
Dün lstanbul bir matem günü yaşadı Yeni kabine teşekkül etti 
Dr. Refik Saydamın cena .. P. Şükrü Saraçoğlu Başvekil ve Ha
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zesı Ankaraya nakledildi riciye vekaleti vekili oldu. Yalnız 
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Ankaradaki cenaze 
merasimi bugün 
saat onda başlıyor 

Bugün llötiin TiiPldyede 
IJayralılar yarıya 

indiPUecefı 
İstanbul, 8 (A.A) - Bugün ( dün ) 

İstanbul bir matem günü yaşamıştır. 
Evvelki gece flni bir buhran neticesinde 
irtihalini teessürle haber verdiğim·~ 

REFiK SA YOAMIN OLOMU 

Milli Şefin 
beyanna

nı.eleri -·- ---başvekil Dr. Refik Saydamın cenazesi Vatan uzun bir çalışma devrinin ke-
ilk Büyük Millet meclisinden beri mcb- malc eriştirdiği bir evladının hizmet-
usu bulunduğu İstanbuldan bugün An- }erinden !;Ok istifade edeceği bir 

1 karaya nakledilecekti. %8tnnnda mahrum kalmıştır. 
TAKSİM MEYDANINDA Ankara •. 9 (A.A) - Milli Şef Cüm-

MeThum Dr. Refik Saydamın son 
'SetJahatlerinden birinde alınmış 'l"esmi 

Saraço~lu 
"---*---

y GPcdıcı, ıe,ııuaı~ 
1aalfıı seven ue Jtalfıın 
seucllğl ~uefdl 

Dr. Refik Saydamın hiç beklenmiyen 
byıbmm uyandırdığı derin mıyı ha
fiOeten bir şey varsa o da, bıraktığı bo§
laiu doldunnağa, Büyük Milli Şefimi
mn itimadlle ç-inJan devlet adamınm, 
bütün milletimizin ayni derecede sev
diği ve güvendiği bir memleket cocuğ'ı1 
olmasıdır. Bilhassa onu çok yakından 
tanıyan biz İzmir1ilcr ve Eı?eliler itin hu 
(Ok kuvvetli bir teselli unSUl'Udur: 
Şükrü Saraçoğlu da, merhum selefi 

ıibi, arasas devlet hi7.metinde vatanda~
lanna ve şeOcrine kendMni tanıtarak 
sevgilerini kazanm1c;hr. Bu sevgi onu, 
İzmir halkının vekili ve miimessili olıı
rak, fstanbuldaki son mebm:an meclisi
ne göndermi ti. Fakat bundan çok ev
~el hile o genç vilayet mai~·et memunı 
olarak hemen etraftnda sempati uyan· 
dırmış ve 1912 de İnrıir ittihat ve te
raki mektebi müdi.irliij!iine getirildii,i 
saman, memleket gençliiini azimli ve 
sedyeli olarak yetiştirmek ıı!İbi şerefli 
bir vazifeyi iizerine almıc;fı. Övle dene
bilir ki, bu vazife gene Ödernic;linin bü
tün cevherini ortaya cıkararak ona bin
lerce vatan çocuğunun ve f'ocuk bab:ı
filnın sevgisini kazandırnmtır. 

Şükrii Saracoğln harekf't dakikac;ı 
gelince durmasını hilmiyen viiksek a7.im 
ve hızlı karar sahibi --~ne lider hii\·h·e
tini memleketin en korkı;nc felaket da
kikasında göstermi • hiirriyetimizi boi!
!naya gelen diismanlıırn karsı ilk müca
«lelcye atılan \'~ Atafürkiin ~anlı kurtu
Juş bayragı altında toplananlardan biri 
cılmustur. 1922 de Riiyiik MiJJet mecli
sine lzmir mebusu olarak giren ve o va
kittenberi, arasız vekilimiz olan Sükrii 
Saraçoğlu mesuli:vetini kabul ettij!i her 
'·azifede yaratıcılıtrile kendini göster
nıi fü. 

Maa~if \ekilliği, miibadele kemisyo
nu reisliği gibi \'&ziMcri m11vaffakivetle 
ha ardıktnn sonra onu 1927 de İsmPt 
İnönii kabine inde mnlive vekili olarak 
buluyoruz. Biiyiik Milli· Selin denk hiit
~e siyasetini tatbikte Şiikrii Saraçoğlu
llun gösterdiği başarı unutulmamıs, mil
li parnmı7.m i tikrannı temin eden ka
nun onun eseri olmu ·tur. Barem ve te
•aiit kanunları da yine maUve vekiH 
olarak Şiikrü Saraçoğlunun 'bıraktığı 
unutulmaz eserlerdir. Bunlann ~·anınd'.l 
Cümhuriyct Merkez bankasının' kunıl
mnsı gibi bir ahide de \"ardır. 

Yine mnliyed olarnk, Osmanlı borç
ları mc.<ielcsinin Pnristeki müzakereleri
ııi idarede ve ncticclcndinnektc ~öster
diğl liyakati hatırlıynbiliriz. Bundan 
sonra, adli~·e \'ckilliği sırasında hakim
ler, avukatlar, meşhut suçlar, ıslah \·e 
tez.~ evlt>ri kanunlarını çıkartma. tır. Her 
"~zıfcsi miishet e.o;erlcrle dolu olan ~ük
ru ~~r~çoğlu, 1938 denberi idare ettiği 
hnr~<'ı sıyasetimizde memlekete hi~ süp
~esız 4:" hü~·iik hizmt>tlerini yapmıŞhr. 
lsmet lniiniiniin memleketi harpten ko
ruyan, laknt memleket şerefini de her 
şeyd~ iistiin tutan siyaseti Şiikrii Sn
rnroı:hmda en kudretli -ve en mahir tat
lıilrntçısını lmlmuş oluyordu. 

Hugı1n dc\'lct reisinin itimadı onu hü
~iimetin hasına getinni · bulunuyor. llı!r 

<Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Sabahın e.rken saatlarınd.an itibaren hur reisi ismet lnönünün başvekil 
mera'>ime iştirak edecek askeri kıtalar!~ Refik Saydamın ani olaıak irtihali 
protokola dahil zevat ve halk büyük bir münasebetlle Türk milletine beyana-
teessürle Taksim meydanına gidiyordu. tını aynen neşrediyoruz : 
Resmi ve hususi binalar, nakil vasıtaları, •Ankara, 10 temmuz 942 
konsolosluklar bayraklarını yarıya in- • Refik Saydamın aziz hatırasına 
dirm!şlerdi. • Dr. Refik Saydamı millet hiune-

İntizamı temin için, cenaze alayın.>ı tinde vücudunun son takatıru tüket-
geçcccği yolların iki tarafında polis ve tikten sonra kaybettik. Türk millc-
jandarma kordonları tesis edilmişti. S:ı- tini b~~ük bir evl?dının acısından do-ı 
at 9 dan evvel Beyoğlu hastanesinin layı yurekten tazıyet ederim. 
önünden Taksim meydaruna kadar kar- ( Sahife 4, Sütun ı de ) 

(Sonu Sahife 2. Sütun l de) '.·--·---·-·- ·- •• -·-· ·-... .;. 
---------------------------.....:. 

MISIROA VAIZYET 
----·---

Çölde şi di 2'er-
~in bir sükô-

net var ••• 
Mihverin gePlye mi 
çelıileceğl, yeni lli r 
hücumda mı IJulunaca· 
ğı fıestirllemiyor 

-*-Londra, 9 (A.A) - Royter ajansı-
nın Elalemeyn kıyısındaki yol üzerinde 
bulunan bir muhabiri bildiriyor: Dün 
çölde hüküm süren gcrğin sükunet hava
sını bozan yalnız zırhlı kuvvetlerden 
mür~Uep bir devriyemizln 20 İtalyan 
tankıyle çarpışması ve ba§ka kesimlerde 
aralı topçu düellosu olmuştur. 

Londra, 9 (A.A) - Mısırdan gelen 
haberler, Elalemeyn mevkiini İngilizle

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

MISIR VE ~11HVER 
* irin ·ı· h .. z u-

•• cumunu pus-
kürtti:k diyorlar 
İtalyanlar Alman 
tebliğinin bildirmedi· 
ği muvaffalıiyetlerden 
IJahsedlyorlar 

-*-Berlin, 9 (A.A) - Alınan reami teb-
liği: M1Bırda Elalemcynin cenup bölge
sinde mevzii bir hücum yapan diifman 
pü,ıkürtülmüıtür. 

Malta adasına gece ve gündüz hücum 
eden savaş uçaklanmız hava meydanın
dali tesislere tam isabetler yerlqtlrmiı· 
!erdir. Hava muharebelerinde 11 uçak 
düııürdük. 

Roma, 9 (A.A) - ltalyan umumi 
(Sonu Sahife 4, Sütuu 2 de) 

SON ASKERi VAZİYET 

Rusyada bundan sonra 
Alman hedefi ne olacak? 
Kaffıası mı almalı, Rus o rdusunu m u fmlıa etmelı 

lstiyecefıler? • Mısırda teşebbüs İngilizlerde 
Radyo gazetesine göre Mısır muhare

besinin bir durgunluk devresi geçirmek
te olduğu gelen haberlerden anlaşılmak
tadır. Bununla beraber, teşebbüs hala 
sekizinci lngiliz ordusunun elindedir. 
Mihver ise şimdiği halde bütün faaliyeti
ni propag~ndaya bağlamış görünmekte
dir. Mihver uçakları Mısır üzerinde bazı 
yerlere sabık Kudüs müftüsü ile sabık 
Irak başvekili Raşit Ali Ceylaninin be-

yannamelerini atmışlardır. 
ALMAN RUS HARBi 
Alman - Sovyet harbine gelince: Don 

nehrinin doğuya doğru aşılması, Voro
ncj şehrinin işgali ve Rostoftan Mosko
vaya uzanan en mühim demiryolunun 
kesilmesi Alman taarruz hareketinin ille 
safhasının nihayete ermi~ olduğunu gös
terdiği kabul olunabilir. Maamafih Rus-

(Sonu Sahife 4. Siitun 6 da} 

.Ru.s ceph.4?dnde motörlü kuvvetler htmıket halitwıe · 

~------------------~---.__. ...... ..,_----------~---------

Dr. Behçet Vz Ticaret, B. Şevfıet Raşid Bcdlftotla da Ziraat veldll oldu· 
ıar. Yeni uefıiller Canfıayada r elstaan,..,,. taPafından fıaJJaJ edDdl 
Anknra, 9 (A.A) - Bu

giln (dün) burada saat 
13 de aşağıdaki resmi tebliğ 
nesredilıniştir: 

Riynset Cümhur katip 
umumiliğind~n tebliğ edil
miştir: Reisiciimhur hmet 
İnönü hükümetin teşkiline 
Hariciye Vekili İzmir meb
usu Şükrü Saracoğlunu me
mur dmiştir. Baş-vekilliğe 
Şükrü Saraı:onlunun tayi
ni hakkındn'ki Riyaset ciim
hur tezkersini aynen neş
rediyoruz: 

cAnkara 9 Tem.muz 1942 
~VKRV SARAÇOCLU 

Jrınir Mcbtı$1L 
ANKARA 

Dr. Refik Saydamın itti
halivle inhiHU eden Başve
killiğc tayin olundunuz. 
teşkilatı esasiye kanunu
mu7. mucibince intihao cdeo
ccğiniz İcra V<?killcrini bil
dirmenhi ric-n ederim, 

RE!StCVMHUR 
lsmet tnönü > 

YENt KAB1NE 
Ankara, 9 (R.G) - Yeni 

asağıdaki gibi kurulmuş
tur: 
Başvekil : Şükrü Saraç

oğlu fzmir mebusu, Adliye Vekili: Ha
san MMlC'mC'ncioğlu Mardin, Milli Mü

dafaa Vekili : Gc. Ali Ri7.a Artunkal 
Manisa, Dahiliye Vekili : Dr. Fikri Tu
zer Erzurum, Hariciye Vekaleti Vekili : 
5ükrü Saraço~lu İzmir, Maliye Vekili : 
Fuat Ağralı Elil.zığ, Nafia Vekili : Ge. 

Bir Alınan askeri sokak harbinde 

ALMANLARA GORE 
- - - ··---

Cenupta 
Rusmüdafa 
ası sarsıldı -·İntizamsız çefıUen 
Ruslar tafılp edlDyor 
ve IJaffıa yerlerde'lıl 
Rus 'lıarsı hücum· 
laPı fıırılıyor 
Berlin, 9 (A.A) - Alınan resmi 

tebliği: Doğu cephesinin cenup kesimin
deki yarma hareketimiz Don nehrinin 
babsında bulunan Rus müdafaa cephe
sini 500 kilometre genişliğinde aarsnnt
tır. Bütün bu sahada Alman ve müttefik 
kıtaları hareket halindedir. Motörlü tet
lUllerimiz ve piyade ileri müfrezelerimiz 
intizamsız bir halde çekilen dÜ§manı ta
kip ebnektedir. Hava teşeltküllerimiz 

(Sonu Sahife Z, Sütun 5 te) 

Yeni Başveküimi.:: trmir Mebusu 
B. ŞUKRU SARAÇOGLU 

Fuat CebeM>y Konya, Maarif Vekili : 
Hasan Ali Yücel İzmir, İktisat Vekili : 
Sım Day Trabzon, Sihhat İçtimai mua
venet Veki1i : Dr. Hul\isi Alataş Aydın, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili : Raif Ka-

SOVYETLERE GORE 
---··------

V o ro ne j in 
düştüğü 
asılsız ••• -·-(( Don » u ~en Alman· 

ıar yofı edUdL Voronej 
eluarında Alman 
cenahına flddetle 
ltücum edUiyor 
Moskova, 9 (A.A) - Bugün ögle vak-

ti neşrolunan Sovyet tebliği : • 
8 temmuzda Voronejin batısında şid

detli savaşlar olmuştur. 
Başka kesimlerde bir değişiklik olma

mıştır. 

* Moskova, 9 (A.A) - Voronejden 
gelen son haberler, Almanlann Don neh 
geçmediklerini ve geçen az sayıda kıta
lann da yok edildiklerini bildirmekte
rini hiç bir yerden önemli kuvvetlerle 
dir. • 

Moskova, 9 (A.A) - Voronej cep
hesinde bir Alman piyade alayı Rus 
tanklan tarafından pusuya düıürülmüı 
ve imha edilmiıtir. 

Moskova, 9 (A.A) - Dün akoam 
(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

~ 
SON DAKiKA 
••••••••••• 

Almanlar "Vorooej,, 
de ilerliyorlar 

- ---·· ----
RuslaPa göre Alman 
'lıayıpları muazzam_ 
Londra, 9 (A.A) - Mosk:ova radyosu 

Voronejin batısında yapılan muharebe
ll'rde 200 Alman tankının tahrip edildi
ğini bildirmiştir. Spiker Almanların mu
a:zzrun kayıplara rağmen ilerlemeğe mu
vaffak olduklarını da söylemiştir. 

radeni7. Trabzon, Ziraat Ve
kili : Şevket Raşit Hatipoğ
lu Artvin, Münaka.lit Veki
li ~ Al. Fahri Engin Sam
sun, Ticaret Vekili : Dr. 

• Behçet Uz Denizli~ 
YENt VEK.tLLER 

ÇA:NKAYA:DA 
Başvekil Şükrü Saraçoğ

lu yeni İcra Vekilleri Heye
tini, Çankaya köşkünde. 
ReisicUmhura takdim etmic; 
ve Reic:icümhur İsmet İnö
nü Vekilleri ayrı ayrı teb
rik etmiş ve hep6ine muvaf
fakıyet temennisinde bu
lunmuşlardır. 

Yeni Başvekilin Hayatı 
B. ŞUkrü Saraçoğlu 1887 

senesinde Ödemişte doğ
muştur. Babası Saraç Meh
met usta isimli bir ihalk 
sanatklirl<lır. Orta tahsilini 
b.mirde yaptıktan sonra 

" Mülkiye mek~bine girmiş 
ve 1909 da bu mektepten 
mezun olarak Aycın vila
yeti maiyet memurluğuna 
tayin edilmiş ve 1912 de lz
bir İttihat ve Terakki Tica
ret mektebi müdürliiğüne 
getirilm!ştir. 

Bundan sonra, tahsilini 
ikmal etmek üzere, evvela 
Belçikaya ve Umumi Harp 
sırasında da Cenevreye git

miştı. Sara~lu Cenevre üniversitesi
nin .siyasi ilimler ve iktisat sitesinden 

mezun olmuştur. Memlekete dönünce 
İstanbul meclisi mebusanmda lzrn~ 
mebusu olarak bulunmuştur. Milli hare
kata, daha başından iştirak etrni§ olan 

'"·mıı Sn hife 2. iihın 4 te) 

Yeni Ticaret Vekilimiz 
DR. BEHÇET UZ 

MORMANSK YOLUNDA 
----··---

Alman zırh-
lısı torpil
lendi mi? -·-Ruslap ifıl torpil 

lsalJet ettirdlJı, Al· 
manlar yalan diyorlar 
Moskova9 (A.A) _ Gece yansı ne§-

rolunan Sovyet tebliği: Bir Rus denizal
tısı Barens deniz.inde cFon TirpiÇ> Al
man zırhlısına iki torpil isabet cttirmi§
tir. 

ALMAN F1LOSU DA(;ILDI 
Moskova, 9 (A.A) - Tas Ajansı bil

diriyor: Mormanska ilerleyen bir mütte
fik kafilesini önlcmeğe çalışan Almanla
rın 3 ağır kruvazörü ve 8 destroyeri bir 
denizaltımız tarafından görülmüş ve 
bunla:dan Fon Tirpiç zırhlısı iki torpil 
~üyle hasara uğratılmıştır. Kafile 
salımen ... Rusyaya varmış ve düşman f
losu dagılmıştır. 

BlR NORVD; KOYUNA 
SlQINDJ 
~os~~a, 9 (A.A) - (Pravda) Gaze

tesı mühun hasara uğrayan <Fon Tirp~ 
(Sonu Sahife Z, Sütun 2 de) 



aARIFEJ YE1fl ASIR ıo r EM M 11 z CUMA 

ŞEHİR DABERLERi 
l'arlhi Roman Yazan: Şahin Alıduman 

••• 109 ••• 

Şanlı bir Yeniçeri oln .. uştum! 
Sadrazam Yunus p(l$a beni müJılifatlandırmı$ 

tı. Llilıin Bayrabayda Jıarşıma ~ılımıştı ••• 
Birden bire bizim Arslan ağa ile orta· 

mızın ağası Ferhat ağayı karşımda gör
müştüm ve onları derhal tanımıştım!. 

Şimdi onlar da beni tanımışlardı ... 
:Arslan ağa bana dargın olduğunu anla
tan sert bir sesle haykırarak dedi ki: 

- Seni gidi hamiyetsiz çapkın seni!.. 
Bölükten kaçın.ağa hiç utanmadın mı? 
lşte şimdi yakayı ele verdin! Bundan 
sonra sana karşı tatbik edeceğimiz ceza
ya katlanmalısın!.. Ve yumruklarını sı
karak derhal üzerime doğru yürüdü. 
Ben yaralı idim. Bitkin ve mecalsiz bir 
vaziyette yerde yatıyordum. Kendimi 
müdafaa etmeğe değil, kolumu kımıltat
mağa bile mecalim yoktu. Fakat Arslan 
ağa bana bir şey yapmğa muvaffk ola
madı. Orada bulunan kırk altıncı orta
nın usta ba.şısı hemen aramıza girdi: 

- Ne yapıyor sun, Arslan ağa?.. Bu 
çocuk bölüğümüzün bayrağını kurtardı 
hepimizin nam.usunu kirlenmekten vıka_ 
ye eden o dur!.. 

Usta başı bu sözleri söyleyip bitirdiği 
sırada yeniden bir gürültü oldu. Bir ta
kım adamlar benim etrafımı saran kala
balığı yararak yanıma doğru yaklaştılar. 
Bu yeni gelenlerin en büyük devlet 
adamlarından olduklarını arkalarında ta
şıdıkları muhteşem, süslü elbiseleri ba
na anlatmıştı. Bunlardan samur kürk 
giyen yaşlı birisi kendisiyle birlikte ge
len ve kıyafetine nazaran Yeniçeri ağası 
ohnası lhım gelen yanındaki arkadaşına 
beni göstererek: 

- Kırk altıncı ortanın bayrağını kur
taran bu çocuk mudur? diye sordu. 

- Beli paşa hazretleri! Bu yararlığı, 
yaralı olarak yerde yatan, işaret ettiği
niz. acemi oğlanı gösterdi! Bayrağı mem
lük askerlerinin elinden kurtarmağa ça
lıştığı sırada göğsünden tehlikeli bir su
rette mecruh olmuş bulunuyor. Yarası 
epiyce sarıldı. Müsaade buyurulacak 
olursa onu bir tarafa kaldırılalım da iyi
leşmesi için icap eden müdavatı hekim
ler tarafından yapılsın!.. 

Sonradan öğrendim ki Yeniçeri ağa
siyle konuşan zat, savaşta memlükler ta
rafından şehit edilen Hadım Sinan paşa-

nın yerine padişah tarafından sadrazam
lığa tayin edilen Yunus paşa imiş! .. 

Yunus paşa, bir baba oğluna hitap eder 
gibi çok yumuşak ve tatlı bir sesle bana 
dedi ki: 

- Berhudar ol oğlum! .. Padişaha çok 
büyük bir hizmette bulundun! Bac:;ardı
ğın bu önemli iş mukabilinde seni mü
kafatlandırmak devletin vazifesidir! 

Sonra Yeniçeri ağasına döndü ve 
ona: 

- Çabuk bir Yeniçeri serpuşu getirin 
diye emretti, bu acemi oğlan şimdi Yeni
çeri olmak hakkını kazandı. Ben padL<>ah 
namına, kırk altıncı ortaya bu dakika
dan itibaren onu bir yoldaş olarak kabul 
ediyorum!.. 

Böyle diyen Yunus paşa kendisine uza
tılan Yeniçeri serpuşunu benim başıma 
geçirdi. 

O dakikad:ın itibaren şanlı Yen içeri 
ocağına yoldaş sıfatiyle dahil olmak gibi 
çok büyük bir şerefi ihraz etmiş bulunu
yordum. 

Birden bire duyduğum sevinç göğsüm
den aldığım yaranın acısını bana unut
turmuştu ... 

Fakat aynı zamanda ansızın derin bir 
korkuya tutulmaktan da kendimi ala
mamıştım. Bir aralık yeniden bir adam 
daha gelerek sadrazamın yanına haklaş
mıştı ... 

Bir de ne göre yim?.. Şimdi meydana 
çıkan bu adam Halepte Loranza ile fi
rar edeceğimiz sırada benim bir hamlede 
yere serdiğim Halep valisi Hayrabayın 
tA kendisi idi! .. 

Büyük bir heyecana kapılarak gözleri
mi kapadım! 

Demek kendisiyle boğuştuğumuz sı
rada başından yaralanarak yere düşen 
vali hal! ölmemişti ve elan yaşıyordu! .. 

Acaba o da beni tanımış mıydı?.. Bir 
az sonra yanı başımda gürleyen öfkeli 
bir ses, valinin de benliğimi seçmeğe mu_ 
maffak olduğunu bana bildirmişti... 

O dakikada Hayrabay korkunç bir 
sesle bağırarak Yunus paşaya dedi ki: 

- BİTMEDİ-

Dün IstRnbul bir matem 
.. .. 

gunu yaşadı 

Dün fırınlar sıkı 
bir kontrola 
tabi tutuldu 

---·---
Kazalardan izmire 
buğday ue arpa 

getirilecelı 

Belediye rivaset:nin emri üzerine b~ 
lediye zabıta ·teşkilata dün şehrimizdeki 
bütün fırınları sıkı bir kontrola tabi tut
rr;uşlardır. Dün ekmeklerin gayet pişki.'"t 
ve belediye talimatına uygun olduğu 
görülmüş, bununla beraber alınan ek
mek nümuneleri tehl!l edilmiştir. Rapo
ru bugün belediye riyasetine verilecek
tfr. 

* İaşe müdürü yanında toprak mahsul
leri ofisi İzmir şubesi müdürü olduğu 
halde dün öğleden sonra Torbalıya git· 
miştir. 

Torbalıdan İzmire 50 ton buğday ge
tirileceği gibi diğer kazalardan da 200 
ten buğday ve arpa getirilecektir. ----·----Kültürparkta 
A~ustos ve Ey

lül hazırlıiı 
---*---

Sahi! ParJı gazinosuna 
Jıışlılı salon ue bar 

ilaue edilecelı 
Kültürparkın her yıl Ağustos ve Ey

lül aylarında gördüğü büyük rağbeti göz 
önünde bulunduran belediye riyaseti bu 
iki aya mahsus zengin bir faaliyet pro
gramı hazulamıştır. Kültürpark bu iki 
ay içinde akşamları ve bilhassa geceleri 
eski hareketli vasfını muhafaza edecek
tir. 

Kültürparktaki büyük gazino bir mü
teahhide ihale edilmek üzeredir. Her 
gece açık bulundurulacak olan bu gazi
noda gardenpartiler, balolar verileceği 
gibi memleketin tanınmış muganniyeleri 
de caz takınılan da celp edilecektir. Kül
türparktaki diğer gazinolarla bira satan 
meşherler, bütün oyun yerleri de açık 
bulundurulacaktır. 

Müzelerin de her gün ve her gece açık 
bulundurulmaları temin edilecektir. Sıh-

(Baştarafı ı inci Sahifede) Ali Çetinkaya, Cevdet Kerim lncedayı hat müzesi bazı ilavelerle zenginleştiri-
da bulunmuşlardır. lecektir. Bu müzede Kızılay cemiyeti ta-

§1lıklı askert kıtalar yer almışlardı. Ke- ANKARADA YAPILACAK rafından bazı tamirat yaptınlacakttr. 
sif bir halle yığını kıymetli memleket MERASİM PARK CAZtNOSU 
evladına son ihtiramı yapmağa hazır Ankara, 9 (A.A) _ Dr. Refik Sayda- Belediye sahil park gazinosunu daha 
olarak Taksim meydanım çevrelemişti. mın Ankarada yapılacak ce11.aze töreni- mükemmel bir hale ifrag edecektir. Bu 
Merasime iştirak edecek konsolosluklar ne .tlt proğram aşağıdadır : gazinoya bir kışlık salonla bir bar kısmı 

Yeni mahsul üzüm ve kuı·u üzümler 

ilk Sultaniye üzün Ü haf
ta sonunda getirilecek 

Mevcut Jıuru üzümlerin satılması-EsJıi satışlar· 
dan alınacaJı ihracat uergisine dair tereddütler 

Sultaniye üzümlerinin taneleri irileş
miye başlamıştır. Piyasaya ilk Sultaniye 
üzümünün hafta sonunda getirilmesine 
intizar edilmektedir. Çekirdeksiz kuru 
üzümler ancak bir ay sonra lzmire geti
rilmeğe başlanacak ve 15 Ağustostan 
sonra piyasa açılabilecektir. 

STOKLAR 
Yeni mahsul senesine girerken stok

ların erimiş bulunması ve yeni seneye 
stoksuz girilmesi ötedenberi ehemmiyet 
verilen bir meseledir. İzmirde takriben 
9 bin ton kuru üzüm bulunduğu anlaşıl
maktadır. Bu üzümlerin piyasada bir 
siklet yaratmaka olduğu iddia edilemez. 
Bununla beraber bu stokların piyasa 
açılıncaya kadar eritileceği kanaati ha
kimdir. 

İhracatçı birliklerinin her zaman ol
duğu gibi bu defa da lüzumlu teşebbüs
lerde bulunacağından emin olmak la
zımdır. 

ESKI SATIŞLARIN 
iHRAÇ VERGlSl 
Eski satışlardan da ihracat vergisi alı

nacağı piyasada söylenmektedir. Bu 

meselenin bazı ihtilaflara yol açtığı an
laşılma k tadır. 

Bilhassa şu iki nokta aydınlanmağa 
değer. 

1 - Satış muhaberesi yapılmış, alıcı 
ve satıcı araıımda mutabakat hasıl olmuş 
fakat ihraç için lüzumlu harekete geçil-
memiş eski satışlardan alınacak vergi es
kiden olduğu gibi yüzde üç mü, yoksa 
yüzde on mu olacaktır? 

2 - Muhaberesi, mutabakatı yapıl
mış, ihraç limanı heman bütün muame
lelerde olduğu gibi fob Izmir olarak tes
bit edilmiş, beyannamesi tanzim olun
muş, fob vergisi yüzde üç üzerinden ve
rilmiş mallardan her nasılsa ihraç edil
miyenler için bu yüzde üç vergi nisbeti 
yüzde ona iblağ edilecek midir? 

4042 sayılı kanunun makabline şu
mul olmıyacağından bilfiil ihraç edilmiş 
gl'bi alıcıya teslim edilmiş bulunan mal 
ıçın tüccarın ayrıca vergi ödememeai 
mantıkan icap etmektedir. Maamafih bu 
hususlarda ticaret vekaletinin vereceği 
emre intizar edilmektedir. 

Maden ve odun kömürü ihtiyacı 

Vilayet ve belediye bu 
meselelerle meşgul 

Hallı ve müesseseler Jıöınür tevzi müessesesine 
ilatiya~ıarını bild irmeğe başladdar 

Vali B. Sabri Öney İz.mirin kışlık kö
mür ihtiyacını şimdiden stok ettirmek 
Üzere alakadarlara direktifler vermiş
tir. Bu hususta tetkikat yapılmaktadır. 

lzmirin yıllık maden kömür ihtiyacı 
90 'bin tondur. Kok ihtiyacı da 1 O bin 
ton olarak tesbit edilmiştir. 

Gerek müesseseler ve gerek halk, ih
tiyaçları olan kömür miktarlarını birer 
beyanname ile kömür tevzi müessesesi
ne bildirmeğe bacŞlamışlardtr. 

Sanayi müesse.'leııi olup ta teşvjki sa
nayi mevzuuna girmiyen müesseselere 
ait muamelelerin belediyece mi, yoksa 

mıntaka iktisat müdürlüğünce mi tasdik 
edileceği anlaşılamamıştı. Şimdi beledi
ye bu gibi muameleleri tasdik etmekte
dir. 

Yakında İzrnire mühim miktarda ze
ro diz ve somi Jcok getiril~ek ve bun
ların tevzüne ba§lanacaktır. 

Diğer taraftan belediye de odun kö
mürü mevzuiyle yakın<lan alakadar ol
maktadtr. Halen fzmirde odun kömürü 
vardır. 

Her hafta deniz ve kara yollariyle tz
mire takriben 400 bin kilo odun kömü
rü getirilmektedir. erkaru abidenin etrafında yer almışlar- Cenaze ile refakat eden zevatı taşı- ilavesi derpiş olunmaktadır. Bu suretle 

dı. . yan hususi tren 10 temmuz cuma günü izmirde bir kışlık toplantı salonu vücut -
ALAYIN HAREKETi (bugün) saat 9 da Ankara istasyonuna bulmuş olacaktır. YENi KABiNE TEŞEK· ALMANLARA GORE Merhumun ailesi erkhıı, eski vekil- ___ ,______ · l 

ler, mebuslar, İstanbul vali ve belediye girecektir. T k KU' l ETT {Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Büyük millet mecl 'si reisi ve riyaset a Sİ Ü C r~ İ f ~ r İ J} e ye• 

reisi, generaller, vilAyet ve beledi}·e divanı, cümhuriyet halk partisi genel (Baştarab ı inci Sahifede) birbirini takip eden dalgalar halinde 
ıneclisleri azası hastaneye gelmişlerdi. baskanlık divanı, grup reisi ve vekille:i. •fi 1 Şükrü Saraçoğlu 1922 de Büyük Millet kara muharebelerini desteklemiş, ricat 
Burada yapılan dini merasimi müteakip C. H. P. genel sekreteri, müstakil grup lll ~n zam yapı • Meclisine İzmir mebusu intihap edilmiş- halinde bulunan Rus kollarını gece ve 
bayrağa sanlmış olan tabut kapıda bu- ıe!s vekili, Ankara vali ve belediye re- J • tir. O zamandan beri fasılasız İzmir gündüz hücwnlariyle imha etmişlerdir. 
tunan bir top arabasına naklooildi. As- isi, mevki komutanı istikbalde hazır bu- ffl 8SI isten İ ıyor mebusu buunmaktadır. ORELDEKl RUS 
keri kıtalar tabutun arkasından ağır yü- lunacak ve cenaze bir cenaze arabasm:ı --*-- Şükrü Saraçoğlu 1925 de Fethi Okyar HOCUMLARI 
rüyüşle meydanı dolaşarak İstiklal mey- konularak Bu"yük' Mill"t meC'lı'sı· ve C. T ks" t bili . . t .. 1 . kabinesinde Maarif Vekili olmuştur. Orelin şimal ve şimal batısında Rus 
danma geldiler. Matem havalan çalan H. P. yolundan başvekaAlet meydanına a ı o omo erının saa ucret erıne Fethi Okyar kabinesinin istifası üzerine kıtalarının cenup cephesindeki Rus or-
kara Ve denız. kuvvetlerı· bandoları yuz·· yeniden zam yapılması hususunda bele- dularının yükünü hafifletmek için giri-

, gelecek, burada bir top arabasına nakl•>- di b' ·· t k bul t Saraçoğlu muhtelit mübadele komisyonu y 

kadar 1>elenk tüf• enklerın· m· namlolaıı ~ yeye ır muracaa vu u muş ur. T · k h isli tikleri hücum te .. e'bbüsü dört gün süren 
" ' dilecektir. Taksi işletenlerin iddiasına göre tstan- i.ır eyeti re' 'ğine tayin edihniş, " 

aşağı çevrilmiş iki sıra asker arasında BAŞVEKAL~ ET MEYDANINDA b lda ks" 1 b h 1 1927 de tsmet tnönü kabinesine Maliye §iddetli sava§lardan sonra püskürtül-
tabutu taşıyan t b iki. t u ta ı ücret eri ir ay i arttınl- v kil 1 mü•tür. Hava kuvvetlerimizin tesirli 

op ara asının ara- Meras.:me baş\rek"1et meydanında ~a- mış İzmır' de yapılan zam pah 11 k .. e i 0 arak girmiştir. Maliye Vekale- " 
fında D fak tal b · k ..] aı ~ • a ı ı yu- d yardımiyle dü .. man kıtaları agw ır kayıpla-

me h 
aruşşaail .a kA~. esııs.'t arb ası ın-ıli~ at 10 da başlanacaktır. Merasime iştira'< zünden bir kıymet ifade edememiştir. tin en istifa ettikten sonra bazı hususa- ra ugwramışlardır. 49 Rus tankı tahrip et-

r umun esı er cuu, an u va edecek olan sivil zevat jaket atay ve ,,,i- Belediye, taksi işletenlerin durumla- tın tetkiki için memuren Aımerikaya git- tik. 
ve belediye reisi, başvekalet müsteşarı lindir şapka, kara, deniz ve hava kuv- rını gözönünde bulundurmakla beraber, miş, bilfilıare Osmanlı borçları meselesi-
ve 'L::ıcuekAtet . tok 1 h ni müzakere etmek u'"zere Pa..:sıe açılan Rjefin cenup bölgesinde kuşatılan ·o...,.. <U yaven, pro o umum vetleri erkfuu ise büyük üniformayı 1.ı- ayatı pahalandıran amillerin vücut u ..... ··d·· · · k l lukl kA b ı müzakereleri Türkiye Cümhuriyetı· na- düşman topluluklarına her taraftan hü-
..... u ur muavıru, onso os ar er anı, b:s olarak saat 10 dan önce, başvekafot u masına da göz yummamaktadır. Bu cum edilmekte ve bunların etrafındaki 
üniversite dekan ve profesöfleri, vilayet meydanına gelerek krokide gösteril~n itibarladır ki belediye daimi encümeni mma tedvir ederek 1927 de akdedilen 

bel eli 1. 1 il arı· kA ı b mukaveleyi imza eylemış' tir. Aynı sene çenber daraltılmaktadır. Volkof cephe-
ve e ye mec ıs er e p ı er cım, mevkı'lerı' alın"' bulunacaklardır. mese eyi üyük bir hassasiyetle tetkik ·· l · 1 d ..., d ı"çinde Adli V kil' olm tur sinde tuttugum" uz bir köprü ba•ına kar"• ınuessese er ve cemıyet er mü lir Ye MERASiM. 1·N SONU e ecek ve bir karar verecektir. ye e ı uş · " " 

·· ·11 · ı· d Şükrü Saraçoğlu 1938 den beri evvela düşmanın hücumu akim kalmıştır. 1 7 
mumessı erı ge ıyor u. Kroki mucibince, alay şu suretle ku- ---0--- Celal Bayer kabinesinde, sonra onun ye- tank tahrip edilmiştir. 

Ağır yürüyüşle meydanı geçtikt~n rulacaktır: Sancaklı bir piyade alayı, Ba""cılara potasa MURMANSKTA VE 
l w tar f k'be b'd · d ~ rine g~en Refik Saydam kabinesinde 

sonra a ay sag a ı ta ı n a ı eyı 0 - bir süvari bölüğü, bir jandarma taburu Bağcılara parası mukabilinde veril- Hariciye Vekili olarak bulunmakta idi. HAV Al.ARDA 
]aşarak saat 10,lO da Taksimden hare- refakat'.nde alay Ulus meydanı - Ata- mek üzere Tarım satış kredi kooperatif- Yeni Ticaret Vekili Denizli mebusu Murmansk cephesinde hava hücumla-
ıtet ettiği zaman alayın geçtiği ana cad· türk bulvarını takiben sıhhat ve ı'çtimai lerı' bı'rligwine potasa geu·r;l-:-tı·r. 50 kı·- Dr 0 -h U d d Afy d b 
d l d b .. · d kkA 1 .uı~ • not:. çet z ün gece Ay ın - on riyle Murmansk şehir ve limanın a ü-

e er e utün ü an ar kapanmış ve muavenet vekaletine gelecek ve burada !oluk varili 28 buçuk liradan satılacak- ekspresiyle şehrimizden An.karaya hare- yük yangınlar çıkarılmıştır. Dün 75 Rus 
cenazenin geçtiği yollarda çok kesif b r merasime nihayet verilecektir. lır. ket etmiş, istasyonda vali, belediye reisi, tayyaresi düşürülmüştür. Tayyareleri-
ka~~~ıfÖ~~ruştı. Cuma günü bütün şehirlerde hayra],_ ---o--- emniyet müdürü, halk partisi erka.nı ta- mizden ikisi üslerine dönmemiştir. 

İstiklftl caddesi _ Galatasaray _ Tepe- lar sabahtan gruba kadar matem mab- Kınılılar Jıöyünde rafından uğurlanmıştır. 23 hazirandan 6 temmuza kadar Rus 
mmda yarıya indirilecekt:r. İSTANBULDA MEMNUNİYET hava kuvvetleri 837 si hava muharebe-

başı - Şişhane karakolunu takiben ala;.· HAZIRLIKLAR sırrı orman yangını İstanbul, 9 (Yeni Asır) - B. Şükrü }erinde, 99 ZU karqı koyma bataryaları-
saat 12.20 de Karaköye gelmi.,.ir. Ala· Bcrgamanın Yukarı Kınıklar ~.o"y·u·- -1 " ~· Ankara, 9 (Yeni Asır) - Yarın sa- Saraçog unun Başvekalete getirilmesi mız ve 2 si kara kuvvetlerimiz tarafın-
~,n önünde giden askeri kıtalar, köprü- hah (bu sabah) burada yapılacak cena- nün Hırsızdere mevkiinde Abdi üzere şehrimizde büyük memnuniyet uyan- dan üslerinde, geri kalanları yerde ol-
ye varı;ıca, köprünün iki tarafına ayrı1- ze töreni için hazırlıklar bitmiitir. Bas- ait çam, çınar ve çalılıkla dolu orman- dırmıştır. mak üzere 980 uçak kaybetmişlerdir. 
mıştı. Tabut Kadıköy iskelesinde top vekalette açılan defteri yüzlerce yerli da dün bir yangın çıkmıştır. Civarda!l ---o--- Ayni devrede biz 89 uçak kaybettik. 
arabasından indirilerek Sivas vapurun-1 ve yabancı zevat giderek taziyet maka- yetişen halk büyük gayret sarfederek Hava gazı idaresi --Oııt""'*"""''o---
nakledilmiştir. mında imzaladılar. müşkülatla yangını söndürebilmiştir. -u··du··rıu·· ,,.
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Saraçoğlu 
---*' __ _ 

Yaratıcı, teşlıillit~ı, 
flallıı seven ve hallıın 
sevdiği b(lfueJıil 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

şeyde olduğu gibi, bu güvende de sev
gili Milli Şefimiz milletin tam manasile 
mümessili olmuş, onun intihabı - yann 
millet vekillerinin muhakkak olan tas· 
vibi gibi - bugünden bütün milletin kal
bini kazanmıştır. 

Tür.kiye hükümetinin siyasetinde hiç 
şüphesiz değişmiş bit şey yoktur. Çün
kü bu, İnönü siyasetidir. Devletin ko
runmasından, milletin yükselmesinden 
başka bir hedefi yoktur. Bu siyaset her 
vakitki gibi en ehliyetli ellere tevdi edil
nıiş bulunuyor. 

Kabinede yalmz iki değişiklik olmuş, 
ticaret ve ziraaat vekilleri değişmiştir. 
Bu da, belki bir işarettir. Merhum baş
vekil, son hayat anına kadar, Bu iki ve
kaletin salalıiyctleri şunıulüne giren iaşe 
işlerile uğraşmış ve hiç bir yorgunluk
tan kaçınmıyarak - öyle denebilir .ki -
bu memleket işine hayatını (eda etmiş
tir. 

Yeni başvekil onun eserine devam 
ediyor ve iaşe meselesini, zirai ve ticari 
teşkilata dayanan bu büyük davayı tcş
kilatçılığile tanınmış genç arkadaşların 
azimli ellerine veriyor. İzmirin baŞanla
rile tanınmış, yanık bi.r şehrin iman ve 
enternasyonal fuar gibi yürümez sam
lan çetin bir ticaret, ziraat ve endüstri 
davasında memleketin yüzünü ağartmış 
olan dünkü belediye reisi bugün bu ba· 
şanyı, memleket mikyasında olarak ye· 
nilemeğe davet edilmiş bulunuyor. Bü
yük Milli Şefin ilhamı ve kudretli baş
vekilinin yardımile Dr. Behçet Uzun da 
bu çok ağır vazifede müsbet neticelere 
varacağına biz inanıyoruz. 
Şükrü Saraçoğlu başvekillikle bitlik

te, hariciye vekaleti vekilliğini de üze
rine ahnıştır. Bu da, dış münasebetleri
mizin ayni dürüst ve memleket için ko
ıuyucu yolda devamına güzel bir işaret
tir. Her işinde yaratıcılığını ve teşkilat 
kudretini göstermiş olan ve her eserini 
halka ve memlekete hizmet •geleneği 
üzerinde kuran, halkı se,,en ve halk ta
rafından sevilen yeni başvekilimizin dört 
tarafımazı saran harp ateşi içinde yur
dun dış emniyeti kadar iç huzurunu ve 
refahını da koruyacağı ve kuvvetlendı
receği, vatandaşları üzen sıkıntıları mu
vaff akiyet1e bertaraf edeceği noktasındı 
reisicumhururnuzım itimadına Türk 
milleti bütünlüğile iştirak etmektedh . 
Bu emniyetle Şülaü Saraçoğluna ve i-ı 
arkadaşlanna başarılar dileriz. 

Y.A. 
---o---

ICazaların mali ~im 
Ankara, 9 (Yeni Asır) - Defterdarla

nn kazalar mali muamelatını her sene 
teftiş etmeleri lüzumu Maliye Vekale
tince aakadarlara tamim edilmiştir. 

---o---
Yeni emniyet amirleri 

Ankara, 9 (Yeni Asır) - Komiserler
den emniyet amirliklerine terfi edenle
rin listesi yüksek tastika iktiran eyle
miştir. 

ZABITADA 

Bir su meselesi yara
lamalıla bitti 

Kemalpaşa kazasının Yukarı Kızılc~ 
köyünde bir hadise olmuştur. Değ!:-
rrienci Şaban oğlu Mustafa Şekerin de
ğirmeninden bahçesine su almak üzere 
nıilracaat eden ayni köyden Memduh 
Derici ile değirmenci kavga ebnişlerdir. 

Mustafa Şeker Memduh Dericiyi kü
rekle belinden ağır surette yaralamış
tır. Memduh memleket hastanesine ge
tirilmiş, tedavi altına alınmıştır. 

Kanlı bir lıardeş 
Jıavgası 

Kemalpaşa kazasının Çınar köyünde 
Ar~. Çınar adında bir genç kardeşi Ha
lid Ozcanla bahçelerine su almak mese
lesinden kavga etmiş; neticede MUstafa 
Çınar bacağından, Hal!d Özcan da sağ 
elinden bıçakla yaralanmışlardır. Hadi
se hakında tahkikat yapılmaktadır. 

N~..,...,,.._,,..,...,.._,._,...,...,,.._,._,...;:;o-JCO"".r~ 

Alakamız voktur 
..; 

Şehrimizde neşredilmekte olan (Ti· 
caret, Piyasa, Borsa) adlı gazete ile 
gazetemizin ve gazetemiz mensupla
rının maddi ve manevi hiç bir ala
kası olmadığını bildiririz .. 

Anadolu Gazetesi 
• ~~JJ"..r..r..r.r~.:.~/..e~.r..r.r..r...e 

Haydarpaşada da cenazeyi üniversite ---o--- Belediye have gazı idaresi müdürü B. toplandı 
talebesi, bir bölük asker ve bir poHs MORMANSK YOLUNDA TU. RKl'YEDE TERZiLiK İzzet Erişen vazifesinden ayrılmış, mü- Vaşington, 9 (AA) - Pasifikin OZOM 
müfreL~si karşıladı. İskelenin/ karşısın- (Baştarah ı inci Sahifede) • dür vekaletine belediye müfettişlerin- harp konseyi dün bir buçuk saat müza- ı o 7 Hilmi Uyar 44 

Borsa 
44 
45 da muazzam bir halk kütlesi toplanmış- Viyana ve Paris terzi akamedilerin- den B. Sadık Özerdem ta.Yin ed:1-:-tir. kerelerde bulunmw•tur. 82 A. Mayda 40 • zırhlısının bir Norveç koyuna sığındığı- d ~ _, 

u. Cenaze vapurdan çıkarılarak Hay- nı bildiriyor. en mezun ve eski İzmir terzi mektebi 6 l M. Izmiroğlu 42 

darpaşa garının peronundan geçirilmi'j Londra, 9 (A.A) - Gece yarısı neşro- mT'~eks~isedve müdürii Bay Şükrü Baysal Italvan Hı·sselı· Tahvı·ıaA tların 25 s. Akımsar ve o. 42 
v. e hususi trenin arkasına tak.ılı vagona 1 li ur ıy e terzilik adiyle bir eser neıret- 275 yekunA unan teb "ğde iki torpil yediği bildirilen 
yerlestirilmiştir. F T' · hlıs Alın miştir. 206930 dünkü yekun 

TREN HAREKET EDERKEN c on ırpıç> zır: 1 an donanması- Bütün sanatkarları alakadar eden ve S h•b• ) ) nın en kuvvetli zırhlısıdır. Resmi liste- 8 J J 0 an ar 207205 umum yekun 
Mebuslar, generaller ve diğer zevatla de 35 bin ton olarak gözüken bu zırhlı bilkhassa yeni mesleğe girenlere kılavuz- No. 1 

üniversiteliler peronun iki tarafında yer hakikatte 40 bin tonluktur ve ağır silah- lu vazifesini görecek olan bu eseri tav- İzmir İtalyan general Konsolosluğu aJ.Akadarlara aşağadaki malfunatt bildi- No. 8 
Ejmıştı. İki er vagonda tabutun başında larla mücehhezdir. Dört uçağı vardır. siye ederiz. rir: No. 9 
ihtiram noôetini alınış bulunuyordu. Sa- Atlantikte 1ngilizler tarafından batırılan --<~0""'•0--- halya kraliyetinin resmi gazetesinde neşredildiği gibi devlet tahvilatları No. 1 O 
a:. 15 de İstanbuldan merhum başvekil Bismark zırhlısının eşidir. TEŞEKKÜR müstesna olmak üzere, ltalyan hisseli tahvilatların sahipleri, hu tahvilatları No. 11 
Dr. Refik Saydamı ebediyen uzaklaştı- 1n.giliz keşif uçaklan bu zırhlıyı son Babamız merhum İsmail efenin vefa- nama değiştirmek üzere tahvilatlan ile alakadar makamata, aşağıda gösterilen lNCIR 
ran lren hareket ettiği zaman herkes bU- defa olarak destroyerlerin himayesinde tı üzerine gerek cenaze merasiminde bu- müddet zarfında müracaat etmelidirler: S S M. H. Nazlı 
yti.k bir hörmet ve tazimle merhumu teş- Trondhaymdan çıkarken görmüşlerdi. lunmak, gerek bu kara günümüzde ke- a) 31 Temmuza kadar Avrupalılar için 32 A. Papavyo 
yi ediyordu. Berlin., 9 (A.A) -Alınan resm.l tebli- deremize iştirak ve taziye suretiyle ya- b) 31 Ağustosa kadar Avrupa haricinde bulunan memleketler için alakadar- 87 yekun 

CENAZEDE BULUNANLAR ği: cFon Tırpiç• zırhlısına torpil isabet kınlık ve alaka gösteren dostlarımıza lar mütemmim malumat almak için hergün saat 8,30 dan 12,30 a kadar ltal- 184390 dünkü yeklin 

30 
30 

İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Refik ettiği hakkındaki Rus iddiası tamamiyle teşekkürlerimizin gazetenizle iblatını ri- yan general konsolosluğuna, ltalyan ticaret odasına ve her gün saat 10 dan 12 184477 umum yekun 
______ S_a,,,_d_a_m_ın_b ... u,...r..:a;.::d;.::a'-"-a:::..:.:ı::.:la::.:n:::....::ce=n.;;;;az::;e:;.....;;m:.;.t::;r;..;;a;...-ı...;;:u~d.::urm=;;;a;;;dır;;;;;.;. . ..:H==asa=r-=de~ğil,a:'~b::.u::....:z::ır:.:h:=J=ım=ız:..ı..;c:;,;a:....;e.;;;d~e~ri:::z:... -----·~~~--~--.IL.:y'..:e~k=a:.d:.ar:_:B:.:a::o:k::o:...=di Roma· ya ve banka Kommerçiyale 1t~.a~·~y_a __ m_u_·r_a_caa_t-.1~--'"~-..,, ...... '*
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.. YENİA.llR 
ıerEMMUZ CUMA 1942 

tZMlR BELEDlYES1NDEN: 
.............................................................................. 
• • • • • . Devlet Demir Y ollarınaan 

BiR KAC: AYDA 

E 
~umaouasında acele 

satılıJı IJaj 
Cumaovasının Alacaahmet mevkiin

de üzerinde 6000 kilo kadar üzümiyle 
50 dönüm kadar çekirdeksiz bağ acele 
satılıkbr. lsteklilerin Karıııyaka Salih pa
şa caddesi No. 5 2 ye müracaatlan. 

ı· _Yiğitler mahallesi 1144 sayılı so
kakta 280 metre boyda adi taşlarla dö
şeme yaptınlması, fen işleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçb.ile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
2053 lira muvakkat teminatı 154 .liradır 
taliplerin teminatı öğleden evvel ış ban
kasına yatırarak makbuzlari~ le .~~e ta-

: .......•......•........•...........•............•......................•.•.•• 

INGILIZC ·--
DEVLET DEMiRYOLLARI tŞLETME UMUM MODORLOt:.ONDEN 
Devlet clemiryollan hareket servisinde münhal bulunan müfettiş muav 

lerine yapılacak müsabaka imtihanı ile yüksek tahsil mezunları alınacak 
Müsabaka imtihanı Ankarada 25/Temmuz/942 (Cumartesi) günü sa 

OCRErEN DERSLER (1769) te yapılacakbr. 
Müsabakaya girmek için: 

YETMİŞ BEŞİNCİ DERS.-
•He• is Used for the Masculine gender. 
•He• müzekker cins için kullanılır. 
• sHE• is used for the Femınine Gender 
aSHE• müennes cins için kullanılır. 
dT• is used for the Neuter Gender. 

ihi olan 20/7 /942 Pazartesı gunu saat 
r - t1 UK MAHKE 16 da encümene muracaa an. 

TtRE ASLtYE HUK - 2 _ Yiğitler mahallesi 1151 sayılı so-
MEStNDEN: kakta 360 metre boyda tesviye ve 3.di 

Müddei - Tirenin Bahariye mahalle- taşlarla yeniden döşeme yaptınlması, 
sinden buğday dede sokağıda 6 n\lma- fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
rah evde Hüseyin kızı Ayşe Dinçer. namesi veçbile açık eksiltmeye konul-

1 - 35 yaşını geçmiş olmamak. 
2 - Türk olmak. 
3 - Ecnebi ile evli olmamak. 
4 _ idare hekimlerince hizmete elverişli olduğu tasdik edilmiş b 

nıak. 
5 - Fili askerlik hizmetini yapmış olmak ve ihtiyatlık celbile ilgisi b 

mamak . 
6 - Hüsnü halini polisten tasdikli vesika ile tevsik etmek şarttır. 

• rr .. tamit cins için kullanılır. 
•THEY • is used for the Plural Pronoun of all three Genders. 
THEY her üç cinsin cemi zamiri olarak kullanılır. 

• • EXER:MISES 

Müddeialeyh: Kuşadasının belediye muştur. Keşif bedeli 2453 lira 05 ~ruş 
reisi Fuat fabrikasında amele Dırama muvakkat teminatı 184 liradır. Taliple
muhacırlarından kahveci Mustafa yanın.. rin teminah öğleden evvel ~ b~asına 
da Mehmet Dinçer. yatırarak makhuzlariyle ihale tarihi olan 

Müddei tarafından Tire asliye hukuk_ 
20171942 

Pazartesi günü saat 16 da en-
mahkemesine verip 11 Mart 942 tarihin la 

1 iümene müraiaat n. . 
de kayıt ettirdiği dilekçesiy e kocası 3 _İtfaiye, iş, hasta ve cenaze, taı;ızı-

7 - Fazla tafsilat almak isteyenler işletme müdürlüklerine müracaat 
rek öğrenebilirler . 

Talipler veııikalariyle 20/ Temmuz/ 942 (Pazartesi) günü akşamına 
mıntakalarındaki işletme müdürlüklerine müracaat etmeleri ilan olunUT. 

(4760) 2 5 10 3740 (168 
MEMUR ALINACAK 1 - Make these sentences r.inr::ıl Bu cümleleri cemi yapınız .. 

(EXAMPLE - MİSAL 
IAMAMAN 
Ben bir adamını 

WE ARE MEN 
Biz adamlanz 

mçunsız· üd?e
1
i
1
_aleyh ile aralarında şiddetli ge- fat otomobil ve kamyonlarına 15300.lıtre 
k mevcut olduğundan boşanma- dökme benzin satın alınma:ı, y~ ışle~ 

larına talep ve d~ eylemesi üzerine "dürlüğündeki şartnamesı veçhile bır 
müddeialeyh gösterilen ikametgata ol- ~Yu müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
madığından mahkemece ilanen tebligat Muhammen bedeli 4750 lira 65 kuruş 
icrasına karar verilerek duruşmanın muvakkat teminatı 356 lira 30 ku:Uştur. 
17/7/942 Cuma günü saat 10 na talik Taliplerin teminatı öğleden evvel ış ban
edildiğinden müddeialeyhin tayin olu- kasına yahrarak makbuzlariyle 20/7 /942 
nan gün ve saatte Tire asliye hukuk dahil tarihinden 3/8/942 tarihine kadar 
mahkemesinde hazır bulunması tebligat haftanın Pazartesı, çarşam.. ba v: Cuma 

1 - Devlet demyryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 
babah ile orta mdttep mezunlarından hareket memur namzedi alınacak 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 

1 - She is a woman 
2 - You are a Turk 
3 - He is English 
.( - I am here 

O bir kadındır 
Sen bir Türksün 
O İngilizdir .. 
Ben buradayım 
O bir kapıdır 

3 _Müsabaka imtihanı 13/7 /942 cumartesi günü saat 14 te Hayda 
Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, lzmir, Sirkeci, Er 
ve Eskişehir işletme merkezlerinde Sivas cer atelyasinde ~apıl~caktır. 
caatlar bu işletmeler ve atelye müdürlüğü ve istasyon şeflıklerınce kabul 

5- It is a door nur. 
4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır. 

makamına kalın olmak üzere ilan olu- uracaat 
3945 (1762) günleri saat 16 da encumene m -

nur. lan. S, 10, 14, 18 3856 (1'126) 

G - It is blue 
7 - He is i11 
8 - She is happy 
g _ You are tall Siz uzunsunuz 

O mavidir 
O hastadır 
O mesuttur 

1 - Türk olmak 
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak ( 30 yaıı dahil) 

10 _ ı am writi:ng . Ben yazıyorum .. 
n _ Make the following sentences Sıngular 

.A!Jağıdaki ciimleleri müfret yapınız .. 

Z A Y t 1 _ Cümhuriyet" mahallesinde Ak~°:-
Söke 46 ncı alay 2 nci bölükten 931 1 caddesinin betonla esaslı tamın, 

yılında aldığım askeri terhis teskeremle f~:~şleri müdürlüğündeki keşif ve şart
nüfus hüviyet cüzdanımı zayi ettim. Ye- . veçhile aç1k eksiltmeye konul
nilerini çıkaracağımdan zayi olanların nam~:, Keşif bedeli 8540 lira 07 kuruş 
hükümsüz olduğu ilan olunur. m~akkat teminatı 640 kuru~. Talip-

4 - Askerliği rpmış veya askerliğini yapmasına en az bir sene zam 
nıış olmak (emsalleri silah altında bulunan veya celbe tabi olanlardan 
veya sıhhi sebeplerle ertesi seneye bırakılanlar iştirak edemezler.) 

5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanll.r ayni derecede kaz 
lara tercih edilecek.tir. (EXAMPLE - MİSAL) We are Turks I amb~ırTT~u.krkum·· 

Biz TUrüz Ben 

1 - Tiıey are flags 
2 - Tiıey are red and white 
3 - We are English 

Onlar bayraktırlar. 
Onlar kırmızı ve beyazdırlar 
Biz İngiliziz 

Karşıyaka Yamanlar köyü halkından ~rin teminatı öğleden evvel .ış banka:n: 
322 doğumlu Ahmet oğlu Mehmet a yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 

6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhht durumları 
miryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunmak. 

5 - Müracaat istidalanna bağlanacak vesikalar şunlardır. 

4 _ We are Englishmen 
5 -You are men 

Biz İngiliziz 
Siz adamlarsınız .. 
On1ar kadındırlar .. 

1.Ynver. 3953 (1760) ~lan 24/ 7/942 Cuma günü saat 16 da en-
- cüınene müracaatları. 

1ZM1R StCtLt TtCARET MEMUR- 2 _ 1367 sayılı sok.akta kadastro 10~ 
LUGUNDAN: SAYI 4530 . d 200 ınetre murabbaındaki 

Nüfus cüzdanı, diploma veya tastikname, askerlik vesik.uı ve a.kerlik 
lamalan, polisten tasdikli eyihuy kağıdı, çiçek aşısı kağıdı, - evli ise - evl 
cüzdanı, altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla ma16mat almak istl!yenLer işletme müdürlüklerine 
istasyon şeflikleTine bizzat müracaat etmelidirler. 

6 _ They are women 
7 - They are men 
8 - You are happy 

Onlar adamdırlar 
S:Z mesutsunuz .. 
Cocuklar çalışkandırlar .. 
Evler geniştirler .. 

7 - lstidalar eıı son 14/7 /942 günü saat 12 ye kadar kabul olunur. 
(4759) 2 5 10 3739 {166 9 - The boys are clever 

1 O - The houses are large 

~~:-..,,,;:.-..<-.......... ~<:Y-:::::.<:::,.<:-,,..<::::..<::">~I TlRE SULH HUKUK MAHKEME-

(Şark Çikolata ve şekerleme satış evi ~c~cr :eu. yaıı işleri müdürlü~deki 
Rifat Nazmi Günışık ve şeriki Basri Şe- tnamesi veçhi.le açık arttırma ile satı.
kerkarar) ticaret unvaniyle !zmirde Şe- kcaktır. Muhammen ~eli 4000 li:a mı_ı
kerciler çarşısında 20 numaralı mağaza- kkat teminatı 300 liradır. Talıplenn 
da her cins şeker ve şekerlemeler, imali ~=minatı öğleden evvel !ş b~ıı_ıa ya
ve Çikolata ve buna benzer diğer mamu- tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
latı alıp satmak işleriyle iştigal etmek 27171942 pazarresi günü saat 16 da en
üzere teşekkül eden işbu şirketin ticaret cümene müracaatları. 

--·Nafia veııaıetı TiPe Su ifle•i 20 inc:i ş 

~ Ankara Radyosu ~ ::=~ire~~:ş:38mahallesinden 
dürlöğünden : 

Küçük Menderes feyezan yatağının Km.37 +ooo - 37 +700 a 
yapılacak mahmuz ve rıhtım davarları inşaatı kapalı zarf usulü ile ebeilt unvanı ve şirket mukavelenamesi tica- 10, 14. 18, 23 3985 (1772) 

ret kanunu hükümlerine göre sicilin * 
4530 numarasına kayıt ve tescil edildiği _Başı boş tutulup temizlik işle:i ~-~ BUGÜNKO NESRIYAT ~ ~ki ~=t :e~~=d:;J::r:t~~ konulmuştur. tl · ·· ·· 1 

ı 1 _ Eksilbne 2 O/ 7 / 19 4 2 tarihine ras ayan pazartesı gunu saat 
Tirede Su işleri 20 nci şube müdürlüğü dairesinde toplanan komisy ~..:::--....c-,,.r.::-,..<'>~~...:;:::...:;:::~...:;:::~~~~~ dan lstanbulda Sirkecide otomobil tak

7,30 program ve memleket saat aya
:n, 7,32 vücudumuzu i§letelim. 7,40 
ajans haberleri, 7,55 müzilc.: (pl.) 8,20-
8,3) evin saati. 12,30 program ve mem 
leket saat ayan, 12,33 müzik: saz eser
leri. 12.45 ajans haberleri. 13,00-13,30 
mili:ik: ıark.ılar. 18,00 program ve mem
leket saat ayarı, 18,03 müzik: fasıl lıey
eti. 18,40 müzik: (pl.) 19,00 konuşma 
'(kitapsevenler saati) 19, IS müzik: 
( pL) 19, 30 memleket saat ayan ve 
ajana haberleri. 19, 4 5 müzik: klasik 
Türk müziği programı. 20, 1 S radyo ga· 
21:eteai, 20,45 müzik: şarkı ve türküler. 
21,00 zir-t takvimi. 21,10 temsil. 22, 

sisinde kahveci Şerif Ahmet aleyhine 
Tire sulh hukuk mahkemesine verip 
20/3/ 1942 tarihinde kayt ettiTdiği di
lekçesile müdeialeyh ile müşterek 1926 
doğumlu Kazım 1932 doğumlu Hasan 

ilan olunur. teslim edilen bir sıpanın vesaik ıb-
1 - Mukavelename. ~ 1 sahibi çıkmadığı takdirde 

razıy e . al · ·· ed ile 
yapılacaktır 
... 2 _Bu işin muhammen bedeli (34707) lira ( 11) kuruş ve mu 

13;7 / 942 tarihinde enı muzay e 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi h yvan pazarında satılacağı ilan olunur. 
mührü ve F. Tenik imzası. a 3986 (1773) 

teminatı (2603) lira (03) kuruştur. . 
3 - Bu işe ait mukavele projesi, hu~usi ve. fenni şa.rtna~e, ~ks~tme 

namesi Avan proje ve birinci keşif hulasası Tırede Su ışlerı 20 ıneı şube 

adında çocuklan olup mumaileyh evli
liğin kendisine tahmil ettiği vazifeleri 
ifa etmemek maksadiyle kendisi ile ço
cuklarını terk edeTek kaçtığından ken
disine 30 ve çocuklarına yirmişer kuruş 
nafakanın masrafı muhakeme ücreti ve
kaletle alıverilmesini talep ve dava ey
lemesi üzerine Tire sulh hukuk mahke
mesinde yapılan muhakemesi aleniye 
sonunda: 

Bugün bin dokuz yüz kırk iki senesi 
Temmuz ayının yedinci Salı günü 

!zmirde birinci belediye caddesinde 
72/ 1 numaralı hususi dairede vazife gö
ren İzmir ikinci noter vekili ben Fehmi 
Tenik işimin başında iken aşağıda hüvi
yetleri yazılı iş sahipleri daireme gele
rek anlatacakları gibi bir mukavelena
menin tarafımdan resen yaz.ılın.asını iste. 
diler. Kendilerinin kanuni ehliyetleri 

-------MANtsA -iELEotYEStNDEN: dürlüğ-Ü ve lzmlı Nafıa müdürlüğünde gör~l~~ilir. A A • • 

4 _ Eksiltmeye girmek isteyenler her turlu ~alı ve ~e?nı kudretler:.nı 
terir vesikalarını raptede<:ek.l~ri bir istida ile ve ıh~e taihı~den e? az ~ç 
evvel tzmir valiliğine müracaatla bu inşaatı yapabıleceklerıne daır ehlıye 

20 x 700 Eb'admda 2 Adet Dış i 
32 x 6 > 1 > > ; 

600 x 6 > 1 > > ; 
815 x 105 > 2 > > i 
815 x 120 > 1 > > ; 
Bandajlı dolına lft.stik 6 > müsta-

mel otomobil ISstiği satılacaktır. 
tııalesi 17 /7 j942 tarihine .rastlıyan Cu

ma günü saat 16 da yapılacağından ta
liplerin <belli saatte Manisa belediye en
cümenine müracaatları lüzumu ilan olu-

haiz olduklanru gördüm. 
Şahitler: İz.mirde Cümhuriyet Mer

kez bankası veznedarlanndan Ali Fethi 00 müzik: radyo salon orkestrası. 22, 
30 memleket saat ayan, ajans haberleri 
ve horaalar. 22,45-22,50 yarınki pro
gram ve kapanış. 

Müddei aleyhin ikametkahırun meç
huliyetine binaen ilanen tebligat ifa 
edildiği halde daveti ltanuniyeyi icabet 
etmediğinden hakkında gıyap karan it
tihaz edilerek duruşmanın 15/7/1942 
çarıamba günü saat 1 O muallak oldu
ğundan tarihi ilandan itibaren beş gün 
içinde yaptlan muameleleri itiraz etmesi 
aksi takdirde bir daha mahkemeye ka
bul olunmıyacağından tebligat maka
mına kaim olmak üzne ilan olunur. 

Seylan ve lz.mirde Karantinada 197 nci 
sokakta 15 numaralı evde oturan Tevfik 
oğlu Mehmet Mihricangerimoğlu. 

nur. 3987 (17'14) 

SEF'ERtH.tSAR BELEDİYE R1YA: 

traJtaya yeni hücumlar 
Malta, 9 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup 
iş sa:hiplerini tanıdıklarını ve şahadete 
mani halleri bulunmadığı anlaşılan ve 
kanuni evsafı haiz oldukları görülen şa
hitlerin tarifleriyle şahıs ve hüviyetleri

SETtNDEN: 

Son 24 saat içinde 3 bomba ve 3 av
ci tayyaresi düşürülmütt\ir. 

Dün yapılan düşman akınlarında ba
zı mülklerde hafif hasar olmuştur. Ya
nlı pek azdır. 3944 (1764) 

İzmir İndi' ue Vzüm TaPım Satq KooperatiJePi 
Bi,.Jiğinden : 
Bağcılara : 
Birli~imize potasa gelmiştir. 
Depo teslim fiab 50 kiloluk varili 28 lira 35 kuruştur. 
Vagon teslimi fiatı 50 kiloluk varili 28 lira 50 kuruştur. 
Sabn almak isteyenlerin h:mirde birinci kordonda İş handa birliğimiz mer-

kezine müracaat etmeleri ilan olunur. 6 D. ( 1768) 

ni tesbit ettiğim. 
!ş sahipleri: lzmirde Faik J>a§a mahal

lesi İncirli sokağında 11 numaralı evde 
ikamet eylediklerini bildiren Ahmet oğ-

taf Og~ıu lu Rifat Nazmi Güruşık ve Mus a 
Basri Şeker karar. 

Aşağıda yazıl! şartlarla bir şirket teş
kil ettiklerini bana beyan ettiler. 

Madde 1 - Bu şirketin nev'i kollektif-
tir. 

Madde 2 - Şirketin merkezi 1zroir ve 
merkezi muamelatı tzmirde Şekerciler 
çarşısında 20 numaralı mağazadır. 

Madde 3 - Şirketin unvanı (şark çi
kolata ve şekerleme satış evi Rifat Naz-
mi Gün ışık ve şeriki Basri Şeker ka-

İ 1.. A H rar) dır. 
Benzin Tahdit Karal'ı 'J'ahdit Edilmqtil' Madde 4 - Şirketin sermayesi: 8.ooo 

J·zmı·,. Vila .... "etı·nden •• sekiz bin liradan ibaret olup 4.ooo dört 
"' bin lirası Rifat Nazmi Günışık ve 4000 

Müddeti 917/1942 tarihinde bitmekte olan muaddel benzin tahdid kararı- dört bin lirası da Basri Şekerkarar tara· 
nın ayni eaaslar dairesinde 9/9/1942 tarihine kadar daha iki ay müddetle fından nakden ve kıymetleri bil'ittifak 
uzatıldığı ticaret vekaletinden tebliğ olunmuştur. taksim edilmiş olan emtca, demirbaş ve 

Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. 3973 ( 1770) mevcudatı şirketten terekküp etmiştir· 
Madde 5 _ Şirketin mevzuu: Her 

cıns şeker ve şekerlemeler; ]mali ve çi· 

BELS~·~ITOL 
idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BE.LSOcUKLUcU, idrar zorluğu, me-

!!ane ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlere, böbrek rahatsızlıklarına kar
_şı en mükemmel bir il.aç BELSAM.tTOL'dur. BEL.SAMtTOL kullananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar Bütün Eczanelerde bulu
nur. Satış deposu: Sami Aksu, Bahçekapı İş aBnlc.ası arka sokağında Rah-

\ 

vancılar sokak N. 5 ___________ .. 

ulatı kolata ve buna benzer diğer manı 
alıp satmaktan ı·barettir. 

ahhüt Madde 6 - Şirketin ilzam ve ta 
altına koyacak her türlü muamelat ve 
ukudatta firma ile birlikte yalnız Rifat 
Nazmi Günışık imzaya ve şirketi ınün· 
hasıran temsile mezundur. 

1 _ Belediyece 2000 metre murabbaı 
ad1 kaldırımın sökülüp yeniden yapılma
sı ve 600 metre murabbaı adi kaldırım 
inşası eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ İşin muhammen bedeli 2040 lira-

dı~ - thale 21/7 /942 Salı günü saat 
15 te belediye dairesinde yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnameleri her gün bele
diye dairesinde görebilirler. 

10, 14 3963 (1776) 

KUŞADASI ASLtYE HUKUK MAH-
KEMEStNDEN: . 
Kuşadasmın Cami atik mahallesınden 

Şekip Bayülken kızı ve Ha~ kansı Ay_ 
şe vekili dava vekili Hamdi 1.Yrkınez ta
rafından tzmirde Saah.attin oğlu mahal
lesinde 37 sayılı hanede mukim ruza ... oğ
lu Hasan aleyhine açılan boşanma dava
sının Kuşadası asliye hukuk m~e~e
sinde müddeialeyhin gıyabında bıtirilen 
duruşma sonunda: . 

Bornova Ziraat Melıtebi Müdürlüğünden: 
% 7,5 ilk temi-
nalı 

Lira Kr. 
Fi. 
Kr. 

Madde 7 - Elde edilecek safi hasılatla 
melhuz zararlar yarı yanya taksim o1u
nacakbr. 

Madde 8 - Bu mukavele tarihi tasd.i· 
kinden on sene için mer'i ve muteber· 
dir. 

Dinlenen şahitler on sene evve~ ev.mı 
terk eden müddeialeyh kocanın şımdıye 
kadar dönmediğine şahadette bulunmuş 
lar ve boşanmaya sebep gösterilen terk 
v~ ihbara rağmen evine dönmemek hll 
disesinin vukuuna vicdanen kanaat ha
sıl olduğundan medeni kanunun 132 nci 
maddesine tevfikan tarafların boşanma
larına ve 142 nci maddesine göre kaba
hatli olan kocanın büküm tarihinden iti
baren bir sene müddetle evlenmekten 
memnuiyetine ve peşin alınan 100 kuruş 
harcın davacıya iadesine ve 400 ~uruş 
harcın 25 lira vekil ücreti olmak uzere 
cem'an 4085 kuruş masrafla birlikt_e 
müddeialeyhten tahsiline 8/ 6/ 942 tarı
hinde temyizi kabil olmak üzere kar~ 
verildiği kanuni müddet zarfında terı;ıyız 
yoluna müracaat edilmediği takdirde 
hükmün kesbi katiyet edeceği ilAnen teb-

126 
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Kilo Cinai Yazılan bu mukavelenaıneyi şahitler 
yanında kendilerine okudum ve anlattım 

12000-16000 adet ekmek. beher münderecatının isteklerine ve beyanla-
adedi 600 gr. rına aynen uygun olduğunu ve başka 

3000-4000 
1500-2000 
5000-6000 
2500-3500 
1000-1500 
500- 700 

2500-3000 
1000-1500 

Koyun eti bir diyecekleri olmadığım bildirmeleri 
Dana eti üzerine resen tanzim ettiğim bu vesikayı 
Pirinç tasdikan hepimiz imza ettik ve mühürle-
kuru fasulye dik. Bin dokuz yüz kırk iki senesi Teın-
yeşil mercimek. muz ayının yedinci Salı gilnü. 2/7 /942 
börülce Akitlerin: İmzaları. 
sade yağ urfa Şahitlerin.: İmzalan. 
zetinyağ T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehıni 

( 1.5 asit) Tenik resmi mührü ve irnzasL 
141 i'5 94,50 1500-2000 toz şeker Umu.mi No. 5855 Hususi No. 202/4 

76 75 70 1000-1500 zeytin tanesi tşbu mukavelename suretinin daire-
Mektebimiz 942 yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları yaz.ılı erzak ıniz ~asında saklı aslına uygun oldu

\10/7 /942 tarihinden itibaren 1 ı; gÜn müddetle açık. eksiltmeye konulmuş ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
olup eksiltmesi 2 7 /7 /9-'2 pazartesi gÜnÜ saat 15 te mektepte müteşekkil •- iki senesi Tenunuz ayının yedinci Salı 
tm alma kom.isyonund.. yapılacağJndıuıaliplerin mezkur gün ve saatte teminat- günü. 7/7/942 
hnnı tanır mekt-.epler muha:!.ebecili.ğine yabrarak makbuzu ile birlikte adı ge- 60 kuruşluk damga pulu üzerinde 
ç~n komisyonda bulunmalan. 7 /Temmuz/942 tarih ve !zınir ikinci no-

Bu işe ait şartnameleri görmek isteyenler ht'r gün mektep müdürlüğüne mü- terliği resmi mührü ve Fehmi Tenik im-
iıacaatlan. 10 .15 20 25 3970 ( 1775) zası. 3946 (1759) 

liğ olunur. 3943 (1763) 

.. 

SADIK 
Gürtunca 

GAzh.ER CADDESİ No. 212 

Odun ve kömür 
deposu 

TELEFON : 3732 
Müessesemizin yapmış olduğu fenni 

teşkilat sayesinde kışlık ve çamaşır
lık odun ve kömürleri çok kolaylık
la temin olunur. 
Her nevi, meşe, palamut. ılgın ve 

çam odunlariyle uıadeni kömürler .. 
1 6 (1650) 

sikası almalan şartbr. 
5 _Eksiltmeye girecekler teklif zarflarını 249~ sayılı. kanunun v._e e 

me şartnamesinin tarifi dairesinde hazırlayarak ek.sıl~m~nın yapı~.ac.~~ .... 
ten evveline kadar makbuz mukabilinde su işleri 20 ıncı şube müdurlu 
.ütme komisyonuna vermiı olmalan llzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul olunmaz. 1 5 1 O 1 S 3 724 ( 1 

Aydın c. lrf. Uınurnillğln~~n: 
1 -Aydın cezaevinin 23 Temmuz 942 tarihmden Mayıs 942 sonuna 

dar on ay yedi günlük ekmek ihtiyacı eksiltmeye konulmuı olup prtnaın 
den muharrer evsafta beheri 600 gramlık günde azami 280 ekmek hesa 
tutarının hali hazır rayice nazaran tahmin bedeli 9685 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltmeye kapalı zarf usuliyle yapılacak ve ihale 2 3 Tem.muz 
perşembe günü saat 16 da Aydın C. M. U. liğinde müteşekkil komisyon 
fmdan yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Aydın cezaevi müdürlüğünden bedelsiz olarak alınab' 
4 -Taliplerin 742 liradan ibaret muvakkat teminat makbuzlariyle b 

bil taahhütlerine girebileceklerine dair ticaret odasından alacaklar ıvesika 
ve teklif mektuplarını yukanda yazılı günde en geç saat on dörde kadar 
misyon riya.setine tevdi etmeloeri lizım olduğu gibi postada vuku bulacak 
hütlerden mesuliyet kabul edilmiyeceği. 

5 - Ekmek bedeli müteahide ödenirken kanuni vergiler harç ve res 
ilaveten müteahhide tediye edilecektir. 2 6 1 O 14 3756 ( 1690) 

izmfr Kızılay MePlı.ezin~en : . . . . . 
Çeımede bulunan kızılaya ait plaj bınası keşıfnamesı mucıbınce tamın 

nakasaya konulmuştur 
Temmuzun 1 O nuncu cuma günü ihaleyi katiyesi saat 5 te yapılaca v 

bu hususta keşifnameyi görüp tetkik etmek üzere taliplerin her gün lzmir 
:z:ılay merkezine müracaatlan ilan olunur. 7 9 11 3902 ( 1736) 

Kızılay Cemiyeti izmil' Me,.lıez_lnden : 
Hazarda ve seferde yurt müdafaasın d~ m~~l~ke~n m~htaç .bulundu 

ta bakıcı hemşire yetiştirmek üzere cemıy.etı~ızı~ ıdaresındek~. ~~ızıla 
bakıcı hemşireler mektebinin kadrosu genışletılmış ve daha buyük 
talebe kabulü kararlaştırılmıştır. Talip olacaklar~w cemiyetimiz her türlü. 
tıklan gösterecektir. isteklilerin kabul şeraitini ogTenmek üzere 

1 7 10 11 3904 müracaatlan ilan o unuT. 

Hayındır \-ıld1zya~ 
Fabrikalarında 

Mevcut PAMUK Y AOI stokumuzdan azami mikdarda müş 
}erimizi istifade ettirmek gayesiyle fabrikamız bir tenekeden ~ te 

ye kadar pamuk yağı FalJPiJıa toptan satq fi~atı 
her müracaat eden müşteriye verebileceği ilan olunur. Taleplere 
cevap verilerektir .. Fabrika müdliriyeti.ne müracaat edilmesi rica 
nur.. 1- 3 (1754) 

LZ!i&i 1 ' M&L 

Dofıtol', eczacı, hemıire eczacı lıalf as~. aranı 
1 - Zonguldakta sağlık teşkilatı hastahanesinde çalı~mak uzere: ( 3 

lira ücretli bir kulak., boğaz, burun mütehassısı, 
2 - Ayni şerait ve ücretle bir bakteriyoloğ mütehassısı ile bir rontgen 

tehassısı 
3 - Sağlık T. hastahanesi jçin ( 100) lira ücretle bir baş hemşire ile ~ 

ter lira ücretli ( 4) hemşire, 
4 -. _ Sağlık teşkilatı dispanserleri için ( 1 5 O) şer lira ücretli ( 5) e<:zacı 
5 _ Keza teg.kilat dispanserleri için ( 60) lira ücretli yetişken iki eczacı 

fası alınacaktır. 
6 - ücretler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmektedir. 
Taliplerin 20/7 /942 pazartesi gününe kada.r Zonguldakta 

kimliğine müracaatlan 1 8 9 1 O 11 12 J 3 
bav'za baş 
3695 .( 17 



SIYill VAZIYET 

fuğiüiW~; -~~İh 
dedikodularını 

tekzip edi
yorlar 
-*

Alınanlann ·~ yeni lledeflePlne dair -,,.,,,,.,,, 
Radyo gazeteaine göre günün eiyui 

ve askeri manzarua fÖy)e görünüyor: 
Ruqada geli ....... te devam eden Al

man taamıziyle bir durgunlUk devresi 
seçinnekte olan Mllll' maharebai poli
tika &leminin ön pı&ndan gelen bir mev• 
pu olmaktadır. lngilizler Rusyadaki 
l.arekatla Mmrdaki hareklb birbiriyle 
ilgili .. yıyorlar. Son aylarda Rusya hak
kındaki haberlerin belli batlı bir kay
naiı olan Stokholmdan verilen bir ha
bere göre bitaraf müphitler Rusyadak.i 
90n hareketler haldunda üç ihtimali ile
riye 8iiriiyorlar: 

1 - Doğuya, Volga utibmetinde 
ileriye hareket etmek; 

2 - ~n ııebrinl Stalin Grad istika
metinde takip ile cenuba, Kafkuyaya 
•rltmak; 

3 - Mo.kova • Kubitef demiryolu
nu kesmek için fİmale doiru uzanmalı:. 

ikinci, yani Kafkuyaya .. rkmak ih
tiınali en ziyade akla yakın ıörünüyor. 
Fmt bu tahminin ne dereceye kadar 
tahakkuk edeceğini ancak gelecek sün· 
ler gösterecektir. 

PROPAGANDA HARDI 

Dikkati çeken nokta muharip karar
glbların propasandaya önem vermit ol
malarıdır. 

Mihnr radyolan Tamoc;enko ordula
hnın durumunu gayet vahim söstennek
te v• Sovyet ordulannm tükenmez kay• 
uklara malik olduiu iddiasını kabul 
etmemektedirler. 

lngilizler ı.e vaziyetin vahim olduğu
au kabul etmekle beraber, vaziyeti iimil 
iliz bulmamaktadırlar. T aymia sazetesi: 
c8usünk6 durum endite verici İle de 
J'eiae lı:apalmaja J6zwn yoktur. Vaziyet, 
ancak harbi fimdiden kazanmlf oldulı:
lanm aanan1an yeiae düt&reeektir.> De
mektedir. 

SULH DFDlKODULARI 

Bu 81J'ada bazı aulb dedikoduları da 
meydan ahmttır. Londra radyoeu. Ma
car ve Bu}aarca nqriyabnda laveç gaze
telerinin naklettikleri aullı "yialan hak
kındaki haberlere temas etmittir. Bu ha· 
l>erlere söre Ruayanm hezimetinden son 
ra lnıilterenin sulh yapacağı pyiaları 
Berlinden çıkJIUftır. l..ondra radyosu bu 
buauata dl,.or lı:.i: 

c- Bu pyialar, Alman milletini 
oyalamak için yalruz Alman makamları 
tarafından uydurulmut yalanlardan bq
ka bir te1' değildir. lngiltere kat'i zafere 
kadar harbe devamı taahhüt etmiftir. 
lngiltere taahhütlerine aadık kalan bir 
devlettir. Bundan hiç bir kimse ıüphe 
edemez.> 

REFiK SAYDAMIN OLOIU 
(illlttarafJ 1 iDd Sahifede) 

Hakikatte hepimiz birbirimize te
selli vermeğe ç:ahpak yerindedir. 
Dr. Refik Saydam yirmi seneye ya
kındır muhtelif icra vekillikleri yapı
yordu. Aldığı bütün vazifeleri niha
yetine kadar genç ve ateşli bir vatan
severin heyecanı ve aıebatile takip et
ti. Hizmetlerini teferruatile saymak 
güçtür. Fakat sıhhiye vekili olarak 
b u milletin bünyes!nde canlı ve ebe
di eserleri daima hörmetle hatırlana
caktır. 

- ŞUpbe yoktur ki hemen 4 sene
ye yaklaşmakta olan başvekileti si
yasi vazifelerinin en ağırı idi. V az!fe
yi milletin haynna ve saadetine ifa 
ebnek iQin gösterdiği temiz ve titiz 
dikkatle büyük muvaffakiyeü Türk 
milletinin kadir bilen vicdanında da-
ima şilkran yerin! muhafaza edecek
tir. Milletimiz iyi bir insan nümune
şini ve devlet hizmetine bütün mev
cudiyetini vakfeden bir vatanseverin 

~ millet yolmıda ölünceye kadar çalış
masuun müstesna bir misal!ni gör
müştür. Bu misal hepimize sevgi, 
hürmet ve gıbta hisleri bahşetmekte
dir. Dr. Saydam devlet hizmetind~ 
her türlü şahsi ve hususi menfaat 
kaydından uzak ")an temiz m:saller
den biri olarak tı&ihinıizde daima ya
şayacaktır. İradesi ve seciyesi kuv
vetli bir arkadaşunwb. Tem!z v~ 
doğru bildiği hareketlerde uğraşma 
hissi zorlu hiç bir menfaat, biç bir 
nüfuzdan Urkmiyecek kadar gözü 
pekt:. Vatan uzun bir çalışma devri
nin kemale eriştirdill bir evlidmın 
hizmetlerinden ~k istifade edeceği 
bir zamanda ondan mahrum kalmış
tır. Acımız bilyiiktür. Rahmetliye 
hizmet ve kadir bilir duy~lar gös
termek yalnız borcumuz değil, yeti~ 
cek nesillere karşı güzel örnek ver
mek için de müsbet ve ciddi vazife
mizd:r. Hizmet Aşıkı vetanseverlerin 
ellerine verilen emaneti temiz ve şc
reni bir nihayetle teslim etmeleri en 
~zız emelleridir. Dr. Saydam üzerin
deki vazife emanetlerini şerefle tes
lim etmekte mümtaz bir bahtiyarlı~A 
enn° !'ıtir M:llet hadimi büyük vatan
cıeveri Türk milletinin natıruına hür. 
metle tevdi ediyoruz. • 

• Tmft ASIR JO'rEMllUZ CUMA Jta 

YAZI MAKiNESi LAZll Mısırda tedbirler HOR FRINSIZ HAFTISI 
---·•·--- * 

.. 

850 bin nıa La val ile iş- A • • 

birliğini Malullere venlecek beyı-

---·*·---
Her bina 

kiııeye ihti-
takbih yeler tespit edildi 

• 

için sığınak 
yaç var yapılacak 

--*- --·-l M ER l K ADA HALKIN Y Ali Aclllye naz"" Yefd 
MAKiNELERi SATIN pardslnln genel 

Al NACAK selıPetel'i olda 
1 ••• Kahire, 9 (A.A) - MJSır hükümeti 

--·--MU HA l EFE T REiSi VANDER 
VILKı MOHIM BiR IU· 

TUK SOYLEOI 
--+-- her hususta ciddi tedbirler almıftJJ'. Çı- --·--

V8§ington, 9 (A.A) - Harp istihsal- kanlan bir emirnamede bina sahipleri- Nevyork, 9 (A.A) - Hiir Fransız haf-

Ankara, 9 (Yeni Asır) - Harp ma
l<illerine verilecek 942 beyiyeleri tesbit 
edilmqtir. Buna göre subaylardan birin
ci derece mah11Jere 276,5 lira, ikinci de
rece mal4llere 248,85 UçUncülere 193, 
dördüncillere 165,90 befincilere 138,25 
aJtıncııar, ll6,60 lira, erlerden birinci de-

rece malQJlere 138,25 ikincilere ll0,60 
üçüncülere 82,95 dördUncillere 55,30 be. 
§incilere ve albncılara 27,85 lira veril .. 
cektir. 

Şehit yetimlerine otuz birer lira verj,,. 
lecektir. 

leri direktörü Donalt Nelson Amerika nin 15 sün içinde sığınaklar yapmalan, tası münasebetiyle bir nutuk veren cüm
.sanayicilerinden ellerinde fazla bulunan yapmıyanlann cezalandmlacakl•n bil- huriyet partisi reilf Vander Vilki de-
yazı makinelerinin bükümete .satılmasını dirilmif tir. mi§tir ki: 
istemiştir. Hükumete en az 850,000 yazı Askeri kumandan bulunnuyan yerler- - Degolün emri altında dimlfenleri 
makinesi lizımdır. Buna mukabil elde de kaza lı:aymakamlan bu kumandanla- biz Hür Fransanın mümessili olarak ta-
250,000 makine vardır. Yazı makinesi nn aalihiyetlerine malik olacaklardır. nıyoruz. Müstakil Fransa JAzvncbr Ye 
harp makanimıası için çok lüzumludur; Nahas pap dün akfl'Dl kabine top- Amerikan milleti bunu temin için çalı
hattA bomba uçaklannda bile bir yazı lantıamdan evvel kral ile görüşmiiftür. ııyor. Hükümetlerin .ihtiyatlı veya ka-

Jzmir" e ait bazı işler Dahiliye 
Vekiletince inceleniyor 

makinesi bulunmaktadır. VEFD PART!SiNDE rarsız birliğini takbih ediyoruz. Hür ve 
Son maldmata göre Aınerikada halkın Kahire, 9 (A.A) - Vefd partisinin refahlı bir Framasız dünya tasavvur 

Ankara, 9 (Yeni Asır) - hmJr belediye, Kültiirpark, otobüs ve tramvay üc.. 
retlerinde ve kadrolannda yapılan deiifiltlikler Dahiliye Vekaletince incelm
mektedir. 

elinde 2 milyondan fazla yazı makinesi umumi katipliğine adliye nazın Sabri edilemez. 
vardır. Hükümet bunları piyasadaki de- Ebüilem tayin edilmiıtir. B. Vilki Fransız milletinin mukaveme-
ier fiatlariyle satın alacaktır. MUKRAM PAŞA üni ve Degol askerlerini takdirle allJDlf· SOVYETLERE GORE 

(Baftanla 1 iDci Sabifede) ___ ,___ NEDEN ÇIKAJ:ULDU tır. 

MI• hvorle Meksı· ka Evvelki umumi katip Mukram P•P. Vqington, 9 (A.A) - Kordel Bul, neırolunan Sovyet tebliiine ek: Hava 
'- Nahas pap kabinesine ginnemiı olmak- Hür Fransızlan Amerikanın resmen ta- kuvvetlerimiz cephenin muhtelif kaim-

d ·ık f • ı A la beraber, kabineye müiahereti vaat nayacalı hakkında U>ndradan gelmif lerinde 5 O tank, uker ve mühimmat 
&raSJO 8 1 1 l çar• etmiı idi. Fakat kabine içtimalanna oan haberi ne teyit, ne de tekzip etmiş- yüklü 9 kamyon, 125 vagon, benzin do-

d gelmemiş olduğundan partiden çakanl- tir. lu 18 sarnıç kamyonu tahrip etmiıler· 
pışma VUkU bol U m11tır. tskenderiyedeki Fransız harp sefine.. dir. 

IRAK MISIRI TAKDiR EDiYOR lerinin bir Amerikan limanına nakli hu- Yoronejin batısında aavap ııürülen --*-- Bağdat, 9 (A.A) - lrak basanı Mı- susundaki şayialar üzerine de bir müta- diiıoman tanklarının yüzde kırkı tahrip 
Helısllıa açalılCll'I l»lf' sırın ve Nahas paşanın hattı hareketini lal yürütmekten istinklf etmiştir. ec1ij;;uıtir. 
ndllllel' denizaltısına takdirle kaydediyor. -•---- VORONEJ DOŞMEDl 
llücum ettUer -·- Yahudiler asker ol· Londra, 9 (A.A) - Dün aktamki 

KAYBIMIZIN AK'SLERI Sovyet tebliği: Voronejin zaptı halı:kın-
ve~;r;:i~o~i~v~~~rp-il~~nkd::a lı:~e~i * mak istiyorlar daki Alman tebliğini teyit etmemit-

tir. Eauen bu haberi Alman kaynakla
ilk temas T empikoda olmuıtur. Bir * randan ba,ka hiç bir kaynak vermemiı-
Melı:aika hava tetekkülü o civarda var- Refı· k Saydamın •""...... • ... :._._ s- tir. y alruz Vifinln Ruayaya ait meVlim-
lıChnı hissettiği mihver denizaltıaana su N.r- ... _...,,..... AOrG ... siz haberler yapmak istediği görülüyor. 
~~balan atmıştır. Netice belli değil- o·· ıu·· mu·· ve Al- ~~~~~!~.~ yof'dllda Almanların Timoçenko ordulannı ç.e-

., ... .__.....,.. .,,.. virmek iatediıklerine fiiphe yoktur. Ce-
---0--- Kudüs. 9 (A.A) - Büyük Siyoniat çen sene de Almanlar bu plinı tatbik 

lngUfzleree göre man aazetelerİ icra komitesi son toplantısında müm- ~tmek iatemifler ve i8tedikleri derecede 
KCll'Cldenfz Rus ~ kün olduğu kadar çok yahudinin silah muvaffak olamamif(ardJJ'. Halbuki se-

f UOSanun oazf"eft --*-- altına alınmasına karar vermittir. Mec- çen yıl Ruslar, Alman taanuZlarına kar• 
" aL e .. ..ı lia, Kudüa ve Londra hükümetlerinden il hazar değildiler; bu sene tekrar edi-

Londra, 9 (A.A) - Londrada salihi- (( Df'. Ref-.. .. a..,-am bu arzusunun nazarı dikkate alınmasını len ayni manevranın muvaffak olmaaı 
yetli kimselerin kanaatı Almanların bu- tam .,,,. ıarafsızldl ıatiyecektir. ihtimali çok daha zaiftir. 
yük tonajlı vapurlar için Sivastopoldan Si"GSetfnin teminine Büyük Siyoni.t komitesi, harp dolayı- ALMAN CENAHINA HOCUM 
daha uzun müddet faydalanaınıyacak- ti aiyle toplanamadığı zaman kongre sa- St.okholm, 9 (A.A) - Royter ajan• 
lan merkezindedir. Rus filosunun ve fe)Jı ~lfnllflll'. H llhiyeti haizdir. aının huauai muhabiri bildiriyor: Dün 
Sovyetlerin şimdi esaslı ve tabii ilssü Berlin, 9 (A.A) _ Bütün gazeteler -----·---- Sovyet ordulan Voronejde Alman or-
Norososki limanıdır. ölen Türkiye başvekili Dr. Refik S.y- M k• duaunun cenahına kar11 ıiddetli hücum-----· a ıneve lara baılamıtlardar. Elli tonluk. tanklar damın meziyetlerini belirten uzun yazı- diitman hatlarına doiru ilelemektedir. MISlft VE MiHVER lar netretmitler ve merhumun resmini '1' •ı• k Bu haberi. Voronejin A1manlarca 

• KM .. lalab 1 UlCl :sahıfede) ilk sahifelerine koymuflardır. en ır en •apt edildioinin Sovyetler tarafından te-
,__, Doyçe Algmanya Zaytung diyor ki: ,.. -

kararaahırun tebliği: Elalemeyn çevre- Dr. Refik Saydamın Türkiye devlet re· yit edilmediğini göz önünde tutarak 
... d ,.A ı .. '· '- t re -'- . ROYTERIN ASKERi MUHA oılumıak arerektir. -n e ......,an ve l"Ulllan mo ouu muı - isinin politikasına uygun olar-... gaye.ı • .. 

le · ıf-1- u· h ı Stokholmdaki m::-L:tler, mar ... l Ti-

SON ASKERi VAZIYET 
(.........,. 1 llrıd Sabifecle) 

lar Voronojin düttüiünü aöylememir 
lerdir. Bundan sonraki harekat bu harp
lerin ikinci aafhaauu tetlü1 edecektir ve 
bunun daha önemli h&diecler doiunnUI 
da beklenebilir. 

İkinci safhanın ne tekilde bir g~ 
göeetererelı: ne sibi deiifiklikler husule 
aetireceği fimdiden tahmin olunamaz. 
Almanların Timoçenko ordulanna aaJllO 

aarak Kafkaslara ve Beldi petrollerine 
uzanmak iste.neleri mümkün olduğu gi
bi, Timoçenko ordalanm Don üzerine 
attıktan sonra Sovyet kuvvetlerinin utl 
büyük kwnının bulunduiu Kunk - Mur
manak gerilerine yürüyerek iki yüz tü
menlik kuvveti imha etmek iaıtemeleri 
de ihtimal içindedir. 

Almanlann bu iki ihtimalden banai• 
sini ele alaeaiına ıöaterecek kuvvetli 
deliller henüz yoktur. Filhakika hareki• 
hn en mühim aafbua cenupta ve Timo
çenko orduları üzıerinde devam etmek• 
tedir. Fakat harekltan Kaflı:ulara yakm 
olmasına raimen Alman ordulanmn ti
mal hareketine geçmeleri ihtimali daha 
yakındır: çünkü en mühim olan fe)' Rua 
ordulannın aaıl lı:111mlannm imhasıdır. 

Almanyanm bugünkü petrol ihtiyaca 
bilinmiyor. Eier Almanya Rusyanın 
petrollerine aon derece muhtaç iae. har
bi devam ettirmek için bu harp madde
sini ele geinnek t.tiyona. Scnyet onl.a
lannın uıl ve büyük lumum imhadan 
vaz seçerek petrol elde etmek c:iiaetini 
tercih edebilir. 

ftlJoatu·-----MISIRDl VAZIYET ze ıı muva .... ıyc ı mu areoeıer e oug- Türlr.iyenin emniyetini korumaktan iba· ....-. 
ka la " •-·· ' ' Blftl YAZIYOR mnr•nkonun bu b.._nın devamı ha• rin tutmaoa devam ettiklerini ve Rom-mam •&ar yıp ra u&ra- ve gerue- rettı', DurÜ•t bir siyaset takip eden Re- ! ._.,_ • __ ı.. ı u- -- -L linde Almanların Don nehrine doiru melin lnoliz ce-L-lerinde yeniden L.:.. meııe meçuur etmıf eraır. ~ cnemnu- f''- Saydam bı·r -ne evvel Büy',ı_ Millet T -ndr 9 (AA) n-yt · kert ··• ....., _, uı. .... ~ .l..6J a, • - "" enn as hamlelerini durdurmalanna mümkün gö- delik mi a--L •. mı..: --L- •eriv.J yeUı noktalan ele ııeçırdık. Mecıı.;nde .;;.yled;,:;,; nut'-unda Türkive --'--· · M da .,,. t ,,..._ ~ ~ • ...,., 

k - ~ -· .. ' muıwrrın yazıyor: wr son &.'I: saa ru··..,...rlar. Nehn· .,,.....,....ae muva=-L olan --L.:1-re'- -''--Lale hatlanm ._ __ ,._ .. :... Kuvvetli te,ekkuiler halınde hare et C h · · il A1m d ı.: __ -t da l 1 · 1 h··ııı- ' - •-.,...··- lUUI. 'lt"'auııc; .. 111U1111& _._., 
üm urıyeti e anya arasın •ıu zanın a ınan netice er §ÖY e u .._ Alman kuvvetlerini •eri kalan kıanndan mı karar ırer~ belli olma.Jl-S-... .~ 

eden hava kuvvetlerimiz duıman haua- mu··nasebetlerı·n ı·-t..=··fını takip ettiO.i ed.l b .li • __. ,........ 
ı ı . •.....- ... ı e ı r. avlJlllak v-- takviveden m&Arum et• terivor. Bununla her.her, Rommelin .-..ı1 rının ııerıainde nııiliz merkezlerine, .... polı.tı'kanın ba•lıca aaaalanndan biri ola- v . ı· . lk. .J_ , _,_ , , ...... 

u1 ı. • h s ....... az.ıye ımız evve ıne nazaran ne '11t" mek mümkün oluna Alman ilerlemeei --n ...... olarak oeny· e ... JW-.-X.: d=~·11ne4 
ta ve ma.lzeme topl U11Uarına ücum et- rak vasıflandırma.ta. ba . . daha .ı:--.l·- fakat ··•...L....-- - ,.... • T- ._.. .., .. 

s• ıyı ne ıauNU- mu__..m- kendileri ıç· in tehlike olacaktır. c..c;.i ~-L-:_ ......11:1~-r. 
mitler ve büyük hasarlar yapOUf.1.ardır Lokal Anzayger töyle diyor: cRefik ların umumi intibaı vaziyetin iena ol- VORONEJDE ALMAN -• uuunın ocuau,v 

Hava kuvveUerim.ız ve günduz avcıları- Saydam bqardığı bir çok itler arasında madığı merkezindedir. Rommel ordww- KA YIPL.ARI AL TiNCi HAFTA BITn 
mız tarafmdan hava muharebelerinde Tu"rkı·yenı·n sıhhi durumunun iııl&Juna k tılmak :&- ld w ~ 

_, ürü1m nun uşa u-.n! 0 ugwıu •-- Voronejde tehlikeli aavao devam edi-. K-L•re, 9 (A.A) - Çölde aruaz bir 8 lngı.lız uçagı aİ.ıf.. .. iiftür. mu··hun· bı·r yer vennı·-hr. Refik Savdam ı.ı..... b. lll-et '-'-- ,.. __ 1 &L•- mu 
7"" " ren~ ır auuu YO&.IME. uaM:riU ~ yor. Almanlaran burada rekor tetkil surette devam eden hanıklt altıncı haf-Maltada Mıkama ve Lota hava mey· lno··nu··nu··n en yakın dostlanndan ve it 1 k. -'-"-ile-A .• _1.....;, nutl-e'---' e ın aıao ..... ı W&.vıye ve.---~ eden kayıplara uğradııkları bildiriliyor. ---·-· '-•..:-ı ... ir. 42 ıorii .. de dii.nuo .. ın 

dan1an Alman ve ltalyan uçakları tara- arkada•larındandı. C:-fine '-arıı aalu aa• hakkında •L.t• t1 bul-·---L -- "-·-1 ti - Ulu·~ •-· ~ 
y ~ .. ere duşmem·· »ı ıekya ~<l---~. Bu ..... u~~: Dün ak,.m Berlin Rua kuvve erinin ISS ta--reai .Jı:ı...::riilm.ıw.'i •• Bir Mk av tından bombalanrruıtır. Ada üatündek.i dakatını en nazik zamanlarda bile mu- 1 ~ 1WU11Cut d kild.kl · · hab ,,_ ...._.. -r-- .,... 

b h b 1 . d 1 O d . n',_"inli.ğe 01.Jux..• •• .ıı .. ı· '-~·bı-H.ıı... de ,___ Don nehrin en ~ . ı erını er ve· ve .. v .. ta-arelerlnln ele tahrip edildi-ava mu are e erın e iııman uça·ı· hafaza etmiştir.> - U\IU ıu a.a aau il':'• U&Ull"" .._ h 80 kil b ..,.. ,, 
iı imha edilmittir Uçaklarımızdan bir Harbı·n en buhranlı zamanlannda _1_ k. . rtada ı.ı.. bır· _....... ·-'W... riyordu. Fakat ne rin . ometreah~: ii tahmin olunuyor. 

puma ıçın O -., ....,.....,.., 3v.•.u • ta..nda .. vaılardan bahseden bu aab ıu lnaı0ltere, AYWıt-L.a, cenup Afrika 
uaaiıne dönmemiıtir. Türkiye devletinin siyasetini Dr. Refik ı ı N ZI 1 ·- ·~ 

F·u A ""' lLLAu 1~• VERDlKLERI NGIL Z HAVA A R • haberler bununla nasal telif edilebilir? ve Ame-'"- hava "uvvetlerinin durumu ~ .. ,::, "'' .. Saydamın azmile idare ettiiini belirte- na.a .. HABE.Rl..ER KARIŞIK BlR VAZIYET harbin batladıiı zamana göre çok daha 
rek gazete diyor ki: NIN TEBLIGI Almanlar Voronej ke8iminde ıelnin kuvveıtl:idir. 

Tunus, 9 (AA) - Havas ajamanm cDr. Refik Saydam Almanyaya kal)I 1 d B 
h . bil . . b U>ndra, 9 (A.A) - ~-'"'iz hava na- babelna çok sayıda tank yığınaş ar ı. u Muharebelerde diiamanın ka--ları mu abm dırıyor: anlav,.lı bir siyaset tak.ip etmif, tam ir AUtS... Fak b ..,, .,,.,. 
Ela! h b . :ı.· . h Et ,.., zırlıgw ının teblı·gıw· .. Dun·· ,,,_ kuVYetli bir tanklar hala orada duruyor. at un- müttefiklerinkinden daha .... k olm.-•r, emeyn mu are esı ""mcı a ası- tarafsızlık siyasetinin teminine çok ça• 0 -- d ...., .... .. 

. . S "· . .. . d la tngiliz tayyare te•kili bir den.iz Uasi1 ve lann arkasında, Kunıkun doğusun a ve Müttefik tarahn kayıp et.ı.::.ı ·-•k ..... .. na itrmıştır. on ""ı gun ıçın e yapı n lıtmıştır.> s f d R kl -- -Y- .,,~ 
muharebeler neticesinde bir değıııldik -· aynı zamanda deaizaltı yapan merkez- 160 kilometre meaa e e us tan an 115 dir; bunlann mühim bir luamınaq 
olmamııtır. Yalnız ElaJemeynin cenu- A ,.,._ _._ •• 

1
_._ lerden biri olan Vilhelmshafende gemi- kar11 hücum yapıyorlar. pilotlan çölde yere inmek wretiyle kur.-

bunda taaliyet olmuı ve her iki taraf pi- me HGft Sunu cr ... e lere taarruz etmiştir. İngiliz av teşkille- ŞiDDETLi MUHAREBELER tulmuıtur. 
yadeai çarplfDUttır. plıardan eaaslar }eri i§ga1 altındaki Fransada düşman Volpng bölgesinde de fiddetli muhare- ----·------

MıHVf:.K Bu-<. AZ CERiLEDl m-.__._eme edUh•op tayyare meydanlanna ve başka hedefle- beler olmaktadır. ..ı.. _ ...1 Alınan .... .,.,..,. .... 
b ı k NHUH ·~ re taarr··-1 • ....1_ bulunmuşlardır iki diic.. Voronejin 20 kilometre cenw;ıu111Ua 

Rommel Elalemeynden aş ıyara Vatı·ngton, 9 (A.A) _ De-'--1~1-n ~ ..,.- k ._ d R lı: h.. .._ ~ naa1nıa man bomba ta•"'aresi .ıı~nürülmuş'· tür. ve Kubyans .-;~iimn e us arıı ucu- u ..- .....,..., .... 
cenuba inen cephe üzerinde kuvvetleri- tarafından Amerı·ı.._ aahillerı·nın· d..cnı. JJ u~ 1 k d. Berlın· '' (A.A) -Alman--• • ..ı..1u11.:a: 

k kild · ... - .. - Av tayya.relerimizden dördü kayıptır. mu ge itme te ır. ~ ~ 
ni bir zaviye tetir.il edece fe · e gerı- suna çıkarılan caaualan 7 generalden 

1 
1 Kalenin cephesinde Rjef muharebesi Seri hücum bulutlarımız lnliltere aahle 

ye almıttır. Bu müttefik kuvvetlerın baa- mürekkep bir harp meclisi muhakeme VORONEJOE Ş OOETL MU• de açık bir netice vermeden günlerden- linde bir kafileye bUcum ederek 3 il 
kısının ağırlığını gösterir. lngilizler bir edecektir. Suçlular bir makineli tüfek HAREBELER OLUYOR beri sürmektedir. ·--- sarnıç pmiai olmak üzere 19 bin 1ıoni-
kaç ııün evvel ve pazartesi iÜnü Rom- müfrezesinin nezareti altında nakledile- .......... lltoluk 6 ticaret gemisi batırmışlardır. 
melin bir .kı.sım kuvvetlerine taarruz et- cek ve Iizım gelen ihtiyat tedbirleri alı- Moskova, 9 (A.A) - Voronejide kı- G~n JlditCll'efıenln 
mitlerse de sayıca üaün kuvvetlere te· nacaktır. Hükümet suçlulan hallun gör- talarımız yeni mevzilerinde düşmanın -y- DOŞURULEN tNGlLtZ 
aadüf etmitlerdir. memesini de temin etmİftir. çok fiddetli tank, -tayyare ve motıörlU pi- lllef ...... J'f'GllSIZ TAYYAR!LERl 

MlHVE:.KıN CA YRETLERl yade taarruzlarına mukavemet etmekte- ınarefldı öldü DP.niz kuvvetlerimizle sahil mnhafa:ıa 
Rommelin daha seriye çelr.ilmeie nı· ., - - - - - - -:.... - 1 cfir. Alınanlar devamlı olarak yeni ih~ Albi g(A.A) _ Fransız Mareşalı gemilerimiz harbin başından beri Almaa 

yeti olmadığı görülmektedir. e ~ - 1 rl gı· ı ,·z uıa.a k ları 1, yatlar getiriyorlar ve vardıkları nehri Fr 'd'V- k.ldiği 1:1-4- . d koyunda 400 ı--m.:. tayyareei d"·"-
Rommelin bugünkü fırsattan iatifad {) ~ .-.......&e -'•e•anrlar bilbaasa iki kesim- ans ~..,rev çe ı mauAıtuesın e uguu. .., .... -

w al 1\ ~& ~.,,- vefat a+wniatir mütlıtrdir. 
ederek geriden kuvvet toplamasa ç ... \11 v •· ı hel msbaf en" e de çok §iddetli ve çok kanlı muharebeler ~-- • 
~~~~~~au~ 11 ~h~~ru~~~-----------------------------
b~~~~ı~~~ ı hu-cum 0ttı· ı>~1ar~~~c1e~~~ ~·-••••••••••••••~•••••••••~ 
yo tümenine aiır zırhlı vasıtalar ve tank- '- ker ve ınalzeme kaybetmişlerdir. Sov· 
lar 1relmittir. > yet topçusu ve tayyareleri bu muhare-
TAKVıYE iŞLERi •ıflaJ _.._dalıl ...___ belerde en büyük işi görmeğe devam 
Müttefikler takvive :.ıerinin aaVAf 1 • ........ _. .-.... - ı ' ' .,. .____ -..ı--•- ediyorlar. 

üzerine kat'i teairi olacağına kanidir. 1 N .....,.. nl.-_..-........-. 1 ı Vişi, 9 (A.A) _ Ofi ajansının öğren-
Rommelin mı..v ... Ia hatta çok uzamı.- 1

1

1 
da llondHdanclı 1 > diğine göre Voronejin cenubunda Al .. 

[g~~&~~& 
! !sıNEMASINDA 

. .... _ - • ·----· • ıııt;J!I 

BUGUN 
3 ŞAHESER FlLll 

BIRDEll br. Obinlek muharebe hatbna çok yakın ı Lo ( A) H ebli- > J --·-ı-...ı .• 
olan Nil vadiainde mühim ihtiyatlar• 1 ... cndra,b9 bA. ---~ a'Va ~· ınan Zll'hlı kollan elaııska VIU"11D91&''""• 
--"'-•:-. Son u··ç ..::-ı::L m--L---bler bu 

1 
11: ece om • ~anmaz m mı Diğer bir kol da Borcefe vardıktan llOD· 

ma11&-.u •um-. ~ bir Alman deniz üaaü ve denizalb ra cenuba doiru ilerlemeie baflam1ftu'· 
na delildir. Fakat lnsilizler daha uzak- İafe merkezi olan Vilbelmahafeni Volcansk hAlA Sovyetlerin elindedir. 

l·ALLABIN CBlflfB'rİ 
Musiki - S. Kaynak . M. Sabahattin 

tan, Irak veaair yerlerden iftiyat getir- bombardıman etmitlerdir. 
1 
Şaşırtmaç hareketlerinde bulunan Sov-

meie mecbur lı:abrlaraa bu vaziyt deii- ı Avca uçaklanmız da inal albnda yet kuvvetleri Timoçenko ordular gru-
tir. Franaadaki tayyare meydanlanna 11 bunun sağ anadını konunağa çalı§ıyor-

MEYDAN MUHAREBE.Si 
1 

akınlar yapmı-1-rdJJ'. iki Alman 11 be ba 
HAZIRlANIYOR ~ lar. Dün geceden ri Livninin tısın· 

uçağı tahrip edilmiıtir. Bombardı- ı ' da pek bü""n .. bir tank meydan muha-
Her iki taraf kuvvetleri de çok yo~- : man uçaklanmtzdan dördü kayıp- ı ı Y YA +_, 

gundur. Bununla beraber mühim hır rebesi olmaktadır. Kupiansk .ızium ke-
d uh b · h 1 ak d ı tır · simindeki Sovyet kuvvetlerine general mey an m are eu azır anm ta ır. ı Berlin, 9 (A.A) _ Alman resmi ) 

M 1 h · t fı t--'-L .. ·· dah Jukof kwnanda etmektedir. Burada Rus ese e angı ara n ~mu a ı 1 tebliği: Dün gece
0

lngiliz hava ltuv-
1 evvel ele alabileceiidir. Nihayet Rom- ı ti Al . al b baskısı çok kuvvetle devam ediyor. Rus 

1 d d 1_ h ve eri manyanın fllll ah aa- 1 müfrezelerinin Oskola kadar girdikleri 
me e ya taarruz e ece& ve ya ut cep- hillerinde bir çolı: mahallere hücum 
h · lı: it -'- · · · '-il k söylenilmektedir. Nihayet haber almda-eyı ısa mu. ıçın genye çea. ere ye- , etmİ§lerdir. Vilhelmebafende sivil 

1 ni bir mevzi alacaktır. , ahali arasında kayıplar vardır. ı ğına göre Svoboda demiryolu kavşalı 
Kahireden gelen haberler Mısırda ~in 

1 
Hücum eden uçalı:lann üçü diifürül- ı ı ile Ostrogosk phri dün ıece '1ddetll 

Yarat. nJar • • 
Münir Nurettin • Feriha Teftik • Huun ·Muammer - Halide PiJkin 

2·LORBL ue B ARD.t 
Haydutlar ara.41mda 

Türkçe sözlü 

J·BİRLEŞEN GONCILLER 
Tabii renkli 

.Jaı1ette Me Donalcl • Jfelaon Bddl 
Dikbt : Jlaftanm lıer gününde ilk seanslanla alon 20 hrtılftur. 

SEANSLAR 
Allalun Cenneti § Lorel Bmdi 5 Bir ... GiBIDer 
3,58 - 9,15 § z • 7,48 ~ 1,11 

C1llll8l1ell " ....... ıuo de ...... sünlerdelı:i heyecanın sona erdiğini bı • müttür. ı '.. muharebelerden sonra Alman kuvvet-
<::>ı<">'~-~o;::..c::><~:><:>e:::::ı.<:~~,...:::....:::ı,;.;•dirmelı:tedir. 1 ____ -:...-:...-:...-:. - - _ - leri tarabndan zaptedilmiftir. 


