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tTln mUnderecatmdan mesuUyel kabul edilmez.. Cümhuriyetin "e Cümhuriyet esnlerinin bekçisi sabahlan çıka" siyasi gazetedif'. YENİ ASm Matbaasında basılmıstır-

Amerika donanmasından büyük uçak gemilerinden. biri 

• -·-·- -·---·-·-.. ·---··"-"'f 
1 Afrika harpleri 
·····-·-il-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·· 
lngilizler 
batıya iler

liyorlar 
~~~-*·~~~-

1 n g iliz taarruzu de-
vam ediyor ve ilk 

hedefe varıldı 
-*-Roınelin İngiliz taal'l'U• 

B. Ruzvelt ve Lord Halifak.s bir görü§me esnasında. 

AMERiKAN HAZtRLIGI ALMANYA TEHLiKEDE 
---*·--- ---+·---

Japonla~la harp lngiliz akınları 
zanu du•durmalı için 
bir şey yapmadığı 

bildiriliyor 
944 te istih- '' . ravçı e 

Japo ar 
ağ ub·ye-

te uğra ı 
---*---"'-

Amerika hl ar Par) 
Harburun intikamı 

alındı divorlar ., 

---*·---

"Emden,, e 
ağır bir hü
cum yapıldı 

---*---
f {ol on ya şehrinde 
sağlam bir yer kal
madığı anlaşıldı 

~*~ ~*-
.Japonların 2 • J uçalı ge .. Alman tebliği Emdende-
misi batll'ddı, J • 2 uçalı lıi lıayıplal'ı llildil'iyor •• 
gemisi, 3 zırhlısı, 4 Jıru· Almanyaya lıarıı hü· 
vazörü, J nafıliye gemisi cumlaf'a en az 4110 ilin 

ltasaa uğratıldı.. Amerilıalı da iştirak 
edeceJı •• Pearl Harbur, 7 (A.A) - Midvay mu

harebesi hakkındaki tebliğin tam metni 
aşağıdadır: 

Pearl Harburun intikamı kısmen alın
mıştır. Şimdi yurtdaşlarımız Midvay 
bölgesindeki kuvvetlerimızin ehemmi
yeti saye:,inde çok büyük bir zaferin ka
zanılmak üzere olmasından dolayı sevi
nebilirler 

Tam 6 ay önce bir pazar günü japon
lar, kendileriyle barış halinde olduğu
muz halde filomuza ve ordumuza hücum 
etmişlerdi. Ve o tarihte çok büyük za
rarlara uğradığımız doğnıdur. Fakat bu 
hareket uğradığımız ihanetin intikamını 
.almak için b1zde sarsılmaz bir azim do
ğurmuş ve muhariplerimizin maneviya
tını kırmak şöyle dursun bilaki~ kamçı
lamıştır. 

ZAFERE DOCiRU YARI 
YOL ALINDI 
Pearl Harburun intıkamı kısmen alın

mıştır. japon deniz kuvvetini hiçe indir
medikçe bu intikamı famamlanmış say
mıyacağız. Du istikamette büyük te
rakkiler kaydettik, amacımıza giden yo
lun yarı yerine vıırdıöııruzı söyleyebili
rim. 

Muharebe bıtmemiştır. Bütün rapor
lar henüz alınmamıştır. 

JAPON KA YIPLA.RI 

Londra, 7 (A.A) - İngiliz bomba tay
yarelerinin Almanya üzerinde taarrnz
larda bulunduğu bildirilmiştir. 

Londra, 7 (A.A) - Hava tebliği: 
Pazar gecesi· kuvvetli hava teşekkül

lerimiz E.mden üzerinde uçmuş ve bom
(Sonu Sahife 4, Sütwı 2 de) 

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

Kahire, 7 (AA) - Evvelki gece sa
irin ve serin bir havada sekizinci liva 
mihver kuvvetlerine ve İngiliz mayn 
tarlasında açılan gedik önündeki düş
man mevzilerine karşı taarruza geçmiş
tir. Bu taarruzun amacı bir kaç günd.:!n 
beri Birelhakemdeki müttefik mevzile
rini tahrip suretiyle muh&rebenin çeh
resini değiştirmek için üm:tsiz gayret
lere yeltenen Alman birliklerini orta
dan ka1dırmaktır. 

1NG1LtZ TEBL!Cit 
Kahire, 7 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği: 
Zırhlı birliklerimizden bir kaçı bütün 

gün süren siddetli muharebelerden son
ra evvelce 21 nci Alman z1rhlı tümeninin 
işpa1inde bulunan Harmaka varmı~ır. 
Düşman zırhlı teşekkülleri dün sabah 

N.ayik Briçte mevzi alan kıtalarımıza hü
cum etmiştir. Zırhlı teşekkül1erimizden 
yardım gör~n piyade ve topçumuz hü
cum1anna devam ediyor. Kanlı bir dö
ğüş akşama kadar devam etmiş, düşman 
garba atılmıştır. 

İLK HEDEFE VARILDI 
Knhirc, 7 (A.A) Roy! r a-j 

Libyada İngiliz kuvvetlerinin ilk he
deflerine vardıklannı ve muharebelerin 
dün bütün giin devam etliğini bildiriyfü·. 

BATIYA DOGRU İLERİ 
Londra, 7 (A.A) - Libya meydan 

muharebesi hakkında tefsirlerde bulu
nan Yorkshire Post gazetes: şöyle diyor: 

Sekizinci ordunun ana kuvveti batıya 
(Sonu Sahife :J, Sütun 1 de) 

Libya. cephesine tanklar sevk edil1rken 

sal 2 n isle 
çıkacak 

g··nde 
k 

--*~ ~*---
Gelecek sene 20 mil- "Almanyayı kurtar-

yon tonluk gemi mak zamanı artık 
hazır olacak gelmiştir,, 

--*~ ~*--
MÜ T TEF l K LE R GEMl S1KIN· LONDRADAN VERiLEN DiK· 

TiSi ÇEKMIYECEKLER KATE ŞAYAN BiR HABER 
~*~ ~*--

Vaşington, 7 (AA) -Amerikan harp Londra, 7 (A.A) - Britanova ajan-
istihsalatı reisi mister Donald Nelson 51 bildiriyor: F eld mareşal Bravçiçe bir 
harp fabrikalarını gezdikten sorua, Alman generaünin gönderdiği mektup 
Amerikanın 1944 te harp istihsalatının Almanya haricine çıkmıştır. Bu mektup 

Almanyada heyecan uyandırmıştı. Mek-
iki misli olacağını söylemişt:r.. tubun suıeti genel kurmaya mensup di-

Nelsona İngiliz istih!=:alat nazırı m!ster ğcr generallere de gönderilmişti. Bunun 
Hariman da re.fakat etmi-ıtir. üzcrindir ki Bravçiç azledilmiştir. Mek-

GELECEK SENE YİRMİ MİLYON tubu gönderen general diyordu lci.: 
TONLUK GEMİ! « Ydlarca bir plan takip ettik, ku-
Nevyork, 7 (A.A) - Birleşik Amcri- manda heyetiıniz hu plirun amacına 

ka deniz kom:syonunun ikinci rei:;i doğru ilerlemeğe muvaffak olmUJ değil
Kont amiral Hovard Vickery şu demeçi dir. Zaferler kazandık, fakat esas düş-
yapmıştır: manunız lngiltereye kartı bir tek darbe 

(Sonu Sahile 4, Sütun 5 te) indirdik mi?» 
General Alman ıeflerinin Rusyaya 

açtıklan harbi ve bu suretle iki cepheli 
bir harp ihdas edilmiı olmasmı tiddetle 
tenkit ebnektedir. Mektubun sonu ıöy
lo bitiyor: 

« Alman milleti bala zafere doğru 
yürüdüğümüzü zan ediyor. Siz general 
dunmıun hakiki mahiyetini bilirsiniz. 
Almanyayı kurtannak zamaıu gelmi§tir. 
derhal harekete geçiniz.» 

YENi TALIHLlLER 
---*·---

Piyango 
dün çekildi 

-*-
Biiyüfı ilıf'amiye 307293 
numal'alı bilete çıfıtı.. 

Kazanan diğer 
numarala,. .. 

Bununla beraber düşmanın aşağıdaki 
kayıplarını muharebenin bu safhası için 
tam bir güvenle ilan edebilirim: 2 veya 
3 uçak gemisiyle bu gemi1erdeki bütün 
uçaklar ta'hrip edilmiştir Bundan başka 
1 veya 2 uçak gemisi hasara uğratılmış, 
bunların uçcı.klarmdan çoğu tahrip edil
miştir. İçlerinden en az biri ağır olmak 
üzere 3 zırhlı, 4 kruvazör, 3 nakliye ge
nıisi hasara uğratılmıştır. Hasara uğratı
lan yukarki gemilerden bazılarının üs
lerine dönmemeleri muhtemeldir. 

~~~~. - << YENi ASIR)) iN ASKERi MUHARRIRl YAZIYOR 
Ankara, 7 (Hususi) - Milli piyango

nun 10 uncu tertip ikinci keşidesi bu
gün (Dün) Sergi evinde yapılmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

SOHDAKiKA 

••••••••••• 

Almanya Fran
s danpekçok 

işti alıyor 

Rusyada Alman taarru..., 
zunun neden geciktiğini 

anlan: alr güçtür .•• 
. . * . . l.ibyada mHıuef' ordus~feJtJifıeli bir durumda.o. 

Şrımdıden 150.000 fdıılıfı Japonlara lıar~ı Çin mulıavemeıi sürebilir naii.'e .. 
,, • .,. lıtı~il<? 11ii11ılerilcli.. :·············································~·····~~·····························~ 1 

5 YAZAN: Ef~EKLI GENER~L HUSNU EMiR ERKILET : --*-- -:, .................................................................................. : 
Stokholm, 7 (A.A) - Afton Bladet BÜYÜK İNGİLİZ UÇAK AKINLARI 

' gazetesinin veı:diğii bir habere göre 150 ı Bu haftanın en önemli olayı İngilizlerin 
bin kişilik bir Fransız işçi kafilesi Al- bin ve daha ziyade uçakla Alman şehir
manyaya sevk edilmiştir. Yeniden Fran- lerini bombardıman etmeleri olmuştur. 
sız i§çi kafilesi gönderilmesi hakkında ~eçe~. haftaki Y:1:ımızda müttefiklerin 

Al I B L ll 
.. k 

1 
d b şımdılik taarruz sılah.ı olarak yalnız tay-

man ar . ava e muza ere er e u- t ld w d Al ·ı yare mevcu o ugun an, manya ~ e 
lunmaktadırlar. · 1 dak 1 b ~~ Alman işgali atın i yer eri bom ac-

BÖYÜK. İKRAMİYE 
307293 numaralı bilet 25 bin liralık 

büyük ikramiyeyi kazanmıştır. 
(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

o--· -· ·- -·- - - -··ı 
1 Rusya harpleri 
'li"•·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··· (• 
Ruslar mev
zii hücum
lar yapıyor 

---·*·---
Berline göre Volk-
hofta bütün Rus hü
cumları neticesiz 

-*
Almanlal' cephe gerisin-

de bir Souyet Jıuvve
tinin çeurildljini 

söyliyorlar 
Berlin, 7 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Doğu cephesinin cenup kesiminde 

düşman teşekküllerinil\ hücumlan püs
kürtülmüştür. Ayni cephenin geıisinde 
çevrilen düşman kuvvetlerinin çembeıi 
bir az daha daraltılmış ve düşmanın hü
cumları püskürtülmüştür. 

Volkhofta Ruslar hücumlarını tekrar
lamışlar, fakat bütün bu hücumlar neb
cesiz kalmış ve ağır zayiata uğratılmış, 
18 tank tahrip edilmiştir. 

(Sonn Sahüe 4, Siitım 6 da) 

Rusyada harp eden Alman Kuman
danlarından Ge1ıeral Rundstedt 

LiBYA HARBi VE MıHVER 
---*---

Alman la~ es"r-
leri aç bırak
maktan şimd·
ı·k vaz eçtiler 

-*
İngilizlerin JJO tanlı 
Jıaybettifılerini ue JO 
bin esir verdilılel'ini 

söyliyof'laf' 
Berlin, 7 (A.A) - Führerin umumi 

karargahından neşredilen bir notta İn· 
giltere tarafından 6 Haziranda neşredi
len not üzerine Alman kuvvetleri Baş
kumandanlığının şimali: Afrikasında İn
giliz harp esirleri hakkında kararlaştırı
lan aç ve susuz bırakmak misilleme ted
birlerini sonraya bıraktığı bildirilmekte
dir. İngiliz notunda Alman esirlerine Ce.. 
nevre mukavelesine uygun muamele edi· 
leceği aşağı rütbede kumandanlığın bu
na aykırı her türlü kararının verilmemiş 
telakki edilmesi gerekeceğini bildinniŞ:
tir. 

Roma, 7 (A.A) - Alman Başkuman
danlığiyle mutabık olarak hareket eden 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

~ 

~ { 

Amerikan donanması ilerlerken (baş
ta !'1Önile11 KalifoTniya zırhlıl!ıdır) 

- dımandan başka şimdilik yapabilecekle-

i ri bir şey olmadığını anlatrmştık. Filva
ki başlıca Alman kuvvetlerinin bilhas~ 

Rusyada meşgul oldukları bu sırada 
Anglo Saksonların batı Avrupaya 1.ü
yük ordular çıkararak burada ikinci bir 
cephe kurmaları iyi yetişmiş büyük or
dular istedikten başka pek çok taşıt ge
misine ihtiyaç gösterir. Bundan başka 
içleri asker dolu büyük gemi kafilele• 
rinin, Alınan uçak faa1iyeti alanına gire
rek karaya asker çıkarmak imk!mm 
bulmaları ayrıca, çok şüpheli ve dikkate 

(Sonu Sahife 4. Sütun l de) . 
1talyan G(>'nel Kurmay Başkanı GeneTal Kaualyero Almanyada Libya harpleri 

hakkında Mcıresa.ı Ka11telle kontı.şurken 
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an 

••• 89 ••• olar mal ikt'sap e enler a ar 

e tC'hlıkeli bir kadını se\.mek bet
na tutul:uılann etrafını saran 

siyah, korkunç bir fel:ıket bulutu 
b m üze.rinde d<X:lŞlyordu. O 

ada b n}i;imi saran gafletin d~e
ve bu müthiş kad.ın.,n şuurumu 
rmaktnkı muvaffahyetinin bil

•~ üne bakın ki tehlike yanı başım-
rurken ben bir kör, bir sersem gibi 

sey fark etmiyordum. 
et bu son gecede bitti. Şefak sö

k rk • li ataktan kalktık Znten götü re
ce miz esya dn o kadar ağır değildi. bir 
Loz zaya, bir de bana ait iki bavuldan 
ibardti. Konsolos bu sabah ta. ortalık 
d alaca karanlık içinde yüzdüğü bir 

tekrar çıka gelmesin mi? .. 
r f eşyamızı gemfyc taşıtmak için 

bir kaç hamal alarak onları d 
~ t"nniştL. 

u ııdam, bize karşı lüzumundan faz
-.r alaka gösteriyordu ve bunu öyle 

d b ·r saygı göstermek suretiyle ya
p 3 erdu ki Loranza, bu kadar iyi kalpli 
bır , ma tesadüf ettiğinden ötürü son 
d ~"C de memnun oluyor ve oruı mutta

Wer ~·üz österiyordu.. 
e beni herifin gırtlal'rma atılmaktan 

en ed'yordu_. 
Ilar b vullanmızı sırtlıyarak ge

• • türdüler. 
a soııra bizde dışarıya çıktık rth

t'Çtik. uf k bir sandala bindik. 
iye ~ıktıfumız vakit Loranzanm 

etinde birden bire bir değişiklik 
geldiğini fnrk etmekte gecikme-

imdi o minin direğinde sallanan 
edilt Cümhuriyeti bandırasmm al-

kendisini evinin içind bulumın bir 
gibi -rm e b lamış ve derhal 
ve azametli bir tavır takınmıştı 

Yarabbi! .. Şimdi bu hdm her
e kadar yüksekten bakıyordu! 
· de bana karşı muamelesini de

ğı · ve beni de b skalan gibi küçük 
gorilr diye o dakikada büyük bir endişe
ye t.u\dum ve bakışlarının ifşa e.tme
sinıi.9 ko ktuğum için yüz:ünc bakmağa 
c aret edemi~•erek göı.lerimi denizin 
sonGUZ mavi bir renk içinde gülümseyen 
de · liklcrine çevirdim._ 

ö"leye doğru geminin bütün yelken· 
ler açıldı. K1ble tarafından güz.el bir 
ru esiyordu. 

Mer inden hareket ettik. 
Geminin kaptanı Civani adında Vene

d k bir denizci idi 
izimle birlikte yola çıkan Konsolos, 

C v i kaptana Lornnzayı ve beni pre
zan~ etti. Herifin hakı1d bir den.iz kur
du lduğu besbelli görünüyordu. Yüzü 
yara. bere içinde idi. Bu hal onun Ak
de izde pala sallıyan gavur korsanların
dan oıdu unu apaçık anlatıyordu. 

O dakikada tehlikeli bir sürü haydut
lar a arasına karıştığımı ve onlarla tc
mll bulunmak mecburiyeti karşısında 
kaldı ımı düşündüm. Buna pek ziyade 
canrm sıkıldı! 

Gemi pl'k fazla büyük olmadığı ve or
ta Lipte Kırlangıç denilen cinsten m5.
dut bulunduğu halde içinde yüzden faz
la emici vardı. Hepsinin de gayet kor
kunç. uzun boylu. kuvvetli ve azıb 
adamlar oldu~unu fark etmekte geclk
med"m. 

j 1 BU-ÜK 

. . . ., 
ı. 

narlı.!ız olaNfı ilı tisa 
air sin e m··s 

• 

haksız o1anık mal merciler tarafından uzatılabilir. Beyan- da ynzılı hüldimler h.:ır:cinde Asken 
name münderecatını teyit eden Yesika Muhakeme Usulü Kanunu tatbik olu
ve deliller, beyanname ile birlikte veya nur. Tahkik memuru bu işlerde adli 
~onradan gösterilir veya verilir. funirin h5.iz oldu.:,~ salahiyetle.ti hliizdfr. 
Beya enin ihtiv edeceği hususlar: Şu kadar ki tahkik memurunun te...kif 
Madde 5 - Beyanname: ve tahliycy dair Yereceği kararl:ır saill-

bu bir ticaret gemisidir. Sen-. ·da yazılı o1anI:ard:ın I - Alakalının ve knrı veya kocasiyle hiyetli adli amirin tasdıkiyl tekemmül 
yor_ F: - t tüccar · rinde d top m·k:alad hali haksn mal ik- velayeti altındaki çocuklarının mülkiye- ed r. Aüi.kah bu kararlar aleyhine ma-
bulundurulımsı: zaruridir. .Akdeniz-de tis:ıp edenler hakkında bu knnrm hil- tinde bulunan ikinci maddede yazılı bü- fevk dll Um.ire i:tirnz ed bilir. 

· ço llozu - gidiyor!.. Korsanlar lt:ümleri tatbik olunur: tün mallarına; T · t C'VZ1.U!: 
ticaret :erin biç. ranat -ve.nniycı.r.tarl I - ;eya muv kat surette Il - Gerek alakalının ve gerek kan adde 9 _ Tahkikat beşicd maddc-

---*---
Manrif vekaleti ta.l:m ve terbiye h.a

yeti, üstüste sınıfta iki sene kalmış ort:ı 
okul ve liselerin birinci, ikinci, üçündi 
sınıf talebesi lınkkında şu karan vermlşı
tir: 

Llse ve orta okulların. birinci, ikinci 
;e üçüncü sınıflarında iki yıl sınıf gcç
meğc muvaffak olamıyan talebeye bir 
belge ,. erilir ve mektepten ç karım, 
bunlar nyni cinsten obn resmi okulla....-a 
nlınmnzlar; fakat bir sene hususi ob
rak ve yahut hususi okullarda tahsiliı 
devam edenler maarif müdürlerinin gös
terecekleri resmi okulda bütün dersten 
imtili.ın vermek suretiyle resmi okulla
ra tekrar kabul ed:.lirler ve yahut husust 
okullarda tahsil.terine deY:ım ederler. 

Birinci ve ikinci sınıfta muvaffak ola
mıyanfu.rın bütünlemesi yoktur. Üç:üncil 
sınıfta olanlar muvaffak olamadıkları 
derslerin imtihanlarını ders yılı başında 
\'erebilirler. 

Bütün bunlarda esas, bu gibi talebe
nin yaşlarmm talıSJe devama müsait ol
masıdır. 

Korsanlar tar~fından. _bir .h~c~ maruz bir funme vazif · veya hizmeti gören veya kocası ile velayeti albnda bulunan de ·azılı hususları ve aJUkalı b yann.3-

kaldıklan vak.ıt ken~.ılennı m~dafaa. ~t- Devlet veya diğer her türlü amme mü- çocuklarının yaşayış tarzlarına~ me veya ves:ka "-ermiş ise bunl:ır.ın ba
mck maksadı~le . tuccar sefınelennın esseseleri memur ve müstahdemleri; Ill - Bu mallarına ne suretle iktisap ki.kate uygun olup olmadıklaruu etraflı 
~aptanhrı gemilenn~e top bulundurma- II - Devamlı veya muvakkat surette, ve bu yaşayış tarzının nasıl temin edil- surette meydana koyacak şekilde yapı- ---o---
ga mecbur oluyorlar. .. tı· .. • .. :~. ihtiy • ;ı:~ b - 1ed L--'- •• E KJ U ADA l 

K 1 d·~· b • __ 1:._t he ucre ı veya ucre........, arı veya mec- u.&ö'n ve u cum en o= uz re lır. 
onso osun ver 10 1 u ıüüw r ne b • 1 k b' 1). zü . ı..:... k elisin kar 1_ il el" ""dd • • • • ı· kadar beni tatmin etmedi ise de hiç ce- ur~ 0 .?I0 • .ı; "m~nc va esı veya uır.- en · e ;c 1 veya ö..Ocası · e v aye- Tnhkiknt sırasında ~'apılacak haciz: 111 eıumumısı gı 

vap vermeyip sükOt etmeği o dakikada mct.i uren diger kımseler; ti altında bulunan çocuklarına ait bütün Madde 10 - Tahkikat s:ırnsında. tnh- Kuşadası, (Hususi) -Adliye rn<!IDur-
daha faydalı buldum! . Ill - .. 3659 SUJ'Ul k~unun mevzuuna gelirlere; kik memuru tarafından lüzum görülür- ları arasında yapılan terfi ve tahvı11cr 
Topların her ikisinin önünde birer bil- gırl'n mu~sscselerde hızmet edenler; iV - 1 Eylül 1939 tarihlnden itibaren ı;e aHikalınm mal ve alacaklarının hac- meyanında memleketi olan İzmire terfi· 

yük fıçı bulunmakta idi. Bunların ağız- IV - Amme menfaatlerine hadim ce- alakalı ile kaı:ı veya kflcasının ve vda- zine karar verifü. Haciz kararlan va- an tayin edildiği yazılan kazamız müd· 
lan muşamba örtülerle kapatılmıştı. miyetlerin idare uzuvlariyle ücretli ve- yeti altında bulunan çocuklarının elle- zifeli mahkemeye, tapu dairelerine ve deiumurnisi B. Fevzi Balkır yeni vaz:i· 
Örtülerden birisini açtığım vakit fıçının ya ücretsiz memur veya müstahdemleri. rinden çıkardıkları ikinci maddede ya- icap edenlere tebliğ olunur. Haczedilen fesine hareket etmiştir. 
içinde toz barut bulunduğunu gördüm. 2556 sayılı Hakimler kanununun tah- zıh mallnro ve bedellerine ait malılm::ıtı mallann ne suretle idare edileceği ve Buradan ayrılmadan bir gün evvel 

Gemi engine açıldıktan sonra, şimdiye kik ve takibe dair olan 6 ıncı babı hü- ihtiva eder. bu mallnrdan alllkalı ile ailesinin geçimi kendi.sini sevenler tarafından screfine 
kadar bir tnrafta saklı duran yirmi kadar kümleri mahfuz. kalmak şartiylc hakim Beyanname '•emıiyen ve:ya noksan için lüzumunda aynlması icap eden bir veda ziyafeti veriJmiştir. 
forsanın birden bire meydana çıktıkta- ve müddciumumilcrle hakim sınıfın- ·erenler hakkında yapılacak mikdan tayin ve bu malların idaresine ---------------
rını fark ettim. Bu görüşüm de içimde dan sayılanlar da bu kanun hükmüne munmcle: nezaret vazifeli mahkemeye aittir. 
derin bir merak ve aynı zamanda zihni-- tabidirler. Madde G _ Beşinci maddede yazılı İşten el ~ektirme, nkfılet e.mrine 
mı üzün üye düşüren fena bir şüphe Beynnnamenin hangi hallerde isteneceği malfunatı ihtiva eden beyannalr.(!yi bu alına: 
uyandırmıştı... Madde 2 - Birinci maddede yazılı kanunun tay!n ettiği müddet icinde Madde ıı - Tnhkik memurunun gös-

B I JEDi - h k _ı__ __ - şa ı farın kendileriyle kan veya h.-oca- ma bul bir sebep ohnı:ı=su.m venniyen- tereceği lüzum üzerine tahkikatı emre-
lnrının v ya velUyeti altında bulunan ler veya beyannamede sorulan hususla- denlcr tarafından alak::ılıların eli işte'l 
eocuklannın yasayış tarzları veya mal rın bir kısmına veya tamamına cevap cektirilebileceği gibi bunlar, hağlı bu
durumları, gelirleriyle mütenasip olını- '--ermiyenler hakkında üç aydaıı bir se- Iunduklnrı vekil tarnfınd, ' vckruct em-

( ~arnfı inci Sahit:e.de) yanlardan bu knnun hükümlerine tevfi- nc~·e kndar hapis cezasiyle birlikte mu- rinc de alınabilirler. Askeri şahıslar 
kan bir beyanname istenebilir. vakkat olarak memuriyetten mclırumi- hakkında açığa çıkarma kararı Milli 

O. "AR E BEŞER BİN ıJRA Mal durumunda gayrı menkul mallar- yet cezası hiikmolunur. Müdafon Vek!lince, işlen el çektirme ka-
KAZANANLAR la para, efilıam, tahvilat, altın, müccv- Beyanname istiyen merci, bcyanna- rarı da n<lli fönirlikçc verilir. 
73909, 77142, 30l798 numaralı bilet- her gibi menkul mallar, her türlü alacnk meyi vermiyen veya noksan verenin sı- Tahkikat neticesinde yapılacnk 

ler r • lira knaannnştır. ve diğer lmklar dahildir. fatına <'Öre salah!yetli Cümhuriyet müd- muamele: 
4 , 87, 133512, %71332, 2 7i42 Beyanname mahrem olarak istenir. dciumumisinc veya adli nmire bu bu- Madde J2 - Tahkikat neticelenince 

numaralı bil tler şer bin lirn an- Be a ::ı.me istem "'e ~iyetli susta takibat icrasını bildirir. Cümhurl- tahkik memuru, evrakı. tahkik emrini 
mı~r. erciler: yet müddeiumumisi veya adli amir tah- veren mercie tevdi eder. Şu kadar ki, 
İKİŞER BİN LİRA KAZAN~'LAR Madde 3 - I - Bir vekalete bağlı bu- kikat yapmaksızın mensup olduğu mnh- tahkik emrini veren meret Başvekil.. Ve-
.Aşağıdaki numaralı biletler ik~er bi::ı lunnn dı:ıi.re \"e müesseselerle 3659 sayılı keme nezdinde amme hukuku davasını kil, Genel Kurmay Başkanı veya Teşki· 

ı L kanunda yazılı müesseselerin memın, 2car.. Iatı Esasiye kanununun 40 ıncı madde-
ira Aazanmıştrr. "~'-d - 1-- d be -Tahkik memıınmun ta ... ·ini: sı'ne tevfikan kuv'ayı· harbı'yenın' emir 13,575, 32925, 33291, 44839, 65156 mwımn em veya mensuJP<U.n an - ., 
74587, ssns, 892151 l2S422, 171110 ynnnamc istemek salahi~eti alakalı ve- Mnddc 7 - Beyanname io;tendikten ve kumandası kendisine tE~\.cli olunan zat 

213026, 2182-79, 246976, 250996, 258484 kile veya onun saltthiyet vereceği funire sonra alakalı hakkında tahkikata lüzum tarafından bu hususta kendisine saüıhi
aitür. Aske~i ~lar hakkında hazarda görülürse üçüncü maddenin birinci ve yet verilmiş b!r amir ise, tetkik edeceği 

268638, 
2

83158, 
2
840l9, 

348649
• 

376095 
Gen.el Kurm.ay başkanı, seferde teoolatı üç.Uncu fıkralarında yazılı şahıslar hak· ve lüı.umwıda: ooksanlarıru tahkik mc-

BİNER LİRA KAZANANLAR esasiye kanununun 40 ıncı maddesine kında bunların bağlt bulunduğu. ·veya iş ınuruna. .ikmn1 ettireceği tahkikat evra-
Bincr lira kazanan biletler sunlardır : terl.iknn kuvnyi harbiyenin emir ve ku- itibariyle aHlkalı vekil veya onun sald· kını mütalaasiyle birlikte kendisine 5a-
3347, 5381. 8233. 12073~ 12162. 36156 mandası kendis!ne tevdi olunan zat cln- hiyet vereceği funir, ayni ınadden!n ikin- IUhiyet vel'en mercie gönderir. 

49465. 52310. 56215, 60744 hi Milli Müdafaa vekilinin haiz olduğu ci fıkrasındn yazılı şahıc:lar hakkında Bu merciler tahkiknt evrakım telk'.k 
'12191, 74916, 84590, 85249 bu s:llahi eti kullanabilir. Başvekil veya onun tensip edeceği vekil ederek: 

85f.il3, 10339 , 106295, 116387, 12231: II - BaŞ\'Ckfilete ~lı daire ve mil- veya Umir tarnfından bir tahkik memu- I - Haksız ol:ırak mal iktisap edil-
l 37155, 143152, J53776, 156511, 180761 es.sese! rle amme menfaatlerine h~dim ru tayin olunur. eliğine; 
182 5, 183744, 186281, 188888, 197006 cemiy tlerin v bir:.Oci fıkra hUkmüne Askeri şahı!ılar hak1."lnda hazarda Gc- il - Hnkikat hilafı beyanname ve-
216815. 217046, 229342, 240952, 2620Ci dahil olıruyan daire ve müesseselerin re- ncl Kurmay Başkanı, seferde Teskilatı rildiğine; 
2G58~ 266081, 2TI955, 273825, 275965 is, tim ;oe mUdürlcrinden beyanname is- Esasiye kanununun 40 ıncı maddesine lli - Sahte ve.sikalar ibraz edildiğ:-
279992, 281999, 287294, 288116ı 291666 teme salahiyeti Baş'\.·ekile veya onun tevfikan kuvayi harbiyenin emir "oe ku- ne· 
295238

1 
296506, 297097, 298163, 3117:-5 tensip dece~~ vekile ve bu daire, mü s- mandası kendisine tevdi olunan zat da- VI - Hakstz olarak iktisap olunan 

313068, 339451, 342065. 352658, 3567!>5 sese cemiyetler~ diğer memur, mUs- hi Milli Müdafaa v kilinin Miz oldut.~ malların kaçınldığma "-eya gizlendiğine 
369767, 370229. 370959, 375893, 3i6113 tahd veya mensuplarından beyanna- salahi\.-eti kullanabilir. kanant getirirse bu suçlardan dolayı 
399240 me istem k salahiyeti bunlann müdür Tahkik emunınun snlahiyetleri: muhakemeleri yapılmak üzere tahk:kn+ 

veva reislerine nittir. Madde 8 - Tnhk;k memuru sorgu h3- evrnkını suçlunun sıfatına göre tftbi ol-
DİÖER KAZANAN NUMARALAR m - Birinci ve ikinci fıkra hükmü- ki.minin bUtiln salahiyetlerini haizdir. duğu mahkeme müddeiumumisi.ne veya 
Son dört rakamı 0892, 8647 ve 964S ne dahil olmı •an h kem ""e ehli hibrt' Ynpnca.;ı talıkikat ilk tahkikat mnhiye- adli !mire tevdi <!derler. 

olan 120 bilet beşer yüz lira, g:bi kims lerden beyanname istemek tfnde olup nskeri kazaya tabi ohnıynn Cümhuriyct mUddeiumumisi veya ad-
Son Uç rakamı 300 ve 451 olan scktz sa]ihi •eti alfıkalı vekile veya or.un ten- işlerde umumi usul hükümlerine güre li funir ayrıca tahkikat icra etmeksizin 

yüz bilet yüzer lira. sip ed ce"•i mriknma aittir. cereyan eder. Bu gib! işlerde tahkik me- evrakı derhal idd:.aname ile mahkemeye 
Son üç rnkrunı 294. 995 olan 800 bilet B nnn ' • Inrm murunun tevkif ve tahliyeye dair ~re- '-erir. 

eJliser lira, ,. ·ilm · il ti: ceği kararlar bulundu!!u yerin Asliye İkinci fıkrnda yazılı merciler takibat 
Son üç rakamı 147, 221, 447, 644 ve add - Üçilncli maddede yazılı ceza hfilciminin tasdikiyle tekemmül icrasınn lüzum görmezlerse evrakı mu-

752 olan 2000 bilet yirmişer lira. saltı.hi •etli merciler tarafından istenilen eder. Bu kararlar aleyhine anC3k ali- ameleden kaldınrlar. Bu takdirde tahki-
Son iki rakamı 77 ve 99 olan 8000 bi- beyannrun .. lerln on beş gün içinde veril- kah ta.rafından kanun yoluna mürac::ıat kat sırasında alınmış olan bütün tedbir-

let onar lirn ve son rakamı 4 ve 5 olan mesi mecburidir. Bu müddet mücbir se- olunabilir. ler kendiliğinden ortadan kalkar. 
80000 bilet üçer lira kaz.anmıştır. bep!er dolayısiy1 beyannameyi istiyen Askeri knzaya tabi işlerde bu kanun-

1 l 
fahkemecc verilecek müsadere ve 

ceza hiikiimleri: 
şılamam için bana telgraf çekti. Madde 13 - Mahkeme duru~ma so· 

Nail mi? .. Bana Enisi gönderen Nail- nuııda: 
di, demek! .. Bunun manası şu idi: O ı - Suçlunun haklı olarak iktisap 

~'><..-.,..C.."w<.,..-..,..<,..~...,,...___~Y"-~ 

u.ıı.ı::.o.~ U'l' R A JJ' 
İzmirln eski ve maruf aileler~nden 

Bay Celtıl Meleksoyun oğlu Ticaret 
vekaleti r!portörlerinden bay Rauf 
Meleksoyla Kütahya mebusu B. Re· 
cep Pekerin kızı bayan Şehriyar Pc
kerin uikahkırı hnıiranın 4 üncü gü
nü Ankara hclcdiye dairesinde seç
kin bir çok 2:evnt huzurunda icr:ı ~ 
olunmuştur. Genç evlilere sonsuz sa
adetler dileriz .. 
'"'""'~- ......... -~ 
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§ Zabıta kuvvet lt>ri § 
= umunıi ~erlik 1 
= koııtrolü Japacak i 

MUIJG~;;;,,.rı yapma·~ 
- mış 11e i ... ılıta § 
_ balıaya ııaımı, § 
- ıanlara- § 
_ İZ!\UR ASKERLİK ŞUBESİN- § 
:nEN: :E 
~ Yoklaınnlannı yaptınnış olsun, ol- S 
: masm muvazzaf h:zmetini yapmamış :E 
§olanlarla ihtiyat erattan c.ı.nsaline § 
§ hizmet teveccüh ettiği halde bakaya § 
§ kalanları ve 942 ihtiyat yoklamala- § 
:: rını yaptırnuyanlan resmi ve hususi :;: 
§hizmetlere alanlar askeri mahkeme-§ 
§ lere verileceklerdir. § 
§ Yoklamalar yakında sona erecek- § 
: tir. Zabıta kuvvetlerinin umuınl E 
§kontrolünden evvel alakadarların§ 
§her gün öğleden sonra şubeye roüra- § 
:: cnatları ilan olunur. : 
!lu 111111 ıuımı ı ı u umı ııı ıı uttu 11111111111 u u muı ;ı 

lök eden hükümleriyle d.:ğer müessese
lerin hususi tcknüt kanunlarının ve ni
zamnamelerinin bu husustaki hükümle
ri mahfuzdur. 

Takibat !':ırnsı.nda meydana çıkncak 
diğc.r suclar: 

<···-·- -·-·-·- ·-·-· l ·· · -·- · - -· 1 •• -· 1 
-·- ... _,~ 

ınediniz. Daha önce bunu göremediğime 
müteessifim. Şimdi pek geç knldım. 
Benim içimde ölmüş bir şey var. Hepı.5i 
bu kadar. Enis bir bez parçası gibi bem
beyazdı ve yilzünün hatlrırr süzülmüş
tü. 

hakikati tahmin ediyordu. ett!ği sabit olmıyan mallarının ınüsadc· 
Enis, gözlerimin içinde düşüncemi resine ve müebbet surette 6mme hiz· 

l\'Iadde lG - Bu kanuna göre yapı

lan tahkikat ve ınuhnkeme sırasınd.:l 
suçlunun muayyen bir suç işlemek su
retiyle haksız olnrak mal iktisap ettiği 
nnl şıhrsa bu suçundan dolayı yapılacalc 
tlOCbat umumi hükümlere göı saıahi· 
yetli olan mercilere aittir. Bu takdirde 
bu knnun hükümleri dairesinde yapılan 
tnkib::ıt durdurulnınz. 

Tehlikeli bir gönül oyunu 
H AKl,EDEH : ÜÇ YILDIZ 

-ıo-

- Ha,} ır, P rizat bana bir şey söyle
medi. esele nedir, şekerim? Ş:mdi 
yüzbaşı oldum. Hiç gecikmeden evlene

ceğiz.. Her uımandan daha güzelsi
?. Jale-

- Evlenmemizden evvel olup bitenle
rı anlatacak mısınız? .. 

Kızardı .. 
- Bunun ne faydası olur ki, sevgilim. 

N"ışanlanmamızı bugün başlamış gibi 
bildirebiliriz. Kötü dillerin dedikodu
sundan sakınmak lazım. 

Omzunun üzerinden bakışlarım deni-
20 dikildi. Fakat şu cevabı vermekten 
kendimi alamadım. 

- Tabıi, eğe-r çocuk yaşamış olsaydı .. 
Birden bire sarardı. 
- Çocuk! Acaba._ 
- Doğmadı. Kaza... Dünyaya gelme-

sin m ni oldu! diye kısık c:e:-1° ilave 
ettiın. 

Enis beni kollariyle sardı: 
- Sevgili Jale! Ben bir hayvanmışım 

meğer! Böyle bir anda sizi yalnız bırak
uıamalıydım. Eğer bilseydim ... Beni hiç 
affedebilecek misiniz 

Tatlılıkla cevap veroim: 
- Sizi çoktan beri affetmişimdir, Enis 

biz iki çocuk gibi hareket ettik, ilk ön
ce aşkımız.ı imtihandan geçirmemiz IU
~:.ımdı. tçind y~dığımız dünyayı dil
şünmeden. ihtirasın kasırgasına kendi
mizi kaptırdık. Bizim aşkımızın, sizin 
için bin macera arasında bir maceradan 
ibaret olduğunu bilmiyecektim. Eğer 
Perizat ona gönderdiğinız mektubu bana 
~'ollıımış olmasaydı... Evet, bunu bana 
~'Olladı. Kendisine bunun için minnetta
run da._ 

CE!'Vap vermediğini görerek devam et
tim: 

- Siz biç bir :zaman kendinizden ve 
me ... lcğinizden başka hic bir şey düşün-

- Yani adımı hiç ağzınızdan çıka.r
madıi!ınızı mı söylemek istiyorsunud 
Anneniz biliyor mu? 

- Hayır Enis, sadece benimle evlen
mek hususunda serbest olmayan bir er
keği sevmiş olduğumu biliyor. 

Bir inilti çıkardı: 
- Ona hemen hakikati söylemeli. 

Şimdiden tezi yok babama hakikati if
şa edeceğim. Bunun neticeleri umurum
da değil. 

Sükfuı Ue: 
- Bunu yapmıyacaksınız, Enis! De

dim .. Şimdi çok geçtir artık .. Benim içm 
yalnız bir .şey yapabilirsiniz. O da ha · 
yatımd:ı.n ebediyen kaybolmaktır. 
Geniş omuzl:ırı çöktü. Hezimete uğ

ı·amış b'..r hali vardı: 
- Sertli 'inize layıkim, Jale.. Ya1ııız 

kendimi düşünerek apdalca hareket et
tim. Asil mesleğime olduğu kadar sizin 
sevginize de layık olmıyan bir budala
dan basluı bir sey olmadığımı anlıyo
rum.. En büyük cezam sizi hiç unuta 
nuımak olacaktır. 

Merak saikasiyle sordum: 
- Bizim bugUn geleceğ:mizi nasıl öğ

rendiniz? 
- Bana bunu Nail sövledi. Sizi k~ 

okumuş gibi: metlerinden ve tekaüt hakkından mah 
- Si1l dclicesine sevd!ğimden başka rumiyetine hüküm verir. 

bir şey hilmedi~ni ümit ederim! dedi. II - Beyanname, hakikat hilafı ve-
İçimde nevmitllk duyarak sordum: rilmiş ise suçlu hakkında aynca altı 
- Ya Perizat? Hfila Naile aşık mı? aydan iki c:eneye kadar hapis cezast 

· Gülümsedi: hükmeder. 
- Öyle sanırım ki Naile sizi ne kadar Ill - Suçlunun beyannameye d .rcet-

sevdiğimi söyliyen Perizattır. Fakat P<!- tiği mnh1matı teyit için verdiği vesika· 
riuıt h rcai b!r kelebektir. Şimdilik bir ların sahteliği halinde Ceza kanununun 
yüzba ının nişan yüzüğünü taşıyor. hükümlerini tatbik eder. 

Elimi uzattım: IV - Suçlunun haklı olarak iktisnp 
- Enis, size kin bağlamış değilim. Si- ettiği sabit olmıyan mallan müsaderc

zi sevdigımden dolayı utanmısorum. İyi· den kurtarmak maksadiyle gizlediği vc
bir zabit olacaksınız ve bir gün parlak ya knçırdığı usulen sabit olduğu takdir
b!r izdivaç yapncaksınız. Sizi hiç unut- de bundan dolayı da aynca bir seneden 
mıyacnğım, zira hayaliniz gençliğime bes seneye kadar ağır hapis cezası hük-
nyrılmaz şekilde bağlanmıştır.. me'cler. 

Fakat birlikte asla mesut olamazdık . Müsndcre edilecek mallardan 3 ünci.i 
Alfohaısmarladık Enis.. şahısların miilkiyetine geçmiş olanhH': 

Beni kollan arasına aldı. Onu son de- Madde 14 - 13 üncü maddenin biri:ı-
fa olarak öptüm .. Sonra kamnramıza gi- ci fıkrasında yazılı mallar her nP surel
den merdivenden indim.. Jc o1ursa olsun baskalannın mülkiyeti-

Annemi, hemen görmek istiyordum .. ne geçm!ş olsalar dahi müsadereye. ta
Ona bütün bu h:kôyeyi anlatmak .. Son- bidirler. Şu kadar ki üçüncii şrihısların 
ra bu macern~'l unutmak istiyoroum .. bir ıvaz mukabilinde ve hüsnüniyetle 
Babam beni bekliyordu. Babam '\'e Na- vaki olan iktisaplan muteberdir. 
il! Sevgili Nail! .. Beni beklediğini bil- Yetimlere müteallik hükünller: 
mek içime ne kadar ferahlık veriyor! Madde 15 - 1683 sayılı kanunun 51 

- S O N - ve 53 üncü maddelerinin yetimlere taal-

l\lu\'nltknt maddeler 

Muvakkat Madde I - 1 Eylül 1939 
tarihinden itibaren her ne suretle olur
sa olsun vazife veya hizmetlerinden ay
nlmı.ş ve ayrılacak olanlar dahi bu ka
nun hiikmüne tab!dirler. 

Muvakkat madde 2 - Bu kanun, fev
kalade hallerin sona ermesinden itiba
ren geçecek beş yıl içinde fevkalade hal· 
lerr~ haksız olarak mal iktisap etm:Ş 
olanlar hakkında dahi tatbik olunur. 

Muvakkat madde 3 - 1 Eylül 1939 
tarihinden bu knnunun neşrine kad2r 
geçen müddet zarfında haksız olarak 
mal iktisap etmiş olanların mallan bu 
kanun hül;;ümleri dairesinde müsadere 
edilmekle beraber haklannda müebbc
den ınemurivetterı mahrumiyet cezası 
verilir. Anc~k bu gibi hallerde 13 üncU 
maddenin dördünci.i fıkrasında yazılı 
cezaların tatbik edilebilmesi bu fıkra 
hükmüne giren suçların kanunun nesri 
tarihinden sonra işlenm:ş olmasına bağ
lıdır. 

Madde 17 - Bu kanun neşri tarihin-
den itibaren yürürlüğe girer. . 

Madde 18 - Bu kanunun hükiimlerı
ni icraya İcra vekilleri heyeti memur
dır 



&HAZİRAN YENi ASIR SAHIFIE f 

HUK HARPLER' 
-*-(Bil§ tarafı 1 inci Sahifede) 

tlof!ru ilerlemclttedir. Bütün savaş ala
ıuna İngiliz topçusu günde üstüste 50 
• •ermi ile dövüyor ve bu hal mih
v · eri çekilmek zorunda bırakıyor. 

·ROMEL BİR ŞEY YAPMIYOR 
Lotıdra, 7 (A.A) - Snlahiyeill Lond

.:-a •ahf illeri general Romel kuvı.retle
. • Libvnd::ıki İn iliz karşı taarruzunu 

1 U?'d rmak için şimdiye kadar hiç bir 
sey ) apmamış olmac:;ından dolayı iyim· 
s görünüyorlar. Bu suretle muharebe 
Birhakemd n itibaren sima1c:- ve Knight
sbrid eden itıbaren de batıya ve şiına-
te ı;,ru intikal etmektetlir. 
BİRHAKEMDE MUVAKKAT 
SOKON. 
Londra, 7 (A.A) - Kahiredeıı bildi

riliyor: 9 gün bunaltıcı sıcaklarda ve 
'la.. fırtınasında yapılan ~ddetli savaş
~ardmı sonr::ı Birhnkemi müdafa:ı eden 

zlar simdi istirnhnte kavu~uc: · 
Jarchr. Romel muharebeyi simale intikal 
etürmiştir. Fakat Birhakemdeki bu sü
lctmet kısa sürecektir. 
ALMAN HÜCUMLARININ ŞİDDETİ 
Almanlar binden fnzln tank, sayısız 

u ve top kuvvetiyle Birhakeme üç is
tikametten hücum etmişlerdi. Fransiz 
kumandanı teslim olmağa davet edilmi~ 
ti. Müteaddit dehılar tekrar edilen bu 
talep her defasında reddedilmiştir .. Ge
şen yıl Suriyede iğtinrun edilen toplar 
Alman tanklnrınn karşı bilhassa t~..rli 
olmuştur. 

lNGlLtZ HAVA HOCUMLARI 
Kahire, 7 (A.A) - 6 haziran gece

.Ü aT ve bomba uçaklanmız Sirenaik 
blSlgcsinde hareketlerde bulunmuş ve 
C:lüşmanın taşıtlarına ve ikmal kollanna 
Micmnlarda bulunnrak bir çok taşıt tah
rip etmiıtir. 3 Messcr Şmit 88 düşürül
rnGt, Mnrtoba ve Deme bombalanmı~ 
tw. 

ll YA HARBi VE MiHVER 
-*-(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

ltalynn Başkumandanlığı Afrikadaki 1n
gim harp esirleri hakkında kararlaştın
lan misilleme tedbirlerini dün kaldır
mıştır 

AL..'1AN TEBL1ô1 
Berlin, 7 (A.A) - R(.>Smi tebliğ: 
Şimali Afrikada Alman ve İtalyan 

kuvvetleri ve zırhlı teşekkülleri muvaf
fakıyetli hareketlerde 'bulunmuşlar ve 
İngiliz kıtalannı geriye püskürtınüşler
dir. lngiliz.ler burada 30 tank, bir çok 
silah ve 4000 esir kaybetmişlerdir. 

Bu son taarruzun başlangıcından beri 
lngilizlerin tank kayıplan 530 adedini 
bu uş ve esir mikdan da 10,000 e var
m~. 

MALTAiOA HOCUMLAR 
VE DOŞOR'OLEN UÇAKLAR 
Malta, 7 (A.A) - Tebliğ: Dün gece 

biç bir akın yapılmamıştır. Bir gece ev
vel1ci hUcumda avcı1anmız tarafından 
iki Alman bomba, beş n.vcı uçağı ve bir 
ttalyan deniz uçağı tahrip edilmi§tir. Bir 
çok Mihver uçakları da hasara uğratıl
mıştır. 
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7.30 Program ve .memleket saat ay.,r: 
7.33 Müzik: Radyo salon orkestrası 7.45 
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik : Karışık şarkı ve türküler 12.45 
Ajans haberleri 13.00-13.30 Müzik : Şar-
1 ı ve türküler 18.00 Program ve mem
leket snnt ayarı, 18.03 Müzik : Rad~·o 
Dans orkestrası 18.50 Müzik : Fnsıl he
~rcti 19.30 Memleket saat ayan ve ajans 
J 21berlcri 19.45 Konuşma (Yardım se
venler cem!yeti adına .. ) 19.55 Müzik : 
Şarkılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mil
ıdk : Bir hnlk tUrküsU öğreniyoruz. Haf• 
tanın türkilsU.. 21.00 Ziraat taJ....-,,'1mi 21. 
l O Müzik : Şarkı ve türküler 21.30 Ko
nuşma (Günün meseleleri .. ) 21.45 Mii
zik : Radyo senfoni orkestrası 22.30 
Memleket saat aYnrı, ajans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanış .. 

tZMIR SICILt TICARET MEMURLU~UNDAN : 
- DUNKO NOSHADAN MABAT -

Heyeti umunriyece tasfiye memurları intihap edilmezse tasfiye vezaifi mec
lisı idnre tarafından ifa olunur. 

88 İnci madde - Tasfiye memurlan vazifelerini yekdiğerinc devr edemez
lerse de bazı umur ve muamelatı mmıyyenenin ifası için içlerinden birini veya 
bir kaçını veyahut bir şahsı tevkil edebilirler. 

89 uncu madde-Tasfiye memurlan şirketin başlamış olan umur veya mu
amelatını ikmal ve intaca salahiyettar olup ta fiye icııhından olmayan yeni 
muamelelere girişmekten memnudurlar. Ciri tikleri takdirde bu muamelattan 
tevellüt edecek mesuliyet müteselsilen kendilerine aittir. 

90 ıncı madde - Tasfiye memurlarının tay:ini ile beraber meclisi idarenin 
salahiyeti hitam bulur ise de murakıplerin veznifi nezareti tasfiye müddetince 
devam eder. Heyeti umumiye şirketin mevcudyeti zamanlannda olduğu gibi 
tasfiye csnaııında dahi iktidar ve salfıhiyeti tamınesini istimalde devam eder 
tasfiye memurları heyeti umumiye karnrile ve hükiimetin müsandeSile şirke-ti 
mefsuhanın hukuk ve senedat ve taahhüdatının tamamını veva bir kısmını bc-
ddi istirak olar k aynen diğer bir şirkete devir edebileceklc~i gibi her hangi 
bir şirket ve sahsa da devrile mukabilinde kaffesi veya bir kısmı için nakde 
veya bedeli tediye olunmuş hisse senedatı ve tahvilut veya hangi bir taviz ala
bilirler. 

Heyeti umumiye her zaman lüzum gördüğü takdirde memurlarını ve tasfiye 
veznifini ifa eden meclisi idare azasını azletmek ve yerlerine dğerini tayin et
mek salahiyetini haizdir. 

Keza tasfiye esnasında heye~ umumiye tasfiye memurlarının teklifi üzerine 
feshi sirket hakkında evvelce ittihaz edilmiş olnn karann ipta1ile tasfiye me
murlarının salahiyctlerine nihayet vererek yeniden meclisi idare ve murakıp 
intihap edebilirler. bu takdirde fesih karanndan sonra hisscdaranın gayri eş
hasın iktisap ettikleri hukuk mahfuz kalır. Tasfiye esnasında şirketin menkul 
ve gayri menkul emvali yine şirket şahsiyeti manevyesine ait olup hissednran
dıın hiç biri işbu emval üzerinde şahsi bir hak jddia edemez. Tasfiye devam et
tiği müddet zarfında heyeti umumiyeyi tasfiye mernurlan ve murakıplar ve lü
zum gördüğü takdirde ticaret vekaleti içtimrıa davet ederler. Bundan başka ser
mayeyi ~irketin yüzde onunu temsil eden hissedaran tarafındar, talep vukuun
dn tasfiye memurları veya murnkıplar beyeti umumiyeyi içtimaa ve bunlar ta
rafından irae edilen hususatı ruznameye ithal etmeğe mccburdurlnr. Tasfiye 
muamelab bir seneden fazla devam eylediği takdirde tasfiye heyeti ı;irketin 
muamclfıt ve hesabatını mübeyyin tanzim edeceği mevcudat ve muvazene def
teri1e bilançoyu tevdi etmek ve tasfiyenin ikmaline mani teşkil eden esbabı 
arz etmek ÜzCTe heyeti umumiyeyi içtmaa davet edecektir. Tasfiye esnasında 
akt olunan heyeti umumiye içtimalanna ait zaptnamclerin suret veya hulasala
rı muteber olmak için tasfiye memurlarının imzasını havi olması şarttır. 

9 1 İnci madde - Sirketin hali tasfiyede bulunduğu zamanlarda şirket na
mına tan7.İm olunacak bilcümle evrak ve sencdabn şirketi ilzam edebilmesi için 
(hali tasfiyede bulunan Akhisar ticaret Türk anonim .şirketinin tasfiye memur
ları) ibaresinin ilavesile t11~fiye memurları tarafından imza edilmesi sarttır. 

92 inci madde - Şirkti münfesiharun mevcut düyunu tesviye edildikten ve 
infisahın liçüncü ilfınından it.ibarl'n bir s.pne mürur ettikten sonra hissedaran 
arasında hisselerine göre taksim olunur. Defterlerden veya makbul sair ve~aik
ten dnin oldukları anlaşılan cşhaı taahiitlü mektuplarla istifayı hakka davet 
edilirler. lcabet {'tmeyenlerin veya hakları henüz muhtelifünfih bulunanların 
alacakları muteber bir banknya tevdi olunur. 

9 3 üncü mndde - Kanuna ve işbu esns mukavelename ahkamına mugayır 
hareket eden tasfiye memurları ürekaya ve üçüncü şahıslara karşı müteselsilen 
mesul olacakları v.ibi tayin ve İstihdam ettikleri r h:ısın bu kabil muamelele
rinden dahi kezalik ayni veçhile mesul olacaklardır. 

94 üncü madde - Ticaret veklaeti şirketin csns mukavelenamesinden mü
tevellit hususat hakkında irket üzerinde mürekabe hakkını haizdir. 

95 inci madde - Şirketi fesh ve tasfivesine mütedir heyeti umumiye mu
karre-ratı sicilli ticarete tescil ve ilan olunur. 

DOKUZUNCU FASIL 
MEVADI MOTEFFRRIKA 

96 ıncı mnclde - Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında şirket 
umurunn miitaalik olarak ııirket ile hissedaran arasında tahaddüs edecek ihti
lufnt şirket mczicezinin bulunduğu mahal muhakiminde ahkami kanununiyeye 
tevfikan hal ve fasl olunur. 

Şirket umuruna ait olarak hissedaran heyninrle tahaddüs edüp şirketin hu
kukuna müessir olacak ihtilafatın halli dahi kezilik şirket mcTkezinin bulundu
ğu mahal mahkemelerine aittir. 

Bu kabil bir ihtilafın zuhuru halinde mahkemeye müracnat etmiş olan hisse
dar irket merkezinin bulunduğu mahalde her guna tebligatı kanununiyenin 
ifası için bir ikametgahı kanuni intih p ve irae~ne mecburdur. 

97 inci madde - Her hangi bir hissedar şirketin umur ve muamelatında 
gördüğü bir yolauzluktan dolayı şirket mümessilleri veya onlıırdnn biri aleyhi
ne doğrudan doğruya ve ferden ikamf"i dava edemez ancak ( 45) nci madde 
ahkAmına tefikan ikamei dava olunabilir. 

98 inci madde - Sirket i-.bu esas mukavelenamcyi tabı ettirerek talep ede
cek hissedarlara ita eyleyeceği eibi clli nüshasını bir da faya mahsus olmak üze
re ticaret vekaletine irsal edecektir. 

99 uncu madde - Sirket istatistik idaresince ita kılınacak nümunesine tev
fikan her sene muamelatına dair bir istatistik cetveli 1anzim ve vekalete tak
dim evleyecektir. 

100 üncü madde - Şirketin bilumum memurin ve müstahdimini Türkler
den ve tercihan ticaret mektepleri mezunlarından mürekkep olacak ve ancak 
bazı mütahassıslar ticaret vekaletinin musaarlesile şirketçe muvakkaten istih
dam olunabilecektir. 

1O1 İnci madde - Kanuna ve ic:hu esas muknvelenameye mugayir ve feshi 
şirketi mucip nhvalin tahakkukunda ticaret vekaleti tnrafından fesih davası 
ikame olunur. 

1 02 nci madde : 
Sirket. Ticaret vekaleti tarafından her tnlep vaki oldukça muamelatı hakkın

da malumat vcrmeğe mecburdur. 
103 üncü madde : 

. ~irket, sermayesine tesisten sonra iıtirak edecek olan ecnebilerin, bu iştira
kını kabul etmezdrn "'""'"'1 T·cıırl't vekaletinden müsaade istihsal etmeğe mec
burdu .. 

nı;;v A n y ARlN -

l
~J.;sv~.r~.r.r.o-AN!<ı~rnJ!OxuA:-F~ıhı 

LARI .ft İJES 1E ESİ EREGLJ BEZ FABRiKA·§ 
Si MtJDüRLiJGVNDEN : is 

R .. F.~brikamızın süprüntülerin in senelik mikdarı 1 S /İ iaziran/ 194 2 pazartesi 
§gunu saat 14 de _açık arttırma suretiyle satılacaktır. Senelik tahmini mikdar elli 

ltondur. Beher. kilosunun muhammen fintı iki kuruştur. Taliplerin mezkur gün 
ve saatta fabrıknmıza müracaatları ilfın olunur. 1 - 3 8 
~..rJO""J.r~xı:ıcı:ıı:ıı:ıı::ıı::ıı:ıı:ıı:ıı:ıcı:ıı:ıc~x 

ELS MITOL 
1drar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOCUKLU~U tdrar mesane ve 

Prostat ilt~h~~ı. Sistit ve Koli Sistitlere ... Böbrek rahatsı~ıkların'a karşı en mü
kemmel hır ılaç BELSAMtTOL' dur. BELSAMITOL kullananlar yukanda ya
zılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur. 

Sallı deposu: Sami Aksu Bahçekapı it Bankası arkasında Rahvancılar 
Sokak No. 5 ... 

Pariste tahsilini ikmal etmiş 
muharririnden 

MÜRACAAT : Ticaret Lisesi itt!
sa1='lde (Savel) tütün deposu.. 1-'l 

• ,,. ..ICrJ.r~..r~~~~. 

İzmir Defterdarlığından : 
Mehmet oğlu. Hiise.Y_inin Ba,durak §Ubeıine milli emlak satıı bedelinden olan 

borcunun temlnı tahsıli zımnında haczedilen birinci Karataı mahallesinin Yeni 
Türkiye sokağında kain 629 da, 3 parsel sayıda mukayyet 22 kapı, 24 numara
tajlı evinin tahsili ~mval kanunu hükümlerine tevfikan kafi ihaleai için mtiza
yedcşi 1 O gün daha temdit edilmiıtir . 

Taliplerin 18/6/942 perşembe günüaaat 15 te vilayet idare heyetine müra-

içkili 

Narin 
Lokantası 

Açıldı 
Mükemmel konför, temiz yemek 

alkollu meşrubat. Fiatlar gayet mu
tedildir. 
Umumi ve hususi ziyafetler mute

dil fiatla kabul olunur. 

BiRiNCi KORDON NO. 112 

caatları ilan olunur. 8 1 O 3199 ( 1423) 

1ZM1R BELEDtYEStNDEN: 
1 - İsmet Kaptan mahallesinde 1374 

ncil sokakta yirmi Uçüneil adanın iki 
yüz elli Uç metre murabbaındaki 8 
müdürlilğlindeki şnrtnamesi veçhile ka
palı zarflı ru1tırmnya konulmuştur. Mu
hammeıı bedeli 6831 lira muvakkat te
minatı 512 lira 35 kuruştur. !halesi 
19/6/1942 Cuma günil saat 16,30 dadır. 
2490 snyılı kanunu tarifatı dahilinde ha
zırlanmış teklif mektupları ihale günü 
azami saat 15,30 n kadar encümen riya
setine verilir. 

2 - İsmet Kaptan mahallesinde 1374 
ncü sokakta 23 neli adanın 205 metre 
murabbaındaki 5 sayılı arsasının satışı, 
yazı işlerı müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 5125 lira 

muvakkat teminatı 384 lira 40 kuruştur. 
İhalesi 19/6/1942 Cuma günü saat 16,30 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmış tekli! mektupları ihale 
günü aznmi saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

4, 8, 12, 17 3138 (1379) 

* 1-Kültür mahallesi 1390 sayılı soka-
ğa yeniden kesme korrlon çekilmesi, ya
zı işleri mildürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 156 lira 20 kuruş 
muvakkat teminatı 11 lirn 72 kuru~tur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel tş ban
kasına yatırarak makbutlnriyle ihale ta
rihi olan 19/6, 1942 cuma günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

3 8 13 17 3110 (1367) 

1ZM1R StClL1 TlCARET MEl\'IUR-
LUCUNDAN: SAYI 4476 

(Kurtuluş cam ve şişe fabrikası _ Sa
dık Gürtunca ve Mehmet Reşat Düşü
nür.) Ticaret unvaniyle İzmirde Gaziler 
caddesinde 1251 nci sokakta 43 numara
da cam ve şişe ve camdan mam\il her ne
vi mcvat ve eşyanın imal ve bunların 
mcvadı iptidaiyesinin alım ve satımı üze
rine dahili ticaretle iştigal etmek üzere 
teşekkül eden işbu şirketin ticaret unva
nı ve şirket mukavclenamcsi ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4476 nu
nıarasına kayıt ve tescil edildir,i Ufın 
olunur. 

1 - MUKAVELENAME: 

iptidaiyesinin alım ve satımı üzerine da
hili ticaretten ibarettir. 

Madde 5 - Şirketin sermayesi 20,000 
yirmi bin liradan ibaret olup bunun 
12,000 on iki bin lirası Sadık Gürtuncn 
ve 8,000 sekiz bin lirası da Mehmet Rc
~at Düşünür tarnflarından konulmuş
tur. 

Madde G - Şirketin temsili: Şirketf 
nlfıkadar eden ve teahhüt altına koyabi
len her türlü akit ve teahhütlerde un
vanı şirketle birlikte her serik münferi
den imznya mezundur. 

Madde 7 Sirket muamelfitı umumi-
ycsinden mutahassıl safi knr veya zarar
lar iki şerik orasında varı yarıya tnkcim 
olunacaktır. 

rra ıyaka 
Ho tanlı NEŞE 

~a zi n osu ıu 1 a 
"Eski papas nnmiyle Marut" 

Kı~me 1.i sanatlıar 
NiYAZi ERDE~ 

tun ba orke~trası İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenilı:: imzası. 
Bugün 4/6/1942 bin dokuz yüz kırk 

iki senesi Haziran ayının dördüncü Per
şembe günü saat on altı sıralarında 1z
mirde Doktor Hulusi bey caddesinde 
Knrdiçalı han 15 numaralı dairei mnhsu
sasında Türkiye Cüınhuriyeti kanunla
rının bahşettiği salahiyetle vazife gören 
İzmir üçüncü noteri Süreyya Oloayın 
vazifei askeriyeye dfıveti üzerine İzmir 
adliye encümenince ittihaz edilen 
15/1/1942 tarih ve 1 numaralı karara 
milstcniden vekaleten noterlik vazifesi
ni ifaya salahiyettar kılınan ben asağıda 
imzası mevzu Saip Erakman, yanıma ge
len kanuni ehliyet ve vasıfları haiz ol
makla şahadete ehil oldukları görülen 
lzmirde Ac:;ansör 319 numaralı sokak 21 
numarada mukim Sa15.hattin Bozkurt ve 
İzmirde üçüncü Sultaniye ikinci Havai 
sokağında 6 numarada mukim Şahap Be
zen. 

Madde 8 - Şirketin müdd ti 1 Hazi- 13 Kişiden miirckkcp 
ran 942 tarihinden itibarc:-n 1 Haziran (HER AKŞAI\1) 
1947 tarihine kadar devam etmek Nefis mC2c, oğuk içkiler ... 
üzere beş senedir. Bu müddetin hitamın- 1 - 4 (1408) 
dnn üç ny evvel şerikler tarafından bir ~~~ 
ihbar v?k~ olmadıkça müddeti şirket ay- ,~~~J~J.:IOOC' 
nı şeraıt ıle daha bec: sene devnm ede-

cektir. ORA~ lPI GELDi 
Madde 9 - Şerikler arasında bundan . . . . . 

cvve-1 sureti hususiycde akdedilen 20 S Zıraat ekın bıç.ın:e makı~e!erınd~ 
5/942 tarihli ve 6388 numaralı mukave- 8 demet baglmnak ıçm orak ıpı geldı. 
le hükümleri mahfuzdur. S Şükrü Uğur ticarethanesi. 

Taraflar başka bir diyecekleri olmndı- § T E L E F O N - 2893 

ğını beyan ve ifade etmeleri ÜT.erine ben §TLG. ADRESi IZMIR UGUR 
yeminli noter vekili yazılan bu sirket 1 
mukavelenamesini acıkçn ve yüksek Halimağa çarşısı No. 5 l Z M t R 
sesle okudum ve manasını anlattım. Di- S Vagonla tuz, tütün sicimi, sabun, 
ledikleri gibi yazıldığını benim ve şa- S üzüm, incir her türlü sipariş kabul 
bitlerin -ynnında tamamen kabul ve ik- edilir. 
rar eyledikten kendilerine ve şahitlere o-.r~~..,.~~..rJ.>:XY.:iı::ı:cıı::ıc 
imza ettirdikten sonra ben de imza ve 

Nam şahitlerin tarif ve şahadetleriyle 
taayyün eden ehliyeti kanuniyeyi haiz 
bulunan, bir taraftan İzmirde ikinci Ga
ziler mahallesinde Çolak sokağında 41 
numarada mukim Sadık Gürtunca v.c 
diğer taraftan İz.mirde Pazar yeri ma
hallesinde 948 nci sokakta 57 numarada 
mukim Mehmet Reşat Dii§üniirden se
bebi müracaatlarını sorduğumda anlata
cakları gibi tarafımdan resen bir şirket 
mukavelenamesinin yazılmasını istedi
ler. !sim ve adresleri yukanda yazılı şa
hitler yanında müttefikan söze başlıya
rak aşağıdaki şartlar dairesinde bir mu
kavere ::ıkdettiklerini beyan ettiler: 

Madde 1 - Şirketin nev'i kollcktiftir. 
Madde 2 - Şirketin ticaret merkezi 

İzmir ve merkezi muamelatı lzmirdc 
Gaziler caddesinde 1251 nci sokakta 43 
numaradır. 

Madde 3 - Şirketin unvanı: (Kurtu
luş Cam ve şise fabrikası - Sadık Gür
tunca ve ?ı.fuhmct Reşat Düşünür) dür. 

Madde 4 - Şirketin mevzuu, cam ve 
şişe ve camdan mamUl her nevi mevad 
ve eşyanın imal ve bunların ve mevadı 

tasdik ettim. Bin doktız yüz kırk iki se
nesi Haziran ayının dörnüncü Perşembe 
günü 4/G 1942 

Taraflar: İmzalar 
Şahitler:. tmzalnı·ı 

İzmir üçüncü noter vekili Saıp Erak
man resmi mührü ve imzası. 
Umumi No. 7077 Hususi No. 
İşbu mukavele suretinin daire dosya

sında saklı 4 16/942 tarih ve 7077 numa
ralı aslına uygun olduğunu tasdik ede
rim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi Hazi
ran ayının beşinci Cuma günü 5/G/942 

60 kuru luk damga pulu üzerinde 5 
Haziran 942 tarih ve İzmir üçüncü no
terliği resmi mührü ve Saip Erakman 
imzası. 3203 (1416) 

İzmir Memleket Hastane i 
Asabiye Miitchassısı 

Hastalarını her gün öğleden sonrn 
İkinci Beyler sokağındaki muayene-
hanesinde kal-Jl eder.. (1377) 

Lira Cinsi No. Mekü Vakfı 

36 Ev 6 Dıım lııcık Abbas ağn Kurt Mehmetpa a 
sokak 

60 Ev 11 Bornova sehit Mehmet Helvacı H. Hü-
seyin 

81 Ev Morılhnne Piyade oğ]u 
60 Benzin barakası ve 

bili\ Kız.ılçullu Haremeyn muhte-
5 dönüm nrsa remeyn ~ 

48 Dükkan 6 Tuzcu so. Kurt Mehmet P. 
24 Baraka 11 7 Halil Rifat P. Nuri Kemer Hatun 

Yukarda yazılı kiralık akarata açık arttırma müddeti içinde talip zuhur et
mediğinden beş gün müddetle müzayedeleri temdid edilmiştir. ihaleleri 
1 1 /6/942 perşembe günü saat ondadır. Taliplerin vakıflar idaresine müraca-
atarı ilan olunur. 3207 ( 1426) 

ef erdar • • 
Cemal oğlu Mehmet Cemal ile Cemal kızı Kndriyenin Başdurak şubesine 

milli cmlilk sabs hedclinden olan 5 44 lirn 69 kuruş borçlnnnın temini tahsili 
zımnında haczedilen 3 ncü Karnta mnhnllcsinin Halil Rıfat paşa caddesi (Ne
bahat) sokağında kilin 646 ada, 113 pafta, 4 parsel sayıda mukayyet 287 
nunmarntajlı evleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müd
detle müzayedeye çıkanlrnıştır. 

Taliplerin 29 /6/942 pazartesi günü saat 1 S te vilayet idare heyetine mürn-
caatlan ilan olunur. 8 10 12 . 14 3201 (1425) 

ndan: 
Bölükbaşı Ahmet oğlu Ahmedin Baıdurak ıubesine olan ı 33 lira 90 kuruş 

milli cmlil.k satış bedeli borcunun temini tahsili zımnında haczedilen birinci Sü
leymaniye mahallesinin hacı Ali caddesinde kain 49 ada, 20 parsel numarasın· 
da mukayyet 272 eski knpı numaralı evinin 3/4 hissesi tahsili emval knnunu 
hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmı~tır. 

Taliplerin 29 /6/942 pazartesi günü saat 1 S te vilayet idare heyetine mü-
racnntLm ilfin olunur. 8 1 O 12 14 3202 ( 1424) 

İzmir Defterdıwlıjm an : 
ölü avukat Şemsittin varisleri karısı Nevriye, kızları Mesrure, Hadiye ve 

Ncrminin B şdurak ıubesine kazanç vqgisinden olan 225 lira 17 kuru§ borç
larının temini tahsili için haczedilen Ahmet ağa mahnllesinin Meyveter gümrü
ğü sokağında kain 222 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı 8/10 yeni kapı nu
maralı ve 1654 hissede 864 hissesine sahip oldukları yazılınnelerinin tahsili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan kat'i ihalesi zımnında müzayedesi 1 O gün 
daha temdit edilmiştir. 

Taliplerin 18/6/942 pe11cmbe günü saat 15 te vilnyet idare heyetine mü-
racaatlan ilan olunur. 8 1 O 3200 ( 1422) 

Ta sin Nec·bo"'lu Maiazası 
MİMAR KEMALE'J''J'IN CADDESİ 51 No. da 

Yeni getirtmiş olduğum taban mu~runbası, Bursanın ipekli emprimeleri ve 
kazmirlerinin perakende olarak sahldıj;'lllı muhterem miiştcrilerimize ar-
zcderiııı... 1 - 3 (1406) 

TESİRİ 

D KrOR 
AHAÖZKAM 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza
nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenclıancsindc kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357)_ 

NİÇİN 

Yeni T okalon 
Pudras,ını 
KULLAN IVORU M 

~r 

,~il~--~ ... ~ı 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor: 
• Onun blr çok cazip Ye 

yeni renkleri vardır. * O, bütün kullandığım 
pudralardan daha ince 
ve daha harlrtlr. * Ondııkl hakiki çiçeklerin 
nefls kokusuna perestiş 

ediyorum. 
:Jt O, bOtün gün snblt kahr. 

Çünkü terkibinde başltı1 
hiç bir pudnıda bulun
mayan Krema köpUgü 
vardır. * Yağmurlu. rüzgirlı ha
vaya ratmen Yenı To
kalon Pudrası tenimi 
dalma terü taze muha
faza eder. * Eminim ki her ne ba
hasına olursa olsun bun
dan daha iyi bir pudra 
bulmat lmk~ı yoktur. 

KAT'i 
·.~ ... ,e.ı~ TAZE MEYV AL.ARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

• 
,.,. ı~ 
• 1 -

·•. idris Dilshll 
(Q A z·o z L U) 

LIMOıVA TASI 
LPzzeti Hoş ** Jçimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT : FİYATI (60) KURUŞ •• 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiıletinin ruhsatını haizdir .. 



SAPIFE 4 

Yeni Asırın as
keri muhabiri 

yazıyor 

( Baştarab 1 inci Sahifede) 

değer bir mesele teşkil eder. Onun için, 
Sovyetlere yardım maksadiyle, Aagl;ı 
Sakson devletlerinin şimdilik yapabile
cekleri. Almanya ile Alman işgal'nde1<i 
yerl~rde bulunan şehirlere ve harp sa
naviinc havadan hüeum etm~kten iba~ 
rr kalır. 

i ·ıe bu maksatla İngiliz urak!Lrı bn
rnlara zaten ara ~IJ'a gece bombardıman 
hiicumla"ı yapıyor ve kamll sahasın·h 
her iki taraf gündüz keşif ve muhare!>o 
ı.çu~ları yapmaktan geri durrnıyord't. 
F'akat 30 ve 31 mayıs günlerini b<ğlıyan 
mehtaplı gecede, İngilizler'n verdi~i ha· 
berlere göre, bin ve daha ziyade İngilô? 
u~nğının Ren nehri üzerindPki meşhur 
\'e tarihi büyük Kolonya (Köln) <ehriri 
bombardıman etmesi, ve ayni kuvvct lP 
bombardımaru 1 - 2 haziran gecesi Knıp 
fabrikalannın bulundu!ru Essen şehr! 
üzerinde tekrar etmeleri başlı başına 
iineınli bir b5dise olmus ve fakat Al
manların misliyle mukabele olmak üze
re. İngiliz peskopolsluğunun merketl 
olan Canterbury şehriyle Londramn li
manı İps - Wiçi ayrı ayrı gecelerde şid
d0lli surette bombardıman etmeler!ni 
mucin olmu!rtur. Alm~nlar avni 2aman· 
da sekiz aydcn beTi ilk defa Londraya 
bomba attıkları gibi Canterbur:v'yi ye
niden bombaladılar. İngilizler Essen He 
Rurh bö1ge~inin diğer mevki1er:ne Bre
mene ve Dünkerk doklarına taarruz et
tiler. Almanlar, İngilterenin doğu lrıyı
sında Sunderland limanındaki deniz ya
pı tezgahlarını tahrip ettiler. Velha,-ı 1 
bu suretle Almanlarla İngilizler arasın
da yeniden karşılıklı bava düellolsrı 
baslamış olup bunun nasıl ve nerede so
na ereceği belli değ'ldir. 

Çörçil, Alman şehirlerine karşı büyük 
ucak ak:ın1arına devam edileceğini ve 
Amerika uçaklarının yakında İngilizle
rinkine katılmasiyle bu akınların dab:ı 
müthiş olacaklarım söylediği !çin İngiliz 
Alman uçak düellosunun bir müddet da
ha devam edeceği ve bu yüzden bir çok 
İngiliz ve Alman serurlerinin harap ola
caır fakat bunlarla harbin talü deği;
miyeceği <ı.ş:kfu-dır. Anııla Saksonlar 
harbin taliini ancak büyük uçak filola
nnın himaye ve yardımiyle batı Avru
pa sahillerine büyük ordular çıkarm:ık
Ja dei!istirebilir. 
YENİ BİR İNGİLİZ KOMANDOSU
NUN BULONY A SAHİLİNE 
KÜÇÜK BİR AKINI 
Bir müddet evvel İngilizlerin Fransa 

şimal ve batı kıyılariyle her sınıf asker
den mürekkep küçilcük müfrezelerle bas 
kınlar yamnaiia basladıkları malumdur. 
Bu nevi bir küçük baskın deneme.si b!r 
kaç ınin evvel yine Bulonya kumsalında 
yapılmıs ve bir kücük İngiliz komando
su Dt'k kısa bir miiddPt icin Tanııuet kı
yıs;na çıkal'11nu.ştır. İngiliz habcrler'nc> 
göre bu İngiliz baskın müfrezesi vazife
sini yanarak az znyiat]a üssiine dönm~
für. Bununla beraber bu gibi deneme
forin askPr! bakımdan hemen hic bir te
sirleri voktur. 

DOÔU CEPHESİNDE 
Harkof savaŞl bitel! bir baft.ı oldu .. 

Almanlar ne bu bölgedeki zaferlerinde'! 
istifade ettiler ve ne de baska sc>mtJe,
de büyük taarruza gectiler. Umumiyetle 
zannolunuyordu ki Almanlar, bu ilkba
hat'd:ı yerler kurur kurumaz Ru<;ltıra 

son biiviik taarruzlarına girişeceklerd:r. 
Bunu Alman Führeri ~üpheye meydan 
vermiyecck surette ::::öylcmi!'ti. F.:ıkat bu 
taarruz b:r türlü gelmiyor ve 01mıyot" .. 
Bunun sebebini keşfetmek güçtür. Bol
iti Harkof meydan muharebesind~n son
ra yeni ııruplanma için Almanlar vakte 
muhtaç idiler. 

Fakat bu vakit fazlasiyle geçmiştir ve 
germektedir. 

Tabiidir ki bahis mevzuu olan, mih
ver büyük taarruzunun gecikmbş olma
sıdır. Yoksa bu taarruzun nihayet bi" 
gün olacağına ve geleceğine şüphe edi
lemez. Çünkü bunun ak.si Almanya ve 
mihver ic;in bir intihar olur. Alm&nya VP. 

mihver bu harpte n'ha! bir muvaffak!
yeti ancak Rusyaya kat't bir galebe·Je 
göreceği için onlar Rusyaya taarruz
dan vaz geçemezler. O halde bu taarruz 
gelecektir ve yakında beklenen vey::ı 

beklenmiyen bir yerden büyük ölçüd!' 
patlak verecek demektir. Almarıyanın, 
Rusyada taarruz için, Japonların da So,,_ 
yetlere karşı harekete gecmelerini bek
ledrni iht'mali de pek fazla varit olma
mak gerektir. 

Alman ucak filolarının Rus cephesiy
le rrerilerinde artan faaliyeti il~ Alman 
ordularının şurada ve burada cephe dü
zeltmek hareketleri mihver büyük taar
ruzunun fazla gccikmiyeceğini göster
mekted'r. 
ŞİMAL! AFRİKADA 
Mihverin 26 ve 27 haziranda ba<ladı

ğ; veni Libya taarruziyle çıkan muhare
beler hala devam etmektedir.. Mihver 
zırhlı kolları B. Hakemin cenubundan 
dolaşarak Tobrukun cenup dolaylanna 
kadar gelmiş ve batt5 Kaputso istikame
tinde ilrrlemisl0rse de ne Tobruku ve 
ne de Birbakemi alamadıkları g'bi Ak
romnyı 7aotcdC'medik1erinden temeJ..,i.z 
kalmı !ardır. Bu esnada Romel, Avnül
gazale ile Birhakem arasındaki İngiliT 
mayn tarlalarından kestirme bir yol 
acarnk bu suretle Tobruk cenup dof!:usu 
dolaylarındaki mihver zırhlı kuvvetleri
nin geri 'le milvasalelerlni temin ed~bıl
mi~ir. Fakat İngiliz ucaklarivle gcncrol 
Blonk adını ta~1yan yeni kudretli Ame-

BiR ÖLÜM KORKUSU 
---*---

B. Mussoli11i 
halefini 

göstermiş! 
-*

Amerilıalı!ara göre B. 
Mussolini sulhtan 

evvel öleceğini 
söyliyormuf .. 

Vaşington, 7 (AA) Unnyted Presin 
ftalyadan son ayrılan muhabirine göre 
Mussolini bu harp bitmeden öleceğini 
sabit bir fikir haline getirmiş ve bu se
beple vasiyetnamesini tanzim ederek 
Kont Cianoyu halef tayin etmi§tir. Hal
buki ~fus~olini ölürse faşist aleyhtan 
mareşal Badogliyonun iktidarı ele ala
cağına şüphe yok gibidir. 

---o---
ARJANTİN 
GEMİLER YAPACAK 
Boynes Ayres, 7 (A.A) - Hükümet 

yeniden ticaret ve bilhru:~a sarnıç gemisi 
inşası için meclisten tahsisat istemiş
tir. 

----~ ...... ----
8 . " " ırn anya ge-
riye alınacak 

---*---
AMERiKA ÇINE YARDIMINI 

ARTTIRACAK 
-*-

Londra, 7 (AA) - Taymis gazetesi 
Basmakalesinde diyor ki: 

<Birleşik devletlerle Çin hilkümeti 
arasında imzalanan kiralama ve ödünç 
verme mukavelesi vesikaya dayanan bir 
grantidir. Çine yapılan yardım daha zi
yade artacaktır. !kinci bir teminat ta 
Hindistanda bulunan Amerikan ordusu
dur. Bu ordu Burma bölgesini tekrar ele 
geçirecektir. ____ ,.....,._......., ___ _ 

INGILIZ AKINLARI 
-*-(Baştarbb 1 inci Sahifede) 

ba atmışbr. Çıkanlan yangınlar tayya
relerin avdetine kadar devam etmjştir. 

Bu hareketlerden 9 bomba ve 2 avcı 
tayyq,remiz dönmemiştir. 

ALMAN TEBLte:t 
Berlin, 7 (A.A) - Resmi tebliğ: 
İngiliz bava kuvvetlrri dün gece Em

den şehrine hücum etmiştir. Sivil halk 
arasında kayıplar vardır Bilhassa bina
\ıırda basar olmuştur. 6 düşman uçağı 
düı::ürülmüştür. 

DlôER lNGtLlZ HÜCUMLARI 
Londra, 7 (A.A) _Av ve bombardı

man filolarımız Lohovr, Abvil ve Ber
gene şiddetli bir akıp yapmışlardır. Bir 
çok Sbilfayer ve Harikenler, Norman
diyada Alman kamplarını bava meydan
larını ve binaları bombalamışlardır. !ki 
tayyar':'.l'miz dönmemiştir. 

Londra, 7 (A.A) - Keşif uçaklan ta
rafından alınan fotograflar 30 MayL'ta 
bin bomba uçağı tarafından yapılan 
akından sonra Kolonyada biç bir yerin 
sajilam kalmadı~ını tesbit etmektedir. 

AFRiKALILAR DA 
lSTIRAK F.DECEK 
Vaşington, 7 (A A) - General Arnol

dun. demeçine göre Almanyaya yapıla
cak hava l:ücumlarına Amerikan hnva
cılarından en az dört yüz bin ki§i işti
rak edecektir. 

~İNOPTA 
ilıi zelzele oldu •• 

Sinop, 7 (Hu.msi) - İki yer sarsın
tısı olmuştur. Hasar yoktur. 

rikan tankları Alman zırhlı kuvvetleri
ni yalnız önlemekle kalmıyarak ay:ıi 
zamanda şimal, doğu ve cenuptan <la 
sarml'lardır. Bu vaziyette mihver zırhlı 
ve piyade tümenler', İngiliz kuvvetleri 
ve müstahkem mevzileri arasında ve 
icinde kalarak, yanlan tehlikede, uzun 
bir koridor teşkil etmiş bulunuyorlar. 

Romel ordusu bu durumda sağ yan 
ve gerisini tehdit eden Birbakem ile sol 
yan ve geri,'ndeki aynülgazale, Ak:ronıa 
ve Eladem İngiliz istinat noktalarım ele 
~eçiremediği takdirde fena bir va•Jyete 
düşeceği aşikardır. Neticeyi anlamak 
)çin b'r iki gün daha beklemek icap et
mektedir. 

UZAKDOÖUDA 
Japonlar uzak do~uda Daç Rarbou~. 

Sidney, Asor ve Madagaskarda bav3-
dan ve denizden baskın teşebbilslerincle 
bulunmakla beraber bilhass<> Çinde şid
detli ve kat'i ileri hareketlerine devam 
ediyorlar. Muhtelif Japon orduları ba
tıdan yani Birmanya tarafınılan olduiiu 
~'bi cenuptan, cenup doğudan ve do~u
dan Çunking istikametinde muharebeler 
ka>.anarak yürümektedirler. Can - Kay 
Şek ordularının uçağı yok gibidir. Top
<"U~u da pek, azdtr. Ayni zamandö onu!', 
Ruzyadan maada, hariçle bütiin irtib~tı 
kesilmiştir. Rusyanın şu sırada ona çok 
~eyler vermesi beklenemez. 

O halde onun nihayet alab'lece~i şey
ler Hind.istandan uçakla Çunkingte11 
naklolunabilecek pek mahdut irsalat> 
inhi~ar ebni~tir. Bu vaziyette Japonla
rın iki üç ayda Çunking milli Çin hii
kümetini ortadan kaldırarak Cini tama
mi:vle itaata ulı,.' -an dabil'ne gir
miş bulunuyor. 
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l1zak doğu savaşı 
---*·---

Bir Japon 
denizaltısı 
daha battı 

----*·----
JAPONLAR Ç NDE BiN DEFA 
ZEHiRLi GAZ KIJLLANDILAR 

-*-Sidney, 7 (A.A) - Uçaklarımız bir 
düşman denizaltısı daha tahrip etmişler
dir. Bu suretle Avustralya kesiminde 
son günlerde batırılan Japon denizaltı
larının sayısı sekize çıkmı~tr. 

JAPONLAR ZEHiRLi GAZ 
KULLANIYORLAR 
Vaşington, 7 (AA) - Çungking 

radyosunun bildirdjğine göre Japonlar 
beş senedenberi devam eden harpte Çin 
şehirleri ve asker1eri üzerine bin defn 
zehirli gaz atmışlardır. Gazlardan ko
runma tedbirlerini almıyan Çinliler bu 
barbarca taarruzlardan çok zararlar gör
mü,ledir. 

Radyo, Japonların Hindistan ve Avus 
tralyaya taarruz]annda bu şekiJde hare
ket edecekleri kanaatini göstermekte
dir. 

Ç!N JAPON BOCUŞMASI 
Tokyo, 7 (A.A) - Nansangın cenubu

na teveccüh eden japon kuvvetleri iler
lemektedirler bunlar Tunkiyangı zaptet
mek üzeredir. japon kuvvetleri 40.000 
kişilik 78 nci Çin ordusunu harbe getir
meğe icbar etmiştir. ------- ........ ----Fransızlar Rıısyaya 
bir lejyon daha 
'1Önderecelılermiş .. 
Vişi, 7 (A.A) - Pariste öldürillen B. 

Klemanın gazetesi Kri Dö Pöpl Rusyada 
harp etmek için yeni bir lejyon daha 
kurulmak üzere olduiıunu haber veri
yor. Bu suretle genç Fransızlar öldürü
len arkadıışlarının intikamını alacaklar, 
Fransanın şerefini koruyacal<lardır. 

~~~-, ...... -. ...... ~~--
JAPONLARLA HAR~ 

-*-
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

Uçak gemilerimizden biri isabet al
mıştır. Bir mikdar uçağımız kay1ptır. 
!n.,an kayıbı hafiftir. 

Bu çevrede bulunan ordu, donanma ve 
deniz kuvvetimizin memleketlerine tak
dim ettikleri bl8nco simdilik budur.> 

Pearl Harbur, 7 (AA) - Amirallık 
bildiriyor: 

Midvay adasına yapılan japon deniz 
hareketl<?'ri esnasında en az on üç ve 
belki on beş japon harp gemisi ve tasıtı 
batırılmış veya hasara uğratılmı~tır. De
niz muharebesi hala devam ediyor. 

Amiral Nimitz Pearl Harburun inti
kamı alındığını bildirmiştir. Bu miinase-
1,et\e Amiral tarafından Midvay müda
filrrine ve deniz kuvvetlerine sil<ih ar
kadJ~larının hayranlır,ı bildirilmiş ve 
h<lrbin bir cc:-h<?nnem olduğunu dü~ana 
~östermei!e devam edileceği inancı be
lirtilmi"tir. 

JAPONLAR GER! ÇEKILlYOR 
Vaşinırton, 7 (A.A) - Amiral Nimit

zin t .. b!iğinde deniliyor ki: 
cMidvay adasına taarruz eden japon 

gemilerinin bi\Jil geri çekildiği •anılıyor. 
iaponların uğradıkları basar Amerikan 
kuvvetlerinin uğradık1an hasarla kıvas 
kabul etmiyecek derecededir. Gelen İıa
hl"r1ere göre düc;-mana verdirilen hasarın 
cok büyük olduJlu, uçak gemisi. zırhlı, 
kruvazör ve taşıt sınıflarından ht'r birin
den bir çok geminin tahrip edildi;;i on
laşılmaktadır Simdiye kadar miinafaa
nın ağırlığı deniz ve hava kuvvetlerimiz 
tarnfından yüklenmiştir. Bunlar diine 
kadar basardıkları muvaffakıyetlrre ye
ni ve parlak bir safha daha il5ve et
mi~1crdlr. Daha evvel bir hava taarruzu 
ile hasara uğratılan bir jap0n ucak gemi
!'\İ denizaltılarımızdan biri tarafından att
lan üç torpile hedef olmuştur. 
Şimdiye kadar paraşütle inen veyahut 

kauçuktan küçük deniz vasıtaları için
de su yüzünde kalan kuvvetlere karsı 
havadan mitralyöz ateşi açıldığı bir çok 
defalar haber verilmi•tir. 

V AZtYETE AMERlKALILAR 
HAKtM 
Japon bozgununun çok önemli olduihı

nu söylemek için henüz pek erkendir. 
Fakat Birle<ik Amerikanın Midvay çev
resinde hakimiyeti muhafaza ettiği söy
lenebilir. Dü manın geri çekilmekte ol
duğu sanılıyor. Fakat biz mücadeleye 
devam edivoruz.> 

JAPONLAR ASKER 
CIKARA.CAKTI 
Tebliğin taarruz eden deniz kuvvet

lerinin refakatinde taşıt gemilerinjn de 
bulunduğunu bildirmesi mtitearrızların 
Midvay adasmı ele ııeçirmek nivetlerini 
ve böyl..ce Pasifikteki son seddi teşkil 
eden duvarı ortadan kaldırmak tasavvur
larını ı.•bat etmektedir 

JAPON DONANMASININ 
DURUMU 

• 

Londra, 7 (A.A) - .Midvay harbinden 
evvel japon bayriyesinin kayıpları 2 
zırhlı ve 2 kruvazördilr 2 uçak gemi
sinden ve 20 muhripten ibaretti. 

Japon bahriyesinin 10 zırhlısi vardı. 
40 bin tonil5toluk müteaddit gemi inşa 
halinde idi. japon uçak gemilerinin ba
kikl adedi bilinmemekle beraber, harbe 
girerken japon donanmasının en az 9 
uçak gemisi bulunduğu tahmin edilmek
tedir. Birinci sınıf kruvazör adedi 12 idi 
ve 4 - 5 kruvazörde inşa halinde bulu
nuyordu. !kinci sınıf kruvazör 20 kadar
dı ve bir çok muhrip inşa halinde bulu
nuyordu 

FiNLERiN DURUMU 
---*---

B. ''Hitler ,, 
Finlerden 
ne istedi? 

-*
Amerilıa Finlerin Al· 

maUJlaya lıarşı vaziye· 
tini dilılıatle talıip 

ediyor .. 
Va,ington, 7 (A.A) - Hariciye na

zın B. Hul dünkü gazeteciler toplantı
sında şu demeci yapmıştır: 

c - Birleşik Amerika, Hitlerin Fin
landiyaya yaphğı ziyaret üzerine bu 
memleket durumunun gelişimini dikkat 
le tak.ip etmektedir. Führerin ziyareti 
Finlandiyayı aakeri harekata daha tesir· 
li bir surette yardım zorunda bırakmak 
için yapılmış bir te,ebbüstür. Bu ziya
retin Finlandiya - Almanya aTasında biT 
leşmiş milletlere karşı olan iş birliğinde 
önemli bir netice hasıl edip etmediğini 
anlamak için durumu dikkatle takip edi-
yonız.> ------·----
Prag~a yeni 

idamlar yapıldı 
---*----

iKi KADIN VE ON Bil~ ERKEK 

,,Gazi" Koşusu dün yapıldı 

''Çoban kızı,, birinci ''De
nıet,, ikinci geldiler 

Milli Şefimiz yiilıselı huzıırlariyle lıoşıılara şe
ref verdiler· Yarışlar çolı heyecanlı oldu. .. 

Ankara, 7 (A.A) - Milli Şef İsmet kan İngiliz atlara mahsus Eti koşusu !dl. 
İnönünün buzurlariyle şereflenen bu- bu yarışta birinciliği Ali Saidin Roman; 
gilnkü (dünkü) koşular çok heyecanlı sı, ikinciliği Ahmet Atmanın özdeaıirl 
olmuştur Binlerce seyirci k~uları takip kazanmıştır. 
etmiştir. Gaynan 6 lira 25, plliseler 6 llia 60 Jı:u· 

GAZ! KOŞUSU ruş ve 4 lira vermiştir. 
Bugün, mevsimin en mühim koşusunu UÇUNCU KOŞU 

teşkil eden Gazi k.işusu da yapılmıştır. 3 ncü koşu Gazi koşusu olup 3 yaşrıı-
Bu koşuya 12 at yazılmış ve hepsi de daki yerli saf kan İngiliz dişi ve erkek 
koşmuştur. taylara mahsustu. Bu koşuda yukarıda 

Buket Gongadin ilk hamlede gruptan da bildirdğim gibi birinciliği Salih Te
ayrılmışlar ve uzun bir mesafeye kadar melin Çoban kızı, ikinciliği Fehmi Sinl
ayrı ve önde koşmuşlardır, fakat doğru sar oğlunun Demeti kazanmıştır. 
yol bittikten sonra vaziyet değişmiştir. Gaynan 21 lira, plaseler 4 lira 80 ku
Bununla beraber,, son iki yüz metreye ruş, iki lira 55 kuruş ve 13 lira 20 kuruş 
kadar vaziyetten her hangi bir hayvan getirmiştir. 
hakkında bir kanaat belirmiş değildi. DôRDüNCO KOŞU 
Nihayet bu sırada Demet ve Çoban kızı Dördüncü koşu 2 yaşındaki yerli srf 
ilerlemişler ve Çoban kızı birinciliği al- kan İngiliz taylarına mahsus cbirincİ 
mağa muvaffak olmuştur. İnönü> koşusu idi. Bu yarışta birinciliği 

BUUNCt KOŞU Sait Salihin Hilmayllnu, ikinciliği Sual 
Diğer koşuların tafsilatı şudur: Kara Osmanın Bilosu kazanmıştır. 
Birinci koşu üç yaşındaki saf kan yerli BE$1NC1 KOŞU 

İngiliz erkek ve dişi atlara mahsus Çan- Beşinci koşu 4 yaş ve daha yukarı 
kaya koşusu idi. Bu koşuda Can birinci yaştaki Arap at ve kısraklarına mahsu& 
olmuş, Suat Kara Osmanın Hızırı da cÇöb koşusu idi Bunda birinciliği ts-DAHA ASiLDi ik'.nci ge~miştir. G~ynan 25 lira 25 kuruş, mail Hakkı Tekçenin Sonası, ikinciliği 
plase 3 lıra 35, 1 lıra 55 ve 2 lira 55 ku- Nuri Tomenin Ceylll.n teki k=ıştır· --*-- ruş vermiştir MüŞTEREK BAHS 

Bren, 7 (A.A) - Ofi: • lKtNCt KOŞU İkinci ve üçüncü koşular arasındaki 
Prağdan bildirildiğine göre devlet ı !kinci koşu dört ve daha yukarı saf müşterek bahs 124 lira vermiştir. 

mahkemesi ikisi kadın olmak üzere 13 ""°""°""°""'""'""'""'""'""'""'""'"""""""""""><::><:::><:::><:::>-<:>-<:><::><::><::y;y;y;""'""'""':::. 
kişiyi dün idama mahkfun etmşitir. 
Bunların arasında hükümetin bir ik- ! 

füat müşaviriyle bir devlet mühendisi 
bir sanayici, bir eczacı, bir de gazeteci 
vardır. 

Mabkömlardan altısı Haydrihe yapı
lan suikasti doğru bulmaktan, geri ka
lan yedisi de sil5.b taşımaktan suçludur 
Mahkfunlar asılmış, mülklerine el kon
muştur. 

Makin eve 
., erilirken 

!Z&Btllrl 

INGILIZ HAVA NAZIRLI· 
GININ TEBLICI 

Londra, 7 (A.A) - İngiliz bava Na
zırlığının tebliği: 

Bomba uçaklarımızdan mürekkep 
kuvvetli bir teşkil Paı.ar gecesi Emd0n 
limanına hücum etmiştir. Hava çok gü
zeldi çıkarılan büyük yangınlar uçak
larımız bedefden uzaklaşırken hala de
vam ediyordu. Hollandadaki düşman ha. 
va meydanlan da dün gece bomba ser
visine men.ıı;up uçaklarımız tarafından 
bombardıman edilmiştir. 4 bomba ve 
bir av uçağımız bu hareketlerden dön
memiştir. 

Kahire, 7 (A.A) - 6 Haziran gecesi 
av ve bomba uçaklarımız Sirenaik mu
harclıe bölgesinde bareketle-r yapan 
düşman keşif ve iaşe kollarına sürekli 
ağır hücumlarda bulunmuştur. Bizim 
için az kayıplarla neticelenen toplu ha
rekat esnasında bir çok düşman taşıtı 
tahrip edilmiş ve hnsara uğratılmıştır. 
3 Messerşmit 109 düşürülmüştür. Cuma 
günü Martuba ve Derne iniş meydan
ları.na yeniden hücum edilmiştir. Bomba 
uçaklarııruz Napoli limanını ve liman
daki gemileri bombalamıştır. Dün sabah 
düşman uçakları Malta üzerinde faali
yette bulunmuştur. Avcı1arımız iki 
Yünkers 88 ve iki Junkers 201 düşür
milştür. Bu bareketlerdenn üç uçağı
mız dönmemi;tir. 

TAYMıS GAZETESiNiN 4SKE· 
RI YAZ~RI BiLDiRiYOR 

Londra, 7 (AA) - Times gazetesinin 
askeri yazarı başka noktalarda bildiril
meğe değer bir şey olmamıştır cümlesi 
bu çok hareketli muharebede pek sık 
kullanılabilecek bir cümle değildir. Bu
nunla beraber yorgunluk ve yeniden to
parlanma zarureti dolayısiyle son muha
rebelerde duraklama safhaları görül
müştilr. Fazla sıcaklar yüzünden bu du
raklamalara yeniden başvurulması da 
mümkündür. :::>üşmanın daha evvel kur
mağa muvaffak olduğu köprü başında 
tam bir ml\ğlubiyete uğraması muhte
meldir. Fakat bu köprü başı bugiln o 
kadar kuvvetlidir ki cepheden yapılacak 
bir hücumun kat'i bir netice vermemesi 
mUmkündilr. Lakin düşmanı buradan 
derllal tardetmek mümkün olmasa bile 
bu bal onun uzun müddet tutunabilece
ği manasına gelmez meğerki düşmanın 
çok fazla ihtiyat kuvveti bulunsun, bu 
itibarla düşmanın takip edeceği en doğ
ru yol çekilmekten ibarettir. Bununla 
beraber Rommel kendi usulünü tatbik 
ederek mulıanbeye devam etmektedir. 
Unutmamalı ki Rommel vaktiyle de fe
na bir duruma düştükten sonra fazla 
kayıp vermeden sıyrılıp çeltilmeğe mu
vaffak olmuştur. 

ZELAHDADA 
HAVA TALİMLERİ 
Vellington, 7 (A.A) - Yeni Zelanda 

Başvekili, Zelanda bükümetinin de bava 
talimleri müddetinin 945 senesine kadar 
uzat.ılınasını kabul ettiğini bildi~ür. 

Etimesutta hava şenliği 

Yeni fabrikada yapılan 
ilk uçağımız dün uçtu 

Genç tayyarecilerimizin gösterileri 
talıdirle lıa rşdandı. .. 

Ankara, 7 (AA) - Türk hava ku
rumunun sekizinci kurultayı münasebe~ 

tiyle bugün (dün) Eti mesut tayyare 
meydanında hava şenlikleri yapılmış

tır. Saat onda istiklal marşile açılan bu 
şenliklerde başvekil doktor Refik Say
dam adına milli müdafaa vekili yanında 
hava müsteşarı ve hava 1'.uTumu başkanı 

Şükrü Koçak olduğu halde bulunmuş, 
genç havaclıan teftiş etmiş. bunu taki
ben Etim~!'lut fabrikasında yapılan ilk 
uçak alkışlar arasında havalanmıştır. 

Vekillerle mebusların ve pek kalaba• 
lık bir halk kütlesinin büyük bir alaka 
ile takip ettiği bu şenkliklerde gen~ 
pl8.nörcü1erirnizin akTopatik gösterücrı 
bilhassa dikkati çekmiştir. 

Galatasaraylılar Admi
raya nLağliip oldular 

Maçı o · 3 "Viyanaıı talıım lıazandr... 
lstanbul, 7 (Hususi) - Takviyeli 

Admira takımı üçüncü ve sonuncu ma
çını bugün (dün) Kadıköy stadında 
Galatasaraylılarla yapmıştır. 10000 den 
fazla seyirci önünde yapılan bu maç çok 
heyecanlı olmuştur. 

BIRıNCi DEVRE 
Takviyeli Adimra, ilk iki maçtaki 

kadrosunu aynen muhafa etmiştir. 
ilk anlarda kendi,üni göstermiş olan 

Galatasaraylılar ba•kı'1nı Admiralıl<ır 
onuncu dakikada kaldırmışlar ve 15 nci 
dakikada vaziyete hilkim bir duruma 
geçmişlerdir. 

Bundan sonra Galatasaray müdafaa
da zorluk çekmeğe başlamış ve 16 nci 
dakikada Galatasaray aleyhine bir kor
ner olmuştur. Galatasaraylılar 25 nci da 
kikada kendilerini toplamağa muvaffak 
olmuşlarsa da 3 1 nci dakikada Adimra
nın ilk golünü yapmasına mani olama-

AM.:RIKAN HAZIRLICI 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

• - Amerika tezgithlan gelecek sene 
İogilterenin harp başladığı zaman elin
de bulunun ticaret lilosunun tonajuıdan 
daha yüksek bir tonajda gemi yapmış 

olacaktır.• 
Vickery Amerikan tezg5.blarının is

tibsalindekl hızı şu ifade ile belirtmiş ve 
hülasa etmiştir: 

• - Amerikan uçaklarının Koray de
niz muharebesinde attıkları bombala•
dan baw:ı Pearl Harbour hücumundan 
sonra tezgilba konmuş vapurlarla nakle
dilmiştir. Amerikan tczgilhları gelecek 
yıl yirmi milyon ton gemiyi hizmete ko
yacak kab!liyettedir. Geçen ay yirmi va
pur teslim ettik. Bunlar romorkör de
ğil, çok büyük vapurlardı ve baciırJeri 
tonajı 632 bin tona yükseliyordu. Bu bir 
dünya rekorudur. Eylül ayında günde 
üç, son kanunda ise dört vapur denize 
indireceğiz .. • 
GEMİLERE TAYFA YAZILIYOR 
Vaşington, 7 (A.A) - Yeni kurulan 

tayfa yazma komisyonu, Amerika t'ca
ret gemilerine mürettebat ya•.mağa Arı
zasız olarak devam etmektc<lir. Komis
yon diğer alakadar milletler mümessil
leriyle işbirliği yaparak vazifesini ba
oarmaktadır. 

mışlar ve devre bu ıekilde 1-0 misafu 
takımın ga}ebesiyle bitmiştir 

!KiNCi DEVRE 
ikinci devre birincinin aynen deva

mından ibaret olmuş ve 1 O uncu da ki .. 
kada Galatasaray h8.kimiyeti yine Admi 
raya bırakmıştıT. Akıncı oyunlan ha) .. 
kın takdirini kazanan Viyanalılar 1 7 
nci dakikada bir gol daha yapmışla•, 
fakat bu ofsayd addolunmuştur. 2 7 ncl 
dakikada Ga1atasarayhlar oyunun seyri
ni değiştirebHecek güzel bir gol fırsatını 
kabetmişler ve 29uncu dakikada Admi
ra ikinci golünü, 42 nci dakikada 3 neft 
ı:rolünü yapmış ve oyun 3-0 misafir ta .. 
kım lehine neticelenmiştir 

FENER - GALATASARAY 
Adimra maçından evvel yapılan Fe

nerbahçe - Galatasaray B. takımlan 
araoındaki futbol maçı 1-2 Fenerliler 
lehinde bitmiştir. 

RUSYA HARPLERi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

RUS TEBLICI 
Moskova, 7 (AA) - Tebliğ: 6 ı;a

ziranda mevzii savaşlar olmuş, hafif ha• 
va faaliyeti kaydedilmiıtir. 

FiN TEBLICI 
Helsinki, 7 (AA) - Fin tebliği: 
Karelide düşman kuvvetleri bomba• 

dıman edilmiş ve düşmana kayıplaT ver .. 
dirilmiştİT. Dün akamete uğratılan bi:r 
taaTruzdan sonra Ruslar muharebe mey .. 
danında 20 ölü bırakmışlardır. Fin top
çusu, diğer bir kesimde taarruza hazır .. 
lanan düşman kuvvetlerini dağıtmıştır. 
Diğer kesimlerde daha ziyade keşif fa
aliyetleri olmu,tur. 

Finlandiya körfezinin doğusunda g&
rülen düşman uçaklan Helsinki ve diğer 
bazı şehirlerde tehlike işareti verilmeoi
ni mucip olmuştur. 

Saohide cereyan eden muvaffakıyetli 
muharebelerde Fin tayyareleri 6 dilr 
man uc<ağı düşürmüştür. 

---o---
isveçte 22 bin Fin 
Cocıığu var .. 
Stokholm, 7 (AA) - FinlandiyadaD 

bir vapurla 59~ Fin çoğucu daha lsveço 
getirilmiştir. İsveçte bakılmakta bulu: 
nan Fin çocuklarının yekOnu 22 bJııı 
bulmaktadır. 
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