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t lan münderecntından mes'uliyet kabul edilmez... CümJı.uriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi aabahlan çıkar siyaai oazetedir. YEN! ASIR Matbaasında brunlmıştır .. 

Dünya ı ıatbuatı Büyük Matem günü 

Yeni başvekilimizi takdir- Dr. Saydamın cenazesi dü 
kir bir lisanla karşıladı merasimle kaldırıldı 

Alman, Amerikan ve In~iliz matbuatı B. Saraç
o_,.lunun muvaffak·yet•ni muhakkak savıyorlar 

Bir top arabasına konulan cenazeyi başta Mill 
Şef olmak üzere binlerce halk takip etti 

Ankara, 1 O (Radyo gazetesi) - Ye
ni hükümet reisimiz B. Şükrü Saraçoğlu 
hakkında dlinya gazeteleri takdirkar 
yazılar yazmakta ve başvekalete gelin
ceye kadar memlekete yaptığı hizmetle
ri belirtmektedirler. 

Yeni er ma amlarında 
Ankara, 10 (Husus!) - Merhum 

Refik Saydamın cenazesini derin bir 
kOt ve vakarla takip eden Ankara 

l ngilizler diyor ki: <.Türkiyenln yeni 
ba~ekili Sarnçoğlu 1939 da İngiltere 
Ue Türkiye arasında imzalanan ittifak 
ıınuahedesinin hazırlanmasında çok bü
,.ülc rol almıştır.> 

AMERiKALILARA GöRE 
Amerikalılar diyor ki: cTarihin en 

korkunç ve buhranlı bir zamanında hü
kümet idnreaini alan Sarnçoğlu için 
j\merikalılar büyük muvafakıyetler di
ler.> 

ALMANLARA GöRE 
Almanlar da Sanıçoğ]unun siyasi fa

aliyetlerini belirtmekte ve Türk - Al
ıınan dostluk paktının onun tarafından 
bnzalandığını ve uzağı görür bir politi
lı:a adamının bütün vasıflannı taşıdığını 
belirtmektedirler. 

Diğer memleketler de Şükrü Sarnçoğ
lunun başnrılarını belirten neşriyat yap

<Sonu Sahife 2. Siihın 2 «le) 
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~--*---

Durum esaslı bir 
değişilıliğe doğru 
lnlıqaf etmefıtedil' 

ŞEVKET BİJ.GİN 

Mısır harbi Alnıanlann umdukları 
muazzam neticeyi vermemiştir. 

Ra§vekilimi: B. Sc.raçojj7u 

ALMANLAR GÖRE 

er 
-----*---

Cenupta iman iler· 
harekatı devam . 

e ıyor 

""' açog 

Ankara, 10 (Telefonla) - Başvekil 
B. Şükrli Sa~ğlu bugün saat 15 de 
Başvekalet makamınn gelerek Yeni 
vazifesine başlamıştır. Yeni Başvekil 
Vekillerin ve Başvekfilct erkAnmı~ 
tebriklerini kabul etmiş, bilfilıare 
BaşvekAlete gelen müstacel işlerle 
meşgul olmuş, geç vakte k adar çalış
mıştır. 

Yeni Zirnat Vekili B. Şevket Ra
şit Hatipoğlu saat 14,30 da yanındn 
eski Ziraat Vekili B. Muhlis Erk.men
le birlikte Ziraat V cltfiletine gclınis
tir. B . Muhlis Erkmen y~ vekile (---.-., ... c_•-·-o- --a '••-•• a-

a 
eç va

çalıştı 
mesai arkadaşlarını tanıtmıştır. 

yeni Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz 
yarın cbugün> saat 15,30 da tehrimiz
de bulunacaktır. 

tstanbul, 10 (Telefonla) - Dr. 
Behçet U%UD Ticaret Vekilliğtnıe tayi
ni şehrimiz piyasasında ve ticaret Ale
min.de büyük memnuniyetıle ka~ılan
~-mr. Bir çok tüccarlar keııdisine 
tebrik telgraflıın göndermişlerdir. 

Dr. Behçet Uzu'n daha lzm.lr bele
diye relsliğinde bulunduğu sırada 
yurtdaşlanna gösterdiği faali,.t umu
ml takdiri mucip oluyordu. Merhum Dr. Saydt.ım 

SOVYETLERE GÖRE 
---·*----

Voronej 
şehri aıa 
üşmedi 

* 

bugün bir matem hvası yaşamıştır. 
naze merasimi pek hazin ohnuş ve m 
bumun ndı saygı ile anılmış, son 
yapılmıştır. 

Merlıtnnun cenazesini getiren h 
tren sabah saat dokuzda gara gel 
zamnn Büyük Millet Meclisi reisi b 
Abdülhalik Renda, başvekil B. Şük 
Saracoğlu, Genel kurmay başkanı 
~Fevzi Çakmak, Vekiller, partim 
takn grup reisi, parti - genel sekre 
Riyaseticürnhur lnnum! Uübi ve 
yaveri, parti grup reisi, mebuslar, 
ra garnlmn komutanı ve emniyet d 
tiirll tnrafından 'J..n-ıJ ~jj/ anmıştır. 

Tabutun bulunduğu vagon bayrak! 
la örtUlmüştU. Tabut bayrağn sanlı o 
rak bir otomobile konulmuş, Mec 
meydanını takiben başvekalete gc · 
miş ve burada top arabasına konulm 
tur. 

(Sonu Sahife(, Sütun 2 de) 

l Libya harbi 
·-·-·-·-·-·-·-·- '" ... ·-·-·· 
Te e büs 
lngirz er 
elindedir 

---*•---
Mihver ısır General Rommel, elindeki kuvvete 

aisbetle cidden cüretkarane ve tabiye 
ba1amından dahiyane sayılacak bir hn
ftketle düşmanının faik kuvvetlttin; 
e-zerek bütün orta şark dava-mı bir ham
lede halletmeğc teşebbiis etmişti. Elde 
~ bfiyük. mm•affakiyetlerden sonra, 
lngilizlerin şaşkullığım son hadde var
iılırnrak he,lefine ulnşmnc;ına ramak kal
mıştı. 

-*Voronej dola~ları telı· Motörlü kuvvetlerden biri §(ırk cephesinde 

Bir Alman alayı 
imha edildi 

-'k
VoroneJdelıl Alman çı· 

lııntısım JJOO tanlı 
teşlıU ediyor 

Moskova, 10 (AA) - Dün geceki 
Sovyet tebliğine ektir : 

~irerse harp o 
se e uzayaca 

Bugün iyice anlaşılmıştır ki Rommcl 
Lıöyada tnarnıza geçtil:'i ı:amnn, l\lısı
nn fatihi olmaktan ziyade şasırtıcı bir 
mrbe ile İngilizlerin bütün h~zırlık ve 
hattket pliınlannı kan. tınnağı diisiinii· 
yordu. Sekizinci Britanya ordusunun 
Libyadan atılması, Tobnık'un zaptı ka
fi derecede ehemmiyetli bir muvaffaki
yetti. Fakat olayJnr: İngilizlerin bilhassa 
aırhlı ve topçu kuvvetleri bakımından 
tahminin (ok fevkinde r:ayıflndığmı 
-.eydnna koyunca Abnnn generali Na
polyon vnri bir hamle ifo Mısır iizerine 
yüriimeğc karnr verdi. Eğer İngilizler 
ba yıldınm harbinin ağırlığı altmda hii<>
bütün gevşesclerdi. eğer imparatorluğun 
heJkemiJ:tini kurtnrmal· için ellerind'!n 
ıelen en biiyük gayreti hiç sarsılmadan 
tatbik etmek cesaretini göstermemiş ol
aalardı yalnız Mısır değil, bütiin Akde
·~ savaşı ve biifün oria şark kaybedil· 
mış olat'aktı. Bu me,-zua ne znnınn te
nıas etmişsek sunu belirtmek istedik iti 
Mısır hnrbi, İnıôltere icin, Britan\'8 har· 
iti kadar hayatidir. Zira Britan;•a ada-

f Srınu Sahife 2. Siitun fi da) 

rar tesirli surette 
bombalandı.. 

Berin, 10 (A.A) - D. N. B. nin as
keri bir kaynaktan öğrendiğine göre 
Doğu cephesinde cenupta Amanlar ile
ri hareketlerine devam ediyorlar. Yağan 
şiddetli yağmurlnra ve fırtınalara rağ
men Rusların mukavemeti kırılmıştır. 

Voronej sokak ve ev muharebeleri 
bitmiş ve mukavemet yuvalan yok edil
miştir. Alman hava kuvvetleri kara ha
reketlerini muvaffakiyetle desteklemiş 
ve fabrika, askeri levazım kamyon ve 
vasıtaları ile dolu olan Voronej dolay
lnrı tesirli bir surette bombalnnrnıştır. 
Rus bataryaları susturulmuş ve ynndan 
gelen bir teh~it bertaraf edilmiştir. 

g1111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııı ·g 

~Milli Şefle Mr. uz-~ 
~ velt arasında ~ 

I=_- Tellrllı ııe teşelıldlr ~===-
telgrafları teati 
edildL 

:; Ankara, 10 (A.A) - Amerikanın ~ 
E istiklfil yıldönüınü mOnnsebetiyle re- E 
E isicümhur İsmet İnönü B. Ruzveltc § 
E tebriklerini telgrafla bildirmiş, Ame- E 
E rika devlet reisi de yine telgrafla § 
:: teşekkiirlcrini sunmustur. = 
:1ililiıı1111111111111111111111111111111111il111111111111111 r. 

RUSY ADA ASKERi DURUM 

Don havzasında Aln an 
ileri harekatı yavaşlad 

Radyo gazetesine göre harekAtın ilk 
günlerinde Don nehrinin batı kıyıların
da tutunmuş olan büyük Rus kuvvetle
rinin devam edegelen §iddetli mukave
meti karşısında Don nehrinin doğusuna 
geçini§ olan Almanların ileri hareketle
ri yavaşlanu~ ve bazı yerlerde oldukla
rı yerde kalmalarını icap ettinniştir. 
Rusların bu mukavemeti devam et
tikçe, bu kuvvetleri arkada bıra
karak ilerlemiş olan Alınanların kendi
lerini korumaları icap edecektir. Buna 
mukabil Harko! istikametinde Alınanlar 
yeni, yeni gelişmeler ile Kursk - Harkof 
arasındaki yarığı derinliğine ve genişli
ğine büyültmek suretiyle muvaffakıyet 
kaz.annnşlardır. 

Alman kıtnlannın bu bölgede doğu is
tikametinde harekete devam etmiş oüna-

, lan cephedeki inkişafın bir delili ol: 

lr!oskovadcın bir görünüş 

sa gerektir. Bu inkişaf dolayısiyledir kı 
cephenin daha cenup kısmını tutan Rus 
kıtalnr,ı ciddi bir taarruza uğramamış 
olmalnrına rağmen şimnl kanatlarını do-

(Sonu Sahile 4, Sütun 5 te) 

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

LONDRANIN COROŞO -----'* __ _ 
mantar kayıp-

lara bakmadan 
taarruz siste

ini ı?Üdüyor 
-*Alman taarruzunun ııati 

bi~ mahiyet taşıdığı 
mulıalılıalıtır-

Londra. 1 O (A.A) - Don utikame
tinde Almanlarca sarfolunan pyretin 
bqlıca vasfı Alman baş kumandanlığı
nın kayıplara bakmamak usulüne bu de
r. da verdiği önemi gösteriyor. Rus Ia
taları da muvaffak olmak için her feYİ 
tehlilceye k.oymağa az:metmit bir düt
manla çarpışmaktan doğan ...ahin\liği 
kabul ediyorlar ve Voronej batnında 
harbin nazikleştiğini ve çetinleıtiğini 
kaydediyorlar. 

9 temmuzda aiddet1i hava f:aaliyeti. ol
muştur. 30 tank 215 kamyon ve birçok 
topçeker tahrip edilmiştir. Taa.rruzlar 
neticesinde gerilerde bir çok tahrib6t 
yap~ .e bir dÜl!Dan alayı bnha olun
aıuştur. 

Londra. 10 (A.A) - En §iddetli mu
harebeler Donda Voronejin batısında 
cereyan etmiştir. Alman iddialarm~ 
nığmen bu §Chir bA1l Ruslardadır. Neb
rin doğu kıyısındaki bazı müfrezeler 

(Sonu Sahlfe 2, Otun 4 te) 

Milli Şefin 
teşekk ·· rleri 
Ankara, 10 (A.A) _ Riyaset cümhur 

mnumt k.ltipliğinden: 
Reü;icilınhur Miill Şef 1smet İnönü, 

Dr. Refik Saydamın ani n elem verici 
ölümü münasebetiyle yurdun her yerin
den gelen taziye telgraflarına teşell:Ure 
Anadolu Ajansmı tavsit buyunnut
lardır. 

Voronejin kayıbından 80nra marepl 
Ti:rnoçenkonun münakalat işlerinin zorla ı..----------------ı 
oaiı gizlenemez. Bununla beraber yenil-

(Sonu Sahile 4, Sütun 6 da) 

~~~====~=~ -' &ONDAKIKA 
••••••••••• 

Çinliler bir şehri 
geri aldılar 

---*----
Ç ung Khıg, 10 (A.A) - Çinliler 

Sang _Si de önemli bir şehri geri almış
lardır. Bu dolaylarda tuzağa dUşürülen 
30,000 japon askeri 2000 zayiat verdikten 
sonra firara muvaffak olmll§tur. 

-*-Beyaz SC1Payda topla 
nan harp fıonseylnln 
üzerinde duf'duğu 

nolıtalar_ 
Kahire, 10 (A.A) - Çölde dün 

netle geçmiş ve mihverin faaliyeti 
olmuştur. Bir akında dün bir 
düşman sahra topu elde edilmiştir. 

Londra, 10 (A.A) - Elalemeyn 
siminde te~bbils İngilizlerin elinde 
LAkin ana kuvvetler arasında şimdi 
kadar hiç bir karşıla~a olmrunıştır 
sükfuıet devam ediyor. İngiliz gazet 
ri makalelerinde Mısır başveklliyle 
kadaşlannın dürüst ve azimli hareke 
nl takdir ediyorlar. Haftalardan 
Libyada ve sonra Mısırda hisıl ol 
nazik durum, Mısır çölündeki Alın 
ilerleyişi ve (Mısır Mısırlılarındır) 
pagandası Mısır halkı üzerinde hiç 
tesir yapmamıştır. 

General Ohinlekin mukavemeti teh 
keyi trunamiyle bertnraf etmiş sayı 
maz. Fakat Mısırlılann şimdiye kn 
g?sterdikleri azim ve ~UkOnct güven 
rıyor. 

AMERiKA YA GÖRE 
Vaşington. 10 (A.A) - Toplantılar 

<Sonu Sahife 2. Siitun 5 te) 



Dr. Saydamın kaybı önünde 

Dost ülkelerde yapıla 
çok sarr .. in_i neşriyat ağıtma 

Ofisi 

P."' •ııA !f 1 1 kor~nma n..ahkcmesinde 

2 manav dükkinında bin
lerce kilo pirinç bulundu 

------~---,,,,_,,,, ______ _ 
Amerilıan, Alman, İngiliz, Bıdgar, Macar, ft;z ... 
men gazeteleri DoJıtor Refilı Saydamsn ha· 

tırasını öuüyorlar •• 
---*·---

Unııun miidiir mua-
Ankara, 10 (R. G.) - Dünyanın dört 

tarnfından gelen haberler büyük kayı
bınuz karşısında duyduğumuz acuun 
paylaşıldığını göstermektedir. MüUefik 
ve clost milletlerin basın ve radyoları bu 
htaUSta hararetıi neşriyatta bulunmu"' 
aziz başvekilin hatırasını anmışlar ve 
yaptıkl_ar~ hizmetleri bildirmiştir. 

INGILIZLER 
Doktor Refik Saydam hakkında İngi

liz radyosu diyor ki: 
aTlirk başvekilinin Ani olarak vefatı 

Londrada derin bir teessür uyandmnı"· 
tır; Türk milletini temsil eclen liyakatli 
ve dirayetli bir insandı; Milli Şefine sa
mimiyet ile bağlı olarak çalışan Doktvr 
Refik Saydam üç senedir en korkunç za
manlarda Türkiyenin emniyet ve şere
fini muhafaza etmiştir. Büyük Britanya 
ile samim1 münasebetler tesis etm;ş \'e 
ittifak muahedesini bizzat imzalamıştır. 
Ruhu daima bizimle beraber yaşıyacak
tır .. • 
AMERİKALILAR 
Amerikalılar diyorlar ki : ıDoktor 

Refik Saydamın ölümü Amerikada bü
yük bir teessürle .karşılanmıştır. Onun 
Türkiyeye hizmeti çok büyüktür. Ame
rikan milleti Türkiyeye bu acısından dı:r 
layı taziyelerini sunar .. • 

ALMANLAR 
Almanlar diyorlar ki : •Dr. Renk 

Saydamın Türkiye devlet reisinin pren
siplerine uygun olan gayesi, bizzat ken
'dinin de tavsif ettiği gibi Türkiyenil'l 
emniyetini koruyacak bir siyaset takip 
etmek olmuştur ve en buhranlı bir za
manda devlet siyasetini muvaffakivetle 
tedvir etmiştir.• · 

Di~er memleketler matbuat ve radyo
lan da ayni hisleri belirtiyorlar. 

RUMENLER 
Bükreş, 10 (A.A) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Doktor Refik Saydamın ölümü bütün 

Romanyada teessür uyandırmıştır. Ru 
men basını Rumenlerin bu t:essüriine 
tercüman olmaktadır. Üniversul gazete
si relsicümhurun doktor Refik Saydam 
ile çok nazik ve buhranlı bir zamanda 
&ulha hizmet yolundaki muvaffakiyc~i 
idaresini belirtiyor ve bu ölümle Tür
kiyenin başlıca §ahsiyetlerinden birini 
kaybettiğini yazıyor. Gazete inlolapçı 
Relik Sayaamın inkıl~pçı Türkiyenin en 
belli başlı simalarından olduğu ve bita
raflık siyasetini harbin başından beri 
ınuvaffakiyetle idare etliğini yazmakt-'i 
ve ölümilnün yalnız Türkiyede değil 
ecnebi memleketlerde de derin bir tees
aür husule getirdiğini tebarüz ettirmek
tedir. Gazete yazısına şöyle devam edi· 
yor: 

Refik Saydamın bütün hnyatı ve par
lak hizmetleri vatanına tahsis edilmiş
tir. Vefatı Türk milJeti için hakiki bir 
matemdir. Fakat ismi, milli Türk devle
tinin temelini atan Atatürkün büyük 
inkı1Ap eserine bağlı kalacaktır. 
BULGAiıLAR 
Sofya, 10 (A.A) - Bulgar Ajanc;ı 

bildiriyor : Türkiye başvekili Dr. Re
fik Saydamın vefatı haberi bütün gaze
teler tarafından teesstlrle neşredilmiştir. 
Kral Boris thiyetlerini reisicUmhur İs
met İnönilne bildirdiği gibi başvekil Fı
lof ta Türkiye başvekili Şükril Saracoğ
luna bir taziye telgrafı göndermiştir. 

Saray nazın ve protokol şefi Türkiye 
maslah.at-:üzarını görerek kral ve hü
kümetin tôziyelerini bildirmişlerdir. 

Gazeteler merhumun vefatı hakkında 
tafsilılt vererek resimlerini ve hal ter
cümesini neşrediyorlar ve vefatiyle Tür· 
kiyenin uğradığı büyük kayıba işaret 
edivorlar. 

Zora gazetesi başmakalesinde siyor 
ki : Türkiye meşhur bir devlet adamını, 
azimli bir politikacısını kaybetmiştit . 
Silphe yoktur ki rcisicümhur kendisine 
yeni bir yardımcı bulmakta miişkülılt 
çckmiyecektir. Çünkü Türkiye asırların 
Öersleriyle kurulmuş, kendine göre .te
ifiltkiler ve göreneklere malik mükem
mel bir idare makinesine sahiptir. Dos
tumuz ve komşumuz olan Türkiyeye bü
tün Bulgar milletinin taziyelerini bildi
rirken bize yalnız sulh nmahedesivle 
Öeğil, ayni zamanda dostlukla bağ]ı oİan 
Türk milletinin Bulgar milletiy]~ <yi 
münasebetler idame edeceğinden ~iphe 
etmiyoruz.. İsmet İnönünün şahsı hunun 
için en büyük bir zımandır. 

Yan resmi Veçer gazetesi diyor ki : 
.Başvekilinin ölümü komşumuzu bü

yOk kedere dfü:Urmektedir. Türk milleti 
('Ok değerli hilkümet reisinin vefatiyle 
büyük ve değerli bir hükümet adamını 
bybe.ti. Türk milletinin yasına i,..~lrak 
f!derlz. İki komşu milletin münasebetle
rini samimileştirmek için doktor Refık 

~aydam çok çalışmıştır. Bulgaristanm I 
her sınıf halkı yeni Türkiyenin kurulu- ,, ini Aydı n da il ge ı d i 
.şunda büyük hizmetler yapan Refik 
Saydama titzim hisler:ni bildir.ıncktedlr. --*--

Sofya, 10 (A.A) - Ga7.eteler Dr. Ra- Aydında tetkiklerde bulunan Dağıtma 

Bu manavlar pirinçleri gizli elden fıilosunu ı20 
fıur~a saıaraıı servet yapıyorlardı.. 

fık Saydamın meziyetlerini belirtmeğe ofisi umum müdür muavini B. Nurettin 
devam ediyorlar. Mir gazetesi diyor ·ki: şı:hrirnize gelmiş ve dün zeytinyağı 
Dr. Saydam çok doğru ve verimli b:.r si· mevzuu hakkında temaslarına başlaınış
:va.set takip etmiş ve Türkiyenin bitaraf· tır. 
lıfunı .muhafaza etmekle beraber bütün İzmirde son günlerde zeytinyağı bu
bü~.-ük devletlerle dostluk münasebetle- ~unamarna~tadır. Yakın günlere kadar 
rini idame etmiştir. Bu yalnız Türkiye- Izmirden Istanbula tonlarla zeytinyağı 
nin coğ!-afi vnz!yetinden doğmamıştır. evkedilirken halk ihtiyacına ~ahsis edi
Ayni zamanda, Avn1pa devlet adamları lip satışı serbest bırakılan bir buçuk asi
derecesinde bir devlet adamı olan dok- de kadar zey1inyağlar kalmadığından 
tor Refik Saydam şahsi meziyetleriyi.e piyasada darlık vardır. Bu itibarladır ki 
bunu elde etmiştir. iyi para ödiyen bazı mahdut kimseler 

Miiz.:kere ile inandırmak gibi iki me- yı:ığ temin edebili:v.orlar. 
ziyete doğuştan sahip olan doktor Refik Zeytinyağı işi. bu haliyle bir çıkma7.a 
Saydamın bilhassa harici siyasette dai- girmi~ gib:dir. Üç aside kadar olan ya~
ma muvaffakiyetc erişt!rdiği eserlerini !arın sat.ı.şının serbest bırakılması hır 
bıraktığı Türkiye daima büyük siyasi zaruret olarak ileri siirülmektedir. Hat
meselelerin sulh yoliyle hallini tercıh tA rafine zeytinyağların bile serbestçe 
et.mi$ ve Refik Saydam bu suretle dev- satılmasına doğru bir cereyan \'ardır. 
lct adamı meziyetlerini göstermiştir. Bütün bu noktalann, halk ihtiyaçla-

MACARLAR 

Kömürcüler çarşısında 124 sayıda 
bakkal Mustafa Demirelle ayni çarşıda 
159 numarada manav Ali Kırtılın dük
kanlarında mevcut pirinçleri saklıyarak 
istediklerine kilosu 120 kuruştan sattı.k
lan zabıtaca haber alınarak alıcı sıfatiy
le irfan adında biri bu iki şahsa müra
<:aat etmiş; her ikisi de pirinçleri olma
dığını söylemişlerdir. 

Her il:i dükkılnda hemen arama yapıL 
mıştır. M:ust:ıfanın dükkanında piriııç 
bulunamamıştır. Manav Alinin dükk~
nında tezgfilı altında beş çuval pirinç ile 
ayrıca dükkatlm Ust katında bir torba
da 64 kilo bulgur bulunarak müsadere 
ed:Jmiştir. 

Mustafa Demirel verdiği ifadede Kes
tane pazarında mısırcı $cmsiden kilos'ı 
53 kuruştan 2500 kilo pirinç aldığını ve 
bu pirinçlerden 800 kilosunu ayni tarih
te 53 kuruştan manav Aliye sattığın•, 

1127 kilosunu da ayni çarşıda manav 
Halil İbrahime Fatura mukabilinde veı-
d@ni söylemiştir. 

Bu vaziyet üzerine manav Hnlil ilb
rahimin dükkfuıı aranarak on çuvalda 
1127 kilo pirinç müsadere edilmişti~. 
Suçlular Milli korunma müddeiumumi· 
liğine verilmişlerdir. 

Mazhar Sümer adında bir adam Ulu
caktan aldığı 27 kilo arpayı bir sepet 
içinde Basmahane istasyonuna getirmiş 
ve orada tutulmuştur. 

KART HESAPLARINI KAPAT
MIY AN FffiINCILAR 
Haziran ayına ait ekmek kart hesap

larını kapatamadıkları anlaşılan Bucada 
fırıncı Hilseyin kızı Rabia, Kasım oğlu 
Fadıl, Sait oğlu Riza, Abdullah o~u 
Hamdi, İzzet Dinar ve Mehmet Türk
men Milli orunma müddeiumumiliğine 
\•erilmişlerdir. 

Budapeşte, 10 (A.A) - Macar Telgraf 
ajansı bildiriyor : Dr. Refik Saydamın 
vefatı Macar basınının heyecanlı yazıla -
nna mevzu teşkil etmektedir. 

rım k:ırsılaması bakımından tetkikine 
!htiyaç ı:?Örtilmektedir. Yakında zeytin
yağı tüccar ve fab:-ikatörlerinin istiraki
}c.) Ticaret odasında bir toplantı ;•apıla
rak bir anlaşmaya varılmasına intizar 
edilmektedir. 

Fiat mürakabe işleri 
· Gaz.eteler merhumun siyasi hayatın
dan ve değerinden bahsederken hakiki 
bir Macar dostu olduğunu kaydediyılr 
ve kardeş Türkiyenin, büyük idare a~ 
mının kayıbiyle duyduğu mateme ~{aca
ristanın iştirak ettiğini yazıyorlar. 

---~~~-~44•4tt~,----

DÜNYA MlTBUATI 

mışlardır. 

-*(Raştarah 1 inci Sah 

ALMAN AJANSINA GöRE 
Berlin, 1 O (AA) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor. Türkiye hariciye vekili Sük
rü Saraçoğlunun yeni hükümeti ıeiJcile 
memur edilmesi hak.kında reisi cümhur 
tarafından neşrolunan tebliğ Berlin ga
zetelerinin alakasını çekmiştir. Bütün 
gazeteler yeni ba§vekilin fotoğrafını 
neşrediyorlar. 

Doyçe Algemanya Zaytung Saraçoğ
lunun ııiyaııetini anlatıyor ve geçen sene 
Almanya ile Türkiye arasında akdolu
nan dostluk paktının onun imzasını tqı
dığını hatırlatıyor. 

Berliner Lokal Anzayger gazetesi de 
Türk - Alman dostluk muahedesinin 
Şükrü Saraçoğlunun imzasını tapdığına 
işaret ederek yeni başvekilin takip ede
ceği siyasetin uzağı gören bir politikanın 
bütün vasıflanm ta ıdığını kaydediyor. 

YENı ZIRAA T VE.KlL1M1Z 
Yeni ziraat vekilimiz Şevket Raşit 

Hatipoğlu. 1898 senesinde Menemenin 
Helvacı köyünde doğınuşlur. ilk tahsi
·ui köyünde ve Menemende ikmal et-

ukten aonra Bursa ziraat mektebine gir
miş ve 1915 tarihinde bu mektebi bi
rincilikle bitirmiştir. Kısa bir zaman An
kara ziraat memurluğu vazifesinde çalı
şan Şevket Raşit, askeri vazifeye çağrıl
mış ve ihtiyat zabiti olarak Filistin cep
hesine gönderilmiştir. Orada yaralan~ 
aıktan esir olan Şevket Raşit, memleke
te avdetle Halkalı yüksek ziraat mek
tebine girmiş ve 1923 senesinde bu melt 
tehi de birincilikle bitirmiştir. Mektep
ten neşetini müteakip İzmir ziraat mek
tebine muallim tayin edilmiş ve iki se
ne bu vazifed°' çalıştıktan sonra açılan 
müsabili imtihanını kazanarak ihtisas 
tahsili için Fransaya gönderilmiştir. Bir 
sene Fransada ziraat enstitüsünde çalı
şan mumaileyh, Almanyaya nakleclilmiş 
ve orada BerTin yüksek zirftat mektebi 
ile Lcipzig üniversitesinde bilhassa mil
let ve ziraat iktisadiyatı ve iıltrnecilik 
üzerinde çalışmış ve doktorada yapmış
tır. Y ep yeni bilgilerle 19 31 de memle
kete dönen Şevket Raş.it yüksek ziraat 
enstitüsünde vazife almış ve ayni za
manda mülkiyede profesörlüğe getiril
miştir. Başvekalet mürakabe heyeti aza
lığına getirilince bu vazifelerde muvaf
fakıyetle c;alı~an mumaileyh, bundan 
sonra yalnız mülkiyedeki profesörlüğü
nii ifa etmiştir. Afyon mebusluğuna se
çiminden !Onra şeflerinin yüksek tevec
cühleriyle ziraat vekaleti makamına ge
tirilmiştir. 

Memleketi ba§tan ba,a gezip tanıyan 
yeni vekil, garbın bilgilerini memleket 
şartlarına uydurmak suretiyle orjinal ve 
kıymetli eserler yazmış ve (Dönüm) 
mecmuasında da mesleki fikirlerini yay
mıştır. Disiplin sahibi, çah§maktan bık
mryan ve köylü ruhiyatını nefsinde bi-
1~ .. ek tanıy4n ziraat vekilimize, yeni iıin
de baş.tnl~t dileriz. 

----·-·---Patates jstihsalatı 

f~zla, istihlak az 

• * Bu sene idrak edilen patateslerin bü-

Ticaretvekileti,bakliyat 
fiyatlarını tesbit eyledi 

vük bir yekUn.a baliğ oluşu artan istih
liı.ke rağmen müstahsili dü.şündürmekte
dir. Ortada bir fiyat meselesinden ziya
d~ bir istihllk meselesi vardır. Meinle
kelin bir çok yerlerinde tek kilo patates 

PeraJıende fiyatları 11il ayet flyat·müralıalle lıo• 
misyonu temiı ve Ucin edeceJıtife~ 

mevcut değilken dağıtma işi henüz ya- Ticaret vekaleti bakliyat fiyatlarını 
p1lamamaktndır. tayin ederek şehri.miideki alakadarlara 

Patates fiyatı da henüz pahalıdır .. İri b:ld~tir. Fiyat mürakabe teşkiJ.Btına 
patateslerin perakende olarak azami 23 bu hususta gelen yazıda deniliyor ki: 
25 kuruşa satılmasını temin edecek ted- •942 - 943 mahsul mevsimi için hükü
birlere ihtiyaç vardır. Halen şehrin bir ~et tarafından hububat fiyatlarının sa
yerinde patates perakende olarak 35 ku- bıt tutulması kararlaştırılmış olduğun
ru.şa sablırken diğer yerinde 25 kuruşa ı dan bakliyat zümres!n.e giren maddele
satılmaktadır. Fiyat mürakabe komisyo- rln azarnt fiyatlan da hububat fiyatları
nunun patatese perakende satış fiyatı na göre ayarlanarak biltUıı mevsim de
vermesi icap eylemektedir. vamınca caıi olmak üzere aşağıdaki 

fnft~ m:ı ............ Jıgıv • ··d'" ı··kl . esaslara göre tesbit edilmiştir ,~ ~~ . • ~~ınu~ · 
nın istihlak mıntakalanndaki patates 1 - En çok yüzde üç yabancı mad-
mevcutlannı tesbit ederek yurdun diğer ciesi olan birinci nevi kuru çalı fasulya
yerlerine tevziine nezaret etmesini mü- sının bir kilosu 24 kuruştur. 
nasip görmüştür. 2 - En çok yüzde üç yabancı mad-

------•- desi olan birinci nevi yeşil mercimeğın 
Yeniden manifatura bir kilosu ıs kuruştur. 

3 - En çok yüzde üç yabancı mad-
'elYtıSI dağrtdıyor- desi olan naturcl nohudun bir kilosu 14 
Haziran ayına ait manifatura hissesin- kuruştur .• 

den İzm!r vilayetine ayrılan 100 bin ll- 4 - En çok yüzde üç yabancı madde
ralılc manifatura eşyası gelmiştir. Bun- si olan kuru baklanın bir kilosu 13 ku
lnr .iaşe müdürlüğünün tesbit eylediği 
nisbetler da~de hemen perakende
cilere verilecektir. Yeni manifatura tev
ziatı dört büyük manifatura mağazası 

tarafından yapılacaktır. 

---o---
BİR KÖMilR SA'!'IŞI 

Karantinada seyyar olarak kömür sat
makta olan Ali Kızılkaya Mürüvvet is
minde bir kadma iki çuvalda 116 kilo 
kömürü 11 kuruştan satmış, kömürler 
('.ekilince 76 kilo geldiği görülerek suçlu 
hakkında sat.ı,....ı hile karıştırmak suçun
dan muamele yapılmıştır. 

---o---
~l) • s11ede tayinler 

Memleket hasbnesi hemş!relerind:m 
Bn. Melfıhat Ersin İstanbul - Haseki 
kadın. hastanesi hemşireliğine, Torbalı 
beledıye ebesi Bn. Şaziye Meral terfian 
20 lira maaşla Akhisarın San ·Göl na
hiyesi ebclijfne tayin edilmişlerdir. 

---o---
'J:'orbeılıdan JO ton 
buğday getirildi.. 

Hububat sevkiyatını temin için Tor
balıya giden iaşe müdürü B. Fahri Tok
makçıoğlu dönmüştür. 

SOVYETLERE GORE 
-*-(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

kısmen imha edilmiştir. Geri kalan la
smıların da köprü başı kunnadan imha
sına çalı~ılıyor .. 

Almanların teşkil ettikleri çıkıntının 
bir ucunu 15{)0 den fazla tankın teşkil 
ettiği bir kuvvet tutuyor. Uçak sayıla
rına gelince her tankı korumak için bir 
tayyare mevcuttur. 

Moskova, 10 (A.A) - Royterin hu
susi muhabiri b:ldiriyor: 

Voronejin batısındaki Staryoskolda 
muharebeler devam etmektedir .. Tim(). 
çenko kuvvetlerinin durumu MlA na
z.i_Jrtir. Almanlar bUyük sayı üstünlüğu
nü muhafaza etmekte ve mütemadt su
rette hücumlarda bulunmaktadır. Tar
yoskol şehrinin terkedilmesi, burada 
cenahlann tehlikeye düşmüş olma'illldan 
ile~ gehnic:tir. Almanlar, Don nehrinin 
dogus~ndaki işgal kesim.ini ge~letmiş 
ve s~hil boyunca şimale doğru ilerlemiş 
ve bırçok meskO.n yerleri almıştır. Timo
çcnkonun kuvveti ve harbe sürdüğü 
tankların sayısı gün geçtikçe artmakta
dır. 

ruştur. 
Bu fiyatlar istihsal bölgelerinde istas

yon ve .iskele olan vilayet ve kaza me~ 
l:ezlerinde çuvalsız olarak müstahsilin 
toptan azami satış fiyatlarıdır. Bölgenin 
diğer yerlerindeki sabş fiyatları istas
yon ve iskele olan merkezlere kadar na
kil masrafının bu fiyattan tenzili sure
tiyle bulunur. 
Vasıflan daha aşağı veya yukarı olan 

mallarla bu maddelerin diğer nevileri
nin azamı fiyatlan, esas fiyatlara göre 
ve mutat farklarla fiyat mürakabe ko· 
misyonlarınca tayin edilecektir. 

Perakende azami -satış fiyatları, istih
sal ;})ölge]erinde müstahsil toptan fiyat
larına azami yüzde 15, müstehlik mer
kezlerde ise mahallin toptancı fiyatına 
yüzde on beş ilavesi suretiyle buluna
caktır. Bu yüzde 15 perakendecinin ka
rım teşkil edecektir. 

Fiyat mürakabe komisyonları hemen 
perakende fiyatları tayin edeceklerdir. 

LiBYA HARBi -·-(Ba~arah l inci Saliıfede) 

Beyaz sarayda yapan harp konseyi içti
maında Libya harbinin yeni seyri ehem
miyetle tetkik edilmiştir. Mıstrdaki İn
gliz mukavemeti kırılacak olursa m\it
tefiklerin harp pl8.nlan ehemmiyetli su
rette karl§acak, bu takdirde Pasifik 
harbi ve dünya harbi daha on sene 
sürecektir. 

Bu itibarladır ki Mısır harbi birinci 
planda tetkik mevzuu olmustur. 
Şimdi Libyada İngiliz ordusu muka

vemet etmektedir. Bu mukavemet ibed
binliği ortadan kaldırmış ise de durum 
iyimserlikle mütalia edilmemiştir. 
Mısırdaki harbin müttefikler lehine 

yeni tezahürler göstermesinde -uçakların 
rol oynadığı muhakkak görülüyor. 

---o---
İNGİL'l'EREDE 

-*-Londra, 10 (A.A) - İşsi7Jerin sayısı 
geçen ayda 99240 adedine düşmüştür. 

Bu hususta isatistik neşrine başlandı
ğından beri bu rakamlar en aşağı mik
d arı göstermektedir. Torbalıdan 30 ton buğday getirilmiş

tir. Torbalı kaymakamı yeniden Torbah
dan getirilecek buğdayların İzmire sev~ 
kini temin edecektir. Buğday ve arpalar 
için lüzumlu çuvallar temin edileme
mektedir. 

A ~Z~I~ ~sfıerlilı $ube sJ Başfıanlığından : 
. d şagıda ısmılen Y.~~ ~edek. ~ubayla~ın h~menw. şubeye gelmeleri akei tak

tır e kanunun cezayı hukumlerının tatbık edılecegı ilan olunur. 

Menemen, Bergama, Dikili ve Tirede 
de buğday mubayaatı devam etmektP. 
dir. Fakat bu kazalardan İzmire hubu
bat scvk.iyatı henüz yapılmamıştır. 

. Vali B. Sabri Öney mubayaat ve sev
kıyatın tacili 1çin alakadarlara sıkı emir
ler vermiştir. 

---o---
İld orman yangını çıfıtı 
ve söndürüldü .. 
Menemenin Türkelli köyünde deve 

damı mevkünde dün öğle vakti bir 
;angın çıkarak köylünün gayretiyle 
söndürülmü.ştür. 30 hektarlık sahadaki 
çalılar yanmıştır. * Bergamada yukarı Kınıklar köyün
de düz dere mevkiinde saat 17.30 da bir 
orman yangını çıkarak bir buçuk saat 
devam ettikten sonra söndürülm~tür. 

13 çam ağacı yanmıştır. Yangın, Os
man Keskin tarafından atılan yanık s.
,garadan çıkmıştır. 

Sınıfı Rütbesi isimleri Sicil numarası 

Mızıka 
Tüfekci 
Tüfekci 
Tüfekci 
Hesap memuru 
Hesap memuru 
Süvari 
Deniz 
Topcu 
Levazllll 
İstihkam 
Diş hekimi 
Hekim 
Piyade 
Piyado 
Piyade 
Piyade 
Piyade 
Piyade 
Muhabere 
Muhabere 
Piyado 

Teğmen 
Üs. teğmen 
Os. teğmen 
Üs. teğmen 

S. 8. 
s. 8. 
Yüzbaşı 

Makinist. 
Yzb. 

Albay. 

Yusuf özdalı 324- 2 
i. Hakkı inanlı 228- 54 
Mehmet Ragi Gem:el 332- 17 
Ali Ta§}cın 318- 2 7 
Mehmet Cudi 325- 26 
Turgut 32975 
l lamit Menekfelioğlu 35 32 
Ferit Kavukcuoğlu 9 38- 1 1 
Fahri Ataoğlu 330-B-7 
Ali Nihat oğlu Şevket 5 1 O. 
Nurettin Erman 5 08 14 
A. Calip oğlu Hayri 2 15-5 1 O 
Mehmet Münir 31842 
Sabri Koçak 3 18-2 79 
Mehmet oğlu Mehmet Emin 1 0611 
Mesut içer 46013 
Salih oğlu Ha.an Vebbi 751 
Ali oğlu Lütfi 27620 
Abdulgani oğlu Enver 48066 
Adil oğlu Sururi 44826 
Mahmut Oral 936- 30 
Hüseyin oğlu Mahmut 1S159 

___ .., __ _ 
Durum esaslı fJlr 
deOişllıJlğe doğru 
lnfdşaf etmelıtedir 

(Baştarah l inci Sahifede) 

Jannın müdafaası en biivük davanın te
mel direklerinden biri ·ise, Mısır ayni 
derecede ehemmiyetli bir başka temel 
direğidir. Kanala hakim olan bUtün 
Britanya imparatorluğuna hAkim ola· 
bilir. Vaziyeti !m objektif altında muta· 
laa etmek İngilizlerin neden tlısın kıır· 
tarmak için giize alm1yacaklan fedakar· 
hk mevcut olmadığını anlamağa yeter. 
Filhakika hadi~ler bu tahminin reali-
1eye tamamen uygun olduğun\} göster
~tir. YıMınm harbini Britanyn kapt
lannda aknmcte uğraU>.n İngiliz azmi, 
orta şark kapılarında da Rommelin dU!'
durulmaz sanılan darbesindeki hızı gev• 
şctmidir. Henüz tehlike bertaraf edil· 
memi tir. Rom e), göz kamaştıran muh
teşem hedefin bir serap haline ge'lriıeıl· 
ne mani olnınk icin, elindeki bütün koz
ian sonuna kadar kullanmak zorunda
dır. Zira Mısırdan dönüş, zaferinin par
laltlığın1 birden söndi.irecek bir hezimet 
olur. 

r ikoJ.ojik bakımdan :ı•üzde ~üz ıer
.cek olan bu düsünce maddi sebepler 
bakımından da dof:rrudur. Romnıel şiw 
~i üslerinden cok Herifore sokulmuştur. 
Jldimin tahammiilü laran siddetini dil· 
f.iimnesek bile, İngilidcrin renksiyon b
biliyet1e.ri art~a ikmal 7.orluklanllJ1l 
fevkalade ağırlaşhğı muhakkaktır. Müt· 
tefiklerin hava kuvvetleri düşmanlannıa 
solnk aldmnı)·orlar. Almanlar ve ttal· 
yanlar h11 şartlar altında nihayetsiı: zor• 
luklan yenerek ·orclulanaı t~ 
çalı~nsaktadırlnr. Vişinin hayniıab bita· 
l'1lfhğındım faydalanarak Tmnıs haıdu· 
dundaki bir kaç tümeni de Mısır cephe
sine çekmişlerdir. Ru hnbin en P§lla· 
cak sahnesini tesldl eden bir süratle 
kuvvetlerini ikmale ()nem vennektcdlr
ler. 
Kızgın cöl yollarmd11 tarihin hiç bir 

devrinde görülmemi~ hiT kaynamıa var· 
dır. Binlerce motörlü taşıt gerideki ns
!erden cepheye aktn etmektedir. Fakat 
lngiliı:Jer dal1a hiiyük gayr~t ıtösteriynr· 
lnr. Ümit burnunu geçen kafilelerin do
ğu Afrika timanlanndan dökd .. m kuV· 
vetlcr dnrmatlan cepheye gönderilmek
tedirler. Bu sayede İngilizler kısmen te
şehlJiisii ellerine almışlardır. Vaziyetin 
inkişaf seyrine göre, lıanği taraf ikmal 
yanşında clnha hızh, daha hesaplı hare
ket edebilirse MısD' harbini o kanna· 
cn'ktır. Alınanlar ezici Mr iisttin1 İ<ı 
ederek Ohinlek ordusunu yok etmeden 
Mısır deltasını '\"C lamalı ellerine geçire. 
mezJer. llalfayada, )fersa Maenilata Bri· 
taııyalı1nrın muka\•emetlrrini imkinsız
laştmın şey zırhlı kuvvetleriniıa bUyük 
bir kısmını knybetmi~ nlm8lım idi. Şnn· 
di ar.adaki ruuuzcncsizlik 7.ail olmu~ 
gibidir. İngilizlerin ikmalleri bu hn:la 
devam ederse vazivetin temelinden de· 
F,i5mesİ muhtemeldir. Bu takdirde Mı· 
sır ikinci defa olnrnk en büvük tclıJin.. 
den kurtulmuş olmn'kla ·kalm1,.ac&Jt. 
Rıımmelin muvnffa"!th·eflcrl de cnbuk 
eriyecektir. 

ŞEVKET BJl.GJH ______ , __ _ 
BELEDİYE ftEtSIN)N OÜN· 

KÜ TETKiKLERi 
---·---

_Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dun sabah Halkapınara giderek ba~ 
tak.lığın kurutulması mevzuunu tetkik 
eylemiştir. Bu iş süratlendi.rilmiştir. 

Reis ayni zamanda Halkapınarda fab
rikalar önünden geçen yolun in~aat faa
liyetini gözden geçirmi.§ ve Halkapınar 
arkasından Tepeciğe giden yolda mil· 
hendislere keşif yapt.ır.mışt.ır. 

Bu yolun büytik bir ehemmiyeti vat'
dır. İ..r;çiler sabahın pek erken ve ak.,<ıa· 
mın en geç saatlerinde bu yoldan evle
rine giJmektedirler. Beledi~ e bu yolu 
yaptıracaktır. 

-------------~-HAL EVi Ç llŞ ~ALARI 
---•·---

İzmir Ha1evi adına folklor tetkil<lcrl 
yapılmaktadır. Hnlkevı dil ve edebiyat 
komitesi reisi Hadi Akyolun reisliğinde 
~ir heyet tetkiklerde bulunmak nzere 
Odemişe hareket etmişlerdir. Orad:ın 
Tire ve Bayındıra gideceklerdir. 

---._...et-----
A k or<l iyon Saadet 

---·----
Basmahane ~ısında Ali Ulvi Öz• 

ünlünün bahçesinde her akşam temsiller 
veren sanatkar Nurettin Genç tiyatro
sunda çalışmak üzere gelen akordiyon 
Saadetin bu akşamdan itibaren işe baş
lıyacağı ve güzide temsilleri ve Çin var· 
yctcsiyle sayın halkunıı.a kendisini çok 
sevdiren bu tiyatro grubunun pazartesi 
günü akşamı Halit Fahrinin BA YK.US 
isimli manzum faciasını temsil edecek 
tir .. _______ ., __ , __ _ 

KALAY GELİYOR 
İzmir vilayeti emrine 1200 kilo kalaY 

tahsis edilmiştir. Bu kalaylar fstanbul1 

dan getirilecektir .. * Vilayetçe hnal ettirilen 500 bin zarf 
dün alakadarlara tevzi edilrniştr. * Gelen pirinçleı-in henüz ~Jc 
muamelesi bitmediği gibi fiyatlan da 
toprak mahsulleri ofisinden bildiriltrı~ 
mistir. 



JJ remmuz Cumartesi ı9~ 

YAHUDİLER 

YENi AS'IR 

T. C. DlNAR NOTER MUAV1N! 
MUSTAFA ÇANKAYA 

SAHtFEJ 
TASHtH 

Paris, 10 (A.A) - Kollannda hususi 
işuet bulunan Yahudilerin şimendifer 
ve metrolarda birinci mevkle biruneled 
yasak edilmi.tir. 

Borsa 
İNCİR 

Umumi No : 480 
Hususi No : 176 

5 Temmuz tarihli gazetemiz.in 1zmir 
·vilayeti fiyat mürakaı... komisyonunun 
zeytin yağlan hakkındaki ilAnında cl
mi % 1,5 asitli ekstira ekstira yağların 
toptan satış fiyatı 103,50 yazılacak yerde 
105,50 olarak çıkmıştır. Bu yanlışlığı 
tashih eyleriz. 

Evlın~f!! ~~Ş!~Y.! fai- ı:"=Oı~S~A~~D~lllOK-ooocıq 
!ini kısa bir zamanda yakalayarak çalı- 8 
nan et)"amın iadesi. hususunda göster- ~ 

312 F. Solari 39 39 
99 Hilmi Uyar 26 27 50 TAZKIRI NA.HlYESl MANlFA

TURACILAR VE BAKKALLAR 
B1RL1Ct KOLLEKTtF ŞtRKEI1 

dikleri hizmet- dolayı Ka,.,ıyaka baı Gürtunca 
komiaeri Bay Re~t Algün ve arkadaıla- S 
nna alenen te~akkürü bir borç bilirim. S T. C. lZMIR TiCARET SJCIL ME- 23 Nihat Üztimcü 30 30 

MURLUcUNDAN • 10 Kemal Süzgören 30 30 
(Hüseyin Çavuıoğlu ve Burhan Çınar 444 Yekfuı Bin dokuz kırk ilci senesi Haziran ayı-

Kollektif şirketi) ticaret unvaniyle iz- 184477 Eski yekfuı nın on sekizinci Perşembe günü ben aşa-
mirde Bidayet hanında 4 numaralı ma- l849Zl Umumi yekfuı ğıda imza ve mührün sahibi Türkiye - Belediye otobiis idaresine 400 ton 

tZMtR BELED1YESINDEN: 

Nuri Dülelı: Turan yağ fabrikasın- 1 g 
da elektrikçi 3996 ( 1784) CI 

IZMJR SiCiL TICARET MEMUR
LUô.UNDAN: 

GAZİLER CADDESt No. ZU 

Odun ve kömür 
deposu 

iazada her cins tuhafiye ve manifatura 56.5 ton Susam 52 52 Cümhuriyeti kanunlarının bahşeylediği motorin satın alınması, yazı işleri mil.-
mallan üzerine toptan ve perakende salahiyetleri haiz Dinar l·azası no~r dürliiğUndeki şartnamesi veçhile bir ay 
alım ve satım işleri ile iştigal ebnek üze- ~..::v...~ Y"..~ ',...C,.""Y'.~,~~ muavini Mustafa Dinann Tazkırı nahi· müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu.
re teşeuuı eden işbu şirketin ticaret ~~An kara Radyosu ı yesinde iken yanıma gelen ve şahitlik hammen bedeli 82000 lira muvakkat te-
unvanı ve ~irket multavelenamcsi ticaret yapmağa manileri bulunmaılığt bittah- minatı 5350 liradır. Taliplerin teminatı 
lr.anunu hükümlerine göre sicilin 45 31 kik anlaşılan Tazkın nahiyesinden Hü- öğleden l!VVel iş bankasına yatırarak 
numarasına kayt ve teocil edildiği ilan B UGÜf,KU NEŞR ! YAT seyin oğlu Hilmi Arısoy ve Tı:.zkırı nahi- makbuzlariyle 13/7/942 dahil tarihinden 
olunur. yesinde teni Mahmut oğlu Cemal Bil- 27 /7 /942 tarihine kadar haftanın Pa-

lzmir sicili ticaret memurluğu rcoml - gihanın tarifati»le taayyün eden Tazkı- zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 

(Ali Ayatbaı) ticaret unvaniyle !E
mirde kapalı yemiı çarşısında 39 numa
ralı mağazada marangozluk ve mobilye 
imalltı iıleriyle iftia:al eden Ali Ayar
ba.pn itbu ticaret unvatu ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 45 34 numara
oına kayt ve t-.il edildiği ilin olunur. 

TELEFON : 3732 
Müessesemizin yapmış olduğu fenru 

S teşkfilt sayesinde kışlık ve çamaşır
R !ık odun ve kömiirleri çok kolaylık

la temin olunur. 
Her nevi, meşe, palamut, ılgın ~e 

çam odunlariyle maden! kömürler .. 
1- 6 (1650) 

mühürü ve F. Tenik imzası 7.30 Program ve memleket saat ayarı, rı nahiyesind" manifaturacı ve bakkal 16 da encümene müracaatlan. 
1 - MUKAVELENAME 7.32 Haftanın beden terbiyesi programı. Osman oi:lu Halil İbrahim Sönmez ve 28, 2, 7, 11 3697 (1144) 
Bugün bin dokuz yüz kırk iki oencsi 7.40 Ajans haberleri 7.55 - 8.35 Müz'k : Kadir oğlu Abdurrahman Doğan: Ve * 

haziran ayının yirmi albncı cuma ırünü. Senfonik program pi. 13.30 Program ,.e Nebi oğlu tsmail Hakkı Karabay ve Kı- Mezbaha idaresine 60000 kilo motö-
26 6/942. memleket saat ayarı 13.33 Müzik: Türk- zılvirankarycsinden: Mu"tafa oğlu Os- rin satın alınması, yazı iıleri müdürlü-

3293 ( 1786) 

SATILIK FRİJİDERLER 
Bir Kelvinatör dört musluklu şer bet makinesi ile iki tane Frigidaire satı. 

lzmirde birinci belediye caddesinde çe plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.01 ınan Erdoğan ve aynı köyden Mehmet ğündcki ıartnamesi veçhilc biz ay müd-
72/ 1 numaralı huswıi dairede vazife gö- 14.30 Müzik : Riyaseticümhur ban<lm.u. olduğu Ahmet Aydoğan ve aynı köyden deıle pazarlığa bırakılmııtır. Muham
ren İzmir ikinci noter vekili Ben Fehmi 18.00 Program ve memleket saat ayarı, Halil oğlu Mehmet Narin ve Yüreği! men bedeli 12300 lira muvakkat temi
Tenik iıimin baıında iken aıoğıda hüvi- 18.03 Müzik : Radyo Dans orkestrasının karyesinden Alımet oğlu Ali Osman Ak- natı 922 lira 50 kuruştur. Taliplerin te
yetleri yazılı it sah.ipleri daireme gele- Her telden programı 18.45 Rad~o ~cuk gün ve aunı kövdcn Ha.san og"lu Sül-·- minah öğleder evvel iş bankaaına yab· 
r -'- anlatacakları gibi bir mukavelena- ' •- ' ' ,, k kb 1 · 1 13/7/19'2 dahil ""' kulübu" 1n 30 Meml ket t man Hayırlı ve Evcı'ler karyesı'nden Ka- rara ma uz arıy e ~ 
menl·n tarafımdan resen yazılmasını is- .. ~. e saa ayarı ve - h' d 24/7/19'2 tarihı'ne kadar 

ajans habederi 19.45 Serbc<t 10 Dakik~ dir oğlu Ali Eryılmaz bana müracaatla tari ın en ~ 
l 

lıktır. ALİ GALİP ŞEKER F ABRİKASIN'A müracaat. 

TELEFON : 3 O O 7 11-12-14.--lG--18-19 (1778) 

.ıc:cıaaa:ı :: ::c c:c::= :::: : ::c:::::ı::::: =:ece: 
tcdiler. Kendilerinin kanuni clıliyetleri 19.55 Müzik : İnce saz faslı. 20.15 Rad- takrir edecekleri veçhile bir kıta kollek- haftanın pazartc•~ çaf§amba ve cuma 
haiz olcluklannı gördüm. tif s.ır· ketı' mukavel"namesı· ''"Zılmasıru günleri saat 16 da encümene müracaat-

k I 'k dd yo gazetesi.. 20.45 Müzik : Hicazkar m>- ' , ~ 367 ( 1636) Şahitler: lzmirde,i içeıme ı ca e- kamından şarkılar.. 21.00 Komışmg istediler. Ve ~a.1-ıit ve muarriflcr önünde !arı. 27 1 5 11 7 
!:inde 203 numaralı evde oturan !sak oğ- sö•e b><lıyarak dediler ki: * 
in Hayim Arditi .,.. lzmirde Karantina- (Ana eserler .. ) 21.15 Müzik : Dinley;ci Karşıyaka belediye sahil gazinosu, ye-
da 197 inci sokakta 15 numaralı evde istekleri 21.45 Konuşma (Şiir ve Nesir l\faddc 1 - Yünlü ve pamuklu bil- niden yapılacak büfenin inşası milsteci-
oturan Tevfik oğlu Mehmet Mihrican- saati..) 22.00 Müzik : Radyo salon or- cümle yerli ve yabancı mani.fatura mal- rine ait olmak Ur.ere bir sene müddetle 
gerimog"lu. kestraSJ ... 22.30 Memleket saat ayarı, lariyle bakkaliye ve hububat alım ve sa- J . ..d .. ]"''"-deki rtn 

· hah 1 · ha salar 22 45 22 50 tımı ile istigal "imek sartiyle 18.t6/n•2 ve yazı iş erı ı_nu uru,.~ .şa a-
Yukanda i•im ve adre•leri yazılı olup aıans er erı ve r · - · • ' • "" mesi veçhile kiraya venlecektır. Mu-

it uhlplerini tanıdıklannı ve ıahadcte Yarınki program ve kapanış.. tarihinden itibaren iki sone müdd~tle hammen bedeli 250 li{a muvakkat temi-
ınani halleri olmadığını söyleyen ve ka- devam etmek üzere 9000 dokuz bin lira- nalı 18 lira 75 kuruştur. Taliplerin temi-
nuni evsafı haiz olduklan görülen ıa- IZMIR SULH HUKUK H..\KlMLI- lık s•rmayeli (Dinar kazası Tazlon na- natı öğleden evvel iş bankasına yatıra-
lıitlerin tarifleriyle ıahıs ve .hüviyetleri- CiNDEN: hiyesi manifaturacılar ve esnaflar birli~i rak makhuzlariyle ve gazino işletıneğe 
ni tcabit ettiğim; Davacı lzmir inhisarlar idaresi vekili kollekt!f şirketi unvanh) bir ~irkı.>t ak- ehli)·eti olduğuna dair belediye riyase-

t, ahipleri: lzrnirde doktor Hulusi avukat Halil Sabri tarafından müdei- !eyledik. tinden alacakları vesikalarla ihale tarihi 
caCldesin<le 2 7 numaralı apartımanın aleyh Cumaova.sı nahiyesinin Çam kö- .l'.bdde 2 - Şirkı.>tin merkezi Dinar olan 'l:l /7 /942 Pazartesi günü saat 16 da 
Gçüncü dairetlnde ikamet eylediğini yünden Osman oğlu Hayrettin hakkın- kazı«::ının Tazkırı nahiyesidir. Lüzum encUmene müracaatlan. 
bildfren Süleyman oğlu Hüoeyin Çavut- da ikame eylediği alacalı: davıuırun ya- halinde nahiye dahilindeki köylerde ~u- ll, 15, 20, 25 4008 (1792) 
oğlu ,... lzrnirde Karatq Terakki soka- pılmakta olan muha.kemeainde müddei- be açılabilir. * 
ğında 6 numaralı e...de ikamet eylediği- aleyhin gösterilen adreote bulunmayıp Madde 3 - Şirket azaları bu şirket Kültürpa~ fuar gazinosu yazı i§leri 
ni bildiren Halil oğlu Burhan Çınar ap- ilinen yapılan tebligat üzerine de gel- 'haricindeki münferit ve şahsi is ve tica- müdürlüğündeki ,artnarnesi veçhile bir 
ğıda yazılı prtlarla bir ıirlı:et tc.ı<il et- mediğinden hakkında gıyap karan veri-1 retleriyle halel gelmeksizin ' devam sene müddetle lciraya verilecektiT. M..-
tiklerini beyan ettiler. !erek dulllJfll8 23/7 /942 gününe talik ederler. hammen bedeli icarı 900 lira muvakkat 

Madde 1 - Bu .nrketin nevi kollek- cdilmittir. Gıyap kararı makamına ka- M dd 4 · k Ji 50 k t Tali le · .. im olmak üzere ilan olunur. a e - Şiire fuıın hepsi biner lira teminab 67 'ra uruı ur. P nn 
tiftir. 

4006 
( I 

791
) sermaye vazını teahhüt ve kabul etmiş- teminatı öğleden evvel iş bankaaına ya· 

Madde 2 - Şirketin mevzuu : Her !erdir. l';üreka işbu teahhütlerinden ya- br«ak makbuzlariyle ve gazino işl.et-
cins tuhafiye ve manifatura mallan üze-1 İİİİİİİlliİİİİİİİmiiiimzmmiiİİiİ:İİİİİGiiiiİİİİİiiiİ rısını nahiye merkezindeki şirket vezne.. meye ehliyetli olduğuna dair beledıye 
tine toptan - perakende alım ve oatım sine azami bir hafta içinde yatırmağı ta- riyasetinden alacağı vesikalarla ihale ta-
lşleri ile İftigalden ibarettir. ı• L A N ahhüt ederler. Ve diğer yarısını da li.ı- rihi olan 27 /7 /942 pazartesi günü saat 

Madde 3 - Şirketin unvanı: Hüse- zum halinde idare heyetinin üç gün ev- 6 da encümene müracaatlan. -
yin Çavutoğlu ve Burhan Çınar kollek- vel yapacağı ihbar üzerine defaten şir- ; 11 15 19 25 4002 ( 1789) 
tif şirketidir. Türk sancağını hfunil İ.tmir limıını- kete tediyeyi taahhüt ederler. _Münhal bulunan 50 lira maaşla be-

Madde 4 - Şirketin oermaycai: .. dd 5 k 1 di b ta urluklarına müsabaka 3728 üç bin yeli yuz" yımu· • eeltlz Türk na mukayyet Sümer isimli \·apuru!l ma e - Her ta vim yılı nihayetin- e ye za ı mem lınacaktır Orta 
1941 senesi haziran ayında Port-Sait de şirketin hesabatı idare heyetince jmtihanı ile memur a · 

liru.ından ibarettir. Bunun 2000 iki bin bili\n~ ile tesbit ve ka"r ve zarar tahak- mektep veya muadili derecede tahşil 
lirası Hüaeyin Çavuıoilu n 1728 bin seferinde geçirdiği oturma Jıadisesin· kuk ~ttirerek tahakkuk edecek k'r ve görmuş" •ve askerlikle ilişiği kesilm. iş bu.-
yedi yÜz yirmi .dtiz liram Burhan Çınar den mütevellit zarardan dolayı ya- " tal' l . tahsil e askerlik vesı 
tarafından nakden vaz edilrn;•tir. :nlacak dispeç için İstanbul Asliye zarar mütesaviyen şeriklc-re taksim olu- lunan ıp erın v ıla-

~ b' · nur. kalariyle birlikte 16/7/942 gilnü yap -
Madde 5 - Şirketin merkezi: l.zrnir ınnci Ticaret malıkcmesi karariyle. cak müsabaka imtihanına iştirak etmek 

ve merkezi muamel.ab l:r:mirdc Bidayet biz Hayrettin K:ıraarslaıı. İhya Gör· Madde 6 - idare heyeti her sene k~ üzere zabıta müdürlüğilne müracaatları 
laaıuod" 4 nuınarah mağazadır. giln ve tüccardan Mehmet Kara- ve zaran tahakkukla bi!Ançoyu tanzim il11n olunur. 4000 (1793) 

Madde 6 - Şbketi ilzam ve ı..ah- mancı d~ tayin edilmiş oldu"u· ettikten sonra umumi heyeti içtimaa dil-
i.üt altına koyacak her türlü muamelat muzdıın işbu hadisede alakalı obn. vet eder. K1r ve zarann şirkette şerik-~ ASİ.tYE HUKUK MAH-
ve ultudatta Hüseyin Çavut<>ilu ıınvanı ların bu hususa müteallik vcsikala- !ere tevzi ve taksimi umumi heyetin ek- KE.".IEStNDEN: 
§irketle birlikte imza ve .Uketi yalnız rını Jıamilrn ve 10 ağustos 1212 ta- seriyet karariyle olur. Yanık köylil Halit Öğüt tarafından 
mumaileyh temsile mezınıdur. rilıine kadar İstanbulda Balu;ekapt· Madde 7 - ldare heyetine şeriklerden karısı Hıalil kızı Ummühan öğüt aleyhi-
. Madde 7 - Her ııerikin Ur ve za.rar- da Atabek hanında birinci katında Halil 1brahim Sönmez, Abdurrahm:ın ne açılan ihtar davaSJnın cari muhake-
daki hi .... i müsavidir. 37/38 numaralı ya21haneJ'C ınür"<!&· Doğan, Hakkı Karabay, Osman Erdoğan, mesinde. 

Madde 8- Bu şirket tarihi mukave- atlan lüıuınu iLin olunur. Ahmet Aydoğan, Ali Osman Akglln se- tkametga!ı ve meskeni meçhul kalan 
leden bir sene için devam edecektir. An- 11 15 (1795) <'ilmiştir. Ktıtipliği Abdurrahman Doğan tl'mmüharuı. ilanen tebligat yapılması 
cak müddeti mukavelenin hitamından t=sil ve veznedarlığı Hakkı Karabay kararlaştığından dAva arzuhali sureti 
on beş gün evvel ortalclardan biri fe•h tarafından tem•il edilecektir. Şirket na- mahkeme divanhanesine talik edildi: 
ve tasfiye hakkında diğerine tahriri ih- mma Hakkı Karabayla Abdurrahman Muhakeme gilnil olan 16/7/942 Per-
barda bulunmaz.., bu müddet kendili- Doğan izma: Salahiyetini haizdirler. Ve şembe günü saat 11 de Menemen asliye 
&inden mülealı:ip birer sendik devreler Sad l k Ak '"t' ki ( L~Sk İ mü·tereken imza ederler. ve şirketi bun- hukuk mahkemesinde hazır bulunması 
için tecdit edilmit .ayılacal-br. ~ l'- !ar t~msil ...dcrl<!r. Şirketin umurunu ve aksi takdirde gıyap muamelesi yapıla.. 

Yazılan bu muk.avel.enameyi phitler 1' f • k ) ( mu,melatını tedvir ederler. cağı ilanen tebliğ olunur. 3994 (1788) 
yanında kendilerine olı:udwn ve anlat- t'V 1 paşa Ott' İ Madde 8 - tmza vazına salahiyetli _ 
tını. Münderecatının isteğine ve beyan- · d zevattan bir veya ikisi mucbir sebeple tZM!R SlCtLl TtCARET MEMUR-
1arına aynen uyııun olduıiunu ve ba,ka IDÜ İrİyt"tindt"O bakamazsa idare heyetinin aralarından LUCUNDAN: 
hir deyecelı:lcri olmadığını bildinneleri seçeceği zat diğerinin yerine kaim ola- (Kemal Türker) ticaret unvıııllyle İz. 
üzerine resen tanzim ettiğim bu vesika- Otel odacılı[,'l münhal olup bu hiz· rak imza vaz.ına mezundur. mirde kapalı yem.iş çarşısmda 35 nwna-
yı taadibn hepimiz imza ettik ve mü- mete elverişli, askerlikle aliıkası ol- Madde 9 - 'Üçüncü şahıslara karşı ralı mağazada marangozluk ve mobilye 
bürledik. Bin dokuz yüz kırk iki senesi •irketi idare heyetinden ı·mza vazına me- ;•!eriyle ,_.,gal eden Kemal Tilrkerin 
L' • -·ra • · 1 · .. -" istddinin müracaatı.. • -, -.,- h nıızı n ayının yımu a tıncı cuma gtlnu. _,_ zun olanlar temsil eder. işbu ticaret unvanı ticaret kanunu ü-
26/6/942 1 - 3 (1794) Madde 10 - Şirketin muamelat ve kümlerine göre sicilin 4535 numarasına 

V. C. hesabatını tedvir için istihdamı zaruri kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
Akitlerin: imzaları. kat'p ve miisUıhdemlerine takdir ede-
Şahitlerin: lmraları. eki le · •-• huni 
T C tzm·ır ik' ·ı t kil' F h r=cccıaı:c: ı:ıcaı::ıcı:ıı:cıC'N acı:~I c eri ücreti tayin ve azletmek .dare tiy kalırlar. Diğer şi.ıre"" an şe-

. · ınc no er ve ı e - heyetine aittir. rik olarak kabul ederler. 
rni T enik reımıi mührü ve imzası. SA l I Hl 1 Madde 11 - Şirket manifatura işle- Varislerden bir veya bir kaçı ~kette 

Umumi No. 5378 Husu.t No. 4/143 rinden maada bakkaliye ve hububat ve kalmak ve bir kı91Dl da hisselerini almak 
lııbu mukavelename suretinin daire- Kurşunlu ılıcaları ahvali hazıra ve fevkalade haller dola- istedikleri takdirde kalmak isteyenlerin 

mlz dosyasında saklı aslına uygun oldu- yısiyle kllrlı gördüğü ve göreceği her arzularına hakılınıyarak sermaye ve t&-
r.nıu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk Salihli Kurşunlu kaplıcaları açıl- 8 hangi ticaret ve taahhüt işleriyfo de işli· mettüleri bilhesap ibraz edecekleri ve-
ı'°i sen,.; baziTan ayının yirmi altıncı Inl§!ır. Müzmin romatizma, siyatik U gal eder. Bu takdirde heyeti umumiye raset i1funı mucibince veresesine reddo-
cırma giinü. 26/6/942 ağrılarından, kadın ve cilt hastalık- g lçtimaa davet olunarak şeriklerin vere- lunur. 

V. C. R lanndan muztarip olanlara son de- {l cekleri sermaye kAr ve zarar nisbeil ay· Madde 17 - Şürekadan birinin mah-
T: C. lzmir ikinci noter vekili Fehmi ti rece şifalıılır. }l rıca heyeti umumiye karariyle tesbit v• curiyeti veya ii!Ası halinde: ticaret ka-

T ~nık rLOmi mührü ve imza.,. i Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino- ! tayin olunur. nununım buna ait hükümleri tatbik olu-
. 50 ve 1 O kuru,luk damga pulu üze- su mevcuttur. laşe hususunda mllş- ; Madde 12 _ Şürekiidan taahhüt etti· nur. 

nnde 26 haziran 1942 tan'h ve T. C. kü!At çekilmez. 1 - 15 (1575) ği sermayeyi. vermeyenlerin taahhüt el· Madde 18 _ Sene nihayetinde idare 
İzmir ikinci noter vekili Fehmi Tenik ~~'"7...c<:-:v.=..::~ tiği sermaye şerilclerden bir veya bir heyeti bilAnçoyu tanzim ve h"yeti umu
resmf mührü ve imzası 3958 (1771) ::;;:;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;:.:;;;::;;;::;;;::;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~ kaçı tarafından temin ve ita olunmak miyeyi d!vetle yapılan ve gelecek sene 

V - şimdiden kahul edilmiştir. Bu takdirde yaptlacak olan işler hakkında izahat ve-

pl• V8DO temettü parayı veren şeriklere verile- recelrtir. SATILIK EV VE DUKKAN 
Tepecik (1213 sokak Meydan ..,. 
~k) ta 49 numarada beş odalı, elek
trı k, su tertibatını havi bir .,.. ile 
iki diikkhı satılıktır •• 

Taliplerin ayni mahalde 49 numa
ralı sütçü dükkanına öğleden evvel 
müracaatları rirJI olunur. (1782) 

Akort, Tamirat, Alım &:tım, Kira 
' işleri 

Adil İmer 
<nafartalar C. No. 551 

Telefon: 3695 

cektir. Madde 19 - Şirketin mukavele ve t&-
Madde 13 - Heyeti idare Jüzu- sis masrafları şirketten sarfedi]ecektir. 

rnunda şürektıdan taahhüt ettikleri: Dediler ve sözlerini bitirdiler. Ben and 
sermayeden fazla para istikrazda bulu· içen noter muavini söylenen bu sözleri 
nabilir. Bu para yapılan i~n hitamında olduğu gibi bu k.Ağı.da geçirdim ve ha
veren şerike paranın ~irkette kaldığı zır bulunanlar yanında alenen ve yübek 
müddetten azara alınmak suretiyle ida- sesle okudum ve anlattım dedikleri gibi 
re heyeti karariyle mikdan kafi kar ve yazılmış olduğunu ifade ve beyan eyle
rilir. meleri üzerine ziri hepimiz tarafından 

. .-.;::,.-< . ..,..::><::><::><::><::><::><;:,..;:,..;:,..::::,..~ Madde 14 - Sümer bank satış evlerin- imza ve mfihilrlendi. Bin dokuz yüz kırk 
:• • •' • • • • • •• • • • • • • ••• • •• • • ••• • • • • •• • •• • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.. den ve sair nı.allar pazar Iarmdan münf~ iki senesi Haziran ayının on sekizinci 
: Q D · y Ji : riden alınmakta ve hükümet tarafından Pe,..embe günildür. S evlet ·effllT 0 QTlndan S verilmekteolanmanifaturavebakkaliYe M. Mustafa Çankaya lınzaSı. t Sön-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: mallan (satış yer ve müesseselerine sir- nıez imzası, A I>oğan iınzası, t. Hakkı 

(KÖMVR rAHMİL VE rAHLİYESİ-.) 
D. D. YOLLARI 8 iNCi IŞLETidE KOMiSYONUNDAN: 

( 4 ~~::J0mizin Alsa ne~. v~ .~"!kapına~ depolarıı_ıa ~U: ae".ede gelecek. tahminen 
. • _) ton maden komurunun talımil ve tahliyeai iflen ,artname!l ve~e 

~~arlıga koırulmu,ıur. Kömürün beher tonunun tahliye ve istifi (26) tahmili 
lçı~ (_3~) kuruı hesabiyle mecmuu için (24940) lira muhammen bedel teabit 
edılmıştır .. ihalesi 30/7 /942 günü aaat 15 tc l.zmir - AI.ancalı:.ta if}ebne bina
nnda konııslronumuz.ca yapılacakbr. 
b· l~t1elt~ilerin işe girmeye mani biz halleri olmadığına dair beyanname ile bu gi-

1 ış en. m-•vaffakıyetle b~ara bild;!derine dair ilgili müesseselerden alacak
ları vesikalarını ve ( 1870.50) liralık muvakkat teminat malı:huzlariyle muay
!;~,vakit!~ komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnamesi iıletmemizden be-
...,,_verilir. 11 15. I~ 22 397~ (1780) 

güler gönderilip şirketimizin mevcudi- imzası, O. Erdoğan imzası, A. Ay~~~ 
yetinden haberdar edilecek) badema imzası, M. Cemal Narin imzası mühril, 
birlik ~irketimiz tarafından toplu olarak A. O. Akgün imzası, Süleyman mühür, 
alınıp satılaeakhr. A. Eryılmaz imzası, C. Bilgihan imzası, 

Madde 15 - Şirket müddetinin bita- Hilmi mühür, 
mmdan evvel muhık esbabı mucibe ve lşbu .imzanın Dinar noter M. Mustafa 
wiicbire tahtında şirketin feshedilm;>- Çankayanın olduğu tasdik kılındı. 
sı icap ettiği de heyeti umumiyenın İşbu suret dairede saklı ve 430/l 76 
ekseriyet karariyle fesb ve tasfiye olu- No. musaddak aslına muvafı lrolmakla 
nacaktır. tasdik kılındı. 
Madde 16 - Şirket müddetinin devamı 60 kuruşluk damga pulu ve 30 k~ 

sırasında vefat eden şerikin mirasçılan luk tayyare ve 60 kuruşluk harç pulu 
şirkette kalmağı müttefikan kabul ettik- ilzerinde 18/6/942 tarih ve imza okuna-
leri takdirde şirkette komanditer sıfa- madı. 4001 (1790) 

Do~an Si~orta anonim şirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 

İDARE MERKEZİ : İS r A H B U ı, 

İzmir ue Haualisl umumi acentalsğs 

Ki 
.... 

H EA L 
Birinci Kordon No. 106 Telelon : 35zt 

Hayat • Yangm • Nafıliyat • Kaza sigorta· 
larsnm en mtuaıt şartlarla ue sliPatle yapaP 

Kızılay Cemiyeti İzmir HePlıezinden : 
Haz.arda ve oeferde yurt müdafaasında memleketin muhtaç buluaduiu ı.

ta bakıcı hem§İre yetiıtirmek üzere cemiyetimizin idaresindeki cKızılay hata 
bakıcı hemfİreler mektebinin kadroou gen.iJletilmiı ve daha biiyük miktarda 
talebe kabulü kararlaştınlmıfbr. Talip olacaklara cemiyetimiz her türlü koıa,.. 
)ık.lan gösterecektir., 1steJtlilcrin kabul şeraitini öğrenmek üzere merkezimj74 
müracaatlan ilin o unur. 7 10 l l 3904 ( 1734). 

Dolıtor, ec:zac:ı, JaemşlPe ec:zac:ı lıalfası apıuuyoP .. 
1 -. Zonguldakta aağlık tctkilitt hastahancainde çalışmak üzere: (300) 

lira ücretli bir kulak, boğaz, burun mütchasası, 
2 - Ayni tcrait ve ücretle biz bakteriyoloğ mütehllUl!ı ile bir rontgen mü

tchaaw 
3 - Sağlık T. hastahaneai için ( 100) lira ücretle bir baı hemtize ile ( 70) 

ter lira ücretli ( 4) hcm,iTe, 
4-Sağlılı: tetkiJatı diopamerleri için ( 150) ıer lira ücretli (5) cezacı, 
5 - Keza tetkilit dispaneerleri için { 60) lira ücretli yeti,ken iki eczacı kal

fası alınacakbr. 
6 - Ocrctler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmektedir. 
Taliplerin 20/7 /942 pazartesi gününe kadar Zonguldalı:ta havza baı he-

kimliğine müracaaılarL 7 8 9 1 O 11 12 13 31195 ( 1743) 

iLAN 
Hallı Dağıtma BIPJilıJerine 11ePIJecefı pirinç iJcbu 

JzmiP Valiliğinden: 
Büyük küçük ayrılmakaızın nüfus baıına verilecek olan 25 O gram plrincl:ıi 

alııunMı için &§ağıda gösterilen gün ve tekilde birlikleri tarafından ia§C mü-
dürlüğüne müracaat edilmesi, • 
AJ.ancak mıntakaoı l 3/7 /1942 Pazartcai öğleden sonra 
E,refpap. mıntakası l 4/7/1942 Salı öğleden aonra 
lkiçcp:nelik mıntaka.ı 15/7 /1942 Çaf§amba öğleden 90nra 
KarwaJta mmtakıuu 16/7/1942 Perıembe öğleden sonra 
Til.lcilik ve dolaplıkuyu M. 17/7/1942 Cuma öğleden sonra 
Ciizclyalı rruntakası l 8/7/1942 Cumartesi öğleden aonra 

Not 1 - Kaza ve nahiye pirinç mütemetleri her gÜn müracaat edebilirler. 
Not 2 - izdihama mahal kalmamak için her birlik iaıe müdürlüğüne gir.,.. 

kcn birer sıra numarası alma.lan rica olunur. 
Not 3 - Her birlik ailenin mevcut nüfusuna görı; vcreceii 2 numaralı ör

nek veçhile mühürlü fiıe istinaden bakkal tarafından pirinç verilir. 
Not 4 - Ev deği,tirenler son .ikamet ettiği yerin birlik bakkalından pirlnot 

alacaklardır. 
(Halk birliklerinin ia§C müdürlüğüne ibraz edeceği bclııe) 
A - Halk birliğinin semti .............. . 
B - Halk birliğinin mahallffi ..••.••.••••••• 
C - Halk birliğinin birlik No .••.•....•••••.• 
Ç - B~~alın .~dı ve. soyadı .............. . 
E - Bırlıııın nufuo miktan ................. . 
Bu belge iki nüsha olarak iaşe müdürlüğüne ibraz olunur. 

11 12 3999 (1783) 

lstan1Juı Belediye::inden : 
Edimclı:apı - Yedilcule yolunun Mevlline kapı - Yedikule kamının fOR ;.,.. 

patı kapalı zarf usu!iyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 82215 lira 78 
lı:uruş ve ilk teminatı 5 360 lira 79 kuruıtur. Mukavele, eksiltme, Nafia iılcıi 
umumt, hususi ve fenni prtnameleri, proje, keşif hulisa.iyle buna müteferri 
diğer evrak ( 4) lira ( 1 1) kuruı mulı:abilinde vilayet Nafia müdürlüğünden ah
nacakbr. 

ihale 2 7 /7 /942 pazartesi günü saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden (3) gÜn 

evvel vi1.ayet Nafia müdürlüğüne müracaatla alacaktan fenni ehliyet. imzalı 
ıartname ve saire ve kanunen ibrazı lftzım gelen diğer vesilcalariy]e 2490 No.la 
kanunun tarifatı çevresinde hazrrlayacak.lan teklif rnektuplannı ihale gÜnÜ saat 
14 de kadar dıUmi encümene vermeleri lılzmıdır. (7367) 

1 1 15 20 24 3964 ( 1 781) 

(Müstamel ıastıfısiz ild Kamyon aımac:afıtır-.) 
1 - lzmir turistik yollar idaresi için müstamel ve li.atiksiz iki kamyon aJm.. 

mak üzere 8/7 /942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltm"Y" ko
nulmuştur. 

2 - Alınacak. kamyonlar mütehassıs bir heyet tarafından muayene ve e,.... 
safına göre bedel takdir edilerek ekailtmeye bu bedel esas olacakbr. 

3 - Mütehaasıs heyetin tahmin edeceği bedellerin % yedi buçuğu teminat 
olarak yatırılacakbr. 

4 - E.ltailtrneye 23/7 /942 tarihine rastl.ıyan perıembe günü oaat 11 de vi-
layet daimi encümeninde yapılacaktır. 3952 ( 1 779) 

SilindiP tamirine ait parçalar aıınacafıtD'-
Vileiyet Daimi Encümeninden : . 

1 - Tamir edilecek üç silindire lazım 2432 lira kıymetinde muhtelif payça
lann imali ve tedariki için yapılan açık eksiltme neticesinde talip ç*madığm
dan 10/7 /942 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle temdit edilmiftir. 

2 - Muvakkat teminat l 82 lira 4 kuruştur. 
3 - lsteklileıin liste ve şartnameleri gönnek üzere her gün Izmir turiat:ik 

yollan mıntaka müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - Eksiltme 20/7 /942 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de vı1ayet 

dıUmi encümeni odasında yapılacaktır. 3990 ( 1785) 



SAHİFE 4 

SiYASi VAZIYET 
~~~~·*·~~~~ 

Mısır propa~an-
dadan mütees
sir olmuşa ben-

• 
zemıyor 

-*-'. Radyo gazetesine göre günün siyasi 
manzcrası şöyle görünüyor: 

Mısır muharebesinde bugün ele bir 
durgunluk göze çarpmaktadır. Buna 
mukabil propaganda faaliyeti ön plan
<ıa gelmektedir. İngilizler başvekil Na
bas paşa ve arkadaşlannın hareketlerini 
<lurüst ve azimli hareket diye vasıflan
dırıyorlar ve ingilizlerin belirttiklerine 
göre cMısır Mısırltlarındır> propagan
Clası Mısır milleti üı:erinde hiç bir tesir 
yapmamış ve Mısır milleti ittifaka sadık 
kalmakla yalnız dünyanın değil bütün 
birleşik milletlerin de takdir ve hayran
lığını kazanmışbr. 

LiBYA HARBi 
Vaşingtonda Pasifik harp konseyinin 

son içtimaında yalnız Mısır durumunun 
incelenmiş olması müttefiklerin Mısıra 
büyük bir ehemmiyet vermekte olduk
lannı göstermektedir. Amerikan askeri 
mahfillerine göre ML•;ırdaki İngiliz mu
kavemeti kırılacak olursa müttefiklerin 
harp planı alt, üst olacak ve harbin da
ha on sene sürmesini ihtimal içine ala
eaktıT. 

Bir Vaşington mahfili diyor ki: cBu
ncla on beş gündenberi devam eden 
hedbin1ik zaı1 olmuş fakat bunun yeri
ne aşın bir nikbinlik kaim olmuş değil
'dir. Amerikalılar, lngilizlerin Mısır du
rumunun süratle takviyesi lazım geldi
ğine kanidirler. lngoi1iz ve Amerikan 
Qçak]annın Mısırda durumun düzelme
aine büyük yardımı olduğu mu:hakkak
br.> 

RUSYA HARBl 
Rusyada, cenup cephesinde Alman 

taarruzu şiddetle devam ediyorken pro
paganda faaliyeti de hızını kaybetme
miştir. Ruslar Voronejin Almanlar ta
rafından i~alini henüz kabul etmiyor
lar. Londra, büyük kayıp]ann hiç hesa
ba katılmamasının, Alman baş kuman
Clanlığının burada ilerlemeğe . verdiği 
öneme delil olduğunu bildiriyor. 

Almanlar Timoçenkonun ele geçiri
len bir giinlük emrinde Ruslann vaziye
tinin vah.im olduğu anlaşıldığını bildiri
yorlar ve <liyorlar ki: cRus kumandanı 
bu günlük emrinde kıta kumandanlan
nın sonuna kadar müdafaayı bir ~eref 
\'e izzeti nefis meselesi yapmaları ve bu
lunulan yerlerin tutulmasında israY etme 
lerini istemektedir.> Almanlar bunu 
Ruıı ordusunun durumunun vahimliğine 
işaret telakki ediyorlar. 

FRANSIZ f ŞÇiLERt 
Fransadan Almanyaya giden işçiler 

meelesi Londra ve Amerikada yeniden 
akisler husule getirmektedir. Amerika
Llay Rommelin şimal Afrika F ransasın
Cfan çok faydalandıklarını söylüyorlar. 
Boston radyosu da cBu iki yüzlü siyase
te artık tahammül edemeyiz> diyor. 
Şimdiye kadar yalnız Lavaldan bahse
C:lil.iyorken timdi Mareşal Peten de itti
lıam edilmeğe başlanmrştır. Bu sebeple 
hür Fransızların - siyasi cephe hariç 
olarak - Amerikalılar tarafından tanın
ması dikkati çekmektedir. 

------~~N<-•w--.......--------
rahassüslef' 
••••••••••• 

RUSYADA VAZIYET 
---·*-----

Kaleninde 
4000 Al-
• 

o··ıdu·· n~an -·-Of'elin doğusunda Rus· 
ların lıuvvetli oldulıları 

anıaııldı-
Moskova, 10 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir: 
Kalenin cephesinde muhtelif kesim

lerde üç günlük muharebelerde 4000 Al
man öldürülmü.ş 25 tank ve 5 zırhlı oto
mobil tahrip edilmiştir. 

Voronejin batısında bir kesimde Al
man hücumları püskürtülmüş 7 tank 
tahrip ve 700 Alınan öldürülmüştür. 

Berlin, 10 (A.A) - Askeri bir kay
naktan bildirildiğine göre Alınan savaş 
uçakları Murmansk yakınında Voryopol 
hava meydanına hücum etmiştir. 

Keşif uçakları şimal buz denizinde fa
aliyette bulunmuştur. 

Stokholm, 10 (A.A) - Berlinden ge
len bir telgrafta ürelin doğusunda T!
moçenko kuvvetlerinin çok kuvvetli ol
duğu teslim edilmektedir. ______ , ___ __ 

AMERIKANIN KARARI 
-·---*---

Amerika, Hür 
Fransayı tanıdı 

-*-
Nevyork, 10 (A.A) - Bazı haberlere 

göre Birleşik Amerika hükü.meti Hür 
Fransızları askeri bakımdan tamın.ıştır. 
Bu, hür Fransızların resmen ve tam ola· 
rak tanınması <lemek olmamakla bera
ber, ileri doğru atılmış mühim bir adım
dır .. 
Vaşington, 10 (A.A) - Harbiye na

zın yaralı taşınıak üzere 40 hasta nak
leden hastane uçakları kullanılacağım 
bildirmiştir. 
Vaşington, 10 (A.A) - Beyaz saray

dan dün neşredilen tebliğ: 
Yunan kralı ikinci Corç ile başvekil 

B. Suderos harp i,"?leri dolayısiyle Ame
rikadaki ikametlerini kısaltmak zorunda 
kalmışlardır. 
Vaşington, 10 (A.A) - Amerikalılar 

arası ıktisad1 ve malt kontrol konferan
sımia 21 Amerika devleti mümes.c;illerı, 
mihverin her tür1ü mali ve iktL-;adi nü
fuz ve tesirini bertaraf etmek hususun
daki tavsiyeleri ittifakla kabul etmiştir. 

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

B 0Y0 K MATEM GONO 
-*-(Başhtnfı 1 inci Sahifede) 

YOLLARDA KALABALIK 
Cenazenin geçeceği caddelerde inti

zamı temin için iki tarafta polis ve jan
danna1ar yer almışlardı. Kesif bir halk 
kütlesi de merasimin yapılacağı meyd&
ru çevrelemişti. Şehrin her yerinde ve 
cenazenin geçeceği yerlerde bayraklar 
yarıya kadar indirilmişti. 
MERASİM YERİNDE 
Saat dokuz buçuğa doğru Büyük Mil-

let Meclisi Reisi, başvekil, Genel kur-

A'. nkara may başkanı, Vekiller, elçiler, mebus
lar, generaller başvekftlet meydanında 
kendilerine ayrılan mevkileri işgal et-

i d mislerdi. Merasime başlanmadan az ön-

y O Un a ce de reisicümhur Milii Şef gelm!şlerdir. 
MATEM HAVASI ÇALIYOR 
Saat onda alay Riyascticürnhur ban-* dosW1un çal<lığı matem havasiyle yiirü-

E.skişehirden sabahleyin ayrıldık. · yüşe geçti. Önde bir süvari bölüğü, sa.a-
Tren bir kaç istasyonda duruyor ve cağiyle bir piyade alayı, yüz elliye ya-
tekrar yola devam ediyoruz. kın çelenk bulunuyordu. 

Şimdi Polatlıdayız. Biraz rötarımız TABUTUN ARKASINDA 
var. İstasyon kalabalık. Sol tarafta kar- Tabutu taşıyan top arabaStnın arka-
gir ve yeni evler görülüyor.. sında başvekt\let kalemi mahsus müdü-
Kasabanın inkişafı Cümhuriyet dev- rüyle başvekalet yaveri eller:nde siyah 

rinde diyebiliriz- ki Polatlı, Ankaranm bir örtü ti.zerinde merhumun istiklal 
bir ucudur. Haritaya bakınız .. Eskişehir madalyesini taşıyorlardı. 
ve Ankara vilayetlerinin sınırı, Polatlı- Mi111 Şefimiz İsmet İnönü ve maiyet-
nm biraz ilerisindedir. leri erkanı, Orgeneral Salih Omurtak, 

Bu kasaba, benim için başka bir ma- Ankara ve İstanbul vali ve belediye re
nevi varlığı haiz .. Orta Anadolunun es- isleri, Ankara garnizon komutam, em
ki ve yeni karakteri burada çarpışıyor.. niyet umum müdürü, Büyük Millet 

Sincanköyü geçtik. Arayerde Etimes- Meclisi reisi, başvekil ve vekiller cena
ut ve Gazi istasyonları var. O kadar .. * zeyi takip ediyorlardı. 

Daha arkada generaller, elçiler ve 
Uzaklardan, ta uzaklardan Ankal"a sonra halk kütleleri cenazeyi takip et

kalesi seçilmeğe başlandı. Kalın, kat kat mişlerdir. 
bulut yığınları içinde yükselen bir dağ.. MERASİMİN SONU 
Üstü, asırları seyreden taş yığınlarının 
duvarı ile örtülü.. Şehir, buralardan, Cenaze alayı Ulus meydanı - Atatürk 

bulvarını takiben Sıhhat vekaleti önüne aşağılara doğru iniyor. 
Sonra, hem sola, hem sağa uzanıyor .. gelmiş ve burada merasime son veril-

Yer yer minareler seçiliyor. Eski Anka· rniştir. 
rayı bu işaretlerle çevrelemek kabil. Tabut tekrar top arabasına konularak 

İki dağ arasından bir boğaz iniyor, ebedl istirahatgahına götürülmüştür. 
gerilere doğru .. Baraj, bu taraflara dü- Rahmetlinin akrabaları, Büyük Mil
şüyor. Onun berisinde Keçiören, daha let meclisi reisi, vekiller, mebuslar asri 
ön planda Etlik.. kabristana kadar otomobille giderek 

Biraz da gözlerimizi sağ tarafa kaydı- merhuma son hürmet vazifesini ifa .at-
:r~lım: mis1erdir. 

Yeni Ankara, ta Çankayaya kadar SAYDAM AİLESİNİN TEŞEKKÜRÜ 
uzanıyor. Bir sırt önde, Kavaklıdere Ga- Ankara, 10 (AA) - Saydam ailesi 
zi çiftliğine giden asfaltın yanında da asağıdaki t~şekkürün radyo ile neşrine 
yiiz elli evler. Anadolu A':3ansını memur etmiştir: 

JI.. •Aziz ve sevgili babamız doktor Re-
Etimessut arkamızda. Gazi'deyiz is- fik Saydamın ölümü dolayısiyle büyük 

tasyonda bir banliyo treni duruyor. acımıza iştirak eden biiyüklerimize ve 
Yan tnrafta bira fabrikası var. Bütün merhumun dost ve arkad~larına en bü-
sırt bir orman: çiftlik. yük şükranlarımızı sunarız .. 

O çiftlik ki Atatürkün yalnız adını de- Saydam ailcsi..n 
ğil, hUviyetini ta~nr. Ağaçlar dikilirken 
o fidanların arası~da dolaşırdı. 
Köşkün anteresinde, hasır koltuklar

dan birinde otururdu. Marmara ve Ka-

radt'niz havuzlarına onun gölğesi kaç de
falar aksctmi~ti. 

1SMA1L İLHAN 

YENi AS R ıı remmaz CumLtjrıes.~ 1942 
-~~. ----

HARP GAYRETLERi MISIRDA VAZIYET 
----·*·---- ---·*·---

Amerika ye Hava hare-
Büyük bir ni malzeıre katı çok te

gönderiyor sirli oluyor Dün Istanbulda 23 ev v 

yangın 

-*-
B. Razveıt Belçilıa baş· 

velıilini lıabul etti 
Vaşington, 10 (A.A) - Cümhurreisi 

Ruzvelt Amerikan donanması kuman
danı amiral Kingi ve İngiliz amirah Ka
ningamı ve Harri Hopkinsi kabul etmiş 
ve görüşmelerde bulunmuştur. Görüş
melerde Rusyaya gidecek kafileler işi
nin tetkik edildiği sanılıyor. 

Nevyork, 10 (A.A) - Bolivya müda
faa nazın, Amerikada bulunan Bolivya 
askeri mubayaa heyetinin 14 milyon 
dolarlık harp malzemesi satın aldığını 
bildirmiştir. 

Vaşington, 10 (AA) - Cümhurreisi 
Ruzvelt dün Belçika başvekilini kabul 
etmiştir. 

Belçika müstemlekelerinin harp ve 
sanayi kaynaklarını tesbit için Kongoya 
gitmekte olan başvekil şimdi V aşing
tonda bulunmaktadır. Başvekil bu kon
gonun iktisadl ve askeri kıymetini izah 
etmiş ve bu müsternlekenin bütün kay
naklarının yeniden vereceği faydaları 
göstermiştir. 

Vaş:ngton, 10 (A.A) - Cümhurreisi 
Ruzveltle Yunan kralı arasındaki m~
kat üzerine neşredilen tebliğde Yuna
nistanın da ödUnç verme ve kiralama 
kanunu mucibince yardım göreceği bil
dirilmiştir. .. .,_,_, ... ,,_, .. _,_, _____ ,, l 
l Denizlerde 
··-·-·-·-·- -·-·-·-·-·- . 
May a çarpan 

ve bataık 
vapurlar 
----*·---

Stokholm, 1 O (AA) - 12 78 toni-
latoluk Margeretta İsveç vapuru laveç 
kara sulan içinde torpillenerek batınl
n:uştır. 

Vapurun taifesi kurtanlmıştır. 
Berlin, 1 O (A.A) - D. N. B. bildi-

riyor: 
Bir Alman denizalhsı Alnerikanm ti.

mal kıyısı açıklannda orta büyüklükte 
bir vapuru torpillemiştir. 

Stokholm, 1 O (A.A) - Küçük bir 
Alman gemisi İsveç sahillerine yakın bir 
yerde mayna çarparak batmıştır. Mü
rettebatından 4 kişi ölmüştür. 

Stokholm, 10 (A.A) - Bir Alınan 
ticaret gemisinin· Baltık denizinde bey
nelmilel sularda torpillenerek batınldı
ğı haber alınmıştır. Mürettebattan 9 ki§i 
kurtarılmış ve 6 kişi ölmüştüT. Kurtu
lanlar Almanyaya gönderi~tir. 

------·-ı-----HIND1STANDA DURUM 
-----·*·---

Gan i kongre-
nin idaresini 
eline alıyor 

-*-
İhtiyar liderin hasta 

olduğu ileri sürülüyor ... 
Yeni Delhi, 10 (A.A) - Gandinin 

kongre icra komitesinin idaresini bilfiil 
ele alması isteneceği rivayet ediliyor. 
İcra komitesinin dünkü toplantısında 
hazırlanmış olan bir karar sureti müza
kere edilmiştir. Nehru daha geçende 
Gandinin Hindistanda sivil itaatsizliği 
veya başka bir hareketi ilan etmek üze
re olduğunu söylemiştir. Bununla bera
ber, Hindistanın müstakil kalarak mün
hasıran vekillerden mürekkep heyet ta
rafından idaresi lüzumu hakkındaki :i$
tekten başka bir şey düşündüğünü gös
teren bir delil yoktur. 

Yeni Delhi, 10 (A.A) - Doktorlar, 
Gandinin hiç olmazsa 15 glinlük istirahat 
etmesini tavsiye etmişlerdir. Gandinin 
hastalığı fazla yorgunluk ve tansiyon 
yüksekliğidir ve sıhhi durumu endişe 
verecek haldedir. .... 

JAPON GEMİLERİ 
HASARA UGRADI 
Çunking, 10 (A.A) - B:.rınanyadald 

Çin kuvvetleri başkomutanlığının tebli
ği: 

Çin ve Amerikan hava kuvvetleri 
Hankeodaki Japon bölgesini bombalamı~ 
ve hasarlara sebep olmuşlardır. Bazı ge
milerin de hasara uğratılmış olduğu tah
min ediliyor. Hava hücumları neticesin
de bu bölgede 8 yangın çıkmıştır. 

~..<:,-<:y<~ 

Maclagaskarda 

ingilizlef' bir lıü~ülı 
adayı işgal ettilef' •• 

Londra, 10 (A.A) - Resmen bildı
rildiğine göre Madagaskarın şima- V. 
lindeki küçük adalardan birisi iki r. 
temmuzda İngil:zler tarafından mu- l 
~et görmerlen i gal edilmiştir. ~· 

Amerıııa;;tantJJ'eıerı 1 dükkan tamamen yand 
AJıdenizde faaliyetini 

arttırdı.. tstanbul, 10 (Hususi) - Bugün saat dürmüştür. 23 ev, 1 dükkan tamame 
Kahire, 10 (A.A) - Orta şark İngi- on beşe doğru Küçük pazarda büyük bir 7 ev de kısmen yanmıştır. 

lız hava ve kara kuvvetleri tebliği: yangın çıkmış, binaların tamamen ah§aıp Vil!yet, açık kalanları muhtelif yerle 
Cenup kesiminde seyyar kuvvetleri- ve .sıkışık bir halde olmasından ateş ko- 're yerleştirmiştir. Yangın yerinde vali 

miz düşman birlik ve tanklanna hücum laylıkla genişlemiştir. . . · t '"d"" ·· +...n.. •· 
tm. bunl . · al d ~ kilınek A -p Ç""sıne.si T -blebici ve Unkan<>m muavını ve emnıye mu uru a.....,~ son e ış ve an şım e ogru çe .n.nt ~. ~ .~ • • ·~ • • • • 1--.:ı:_ _, 

zorunda bırakmışlardır. Diğer kesimle~- sokaklarındaki bütün binalar ateşm teh- dürillmesıne nezaret etmiş eı-uu. Yangı 
de normal topçu faaliyeti olmuştur. didi altına girmiş, itfaiye cansiperane nın nasıl ÇJktığı henüz anlaşılaınamIŞ-: 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın ikmal çalışarak yangını ancak saat 18 de sön- tır. 
kollarını şiddetle hırpalıyan 50 tank tah
rip etmiştir .• 
Düşmanın hava faaliyeti mahdut ol

muştur. 

Akdeıılıde faaliyette bulunan Ameri
kan bombardıman tayyareleri, kendile
rini önlemeğe çahşaıı av tayyarelerlııi 
püskürtmü.ş ve bir av tayyaresini dli
ştirmü.ştür. 

Avcılarımız üç ve gece avcılariyle 
uçak savarlanmız iki olmak üzere beş 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Bütün bu hareketlerden üç tayyare
miz dönmemiştir. 

Kahire, 10 (A.A) - Harbin başladı
ğından beri verilen hava muharebeleri
nin hiç birisi, mü.ttefik hava kuvvetle
rinin Mısırı kurtarmağa muvaffak ol
duldan faaliyetleri kadar mühim olm::ı
mıştır. Pilotlar mütemadiyen havalarda 
dolaşmışlar ve gece pilotların faaliyet
lerini hiç bir sekteye uğratmamıştır. İn
giliz mukavemeti bava kuvvetlerinin 
göklere hllim olma.sına ve düşman işle
rini sekteye uğratmasına dayamxu.ştır. 
Düşmanın zırhlı ve tank kuvvetlet"i 

bütün gün taarruzlara ve ağır ka
yıplara uğramıştır. Şimdi bava kuv
vetleri geride düşman topluluklarına, 
iaşe ve ikmal kollarına şiddetle hücum 
etmekte ve yollan kuvvetle hırpalamak
tadır .. 

Sıhhat Köşesi 
••••••••••• 

ştahsızlığa 
_ karşı ••• 
iştahsızlık, bu zamanda insanı biraz 

da memnun edecek bir ıeydir. İnsan. 
istediği kadar pilav bulup karnını tıka 
basa doyuramayınca, iştahının azalma
sından dolayı fÜ]tredeceği gelir. Geçen 
seferki büyük harp yıllannda, yalnız ea
bah kahvaltısında on iki tane hazırlop 
yemiye mecbur olan rahmetli Hacı 
Efendi, i§tahını azaltması için tannya 
dua eder dururdu. 

Bununla beraber, insan yemek lıl;in 
yapmazsa da, ya§alll.ak için yemişe 
mecbur olduğundan .iştahın azalmuı. 
biT taraftan da can lıkar. Hiç olmazsa, 
sıhhat halinde yaşamuına yetifeeek ita-
dar yiyebilmek için iftahı olmuını ie
ter. 

Yemeklerin bol ve tUrl:ü. türlü olduğu 
vakitlerde insanın iftahı lllçtldığı balde, 
az türlü yemeklerden az miktarda yemi
ye mecbur kaldığı zamanlarda da -ek
sine gibi- iftalu azalır. O kadarcık ye
meği için kendisinde iştah bulamaz ..... 
Yaz mevsiminde sıcaklar tiddetli oluna, 
bu da i§tahı azaltır. Yaz mevaiminde 
sıcaklar fiddetli olmadan bile, ittahın 
zaten azaldığını :her kes bilir. 

lptaheızlığa karşı ilk hatıra gelen ça
re, aperetif adiyle bir- iki kadeh içki iç.. 
mektir. Fakat aperetif içkilere verilecek 
para, sonradan yenilecek yemeklerin 
mikdannı ve çe§itlerini daha ziyade 
~ltmıya eebep olacağından, insan ape
retif içtikten sonra iştahı gerçek.ten açıl
sa bile, iştahına yet:İ§ecek kadar yemek 
bulamaz .. Buradaki sözüm, hem bol bol 
apereti.f içmiye hetıı de bol bol yemek 
yemiye kudreti bulunanlar için olmadı
ğı şüphesizdir. Bol bol aperetif içenler, 
apereti.flerin sağlık kitabında yeri ol
madığını bile bile içtiklerinden onların 
bu sağlık öğütlerine göz gezdire~lerini 
hiç tahmin etmiyorum. 

İştahı açmak için, aperetiflerden baş 
ka, zararsız ve çok defa faydah ilaçlar 
da vardır. Fakat bu ilaçlar ancak hekim 
reçetesiyle alınabifü. insan hasta olma
dan, sadece yemeklerin çeşiti azalma
sından, yahut sıcaklann şiddetli olma
sından dolayı iştahı azaldığı için, heki
me giderek iştah ilacı istemesi bir az tu
haf gürünür. Zaten iftah ilacının ancak 
bir hastalıktan dolayı' yemek yiyemİyen 
}ere verilmesi adet olmuştur. 

Yemek sofrasının parlak olması da 
iştahı arthran bir şeydir. Kar gibi beyaz 
bir sofra örtüsünün üstünde billiirdan 
bardaklar ve surahiler, gümüş kaplan· 
rnış kaşıklar v. s. insana iştah verir. Fa
kat onların aralanndak:i tabaklara, on
lann açtıkları iştahı kapatacak kaday ye
mek koyamayınca, o kadar külfeti ihti
yat' etmek, bilmem, değer mi~ 

Onun için size, bu zamanda en ucuz 
ve en kolay bir i~tah ilacı söyliyeceğim; 
Akşam yemeğinden önce vücudünüze 
ılık su dökünürsünüz. E.vinizde duş var
sa, ılık su ile duş yapmak daha iyi olur. 
Duş yoksa, bir güğüm içinde suyu kay
nattıktan sonra soğuk su ile onu ılıklaş
tırmak ta pek güç bir iş olmaz. 

llık su dökünmek bu mevsimde, za
ten çabuk kirlenen vücudü temizler, 
sempati sinirlerinin müvazenesini temin 
eder. iştahı açar, hem de in··., ... a neşe ge
tirir. Ne~e in:;ar.a, her zan:anda, en fay
dalı şeydir. 

Avukat Şakir Ziyanın adı, Anka 
ra baro levhasından · çıkarıldı 
Ankara, 10 (Telefunla) - Ankara Ba- let içinde de bu zat yazıhane tuLtmıımıış.~ 

rosunda kayıtlı avukatlardan Şakir Ziya bu yüzden adı çıkarılmış ve keyfiy 
Karaçayın ismi Baro meclisi karariyle Cümhuriyet müddeiumumiliğine bildi 
Baro lavhasından çıkanlınıştır. Sebebi rilmiştir. 
avukatlarm bulunduktan mıntakada ya- Avukat Şakir Ziya Ankarada bonııbail 
zıhaneleri olması lAzım gelirken bu avu- d&vası suçlularından Abdunılh:ıına:ııı.m;l 
katın yazıhanesinin olmamasıdır. avukatıdır. Kendisi temyizde al 

Baro meclisi tarafından verilen müh- müdafaa talebinde bulunmuştu. 

Sıhhat müdürlf'ri 

Ankara, 1 S (Hususi) - Sıhhat mü
dürleri arasında yeniden bazı değişik
likler yapıldı. Tayinler yiiksek tasdike 
iktiran etti. Gireson •ıhhat TC içtimai 
muavenet müdürü Cemil Şencan Kı11e
hir ..hhat müdürlüğüne, Bitli,, •ıhhat 

Dumlupınar 
---*---

Yunanistana gitınelı 
özere hamule alıyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Yunanis

tana gıda maddeleri götüren Dumlupı
nar vapuru hamulesini kısmen almıştır. 
Mersinden gelecek bir fasulya partisini 
de yükledikten sonra pazar günü Pire
ye gitmesi muhtemeldir. 

-----~.aııwııoıwı~-~ 

RUSYADA ASKERi VAZiYET 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ğu istikametinde tedrici bir şekilde kır
mak r.orunda kalıyorlar. Cenupta kalan 
bu Sovyet ordularının Alınan ileri ha
rek!tına muvazt olarak çekilmeleri çok 
muhtemeldir. 

Kursk - Harkof cephesini çökertmiş 
olan Alınan htalannın daha ziyade 
ilerlemelerine milhim' bir meni, V oronej, 
Orel ve Orel şimal batısından Alman or
dularının şimal kanadma yapılmakta 
olan Sovyet taarruzlannın durmadan 
devam etmekte olmasıdır. Sovyeter 
muhtelif cephelerden tasarruf edebildik
leri bütün kuvvetleri bu bölgedeki mu
harebelere sokmaktadır. Moskovadan 
buraya mühimce kuvvetlerin sevk.edil
mekte oldukları bildirümektedir. İşte, 
Almanların yarma hareketinin mühim 
devam etmekte olmasıdır. Sovyetler 
baskısından ileri gelmektedir. 

llmen gölünün cenubundaki Alman 
taarruzlarmdan son günlerde bahsedil
mez olmuştur. Volkhof neıhrinin doğu
sunda mühim bir köprü başını elde et
miş olan Alınanlar bu mevkii MIA. mu
hafaza ediyorlar, Fakat Ruslar Alman
ları bu köprü başından atmak için taar
ruzlarını hiç eksik etmiyorlar. 

Her ilti taraf ta büyük kuvvetleri can 
alacak kıtalara topladıklan için diğer 
cephelerde hareket olınamışhr. 

MISIR HAREKATI 
Mısırdaki askeri harekat, daha ziyade 

ke# faaliyetlerine inhisar etmiştir. Bil
dirildiğine göre Almanlar ve İtalyanlar 
bulundukları yerleri tahkim etmekte 
ve en küçük tepelere bile toplar yerleş
tirilmekte ve geriden getirilen ağır top
larla da bu mevkiler takviye edilmekte
dir. 

Tobruk Mihver için mühim bir i1s teş
kil etmiştir. İngiliz uçaklarının burasını 
fasılasız bir şekilde !bombardıman et
mesi bundan ileri geliyor. 

arasında tayinler 

müdürü Ahdullah Tokada, Tokat sıh
hat müdürü Vefik Ağri sıhhat müdürlü
ğüne. Urfa - T~ana müdürü Hilmi T u
na Gümüşhane •ıhhat müdürlüğüne ıa. 
yin edilmiş, aynca bazı sıhhat müdürle
ri de terfi ettirilmiştir. 

ROMAYA GÖRE 
---*·---

Italyan ordusunun 
kayıp listesi 
---·*·----

Roma, 1 O (A.A) - ltalyan ordulan 
umwn kumandanlığı haziran ayındaki 
zayiat listesini neşretmi~tir. Bu listede, 
geçen ayda kaybolan ve sonradan tea
hit edilen zayiat ta vardır. 

Şimal Afrikada 848 ölü, 1939 yaran 
ve 868 kayıp; 

Ruayada: 796 ölü ve 186 yaralı, 
Balkanlarda, 496 ölü ve 490 yanlı; 
Donanmada: 30 ölü, 245 yaralı ve 

826 kayıp, 
Hava kuvvetlerinde: 35 ölü, 70 ya. 

ralı ve 138 kayıp vaTdır. 
__ _.,.,o----

ARJAN!'İNDE 
Nevyork, 10 (A.A) -Arjantin hilldi

meti yabancıların bundan böyle Arjan
tine yerleşmelerini yasak etmiştir. 

---o---
HA.VALARDA 

Berlin, 10 (A.A) - Askeri kaynakla
ra göre Alman savaş uçaklan İngiliz 
sularında keşü uçuşlan yapmıştır. 

İngiliz harp gemilerinin ehemmiyetli 
bir faaliyeti görülmerrri,ştir. 

------AM·---~--
LONDRANl N GOROŞO 

-*-
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

mez zorluklar teşkil etmez. Timoçenko 
oYdularırun irtibatı yalnız Moskova ile 
değildir. Voroneji zapt etmeğe Alman• 
lar ·muvaffak olsalarbile cenup Rus or• 
dusu Çelyobin ve Kubişef yoliyle Ural
dan ve batı Sibiryadan mühimmat ve 
silah alabilirler. 

Geçiktirilen Alman taarruzunun Al
manlarca kafi bir mahiyet taşıdığı mu
hakkaldır. Bu kadar büyiik kuvvetler 
bunun için kullanılıyor. Ruslar düşman
larını iyi tanıyorlar. Geçen kı~ uğradık
lan müşkülab tamir etmek için 1942 de 
Almanlann sadedecekleri gayreti Rus
lar hiç bir zaman lc.üçümaernemişlerdir. 

İngiliz amirallığı Kutup denizinde bir 
müttefik vapur kafilesine hücumdan 
bahseden Alınan tebliğine C:!air hala hiç 
bir malt1mat vermemektedir. Buna mu
kabil Moskova, bir Rus denizaltısının 
Bareruı denizinde meşhur Tirpiç zırhlısı
na iki torpil isabet ettirdiğini bildiriyor
du. 

BUGUN 
3 ŞAHESER FiLiM 

BiRDEN 
ı-A.LLAHIH CENNE'J'İ 

MUsiki - S. Kaynak · M. Sabahattin 
Yaratanlar 

Münir Nınettin - Feriha Tevfik - Hazım - Muammer - Halide Pişkin 
2·LOREL ve HA.RDi 

Haydutlar arasında 
Türkçe sözlü 

3·BİRLEŞEN GONVLLER 
Tab\i renkli 

Janette Mc Donald • Nelson Eddi 
Dikkat: Haftanın her gününde ilk seanslarda salon 20 kuruştur. 

SEANSLAR 
Allahın Cenneti 5 Lorel Hardi ; Birleşen Gönüller 
3,50 - 9,15 : 2.30 - 7.40 :; 5,50 

Cumartesi ve Pazar 12.40 ta başlar 


