konya, 6 (Hususi) - Milli Şefin bu sergi bizim için bu bakımdan bü-
Konyayı teş!ifler!nin yıldönümü bu- yük bir kıymeti hfüzdir. • . 

8 rada törenle kutlanmıştır. Hatipler Sergi okulJara ait bir safha ile ln-

§8 milli Şefo sarsıhnaz bağlılık ve sevgi- gilterenin şöhret almış manzaraların-
~ ]erini ifade etmişlerdir. dan mürekkeptir. 
ir~~JCCCCCCCCCCCC~DCCCCCCCıCOOOGCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

\ e rgi zamları dolayısile çimen
to f iatları yeniden tespit edildi 

·- .. , .. , _____________ _ 
Ankara, 6 (Hususi) - İktisat vekAle

tinden bildirildiğine gö~e fevkalade va
ziyet dolayısiyle bazı vergi ve rüsumlara 
yeniden zamlar icrasına dair kanun mu
cibince çimento resmi yüzde ondan on 
iki buçuğa çıkarılmıştır. Bu suretle 
Portland çimntosunun dökme fiatı 23,25. 
Süpersimentin 26 lira 43 kuruş olarak 

tesbit edilmiştir. 
2 - Bilahare kapları iade edilmek 

şartiy le jot, pamuk torbaları veya k8ğıt 
torbalar içinde Portland çimentosunun 
fiati 26 lira 32, Süpersiment 29 lira 4l 
kur~ olarak tesbit edilmiştir. 

Çimento satışına ait diğer hususat 
evvelce olduğu gib aynen bakidir. 

Istanbul - Ankara 
ilave treni tahsis 

arasında bir 
edilmiştir 

-------~--

Ankara, 6 (Hususi) _ Ankara ve ls- ri munzam birer gündüz treni işletilme
tanbul arasındaki nakJiyatı karşılamak sine karar verilmiştir. Bu trenlerin 
üzere 9/6/942 tarihinden itibaren Hay-
darpaşa _ Ankara arasında Salı ve Per- ekspres farkı alınmıyacak, yalnız yolcu· 
şembe günleri, Ankara - 1Iaydarpaşa lar işgal edecekleri yere göre bir kupan 
arasında Çarşamba ve Perşembe gilnle- ücreti ödeyeceklerdir. 

Istanbul~a bir cfnayet 

Bir kömürcü gazinoda 2 
kişiyi kurşunla yaraladı 

İstanbul, 6 (Hususi) - D ün gece Sir
kecide V ez.ir bahçesinde kanlı bir vak'a 
olmuştur: 

Aralarında eski bir husumet bulunan 
üç Çatalcalı kömür tüccarı arasında bir 

kavga çıkmış ve kömürcü Ethem adın
daki adam karşı masada oturan kömür
cü Ali ile Hüseyine tabancasiyle iki el 
ateş etmiştir. Çıkan kurşunlar her iki 
hemşerisini de ağır surette yaralamıştır. 
Suçlu yakalanmıştır. 

Ankara• Türkiye boks birincisi oldu 

Ankara, 6 (Telefonla) - İzmir bok
sorlarının gelmemesi üzerine bu gün 19 
mayıs stadında Türkiye boks b!rincilik
leri Ankara ve İstanbul takımları ara
sında yapılmıştır. Ankara boksorları 
üçe karşı beş puv3nıa Türkiye birincisi 

VNiVERSi'J'EDE 
Döçentlilı imtihanı 
İstanbul, 6 (Hususi) - Ünivexsitenin 

tedris kadl'osunda münha1 bulunan 22 
döçentlik için bir imtihan açılacaktır. 

--~~~~~·~~~-

Avustralya ıelJliği 
Melburn, 6 (A.A) - Avustralyada 

Müttefikler karargahının tebliği: 
Rabooda tayyarelerimiz liman tesisa

tına akınlarında yangınlar çıkarmışlar
dır. 

olmuşlardır. 

Müsabakalardan sonra Beden terbi· 
yesi umu mmüdürü general Taner bok· 
sorlara hediyelerini vermiş ve kendile 
rini tebrik etmiştir. 

ALMANLAR ıs GEMİ 
BA'J'IRMIŞLAR .. 
&rlin, 6 (A.A) - Alınan tebliği: 
Karaip denizinde ve Antillerde108,00I 

ton tutarında 18 düşman gemisi batırıl
mıştır. Flandrda torpillerimiz bir topçu 
döellosunda iki düşman top çekerini b::ı.
tırmışlardır. 

-------~~------
B. LAVAL 

Vişi, 6 (A.A) - Hükümet reisi b:w 
Laval dün Parise gitmiştir. Yarın döne
cektir. 

BUG U N 
l\latinelerdcn itibaren 

HARiKULADE -1·1· NEFiS 
ZEVKLi ~ HARiKA 

1 - Almanca sözlü 2 - İngilizce sözlü 
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K AD 1 N KELEB E K 
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