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Biraz 80nra dala bir kaç adamın tır- mn tbıeabıııle bir .:ok ..,,...ırı.nn ytlk- -~~~emir .. .-,. •ı' ';t•. • ;a,ı ,... • l lcba 

mandılmı benim dolnı el- 8eJdili fark olunQJ'Cll'du... ~-.- ....- u-;· ~ _. ..-•~- d il 1 .... U ...,_ -.. bı, .... ._ 
Cfikl.rial .:i.tan a~~ d~m Ben hizim abderi. ancak1armm r.ne dündm itihann.~ çıkanJan .._....._nm• wı ıp,...._..e .. ~f/_.. .,.. .. Ilı 11._ _.., - •': ..... •• 
ve o dakikada hiaettilim korku bir kat lbeıriDde yii.belen hilal ipretinden ve elnnek1ere yüzde 25 nisbetinde arpa ka- Deniz "'8erl SOf N81 lla•ıl'fa ıll&.. • ...... _. ........ 
Uba arttı. 1mmmh, ~ renklerden aeçınipim flllınlmala beşl•drmpır. Mz A .,.ı it ,.... Sak-

Bim &eçince yattıjım yerden yirmi Aman yarabbi!_ Ben §imdiye kadar L-~ ~ daima ayni ~~-~u- 1~~ .~al>o~,:a~;;:~k 17· ~ çif8 ~~ -~':t~::;':! il hvla • 1 si 1 .. •• • • ....... 
adım .... 9lah1a aç adamm birdenbire bu bdu bilJ'Ok QçGde bir iman kala- - edilere .. tek tip ekmek ~&&a· -.-- 1 •wwu r• ve e- ~ wqw a-' ~·· il Itri 'I • .. eı aw .... h-
belirdilinJ farkedivermiyeyim mi!.. ...,.,.., q bir ,erde. böy'1e toplu ola- c:akbr. nizciler bayramıdır. Bu münasebetle sa- deniz ftlibMn, prPJer aramnda milla- ... a; , - ...... it ır • 1ıılr 8ıin-

İ§te o vakit tutuldutum korkunun de- rak l&'mllt cleil1d'- llereidlbık muJı.. BUODAY GB'l'IRILDI bahleyin Ctlmhuriyet meydanında me· baka, yola mimlwblan da yaplrek, 
0 
.. ._.. _. , lılr W .ı.na 

recı.iJıi fimııli Dm.da ~ mulüe- reb-inde .......... bW,.lık bunun Dün İzmire t• ton buğday getiril- rasim ~.,ıaca1t,. ijlılclea __.. da Kar- hnnanlua hediyeler "NriJecektir. ,... 
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lılr Ah J ... • .. t. 
dir .ıaımrmll• pnsı bdar W., deiPdi Her iki ordu- mipir. llülhüattan abn alman buğ- şıyakada deniz mU.Walan twtip edi- Aynca gOndOz ve aece iPn dllüs el- ... 
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Kaqunda duran bu adamlardan ken- nua da kat, bir hayat ve memat ımsc. da,ylar ve arpalar da peyderpey getiril- lecektir. lenceleri tertip edilrnipir. .... t' fi ınl hı 
Ciimi gizlemele muvaffak olamadıimı cleJMine liriftillnl •ftflll o sarada aldı- mektedir. 1-.e ve o& müdtlrleri dün COMHURiYrr MEYDANINDA DENİZ tşçtı.ımt SOFRASI • 
için on11ır da beni 9iirmllfleıdi.- içlerin- lı ~ tekil baa bt'I bir aarabat- Tirede tetkikat yaparak akpm üzıeri Cthnhuriyet meydanındaki törene sa- Dwlet limanları amma mlWilrlOlil t. 
ilen uzun ..nııı biriai beni yanındaki le anJatmıpı... şehrimize dönmüşlerdir. Tireden &ıil. hah saat onda bütün denizcilerin iftira· mir tuhe.i tanıfwMeıa buciln aAleYln 
~ lliiatererek : lılemlak _..ırlerinln bepm de yalız mo.leld hafta içinde lnilhim mikdarda kiyle başbmaeaktır. Çelenkleriyle b:r- 1-ınm efbw ~ .. .,ı.iw ıWd ı...-... f 1111 1 

- Şu lıurma alacmm dibinde birisi dinç adanı rlkip olmut bulunuyorlardı. bulılaY aetirilecek& likte tören mahalline aelecek olan de- tıe:.....;' 1Jir itçl ..._ ~ ..... m illa il. 
:!ı::a:~ diye haykırdı ve sonra bana = :.;!:::. ~:..~:: --o~- = ~~tat=ı:= Deniz lgiJeri hep 1Jir anda yemek - Bir ••• ..., , lll 4 , • w, Wa-

- Bey, arbdafL Sen kimsin? Bura- iflemeli, süslü eprlftin Uzerlerme ku- YA lf A 11 J, AR marşuu çaldıktan IOlll'a Kabotaj ı.,n- cekJırdlr. nan tatanbal tlnl•enlhıll proleelr1erln-
C1a - için ya~cmwı? _ rulm\lflar, bayvanlnnı ala sola doğru ll.AMPI ~cıuroa mı hakkında muhteUf teşekkiiller mu- DENİZ GEZlNTtst den A. K. Mollnvralb din halum --
.. tUıaleıtn tltrkçe olarak 95,rlenilme- milteımdiyen sllril1orlardı. Ben u~k- Verem Mücadele cemiyetinin Yaman- m sdkri tarafmclan atiıylnler wril:t- Bu ııce mt 21 de limaa dahilinde lonlannda clnai)tz ed..._tmda -.b 

• ._.o....._. dellıı lJir ~.,. tan mızrak~~ kıl~ parıltılarının şı~- lar kampı cumartesi günü açılacak, isti· cektir. deııiu:iler armanda Wr clenla gezintisi mevzulu bir kanferw .ennif. -.kin 
YiDdirdl. CWenlerin TUrk eWuluna ildi- ~k. çakar_ gıbı ani zıyalar husule _getı~- yenler pnarteıi günü kampa çdanağa DENlz YAIUŞLAlU yapılacaktır. bir kütle tar--. aMka De dlalen-
1811, ..... için80Ukbıı!Wlnm vece- cliiini ~ Ve anlıkta hır bır basl caklardır "--~-- * ..U.tiı 
wır= m1ıı1ea ....__ etllm. l'llla1d- tabanca winin ortal1iı inlettiğini de ıya · vpıaen sonra sut 15 te Karfayab y · da ~--ili& .-...md mizah• 1 

---. d rd Kampın iaşesi için lüzumlu maddeler BaJbıvl &dinde deniz yal'lf1arma 1-fla- KONl"BRANS ann c.uıs e 
~~ -nı::: = u~ =:enu11e henDz b:apnış de- u.ı,e mtıdilrlillUnce temin edilerek ce- nacaktar. Deniz bayramı mUnaııebetiyle bugCln adb konferam1111 nrecelülr . 
• , ıııı.r ftldı. Bq1armc1akl keçe kU. iildi. tki ordunun vaziyeti ilk elleşme ta- m!yete verilmiş ve bunlar kampa ta§m- Yapılacak müsabakalar ....-. 100 saat l'l.31 da Balbvi alonunda Ata&ürk HARP llZf lfPPllE ISm 
WaJua anJarm ttlrk oWukJmmı bana bir olunan iptlcW temuın daha yeni mı.~. metre W"'-t, mt08ttl ft lmd+leına U..S tarih llıetnlenl B. MltMt OhılhV a 1 ~ 11 
bt'I Wr mite anlabmitı. Birdenbire başladıiJm a&ııeıııwkt.e idi... Verem Jılücedele eemi~ idare he- ile ftO mell'e ı.,rak yanp da vardır .. cak tarafmdaıı •Tilrk sulan. ve bbotl.t• GOZILE BlllS .... ,...._ rn .. plencB- Şimdi ben ne yapmalıydım?.. o da- veti kamp için gündelik bir yemek lis- D&t tek halle tekneleri, 3 ~ halk tek. m8ftUlu. lllr km6nws ......... ,. 
ita ,erden nn.tJl Mr -ıe cnap ftl'• kikada lna1uadulum mevki harbın cer- •esi ıı.miaınışbr. ve l'Wstfııden llmra pllrtmekte oWu-
ilm: yan ettill ,.,-.. oldukça uzak bulunu- Kampa çıkacaklar muayeneden geçi· p• t artbrm la 1 ft 11 - IDllla ........ Kan-

- ....... llhi hlr 'l'Urk ubri- yordu... rilecek 'ile alacaldan kartlarla kamp~ ıya anın ceza• taıaDID ~-· ..... h9aM Kan-
p... .. Kıtama iltihak etmek azme yola Ben 1'mubttem claimm etel~. bu gireceklerdir. Kamp Ucreti her lfln için tara ile ..w1 ar •tı bma1 arulde 
ıgalıımlfbm. Çok yoruldum. Bunda hlraz daim ıdd'tlerbaclea Mrinl tefkil eden c;adırda 300 1wnq, buab1arda 350 ku- m-.....,. Wmntt ldı '111 mtph,or. 
4fhtleatııoıwa... afak Wr tepain belinde bulun~- ruştur. ''G 1 •• e .. Kanal llbl bir mani mevcut iken bun-

Arbk ldç tttııhe ,ok ld Allah ..... dum. 'Baalımdulum tepenin apiısmda., a ome muessesesı mu- dan faydalamnl)'Uak bunun batısında 
leyba up""tım ftklt a1mmı topıafıt muluarelMıaln tberinde eeryan ettiği ge- JI A D 8 °. f J bOyQk bir muharebeyi kabul etmek ha-
b:rank ettllbn duaları bbul buyur Dil on ~ ve Wra llecle de ar- .. _., O _..... İ talı ,n,ı görlnOne ele ceneral Ohinlekin 
mUflu. İfte yamma aıelen Tllrlt ~ ır.mı benim bulundulum tepeye dön- Kv•vR GE• •aaı.D d •• •• d.. h k A ld bizim 1>ilmedflimJz aebepJer 7Battn•• 
ı.n hmr li'bl lmdaı'""• ~ dilrmi1f bir ~yette olarak Osmanh Sakarya vapuru diiıı limanunıza bir uru un ma um o u bu mUhim karan ftl'llÜf ........ llıtlmall 
Bunlar beni de aralarına abmtJar ve ordUlu mevki alımt bulun11JOrdu. O. parti Zero :. Diz kömUril getinnl§tir. Bu de vardır. 
ailpnan memlebt1erfnde olan biten ı,.. mulı oııluunmı karpwıda da Memluk- kömürler fabrikalara verilecektir. _ lrlıarm .Jın1 ~ ~ ~ J'~ ı.. 4-lr Wet- tophma1r IPD on1qlh- 1ır uıf 1Mıllamıt1ardı- Sakarya vapuru ikinci seferinde kok ..._ • • .__ • 94 km prkm .... ~ı tQia - -
tm aynhqlardı. Şimdi ftZffelerinl bl- Omwıb ordualle aramda hiç bir hail kömürü getirecektir . J •M ...,,,. ~ ..... t .,lft ...,. cesCI Hrece., .. ~ mıtı'daa nıulm.btti lmıla .... 
Clrmll olcluklarmda Kahin &dinde o1madılı ~ isteseydim hemen daldan 0 ..... 81 ldlo ~ M ............ ........ lamamıştır. Fakat daima ileri.re ablmU 
............. Tlirk ontuuna inerek bizim tanla iltihak edebilirdim... •- . hınile hareket eden Bommelia ..,_u tllll:it·-•ıa_.••• :-,. 9*111 1'ahmD- - etrıuot - • ..,. GedlllU .............. Devletçe telllit edilen 75 kunq fiyat him eylemlftlr. Buna göre suçu sabit hasebUe bu meydan muharebell - an 
,.lar4ı. Apl n.....ta .: pnlmet ym .... _... ............... fevkinde 92 brutta pmnuk Yl'ia •ta- g&illerek s.ım::on Gom= = sene beklenebilir • 
......... • ell111M l'!Çiıtulf)ecll. Be- Orta mektep merwı1arından bir ço1u rak n kurut aw-inden almlf liW.., mGddet1e alır_:~-- _ ~ A•Wl'CMMW nnAaw• --L-111· • 1 - .... •1....ac La- ___. ..... ,.__.__ ....rn Gu pus cı Wll! -~ -.... &&· - -
- ' 

1
• ,. --_. 1 Wft!rrelt) .--... _._ ~ .. -..- · .... ,... ,,.._ cailılel mtlı•1111I 1_ --·"' _..,__ ..fJMf _._ .. Gomel G-... ava 

to1t Anp ae.n da ftldı_ re Bava kurumuna mUracaat etmekte· mildtlril B. SeJ..non Gomellıı dlnnG ~ a--~ ı.....- m .,.._, Müttefiklerin Kwn eWen calı _. 
Tllrk akmal.n yaam IJ1dikten mn- Bu 1aw 11 ..... lMl clüJaruyoni- dirler. . prbtlnin de malm w mlteseJsilaı ıne- mak için bOtüa 11.Jnt1ıri edıt: .a.... 

n aranmda tatlı bir komıpna ..,_ et- le .._ tııllıılt ............. Yeni muahede Müracaatlar tetkik edilmekte ve genç- methut halinde tutulduiunu yaımqtık. suliıetiae karar verilmiplr. Mthbme olduklan ..... ......._ ~-
DMll)ıt ..... Ben a.ı.s-. .,.mlıktan De,.,., a 8all'Jıet MlkllmetlDiıa emrine ter sıhhi muayeneden geçirilmektedir. lılilll bnmma malıı..ea db öi1e mMtafl_ hQlrmım • tdwrle illa_. ~ 1ı11aft1a 4ıı11a ._.. ilah. 
ma .au- >•blı lfleR 8lr cmlar- eneDd • mtı,. lnldla llrabk kredi 0 nktl bu daYQı lıitba:dıt w bıaıma tı.f- h da suçlu,. talmll ..mı 'ıtlr~ nn1ua m.,.ı.ı verwk. Ma ...._ 
iloıı - -1umat oldun. Ynuuuı. U.-1ıııııtlulo,- lld ıııl9ouler- .El dofı_....._ · "'_..., mulıuelımDl ~ ,.:C =: t:.1:::: =a!;"...; b6- 11a llnbk 1ı1r- - .__ ft»M lteırıı,......,_ Y ağh tohumlar ve zeytinyağı iti ~ ~ ~ Mrlh 

Ve fDrMhvda ,ola fdmıü flmdlye 8 El dokuma tezgthlan kooperatifi ta- Bartum yollanndta ve mft•Ma ola dL 
-- kendisinden bafb Jalç bir fatihin, 0 a ıoafınden imal edilen dokumalara Fiyat T f k •er biltila Yoliardan sevkecldme}tedir. 
hatta lllıımder ve 'l'bfıur libl en bUyilk ~oyma hakkı Ticaret Veklletince Fiyat u•• cc a at B u tayyareler aklll gibi vapurla cleld. 
cflwtcldmn lale aacmela c1111et ede- 1>z011 Mürakabe komllyonlarma veri~ ve ar memnun, hava yoUle kendi keııdlleriue lfıma ... =' ~·ib1r ~!tı: 44 M. lmür O. 41 47 bu hususta •IA1rdmolua dün tebligat ya- liyorlar. Ve J'8Pl)an bir hwı. a&e 

lııqtabqabtetmfpl.Budaktbdallı. 201151t1.....a T G pılmıştır. o çuval sıkıntısı var... ~ır:.h:;.~~ı:r= 
.... but~ BnDne aa. ;,ak

1
""'"' 11o. 1 - F~ .. .a KARt'U t.a ..,, .......... • ı' 111ieü ~ _. 

UDUyonıU- Jfo. - ...... harebeefnde .... aım.Jan mtbnJdıa.. 
Aım.e.ı.r. -.. ~ • lahatı 110. ı a BIDIBK ~LlllfL.AR 4ür. a..a mabbil A1mm lh•wn. 

Twpt nlaln anı.thlrltrma tamamlle lfo. lt 47 Ömer oilu Şuayip Serbeden ve Şlk- J,J ••BdeB lfllfl• ıa için -... nılı-..ı ..... .W.IJlmm .. kmn...,ı '* ai.I W. mutabık 1nılduiua lllm. orduyu tekrar 1fo. U 50 ril otlu u..n Dalman imılnde Od kiti ._....._.... ldlecelıee me etmek 19in diler' Cllllıel.._ ta.r-
1»v1am...a. tl:Dn ı' f! arı.de ya- tedarik ettikleri kendilerine ait buhnı- ....... -,--•IW'fl• ........... 19 raf ed.WJ.eıii hava kunadtriDl llmr 
~ endıt 1'r udmun::. Dil ,,::t m ._ U,. • 30 mıyan hrtJar1a ekmek .ıchklan iddia- 941 yılı ve daha evvelki seneler mah· depoya konulma usuliiDUn tatbiki Wm- Mtlı r' ' == • .__ •• 11 • 

J ... •..: ~ llh!"d- - _,..... oiyle tutulm .. "" ~ -..-. Suli1 ~tohumlar-..... cllln :rudı- ...-. ~ - - -::..._ ~=·~-'- --~ "--LO ~- 118:- Uamnl ,--. di.r tmm prtlar dabllinde serbest 1makı1- bildlrilecektir. _. --- uu- .--
.. &an~.._. 11 

.eziyordum. 124232 kilo Zeytinyaiı 37 37 • · alnaJı tacirleri etmittir alacaiını bu Ufla deiDle bda rxü 
C1a °.::.. ~ = =-~= 40 p Sısam 50 50 51 0 j z J, j 
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' - ~ Wccar bu maıı::rbest ~ ZEYTİNYA~I tşt • hafta içinde ı&mek kabil o1ab0ecektlr. 
cunlukJanm ~ s-ra tekim .a •• .a BULUNDU yasada mUnuip fiyatla aatahiJecektfr. Bir buçuk aitten yabn asitli zeytin ALMAN - aus BABBt 
yala 1m:ralmak IÇla daim darutunclan p11tAllMUWll111tllllllntnn11111111n1111n111111~ w .a Yalnız limdi1ik bir ıukmb. bat ıöstermit- yal)arm fabrikalara teslimi meeeleslnin Alman _ So.,.t1er ha.w.e .-Baee: 
... • ...... . Ankara RadyOEto ~ AlJpaşa n;ı~anmda uhfreci Basan tir. doiunfulu yeni wıalyet tudur: Almenlu sm.topalu bir an ewel. Aı::. ,..... aeWik. AklDl"m bot E oilu Htt.eyinm dilkkAnmda 800 kilo v- Ellerinde 9ü ve daha evvelki )'Jllar Piy••mmla Adeta hiç zeytlnyalı JOk- 8f9lnaek IPn, Rmlr da ~ ..... & 
atlardan Hıldrı beni de ~- -: BUGOllO IE~DIYIT ! pa bulundutu fiyat mcıı:-ube memur- ınahsulii yağh tohumlar bulunduranla- tur. Bu ya.len ele gizJi elde palıah fi- memek .. ı.tltla Nt•deril• ~ 

Şimdi dm:. ku"8tli Arap atlanmn - 911 : lan tarafından tesblt edibnlt ve BU.. nn ihnıcat bat kmıtrolörlUjüne b1ıf vu- yatla rıeytinyaiı latllmaktadlr. lar. Sovyederia 18 .....- K-.; ~ 
&zerinde, çölde ._ ,.ı ll)a bir imla, "''"'*'""tft111mnn1tllftftlftlilnttlllnn111nnm yin tutulm~. nnk çuvallanmıı oJarü bu mallanm Ejer Ayvalık mmtak+smdan 1zm1n adwna Mke pbrma ...,bltJenaia 
Mısır istikametine dolra ...,..-dak... '1.301ıograın w memleket saat ayan, Kestane ~ Murat oilu Sil· mUhUrletmeıeri lizmı gelmeJctedir. Tüo- bir bu9uk Mide w.r .,t1nya1ı 19t1- akim bıraJaldıiw Alınanlar biWlrm't-

BiltQn pce ıolumma clenm ettik ve 'l.33 ldıilk: RadJo saJon oıkmtnsı 'l.45 leyman adında biri on bir çuval arpa car elinde yalnız sasam olank _.. tıon rilmezse bir buçuk asitli .,.tinyailan- lerdir. 
ortalık ~ .... whlı bir sanda Ajans haberleri 8.00 MUzik : Radyo sa· gö«irdOIQ sırada tutulmuştur. ınal bulwıduiuna göre mf ppmJar içia nm kiıa.u 1Jir buçuk, iki linMbm atd- YABALI AIMAW snun• 
1IZaktan farbutlbnia tlın.mJar x.ım.. 1on orbllbw 8.11 - uo Evin saati 12.3o aoııuıuı.- 35 bin kadar çuvala ihtiyaç vardır. Pi- mamm I& yummak icap edtcektlr. Laedra ...... wrdiil bir haı.. 
~· yaklastılunm bbe telıttı Ptıopoam ve memleket sut ayan, 12~ Hal, ......, ...... )'alllda bu mlkdmda çuval bulumnachp. A1lbdarllr en • t19 aside kadar rlfn, alır pnh halm..ın Aı..a Oıllp.. * Müzik : TUrld1ler 11.45 AJlm baberlerı lıldl&la ~ na göre bunun nasıl temin edileceği bi· olan zeytinyaiJan satışının serbest bı- ...,, zıdılm. lnailiılıeria bna • rr'w-.... ;~..-.-Sulm ~~~le -~cı'!...~~ 13.0I - WO Mtızfk : ş.la1 ~ve Ulrkfller Halka tevzi edilmek üzere villyet ]inmemektedir. Bu mallar için çuvalsız ralolmasm• istemektedirler. dımanltrmdaa kOl1Wk 

1
.•±=d91e 

&uual'""""lr .,. .. _uu, _._ ·-....- 18.00 Propam ve mem.e&r• mt a,yM'l, • • • • Baltık deniziad.ki ~ JPM·- ve-
..... ......., ülmm •klerindekl 1803 Müzik· Radyo dans Mu.truı lS. emrine nil, mıh. mpat çıvm ve Glilln O kilmipir Emh ıurette Janh ola IMı 
..,.. ~ bhW6 prpqır bir vul- a· MUzik: Fud heyeti 19.30 Memleket ~da kuD~nd•n çi9ilerdm bir ALlllLIRI G RE iVii KlllRISllDI pminln °bu ll"'Lnda tamiri mAmkAp ol-
~ ı..._ıftum... saat ayan ve ajana haberleri 19.45 Ko- partı gönderilm~. (lllıttanfa ı 1ne1 Sahi(ede) (.......,. ı lael Slbllede) madJiı da bildirilm1pir. 

eiıaya bdar beni l9tirmlt olan attan (Kabotaj Deniz bayramı mu~ Ticaret odası Uzilm kutulanna konu- · - ----------· indim w akmcı1-a ıtl tımıllm ettikten. n~ti le. ) 19 ;; lılUzik . İsfahan ma- lan çivilerin ne suretle tefti edilecell- J)Qpnan•n kup hlleumlan p(lskU.rt81- cak ve Çörçil Udncl lla mtbakerelere 
'-na ,...klan ~ ft ~lkten ::ınm' .:. ..... 1~- 2015 &d,o guetes1 ni tesbit edecek ve bir liste hazırhya- m"tff'r. R umen tepOlerinin de destek· iştirak edecektir. ~ itimatsızlık 
6tGril Ma" • fııtelddlrde bulunduktan n ,-~ • .. caktır )edikleri bir hücumla Sivastopola hAkim takririni huırhyan muhafazakar mebus 
llOlll'I Na ederek hemen bu insaniyetli ~Uzfk : ~~~= J>;ö · ----oıwww- Takum tepelerinin zaptına .imk&n hAsıl şimdilik ancak 18 taraftar bulabilmiştir. 
whr'aıa 7-mcln aynlda. Şimdi _. marp . ZABrrADA olmuftW'. ÇÖRÇİL 11UKOJı1Br1 
aman • ddnel dıla oluak ~ bir MOzfk : Beraber w1 ve prkılar 2130 Önemli savq uçakları teşkillerimiz D~ 
-. nt ıde ~ halUllU)'Gl'o Koaupna .~~~-'f°1' ~;1!45 ~ Dır• ko•• vıu•• karı• bilhassa Takum tahkimatını tahrip et- •Defli Benld• bapnakalesini Avam 
chmL.. zlk : Jtly._.__.ur ıı IJ mil ve ll1IS tıoplu1ukJarma ~ ~ X.......... •' 9k ........ ppala-
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Kesre )djyilnde 2'l yqında Bu..eyba To.. tır. Doneç bn••Ma dOpwnm ~ thılenmedm lala ilam gelen it1e' var

Bavan Süzan Güven,, ... 
~ .......... bir tok pllldanta winl .... seYe dinlediğiniz 

- Ga.. IR-ıııMD lti1m• W Pmk pdnoeunda Komerlerine 
t I' '"•· "1illllııt _.ar. lf'~ bir wn yoktur .. 

smı aebebl hennz anlqılam17an bir me. ve hava kuvvetlerinin yardaaQrle pp- dar • 
.eleden brıaı 20 yqmda l'atmayı 1n- tığı mevzi! hücum hHıseddir dencede Orta prk nzlyetimiz aten mUşkllllt 
çalda yaralayıp öldUrmUştUr. ICaçmJf kaJ'lplar verdirilerek pilskürtUlmUştllr. içinde iken timdi büthUti.bı _. olmuş· 
olan Tosun aranmaktadır. Volkhof ceıılıeaindeki eski cep lMllge- tur. Avam kamuuındakl mastakbel 
BDl ADAJI sinde tecrit edilmit dU§man gruplarmın müzakerelerin mevzuu Libya rieatidlr .• 
........... ~araladL. !mhesm• devam olunuyor. Yeniden Bu eskbn'ş bir ~ki bu defa ce-
Diin J&at 18 de Gazi bulvarında itfa. 1150 esir almmıştır. Rusların Volkhof reyan eden ve yaran t.krarlanacak olan 

iye binuı ci~da 21 numaralı evde köpril başına karp tekrarlanan hücum- ağır hidiselerle ikinci pllna a~ır .. 
oturaıı 118fim oilu 315 dqumlu teyyar lan topçu ve hava kuvvetlerinin tesirli Fakat biz en ftbim ve korkunç ~ 
e1biaed Tab1ı metreai Rukiyeyi muhte- yardımlyle ve piyadenin mukavemeti sa- lerln bile hükümeti deviremiyeceliııe 
lif ,.......: blpklamak auretile yara- yeainde tesirsiz kalmıştır. Düşmanın 21 inanıyoruz.. 
J.ım ........ Tahir bıçalı ile )'akalan- tanla tahrip edilmlt ve bir batarya, tam ------- ---- -
Dllft 7uah llWU,e de butaneye kaldı. isabetle kuilaruhnaz hale gelmişt!r. mız dUşmanın bir hücum botfyle iki kil· ı-==~===~~==--ı 
nhqtwr., l'int.ındiya körfezinde savaş llCfflen- çUk harp 1M"isini ~-
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Cazetenizin21/6/942 tarih ve 11234 6 Or. Bebçt Uz 
sayılı nüıhaıının üçüncü sahifesinde inti- S 
ıar eden dairemize ait 39/2697 sayılı 1 Çocuk hastalıklan mütehassısı has-
dosyanın gayri menkul satış ilanında 15 talarını her gün saat 1 O dan bire 
ve 16 sııa numaralarında muhemmen kadar kabul eder. 
kıymet sütununda on beşer bin lira ol- ıS Adres - Muayenehane 841 incig 
maaı icahederken sehven bin beşer yüz (Beyler) sokak No. 21 S 
lira gösterilmiıtir. Keza 17 numarada Telefon: 3921 S 

h lı: k b .. ·· 'k Ev telefon: 3990 1 - 13 8 mu ammen ıymet i i in uç yuz ı en 0-~~~J"'.r.r~.r~Y 
on hinler hanesinde gösterilmiştir. Key~ 
fiyetin taııhihen ve acilen ilaru rica olu-
nur. 

tzM1R TtCARET StCtL MEMURLU
CUNDAN: 

( Hüseyin Vanlı ve Salih Deınirgil ) 
UŞAK ASLİYE HUKUK ııAKi:MLİ· ticaret unvanile 1zmirde Şadırvan altın-

ÔİNDEN : da Sandıkçılar çarşısında 10 numarada 

YBHJ •.tlR 
TASH1H 

28 haziran 1942 tarihli nüshamızın 
üçüncü sahüesinin dördüncü sütununda 
İzmir belediyesine ait ilanın 4 numaralı 
fıkrasında K~ıyaka Küçük Yamanlar 
gazinosunun kira müddetinin nihayeti 
30/4/1944 olacak yerde 30/4/1942 ya
zıldığından, 

29 haziran tarihli gazetemizin üçüncü 
sahifesinin 4 üncü sütununda İzmir be
lediysine ait ilanın 1 numaralı fıkrasın
da İsmet kaptan mahallesi 1374 üncü so
kakta 23 üncü adanın 253 metre murab
baındaki arsası sehven 233 metre yazıl
dığından tashih ederiz. 

Acele Satılık Ev 
Altay mahallesinin Leblebici soka· 
ğında kain iki oda, iki hayat, bir 
mutbah ve içinde suyu ve biraz da 
bahçesi olan bir ev acele satılıktır .. 
Taliplerin gazetemiz mürettiplerin-
den Ziya Karao y müracaatları .. 

1ZM1R BELEDlYF.stNDEN: 
ı - Belediye Çocuk Yuvasına senelik 

9000 kilo tutarında tek tip ekmek satın 
alınması işi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 

Uşak Bozkurt mahallesinin 114 hane- ham ve işlenmiş derilerle kavafiye üze
sinde kayıtlı Çalık oğullarından ölmii§ rine toptan ve perakende alım satım ve 
Mehmet oğlu Adnan tarafından, Uşak imal işleri ile iştigal etmek üzere teşek
J\sliye hukuk mahkemesine açıhnış olan kül eden işbu şirketin ticaret unvanı ve 
Sargın Soyadının (Çalık oğlu) soyadma şirket mukavelenamesi ticaret kanunu 
tashihi davasının icra kılınan muhake- hükümlerine göre sicilin 4522 numarası-

~ZMtR ASLtYE !K.1NCl HUKUK 1499 lira 40 kuruş muvakkat teminatı 
HAK1~ô1NDEN : . 112 lira 46 kuruştur. Taliplerin teminatı 

tzmırde Alsancak Çelıker sokak 30 ,,y1 d vvel iş bankasına yatırarak 

mesi sonunda : na kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
Davacı Bozkurt mahallesinin 114 ha- 1 - Mukavelename. 

nesinde her ne kadar (Sargın) soyadı ile İzmir sicil ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

kayıtlı ise de, aile şöhret ve lakaplarının Bugün bin dokuz yüz kırk iki senesi 
eskiden beri Çalık oğulları olup kendı.. haziran ayının yirmi beşinci perşembe 
s:nin Sargın soyadiyle tanınmamakt:ı. günü. 25/6/942 
olduğundan tashihini talep etmiş ve al- !zmirde birinci belediye caddesinde 
mak istediği (Çalıkoğlu) soyadı zaten 72/l numaralı hususi dairede vazife gö
nüfusta kayıtlı aile şöhret ve lakapları ren !zmir ikinci noter vekili ben Fehmi 
olup bu aileden başka kimse tarafından Tenik işimin başında iken aşağıda hüvi
alınmad.ığı ve tashihinde bir mahzur yetleri yazılı iş sahipleri daireme gele
bulunmadığı nüfus memurluğundan bil- rek anlatacağı gibi bir mukavelename
dlrilmiş olmasına binaen, davacının ida- nın tarafımdan resen yazılmasını istedi
re makamınca konulan Sargın soyadı- ler. Kndilerinin kanuni ehliyetleri haiz 
nın kaldırılarak yerine (Çalıkoğlu) so- olduklarını gördüm. 
yadının kaydı suretiyle tashih ve nüfus- ŞAHİTLER : !zrnirde Arastada 353 
ça tesciline ve medeni kanunun 26 ıncı numaralı mağazada kavaf Mustafa Be
maddesi mucibince bir sene zarfında gen ve !zmirde Şadırvan altında Terzi
aliikalıların işbu soyadının tebdil ka- oğlu sokağında 7 numaralı dükkanda 
rarına itiraz haklan bulunduğunun te- sandıkçı Ethem Erbaş. 

· .Asır İs- Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup 
mini zımrun~a lzmirde Yeni ve iş sahiplerini tanıdıklarını ve şehadete 
tanbulda Cümhuriyet gazeteleriyle ilfuı mani halleri olmadığını söyliyen ve ka
edilmesine ve davacının işbu soyadının nuru evsafı haiz oldukları görülen şahit
tebdilinden dolayı mutazarrır olan var- terin tariflerile şahıs ve hüviyetlerini 
sa ilin tarihinden itibar en bir sene için- tesbit ettiğim. 
de itiraz haklannm mevcut bulunduğu- ış SAH1PLER! : tzmire bağlı Karşı
na 24/6/1942 tarihinde 495/302 No. ile yakanın Soğuk kuyu semti Müsavat so-
karar verildiği ilan olunur. kağında 1 numaralı evde oturan Arif oğ-

3743 (1679) lu H üseyin Vanlı ve yine Karşıyaka Sa-
dıkbey sokağında 1 numaralı evde otu

tZMtR SİCİL TtCARET MEMURLU- ran Demir oğlu Salih Demirgil. 
GUNDAN : ~ğıda yazılı şartlarla bir şirket teş-

( Salamon Kuenka ) ticaret unvanile kil ettiklerini beyan etmişlerdir. 
!zmirde Çerçi oğlu hanında 7 /2 numa- Madde 1 - Şirketin nev'i : Kollektif-
rada 932 senesinden 940 senesine kadar dir. 
her türlU mallar üzerine ticaret ve ko- Madde 2 - Şirketin merkezi : İzmir, 
.mi.syonculukla ve 940 senesinden itiba- ve merkezi muamerntı 1zmirde Şadırvan 
ren komisyonculuğu WI"kederek yalnız altında Sandıkçılar çarşısında 10 numa
ticaretle iştigal eden Salamon Kuenka- ralı mağazadır. 
nın işbu ticaret unvanı ticaret kanunu Madde 3 - Şirketin mevzuu: Ham ve 
hükümlerine göre sicilin 4523 numara- işlenmiş derilerle kavafiye üzerine top
sına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. tan ve perakende alım satım ve imal iş-

numaralı evde Zeynep Yergök tarafın- ogakebenzl ~ le 3/7/942 dahil tarihinden 
d k S . y . k k . d m u arıy an ocası ınop em so a ıan arma 2017 ; 942 tarihine kadar haftanın Pazar-
karşısında 6 B. numaralı evde Ahmet t . Ça şamba ve Cuma gfuıleri saat 16 
Necati Yergök aleyhine açılan boşanma daesı, ,; müracaatları 
d~ "t d · dA uh 1 . encwnene . 
ctvasın~ mu e aır a".? arz a ~uı:etı- 2 _ Belediye Çocuk Yuvasına senelik 

le da;:'etıye varakası. m~ddeaal~yhin ı~a: 3600 kilo Koyun eti ile 60 kilo ciyeri ve 
met?~ının m~hu~ye!~ne . bınaen ~ila 60 kilo beyin satın alınması işi, yazı iş
teblıg ıade edılmesı uzerıne keyfiyet 1 . "d'' lüguny.. deki .,,...+,.,amesi veçhile 
k d. . 1 . d .. t . y , ,.. _ en mu ur ~ ..... 

en ısıne zmır e mun eşır enı .t".U>ı:r bir .. ddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
gazetesinin. ll~o/942 tar~ ve .11~~4 sa- Muh:n:.~n bedeli 3750 lira muvakkat 
yılı nushasıle ılanen teblıg edıldıgı hal- t . t 281 lira 25 kuruo::tur. Taliplerin 
d ·· dd ı h t · 1 .. emına ı ,.. e mu eaa ey ayın o unan gun vve sa- temin.atı övledeın evvel iş bankasına ya-
atta mahkemede hazır bulunmadıgından tır k m!kbuzlariyle 3/7/1942 dahil 
gıyap kararının dahi ilanen tebliğine ve ta ~~d 20/7/1942 tarihine kadar 
muhak~n:enin 17 /7 /94~ cuma günü saat h~tanme~azartesi, Çarşamba ve Cuma 
10 a talıkıne karar verilerek usulen tan- .. 1 . t 16 da encümene müracaat
zim kılınan gıyap kararı tebliğnamesi run erı saa 
~keme .. divanhane~ine .asılmış ol~~- a~. _ Altınordu mahallesi 965 nci so
gundan muddeaaleyhın.tayın olunan gun kakta kanalizasyon yaptırılması, yazı iş
ve saatta mahkemede bızzat hazır bulun- 1 . .. d" l"guny.. dek' keşif ve şartnamesi 

b . kil .. d . ks' k en mu uru ı 
~ası ve~a ır ve gon ermesı a ı ta - v hile açık eksiltmeye konulmuştur. 
di:de hır daha muhakemeye kabul edil- Keç if b~el' 549 lira 80 kuruş muvakkat 
mıy?rek gıyabında hüküm verileceği te eş. t 41

1 
lira 29 kuruştur. Taliplerin 

teblığ makamına kainı olmak üzere ilan te=t~ öğleden evvel iş bankasına ya
olunur. 3716 (1657) tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 

3/7 /942 Cuma günü saat 16 da encüme
ne müracaatları. SATIŞ tLANI 

tZMtR SULH: HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

4 - Belediye Çocuk Yuvasına senelik 
9200 kilo tnek sütU satın alınması işi ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçbile bir ay müddetle pazarlığa bıra
kılmıştır. Muhammen ~d~li 1845. lira 
muvakkat teminatı 138 liradır. Taliple
rin temin.atı öğleden evvel iş bankasına 
yatırarak makbuzlarlyle 3/1/942 dahil 
tarihinden 20/7 /942 tarihine kadar haf
tanın pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
ları. 

3742 (1683) leri ile iştigalden ibarettir. 
Madde 4 - Şirketin unvanı : Hüse

ı yin Vanlı ve Salih Demirgildir. 
MüreJJJJlye aranıyor l Madde 5 - Şirketin sermayesi : 

5 - 1310 sayılı sokakta 365 nci adanın 
51 50 metre murabbaındaki 10 sayılı ar
sa~ının satışı, yazı işleri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçbile açık arttırmaya ko. 
nulmu.ştur. Muhammen bedeli 1030 lira 
muvakkat teminatı 77 lira 25 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 3/7 /942 Cuma günü saat 
da encümene müracaatları. 

19, 23, 27, 1 3463 (1547) 

* 

SABlrB J 

lzmir inhisa rlar Başmüdürlüğünden: 
idaremizce b ir sene zarfında lzmirdcn ve civar kazalardan eatın alınacak 

tahminen beş milyon kilo üzüm, incir, hurda, anason ve ealr iptidai madde
lerin <la.iremiz ambarında yapılacak hamaliye işleri kapalı zarfla yapılan 
eksiltmede layık hadde görülmediğinden pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen 
hamaliye ücretleri tutarı ( 1391 O) kat'i teminatı {2086,50) liradır. Şartna
mesi levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 3/7 /942 tarihine müsadif 
cuma günü saat on beşte baımüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 3 7S 1 { 16 78) 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Ankara radyosu Türk musikisi heyeti kadrosundaki münhallere .imtihanla 

ses ve saz ve imtihanda gösterecekleri istidat ve liyakata göre artist namzedi 
ve stajiyerler alınacak ve bu stajiyerler yetiştirilerek müteakip imtiharJarda 
muvaffak oldukları takdirde kadroya geçirilmek üzere muayyen bir ücretle 
çalııtınlacaktır. Bu heyette artist veya stajiyer olarak çalışmak istiycnlerin 
temmuzun 15 nci çarşamba günü saat 1 O da Ankara Başvekllet Matbuat umum 
müdürlüğü radyodifüzyon müdürlüğünden mütehassıs bir jüri heyeti huzurile 
yapılacak imtihana girebilmek için aşağıda yazılı vesa.ikle en geç 1 3 temmuz 
1942 pazartesi gününe kadar Ankarada Ulus meydanında Koç apartmanın
da matbuat umum müdürlüğüne müracaat ederek kayıt numarasını ahnalan 
lazımdır. Mufaaaal imtihan talimatnamesi Ankara.da Ulus meydanında Koç 
apartmanında matbuat umum müdürlüğünden ve latanbulda belediyede Çen• 
berlitaş palasta 6 numarada matbuat umum müdürlüğü lstanbul bürosundan 
alınabileceği gibi telgrafla talep vukuunda bu talimatnameler gerek ınathuat 
umum müdürlüğünce gerek lstanbul bürosunca isteklilere gönderilir. Rad
yonun Türk müziği kısmında atist veya stajer olarak çalıımak üzere evvelce 
müracaat etmiş olanların da isteklerini aşağıda yazdı vesaiki de göndermek 
veya getirmek suretile tekrarlamaları rica olunur. 

Talip olanlardan istenen hususlar şunlardır: 
1 - Dilekçe, bu dilekçede Türk muzik heyetinde hangi hizmetin istendiği 

açıkça bildirilecektir. 
2 - Nufus Hüviyet cüzdanı. 
3 - Doğruluk kağıdı. 
4 - Bulaşık hastalığı bulunmadığına ve vazifesini muntazaman ifaya 

mani beden ve akıl arıza ve hastalıkları olmadığına dair rapor. 
5 - Hal tercümesi, bu yazıda yakın akrabaaı, tahsil derecesi evvelce 

bulunduğu hizmetler halen ne gibi bir iıJ.e meşgul olduğu kısaca yazılac:akbr. 
6 - 6X9 boyunda açık başla çıkanlmış 6 da ne fotoğraf. 
7 - Haklarında malUınat alınabilecek kimseler ve adresleri. 

1 3 6 9 3741 (1675) 

Nafia Velıcileti rıre Sa işleri 20 lnd ŞulJe M• 
düPlüğünden ! 

Küçük Menderes feyezan yatağının Km.37 +ooo - 37 +700 arumda 
yapılacak mahmuz ve rıhtım dıvarları inıaah kapalı zarf usulü ile ekseiltmeye 
konulmuştur. 
ı 1 - Eksiltme 20/7/1942 tarihine rastlayan pazartesi günü aaat 10 da 

:r.ircde Su iıleri 20 nci ~be müdürlüğü daireainde toplanan komisyonda 
yapılacalttır 
•.. 2 - Bu işin muhammen bedeli (34707) lira ( 11) kuruş ve muvakkat 
teminatı (2603) lira {03) kuruştur. 

3 - Bu işe ait mukavele projesi, hususi ve fenni şartname, eksiltme şart
namesi, Avan proje ve birinci keşif hulasası Tirede Su işleri 20 inci şube mü
dürlüğü ve lzmir Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler her türlü mali ve fenni kudretlerini gös
terir vesikalarını raptede<:ekleri bir istida ile ve ihale taihinden en az üç gÜıl 
evvel İzmir valiliğine müracaatla bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet ve
sikası almaları şarttır. 

5 - Eksiltmeye girecekler teklif zarflarını 2490 sayılı kanunun ve eksilt
me şartnamesinin tarifi dairesinde hazırlayarak eksiltmenin yapılacağı saat• 
ten evveline kadar maıkbuz mukabilinde su işleri 20 inci şube müdürlüğü ek
siltme komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul olunmaz. 5 10 15 3724 (1674) 

İzmir Defterdarlığından : 
1,5 yaşında bir çocuğa bakmak için 10,000 on bin türk lirasından ibaret olup 

iyi bir mürebbiye aranmaktadır. 
1 

5600 beş bin altı yüz lirası Salih Demir-

ülfet, Lütfiye, Hatice, Emine, Saliha, 
Ayşe ve Hasanın şayıan mutasarrıf ol
dukları Karşıyakada Soğuk kuyu ma
hallesinin Menemen caddesinde 1/48 nu
maralı ve 800 lira kıymeti muhammene
li 6672 metre murabbaı sahadaki bağ ile 
yine aynı hissedarların mutasarrıf ol
dukları Karşıyaka Soğuk kuyu mahal
lesinin Mektep sokağnda kain ve 250 lira 
kıymeti muhammeneli ve önünde arsası 
bulunan 35 sayılı ev mahkemece verilen 
izaleyi şuyu kararına istinaden 20/7/942 
pazartesi günü saat 15 de İzmir sulh hu
kuk mahkemesinde satışları yapılacak
tır. Bu arttırmada gayri menkullere tak
dir olunan kıymetin yüzde yetmiş beşi 
verildiği takdirde talibine ihalesi yapıla
cak aksi takdirde satış 10 gün daha uza
tılarak ikinci arttırmaları 30/7 /942 per
şembe günü saat 15 de yine dairemizde 
yapılacaktır. Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki resmi 
vesaik ile ve daha fazla malumat almak 
istiyenler dairemizin 942/ 89 sayılı dos
yasına müracaatları lüzumu ilan olu-

Mezbaha idaresine 60000 kilo motô- Musa Kazım Bayııay, Rabia Baysay ve Şeref ettin Baysaym Başdurak şube
sine borçlanma bedelinden mevcut 320 lira borçlannın temini tahsili zımnın
da haczedilmiş olan Birinci Karataş mahallesinin Bayramoğlu sokağında kain 
624 ada, 12 parsel sayıda mukayyet 3 eski, 13 numara tajlı ve 1600 lira kıy
meti muka.yyedeli evleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün 
müddetle m üzayedeye çıkarılmıştır. 

Attu edenlerin : Gaziler caddesi gil ve 4400 dört bin dört yüz lirası da 
• 212 n umaraya müracaatları.. 1 Hüseyin Vanlı tarafından nakden vaz 

1 _ 2 (l4S4) ' 
1 edilmiştir. 

v <:::::.<:::.<:::::.<:><:::>-<::::.-<:::::.-<:::::.<:::...::::>-<:::..<::><::::~-:::.vı Madde 6 - Her şerik unvanı şirketi 

ZAYt 
ıstimal ederek tek başına imza ve ifayı 
muameleye mezundur. 

Madde 7 - Kar veya zarar yarı yarı
ya taksim olunacaktır. 

nur. 3714 (1670) 
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Gürtunca 1 
Taliplerin 20/7 /942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müra-

caatlan ilan olunur. 26 30 1 3 3666 ( 1646) 

isrA.NBUL BELEDİYESİNDEN: 

Turğutlu orta okulundan aldığım dip
lomayı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü kal.m.amıştı:r. 

ADRES : Turğutlunun Turgutlar 
mahallesi Nişancılar sokak No. 67 
""de Talat oğlu Nazmi Sart. 

Madde 8 - Bu şirket bir temmuz 942 
tarihinden itibaren üç sene müddetle 
devam edecektir. Hitamı müddetten bir 
a,y evvel ortaklardan biri fesh ve tasfi
yeyi talep ve ihbar etmezse her üç se
nelik yeni devreler için tecdit edilmi§ 
sayılacaktır. 

GAZİLER CADDESİ No. 212 Si 
Odun ve kömür 

deposu 

rin satın alınması. yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile bir ay müd
detle pazarlığa bırakılını.ştrr. Muha~
men bedeli 12 300 lira muvakkat temı
nab 922 lira 50 kuruştur. Taliplerin te
minah öğleder- evvel iş bankasına yatı
rarak makbuzlariyle 13/7/1942 dahil 
tarihinden 24/7/1942 tuihine kadar 
haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma 
günleri saat 1 6 da encümene müracaat
ları. 27 1 5 •1 3677(1636) 

* 1 - 1381 sayılı sokakta kanalizasyon 

Üsküdar meydanının ikinci kısım Mozayık parke inşaat kapalı zarf usuli:rlıe 
eksiltmeye konulmuştur. Ke§if bedeli 35998 lira 26 kuruş ve ilk teminatı 
2699 lira 8 7 kuruştur. 

3747 (1682) 

İZMtR ASL1YE MAHKEMESİ Bt
RtNCt HUKUK HAK.tMLtôtNDEN : 

İzmir orman idaresi vekiü tarafından 
mahkememize açtığı orman ihrakı dava
sından dolayı müddeaaleyhler Cumaova
sının Sandı köyü civarında Efen çukuru 
nam mahalde amelelikle mii§tegil Celal 
oğlu Abdullah ve ayni mahalde Hasan 
çavuş oğlu Ali ve Hasan oğlu Hasan 
namlarına çıkarılan davetiye üzenne 
müddeaaleyhlerin amele olmaları dola
yısiyle mezkO.r mahalli bırakarak hali 
hazırda nerede bulunduğu meçhul bu
lunduğu davtiye zahrindeki şerlıten an
laşılmakla orman idaresi vekili Murat 
Çınar tarafından ilanen tebligat icrasını 
talep eylemekle mahkemece talebi ka
bul edilerek ilU.nen tebligatına karar ve
rilmiş olduğundan mahkemenin 10/7 / 
94~ cuına günü saat 9,30 a bırakılmış ol
dugundan yevmi mezkurde müddea
aleyhlerin bizzat mahkemeye gelmeleri 
veyahut taraflarından musaddak bir ve.. 
kil ~öndermeleri lüzumuna ve aksi tak
dirde gelmedikleri takdirde gıyaben 
mahkemelerinin icrasına karar verildi
ği..ı:ıden tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 3748 (1676) 

Yazılan bu mukavelenameyi şahitler 
yanında kendilerine okudum ve anlat
tım.Münderecatının isteğine ve beyanla
rına aynen uygun olduğunu ve başka bir 
diyecekleri olmadığını bildirmeleri üze
rine resen tanzim ettiğim bu vesikayı 
tasdikan hepimiz imza ettik ve mühürle
dik. Bin dokuz yüz kırk iki senesi hazi
ran ayının yirmi beşinci perşembe günü. 
25/6/942 

V.G. 
Akitlerin : İmzalan. 
Şahitlerin : İmzaları. 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 

Tenik resmi mührü ve imzası. 
Umumi No. 5522 Hususi No. 4/128 
İşbu mukavelename suretinin daire

miz dosyasında saklı aslına uygun oldu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki snesi haziran ayının yirmi beşinci 
perşembe günü. 25/6/942 

V.G. 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 

Tenik resmi mührü ve imzası. 
60 kuruşluk pul üzerine 25 haziran 

1942 atrih ve T. C. İzmir ikinci noter ve-
kili Fehmi Tenik resmi mührü. 

(Kooperatifçilik Kursu) 
tZMtR tNCtR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATtFLERt BtRLt
C.INDEN: 
1 - Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışabilecek elemanları yetiştirmek için 

hususi bir kurs açılmıştır. Kurs 1 Temmuz 1942 tarihinde başlayacak ve en az 
bir ay sürecektir. 

2 - Kooperatiflerimizin mevcut stajyerlerinden başka aşağıdaki evsafı ha-
iz olanlar kuraa iştirak edebilirler: 

a - En az orta mektep mezunu olmak 
b - Bulaşık hastalıklardan, vücut ve akıl arızasından salim olmak, 
c - Hüsnühal sahibi olmak. 
3 - Talip olanların 6-9 eb'adında 4 kıt'a açık başlı fotoğraf, hüsnühal şa

hadetnamesi, sıhhat raporu ve askerlik evrakiyle birlikte birliğimiz Personel 
ııervisine müracaatla kaytlarını yaptırmaları lüzumu ilan olunur. 

4 - Kurstan sonra imtihan yapılacak ve muvaffak olanlara birer tasdikna
me verilecektir. Birliğimiz imtihanda muvaffan olanlara vazife vennek mecbu
riyetinde değildir. Ancak kadro imkanlarına göre, münhal vukuunda yapıla
cak tayinlerde bu imtihanda muvaffak olanların bir tercih hakkı olacaktır. 

30 1 2 3 3730 (1656) 

izıni,. Defterdarlığından : . 
. Zeynel kızı Nuriyenin Başdurak şubesine borçlanma .he~elinden ~~v~ut 185 
lıra 1 O kurut borcunun temini tahsili zımnında haczedılmış olan Bırmcı Kara
taş mahallesinin Halil Rıfat paşa caddesinde kain 62 3 ada, 11 parsel sayıda 
mukayyet 232 eski, 196 numara tajlı ve 768 lira kıymeti mukayyedeli evi tah
sili emval kanunu hükümleTine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Taliplerin 20/7 /942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müra-
caatları ilan olunur. 28 30 1 2 3669 { 1645) 

TELEFON : 3732 
Müessesemizin yapmış olduğu fenni 

teşkilat sayesinde lcı§lık ve çamaşır
lık odun ve kömürleri çok kolaylık-

1 la temin olunur. 
Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve 

S çam odunlariyle madeni kömürler .. 

~ 1 - 6 ·-~co=ıt.c(l:xı65oi0)~::ccc~ '1~J"'J"'J"'~.-c:ıo"'-

ilımaı dersaneleri 
İki yıldan beri tatil aylarında faali

yeti ile talebe ve velilerinin memnu
niyetlerini kazanan •İkmal dersane-· 
lerimizde» üçüncü yıl tedrisatına 1 
temmuz çarşamba günü başlanacak
trr. Talebe kaydına devam olunmak
tadır. 
Kayıtlı talebenin müracaatlan .. 
ADRES : Devrim okulu, Alsancak 
İkinci kordon No. 204 

1-2 (1673) 

~/~.;'.~~~.,~~..o-~~~ 

Hususi Pul mü,a11ir~ 
CELAL PULMAN 

Büyük K.ardiçalı han No. 58 
TELEFON : 3184 
Damga kanunu muamelatiyle işti· 

S gal ve istişare kabul eder. 
~QXf"~J"'~~o=-· 

yaptırılması, fen işleri müdürlüğünde-
ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
2251 lira 97 kuruş muvakkat teminatı 
168 lira 90 kuruştur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel İş Bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 15/7 /942 
çarşamba günü saat 16 da encümene mü
racaatları. 

2 _ 942 yılı için belediye memur ve 
müstahdemleriyle fukaraya verilecek 
reçeteler üzerinden ( Alsancak mınta
kasında zuhur edecek hastalara ) ilaç sa
tın alınması işi, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile bir ay müddet
le pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen 
bedeli 500 lira muvakkat teminatı 37 li
ra 50 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel !ş Bankasına yahrarak mak
buzlariyle 15/7 /1942 dahil tarihinden 
29/7 /1942 tarihine kadar haftanın pa
zartesi, çarşamba ve cuma gfuıleri saat 
16 da encümene müracaatları. 

3 - Belediye temizlik işleri hayvanla-
rına senelik 100,000 kilo saman satın 
alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
6000 lira muvakkat teminatı 450 liradır. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel !ş ban
kasına yahrarak makbuzlariyle 15/7 / 
1942 dahil tarihinden 29/7/1942 tarihi
ne kadar haftanın pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri saat 16 da encümene 
müracaatları. 

4 - Kültür mahallesinde 1390 sayılı 

lıo"'-'-'S~..t.:;e:r~D-e~ ,,.İ~;~u.?=e~~eıp""i~EeTk""e~~e.~l~ sokağa yeniden kesme kordon. yap~lma~ • u u sı, yazı işleri müdürlüğündekı keşif ve 
şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 156 
lira 20 kuruş muvakkat teminatı 11 lira 

İstanbul tıp fakültesine bağla kabile 72 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
şubesinden diplomalı evvel İş Bankasına yatırarak m.akbuzla-

Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa- riyle 15/7/1942 dahil tarihinden 29/7 ( 
şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 1942 tarihine kadar haftanın pazartesı, 
eder. çarşamba ve cuma günleri saat 16 da 

K~..G0'9J"'JJ"'J"'..Cl"'J"'..r~~A~_.-..e-::"J;. encümene müracaatları. 
--------------_--:-. 5 - 942 yılı için belediye memur V>! 

~~~~I müstahdemleriyle fukaraya verilecek SALiHLi reçeteler üzerinden ( Güzelyah mı~ta
kasında zuhur edecek hastalara ) iltlç 

Kurşunlu ılıcaları satın alınması işi, .yazı i.şıeri. mudu~~ü
ğündeki şartnamesı veçhile bır ay mud-

Salihli Kurşunlu kaplıcaları açı~- ~ detle pazarlığa bırakılmıştır. M~am
mıştır. Müzmin romatizma, siyatık ı men bedeli 500 lira muvakkat temıru.tı 
ar,'l'ılarmdan, kadın ve cilt hastalık- 8 37 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
larınd~n muztarip olanlara son de- Sn öğleden evvel lş Bankasına . yatı~r~ 
rece şifalıdır. makbuzlariyle 15/ 7 /1942 dahıl tarihin-

Oteli, Fırını, Lokanta ve G~o- S den 29/7/ 1942 tarihine kadar .. haft~ 
Si su mevcuttur. İaşe hususunda muş~ pazartesi, çarşamba ve cuma günlen sa

külat çekilmez. . 1 - 15 (1575) ' at 16 da encümene müracaatları. 
~~;geccq 1 4 8 13 3746 (1677) 

Mukavele, eksiltme, Nafıa işleri umu mi, hususi ve fenni şartnameleri, proje, 
keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 180 kuruı mukabilinde vilayet 
Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 13/7 /942 pazartesi günü saat 15 te belediye daimi encümeni odu~ 
da yapılacakbr. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden {üç) KÜll 
evvel vilayet Nafia müdürlüğüne müracaatla alacakl.an fenni ehliyet. imzak 
şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen veaailt ile birlikte 2490 Nolu kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplannı ihale günü saat 14 e ka
dar daimi encümene vermeleri lazımdır. (6834) 27, 1, 6, 9 3645 (1640) 

ODEON 
Lüks P laklar 

l.v 

MU.ZEYYEN SENA R'ın 

270400 : 

270423 

270462 : 

270163 : 

2704&4 

Okumuş olduğu·en seçme eserler: 

LEYLA BİR ÖZGECAHDJR 
AŞK YOLUNDA BAORIYANIK 

Leyla ile Mecnun filminden 

Beste : Sadettin K aynak 

YAD ELLER 
ÇOBAN KIZI 

• Kahveci Güzell Filminden 

- • • • 
Beste : Sadettin Kaynak 

YOLCULUK VAR 
YOLCULUK VAR 

• Harunurreşit Filminden .. 

- " • • 
Beste : Sadettin Kaynak 

BAYRAM GECESİ 
YURT TÜRKÜSÜ 

• Hanmurreşit Filminden.. 

• • • • 
Beste : Sadettin Kaynak 

Enginde Yauaı JCWClf • Harunnrreşit filminden 

Derman Kar e~lemez • Harunurreşit filminden 

Beste : Sadettin Ka~ak 

Fası1 Heyeti : Okuyanlıir 

MÜZEYYEN SENAR, SALA~El'TiN P INAR 
MUZAFFER GÜLER, NBCArı roKY AY .. 

270468 : 
Hüzam Şarkı 

Hüuı.nı Şarkı 

• AÇMAM A ÇAMAM 
• KÜŞADE l'ALÜH 

& 



SANIF'E f 

SiY A.Sf V A.ZttEr 
••••••••••••••• 

Mısır harbinin 
A sonu umumı ne-

ticeye tesir 
edemiyecek 

---*·---
Radyo gazetesine göre gunun siyasi 

manzarası şöyle görünüyor : Bugünkü 
politika vaziyeti Mersa Matruhun dü~
mesinden doğan ağırlığın tesiri altında
dır. 

Londradan bildirildiğine göre sekizin· 
ci İngiliz ordusu komutanı general R iç: 
azledilmiş, orta şark orduları kuman
danı general Ohinlek komutayı ele al
mıştır. İngilizler komutada büyük bir 
zaaf görmüş olacaklar ki harekatın de
vam ett!ği bu sırada general Riçiyi az· 
letmişlerdir. 

MİHVERDE SEVİNÇ 
Diğer taraftan mihver sevinç içinde

dir. Mihver kaynakları demokrasi ma
neviyatının bozulmuş olduğunu ve mih
ver kuvvetlerinin İskenderiyeye büyük 
bir süratle yaklaştığını, Mısınn ilk defa 
olarak hakiki tehlikeye düştüğünü söy
lemektedir. Bununla beraber Bertin 
resmi mahfilleri daha ihtiyatlı davrana
rak bundan sonraki hedeflerin ne ola
bileceğini ancak Romelin kestireceğ'ni 
söylemekte ve tahminlerde bu1unma!<
tan çekinmektedir. Bu çekingenlik Lib· 
ya taarruzunun ilk arundan beri sezil
mektedir. Bu da, girişilen teşebbüsün 
nasıl bir netice vereceğinden Almanfa
rm da emin olmadıklarından ileriye gel· 
mistir. 

İtalyanların 'l'ribuna gazetesi Mrsır 
zaferiyle mihver ordulannın yeni bi.r 
safhaya başladıklarını; bunun da Mısı
nn işgali ve İngiliz imparatorluğu ana 
yolunun kesilmesi dernek olduğunu; İn
gilizlerin bir darbe vurmak isterken 
darbe yediklerini yazmıştır. 
AMERİKALILAR DİYORLAR Kİ 
Amerikan gazeteleri Libyada mihv9· 

rin zaferini kabul etmekle beraber bıı· 
nun harbin neticesini değiştiremiyeceği
ni yazmaktadırlar. Boston radyosunun 
genel durum hakkındaki tefsirinde şöy
le denilmektedir : 

• - Muvaffakiyetlerine rağmen Hit
Ier üslerinden gitgide daha uzak1aşma&
tadır. Bu surc!Ie ikmal işleri daha güç
leştiği gibi arkasında bıraktığı mütte
fiklerin en kuvvetli kalesi olan Britan
ya da günden güne kuvvet bulmakt:Eı, 
asker, silfilı, malzeme ve uçak hep ora
)'a yığılmaktadır. İşgal edilmiş yerler, 
bilhassa İslavlar ve Çeklerin yerleri Na
zilere pek baha]ıya mal olmakta ve heı 
ilcisi de mihver kuvvetlerini mühim bir 
sekilde işgal etmektedir. Nüfus kesafe
tine rağmen boyun eğerek alçaklığı ka 
bul eden memleketlerde 100 nüfus ba· 
§lna 5 jandarma, kafa tutan yerlerde 20 
nlifus başınn 5 jandarma ikame edil
:rnektcdir. Bu .şartlar daha da fenala.ş:ı.
caktır. Bariz bir imha poJitikası üze
rinde ilevamlı hiç bir eser kurulamaz. ı> 

AVRUPA VE MACARİSTANDA 
KITLIK 
Macaristandan gelen bir haber, bazı 

:Avrupa memleketlerindeki durum hak
kında Amerikan radyolarının verdikle· 
ri haberi te~t eder mahiyettedir.. Bu 
habere göre Macaristanda insan başına 
günde yalnız. 150 gram ekmek verilecel.:
tır. Macaristan Avruparun en büyük bfr 
buğday anbarıdır; Macar hükümcti bu 
kararı'vt>rirken bunun muvakkat oldu
ğunu bildirmiştir, 

İKİNCİ CEPHE 
Anlaşılan Aglo Saksonlar ikinci ceph.~ 

işini düşüniirken Avrupanın bu sıkışık 
iaşe vaziyetini de göz önünde tutuyo1·-
1ar. Gercektcn şimal Afrikadaki mağlO.
biyetc rabtrncn müttefikler ikinci cephe 
mesPlesini hala nazarı dikkate almakta
,··~lrır. 

---o---
VENI HAVA AKINLARI 

(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

Düşmanın Hnmburg bölgesine var
mak tcrebbüsü akim kalmı~ır. 
Şimd:ye kadar alınan malfunata gö· 

re İngilizler 13 bomba uçağı kaybet
mi~Jerdir. 
Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. bildi

riyor : Bremenin yeniden bombar
dımanı yangınlar çıkmasına ve ha
sarlara sebep olmuştur. l1 düşman 
uçaj:ıı diisUriilmüştür. 

DÜNKERKTE 
Berlin. 30 (A.A) - Berlin radyo

suna göre Dünkcrkte düşmanm av 
ve bomba tayyareleri faaliyetlerde 
bulunmustur. Avcılarımız bava mu
harebelerinde 15 düşman tayyaresı 
diişünnü tür. -----·----YENİ CİN 
ELCİ i i ANDA 
Tahran, 30 (A.A) - Yeni Çin elçisi 

itimatnamesini şaha verm~tir. Bu me
rasimde haricive nazrrt da hazır bulun
nıustur. 

- -o---
Cenubi Afrllıada 
Benzin tahditleri 
Pretorya, 30 (A.A) - Yeni bir ka

r&rname ile ellerinde 4 ·litreden fazla 
benzin bulunanlar para cezasına çarptı
nlacaktır. 

Bu karar vurgunculuğa mani olma!< 
için ittihaz olunmu~ur. 

Benzinin muayyen saatlerde satılma
sına da karar verilmiştir. 

AFRiKA MUHAREBELERi 
---*·----

Boşaltıldı 
mı,cepren 

mi alındı? 
-*

Müttefifı menbaları 
Mersa Matruhun evvel,, 

den IJo~altıldığını 
söyliyorlar .. 

Londra, 30 (A.Aj - Bir hür Fransız 
muhabiri bildiriyor : Romel kuvvetlen 
Mersa Matruha gird!kleri vakit köyü 
boş buldular. Burada İngiliz askerle
rinden eser yoktu. Kale bir gün önce 
tamamiyle boşaltılmıştı. Mihver kuvvet
leri, iddiaları hilafına, burada hiç esir 
almamışlardır ve hiç bir savaş ta olına
mıştır. İngilizler müdafaayı bu mevzid~ 
toplamak istememişlerdir. Fakat bu 
mihver kuvvetlerinin kapıyı daima böy
le açık bulacakları demek değildir. Ce
reyan eden büyük muharebede Romel 
şimdiden bir kaç darbe yemiştir. 

GECE HARBİNDEN SONRA 
Londra, 30 (A.A) - Royter ajansının 

Mısırda İngiliz ordusu yanında bulunan 
muhabiri pazar akşamı gönderdiği bir 
telgrafta diyor ki : Düşman tanklariyle 
müttefiklerin topçusu ve tank savarian 
arasında pazar gecesi ay ışığında cere
yan eden muharebeden sonra, daha kuv
vetli olan düşman tarafından çevrilme
ğe maruz kalmamak. için İngiliz asker
leri Mersa Matruhu boşaltmışlar ve yeni 
mevzilere çekilen ana kuvvetlere iltihak 
emrini almışlardır. İngiliz kıtalar1 Mer
sa Matruhun doğusunda bir yere yer
lesmişlerdir. 
İSKENDERİYEYE YAPILAN AKIN 
Berlin, 30 (A.A) - Askeri bir kay

naktan bildiriliyor : 
İskenderiyeye yapılan hava taarruzu

nu bir pilot şöyle anlatmaktadır : 
• - Düşmana çok elverişli görüş şart· 

ları altında hücum ettik. Uçaklarımız İs
kenderiye demiryolu üzerinde 30 va· 
gonluk bir marşandiz trenine hücum 
edinceye kadar harekete geçmemiş olan 
düşman uçak savar bataryaları birden 
harekete geçmiştir. Bu sırada bombalar 
atılmış ve bir iki dakikada trenler alev
ler arasında kalmıştır. Hat civarındaki 
kıtalar da dağınık bir halde kaçmağa 
başlamıstır. 

-----""""""'~""""""'--~ 

Aln:ıanlar yeni-
.en .. ~14" gemi 
batırdılar 
---·----

Bunların çoğu Libyaya 
harp malzemesi 
getiriyorm1q .. 

Berlin, 30 (A.A) - Alınan orduları 
başkomutanlığının hususi tebliği : 

28 haziran tarihinden beri Alınan de
nizaltılarının muvaffakiyetleri artmış 
ve iki gün içinde 98,000 tonilatoluk 14 
müttefik ticaret gemisi batırılmıştır. 

Batırılan gemilerin bir çoğunda Lib
yaya nakledilecek tayyare ve harp mal
zemesi yüklü idi. 

~---""""""'~~-~~-

SOVYETLERE GÖRE _..,_ 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

bu tebliğe göre bu cephede Alınanların 
kayıpları ölü olarak 30 binden az değil
dir. Buna karşı Ruslar yalnız l O hin ölü 
ve 1 O bin kayıp vermişlerdir. 

LENiNGRAD SAHJL KISMINDA 
Moskova, 30 (A.A) - Leningradın 

müdafaasında ehemmiyetli bir mevkii 
olan Baltık sahilindeki liman kısmında 
Rus kuvvetleri Almanların 50 hücumu
nu karşılamış, 60 1 batarya ile 30 blok~ 
havz tahrip olunmuş, pek çok Alınan 
öldürülmüş ve fazla miktarda mühim
mat yok edilmjştir. 
Düşman limanın kalesini tahrip et

mek istemişse de bu hareket bataryala
rımız tarafından teşebbüs edenlerin im
hası suretiyle akim bırakılmıştır. 

KURSK VE HARKOFTA 
MUHAREBELER 
Moskova, 30 (AA) - Sovyet tebliği: 
Kursk ve Harkofta muharebeler ol

muş ve diğer kesimlerde kayda değer 
bir şey olmamıştır. 

Kurskta hücuma geçen bir Alman bir
liği 500 ölü vermiş 48 tank kaybetmiş-
tir. Başka bir kesimde Almanlar 2500 er 
ve subay kaybetmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz 60 tank, 100 tay
yare tahrip etmişlerdir. 

Sivastopol müdafaası şiddetle devam 
etmekte ve Almanların bütün gayretleri 
boş çıkmaktadır. 

Kaleninde 3000 Alınan er ve subayı 
öldürülmüştür. 

1NGiUZLERIN VERDiKLERi 
HABERLER 
Londra, 30 (A.A) - Rusyada Fon 

Bock harekatt yanında Kurskta yeni bir 
Alman taarruzu belirmeğe başlamıştır. 
Alman büyük taarruzunun başlamış ol
duğuna dair haberler henüz teyit olun
mamıştır. Eğer Alman kuvvetleri Har
kof tan da harekete geçecek olursa; bu 
çifte hareket Ukraynyadaki hareketi ha
tı~ la tacaktır. 

~vastopol Almanların bütün gayret 
ve feılakarlıklarına rağmen müdafaaya 
devam t•mektedir. 

YENi AS'IR 

Ingilterede seçim 
~----... ·~-----

Hüküm et 
lehinde 

çalışılıyor 
---*·---

BÜTÜN PARTiLER B. ÇÖR· 
Çf LE MUZAHiR 

--*-
Londra, 30 (A.A) - Çörçil kabineesi-

ni teşkil eden siyasi partiler şefleri yarın 
Vindsorda yapılacak intihaplarda hükü
metin himayesini tavsiye edecek şekil
de nutuklar söyliyeceklerdir. Hatipler 
arasında muhafazakhlara, liberal ve ~
çilere mensup kimseler bulunacaktır. 
Bunlar arasında işçi lideri Atly ve libe
ral liderlerinden Sinltler vardır. 

Hükümet namzetlerinin seçimde ka
zanmalarının temini için yapılan bu te
şebbüsün büyük bir ehemmiyeti vardır; 
çünkü son seçimlerde müst.akilleriıı 
namzetleri kazanmışlardır. 

-------""""""'~-·-----
M l S l R DA HARP VAZiYETi 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 
YENt ZELANDALILAR DA 
HARP E.DlYOR ı 
Pazartesi akşamı Kahirede -neşrolu-

nan tebliğde hildiri]diğine göre, Mersa 
Matruh muhareblerine Yeni Zelanda 
atıkerleri de iştirak etmişlerdir. Bu harp 
şimal Afrikadaki harplerin en büyük ve 
en şiddetlisi olmuştur. 

HAVA HOCUMLARI 

CEBELOTTARIKA HOCUI 
-----*---

Havada ye-
ni libiye 
kullanıldı 

-*-
Yeni ttibiyelerine rağ· 

men İtal~Hın ucaıııarının .. ~ 

hemen hemen yarısı 
düşürüldü •• 

Lalinea, 30 (A.A) - Dün gece Sa
vaya tipinde 8 - 10 İtalyan uçağının pi
lotları Cebelüttarıka yapılan akında ye-
ni :'bir tabiye ku11arunışlaxdır. Birinci 
grup bütün müdafaa vasıtalarını üzeri
ne çekecek surette hareket etmiş, ikinci 
grup halinde gelen bomba tayyareleri 
de alçaktan uçarak Cebelüttarıkı bom
balamağa başlamıştır. Bunlardan dördü 
düşürülmüş ve atılan bombalardan beşi 
patlamamıştır. Hasar azdır, askerlerden 
11 ölü ve 12 yaralı vardır. 

Bu hücum büyük bir filonun limana 
girmesinden pek az zaman sonra olmU§
tur. Bu filo bir kafileye refakatten dön
müştür. Filo ile birlikte ve asker yüklü 
olarak gelen büyük bir vapur da asker
leri henüz boşaltmamış bulunuyordu. 

~OWt#tl--

Sene ba,ından beri 
Almanların yaptılılal'ı 
Berlin, 30 (A.A) - :A.lman askeri 

mahfiUerinde belirtildiğine göre 1 son 
kmun 942 den beri 600 bin esir, 7500 top 
5600 tank, 4000 uçak alınmış veya tah
rip edilmiştir. · Kahire, 30 (A.A) - Hava tebliği: 

Muharebe çevresinde hava kuvvetle- -----0
---

rimiz düşman hava teşekküllerine ve ge- Amerifıada esfıi lıau· 
rideki kollara bütün gün hücum etmiı- çulılar toplanıyor 
tir. V . 

Mersa Matruhun doğusundaki düş- aşıngton, 30 (A.A) -- Beyaz Saray-
man kuvvetlerine Amerikan tayyarele- dan verilen bir emir mucibince eski ka
riyle birlikte bomba atılmış ve isabetler uçukları toplama müddeti on gün daha 
kaydedilmiş, yangınlar çıkarılmıştır. uzatılmıştır. 

AKDENiZDE Cumartesi gününe lcadar 219 bln ton 
iskenderiye dün gece bombardıman kauçuk toplanmıştır. 

edilmişse de hasar olmamış ve bir düş-) - ·· -· -o---
man uçağı düşürülmüştür. , Bulgaristanda yahudi· 

Maltada iki Messer Şmit ve 1 Yun- 1 f h• d Jı l 
kers tipi tayyare düşürülmüştür. er a ey ın e arar ar 

ALMAN TEBUöI Sofya, 30 (A.A) - Sobranya meclisi 
Berlin, 30 (A.A) - Alman resı:nl teb

liği : Hususi bir tebliğle bildirildiği gi
bi, Mısırda Mersa Matruh kalesi çetin 
bir mukavemetten sonra, çeşitli mü
dafaa sistemlerine ve mayn barajlarına 
rağmen dün sabah hücumla zaptedil
miştir. Burada 6000 den fazla esir alın
mış, 36 tank ve bir çok mayn tahrip 
edilm~tir. Bir çok harp malzemesi Al
man ve İtalyan kuvvetlerinin eline düş
müştür. 

Alman ve İtalyan zırhlı teşkilleri düş
manı daha gerilere atarak Fukanın do
ğusundaki bölgeye varmışlardır. 

Büyük hava teşkillerimiz Arap kör
fezinde bir çok yerlere ve müdafaa mev
zilerine bombalar atmışlardır. 

ALMAN GÖRÜŞÜ 
Berlin, 30 (A.A) - Askeri bir kay

naktan bildiriliyor: 

başvekil Filofun verdiği yahudi aleyh
tarı tedbirler hakkında layihayı ikinci 
okunmadan sonra kabul etmiş ve bu 
tedbirler kanun mahiyetini almıştır. ----·-·-----· Norveçte 100 
bin amele istitı· 
kam vaı~ıyor 

-· --·-*·---
Almanlar asfıer cılıar· 
rna ihtimaline lıarşı 

hazırlanıyor .. 
Londra, 30 (A.A) _ Londradaki Nor

veç mahfillerine göre Almanlar Norveçi 
tahkim etmek için büyük gayretler sar
fediyorlar. Tahkimatta çalışmağa mee
lbur edilen 100,000 kişi arasında şimale 
sürülmüş olan Norveçli öğretmenler, 
Polonyalılar da bulunmaktadır. 

Yeniden mühim miktarda Norveçli· 
nin mecburi işe çağrılacağı sanılmakta
dır. 

J remmuz Carsarnba 1942 

s o N ·a-~··a~~R 
. -

Bir katil idam olundu 
Vç lıolcuyu öldüPen, birini de yaralıyan Hüseyin 

Kôhya asılırfıen soğuh Jıanlılığını hiç IJozınadı 
İstanbuJ, 30 (Yeni Asır) - Çatalca

nın bir köyünde tarla taksimi mesele
sinden çıkan kavga neticesinde üç kol
cuyu öldüren, birisini de yaralıyan Hü
seyin Kahya hakkındaki idam hükmü 
kat'iyet kesbettiğinden, kendisi asılmış
tır .. 

Hüseyin Kahya son nefesine kadar so
ğukkanlılığını muhafaza etmiş, sehpaya 
çıkarılmasına yarıyacak iskemleye biz
zat atlamış, etrafındakilere •Hakkınızı 
helal edin n demiştir. Bundan sonra boy· 
nun9 ip geçirilmiş ve cezasını bulmu~
tur. 

lcra Vekilleri Heyeti dün toplandı 

Ankra, 30 (Hususi) - İcra Vekillerı' vekil doktor Refik Saydamın reisliği'l
heyeti bugün (Dün) saat 15.30 da b~- de mutat toplantısını yapmıştır. 

Istanbulda kabotaj hayranlı 
- - ·~ ··-_..........,, _________ .... __ 

İstanbul, 30 ( Yeni Asır ) - Lozan 
muahedesinin mmleketimize temin et
tiği tam istiklalin rem.izlerinden biri 
olan kapotaj hakkının Türk gemilerine 
intikali gününün yıldönümü yarın (bu
gün) merasimle kutlanacaktır. Cümhu-

riyet abidesine çelenkler konulduktan 
sonra Barbarosun türbesine gidilip ora
da tören yapılacaktır. 

Geceleyin denizde yapılacak şenlikler 
için zengin bir program hazırlanmı§tır. 

l fsküdar tramvayı belediyeye geçti 
. -·-···-~--- .. ·------------

İstanbul, 30 ( Yeni Asır ) - Uskü-ı rar vermi§lerdir. 
dar - Kadıköy tramvayları lıi$edarları Üsküdar _ Kadıköy tramvayları İstan· 
fevkalade bir toplantı yapıruşlar ve şir· -bul tramvay idaresine merbut bir işlet. 
ketin İstanbul belediyesine devrine ka- meye tabi tutulacaktır. 

Adaoada bir yııda satılan pamuklar 

Adana, 30 (Hususi) - :Adana, Seyhan 1 çuk milyon liralık pamuk satılınl§ ve el
ve Ta:sus p~uk .. satış kooperatifinin de ~dilen 292.806 lira khm hissedar• 
umumı heyetı bugun toplanmıştır. Oku- lara dağıtılmasına karar verilmiştir. 
nan raporlara göre bir yıl içinde üç bu-

KANADADA Bol havacı 
yetiıtil'iliyor 

Londra, 30 (A.A) - Kanadanın deniz 
aşırı hava komutanı hava vis mareşalı 
Harold Edvard bugün Lond.rada söyle
diği lbir demeçte Kanadadaki havacılık 
yetiştirme kampları sayesinde 1ngi.ltere
deki hava mensuplarının yüzde on beş 
artacağını söylemiştir. 

---~et-----
Sıhhat Köıesi 
••••••••••• 

Çok terli
yenler•·· 
·---*-·---

Sayın okuyucularımızdan bayan Sü
heyla, gönderdiği bir mektuptat çok te.:
lediğinden şikAyet ederek buna karşı bir 
çare soruyor: 

Terlemek, hiç te fena bir şey değildir. 
Hatta ter insana lüzumludur. Te;r ol
masaydı, insan yaz mevsiminde muhitin 
fazla hararetine karşı kendini müdafaa 
edemezdi. Soğuğa karşı vücudu muha
faza için, medeniyet türlü türlü vasıta· 
lar icat etmiştir. Halbuki fazla sıcağa 
karşı, vücudun kendi kendine icat etmiş 
olduğu terlemekten başka hemen hiç 
bir vasıtamız yoktur. İnsan terledikçe 

VAZIYET VE INGILIZLER 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

rını geriye çekmenin müsavi olmıyan 
şartlarla harbi kabule muraccah olduğu 
nazariyesine dayanıyor. 

iSKENDERIYEDEKI FiLONUN 
DURUMU 
Ayni münekkitler Mersa Matruhun 

düşmesinin stratejik bakımdan mühim 
neticeler vereceğini söyliyerek lskende
riyede üslenmiş olan Akdeniz İngiliz fi· 
}osunun daimi bombardıman tehlikesine 
maruz bulunduğunu belirtiyorlar. 

YENt SA VASLARA DOöRU 
«.Deyli Meyh~ gazetesi başmakalesin• 

de diyor ki: cArhk düşmanın muvasala 
hatlarının uzamasından dolayı zorlukla
ra maruz kalacağı ümidine de dayanma· 
yız. Yalnız derhal söyliyelim ki Romme1 
Mersa Matruh ile Iskenderiye arasında 
daha bir çok ağır savaşlar venneğe mec 
bur olacaktır. 

Şimali Afrika muharebesi, umumi ba• 
·lwndan, esaslı hiç bir netice vermeden, 
iki senedir sallanıp yürüyor. Mısırın ka ... 
yıbı öyle muazzam bir kayıp olur ki bu· 
rasının kurtanlması için en büyük gay• 
retlerin sarlolunacağına emin olabiliriz. 
Mısır cephesine insanca, esliha v~ 

mühimmatça yardım kuvvetleri süratle 
yetiştirilecek ve sekizinci ordunun mu
kabil taarruza geçmesine imkan hazırb
nacaktır.ıı 

Romelin zırhlı kuvvetleri İngiliz k1· 
talarını takibe devam ediyor .. Görünü
şe göre düşman Romelin bu derece sü
rati karşısında hayrete düşmüştür. Se
kizinci İngiliz ordusu mihver tarafından 
yollar tahrip edildiği için yolsuzluktan 
çok sıkıntı çekmektedir. İngilizler tak
viye alacak vaziyette olmadıklanndan 
mütemadiyen geriye çekilmektedir. 

----------------- .vücudunun hararetinden az. çok bir şe:ıı 
~ı:ıı:ıı:ıc:ıc:ıc:ıc 

TA YMISiN MOHiM 
BiR YAZISI 
Londra, 30 (A.A) - T aymis gaze

tesi baş makalesinde diyor ki: Eğer 
Rommeli çölde duTdunnağa muvaffak'. 
olursak, Alınan mareşalının cesurane 
stratejisi kendi aleyhine dönecek. çün• 
kü o zaman üslerinden çok uzak bir va
ziyette tutunması gÜç olacaktır. O vakit 
Rommel için er geç geldiği yere gitmek'. 
zarureti vardır. Eğer Rommel bu derece 
büyük bir tehlikeyi göze alıyorsa bunun 
sebebi, çok parlak bir hedefi ayaklan• 
nın altında görmesidir. 

BÜTÜN KUVVETLER HARBE 
SOKULDU 
Londra, 30 (A.A) - Royter ajansının 

Kahire husust muhabiri yazıyor : 
Almanlar devam eden muharebelere 

şimal Afrikada bütün kuvvetlerini sok
muşlardır. İngilizler de sekizinci ordu
nun eınrim\•ki bütün kuvvet ve kay
nakları bir araya toplamışlardır. İngiliz 
kıt.alan, sabit bir mevzi olan Mersa Mat
ruhu ellerinde tutamadıkları için sey
yar bir halde harp ediyorlar. Harp bir 
kaç gün daha bu şekilde devam edecek
tir. 

HAVA MUHAREBELERİ 
Müttefik hava kuvvetleri günün her 

saatinde düşmanla havalarda çarpışmak
ta; düşmanın topluluklarını, ikmal li
manlarını bombalamaktadır. Dün gec.ı 
Sollumdan harp hudutlanna kadar oları, 
bölge sahil boyunca yanıyordu. 
KAHİRE VE İSKENDERİYEDE 
Hudutlarda harp btitün şiddetilc de· 

vam ederken Kahire ve İskenderiyede 
hayat tabii bir seyir takip etmekte, fa
kat biraz asap gerginliği göze çarpmak
tadır. 

Mihvercilerin zaif bir kuvveti İsken
deriyeye bombalar atnuştır. Bu taarru
za 4 uçağın iştirak ettiği sanılyıor, zaraı· 
çok ehemmiyetsizdir. Kahirede alann 
bile vermeğe lüzum görülmemiştir. 
ÇARPIŞMALAR ÇOK ŞİDDETLİ 
Londra, 30 (A.A) - !\.:forsa Matruh 

etrafında muharebe bütün şiddetiyle de· 
vam ediyor. Alınan ve İngiliz tankları 
harekata lştirak etmiş ve çarpışmalar 
çok şiddetli bir hal almıştır. 

Londrada durumun inkişaf 'bırzındaki 
tehditler idrak edilmekle beraber neti
ceye itimatla bakılıyor. 

Seyrek gelen raporlara dayanarak 
Londrada hasıl olan fikir, :Alınan tabi.~ 
yesi ve hedefinin Mısır topraklarında 

nıümkü olduğu kadar ilerlemek oldugu 
merkez:ndedir. 
TEŞEBBÜS VE ÜSTÜNLÜK 
HALA ALMANLARDA 
Londra, 30 (A.A) -- Royterin askeri 

İngiltere Mısıra 
teminat verdi •• 

• 
Londra, 30 (A.A) - Harp maksat-

ları hakkında İngiltere büyük elçisi 
Mısır hükümetine yeniden teminat 
vermiştir .. 
~~--0--..,...~'!"~CICICIOCICCIClCICICCC 

ÇİH • JAPQH Boğ1qması 
d..~vam ediyor 

Çunking, 30 (A.A) - Pazartesi ak
şamı Çinliler Sang - Si - Hunan hudu
dundaki muharebelerde Japonlardan 5 
bin kişi öldürmüştür. 

Japonların Lişui hava meydanı yağan 
yağınurlarla sular altında kalmıştır. 

Siang - Si şimalinde Hin - Fin ırma
ğını ges;mek istiyen Japon kuvvetleri 
püskürtülmüştür. 2000 kişilik bir Japon 
kuvveti Kolang şehri yakınıpda karaya 
çıkarılmıştır. 

Kuvangtonun .şimalinde muharebel~r 
yeniden başlamıştır. 

muharriri Analist Mersa Matruhun düş
mesinden bahsederken şöyle diyor: 

Stratejik ehemmiyetini kaybetmiş 
olan bir noktadan İngilizlerin çekilme
si beklenm.iyen bir şey değildir. 

Vaziyetin çok nazik olduğu münaka· 
şa götürmez bir hakikattir; düşman bala 
teşebbüsü muhafaza ediyor, tank itiba
riyle Almanlarda ezici bir üstünlük var
dır. Almanlar, elde ettikleri bir çok ya
kıtlardan da istifade edebileceklerdir. 
Şimdi sekizinci ordu için dilşmarı.ı 

fazla kayıplara uğratmak esas hedeitir. 
Roma, 30 (A.A) - Tebliğ : 
İtalyan ve Alman motörlü kuvvetleri 

düşmanın zırhlı kuvvetlerini takip ede
rek Fukaya varmış ve bu mevkiin do~ı
suna geçmiştir. Hücumlarla Mersa Mat
ruh alınmış ve temizleme esnasında ye
niden esirler toplanmış, malzeme elde 
edilmiştir. 

29 haziran gecesi İtalyan uçakları Ce
belüttarıka hücum etmişler ve çıkarılan 
yangınlar çok uzaklardan görülmüştür. 

kaybeder ve böylece muhitin fazla sı
caklığına karşı vücudun tabii harareti 
değişmez. Bundan başka ter, insana vü
cudu temizlemek için de lüzumludur. 
Cilt terledikçe böbreklerin vücudu te
mizlemek işine yardım eder .. 
Bwıunla beraber fazla terin de insana 

sılantı verdiği şüphesizdir. Fazla terle
menin başka hiç bir sıkıntısı olmasa, 
yalnız el~iseyi ıslatması, rengini bozma
sı ve çabuk eskitmesi bilhassa bu za
manda can sıkacak şeydir. 

Bazılarının !bütün vücudu fazla ter
ler .. Ateşli hastalık.larda böyle fazla ter
lemek, çok defa hayırlı alamettir. 

Ateşli hastalık sonuna erdiği vakit çok 
ter getirir. Fakat, böyle bütün vücuttan 
terlemek, şişmanlarda, her şeyden ça
buk müteessir olan sinirlilerde de olur. 
O vakit çok teriemeğe karşı çare şi§
manlıktan yahut sinirlilikten kurtul
maktır. 

Daha çoklarında fazla terlemek yer 
yer olur .. Kimisi yalnız yüzünden :fazla 
terler. Bu türlüsünün tedavisi, ancak 
bir cilt hekiminden mahsus ilaç alıp 
yüze sürünmekle olur .. 

Koltuk altından çok terliyenler pek 
çoktur. Kimisi, çırçıplak durduğu halde 
bile koltuklarının altından oluk gibi ter 
döker. Koltuk altından çok terlemeye 
karşı günde bir kaç defa.suyun içersi
ne, yüzde birden beşe kadar nisbette, 
sirke karıştırarak onunla silinmek hem 
kolay olur, hem de pek iyi gelir. 

Bazıları, avuçlarının içinden çok ter 
çıkanrlar. Bu türlüsü pek ziyade can sı· 
kar. İnsan dostlannı eilni sıkmakatn çe
kinir. Avuçtan terlemiye karşı türlü tür
lü tozlar vardır. Fakat en jyisi, tedavi 
ettirmektir. Röntgen mütahassısları bu 
tedaviyi peık iyi yaparlar ... 

Tabanların çok terlemelw de pek sı
kıntılı bir şeydir. Ona karşı iskarpinleri
nin içine sünger kağıdı koyanlar varsa 
da, tabanların altına, yüzde beş nisbe
tinde asit ikromik mahlwü sürülünce, in
san bir zaman için terden kurtulur ter 
tekrar başlayınca o mahlulden tekrar 
sürer. 

Süveyş taarruzu, müttefiklere karşı 
tevcih edilen hareketin sağ koludur. Bu 
hareketin sol kolu ise Ukrayna içlerine 
derinleme saplanmıştır. 

ALMAN HEDEFi VE 
ZAFER AZMt 
Almanların hedeflerini sarih olarak 

anlamak, ilerisi için gösterdiği mana iti• 
bariyle. şüphesiz faydalıdır. Fakat Al· 
manlann, elde ettikleri üstünlüğe rağ
men, gayelerine varacaklarını bir an 
için bile kabul edersek, bu bizim için 
bir zaaf alameti olur. Harp sahasında 
savaşmağa ve cephelerimize her türlü 
yardımı yetiştirmeğe mecburuz ve bunu 
yapacağız. . 

Askeri tarihimiz, maddi vaziyetin 
en ziyade aleyhimizde bulunduğu za• 
manlar da bile, manevi kuvvetimizle za
fere ulaştığımızı gösteren zengin, hatta 
pek zengin misallerle doludur. 

---o---
Almanıara göre ifıi · 
tarafın ucaJı Jıayıpları 
Berlin, 30 (A.A) - Alman resmi teb-

liği : 17 hazirandan 26 hazirana kadar 
İngiliz hava kuvvtleri 200 uçak kaybet· 
mişlerdir. Ayni müddet zarfında büyük 
Britanyaya karşı mücadelede 37 uçağı
mız üssüne dönmemiştir. 

---o---
Son batırılan gemiden 

lıurtulanlar 
Nevyork, 30 (A.A) - Karaip deni~ 

zinde mihver denizaltıları tarafından 
torpillenen müttefik gemisi müretteba. 
tından 41 kişi kurtarılmıştır. 2 tayfa öl
müş, kaptan ve bir subay ağır surette 
yaralanmJştır. 


