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s ~EVKE'I atLGlN 5 s Deniz tayyGPesL s 
E Basmubarriri : HAKKI ()('AKOOLU E Por Atlantik, 4 (A.A) _Mars Deniz 
E A 8 o N E ~ E R A • T • a tayyaresi 20 dakika süren bir tecrübe 
= _ uçuşu yapmıştır. Bu uçuşta resmi şah-
E l>EV AM MÜDDETİ TO.rtiye lçln ~ için S siyetler hazır bulunmuştur. 70 tonilato-
: :senelik.. 1400 2900 E luk olan bu uçak dünyanın en kudretli 
E Altı Aylık • "' ..... 750 1650 ~ deniz tayyaresi olup 4 motörlüdür. Ta-
~ Güoft ~mis nDsha1ar (25) Kuruştur_ ~ mamiyle madeni olan kanatlan 200 ka-
~ 1 I!: L ~ F O N • 2691 § dem uzunluğundadır. 
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Partı genel sekreterinin tetkikleri Kahire bildiriyor 

•• • • u şam a evın e s-
Düşman 
sıkıştı 

ifa li • as aly pı 1 * Kuvvetlt'rimiz misli 
görülmemiş bir iş 

birliği yaptı lar iaşe 
Teskilitı 

Halkevi tevsi edilecek, genel 
·~ 

sekreter bu akşam Odemişe-
hareket edecektir 

-*-
EdPler alındı, tanlı u 
toplar ele g~ 2'ayya 

reler tahrip edUdL 
.. 

- --*---
Çolı Jıadro var, f aJıat 
düzen ~olı! Buna bir 
~are IJaJmalı. .. 

İzmirde tetkiklerine devam eden Pa~l kabul eylemiş, bilahare Parti erkanı ile 
ti genel sekreteri B. Memduh Şevket bazı görüşmelerde bulurumŞur. 
Escndal dün öğleden sonra C. H. P. bi- B. Memduh Şevket E.sendalm İzmir 
nasına giderek bazı zevatın ziyaretlerini (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) Rommel onlulannm hedefi : Nil. nehri 

Kahire, 4 (A.A) - Orta şark İngilı 
tebliği : Dün kuvvetlerimiz Elalerneyn · 
doğusuna doğru hücum eden düşma 
sıkıştırmışlardır. Müttefik hav& kuvvet 
leri orta şarkta misli görtilrnemiş ölçüJ 
kara kuvvetleriyle işbirliği yapmışlar 
bütün gün dUşmanı hırpalamışlardır . ·----- - 1 • • 

Hükumetin iaşe işini düzenlemek için 
aariettiği gayretin büyüklüğü inkar 
edilemez. İaşe dediğimiz zaman, bunu 
Fransızca Ravitaillement anlamına anlı
yoruz. Yani halkın yiyeceii gibi giye· 
ceğini de, barınmasım da, endüstri için 

. gerekli ilk maddeleri de zirai ve ticari A ı m 8 n 1 a 
ihtiyaçlan da ilgilendiriyor. Bu maksat- r 1 ft 
la kurulmuş veya yeni kurulan bir çok K k • t •k 
devlet teşkilleri vardır. Bunlar ya doğ- urs IS 1 ame• 
rudan doğruya ticaret, iktisat ve ziraat • d k • 
vekaletlerinin daireleri, yahut devlet tın e 1 taarru
sennayesiyle kurulmuş ofisler ve umum 

"d" l"kl d' •• k .. t••ıd·· nı;o;:a~ :.~~ileri ofisi, ticaret ofisi, zu pus ur u u 
petrol ofisi, yerli mallar pazarlan, da- *·---
ğıtma 'e tedarik umum müdiirlüğü, kö· 2~" tanlı tahrip edildi .. 
mür te\'Zİ bürosu, birleşik çimento ~ 
biirosu \•e daha hat.ımmza ge]miyen di- Alman zayiatı pelı 
ğer tcşkillerle birlikte \•eknletlerin bir IJüyüJıtür .. 
~k umum müdürlükleri ve iaşe müste· Moskova, 4 (A.A) - Gece yarısı neş-
prhğına bağlı bütün geniş İa'?C teskila- rolunan Sovyet tebliği: 3 Temmuzda kı
tı hep bu işin peşindedirler. Buna yeni talanmız Kursk istikametinde düşmanın 
lrunılan halk dağıtma birliklerini, zahi- büyük ölçüde ve pek şiddetli tank taar
:re ve esnaf birliklerini ve ticar; mahi· 
yette olmakla beraber devlet mürnkn· (~ tl'· c:: iCc 2· Siitun 2 de) 
besi altında Mil en bütün i la ı bir
liklenni ilave edersek memleketimizde 
ki iaşe teşldlitmm dünyanın başka ye
rinde mi 1i görülıniyccek deercede geniş 
ve şiimullü olduğunu görürüz. 

Bu teşkilatın emrinde on milyonlar n 
liralık sermaye, .milyonlarca liralık knd· 
r olar vardır. Kanunun bunlara verdiı;i 
salıihiyetler geniştir. Sözün kısası bu 
işin iyi yürümesi için devlet hiç bir 
nmddi fedaUrlıktan çekinmediği gibi 
~anuni müeyyidelerini de esirgememiş· 
tir. Duna göre Türkiyede iaşe işimn 
ısaat gibi işledij!ine - karşıdan • hükmet· 
mck mümkündür. 

Fakat işin aslını maale-ıef bilmi~ en 
yoktur. 

Halk dağıtma birlikleri kuruldu ve 
alkışlandı. Bunlar bir kaç aydan beri 
vatandaşlann ekmek kartlannı ve bazı 
yerlerde her eve birer kilo pirinç dağıt
tılar. Bu kadar emeğin bu n etice İ!;İD 
ihti) nr edildiği iddia edilemez.. l!.1unck 
mc elesi hallcdilmi olmaktan uz ktır .. 
Biz hunu bir mikdar meselesi olarak 
mi.ttnlaa ebniyonız. Ne kadar bu~dayı
mız, arpamız, mısırımız varsa o lcndar 
ekmek yiyeceğimiz tabii.. Bugiin bütün 
diinyada bu böyledir. 

Fakat ekmeğin kalitesine ne di~elim., 
Bir giin iyi. bir ı?{in sövle böyle, bir giin 
~k fena.. fzmirde h i.. Manisada kötü, 
A1a~ehirde berbat.. Adanada mükem· 
mel. Eskisehirde şöy1e. Ankarada böy
le .. Sanki hütiin bu yerler ıe<:ilmez hu
dutlarla birbirinden aynlmış ba ka baş· 
ka devletler~r. Halbuki Jıatırn gclerı 
odur ki bu derece şümullü olan ia~e 
teşkilitımız halkın iaşesine tahsis edile· 
bilecek muhtelif huh batı hesaplıyacnk 
ve ne nisbet dahilinde kullanılabile
ceğini kestirerek bütiin memlekete !18· 

mil 8:..~ğı yukan tek tip bir ekmek ~kn
nbilecek ..... Şu veya bu hububatı fazla 
olan yerden eksik o1an tarafa göndere-

<Sonu Sahife z. Sütun ti da) 

Sark c 

Sovyet a.&kerleri 

ALMAN TEBLICI 
* Kurskta mühim 

Sovyet kuvvet-
leri kuşatıldı 

-*-Seri Hlllller teılılllef'I 
Don nehrine doğru 

sarlııyor 
Berlin, 4 (A.A) - Alman resmi 

tebliği: Sivaetopoll.Hl cenubi batı11nda 
Şortoneç yarım adasında 90n düpnan 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 
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AMERiKA VE HARP 

Yeniden dört 
tümen teşkil 

edildi 
Bir lngUlz lıPIRHIZÖ
l'Ü ve 4 mularlp IJattı 

Vaşington, 4 (A.A) -Amerika Harbi
ye Nazırı Stimson yeniden 4 tümen teş
kil edildiğini bildirmiştir. Stimson Ame
rika Ôrdusunda planör kullanılmasının 
pek ziyade genişlediğini de bildirmiştir. 

Ottava, 4 (A.A) - Kanada müdafaa 
Nazırı Vaşingtonda deniz, hava ve kara 
subaylarından mürekkep bir kurmay 
heyetinin kurulduğunu bildirmiştir. 

DEN1ZLERDE 
lindra, 4 (A.A) - Ammlllik'teblitı: 
c'Amirallık dairesi kafileleri himaye 

için son yapılan lharekit esnMUıda Her
mione kruvazörünün ve Erdeale ve Gro
ve torpito mcl'ıripleriyle Hunt sınıfından 
Bedouin ve Hasty torpito muhriplerinin 
Akdenizde battıklarını teessürle bildi
rir.> 

Londra, 4 (A.A) - Battığı bildirilen 
Hermoine kruvazöril Dido sııiıfllidan 
5450 toni1atoluk 1940 yılında Glaskovda 
denize indirilmişti. Eski beş pusluldar
dan 10, yeni nevi 3 puslulclardan 25 ıve 
daha küçük çapta <ilanlardan da on bir 
toplu ve 21 pusluk "bir torpil lwvaniyle 
mücehhezdi. Kruvazörün bir de uçalaı 
mücehhezdi. Kruvazörde :birde uçak var
dı. Bu kruvazör geçen EylQlde Akdeniz. 
de bir İtalyan denizaltısını batırml§tır. 

(Sonu Sahife Z, Stltun 1 de ) 

ÇIN • JAPON HARBi 
---*·---

Japonlar üç Çin şeh· 
rine daha girdiler 

-*ılaponyadaJıl Amerllıan 
memlll'ları mendelıef• 

le Plne dönüyor .. 
Çung King, 4 (A.A) - Çin tebliği: 

Klımgsi cephesinde dil§man NanseııginS 
batısında ve Linsvanm cenubunda bulu
nan :llıvang şehrini işgal etmiştir. tç :Mo
golnan hududunda Suiyang cephesinde 
japonlar Vusen fehrine girmişlerdir. Bu 
şehirde sokak muharebeler idevam edi
yor. 

Mısır askeri harekatı 

Bommel yeniden 
taarruza 1re~tl 

OldnJelı dUfmam oyaJıyaraJı Amerllıadan ltcwa, 
Orta ıarlıtan Jıara taJıulyelerl alrnıftıP .. 

Radyo gazetesinden: Kahire ve Lond- 1ıoplıyarak Mihver hareketlerini durdur. 
radan gelen haberlere göre, Ma~ mak istedi~ f~t d~. §~ddetli 
Rommel kuvvetlerinin Kattara bataklıgı mukavemetine ragmen imha edildıği ya. 
ile Elalemeyn arasındaki 1ngiliz mevzi- zıldığına göre İngiliz iddiası kuvvet bul
lerine yaptıkları taarruzda hemen he- muştur. Bununla beraber; bu harekAt 
men hiç bir inkişaf kaydedihnemiştir. henüz ilci taraf için kat~ neticeye Varm1f 
Bugünkü İtalyan tebliğinde de Elale- olmaktan uzak demektir. 
meynde tngilizlerin mühim kuvvetler (Sonu Sahife 2. Sütun Z de) 

Ma.nnA ""'4itı/aa harbine M1/İl"Cİ JcaLm Mlftt' aakerieri bir meruiMde 

BerJin bildiriyor PROPAGANDA HARBi 
* 

Düşman 
sıkıştı 

Mihver Mısıra 
istiklil vade

divor 
* - *-

Bir Alman tankı kullanılmaz hale s 
kulmuştur. 40 top ve y\izlerce esir alın 
Dll§tır. 16 Yunkers, bir Messerşmit 107 
bir Maki 102 tayyaresi düşürülmüştür 
Sidi Barraninin doğusundaki hava mey 
danına yapılan hUcuında 4 Messerşmi 
109 tahrip edilmiştir. Mihver tayyarel 
ri dün Maltaya taarruza devam etm · 
lerdir. Bir Messerşmit dilşürülmüştür. 

MÜDAFAA MEVZİLERİ HENüz 
SAôLAMDm 
Kahire, 4 (A.A) - Royterin husu 

muhabirinden: 
Elalemeyndeki İngiliz mevzilerinde 

dün geri atılmış olan Romel kıtalan 
İngiliz müdafaası arasından kendisin 
bir geçit açmak için yeniden gayret sa 
febneğe başlamıştır. Denizden Kantara 
ya kadar 68 kilometrelik bir cephe Uz 
rinde uzanan İngiliz müdafaa mevzile 
henüz sağlam bir haldedir. Müdafaa 

(Sonu Sabile 2 Sühm 1 de) 

- 1 • • -

ISKENDERIYE BITISINDA 
Şimdi hüyftk bir 

harp CEtreyan 
ediyor 

uBIPaz daha dayanır
salı Romeı rnağlGp 

olacaJı .. u E 1 aleme y n de bazı Hllloer dem~ llalılıın-
mukavemet yuva· da Alman ltaPidyeslnln Kahire, 4 <A.A> - Boyterm •Jdzın-

mütalciası.. el ordu nezdinde)U. ınuhabiri bildiriyon 

ları zaptedildi Roma, 4 (A.A) - Stefani aJansı bil- sın~zi~=~ t.&;:n~~ T~ - *- diriyor : hek,.rd•n Romelden qağı durumda 
Bedin. 4 (A.A) - Alman td>liği: Mihver devletleri J4ısmıı JıltikW ft bulun~ruz. Gerek Birelhakim ve ge-
M.uda kuvvetli tahkim ecliJ.niı El- bAkimiyetine katı surette ~ fikrin- rek Elalemeynde cephemizin yarılma

aleıneyn mevzilerine brıı çetin muba.o de olduklarını resmen ~ etniiflerdlr. "13.ID sebebi Almanların topçu üstünlü
rd>cler devam ediyor. Diipnuun taw. llihver devletlerinin siy81etl fU esaslen lüdUr .. 

(Sena Sahife 2, Stltmı 3 te) mülhemdir: •Mısır,~... BİR SUBAYIN SÖZLERi 
Tokyo, 4 (A.A) - .Domei Ajansının 

bildirdiğine göre cephede japon kuvvet- l~~~~~~~e!e.~~~~~~ 
leri Honak eyaletinde Dvai nehri bav- tGc::Q;ıQC:ı~~~~~ 

İngiltereye karp olan lıeihl•k1vı do- Bir subay bana dedi ki : •Durum bi· 
layısiyle harbin netieNiıiliıe btlanmağa zim lehimizedir. Derinliğine müdafaa 
mecbur olan Mısır, kurtulacak ve mU.- gibi bir avantaja ınalik bulunuyoruz...• zasında temizlik yapmaktadır. Burası, 

eyaletin Çinliler e1inde kalan son parça
sıdır. 

Saygon, 4 (A.A) - Japonyada kalan 
muharip devletler diplomat ve teba8SltU 
almağa memur olan Arsamo vapuru li
mana demirlemiştir. 20 Amerikan diplo
matı ile üç Kanadalı ve diğer muharip 
memleketlere mensup 91 kişi almıştır. 

Bankok, 4 (A.A) - .Domei Ajansına 
göre Hindiçini ile Tayland arasındaki 
hudutları tesbit eden yeni anlaşma 11 
temmuzda japon ve Hindiçini murahhas
ları tarafından imzalanacaktır. 

. Başvekilin 

•• •• • •••• •• 

Timoçenko or
dulan karşı t a 

a rruza geçt i 
---*·....;......;__ 

Almanlar Sluastopol 
önünde JOO bin ölli 

verdiler 
Moskova, 4 (AA) - Tas ajansı bil----* diriyor : Bu sabah Kursktaki Alınan ta· 

Dün İstan Ylda yaptığı arruzu durdurulmuş ve Timoçenko or-

tet._1. !er- duları karşı hücuma geçmiştir. 
K Almanlar son 25 günde Sivastopol 

İstanbul, 4 (Hu usi) _ Basvekil D l". önünde subay ve er olarak 150 bin kişi 
Refik S ydnm bugün övlcden evvel Ti- kaybetmiş, 250 ~ank, 3~0 uçak ~~ .. 250 

t k·ı· · ·· t · l b'ırhk top tahrip edilm r. Sıva top.:ıl onundc carc ' ı ı ve ıo mu csu.r-y c - 8 1 00 b ' · ı·· · } 
t P ti b. d rti ·ı· t "d re he ayda Alman r 3 ın o u vermı er-e: ar m ın pa vı uyc ı a • dir 

tJerl a lan ve h lk dağıtma birlikle- . 
ri re· 1 g"rü ·· , dnvıtma bir- ll:~ıoı:::ııcoD01ı:aoc~ıooooı::ıocXM:ıoc:ıo~~~ 
liklerı lıaklwıda izahat ~tır. ~ 

takil bir hükümet olacıaktır. Elalemeyn mevkünde bir subay da 
Berlin, 4 (A.A) - Yarı resmi bir bana şunlan söyleaişör : •Eler on se-

kaynaktan bildiriliyor: kiz saat daha Elalemeyn muka9emet 
Mısır kabinesinin son toplantwıada ederse Romel maiJ.Qp olacaktır. AJman

neler görüşü]dillU hakkında h~Uz .- 1arda maneviyat ~ğa ba§lamış ve 
IOrnat yoktur. Fakat bu toplantıda ..... ,orgualulc artımşt:U'. 

(Sonu Sahife t. Slltun 5 tel 
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Erzurum un iki bayramı 

Ebedi Şefin istiklal sa
vaşı için Erzurun_a· ayak 

bastıkları tarihi gü,,. 

ŞEHİR HABERLERİ iaşe 
Te~kilatt 

yıldönümü •• 
ll Ull 

Kazalara 40 t on 
• • •• 

pırınç ~on-

der idi 
- *

K azalarda nüfus bcqına 

Aziziye harb inin 45.5 inci y ddönümü ıniina~ebeti· 
le Aziziye tcibyesine tör enle bayrağımız çelıildi 

y üz, şehirde 250 gr am 
p irinç uerileceJı .. 

izmire gelen pirinçlerden 40 tonunun 
dün kazalara gönderildiği vilayet iaşe 
müdürlüğünce bidirilmiştir. Gönderilen 

Erzurum, 4 (A.A) - Erzurum dün ı Cümhuriyet alanına girilmiş v~ nutuk- pirinçlar kaza halkına siyanen tevzi edi
iki büyük şerefli günün 23 ve 65 inci lar söylenerek asker1 geçit resmi yapıl lecektir. Bazı kazalara üçer, bazdlarma 
yıldönümlerini birden idrak etmiştir. mıştır. beşer on pirinç gönderildiğine göre iz-

Bunların birisi ebedi Şef Atatürkün Öğleden sonraki tören şehrin dışında- ~i~ kazalarında nüfus başına yüz gram 
kurtuluş ve ist:klal savaşını açmak üze- ki koşu meydanında saat 17 de yapıl- pırınç dağıtılacağı anlaşılmaktadu. 
re. ~~~a ay~ ~as~~arı g~ü~ yir- mıştır. Bir manga asker tarafından üç İzmir şehrine gelince: lzmirde nüfus 
mı_~çuncu _y,ıldonu_mud. u.r. Dıge.rı. de defa havaya yaylım ateş edilmiş, Azizi başına 250 şer gram pirinç dağıtılacak-
18.,./0 R h · d k A h b 65 - tır. Eğer İzıni.r nüfus baqına hafta 25 O 

ı us aroın e ı zızıye aı ınm ·~b· . b k kilir. k ıs· tiku.ı " 
inci yıldönümüdür. ye ı.cı ıyesıne ayra çe - en .aı şer gram pirinç dağıulmış olsaydl bu-

B . . . t"' t 9 30 d At t·· k marşı çalınmış, bundan sonra nutuklı,. nun bir manası olurdu. Ancak üç, dört 
ırıncı oren saa . a ·a ur .. l . k • · · ı b"' t"' .. t b' t bT d SOY enın.ış ve as erı ge~ıt re.sın: yapı - aylık devrede nüfus başına tıpki ilaç 

. us. ~u aşı~an :ı: 0 omo 1 ın on a ım m;.,tır. gibi 250 gram pirı"nç dag~ıtılması ihtı'ya-
ılerısınden gıden bır subayın komutası .. 
altındaki manganın İstanbul kapısı met- . :"-s.~eri v: ~ülki me~urla_rla halk her cın hiç bir nisbetine cevap vermiş olmı-
halindeki sahaya gerilmiş olan siyah iki torene ıştırak etmışlerdir. Gece fe- yacaktır. 
perdeyi süngü ile parçalıyarak ileri gi- ner alayı yapılmış, ışıldaklarla cümhuri- Bu dağıtmaların birliklerin yapması 

tensip edilmiştir. Ayrıca hasta çocuklar 
dişiyle başlamıştır .. Kapının iki tarafın- yet alanı sabaha kadar aydınlatılmıştır için de doktor raporiyle iaşece pirinç 
da siyahlar geyinmiş iki kız çocuk bulu- Şehir ba.ştan başa donatılmıştır. Halk verilmesi derpiş edilmiştir. 
nuyordu. Bunların siyah elbiseleri man- içten gelen tezahürlerle bu yıldönümlc- - · - ---
ga komutanı tarafından çıkarılmış ve rini kutlamıştır. ViJ - H f 
çocuklar büstü taşıyan otomobile bindi- Ankara, 4 (A.A) - Sel tahrıbatının 3 ayet 1 ZIS.Sdtha 
rilmiştir. Şehirdeki fabrikaaların, loko- günden beri seyrüseferi tatil ettiği Bur- mecH~i yarın 
motif ve otomobillerin düdük ve korna- sa - Mudanya hattında devlet demiryol- toplanı31or •• 
ları, bandonun çaldığı İstik.lAl mar~"l ları idaresi tarafından büyük gayretleı Vilayet umuınl Hıfzıssıhha meclisi ya-
arasında 21 pare top atılmış, büste çi- sarfedilerek tamirat bitirilmiş ve hc..t rm toplanarak vilayetin umumi sağlık 
çekler ve çelenkler konulduktan sonra t&krar işletmeye açılmıştır. durumunu tetkik edecek, lüzumlu ted

KAHiRE BiLDiRiYOR 
(Başla.rafı 1 incl Sahifede) 

yarmak için mihver zırhlı kuvvetlerinin 
yaptığı her derinleme teşebbüs püskür
tülmüş bulunmaktadır. 

Elalemeyn müdafaalarına hücum eder
ken İngiliz tanklariy le seyyar birliklet"i 
tnihver kuvvetlerine cenahtan hücum
larda bulunmuşlardır. Akşama doğru 
inkişafa başlıyan tank muharebesinde 
tnihvere ağır sayılacak kayıplar verdi
rilmiştir. Bunun üzerine Romel kuvvet
lerinin 5 ila 7 kilometre geride bulunan 
toplanma bölgesine çekildiği görlilmüşse 
Be şimdiden bunu bir ricat saymak pek 
'erken sar:fedilmiş bir kelime olur. 

Kahire, bu hareketin devam eden 
seyrini (Fena değil) diye vasıflandır
bııştır. 

HEDEF İSKENDERİYE 
, Mareşal R omelin İskenderiyeyi ve Nil 
aeltasını hedef tutarak giriştiği umumi 
taarruzun dördüncU günü ge~tir. 
M uharebe şimaldeki dar sahada şiddet
li olmuş ve cenup uçtaki Kantara yakı
runda bazı kımıldamalardan başka pek 
ehemmiyete şayan bir vaziyet tesbit 
edilmemiştir. 

MİHVERE ARKADAN BİR 
HÜCUM YAPILDI 
Sekizinci ordunun Elalemeyn bölge

sindeki düşman kuvvetlerine arkadan 
h ücum ettikleri gelen haberlerden an
laşılmıştır. Bu haberi tafsilata girişme
öen Kahirenin salfilıiyetli kaynaklat'ı 
t eyit etmişlerdir .. Son iki günde Alman 
'Ve İtalyan birlikleri mevzileri:İnize kar
şı yeni bir h ücuma geçtikleri sırada İr..
gilizler bütün sınıflara mensup kuvvet
ler le ve tankların himayesiyl& hücum 
etmişlerdir. Muharebeler devam etmek
t edir. Elalemeyn mevzileri mukavemet 
etmektedir. 
Perşembe sabahı başlıyan düşman ha

zırlığını ayni akşam bi.r mihver hücumu 
takip etmiştir. Düşman, bütün kuvvet
lerini ve hatta ihfr·atlarını da muhare
be sahasına sokınu..,tur. B\l düşman hü
cumu henüz başladığı saati;-'! sekizinci 
ordu cenahtan i1erliverek düşmana yan
dan hücum etmiştir. 

~~~~ .. ,_,_..~~~ 
ANER1KA VE HARP 

( Baştarah 1 inci Sahifede ) 

Londra, 4 (A.A) _ Polonya tebliği: 
Polonya deniz kuvvetleri umumi ka

rarg~hı, kafileleri himaye için son yapı
lan harekatta bir torpito muhribinin bat 
tığını teessürle bildirir.> 

Vaşngton, 4 (A.A) - Bahriye Nazırlı 
ğı bildiriyor: 

Orta büyüklükte bir İngiliz vapuru 
Meksika körfezinde torpillenmiştir. Kur
tulanlar bir Meksika limanına çıkarıl
nı.ışlardı.r. 

RUSLARA GORE 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

ruzlarını püskürtmüşlerdir. Düşman çok 
ağır kayıplar vermiş, 250 den fazla tank 
ile 15 bin subay ve er kaybetmiştir. Bi
yelgord ve Volşang istikame tlerinde 
düşmanın taarruzları püskürtülmüştür 

Sekiz ay süren kahrama..ııca bir muka
vemetten sonra Sivastopol kalesi boşal
tılmıştır. Diğer kesimlerde bir değişiklik 
yoktur. 

Moskova, 4 (A.A) - öğle üzeri neş
rolunan Sovyet tebliği: 3 Temmuz gecesı 
Kursk Biyelgord ve Volşang istikametle
rinde savaş devam etmiştir. Diğer kesim
lerde değişiklik yoktur. 

Moskova, 4 (A.A) - Sovyet resmi 
tebliği: Egende Kursk istikametinde ya
pılan hareketler hakkında şu izahat ve
riliyor : Şimdiye kadar elde edilen ra
por !ara göre General Topedof komuta
sındaki kuvvetlerimiz çoğu Macarların 
ikinci zırhlı kolordusuna mensup binler-
ce düşman askerini imha etnılştir. 68 
Alman tankı kullan ılınaz hale sokulmuş
tur. Başka kesimlerde de bir çok tank 
tahrip edilmiştir. Hava kuvvetlerimiz 13 
düşman uçağı düşürmüştür. 

Moskova, 4 (A.A) - Kızıl Yıldız ga
zetesine göre, Harkof cephesinde Bielog
rad kesiminde bir çok tank muharebeleri 
şiddetle devam ediyor. Almanlar çok şid
detli hücumlar yapmışlarsa da bunların 
hepsi akını bırakılmıştır. tki taraf ta pek 
çok tank ve uçak teşekküllerini mu
harebeye sokmuştur. Kuvvetlerimiz me
haret ve şecaatle dövüşmekte, düşmanı 
durdurmakta ve yolunu kesmektedir. 

Moskova, 4 (A.A) - Amerika ve İn
giltereden gönderilen malzemenin en 
büyük bir kısmının girdiği Monnansk 
limanı tamamiyle ve mükemmel surette 
işlemektedir. Bu limanın faaliyeti eskı
sine nisbetle üç m:sli artmıştu'. 

~-~""""""~,_,_..--~ 

MISIR ASKER1 HAREKATI 
(Baştarah l inci Sahifede) 

3 Temmuzda Mareşal Rommel yeni
den İngiliz mevzilerine taarruza başla
mıştır. Ve muharebeler bütün şiddetiyle 
devam etmektedir. Fakat taarruz hak
kında kıl.fi tafsilat mevcut değildir. Rom
melin Nil mansabına kadar varmak 
için her şeyi göze alacağına şüphe edil
memelidir. Bununla beraber General 
Ohinlekte aynı mevkide dört gün kazan
mış bulunmaktadır. Geçen her gün ya
kın şarktan,yeni kuvvetler alabilmek için 
Ohinleke büyük faydalar temin etmek
tedir. Amerikadan da uçarak gelen 
Amerikan uçaklarının artması, İngiliz 
mukavemetinin artmasına esaslı surette 
yardım etmektedir. Bununla beraber, 
her iki taraf için de bu muharebede şim
dilik müsavi şans mevcudiyetini kabul 
etmek lazımdır. 

BUGUN 

3 Büyük .Filim Birden 

J •• SELAHEDDİNI EYYUBI ue BOZ ASLAN 
- TÜRKÇE SÖZLÖ -
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HAZIM • VASFİ· FERİHA TEVFİK 
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Alice Fay - Don Amech • Henry Fonda 
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DİKI<AT: Haftanın her gününde !lk seanslarda SALON 20 Kuruştur .• 

birleri aldıracaktır. 
--~,,,_.,,~--~~-

Eczacı ta yini •• 
Emrazı sariye hastanesi eczacısı İh

san Başol İstanbul - Cerrahpaşa has
tanesi eczacılığına tayin edilnıi§, yerine 
Adana memleket hastanesi eczacısı Bn 
Zehra tayin edilmiştir. -----·----ZABITADA 

Bir sahtelıô.Plılı 
Alsancakta 1515 inci sokakta 7 say.ılı 

evde oturan Bn. Hatice Kozan, ölü bır 
şahsa ait maaş cüzdaniyle Alsancak be
lediye tahsil şefliğinden para almak is
temiş, haj<kında takibata başlanmıştır. 

BiR YARALA MA 
Keçecilerde koltukçu Eyüp adında 

bir adam, sarhoş olarak bıçakla Osma~ 
oğlu Niyazi Çağları hafif surette yara
lamış ve tutulmuştur. 

Canbazın mal'lfeti" 
Bergamanın Atmaca mahallesinde 

oturan ve canbazlık yapan sabıkalılar
dan Mehmet Canıaz, sarhoş olarak Ali 
Yükatanı bıçakla yaralamış ve t ut ul-
muştur. 

TiaEDE 
Tirede Zinc:.rlikuyu yanında bir tü

tün çardağında Veli oğlu Ali Turan Sa
lih Öncüyü bir kavga sonunda bıçakh 
ağır surette yaralamış ve tutulmuştur. 

GÖHVI. RIZASIYLE 
Ödemişin Birgi nahiyesinin Dereli 

köyünden Makbule Yıldız adında 15 ya
şında bir kızı ayni köyden 18 yaşında 
Ahmet Pancar zorla kaçırmıştır .. Suçlu 
tutulmuştur. Makbule Yıldız ifadesinde 
zorla kaçırılmadığını , kendi arzusiyle 
Ahmet Pancara kaçtığını söylemiştir. 

-----·--~-Zal'flara neden 
fiyat verilmedi? .. 
tzmirde, İstanbulda olduğu gibi mek

tupluk zarf buhranı vardır. tstanbulda 
mevcut üç milyon zarfa 600 kuruş fiyat 
verildiği halde İzmlrde 1000 iyi zarfa 585 
kuruş fiyat nedense çok görülmüş ve 
kara borsada zarf :fiyatı ve ilıtikfu-ı ala
bildiğine artmış ve daha da artmak isti
dadını göstermektedir. 

Vaktiyle 80 - 85 kuruşa saWamıyan 
zamkı :fena ve en adi cins zarfların bini
nin fiyatı 1300 kuruşa çıkmıştır. 

Elde zarf varken bu suni buhrana 
meydan bırakmaması hususuna alakadar 
müdürlüklerin nazarı dikkatini celbede-
riz. 

~~~_......•--~~ 

BERLIN BiLDiRiYOR 
( Baştarah ı inci Sahifede) 

yeler alarak yaptığı karşı hücumlar kan
lı muharebeler neticesinde püskürtül
müştür. Bazı mukavemet yuvaları zapt 
edilmiştir. Hava muharebelerinde Al
man ve İtalyan avcıları tarafından 26 
ingiliz uçağı düşürülmüştür. Düşman sı
kışmıştır. 

Berlin, 4 {AA) - Askeri bir kay
naktan bildirildiğine göre Alınan savaş 
uçakları iaken<leriye kesimindeki he
deflere hücum etmişlerdir. Bombalar 
İngiliz kamplanna düşmüş, büyük tahri
bata sebep olmuştur. Bi: hava meyda
nına tam isabetler kaydedilmiştir. Yer
de bulunan bazı uçaklar yanmııttır. Ka
hireye kadar uzanan bazı Alınan uçak
ları beyannameler atmışlardu. Bütün 
tayyarelerimiz sağlam bir halde üsleri
ne dönmüşlerdir. 

X4Qa==cruzELiALİ=====oı 
AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

Dağların Şarlıı.sı 

BAŞ ROLDE 
Si JANET MAK DONALD YE 

NELSON EDDI 
~-

.- ...... --
IZMIRDE DAGITMA iŞLERi TEŞKILATI KURULUYOR 

Dağıtn~a ofisi umum mü
dür muavini lzn ire geldi 

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

Yağ işleri yeniden yoluna girecek. Yağlara yeni· 
d en fiyat tayin edildi.-

Dağıtma ofisi umum müdürü muavini toptan 89, peı:akende 99 kuruş, azami 
B Nul'ettin şehrimize gelmiş ve lzmir- 8 asitli sabunluklar toptan 84AO, pera
deki teşkilatın 1'unilmuı hı.ısusunda te- cendc 99 kuru~, pirina yağlar toptan 67 
maslara başlamıştır. İzmiTde ve diğer 50, perakende 74.50 kuruş, rafine yağ
vilayetlerde kurulacak teşkilat kadrola- lar toptan 102.50, perakende 112,50 
rı halen v~killer heyetindedir. Bunun.la kuruş olm~tur. 
beraber teşkilat hazırlıkları yapılmakta- Yalnız bir buçuk aside kadar olan 
dır. zeytinyağların satışı serbesttir. Diğer 

T e~kilatın merkt:z gıda maddeleri ve zeytinyağlara hükümetçe el konulmuş
ham maddeler şubesi müdürlüğünün a!:ııl t ur. 
vazifesi yedinde kalmak üzere İzmir ih- Birinci nevi kokulu çamaşır sabunları 
racat boş kontolörü B. Ali Emre yapa- çıplak toptan 69. 1 O kuruş, ambalajlı 
cak ve İzmir şubesi müdürlüğünü idare toptan 72,50 kuruş, perakende 88 ku
edecektir. İzmir kadrosundaki servis ruştur. Perakende sabun satışları tartıla
şefliğine ticaret müdürlüğü şeflerinden rak ve mağazadaki tartısı üzerinden sa
B Eşref Sabitin tayini tekarrür etmiştir. tılır. 

B. Nurettin izınirde zeytinyağı ve pa- ISTANBUL MUHABiRiMiZiN 
muk yağlarla sabunluk yağ mevzularile VERDt~t MOHiM BJR HABER 
meşgul olacaktır. Fabrika jhtiyaçlan te- İstanbul, 4 (Hususi) - İstanbul vi-
ınin edildikten sonra arta kalacak üç laycti aşağldaki ticaret vekaleti emrini 
buçuk aside kadar olan yağların satışı- tebliğ etmiştir: 
nın serbest bıra:k.ılması tetkik edilmek- <24/ 3/ 942 tarihinde beyana tabi tu-
tedir. tulan zeytinyağlardan rafineler hariç ol-

Y AC FiA TLARI mak üzere evvelce serbest buakılan ye
Muamele vergileri yüzde iki buçuk 

nibetinde arttırılmış bulunduğundan vi
layet fiat mürak.abe komisyonu zeytin
yağı ve sabun fiatlarını yeniden tayin 
etı:ni.ştir . 

Bir buçuk aside kadar olan yağların 
toptan fiatı 103.30 kuruş, perakende 
1 1 4 kuruş, iki buçuk asitli yağlar top
tan 99.50, perakende 109.50 kuruş, üç 
buçuk aside kadar olan yağlar toptan 
95. 1 O perakende 105 kuruş, dört buçuk 
aside kadar olan yağlar toptan 91, pe
rakende 1O 1 kuruş, beş asitli sıra mal
lar toptan 87, perakende 96 kuruş, aza
mi yü:zde beş ecnebi maddeli lampant 

Zabıtanın yeni .. bir 

meklik yağlara inzimamen sabunluk ve 
bilumum zeytinyağlariyle pamuk yağ
larının satışı serbest bırakılmıştır. Yal
nız rafine zeytinyağlara devletçe el ko
nulmuştur. 

Yeni Asır - Ticaret vekaletin.in ls
tanbula yapmış olduğu yeni tebligatın 
İstanbul vilayeti sınırlan dahilinde ev
velce 'beyan edilen yağlara münhasır bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Bununla bera
ber İzmirde de tek kilo yemeklik bir bu-
çuk aside kadar zeytinyağı bulunmadığı 
için bir kısım yağların İzmirde de ser
bestçe satışına müsaade edilmesi ihtima
li vardır. Esasen bu hususta ticaret ve
kaletine müracaatta bulunulmuştur. 

muvaffakıyeti daha 

Bir hırsız, merdivenle bir 
eve girerken tutuldu 

Son günlerde Karşıyakada hırsızlıkla
rın arttığı görülerek emniyet müdürlü
ğü icap eden tedbirleri aldırmış; bu hır 
sızlıkları yapanların tutulması için Kar
şıyakada Dai.mi gözcüler faaliyete geç
mişti 

Filhakika evvelki gece saat iki buçuk 
sularında 164 sayılı polis memuru bir 
şahıstan şüphelenerek kendisini gizli
den gizliye takip etmiş ve suç üstü ya
kalamıştır. Tutulduktan sonra adının 
Manisalı Ahmet Bekçioğlu olduğu öğ
renilen bu şahıs gece yarısından evv~l 
Karşıyakada B ahariye sokağında dolaş
mağa bıl§lamış ve soyacağı evleri tasar
lamıştır. Bu sırada kendisi takip edildi
ğinin farkında değildi. 

Gece saat tam iki buçukta bu yaman 
hırsız Bahariye sokağına gitmiş, ilk ola
rak 39 sayılı Bn. Mülkiyenin evine gi
rerek bazı eşyalar ve para çalmıştır. Bu
rada işini bitiren hırsız, seri halinde 
hırsızlıklar yapmağa karar vermiş ol
malı ki ayni sokakta 29 sayılı evi de 
soymak üzere hazırlanmıştır. 

Hırsızın 29 sayılı B. Ahmet İzmirli-

nin evi arka kısmına geçtiği ve bahçe ta
rafından ikinci kat odalarından birinin 
pençere yanma merdiven dl:lyadığı gö
rülmüştür. Hırsız tam merdivenle yu-

karı çıktığı sırada etrafa seri bir göz 
atmağı ihmal etmemiş ve polis memuru
nun nazarlariyle karşılaşmıştır .. 

Hemen aşağıya inen ve yakalanacağı
nı anlayınca kaçmağa teşebbüs eden Ma
nisalı Ahmet Bekçi oğlu polisin elin
den kaçarken silah kullanmI§tır. Bu va
ziyet karşısında polis memuru büyük 
bir ustalıkla ateş etmiş ve suçluyu kor
kutarak yak~, karakola götürmüş
tür. 

Bu yaman hırsız karakolda ifade ver
diği sırada son haftalarda Karşıyakad:ı 
yaptığı hırsızlıkları uzun uzadıya anlat
mıştır. Son günlerde Karşıyakada sekiz 
ev soyduğu anlaşılan bu şahıs çaldığı 

eşyaların yerini göstermiş ve bulunan 
eşyalar sahiplerine verilmiştir. Ahmet 
Bekçioğlunun daha evvelki hırsızlıkl:ı
rında beraber çalıştığı kimseler aran
maktadır. 

Eornovada imar faaliyeti -
Bornova belediyesine ait 
arsalar satışa çıkarıldı 

Belediyenin müsbet çalışmaları Bor· yollar asfalt olarak inşa edilmekte ve 
novadaki pazar yeri istihmlaklerle ıslah hükümete giden yol da bitmiş ve zi:ftlen
ve tevsi ediliyor. Bornovada imar faali- mek üzeredir. 
yeti yeni malt yıl ve bütçe dolayısiyle Belediye tanzi:fat idaresi binasını 
hızlanmıştır. müteahhide ihale etmiştir. Bu yakınlar--

Belediye istasyon ile büyük park ara- da yeni belediye binası inşa ettirilecek
sında kendisine ait arsaları uygun fiyat- tir. 
larla ve her türlü kolaylikJarı göst.ermek * 
suretiyle satışa çıkarmıştır. Daha şimdi- Belediye mevcut pazrar yerini yeni is-
den içtima! ve iktisadi hayatta mevki sa- tihlfiltlerle bir misli daha genişlefecek ve 
hibi kimseler arsaların mühim bir kıs- , burada bir de sebze ve meyve hali kura
mını satın almışlardır. Yakında, düz bil' caktır. 
sahada planlı ve güzel yeni bir Bornova 1.zmirin bir mahallesi demek olan ve 
doğacaktır. bahçelerinin. çokluğu ile meşhur bulu-
~rek havası ve gerek en birinci va- nan Bornova, yeni pazar ve hal teşkilatı 

sıftaki suyunun güzelliği i1e Bornova ya- ile daha kıymetli bir durum kazanacak 
kında eski ehemmiyetinden daha yüksek ve İzmir halkı da bayat pahalılığının art
bir önem kamnıacaktır. Belediye, bir ta- tığı şu sırada hem nefis hem de ucuz 
raftan da mevcut kasabanın yollarıru lS- meyve ve sebzeyi kolaylıkla tedarik ede~ 
lalı etmektedir bunlar arasında bazı ana bilecektir. 

ı-c·rşooooı:MııoocııoocEııoocııoocııoocıoocıoocııoocılCI 

RASiM r ALAS OTFL 
VE 

PLAJ 1 

-
Çolı lıadro uar, falıaı 
d üzen yolı! Buna bir 
çare bulmalı ••• 

rek, stoklan tanzim ve idare (:derek bt 
iş halledilebilir. Bu henüz yapılmamış 
tır. 

Bizim an1adığunız şudur ki toprak 
ofisi bu mevzuda vazifesini yapmıyor ve 
yapamıyor.. Ya elinde stoklan vardır 
tevzi etmesini bilmiyor. yahut ihtiyacı 
olan stokları tesise muktedir olamıyor 
Subaşı teşkilatiy1e memleketin bütün 
rekoltesi tesbit edilditine güre, stoklu 
mevnıt ~ tevzi edilememesi se~eri 
mev~ut değilse teşkil olunamaması se 
beplerini araştırıp bulmak ve bulduk 
tan sonra da tedbirini aramak güç ol 
mamalıdır. Eğer bu sebep bir fiyat me
selesi ise, fiyat meselesi halledilmelidir 
Burada işin esasının münakaşasına gi 
rişmiyoruz. Sadece neticeleri tesbit et 
rnekle ikti{a ediyoruz. 
Diğer bir netice : Sadeyağ anyorsu 

nuz, bulamıyorsunuz .. Halbuki memle 
kette inek nesli sönmüş değildir. Ayni 
derecede mebzuldur ve Türkiye her za 
man ihtiyacı kadar sade yağ yetiştirm.i~ 
tir. Şimdi neden böyle değil? .. Ya tesMt 
edilen fiyatlar elverişli değildir, ya imal 
edilen yağların bir mahalden diğer ma 
halle gönderilmesine engel ~ıkarıhyor 
yihut ta bize yetmiyen bu kıymetli gı 
da maddesi hudutların ötesine kaçıyor 
Bütün bu ihtimaller üzerinde dunılacak 
noktalardır. İşte aksaklık olduğu belli 

Pirinç için de öyle.. Halk yiyecek pi 
rinç bulamıyor .. Lokantalarda aradığınız 
kadar pilav var. Olmasın demiyoruz. 
Olsun, çok iyi.. Fakat halk ta evi için 
arıyacağt yanm kilo pirinci alabilsin. 
İşin daha tuhafı var : Lokantalarda ek 
mek karnesi bile aramıyorlar. Yine va 
tandaş boğazına gidiyor .. Allah arttırsın 
diyelim.. Bundan da ne diye şikayetçi 
o1ahm?. Ekmek bol olduktan sonra. Fa 
kat her yerde öyle olmalı değil mi? İz 
mirde böyle iken, ne bilelim, Akhisar
da veya Salihlide, Turgutluda veya Ala 
şehirde neden ekmek sıkıntısı çekilsin? 
Yüz binlerce lira masralla basılan kar 
neler o vakit neye yarıyor. Bu işte de 
sakatlık yok mu? 

Siz iki metre basma bulamıvorsunuz 
Öteki yirmi metre buluyor .. "Nasıl bu 
luyor, nereden buluyor, ne bilelim? 
Halbuki bütün dokuma fabrikalan ya 
devletin malı, ya tamamen devlet kont 
rolü altındadır. Akla öyle geliyor ki ko
lay bir iş varsa bu dokmnalann tevzii 
dir. Çıkacak mal şu kadar, ihtiyaç şu 
kadar •• Hesap ve teşkilat meselesi. Evet, 
fakat teşkilat nerede?. 

Bunun gibi daha neler var ... P etrol, 
mazot. benzin , makine yağı hemen he
men devlet eliyle geliyor. Gü.mriikler
den geçen mal belli. Bütün bu akar ya
kıtlar devletin kon trolü altındaki depo
larda toplanıyor. Belediyelerin de en 
ufak köşelere kadar gazhaneleri w r . 
Fakat bakıyorsunuz ki makine yağuım 
kilosu dört liraya satılıyor .. Ve ancak 
bu fiyata bulunuyor. Çiftçi makinesini 
işletmek için bunu ödemeğe mecbur· 
dur. Nasıl ki, lokantacı da ti.caıetini yü
rütmek için 100 kuruşa, 120 konışa pi
rinç alıyor .• 

Eh, tabii efendim diyeceksiniz, herk es 
her şeye her fiyatı verirse fiyat müra
kabesi kalır mı? .. Doğru söz, amma haklı 
değil Vatandaşın kara borsaya baş vur
ması fenadır. Fakat asıl fenahk onu kara 
borsaya baş vurmak zorunda bırakmak
tan doğuyor. Tevzi işleri yolunda ols11t 
doğru yürüse, fiyat konulan maddenin 
halka o fiyata tevzii temin olunsa bun
lar böyle olmaz. Yapılacak iş budur. Na· 
sı1 yapılabileceğini bilmiyoruz, fakat 
yapılmalıdır. Çünkü düzensinik bura
dan geliyor. 

Y.A. 

339 
Doğumluların ilk ve 

son yoklaması 
- *-İZ MİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN : 

ı - 339 doğumlu ve bunlarla mua
meleye !Ahi eratın ilk ve son yoklama· 
ları aşağıda yazılı tarihlerde İzmir ye~li 
askerlik şubesinde yapı1acaktır. 

2 - 339 doğumlu ve bunlarla mua• 
meleye tıl.bi eratın ve evvelki seneden 
ertesi seneye kalanların aşağıda yazılı 
gUnlerde nüfus cüzdanlariyle şubeye 
müracaatla her iki yoklamalarını yap
tırmaları lazımdır. Yoklamasını yaptır
mıyanlar hakkında kanunun ceza hü
kümleri tatbik edilecektir. 

3 - Mektep talebelerinin askerlik 
meclisinde hangi gün bulunacağı ayrıca 
ilan edilecektir. 

İzmir merkez köyleri 7/ 7/ 942 den 
11!7 /942 ye kadar .. 

Buca nahiye ve köyleri 13!7/ 942 den 
15/ 7/ 942 ye kadar .. 

Bornova nahiyesi ve köyleri; 16/7 /942 
den 18/ 7/942 ye kadar. 
Cumaovası nahiye ve köyleri : 27 /7 1 

942 den 23/ 7/ 1942 ye kadar .. 
Değirmendere nahiye ve köyleri 24/ 

7/ 942 den 26/ 7/ 942 ye kadar .. 
Cumaovası nahiye ve köyleri : 27 / 8/. 

942 den 29/ 7/ 942 ye kadar .. 5 TEMMUZ PAZAR GONO AÇILIYOR • 
~..00-~~~..cr-cr~..r..oo-~.r..r.r..r..r~..r~ , ............................. ... 
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l Kısa Haberler ] ~Ankara Radyosu i tzMtR BET.EDtYESINDEN: 
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i Devlet· Demir Y ollarınaan i 

------ - BUGONKU NEŞRiYAT ~ 
1 

GCiHEŞ2'EH isriF ADE ""l!lllllllllllllfllllflllllllllllllllltlllllllllllllllll ı 

rin aatın alınması, yazı işleri müdürlü-
1

, 

ğündeki ıartnamesi veçhile bir ay müd-
8 
Kurşunlu ılıcaları 

detle pazarlığa bırakılmıştır. Muham-
men b"deli 12300 lira muvakkat temi- R§ Salihli Kurşunlu kaplıcaları açıl
natı 922 lira 50 kuruştur. Taliplerin te- R mıştır. Müzmin romatizma, siyatik 
minah öğleder. evvel it bankasına yatı- § ağrılamıdan, kadın ve cilt hastalık
rarak makbuzlariyle 13/7/1942 dahil ti }arından muztarip olanlara son de
tarihinden 24/7/1942 tarihine kadar § :rece şifalıdır. 

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

DEVLET DEMiRYOLLARI tŞLETME UMUM MODVRLOCONDEN : 
Devlet demiryolları hareket servisinde münhal bulunan müfettl§ muavinlik· 

lerine yapılacak müsabaka İmtihanı ile yüksek tahsil mezunları alınacaktır. 6.30 Program ve memleket 5aat ayan, 
Vişi, 4 (A.A) - Gilne§in sıcakların- 8.32 Müzik 8.40 Ajans haberleri 8.55 

Clan fenru ve teknik şekilde istıfade yol- 9.20 _ 9.35 Evin saati.. 12.30 Program 
larını araştırmak üzere bir fen heyeti ve memleket saat ayan, 12.33 Müzik . 

Müsabaka imtihanı Ankarada 25/Temmuz./942 (Cumartesi) günü aa.at 1'4 
te yapılacaktır. 

sahraya hareket etmiştir. 12.45 Ajans haberleri 13.00 Miltlk: Ş.ır-
~İHDE kı ve türküler 13.30 _ 14.30 Müı.ik: Rad-

haftanın pazartesi, çarpmba ve cuma § Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino.. 
günleri saat 1 6 da encümene müracaat- 8

1 
su mevcuttur. İll§e hususunda milş-

Müsabakaya girmek için; 
1 - 35 yapnı geçmiJ olmamak. 
2 - Türk olmak. 

Tokyo, 4 (A.A) - Japon bahriyesi- yo salon orkestrası 18.00 Program ve 
niu salahiyetli mahfillerine göre Cinde memleket sant yan, :18.40 Müı.ik : Fasıl 
son altı ayda Çunkin hüküınetine kar- heyeti 19.30 Memleket saat ayan ·.re 
§1 yapılan deniz hareketlerinde 965 ge- ajans haberleri ... 19.45 Serbest 10 Dald-
hıi batırılmış veya ele geçirilmiştir. ka .. 20.15 Konuşma (Tutum ve bakımı 

ları. 27 1 S 1 ~ 3677 ( 1636) :::~t0::::::aaa~a~~!c~:!!~I 
1 _ Yiğitler mahallesi 1144 sayılı so-

kakta 280 metre boyda adi taşlarla dö- ~ _ 
l~S~eı:)!r~DA-~İ~yöer:Up~Ee-:._k=c:oıe~)CQI'. 

3 - Ecnebi ile evli olmamak. 
'4 - İdare hekimlerince hizmete dveritli olduiu tasdik edümit bulun

mak. 
5 - Fili askerlik hizmetini yapmış olmak ve ihtiyatlık celbile ilgiai bulun

mamak. 
Bunların çoğu harp gemisidir. 20.30 Miizik 21.00 Konuşma (Ziraat sa-

HA.CA.RİS'r ANDA ati .. ) 21.10 Temsil : Kimgil ailesi 21 :ın 

şeme yaptırılması. fen işleri müdürlü 
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. K~if bedeli 

6 - Hüsnü halini poliıten tasdilcli vesika ile tevsik etmek aarttu, 
7 - Fazla tafsilat almak isteyenler i~letme müdürlüklerine müracaat ede

rek öğrenebilirler. 
Budapeşte, 4 (A.A) - On seneden Mtizi.k 22.30 Memleket saat ayarı ve 

'beri maarif nazın bulunan bay Homan ajans haberleri 22.45 - 22.50 Ynrın.'\.i 
istifa etmiş ve istifası Naip tarafında~ program ve kapanış .. 

2053 lira muvakkat teminatı 154 liradır 
taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban- İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- şubesinden diplomah 
rlhi olan 20/7/ 942 Pazartesi günü saat Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa-

Talipler veaikalariyle 20/Temmuz/942 (Pazartesi) aünü akşamına kadar 
mıntakalanndaki iş)etme müdürlüklerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(4760) 2 5 10 3740 (1687) kabul olunmuştur. B. Homan bundan 
sonra yalnız ilimle meşgul ohıcaktır. 

Maarif vekil1iğine mebusan meclisi 
reis vekili B. Sentey tayin ~ilmiştir. 

URUGVAYDA 
Montevideo, 4 (A.A) - Urugvayıo 

Londra konsolosu ayni zamanda Lond
radaki Çekoslovakya ve Hollanda hll
kümetlcri nezdinde masJabalgüzarlığa 
tayin edilmiştir. • 

BREZILY ADA 
Riyo de Janeiro, 4 (A.A) - Brezilya 

parlamentosu Amerika birleşik hükU
metlcriyle im7.a olunan ticaret anlıışna
sını ittifakla kabul etmiştir. Ayan mec
,isi bunu daha evvel tasvip etmişti. 

FİNLANDİYADA 
Helsinki, 4 (A.A) - İaşe nazırlığına 

nazır muavini B. Hanri Krasnay geti
:rilmiştir. 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME
St:NDEN: 

SATIŞ tLANI 

Hatice Tekbaşiyle Hasan Tekbaşın şa
yian mutasarrıf olduklan Kahramanlar
da 1415 nci sokakta kAin 13 No. lu ev 
mahkemece verilen izaleyi şuyu kararı
na istinaden 24/7 /942 Cuma ~ü saat 
15 te İzmir sullı hukuk mahkemesinde 
satışı yapılacaktır bu arttırmada ~yri 
menkule takdir olunan kıymet 1000 lira
nın yüzdl' yetmiş beşi verildiği takdirde 
talibine ihalesi yapılacak aksi takdirde 
satış 10 gün daha uzatılarak ikinci art
tırması 5/8/942 Salı günü saat 15 te 
yine dairemizde yapılacaktır daha fa1Ja 
ınall'unat almak isteyenler 942/337 No. lu 
dosyaya müracaatları illin olunur. 

3824 (1717) 

!ZM1R S1CtLt T1CARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4478 

- DÜNKÜ NÜSHADAN DEVAM -

Madde 7 - Mukarreratta her Şerikin 
adedi hissesine gijre reyi vardır. Ancak 
bir hi.saedar umum hisseler ınikdannın 
Blilüsünden fazla reye malik olamaz. tta-
1'1 reye vekfilet için mezuniyeti tahriri
ye lazımdır. 

Madde 8 - Hisseler firket tıa7.annda 
tecezzi kabul etmez. Şirket her lWıse için 
bir sahip tanır. Ancak irs gibi bir suret
le hisse müteahhit alAkadarları arasında 
gayri kabili taksim kald1ğı surette bun
iar haklarını müştereken istimal ederler. 
.Müşterek alAkadarlann milmessil veya 
vekilleri olmadığı takdirde şirketin mua
melatı velevki bunlardan yalnız birisine 
karşı bile olsa cümlesi hakkında mute
berdir. 
ŞtRKETlN TEMStLt VE 
UMURU tDARESt 
Madde 9 - Şirketin umur ve muame

latı şüreka adedi beşi tecavUz etmediği 
takdirde şürekAnm ittifakiyle ve tecavüz 
eylediği takdirde serınayei şirketin laa
kal üç ruhunu temsil eden şürekAnm 
muvafakatiyle tayin edilecek bir veya 
müteaddit müdiran tarafından da idare 
edilir. 

Şirketin devamı müddetince her üç 
şerik mUdür olacak ve müşterek iki im
za ile şirketi idare ve temsil edecekler
'dir. Binaenaleyh müdürler umur ve 
muamelatı şirketi tedvir şirket namına 
her nevi evrakı resmiye ve gayri resmi
ye ve scnedat ve mukavelat ve taahhil
data vaz'ı imza ve azhu kabz ve sulhu 
ibra ve her derece muhakimde şirketi 
bizzat veya bilvasıta iki imza ile müş
tereken temsil hususlarında salahiyet ve 
n:ezunıyeti tammeyi haizdir. 

Sirketin hukuk ve vezaifi şirketin un
van ·,.1,. vaz'ı imza eden müdiranın taah
hüdath·'<' taayyün eder. Taahhüdü va
kıın ~irket nam ve hesabına yapıldığının 
ta~n, .-dilip edilmemesi müsavidir. 

Müdür1erin esami ve sa1Ahiyet1eri ga
zetelerle illin edilir. 

Müdürler müdürlük vazifelerinden 
do1rıv ı ücret almıyacaklardır. 

l\~iVHirlerin keyfiyeti tayininin veya 
bunlardan birinin salahiyeti hitama er
diğinde sicili ticarete kaydı lazımdır. 
Mtidürll'rden her biri şirketten gaybu
beti Uıkdirindc kendi mcsuliyeti alhnda 
olmak üzere diğrr hir kimseyi vekil ta
yin edebilir 

Madde 10 - Şirke. müdürleri, şUre
kndnn oldukları müddetçe reye iştirak 
etmemek üzere dokuzuncu maddede 
muayyen ittifak veya ekseriyetle indel
icap tebdil olunabilırler. Şirket müdür
lerinin veya bunlardan birisinin az1 ve 
tebdili, istifaları, vefatları gibi ahvalde 
şüreka derhal içtima ederek ittihazı mu
karrerat ederler. 

Madde 11 - Şirket müdürleri vazife
lerinin devamı müddetince işbu şirketin 
rnevzuuna doğrudan doğruya ve gerek 
dolayısiyle taalluk eden um.ur ve husu
satla ayrıca şahsen iştigal edemezler. 

M.adde 12 - Müdirandan olmayan şü
reka diledikleri zamanda bizzat veya bil
vekale evrak ve defatirl şirketi tetkik ile 
umur ve muamelatı şirkete kesbi ittila 
edebilirler. 

- SONU YARIN -

R~'.YJ"J"J"J...-J"'J.r~..r~ ...... ~g 
M Böbrek, l\fesanc, Prostat, idrar yo· N 
gl Iu ,.e tcnasiil hns1nlıklan mii!~lmssısı§ 

UROLO!o - OPERATOR 8 
DOKTOR ti 

S HAYRİ SA"YKAM § 

Is Hastalarını her gün öğleden sonra 1 
ikinci Beyler, Numan zade sokak 

No. 5 te kabul eder. i 
R Telefon: Muayenehane 3453 Ev sun 
~~ ...... ~~ 

TtRE SUL HUKUK HAK1ML1ô1N
DEN: 

Tirede belediye hanında misafirctcn 
mukim Bekir kw Emine Zafer ve Ah
met vekili avukat Ziver Cemil Özkan ta
rafından Tirenin Mısırlı mahallesinden 
Ağacami sokağında ölü Mustafa oğlu Hü
seyin karısı Hatice varislerinden kocası 
Mustafa ve rüfekası aleyhine açtığı tak
sim davasının cari muhakemesinde: 

Müddeialeyhten Hatice kocası Musta
fa Ak Budak hakkında ikametgahına da
vetiye gönderildiği halde davetiye vara
kasının bila tebliğ iade edildiği ve yeri 
belli olmadığından mahkemece tebliga
tın ilinen icrasına karar verilerek duruş
manın 9/7/942 Perşembe günil saat 10 
talik edilerek mumaileyhin tayin olunan 
gün ve saat.le Tire sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması veya tarafından 
musaddak vekil göndermesi aksi takdir
de hakkında gıyap karan ittihaz edile
ceğinden tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 3843 (1719) 

16 da encümene müracaatları. şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 
2 - Yiğitler mahnllcsi 1151 sayılı so- eder. _~~..ece. 

kakta 360 metre boyda tesviye ve adi R,(_~;.ec::c.x:c:ccıec:cc 

taşlarla yeniden döşeme yaptırılması, _,.;:ıı:ıı:ıaSaacAaaıı:ıcDcıcıa::fcıcıKcıaacııı:ııı:ıı:ıı:ı1 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart-
namesi vcçhile açık ~ksiltmeye konul-
muştur. Keşif bedeli 2453 lira 05 kuruş 
muvakkat teminatı 184 liradır. Taliple- Gu·· rtunca 
rin teminab öğleden evvel iş bankasına 
yatırarak makbuılariyle ihale tarihi olan GAZİLER CADDESİ No. 212 
20/7/942 Pazartesi günü saat 16 da en-
fürnene müraiaatıarı. Odun ve kömür 

3 - İtfaiye, iş, hasta ve cenaze, tanzi-
fat otomobil ve kamyonlarına 15300 litre deposu 
dökme benzin satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi v~hile bir TELEFON : 3732 
ay müddetle pa?.arlığa bırakılm1ştır. Müessesemizin yapmış olduğu fcnm 
Muhammen bedeli 4750 lira 65 kuruş teşkiült sayesinde kışlık ve çamaşır· 
muvakkat teminatı 356 lira 30 kuruştur lık odun ve kömürleri çok kolaylık· 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban- la temin olunur. 
kasına yatırarak makbuzlariyle 20/7 /942 Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve 
dahil tarihinden 3/8/942 tarihine kadar çam odunlariyle madeni kömürler .. 
haftnnın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 1 _ 6 (1650} 
günleri saat 16 da encümene müracaat- 8,.IX)C~:ıôc*MicıocıocıocıOC:ı0c0oooc:ıor:M6 
lan. 5, 10, 14, 18 3856 (1726) 

* - Altınordu mahallesi 965 nci sokak
ta kanalizasyon yaptırılması, yazı işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile 13/7 /942 Pazartesi günü saat 16 
ya uzatılmıştır. Keşif bedeli 549 lira 80 
kuruş muvakkat teminatı 41 lira 29 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
iş bankasına yatırarak makbuılariyle 
tayin edilen gün ve saatte encümene mü-
racaatları. 3856 (1727) 

ilımal Dersanelerl 
İki yıldan beri tatil aylarmda faali

yeti ile talebe ve velilerin.in memnu· 
niyetlerini kauman ıİkmal Dersane
lerinde• tedrisat başlamıştır. Tale · 
be kaydına devam edilmektedir. 
Adres: DEVRİM OKULU, Alsan

cak 2 inci Kordon No. 204 

MEMUR ALINACAK 
1 - Devlet demyryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müsa

babaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi alınacaktır. 
2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 13/7 /942 cumartesi günü saat 14 te Haydarpaşa. 

Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana. Afyon, İzlllİr, Sirkeci, Erzurum 
ve Eakifehir işletme merkez.lerinde Sivas cer atelyasinde yapılacalttır. Müra• 
caatlar bu işletmeler ve atelye müdürlüğü ve istasyon §Cflilclerince kabul olu
nur. 

4 - Müsabakaya iıtirak ,eraiti şunlardır. 
1 - Türle olmak 
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak ( 30 yaş dahil) 
4 - Askerliği yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir sene zaman kal· 

mış obnak (emsalleri silah altında bulunan veya celbe tabi olanlardan t&hsi1 
veya sıhhi sebeplerle ertesi seneye brrakılanlar iştirak edemezler.) 

5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni derecede kazanan
lara tercih edilecektir. 

6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi duıumlan de
miryol iılerinde vazife görrneğe elverifll bulunmak. 

5 - Müracaat istidalanna bağlanacak vesikalar tunlardır. 
Nüfua cüzdanı, diploma veya tastikname, askerlik vesikası ve ulerllk yoli

lamalan, polisten tasdikli eyihuy kağıdı, çiçek Bfl8ı kailclı, - evli iae - evlenme 
cüzdanı, altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha Fazla malumat ..lmak isteyenler iıletme müdürlutderine ve,,. 
istasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidiTler. 

7 - latldalar en •on 14/7 /942 günü aut 12 ye kadar bbtal olw.ır. 
(4759) 2 s 10 3739 ( 1688) 

(KOMtlR 2'A.HMİL VE 2'AHLIYUJ) 
D. D. YOU.ARI 8 tNCI iŞLETME KOMtSYONUNDANı 
lPcıtmemizin Nazilli dep09U ile Alatebir ve Ortaklar eundmmalanna bir se

nede gdıecdt tahmini milrtarlan qaiıdayazılı maden ltömürlerintn tMmll .,.. 
tahli,e ifleri açjc eAcsik:me suretiyle, p.rtnamclcri veçhile 17 /7 / 942 giin6 -.ı 
15 te Alunıcakta it}etme binaaında a.yn ayn eırasiyle yapılacaktır. 

tzM1R 2 NCl SULH HUKUK HA
K1ML1CtNDEN: 

Zeytinyağları ve sabun toptan • PeraJıende aza• oavncı bazinei maliye ve~ avukat 
• Sadık Boratav tarafından lmıır Ka~ı-nti satış fıyatları Halılıında yaka Dündar 4 numaralı evde mukim 

1ateklilerin ap.ğıda hizalarında yazılı muvakkat teminat mak.buzlarly)e mit
ayyen vakitte lromisyonınnuza gelmeleri llzımchr. Şartnameleri iılctme bJ,e;. 
minde ve mahalli istasyon teflerinde görülebilir. 
lı yeri Tahmini kömür milctan Muhammen bedel M.teminat 

Lira Kr. 
İ L A. H Hasan U.slu oğlu aleyhine 942/ 265 nu-

İzmir Vilciyeti fiyat müralıabe lıomlsyonundan: mara ile açılan ecri misil dAvasınd_a 
r - 30/5/1942 tarihinde intişar eden 4326 sayılı kanunun 13 üncü mad- müddeialeyhin ikametg~ının meçhuli

desıy" le muamele vergileri % 2,5 nisbetinde arttırılrnıs bulundugvundan bu ar- yetine biıuıen ilfuıen teblıg~t yapı~~ı-

Talhiye Tahmli Tahliye Tahmil 
Ton Ton Lira Lira 

Nazilıli deposu 
Alaşehir sundurması 
Ortaklar 

6000 sooo 1680 1500 238 50 
325 50 
371 2S 

8000 7000 2240 2100 
9000 7500 2700 2250 

• na ve muhakemenin 20/7;942 ~e tı!1. zeytinyağı pirina yağı ve sabun toptan ve perakende azami satıı fiatlarına saat lO na bırakılmasına karar verilm~ 
Ticaret vekaletinin tebligatı esasları dairesinde aşağıda gösterildiği ıelc.ilde inı· tir. Yine gelmediği vekil göndermed.igı 

3875 (1724) 

kas ctti~tir. Toptan kilo Perakende kilo takdirde muhakemenin gıyabmda cere-

fi t -tı fiatı yan edeceğine işbu gıyap karan ilanen Evsaf 
Azam1 % ı.s aaitli 

Mernlelıet taasıanesl Bcq 2'a1Jlpllğlnden : 
Hutahaneye hademe, haatabakıcı ve yüksek ücretle bir kadın terzi alına-: 

satış a ı ~ tebliğ olunur. 3862 (1725) cakbr. Bil§ tabibliie müracaat. 2 1 28 S 3-498 ( 1 S6S) 
ek.tra ek.ha 
Azamı % 2,S asitli 
dtatra 
Azami % 3,5 asitli 
birinci yemeklik 
Azami % 4,S asitli 
ikinci yemeklik 
Azami % 5 asitli 
sua malı 
Azami % 0.5 ecnebi maddeli 
lampant 
Azami % 8 asitli 

105,SO 11.ıf.-

99,20 109.-

95, 10 105.-

91.- 101.-

87.- 96,-

89.- 98.-

sabunluk 84.40 93.-
Pirina 67.50 74.50 
Rafine 102. 30 112.50 
2 - Bu fiatlar muamele vergisi dahil kapsız olarak toptan ve peraılı:ende aza

mi satıı fiatlan olup 23/6/1942 tarihinde ilan edilen tebligata göre 1,5 (bir 
buçuk) asitli zeytinyağlannın sa.tıfı aerbesttir. Diğer zeytinyağlanna hüıkümet
çe el ltonmuftur. 

3 - Litre ile yapılan perakende zeytinyağı satıılannda baldı:allar kilo ile al
dıkları yağın fiatına bir zam yapmadan litre ile satacaklardır. Kilo ile litre 
arasında1ci ölçü farkı bu hallerde hakka lın karını teşkil eder. 

Toptan (kilo) Perakende (kilo) 

4 - Birinci nevi koltulu 
çamaşır sabunu: 

Krı. Kr1-

Çıplak 
Ambaljh 

88.-

S -· Sabunlar eskiden 
tartılarak satılacaklardır. 

69, 1 o ) 
72.50 ) 

olduğu gibi torba iizerindoki yazılı miktarla değil, 

Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. 3863 ( 1729) 

Gazoz yapanların dllılıat nazarına 
Bir kaç zamandanberi bazı sahtekarların zamanın darlığından istifade ede

rek gazozo yapılmasında kullanılan limon tuzu veya asit tartarik yerine asit ok
salit ismindaki zehirli bir maddeyi sattıkları ve hatta bunları limon tozu etike
ti altında müşterilere verdikleri anlaıılmıt olup her tarafta bu gibi zehirli mad
delere el konulmuş ve yapanlar hakkın da takibata giıİ§ilrniftir. 

Cazoz yapanlann halle sıhhatine aonderece zarar veren bu maddeyi alınama
ğa dikkat etmeleri ve satın alacak.lan limon tozu ve huna benzer asitleri al
ma<lan evvel bulundukları yerlerdeki hükümet veya belediye kimya labaratu
varlannda tahlı1 ettirmeden kullanmala n tavsiye olunur. Bu gibi müesseselerin 
bu tahlilleri parasız yapmaları için icap eden talimat verilmiırtir. 

Oksalit asit ile gazoz yapanlar hakkında ceza lcanununun 394 üncü madde
sine göre takibat yapılacağı ve bu maddeye göre suçlan tahakkuk edenlerin üç 
seneden 1 O seneye kadar hapis ile cezalandırılacağı. ilan olunur. 

• 3873 ( 1723) 

Nafia VeJıciletl rtre Su işleri 20 ind Şube Mii· 
dürlüğünden : 

Küçük Menderes feyezan yatağının Km. 3 7 + 000 • 3 7 + 700 arasında 
yapılacak mahmuz ve nhtım dıvarları inıaatı kapalı zarf usulü ile ekse.iltmeye 
konulnıuıtut" 

ı. 1 - Ebiltme 20/7/1942 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da 
Tııede Su itleri 20 nci §Ube müdürlüğü dairesinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır 

.•. 2 - Bu İ§in muhammen bedeli (34707) lira ( 11) kuruı ve muvakkat 
teminatı (260..>) lira (03) kuruştur. 

3 - Bu işe aıt mukavele projesi, hususi ve fenni şartname, eksiltme şart· 
namesi, Avan proje ve birinci ke§if hul&sası Tirede Su iııleri 20 inci şube mü
dürlüğü ve lzınir Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler her türlü mali ve fenni kudretlerini go~ 
terir vesikalarını raptedecekleri bir istida ile ve ihale taihinden en az üç gün 
evvel İzmir valiliğine müracaatla bu intaatı yapabileceklerine dair ehliyet ve
sikası almalan şarttır. 

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

Postada olan gecikmeler kabul olunmaz. .1 ~- 10 J5_ 372f .(167.:0 . 

ldanllııJ Sıldd Hüeneseler Artı,,.,,.,. ue ElısUtıne Komisyonundan : 
Az.ı Çoğu Muhammen M. Teminatı Şekli Eksiltme gUn ve saati. Cinsi 

Tereyağ 3660 4465 Kilo 

Fiatı 
Kunış 

350 

Lira Kr. 

1172 10 Kapalı 10/'7 /1942 Cuma H.30 

··························~·····~~§·•······················· İyi su 2500 3500 Damacana 120 315 Açık 10/7 /1942 Cuma 15.00 te 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

300 600 TI Baş 
Beyin 
Ciğer 
İşkembe 
Paça 

3000 5000 27 
1000 2000 140 
200 .(()() ~ 

1500 3000 06 

369 Açık 10/7/1942 Cuma 15.30 da 

··························~································· Ebe gümeci 75 150 Kilo 12 

Asma kabak ~= : ~~;et ~ 
~ ~ 3000 5000 Demet 02 
Maydanoz 5000 10000 Demet 02 
Dere otu 1000 2000 Demet 01,5 
Asma yaprak 300 500 Kilo 20 
İnce biber 300 500 Kilo 20 
Y il salata 8000 10000 Adet 03 
~ OOOA~t 02,5 Hiyar 5000 7 

Marul 1500 2500 Adet 03,5 

• 
580 73 Kapalı 10/'7 /1942 Cuma 16.00 da 

Y ·ı "k 400 900 Kilo 15 
eşı en 2000 4000 Adet 25 
~~~ OOAdet 20 Kavun 2000 40 
Portakal 5000 8000 "80 lik- 282 
Portakal 5000 5000 c 100 lük• 227 
Elma 1000 2000 "Amasya• 35 
Elma 1000 2000 "Ferika 15 
Mandelina 1000 2500 Finike lOOlük 106 
Ayva 700 1000 Kilo 20 
Şeftali 1000 2000 Kilo 36 
Taze kayısı 700 1200 Kilo 40 
Kiraz 600 100~ Kilo 35 
Vişne 500 1000 Kilo 35 
Çilek 500 1000 Kilo yerli 50 
Taze üzüm 1250 2000 Kilo Çavuş 35 
Taze üzüm 1250 2000 Kilo yapıncak 20 
Taze incir 50 200 Kilo 20 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sıhht müesseselerin 1942 yılı yukarıda yazılı ihtiyaçları olbaptaki prtnamefori veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
1 _ Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 _ Eksiltme şekli gün ve saati ve muhammen fiyatlan ile muvakkat temina tlan karşılannda gösterilmiştir. 
3 _ İstekliler 1942 yılı ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile muv~t teminat makbus 

veya Banka mektuplariyle kapah zarflarda zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabili komJs. 
yona vermeleri .. 6838 27 - 30- 5 - 9 3659 (1635) 

Sağır Dilsiz ue Körler HMessesesl Müdürlüğünden : 

Cinsi Azı Çoğu 

Beher kilosunun muhammen 
Bedeli 

Kuruş Santim 

% 7,5 Muvakkat 
Teminat 
Lira Kr. 

Sade yagıv (Urfa) 1200 Kilo 1500 Kilo 194 218 25 
Pirinç (Bursa karakılçık ayan) 1000 Kilo 1200 Kilo 54 48 60 

500 Kilo 600 Kilo 101 45 .. 5 Zeytinyağı (Ayvalık) -a 

Koyun eti 3500 Kilo 4000 Kilo 120 360 00 
Sığır eti.. 1500 Kilo 2000 Kilo 90 135 00 
Patates 2500 Kilo 3000 Kilo 35 78 75 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinin 1942 malt yılı ihtiyacatından olup yukarıda yaz.ılı altı kalem gıda maddesine 
talip çıkmamış olduğundan; _büt~ ~uni vergiler bilahare müessese tarafından tesviye edilmek şartiyle açık eksilt· 
mesi 10 gün müddetle temdit edilmiştir. . Şartname Sıhhat müdürlüğünde ve müessesede görülebilir. İsteklilerm H 
temmuz 1942 salı günü saat 10 da Sıhhat müdürlüğünde teşekkül edecek komisyona müracaatlan ilan olunur. 

3861 (1728) 



SiYASi VAZIYET 
---*·---

Mihver Mısıra 
karşı yeni siya-
setini tayin etti 

MACARLARA GORE 
---*---

Macar ar Rus 
mevzilerini 
yarmışlar 

---*~ --*--
ırandan yüfıselen endi· Rusyanı!' muhteı~ı yer-
şe sesleri ve Çörçilin lerınde arazı 

d lı • Jıazançları 11ar .• 
Avam Jıamarasın a • Budapeşte, 4 (A.A) - Macar Genel 

sağlam mevlıii- kurmayı bugün şu tebliği neşretmiştir. 
Alman birlikleriyle takviye edilen Ma

Radyo gazetesine göre hafta sonu car ordusu, 28 Haziranda taarruza geç-
dünyanın siyasi manzarası şöyle görünü- miş ve daha ilk adımda kışın kuvvetle 
yor: tahkim edilm.i§ ve inatla müdafaa edilen 

Bugün arkada kalan hafta mihver si- Rus mevzilerinin yarılmasına muvaffa
lahları lehine bir takım muvaffakıyetler kıyet hasıl olmuştur. 3 Temmuzda, ce
kaydeden bir hafta olmuştur. Askeri nuptaki bir Alman kıtasiyle iltisak elde 
hare.ketlerin ağırlığı iki cephe üzerinde edilmiştir. 
toplanmıştır. Bu cephelerden birincisi Düşmanın tek ve münferit avcı uçak-
Mısır, diğeri de Rus cephesidr. lariyle hava muharebeleri olmuş ve 6 

Mihverciler 26 Mayısta başladıklan düşman avcısı düşürülmüştür. Biz.im ka
taarruz hareketlerine bu hafta içinde de yıbımız 1 tayyaredir. 
devam etmişlerdir. Evvelık.i haftanın so- Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
nuna kadar §İmali Afrikadaki harekata doğu cephesi hareketleri hakkında aske
cLibya muharebesi• adı veriliyordu. ri bir kaynaktan şu malfunatı alm~tır: 
Harekatın Libyadan Mısıra inlik.alı ge- Alman ve müttefik kuvvetleri Hazira
çen hafta içinde olmuştur. Mıaır muha- nm nihayetinden beri hücum halindedir
robesi ilk adımda büyük bir süratle ge- ler. Yolların bozuk olması ve hava şart
lişti. Mersa Matruhun bir hamlede alın- lannın da kısmen fenalığına rağmen ta
mış olması bütün dik.kati bu cepheye arruz arazi kazancı bakunından pek ça
çekmiştir. Mihverciler .üratle ilerlemiş- buk ilerlemiştir. Taarruz o kadar çabuk 
ler ve iki günde Elalemeyn mevkiine ka- olmuştur ki düşmanın gerilerinde yüklü 
dar gelmişlerdir. bir tren olduğu gibi elimize düşmüştür 

Mihverciler bir taraftah askeri hare- ve Ruslar çekilirken mühim bir demir 
kata devam ederlerken diğer taraftan yolu köprüsünü tahrip edememişler ve 
da Mıaıra ve ya.kın ıark memt:ketlerine bu köprü elimize sağlam olarak geçm!ş
karşı bir politika taarruzuna geç.m.i§ler- tir. 
dir. Mihverciler bir beyanname ile Mısı- Hücum teşkilatımız bir nehrin kıyı
nn istiklal ve hükümranlığına riayet ede- sına kadar varmış ve nehri bir çok yer
ceklerini bildirmişler ve bir Berlin yarı lerden geçmiştir. 
resmi haberi de bu garantinin diğer ya
kın şark memleketlerine de §8.IDil oldu
ğunu bild.inniftir. Fakat §U noktanın göz 
önünde tutulması gerektir: Mihver tara
fından tan.ılınan her hangi bir istiklal 
daima üçlü paktın görüş ve arzulanna 
bağlıdır. Mihver devletlerinin istiklal 
ve hükümranlıktan anladıkları mana, 
daima üçlü pa.ktın nizamcılığı ile anla
tılmaktadır. 

Mihvercilerin bu beyanname ile Mısır 
halkı U.Zerinde bir tesir yapmak istedik
lerı anlaşılmaktadır. Bugün gelen bir 
Berlin ha.berine göre Berlin bu beyanna
menin akislerini anlamak için beklemek
tedir. 

Berlinden gelen diğer bir haberde Al 
manların bugünlerde Mahir paşanın 
mukadderatiyle yakından alakadar ol
duğunu göstermektedir. Mahir paşa, 
.mihver taraftarı olduğu için baıvekil 
Nahas paşa torafından tevkif ettirilmiş
tir Almanlann haber verdiklerine göre 
Mahir paşa Kuduse nakledilmi§tir. Söy
lemeğe lüzwn yoktur ki Mısır ve yakın 
gark memleketlerine verilen istiklal va.
adına bu memleketler hiç inanmamak
tadırlar. Ve beyanname hakkındaki İn
giliz tefsiri Jusa olmuştur: 

Mihver tarafından Avrupa memleket
lerine karıı takip edilen politikaya işaret 
edilerek mihverciler bu memleketlere 
yerleşecek olurlarsa bu memleketleri is
tismar edeceklerini ileri sürülmüştür. 

Mihverin Mısır üzerinde ilerlemesi, 
!randa da az veya çok endişe uyandırdı
ğı İran radyosunun neşriyatından anla
lılmaktadır. Tahran radyosu İtlaatta çı
\an şu yazıyı nakletmiştir: cHarekatın 
ne netice doğuracağını kestiremiyoruz. 
Ancak şu cihet malfundur ki şayet dün
ya ile irtibatımız kesilirse bizi ıbddiyen 
ıı.k.ibet çok korkunçtur; bu kaibet açlığa 
mahkumiyettir. Bunun için biz ziraatı 
takviye etmek, istihsalatımızı çoğaltma
ğa bütün varlığımızla çalışmaktayız. a 

Taarruz hareketernin nasıl inkişaf et
tiğini iyice kestirmek mümkün olamı
·or. Bugünkü Taymis gazetesi mihverin 
l\enüz teşebbüsü elden bırakmadığını 
fakat münakalat ve ikmal zorluğunun 
Arttığı ve buna mukabil lngilizlerin ko
layca takviyeler aldıklarını, geleceğin 
ümitsiz olmadığını ve tehlikenin de he-
nüz bertaraf edilmediğini bunlardan kur 
tulmak için büyük bir gayret sarfma ih
tiyaç olduğunu ve bu gayretin de gös
terilmekte olduğunu yazmııtır. 

Amerikanın cBoston> radyosu da: 
cML5ırdan gelen haberlere göre mihver 
anrruzunun durdurulduğuna muhakkak 

nazariyle bakılabilir. Çünkü vaziyet 
böyle olmamış olsaydı, düşmanın lsken-
deriyeye varmış olması lazım gelird~. 
Rommelin ikmal işleri en gÜç bir şekil 
ahnıştır. İkmal yollan da kesilebilir ve 
Hommel o zaman cüretli hareketinin ce
zasını çekecek ve belki de Tunus hudu
duna kadar geri atılmak tehlikesine uğ
rayacaktır.> 

Avam kamarasında Çörçilin aldığı 
ltimat, mihver tarafından beklenmiyen 
bir netice değildi: Fakat itimadın bu 
,adar kahir bir ekseriyetle vcrilmesidır 
kı mUwerı şaşırtmıştır. Berlinin bu ne
tice karşısındaki fikri şu olmuştur: 

c Bu gösteriyor ki İngiltere sonuna 
kadar mezar kazıcısının arkasından gi
decektu. Biz de bunu bekliyorduk, fa
~ .. , bu kadar büyük bir ekseriyet ile iti
mat edileceğini beklemiyorduk.> lıte 
hayal sukutu da bu olmuştur. 

~----et--~--

Be!çifıa ba velıili 
V K'J'A •• 

---~~~--,---

ALMAN TEBLIGI 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

döküntülerinin mukavemeti kırılmıştır. 
Etrafa dağdan ve beton sığınaklarda 
kuşatılan küçük gruplar imha edilmek 
üzeredir. Kırım sulannda savaş uçakla
rmuz bir deVTiye gemiai batırmıştır. 

Harkof - Kursk kesimlerinde Alman 
ve müttefik kıtaları bütün taarruz çevre
sinde düşmanı yeruniş, bir çevirme ha
reketi neticesinde mühim düşman kuv
vetleri kuşatılmıştır. Seri teşkilleriıniı. 
Don nehrine doğru süratle ilerlemekte
dir. Hava filoları bu hareketleri destek
lemiş, düşmana asker ve malzeme~e 
ehemmiyetli kayıplar verdırmişlerdir. 
Bir tank ve uçak savar alayımız dünkü 
muharebede 47 Rus tankını tahrip et
~. 9 tayyare düşürmfui,tür . 

4 temmuzda şimal \>uz denizinde tay
yarelerimiz l O bin tonluk bir dü§man ti
caret gemisini batırmışlardır. 

Berlin, 4 {A.A) - Buraya gelen 
ilk raporlar Alman av uçaklarının dün 
doğu cephesinin cenup kesiminde l 4 
düşman tayyaresinin düşürüldüğünü bil
dinnektedir. Bunların 7 si Boston ve 
Ouglas tlpintedir. Şimal kesiminde de 
üç tayyare dü§Ürülmüştür. 

Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. ajan.sına 
göre şimal buz denizinde savaş uçakan· 
mız Murmansk bölgesinde düşman mev
zilerine muvaffakıyetli hücumlar yap
mışlardır. Başka savaş uçaklan Valanor
go istasyonunu bombalamıştır. İstasyon 
binalarında yangınlar çıkmıştn. Bu ke
simden alınan ilk haberlere göre savaş 
uçaklarıuız üç düşman uçağını düşür
müştür. 

-~--·----Bulgar Maliye 
Nazırı Serlinde .. 
Sofya, 4 (A.A) - Alman maliye na

zırının daveti üzerine Bulgar maliye 
nazırı bu sabah Berline hareket etmiş
tir. ----·-----HAVA HARBi 

---*·---
lsveç ··zerin e 
bir Ingiliz uça

ğı düştü 
-*ingiltereye ve Maltaya 

yapılan yeni taarruzlar 
Stokholm, 4 (A.A) - İngilizlere ait 

olduğu tahmin edilen bir uçak İsveçi 
Danimarkadan ayıran Oresord kanalın
da Danimarka uçak savarları tarf10dan 
düşürülmüş ve İsveç toprağınd~ Helsing_ 
forda düşmüştür. Yaralı olan pılot hasta-
haneye kaldırılmı_ştır. Mürettebattan 
diğer 6 kişi ölmüştür. Tayyareye Ore
sord kanalını mayinlemek vazifesi veril-
mişti. 

Berlin, 4 (A.A) - Alman savaş uçak
ları Brıtanya adasına yeniden hücum et

mişlerdir. İngilterenin doğusunda bir şe
hir muvaffakıyetle bombardıman edil-
miştir. Başka sava§ uçakları Britanya 
sularında keşif faaliyetine devam etmiş
lerdir. Bunlar keşif vazifelerini muvaffa_ 
kıyetle yaptıktan sonra üsleı-ine dönmüş
lerdir. 

Malta, 4 (A.A) - Son 48 saatte Mal
tad 16 düşman tayyaresi dü tirülmüş
tür. 

B rlın (A.A) - Diın c savaş tay
Y r 1 rim · z M tada Loka hava meyda
nına y n·den hücum etmi lerdır. Bom
balar bılhns.sa garajl,!.l'dn ve yollarda talı-

YENi ASIR 5TEMMUZ PAZAR 1942 

YUNANISTANDA AÇLIK! 
---*·---

• Halk ot ve çı-

çekleri kayna
tarak yemek 
yapıyorlar -·Sabahları solıalılardan 

bir çofı insan cesetleri 
toplanıyor 

Londra, 4-(A.A) - Müstakil Fransız 
ajansının Beyrut muhabiri, Yunanista~
dan kaçarak Beyruta gelmiş olan Fran
sızlardan aldığı malfunatı vermektedir .• 
Bu malt'.imata göre Yunan halkı açtır, 
ot ve çiçekleri kaynatarak biraz zeytin 
yağı ile pişirmek suretiyle teayyüş et-
mektedirler. Bir çok insanlar oldu.klan 
yerde düşüp ölüyorlar. Sabahlan böy
lece ölmüş bir sürü ceset toplanmakta
dır. Bilhassa çocuklar acınacak bir hal
dedir .. 

Bir çok anbarlarda eşyalar daha ilk 
işgal günlerinde Almanyaya gönderil-
miştir. Askerler, anbarlarda ne bulmuş
larsa almışlar ve bedel olarak işgal 
memleketlerine mahsus marklar vermiş
lerdir. Et, yalnız Almanlara mahsus 
lokantalarda bulunmaktadır. Halk on 
aydan beri et yüzü görmemiştir. ___ ......,... .. ~---
Fransız kabinesi 

toplandı 
---*·---

Fransada büyülı bir 
f abrilıa sullıast 
neticesinde yandı.. 

-*-Vişi, 4 (A.A) _Dün Mareşal Petenin 
reisliğinde toplanan kabinede Mösyö Lıa
valin harici siyasi ve iaşe nazırının ia§e 
işleri hakkındaki izahatı dinlenmiştir. 

Klermond Ferran, 4 (A.A) - Haber 
alındığına göre bir suikast neticesinde 
büyük bir fabrikada çıkan yangın yü-

zünden 20 - 30 milyon frank hasar ol
muştur. 

Meraklı şeyler 
11 ••••• 

iyi fd büyüyor! .. 
Suyun soğuyup buz olunca hacmen 

büyüdüğüni.ı, buzların da su üzerinde 
yüzdüğünü ıbilirsiniz, Fakat böyle olma
sının bize temin ettiği faydalan da bili
yor musunuz?. 
Eğer su da diğer maddeler gibi soğu

yunca büzülüp küçülseydi, buzlar suyun 
dibine inecek, bütün dereler, nehirler, 
göller, denizler donacaktı. Su harareti 
iyi nakletmediğinden yazın da bu buz 
deryasının yalnız üst kısımları bir az 
eriyip çözülecek, alt tarafları yine buz 
halinde kalacaktı. Bu vaziyet ise dünya
nın hem iklimini, hem iktisadi şartlarını 
bozacakt •. 

uK İ Ş i 
RefiJıinden azar» 
Eski bir söz vardır: dGşi refikinden 

azar> derler. Yani insan aslında uslu bir 
mahluktur, kendisini mutlaka arkadaşı 
azdırı, demek isterler. O arkadaşı da bir 
başkası azdırmıştır. Bunun gibi, deniz de 
aslında gayet sakin bir mevcudiyettir. 
Denizi azdıran, az veya çok dalgalandı
rıp tehlikeli hale koyan daima rüzgar
dır. En büyük fırtınalarda bile denizin 
bir kaç metre derinliğinde sessizlik ve 
durgunluk vardır. 

DEV VİNÇLER .. 
Büyük yükleri kaldıran vinçleri bir 

çoklarımız gördüğünüz için bunları ni
hayet basit şeyler addederiz. Halbu ki 
vinç yapmak, ince hesaplara dayanan 
bir iştir. Bu hesaplar yanlış olduğu tak
dirde vinç müvazenesini kaybedip dev
rilir. Hem zarara, hem telefata meydan 
verir. 

Dev büyüklüğünde, üç yüz ton ağır-
lığında vinçler yapılmaktadır. Büyük 
vinçlerin su kudretiyle işletilmesi daha 
muvafık görülmektedir. 

At sineğinin gözü-
At sineğinin gözü en çok satıhlı göz 

olduğu söylenir. Bu satıhlar yinni bini 
bulmakta, bu sayede de at sineği bir an· 
da her tarafı görebilmektedir, 

Yirmi bin satıhın manasını anlama.lt 
için bazı mahlı1kların gözü yalnız on ild 
satıhlı olduğunu bilmek lazundır. 

At sineği çok muzırdır, onu gördüğü
nüz yerde öldürünüz .. 

ribat yapmıştır. Bir çok yangınlar gö
rülmüştür . ., 

Londra, 4 (A.A) - İngiliz hava Nazır. 
lığının tebliği: 

Tam altı aydan beri düşman hava 
kuvvetleri ilk de.fa olarak !ngilterenin 
şimal batı istikametlerinde uçmuştur. 

Malta, 4 (A.A) - Perşembe günü 
düşmanın iki akmı olmuştur. İki Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 
Akının birincisi avcı kuvvetleriyle ya

pılmıştır. İkinci akın da ·avcı himaye in
de az mıkdarda bombardıman tayyaresi 
vardı. 
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KURSK HARBi 
---*·---

Al an taarruzu 
görülmemiş bir lstanbulda irniversitelilerin as-

şiddettedir kerlik kampı Pazartesi günü 
-*Almanlar MosJıova fi· 

mendif er hattını lıes
meıı hedefini güdüyor .. 

Radyo gazetesine göre; beş gün evvel 
başlamış olan Alman taarruzu şimdiye 
kadar görülmemiş bir şiddetle devam 
ediyor. Alman tebliği, mihver kuvvetle
rinin Don nehrine doğru süratle ilerle
diğini bildiriyor. Gelen haberlere göre, 
yalnız Kursk bölgesindeki kıtaları 4000 
den fazla uçak desteklemektedir. 

Sovyetler muharebelerin şiddetini işa
ret etmekle beraber, vaki taarruzun çok 
ağır kayıplarla püskürtülmüş olduğunu 
bildirmktedirler. 

Sovyetler bir günde 250 Alman uça
ğı düşürmüş ve 15 binden fazla Alman 
öldürmüşlerdir. Bugün bu haberler kar
şısında bir harbin gelişimi hakkında tah
minlerde bulunmak mümkün olama
maktadır. 

Alman ordularının hedefinin Mosko
vaya giden çift hatlı Moskova şimendi
fer hattını kesmek ve Don nehrine var
dıltları takdird; Rusların merkezdeki 
Sovyet ku,vetleriyle cenuptaki kuvvet
leri birbirinden ayırmış olacaklardır. Bu 
suretle bu iki Sovyet orduları birbirine 
yardım imkruunı kaybedeceklerdir. Fa
kat bugünkü Sovyet mukavemeti kar
şısında böyle bir plan ne kadar zaman
da tahakkuk edebilir? İşte orası biline
memektedir. 

Moskova çevresi, uzun bir zamandan 
beri kuvvetli bir şekilde tahkim edilmiş 
olduğu için mihver kuvvetlerinin bura
ya bir taarruzda bulunmaları ihtimali 
uzak bir ihtimaldir. Almanlann şimdi
lik Moskovayı tecrit ile diğer hedefler
de netice aramaları daha büyük bir ih
timal içinde görülmektedir. 

Bütün doğu cephelerinde büyük taar
ruz harekatının başlamış olmasına rağ
men Kafkasyaya doğru henüz bir min
ver hareketi görülmemektedir. Fak!lt 
cenup kesimindeki hareketlerin Kafkas 
davasiyle büyük bir alakası olduğu unu
tulmamalıdır. Doneçteki Sovyet kuv
vetleri tamamiyle mağltip edilmedikçe, 
Kafkasyaya doğru taarruz hemen hc:
men imkansızdır; imkansızdır diyoruz, 
çünkü böyle bir harekette muvaffakiyet 
ihtimali çok azdır. Bunun için Kafkas
ya üzerine bir hareketi bugünlerde bek
lememek lazrmdır. 

Deniz harckntına ~elince : Moskova
dan bildirildiğine göre, İngltere ve 
Amerikadan gelmekte olan malzeme, 
Murmansk limanı, Alman hava kuvvet
leri tarafından aylardan beri şiddetle 
bombardıman edilmesine rağmen bü
yük bir verimle işlemektedir. Son ay
larda bu limanın iş hacmi üç misli art
mıştır. Rusyaya iki yardım yolu vardı:; 
Şimal ve cenupta Basra yolu... Şimal 
yolu Amerikadan itibaren 5000 mildir .. 
Cenup yolu ise yine Amerikadan 12500 
mildir. Birinci yol mihver denizaltılan
mn ve hava kuvvetlerinin taarruzlanM 
daha fazla maruzdur; fakat Amerikada
ki ve İngilteredeki deniz ve hava üsleri 
bu tehdidi azaltmağa muvaffak olmakta
dır. Cenup yolunun Atlantikte Brezilya
ya kadar olan 3000 milin bir kısmı ile 
Hint okyanusunun batı kısmı kısmen 
mihver taarruzlarına maruzdur. Her ilci 
yolda tehlikeli yol hemen, hemen bir
birinin aynidir; fakat şimalde Murmansk 
ve Arkanjel limanlarına gelen malzeme, 
her iki limandan Rusya içlerine dah-:a 
çabuk ve kolay nakledilmektedir. 

-~--tt-----

PRAVDA DiYOR Ki 
---*---

Zafer, olagan 
üstü gayretle 
kazanılacak 

-*-Fin topçusu Rusları fena 
halde hırpalıyor-

Moskova, 4 (AA) - Pravda gazete
si doğu muharebelerinden bahisle zafe
rin ancak olaganüstü gayretlerle kaza
nabileceğini yazıyor ve Rusları Sivas
topol müdafileri gibi çarp~ağa davet 
ediyor .. 

Helsinki, 4 (A.A) - Kareli ve Or· 
muz berzahında ağır silahlarımız ve top
çu kuvvetleri düşmanı müessir surette 
bombardıman etmiştir. Blokhavzlar tah~ 
rip olunmuştur. Onnuz berzahında bir 
düşman sığınağı tahrip edilmiştir. 

Luhide Rusların elinde bulunan bir 
ormanda yangın çıkarılmış ve· bir çok 
mühimmat ve mayn mahvolmuştur. 

Sahil topçumuz Ladoga gölünde düş
man gemilerini topa tutmuştur. 

Berlin, 4 (A.A) - Alman ·hücum 
botları Sivastopolun işgali günü bu li
mandaki iki Rus denizaltısını batırmış
lardır. Bu denizaltılarla kaçmak istiyen 
bir Rus genernli, bir komiser ve baı.ı 
kimseler esir alınmıştır. 

----
.. s er· arı310 ıar-
Panama, 4 (A.A) - Panama kara ve 

den..z kuvvetleıi mak mları Panama 
b .. lgesinde 20 ca usun ele gccirilmesi 
üz rine Mihver deniz ltılarına bcnz.in 
veren gizli üsleri aramağa ba§lamıştır. 

törenle açılıyor 
------NINll----~---

!stanlbu I, 4 (Hususi) - üniversite ve nan Pendikte çadırlar kurulmuş, yatalt• 
üksek kull tal b · · b" · · d lar hazırlanmıştır. 

Y o ar e esınm ırıncı evre üniversiteliler Pazartesi sabahı önle. 
askeri kampları hazırlıkları tamamlan- rinde bando mızıka olduğu halde ve me-
mış ve kamp sahası olunarak tesbit olu- rasimle kampa gideceklerdir. 

IstanbuJda çıkan bir yangında iki amele 
muhtelif yerlerinden yaralandı 

İstanbul, 4 (Hususi) - Bugün Gazlı 
çeşmede Kalasyonun kürek ve demir eş
ya fabrikasındaki naftalin .imalathane
sinden bir yangın çıkmış fakat etrafa si-

rayete meydan verilmeden söndürtil
milştür. 

İşçilerden Mesut ile Serk:isin elleri ve 
yüzleri yanmış başkaca yaralı yoktur. 

Parasız yatılı talebe alınacak 
Ankara, 4 (Telefonla) - Her yıl olduğu gibi maarif vekaleti parasız yatılı 

talebe kabul için hazırlıklara ba§ladı. Bu gibilerin 1/20 Ağustos arasında ve
kfilete müracaatları, müsabaka imtihanlarının 1 ve 2 eylülde yapılacağı bildiril
mektedir. 

Bu sene 1500 parasız yatılı talebe alı nacaktıx. 

Ankara tenis 
müsabakala .. ı 

---*·---
Bugün tenis final müsa-
IJaJıaJarı yapıJacalıtır 
Ankara, 4 (Hususi) - Ankara tenis 

tumovasına bugün de 19 Mayıs kortla
rın.da devam edilmiştir. Alınan neticeler 
şunlardır: 

Tek kadınlar: Bn. Mualla Bn. Gülere 
6 - o, 6 - o galip. 

Kok Jiroya 6 _ 4, 6 - 4 galip, 
Bn. Julide w ~ert çifti Bn. Mualli 

ve Basene 8 - 2, 4 - 6 ve 6 - O galiptir. 
İzmirli tenisçiler iyi netice alamamışlar
dır. 
Yarın tenis final müsabakaları yapı

lacaktır. 

Kazım Dirik 
Ölümünün yddönü
mü münasebetiyle 

ihtifal yapıldı .. 
Edirne, 4 (Hususi) - Trakya 

umumi müfettişi general Kazım Di
riltin ölümünün birinci yıldönümü 
münaselbetiyle bir ihtifal yapılmış
tır. Edimem.izi çok seven ve genç
liğin gönlüne yurt bağlılığını ebedi
leşti.ren onWl kıymetli hatıralannı, 
eserlerini anmak vesiylcsiyle kendi 
eseri olan Trakya talebe yurdunda 
aamimi bir tören yapılmıştır. 
Başta umumi müfettiş vekili Salim 

Gündoğan, vali Ferit Nomer oldu
ğu halde umumi müfettişlik müşa• 
virler.i. memurları vilayet müdürle
ri ma.arif erkanı memurlar, talebeler 
ve halk.tan bir çoğu bulunmu§lar
dır. 

Talebe yurdu müdürü Şaban Taş
kın merhum generalin Trakyaya yap
tığı büyük hizmetleri anlatmış ve 
azir hatırasını saygı ile anarak söz
lerini §Öyle bitirmi§tlr: 
-c O, bulunduğu yerde mükellef
lerin, reşitlerin hocası, yetimlerin 
babasıydL !şte her birini bilinmez 
köşelerden çekip çıkardığı ve çatısı 
altında topladığı Trakya talebe 
yurdu, onun bu millet, bu memleket 
için tahakkukunu beklediği günleri 
yaratacak bir hazne, asıl TUhu içinse 
mukaddes bir türbe oldu.> 

PROPAGANDA HARBi 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

ler göriişüldüğünü ve dü§ünüldüğünü 
tahmin etmek güç değildir. Mısır hü
kümeti, Mısır milletinin d~üncelerini 
nazarı dikkate alacaktır. 

Bu mesele hakkında Alman hariciye 
nazırlığında şöyle denilmektedir: 

•Müşterek demeç Mısırlıların kulağı
na gitmiştir. Mısır hükümetinin cevap 
vermesi beklenmiyor. Esasen Mısırın 
bir kısım topraklan muharebe .sahnesi 
olduğundan vaziyet kendiliğinden anla
şılacaktır.,. 
Salahiyetli Alman kaynaklarından bil

dirildiğine göre bu demeç şimdilik sa
dece Mısıra hitap etmekte ise de bütlin 
yakın şark devletlerine de şamildir. 

Londra 4 (A.A) - İngiltere hükü
ttıetinin İ~kenderiyede hareketsiz bir 
halde bulunan Fransız harp gemileri 
hakkında Amerikan maslahatgüzarı va
sıtasiyle Vişi hükümctinc tekliflerde 
bulunduğu haberi dün akşam s~lfıhly~t
li Londra mahfillerinde teyit edılmemuş
tir. 

~----tt~~~-

MI 1 A Y PILA.N 
AT A U L 1 

Kahire, 4 (A.A) - Mısır dahiliye na
zırlığının nf'srettigi bir tebliğe göre ka
nal bölgesine düşman tayyarelennin dün 
gece yaptıkları bombardıman esnasında 
bir iriş fölmüş ve bir k" i yaralarımı tır. 
K. hire ile yukan ve asa v ı M.ısırm bir 
çok cyal tl rind tehlike i aref v rıl
miştir. 

Mahkum 
oldular 
----*·---

Ankara, 4 (Telefonla) - Sincan köy 
çeltik fabrikası sahibi Sahip Bulgurlu 
kendi ihtiyacı için verilen benzinden 28 
tenekesini beheri 17 şer liradan sattığın
dan bura kurumu mahkemesi tarafından 
üç ay hapis, fabrikasının bir ay kapatıl
masına ma.hkfim oldu. Aynı muhakeme 
karnesiz ekmek satan Şerafettin.i 83 lira, 
ekmek bayii Aliyi 16 lira ağır para, seb
zeci Muharrem ve Arifi beşer lira para 
cezalarına ve sebzelerinin müsaderesine 
mahkfun etmiştir. 

-~--~----Roman yada 
---*·---

Muharip devletler teba· 
aıarının mallarına 

el konuldu .. 
Bükreş, 4 (A.A) - Yeni neşrolunan 

:bir kararnameye göre Romanya ile harp 
ihalinde bulunan devletler tebeaları men
kul ve gayri menkul mallarını üç gün 
içinde hükümete bildireceklerdir. Bun
lar bloke edilecektir. Buna sebep Ru· 
men tebaasına ayni şekilde muamele 
edilmekte olmasıdır. ______ ._......,... __ __ 

170 bin 
-*

Fransız iJçisi Alman-
yaya gitti-

Paris, 4 (A.A) - Salfilıiyetli bir kay
naktan bildiriliyor : 

30 haziran 942 tarihine kadar 170 bin 
Fransız kadın ve erkek işçisı sanayide 
ve fabrikalarda çalışmak üzere Alınan
yaya gitmi§tir. 

---NINlltl~ı----

PA RTI GENEL SEKRETERi· 
NIN TETKiKLERi 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

seyahati, Partililer için çok kıymetli ol
muştur. Bu vesile ile umumi olarak 
Parti ve yurt işleri görüştilmUş, teşkilat 
yeni direktiflerle daha salim bir suret
te çalışma ve netice alma imkanına ma
lik olm\lŞtur. 
Şimdiye kadar Parti tarafından idare 

ve sevkedilen bütün memleket mevzula
rı en iyi bir surette halledilmiştir.. Bu 
itibarladır ki bu seyahatin müsbet neti
celerine intizar eylemek Ia.zımdır. 
HALKEVİNDE 
B. Memduh Şevket Escndal dün ak

şam saat 17 de Halkevini ziyaret eyle
miş, Halkevi reisi Dr. Mithat Orel ve 
Halkevi erkanı tarafından karşılanmış
tır. Genel sekreter Halkevini gezmiş, 
idare heyeti azalan ile Halkevi çalışma
ları hakkında uzun bir hasbihalde bu
lunmuş, direktif vermiştir. Halk.evi bi· 
nası tevsi edilecektir. 

Genel sekreter bu akşam Ödemişe gi
decek, muhtelif mevzuları tetkik ede
cektir. ----·----İtalyan tebliği 

Roma, 4 (A.A) - Tebliğ : 
Düşman Elalemeynin doğu cenubun

da aldığı ehemmiyetli malzeme ve tak
viyelerle taarruza geçmiş fakat inatçı 
muharebelerden sonra püskürtülmüş
tür. Şimdi buralarının temizlenmesine 
devam edilmektedir. 

Sayıca üstün düşman hava kuvvetle
rinden hava muharebelerinde 28 tayya
re düşürülmüştür. 

Süveyşte İsmail yeye hava hücumları 
yapılmış infilak sesleri duyulmuş ve 
yangınlar çıl-tıj;,'l görülmü tür. 

Maltnya hücumlara d vam olunmu'j 
ve iki Spitfoycr dü ürülınil bır düş-
man u ı da ~erde tahnp ed lm· tir. 

Gündüz hareketi rind tayyar mız 
kn ıptır. 

Port Sait açıkların ikı buyuk d -
man gemisine tam i b tler kayd i
miştir. 


