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flb münd recahndan memJ1Jet bbul edlhnn_, 

Alman - Rua harbine dair geln fotograflardan biri 

Dış 
ticaretimiz 

1 SOVYETL!RE GORE 

S ~ndür devam 
eden Alman ta
arruzları püs

kürtüldü 

1 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-. 
Almaııılara göre 1 

·-·-·-·-·- - -·- - - -·- -· ·> 

Cenupta 
Sovyetcep
hesi yarıldı ___ .• , __ _ 

1 Ankara, 3 (Bmust) - ~ eemi-
1 yeti Bunadald aellerden zarar '8&'enJe. 
1 re #ardım olmak üzere Sunaya 100 ~ 

1 
!! dır g6ndermlplr. 

lııuu1111u1111U1UlllllllllUllllUllHlllllllHIUIHllHllHH ..... 
TENi ASIR Matbusmda buılnu$b1--

Mihver tlıw
durulmuıa 
benziyor 

1lr 

Açılan gedik 300 ki· 
lometre • Rus hü· 
cumları kırıldı 

* 
Parti genel sekreterinin tetkikleri 

Ingilizler mevzileri· 
miz olduğu gibi 
duruyor diyorlar -·-

B. Memduh Şevket Esen
dal kazalara da gidecek 

Almanlar Kurskta 
* KIJıuep denlzaltd,,,.ına müşkülata uğradık· 

lıenzln ueren ldP ıe11eııe 1 - ı- la meydana plıal'lld... arını s~ UŞ:ot! r 
Vaşington, 3 (A.A) - Panama kanah * • 

bölgesindeki Amerikan ordusu 1carargA- Berlin, 3 (A.A) - ltunliin ~ 
hından bildirildiğine göre casusluk yap- da dün sabah bıqlıyan tank muharebesi 
mak ve düşman denizaltılarma benzin henüz bqlangıç safhasından Ueriye gev
vennekle suçlu yirmi kişi yaka}aıunıŞ- rnemiştir. Bununla beraber )t.unk ıwe.; 
tır. Bunlar bir casus §ebekesine meD"'. ketleri Libyadaki Nayt Bri9 hueke~ 
supturlar. rinden daha çeün olmUfUU'. Alman oı--

.MAHKEME KURULDU duau burada, mutlaka kaqı koymala 
Va ington, 3 (A.A) _ Cümhurretsi BZrnetmi§ ve iyi hazır~ R~ kuv

Ruzvelt, geçen hafta Amerikan toprak- vetleriyle çarpışmaktadır: ~di bütün 
lanna çıkan ve yakalanan sekiz baltal&: g~~~~r, bava ve kara~ 
yıc nın muhakemesi için tam saJQhiyetli mını ıçm-.arfolunuyor. 
bir mahkeme kurmuştur. Mahkeme 8 0~ >, ~ 
temmuzda faaliyete aeçec:ektir. ~ ---· = 

MiHVER VE llSIR 
* Mihvere göre_ 

Mısırda açılmıt 
olan gedik 
genişletildi 

* 

Aplan gedlftln llen1en 
,,.,,,.,..,.,,. anlaplıyop 

lng111z ianareım 
....... ldk:andaıe 

YGPGOPklP-
Kahlre, 3 (A.A) - Romel dOn 81). .. 

den 80Dl'8 Elalemeyue yeniden taarruza 
bqlem•fbr. llU~er ellerindekl bG-. 
tOn vuıtalarla dilşmanın gerilerine pa. 
detle hücum ediyorlar. 
İNGiLtz TEBLtöt 
Kahire, 3 (A.A.) - Orta prk İnallill 

(Sona Salalfe ... -- ' te) 
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ÇORCIL DiYOR Ki : ALMANLARA GORE 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

daki gemilere muvaffakıyetle hücum et
miı1lerdir. Bu hücumlarda düpnaaın bir 

( Baştarah 1 had SahiWe) 

lan yeni tanJdarda pek büyük müıkül
lerle karşılaştık; fakat bir az gecikmiş 
olmakla beraber yapılan tanklar pek çok 
işe yaramıştır. 

ŞEHİR- HADERLER.i 
mayn gemisiyle 1 O layı gemisi batınl- ; 

mlJ, dört torpito muhribi,] ticaret ve ••••••••••••••llJ!!!!l!ll••••••••••••••••••••~ııil-~-;;llİİm•••~~ 
UÇAK İHTİYACI 

' Gerek hava Mnreşallanmızın ve gerek 
bombardıman tayyarelerim.izi kullanan 
pilotlarımızın temin ettiklerine göre se
kiz :toplu tayyarelerimiz bir çok pi~ 
tayyarelerini tahrip etmiştir. Bununla 
beraber, bizim bu nevi bomba tayyare
lerine ihtiyacımız yok değildir, fakat 
henüz kMi derecede .hazırlanılmasına ça
lışıyoruz. Bombardıman uçaklarına lü
zum olmadığı fikri yanlıştır. 
HARBİN ALMAN 
TOPRAKLARINA NAKLt 
Harbi Alman topraklarına naklettiği

m iz zaman bomba uçaklarına şiddetle 
ihtiyaç vardır. Hücumlanmn: daha şid
detlenecektir ve bu hücumlar düşmanın 
diğer cephelere olan baskılarını azalta
caktır. 

L:tBYADA KUMANDA 
Muharebe başlamadan önce orta şar

kın bu geniş sahasında böyle bir hare
ket in bir iki aydan evvel başlıyacağını 
tahmin etmediğim bir sırada Ohinlekten 
kumandayı ele .almasını istedim. Fakat 
n l'ticerle Riçi kumanda mevkiinde kal
m~tır. 25 Hazirandan itibaren kumanda 
mevkiinc Ohinlek geçmiştir. Kendisine 
itin ndım vardır. 

tsTtKBAL VE C~ARF.:r 
İstikbale ait fazla şeyler söylemiyece

ğim: yalnız, i.atikbalin bize getirecekle
rini Avam karamnsı ile halkın cesaret
le karşılamasını isterim. 

HARP UZUN somx:EK 
Harbin lcJsa süreceği görüıünü hiç bir 

vakit kabul etmedim; harbin uzun süre
ceği şüphesizdir. Gittikçe artan gemi ka
yıplarına rağmen müttefik: milletlerin 
harbi sıkı surette idame ettireceklerine 
itimadım. Ruzvelti ı.iyaretten sonra art
mıştır. 

UZAKDOGUDA 
Avu.stralyada ve Pasifikteki adalarda 

ltuvvetli bir Amerikan. ordusunun bulu
nuşu istila teşebbüsJerinin akim kalaca
ğını gösterir. Cenup batı P.asifikte şim
dilik parolamız chücum!> clür. 

H1NDt.STAN KUVVE'n 
Hindistan şimdi mükemmel surette 

takviye edilmiştir ve orada Vavelin ltu
mandasıM•ki 1ngiliz ve Hintlilerden 
mürekkep büyük bir ordu vardır. Hin
distan fimdiye bclar bu dereeede ku~
vetli ve büyük bir ordu gıörmemiştir. 
Bir aralık tehlike geçird.iğimiz Hindis
tanda fimdi milkem~l bir müdafaa tcş
k.ilab kunılmujb.ır. 

AFRIKADAK1ALMA.NLARIN 
llm.ASI 
Sovyet Mareşalı Timoçen1ronun karşı 

hücumları ve y.az mevsiminin ilerlemiş 
olması biu Bommeli ezerek hDlıa etmek 
hnlclnmı venniftir. 

<BEN StZtN 
mzta:rKARINI.zllııb 
Ben sizin hizmetkAnnızım; beni iş ba

ımdan ayırabilirsiniz Avam Kamara
sında Dr. Belene müdafaa mesuliyetiııin 
benden almm•sını istemiştir. Bu zat is
tiyor ki ibqa getirilecek zat tam salihi
yeti haiz olsun, azil ~ nasp hakkında 
tam salahiyetli olsun, icabında da hemen 
istifa etmek ve çekilmek hakkı kendi-

bir mektep gemisiyle bir yüzme doka da 
aabetler kaydedilmiştir. 

CEPHE YARILDI 
Doğu cephesinin cenup k.e.iminde 

Alman ve italyan kıtaları dÜfmanın bir 
çok mevzii hücumlarını ağır kayıplar ver 
direrek püskürtmüşlerdir. Alman ve 
müttdik lutalann taarruzu neticesinde 
cephe 300 kilometre genişliğinde yarıl
llllfhr. Rus zırhlı livalarınm fiddetli 
kar11 taamızlan büyük kayıplar verdiri
lerek püakürtülmiiftiir. 

Bir zırhlı tümenimiz hiç bir it.ayıp 
vermeden 28 haziranla 2 temmuz ara
sında 100 Rus tankını tahrip elm~tir. 

Savaı uçaklarından mürdckep mühim 
hava teşelcltüllerimiz muvaffakıyetle 
yollan. demir yollarını ve takviye üsle
rini bombalamışlardır. 

Simal kesiminde, düşmanın ıiddetli 
mukavemetine rağmen mevzilerine gi
rilmit Ye bir çolt yerkr alınmıştır. Kula 
körfezinde Rosta ve Murmanak nhtım
lan. deniz tezgahlan, iqe liman ve te
sülcri bombalanmqbr. Liman çevresin
de yangınlar çılcanlmıştır. 

Berlin. .3 (AA) - Aıılter kaynaklu
dan öğrenildiğine göre So"l'etler evvel
ki gÜn 71 uçak bybetınitlerdir. Bunlar
dan dokuzu uçak savar bataryalarının 
ateşiyle ve üçü yerde tahrip edilmi§tİr. 

sıv ASTOPOLDA DURUM 
Berlin, .3 (AA) - Cepheden alman 

haberlere r,öre son şiddetli muharebe
ler esnasında. mahzenlere sığınmış olan 
Sivastopol halla yavaıı yavaş meydana 
cıkmağa başlamıştır. HaHlk Alman Vi! 

Romen kıt.alarmı dostça lt.arşılam-.tır. 
Roma, 3 (AA) - ltalyan tebliği: 

Karadenizde, torpil atan hücum botla
rwruz bir diitman nakliye gemisi.ne hü
cwn teuaişlerair. Balddava körfezinde 
dü,manın bir hücum botu batırılmıştır. 

Roma, 3 (AA) - Bir ltalyan av 
tqekkülii Ooneçae sayıca atiia bir düş
man teşkiline hücum etmiş. 3 tayyueyİ 
düşürmüş ve 3 tayyareyi de muhtemel 
olarak tahrip etmiştir. 
FİN TEBIJôi 
Helsinki, 3 (A.A) - 3 temmuz tarih· 

li Fin tebliği ~ Kara cephelerinde hırpa
lama ateşi ve devriye faaliyeti olmuş
tur. Düşman dumandlılii istifade ederek 
Stalin kanalında ilerlcmeğe teşebbüs et
mişse de püskürtülmüştür. ----·----ISLAHİYEDE 
KıırtııJUf bayramı 
Islahiye, 3 (A.A) - Islfilıiyeliler dün 

kurtuluşlarının yıldönümünü kutlamış
lardır. 

sinde bulunsun. Ben öyle tahmin ediyo
rum ki, çok defa olduğu ve olacağı gibi 
Parllmentoya izahat vermek için Baş
vekil bir yardımcı olacak bu, Parlamen
to sisteminden başka bir sistemdir n 
bir diktatörlüktür veyahut ~k koJay~ 
diktatör} üğe çevrilebilir.> 

NF:I1CEYE 1T1MA T 
Bunun üzeri.ne hükümete güvensizlik 

takriri 25 reye hrıı 475 reyle reddedil
miştir. 

(• . -· - ·-·- - ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ,_.. - ·- ·- ·- ·- ·- · · - •- ıt• ıl!. 
BiR KAÇ AYDA 

iN GILIZCE 
OGRETEN DERSLER 

----------------~> 
YETlliŞ İKİNCİ DEBS-

REVısıoN AND EXERCISES - 'lttKİK VE EKZERSİZLER 
THE ARTICLE - HARFİ TARİF 

l) 'Ibe definite article - the - is used before the names of spec!al pcople Ot' 

things. 
•THE• harfi tarifi hususi şahıs ve eşya isimlerinden evvel kullanılır. 

EXAMPLES - MİSALLER 
THE man whom I know Benim bildiğim adam .. 
THE lesson which you have read Senin okumuş olduğun ders .. 
THE books which you like Senin sevdiğin kitaplar 

2) A and an are used before nouns w hich are spoken about in a general wa9 
•A• ve (AN) haklarında umwnt olarak konuşulan isimlerden evvel kullanılır 

EXAPMLES - MİSALLER 
There is A man Bir adam vardır .. 
I would like A lcsson Ben bir ders isterdim_ 
He gave THE boys A lesson o çocuklara bir acrs verdi_ 

NOTE-NOT; 
THE may be used before Singular anJ PluraJ Nouns 
•THE• müfret ve cemi isimlerden evvel kullanılabilir .. 
'A and AN are only used with Singular Nouns. 
•A• ve •AN• yalnız müfret isimlerde kullanılır .. 
J\ is used before a Consonant - cA• bir sadasızdan evvel kıillanılır. 
'AN is used before o Vowel - AN bir sadalıdan evvel kullanılır. 

EXAMPLES - MisALLER 
A Mnn, A Book, A Newspaper, An aeı oplane, An Orange, 
Bir adam, b!!- kitap, bir gazete, b!r tayyare, bir portakal .. 
'An UmbreJln, A green Orangc. An old Book, 
Bir şemsiye, Bir yeşil portaknl. Bir eski kitap 

EXERCIES 
Take a picce of paper and do th~ Exercises: 
Bir parça klğıt alınız ve bu ekzersizleri yapınız: 
The correct answers will be given in the next lesson: 
Doğru cevaplar gelecek derste verilecektir: 
Comparc the answers in your e.zercise with the answers in the newspaper 
Ekzersiz.inizdeki cevaplarla gazetedeki cevaplan mukayese ediniz .. 
1) Put •A• or •THE• in the following Spaces: 
Aşağıda yazılı cilmleJerdeki boşluklara •A• veya eTHE• koyunuz.. 

1) There is ••.• _ woman whom I lmm\·. 
2) Thet is. .•. clever boy. 
3) '11ıat is. ...•.• boy who was called by the teacher. 
4) Here is ...... good book. 
5) Tbose are .... good books which I h:ıve read. 
II) PLACE •A• or •AN• before the following words or eçressions. 

J\sağıdaki kelime veya lstilAhlaruı önUne •A• ve •AN• koyunuz. 
Table Masa Cat Kedi 
Dog Köpek fce _ Cream Dondurma 
Pencil Kuqun kalem Boy Olian 
'.Aeroplane Uçak Sheep Koyun 
Horse At Umbrella Şemsiye 
House Ev Newspaper Gazete 
English le.ııson İngilizce ders Red apple Kırmızı elma 

l 9mir hafriyatı 
Türk tarih ku
rumuna "°eçti 

---*- - -
Hafriyat sahası etralın· 

dald ev ve arsalar 
istimlik edlliyor-

Mcmnuniyetle haber aldığımıza göre 
izmir hafriyatını Türk tarih lcurumu 
üzerine almı,tır. Zaten, bu ehemmiyetli 
Ağora hafriyatına Türle tarih kurumu 
ötedenberi layık olduğu ehemmiyeti 
vermdtte ve azami yardun etmdtte idi. 

Hafriyat her sene gitti1'çe ilerlediğin
den, yapılacak kazının gidişine göc haf
riyat sahası etrafındaki ev ve araların 
istimlaki lizım gelmektedir. Bwllardan 
Mdımct T ayoğluna ait bir anıa bu aene
ki hafriyatta istimli.lc: edilecektir .. 

Bu arsanın Utimlilti gerektiği lzmir 
valiliğine yazılması üzerine, Vekillikten 
müzdcr müdürlüğüne gelen betide. ye
ni hafriyat programına bu .istimlakinde 
bir madde olarak ilavesi ve vili}•etle .te
mas edilerek istimlak kararının alınması 
bildirilmiştir . 

* Beş altı gün evvel Efes mıntaka..c;ı Ar-
keoloji işlerini teftişe gitmiı olan müze
ler miidürü SaıaJıittin Kantar dün fz:ıni
re dönmilft\ir. 

Efea - Sart yolu üzerindeki çok nadir 
eserlerden Belevi Mozolesi~ diye ma
ruf, Milattan eTVel 3 üncü Asra ait mu
azzam abidenin büyük şark dıvarı üs
tündeki kayadan iri bir parçası havala
rın tesiriyle inhidama mail bir hale eel
diğinde:ı tehlikenin izalesi için gereken 
inceleme yaprhru, ve turistik yollar mü
hendisliği tardından tutulan kt!!ş.ifoame 
projesi müzeler müdürlüğünden veka
•ete gönderilmiştir. 

Efeıı müzesinin münhal olan muhafız
hk ve mutemetliği vekilliğine Selçuk 
okulu öğretmeni Bayan Enise Önüt ta
yin edilmiştir. 

---a---
Tarım satış koopera-
titl~ri birliği umumi 
içti ınaı ağustos ba
şında yapıl acak 

KooperaıJf memuru 
yedftb ecelı fnırs 

~lıyor .. 
B!r müddetten beri Y alovada istira

hatte olan Tarını satış lcoope=atiilcri 
birliği umum müdiirü bay Muhip Özyi
ğit dün Tırhan vapuru ile şehrimize 
dönmüştür. 

Öğrendiğimize göre tanm satış koo
peratifleri birliğinin senelik umumi içti
maı ağustos iptidalarında bu birliğe 
bağlı 31 kooperatifin sayısı yirmi be~ 
bini bulan ortaklarının gönderecekleri 
mümessillerin iştirakiyle toplanacak ve 
birliğin senelik blançosu umumi heyetin 
tnsvibine anolunacaktır. 

Diğer taraftan kooperatifler birliğinin 
kooperatif memurları yetiştimıek üzere 
hımrladığı kursun önümüzdeki pazar
tesi günü Atatürk lisesinde açılacağı da 
haber alınmıştır. Bu kursa elliden fazla 
kooperatif memur ve stajiyeri ve koo
peratifçiliği meslek edinmek isti)•en or
ta mektep ve lise mezunları iştirak ede
ceklerdir. 

---o--
ZABITADA 

ŞiJPHELİ BİR OLiJM 
Şayanı dik.kat bir ölüm hadisesi ol

muştur. Hatay cadesinde 165 sayılı ev
de oturan mobilyacı Süleyman Pelit 
Karşıyaka deniz banyosuna gitıııİI, ııo
yunup denize atlamağa hazırlanmıştır. 
Banyo müsteciri deniz sularının o kısım
da sığ olduğundan bahsederek atlama
masını söyleyince bunu dinlemiş ve ha
vuz kısmına gİrmİftir. 

Bir az sonra hiç kımıldamadığı görül
mesi üzere Süleyman Pelit denizden çı
karılmış. doktor tarafmda.n muayene 
edilmiş. kendis.ine denize girmemesi ve 
istirahat etmesi tavsiye edilmiştir. Sü
leyman Pelit heman bir otomobille has• 
tahaneye gitmişse de ölmüştür. 

ölüm sebebi tahkik edilmektedir. 

ftrari bir maJtlılbn 
tutuldu.. 
Katilden 1 S sene ağır hapis cezaaına 

mahküm olup Muğla vilayetinin Dala
man nahiyesindeki yeni ceza evinden 
kaçtığı haber verilen Seferihisarın Ka· 
vak dere köyiinden İbrahim oğlu lsma
il Atik Kuşadası zabıtasınca tutuhnuıt" 
tur. Suçlu Heman Muğlaya gönderile
cektir. 

BİRKADIN 
YARALANDJ 
Bayındırın Kurt mahallesinde oturan 

60 yqında Bn. Fatma Arda adında bir 
kadın lcarnından ağır surete yaralanmış
tır. ifade veremiyecelc vaziyette olan 
zavallı kadının kamında bir bıçak yara
ın vardır. Kimin tarafından yaralandığı 
tahkik edilmekted ir. 

OtolJöste hırsızlılı 
Metin Doğan ve Sami Karadağ adın

da 12 yaşında iki çoeuk, d ün otobüste 
Fikriye Gülmez adında 15 Yatin<fa bir 
kızın para cüzdanını çaldıklan iddaaiyle 
tutulmutlardır. Cüzdan içindeki 3,5 lira 
bulunamamıştır. 

lzmir heyetinin Ankaradak i temasları 

Tütüncülerin zararına 
meydan verilmiyecek 

Yeni lıazanç vergisi Uiyi IMuının lıabıdiinden eo
veı rıcaret odalarının nditalaası alınacalı-

Ticaret vekaletiyle temaslarda bulun
mak üzere Ticaret odası reisi B. Hakkı 
Balcıoğlunun riyasetinde Ankar:ıya gi
den hmi:. heyetini Ticaret veki1i bal' 
Mümtaz Okmen kabul ederek bir müd
det kendileriyle görüşmüştür. 

Heyet ticaret ,·ekiline muhtelif mev
zular hakkında maruz.atta bulunmuş, 
bilhassa tüccar elinde bulunan geçense
neler mahsulü tütünlere fiyat verme 
mevzuunu aydınlatmıştır. Tütünlerin iyi 
fiyatla satılacağı teminatı ilzerine tücca
rın piya5adan yüksek fiyat ödiyerek 
tütün satın aldığı, ondan sonra ihracat 
için verilen primlerin kaldırıldığı, bu 
yeni vaziyet karşısında tütüncülerin za
rara uğradıkları anlatılı:nqtır. 

Ticaret vekili tütüncülerin dilekleri 
tetkik edilerek adil bir neticeye bağlana
cağını, tütün tacirlerinin zarar görmele
rine meydan verilmiyeceğini vadetmiş
tir. Eğer vekalet tacirleri himaye için 
prim verilmesi neticesine vanrsa bu hu
susta bir koordinasyon karan çıkması 
muhtemeldir. 

YENİ KAZANÇ VERGİSİ 
Ticaret vekili, yeni kazanç vergisi la

yihasının kabulünden evvel başlıca ti
caret odalannm mütalaalan alınacağını 
da bildirmiştir. 

HEYET DÖNÜYOR 
İzmir heyeti hafta başında şehrimize 

avdet edecektir. 

Dün "lzmir ,, e n .. ühim 
miktarda pirinç getirildi 

PiRiNÇ HEI SERBEST SITILACAK, HEM HALK OAGITMI 
BiRLiKLERi VASITASILE VERiLECEK • DEMiR IHTIYACI 
Ticaret vekMetinin İzmir vil.AyeU em

rine tahsis ettiği yüz ton pirinçten 60 
tonu dün şehrimize getirilmiştir .. Pirinç 
satışı serbest bıralo.ldığından, bundan 
ayrı olarak İzmirdeki tacirlere de Mer
sinden yine dün bir mikdar pirinç gel
miştir. Tacirlerin getirttiği pirinçlerin 
sat.ı.ş.ı serbest bırakılacaktır. 

Vilayet emrine gönderilen pirinçfor 
yüz tonu bulunca şu şekilde tevzi edi
lecekür: 

40 tonu kazalara, 10 tonu hastanelere, 

MAlfiFArURACILAR 
..........,eyenl 
idare lleyeti... 
Uzun senelerden beri cemiyet halinde 

İzmirde faaliyet ~ manifaturacı
lar birl!ği umumi heyeti toplanarak ye
ni idare heyetini seçmiştir. 

Heyete BB. Tevfik Serter, Cazim 
Bezmen, İhsan Necipoğlu, Raif Cilasun, 
Mustafa Canbuoğlu, Mürakipliğe bay 
Asım Dursunoğlu seçilmişlerdir. 

İdare heyeti reisliğine B. Tevfik Ser
ter getirilmiştir. İdare heyetinden B. 
İhsan Necipoğlunun istifa etmesi üz.eri
ne yerine B. Kemal Akpak intihap olun
muştur. 

Şelıerln fiyatını 
arııırdığı lçln-
İkiçeşmelik caddesinde 614 numaralı 

dükkflnda bakkal Mehmet Faruk Özden 
kilosu 96 kuruşa satılması icap eden toz 
şek~ri 98 kuruştan sattığı iddiasiyle 
milll korunma mahkemesine verilmiştir. 

--- o---.-
Bayralılı • Tlll'an yola.. 

Turistik yollardan Bayraklı - Turan 
yolunun parke inşaatı 104 bin liraya 
müteahhide ihale edilmiştir. 

Bu suretle Knrşıyaka yolunun büyük 
bir kısmı tamamlanmış olacaktır. 

--ııwwoııww--

İzntfre dalla fazla 
~ömür ayrddı.. 
lktisat veklleti önümüzdeki kış mev

simi için İzmir kontenjanına 8000 ton 
kok kömürü tahsis etmişti. Dün gelen 
yeni bir telgrafta bu mikdarm 10 bin 
tona çıkarıldığı bildirilmiştir. 

Haber aldığımıza göre kömiir satış 
tevzi müessesesi halka yarım tondan ~ 
kok kömürü satouyacaktır. Bu mikdar
dan az kömür temin etmek istiyenler 
semt bayilerinden ihtiyaçlarını temin 
edeceklerdir. 

mekteplere ve müesseselere verilecek, 
50 tonu da halka dağıtma birlikleri eliy
le dağıtılacaktır. Daiıtmalar nüfus ba
şına üç yüzer gram hesabiyle yapıla
caktır. 
DEMİR BEKLENİYOR 
Vilayetimizin demir ihtiyacını karşı

lamak üzere yalanda Karabükten İzmi
re 15 ton 15X45 ebadında lama demiri 
getirilecektir. Bu demirler ihtiyaç sa
hiplerine iaşe müdürlüğünce tevzi edi
lecek, kilosu 45 kuruştan satılacaktır. 

KAZANÇ VERGİSİ 
"" talıslt .....,.,. 
d ört.milyon lira.. 
Haziran ayında ödenmesi icap eden 

ilk taksit kazanç vergisi tahsilatı İzmir 
vilayetinde dört milyon liraya yaklaş
mıştır. Bu, mükemmel bir tahsilat reko
ru sayılmaktadır. 

SISCllll ue lıeten tolnanu 
ihra~ fiyatı.. 
941 yılı mahsulü yağlı tohumlardan 

sısam ve keten tohumunun asgari yet
miş kuruştan harice satılması muvafık 
olacağım ticaret vekaletinin emri olarak 
dünkü sayımızda yazmıştık. Tacirleri 
zarardan siyanet için verilen bu kararm 
alakalılarda uyandırdığı memnuniyet 
büyüktür. 

Ticaret vekaleti, sırf bir kaç tüccan 
kötü bir vaziyetten k.onımak için böy
le bir karar vermiştir. 

Bahis mevzuu olan mallar serbest dö
vizle Romanya, Macaristan, Slovakya, 
İsviçre, Bulgaristan, İ!WeÇ gibi memle
ketlere satılabilecektir. 

------~-----
PARTi GENEL SEKRETERi· 

NIN TETKiKLERi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

malannı tedcik eylemesi muhtemeldir. 
G enel .dtreter lzmirde kalacağı bir haf
ta zarfında Çeşme, Bergama, Tire, Ode
mİJ ile diğer bazı kazaları ziyaret ede
edc, izmirdeki tetkiklerini derinleştire
cektr. Ticaret odaauıda tacidcrle de bir 
konUfl'Tla yapalmaaı muhtemeldir. 

* Parti genel sekreteri ~refine beledi-
ye tarafından dün gece şehir gazinosun
da bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette vi
layet, belıediye ve parti erkanı, mebus
lar, ve daha bazı zevat hazır bulunmu,
lardır. 

BUGUN 
3 Büvük Filim Birden 

ı ·· SELAJIEDDJlfi EYYVBi w BOZ ilı.Alf 
- TÜRKÇE SÖZL'C -

Şarkılar : Münir Nurettin Müzeyyen. Saaar 

2-rOSUlf PAŞA 
- TÖBKÇE SÖZLtl' -

HAZIM • v ilFİ. FERİJIA rEvr• 
J··ALrJN YJLDIZ 

- iNGİLizCE -
Alice Fay - Don Amecb - Henry Fonda 

Seaaslar : SaWıettin 3 ve 9.15 t e" Altın Yaldız 5 te ve Tosun ..-şa 7.10 .. 
CUMARTESİ, PAZAR TAM l D E BAŞLA&. •• 

DİKKAT : Haltaam her pnünde ilk seamlanla SALON 28 Kunqtar .. 

IN2 

Dış 
ticaretin~iz 

---·· ·---
Yeni şal'tllll'lll z a ruri 
ltıldığı tedlJfrler 
ahnmalıd•-

( Baştarah ı.inci SMifetle) 

den beri bütün piyasaların istekli olarak 
aradıkları mahsullerimizin geri kalmış 
kısımlarını, yeni rekolteyi beklemeden 
almak bizimle iş yapan dost memleket
lerin menfaatine de en uygun yoldur_ 
Çünkü, bilindiği gibi, şimdiki aylar nak
liyata en elverişli zamanlardır. Harbin 
doğurduğu sıkıntılann bir neticesi ola
rak kış aylarında vasıtalar çok azalmak
tadır. Münakale imkanlarının bu kad:lr 
daraldığı bir zamanda, malların gidiş 
gelişinin bütün müsait aYlara serpişti
lrimesi en akilane harekettir. 

Hükümeümizin ticari anlaşmalar yap
tığımız memleketlere, bilhassa alışları
nı devlet teŞkilatiyle yapan büyük mem
leketlere bu lüzumu anlatmak hususun
da güçlük çekmiyeceği kanaatindeyiz. 
Ticari heyetlerimizin ecnebt hükümetler 
ile temas halinde bulundUklan bu sıra
larda yeni rekoJtelerimizdcn evvel, 
mevcut üzüm ve incir stoklarının şim
diden satışı ve sevki hususunda bir an
laşmaya varmaları pek muhtemeldir. 

Nnkil vasıtası, depo v. s. bakımından 
memleket iç!nde karşılaştığımız sıkıntı
lar da bunun böyle olmasını lüzumlu 
kılmaktadır. Bir taraftan iaşe teşkilatı
mwn ihtiyacı olan depoları, diğer ta• 
raf1an ihraç mahsullerinin yerleştirile
ceği ve işleneceği yerleri tıkamamak 
için her mahsulün zamanında ihracı ve 
sevki şüphesiz en iyi usuldür. Müşteri
lerimiz hesabına da bu daha elverillidir. 
Çünkü çoğu gıda maddesi olan ihraç 
matalarımwn çok bekletilmesi zaruri 
olarak nefasetlerinin zararınadır. Tica
ret vekilliğimizin bütün hu noktalan g&L 
imünde bulundurarak yeni üzüm ve in
cir rekolteleri piyasaya çıkmadan evvel 
geçen seneye ait stokların elden çıkarıl
ması ve istihlak piyasalanna gönderil
mesi için ilgili dost hükümetlerle tema
sa geçmesi çok temenni edilen bir şey
dir. 

Y.A. 
------ııww~-----

M aari f vekili 
Sivasa vardı ___ * __ _ 

Ydd•zeli köy eastitiisii· 
nti tetklll ediyor .. 

Sivas. 3 (A.A) - Şark viliyetlerin
de tedcik acyahatinde bulu.nan Maarif 
vekili Hasan Ali Yücel bugün tehrimize 
celmit. vali. parti 'YC maarif ~ ta
rafından lcartılanınl§tır. Bugün vekil Yıl
dızeli köy enstitüsünü gezecektir. 

' o 

Evlt>n~c~k kızlara 

parasız t~elinlik 
" * Ankara, 3 (A.A) - ÇocUk Esirgeme 

kurumundan bildirilmiştir: Çoculc Esir
geme kurumu haziran ayı içinde evle
nen bir çok kızlara parasız gelinlik ver
miştir. Temmuzda evlenecek ve gelinlik 
tedarik edemiyen kızlara da panısız 
ipekli verecektir. Bunu alabilmek iç!n 
nikAh kağıdını ve parasız ~ ahna
ğa ihtiyacı olduğunu gösteren llelediye 
vesikasını göndermek lAzundır. 

MALTAYA YAPILAN 
SON HUCUMLAR 
La Valetta, 3 (A.A) - Dün gece üst 

üste üç defa hücum eden düşman hava 
kuvvetlerinden iki avcı tahrip edilmiş, 
diğederi de hasara uğrat:ılmıştır_ Uçak 
savarlanmız büyük bir faaliyet göster
miştir. Öğleden sonra bir kaç düşman 
bombardıman tayyaresi çok yüksekten 
uçmuş, bir netice alamamıştır. 

Son 2.- saat içinde yaplan taarruzlar
dan mülklerde biraz hasar olmuştur. 

Ölü ve yaralı azdır. 

KISACA 
••••••• 

BEYLER SOKAK? .. 
Eczaa Kem41 K. Aktq 

Türkçemizin gramerini bozan, kulak· 
lara bile tuhaf gelen sokak ve han isim
lerine rastlıyorum. Bu hal yeni değil
d:r. Mesela Türkçede beyler sokağı de
riz, bazı yerlerde Beyler sokak No. 3 
diyenler, yazanlar oluyor. Han isimleri 
de böyle, mesela Bidayet han, Rıhtım 
han diyenler ve yazanlar var .. 

Dilimizi bozan bu garabetin sebebirJ 
kendi kendime buldum; bunlar evvelce 
ticareti ellerinde tutan Türk olmıyan· 
lann bozuk Türkçeleriyle yazılmış mek
tup ve fatura başlıklanndan çıkmıştır. 

Eski İzmirde Türkler bile masaya 
trapez, arabaya karoça, çatala peron 
derlerdi. 

Bence Beyler sokak yoktur, Beyler 
Sokağı vardır. Rıhbm han yoktur, Rıh
tım hanı vardır. İstanbulda F.dime kapı 
yoktur, Edime kapısı vardır. 

G ramerin bu hatalarını daha ileriye 
götürerek tereyağı yerine tereyağısı, 
Salepçi camü yerine Salepçi camisi di
yenler de vardır. 
Doğru oturup doğru söylemeli sözü· 

n ü hatırlıyorum .. 



4 l'enamuz Cıanartesı 

AmerUıanın llorcu 
•e açığı çoıı •• 
YaşiDgton, 3 (A.A) - Maliye Da2J..n 

lıle.rgentav 30 haziranda Ameribnm 
aüyunu umuıniyesinin 76.990.724..500 
dolara vardığını, 12 aylık varidatın 
12.799.061.'100 dolar olch:rğuım ve açı
ğın 19.799.061.m dolara vardığını bil
dirmiştir. 

... 

Borsa 
"ÖZÜM 

12 M. İzmir O. 
10 Kaptan Mustafa 

205748 Umurcl yekUn 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 
20 ton Susam 

46 46 
44 25 44 25 

42 
43 
45 
47 
50 

53 
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~Ankara Radyosu ~ - -
~ BUCONKUNEŞRtYAT ~ 
Dnuı1111lUHUlllUllHlUllUllllllUlUUIUllUHUH\İ 

19.ı2 . 

tZMtR S1C1Lt TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SA.YI "78 

(Ticaret Kontuvari Limited şirketi) ti
caret unvaniy1e hmirde Afyon hanında 
aleHimum komisyonculuk ve ticarf tem
sil işleriyle, ticari muamelelere deli
let (tavassut) ile iştigal etmek üzere te
şekkül eden işbu firketin ticaret unvanı 
ve şirket mukavelenamesi ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 4478 numa
r-c.SJ.na kayıt ve tescil edildiği ilan olu
nur. 

1 - Mukavelename. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

SADIK 
Gürtunca 

GAZİLER CADDESi No. 212 

Odun ve kömür 
deposu 

TELEFON: 3732 
Müessesemizin yapmlŞ olduğu fenni 

1ZM1R B.El.ED~lNDBN~ 
· Beledi~ nridat senisin~ mtın
hal bulunan memuriY.etler için müsa
baka ile memur alınacaktır. 

Lise veya orta mektep mezunu olup 
fw askerlik hizm~füıi yapDU.1 bulunma} 
ve 35 yaşını geçkin olmamak şarttır. Bu 
evsafı haiz olanlann evrakı müsbitele
riyle birlikte imtihan günü olan 
8/1/942 tarihine müsadif Çarşambae gü
nü saat dokuzda riyaset makamına mü
racaailan ilan olunur. 3, 4 3796 (1705) 

* teşkilat sayesinde kışlık ve ç.aı:naşır· - Behçet Uz Çocuk Hastahaneslnin 

Ss lık odun ve kömürleri çok kolaylık· elektrik, sinyal, zil, dahili telefon ve 

i
la temin olunur. kuvvei muharrike, anten ve siperi saika 
Her nevi, meşe, palamut, ı.İgın ve tesisatı makine ve elektrik mühendisli-

TtCARET KONTUV ARt LtMtTF.') çam odunlariyle madeni kömürler.. ğindeki keşif ve şartnamesi veçhile ka-
ŞtRKETl MUKA VELENAMESt 1 6 . (l650) palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ke-

ŞffiKETlN 'I'F.SİSt: '1;.c:;r...c:o"...r..o-J"J"...r...GCO"'~..r..ccccrJ"...r...o. şif bedeli 12090 lira 81 kuruş muvakkat 
Aşağıda imzaları mewu; , _ _ _ _ _ . _ _ _ teminatı 906 lira 81 kuruştur. 
1 - Halim A.l.a.iyeli; İzınirde ikinci - - - - - - - - - - - / !halesi 6/7/942 Pazartesi günü saat 

kordonda Afyon hanında mukim. ' ,, p,· vano ' 16 30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
2 - M. Körber~ lzmirde Bucada İz- '> 1 cıabilinde hazırlanmış teklif mektuplan 

ınir caddesinde 6 numarada mukim. '> Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira , 1 ihale günü azimi saat 15,30 za kadar en-
3 - Ali Fuat Buket; tzmirde Alsan- ) i ş l e r i 1 ı cümcn riyasetine verilir. 

cakta 1484 ncü sokakta 7 numaradc. mu- l • 21 25 29 4 (1564) 

ki~~alarında işbu mukavclcruune ve ti.- : Adil Imer : , . . *. 
caret. kanunu hükümlerine tevfikan aşa- > Anafartal.u C. No. 557 : : 1 _ 1381 sayılı sokakta kanalizasyon 
ğıdaki şartlar dairesinde bir mahdut : 1 Telefon: 3695 , ) yaptırılması, fen işleri müdiirlüğünde-
mesuliyetli Limited şirketi teşkil edil- - - - _ ~ - - _ - _ 1 ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek-
miştir. - - - siltrneye konulmuştur. Keşif bedeli 
ŞtRKETtN UNVANI, MERKEZ!, 1·'7...r..0-..0-...r.-oı:rJ"J"J"J"OOCXc:ıooc=~cıag: 2251 lira 97 kunış muvakkat teminatı 
MAKSADI: Si l.(Uı;;,ı.USAl d~\roııil. 168 lira 90 kuruştur. Taliplerin teminatı 
Madde 1 - Şirketin adı (ticaret kon- ı· o '-- o öğleden evvel tş Banka.ınna yatırarak 

tuvari Limited şirketi) dir. kbuzl "yle '1..ale tarihi olan 15/7/942 

1 
Orta okul talebelerine matematil~ ma arı ııı Madde 2 - cirketin merkezi İzınirde • b g·· ·· saat 16 da encu··mene mü-~ dersi verilir.. çarşam a unu Afyon hanındadır. Türkiye dahilinde ve tl 

haricinde şubeler küşat olunabilir. Bu § Öğretmen Bedri Karaman.. ra~~ a;~ yılı için belediye memur ve 
takdW!> ticaret vekaletine malumat ve- § ADRES : İkinci Karataş Şeh!t Nus- S müstahde.mleriyle fukaraya verilecek 
rilecelttir. s.ret sokak No. 62 2 4 (1692) 8 ""eteler üzerinden ( Alsancak mınta-

M dd 3 Ş k :ı: !7"/..oı:;..t' r-,. 

Balçova 
Ağamemnun llıcalan açıldı 
Bütün ban70 daireleri sıhhi ve ciddi bir surette temizlenmiş ve her türlü 

Sihtiyaç ve istirahat temin edilmiıtir. 1 - 4 { 165 t) 

8· ~iCOC*-llOCIODCICOl=oGOOC.-:IOOOOCıocl 

BAHÇELER IÇiN 
Bahçe sulamak için keten hortumlan Yeni Kavaflar c;a1)lSında Şemsi Haki-

at mağazasında bulursunuz. 30 2 4 ( 1671) 
<:::::;.<::y~.::::,.<:::><::><;:::..c:;:::...c:::::><:::::..<:::::>-<::::><:::>-c:::::.-;:::::..<:::><::><;:~>"::><:::::..<::::;,-<::::>.c:::::.-c:::::.-;:::::..<::::,.<:><;:>~ 

Vilciyeı Daimi Encümeninden : 
lzrnir - Manisa oose~inin 24+900--28+750 inci kilometroları uasında 

3800 metre tul ıose esaslı tamirab ile 1 O adet imalah sınaiye ve bir kısım isti
nat dıvan inş.aabru deruhte eden müteahhidin bu iıleri tamamen ikmal etmi
yerck mukavelenin infisahına .sebebiyet vermesi üzerine müteab.hidin noksan 
bırakbğı 900 metre şose ve 3 adet menfez ve istina.t davarı ve müteferrik diğer 
inşaah 12729 lira 78 kuruş keşif bedelile 22/6/1942 tarihin~n itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

isteklilerin keşifnamesini Nafia müdürlüğünde tetkik ederek 2490 sayılı ka
nuna tevfikan hazırlayacak.lan 955 liralık muvakkat teminat ve ehliyeti fenniye 
ve ticaret oda.ı vesikalarını hamilen 13/7 /942 pazartesi günü saat 11 de vila~ 
yet daimi encümenine baş vurmalan. 26 4 35 19 ( t 626) 

İzmir c. Müddeiıanumiliğinden : 
Ayda 1 O lira maaşlı ııbligat dairesi katipliği ile ayda kırk lira ücretli bir adet 

mübaşirlik te açılmıştır. Memurin kanunun 4 cü maddesinde yazılı e'V'

saf ve ~raiti haiz olanlann 15 /7 /942 gününe tesadüf eden çarf&IDha günü 
saat 15 te imtihanları icra kılınacağından taliplerinin mevcut evrah mWbite
leriyle birlikte lzmir Adliye encümeni kabtlne müracaatlan ilan olunur. 

38.fl (1718) 

7.30 Program ve memleket saat ayan, 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
8.30 M""uzik pl. 12.30 Program ve mem
leket saat ayan, 13.33 Müzik : Türkçe 
plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 - 14. 
30 Müzik : Riyaseticümhur bandosu 18. 
Program ve memleket saat ayan, 18.03 
Müzik : Radyo dans orkestrasmın her 
te}den programı 18.45 Radyo çocuk ku
lübü 19.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri 19.45 Serbest 10 dakika 19.55 
Müzik : Fasıl heyeti 2.0.15 Radyo gazıe.. 
zetesi 20.45 Müzik : Şarkı ve- türküle!" . 
21.00 Konuşma (Ana eserler .. ) 2L15 
Müzik : Dinleyici istekleri 21.45 Konuş
ma (Şiir ve nesir saati .. ) ~.00 Müzik : 

a e - ir etin maksadı;; alelu- kasında zuhur edecek hastalara ) ilaç sa-
mum komisyonsuluk ve ticari temsil i~ SA2'Jl.IK ARSA tın alınması işi, yazı işleri müdürlüğün- j L .a u 
!eriyle ticari muamelelere delalet( ta- deki şartnamesi veçhile bir ay müddet- ft A 

~t} ile iştigaldir. Şirket işbu mak- Katip oğlu Eşrefpaşa Çukur Çeşme le pazarlığa bırakılmıştır. ~uhamm~ y Cll'ISI Velıtileı emrinde llııJıınan panuılı yağlGPı 
sadını temin edecek her türlü sınai, ma- mevkiinde benzin deposu yanında Boz- bedeli 500 lira muvakkat temınatı 37 lı- . Tııryağ fabPiJıasına tahsis edU-'~-
11 ve ticari muameleleri yapar ve ihtiya- yakalının kahvesi karşısındaki cadde ra 50 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ- ...... _... 
cı için gayri menkul teferruğ edebilir. üzerinde sek?z dönüm arsa satılıktır. leden evvel İş Bankasına yatırarak mak- lzmir Valiliğinden : 

Radyo salcın orkestrası 22.30 Memleket 
saat ayan, ajam haberleri ve borsalar -
22.45 - 22.50 Yannki program ve kapa-

ŞtRKE'TtN SERMAYESt: Taliplerin İkinci Beyler sokağında buzlariyle 15/7/1942 dahil tarihinden Nısfmm satışı seri>eat bırakılan ve diğer n18h ticaret vekil.elti emrine amade 
Madde 4 - Şirketin sermayesi 3000 Türk müzayede salonuna müra~atları. 29/7/1942 tarihine kadar haftanın pa- bulundurulacağı ilan olunan pamuk yağlarından vdtilet emrinde bulunan.~ 

üç bin Türk lirası olup: 1000 Türk lira- ı _ 4 (1691) zartesi, çarşamba ve cuma günleri saat mmın da vekalet beab1D& idrojeoe yağ im.al edilmdr. ÜZl:J'e tuıyağ fabrik.umıa 
Iık hisse Halim Ala.iyeli, 1000 Türk lira- 16 da encümene müracaatları. tahsis olunduğu ticaret vekaletinden bild.i.rilmittir. 

nış .. 

İZMtR SULH HUKUK MAHKEME
SfNDEN: 

Hasan ile Hüseyin şayian mutasarrıf 
olduklan hmirde 4 ncü Sultaniye Hacı 
MevlUt 588 nci sokakda k!in 4 sayılı ha
ne mahkemece verilen izaleyi şuyu kara_ 
nna istinaden 22(7 /942 Çarşamba günü 
saat 15 de İzmir su] hukuk mahkemesin
<Ie satışı yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayri menkule tahmin olunan bedel 1000 
liranın yüzde yetmiş beşi verildiği tak
dirde talibine ihalesi yapılacak aksi tak
Öirde satış 10 gün daha uzatılarak ikinci 
arttırması 3/8/942 Pazartesi günü. saat 
IS te yine dairemizde yapılacaktır gayri 
menkul üzerinde hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi vesaik ile ve 
<!aha fazla malUmat almak isteyenler 
dairemizin 942/395 sayılı dosyasına mü
ncaatlan lüzumu flAn olunur. 

Iık hisse M. Körber, 1000 Türk liralık ,~l)OQ!r.='CI CIBCI ce: bacç~t ll=>ızc = Ci iOl • 3 - Belediye temizlik işleri hayvanla- Keyfiyet alika.?arlann malU.mu olmak üzere ilan olunur. 36S2 ( 172 ') 
hisse Ali Fuat Buket tarafından ahı. ve . rına senelik 100,000 kilo saman satın ---------------
teahhüt edilmŞir. alınması, yaz.ı işleri müdürlüğündeki iS2'ANBUL BELEDir_E_S-:İ:-lf-D_E_lf_: _____ _ 

Şürekayı mumaileyhim isimleri hi- Çocuk. hastalıklan mütehassısı has- şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa-
zala:rında gösterilen mebaliğin tediyesinı ~ talarıru her gün saat 1 O dan bire zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli Bebek - Iatinye yolunun ilcinci bam inpatı kapalı zarf usuliyle ~eye 
taahhüt ve nısıf hisselerini berveçhi pe- § kadar kabul eder. GOOO lira muvakkat teminatı 450 liradır. konulmuştur. Keşif bedeli { 1500 71) lira 80 kuruı ve ilk teminatı 875 3 lira 
şin tediye eylemişlerdir. ~ Adres - Muayenehane 847 incii' Taliplerin teminatı öğleden evvel İ§ ban- 59 kuruştur. 

Hissedaran adedi beşi tecavüz etmedi- ~ (Beyler) sokak No. 21 kasına yatırarak makbuzlariy1e 15/7/ Mukavele, eıkailtme Nafia i~lcri umum,. bususi ve fenni oartnameleri, proje 
ği müddetçe şürekanın ittifaklariyle ve- 3 Telefon: 3921 8 1942 dahil tarihinden 29/7/1942 tarihi- keşif bulasasiyle buna mütefenik diğer evrak 750 kunıt mukabilinde 'Yiliyet 
fat vesaire gibi suretlerle hissedaran 8 Ev telefon: 3990 1 • t 3 § ne kadar haftanın pazartesi, çarşamba Nafia müdürlüğüoıclen verilecektir. 
adedi beşi tecavüz eylediği takdirde R.~//~...rJ"~...o""...rJ"...r..o-~..r~~ ve cuma günleri saat 16 da encümene ihale 20/7 /942 pazartesi günü eaat 15 le İstanbul l>elediyesi daimi encü-

. ·· b 1 ed men odasında yapılacaktıT. sermayenın uç ru unu temsi en şüre- müracaatları. 
kanın muvafakatiyle sermayenin tezyidi İlımaJ Dersanelerı· 4 _ Külti.ir mahallesinde 1390 sayılı Taliplerin ille teminat makbuz veya melctuplan imzalı prtname ve buna 
caizdir. Bu takdirde şüreka veya halef- sokağa yeniden kesme kordon yapılma- müteferrik diğer evrak, ihale tarihinden (3) gÜn evvel vilayet Nafia müdür-
leri hisseleri nisbctinde yeni hisselere sa_ İki yıldan beri tatil aylarınd& faali- sı, yazı işleri müdür~üğünde_~ keşif ve lüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve kanunen i>razı lazım gelen d.iieT 
hip olur ve bedellerinin tesviyesini taah- yeti ile talebe ve velilerinin memnu- şartnamesi veçhile hır ay muddetle pa- vesikalariyle birlikte hazırlıyacaldan teklif mektuplanpı ihale günü saat 14 e 
hüt ederler. niyetlerini kazanan •İkmal Dersane- zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 156 kadar daimi encümene vermeleri Ii.zımdır. ( 7092) 

Keza aynı suretle ve ticaret kanunu- }erinde• tedrisat başlamıştır. Tale. lira 20 kuruş muvakkat teminah ·ıı lira 4 8 1 3 1 7 3 799 (171S) 

3794 (1708) 

--- - ----------
Z AY t 

Tokat nüfus müdürlüğünden yaş tas
hihi dolayısiyle almış olduğum nüfus 
teskeremi zayi ettim yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü ka1madığını 
llil.1 ederim. 

ADRES 
Sivas: Bahtiyar Bostanı Mah. 
No: 45 de cilt: 5 sahife: 94 mu
kayyet Hakkı oğlu Hilmi önkaya 

3840 (1716) 

nun 506 ncı maddesindeki mikdardan be kaydına devam edilmektedir. 72 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
aşağı düşmemek şartiyle şirket sermaye- Adres : DEVRİM OKULU, Alsan- evvel tş Bankasına yatırarak makbuzla-
sinin tenk.lsine karar verilebilir. cak 2 inci Kordon No. 204 • riyle 15/7/1942 dahil tarihinden 29/7 / 
Şüreka eşhası saliseye karşı dahi, an- 1942 tarihine kadar haftanın pazartesi, 

cak sahibi olduk.lan hisselere tekabül çarşamba ve cuma gühleri saat 16 da 
eden mebaliğ nisbetinde mesuldürler. I~ encümene müracaatları. ı 

Gerek tezyit ve gerek tenkisi sermaye Turoutlu 5 - 942 yılı için belediye memur ve 
dolayısiyle vaki olacak mukarrerat ve ,-. müstabdemleriyle fukaraya verilecek 
tadilatın tekemmül ve muteber olması ll UR"'AULJ w> .apLJCA reçeteler üzerinden ( Güzelyah mınta-
için bu mukarreratı ittihaz eden heyeti 0 v A Aft • kasında zuhur edecek: hastalara ) ilaç 
umumiye evrakı ve vesaiki saire ticaret LARJ AÇJLDI. satın alınması işi, yazı işleri müdürlü-
vekaletine tevdi ve lazım gelen izin ve Şifası Gülhane hastanesi profesörü ğündeki şartnamesi veçhile bir ay müd-
muvaiakat istihsal olunacaktır. l detle pazarlığa bırakılmıştır. Muham-

Maddc 5 - Şürekfinın hisselerini mü- doktor Şakir Nusretin raporu i c men bedeli 500 lira muvakkat teminatı 
beyyin vesaik nama muharrer olacak sabittir. Teşrif edeceklerin ihtiyaç "e 37 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
tır. - S istirahatlan tenıin edilmiştir. l' öğleden evvel tş Bankasına yatırarak 
Şüreka hisselerini sermayei şirketin 1 Müsteciri RÜSTEM HER BAY· S makbuzlariyle 15/7/1942 dahil tarihin-

laakal üç nıbunu temsil eden şürekanın KAK.TAR ve ortağı 1 den 29/7/1942 tarihine kadar haftanın 
tZMlR SULH HUKUK MAHKEME- muvafakatiyle diğer şeriklerine veya § F.ŞREF HÜSEYİN AŞAR pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sa-

SİNDEN: ahara devr ve furuht edebilirler. tşbu t'I 1 - '1 Ha. 3 at 16 da encümene müracaatlan. 
Devlet demir yollan vekili avukat devir ve furuht keyfiyeti, hisseleri mü- "~~=co:r~~~ 1 4 8 13 3746 (1617) j 

Murat Çınar tarafından İzmirde Hadi beyyin vesaıkin zahnna keyfiyeti devir 
~ey sokağında 313 sayılı evde mukim ve furuhtun derci ve defteri mahsusuna Muhasebeci aranıyor * 
arabacı Bekir ogwlu Hasan aleyhine açı- kay t }l!-'-al ·· b 374 .. 

ı ve ClaJ[ uç ru u sermayeyi tem- İhracat yan,. ... bır· mu··essesede dolgun 1 - İsmet Kaptan mahallesi 1 ncu lan alacak dhasmın cari muhakemesi il d ·· kl!-. ...._.. 
s e en şure dllln muvafakatleri hasıl maaşla çalışmak üzere usulu·· muhasebe, sokakta 23 ncü adanın 253 metre mu-sırasında müddeialeyhin ikameJ~hının old w ··b · · k d 1 l --'---·-

"5.. ugunu mu eyyın şır et mü ür erinin Fransızca lisanına A~m· a ve mali kanun- rabbaındaki 8 ve 9 sayı ı a.r.;a.uu-ll.Llll sa-
meçhul kalmasından Hanen vaki tebli- rh · 1ar· ı tek ül d ~ d 1" w ·· d k" .....__ şe ve ırnza ıy e emm . e er. leırını bilen muktedir bir muhasebeciY·~ tışı, yazı işleri mü ür ugun e ı şa ............. 
gat üzerine müddeialeyhin mahkemeye Bu minval üzere hisselere tesahüp ihtiyaç vardır. mesi veçbile kapalı zarflı arthrmaya ko-
~lmediği gibi bir vekil de göndermedi- edenler veya halefiyet tarikiyle ellerin- Mufassal tercümeyı· hal varakalariyle nulmuştur. Muhammen bedeli 6831 lira 
ğinden hakkında verilen gıyap kararı- de şirket hissesi bulunanlar aynen ve bi sta muvakkat teminatı 512 lira 35 kuruş 
run ilanen tebliğine karar verihniş ve l~ kaydı şart işbu mukavele ahUmın~ bay A. B. Rumuziyle 69 numarah pO olup ihalesi 6/7 /942 Pazartesi günü saat 
18/7/942 Cumartesi günü saat 10 da İz- kabul etmiş addolunurlar. kutusu adresine mektupla müracaat. 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 1arifatı 
mir birinci sulh mahkemesinde hazır bu- Madde 6 - Hisselerin şirkete tevdi (1 - 3) H. 3 (1655}_ dahilinde hazırlanmış teklif mektuplan 
lunması veya vekil göndermesi aksi tak- olunmamış kısmı gerek birinci hissedar- ihale günü aıAmi saat 15,30 a kadar en-
<iirdc muhakemenin gıyaben icra kılına- !ardan ve gerek mezkılr hisseleri devren BAYINDIR ASLtYE HUKUK :HA- cümen riyasetine verilir. 
cağı iH\n olunur. 3814 (1711) tekabül edenlerden vesair suretle ve ha- KtML!CtNDEN: 2 - İsmet Kaptan mahallesi 13'14 sa
---------------,. lefiyet tarikiyle sahip olanlardan talep Bayındırın Cami mahallesinden Nuri yılı sokakta 23 ncü adanın 205 metre 

1ZM1R 1 NC1 1CRA MEMURLU- olunabilir. Ancak hissesini devretmiş oğlu Sıtkı Soysa tarafından Bayındll' murabbaındaki 5 sayılı arsasının satışı, 
CUNDAN: olan hissedar tarihi dev.irden itibaren iki hazinei maliyesine izafetle malmüdürii yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 

Evvelce Bucada Mecidiye sokağında sene sonra bu mesuliyetten kurtulur aleyhine 30 seneden beri nizasız ve fası- veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
~3 sayılı ~vde iken bilahare 1talyaya gi- Sermayesini şirketçe tayin olunan müd- lasız senetsizden tasarrufu altında bulu- muştur. Muhammen bedeli 5125 lira 
Clerek Firenze şehrinde ikamet eden ve det zarfında tediye etmeyen şerikin ye- nan Bayındırın Kara hallı timannda şar· muvakkat teminatı 384 lira 40 kuruş 
lıalen ikametgahı meçhul kalan Kosti niden bi1' müddet tayin edilerek yine te- kan yol garben Ahmet Baykal oğlu tar: olup ihalesi 6/7/942 Pazartesi günü saat 
!Amanoel Öjeni tarafına: diye vuku bulmadığı takdirde şirketten lası şimalen Topal İbrahim ve Senıercı 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 

Dosya No: 39 - 5535 alakasının katedileceğine dair tebligatta Süleyman vereseleri tarlası cenuben yol dahilinde hazırlanmış teklif mektupları 
İzmirde eml.ik ve eytam bankasına bulunulabilir. Bu vade laakal bir ay ola- ile çevrili bir hektar 1838 • metre nıu- ihale günü saat 15,30 da encümen riya

olan 4855 lira 48 kuruş borcunuzdan do- caktır. İşbu vadenin hitamında taahhiı- rabbaı tarlanın namına tapuca tesciline setine verilir. 
layı hakkınızda yapılan r~hnin paraya dünü ifa etme-v<E-n şerikin hissesi ve o za- dair dava ikame edilmiş olduğundan bu 3 - J)arülacezenin senelik 6480 kilo 
çevrilmesi yolu ile vaki icra takibatına mana kadar vuku bulmuş olan tediyatı tarla üzerinde iddiayı hak edenler vaı:s~ tutanndaki tek tip ekmeğinin satın alın
borcunuzun bulunmadı~ı yolundaki iti- şirket menfaatine kar kayıt olunabilir. yirmi gün zarfında evrakı müsbitelerını ması yaz.ı işleri müdürlüğündeki şartna
;razınız İzmir icra tetkik rnerc:inin Bu husus diğer şerike tahriren tebligw ibraz ve talepleri halinde asliye hukuk mesi veçhile bir ay müddetle pazarlığa 
~.8/12/940 tarih ve 1967 esas numaralı 1 k l"-· d H 1 dıi "· o unma d.Llm ır. er ne suretle olur- mahkemesinin 366 esasında kayıt ı - lbırakılmı..+ır. Muhammen bedeli 1079 ;r;arariyle ve temyizi kabil olmak üzere ]s ·· kAd b' · hukuk :i• ı 
ref'edi1mistir. sa 0 un şure a an ırısinin vazetmiş ol- vaya iltihak et~k üzere asliye . lira 57 klll'UŞ muvakkat teminatı 80 ira 

duğu sermaycn·..n ist.ıhsaline imkan hasıl hakimliğine müracaat edebileceklen 97 kuruştur. Taliplerin temin.ah öğleden İşbu ilanın tarihi neşrinden itibaren olamadığı ve zar>(~ti kanuniye ve tica- ilan olunur. 3801 (1712) evvel iş bankasına yatırarak makbuzla-
hir ay içinde mezkftr kararı temyiz et- riye bulunduğu takiırde mütebaki ser- riyle 6/7/942 dahil tarihinden 20/7 /942 
ınediğiniz takdir1re katileşeceğini ve ta- mayeyi şeriklerin nisbı>t dairesinde.• tedi- 1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME- tarihine kadar haftanın Pazartesi, Çar-
kibe devamla rehnin paraya çevrileceği- ye ederek hisselere sahip olmaları la- SİNDEN: şamba ve Cuma günleri encümene mü-
.... : ihbar ........ ~ ... mın" kaun· olmak üzere d k t 
...... ,....,........,. " zım ır. Devlet demir yollan vekili avu a racaatlan. 
ilanen teblig" olunur. 3815 (2710) SONU YARIN TT-1..- 4 D ül elik 800 kil da - - Murat Çınar tarafından !zmirde bauıcı· - ar·· acezeye sen o -

f'BUGUx LALEDE BUGVH!'AHDA 
2 ŞAHANE FİLİM BİRDEN 3 Büyük ve Harika Filim. .. 

1 - TÜRKÇE ŞAHANE FİLİM 
ÇALINAH!'AC 

ERÇ.L FLYN ŞAHESERİ HURMALAR ALTINDA 
2 - TURKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 2 •• y AŞAMAK 
ALİ BABAHIH ZEVKTİR 

MİRASI DUGLAS FAİRBANKS 
3 •• KA.Nl.I YOL . J •• RENKLİ MiKi 

•' 

1 -TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAR~t 
CEMiLE 

manlar mahallesinde 1412 numaralı so- na eti satın alınması, yazı işleri müdür
kakta 21 numaralı evde mukim Sadık lüğündeki şartnamesi veçhile bir ay 
Aldoğan aleyhine açılan alacak davası- müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu-

1 nın cari muhakemesi sırasında: hammen bedeli 600 lira muvakkat temi-
Müddeialeyhin gösterilen adreste bu

1
- natı 45 liradır. Taliplerin teminatı öğle

lunmayıp halen ikametgahı ~ul o - den evvel iş bankasına yabrarak mak
duğundan il!nen tebligat ifasına karar buzlariyle 6/7/942 dahil tarihinden 

1 verilmiş ve duruşması 9/7 /942 Perşem- 20/7 /942 tarihine kadar haftanın Pırzar
be günü saat 10 talik edilmiş olduğundan tesi, Çarşamba ve Cuma gilnleri encii
yevm ve vakti mezkftrda bizzat .ıspa~ı mene müracaatlarL 

, vücut etmesi veya tarafından bir vekil 5 - Darülacezenin senelik 18 kalem 

t DİK FORAN V ALT DİSNEY 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

göndermesi tebligat makamına kaim ol- muhtelif erzakının satın alınması, yazı 
mak ve bir nü.c;has ıda adliye divanhane- işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç.
slne talik kılınmak suretiyle ilAn olu- hile bir ay müddetle pazarlığa bırakıl~ 
nur. 3813 (1709) ınıştır. Muhammen bedeli 1511 lira 50 

İZMİR Vil.AYE2'i MANİFATURA 2'EVZİ KO
MirESiHDElf : 

Komitamızın elindeki tevzia tiıbi manifatura eo-amuıı OÇONCO Ye son k.. 
mı aşağıda adresleri yazılı perakende &atJ§ yapan 30 mıırnifaturacıy tevzi edil· 
miştir. S.ym hallwnızın ihtiyaçlarının temini beıkımmclaıı ilan olmııar. 

Tevzi edilen qyanm cinai 

Kiloluk düz poplin parça, açık ve koyU patiat, reçi:na, krep, otoman. ponje 
patist, poplin büma. poplin. 88/90 baııınıa. poplin Japon. lembrik, renkli ba.
ae. 39 aiyah saten, keten tak.Jıidi. basma pamulc. çaqalhk haase 

Kendilerine mal teni edMen f"ll'IDAlar • 
Alim Ostün ve Halda Baykal Oclunpa.an 27 
Şık mağaza Odwıpnan 
Alnnet ve Halda Sarraçoğlu Odmıpazan 
Celil Balin Balin ve Haydar Odanpaan 
Ali Haydar Gença)p Odunpazan 
Aril lıdı: Odanpazan 
Hüsnü Ata Atabek Odanpazan 
Fatma Değirmenci Odunpaan 
Mehmet Ali özmeraıen Odanpnara 
Selim~ Odunpazan 
bmail Pakoğla Odanpuan 
Jozef Gomel Odunpazan 
tak Le.i Oclanpuan 
Eyyüp Sabri Moralı OdunpUlln 
Refael Bonfil Odanpazan 
Kizun Somer ve Necip Odunpaan 
Mehmet Süleyman ve Ahmet Sağırojlu Pqtemalctlar 
Hasan Serter PeflemakUar 
Mwtafa Gircin Pqtemaletlw 
Tevfik Serter Peştemakılar 
tbrahiın Basmacı Peştemalcalar 
Mustafa Canbazoğlu Yeni man.ifa tuıracılar 
Tahir Baykara Yeni manifaturacılu 
~İt Palanduz Yeni c;a.rıı ... ... 

Eyyüp Za. Emrullah Yeni ÇU"fl 

Senlaroğlu Kiınil Demir Han 
lncioğJu Mehmet K&mil Hırdavatçılar 
Kaclaköylü Osman Hırdavatçılar 
Alher Anjel Yol bedesteni 
Polikarpo ÇaVUfoğlU Alsancak 3850 (1722) 

kunış muvakkat teminatı 113 lira 82 ku- 1ZM1R ASL1YE 2 Net HUKUK HA,. 
ruştur. Talijlerin teminatı öğleden evvel K..tMLtCtNDEN: 
iş bankasına yatırarak makbuz1ariy1e 
6/7/942 dahil tarihinden 20/7/942 tari
hine kadar haftanın Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri saat 16 da encüme
ne müracaatları. 

6 - 942 yılı için belediye memur ve 
müstahdemleriyle fukarnya verilecek re
çeteler üzerinden (Basmahane mıntaka
sı dahilinde zuhur edecek hastalara) ilaç 
satın alınmas~. yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 1500 
lira muvakkat teminatı 112 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel iş bankasına yabrarak malrl>uzlariy
Ie ihale tarihi olan 6/7 /942 Pazartesi 
günü saat 16 da encümene mü.racaatlan. 

İzmir Hurşidiye mahallesi 1306 ncı so
kak 15 No. lu evde Kasım oğlu Fadıl 
İdris Yeşildağlar tarafından İzmir meın
leket hastahanesi arkasında Damlacık 
M. 15 No: da !zmirin Develi nüfusunun 6 
hanesinde kayıtlı Kosti İnasti kız.ı Cemi-
le aleyhine ikame olunan ihtar davasına 
mütedair dava arzuhal suretiyle daveti
ye varakası müddeialeyhin ikametgahı. 
nın meçhuliyetine ibinaen biln tebliğ iade 
edilmesi üzerine keyfiyet kendisine tz. 
mirde münteşir Yi!ni Asır gazetesinin 
18/6/942 tarih ve 11231 sayılı nüshasiy
le ilfınen tebliğ edildiği halde müddeia
leyh tayin olunan gün ve saatte mahke
mede hazır bulunmadığından gıyap ka-7 - 942 yılı için belediye memur ve 

müstahdemleriyle fukaraya verilecek re-~ dahi ilanen tebliğine ve muha
çeteler üzerinden (Tepecik mıntakasm- kemenın 14/7/942 Salı saat 10 talikine 
da zuhur edecek hastalara) ilaç satın karar verilerek usulen tanzim kılman gı
alınması, yazı işleri müdürlüğündeki yap karan tebliğnamesinin ınahke~ 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- di~anesin~ asılmış olduğundan müd~ 
nulmuştur. Muhammen bedeli 500 lira deıaleyh tayın olunan gün ve saatte 
muvakkat teminatı 37 lira 50 klll'UŞtur. ~e~ede bizzat hazır 'bulunması veya 
Taliplerin temin.atı öğleden evvel iş ban- bır vekıl göndermesi aksi takdirde bir 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- daha muhakemeye kabul edilmiyerek 
rihi ol~ 6/7 /~ pazartesi günü saat 16 gıyabında hüküm verileceği tebliğ ma-
da cncwnene muracaatları. kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

21. 25, 29, 4 3521 (1568) 3793 (1706) 



SAHiFE 1 

SiY ASI VAZIYEr 
••••••••••••••• 

ln~ilizler ve 
Amerikalılar 
son zaferden 
katiyen emin 
Radyo gazetesine göre günün siyasi 

manzaran şöyle görünüyor: 
Mısır meydan muharebesi adı verilen 

l>üyi.ik mücadele hala devam etmektedir. 
Bu harekatın gelimişi hakkında biribiri
ne zıt haberler gelmektedir. Alman ve 
İtalyanlar İngiliz cephesini yararak iç 
Mısıra doğru ilerlediklerini ve mağl{ıp 
olan İngiliz kıtalarının Nil vadisine doğ
ru çekilmeğe çalıştıklarını iddia etmiş
lerse de İngiliz radyolarının neşriyatı 
bu haberi teyit etmemiş ve tersine ola
rak İngilizlerin mukavemet ettiklerini, 
hatta cephenin bazı noktalarında Mili
verin geriye çekildiğini söylemiştir. 

MISffilN DOSTU İMİŞLER! 
Bir taraftan bu sert muharebe devam 

ederken diğer taraftan da Mihverciler 
Mısıra karşı bir politika taarruzuna gi
rişmişlerdir. Almanlar ve İtalyanlar neş
rettikleri bir beyanname ile Mısıra 
dost olarak girmekte olduklarını ve Mı
sırın istiklaline hürmet edeceklerini bil
dirmişlerdir. Bununla Mısır tarafından 
gelebilecek bir mukavemeti önlemek is
tedikleri ve bunun bir manevra olduğu 
anlaşılmaktadır. 
MISm.ıN VAZtYFrt 
Hakikaten Mısırın durumu gariptir, 

Mısır müstakil bir devlettir; fakat İngil
tere ile imzaladığı bir muahede ile bazı 
bölgelerindeki üsleri !ngiltereye terk et
miştir. Bu muahedeyi imza edenler ara
sında şimdiki Mısır Başvekili Nahas pa
şada vardır. Bu muahedeyi Mısırın is
tiklaline aykırı gören Mısırlılar da var
dır. Mesele ekseriya Mısırın iç politika
larına konu teşkil etmektedir. 

Harbin çıktığı sıralarda Mısır Mihver 
devletleriyle münasebetlerini kesmiş, 
fakat harp il~n etmemiştir. Mısırın top
raklan fili olarak istilaya uğramadıkça 
durumda bir aykırılık göze çarpmıyor
du. Fakat Mısır topraklannm istil~sı 
karşısında garip bir vaziyet hadis olmuş
tur. Mısır kendisiyle sulh halinde bulu
nan devletlerin askerleri tarafından isti
]a edilmektedir. Mısırın böyle bir vazi
yet karşısında nasıl hareket edeceği baş
vekil Nahas pa.o;anın demeciyle anlaşıl
mıştır. Başvekil Mısırın İngilizler tara
fından müdafaa edileceğini söylemekle 
Mısırlıların kendilerini müdafaa etmeye
ceklerini anlatmıştır. Şimdi de Mihver 
Mısıra düşman olarak değil, dost olarak 
girdiğini beyan etmektedir. 

B. ÇöRÇ1LtN NDTKU 
Dün Çörçilin Avam Kamarasında söyle 

diği nutuk şimali Afrika mağl\ıbiyetinin 
amillerini izah edememiştir. Çörçi1 bü
yük bir hatip ve usta bir Parlamento 
tasfiyecisidir. Bir buçuk saat süren nu
tukta güvensizlik taktirini çürütmek ga
yesini gütmüştür. Çörçil harp idaresinde 
bir zaaf olmadığım ıspat etmek istemiş, 
fakat bu sözler Libya hezimetinin esrar 
perdesini açmak şöyle dursun bunu daha 
ka1ınlaştı.rmıştır, çünkü harp başlarken 
Müttefık kuvvetlerinin Mihver kuvvet
lerinden üstUn olduğu, hava üstünlüğü
nün de elde tutulduğu ve İngiliz tankla
rının Alman tanklarından aşağı olmadığı 
belirtilmiştir. 
Şu halde İngilizler neden mağlup ol

dular? 
Bu suale Çörçil de cevap verememiş

tir, Tobrukun düsmesi herkes kadar 
kendisini de derin hayret içinde bırak
mıştır. Çünkü şehir düşmeden evvel baş
kumandandan aldığı bir telgraftan Tob
rukun bütün müdafaa tertibatımn ta
mam olduğunu ve üç aylık iaşesinin bu
lunduğunu haber almıştır. Bu suretle 
şehrin müdafaasına karar verilmiş, fakat 
ertesi gün Tobrukun düştüğü haber alın
mıştır. 

Çörçil, Toörukun kimin tarafından 
teslim edildiği sualine de «teslim kararı
nın kale kumandanı tarafından verildi
ği> cevabını vermiştir. 

Çörçil, İngiliz silahlarının şimali Af
rika mağlübiyetinden doğan ağırlığı giz
lememiş, tam tersine olarak şunları söy
lemistir: 

c - Biz, şimdi Fransanın yıkılışından 
beri orta şarkta ve Akdenizde ümitleri
mizin ve imkanlarımızın misli görülme
miş bir gerilemesi karşısında bulunu
yoruz.> 

ZAFER Mü'TTEFtKLERtN ... 
Çörçil, dahı:ı ağır vaziyetlerin beklen

mesi de mümkün olabileceğini söyle
mekten çekinmemiş. fakat her şeye rağ
men son zaferin müttefikler tarafından 
kazanılacağı hakkındaki itimadının bir 
zerresini bile kaybetmemiştir. Bunun 
Uzerine 25 reye karşı 475 rey almıc::tır. 
Zaten neticenin böyle olacağından kimse 
şi.iphe etmemiştir. 

Acaba Avam Kamarası neden Çörçile 
itimat reyi vermiştir? 

Sebebi sudur: Libyadaki ve uzak şark
taki mağlubiyetlerine rağmm İngilizler 
bu_günkii vaziyetin iki sene evvelkine 
göre daha elverişli olduğuna kanidirler 
ve bu mukavemeti Çörçilin kurmuş ol
duğunu da biliyorlar; görülüyor ki !ngi
lızler harp azimleri zaiflenıedikçe 
Çörcili feda etmiyeceklardir. 

AMERtKADA ZAFER AZM! 
İngilizlerin son haftalarda uğradıkları 

müsktillerin Amcrikada bir ümilc;izlik 
do'urmadığı anlaşılıyor; Nevyork Tay
mis diyor k:: cÇörçilin Avam Kam:ıra
sınd buhranlı anlar geçirdiğini SÖJ•ledi
ğı l' ıı d ı onlnra karı;;ı inanımızı teyıt 
el ' .,,; f dakArl klarından dolayı da on 
lar. tr 1 'ir ed lim > 

ATLANT:K HARBi ____ .* __ _ 

Müttefik 
işbirliği 
arttırıldı 

----*----
1 NG l Ll ZL ER VE KANAOALILAR 
AMERIKAYA YARDIM EDiYOR 

-*-
Nevyork, 3 (A.A) - Amerika bah

riye nazırlığının tebliği: Birleşik millet
lerin kendi sevkülceyşlerine en elverişli 
yerde kuvvetlerini kullanmaya siyaseti
ne uygun olarak pek çok İngiliz ve Ka
nada deniz kuvvetleri, torpito muhrip
leri, denizaltıları tahrip gemileri bir 
müddettenberi Atlantikte iş birliği yap
maktadırlar. Bunlar gerek kafilelerin 
himayesinde, gerek doğu sahilinde de
nizaltılarla mücadelede kullanılıyor. 

------ID--~~--

Alman kayıpla
rı ve Alman 

gazeteleri 
---*-----

Berlin, 3 (AA) - Berliner Borsen 
Çaytung Alınanyanın harpteki kayıpla
rından bahis ile diyor ki : 

•Hayale kapılmadık; bunun içindir k\ 
neşredilen rakamlar bize teselli ve.ri-
yor. 

386 bin Almanın kahramanca ölümü 
insanlığı ve Avrupayı tasavvuru bile 
korkunç bir akibetten kurtarmıştır.• 

Gazeteye göre bu kayıplar en az fe
dakarlık ile en büyük netice alan Al
man strateji üstünlüğünü göstermekte
dir. 

-------tt~---~ 

SOVYETLERE GÖRE 

YENİ ASIR 

Son hava hücumları HARP FACIALARI 
-----·* *~~~ 

Bremen ye- Sırp köyle-
ni bir hü.cu- ri yakılıp 
ma uğradı yıkılıyor 

----·*----
İngilizler Almanyada 

başlıa yerleri, Hollanda 
meydan ve lııyılarını da 

bombaladılar •• 
Londra, 3 (AA) - Hava nezareti

nin tebliği: 
Dün gece sahil teşekküllerine bağlı 

tayyarelerimiz, Friz adaları açıklarında 
düşman gemilerine taarruz etmiş ve orta 
büyüklükte bir gem.iyi ateşler içinde bı
rakmıştır. 

Tayyarelerimiz demir yollarını bom
balamış ve 3 düşman uçağı düşürmüş
tür. Düşman sularına rnayn da dökül
müştür. 

Bir tayyaremiz üssüne dönmemiştir. 
Londra, 3 (A.A) - Hava nazırlığı

nın tebliği: Dün gece kuvvetli bir bom
ba uçağı teşekküllerimiz Bremene hü
cum etmiştir. Hava güzeldi. Uçakları
mız hareket sahasından aynlırken yan
gınlar görülüyordu. Düşmanın bir gece 
avcısı tahrip edilmiştir. 

Hollanda hava meydanları da bom~ 
balan.mıştır. Kıyı servisine mensup uçak
larımız Hollanda kıyıları açıklarında 
'Vapurlara hücum etmişlerdir. 

Bomba uçaklarımızdan 1 3 ÇÜ dön
memiştir. 

ALMANLARA CöRE 
Berlin, 3 (AA) - Alman tebliği: 
Beş İngiliz bomba uçağı Planenburg 

kaabasına gündüz hücum etmiştir. Bun
lardan ikisi düşürülmüştür. Halk arasın
da bir kaç ölü vardır. 

Geceleyin Bremen şehrine ve banli
yösüne İngiliz uçakları yangın ve tahrip 
bombalan atmışlardır. Sivil ahali ara
sında kayıp pek azdır. İkametgah ma~ 
hallelerinde bombardnnan yangınlara 
ve hasara sebebiyet vermiştir. Taarnız 
eden uçaklardan on dördü dü~ürülmüş
tür. 

ALMAN HOCUMU 

----*----
ITAL VANLAR, HIRVATLAR ÇE· 
TECILERLE BAŞ EDE ~ IYOR 

-*-
Londra, 3 (AA) - Buradaki Yugos-

lav mahfillerine gelen haberlere göre 
İtalyanlar çete muharebelerine karşı 
misilleme tedbiri olmak üzere Sırp köy
lerine binlerce yangın bombası atmış· 
lardır. Çetelerin toplandığı köylerin b ir 
çoğu bu suretle tahrip edilmiştir. 
Hırvat lideri Pavleviçin bu köylü çe

tecilere karşı gönderdiği askerler çete
lerle birlesmişlerd:r. Bunun üzerine 
Pavleviç kendi muhafız askerlerini gön
dermek zorunda kalmış ve bu hareket 
üç gün sürmüştür. 

----~tt....wv·------

Amerikalılar 
lngilizlere 
minnettar 

----*----
N evy o r k, 3 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesi diyor ki : 
uİngiliz milleti tarafından üç yıl fa

sılasız yapılan müdafaalara minnettar 
olalım; İngilizlerin bu cesaret ve gay
reti olmasaydı durum bugünkünden çok 
fena olurdu. Bunu teslim edecek kadar 
alicenap ve realist olalım .. İngiltere 1940 
yılının karanlık günlerinde yalnız başına 
mukavemet etmiştir. İngiliz cesareti, 
İngiliz imanı demokrasinin en karanlık 
g\.inlerinin geçirilmesine hizmet etmiş 
ve bütün 28 milletin birleşmesinin te
mellerini koymuştur.» 

~-~-,--tt--------

MISIRDA VAZIYET Berlin, 3 (AA) - Alman tebliği: 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) Bir sava..-; uçağımız lzland<ının şimal (Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Sivastopol müdafileri Sovyet toprak- doğu açık!ıı:n;ıda 1 3 bin tonluk bir ti
larınm her karışını cesaretle müdafaa caret gemısıru batırmıştır. 
etmek suretiyle büyük bir şan ve şeref -·-----

k~~°;{r~ar;~TIDA • Almanva hükü-
cenup batı cephesindeki motörlü pi

yade birliklerimizden biri binden fazla 
düşman askerini öldürerek şiddetli bir 
hücumu püskürtmüşlerdir. 

Orel bölgesinde çetecilerden mürek
kep bir müfreze iki ayda bin kadar Al
man öldürmüş, 16 vagon, 37 otomobil 
ve bir mühimmat deposu tahrip etmis
lerdir. Ayni çeteciler ayrıca 8 treni de 
yoldan çıkarmışlardır. 
ÇETİN MUHAREBELER 
Moskova, 3 (A.A) - Gece yarısı 

neşrolunan Sovyet tebliği : 2 temmuz
da kıtalarımız Kursk istikametinde bü
tün gün geniş ölçüde tank muharebele
ri yapmışlardır. Biyelgorod ve Volşang 
istikametinde bazı kıtalarımız çetin mu
harebeler vermişlerdir. 

Sivastopol kesiminde şehir dolay Iarın
da düşmanla göğüs göğüse muharebeler 
oluyor. 

Cephenin diğer kesimlerinde ehem
miyetli bir değişiklik: yoktur. 

Moskova, 3 (A.A) - Bu sabahki Sov
yet tebliği : 

Gece Kurskta çarpışmalar devam et· 
miştir. 

Moskova, 3 (A.A) - Sovyet tebliğine 
ektir : 

Kurskun doğusunda 24 saatte Alman
lar binlerce ölü vermiştir. Rus tayyare
leri 20 Alınan uçağı düşürmüştür. Ayrı
ca da beş uçak yerde tahrip olunmuştur. 

Londra, 3 (A.A) - Moskova radyo
&unun bildirdiğine göre Alman taarruzu 
beş günden beri bütün şiddetiyle devam 
etmektedir. Kursk yakınlarında muha
rebeye sürülen Alman süvarisi bırlikleri 
dağıtılmış ve kısmen yok edilmiştir. 

Ruslar bir karşı taarruz netıcesinde 
üç köyü geri almışlardır ve teşebbüs Al
manlardan Ruslara geçmiştir. 

Hitler muharebede ikinci hat k.ıtala· 
rını ve diğer cephelerden gelen birlikle
rini kullan1yor. 

----o--
Mihver Mısırın hü
tiinlüğüne riayet 
edeceğini söylüyor 
Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. ajansı şu 

tebliği neşretmiştir: 
Ordularımızın Mısırda muzafferane 

bir surette ilerlediği şu sırada mihver 
devletleri Mısır topraklarının bütünlü
ğüne ve istiklaline riayeti temin e:deder. 
Mihver Mısıra düşman olarak değil, Mı
sır topraklarından İngili1Jeri kovmak 
için girmektedirler. --------
VİŞİ KABİNESİ 
TOPLANDI ••• 
Vişi, 3 (A.A) - Nazırlar meclisi bu 

sabah mareşal Petenin riyasetinde top
.ınmışf ır .. --------

meti . Ar jantini 
tatmin etti 
~-~--"*~~~~ 

Batırılan uapur için taz· 
minat vel'ecelı, bir daha 

böyle bir hôdise de 
· olmıyacafı .. 

Boynes ayre.a, 3 (AA) - 22 hazi
randa torpillenen Rio Tercero vapuru 
hakkındaki Alman cevap notası tazmi
nat verilmesi ve ileride Arjantin bayra
ğına hürmet edileceği hakkındaki teklif
leri kabul etıni~tir. 

* Radyo gazetesine göre Almanyanın Ar
jantin hükümeti ile bozuşmak istemedi
ği anlaşılıyor. Almanya, Meksika vapu
runun batırılması hadisesinde Me.ksikaya 
karşı böyle hareket etmemiş Meksikanın 
harp ilanına meydan vermiş olduğu hal
de Arjantine ayni muameleyi yapma
mıştır. Bu musatımaha her halde mana
lıdır. -------·-----Japonların bir harp 

gemisi yakıldı 
---*---Si d ney, 3 (AA) - Tayyarecileri-

mizin salı gecesi Lae ve Salamauraya 
yaptıkları akında bir Japon gemisi alev
ler iç.inde bırakılmıştır. 

~---,--11------

UZAK DOCU HARBi 
----··----
(Baştarafı 1 i.nci Sahifede) 

JAPON KAYIPLARI BOYOK 
Melburn, 3 (AA) - Tebliğ: 
Salarnauraya 2 7 /28 haziranda yapı

lan hava taarruzuna dair alınan tamam
layıcı haberler, düşman kayıplarının ev
velce bildirildiğinden çok fazla olduğu
nu anlatmaktadır. 

ÇiN - JAPON HARBl 
Tokyo, 3 (AA) - Japon birlikleri 

1 temmuz sabahı Payo Şiyabo mevkiini 
zapt etmişlerdir. 

Cenup Çin cephesinden Niışi Nişi gaze
tesine bildirildiğine göre Şiyabo ve Ko
tang bölgelerindeki kuvvetler Kotang 
isti.kametinde bir yıldırım taarruzuna 
geçmişlerdir. Dağlarda bulunan Çin kuv 
vetleri yok edildikten sonra 1 temmuz 
sabahı Çayging ele geçirilmiştir Japon
ların ehemmiyetli bir stratejik mevkie 
doğru ileri hareketleri devam etmekte
dir. 

N~/~/~.r.rJJ.r.r~~J.Xr.r.r.r~ 

~ . İran llıquelıiline su· § 
§ ilıast mı yapılmıı? ~G 
§ . Londra, 3 (A.A) - Roma r adyosu 

kuvvetleri kara ve hava tebliği : 2 tem
muzda batıdan gelen mihver kuvvetleri 
Elalemeyn mevziimizc umumi bir hü
cum yapmıştır. Seyyar ve zırhlı kuv
vetlerimiz düşmanın cenahına hücum 
ederek kayıplar verdirmişlerdir.. Zırhh 
kuvvetler arasındaki muharebeden son
ra bu birlikler geç vakit batıya doğru 
çekilmişlerdir. Mevzilerimiz olduğu gi
bi duruyor. 
İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
Cephede savaşan hafif bomha uçakla 

rlmızla avcı uçaklarımızın sayısı artı
yor. Hava kuvvetlerimiz Elalemeynin 
cenup batısında Alınan ve İtalyan toplu
luklarma şiddetle hücum etmişlerdir. 

2 - 3 temmuz gecesi ağır bomba tay
yarelerimiz Tobruka hücum etmişler
dir. Orta büyüklükte bomba uçakları
mız muharebe çevresinde ve düşman 
gerilerinde hareketlerde bulunmuşlar~ 
dır. 
MİHVERİN HA VA FAALİYETİ 
Dün öğleden sonra ve gece mihverin 

harp çevresinde hava faaliyeti artmıştır. 
1 - 2 temmuzda gtindiiz ve gece mih

ver tayyareleri Maltaya hücum etmiş
lerdir. Avcılarımız sekiz düşman uçağı
nı tahrip etmiştir. 

Bu ge~ hareketlerden yedi uçağımız 
dönmemiştir. 

İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
ŞİDDETLİ 
Kahire, 3 (AA) - İngiliz hava Ku.v

vetlerinin faaliyeti her gün artmaktadır. 
Mihver kuvvetlerine karşı çarşamba 
günü arasız hücmnlar .yapılmıştır. Mu
harebenin son safhasında en şiddetli ta
arruz salı gecesi bomba uçaklarımız ta
rafından yapılmı!?tır. 
KAT'İ NETİCE YOK 
Kahire, 3 (A.A) - Perşembe günü 

öğleden sonra çok ehemmiyetli büyük 
bir meydan muharebesi başlamı.ştı.r. 

Muharebe dün geç vakte kadar kat'ı 
bir mahiyet göstermemiştir. 
Düşmanın Elalemeyndeki İngiliz mev

zilerine geniş ölçüde bir hücuma başla
masından kuvvetlerini topladığı anla
şılmaktadır. 

Evvelki gün de Yeni Zelanda k.ıtalan 
90 ıncı h::ıfif motörlü Alm:uı tümenine 
karşı çok muvaffakiyctli bir mukabil 
hücumda bulunmuştur. 

Londra, 3 (A.A) - Royterin asker! 
muhabiri yazıyor : 

2 temmuz tarihli Kahire tebliği iyi 
haberler vermiştir. Meydan muharebesi
nin ilk günii müttefikler lehine geçmiş 
ve mihver tarafından açılan gedik müt
tefikler tarafından hetllQ.n kapablınıştır. 

Durumun hülasası şudur : İngilizler 
Elalemeynin müdafaasında Romelin ilk 
taarruzlarına karşı durmuşlardır. Ro
mel vurduğu zaman tam vuruyor .. 
iNGİLİZLERE KUVVET GELDİ 
İngilizlere yeni takviyeler gelmiştir .. 

Bu takv:yeler İngilizlerin taarruza geç
mesine imkan verecektir. 
MİHVER DURDURULDU 
Londra, 3 (A.A) - Royter ajansının 

K ahiredeki hususi muhabiri bildiriyor : 

N v · rk Hera1d Tribün gazetesi de 
m,. f fa ıy tler:n zafer t('mln ed rniye
ct>0r:i ve muvaffakıyetsizliklerin de 

ı'.'h"yet g{'t'r m'ycceklerini yazmış-

r·a tin, Dannmarka 
va Ut' mı alıyor •• 
Boynes Ayrcs, 3 (A.A) - Arjanlin 

hükümeti lirnanlanna sı"ınmış olan Da
nimarka gemil rinin satın alınmasına 

I
'\ Iran başvekiline bir suikast yapıl- B 

dığını b:ldirmiştir. Bu hususta Lon- 8 
drada bunu teyit eden nıalCımat S 

'-'yoktur. Bu haber ihtiyatla karşılan- § 
R malıdır. · " 
ı .. 7J.r/.r.r.i:r"/// ....... /A7~..&r.r/A~-~ 

Şiddetli muhar ebeler bütün gün de
vam etmiştir. Burada evvelki günkü 
muharebelerden çıkarılan netlceye göre 
di.isman durdurulmuştur. 

Bu muharebeler kat'i mahiyette olma-
111akla b eraber bu husustaki 1 e~ an~tt n 
memnun olmak icap eder. 

Başvekil ve Ticaret ve
kili dün iaşe işlerile 

eşg ul oldular 
İstanbul, 3 (Hususi) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam beraberinde Ticaret ve
kili Örkmen olduğu halde ekspresle gel
diler. Haydarpaşada valimiz, ordu mü
fettişi Orgeneral Altay, örfi idare komu~ 
tanı, İstanbul komutam, Parti başkanı 
tarafından kaxştlandılar .. 

lstanbul, 3 (AA) - Başvekil dok
tor Refik Saydam ve Ticaret vekili 
Mümtaz Ökmen bugün (dün) vilayette 

ça1ı§Illışlardır. Bu çalışmalar sırasında 
vali ve belediye reisi, vilayet ve beledi
ye müdürleri, ofisler umum müdürleri 
ve iaşe işinden alakalı diğer memurlar 
da hazır bulunmuştur. 

Başvekil lstanbulun iaşe vaziyeti ve 
teşkilatı ve bu işlerde vazife görmekte 
bulunanlar hakkında geniş izahat al• 
mıştır. 

Çah§IDalara pazartesi günü devam 
olunacakhr. 

Hariciye ve inhisar vekilleri 
dün Istanbula gittiler 

Ankara. 3 (AA) - Hariciye ve gümrük ve inhisarlar vekilleri bugÜa 
lstanblua hareket etmişler ve istasyonda mebuslar, vekaletler erkanı tarafından 
uğur !anmışlardır 

Ankaradaki tenis maçları 
Alınan ıaınpiyonları flütün maçları Jıazandıfar .. 

Ankara, 3 (Hususi) - Alman teni~ 1 Ji.ro kazanan oyuncular arasındadır. 
çilerinin iştira.kiyle yapılan tenis müsa- Alman şaımpiyomı Kok ve Eger hü• 
bakalanna devam edihnişlir. l~r tün maçlan kazanmışlardır. 
oyunculanndan 1van ve yaşlı şampıyon 

Milli Şef Ankara tay
yare meydanında 
Ankara, 3 (Hususi) - Milli Şef tay· 

yare ile şehrimize gelen oğlu B. Ömeri 
karşılamak üzere hava mey<lanına git
miş, bu vesile ile meydanda bulunan 
tayyareler üzerinde tetkikat yapmışlar
dır .. 

~----~·~·~·tt....wv~-~-

laşe müsteşarı ile 
umunıi katip lstan· 

hu la ~eldi ler 
İstanbul, 3 (Husust) - İase müste~a

rı Sökmen Süerle koordinasyon heyeti 
umumi katibi Hazım Kuyucaktan bu
günkü ekspresle şehrimize gelmişlerdir. 

Ankara, 3 (Hususi) - Dün İstanbu
la gitmiş olan iaşe müsteşarı Sökmen 
Süer orada bir müddet iaşe işlerile meş
gul olacak ve gereken tedbirleri alacak
tır .. 

ANKARA DA 
TEVZİAT BAŞLADI .. 
Ankara, 3 (Hususi) - Aldığımız ma-

10.mata göre iktisat vekilliğince bastırıl
mış olan kömür ihtiyaç beyannamela
rinden kafi mikdarda . dün İstanbula 
gönderilmiştir. Muhtelif yerlerde mü
him kömür stokları bulwıduğundan ya
kında her istiyen kömürünü kolayca 
alacaktır. Burada tevziat başladı .. 

-----tt;ıwıw~---
Mecliste müzakere edi· 
lecek kanun layihaları 
Ankara, 3 (Hususf) - Meclisin ağus-

tos toplantısında müzakere edilecek mü
hlın kanun layihası arasında teşviki sa
nayi kanununun yerine geçecek sanayi 
kanunu ile küçük sanatlar kanunu var
dır. Bu kanunları tetkik etmek üzere 
kurulmuş olan muvakkat encümenler 
mesailerini tamamlamak üzeredir. ________ , ___ _ 

MiHVER VE MISIR 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Alman savaş ve pike tayyareleri İn
giliz kuvvetlerine dalgalar halinde hü
cınn ederek kara hareketlerini destek
lemiştir 

Al MAN TEBLiöi 
Berlin, 3 (AA) - Alman tebliği: 
Mısırda, Elalemeyn gediğinin geniş

leb1mesi sırasında kuvvetle tahkim edil
miş mevziler hücumla zapt edilmiş, 2 
binden fazla esir alınmış, 30 top, bir çok 
zırhlı tank iğtinam veya tahrip edilmiş
tir. 

isıkenderiye yakınlannda İng-ilizlerin 
a.cıkeri tesislerine gece hava akınları ya
pılınıştıt. 

tTALYAN TEBLiöt 
Roma, 3 (AA) - lta1yan tebliği: 

Mihver kuvvetlerinin Elalemeynin ce
nup doğusundaki taarruz hareketleri el
verişli bir şekilde inkişaf etmektedir. 
Kuvvetli mevziler zapt edilmiştir. iki 
bin esir alınmış, 30 top, bir çok zırhlı 
tank ele geçirilmiş veya tahrip olunmuş
tur. 

Alrn ve İtalyan tayyarelerinin kuv-
vetle iştirak ettikleri hareketlerde beş 
düsman tayyaresi clüşiirülmüştür . 

Mida ve Kavenesina hava limanları 
bombardıman edilmiş, tesislerine her 
çapta bombalar isabet etmistir. Mihver 
avcıları hnva savaşlarında 16 düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. T uyynreleri
mizden beşi dönmemiştir. 

Samsunda bir 
depo yandı 

İstanbul, 3 (Hususi) - Bugün saat on 
ikide Samsunda tütün fabrikası karşı• 
sındaki depodan çıkan yangın depoyu 
alevler içinde bırakmıştır. Maddi zara• 
rın mühim olduğu bildiriliyor. 

~--~-ıwooıw .. ıwooıw~---
DAHİLI İSTİKRAZLAR 

YAKINDA ÇIKIYOR. .. 
Ankara, 3 (AA) - Maliye vekili al• 

dığı salahiyetle çıkaracağı istikrazı dahi· 
ll tahvillerinin birinci kırk milyon lira· 
hk kısmını ağustos başında tedavüle 
çıkarmak üzere tertibat almaktadır. 

Bunlar yüzde yedi buçuk faizli ikra .. 
miyesiz, diğer bir kısmı ~üzde altı fa .. 
izli ve ikramiyeli olacaktır. 

~---ıwooıwtt~--~-

K onserva tur talebe· 
Jeri lstanbulda 

İstanbul, 3 (Hususi) - Antigone pi• 
yesini şehrimizde temsil edecek olan: 
konservatuvar talebeleri bugün (Dün) 
öğle treniyle şehrimize gelmişlerdir. İl1C 
temsil ayın beşindedir .. 

---~ıwooıw~ ...... ıN----
SON ASKER( VAZIYET 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

işaret edilmektedir. Evvelki günkü teb• 
liğ ile dünkü tebliğ birbirini tamamlıya
ınamaktadır. Eğer evvelki günkü tebliğ
de işaret edildiği gibi İngilizler çekilme 
halinde olsalardı dünkü tebliğde de ta
kip harekatının devam ettiğine işaret 
edilmesi 13.zıın gelirdi. Halbuki dünki 
mihver tebliğinde buna benzer bir ka
yıt yoktur. 
Mareşal Romelin üç gündür geceli 

gündüzlü devam ede gelen muharebe
lerde bazı muvaffakiyetler kazanmış ol
ması ihtimal dıŞJnda görülmemekte ise 
de Almanların general Ohinleki sarsa
cak kadar kuvvetli olmadığı da anlaşı
lıyor. İngilizlerin iddialarına göre Ro-: 
melin bütün taarruzları mukabil taar• 
ruzlarla akamete uğratılmış ve cephedEl 
hiç bir değişiklik olınamıştır. 

Dün Londra radyosu Romelin taar
ruzlarında muvaffak olamıyarak batıya 
doğru çekild:ğini bildirmişti!'. Maama
fih bu haberlere rağmen Ingilizlerin 
muvaffak olduğu da henüz iddia edile
mez. Romelin yeni bir hru:nl.e ile zafer 
için çok uğraşacağına şüphe yoktur. 

Alman - Sovyet harbine gelince : Al
man başkumandanhğının resmi tebli
ğinde cephenin cenup kesiminde Alman 
İtalyan kıtalarının Sovyet müdafaa hat
tını 300 kilometre genişliğinde yarmış 
oldukları bildiriliyor. Sovyetler de 
Kursk bölgesinde büyük ölçüde tank 
muharebeleri olduğunu bildiriyorlar. 

Alınan diğer haberlerden bu 300 ki
lometre genişliğindeki yarma hareketi
n in Harkofun şimal mıntakasında oldu
ğu anlaı:ılıyor, fakat Almanlar bu yar
ma mevkiini sarih surette bildirmemiş
lerdir. 

Doneç havzasında ve Harkof bölgesin
de Alman taarruzlarının şiddetini art
tırmakta olduğu anlaşılmaktadır. Şark 
cephesinde bir temmuzda bliyük Alman 
taarruzu başlamış demektir. Her iki ta
rafın bUyük ihtiyat kuvvetlerini henüz 
muharebeye sokmamış olmaları ihtimal 
icindedir. Bu itibarla muharebelerin ge· 
lişi hakkında şimdiden söz söylemek 
giiçtür. Volkhof kesiminde mevzii Al
ınan taarruzları yaı)ılmaktu ise de Sov
yetler bunları püskürttükleı·ini bildiri
yorlar. 


