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Jı mle 

ilizlere göre d rum 
ordu arı iler eye 

TALY1N ZARARLARI 
---·*·---

B · r ı~ruvazö 
rün battığı 
n uhakkak 

-*-s·r zırhlı ve IJJr Jıruva-

ofa doğru ___ ... ,.._ __ _ 
Don • Vo1ga arasın· 
daki Mihver kuv· 

vet1eri imha ediliyor 

Merlıezde bir demfıeyo
fu lıesildl. 17 günde Sta• 

lingradda ı2 mihver 
tümeni yoJı edildL 

Londra, 6 (Radyo) -Mo.skova radyo
•unun verdiği habere göre Sovyet taar
ruzu Smolensk mıntakasuıa kadar uzan. 
m~tır. 

e 
uza 1 

1 

eva e 
eı•i 

ıyor •• zörle Napoll limanı da 
ağır hasara uğradı .. 
Londra. 6 (A.A) - Kahireden res

men bildirildiğine göre müttefik keşif 
uçaklannın Napoli üzerinde aldıklan 
fotoğraflar geçen gün Amerikan uc;akla
nnın bu limana yaptıkları hücumlarda 

ROSTOFA DOCRU 
Londra. 6 (Radyo) - Kın1 ordu Ros

tofa karşı önemli bir tehdit teşkil eden 
bir harekette bulunmaktadır. Kalaç U. 

(Sonu Sahife 4. Sütun 3 te) 
;ı ı er·1 a ft_-ra 

memlel et e ·n -

----*----
lnµ;ilizler h·r·ız top· 

rak bırat< tıiar 
-*-

(Sonu Sahire 4, Sütun 2 de) 

de ne arıyor? Müttefifl huvuetleri Ta· --* burlJaya hakim tepeler· 
AMERiKAN iMALA Ti ____ * ___ _ 

Sovyetlere göre vaziyet 
·Amerilıa yeni ham mad· de toplan 1 ve cenupta 

•. bir geçidi zaptetti-
49 hin uçak, 32 bin 

tank, 17 bio top 
ne ){ ezd e ft. ~ tah • AL 'ıtANL~RA GORE 

kimli yer alındı Heryerde 
de menbaları, strGte!.ıJı Londra, 6 (A.A) - Şimal Afrikad ki 
mıntaJıaJar, polififı U.S• m· t fkler karargahın n tebliği: Tabur
tU.n ler aramahCadır •• b dıı § ddetli savalar devam ediyor. 

Di' sınan kuvvetlerinin taarruzlarını pi
ke uçaJtJan d8lt iri~ Ban Mihver 
p yade b"rlikleri Taburbaya girmi! '!.er
dır. Şimal kesimindeki harekatta dfüı
man 33 tank kaybetmiştir. 

·-
Vaşington, 6 (A.A) - Amerikan is

tihbarat bürosu _tar.tın~~ istih
s&lltihın iiliŞı 'lı8fdüiiCIA ne ı en ra- us liucum-9m"'9de ~- <ve B Arii-

b standa, Şap denizi sahilleımdc Arne-
r kanın gitgide kti adi ve siyasi nüfuz 
ı ":Y da etmeğe ba lad ğı her ün teker
rilr eden hldiselerle anl ılm kt.adır. 
'.Ame ikanın Arabistanda, Lübnanda, 
E:.ıriyede ne işi vardır? Ev r coğrafya 
ır.efhumlan balrunındnn is mütalaa 
edilecek olursa bunlarn bir Amerikan 
ı:~abeti demek Jawn gelecekfü? 

Amerika nerede? Suriye, Lübnan, 
Suudi Arabistan nerede? Fakat artık 
:Amerika mefhwnu bir co~ra.fya mefhu
ır:u değildir. Onu bir coğrafya meflıu
ır u sanmak bu muazzam maliye, sana
,-: cihazın nnl Tıımak idrak etmem ı: 
o'ur. 

Amerıka) ı cihan Umul bir SdJlay. ' 
ınaliye mefhumu olarak mütalaa etme
lidir. Geçen Büyük harbe kadar bir 
CI: ğrafya meflıumu olan Biılesik Ame
nka, bUyilk harpten sonra evvela orta 
Te cenup Ameril alarmı kend' meflıumu 
i<;:ine soktu, pa fiki, uzak şarkı ve ni
hayet bUtiln dünyayı kaplndı. Artık 
~ylece cihnnsUn ul bir m::ıkinc halinde 
l,lemektedir. 

Bu harp b ql dığı zamandan beri 
i'roerikanın bu dUnya Uzerinde siyas! 
~keri ve ekon mik yeni faaliyetleri 
iöze çarpma w a bncıladı. Bunların sebep
lerini kısaca hü a etmek mUmkündür: 

l - Amerikaı: n harbe girmesi dola
~yle kaybett" ham maddeleri teda
rik edecek sahalar elde etmek. 

<Sonu Sahife Z. Sütun 6 da) -

(Sonu ~nhife 4, Sütun 1 de) 

porlara göre 194.2 senesi başından bu 
enenin sonuna kadar Amerikan fabri
kalarında 49 bin harp uçağı, 32 bin tank 

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

« YENi ASIR)) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

Daha evvel takviye alan 
Tun us harbini kazanır 

llu yada Alınan sPvk ve idar~si gevşemedi 

Stallngread cenap batısında oe meıeJrez cephe
sinde fiddetH Alman lıümrnkll'ı piisfıiPtöl· 

dil 11e Derlendi-
Moakova. 6 (A.A) - Remıt teblif mUftur. 

ları kırıldı 
Stalingradın cenup bahsında Ye merkez Diğer bir kellİlnde bet Alman tankı 
cephesinde tiddetli Alman hücumlan t&hrip edilmiıtir. Yine Stalingradın ce- Volga • Don arasındalıl 
olduğunu Ye bunlann püaJdhtiildüiüaıi nup bmamda AJma.n tank tqkiJ1eri ta- mihver lııtaları fla11a 
bildirmektedir. rafından yapılan bir hareket püskürtül-

MoskoYa. 6 (A.A) - öi1e Gzeıi müt •e 17 tank kullanılmaz bir hale se- yola ile iafe ediliyor .. 
ne,rolunan Sovyet tebliği: t:irilmİftİr. Bir kıtamız biT piyade tabu- Berlin, 6 (A.A) - Resmi tebliğ: 

S ilk lı:.lnunda btalanmız Stalinsnd nınu yok etmiftir. Doğu Kafkas ve Terekte muharebeler 
bölge.inde ve merkezde taarnızlarma MERKEZ CEPHF.SlNDE şiddetli savaşlar halinde devam etml§ 
eYYelce bildirilen iltikametlercle deYUD Merltezde bir baba çevrilmif ve bu- ve diişman pUskUrtUlmilştür. Bir çok 
etnü,lerdir. ndald dilpnan ,ok edilmiftir. 12 Al- malzeme ve 1600 esir alınmıştır. Alçak-

ST AUNCRAD HAREKATI man uçaiı düıürillmGıtür. .Bqka bir yer tan uçan uçaklarımız 12 dü~man uçaiı· 
Moakon. 6 (A.A) - öile lzeri Def de 2 tabur dilfman hir kartı hücumda m tahrip etmiştir. 

rolunan SoyYet tebliii.ne ektirı (Sonu Sahife z. Sütun 6 da) (Sonu Sahife 4, Sütun Z de) 

Rusya ve Afrilıa haJCAfePlne ·--ı •ır •-.... _ Stalinsradın cenup babunda ıataı.n- -------------------------
... .......... /11 UUH..,. mız dil.şmana biicmnlanna dnam etmq J H • .. d • k • 

Rusların muvkffak olan şimal Kafkas gensini kesmekti. ,,. dütınandan bir miktar em•• mühim apon &rlCJye OUZtrl tyor l: 
mahallt k~şı taarruzlarından sonra ev- Gerçi Kafkasyada savaşan mllıver or- mat alınmıtbr. 
~e1A Stalıngrad . dolaylarında ve sonra dulan için, Kuban ve Tamana çekilerek 18 Blokhavz ahnmlflu. Diler bir baJ. 
oa merkezde RJev-Toropez kesimlerin- Kerç boğazı üzerinden K.ınmla trti'bat gede 2000 den fazla Alman )'Ok edilnüf 
de bUyilk taarruzlara giriştikleri mal\un (Sonu Sahife 3. Sütun ı de) l <t top ve <t6 havan topu tahrip olu.-
dur. Rus başkumandanlığının bu taar- --------------·--------------

ne kadar? nızlarla, cenupta takip ettiği birinci 
maksat Stalingradda, Volga ile Don 
arasında ve Don kavsinde bulunan Al
man ,.e mihver ordularını, yan ve geri
lerden, sararak çevirmek ve parçalara 
ayırarak imha etmekti. Ondan sonra, 
Rostaf - Harkof hedeflerine süratle yU
rilyerek buralannı zaptetmek ve neti
cede Kafkasyadaki mihver ordusunun 

Japon kayıpları 

Dindlstanda bir 
yer bombalandı 

Gana 11e Bunada Japonlara fıarıı taarPaz de
llClftl edlyol'. Dentzde bir Japon fUotUla• 

sına Jdicllm edUdL • 
Vaşington, 6 (A.A) - Guadelkanar- yıplannın 250 bin olduğu baklanda ec

da pike uçaklarımız adanın 150 mil şi- nebi kaynaklardan verilen haberi yalaA
mal batısında hafif gemilerden milteşek- lamıştır. 
kil bir filotillaya taarruz etmişlerdir. -------------
Taarruzun neticesi mal\lm değildir. 

M'OTrF1KLER1N TEBLtCt 
Melburn. 6 (A.A) - Tebliğ: Guna-

1nn şimal batısında Bunada keşif kuv
vetleri arasında çarpışmalar olmu!;tur. 
Kıtalanmız d~anın tuttuğu müdafaa • • • • • • • • • • • • 
mevzilerine taarruzlarına devam etmiş-
lerdir. Tun 

Koryenk hava meydanına elli ton 
s harple

rinde durum bomba atılmıştır. Timorun şimal batı
sında bir düşman ~e gemisi bombalan
mıştır. Hücumun neticesi milşahade 
olunmamıştır. Kahire, 6 (A.A) - Fu ndyosu-

Yeni Delhi, 6 (A.A) - Japon bomba nun bıldirdiğine göre Cedeyda •Tabu
uçaklan Şitagonga bölgesine hilcum et- ra _ Matör üçkeninde şiddetli bir muha
miştir. japonlar av uçaklarımız tarafın- rehe olmaktadır. Cenupta Rhil istika-
.dan karşılanmıştır. · ul F 

Hasar gayet azdır. lnsanca kayıp ta :::ıtin~~-~kt eltlerde ~h' ~ ransızm"; 
udı erl.IUln -.ı a an mu un _. ~ 

JlPoN XAYIPLA!RI NE KADAR ? kam mnki ilPl Mm.iltir. 

Son zafere kadar 
harbedeeeg-lz 

Tokyo. 6 (A.A) - Japonyarun an
glosahonlar aleyhine harbe giriflnin 
yıldönümü münuebetiyle hariciye ~ 
n T oni apğıdaki beyanatta bulurumat
tur: 

c - Japon milleti eon zafere kadar 
harbe devam etmek azmindedir. Bu 

SOFYADA TEVKiFLER 
* Bir kaç saat için 

fevkalade hal 
ilin edildi 

--k-
Sofya. 6 (A.A) - Dün gece Sofyada 

muvakkat mahiyette olarak fevkallde 
vaziyet hali ilin edilmiştir. Radyo ve dl· 
ter VUltalarla halka evlerini terk etme
meleri emir edilmiştir. Yalnız polisin hu
susi mU.saadesini alanlar sokağa çıkabil
miştir. Askeri müfrezeler sokaklan 
kontröl altına almıştır. Şehrin içinde te
lefon ae-rvisi de kesilmiştir. 

ôğrenildiğine göre bu f evkallde n
ı.iyetm devamınca komünistleri ve ya
hudileri ve ~ilphell unsurlan bulmak 
üzere ıehrin biltiln mahalelerinde bas
kınlar yapılmıştır. Biltün halk tetkikten 
geçirilmlJ ve arqtırma1ar .akak 10kak. 
ev ev 791>thnqtır. 500 kadar komtınistiıı 

harpteki gayemiz Avrupada ve Asyada 
yeni dünya nizamını korumaktır.> 

Toni Anglosaksonlarla ihtilafın tarlh
çeaini hatırlatmıt. Amerikan isteklerinin 
Japonyanın hayatını tehdit ettiğini 98y· 
lemiştir. 

MONFERIT SULH IMKANSIZ 
Nazır mihver devletleriyle Gçlü pak-

Ton'M bW J&atmı: Şimd' mc •k f b ı!ı111an eski FTansız Başvekı1i B. Da1ad e 
"'"4ll Afrika ziyaretinde Tunus beyi ile Jccmu,wJcetı 

Tokyo, 6 (A.A) - Japon ordUSlma 
mensup bınakllr, 1Ma Mrpte japoıı ka- ı ımmnuu 

tevkif edlldili .&ylenlyor. Bunlar~ 
(S- s.lllfıe ., .... 1 te) J&f>O'A H~ .N'.-n B. cT.-
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aJheuı aza· 

Tarih maz"nin bir mcşıı.lcsidir. Bugün asrın büyüklerinin husu.,iyetleri bu eser
kap karanlık olan o gÜnlcri ancak tarih de ar:ınm.:ılıdır. 
aydtnlatır. Şu halde bir az da ecdada 
himnet mannsını ta~ıyan tarih sevgisini 
çoğaltmak için tnn1ı okuyacak gençlerin 
hangl \•akayı, hangi tnrih kitabında ta
kip etme9i münasip olacağını hilmesi 

Karşıyrıka Halkevi köycülük kolu 
idnrc heyeti ile sosyal kolu birleşerek 

Jüzın1dır. 
Tnbüdir ki zaman geçtikçe tnr"h ilmi 

de tekemmül etmekte olmnsımı nazaran 
son e"crler kendilerinden e\rvel y zıl
mı.şlardan daha iyi olması il .. tir.a et
mekte ise de niha-. t"t bu sonrakiler mu
harririn ze\ kine, ~Jlınkemesine, dahıı 
doğrusu telakkisine ve eseri yazmakta
ki maksadına göre kalt"me ıı:ınmı~ gey
lcr olduğundan kendi zamanını ynzmı~ 
yaoadığı günleri mü~hedeııine göre tcs
bit chn~ muharrirler gibi vakalann ma
hiyet ve esaslnnnın ehemmiyetini gereği 
~ibi nyırt edemezler. 

Şu h lde bence tarihin özü o devirle
ri ~ mı!f olanlnr tarafından yazılanla
nn eserlerinde bulunur. Ttırih merakı ile 
ele alınan herh ngi bir eser dikkatle tet
kik edilecek olur a orada mü,.ahedeye 
istinat eden kıaımların mutlaka pek canlı 
olduğu ve vaknların doğuş, yaşayış ve 
sona erl§inln sebep ve hikmetleri kcndi
lil:rindcn tezahür ettiği görülür. 

Hakikat kınnhlan bu eserlerin nuv
ve ini tc~l ettfCi lcolayca anla!lllır. 

* Türk tarihine ait ilk eserler ikinci Be-
yazıt devrinde yazılmaya ba~lıım~tu. 
Bunlnrın en mükemmeli A!iık p~ za
denin (Tevn.rlh Ali Osmanı) dır. 

Mncnrhtnnda P~ç kasabasmdn doğan dün sabah Çiğlı köyüne gitmişlerdir. 
Peçevi en büyük müverrihlerimizden- Dol.tor Adil ve Sıtlo Şükril Paımr
dir. Türk ecdadına, onlann h:ı.tıral rına tnn tarafından köylUnUn dertleri ve ih
bütün vadığiylc bağlı olan bu muhterem tıyaç1arı tetkik ve tesbit edilerek fay
im•an ynzclıklanndıı ne kadar samimi ol- dalı konuşmalar yapılmıştır. 
mnk kabilse o kadar saınlmi olmnkl~ Çiğli köyü mektebinden 37 fakir ço
bernber ynRadiYJ <le-v.rin iç yüzüne tnm cuğa Hnlk<'vince podynlık kumaş veril
manasiyle tercÜml'ln o1mu§tur. Muhaç mesl kararl~tırılmış ve dikilecek yer
gazaıını anl~tırkcn müverrihin sntırlan fori hn2.ll'lanınış olan 1000 zeytin !idanı
ara ında fületa kalbinin nasıl çnrptığtm mn ziraat mtidiirli.iği.inden temini rica 
du" m k kabildir. edilmiştir. 

O, bilhı:. .. a genç Osman vakasını gör- Dörtyol ağzı bulunan bu. köyde bır 
mü~. azgınlnrın gemlerini nasıl azıya al- karakol tesisi •çin Halkevinin jandar
dıklnnna şahit olarak t~bit etmi tir. ma komutonlığı nezdinde te .. ebbUste 
Peçevi tarihi edecek Tü-rk müverrihleri bulunması da kö}•li.\lerce rica edilmiş-
için d" tükenme7. bir h111..inedi!'. tir. 

* 1aima hundan sonra gelir. 
Riya, deme tabasbus devrini ~ 

eserini Naimıı. yıızml§tır. ilmin yerine ri
ya. hııkikntin yerine desise, mertlik ye
rine tabasbus kaim oldub'U o günleri N"' -
imanın tatlı, alnyıcı fuanı çok ibret veri
ci bir şive ile anlntmışhr. 

Nllima bütUn kendinden evvel gelip 
geçmiş mUvcrrlhlerden daha bilgin. 
daha kavrayışlı ve bilhassa tarih ilmi-
ne vnkıf idi. . 

17 inci asrın bütiln knlbur üstü sima
Jnrını, onların tnbiat, ahlak, frızilet ve 
ieznhatlerini NMma tarihJnde ~deta si
nema gibi seyretmek kabildir.. Hattl 
Naima gehneseydi, bu de\Tin tarlhJ 
mutlaka bugUnhll kndar bilinemezdi 
denilebilir. 

İki cilt eseri bütün tarihlerden b-

---- ----
OKU !.A.. DA 
Fa ir ço~u1llara 
~emelı ve ili or .. 
İnkıllip ilk okulunda fakir çocuklara 

bugünden itibaren sıcak yemek veril
mcğe ba~lanncaktır. Diğer bütün okul· 
lnrdaki yavrnlnrı.mıza da bundan böyle 
Slcak yemek verilmesi teroln edilecclt
tir. 

--- u- --
l..KEVİNDE 

Halkevi temsıl komitesi pek yakında 
•Prilavra• piyesini temsil edecektir. 

Bu zat Çel•bl sultan Mehmedin son 
zamanlariyle ikinci Murf\t. Fatih, ikinci 
Beyazıt devirlerini y,.şamı ve görmüş, 
Yıklırımın Srrbatan seferleriyle Ankara tündür. Zavallı ndnm, devrinin miirn.i
muharebeslni Umur b~yle Bursa naibin- liğine uyabilmek için bütiin emekleri
den dinliyerek eserine koymuştur. , nl sarfottiği halde muvaffak olrunıya-

Bu eski eseri destekleyen ve o zaman- rak silrgüne gönderilmiş ve senelerce 
l rd.ı yaz11mı:1 olan Nesri ve Lütfi tarih- menfalarda gezJilcten sonra Mora ya
leri el~ Rörülmeye değer eserlerdendir. rım ndnsmda, Pstrasta İstanbu1a hnsret 

Gençler bu eser için hararetle ç~ 
maktadırlar. 

--o---
Etrl"nede b~r -_van~Bn 

* o1ilp gitmistir. 

Edirne, 6 (Yeni Asır) - Ağaç pa 
zarında Cemal Ateşe ait olan ot depo
sundan geceleyin saat 10.40 ta bir yan
guı çıkmış ve lınllu epeyce telaşa dn
şünnUşse de bu depo ile bitişinğlndekl 
evin çatısı ytındığı halde söndUrülmUş
tür. 

Bunları hoca Sadettinin (Tacütteva
Tih)i takip eder. Bu eser bizde ağır U$

löpla, d hıı. doğrusu naray liMniyle ya
%ılmı~ ilk tarihtir. Bu bakımdan bu
gtinkU zevkimize uymazaa da Türkiye 
.tannlnin ilk devirlerini tetkik için çok 
mükemmel bir vesikadır. 

Bilhassa hoca Sadettinin Yavuz Seli
min meyhur Nedimi Hasan Canın oğlu 
olması münasehctiyle Yavuz devrini ba
basından dinleyip yaz.mı" olması ib"ba
riyle çok f aydnlıdır. 

Knnuninln bUtün zaferlerine phit 
olduğu için müverrihlerin en bahtiynn
dır. 

B huaus, hoca, üçüncü Mehmetlc biz.
:za t Eğri fethinde bulunarak harbi idare 
etmiş bir kahraman olmak itibariyle de 
mevki tarihisini almış bir şahsiyettir. 

Tacüttevarih Oaınanlı Türklerinin 
zuhurundan birinci ~limin vefatına ka
<ıar yetifen ulema ve gilzidelerin hal 
tercümelerini ihtiva etmekle ele ayn bir 
hususiyeti haizdir. 

* Bundan sonra Slanikli Mustnf efen-
di tarihi gelir. Bu zat Kanuninin ölümü
nü görmü~ ve padi~hın ölüm haberinin 
yayılmamasında hizmeti geçmiş, aarho1 
Selimin hayabnı takip ebniş, Kıbrıs sc
ferlne, lnl"bahti mağlubiyetinin her saf
hasın ahit olmu~, Ferhat paş.'\ ile şark 
seferinde bulunmuş bir zattır. Bu tarih 
J 6 ıncı asnn sonu ve 1 7 inci asrın ha~ 
lanrtcı kin çok dc{!crli bir vesikadır. 
(SelA niki tarihi) asrının güzidelerinden 
Sokullu, S'nan, Ferhat, lbrahim p8Ş3lan 
tasvirde çok muvaffak olrnu1tur. 

Bu eser Osmanlı idaresinin zevale is
tidat peyda ettiği de ... irlcri ara~tırncak
lar için çok değerlidir. Hicri on birinci 

* Nfı.imrıyı Rnşıt tarihi ve Sillihtar tari-
hi takip eder. Fındıklılı Si16.htar Meh
met ağa Kara Mustafa p~ ihtişa
mını gördUğU gibi ikinci Viyana muha.-
.s&rasının bozgunla neticelenmesine şa- . d-~ aff 1 t1 inin ı hit ld rm cıu muv ıuuye er sır arını an-
~vl~tin ikbal şahikasından sukutu- !atarak fcl~et sebe~;erine prm~ğ~ 

,., .. t bu do"' il nok ... ~- pek btı- basmış, eski ordu teşki.Atını. ondaki di-nu bos eren n m ,.,..._.. . lin f ti .. ı·· · imt bir 
)iik bir ehemmiyeti Iıaizdlr. Siltıhtar, sıp ve ernga oz u ve snm 
bozgundan sonra sarnyda Mustafa pa,.c:a yUrekle daı~la. damla ~uştur. 
l h" d ki •-''·-'-- y . . . Zavallı Koç.ıbey, pa~ danltmn-

n.ey ın e enı.n.ıt.w.Clll, emçen uı- A 1_ i i bı- · lab'lm ini te 
1 ·• d" dı mun, onun y ~ ınsan o ı es -

yan nrını gor il \'C yaşa . . d b"lm k · · ·· ü tül' • 
B. k b lı f l"' tin A-ı mm e e ı e • ıçın ne uz n er geçır-

ır ere aş ·yan e wte nG:>.U gc- . 1 
n!şliyerck devleti sarstığını bUyUk bir memı.ş... . . 
vuk f ·1 1 tan b t · d Hntti onu saray kadmlarının ıçınden u ı e nn a u zn nyru zaman o. • • • 

ki t1 . k c:ıkılınaz desıscle:rmde.n, onların cazıbe-
dııima ha ka f:evmış ve onu oruma- 1 . d k rt nk · · · d bi 

lı tır 1n ··...n ...n • betli erın en u nrm ıçın e!lel'ın e r 3•a ç şmış . ce go .. ""lu• :ısa - mu- tek ı.___ k d 1J!, ____ , k l'--
h_ 1_ • il d inin · . · .• .n ııan"..m veyn n ın u.ıu.ı~ısı u MU1-
rıAernes1 e C\.'T en ıyı csenru vu- d h · · b ı ıs kti 

C d g t . · ı· rnayı e cp nrıcı u muş o a gere r 
u n e ırmış ır. ki b h t trn , __ ,_ı hU 

17 inci asrı incellyeceklerln bu kıy- u mevzu? ıç cınas e ~~u..ın -
metU vesikadan doya doya i.stifode ede- kilındann nuuıcı.r.dn~ muaüyatı gıcık-
ct>klcri muhakkaktır. lıyarnk onu yola getırmeğe uğraşmış .. * "Bu ~ tam bir necabet ve f~et 

Bilhassa tavr.ıye edilecek Joymctli numunesı olmakla beraber devrin kir
c::crlcrdc.n biri küçük (Koçlbey risale- li çnm~lnnnı ortaya koyan ve mui
sıdir ) ye nisbetle olan sukutunu çok cesur 

B~· risnle hicri 1032 tnrihinde padişah bir lisanla nnlatan kıymetli bir belge
olan dördUncil Murada uımnnm bUy{lk dh-. 
bir vatanperven olan Koçibey namında 
birinin verdiği 21 ıslahat raporundsn 
teAC"kkUl edC'.r. 

Malılın olduğu veçhile dördUncU Mu
rat 13 yaşında bir çocuk iken padişah 
oırnuş tebaan zalim bir adam idi. Koçi 
bey onım bu hilkatini iyi yola çevirmclı:, 
onun §clwnda toplanan kudret ve eebc
nıtu layık oMuğu istikamet çekmek 
istemi,_ Hiç biı r.cydcn korkmıyanık 
hükümdara atnla.nnm saltanat devirle-

* Tarlh, hüküm veıen bir mahkemedir. 
Onun }ıfiltimi nesillerin vicdaıudır. Nes
limi% de tarih olrumnlıdır ki otoritesini 
kullanmı; ôlsun. 

N O T : 1rmrr l'ıfilli kt"itüphan.ctinde; 
Sil.4hcfa,. tarihi 23/157, K~bcv ma1eai 
2/439 numaradadtr. Diğer adı geçen ta.. 
rihle-r cÜ! vardır. Fihristten numaralarını 
bulmak lazımdır. 

gideceğim. İyi olacağım. .Merak etme 
Aliciğim.. 

Ali Nndirin boğazına tıkılan ıstırnp, 
sesini kesti. Anne..cıini rahatsız eder kor
kosiyle sustu uyudu. 

-- . 

Nafize hanım bir haıine gibi kolların
da sardığı çocuğunu bir ı.ıı: d.w kend!.ne 
çekerek hayatmm a.c:ı d~cıUnceleriyle 
yalnız kaldı. 

- l - YAZAN : CEVRİYE isMAİL 
- Haydi gozlertni kapa, uyu yavrum. - Hayır, rilr.gar çok. korkuyorum. 
- Anne! Yanıma gel. 
- Canım! - Geliyorum yavrum.. Rü*dan ne 
- Ben bu g cc karanlıktan korku- var korkacak? Rfizgh insanlara bir .şey 

yorum. yapmaz. 
- Çocu ım, uyku göz kapaklarının Sen hastalıktan, sefaletten, fona v rl-

tıltınd 1 r r"'zlerir.i kapa, karanlığı gör- yakar insruıla.rdan kork!. 
ınc KUçUk odanın karanlık köşesindeki 

- Annec"ğim, benim uykum yok ki!. eski siyah Karyola aynlaca'k gibi sal
Yapılacak çok \'azifem var. Öğretmen landı, çatırdadı. Anne çocuğunu koynu

hcpimizc yarın sabah bunlar kfun!len na alınıştı. Zayıf kollan yumuşak ktl-
hazır olacnk dedi. çllk vilcudu sardı, sıcak göğsUndeki ipek 

- İşte iyi ya, yann hazırlarsın! Ka?1- saçlı kilçUk kafnyı öptü, yine öptü. 
şımızdnki ağ ~"la senin şi§man. paytak - Haydi uyu bakalım, ~ ben ya-
yürilyUşlU, siyah boyun bağlı Kumrula- nındayım. 
rın yok mu? Onlar çok erken kalkar ve Ali Nadir karmılıkta gözlerini açarak 
güneş doğarken dua ederler. Sen de on- annesini görmeğc çalıştı. 
larla beraber kalkar, vazifeni hazırlar, Siyaho. karışın~, silik bir gölğe;. kti-
mektepe gidersin. çilk kollarını boynunda halkaladı. 

Bu kUçük karanlık odaya hazin bir - Anne!. Anne!_ Benim anneciğim! 
essizlik çökmUştU. Yine onun sesi du- - Benim oğlum, hayatım, ne istiyor 

vuldu: sun? Bir şey mi söyleyecek sin? 
- Anne, anneciğim! - Anne. sen basta nusın?. 

{' o hl'ıln sen ııyuınndın mı?.. - Bir az. hastayım. Yarın doktora 

Nafize hanımın annesi, babası ölmUş
tU. Davısının yanında bUyilmii§tü. An
ne.cıini baba.sn hiç tanımıyordu. Ona da
yısı b:ıoohk, yengesi annelik yapmıştı.. 
Yengesi iyi, s:ıkin bir hanımdı. Kız ev
liıdı olmadığı için Nafizeyi kw gibi se
viyordu. 

1Jk mektebini bitiren Nameye yenge
.si ev ve el işleri öğretm.i,c:ti. Sonunda oğ
lu Nadire nişanladı. Nadir iyi, namus
lu, mert bir gençti, marangozdu. İyi ça
lışır, para kazanırdl. Nazife her kımı 
eremediği saadete ermi.ştl Faknt doğru
su Nafize de buna lnyikti. Namuslu, ve
fakll.r, s:ıbırlı zeki. çalı.şhndı, temizdl 
Bir kilçUk yavru bu sakin, iyi yuvanın 
nnlatılrnıyan bir zevkle bılhtiynrlıklan
m ikmril etti, adım Ali Nadir koydular. 
Ali Nadir bir yaşına girdi. Felek bu şen, 
mesut yuvaya kLc;kanmıstı. Bir kaza ne
ticesinde ihtiyar dayı öldU. Arkasından, 
altı ay sonra yengesi öldil. Bu iyi insan
ların ölUmil Nadirle Nafizenin üzerinde 
bUyük tesirier yapınıstı. Zaman her şeyi 
siler; dediler hakikaten, yavaş yav~ ka-

Dü nk ü ınühiın ınaçın verdirri nt"tic e 
M 

___ * __ _ 
Ameriha yeni ham mad• 
de ınenbaları, stratejllı 
mıntahalar, polltllı iis· 
tünlühler arantalıfadır •• Altınordulular Göztepe

yi mağliip ettiler ( lkısltmılı 1 ınci Sahifede) 

Pnsifık kıyılnrı Amerikanın bir hay
li hıım madde membalarını elden çıkar
rnn.c:;ına seb<>p otmuştur . 

Aıtınordu : ı, Göztepe : o • uA.tef» liler de De· 
ınlrspor tahımını o - 6 ~endi!er •• 

.Medarlnr mmt .. kası mahsulleri için 
Amerika y<'ni ,,<ıhalar bulmak mecbu
riyelınde kal mı· lır. 

Dün Lik maçlarına de ... am edilmi,ştir. 
Hava biru soğuk olmakla beraber fut
bola çok müsaittı. Birinci devrenin en 
mühim karşılaşır.ası Göztepc - AHınor
du ıruıçı stada birnz kalabalık seyirci 
toplamıştı. 

ATEŞ - DEMİRSPOH. 
İlk maçı Ateş _ Deınirspor taloınla

rı yaptı. Karşılı}dı akınlarla başlıynıı 
oyunun dördüncü dakıkasıncla Ateşliler 
i!k cohi yııphlar. Yedi dakika sonra 
ikinci golü kaydeden Ateşliler bariz 
bır hakimiyet t(' .. is edemedikleri halde 
verlmll bir oyun çıkarmağa devam ede
rek birinci devreyi O - 5 galip bitirdi
ler. 
İKİNCİ DEVRE 

Bu devrede Aıeşlilerlıı gevşek oyna
dıklan görülüyordu. Yılmadan oynıyan 
Demir.sporlular 15 inci dakikada bir 
penaltı knzandı1arsa da istifade edemc
d:lcr. 

Bundan sonra oyunda bir fevkalide
llk görülmedi. Yalım, oyunun bu ne
t:ce ile biteceği sanıldığı. bir sırada, ya
ııi son dakikada ~ehlerine verilen pcııal
tıdan istifade eden Ateşliler bir gol 
daha yaparak oyunu O - 6 gibi çok iyi 
bir netice Uc kazandılar. 

Demirspor mUdafaası pek zayıf de
ğildL Fakat Ateı muhacim hatb. verim
li bir oyun çikatmıştır. 

GÖZTEPE - ALTINORDU 
Sıra gUnUn, batta devrenin en mtı

hiın karşılaşmasına gelmişti. Geçen se
neki ilk maçlarını hiç yenilmeden biti
rerek şampiyon çıkan Göztepe takımı, 
İzmir ikinci.si ve bu seneki lil<lcrdc 
l:arşı.sınn çıkan rakiplerini yenen Alh
nordu ile karşılaşıyordu. Kaznnaıı ta
ı.,m hem devre birincisi olacak, hem de 
~:ımpiyonluk yoıunda büyUk bir adını 
atacnk .. 

Tnkınılnr sahaya en kuvvetli kadro
lariyle ve şu tertipte çıkmışlardı: 

GÖZTEPE : Mahmut., Yusuf, Al et· 
tın, Namık. Macit, Fadıl, Hakkı, Halit, 
Fuat. Mehmet. Emin .. 

Altınordulular Silifkeden gelen eski 
o.rwıcuları Ho.lim ve eski Karş1yakıılı 
Urlalı İbrahimi tak.unlarına alnralı:: şu 
kndro ile çıkmışlardı: 

Necti, Adil, Ziya, Ali, Nurullah, Ali, 
lbrahim, Sait, llalirn. Niyazi, Asım.. 

IIakem Mustafa Bayra.. Oyun z:una
mnda başlndı .• Bir iki kmşılıkh akın
dan sonra Göztepenin mtıhsils bir haki
miyet kurduğu görUldll.. 

Oyun bu tempoyu muhafaza ederek 
geçiyor ve karşılıklı olnrak kalelerin 
geçirdiği tehlikeli ve nazik anlar seyir
cileri heyecandan heyecana silrllkliyor
a lL 19 ncu daltlknya gelmiştik ki snğ
dan inkişaf eden bir Altınordu hücu
munda İbrahim g~y.ri mü.sa.it ve beklen-

2 - - Amcrikn cihnnc:;ümul bir mef
mcdık bir vaziyette ınaçLn b;ricik golü- humdur. Bu cilıanşUrnul devletin kar-
nü )'nptı.. ş·sındn b.r takı n rnkip!er vardı, bu 

Bundnn sonra Göztepenin hflkiıııiye- rakiplerin baş nua nsı.rlnr<lan beri tek 
ti bariz bir şekil nldı. Fakat Gb?.tepeli- ş:ıınpiyon olan Ingıltere vardı. Şimdi 
ler ikı üç defa boş kaleye topu sokama- fng!ltercnin mulıafaza edemediğme o te
dılnr. 33 üncti dakikada Altmordu ecza S11hilp etmek vıı ~ıyetindedir. 
.<Uın..,ı içinde h:ıkcın düdük çaldı. Pe- 3 - Amcrlkn muharip bir ittifak sW
naltı vermesi beklenirken y nn hakemi- temi iclndedir. A5kerlik. bu siyaset 1-
ne sordu ve bu sefer akı:;i ııstiknmcte h'1mındnn ü tün me\·kileri tutmak, 
h~U~1 verd~.. Hnke_:n orada hır ŞP.Y düny:ıc:.ümul hnrp içinde ••ilam ve 
?onn~ş .. k1 ~ ... rnışt egcr yan h ıl em nın em'n \'azlyette bulunmnk istiyor. 
snretı uzcrıne C'c. mış olsaydı sormukt.'l Ameı ik. nın l3ı.ı;rn körfezinde esaaJa 
haklı idı. ~urctte yeı·foı;ınc i, Lilbnan ve Suriye. 

Bu fırı:at ~n t.m oynıyau. v_e {a~at g?l I y· muhnfnza hu -u und3 gösterdiği gay
atamıyan Goztepe takımı ıçm şuphe ız ret. Suudi Arat:,"ı;.tnnda elde etmek ı.. 
çok ınUhim ve kıymcUi idı. Hı.1tta oyu- tedı i iistün , nz.ivct hem askert hem 
nıın ınukadderaanı değ~tirccck kadar s.iynsi, hem konomik hesaplar ile iJP-
cmsalsizcli. Uzalmıyalım., bundan sonra iıdir. f' 

bır şey olmadı ve devre Altınordunun Amerikanın Arap memleketlerine 
O - l galebesiyle bitti_ gösterd:ği alLkan•n bir başka ııebebi de-
1KiNCİ DEVRE ha vnrdır. Bun•ı şu şekilde i.7.ah müm-

İkinci devrede oyuna başlanırken ne
tice üze.rlnde değil kat1 hakikate yakın 
olswı bir fikir serdetmek iınkllnsızdı.. 
Çtinkil Göztepenin Usfün1üğü meydan
da olmakla ber.ıher . .'tınordu O - 1 ga
lipti .. 

Bu hava içerlsinde başlıyan oyunun 
daha ilk d:ıkib.laruıda faik oynamağa 
başlıyan Göztepeliler beşinci dakikada 
maçın en milsaıt Iırsatını kaçırdılar .. 
Knlc yine hoş kalm:şb. Fakat Mehmet 
l'avq vurmak ıcap ederken sıkı bir 
şutla topu .kalenin üstünden boşa attı.. 

Göztepcnin devam od.ip gelen bu fır
sat kaçırışlan kötU bir fı.kıbete do[,II'll 
gittiklerini gösteriyordu. Kaldı ki Altı
nordulular birinci devrede muhacim 
hattında muvaffak olamıyan Halimi 
şimdi esas yeri o!an bek hattında oyna
tarak daha ınuvaffnkıyetli bir mUdafaa 
sistemi tuttu.mm~ bulu."luyorla.rdı. 

Dakiknlar geçıyor ve netice değişmi
yordu. Altmorduluların bir çok akm
Jan of nyt olarnk kesücliktt>n sonra 
oyunun son on beş dakikasında Gözte
pelilcr tam bir h31dmiyct kurdulıır. Al
t.:nordu kalesi tehlike üzerine tehlfüc 
atlatıyordu. Fakat galıbiyetin veı·diği 
n~e içinde oynadıklan için it.idatlerine 
sahiptiler.. Karşı taraf ise asabL Bek
leri Altıettin merkez muavin gibi oy
nıyor, kalecileri .ise santr çizgisine gcl
mi~ bulunuyordu. Fakat dört beş defa 
boş knleyc gol yapanuyan talom artık 
mağlöbiyeti hak ~tm~ti ve nitekim 
kurtulamadı .. 

Netice : O - l Altınordu gnlip .. 
Hülftsa oinrak d<.'nebilir ki oyunu oy

nıyan Göztepe, puanları alan Altınor
du_ 

* Haftaya Altınord u _ Karşıyaka, Göz-
tepe - Dcmirc:por karşı1ac;ac:ık ve bi
rinci devre sona erecektir .. 

M. ALİ ORAL 

ktindür. Bü) i.ik harpten sonra İngiltere 
Arap ınemle.!-.ctlerinde eski prestijini 
muhnfnza edemedi. Filistin mesele!ll 
Araplan muılnrıp etti. Ayni zamanda 
İngiltcreyP karnı diiş.man vaziyete girea 
İtalva ve Almanya gıbi prop:• ... :- lclayıı 
cs:ıs kuvvetlerinden biri telAkki edea 
devletler AEgnri on yıldan btti Arap 
memleketlerinde miikemmel surette 
telkin yapacak teşekküller kurmuşlaı-
dır. Bu te._-.ekki.iller Araplar tıttrincle 
mOc .. sir olmuçtur. Senelerden beri bir 
losnn Arnplar mıh\·er politikasına sem
pati duymakt:ııilrlnr. Bunların neilceııi 
olarak Arap memleketlerinde İngilis 
nüfuzu C\'Vclkı prestijini muhafMa 
edememiştir. Buna mukabil Amerik .. 
nın nUf uru dahR ı;ağlıımdır, daha ~ 
patiktir .. Adetn f ngili:r. Mkimiyetini bir 
nevi kefalet altma almak mevkiindedir. 
Bu çebepten Aıneriknnın bu mınt.k ... 
lardnki rolü İngıltereye kaf11 nefret w 
kfo duyulmasına mani olmak, hislm 
yatıştırmak strateji bakımmdan ı. 
me\'kilcri mubofnza etmektir denebilir. 

ŞUphesb: biz burada bir bAdisenin ea 
lr.abnnk, en göze çarpan, hattA izaha 
cynn tnrafıru alıyo::uz. Hakikatte eko
nomik, politik ve asker! %.anll'etler e• 
.seriya berabere<! hOkilm sürmekte ve 
birbirlerini tanvımlamnktadırlar. ~ 

r.ka böylece hem yeni ham maJc» 
mcmh:ılnnru, hem stratejik noktalan, 
hem de pl'ôpagnnda kolaylıklanıu elin
de bulundurmak istiyor. 

SADnt ERTEM 

1 anq·ın ___ * __ _ 
HA JAGfiZI FABRIKASI 

TEHLiKE GEÇiRDi 

l vilayette C. H. Par -*-
Dün gece saat. 23.30 da ŞehitlerdeJd 

Bava gnu fabr~kasının katnm ve zift 
ima1tıUıanesinde zift dolu tenekelerla 
birden bire harlamasından çıkan atef 
bir llnda bilyliycrek alev s(ltwılan ba
lmdc yanındaki zift ve katran depolan 
Le Hava gnzı depolarını mUthiş bir teh
Lkcye düşilrmüş ise de süratle yetişen 
ilfn"yemizlıı aldıı'J serl ve iStemU ted
biıler Stıye!>indC' zilt dolu tenekelerde• 
3f alnıı. 60 tan s: kısmC'n yand ğı hald. 
:ıte~in başkn teneke ve der'>lara siray&o 
tine meydan "N.lıncdcn ndürühnilf
tür. Yangının cbebi 7.uhunı haklr.ında 
u bıtaca tahkikat yapılmaktadır. 

• • 
ısı on 

Ankara, 6 (A.A) - Dün aldığımız 
telgrnflarn göre Burdur, Seyhan., Eski
$ehir, Toknt, Çorum ve Balıkesir C. H. 
P. Viliyet kongreleri toplanın~. 

Bu toplantılarda geçen iki yılın faali
yet raporlan okunmuş ve dilekler tes
bit edilmiştir. 

falannm, kalplerinin içindeki karrı kara 
bulutlar dağılıyordu. 

Kaza.nçlan iyi, yiyecekleri bol. Kav
ga, gürültü yoktu. Köşeciklerinde bir az 
p!ll'nlan, çok akıllı bir de çocuJclan var
dı. Kalplerindeki muhabbetleri ölmiye
cek ltadardL Sıhat.le.ri tamamdı. Neden 
korkacaklard1 artık? Ali Nadir tiç yaşı
na girmişti. Aqanı babasını kapıdan 
karşılardı, ~ber oynarlar. geı:meğc 
gldf'f'lerdL 

Fakat hayat daima doğru giden dilı: 
bir }'Ol değildir. 

Amwn bir gUn harp ilh. edildL Nadir 
ilk toplanan ıı.skerler anısında idi. Bu 
cennet gı"bi temiz, sakhı yuvanın her ta
rabnı korkunç bulutlar kaplanuştı. 

Nafize hanım ağladı. Kocasının elbi
sesine kUçlik nUshalar yazdırdı, dikti. 
Onu Melekler muhafaza etsin diy~! 

Nadir askere gittiği gece Ali Nadir 
brıbasını çok bokledi. Ağlaya ağlaya 
uyudu. Nafize kimseslı, .snhipslz '" kil
çUk bir dal gım istin.atsız kalmıştı. 

Birinci mektup bir saadet müjdesi gi
bi geldi. !kinci, üçUncü, dördtındl de 
öyle. Bir az arası uzayarak kısa bir iki 
satırlık bir mektup aldılar, fakat bir da
ha mektup gelmedi. Nadir şehit olmuş
tu. Nafize hnrumn kocasının ö1dilğUnU, 
ihtiyar kom~ulan Hamit efendi söylc
mi~ti. Hamit efendi onu uzun uzun 
teselJi etli. Fakat Nafize bu çok acı ölil
me dayanamad1, bayıldı. Ayıldığı vakit 

bitt~ 

Konp,.re)er çnlışmalarma son v~ rlrlcr
ken Milli Scf İsmet İnönüye ve hilyilk
lcnmizc bir defa dn.lıa bağlılıklarını 

göstermişler ~ e yenı idare heyeti Cı7.a

lariyle kurultaya gönderileceı.- <lel<'ge
leri seçmişlerdir. 

I
~-:. ~ ... =-::::ı-...er-...cr-~ 

Ali Nadiri kollan arasında nğlıyor gör-- BİR YEDEK 
dil. 

- Kızım, kendlm topla, çocuğun için Subaw arat! ıyoP .. 
ya.,al Sana bu evllt. Nadirin hediyesi- iz.mir Askerlik cubesl baskıuıh-
dir. '< 

ğındnn : 
Bu yUre:kler paralıyan acı ve yaln11lık d ık 

artık devam ediyordu. Haftalar, aylar, Aşağı 8 aç · künyesi yazılı yedek 
Al subayın hemen yerli ukerlik f\lbe-

seneler geçti i Nadir büyüdü. Mek- sine mUrncaat etmesi illn olunur. 
tebe gidiyordu. Biriktirdikleri paralar 
bitti. Nafize hanım artık ça11şmaüa meo- Sını{ : P:ynde, Rütbesi : Tetmen. 
t..-.J 

1 
Adı : LUtfi, Soyadı : Şenyüz, Kayıt 

u~L , 
lşlediği el işlerini satacak b..ı yer bil- ~~.J..,,,.~~OHHllH~ğ,.} 

mlyordu. Nihayet bir gün o da tUtiln --------------
nmelesinin arasına kanştı. Günde kırk Q E 1 E 
kuruş alıyordu. Evlerini dC'ğiştirdi, kil- so YETLERE G R VAZ y T 
çllk bir oda kir.ıladı. bir ayd1r hnma tdi. (Bnştarafı t md Sahifede) 
Çalışamıyordu. d .. l 500 Al ··td"-"'-li ü 

Eşyalarını sstt1 Fala:.t nihayet sat:ıt'zk ı agıtı mi§, man ° unum ft ~. 
bir şeyleri b.hnamı.ştı. Çocuğu için yn- Monkow, 6 ~AA- - Sovyet tebligu 
amak onun ~in Aft,,ll'ft1,,k lh.ımdL Kıt~lanrru% Stalıngradda ve mer~ez cep 

§ Do'-1 ·~ T!S4' .... ~-:k. d kt hea.ınde ta.lll'Tuzlarına devam edıyorlar. 
r.tora gitti. amam ı ı saat o or lk" b" d" ""ld" ··1 ·· 30 iiti-

bekledi Sır.ı geldi. onu çat11rdılar. Bir ı ındll u~fn ° uru mut. top 
odada paltO.!UDu, elbisesini çıkarttılar. nam e mı<'t r. , 
Yelnıı: bir gömlek, blr don ile muayene- MERKEWE BiR 
ye hnzırlanrruştı. MUVAFFAKIYET 

Hclecanmd.an, utanmasından dUşecek 
gibi idi. K-ıp kırmıu olm~tu. Çamaşır- Merkez cephesinde üç tahkimli bia 
lan temizdi. Fakat o kadar yaması var- mevkiden atılan dü~ bin er ve su
dı ki. Cöml~ yamadan vücudc gelmiı bayı ö)dürülmüıtür. 
zannediliyordu. Stok.holm. 6 AA) - Rua kaynakı.. 

O dakikada o kıyafetiyle fırlayıp kaç- nna göre Liki Lükide Rmlar iç tahkimli 
mak, bağıra bağıra. saçlarını yola yola, Alman mcvkilni iggal ve bir zırhlı treni 
kuru tınrı boğnzım S1ka sıka ölmek isti- tahdp etmişler. pek çok har? malzemctıi 
yordu. - BİTMEDİ - almışlardır. 



"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharrir· yazıyoı· 
(H §larub 1 mci Sahifede) da iki büyük ve esaslı t<ımTlFda bulun

maları bu laan uzların en elzem ve 
p~yda etmek dalına mümkün olacağın-
tlan, biı· tehlike bahis mevzuu olamazdı. (;lıe~niyletü w oldanını<ln ' .ı:ayıfl kadı mRas.uıı 
F k t Uusl , Stalingrad cenubu ile mucıp o a<':lgın atı ognı o maz ı. JCV 

şı~:ı b tı:O~~rı ve Don kavsi üzeı·in- ile Toropez istikametlerinde te;·cih olu-

d t kları bü" i.ik ihata ve imha sa- ı 11an bu taarruzun hedefinin Sıııokm. k 
en :li ap 1 ,, ld - u~ eli•' d b d b ta vaşı muvaffak olduğu ve Don nehrinin 1° ugu < n c •1

::. orsa ~a u a, . u -
··ı ı · l ı'leriye silrülebildigı-· takdir- arruza kasten (heınınıyet verdırmek o e erme en · · imal • 
de yalnız. Stalmgrad, şimal Kafkasya, ' ıçm 0

• ~aır. r . _. . _. 
Kuban 'llC a agı Don kurtarılmakla kal- Yenı RJeV - foropez - \ elil ... ılukı t~-
n:;az, a} ni ,,.:manda mihver kıtaları, yu- arr~zumın asıl hedef~ mak"a~ \'e. mahı~ 
harı Dı)ndan da ricatc mecbur edilerek yetı ne olusa olsun ounun c.a, ~:mdtki 
bu yaz yaptıkları büyük taarruzla elde h

1 
alde, "ı:ard·oslabrı1 zaten çobl~llıtan bcı:P.·ı .Ruds

ettikleri bütün yerleri geriye vermek arın e. ıı~ e . u ~nan, ı assa .JCV e 
da bırakılırdı. \'e Velıkıluk.i dogusunda Alman muka-

zorun k t 1 .. .. l d 
Rusların Stalıngrad cenubwıdaki mu- vemet ~·e ·arşı, aarruz ~rı onum e u-

harebe cephesi \Tolga dirse&rinden göl- rak~adıg1 anlnşı.ıyor. . 
ler hatliy1C' cenup doğuya doğru uzan- ŞJMAL AFRIKA MUH.AREEELifüI 
<lığı için bu kesimden, Çix suyunun . Şima11 ~I.ı:ikadaki mihver ~uvvetleri
garpten gelerek Don nehrine dökUldü- ~un hedefı, mar~şal R~m~ıdm ordusu 
ğU veı·deki Çirsk ,;clırine doğru yapıla- ıle garp Tıab1u;:;unu doguuan ve Tunu
cak-bir ileri tmm uzla Sta1ingrad ve bu- sun liman ve :skelelerini ele batıdan 
nun cenup, batı ve ~imal batısında bu- gelen m.~ttcfik dcdetleı·in ordul.mna 
lunan mihver wdularını Volga - Don karşı mudafaa ederek korumaktır. Bu
arasında kapatmak mümktindü. na muvaffak olduktan sonra, müttefik-

Fakat ı-:örlilUyor ki Ruslar bmıu ba- leri F_ransız şimali Afrı.ka:;ın<lan, seki
~amı lar ve kati bir neticel elde zinci Ingiliz ordusunu da Libyaclan çı
edemeınişlerdir. Çi.inkU Alınan kıtnları, karmak ikinci heddiru takip edebilir
Stalingrad şehriy]e ımalinde Volga ile ler. Onun için ~imdilik Garp Trablu.sla 
Don aı·asmda, Rus taarruzlarının pek Tunusu mul~afaz.a. etmek biıinci deı·e
ağır şidd •Ji ve devamlı olmalaı·ına ceclc chenunıyetlıdır .. Bahusus Tunus, 
~en, d yaruruşlar ve bazı binalarla mihvcıin Afrika ile ıımvaım1esi için ha
dayanma noktalarını kaybctnıişlcr,;;e de yati blı· önemi olan Sardon}.ı ve Siril
dığederini tuLmuşlar ve bu suretle kar- ya hoğazh.ıruıı tutmak i<.;in <le eizemdir. 
ş; Alınan tedbirlednln alınmasına va- Şi.ınall Afrikayı ele geçirmek ınak-
kit ve imk&n ,·erebilmişlerdir. s&diyle Fas ve Cezayire çıkarıian miit-

Bu kesimde ilk Alman kar.şı tedbiri tefik1cr ordusu !Qin de Tunus, ilk eheın
Ralmuk bozklrlnrına yani Rus cenup nıiyetli stratejik hedef teşkil eder. Onun 
taarruz knnadıntn gerilerine ha.fü zırh- için müttefikler, çıkarına harcketlcı·ini 
1: arabalardan mUı:ckkep 1~o11arla akın- n~uvaffakıyctle hona erdirerek Fas ve 
farda bulunmak olmuştur. Ha1! devam Ce~yiı'in belli taşlı nokk'llarıru işgal 
eden bu akınlar bir taraftan dü~anın ettikten ve buralardaki Fransız büyük
cenup kanadının cenup batı ve batı is- lel'iyle de işbirliği hususunda anlaştık· 
tikametlerinde ilerj taarruzunu tered- tan sonra hemen Tunus eyaleline yürü
dUde uğratmış ve diğer cihetten doaru- müş1er ve bilhassa Bizerte ile Tunus li· 
can doğruya cepheden yapılan m~ka- man ve şehirlerine doğru ilerlemeğe 
vemet onu evvla ağırlabnış ve sonra L~şlamışlardı. Onların bir ümidi ele 
durdurmuştur. Bu suretle Ruslar bü- mihver kıtalarırun vaktiyle davranarnı
yUk taarruz kıska<;:larının cenup ucu- yarak Tunusa ::üratle clıeınmiyetli a&

nun Don nehrine varan Volga ile Don ker sevk edememelerinde idL Halbuki 
arasındaki bölgeyi mihver ordusu üze- Almanya ve İtaı,a bir tar...Ctan eldeki 
rinden kapamalarına imkan hAsıl ola- denizaltı ve uçak filolarıw müLtefikle
mamıştır. Bununla beraber Ruslar, No- rin şimal1 Afrikaya nakliyat yaptığı 
vorosiskten Stalingı·ada giden demirvo- yollara ve çıkarma iskele ve llmanları
lunu taarruzun daha Jlk gün1eri~de na en şiddetli tar.rruzlar yapmağa sev
ke,;mcğe muvaffak olnıuşlardır. kederken diğer cihetten Tunusa ve garp 

Anlaşı1dığma göre Almanlar gerek Trablusuna havadan ve denizden asker! 
burada ye gerek Volga ile Don arasın- kuvvetler sevkine başlamışlardı. Çünkü 
dı bUyUk ölc;Ude esaslı karşı taarruzla- he.~ ~untı.s eyaletini garpten gelen 
.ra geçmişlerdir. Bunlann hedefi, Rus- muttefiklere karşı tutmak, hem Çaı gö
lann Dona doğru ilerliye.n cenup kana- l~nde birikti~ .bildirilen seyyax mütte
dını tarnamiyle sararak koparmak ve fık kuvvetlerının garp Trablusuna doğ
lnlha etmek olduğu gibi Don nehriniiı :ru müınkUn ve muhtemel alanını öıılc
Cfoğu kıYJ.!ı boyunca cenuba doğru teh- mek, hem de mareşal Rommeli takviye 
lfkeli surette ilerliyen Rus taarruzunu e~ek lhımdL Vakit çok dar olduğu 
geriye atmaktır. Bu taarruzlar mU\·af- gıbi bunu mUttefiklcrin gerek Malta 

YENJ ASllt 

i.ts<;ünden YC gC: ~k <liğet bm .• ı ıne~ <lan-
1 ... rından \ ' l' clvnanmadan yapacakları 
L'Çak t:ı. rrtl'lari~ c menetmek iskıııe
l<:rı tah ı ıcli. N ·tckim mi.i.ttefikler bu
r,ünd1.:n, uçaktan maada denizaltı ve de
llıZ u~rn hafi{ filolarını da Sardonya ,.e 
S cilya bo)ğ:ızl rına saldırarak mihverin 
Tuııu-:a a::okcr g,inclcrmclerine engel ol
nıağa ç·ı lı~~·orlar 

Fak::ıt ınih \et· devlcLll'Ü, Afrik<ıya 
kftfi n },eri kıtak,r \'C tank teşkilleri 
r;ijııdercJ,ilrı · '? V(' Tuııu~wı 60 kilomet
re halı mdaki J\kcezclhab istasyonunu 
alaı-ak <l"'hn 30 kilometre ''eı·ide Tebur
tay:ı varan \'e Dizcı·te liınanının 35 ki
lomel!·c cenup batısında l\fatör me,·ki
inc kad::ır sckulan ır.Uttefik kun·etleri
ni geriye at:ıhilıııişlerdir. 
Şimdi müttefi~ler Tcbur~>a ve Matör 

h::ıtılarmdaki nıe\':tiler.i tahkim ederek 
:yeni ku\'vellerin gelmc~ini beklemekte
dir. Bununla beı·aber Tunus muharcbe
!eri ncticelcnmis sayıimaz. Bw·a<laki 
harp durumunun muhtemel inkişafları
r.<ı gelince, mihver devletleri Tunusa 
ınültdiklcrdcn füJıa yakın mesafelerde 
bulunduklarmdan buraya d::ıha az za
manda dnha çok kuvveı.ler scvkcdebi
Lrlcr. Bu sebeple bunlar, neticede şi
mali Afrikada htıkim 1-:almağ'ı dUşüne
h:lirlcr. 

fv ERIK~N 1MBLAT1 
(Haşfaraft l inci Sahlfcde) 

~.,..,Y."~~..r~-=e:ı-.; :1:.-="/J"/...r.:~:.-c~.-=~ 

~ Ankara Hadvosu 1 
1 BUGUNKUfiESRIYAT j 
;ı:tY"J"./.r~~..,... ...... ...r.:r./.r...:Y...0--~/~~J'"J"..rJ. 

7.30 Prngrmn VI! memleket o:aat aya
rı, 7.~2 VüC"uc!tıtnuw ç:ılı~tıralım .. 7.40 
Ajans lıabeı leri 7.!15 - 8.30 l\füzık : 
Ji~clyo "alon orkcstra:sı 12.30 Program 
ve ııwııı lekd .~:wt a) <n·ı 12.3:J Müzik : 
pl. 12.45 .'\jan.: h;ıbcderi 13.00 - 13.30 
Miiz.ik : Karışık ın •. kaınlardan ~arkılar 
18.00 Progı·am ve nıeınleket ~aat ayarı 
18.03 Mtizil~ : l•'<ısıl heyti.. 18.45 l\lüzik 
föı<lyo dans ot!;:estrası 1~.;;o l\Icmlekct 
saal ayarı ve aj.ıns haberleri l!J.45 Ser
best 10 Dakika j9.55 :\lU:ı!k : Şarkı ve 
1.iirkiilcr 20.15 R .. d~ o gazetesi 20.45 Mil
zik : Bir hnlk ı iırküsti öğreniyoruz .. 21 
Konuşmıı (Günün mc:;eleleri .. ) 21.15 
Müzik : Şan so,oları 2L:rn Konuşma : 
(Kittıpse,·enlcr saali..) 21.45 Müzik : 
Radyo senfoni o ke:slrası 22.30 Memle
ket saat ayarı, ajans habederi ve borsa
l&r 22.45 - 22.:;o Yarınki program ve 
kapanış .. 

on yedi bin uçak savar top ve 8.200.000 
tonilaloluk gemi yapılmış bulunacaktır. 

1942 yılındaki harp masraflarının ye
klınu 47 milyar dolardır. Harp endilsti
sinde çalı!ınnlarJn geçen yıldakine nis
betle yekunu 10 milyon kişi faı.lailir. ı 

OOK'l'OR 
SA. j S1AJr.iH 

Yeni açtığı muaycnehan;;:de sa
bahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 ye kadar her gUn hastalarım 
kabul eder rn 12 yıJı içinde 13 milyar dolar vergi 

alınmış ve 33 milyar dolarlık mildafaa 
bonusu .c::atılııu~tır. 

-----e----
Stqhholmda bir Rus 
mahlıünı edildi 

Muayenehane : Ü<;üncli Beyler ş0-
kEığında fırına bitişik No. 11.. 
Ev : Tayyare sineması arkasında 

Cilmhuriyet bulvarı No. 1G8 .. 
TELEFON : 3410 

lZMtR BELED1YES1NDEN: 

Karşıyaka 1850 nci sokak döşe
mesinin beton olarak esaslı tamiri .iŞ 
yu.ı işleri mildürlüğündelti keşif ve 

·~-:.ı-.,,.;~....:;.:;.-...:.~~_,....,..,,J."..-!f""/.~~ 1 şartname.si veçhile bir ay müddetle pa-
D o K r o R zarlığa bırakılmıştır. K~if bedeli 14503 

Stok.holın, 6 (A.A) - Stokholmdeki 
Sovyet turizm bürosu şefi !sveçin em
niyeti aleyhine casll.!lluk suçiyle 10 se
ne hap.>e mahkOm olmuştur. 

ıH lira 40 kuruş, muvL'ltltat teminatı 1088 
SuLEYMAN CVLl.V lira 25 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 

Bnsınahaoe istasy~n civan.. harikasına yatırarak makbuzlariyle 
Gaziler caddesi 1272 Piliç So. 27 14/12/942 tarihinden 25/12/942 (dahil) 
Sayıdaki muayenelıııne ve evinde S tarih.ine :kadar haftanın Paurtesi, Çar
lıastalarını her gün muayene ve lft pmba ve Cuma günleri saat 16 da encll-

tednvl eder... mene milracatlan. 
9! 1 - 13 H.3 29, 3, •, 12 6729 (30iG' 
N~.r..o""JJ.)""....r....-..ı;;~~,.:,.:.y..r~~~ --~~~~~~~~~~~~~~ 

DOKTOR 
StJLEVfjf!JlN ÇO.RUR 

ÇOCUK BA..<;TALIKLARI 
l\fÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 42 Sa7L. 
TEL. 2946 

E\.i İnönü caddesi (Göztepe) 836 
sayı ... TEL. 4.438 1 • 13 (2065) 

~..c;cr.-=r....c;.ı-/Ar..ecr...4""/...0"'JJ..;'"J..01 
ASKERİ HASTANE 
Dalıiliye l\Iütclıassm 

OK TOR 
ŞEREF ro 1 u 

Muayene saati : 15 - ıs 
Dfrliıd Kr'don 200 

Gni Kndınlar otobfüs durnğı .. 
"x:ooc~~TELEFON : 4').64 
- ~.JO'"~.e-...o:o-~ 

!ek olduğu takdirde Stalingradın zap- --------------
tına devam ohınacağı gibi Volga nehri
n;n Stalingraddıtn A<ıtrag:ma kadar 
;,}an cenup sahtlıni ve dolayısiyle bü
tün Kalmukistanı Ruslardnn t~ıuizle
mek kabil olacaktır. 

Bunlara rağmen Ruslar, St<ılingracl 
şehri içinde olduğu gibi bunun cenup 
bahsiyle şimalinde yani Volga ile Don 
arasında teşebbihün kendi ellerinde ol
du,b'Unu ve devam ettirdikleri taarruz
larla bir çok mm·cıffakıyetler kazandık
lnrıru bildirmeklt-dirler. Hatta kuvvetli 
bir Kazak ~uvari teşekkülünün, anl~ı
lan Knlmukıstandan cenuba inerek Tik-
horyetzden §imali Kafkasa giden demir 
yolunu bir kaç yerden kestiği de bildi AS, DJŞ. 

SAHİFE J 

Türk Hava Kurwnu Ha%illi $Ubesinden : 
942 yılı kurban bayramında ,:;ubemiz tarafından top1anacak kurban deri n 

ba -;ırsakları açık arlırmaya çıkarılmı~tr. 
1 - \"erilen pey layık hat! görüldüğü takdir-de 8 12 942 salı ~ünii "aAt 

16 da ~ube binasında veya telgrafhanede makine başında ihalesi yapılacaktır. 
2 - istekliler !5artnameyi lstanbul !zmir Aı; dın Denizli U~ak Alaşehir, Ti

re ödemiıı ~ııbeleriyle subeınizdcn her 'akit görebilirler. 
29 1 3 5 7 6717 (3043) 

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

VaHHJı Daimi Enci.im~ninden : 
Tiı e knzası meı h:ı: 4 cü okulun 900 lira ke-:if bedelli çalı tamiratı 15 gün 

müddP.tle açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif raporu ve "01 Lnanıe her gün ma
arif mi.idürliiğünde ve kaza maarif memmluğunda görülebilir. i~tcklilerin 1941 
yılı c-hliyet Yesi-kaları ve 6 7 lira 5 O kuru':' luk tcıniıınt makbuzları ile ihale günü 
olan 1 O birinci kanun 1942 per<:embe gürıii saat l) te encümcnimize miiracaat-
ları, 28 7 6602 (3034) 

VaHHh Daimi Encümeninden: 
ödcmis kazaeı merkez islikliı.l okulu binasının 5 4 1 lira 7 4 kuru" ke}if bedelli 

tamiratı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif raporn ·ve şartna
me her gün maarif müdürlüğünde ve kaza maarif memurluğunde gö.ülebilir. 1.
teklilcrin 1942 yıh ehliyet ve:sikala.n ve 40 lira 6 3 kurus1uk teminat makh~ 
lan ile ihale günii olan 10 birinci k5nun942 per rmbe gÜnii snat 15 te cncüni-
rnize müracantlan. 28 7 6601 (3033) 

i LAN 
Es'-ı·r.-enttr Hafıa Mi..idtirsti@'bıden : 

1 - Eksiltmeye konan iş E~kişehir -Afyon hududu yolunun 64+220--
79-j-920 kilometreleri ara:'ll toprak tesviye& ve inpnh olup bedelli (292671. 
40) lira olup h1.l.!tı8İ ııartnamc mucibince rayiçte husule ~d~n yükselmel"r müte
nhhide ıı 'rıca ödenmektedir. 

2 - Bu i~e ait şartnameler ve evrak ~unlardır: 
A) Eksi.itme sarlnıı.mesi 
B) Mukavele proj~ 
C) Bavındırlık işleri genel şartname!l.İ 
0) Tesviyei ıurabiye şoııe ,.e köprüler fenni ş:ırtnamesi milli ~o~lcr umu-

mi istik•af ~artnaınesi 
E) Husu~i şurtname 
F) Keşif cct"eli, fiyat bordrosu, melnj 
G) Ocak grafikleri olup bu prtname ve evrak bedel.sil: olualc Nafia ~ 

düdüğünde görülebilir. 
3 - E.biltme 16'12/942 tarihine müsadif ÇRrfamba giinü .. aat ( 15) te N .. 

fia müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı :zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
&) ( 15 45 7) liralık muvakkat Leminat vcrme&i 
h) En az (80,000) liralık bir in~aat i§i başardığına da.ir bir bo~ " 

bu işi idare edebilecek mali iktiradı haiz olduğuna mütir bit baıab. 
refernuı ekliyerelc eksiltmenin yapılacai::'l günden en u ~ c\in e-n.I 
bir istida ile Nafia müdürlüğüne mürııcaat ederek alacağı bu ek!liltme
ye i§tirak vesikasını ibraz etmesi ıarttu. 

6 - Teklif m~tuplan yukarda 3 ndl maddede ya.wı saatten bir ... t CYT .. 

line kadar Nafia müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecek.tir. Posta ile s8ai 
erilecek mektupluın nihayet 3 ncü maddede yazılı aute kadar gelmiı oboMi 
ve dtt :urflnnn mühür mwnu ile iyice kapatılmıt olması lazımdır. 

Postada olaeak. gecikmeler kabul edilmez. 1 '4 7 1 O (305 l) 

G·zliçiçek 
Eczacı Kemal /(. Ak

ta. 'ın en son es rı 

(Altmrüya) kolonyasının ciddi ra
kibi 7.e\·k, sanat, bednyi hep bir arada 

hılal i:. czanesı 

K A Ş f. l E R 
NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 

rıliyor. 
Stalingrad içinde de Ruslar, şimal ve 

cenup mahallelerde, esaslı binalarla şeh
:e Mkiın iki tepeyi 7.aptettiklerlnden 

Ve bütUn ağrıları deııftal ııeser •• 

bahsediyorlar. 
Buna rağmen Alman kıtaları. burada 

da hayret ve takdire değer surette mu
kavemet ve müdafaada bulunmuşlat'. ve 
dunımlannın p k gUç olmasına rağmen 
şehri terkctmem.şlerdır. Çünkü onlar, 
neticede yardımın gelcceğ nden ve kur
tnrılacaklarmdan emin idiler 

Don kavsındeki Rus tnarruzu bıda
yette, mtidafaıı olunan geniş Don neh
rini ac:mak ve buradaki mihver mevzi
ini derinliğine l armak gibı ehemmiyet
lı bir muvaffakıyet gösterdiyse de Al
manlar tarafından Çir suyunda durdu
rulmuştur. Bununla beraber bu su yu
karı Don nehrinın 100 kilometre cenu
bunda, şimal batıdan cenup doğuya 
ııkıp Cil'sk lrosabası yanında döküldüğü 
i~in Rusların buradaki taarruzu 100 ki
lometre ilerlemiş ve Don kavsinden 
mihver kıtalarını çıkarmak hedefini el
de etmiştir. Ancak bunları imha edeme
miştir Çünkü burada batıdan ve ce
nupt n sarılan bazı Alman kıl.alıu-ı Don 
nehrinin doğu kıyısına gecme~e muvaf
fak olmuşlardır. 

Netice: Rualann geçen ayın 20 sinden 
itibaren Stalingrad çevrelerinde cenup
tan, Volga - Don arasından ve Don kav
e.inden üç istikamette başladıklan bü-
yük taarruz bidayette muvaffak olmuş 
ve buralardaki mihver kuvvetlerini 
tchlll~eleı·e el" il>'ITlfü; İ <;e de sonu gele
memiştıı. 

Zaten Ruslar harp başlıyalı beri hiç 
bır büyük taarr>.ızu kati bir muvaffakı
yetle neticelcndıremcmi.şlerdir.. .Alınan 
kıtalarının vasıfla.riyle beraber Alınan 
sevk va idaresirun de Ruslara karşı hl
!.1 ilstünlük muhafaza ettiği görillüyor. 

Rusların merkezden oldukça büyük 
1-.uvvetlerle yapmakta oldukları taar

ızlardan ası] maksat, Almanları mer
zden cenuba kuvvetler sevkinden 

ı nctınek oJsa gerektir. Çünkü Rusla
ı "' t'rınh nin iki .. cmtinden ayni znman-

izm·r efteFJdaP uğında.f!I: 
Mevkii : Jzmir, Karşıyaka, Donanmacı mahallesi. Yalı Cümhıniyet caddesin

de 95 ada, 33 parsel. 380/ 1 taj numara.h maa bahçe hane. 
Müştemilatı : Bodrum katında: 1 mutfak. 1 odunluk. l çamaŞll'hanc. of helH.. 

birinci katta: 3 oda. bir kalörifer rndiyötörlü salon. bir yeııH!k od.a.a. b1r bal
kon ve bir sofa. 

Orta kat: Divarlan yanın çini dö~ll banyo m.nhali, biri kalörifer M.d:Jriyötör 
lü olmak ÜT.ere 6 oda. balkon. hela ve 90fa. 

Ost katta: Yedi oda. bir hela, bir aalon 
3526 metre murabbaı bahçe. bahçede muhtelif cins ağadu ve binit,.. mut

tasıl büyük salon ve bahçenin arkasında bt çiçekliği ve aynca geniş bir oda. 
tutumba ve cephe ve solu ile arka kısmında demir parmaklıklı d.ivar. 

Yukanda mevki, evsaf ve müştemilab gösterilen (65000) alt:mıt bq bin U.. 
l'a muhanım~n be<lelli ve 912 satış numaralı gayri menkulüıı miillciydin!ın. aatışı 
peşin para ile 26/1 f /942 ı:arihinden itibaren 15 gün müddetle ve (bp&h zarf) 
usuliyle müzayedeye çılc.anlmış ve 11/1 2/942 cunıa ıfuıü saat 1 S tıt Deıft.erdaı
lık millt emlak müdürlüğünde müte§ekkil satı§ komisyonunda ihales.i kararlaf" 
bnlml§ olduğundnn taliplerin teminat akçctıi olarak: ( 4500) JiTa yatıımalaıi ve 
2490 sayılı b.nunun 32 ve 33 üncü maddeleri mucihince teklli mektuplaimı 
o gün saat 14 de kadar mezkôr komi.ayona tevdi e!melerl. 

30 1 6582 (3048) 

D o y ç e O r y en t b an k 
DRE S D N E R B A N K Ş U BE S J 

J Z M J R 
Merkezi : BEKLİN 

AJmanyada ıso Şubesi Mevcadtrll' ... 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

200..000.000 Rayhsmarlı 
'J'ilrkiyede şubeleri : İST~"llJBUL ve İZMİB 

Mısırda şubeleri: KAHİRE VE tsKENDEIÜYE 
Btt türlü banka muamelitım ifa ve kabul ._ 

• 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını b~:ı:dir.. İr.ııhmdc.ı günde~~ ırn~e alınabilir-

Halis PHltin pırlnnta ile mfü:cyyen ve 1943 modelleri altından pırlanta ve elmasla nıüıeyyen Bayll!l kol ...._ 
teri. bayan yüzii~ ve şö,•alye, Ki ips, çiçek ve plaldan. küpeleri ve Erke it yüzii1deriyle ni an yiizüklerl pdk 
ynkmda sergi halinde hmir Vilflyetinde muhterem müşterilerimize g<istermek1e iftihar <!deee~7~. 
Sergi yeri taı-ifıi ayni gazetede pek yakında i1an edilecektir. 

SİNGE SAATLERİ 



sunun son 
başarıları _,.__ 

Donanına, .... , ......... 
Zllllllll INqlangıcatda 

..... ıJ ............... 

bugfl 


