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tı~a nıun ı ... ıadan mesuliyet kabul edilmez .. 

Ctimhuri11etin ve Cümhuriyet es.,.lerinin bekçisi sabahlan çıkar siya.ri gazetedi~. 

t 

i
~~~~--~~-~~~~ 

Alma~1lara ~Öre l 
Sivastopol 
şehrine 
girildi 
---*---

.. 

Rns l ar şehrin yanın-
daki yarım adada ınu

kavemet ediyorlar 
-*Sivastopolun yanında 

"--~ı Mısır harpleri 
(··------------~ 

Meydan 
• 

muharebesi 
başladı 
---*·---

Jno-ilizler nt"'ticenirı 
"' elverişli olduğunu 

bildiriyorlar 
-*-

Alman tanlıları bir 
Rusyadaki son askeri lı arekeılerdcn bir görünüş 

dar bir sahada harp 
eden Sovyet balıiye
lerı temizleniyor. Mur
manslıa hücum edildi 
Berlin, 2 (A.A) - Alman komutan· 

gedilı açtılarsa da • 
Jıarşı taarruzla gerıye 
atıldılar. İlıi tarafın 
da Jıayıpları ağır Mısır mey

dan harbi 
---*·---

Rommel üstün lıuv
vetleri yenerelı zafer 
lıazandı. Falıat Jıati 
zafere daha çolı 
yol var! 
Tarihte Mısır meydan muharebesi 

adını taşıması mülıtemel olan Elalemeyn 
çarpışması bu dakiakda belki de bitmiş
tir, Alman tcbliğiade İngilizlerin Elale
meyn müstahkem haltının yarıldığı_ ve 
Nil deltasına doğru takip hareketlerinin 
devam ettii:..; iddia edilmektedir. Evvel
ki Alınan tebliğleri gibi bu da doğru ÇI· 

karsa Mısmn akibeti, ~imdilik efendi de. 
ğiştinnek suretile taayyün etmi~ olacak
tır. 

Bu sırada, Avam Kamarasında B. 
Çörçil Libya muharebeleri hakkında 
izahat veriyordu. İngiliz başvekili, alı
ttlmış olan tok sözlülüğile, İnı:ilizlerin 
aleyhinde olan bir çok ger~ekleri orta
ya dökmü.~tür. Bundan anlaşılıyor ki, 
mareşal Rommel beş hafta evvel Libya 
taarruzuna başladığı zaman, İngilizler 
kuvvetçe her bakımdan üstün bulunu
yorlardı. 

Müttefiklerin harp sahnesinde yüzbin 
askeri vardı. Buna karşılık Rommelin 
emrinde aacak 50,000 Almaa ve 40,000 
İtalyan askeri bulunuyordı•. Tank ba
laınmdaa İgilizler beşe karşı yedi dere· 
resinde üstündüler. Topçu kuweti en 
az Almanların derecesinde idi. Bavad• 
ise, şimdi de olduğu ~ibi. hikim bulunu
yorlardı. 

Çörçil buna rağmen İııgilizleriıı uğra
ilığı hezimeti harbin taliine ,.e beklen
medik cilvelerine atfetmek istemiştir. 
Fakat bellidir ki hu kanaatı izhar etmesi, 
Jon günlerde İngilterede pek fazla ye. 
r:ilmiş olan İngiliz generallerini korumak 
içindir. Çörçil, mutadı veçhile, bütün 
nıesuliyeti üzerine almış ve bu mertı;c 
hareketle Avam Kamarasından parlak 
ve ezici bir itimat reyi kazanmıştır. İn
gilizler bu işte tanınmış olaa sportmen· 
liklerini bir daha gösterdiler: Hiikümet 
Libyada elinden geleni yapım,., ordıı
DUn ycniJmen1csi için insan ,.c malzeme 
üstünlüğünü temin etmiştir. Ordu buna 
rağmen yenildiği için bu işte hiıkümet 
suçlu değildir "~ deği•tirilnıesi icap et· 
mc7.. 
Şu halde •uçlu kimdir? İngiliL parle. 

mentosundaki miizakerclcr Britanya 
için aeıklı bir hakikati belirtnı~tir : Ka· 
!ite bakımından Alman harp malzemesi, 
bilhassa tnnklan iistündiir. Lord Biver· 
burk Lordlar kamarasında : • Şimdi an
lıyoruz ki, demi~tir, tanklanınızın zırhla
rı daha kalın ,.e topları daha büyük ol· 
&aydı iyi olacaktı! • Çör~il de Avam Ka
tnarasLnda !5Unu itiraf etmiştir : Birha· 
kem muhnrebesine 300 tankla girdik, 
70 tankla ~ıktık. 

Demek ki sayıca üstün olan İngili'.l 
tankları, teknik ve te~hizat bakımından 
listün olan Alman tankları tarafındın 
ezilmiştir. Birh:ıkcm muharebesindeki 

(<;orn Sahife 2, Sütun 6 da) 

--·· 
Başvekil ve ticaret 
vekili dün Istan· 

hu la rlİtti lf'r -----Ankara, 2 ( A.A) - Başvekili-
miz Dr. Refik Saı·dam, beraberinde 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen ol- j 
duğu halde bu akşam (dün ak•am) 1 
Ekspcreslc lstanbula hareket et- I 

SOVYETLERE GÖRE 
---*·---

Almanlar 
Sivastopola 

girdiler 
---*---

kurs k ta Alman taar
ruzu durduruldu 

-*Almanlar ağır lıayıplar 
verdiler, Kurslıta Rus 
lıarşı taarruzları 
şiddetleniyor 
Moskova, 3 (A.A) - Tebliğ: 
Kıtalarımız Kurskt.a Almanların ileri. 

ye sürdükleri kuvvetleri durdurmuştur. 
Tank muharebelerinde düşmana insan 
ve malzeme pek çok kayıplar verdiril
miştir. 

SlVASTOPOLDA 
Alınanlar pek pahalıya mal olan ham

lelerden sonra Sivastopolda ilerlemeğe 
muvaffak olmuşlardır. Kıtalarımız kah
ramanca çarpışmaktadır. 

Moskova, 3 (A.A) _ Öğle üzeri neş
rolunun Sovyet tebliği; Kursk ve Siva.s
topol istikametlerinde kıtalarımız düş
manla çarpışm:ışlardır. 
Diğer kesimlerde hiç bir değişiklik ol

(Sonu Sahüe 4, Sütun 3 te) 

lığı Sivastopolun düttüğü hakkında ıu 
hususi tebliği neşrelmiştir: 

Sivastopol düşmüştür. Alman ve Ru
men bayrak.lan kale. tehir ve liman 
üzerinde dalgalanmaktadır. 

General Fon Manttaymın idaresi al
tında Alman ve Rumen kıtalan, hava 
kuvvetlerinir~ gösterdiği yardım ile dün
yanın en kuvvetli deniz ve kara müstah
kem mevkiini zapt etmiştir. Kuvvetli 
istihkamlar, yeraltı beton sığınak ve je

tihkamlar. blokhavzlar ve pek çok kü
çük istihkimlar elimize geçmiştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

Yeni valimiz 
di:n akşam 

"lzmir" e geldi 
~~-+ 

B. Sabri öney bugün 
vazifesine bqlıyacalı 
Trakya umumi müfettişliği ba§ müşa-

virliğinden İzmir valiliğine tayin edilen 
B. Sabri Öney dün akşamki ek.presle 
Ankaradan §ehrimize gelmiştir. Yeni 
valimiz Basmahane garında vali vekili 
B. Nuri Atay, general Hakkı Akoğuz. 
parti müfettişi Jstanbul mebusu Galip 
Bahtiyar, Tunçeli mebusu Haydar Rür 
tü Öktem, Denizli mebusu Behçet Uz, 
belediye rem Reşat Leblebicioğlu, 
parti reis vekili avukat Ek.rem Oran, 
polis müdürü ve gazeteciler tarahndan 
karşılanmı§tır. Vali bugün yeni vazife
sine b·aşhyacaktır. 

ASKERi SON VAZİYET 

Mısırda Almanlar lı1gi
liz hattını· yardılar mı? 
Almanlar Elalemeyn hattını yardılılarını ı.ıe Nil 
deltasına doğru ilerlem elıte oldulılarını söyHi• 
yorıar • Rusyada Alman taarruzu deı.ıam ediyor 
Radyo gazetesine göre Mısır meydan mek zorunda kalmıştır. 

Kahire, 2 (A.A) - Bugünkü ~~ 
tark Jngiliz tebliği: El:ıl~mey.':' me.~zun
de bulunan kuvvetlenmız dun du§ma
nın tank ve bindirilmiş piyade kuvvet .. 
lerinin hücumlarını püskürtmüşlerdir. 
Savaş bütün gün sürmüıtür. Neticeler 

(Sonu S:ıhife 4, Sütun 2 de) 

M~sırda. harp eden lngiliz Ot"dularının 
B<ı§kumandanı GeneTa! Ohmlek 

OHINLEK DİYOR Ki: 
---*·---

Mısır meydan 
harbi düşman 
yenilmedikçe 
hitmiyecektir 

-*-Kahire, 2 (A.A) - General Ohin-
lek sekizinci orduya hitaben qağıdak..i 
günli.ik emri neşretmittir: 

muharebesi en çok 50 kilometre genişli
ği olan pek dar bir sahada yapılmakta
dır. Halbuki şimdiye kadar verdiği mu
rını bu dar sahaya sıkıştırmak zorunda
dır. Halbu k.i şimdiye kadar verdiği mu
harebeleri hep İngilizlerin cenup kana
dını kuşatmak suretiyle kazanmıştır. Ve 
ilk d~fa olarak dar bir sahada harp et-

Bir aydan fazla süren bir müddetten
beri devamlı ve çetin bir surette dövü
§ÜYorsunuz. Hiç bir ordu sizin gibi dö

(Sonu Sahife 2, Siitun l de) Her iki taraf ta büyük zırhlı ve mo

t.örlü kuvvetleri harbe sokmuşlardır. -::::::::::::::::::::::::::::::::::=::~ 
Evvelki sabah şafakla başlayan meydan '.• -·=· 
muharebesi gece ay ışığında da devam .~IS IR HARBi VE MOSKOVA 
etmiştir. 

Alman tebliği, Alman ve 1talyaa kuv· s J 1'f." 
vetlerinin şiddetli muharebelerden son· nvyet er un ı

(Sonu Sahife 4, Siitun 1 de) 

sır harbin· dik-
katle takip 
ediyorlar 

Mosk~va .. -2CA.A) - Halk M~ı~ 
meydan muharebesinin gelişmesını 
yakından tak.ip etmektedir. Gazete· 
ler doğrudan doğruya bundan hah: 
aetmiyorlarsa da Pravda gazet~sı 
cHitlere karşı duran birlik yenil
men bB§lığı altında şunları yazı
yor: 

Hitlerin orduları cephelerde zafer· 
ler elde edebilir, fakat harbi kaza· 
namazlar. Almanyanın gerek k~n~İ 
içindeki, gerek tabi devletle..dekı 81· 

yasi anlaşmazlık ıkaynaklannı orta
dan kaldırması zordur. Halbuki, 
Hitlerle savaşan birlik, bütün müş-ı 
küllere rağmen, en k1sa zamanda 
zaferi kazanmağa azmetmiştir. 

mişlerdır. 

-----·--------1.l Milıvenn şimc" ilk hedef;,,. te•ki1 eıtiğ• anlıı§ılan 
lskll'lldcriyede H ait istilıkdmlan 

zaferi kazanmağa katiyen azmetmiş- t 
tir. 1 

.:---0-··~~~~~~~~~~~~ 

Milli Şefin teşe1ı1ıür
leri ve tebrilıleri - -§_ Ankara, 2 (A.A) - Riyaseti cumhur §_ 

= 11muıni katipliğinden bildiriliyor : Ka- = 
= potajm Türk bayrağına geçmesinin yıl = = = §_ dd~'.:~~ü1ndberikyul rdun her tarahndaa al- == 

......,, e erden mütehasais olan - -
:S reisicumhur İsmet İnönü teşekkürlerile :S 
§ karşılıklı tebriklerini iblaga Anatolu § 
§ Ajansını memur etmişlerdir. :S 
:uu11111111111111111111u1111111111111111111uıııııuı11u1111111111111111111'F. 

YEN1 ASm Matbaasında basılmı<br .. 

Mısırda 1ngili.zlcri,. evvelden hazırladıkları istilıkdmla.rdan biri 

Parti genel sekreteri 

B. Memduh Şevket Esen
dal dün şehrimize geldi 
Parti genel selıreteri, Basmahane istas onunda 
bir çoh zevat tarafından hararetle istilıbal edildi 

-*-Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sek-
reteri B. Memduh Şevket Esendal dün 
akşamki Ankara ekrpresiyle Adanadan 
şehrim.ize gelmiştir. Parti Genel Sekre
teri Basmahane garında vali V<?kili Nuri 
Atay, g"•neral Hakkı Akoğuz, parti mü
fettişi, İstanbul mebusu Galip Bahtiyar, 
Denizli mebusu Behçet Uz, Tunceli meb. 
usu Haydar Rüştü. belediye reisi R~t 
Leblebicioğlu, Parti reb vekili Avukat 
~OfM!; lliı :mü..ıurt! ve gaze ecı
ler tarafından kaI'§ıla.a.mıştır. 

Nafia velıili Mer.ıinde 
Mersin, 2 (A.A) - Şehrimizde bu

lunan Nafia vekili general Ali Fuat Ce
besoy dün Ta.rsuı barajını gezmiş ve ak
p.m belediye tarafından şerefine verilen 
ziyafette ha.zır bulunmu~tur. . 

Nafia vekilimiz bugün diğer su teaa
lerini gözden geçirecektir. 

MüzakrrctPl~r bitti 
---*---

Cörcile iti-• • 
mat ed·l 

---*---
1 n~iliz Başvekili har· 
bin neticesinden ve 

zaff'ı tlen em1n 
Ankara, 2 (R. G.) - lngiliz Avam 

KamaraaJnda ba,Iamış olan güvenBizlik 
mii7ak.ereleri bugiln (dün devam etmış
t'r. Müzakere ve münakaşalar 16 saat 

---------------!sürdükten sonra bitmiş ve B. Çörçil 25 
UZAK OQGUDA reye kaqı 475 reyle itimat kazanmıştır. 
---*·---

japonlaı-a mu-
vaffakıyetli ha

va baskınları 
yapıldı 
-*

Japon üslerinde büyüfı 
yangınlar çılıarıldı, 

Japon bataryaları 
susturuldu 
Melburn, 2 (A.A) - Tebliğ: 

ve limandaki üslere bombalar atmıştır. 
La.hede hava kuvvetlerimiz kışWara 

Görüş şartlannın pek fena olması yüzün
den yapılan hasarlar görülememiştir .. 

Salamaurada müttefik uçakları bır 
zerh çevresine akın yapmış. nhtımda bü
yük yangınlar çıkarmıştır. lnfıla.klar ol· 
muş ve düşmanın uçak savar bataryaları 
susturulmuştur. 

Melburn, 2 (A.A) - Avustralya 

(Sonu Sahife 4, Siifun 4 te) 

Ava.m Kamarasındtt ezıci bir itimat 
Teyi alan B. Çörçil 

uçak harekatı üssünden bildiriliyor: ---------------
Salamauradaki düşman kayıplarının 

resmen bildirilen miktardan yüzde 5 O 
fazla olduğu anlaşılmıııtır. Bizim kayıp .. 
lanmız az olmuştur. 

Salamauradaki düşman hundan sonra 
fazla ve devamlı bir tehdit albnda ka
lacaktır. 

Müıtejıklcrın elınc geçen Japon 
esirlerinden bir kaçı 

• •••••••••• 

ALMANLARA GÖRE RUSYADA 
VERDiKLERi iNSAN 

KAY'PLARI 
Berlln. 2 (AA) - Resmi tebliğı 

Bir ıene zarfında doğu cephesinde 
271.612 Alman aubay ve eri vazifeleri• 
ni oadakatle yaparken ölmüştür. Ayni 
deVTede kayıp 65 730 kişidir. 

Bir denizaltımız Port Sait açıklarında 
5000 tonluk bir ikmal gemisini batır
mıştır. 

AKDENIZDE 
Malıaya tiddetli hücumlar yapılm1t 

ve Luklc.a hava meydanına, garajlara ve 
tesislere bombalar atılmış, yangınlar 
çıkanlmıştır. 
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Mısır mey
dan harbi 
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l'abt bayle yaptıiJm taWlrde benim milthff bir heyeeanm içimde kaynadıtmı Belediye reisi B. tteşat Leblebicioilu ~A -• ...,._ .. _._ ed Jı Jı - -1a--• •----• ~ ..:::' ~ =- ..._ ettt. 
lgia mahvolmak mıılwlrbkb. Şllpheslz sezmete bqlacbm ve bu yakıcı arzunun dün -hrimizin muhtelif yerlerindeki ...., ... o.., ... .._..., .,, e a ......... nır&ava .. ..._. • ....... ~ nLl-1-L .......... El-
wp olduium acemi ollanlar b61QO tesiri altında kaldıtım için artık orada ,,_ •a •ef-lef' ._.,..a-- de- ed_.. -- .__, ~ 
4fe maktan a&dOIOm ukeıt btaJarm duramadım... fırınlarda tetkikatta bu!unmUf, ayni a- • • '5•- ..-.N •- -·• W a!n•ııa ile Katara ..,.lrhlrlan ansm-
ansmcla bulunUJOrdu. Arayarak ben~ Hemen ileriye atıldım. .. Bu sırada tam manda belediye sıhhat işleri müdürü de Belediye, bir çok zorluklara rağmen yetle müvazt olarak alman tedbirler H- daJd elli ~ ür aePt aoldlımı· 
lillll laeDd. de bnlmala muv.ffak olabi- tepeden qagıya inmek üzere bulunuyor- fırınları dolaşpuştır. tehrimizin muhtelif hatlarında ifliyen ferlerin ikıtaına mani olmaktaıchr. da ............. ft t.111 IOB Wr defa daha 
lir6n. Pabt balOAe vardJlım takdirde dum ki aavq meydanında yeniden bir Bazı kirnsel'er dün viliyet iaşe mil- otobüa seferlerini temadi ettirmektedir. 2 - Uatik ihtiyacı ve yedek mal- teerilbe eCmek ......... Çör9l Avam 
aaWtlerbı bana brp gıs.terecekleri ilk kaynapna vukubulduiunu ve Memluk- dilrlüğüne müracaatla temmuz ve ağus- Her ne kadar Alaancak - Konak sefer- zeme. ~ Ohlaleb --. oldalanu 
m•mele, e1hni blumu balhJarak lllft- 1..rin ikinci defa olarak Osmanlı saflan tos aylanna ait ekmek kartlarmı kay- lerinde günün muayyen •atlerinde bazı Otobüa yedek akeamı uzun müddet- bildirirlrm faplls P• .an IMa bt'I 
fi* -una kadar mnlwfua altmda tut- Uzerine atılcfılmı tekrar farkettim. bettikler:ni iddia etmişlerdir. İaşe mü- azalmalar yapılmıt iae de bunun ciddi tenberi Almanyaclan setirilememek~ meydan maharebellai .AJ..a tebliiine 
mak için beni çadJrlardan birbıde bepla Memluklerin yaptılı bu ikinci hücum dürlüğü bu gibi müracaatları şlmdilik bir tesiri yoktur Etrefpapya itliyen oto- dir. Yedek malzeme nobanı bGyük bir bakdına- bybetmek a... idi. Jl'üat 
etmek olaclıktı. Sa'ftf bittikten 80Dl'a da birincisinden daha aert, daha lni olmuş- karşılayamıyacak vaziyettedir. Çünkü büs seferlerinin daha çok arttınlmuı ar- ıiddetle kencliaini bi..ettirmekte ve oto- ba, f11finia itimMma layık .-...pu 
b..ı heıba1de mrludı. ~Ü asker tu ... Bu ııefer de Oamanlı toplarının önil- herkesin ekmek kartını hüsnü muhafa- zuya pyan görülmektedir. Fakat ıim- büaler eM.imektedir. sllfn • Biı.+ie' Ba bdar ..,.ı öş-
btMJutna brp tatbik Olunan 810.m ne kadar ilerlemJflerdi. Hatta bazı Mem- za etmesi J.azımdır. Kayıplar bakında dilik buna maddi bir imkin mevcut de· Belecliyenin daha 40 otobiiae ib~ 8111f Wr ... ile .. lrllılR .... w artık 
cnsnzı pMlphtan bqka hiç bir kimle luk ~varil~ toplan birbirlerine bağlı- pek uzun sürecek bir tahkikat safhasın- iildir. vardır. Eier daha 40 otobüs temin~ a.ttla bir ı.- ......,._ awnl ba-
tüalf etmele muktedir delllda yan zincirlenn ~den aprak Osman- dan sonra lüzumlu muamele yapılacak- Belediyenin otobüs itletmeainde kar- lir, yedek ~eme ve 1'aik te ptirilir- kiki Wr ..anlir. ır.rp c.lllae y8a çe-

llllllk Jmmand90ı Aralan ... bana b ordUSUDun içine dalmala muvaffak tır. Bu itibarladır ki en iyi tedbir kart- tılaıtıiı zorluklar ıunlardır: ee eeferleT ~tinmmı kaybetmeden ele- tirl&eli her ...... MkJ..WU•. 
bqı etnlıleıı mevcut olan l89liaiDi ve olmuflardı... lan kaybetmemek ve kart suiistimaline 1 - Mazot ihtiyacı... vam edecektir. a...m.ı. ......... a_.ı Nil ..ııta-
tneccOldntl hUa mvhehn eta blle Taplar a~ açan ~~ .. ~çarak meydan vermemektir Belediye mazot ihtiyacım temin hu- Belediye otobüsleri için lüzumlu la.. ._ aıa.u: ı.. ı t iJeJI, KaldreJi aJır-

llGm oezesınd•n beni Jmrtarmala Memluklerin ilzerine yemden olum da- _ · _ auaunda her ve.ıle ile her türlü tedbirle- tiklerin tedariki bumunda iate mUclllr· -, ı..mJn11 Stit6f • bsn ICe ta-
vakit lracUr olmmy.caktl. Bu da- nele~ fırlatmap bqlamışlvdı... il - 1°,.- ani re bq vurmaktadır. Bazen mazot mu- lüiil kanaliyle T1earet vek&letine ,.enı nflM .-.. ....:Oa IPa Mrlıla en 
w.r ben beJ)ıucle )'eftl kurtula- Biraz 80Dl'8 lılemluk saflan arasında 12 m yon aJıfı m • varedatı intizamını kaybedince otobüa bir müracaat daha yapılnuttır. Ll8tik ................. ~ .... .--. 

alamı O.mit ederek .-vlmnlftlm. Ahi- tekrar botluldar peyda oldu. Fakat harp fatura ,,.,,,.,.,ecelı seferleri tehlike seçirmekte ı.e de vil&- ihtiyacı pek aceledir. bldlr ,..._~ • 
ZO..lml w halpJar ne bdu boftu! llle)'danmı haftan bqa sulayar. kan hAll • ~ • 

Bnten bunlar vahi. uılsız,eylerdi!.. Memluklerin gözilnU yıldıramamıştı. Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma- Mı·ııAı korunma kanuııu- .. _ı - ~ :---.... --.. = ... ~~ ~ Olümdeıı kurtulmak benim için im- Onlar ya muharebey: kazanmak, yahut lwnata göre, ticaret vekileti İstanbul ve - • w il9K- .,~ • 
Jda AaıWade idi! ta ölmek istiyorlardı. Osmanlı ordusu- İzmir manifaturacı birliklerinin teşeb- tır. 

Bunu ak1uaa ptirdfiim dakibda de- Dun saftan Memluk askerlerinin ölü- büsile muhtelif memleketlerden taltri- z - Ahıd•r Giırlt r !:!!'-·~ 
rin 1m ftltun, GmltlbıJllt ,..wıen tutul- IOııden dallar gibi ytıksek yıgınlar pey- ben 12 milyon llrahk manifatura ewası k h k ti .. llm ..,. ......... ~-
dum... da oldutu halde Tomanbaym ordusu he- getirilmesine dair muameleyi ikmal ey- na ay ırı· are e er ....,...._ elde sinıülenllr. 

ileri taraftan bup devam ediyordu. nUz yı]pılık gıöltermiyordu ... lki taraf lemek üzeredir Yapılacak siparlflerin 3 - m,.ı.ce llw1 Wt tn ima Wr 
W tarafm çuluıcalan bir mtlddet bhb)ll. ta birbirlnln ifinl bitirmek için kan ve yüzde 85 şi ~ü ve pamuklu mensu- • dara'' lna _.. ..... ...... ve 
lede .n..eo- Soma oırt.ı.k Wrdenbl- •lef deryaaı ortumda çarp11mala de- . kll SmlyeJe, ltelld Irak ve lnu mkletmek 
re ~~ llem1uk ıthlan vam ediyordu. Aman yarabbi!.. O .daki- ~:-· = 15 şi de ıpe mensucata fanlP Oclendf IH! llel'flCllllada ,,.,. lıaç fll'lllCI H hnlrlnmı 1nalaealdanlr. 
J•lr,ue bJr kilt1e halinde ()pmn11 ordu- kada Osmanlı aaflanııdan ileriye geçen 

81 0 
r. ' .._••-• .. _..._ad•~ ........... 4 _ t..,m. der - MP Alule-

MBlllD 11seriDe atı1ımtJardı... bir kaç Memluk atlısının önlerine çıkan --o" .,....... ....... -.,-19 niıldea t 'g • - lal)_. •ıl ı 
Be 1ııll7Uk Wr koma w ~ lçiDr bOtUn eqelleri ezdiiini ve padifa4ın ~lrnenfolllf' ,,.,. ,,,,.,. Batdurak camii clvannda fmnca Bar Ayni phıs hôk1nda ayrıca 110 kurup blnilu.-.r. a. tM: ... Kallnl -

tie lkGmUn &ltlnde be1fıen korkunç ... çad~ önilne kadar yürUdüğünü far- gedPllernJyof' ki Gillsarııı fırmında bulunan on adet satılması icap eden helvayı 142 kurup Maltama -4- ama .aılıist ..,,..-
vap takip edlJordum. fçJmden kendi ke~ .. dan. ~-;·t· ki b M ml k İzmir .. na .. eti . tahsis edilen 100 alır lgl kartım 150 kurup Mustafa ollu sattıiı idciiuile de m1WMle )'apıln>ıp. fllphell alar. _ _. .._._ _... 
keiMlime: nra ._ .. ~ ım u e u . ·~ emrıne Mehmede sattıiı, Mehmedin de bu kart- * Berpnıan• Talat Pllll melaeJJe. S -~ -- -

- ~. dedim, Memluk atlılarmm atlıJan 1-§ta bizzat Mı.sır padişahı ~l- ton çımentoyu ~buldaki d~ lan Narlıdere köyünden Ali Sarpa 200 sinde bakkal Recep ollu Şaban TUre: nk lnıOiderin P• • Saılamla .....ı.-
--.a. bu latleum ,. ___ ..... t.a... bir kuv- tan Tomanbay olduiu halde onun gıbl alıp lzmire naklettirmek üzere bir mü· ır.._._.ft_ d ttiM ihbar edilmif, U çarpcla 'Lalla1 Mmtafa Yür- 1anm kesınefe ....,._ lta1aeMlmlır. 
~..,.._.. w--;- wv cessur olan Memluk kumandanları messil gönderilmiftir Fakat fzmire tah- .......... '"9ww 

1 
evre ~ . ~ men. zun B1IDlar ........... ip. • ._kuaç ilı-;! ~=~ ... Osm-~1MJ!luı'b.1&&~tl'~k=v; Alambay ve Kurtbaydan ibaret bulunu- sis idilen çimentolar. h•kkmda İstanbu- ~~ ~orunma mUddeıumumiU- ctı, uzun çarpda bakkal Recep GUrbf tlma!leNir ..,.._ ~-

u••ı bdar duran ~ top. :porlarmp ve Sultan Seliınin ~~dırın~ la tebligat yapılmadıjmdan bunlar bir gıne v • . ve istikW D)eydanında bakkal Sırn Ba- _._ ~ • Mmr tek· 
lan Wrdenblre hep bir alızdan gilrleme- kadar iJerl~mele, hatta çadınn 'ıçıne bı- türlü getirilememektedir. Halbuki iz. *. Ço~pıda ~ caddesm- şanr, dükklnlarında atışa anettlklerl nr kr t cmq Af· 
le 9aflacbJar'" . le &irmele ~uvaffak olmu~lar ... Fa~at mirde çimento ihtiyacı pek bUyilktilr. d~ köftecı M~a oğlu Mehmet Gült~r ·mallara etiket koymacbkları iddlulle •« ._. ,.-. 7llllla ..._. .... 

• .._1 __ -nklı-ıı-.:ıı- -~ bG ... uı. berek~ nrmn. ki Yavuz Sultan Selım _ bır adet ekmeği 35 ktll'\1§8 sattığı iddi- .:ııu.-•• --n-a..1-.:ııı.. ...I •• Clmi ..n.a •ta • 11 ~™ •'"'"·--~ ~ ~- o sırada çadırda bulunmuyormuş! Sul- ~ -wııııo- asile tutulmU§tur. awq .. .,e ,, .. n.u-r-wa • 111 Hl .- "" 

~ >'• aıamtllli olll)CllJD11f albi civar: tan Tomanbayla yafıındakiler çadırda l'uıun ,,.,,,.,,,,... ..... * Ödemişin Çatal yol maha)lesinde * Bergamada Talat paşa mahallesın- •- \ sMe Ya= 
~ ..!8:: ~~~ u!!: adrazam Sinaıı P8f8 ile Ramazan otlu dltPa jaanJRdda 30 sayılı evde oturan ve ayni yerde bak- Tırman, hancı Cavit pap oiluna Jtku· .... lrllıtm• .... , -• ar \M.OH•....- -.....- Mahmut beye ve hazinedar Ali beye kalbk eden Habip oilu Şevket Tümer 1'1lftan 1 s adet ekmek •ttaiı ... ._.. 1 ,. =::· ~alE':Tit ~ Mr~~! ::. ~~~a::~ ~:cı=e:oa~ ~: :ım~.=::-~· l .. usu,-. Matmilla; ....... ~ 

,. eu haf g6rUneıı en harikulade ciheti bu idl vi İstanbu1a gltmlftil'. ve 1'a nlaWte ..,,_ =: A ....... 

~~tmala =-olamadım, kigerekSultanTomanbayvegerekyol- Fabrika imalat Amiri B. Kemali Arif Maden ko··mu··ru-n• 1 L.;sel•rı·o son sınıf . ....... :b ra 
1 ~~ -~ ı....n...-... __ , ..... L...'- clqlan hig bir tehlikeye ujramadan ge- Saygılıojlu kendisine veWet edecek- '- ı ~ ... -.a,111 •• lla I pno;;,-

.,.._ 7- ~._~~_.~ rl)'e dömnele ve tekrar yerlerine var- tir. - wm. a..a llaaftald ........ 
blma vakit llftf mevrn ~ mala mırnffak olmutlardı!.. ~- ihtiyacı olanlar ne ask~rlik kapmlan .... nlzm! 
-.U dmunmden mtltevelBt lMtyaa bb Bana 80Dl'adan. bunu anlattıklan va- Poda ıe•_,,,.f _.,..... Bir •n••• .......... _..,_,.,._ 
~~bff-m~.:l~blr ~ettim.(•) kit bu cemır adamların g&terdiklerl .... 9t.... .._ yapacaklar? açıldı 'Ve , ................... , .. 
.-- Oft1I ...a beJu bı b6yle mucize kabilbıden bir kahraman- 9• .,-• MW""8 ._ .., d w ........... Al-
llW Mttaıı bata huut chQMDl•n ar- hk kaıpmıda ppnp kalmaktan kendi- -*- -*-0e btl _.. asri H ,.a.a 
'8lfb. ...,.._ a1dJiı netice bu beyn peı- mi alamamıştım!.. Padiphın çadırına Posta ve telgraf umum müdUrlülGn- Kömür sallfl ve dalıtımı hakkındaki Lilelerde IOD amıf taJelMwlnin asker-- ;:79 ı.reMBrler O vaJdt .ant , ....... 
lsılla ..... lfzlenm.lt bulunmakta idi... giren adamlardan Kurtbayın da benim een gelen ~ Uzerine yeniden ~ talimatname vekiller heyetince taadik lik kamplan dibı abah erkenden bq1a- .. P-Mk b · cllll .. Al' ı 'an 

Yaftl ~ cıl'tahlı W 4uman bor Reybaııiyede 'bıraktılun Naciyenin ko- memuru tayın edilecek olanların aynı edilını,tir Talimatnameye 15re: IDlfbr. tııantl Jlw1 talebesinin kampı m t M 71E ... r+n• 7tls tuttu ,,. bira IOma o sun, cuı bulunan Memluk beyi oldutunu an. zamanda telgraf muhaberesine vakıf ol- BUyilk ~yl mUeaseseleri ve fabrika. kendi okullarmcls açılmıft.ır. AtatUrk 11- ......._. 1 .J:..,.!:,. 19e, Amıe
lldPll meydncla artık hl9 bir eaer kal- lamıştım. Somadan Kurtbay başka bil' malan ve muhabereden imtihan verme- 1ar kömür lhtiyaçlanm birer beyanname HSiJıden 114 talebe ile kUltlr, _. ve ti· =..!:":... tarMll _. illa 
..._O s..n..n1. bir __._ de farı muharebede vurularak ölmilştU, ve Na- leri pıt koşuldujundan İzmirde bir kurs ile kamtlr •bt ve teıvzl mUe•ueline caret l1aelerinbı mezun talebem Ata- NeJ 1IG ı• ••s mhp>ıs' .... 

-- -.-r- _,,jl' Jçln • ciye de dul kalmqtı... açılmıştır. Kursa 50 memur vekili. mu- bildlrece~ tilrk llMnde kamp kuımUf)ardır. Bun- 811 2 ~ = ~ :-.=n;:.::.:. ı:: -BITMml - v~t memur ve sUlllYer iftirak eyle- V"ıllyet, beledıye idare ve mlleueae- 1ar müfterek kumanda altmda ve mut. T.-. 
'bi, ~ olslak .,üta clun d rniştir. leri konso1otluklar kamu.r lhtiyaçlannı lak bir ubd dlslplln içinde :ylrml IDn 

0 
JleeWr ath1an ... tapJum ...,.~ ........ Udlyaç maddele· 6 ay devam edecek olan kurs sonunda bın:r mektupla bildireceklerdir. Fakat devam edecek o~~ 90- Maarı· t Vekı· ı.· Erzu-
,,. •• ~ .... w lltlm 1WlllOerlnla te- Pi McNa ~ilen !:'~"::ı.~~u;::'~;~:e~o1:; bu mileaeeelerde ve lronao1C?81~ n~u:=.r'en saatlerinde 

0

Atatürk 
IMSlle ............ Wıldde _.. ohı- Dahiliye vekillill valiliklere yaptıiı edileceklerdir Y çabpn ~emurlann. pbat • ihtiyaçları ve tnöntl :u.elerlnde toplanan talebe u- d ld l'Ü,... -IJmlt bahmu,ıcıır1arc- bh tamimde elektrik. bava sazı ve eu ' umum! hUkilmlere göre temin edilecek, kert~ meydanda hazır bulun- fUm 80 ayn 1 
. ftlıt ._ O.W.11 topluma TUrk Ol': sı"bl zaruri ihtiyaçtan .ayılan DJAdde- --n °""·-- tir. mQflar, kısa bir yolr.:lama ve teftlften * 
a.-•..._~bir llttlnlak te- lerin fiyatlarma saWıiyetli mekilerce Kalay IJdlycaa Lokantalar, süthaneler, kiiçilk demir- soma kendilerine gôlterl1en 'IUlfe1eri 2 (A.A) Maadf Tekili 
inla ettlllal 1ılir""9tl. pek :pkmdsn oJa. Y*Jitdac:ak zanilann keein bir mahiyet al- Ticaret ofısinin İzmirde satıp arze- ~i ve dilkümcfller, §ekef, he~! pasta alınlflardır. Kamp -unda geçenler Erzu~ YUcel ıc.u.t:.kı tet:lıiderini 
nk badi ~ ~~" ba:v· madan 6ııee başvekilliğin tasdikme gön- dilmemi~ kalayları vardır. Bunlardan imal edenler, kolacı, lekeci glbı esnaf- parlak bir tflÇit resmi 78pacaklar ve Ata· t!::.Ali enelkl sb ..ımmı- dlamGt-
~~ = ha:.:I:r= derilmeslnl ve bundan.~ tatbiki ci- bir kısmının piyasaya çıkarılarak ihti- tan öteden beri kok,tq kö~~· linyit t'Jrk heykeline plenk kıoyacaklardır. tfll'. Vekil remal ~ eonn te'-
da 1ıllit a,Je ı.lqbkla malluP olamıya: betine lidflmesin1 bildirmiştir. yaçlara tahsis edilmesi için geçenlerde y~cak ~ olup ta iflermı bunlarla KIZ ı.mıst .KAMPI . Uderine 1-ıla""" aktam im .. t ...... 
calm. 1la _.... neth•w artık tama- ~ azalaPI ,,.,. villyetçe ı:caret veklletlnden müsaade gordüklen sabit olanlar birer bey~e Kız lisesi lzcı ve talebesinden kalaba- lltWJle ,..,. uta oblunu ......... 
mile alaP!n" 8nde eçllecelr istenmişse de henüz cevap gelmemiştir. ~ırlıyarak varsa ~ dalı~ bırlik- bk bir grup dtln cabab vapurla FJ:1: Yapdaıcak ,...ı obl WaaJanm _. et-

0 .:akö;;d. ~ a8derim ya- naıl:Wı: bu devre belediye Bazı lokantaların kalaysız kaplar yU- ~ksa belediyeye tasdik ettire- rket =-~~~= bir- ..... 
larcb. Muharebe eden ,.,wa,1armı gibi azası ..:.Sinin biltUn tehir ve kasaba- zünden vaziyeti darlaştığı gibi yıne bazı ~ mevcut Kaloriferler lçhı mZır. Kampı. im lllesl mUdOrfl Bn. Umumi müfettitlik tarafmdu verir 
.,_.. de içimde dflfmsnllrla çarplfll'8k 1arda QDi g\inde yapılmasına karar ver- evlerde kaplar kalaysız ~· umumt ihtiyacm Jilzde otuzu kok, )'Uz- Vedlde Ktrac1ql idare etmektedir. len çay zbafetinde faydah hMb•aDer-
analan ..,aa oldu. Bna •~taş- miştir Kalay satışma mUsaade edilmesi için d Yetml§i laf ka Uril olarak verilecek: de bulanan velsl tetldk1slDe dnam et-
kmhldan ~wk derecede bir ple- ıı." yarde 1>elediye azası seçimi 2o ilk diln vekilete yeni bir mD.racaat daha tir. m da ..,uen tedbirleri vllbet alacütır. m.k a..ıe telaftmlzden ayn}mıtbr. 
yala, damarJanmı 7ÜD. tatuftunn tetrinde yapdacak ve tamamlle bitirile- yapılmıştır. tmürde her ne senede 2 tona bdar tmmde ~ tlıt kBm8rtl w kok mfe. us ao a 

(") ~ ..,.._ lcektlr. ZABnADA onouırıa kok k&nOril verilecek ve bu daiıtmalar- dJleeektlr. YEfll BiR EllR 

OHlllLEI DiYOR il: 1 lLMlllllRl GORE Bursayı seller basb y v *ı t 
(l'r.. 161 W I •rs•s> ( .......... 1 iDd Wede) ag ) O• 

viJfem•ıli Alw ka,.11par 't'efdlaiz ve Elde edilen malzeme beniz teebit -*- B •• ı • d d 
Zal.la kıtalar ltlhari7le a.tlnlUll olan olunamallllfbt. • ·'- .. Ödemişin Mep-utiyet mahallesindt> k erın e e h ı •h 
:=m~t~===kr. nmf)ii.:;:::;n..:.::n~:ıb~üçük~!i: ~ıc:d:~!::~::e:= ursa ova oy um arını • 
ciddi ka,.ıp)u vermit olduia unutulma- ~ etmekte. ve düpnan bakiyelen te-- evinde motosikletini temizlediği. sırada h • b 
-1JcLı: oa..-a birliklerinin me.cudu nuzlenmektedu. yanında bulunan Nuri Örsçtl sigarasını ta r· ) at ve zarar var b t 
fim4i ;ok düa azalm1t ve d8pnan late ~ENii°~ • k tle. k üatiln y-1carak kibriti yere atmıştır. Tesadil- racı ser es 
Ualednden çok unkl~. d- Utte d.:kUV::d:rm: t:rp mu- fen sönmemil bulunan kibritin ateşin· 

O... ..... laıtp. ' • • ,ma.k utmae • uharebelerd bulunm~ den oradaki benzin kutusu ateş alnuş, * ..,,..::, '=*=~~.; .. ::.faluyetli m e =~~=ti~~~ıusu: "lzmit,, te de demiryolu - bozuldu ·--.,. .-,........ 
...., Dip·-._•· .W. ~ edJI. CENUP VE MERKEZDE __ ..ı. ayalile bahçeye fırlatmıştır Bu esnada ........... 111•1111df olan .......... ........ llM•laPd• ...._ Bil ... U.-C ~ mesl .. 'lk Dola c:eplııı hm cmup ,,. ~ez · da'ki .,.. ,. .. .-~•- _.--... "'l'- -.,. 1•1-• .,.,., ,y;....... .... ettinls .. keeimı.riDcWd twm hmketleri m6-~ r. ~ymyan ~iqe ı:· ..... _... ldmm.,.ıe• .caaww ....... ,...,., edlldl 
...__ ..,_ •• .... ..u..,. b- hbn netlcelel' venniftir. me e ıses yanı n • --- n 
._ ._ .._ ••rcrlk'd lıilı•-- HAVALARDA zin kutusundan tutuşmut ve vUcudu Buna, 2 (A.A) -Denmlı w pddetJl ımrrnı: D- &vuv 19'1 ınahsultı yal)ı tolaumlum nvel-D' , ... .,. W- w ..,_ K...-ll Wr -~~~yorone·· hafifçe·~---- .-K•-"• yaimurlardan meJdana aelen aelJer... ~ ns,,_,,.) ıw- abadı- ~.~ mtrual~~~'~de~ 
ısldrıı • ...... D!s ..._. de 32 R.. acalnn _,..........,... ... .... ...,.,....... rln JOllarmı bpbprak IPtme w ,.ı- ~ • ,_~ -;;. .U 9,IO da -.. -. aıoon o or-.- ,..._......... -

~ ~ lıılw ........ , UADl:"ClAI OLDU ~ kaz.a11nın Devrim mahallesin- meleri mrJattmmtbr. Baı s8mtJer SU .... ~r:=~:!!: 791mmlsr sel ~~~_!ı~ ~.~~ -Z:~ 
~aJaımk' ..... ~ de S caddesind 11 yılı evde tu- altmdtıd..- ue ~~ e.riDde uuvmc ~ __... ~ m ... --

M • •••._.Mı. 'lliı"· ... - BarUa. 2 (A.A) - F6hrer ~~ rm ::ıu YaVUZU: ane: bir bvp.o.,.. sene: 
098 

lrıiylerini kaplıpnk bal ;ı-1 ~::::~JenWd kip- fık ıörillm"UftOr. Bu maııldsh~L~ 
• ı• ,._ a.. .. M ı, ısıl 6 w nm .-. ~ bmaadam ~.- nunda eniştesi İSmail Vurgunu tilUmle tahribata eebep oJdulunun '-'- ahn-~ '"___. ~. H8!!M!!I ta- um ve lı:etm talıumunun .,..rt ~ 
dip 1 ~raıulk ,._....,_, ..,...u.p terfi ettirmittir· tehdit ettill ve dövdülU iddia edilm1ş- . ,-- mir !:!:1::1 -'--'·-1r bozula ,_ıer fiyatı 70 kmuftur. Jlao dd maddede 

0 -. Beria. 2 (A.A) - Baz denld cep- . IDMI üzerine vali oralara lltmlltlr• Çev- ....._.. w--- maktu fan )Oktur. 
... IJJ. • iLıil...up. hMlade AJmaa ttnkNuı dla Marmwk tir. Kimiz= ~- rilmit olan )'8l'ler Mlkmm kurtuıbwı ~r- NmmJar ~ '10 kurut UstOndm ~ ~ 

111•'1.cl ;-=-~ V:..ki:1d: ; Karpyakada tanınm11 eablkalalardan için •ndallarla diler kurtarma vamtala- den Bura- lluclenp hattı ... altmda na ,.Bade Clobuı aW)I ~-
JWjlııı.Jd,'I (A.A) - Bir Romen tloa: ukeıt' Weflere Mlcam etmiflerdlr. Rua Mehmet Minarenin ilzeri zabıtaca aran- n g6nclerilmlftlr. kabmftır. Basar derecesbıhı tayiDl lçba tar. ....•- at.-.. fi. 

ret he,etl UI bnılnde ı.ahlDlllsk han kaYfttleri faa1iFet s8etermemlt- DUfo caketinin cebinde 2S •ntisru6 ..- Su bask1n1nın yaptılı zarar derecesi- sulann çekilın-lnl beklemek lhım 19- Dljer 7allı toln~r lllPd --ır 
tmN ...... d ' •· dr. rar buluamut. wdere edf1mittlr. ni ta)'in etmek benUz mflmkAa dellldar. Jewlsllr, 7atm& tül ....... 



19ıf2 YENi AS'IR Jl'EMMUZ CUMA 
:s::scs-

Borsa 
OZOM 

250 P. P. Danielsen 47 
rlOM7i dünlı:ü yeltfuı 
tzOS 126 umum ysnn 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
il 

iNCiR 
1100 P. P. Danielsen 22 

18Z766 dünkü yekun 
1113166 umum yek.un 

ZAHiRE 
50 ton susam 

---o---

47 

42 
43 
45 
'47 
50 

22 

50 50 

Yeni lngiliz elçisi 
Arjantinde 

Boynes Ayres, 2 (A.A) - İngilterenin 
yeni Arjantin elçisi buraya gelmiştir. 

ôiöeöOOOCieöCCiOCi~iOIXXil:~iri:I 
Mf'vlôt ı· 

3/Temmuz/942 Cuma günü ak
ıı-ı yatsı namazını müteakip Ka
rmıtina Camiinde validemizin ruhu
- okunacak rnev!O.du şerifte bütün 1 
'-ıdık, dost ve ahpapların teşrifle
rini saygılanmla rica ederim. 

r..r~:: :c::ue:c:::::: ====== 
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~Ankara Radyosu ! 
~ BUGUNKU NEŞRiYAT ~ 
f 1 11111111 1111 111il1111111 111 il 11111111111111111111111111111 il 

7, 30 program ve memldtet saat aya-
n. 7,33 müzik: (pL) 7,'45 ajans haber
leri. 8,00 müzik: (pL) 8, 15..ıl,30 evin 
saati. 12,30 program ve memleket aaat 
aya.ıı. 12,33 müzik.: Türlı:.üler. 12.'45 
ajans h&berleıi. 13,00-13,30 müzik: 
peşrev, beste ve şarkılar. 18,00 program 
ve memleket saat ayan. 18,03 müzik: 
ince saz faslı. 18,40 müzik: (pi.), 19.00 
konll§ma (kitapsevenler oaati), 19, 15 
müzik: (pi.) 19,30 memleket saat aya
n ve ajans haberleri. 19,45 müzik: kla
sik Türk müziği programı. 2 O, 15 radyo 
gazetesi. 20,45 müzik: şarkı ve türküler. 
21,00 ziraat takvimi. 21, I O temsil. 
22.00 müzik: radyo slaon orlı:estrası. 
22,30 memleket saat ayan, ajans haber
leri ve borsalar. 22,45-22,50 ya.nnki 
program ve kapanı~. 

..r:cıca: c:: 
Hususi Pul müsaviri 

CELAL PULMAN 
Büyük Kardic;alı han No. 58 
TELEFON : 3184 
Damga kanunu muarnelati~ 'e işti· 

gal ve istişare kabul eder. 
• >.:ı:ı:::::co:oo:::::ı: CV.J"'J'"'.c====· 

TASHİH SArlLIK ARSA 
Katip oğlu Eşrefpaşı Çukur Çeşme 

mevkiinde benzin de~ yanında Baz. 
yakalının kahvesi karşısındaki cadde 
üzerinde sekiz dönüm arsa satılıktır. 

Taliplerin İkinci Beyler sokağında 
Türk müzayede salonuna müracaatlan. 

1 - 4 (1691) 

2/Temmuz tarihli gazetemizin Defter
darlık ilanında 420 numaralı satış ilam
nın Burr.nın Yukart m.ahaIIesinde Zafer 
sokak denecek yerde Afer sokak yazıl
mıştır. Aynı numaralı sat!Ş ilanında gay
ri menkulün tai numar~sı 7 olarak çık
ması )fizım gelirken 7 rakamı yazılmadı
ğı 427 numaralı Karşıyakanın Bostanlı 
1809 ncu Şeref sokak denecek yerde Şe-1 ~iiiiilliiiiiiiiiiii~~~iiiiiİİİİİİİİİİİİi!İİİİİl!iiiii; 
ref kelimesi yazılmadığından bu üç yan- İlnnal Dersaneleri 
lışlığı tashih eyleriz. 

İki yıldan beri tatil aylarınd& faali-
1ZM1R 2 NCl lCRA MEMURLU- veli ile talebe ve velilerinin memnu-

CUNDAN: ~iyetlerini kazanan •İkmal Dersane-
İpotekli bir borcun tahsili için satılma- ]erinde• tedrisat başlamıştır. Tale · 

sına karar verilen İzmir Narlıdere Yoni b'! k~ydına dev~m edilmektedir. 
kale mevkiinde tapu kayıt ve lüzumlu Adres : DEVRiM OKULU, Alsan-
vasıfları vaziyet zapbnda y=lı 15 dö- cak 2 inci Kordon No. 204 
nüm tarla ve içinde 4 odalı bir kule ta- ~~~~---~~~~~~~~~~~ 
mamı 4500 lira kıymeti muhammineli :__ - ·-
ve yine aynı mevkide tam=ı 1000 lira lZM1R BELF.DlYESlNDEN: 
kıymetli 15 dönü mtarla da 24 de 6 sehim 1 - Altınordu mahallesi 972 nci ~ 
ile yine aynı mevkide tamamı. 500 lira kakta yeniden kanaliuısyon yaptmlması, 
kıymetli 15 dönüm tarla da 24 de 6 ,,,._ fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
him açık arttırma suretiyle 24/ 7 / 942 namesi veçhile açık eksiltmeye konul-
Cuma günü saat 15 te dairemizde yapı- muştur. Keşif bedeli 907 lira 27 kuruş 
lacaktır. muvakkat teminatı 68 lira 05 kuruştur . 

- - - -- ----- -------------· 

Bu artllrmado muhammen kıymetin Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
yüzde 75 şini bulmazsa 10 gün daha tem- kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
dit 3/8.1942 Pazartesi günü aynı saatte rihi olan 10/7 /942 Cuma günü saat 16 da 
en cok arttırana ihalesi yapılacaktır. encümene müracaatlan. 
Şartname 7/ 7/ 942 den itibaren herke- 24, 29, 3, 8 3585 (1597) 

sin ı?örmesi için açıktır. Bu gayri men- * 
kulde her hangi bir hak iddia edenin ev- 1 - CelBl Bayar caddesinin Alsancak 

Bayındır C. Müddei Umumiliğinden : 

rakı müsbitesiyle birlikte tarihi ilandan meydanına kadar olan kısmında kanali
itibaren 15 gün içinde dairemize müra- zasyon yaptırıl!11ası, fen işle~ müd~r-

• caatı 1117.lmdır. Aksi takdirde payla•ma- lüğündeki keşif ve şartnamesı ~e 
dan hariç bırakılır. açık eksiltmeye konulınuştur. Keşif 

Milli lc.orunma lc.anununa muhalif hareketten suçlu Bayındırın Çırpı köyün
den Halil oğlu lbrahirn Barış hillında Bayındır Asliye ceza mahkemesinde 
yapılan duruşma •onunda. Mezlr.G.r kanunun 14/4, 54/5 ve 63 ncü maddeleri
ne tevfikan on lira ağır para cezası ile mahkUmiyetine ve keyfiyetin iliruna 
5 /5 / 942 tarıhinde karar verildiği ve hükmün katiyet k.esbettiği ilan olunur. 

3763 (1695) 

Bayındır c. Müddei Umumiliğinden : 
Milli korunma kanununa mulıalif harekette bulunmaktan suçlu Bayındırın 

Arıftbaşı köyijnden Oaman oğlu lbrahim Öz:bey haklm:ıda Bayındır Asliye ceza 
mahkemesinde yapılan duruııma sonunda. Mezkiir kanunun 14/4, 54 / 5. 63 
ve Türk ceza kanunqnun 56 ncı maddelerine tevfikan sekiz lira otuz kuruş ağır 
para cezası ile mahkGmiyetine ve keyfiyetin ilô.nına 15 /5/942 tarihinde karar 
verildiği ve hükmün katiyet kesbettiği ilan olunur. 3 75 7 ( 1 702) 

Bayındır C. Müddei Umumiliğinden : 
Milli korunma kanununa muhalif hareketten suçlu Bayındırın Arık başı kö

yünden Musa oğlu Hasan Baatı hakkında Bayındır Asliye ceza mahkemesinde 
yapılan duruşma sonunda. Mezılr.G.r kanunun 14/4, 54/5, 63 ncü maddelerine 
tevfikan on lira ağır para cezaaı ile mahkU:miyetine ve keyfiyetin ilinına 
5/5 / 942 tarihinde karar verildiği ve hükmün katiyet kesbettiği ilan olunur. 

3758 (1703) 

---------------·------·~·~-------
Bayındır c. Müddei Umumiliğinden : 
Milli korunma kanununa. muhalif harekette bulunmaktan suçlu Bayındırın 

Kmlca ova köyilnden Osma.n oğlu lbrahim Dinçer hillında Bayındır Asliye 
oeza mahltemeainde yapılan duruşma sonunda. Mezkur kanunun 14/4, 54/5, 
63 ncü maddelerine tevfikan on lira aiır para cezası ile mahkUmiyetine ve 
keyfiyetin i!Anına 5 /5 /942 tarihinde karar verildiği ve hükmün katiyet k.es-
bettlği illn olunur. 3 760 

Baymdır C. Müddei Vmumiliğinden : 
Milli korunma. kanununa muhalif hareketten suçlu Bayındınn Has köyÜnden 

Ali oğlu Mustafa Özsavra.n hakkında Bayındır Asliye ceza mahkemesinde ya
pılan duruıma eonunda.. Me:dı:Cir kanunun 14/4, 54/5, 63 ncü maddelerine 
~v~n on bir lira al~>t. kuruş ağır para cezası ile mah!tumiyetine ve keyfiye
tin ilanına 5 /5 /942 tarihinde karar verildiği ve hükmün katiy~t k.esbettiği ilan 
olunur. 3759 (1700) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 

Ba:yındır C. Müddei Umumiliğinden : 
Mıllı korunma kanununa muhalif harekette bulunmaktan suçlu Bayındırın 

Ka.ılcaova köyünden Mustafa oğlu Osman Göncü hakkında Bayındır Asliye 
ceza ~ahkemesinde yapılan du1"U§rna sonunda. Mezkur kanunun 14/4, 54/5, 
6 3 n~u ~a~~elerlne tevfikan on lira ağır para cezası ile mahkUmiyetine ve 
keyfiyetin ılanına. 5 /5 /942 tarihinde karar verildiği ve hükmün katiyet kea-
bettiği ilan olunur. 3762 ( 1699) 

Bayındır C. Müddei Umumiliğinden : 
Milli korunma kanuna muhalif hareketten suçlu Bayındırın Çırpı köyünden 

Is.mail kızı Zeliha Göçer hakkında Bayındır Asliye- c-.eza mahkemesinde yapılan 
dur~şma .. sonunda. Me~Gr kanunu~ l~/4, 54/5, 63 ncü maddelerine tevfikan 
o? lira aaır para cezası ile mahkCımiyetıne ve keyfiyetin ilanına 15 /5 ı 942 tar"
hınde karar verildiği ve hülunün katiyet keshettiği ilan olunur. 3761 ( J 698) 

Bayındır C. Müddei Umurniliğinden : 
Milli korunma kanununa muhaBf hareketten suçlu Bayındınn Has köyünden 

Abdullah kızı Emine Erçelik hakkında Bayındır Asliye ceza mahkemesinde 
yapılan duruşma sonunda. MezkUr kanunun 14/4, 54/5, 63 ncü maddelerine 
tevfikan on lira ağır para cezası ile mahkümiyetine ve keyfiyetin ilinına 
5/5 1942 tarihinde karar verildiği ve hükmün katiyet kesbettiği ili.n olunur. 

3765 (1697) 

Bayındır C. Müddei Umumiliğinden : 
~iJI~ korunma kanununa muhalif hareketten suçlu Bayındırın Has köyünden 

Halil oglu izzet Erbacak hakkında ·Bayındır Asliye ceza mahkemesinde yapı
lan <luruşma sonunda. Mezkur kanununun 14/4, 54/5, 63 ncü maddelerine 
tevfikan on lira ağır para cezası ile mahkUmiyetine ve keyfiyetin ilAnına 
5 /5 1942 tarihinde karar verildiği ve hükmün katiyet kesbettiği ilan olunur. 

3764 (1696) 

Aydın C. M. Umumili.tinden : 
1 - Aydın cezaevinin 23 Temmuz 942 tarihinden Mayıs 942 sonuna ka

dar on ay yedi günlük ekmek ihtiyacı eksiltmeye konulmuş olup şartnamesin
den muharrer evsafta beheri 600 gramlık günde azami 280 ekmek hesabiyle 
tutarının hali hazır rayice nazaran tahmin bedeli 9885 lirad!'\n ibarettir. 

2 - Eksiltmeye kapalı zarf usuliyle yapılacak ve ihale 23 Temmuz 942 
P•r~embe günü saat 16 da Aydın C. M. U. liğ\nde müteşekkil komisyon tara
fından yapılacakhr. 

3 - Şartnameai Aydın cezaevi müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. 
. 4 -Taliplerin 742 liradan ibaret muvakkat teminat makbuzlariyle bu ka

hı! taa~hütlerine girebileceklerine dair ticaret odasından alacaklar 1vesikalaT1n 
V~ teklıf _mekt';lplarını yukarıda yazılı günde en geç saat on dörde kadar ko· 
~~syon rıyasetın_e tevdi etmeleri 18.ZTm olduğu gibi postada vuku bulacak taah
hutlerden mesulıyet kabul edilıniyeceği. 
. _ 5 - Ek~ck b~deli m~teahi~e ödenirken kanuni vergiler harç ve resimler 
ılaveten muteahhıde tedıye edilecelr.tiı. 2 6 1 O 14 375 6 ( J 690) 

İstanbul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli ilk teminatı 

17500,-

311.000.-

Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiya .. 
cı için alınacak 5 O. 000 kilo süt 

2250.00 Darülaceze müessesesinin yllık ihtiya-
cı için almacalr. 20.000 kilo kızıl kara-

1312.50 

T h . b man eti. 
a hın k.e~elleriyle illr. teminat mik.darlan yukanda yazılı mevadı gıda.iye 

eahn a nma ~zere ayn ayn kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

6 
Şartnamelerı za.hıt .. ~ua.melat müdü~lüğü kaleminde görülebilir. ihaleleri 

1 7/942 ı;ıaz~rtesı gunu saat 15 te daımi encümende yapılacaktır. 
l T al~plerın .ılk te.minat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı lazım ge
en dı~er vesık.alarıyl«: 2490 nolu kanununun tarifah çevresinde hazırlayacakla.

h teklif mektuplarını ıhale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
lbımdır. 2Q 2'4 29 3 3447 ( 155'4) 

Arttırma peşin para iledir. Arttıran- bedeli 1788 lira 80 kuruş muvakkat te
dan muhammen kıymetin yüzde 7 hucu- minatı 134 lira 16 kuruştur. Taliplerin 
ğu nisbctinde pey akçası veya milli bir teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
bankanın teminat mektubu aranır. tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 

Taliplerle bu mal hakkında fazla iza- 13/ 7/ 1942 Pazartesi günü saat 16 da en
hat almak isteyenin 42/1180 numaramız- cümene müracaatları. 
da dairemize müracaatları ilan olunur. 2 _ Tepecik Yiğitler ınahallesinde 

(2704) 1143 ncü sokakta 300 metre boyda mev-
cut döşemenin adi kaldırım olarak ta
miri fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
şam;,..mesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 2161 lira 34 ku
ruş muvakkat teminatı 162 lira 10 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel iş bankasına yabrarak makbuzlariy
le ihale tarihi olan 13/7/1942 Pazartesi 
günü saat 16 da encümene müracaat
ları. ' 

tZMtR StCtLl TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4525 

lzmirde Büyük Kardiçah hanuıda 52 
numarada ticaretle iştigal eden Yaşar 
Barışın verdiği tavzih beyannamesi ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4525 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 _ Beyanname. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmt 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Sicil beyannamesi. 
!zmirde Büyük Kardiçalı hanında 52 

numaralı ticaret cvinde (Yaşar Barış) 
unvanı alt1nda tontan manifatura ve 
yPrli dokumalar ticaretiyle iştigal etti
ğim tımit' ticaret sicilinin 4000 numara
sına kayıt ve tescil edilmişti. Bu yerde 
yine aynı unvan altında aynı işime de
vam etmelde beraber ayrıca toptan her 
türlü toprak mahsulleri ve baharat alım 
ve satımı ile de çalışacağımdan kayfiye
tin bu suretle tavzihan tescilini rica Pde
rim. 

lzmirde Kardiçalı hanında 52 numa
rada ticaret eden Yaşar Banş imzası. 
Umumi No. 7923 Hususi No. 12/164 
lşbu sicil beyannamesi altına konıılan 

imzanın sah.ıs ve hüviyeti marJfıım tz. 
mirde BÜyük Kardiralı hanında 52 nu
marada ticaret eden Yaşar Barışın oldu
ğunu tasdik ederim bin dokuz yüz kırk 
iki senesi Haziran ayının yirmi beşinci 
Perşembe günü 25/61942 

T. C. İzmir üçüncü noter vekili Saip 
Erakman resmt mühür ve N. Raif Giray 
imzası. 

Umumi No. 8007 Hususi No. 12/164 
İşbu sicil beyannamesi suretinin daire 

dosyasında saklı 25/6/942 tarih ve 7923 
numaralı aslına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi 
Haziran ay1n1n yirmi yedinci Cumartesi 
günü. 27 /6/ 942 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 27 
Haziran 942 tarih ve fzmir üçüncü noter 
yekili resmi mührü ve Saip Erakman 
ımzası. 3753 (1694) 

[===~s==A=o=i=iC=====<~ 

1 Giirtunca 
GAZİLER CADDESİ No. 212 

Odun ve körnür 
deposu 

TELEFON : 3732 
Müessesemizin yapmış olduğu fennl 

teşkilat sayesinde kışlık ve çamaşır
lık odun ve kömürleri çok kolaylık
la temin olunur. 

S Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve 
§çam odunlariyle madeni kömürler .. s 1 - 6 1650) R:ıec::::::c::cr...,oı:;c:~:~:=:=~s 

-u=r~;ÜfJ~fİ EfJ~-=--.rA-l 

Seniye Pekel 
İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile 

şubesinden diplomalı 
Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa
şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul§ 

R
eder. 
~~==::::~c:cc-::cccccrcc 

3 - Kılıçreis mahallesi 281 sayılı so
kakta 304 ile 319 sayılı sokaklar arasın
da 65 metre boyda yeniden kanaliuısyon 
yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 549 li
ra muvakkat teminatı 41 lira 18 kuruş
tur Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
b.,.;kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 13/7 /1942 Pazartesi günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

4 - Karşıyakada belediyeye ait Kü
çük yamanlar gazinosu, ~azı işl~ri 
müdürlüğündeki şartnamesı veçhile 
15/ 7 / 1942 tarihinden 30/ 4/1944 tarihine 
kadar kiraya verilecektir. Muhammen 
bedeli 985 lira 56 kuruş muvakkat temi
natı 74 liradır. Taliplerin teminatı öğle
den evvel iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ve gazino işletmekte ehliyet
leri olduğuna da.ir İzmir belediye riya
setinden alaeaklan vesika ile ihale tarihi 
olan 13/7 /1942 :?azartesi günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

28, 3. 8, 12 3699 (1641) 

* Belediyemiz varidat servisinde mün-
hal bulunan memuriyetler için müsa
baka ile memur alınacaktır. 

Lise veya orta mektep mezunu olup 
fill askerlik hizmetini yapmış bulurunak 
ve 35 yaşını geçkin olmamak şarttır. Bu 
evsafı haiz olanların e'Vl'akı müsbitele
riyle birlikte imtihan günü olan 
8/7 / 942 tarihine müsadif Çarşaın1:ıae gü
nü saat dokuzda riyaset makamma mü
racaatlan ilan olunur. 3, 4 3796 (1705) 

* .. - Sokak tenvirah tesisatının tamırın-
de kullanılmak üzere 11 kalem muhtelif 
elektrik mahemesi sat1n alınması, maki
ne ve elektrik mühendisliğindeki şartna
mesi ve kesifnamesi veçhile kapalı zarflı 
ksiltmeye ' lronulmuştur. Keşif bedeli 
8585 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 
643 lira 95 kuruştur. lhalesi 19/8/ 942 
Çarşamba günü saat 16,30 dadır. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dalıilinde hazır
lanmış teklif mektupları ilıale günil ad
mi saat 15,30 a kadar encümen riyasetine 
verilir. 3, 13, 23, 17 3797 (1707) 

rı:ıo: = = sALiH~i=== == = 
==s § 

§ Kurşunlu ılıcaları " !l 
~. 
• 

Salihli Kurşunlu kaplıcaları açıl- ~ 
mıştır. Müzmin romatizma, siyatik ~· 
ağrılanndan, kadın ve cilt hastalık- ~ 
lanndan muztarip olanlara son de- I• 
rece şifalıdır. ~ 

Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino- ~, B su mevcuttur. faşe hususunda milş- t< 
§ küHit çekilmez. 1 - 15 (1575) ll 
8;q-..;;.:~~ ..; ·,r.z._;;;r/~..c.'"'/....ıCCr/J/J"'.J.:t.g 
-·---------

MuhasefJeci aranıyor 
İhracat yapan bir müessesede dolgun 

maaşla çalışmak üzere usulü mubaseb<>, 
Fransızca lisanına llşina ve mali kanun
larını bilen muktedir bir mubasebeciY~ 

~ilOCIOiiöİ~.i:ıi:ıiai:)!ii:ıQ;: c:i=cı:ıccc--cı:ıc:cı:ı;;ı:ıc:ıc:Ci:c::ıCi:=Ci:CicCiı:ıCiı:ıcCj5 I ihtiyaç vardır. 
Mufassal tercümeyi hal varakalariyle Tur"utlu bay A. B. Rumuziyle 69 numaralı posta 

~ kutusu adresine mektupla müracaat. 
URGANLI KAPLICA• c1 - 3) H. 3 (1655) 

LARI AÇILDI .. 
Şifası Gülhane hastanesi profesö~ü 8 

doktor Şakir Nusretin raporu ile 8 
sabittir. Teşrif edeceklerin ihtiyaç ve § 
istirahatları temin edilmlştir. § 

Müsteciri RÜSTEM HER B~ Y · ~ 
RAKTAR ve ortağı i! 
EŞREF HÜSEYİN AŞAR ~ 

1-7 Ba.3 ~ 

,c::::c:c::: :::: :cc: ::caccc9 
Acele Satılık Ev h 

Altay malıallesinin Leblebicı soka
ğında kAin iki oda, iki hayat, bir 
mutbah ve içinde suyu ve biraz d& 
bahçesi olan bir ev acele sablıktır .. 
Taliplerin gazetemiz mürettiplerin
den Ziya Karaoğuza müracaatları.. § 
:c::::cc:::c::::cc::c:cc=c:;cı 

SARIFBJ 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Ankara ndyosu Türk. musikisi heyeti kadrosundaki münhallere imtihanla 

ses ve saz ve imtihanda gösterecekleri istidat •e liyakata göre artist namzedi 
ve stai\yerler alınacak ve bu stajiyerler yetiştirilerdt müteak..ip imtilıanlarda 
muvaffak oldulcları takdirde kadroya geçirilmek üzere muayyen bir ücretle 
~tmlacaktu. Bu heyette artist V<"Y• stajiyer olarak çalıfma.k. ist\yenlerin 
temmuzun 15 nci çarşamba günü saat 1 O da Ankara Baıvek.!ilet Matbuat umum 
müdürlüğü radyodifüzyon müdürlüğünden mütehassıs bir jüri heyeti huzurile 
yapılacak imtihana girebilmek. için &§ağıda yazı}, veaaikle en geç 13 temmuz 
19'42 pazarte.!Iİ gününe kadar Anlı:arada Ulus meydanında Koç apartmanın
da matbuat umum müdürlüğüne müracaat ederek kayıt numara.sıru almalan 
lazımdır. Mufaaoal imtihan talimatna.meai Anluırada Ulus meydanında Koç 
apartmanında matbuat umum müdürlüiünden ve fstanbulda belediyede Çcn
berlitat palasta 6 numarada matbuat umum müdürlüğü İstanbul bürosundan 
alınabileceği gibi telgıafla talep vukuunda bu talimatnameler gerek. matbuat 
umum müdürlüğünce gerek Istanbul bürosunca iıteklilere gönderilir. Rad
yonun Türk müziği kısmında atist veya stajer olarak ça.hşmak üzere evvelce 
müracaat etmiı olanların da isteklerini a,ağıda yazılı vesaiki de göndermek 
veya getirmek suretile tekrarlamalan rica olunur. 

Talip olanlardan istenen hususlar §Unlardır: 
1 - DHekçc, bu dilekçede Türk muzik heyetinde hangi hizmetin istendiği 

açıkça bildirilecektir. 
2 - Nufus Hüviyeı: cüzdanı. 
3 - Doğruluk kağıdı. 
4 - Bulaşık hastalığı bulunmadığına ve vazifeain.i muntazaman ifaya 

mani beden ve akıl arıza ve hastalıklan olmadığına dair rapor. 
5 - Hal tercümesi, bu yazıda yakın akrabası, tahsil .. derecesi evvelce 

bulunduğu hizmetler halen ne gibi bir işle me~gul olduğu kısaca yazılacakbr. 
6 - 6X9 boyunda açık. ba~la çıkarılmı~ 6 dane fotoğraf. 
7 - Haklannda malUmat alınabilecek kimseler ve adresleri 

1 3 6 9 3741 (1675) 

~ 

BAHÇELER IÇiN 
Bahçe sulamak için keten bortumlan Yeni Kavaflar çarşısında Şemsi Hald-

kat mağazasında bulursunuz. 30 2 '4 ( 1671) 
~~-"""~""""'""""'"""""""""'""""'""""":::.<:::><:>-<::><:::.<:::><:>-<::><:::.<:::"""'<::><::::.<:::~ 

İzmir Defterdarlığından : 
Zeynel kızı Nuıiyenin Baıduıak ıubeaine borçlanma bedelinden mevcut 18S 

lira 1 O kuruş borcunun tem.ini tahaili zımnında haczedilmi§ olan Birinci Kara
t&§ mahallesinin Halil Rıfat paıa caddeainde kain 623 ada, 11 panel sayıda 
mukayyet 232 eski, 196 numara tailı ve 768 lira kıymeti mukayyedeli evi tah
oili emval !tanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müu.yedeye çıkarıl
mıştır. 

Taliplerin 20/7 /942 pazartesi günü saat 15 tevili.yet idare heyetine müra-
caatları ilin olunur. 28 30 l 2 3669 ( 16'45) 

lzmır Defterdarlığından: 
Musa Kazım Baysay, Rabia Baysay ve Şerefettin Baysaym Bqdurak ıube

sine borçlanma bedelinden mevcut 320 lira borçlannm tem.ini tahaili zımnm.. 
da haczedilmiı olan Birinci Karataı mahallesinin Baynunoğlu sok.ağında k.lin 
62 4 ada, 12 paroel. sayıda mukayyet 3 eok.i, 1 3 numara tajlı ve 1 600 lira lc.,... 
meti mu!tayyedeli evleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gİİD 
müddetle müzayedeye çıltanlmııtır. 

Taliplerin 20/7 /942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müra-
caatlan ilin olunur. 28 30 1 3 3668 ( 1646) 

• Bal~ova 
A~amemnun Ilıcaları açıldı 
Bütün banyo daireleri sıhhi ve ciddi bir surette temizlenmiı ve her türlü 

ihtiyaç ve istirahat temin edilıniıtir. 1 - 4 ( 165 1) 

~cccccccC"...1;2::occ::::ccc:::: cc::::c:::c:::c:::c=c:::c:::ı 

(Kooperatifçilik Kursu) 
IZMIR iNCiR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATiFLER! BIRIJ
(;JNDEN: 
1 - Tarım Satıı Kooperatiflerinde çalııabilecek. elema.nl"-11 yetİ§tirmdt için 

husuai bir kurs açılmıştır. Kurs 1 Temmuz 1942 tarihinde baılayacalc Ve en a.z 
bir ay sürecektir. . 

2 - Kooperatiflerimizin mevcut stajyerlerinden b&§ka aıağıdak.i evsafı ha-
iz olanlar !tursa iıtirak edebilirler: 

a - En az orta mektep mezunu olmak 
b - Bul&Jık h .. talıltlardan. vücut ve alal anzasından salim ol.mıı!t, 
c - Hüsnühal sahibi olmak. 
3 - Talip olanların 6-9 eh' adında 4 kıt'a açık baı1 fotoğraf, hüsnühal p

hadetnameai, eılıhat raporu ve ask.erlik evralciylc birlikte birliğimiz Personel 
ıerviaine müracaatla kaytlaruu yapbrmalan lüzumu ilin olunur. 

4 - Kurstan sonra imtihan yapılacalc ve muv.Jfak olanlara. birer tasdik.na
me verilecektir. Birliğimiz imtihanda muvaffan olanlara vazife vermek. mecbu
riyetinde değildir. Ancak kadro im!tanlarına. göre, münhal vu!tuunda. yapıla
cak tayinlerde bu imtihanda muvaffak. olanların bir tercih halck.ı olacalctır. 

30 1 2 3 3730 (1656) 

--

.~ ODEO 
Lüks Plaklar 

-MUZEYYEN SENA R'ın 

270400 : 

270423 : 

270462 : 

270463 : 

270464 : 

Okumuş olduğıı en seçme eserler : 

LEYLA BİR OZGECAHDIR 
AŞK YOLUNDA BAGRI YANIK 

Leyla ıle Mocnun. filminden 

Beste : Sadettin Kaynak 

YAD ELLER 
ÇOBAN KIZI 

• Kahveci Güzeli Filminden 

• • • • 
Beste : Sadettin Kaynak 

YOLCULUK VAR 
YOLCULUK VAR 

• Harunurreşit Filminden.. 

• • • • 
Beste : Sadettin Kaynak 

BAYRAM GECESİ 
YURr rVRKVSV 

• Harunurreşit Filminden .. 

• • • • 
Beste : Sadettin Kaynak 

Enginde Yavaş yavaş • Barunurreşit filminden 

Derman Kar el>lemez • Barunurreşit filminden 
Beste : Sadettin Kaynak 

Fası! Heyeti : Okuyanlar 

MVZEYYEN SENAR, SALAlfETTİN PINARı 
MUZAFFER GÜLER, NECAri rOKYAY •• 

27M68: 
Hüzam Şarkı • AÇMAM AÇAMAM 
Hiiumı Şarkı • KVŞADE r ALiİM 



-
SAPfFE d 

SiYASi VAZlYEr 
••••••••••••••• iki atf's arasında .. . 

Günün meselesi: * 
Mısır meydan Muharipler 
muharebesini lsveçe zarar 

kim kaz*anacak? veriyor 
Radyo gazetesine göre gunun siyasi 

durumu şöyle görünüyor: Mısır meydan 
muharebesi adı verilebilen büyük mü
cadele dünya efkarını en çok ilgilendi
ren bir olay halinde ilk pl5na gelmiş bu
lunuyor. !ngilizler burada Mihvercilerle 
muharebeyi kabul etmişlerdir. Bu mu
harebenin yalnız Mısırın değil, belki de 
orta şarkın mukad~eratını tayin edeceği 
teslim edilmektedir. Bu itibarla askeri 
harekMın en mühimmi başlamıı; demek
tir. 

Her iki taraf ta muharebelerin gelişimi 
hakkında fazla maHlmat vermiyor; esa
sen harbin başladığı haberini lngiliz!er 
vermişlerdir. Yalnız Berlin radyosu 
Arapça neşriyatında Rommelin her şeyi 
hazırladığını ve ona göre işe giriştiğini 
söylemekle neticede muzaffer olacağını 
bildirmiştir. 

Münekkitler Mihverin sil&h ve motör
lü kuvvetler bakımından üstün olduğu 
ve İngilizlerin de üslerine daha yakın ol
duğunu söylüyorlar. Fakat her iki taraf 
ta çok yorgundu. Berlin radyosu Rom
mel kuvvetlerinin 10 günde 500 kilomet
re ilerlediğini söylemekle yorgunluğun 
dereeesini anlatmak istemiştir. 
sıv ASTOPOLDA ALMAN 
KAYIPLARI 
Sivastopol, düşmüştür, fakat sekiz ay 

dayanmıştır. İngiliz radyosuna göre Al
manlar burasını almak için 100,000 as
ker kaybetmişlerdir. 

Rus cephesindeki diğer hareketler bü
yük Alman taarruzunun başladığını gös
teriyor. Belki de Almanlar henüz en bü
yük hamlelerini yapmış değildirler; fa
kat yıldırım muharebeleri pek büyük bir 
süratle geliştiği için şimdilik Almanlar 
bir şey söyleyemiyorlar. Esasen taarru
zun başlaması da gecikmiştir. Her halde 
yakında mühim gelişmeler görülecektir. 

JAPONYA YAVAŞLADI 
Uçüncü Mihver ortağı japonyanın ha

reket temposu yavaşlamıştır. japonlarca 
gi~ileceği bildirilen dört bilyük taar
ruzdan hiç birisi olmamıştır. Dün japon
yanın Çinle harbe başladığırun beşinci 
yıldönümü idi. japon gazeteleri, bu yıl
dönümü münasebetiyle yardıkları yazı
larda harbin Çung King hükümetinin ta
mamiyle imhasına kadar devam edeceği
ni söylemişlerdir. 

Japonların şimdilik Hindistanı istila 
teşebbüsüne girişmiyecekleri görülüyor. 
Yaptıkları tahriklerin de Hint Liderleri 
tarafından ittiiakla takbih edildiği anla
şılıyor. 

~~~ ...... tt ...... ~~~-

SON ASKER[ VAZIYET 
(Başta rafı l inci Sa.hilede l 

ra dün Elalemeyn hattını yararak Nil 
deltasına doJrnı ilerlemekte olduğunu 
bildirmiştir. Fakat lngilizler henüz hiç 
bir şey söylememiştir. Dün öğleden son
ra neşredilen Kahire tebliği muharebe
lerin şiddetle devam ettiğini bildirmiş 
ve cephede hiç bir değişiklik olmadığını 
uave etmiştir. 

tki tarafın iddiasından hangisinin 
<loğru olduğu bugün gelecek haberler
den anlaşılacaktır. 

İngiliz Generalı Ohinlek muharebeyi 
kaybedecek olursa dar bir sahadan geniş 
ve manevra imkanı daha kolay bir saha
ya çıkacak olan Rommelin Nile ulaşma
sı ihtimali mevcuttur. Nilin doğusunda 
evvelden hazırlanmış tahkimat olup ol
madığı bilinmiyor. Bununla beraber, Nil 
boydan boya tahkim edilmiş olsa da 
uzunlu;:tu 200 kilometreyi aşan bu uıani
in müdafaası pek giiç olacaktır. Alman
ların buradan sonra kanala doğru uzan
ması ihtimali de vardır. Bu sebeple 
meydan muharebesinde kazanmak için 
iki taraf ta son gayretlerini sarfetmekte
dirler. 

Ohinlekin aldığı taze kuvvetlerle Al
manlara karşı koyabileceği sanılıyor. 

ALMAN - RUS HARBt 
Alman - Sovyetler harbine gelince: 

Evvelki sabahtan beri doğu cephe
sinde başlamış olan Alman taarruzu bü
yük bir siddetle devam ediyor. Taarru
zun ağırlık merkezi henüz bilinmiyorsa 
da bunun Moskovanın cenup bölgesinde 
Kurskta ve Kurskun şimal bölgesinde 
olduiiu sanılıyor. 
Almanların bu defa da büyük mikdar

da tank ve hava kuvvetleri kullandıkla
rını Londra bildiriyor. Alman tebliği ha
rekatın ıyı gittiğini bidirmektedir. 
Londra radyosu da Romenee neşriyatın
da Almanların cep yapmağa muvaf
fak olduklarını söylemiştir. 

Sivastopolun sılkiıtu olagan üstü bir 
Alman tcblifü ile bildirilmiştir. Fakat 
miidafiler, şehrin cenup batısında küçük 
bir varım adada muharebelere devam et
mektedirler. 

HARBiN NETiCES1NE DOCRU .. 
Simdi hütUn na.zan dikkat, Mısır ve 

dol!u cephesind•ki muharebelere çekil
mi•tir. Uikin Mısır daha ziyade dikkati 
çekiyor; çünkü buradaki muharebeler 
harbin ncticı.:ısine müessir olacak derece
de mühimdir. 

M'ittefikler Almanyaya karşı abloka 
kurdukları, Mihverin de mukabele ola
rak denizaltılarla karsı abloka tesis ettiqi 
malOmdur. Müttefikler, denizaltı faali
yeti ylizi.indcn vaziyetin vahim olduğunu 
kabul e!mekle berahcr, ~tiden ümitlidir
]f'r. Mihver IIaziran ayı içinde yiiıde 

_,,._ 
İsveç 11apurunu 
Ruslar batırmamıs 
Alman tayyareleri 
is11eç Jııyılarında 
Stokholm, 2 (AA) - İsveç hariciye 

nazırlığının resmen bildird'ğine göre 
son torpillenen İsveç vapuru müna~e
betile İsveç hükümetinin verdiğı nota
ya Sovyet Rusya şifahl bir nota ile ce
vap vermiştir. Bu cevaba göre bahis 
mevzuu vapur Rus denizaltıları tarafın
dan torpillenmemiştir. Ve Rus den;z
altılarına İsveç sularına girmemeleri 
Kati surette emrolunmuş bulunmakta
dır. 

ALMAN TAYYARELERİ 
İSVEÇ ÜZERİNDE 
Stokholm, 2 (A.A) - İki Alman tay

yaresi dün sabah İsveçin cenup kıyısı 
üzerinde uçmuştur. 

~~~-, ...... ~ ...... ~-~-
MISIR HARPLERi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

bizim için elverişlidir. 
Alman tankları. müdafaa hathmızda 

geçici bir gedik açmışlarsa da karşı ta
arruzla tanklar geriye atılmış ve kolla
rımız düşman piyadesine hücum etmiş
lerdir. 

CENUP KESiMiNDE 
Cephenin cenup kesiminde, Katara 

kesiminin timalindeki birliklerimiz Ka
taranın 2 7 kilometre batısında düşman
la muharebeye tutuşmuşlardır. 

HAVA HOCUMLARI 
1 Temmuzda kum fıThnasına rağmen 

avcılaTımız Elalemeyn cephesindeki düş
man biTlik.lcrine ve topluluklarına şid
detli hücumlar yapmışlardır. Hava kuv
vetlerimiz Sidi Barani yaındaki iniş alan· 
!arını bombalamışlardır. 7 düşman tay .. 
yaresi tahrip edilmiş, başkaları da hasa
ra uğratılmışhr. 

Ağır bomba uçaklaTımız dün gece 
hücumlaTına geni$ ölçüde devam etini~ 
lerdir. 

Almanların hava faaliyeti nisieten 
az olmuştur. 

AKDENIZDE 
Bir toTJJil uç.ağımız biT ltalyan tica

ret gemisine iki torpil isabet ettirmiştir. 
Avcılanmız Maltada biT Mesıer Şmit 

109 düşürmü~lerdir. 
Bütün bu hareketleTden beş tayyare

miz üsleTine dönmemiştir. 
ElALEMEYNlN BATISINDA 
Kahire, 2 (A.A) - öğrenildiğine 

göre muharebe Elalemeynin batısında 
olmaktadır. Bu mevkiin doğusunda hiç 
bir düşman yoktur ve hiç bir müsademe 
olmamışbr. 

Elalemeyn muharebelerinin ıöhreti 
pek büyüktür. 

MUHAREBELER PEK ŞiDDETLI 
Kahire, 2 (A.A) - Royter ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: iki tara
fın zırhlı birlık.leri arasında büyük mey
dan muharebesi dün sabahtan evvel 
lokenderiyenin l 30 kilometre batısında 
Elalemeyn çevresinde başlamıştır. Seki
zinci Jngiliz ordusunun tuttuğu müdafaa 
mevzilerinin batısında bütün gün pek 
şiddetli muharebeler olmuştur. Sahil
den, Elalemeyn mevlr.ünin 60 kilometre 
cenubunda KataTa batak.lığının kenarına 
kadar uzayan savaş kıyıya doğru uzanan 
tepeler arasında. dar bir sahada cere
yan etme.k.tedir. 

INGILIZ T ABIYESı 
General Obinlekin tabiyesi Romme

Ün bütün kuvvetlerini bir araya topla
yarak saldırmak planına engel olmaktır. 
Topçu, Rommelin giTebileceği yollaTı 
bütün gün ateşi altında tutmuş, geçme
ğe çalışan mihveT tanklarını ve arabala
rını dövmüştür. 

IKı TARAFIN KAY!Bl 
Müttefik kuvvetleTin kayıpları ağır

dır. 1-~akat mihver kuvvetleri de devam
lı surette hırpalanmış ve büyük kayıplar 
verdirilmiştir. 

İngiliz tayyarelerinin dü!)manın iaşe 
kollaTına hücumu gün batıncaya kadar 
oürdü. Muharebe Afrikada şimdiye ka
dar eşi görülmemiş derecede şiddetle 
cereyan etmiştir. 

Elalemeyn hatları çok taşlık arazi göz 
önünde tutularak kurulmuştur. Ohinle
kin planı bu mevzilerde düşmanın ilk 
hamlede hızını keserek Nil vadisine doğ
ru ilerleyişini durdurmaktır. İngiliz ihti
yatları l&kenderiye .. KahiTe yoluna ka
dar derinlemesine yeTleştiTilmiştir. 

IKI TARAFIN HAVA HOCUMlARl 
Rommelin kafi miktarda uçağı yok

tur. Elde bulunan bütün tayyareleri ka
zandığı stTatejik muvaffakıyeti genişlet
mek için ileTİ çevrelerde kullanmakta
dır. İngiliz hava meydanlaTı ise şimdi 
pek gerilerdedir. Buralarda çok tayyare 
vardır. BunlaT düşmanın ileri ve geri 
mevzileTini arasız bombalamaktadır. 
Elalemeyn ile Katara arasındaki dar bo
ğazdan lngiliz kıtalarının geçmesi tay
yarelerin tesirli Tolünü gösterir. 

Almanların Elgazala ve Birhakemde 
olduğu gibi Elalemeyn İngiliz mevzile
rini yandan çevirmeleri imk8.ruız oldu
ğı gibi 9imdiye kadaT Katara çölü de ge-

88 i denizaltılar tarafından batınlın ş şası planı mucibince Haziran içinde 66 
olmak üzere 840 bin tonilatoluk mütt ,_, gemi yapılmıştır ki bu netice planın 
f:k gemi.si batırıldığını iddi~ ediyorl-r yüzde 73 nün tah•kkuku demektir. Bu 
Buna mukabil Amerika" df'lliz ınşaatı surc•le Müttefıklerin gemi kayıpları ile 
da 7:12 bin ton -itnyu bulmustur. gı mi inş~ ıt nın verim ni5be"'i ": J.-:'-;ı· .. ine 

Günde 3 gemi, yani a\•da 96 grmi in- aşal! yukarı dt>nk gelmektedır. 

YEHI AS'IR .ırEMMVZ CUMA 
~ 11111111111ili11111 IH 1111ili11111111111111111 lllllll ili I 'lE 

s • BiR iDDiA s 
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1 Sovyet uçak- 1 

r~:;:n i!~~~-ı 
§ • • • § 
!tekzıp edılıyor~ 
§ Ruslar bu haberin s 
§ tahriJı maJısadile s 
§ uydurulduğunu § 
§ söylüyorlar § 
§ Moskova, 2 (AA) - Tas ajansı E 
§bildiriyor : Alman ajansı sayısı ba- § 
:: zan 9 ve hazan da 12 olarak gösterı- :: 
§len Rus bomba uçaklarının Türkiye§ 
§topraklarına indiğini b!ldirmiştir. § 
§Tahrik maksadile yayılan bu haber- § 
§ ler uydurmadır. § 

:iu ili ili 11111111111111111111111111111111111111111111111111;:; 

Amerikada bu 
yıl içinde 8 mil
yon tonluk ~e-
mi yapılacak 

---*---
Geçen a31 72J bin ton· 
luJı gemi inşa edildi 
Vatlngton, 2 (AA) - Bahriye en

cümeni 1942 de sekiz milyon tonilato
luk gemi yapılmuını istihdaf eden pla
nın gerçekleşm.,kte olduğunu ve geçen 
ay içinde 721,000 tonilatoluk gemi ya
pıldığını bildirmiştir. 

~~~-...... ~ ...... ~~~-
SOVYETLERE GÖRE 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 
mamıştır. 

sıv ASTOPOLDA 
Moskova, 3 (A.A) - Tas Ajansı Al

man - Rumen kıtaiarının Sivastopolun 
dış müdafaa hattını yardıklarını bildiri
yor. Şimdi muharebeler kalenin kapıla
rında cereyan etmektedir. 

Moskova, 2 (AA) - Almanlar Si
vastopola girnü~leTdir. Şimdi şehjrde 
sokak muhRrebeleri oluyor. 

KURSKTA 
Moskova,.3 (A.A) - Kursk cephe

sinde Almanlann yeni taarruzları püs
kürtülmüştiir. Karşı taarruzlarımız git
tikoe şiddetleniyor. 

Moskova, 3 (A.A) Kr .. neya 
Zvezda gazetesinin cephed ki muhabiri 
şu maHlmatı veriyor: Almanlar dün bu 
çevrede yanlardan ve merkezden hücum 
etmislrrdir. Düsman insan ve nıa1zemece 
ağır kayıplar vermiştir. Ruslar yeni mü
dafaa hattındaki mevzilerini kuvvetlen
diriyor1ar. Almanlar ise ccnahların1 kuv .. 
vetlendirm(!ok ve taarruzlannı gelistir
mek için eepheye yeııi ihtiyatlar getiri
yorlar. 

RUS HA VA HüCUMLARI 
Moskova, 3 (A.A) - Sovyet tebliğine 

ektir: Rus hava kuvvetleri ~O Haziranda 
Almanların 136 tankını, asker ve harp 
malzemesiyle dolu 355 kamyonunu tah
rip veya hasara uğratmıştır. Aynca bir 
tren de tahrip edilmiştir. 

StDDETLt MUHAREBELER 
Kursk istikametinde bütün gün şid

detli tank muharebeleri olmuştur. Düş
manın bir çok tankı tahrip edilmistir. 

Sivastopol kesiminde 20 den fazla ta
arruz yapan Almanlardan 500 kişi öldü
riilmüştür. Diğer bir Sovyet kıtası mit
ralyözlerle 200 Alman öldürmüştür. 

Moskova, 3 (A.A) - Moskova radyo
su bildiriyor: Stornovik uçakları Per
sembe giinü cephenin merkez kesiminde 
bir Alman hava meydanına hücum et
mişlerdir. Yerde bulunan 20 Messerşmit 
ve 20 Yunkers yakılmıştır. Aynı cephe
de hava savaşlarında iki Messe1"jmit ve 
bir Dornier tahrip edilmiştir. 

çilememhı.tir. Daha cenuptan geçmek 
içinı;e Rommel pek çok aıııkeTe ve iaşe 
kollarına muhtaçtır. Halbuki kıtalan beş 
haftadanberi dehşetli yol yürümüştür. 

EVVELA PIY AD ELER ÇARPlŞTI 
Elalemeyn, 2 (AA) - Royter ajan

sının hususi muhabiTi bildiriyor: 
Elalemeyn meydan muharebesinin 

ilk safhalarını piyade çarpışmaları teş
kil etmiştir. Şiddetli topçu düellosun
dan sonTa Elalemeyn İngiliz mevzileTi
nin şimal ucunda piyadeler karşılaşmış· 
hr. Rommelin hücumu, s8.kin geçen bir 
geceden sonra, tekraT başlamıştır. İn~i
lizler denizle KataTa çölü arasında bir 
geciktirme savaşı yapıyorlar. Almanla
rın kayı,plaTı ağırmış. 

Salı günü, Yeni Zelanda ve Kanada 
birliklerinin desteklediği İngiliz tankla
rı lta1yan tanklarını tahrip etmişlerdir. 
Bu aırada Alman zırhlı unsuTları Elale
mcynin cenup kanadına atılıyoT ve pi
yade yürüşe hazırlanıyordu. 19 ncu Al
man alayının hücumları püskürtülmüş-
tür. Boston bomba uçaklarımız düşma
nın ileri mevzilerine hücum etmişlerdir. 
AvcılaTımız Messer Şrnitleri püskürt
müşlerdir. 

* Mihvere göre Elale· 
meyn me11zii yarıldı 
Berlin, 2 (A.A) _ Resınl tebliğ: Mı-

sırda kıtalarımız çetin savaşlardan sonra 
Elalemcyn mevziini yarmıştır. Bozulan 
İngiliz kuvvetleri Nil delta.sına doğru çe
kiliyor. 

Roma, 2 (A.A) - Bugünkü tebliğ: 
Alman ve ltalyan kıtalarının Elale'!leyn
ni hücumla aldığı bildiriliyor. 

"Malta" ya yardım 
---*·---

An .. erikan . " 
t 1 

• enı malı kararlar verildi 
ayyare erı 

''Malta da Devlet borçları tasdik 
-*-'' çekle ödenebilecek Bir uçaJı gemisi 

müteaddit seferlerinin 
her birisinde 84 
uçaJı getirdi 
Vaşington, 2 (AA) - Amerika bah-

riye nazırlığı neşrettiği bir tebliğde Mal
ta kalesinin müdafaasında İng!lizlere 
yardım etmek üzere son zamanlarda 
Akdenizden geçilerek Maltaya Ameri
kan tayyareleri gönderildiğini bildir
mektedir. Bu nakliyat bir Amerikan 
tayyare gemisile Amerika harp gemile
rinin himaye ettikleri bir kafile halinde 
yapılmıştır. 

Nevyork, 2 (A.A) - Maltaya tayya
re götüren Amerikan uçak gemisi her 
defada 84 uçak nakletmiştir. Bu geminin 
müteaddit seferler yaptığı malumdur. 
Fakat hakiki sefer adedi bildirilmemek
tedir. 
---~, ....... ~ ...... ----
MÜZAKERELER BiTTi 

(Baştarah 1 inci Sahilede} 

ÇöRÇtLIN BEYANATI 
Demeçte bulunmak üzere ayağa kal

kan Çörçil bir alkış tufanile karşıla~ış
tıT. lngiliz başvekili nutkunda lngiliz 
parlamentosunun siyasi olgunluğa ve 
hürriyetine hayranlığını bildirmiş. ciha
nın hiç bir yerinde hu hürriyete rastla .. 
namıyacatını da ilB.ve ettikten aonra Llb-
ya harekatı hakkında demiştir ki: 

cLibyadaki mağHl.biyetten bir gece 
evvel Başkumandan Ohinlekten itimat 
verici haberler aldığım halde, iki giin 
sonra Ruzveltin dairesine gireceğim sı
rada Tobrukun diiştüğü haberini alınca 
hayretten dondum, kaldım. Amerikanın 
yalnız iyi giinler değil, kara ırünler dos
tu olduğunu bir defa daha tekrarlamak 
isterim. 

Ben neticeden ümidimi "kaybetmedim. 
LtBYADA İKİ TARAFIN 
KUVVET! 
Libyada harekete girdiğimiz zaman 

bizim 100.00'1 a.'kerimiz olduğu halde 
Rommelin 90,000 askeri vardı ve bunun 
50.000 kadarı Almandı. Tank ü•tünlüğü 
de beşe yedi idi; top bakımından aynı 
durumda idik: hava üstiinlliğümüz bu
gÜn oldu;.!u gibi bizif,.. idi. Birhakemde 
ma!llOp olduğumu7. gUnUn sabahı h'-rbc 
300 tankla girdik, aksam ancak 70 tank
la cıktık. Filvaki dü~an da zayiata uğ
radı. Su dakikada durumun nasıl oldu
ğunu hilmiyonım: fakat hakikat budur. 
Şimdi size soranın: Harb:n merke7.

den idaresinin bıına ne gibi bir te~iri o1-
mustur? Şunu da hab,..r vereyim ki har
bin henüz netice•i alınnuş değildir. 

ORTA SARKTAK! 
tNG!LlZ KUVVETLER! 
Bu!"iin orta şınkta 9 5 O, 000 aokeri

miz, 4500 tankımız, 6000 uçağımız. 500, 
topumuz, 50.000 makineli tüfeğimiz, 
100.000 motörlü arabamız vardır. 

2000 tank da Rusyaya gönderilmiştir. 
RUS MUKAVEMETt 
Çörçil. Alman sanayi m.-rkezlerine 

yapılan bava hücumlannın Ruslann yü
künü hafiflettiğini sö:vlemis ve hareket
lere itimat lazım geldiğini, harbin kısa 
süreceğini hiç bir zaman vadetmediğini, 
harbin neticesine olan itimadını hiç bir 
zaman kaybetmediğini ve Ruslara med
yun bulunduğunu, Rus mukavemetinin 
Hitleri şaşırttıihnı ve sa5ırtmağa devam 
edeceğini de söylemi•tir. 

YENi KWVETLER 
B. Çörçil bundan sonra şöyle demiş

tir: 
•- B~zt askeri krtalaT yola ç:&anlm11 

olup bunlann Umit bumunu geçmiş ol
duğunu da haber verebilirim.> 

:tTtMAT MESELESİ 
Şimdi meclise dü•en vazife ya hükü

meti olduğu gibi muhafa7a etmek veya 
def'i!".tirmPktir. Meclis isterse bunun 
hakkında karar ver.-bilecektir. Gerek 
şahsıma ve gerek hükümetime karşı is
tisnai muamele isternivorum. Beni iste
mezseniz. hiç bir vicdan azabı duyma
dan ayrılınm.> 

LORDLAR KAMARASINDA 
Londra, 2 (A.A) - Dün Lordlar Ka

marasında harp durumu tetkik edilmiş
tir. Lord Biverburk demiştir ki: 

« - Libyada harp malzemPmizin nok
san oldu~unu zannetmiyorum. Tered
dütsüz söylenebilir ki orada Alman ve 
ttalyan kıtalannkindcn daha fazla tan
kımız vardı. Simdi anlıyoruz ki çıkan 
tanklann zı~hlarını daha kaim ve top
larını daha büyük yapsaydık iyi eder
dik. Bu isi daima mütehassıslara bırak
mak iyi olmaz. Çünkü mütehassıslar dai
ma an1amıaz1ık ha1indedirler. 

Basvekil bu işte hatalı karar vcrmis
tir. Kendisiyle memleket arasında biri
sine ihtiyaç vardır. Böyle bir adam, un
vanı ne olursa olsun, ihtil5.flı unsurların 
basına getirilmeli, kat1i söz onun olma
lıdır.> 

Lord Biverburk Rusyaya tank ııön
derilmesinin Libya durumunu zayıflat
tığını reddetmiş ve Başvekilin Milli Mü
dafaa Nazırı olmama.ı teklifine itiraz 
etmWir. 

LORD AŞORUN SÖZLER! 
Lord Amr dn demiştir ki: 
c - Harp sahalarında hatalar islen

mi~tir. Uç yıl savaştan sonra hali\ dü~
manınkinden daha aşağı tank ve toplar
la cihazlanmış bulunuyoruz.> 

7'ürJı parasının Jııymetini Jıoruma haJıJıında 
Jıararname31e ihracat h aJıJıında ilii11eler yapıl 
Ankara, 2 ( Telefonla ) - Maliye ve

kaleti tarafından verilen bir kararla 
na.kit yerine kullanılabilecek tasdikli çek 
usulü ihdas edilmektedir. Tasdikli çek 
kullanılmasına ağustostan it'baren baş
lanacaktır. Vekalet vergi mükelleflerine 
borçlarını ödemek hususunda bir ko
laylık olmak üzere bu usulü koymakta
dır. Bu çekler vergi borçlarında oldu;:tu 
gibi diğer devlet alacaklannda da nakit 
yerine kabul olunacaktır. KaTşılığı mev-

cut bulunduğu muhatap bankalarca tas
di edilmedikçe bu çekler kabul edilnı.i
yecektir. Devlet sermayesile kurulmuş 
müesseselerin, mülhak bütçeli idareleıle 
hususi idare ve belediyelerin verecek
leri çekler, karşılığı mevcut bulunduğu 
muhatap bankalarca tasdik edilmeksi
zin kabul olunacaktır. Mal sandıkları
nın birbirlerine ve tahsil subelerıne, şu
belerin de keza birbirleri namlarına yap
mağa mezun oldukları tahsilat için borç
lu mükellefler tarafından çek tanzim 
edildiği takdirde kabul olunacaktır. 
Çekler verildiği gün nakit olarak alın-

işlerin çabuk 

mı, sayılarak borç 
cektir. 

ödenmiş added · 

TÜRK PARASININ KORUNMASl 
Ankara, 2 ( Telefonla ) - Türk par 

sının kıymetini koruma hakkındaki 
numaralı kararnameye ek bir karar 
zırlandı ve bugün (dün) meriyete 
nuldu. Buna göre : 

1 - Türkiyeden ihraç edilecek mall 
ra ait vesikaların ihracatın yapıldığı 
rihten itibaren azami sekiz gün zarfın 
bedeli tahsil edilmek üzere Türkiye 
bir bankaya tevdii mecburidir. 

2 - Sözü geçen vesaiki alan bankal 
bu vesaiki tevdi ett;kleri hariçteki 
kaların isimlerile vesaik.in balig oldu 
miktan, Türkiyedeki ihracatçının ve 
riçteki ithalat<;ının isimlerini, ihracatı 
serbest dövizle mi, klearing yolile 
veya hususi takas yolile mi yapıldı· 
ııösterir cedveller hazırlayıp b 
her ayın onuncu yirminci ve sonuncu ~ 
nü veya bu tarihleTi takip eden aza 
ilci iş günü içinde Merkez bankasının e 
yakın şubesine gönderecekleTdir. 

görülmesi için 

Vekalet vilayetlere teb 
ligatta bulundu 

Yeni emre göre hiç bir yurttaşın işi hiilıüm 
dairelerinde sürüncemede bıralıılmıyacaJı 

Ankara, 2 (Telefonla) - Dahiliye derece dikkat edilmesini. bu kararlann 
vekileti, vilS.yet idaresi kanununun ka- gecikmesinde mesuiyetleri görülecek 
za idare hcyetleTİnin çalı,malarına te- memurlaTın ıiddetle cezalandırılacağım 
mas eden hükiımlerinin çok itina edile- bildirmiştir. Bilhasm mütekaitlere, ma .. 
rek yerine getirilmesi hususunda bütün llıllere ve bunların dul ve yetimlerine 
valiliklere yeniden tebligatta bulun- taalluk eden her türlü işlerin en kıSll za• 
muştur. Vek8.let; netice1endirilmesı ka- manda netice1endiTilmesi ve umumiyet• 
za idare heyetlerinin idari, istiJari veya le hiç bir yurttaı işinin hükümet daire-o 
kazai kaTarlanna bağlı olan meselelerin sinde sürüncemede kalmaması lüzumu 
bir an evvel hal cdilmC3i huwsundn son katiyetle emrolunmuıtur. 

c;::,.<;::><::>~~,.ç:,.<:::,.<:>.<:>";::..<::~;,-y;:><:>";,-y;:><:>ÇY.~ 

Hüküoıetçe 

ler ve 
el konulan madde .. 
damga • 

resmı 

Ankara, 2 ( Telefonla ) - Hükiim~;çe ~] !<oı:ıul~ maddelerin satın alınması: 
na dair tahakkuk ve tediye evrakına bınde iki nısbetınde damga pulu yap~tınl 
ma!'ı kararlaştırılmıştır. 

Ankara da tenis turnovası 
o Maruf flıi Alman tenisçisi de iştiraJı ediyor 
" Ankara, :Z (Hususi) - Ankara ku- gelmiştir. . . . 
pası tenis tumovasına bugün (dün) baş- .. Almanyanıı;ı maruf tenısçilerınden 
lanmı~hr. Bu seneki tumova. geçen se- ikısı d~ ge_lmı~.' ~.u .. ıuretle tumovanın 
nekileTle kıyas edilmiyecek derecede ehemmıyeti busbutun artmJ.ttır. 
mühimdir. Çünkü yerli ve ecnebi tenis- Mlis&.bakalar. Pazar akşamına kadar 
çilerin hemen hemen hepsi de Ankaraya devam edecektır. 

"""'"""'""'y:;,~"'"'o<:><:Y<Y<:><;:,.<;:"'-"..,....'"""""'""""""""""::Y'""'"""y:;,""""""o<:>""""""' 
Kömür istilısalcitı için 2 

milyon lira ayrıldı 
Ankara. 2 (Telefonla) - Maden 

kömürü fiyatlannı düzenlemek üzere 
Ereğli kömürleri işletmesine iki milyon 
lira verilmesi koordinasyon heyetince 
kararlaştırılmıştır. 

---o---
Yunanistana yardım 

işleri 
Ankara, 2 (Telefonla) - Dumlupı

nar vapuru Yunanistana yaTdım için ba
zı gıda maddeleri götürmek ÜzeTe önü
müzdeki günlerde İ•tanbuldan hareket 
edecektir. Dumlupııı.ar vapuriyle hu ~e
fer üzüm, incİT, zeytin ve bir miktar fa
sulye de gönderilmektedir. 

---o ...... --
Adli tebligat halılıında 

yeni Jıararlar 
Ankara, 2 (Telefonla) Adli evrakın 

posta. telgraf ve telefon teşkilatı vası
ta.siyle tebliğine dair olan nizetmname· 
nin bazı maddeleri değiştiTilmişt.ir. 

AmeriJıada Japonlara 
dilılıat ediliyor 
San F ransisko, 2 (AA) - Kalifor

niyarun 40 kilometre doğusundaki saha~ 
nın 9 - 13 temmuz arasında Japonlar~ 
dan boşaltılması kararlaştırılmıştır. 

13 Temmuzdan sonTa Alaskaya gi~ 
dip gelme askeTİ makamların sıkı kon
trolüne tabi olacaktıT. 

l ı:'gfll~:d':--;r;-.ı:--:-.#.~ 
~ bir intihapta ~ 
§ hüJıümet lıazandı 8 
§ Londra, 2 (AA) - Vindsor in-1 

N tihap bölgesinde tamamlayıcı inti
§ hapta hükümet namzedi kazanmış
S tır. ı:• 
" ::rJ.ocr..r..r.r/.7".r..r.r..&r....o:o"'..C::: :ccr...:xıı 

Bosna c:i11arında 
çarp~malar . . .. 
Zağrcp, 3 (AA) - Hırvatistan hüku-

meti reisi Panveliç salı gününden beri 
Bosna civarında bulunmakta ve çeteler
le yapılan hareketlere nezaret etmek
tedir. 

--...... o---
Yeni Fransız sefiri 

geliyor 
Paris, 2 (AA) - Franoanın yeni 

Türkiye sefiri Mösyö Gaaton Berjed 
dün akşam yeni vazifesine mütevecci-
hen yola çıkmıştır. 

---o---
600 Fin denizcisi ingi· 
liz göz hapsi altında 
Stokholm, 2 (A.A) - 600 Fin deniz-

cisi aylardan beri İngiltere ile İrlanda 
arasındaki Mau ada•ında göz altındadır
lar. İngilizler önce bunlara İngiliz tica
ret filosunda çalışmalarını teklif etmiş
lerdi. F'n denizcileri bu teklifi reddet
mişlerdir. 

--...... 0 ...... --

Şama beyannameler 
atıldı, Hayfa ha11a 
nüc:umuna uğradı 
Berlin, 2 (A.A) - Alman uçakları 

dün Sama beyannameler atmı~ır. 
Hayfa, 2 (A.A) - Düşman hava kuv

vetleri haftalarca süren bir sükU.ttan 
sonra salı günü görünmü~tür. Uçaksa
var !arımız bunları müessir bir şekilde 
karşılamıştır. 

---0 ....... --
Ruzvelt Hollanda fıra· 
li~esini ziyaret e"i 
Vaşington, 2 (A.A) - Beyaz saray• 

dan bJdirildiğine göre cumhur reisi 
Ruzvelt Hollanda krali~~si Vilhcl'UlI".a 
ile veliaht prenses J ülyanayı yazlık ika
metgô.hlarında :ziyaret etmiştir. 


