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Düşmanın burada işi ne id ? 
Bu ü~ Memllllı aslıerl Os manJı 0J1dusumm geri· 

sinde ne arıyorl GPdı aealıa?-
Meınlukı rın bu muharebeyi de kay- lerden uzakla mak istiyorlardı. Bunun 

betmeleri ve Suriye, Arabistanla bera- için tepenin altındaki a açlık bir yolda 
b r biltUn M ır kıtasının Yavuz Sultan büyı.ik bir ihtiyatla ilerlıyorlar ve bi im
Se ımın el ne eçmesi Allahın ezeli ira- kilere kend rıni g&termemek için 
d · h .. k .. nd n olınalı ki Tomanbay, l!dam boyu yetişecek kadar uzamış 
ku da ett · ordusunun bu kadar ce- olan oUarı J>('r alarak yürUyorlardı. 
saret e çarpı masına ve hakikaten kalı- Ben en ke.st rme yoldan giderek bir
ram n ık nümuneleri göstermesine rağ- den bıre memlilklerin karşısına çıkıver
m n sonunda ma lub"yetin müth~ acı- dım. tık yapt ~ ım iş çar çabuk yere diz 
sını tat k n kendısini kurtaramamış- çökmek ve nısan aldıktan sonra yaklı
tı . ğım kavla tabancamı he~n ate leınek 

B n bunu o uçuk tepenin üz rinde olmuştu. Müthiş gürültüsüyle bo luğu 
durd ~ m yerd n bütiln vuzuhile farke- yırtan bir sada duyuldu ... 
d 'yortlum. Şımd' muharebe artık en son Tabancamın namlısından fırlayan kur
s fha_,ına g'rmi bulunuyordu. Memluk- şun _yanılmaz bir isabetle giderek ilk ni
ler h la dövüşü~ orlardı. Fakat onların şanl dığım memlülc a kerinin gö!hiil
artık bütün zafer üm'tlerini kaybettik- ne saplanmıştı. Yaralı düşman askeri 
lerın· ve ancak ölüme kavuşmak emelı- yıldırımla vun.ılmuş gibi ansızın yere 
le d ü tilki rini ö terdikleri çılyınca yu\'arlandı. 
ce aretleri k&fi b"r vuzuhla bana anlatı- Fakat geride iki adam daha kalmıştı. 
yordu... Bu dakikada benim için bunlan da tepe. 

Tepeden aşaiıya inmek için tekrar yü- !emek jcap cdjyordu._ 
rüme ~ e koyuldum. Bu sırada pek yakın- Kendimi tehlikede görmekten müte
d n gelen bazı sesler duydum. Yeniden vellit bir hey can şimdi benim kuvveti-
durdum ve balchm. mi iki misJi arttırmış bulunuyordu ... 

Beaden bir kaç yüs adım ötede üç Tabancayı tekrar kullanmak benim 
memlilk askeri gördilm. Bunlar atlı de- için imkflnsızdı. Bu sebeple belimdeki 
ğil, ıııiyade Jdi ve içlerinden birisi elinde kılıca el atbm ve bir solukta sıçradım, 
askeri hir bayrak ta§l1ordu. ayakta duran ikinci memlük askeri-

Ben dağdan henila iıunemif bir vazi- nin üzerine ansızın hücum E!'ttim ... 
yette, yüksek blr sırtın ilzerinde bulun- Tutulduğu şaşkınlıktan kurtulmağa 
duğum iç.in bu adamlan, adeta yanı ba- muvaffak olamadıiı için kendisinJ m0-
şım4ia tlun13'orlarmış gibi pek ~kından dafaa etmeie vakit bulamıyan bu ikin
olarak ıöriiyordum. Onlar ı. çukurdlı ci düşman askerini de ye:-e sermeğe mu
buluaiuldan cihetle beni fark edemi- vaffak olmuştum ... 
yorlanlı... Fakat UçUncü adamla ujraşmak be-

Bualar Osmanlı ordusunun. gerisine nim için gayet çetin ve tehlikeli bir şekil 
d:: .. -.....ıı.. acaba - --' mu_._.... o1mn-. almıştı! Bu sonuncu memlük askeri ken-
~ _.. ·~ ~ disinden evvel iki adamla nC'hos:lc:tığtm sı-

lardı? Sakın ben yanılmış olmıyayım?.. -·-v 
Belki de bunlar benim tabmtniıne aylcı- rada vak.it h:ıanmlf bulunuyordu ... Bu 
rı olarak memlllk askerleri ohmyıp y~ sayede silAhmı hazırlamak imkanını 
n'çeriye memup yoldaflardan ibaret bu- bulmuştu ... 
lunuyorlardı?.. Aramızda cereyan eden uzun ve çetin 

bir çarpışmadan sonra bu adamı da mUt-
Fakat hayır!.. Bizim orduda onlann hiş bir kılınç darbesiyle başından yara

giydıklerl gibi ilniforma yoktu! Ben hiç ladım. Nihayet o da ötekiler gibi yere 
yanılmış degildlm. lşte bunlarm mem- d ildi 
l "k k 1 ld k be evr ··· u as er eri o uğu apaçı 1ll oluyor- Ben şimdi kat'i neticeyi elde etmiş 

duit mlUklerden b"rinin lind bul bulunuyordum! Fakat bu zafer bana çok 
bayr:p dikkat e~. e e unan ~lıya mal olmU§tu. Çünkil ben de 

Aman Yarabbi! .. I>emal aeçmi§tim ki ~den ağır bir surette yaralanmış-
bu Yeniçeri ortalarına alt bir sancaktı!.. ··· BITMD>l 
'Ozerillde çifte b1mçtan ibaret bir fekJl - -
görüa~ Ben beyrakluı tamdıtım 
için 1"mun kırk altmeı ona,. alt bulun- ZABIT.ADA 
Öuğunu anlmuk+.a ~ •~...ı- .., __ ... 

Bir Yen.igeri ortasmm tlmsa1l demek -.r---- •--Jll"'• 
olan 'ft deleri bOttJn kıymetlerden b- Bayındırda fırına Topal Mmtafa ile 
tün tutula bu nwıevt ,.clJ8'n acaba itfaiye erlerinden Abdi ollu Necdet, 
memlOkler nuıl ellerine aeçirmiflerdi?. kavga ettikleri İsmail ollu Huanı bt-

Belki de bu düpnan askerleri bir fal'· çakla bnwıdul yaralıyarü tildilrmUş
pışma sırumda kırk altmcı ortamJi baY- lerdir. Her iki suçlu da tevkif edil:ml§
rakdannı Qdörerek bu .,,,.., onun tir 
elinden almaia muvaffak ohnut bulu- - Ped ,,,,. lıasa 
nuyadardı. 

Artık benim için. ı,. brqmak umanı Kuşadumda Selçuk nahiyesinde kur-
•elmiftl.. qer Yen.içeriler için bir· na- celamakta olduiu çiftesine Olteş aldıran 
mus w pnf tlmsall o1an bu baynlJ Halil Yılmaz. karp tarafında oturan Uç 
memllkJerin elinden istirdat edebllinem yapada Bedriye isminde bir kızcağw 
ord~ brp 90lc btıyilk ve linemli bir afır surette yaralamıştır. 
hizmet l'Öl'IDÜf sayı)aıealctım! Binaen- Yaralı kız şehrim!z memleket has 
aleyh ben o dakikada birden bire karar tanesine getirilmiştir. 
v~nlim: Ya bu hayratı memlnklerin Hapishaneye esrar 
elind• geriye alacaktım, yahutta bu 
uğurda kendbnl feda edecelcthn!. Esasen solnnalı lsterfıen 
ölilmü gözüme ahmt bulunuyordum. Ali oğlu Mehmet Nuri adında hirisi 
Kavgada şehit olmak benim için bir ni- ceza evinde katilden mahldbn Mehmet 
met sayılırdı! ismlnde birisine yumurta içinde bl.r 

Birden bire verdiğim bu karardan mikdar esrar göndermek isterken tutul
sonra tepenin Uzerinden kendimi apğı· muştur. 
ya dolru koyuverdim. o dakikada ba- SEFBRJRISARDA 
yırdan adeta bir çığ parçası gibi yuvar- BJR ._AUQJU 
lanmağa başlaınııtım. önüme rastlayan & · n n 

Seferihisarda Mehmet oğlu Ömerin 
evinden yangın çıkmış, halkın gayretiy
le söndilrillmüştilr. 

engelleri çiğneyerek bir solukta düzlüğe 
hmeğe muvaffak olmuştum. 

Memlükler benim üzerlerine doğru 
geld'-imi hiç fark etmem~ gibi görünü
yorlardı. Onlar şüphesiz bu tehlikeli yer-

Yangının sebebi hakkında tahkikat 
yapılmağa başlanmıştır. 
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evlet satın al
maları ve mü

teahhitler 
- --+- --

Mütecıltldtler lehJnde 
yeni IJil' talıan llillıüm· 

ıer Jıonuldu.. 
Auunt salış fiyatlan tesbit olunan 

madd lerin devletçe müteahhitlerden 
satın alma m uamelesi hakkında Ticaret 
'\i el ti a ak darlara bir teb?ığ gönder
m "stir. 

Buna göre fıyatları tesbit edilmiş olan 
maddeler için resmi d ireler tarafından 
nçılan eksiltmelere t alip çıkmadığı anla· 
şılmaktadır. Fevkalade hallerm devamı 
müddetine münhasır kalmak üzere fi
~atlan hükUm tçe te bit olunan madde
lerin devlet dnire]er tarafından muba· 
ya nda u esaslar dairesinde muamele 
yapılınası lüzumlu görUlmüştür: 

1 - HiıkUmetçe te bit olunan fiyat 
fevkinde mal sablması yasak ve cezayı 
milste'Wm bulundui',ruııdan devlet daire
lerince mubayaa edilecek her hangi hır 
maddenin i::, atı salahiyetli makamlar 
tarafından tcsbit edilmiş ise bu fiyatın 
muhammen bedel olarak k;abul edilıne· 
si iktiza eder. 

Hiikümelc;c fiyatların tesb.tinde bu 
malların teslimi meşrut mahalle kadar 
nakliye masraflarının, çuval ve teneke 
gibi kapların bedellerinin ilavesi sur;,. .. 
tiyle yeni bir muhammen bedel tayin 
ed!lmesi ve mazbataca tayin edilmiş fi
yatla nakliye ücreti ve kap bedelinin ay· 
rı ayrı gösterilınesi icap eder. 

2 - Taliplerin rağbetini celp etmek 
için vergilerle damga resminin ve teah
hüdün ifasından mütevellit sair masraf· 
ların tevsik edilmek şartiyle Akit idare 
tarafından müteahhide ayrıca ödeteceği· 
nin hazırl~cak şartnameler~ ve yap>
lacak ilinlara derci muktazidir. Bu su
retle müteahhitler kanunen vermete 
mecbur olduklan vergi ve resimleri ve 
yapacakları mukavele teminat mektubu 
teslim ve muayene masraflannı yim9 
kendileri ödiyeccklerdir. Fakat alına· 
cak malın satış fiyatına :ı:ammedilınek 
suretiyle teahhilt bedelinin masraf kay
dedildiği tahsisat idare tarafınoan müte
ahhitlere tediye edilecektir. 

3 - Ne hükümetçe el konulmuş ve 
ne de fiyatları sallhiyetli makamlar ta
rafından tesb!t edilmiş olmayıp fevkall
de hallerin çıkmasından evvelki şekilde 
serbest bulunan maddelerin devlet dal
releri tarafından mubayaasında muhaın· 
men bedel tesbit edilecek ve bu madde· 
lere göre satın alma muamelesi yapıla
cak ve bllClınum vergi resim ve masraf
lar şimdiye kadar olduğu gibi yine mü
teahhitlere ait olacaktır. 

4 - Bu tebliğin alınmasından evvel 
akdedilmiş olan mukavelelere milsteni· 
den ifa edilmesi lazım gelen teahhütle
rin evvelce tesbit edilmiş olan şartlann
da her hangi bir değişiklik yapılmıya
caktır. 

MUAMELE VERGİSi 
Azalan maddeler 
Muamele vergisi kanununun 21 inci 

maddesine söre bazı mamalittan yap1-
lacak tezilat liateainin E grubunun sonu
na .of2 numara ile Kohe Kapsülü illYe 
edilmi§ ve tenzllit nlabeti yüzde 68 ola
rak te9hit edi!miftir. Yine ayni listenin 
F / 1 grubunun 8 nwnara.suıa «katlana
rak bükulen yün iplikleri> ili.ve olun
muş ve tenzil;t derecesi yüzde 76 ola
rak. tayin edilmiştir. 

O-O•----
t'aş lıömiirü fiyatları· 
nın tanzimi için 
Taş kömürü dahili fiyatlarının tan

zimi için milli korunma kanunun 27 inci 
maddesine istinaden ziraat bankasında
ki fonlardan iki milyon liranın Ereğli 
kömür işletme müessesesine verilmesi 
Heyeti Vekilicc kararlaıtmlmııtır. 

EVVELKİGECEKj 
Gezinti ue Eğlence 
izmir halkcvi sosyal yardım komite

si tarafından tertip edilen vapur ge· 
zintisi evvelki gece yapılmlf. Inciraltı 
plaj gazinosunda hazırlanan eğlencele
rin de inzimamiylc bu gezinti çok güzel 
omu,rur. 

ASKERLİK DERSi 
Olıutanıarın ücreti 
Yüksek okullarla liMı ve orta okullar

da ve muadillerinde askerlik deni oku
tan subay öiretmenlere saat başına 150 
kurut ücret verilmesi maarif vekaletince 
kararlafbrılmıttır. 

Sani lpefı fabrDıala· 
rının DePglsL 
3260 aayıh kanun mucibince verıi 

tenzilltmda istifade eden suni ipek 
fabrikalannm elektrik lcilo"Yabnc:lan ... 
at baıına O, 2 4 kuruş iati.hli.k versiai 
ödemelerine iktisat vekaletinin teklifi 
üzerine heyeti velcilece karar verilmiftir. 

Jlmdsa flastaneslnln 
ÇaJqmaJan.. 
Manisa. S (Hususi) - Mora Şinaaı 

hastahanesi kurulduiu 933 yılmdanberi 
70 bin hutayı ayakta, S binini de luısta
nede yatırmak suretiyle tedavi etmlftir. 
3 bin kiıiye de ameliyat yapalmıftır. 

Halen hutane 40 yataklı olarak ça• 
lıtmalarına devam etmektedir. 

Parti genel sek rt~teı·inio tetkikleri 

B. Memduh Şevket Esen-
•• 

dal dün "Odemiş,, e gitti 
Genel selıreterin Karşıy alıa Hallleufndelıl tet· 

lıilıleri • İzmir Hallı euı genJşletUecefı .. 
Cümhuriyet Halk partisi genel sek

reteri B. Memduh Şevket Esendal dün 
saat 13 te Karşıyaka Halkevini ziyar t 
ederek bütün paıii mensuplariyle has
bihallerde bulunmuş, Halkevinin teşki
H\tını teftiş etmiş ve neticeden memnun 
kalmıştır. 

Halkevinde gördüğü her türlü ihtiya
catı temin edeceğini de vadeylemiştir. 

Halkevinde açılmış olan biçki ve Dı
kiş sergis:ni de ziyaret ederek teşhir 
edılen esya ve el işlerinde görülen bedti 
zevk) ve incelikleri takdirle yurdun 
müdiresi bayan Makbuleye t::şekkürle
rini b:Idirmistir. 

HALKEVİ GENİŞLETİLECEK 
B. Memduh Şevket ~endalm evvel~ 

giln İzmir Halkevini ziyareti esnasında 
Halkevi binasının ihtiyaca layıkiyle ce-
,·ap vermediği mevzuubahis edilıniştı . 
Memnuniyetle haber aldığımıza göre 
Parti genel sekreteri Halkevinin tevsü 
için binaya bazı ilfıveler yapılınasını 
münasip görmilştilr. 

Bu hususta tetkiklere g!rişilerek bir 
keşif projesi hazırlanacak ve parti ge
nel sekreterliğine gönderilecektir. 

GENEL SEKRETER ÖDEMİŞTE 

B. Memduh Şevket Esendal dün ak
şam saat 17 de Ödemişe hareket etmiş
tir. Bugün Ödemi§te tetkikattu buluna
cak, avdette Tireye de uğnyacaktır. 

Belediyelerin ihtiyacı 

Teknik kadrolar nasıl 
doldurulabilir? 

Bir fıuına telııdlı elemanları lllr lıaç lleledlye or· 
talılanla lıallanaltlllP .. Bu lausasta lleled lyeler 
INlnlıcuının yaııdıında llulunma.sını da lılr .,.. 

zlfe llallne getlrmelı ldzand• 
Yaan: NAF1 DEMtRKAYA 

Belediyelerin kendilerinden bekle- betli olur. 

( Bnc;fnrah l 1ncı Sahife-d 

mihver limanlarından biri arasında 
rulacak deniz ırtıbatı mihverin muk 
met deresesıni artırabilir. Netekim 
ponya ile Almanya arasında yapıla 
söylenen işbirliğinin hedefi de a 
bu suretle tahakkuk edebilir. 

Müttefiklere gelince, onlar uzun 
kitler zamamn siperinde oturdular, 
randırma harbinin kendilerine vere 
zafer hediyesini bekledıler. Fakat 
oldukça tehlikeli neticeler verdi. N 
yet bugünkü manzara meydana 
Mihver devletleri bir mukavemet ha 
ni göze almaya baıladıklan andan 
baren Anglosakson memleketlerinde 
tık z manın aıperınde.n çıkarak caür 
ittıfak> etmenin zarureti ifade edı 
ğe başlandı. 

Vakıa henuz Sovyetlerın istediii 
ikincı cephe ta#ı kkuk etmemif ise 
tayyare, tank yapımında, gemi i 
da büyük bir kemmiyyet elde e · 
baılandığı gibi süratin de Angloaak 
eafında yer aldığı görüldü. 

Cemi in1&tında zaman üçte iki · 
tinde kıaaltılabilmiıtir. 

Bir habere göre Amerikada 1943 
nesinde faaliyete geçecek bazı harp 
düstriai fabrikalannın kurulma11n 
vaz geçilmiıtir. 

Bu haberin ifade ettiği mana An 
eaksonlann harbi mutlaka 1942 de 
tirmeğe karar vermiı olduldannı göı 
mek itıbariylc dikkate layıktır. F 
bizce bu haberin kendiai ve 
yapılan tefsir pek te yerinde olmasa 
rdctir. Harbin falan veya filan zama 
biteceği hakkında bir hüküm vermek 
li. doğru bir teY değildir. Hiç bir 
uzun sürecek diye tahmin edilmez. 
kat bir kere baıladıktan aonra b 
millet varlıklan eonuna kadar milli 
dafaa emrine bırakılır. Amerikada 1 
tıe baılayacak harp sanayiinden vaz 
çilmesi olsa olsa ancak ıu tekilde 
tefsire tlbi tutulur: 

1943 yılında yap.ı.cak. teYler 
bir aürat aayeeinde 1942 de raı:ıııanııt 
nufhr. 

Bu, akla yakın olabilir. Ne oluna 
sun bügün sörülen manzara tudur: 

Mihver zamandan iatifade e 
mevkiine yaklaııyor. Müttefikler " 
harekete geçmek mecburiyetini i 
ediyor. Caliba harp rolleri deiifiy 

nen hizmetleri ba1&rmaia muvaffak ol- Şüphe yoktur ki. bu maksatla bulu
duklan niabette, belde hayatında huzur nacak. tedbirler bir takım külfetlere gö
ve saadete kavu§Ulacaiı tabiidir. Beledi- ğüa serilmeaini icabettirec.ektir. Fakat. !!,llllllllllllllllllllllllJlllllUlllllllllllllllllllllll 
yelerin bunda muvaffakıyet aöaterebil- mezbahaıan bayt.anız. dispanserleri dok- Ei Ev J en m e 
meleri ise bir takını teknik elemanlara torsuz, imar ve teknik murakabe iflerini :: 
malik olmalarına bailıdır. Beled.iyeler mühendia5iz. fidanlıkları ziraatçıaız, vel- S İzmir iktisat müdürlüğü m 
kanununun 1 S inci maddeainde 76 fıkra haaıl beldeleri teknik adam.su bırak· S lerinden Sadri Aksoy ile iş ~---~- · 
içinde birer yazılan mecburi ve ihtiyari mak.tanaa bazı maddi fedaürhklara i İzmir şubesi memurlarından Y 
oel.d~e ,,aalfeleriDd_ IMmea bepei. katlanarak bunu TOiuna koymaja çaı..- ! niye Güı.evwln dtla heledi~ ev 
ancak teknik mealek erbabının iftirü- mak daha hayulıdır. Eaaaen teknik ele- 5 me dairesinde nikih töreDJal 
lerl ile görülebilecek iflerdend.ir. Bunun man yokluiu yüzünden belediye vazife- E mıştır. Merasimde tarUe,nin y 
içindir ki, teknik eleman kadrolan dol- ler!_nden bir çoiunun aıörülememeıkte ol- a akraba ve dostlariyle ~ 
durulmut omadıkca. belediyelerin mali d~ m~~· ':' apılmaaı~a kallu: a nınmış siınalan bulunmuştur. 
menbalaıından elde ettikleri paralan lan ıtlerın ıae. dıger itlerden once mı 5 Yeni kurulan yuvayı kutlular 
yerinde ve makaada uygun olarak kul- sonra mı yapılacağı iyi kestirilememek- :S detler dileriz 
lanmağa ve bu suretle belde huzur ve te, yahut o beldeye göre işin ne ıekilde MlllHlllllllH•11İİllllllllHll11D1•1•11 
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saadetıni temin etmeie muvafbık ola- ve ai.atemde daha iyi olabileceği ince
bilmeleri düıünülmez kanaatındayız. lenmeden İte girifilmektedir. Bundan 
Halbuki, belediyelerimiz bu noktadan ba~a her hangi bir iti yaptırmak için 
çok dertlidirler; bunu, p ratik misallere sarfeclilınedik. maddi ve manevi himmet 
baı vurmakaızın dahi kavramak müın- kalmamakta Ye itin birinci safh.ı hazu
kündür: Doktorluk, baytarlık, mühen- lana bile gerisinin tamamlanmasında 
dislik., ziraatçılık. ve eczacılık giıbi her ve mesela bir belediye halinin planı yap- Doğum 1 ula rı o ilk 
birisi ayrıca bir çok ihtisu şubelerine tınldığl takdirde de o planın arsaya tat-
ayrı.lnut olan teknik mealekler rnenaup- bikiade yanlıtbklar yapılmak.tadır. Hep- 800 VOklam881 
lan, esasen devlet ve hususi idarenin ai yolunda gitmif olsa dahi meseli in- "' 
mütemadiyen artmakta bulunan ihtiya- ıaat devam ederken gerekli kontrol le- tzMtg ASKFJU1K şlJBESIND 
cını karııla7acak aayıda deiildir. Kaldı min olunamadıiından yapılan itin belde 1 - 339 doğumlu ve bunlarla 
ki. nüfuamuzda.ki artlf ve medeni .. ~ menfaatine uyvunluiu flipheli kalmak- meleye tabi eratın ilk ve son yo 
yedeiki yükselit de o gibi meslek erba- tadır. lan aşağıda yazllı tarihlerde İzmir 
bına k.arıı olan ıterbest muhit ihtiyacını Görülüyor ki. teknik adam yokluiu askerlik şubeeinde yaplaaıktır. 
çoğaltmaktadır. Önceleri hangi pabecle sadece maddi balamdan bile be- 2 - 339 doiumlu ve lııunl.1a 
müteha.ua olduiu üzerinde durulmak- lediyeleri aaywz külfetlere aokmak.- meleye tibi eratın ve evvelki 
sızın her çeılt baat.alık. içia veya her ta ve belediye bütçelerinden yel'- ertesi seneye kalanlann qaiıdli 
türlü fenni mevzu için ayni dok.tora ve- li, yersiz paralar harcanmaktt ve günlerde nüfus cüzdanlariyle §U 
ya mühendiae gidildiği halde artık on- görülen itlerin laydalan, değerleri müracaatla her iki yoklamalanıu 
!Ara ihtisaslarına giren işlere göre mü- bilinemedikten başka belediye kadrola- tırmalan lAzımdır. Yoklamasını 
racaat olunmaktadır. Bu ise, mevcut tek- rına dahil olmayan teknik meslek erba- mıyanlar hakkında kanunun ceza 
nık unsurlann ihtısas ıubelerine dağıl- hına bu işleri keşfettirmek ve yaptırmak kümleri tatbik edilecektir. 
malarına sebep olmakta ve her hangi için mütemadiyen kir verilmektedir. t,.. 3 - Mektep talebelerinin askeı 
bır teknik itin görülmesinde türlü .ihtıaaa te belediyelere teknik adam temin et- meclisinde hangi gün bulunacalı ~ 
sahiplerinden bir kaçı birden çalışmakta mek, bu fuzuli masraflarda tasarruf ya- i.Jan edilecektir. 
ve ça}ı§tırılmaktadır. Bu bakımdan bir pılmasına medar olac:alc ve binaenaleyh İzmir merkez köyleri 7/7/ 942 < 
taraftan milli kütlenin ve diğer taraftan teknik adam temini için belediyelerin 11/7/ 942 ye kadar_ 
devlet ve huauai idarenin ibtı,yacma yet- fedakarlığı hakikatte tamamiyle karıı- Buca nahiye ve köyleri 13/7/942 c 
mez derecede olan teknik meslek sahip- lanmıt bulunacakbı. Gerçi belediyelerin 15/7/942 ye kadar-
lerıni bcledıyelerın bulamamakta olma- telaı.ik eleman bulabildikleri takdirde Bo nah' · k"' leri 16 rr /1 

l -L"-''- H ._ d bü. ,,L L ___ ı_ Lu]) ._ . . d k mova ıyesı ve oy · ,, •'f i 
arı gayet l1W&KLU. er ne &.a ar YWL ™" & anmas ıçm e maat Yerme den l8/ 7/942 kadar 

merkezlerdeki belediyelerin bu huau.- suretiyle külfete aıiımek zorunda kala- C !:hi · kö leri . zı 
taki sıkıntıları fula deiilae de bu bele- caklan Ye halbuki bir çok belediyelerin 942 ı:;na~n/1942ye ~ • 
dıyeler aayılıdır. Dıier taraftan bazı be- buna hiç da.Yanamayacakları .iddia olu· ~ ye İtö . , 
lediyeler, umumi muvauneye veya ma- rıabilir. Fakat. belediyelerden durumla- Degırmendere nahiye ve yleri 1 

halli idareler te-L.ilatına menaup olan b" le d ol _, __ da d-'·t ,,.__ 7/942 den 26/ 7/942 ye kadar .• 
~ rı, oy ar a- u-. or, muucn- C ahi k"" 1 __, 27 

hekimlerden, baytar ve mühendalerden dia. baytar ve ziraatçnun hepeini birden umaovası D ye ve oy.o : 
faydalanmaja çalıfmakta iseler de bun- bulundurmak.tan bir müddet için vaz ae- 942 den 29/7/9'2 ye kadar .• 
ların, beledıyelere istenilen derecede çilerck onlardan yalnız bir veya ikiei 
hizmet edememekte oldukları. asll vazi· ile iktifa olwaabilir Sonra da bir kısım yüz belediye için tam ve yüzü için 
felerinin esasen yüklü bulunmasından teknik elemanlan bir kaç belediye ara- yan derecede yardım yaparsa bu m 
da anlaşılabilir. Yine bir kısım beledi- sında ortaklama kullanmak ta mümkün- tar 135000 liraya iner.) 
yeler, mesleklerindeki ehliyetleri, çahş- dür. Bu tedbirlerk takatlan az olan be- Bu izahlardan anla§ılacağı veçhile 1 
ma ku~retleri zafa uğnunıı bir halde lediyelerin yükleri hafifletilmif olur. lediyeler için teknik eleman kullanmı 
olan bır takım teknik elemanları kadro- Bundan başka bu kabil meslek sahiple- tan mali imkansızlık dütüncetıiy)e ' 
!arına .~~tadırlar. Fakat b~ bir rinia belde hizmetlerinde ricuda s~ti- geçmeğe 1ıiç te eebep yoktur. Gaçi l 
formalite ıçın lmUanalmak.ta olup hizmet recekleri düzenler eayelliode belediye nun böyle hir ,,.. pıçme - tama 
babnmdan belediyelere ula faydah varidab selilh· Ve ba aaretle mali iDii ,,. biç bir belediye meclisi de cL 
olamamaktadırlar. Bunluc:lan dolay.la zorlait azalır Ye 7J}lar seçtikçe bü.sbii- tor ,,. ebe ,,. yahut diğu Mr aelc 
ki belediyelerin teknik ehnıan bdıola- tün oratc:lan bbr. Bununla beraber. adam için kadro Yermej:i illma1 ebı 
ruu dolduramachklan hir serçeıktir. Ger· pek az dahi ola 1-u belediyeleria biç miftir. Şu kadar iti yubnlarda 7udl 
çi. teknik meslek eıb.ba pttikçe fazla bir teknik adam için cWU para arfetme- am nc;hile o cim ....lek .n.ı-. 1Mı 
•Ylda yetipnekte ,,. ba süne kadar da- je bdretlerinia )"etmeme8 kaWJdir. Ba .......ak Ye ma1I .......... ~ 
yulm .. olan teknik adam bubranmm er- takdirde iM bir müddet içiD o daıam- bir yol da ~ W 
ıeç 80Da erme.& mukadder bahmm.kta- daki ~ ~ benlcamD mak. sibi ...beplerle beJeclbele 
dır; fakat, yubnlarda da yazdıjumz si- mn yanm miJ;roa ~ ..,.... -" te- pratikte ha bclro1ıu.- ,. Ye d 
bi bu türlü malek adamlanna hrp olan mettilerinclea ~ ettirilııDeDe (me- dmm.elcddrlan .e ~ ~ 1 
ihtiyaç da çoialmak.ta olduiunc:lan be- eela tek IMr doktonn mecbart IU:anet a- maJite k.JMJinden o bdrolma ...._ 
lecliyelerin; ba bam kadrolaruu. pek rumda U- at ihhttt al.hileceii dılclan bir ..,;ellir. 6-Jmdaa dNı 
çok MDeler daha doldurabilmelerinin mupn dörtle Liri. yum Yeya tamam& dır ki ~ tebik ' a 1 
mümkün veya .kolay ola;nıyac:aj& mey- denıc..mcle) cenz Yerilaelt mali ZOI'- landuia takdirde - in.De ia • 
dandadır. Şu halde. belediyelere teknik luklan kaqa koeur. (Belediyeler ban- tedir olıııwm,• aklan .. - c • ... 
eleman temin etmek için kültür bayab- htmm 200 ~e barem bamt11 nwkazm oalan t..ta etmaıııiıa ~ 
mazdak.i büyük inkipfm neticelerini bek- gen:jince 30 lira uli muıth hir _. dalt- aıamaja ,,. ~ t.' iıe ..... 
lemekle iktifa etmiyerek bu hususta ıim- tor için yapacağı yıllık tam yardun, dır. Biz gelecek yamnmla h :roTI 
diden bazı tedbirlere bq 'Y1IDllÜ. a- 900X200 - l&0,000 lira eder, Banka arafblacai& 



' renunuz Pazal'tesl 

ALMANLARA GÖRE 
(Bnştarah 1 inci Sahifede) 

Berlin, 5 (A.A) - Sivastopolun son 
mukavemet yuvalan da temizleııınİ§tir. 
Elde edilen esirlerin ve ganimetlerin 
miktan ileride bildirilecektir. 

ROSTOFTA 
Rostofta bir Hırvat hava teşekkülil 

büyük bir faaliyet göstermiştir. 
DON NEHRiNDE 
Kıtal.arımız Don nehrine vamll§lar

<lır. R ların büyük bir gayretle ynptık
lan mukabil hücumlar püskürtülmüştür. 
Hava te§Ckküllerimiz Ruslara ağır ka
yıplar verdirmektedir. 5 1 Rus uç:ığı dü
şür lmü tür. 

KlYEF KISMINDA 
Kiyef kısmında dü§TTlanın sahra mev

rilerine ve maynli topraklarına da ta
arruz devnm etmektedir. 

HAVA HOCUMLARI 
Gece moskovn trenlerine ve iaşe kol

larına tesirli hava hücumları yapılmış-
tır. 

iKi BATIRMA VE 
E.SlR ALMALAR 
Berlin, 5 (A.A) - Alman seri bot

ları Sivnstopolun işgııl edildiği gün li
mandan kaçmağa çalışan iki Sovyet de
nizaltı avcı gemisini batırmışlardır. Bu 
gemilerde mürettebattan başka bir kaç 
yüksek subayla yüksek Sovyet memur
ları da vardı. Bunlar esir edilmiştir. Su
baylar arasında bir general, bir komiser 
ve bir kruvazör süvarisi de vardır. 

lLMEN GöL'O' ÇEVRES1NDE 
Bcrlin, 5 (A.A) - Başkumandanlığın 

bir tebliğine göre hava kuvvetleri İlmen 
gölünün çevresinde düşman toplulukla
rına karşı devamlı hücumlarda bulun
muştur. 

KARADENİZ LtMANLARINA 
TAARRUZLAR 
Berlin 5 (A.A) - Alman uçakları Ka

radcnizd~ki limanlara ve Kafkas liman
larına taaITUzlarda bulunmuştur. !ki 
düşman gemisine tam isabet kaydedilmiş 
ve yangınlar çıkanlmıştır. 

F1NTEBLlôt 
Helsinki, 5 (A.A) - Fin resmi tebli

ği Kareli berzahının batı kesiminde kuv
vetli bir topçu desteği ile yapılan bir 
düşman gece hücumunun pilskürtüldü
ğünü bildiriyor. Taarruz eden teşekkül 
me~ilere ynklaşmağa muvaffak olmuş
tur. Berzahın doğusunda Ruslar, mev
zilerimize girrneğe muvaffak olm~lar, 
fakat geriye atılmışlardır. 
Başka kesimlerde hafif devriye faali

yeti olmuştur. ------KAN ADADA 
BİR GREV OLMUŞ 
Cenevre, 5 (A.A) - Londranın İve

ning Standard gazetesinin verdiği bir 
habere göre Kanadada bir inşaat tezga
hında yedi günlük hafta çalışması mü
nasebetiyle bir grev çılanıştır. 

BREZİLYADA 
Ka,. fıPtınası 11ar .. 
Riyo de Janeiro, 5 (A.A) - Brezilyu

nın cenup doğusunda şiddetli bir kar 
fırtınası hüküm sürmektedir. 1900 yı
lından beri bu mevsimde ilk olarak ha
raret derecesi sıfırın altına düşmüştür. 

YE.~i NEŞRiYAT 

tSLAM - TORK ANSIKLOPEDtSI -
36 mcı sayısı çıkmı~tır. Baolıca muhte
viyatını ( Asım ) kelimesi hak.kında 
M. Zeki Pakalın, M. Şakir Olkütaşır, Re
fik Ahmet Scvengil ve muallim Hikmet 
Turhan tarafından yazılan bahisler tCJkil 
etmektedir. 

~~~;:::.....:::,.c.,:::...-<..:><..:">'<..~ ...... """4,-~.., 

Ankara ~dyosu ~ 

BUGUNKU NEŞRiYAT ~ 
~~r-:...<:::"><:::"><:~~~~y;;::y;;::~~>"': 

7,30 program ve memleket saat aya
rı. 7,32 vücudumuzu işletelim. 7,40 
ajans haberleri. 7,55 müzik: radyo sa
lon orkestrası. 8,20-8,35 evin saati. 
12,30 program ve memleket saat ayarı. 
12,33 müzik: şarkılar. 12,45 ajans ha
berleri. 13.00-1 3, 30 müzik: fasıl heye
ti. 18,00 program ve memleket saat 
ayan, 18,03 müzik: radyo dans orkes
tTU'I. 18,50 müzik: fasıl heyeti. 19,30 
memleket saat ayan ve ajans haberleri. 
19, 15 konuşma (çocuk esirgeme kuru
mu adına). 19,55 müzik: şarkı ve tür
kül~r. 20.15 rndyo gazetesi. 20,45 mü
zik: bir halk türküsü öğreniyoruz - haf
tanın türküsü. 2 1, 00 ziraat takvimi. 2 l, 
1 O müz.ik: tek ve beraber şarkılar. 
21,30 konuşma {günün meseleleri). 
2 1. 4 5 müzik: ( pl.) . 2 2, 30 memleket 
saııt ayan, ajans haberleri ve borsalar. 
22,45-22,50 yannki program ve kapa
n* 

1942 YENi ASJR 
1ZM1R sıcıı.t TtCARET MEMUR- ALAŞEHlR ASUYE HUKUK MAH- 1ZM1R StCtLt TtC~ MEMUR-

LUCUNDAN: SAYI 4478 KEMESlNDEN: No. 219 LUO.UNDAN: SAYI 4526 
- DÜNKÜ NÜSHADAN DEVAM -

Ancak bunların umuru şirkete müda
hale etmeleri suretli kntiyede memnu
dur. 

Madde 13 - Hissedaran reylerini tah
riren verirler. 

İttihazı karar için heyeti umurniyenin 
içtimm mutlaka H\zımdır. Mukarrerat 
şürekanın içtimaiyle hasıl olan heyette 
ittihaz edileceği gibi muhabere ile de is
tihsal olunabilir. Bu son şekilde şirket 
müdürleri mevzuu bahis hususu veya 
mütesavver kararı taahhütlü mektupla 
şürekfıdan her birine tebliğ ve onlar rey
lerini tahriren iblfığ ederler. Şürekfidan 
merkezi şirkette bulunanlar tarihi tebliğ
den itibaren (8) taşrada bulunanlar 15 
ve mcrnaliki ccnebiyede bulunanlar 20 
gün z:ırfında cevap vermedikleri tak:lir
de mC"vzuu bahis teklifi kabul etmic; ad
dolunurlar. Ancak her ne suretle olursa 
olsun şürekllmn ad<'di yirmiyi tecavüz 
ettiği takdirde hi"sedaran heyeti umu
miyesi içtimnı anonim şirketlerden cari 
olan mC'rasim VC' kuyudu kanun:yeye ta
bidir. 

Bu takdirde heyeti umurniyenin .Jcti
maı nihayet on bec; P,Ün nkdem tahriren 
ticaret vekiiletine ihbar olunacak ve bu
nu mutaı.ammın olan istidanmneye icü
ma edecek heyeti umumiyeye arzl'dil
mck Üz<'re ihzar edilmiş o1an meclisi idn
re ve murakıp raporları S<'n<'lik bilfinço
nun birer sureti musaddekalan raptedi
Iecek ve gerek Adi ve gerek fevkalade 
heyeti umumiyelerde ticaret vekaleti ta
rafından tayin edilen bir memur. komi
ser sıfatiylc hazır bulunacaktır. Şüreka
nın odedi yirmiyi tecavüz etsin etmesin 
meclisi idare ve murakıp raporlariyle se
nelik bilançodan ve heyeti umumiye za
bıtnamelerinde ve heyeti mezklırede ha
zır bulunan hissedarların esamisini gös
terir listenin musaddak ikişer nüshası 
heyeti umumiyenin ,c;on içtima gününden 
itibaren nihayet bir ay 7.arfında ticaret 
vekaletine gönderilecektir. 

Madde 14 - Mukarreratı tescil ve 
kayda mahsus olmak üzere bir mukarre
rat defteri tutulur. Bu deftere kararlar 
tarih sırasiylc derç ve ziri süreU tara
fından imza olunur. Hazır bulunmayan 
ve fakat tahriren rey veren şürekAmn 
tahriri cevnplanmn ve baladaki müddet
ler zarfında cevap vermediklerinden do
layı kararı vakii kabul etmiş addolunan 
sürekfiya müdiran tarafından gönderi
l en mektupların tarihleri kayıt olunur. 
bir kısmının memurin ve müstahdemine 
ikramiye olurak tahsisi gibi hususat, 
sermayenin laakal 3 ruhunu temtjl eden 
şürekanın muvafakatiyle halledilir. Şu 
kadar ki, şirketin muhtemel. 

M::ıdde 15 - lşbu mukavelenamede 
ve ticaret knnununda aksine sarahat ol
madığı takdirde Iaakal nısıf sermayeyi 
temsil eden şürekfının müzakere edilen 
hususun lehine karar vermiş olması lfi
z.ımdır. Aksi takdirde mukarrerat keen
lemyek\ındur. 

Madde 16 - Mukarreratın müdiranı 
şirket tarafından mliçtemian ve münfe
riden musaddak asıl veya hülac;alnn şü
rekaya veya üçüncü şahıslara verilebilir. 
Bu asıl ve hülusalar şirket hakkında 
her nevi muamelfitta muteberdir. 

Madde 17 - Şirketin müdür1eri veya 
onlardan yalnız birisi lüzum gördükleri 
takdirde hissedaranı davetle ittihazını 
f?irkct menafii için muvafık gördükleri 
hususu müzakere ve bir karara raptetti
rebilirlcr. 

Madde 18 - Şirket .sermayesinin nıs
fının ziyaı halinde müdür veya müdür
ler hissedaran heyetini davete mecbur
durlar. Hi.c;sedaran şirketin devamına 
veya fcsh veya tasfiyesine karar verebi
lirler. 

SENE! HESABtYE VE DEFA TIR: 
Madde 19 - Şirketin senei maliyesi 

Kfınunu.9ani iptidasından bed ile Kanu
nuevvelin sonuncu günü hitam bulur. 
Fakat ilk senei maliye müstesna olarak 
şirketin sureti katiyede tişekkülü tari
hiyle 1941 senesi K5.nunuevvelinin so
nuncu günü beynindeki müddeti şamil 
olacaktır. 

Maılde 20 - Şirketin mumelatı hesa
biyesi için mevcudat ve muvazene defte
ri ve yevmiye defteri ve kopye defteri 
namiyle üç defter tutulacak ve muame
latı tilccariyeye dair resen ve cevaben 
ahzettiği mektuplar ve telgrafnamelerle 
tcdiyatı mutazammın evrak muntaza
man muhafa7.a edilecektir. 

Alaşchirin Y cnice mahallesinden 
Mehmet kızı Hatice tarafından çevrilin 
çarşı mahallesinden 1brııhim oğlu Os
man diğer adı lbrahirn aleyh.ine açtığı 
boşanma dava ının yapılmakta olan 
muhnkemcsinde. 

llunen vaki tebligata rağmen mahke
meye gelmemiş ve bir vekili kanuni de 
göndermemiş olduğundan davacının ta
loLiy]e gıyabında muhakeme yapılma
sına ve il&nen gıyap karannın tebliğine 
karar verilmiş ve mahkeme 15 / 7 / 942 
çarşamba S. 9 za talik edilmiş olduğun
dan işbu gıyap karannın tarihi ilanından 
itibaren beş gün içinde itiraz etmediği 
ve mahkemeye gelmediği taktirde gı
yabında muhakemeye devam olunacağı 
2 19 Nolu dosyasiyle ilan olunur. 

Evli bir genç 
.. bctyan na~ıl 

GUZELLEŞTI VE 
ES'UT OLDU? 

Bayan G ... 
"Yalnız bir ıy enellne kadar cuibe-
1izlı vı kıymetıizdlm " dlyer. 

25 yaşında idim. cB!r kenara bı
raltılmaktan• korkmağa başlamış
tım ... Sık :1ık dans salonlarına devam 
etmcııı tecrube etttm. Fakat hiç bir 
erkeğin no.zıı.n dikkatini celbedeml
yordum. HenUz evlenmııs benden genç 
bir arkadaşım bana bir sır tevdi etti: 
cErkeklerln takdir nazarlarını çeken 
tazc,nermln ve aı;ık bir cUd ve faya-
11ı perestiş bir tendlr. Bu yenı ve fa
yanı hayret gür.ellik reçetesini sen de 
tecrübe eh dedi. Şlındl ?.evcimi lllt 
nazarda takdir ettı~ı göz kamaştıran 
bir tazclllı:tekl genç Ye nermın tenim 
olduğunu itiraf ediyor. 

Yaptıtım oudur: 
cHer aqam, J'&tma&dan e~I 

clld gıduı olan penbe ren.ktelı.:1 TO
taıon Kremini kullandım. Terkibin
de, bütün dünyada m~hur ·bir clld 
mütehassısı ta.rafından keşf ve clld 
hüc:eyrelerlnden istihraç edllın1.ş kıy
metli bir un.sur vardır. Slz uyurken 
o, cildi besler ve gUzelleşUrtr. Sabah· 
tarı da Yaısız beya1 renkteki Tolca
lon Kremini kullandım. Birkaç giin 
zartında clldlm, kadife glbl yumuşak, 
gill yapratı gibt taze ve nermln blr 
hal aldı, açık mesamelerlm stkla.ştı 
ve sly:ıh noktalarla gayri saf madde
ler kayboldu.• 

Erkekler SİZİ cuıp ve ııebhar 
buluyorlar mı? Alcst taktirde he
men bugünden clld gıdası olan TO
kalon Kremlnl kullanarak letafeti· 
nizl ıırttınnız ve tenınıze hayat ve 
taravet verln.lz. Toltalon IuemlerlD1. 
clld lçln besleyici hiç bir un.suru ih
tiva etmtyen ldl güzellik. kremleri Ue 
Jtanştırmayınız. 

------------------~~-·---
SATJLJK ARSA 

Katip oğlu Eşrcfpaşa Çukur Çeşme 
mevkHnde benzin deposu yanında Boz
yakalının kahvesi karşısındaki cadde 
üzcrintle sekiz dönüm arsa sab.lıktır. 

Tnliplerin İkinci Beyler sokağında 
Türk müzayede salonuna müra.::aatları. 

Madde 21 - Şirketin safi temettüü, 
vuku bulan her nevi masariün tenzilin- 1 
den sonra kalan mikdardan ibarettir.

1 
§Nl~~8 AQCOIQDeoocaJooıK======C'Cf. • Bundan her sene yüzde 5 ihtiyat akçası 

ayrıldıktan sonra bakiyc.ı;i bila istisna 

hssclerin cümlesine bedeli tesviye edil- ~ G:~rtunca 

1 - 4 (1691) 

Tescil edilmiş olan (A. Lafont ve 
mahdumları Limited şirketi) esas muka
velenamesine 33 ve 34 ncü maddelere ait 
layiha ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4526 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği illin olunur. 

ı - Layiha: 

lzmir sicili ticaret memurluğu resm.t 
mührü ve F. Tcnik imzası. 
Karar No: 9 
1zmirde Şükrü Saraçoğlu bulvnn 42 

No: da A. Lafont ve mahdu~l~n Ltd. 
Şti umum ıheyeti 17/4/ 942 tarihli c~ 
günü saat on otuzda toplanmış ve hisse
leri tamamen temsil ettikleri görülerek 
müzakerata başlam!§tır. Rumamed~ 
1313/ 942 tarih ve iç ticaret vekaleti 
umum müdürlüğü ifadesiyle ticaret ve
kaleti celilesinden gönderilen 1865 No. lu 
tahrirata binaen şirket esas mukave~e: 
namcsine 33 ve 34 No. lar tantıhda iki 
maddenin ilavesine ittifakla karar ve-

rildi. . t ke:1 ı· Madde 33 _ Şirket, tıcare ve 11 e ı 
tarafından her talep vaki olduk~ mua
melfıtı hakkında malumat vermege mec-
burdur. · t 

Madde 34 - Şirket, serrnayesıne e-
sistcn sonra iştirak edecek olan ecnebi
lerin bu iştirakini kah~: etme~dı;n evvel 
ticaret vekfıletinden musaade istihsal et
me""e mecburdur. 

A. Lafont vekfileten Bahaettin Yürük 
Y .... k imzası, Othmar Lafon vekfiletcn 

uru uh y·· '"k . K---' Bahaettin Nas uru· ınttaSı,, .t:ına.ı 
Haraççı imzası, Nelson De Andria ınıza-
sı, Remo De Andria imzası. • • • 

A Lafont ve mahdumları Limıted şır-
k t." . esas mukavelenamesine flAve 
eının . b ı• 

olunan 33 ve 34 ncü maddelere aıt . u -
yiha muvafık görülmüş 0~ tıı:aret 
kanununun 514 ncil maddesıne tevfikan 
tasdik kılın<lı. 

Ticaret vekili N. imza okunamamıştır. 
30 kuruşluk damga pu~u ~erinde 22 

6 942 tarih ve ticaret vekaleti resml 
ühri1 ve imzalar okunamadı. 

m 3842 (1720) 

ooıcroR KEMAL 
OSMAN BOZKURT 
İzmir Memleket Hastanesi 

Asabiye Mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

ikinci Beyler sokağındaki muayene--
hanesinde kal~.ıl eder.. (1377) 

'.·-· 1 

1 

DOKTOR 
SalAhettin TEKAND 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTELASSISI 

Hastalarını her gÜn öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numardda hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 345 3 
Ev: 3459 

DOKTOR 
Kemal SaJUa Aysay 

Sari hastalıklar mütehassısı 
BAKTERİYOLOG 

Dahili hastalarını Til.kilikte llatu
niye camii karşısında Namıucib 
caddesi No. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: '223 
Evi: 3534 

DOKTOR 
İSMAİL VASJF AHAL 
KULAK, BOOAZ, BURUN HAS

TALIKLARI MÜTEHASSISI 
Her gün öğleden evvel 10 • 12 
Öğleden sonra 3 • 6 ya kadar hasta

larını kabul eder .. 
İkinci Beyler Sokak No. 79. Mua
yenehane Tel. 2727 •. Ev Tel 2701 

'1 :0--J"/..CC ı:ı IX' G ı:ı ı:ı ı:ı ı:ı ı:ı ı:ı C QCCCiCCClCIOOO' 

DOK2'0R 
BAHAÖZKAM 

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

Telefon : 2283 (1357) 

·ıcooo:ı ı::ıccı:ıı::ıoı:ı=ı:ıı:ıo~J:ıOCX 
DOKTOR • 

1 RAİF AKDENiZ 
Doğum ve Kadın Hastalıkları 

mütehassısı .• 
miş sermaye üzerinden birinci hi$ei 8 ~ 
temettü olarak tesviye edilir. f• GAZİLER CADDESİ No. %12 

Mütebaki kalnn mikdarın tevkif ve n 
hisscdarana tevzii, tenmiycsi ve bir kıs- u ()dun ve kömür 

Hastalarını her gün Birinci Beyler 
§sokak No. 42 de muayehanesinde 

mının memurin ve müstahdemine ikra- ı 
miye olarak tahsisi gibi hususat, serma- deposu 

1'7'..q-.rAl~)~r~.:r.r...ı:xıB~eC'!h~çt :ı=U=ıo:z~8 yenin laakal 3 ruhunu temsil eden şüre-
- o kanın muvafakatiyle halledilir. Şu kadar TELEFON : 3732 

ki, şirketin muhtemel zararlarına karşı- Müessesemizin yapmış olduğu fenni 
Çocuk ha talıklan mütehassısı has- lık tutulacnk olan ihtiyat nkça"l!lın, mik- \teşkilat sayesinde loşlık ve çamaşır· 

talarını her RÜn saat 1 O dan bire dan şirket sermayesinin nısfına müsavi lık odun ve kömürleri çok kolaylık-

N kabul eder. Telefon (2310) 1 
~ Evi: Karşıynka Banka sokak No. 30 
ti 1 - 13 (1166) 
1 ~~J.;.:;Q""J:..--7~.;r/~ 

DİŞ TABİBİ 
NESİP DOLU.HAY kadar kabul eder. mikdara baliğ oldukta ihtiyat akçası if- {la temin olunur. 

Adres - Muayenehane 847 inci raz olunmıyacaktır. ~ Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve 
(Beyler) sokak No. 21 İhtiyat akçası sermayenin nısfına ba- çam odunlariyle madeni kömür]er .. 

Paris fakültesinden mezun.. 
Muayenehanesi : İkinci Beyler 90-

knk No. 79 Telefon : 2727 Telefon: 3921 liğ olduktan sonra, ondan sarfıyat icra- 1 _ 6 1650) Js~ 
Ev telefon: 3Q90 1 - 13 sı ile mikdan nisbeti mezk<lreden aşağı -

~..r.r..r..r.r.cr~J:ıCC:ıoocı::ıcccxxxr..ccıc düşerse tekrar temettüattan tevkifat ic- =-============:=.:_.-:-___:_.:_.: ___________ _ 

r
'.)O.»~.-cr~ı ~na ınU~t olunacaktır. Zaı:r ve Aydın C. M. UmıımUlğinden : ka-

ı - 13 (1421) 

T ti zıyan dahi §UrekArıın vazını taahhut et- 1 -Aydın ceza.evinin 23 Temmuz 942 tarihinden Mayıs 942 sonuna . 
Urng U R tikle~ .!e.rmay.~ tecavüz etmemek üz~ dar on ay yedi günlük ekmek ihtiyacı eksi.Ibneye konulmut olup prtnamb~l ~ ~ re h~lere gore taksim edilir. den muharrer evsafta beheri 600 ır~l günde azami 280 ~mek .hC$8. ıy 0 

1 
VRGANJ,J KAPLJCA·ı S - SONU YARIN - tutarının hali hazır rayice nazaran ta1unin bedeli 9885 llradan ibarettir. 9~2 LARJ ACI D 2 - Eksiltmeye kapalı zarf usuliyle yapılacak •e ihale 23 Te~uz 
· J, I.. j perıembe günü saat 16 da Aydın C. M. U. liğinde mütcıekkil Jtomısyon tara-Şüası Gü.llıane ~esi profesörü lnnal Dersanelm hndan yapılacaktır. . . 

iN doktor Şakir Nusretio raporu ile İki yıldan beri tatil aylarında faalı- 3 - Şartnamesi Aydın cezaevi müdürlüğünden bedelsiz olarak ~nabılik 
sabitür. Teşrif e:lec:ekle.rin ihtiyaç ve yeti ile talebe ve velilerinin memnu- 4 -Taliplerin 742 liradan ibaret muvakkat teminat m&kbuzlanyle. bu a-
istirnhatlan tc~in edilmiştir. niyetlerini kazanan •İkmal Dersaııe- bil taahhütlerine girebileceklerine dair ~caret odasından ala~lar ıvcaikalak:,° 

Müsteciri RÜSTEM il.ER BAY- lerinde~ tedrisat başlamıştır. Tale ve teklif mektuplarını yukarıda yazıh gunde en geç saat on dorde kadar -
RAKTAR ve ortağı be ~ına devam edilmektedir. misyon riyasetine tevdi etmeleri liizım olduğu gibi postada vuku bulacak taah-EŞREF HÜSEYİN AŞAR dr "'" ........ h.. ULU Alsan hütlerden mcsuliyet kabul edilm.iyeceğL . . 

A es ' D.ı!. v .nuvı OK ' - S - Ekmek bedeli müteahide ödenirl:en kanuni vergiler harç ve resımler 
1- 'l Da. 3 cak 2 inci Kordon No. ı04 o 4 3756 ( 1690) 

ilaveten müteahhide tediye edilecektir. 2 6 1 1 . , 

SABn'E J ======--

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gürtunca 

VE 
MEHMET 
Düşünür 

Memleket sanayiindc büyük bir eser olan fobrikıuna, lıcr türü modern 
teknikle tekamül ederek büyük ihtiyaçlara cevap vcrmeğe başlamıştır .. 

SiPARiŞ KABUL EOiLiR 
Liıiıba, Lfi.ınba şişesi, Sürahi, Kavanoz Çay ve Su bardağı ve bilfunum 
züccaciyc. .• ADRES : izmir Gaziler caddesi No. 212 Tclefon 3732 .. 

İS'l'ANBVf.. BELEDİYESİNDEN: 
Osküdnr meydanının ikinci kısım Moznyık parke inpat kapalı zarf usuliyle 

ekailbneye konulmuştur. Keşif bedeli 35998 lira 26 kuru~ ve ilk teminatı 
2699 lira 87 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni şartnameleri, proje. 
ke~if huliısnsiyle buna müteferri diğer evrak 180 kuruş mukabilinde vilayet 
Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 13/7 /942 pazartesi günü saat 15 te belediye daimi encümeni odasın
da yapılacaktır. 

Taliplerin ille. teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden (üç) giin 
evvd vilayet Nafia müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet, imzala 
g.artname ve kanunen ibruı lazım gelen vesaik ile hirlikte 2490 Nolu kanunun 
tarifatı çevresinde haz.ırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale günü eaat 14 e b
dıı.r daimi encümene vermeleri lazımdır. (6834) 27, 1, 6, 9 36'5 (1640) 

JS'J' ANBUL BELEDiYESiNDEN : 
Süleymaniye mmtakası yollannın mevcut taola parke ve beton yol ve ea.ire 

inpab kapalı zarf uauliy)e eltsilbneye ltonulmuıtur. 
KCfif bedeli 5 3036 lira 76 kUl'Uf ve ilk teminatı 3901 lira 83 kuruttur. Mu

kavele, eksiltme. Nafia itleri umumi, hUSU&l ve fennt tartnamelcrl, proje ke
tif bülHaaile bunıa müteferri diğer enalc. 26S kuru~ mukabilinde belediye fen 
itleri müdürftiiünden verilecektir. İhale 917 /942 perıcmbe günü sa.at 1 S de 
daimi encümende yapılacaktır. 

Tal.iplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden sekiz cün 
evvel belediye fen i~eri müdürlüğüne müracaatla alacaklan Eennt ehliyet, im
zalı prtname •e kanunen ibrazı Iazım gelen diğer veaikalariyle 2490 numaralı 
kanu.nwı tarifatı çevresinde haZU'lıyacaklan teklif melctuplannı ihale günü ea
at 14 de Jcadar daimi encümene vermeleri lizımdır. 

24 27 2 6 354S ( 1601 )_ 

Matbuat Umum MUdürlüğUnden : 
A.nka.ra radyosu Türk musikisi heyeti kaarosundaki münhallere imtihanla 

sea ve aaz vo imtihanda gösterecekleri istidat ve liyakata göre artüt namzedi 
ve atajiyerler alınacak ve bu stajiyerler ye~tirilcrek mütealcip imtihanlarda 
muvaffak olduk.lan takdirde kadroya geçirilmek üzere muayyen bir ücretle 
çalqtJrtlacakbr. Bu heyette artist veya atajiyer olarak çalışmak istiycnlcrln 
temmuzun 15 nci çar,amba günü saat 1 O da Anlcara Barekalet Matbuat umum 
müdürlüğü radyodifüzyon müdürlüğünden mütclıascıa bir jüri heyeti huzurile 
yapılacak imtihana girebamck. için ap.ğıda yazılı vesaikle en geç 1 3 temmuz 
1942 pazartesi gününe lr.adar Ankarada Ulus meydanında Koç apartmanın
da matbuat umum müdürlüğüne müracaat ederek kayıt numaraaıru almalan 
lizundır. Mufuaal imtihan talimatnameal Ankaracla Ulua meydanında Koç 
apartmanında matbuat umum müdürlüğünden ve İstanbulda belediyede Çen
berlitat palasta 6 numarada matbuat umum müdürlüğü latanbul büroaundan 
alınabileceği 1ıibi telgrafla talep vukuunda bu talimatnameler gerelt matbuat 
umum müdürlüğünce gerek İstanbul bürosunca isteklilere gönderilir. Rad
yonun Türle miWği kısmında atist veya stajer olarak çalıımak üzere evvelce 
müracaat etmif olanların da isteklerini apğıda yazılı vesaiki de göndemıek 
veya cetirmek aurctile tekrarlamalan rica olunur. 

Talip olanlardan istenen hususlar ıunlardır: 
1 - Dilekçe, bu dilekçede Türle muzik heyetinde hangi hizmetin istendiif 

aÇJlcça bildirilecektir. 
2 - Nufua Hüviyet cüzdanı. 
.3 - Doğruluk kağıdL 
~ - BulaıJc hııatalığı bulunmadıKtna ve vazifesinl muntazaman ifaya 

mani beden ve abl anza ve haste.lıklan olmadığına dair rapor. 
S - Hal ten:ümeai. bu yazıda yakın akrabası, tahsil derecesi evvdce 

bulunduğu hizmetler halen ne gibi bir iıle meşgul olduğu kısaca )'Ullacaktır. 
6 - 6X9 boyunda açık baıla çıkarılmıı 6 dane fotoğraf, 
7 - Haltlannda malUm.at aLnabilecek kimseler ve adreeleri. 

1 3 6 9 ı 3741 (167S) 

T. iş Bankası 
KUçülı tasaPruf Jaesaplaf'ı 1942 llıf'amlye pldm 
Keşidelcr : Z Şubat, 4 l\layıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapıhr. 

J 9 ti 2 IKRAMIYELERl-
1 adet 2000 Liralık 2000 Lira 
3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
2 adet 750 Liralık 1500 Ura 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 
ıo adet 250 Liralık 2500 Lira 
40 adet 100 Liralık 4000 Lira 

50 adet 50 Liralık %500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lira 
200 adet 10 Liralık 2000 Lira 

T. C. Ziraat Bankası 
Karulıq tarihi : J888 

Sermayesi : 100.000 .. 0 o Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zi.nll ve ticaıt ber nevi Baıka muameleleri 

PARA BİRİKTiRENLERE 28.800 LiRA 
DmAMltE VERECEK 

Ziraat benkamnda lrumbarah ve ihbarsız tasarruf besaplannda en a (50) 
1irua buhınanlara aeDede ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna g&re ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet LOOO Llralık t.000 Ura 
4 • 500 • ~000 • 
t • ao • LOGO • '° • 100 • l.000 • 

100 • 50 • 5.080 • 
120 • " • '-800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplan.ndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı d~ 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 f87.lasiyle verilecUt!r. 
(Kur"alar 9enede 4 defa, 11 Haziran 11 EylW. 11 Birincik&ııun 11 

tarihlerinde çekilecekth.) 



SAHiFE 4 

"Yeni Asır,, ın aske· 
~i muharriri yazıyor 

---*---
(Baştarnh 1 inci Sahifede) 

de Mısın kurtarabilir, ve bu muvaffo. 
kiyet Akdeniz statükosunun muhafaza
ınna yardım eder. Fakat Rusya mağlQp 
edilerek, Kafkasya mihverin eline geçe
cek olursa bütün İngiliz yakın doğusiyle 
bernber Mısır ve Süveyş yeniden tehd1-
de uğramış olur. 

Uzak do~da Japonya, vaktiyle mil· 
kcrrer surette izah ettiğimiz gibi, S in
gapur u ald ıktnn ve Hollanda Hindista
nını tamamiyle zaptettikten sonra Bir· 
manya seferini tamamlıyarsk bütün 
ku~·etiyle Çin üzerine yürümeğe mec
bur olmuştur. Çünkü Japonya, Asyanın 
dorrusunda tam bir hareket serbcstisi 
elde etmek. icabında Rusya üzerine atı~ 
mak için Çunking m!IH Çin hükümeti· 
nin mukavemetini kökünden kırıp ko
parmak ve bu suretle bir kaç gün evvel 
5 inei yılını bitirmiş olan Çin harbini 
sona erdirmek mecburiyetindedir.. Bu 
sebeple o, Filipin adalarının zaptı işim 
tamnmladıktan sonra Avustralya veya 
Hindistana her hangi bir istila vermiye· 
rek kuvvet ve enerjilerini Çinde topla
mıstır. Yalnız Jaoon deniz kuvvetleri, 
şimdi şimal bilyük okyanusunda Ala5-
kadnn Krunçntknya doğru uzanan Aleut 
edalannda üsler edinmekle meşgul bu· 
lunmaktadır. Bununla beraber şimali 
:Amerika Birlesik devletler cümhuriye!i 
donanmasiyle hava kuvvetlerini arttır• 
aıkca şimnl, batı ve cenup büyUk okya
nus sularında Japon den!z kuvvetlerine 
karsı faaliyPtte bulunarak bazı yerli 
muvaffakiyetler elde etmekte ise de bü
tün bu denizlerde hakimiyet Japon ha
va ve deniz kuvvetlerinindir. Japonya
run bu üstiln durumuna, onun şimdi 
bu okyanusun her tarafında i.isler sahi
bi olması vardım etmektedir. Bununln 
beraber faponyanın Midvay adasını 
1:aotedemiyerek gerek burada ve gerek 
daha evvel Mercan denizinde iki deniz 
"'e hava muharebesini kazanamıyarak 
bir kaç uçak gemisi kaybetmesi dikkate 
de~er. 

DOCU CEPIW..SİNDE 
Umumt durumu izahtan sonra doğu 

cephesine dönersek bumda gö:rüri.iz ki 
Alınan ve Rumen kuvvetleri 25 günlük 
çetin bir savaştan sonra Sivastopol ka
lesini uıpte muvaffak olmuşlardır. Ka
leden çıkan Rus kuvvetleri Kerson ya
nın ad<ısının ucuna sığınmışlar ve bu
mda mukavemet ederek kabilse deniz
den kaçmak istemişlerdir. Ahnanlar, 
bunların imhasiy le meşgul olduklannı 
hildırdiler. Kerson bu son döki.intüler
d en temizlendikten sonra Kının yanm 
adası Sovyetlerden tamamiyle temizlen
m · s olacaktır. 

Mihver Sivnstopolu zaptetmekle yal
nız C'n sağ kanadının gerilerini temin et
mekle kalmıynrak Sovyetleri Karadc
niz.e hakim ~k kuvvetli bir deniz V'? 

hava üssilnden mahrum dahi ediyorlar . 
Ruslar Sivastopol ile beraber şimal, or
ta ve batı Knradenizdeki UstünlüğünU 
tamamiyle kaybetmişlerdir. Şimdi onla
nn Kafkasya sahil ve limanlan mihve
rin yalnız uçak filolannın değil, ayni 
Eamanda küçük deniz üstü ve! denizaltı 
harp gemilerinin de taarru?.: ve tasal
lutlarına maruz ve açık bulunmaktadır. 

Almnnlann Harkoftan sonra Kursk 
kes!minde bir truırruza başladıktan ma
Klmdur. Bu taarruz şimdi Harkofun 80 
kilometre şimalinde Bjelgorod - Volt
sansk bölgesinden Kurska kadar umu
mile.cmılş ve AJman tebliğine göre mih
ver kıtnlan burada Rusların 130 kilo
metrelik bir cephelerini ya.nnışlardır. 
Moskovanın 180 kilometre kadar batı 

§lmalindeki Eşev dolaylarında da Al
manlar. bUYilk bir mukavemeti kırdık
tan sonra bir Sovyet rnevziini zaptetmiş
lt'rdı r Avni znmandn AJmanlar, cenupta 
yani Donez bölgesinde büyük bir Sov
yet tnarn.ızunun tardedüdiğini bildiri
~ orlnr. Le.ningrad ve Murmansk bölge
lerinde de yer yer, topçu ve hava mu-
harebeleri oluyor. Bu suretle biltün do
ğu cephes:nde ynz savn.şuıın bilyük bir 
hızlrı bnc;ladığı anlaşılır. 

Mil>verin hedefi açıkça malum değil
se dı>, evvelce yazdığımız gibi, Donez 
bölne ındeki Sovyet kuvvetlerini şimal
den ve Moskova\rı da cenuptan ve şi
nıa ldon snrmak olduğu seziliyor .. Zaten 
Al " nların, cephen:n kah şurasından 
ve k h burasından taarruzlarda bulun
n-nh n maksatlanm belli etmiycrek 
R udan şa ırtmak ve onları ters istikn
mnt1ere kuvvetler sevkine mecbur et
n •, ·<.'indir. Mihver tasarının teferrilnt.ı 
n" olu~a olsun Almanların bu yaz D.:>
n ... bölvec;lyle Moskova ve Leningrndı 
:r. ' rlerek hiç olmazsa Vol~aya ilerle-

lE'mE'S: nek tabiidir. Buna muvaf-
,., l dıı'".'U takdirde, muharebelere geç 

b 1amak yüzGnden, mihver Orallarn 
k., rlar vnramac;a da gelecek loşı Rus
yo".la emniyetle geçirmesine yard.M 
ede<'ek bir durum h:'ısıl olncağı gibi 
K fknsvo üzerinden de İran ve Irak pet
rollerine kadar uzanmasına imkanlar 
olrl'U!i olur. 
ımsmnA 

Romdin Tobruku zaptederek mare
ı;tı llıC:.'ll terfPnden sonra 8 inci İngiliz or
dusunu Mısır - Libya hudutlarından 
Mersa l\fotruha ve buradan Elnlemeyn 
mevkiinc kadar takip ettiğini biliyoruz.. 
İn«iltere. 8 inci ordu kumandanı gene
ral Ricçiyi azletmiş ve inun yerine cep
hede kumandayı yakın doğu İngiliz or
duları kom~ıtanı g<'neral Ohinlek deruh 
te etıni t ir. B u zat 8 inci ord ~ı bakiyele
rini F.1nlcmcvn mevziine geri çekr>rken 
a} n: zaımında Mı ır, Stivev~. Filistın 
Erden. Surivc, Sı,cl .n ve Ha"Jc i t~nd.1n 
bııra\'<l dnğru tat l \·e kıtaları yola çı
lı:annı tır. Bunlardan ne kndorının var-

MISIR ETRAFINOA 
---*---

Mihver· n 
• A son sıyası 

manevrası 
-*

al yan gazetesi fa 

sı ! 1!' ı .. ar 
yan ame ·ni ü~itt--IJJ 

du 310~ 
MH5.no, 5 (A.A) - İtalyan basını, 

Almanya ve İtalyanın Mısırın istiklalini 
tanıyan müşterek beyannamesinden 
bnhsederek bunun manasını tebarüz et
tirmeğe çalışıyor. 

Koriyera Della Sera gazetesi diyor ki: 
•Bu demeç, doğrudan doğruya MISlr 

millet ve hükümetine hitap ediyorsa da, 
hakikatte dost ve düşman bütün millet
lere Almnnyn ve İtalyanın kanaatleri.ı.i 
belirtmek fırsatını da vermiştir.• 
KENDİ HESABINA ÇALIŞMIYAN 
VAR MI Kİ? 
Berlin, 5 (A.A) - •Mısır Mısırlıların

dır!• beyannamesi hnkkında Alman ba
sını diyor ki : İngiltere Mısır hududunu 
muhafazaya çalıştığını söyliyorsa da ha
kikatte yalnız kendi askeri ve iktisaru 
menafiini korumnk için çalışıyor .. • 

------~--,---

e Al-• en zer 
man h··cumu 

---*---
Almanlar yeniden altı 
müttefifı vapurunu IJa• 
tırdılılarını söyli~orıar 

Berlin, 5 (A.A) - Savaş uçnklarıınu. 
24 bin ton hacminde 4 büyük gemi ha- 1 

tmnış ve 11 gemiyi de hasara uğratmış
lardır. 

Denizaltılanmız tank yilklü 7000 to:ı
luk bir Amerikan vapurunu ve diğer 
bir 5000 tonluk vapuru batımııştır. 

------ -
MISIRDA VAZIYET 

(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

.Eldabla tayyare iniş yerini muvaffakı
yetle bombalamıştır. Hava muharebele
rinde 9 düşman uçağı dilşürülmüştür. 

Dün gece orta ve ağır bomba tayyare
lerimiz Eldablıı hava meydanını bomba
lamıştır. 
Düşman tayyarelerinin kanal ve 1s.. 

kcnderiye çevresine yaptığı akınlarda 
avcılanmız 5 d~crnıan bomba uçağını dü
şilrmüştilr. 

Kahire, S (A.A) - Resmen bildirildi
ğine göre milttefik hava kuvvetleri dün 
gece yüklü bir mühimmat trenini tahrip 
etrn~tir. 

CUMA G'ONKO MUHAREBELER 
Kahire, 5 (A.A) - Royterin husus! 

muhabiri bildiriyor: Düşman Cuma gü
nü yapılan muharebede katlJ. bi rşey 
yapmağa muvaffak olamamıştır. Şafak 
vakti başlıyan muharebe bütün giln de
vam etmiştir. 

Sekiz.inci ordunun Elalemeyndeki 
mevzileri sıkı bir surette mukavemete 
devam ediyorlar. Cuma günkü muhare
be seyynl bir tekilde devam etmiftir. Mu
harebe bütün istikameUerde yer değiş
tirmiş ve bu arada sekizinci ordu kuv
vetleri düşmana cenahtan ıbir hücumda 
bulunmuştur. Her sınıfa mensup kuv
vetler muharebeye iştirak etmişlerdir. 

Cenupta hiç bir faaliyet olduğu bildi
rilmemiştir. 

Alınan luıva kuvvetleri Cuma günü ilk 
defa olarak hissedilir bir ölçüde muhare
beye iştirak etmiştir. İngiliz mevzilerine 
karşı pike uçaklar gönderilmi.~. fakat bu 
hücum İngiliz ve cenubi Afrika hava 
kuvvetleri tarafından şiddetle püskilr
tülmilştilr. Bah çölünde yapılan hava 
muharebelerinin en bilyüğü olan o gün
kü hava muharebelerinde 16 ıtuka, 7 
Mcsserşm.it ve bir Maichi uçağı düşürül
milştUr. Başka düşman uçaklannın da 
tahrip edilm~ olması muhtemeldir. Bu 
muvaffnkıyetlere karşılık bizim kayıbı
mız 12 uçaktan ibarettir: Fakat üç pilo
tumuz kurtulmuştur. 
SOVEYŞE VE MISIR 
ŞEH1RLER!NE HÜCUMLAR 
Kahire, 5 (A.A) - Mısır Dahiliye Na-

zırlığının dün neşrettiği bir tebliğe göre 
Süveyş kanalı bölgesinin dün gece bom
bardımanı esnasında 1 kişi ölmüş ve bir 
kişi yaralanmıştır. Hasar azdır. Deltanın 
şimal kl.5Dllna bombalar düşm~e de ha
sar ve insanca kayıp olmamıştır. 

Kahirede yukan ve aşağı Mısırın bir 
çok vilayetlerinde tehlike işareti veril
~tir. 

dığmı ve vnranlarm mahiyetini bileme
mekle beraber her halde bir çok ehem
miyetli kuvvetlerin vaktinde vardıkları
nn ve daha varncaklarma itimat hasıl 
olmuş ki, İngiliz generali Elalemeynde 
durarak Romellc son muharebeyi göze 
nlmıştır. 

Mısır meydan muharebesi adını ala~ 
bu savaş temmuzun birinci günü sabahı 
biltiln şiddetiyle başlamış ve Almanlar 
İngiliz mildafaa hattını yarmağa muvaf
fak olmuşlarsa da İngiliz karşı taarruz 
ve mukavcmet1eriyle karşılaşmışlar 
durmuşlar ve gedik kapanmı.ştır. 
Mısır muharebesi henüz net:celcnmi~ 

olmayıp devam etmektedir. Şu anda ne
ticenin ne oldu "unu bilcmC'dı~··ımiz gibı 
bu husustn h iç b ir t:ıhminde bulunmak 
mümkün ve doğru de~ıld:r. Onun iç:n 
"Onu beklemek ve bunu re u t }!!raf· 
lıırdan öğrenmek zaruridir. 

YEHJ AS'IR 

"Moskova,, ya göre 
-----*---

lman teb-
liğleri ya
lanla dolu _____ * __ _ 

Al NLARlff BiR SEr, ELiK 
AYIPLAR HAKKHiOA VER· 

DiKLERi RAKAM VE RUSLAR 
-*-

t 

Moskova, 5 (A.A) - Tas Ajansının 
siyasi muhurriri yazıyor: 

Almanların bir senelik doğu cephesi 
harp zayiatı hıı.kkındaki tebliğleri Al
man tebliğlerinin yalanlanna yeni ve 
kuvvetli bir delil teşkil eder. 

Bir yıl içinde 271,000 ölii ve 65,000 
yaralı verildiği söyleniyor. Bu tebliğin 
yıldönümünden on gün sonra verilmiş 
olmaaı da dikkate pyandır. Bundan an
la~ılıyor ki Almanlar bu harbin zayiatı 
hakkında blr rakam vermek niyetinde 
değildirler; fakıı.t Rus istihbarat büro
sunun neşrettiği listenin halk üzerinde 
husule getirdiği tesiri azaltmak için bu 
rakamlar neşredilmiştir. Halkı bu ra
kamlara inandırmak için gazetelere ya
landan göz yaşı dökmeleri de emredil
mif tir. 
---~ ----

A M ER l KAN l N BAYRAMI 
----·*----

Amerikaya is-
tiklal kazandı
ran ruh zaferi 

de verecek 
-*-lstiıııaı günü münasebe· 

tiyle Ruz11eltin mesajı 
ve Hulün beyanatı 

Vaşington, 5 (A.A) - İstiklal günü 
tni.inasebetiyle millete hitaben neşrettiği 
bir mesajda Ruzvelt bilhassa şöyle de
miştir: 

c - 1stiklftl bayramı günü top, uçak 
ve gemi fabrikalarında ~er sekteye uğ
ramadan kutlanmıştır. Bu zamanda milli 
bayramımızı tcsit etmenin en iyi şekli de 
bu idi. Afrika çölünde, Rusyada, Çinde, 
Pasifik ndalarında ve bütün denizlerde 
hür insanlar hilrriyeti ve yeni medeni
yeti korumak için var kuvvetleriyle dö
vüşüyorlar. lstilaya uğramış memleket
lerde bu bayramın büyilk bir manası 
vardır. İnsanlık tarihinde misli görülme
miş şiddette bir istipdadın din hürriyeti
ni çiğnediği bir günde bu bayramın ma
nası büsbütün artar.> 

Ruzvelt biltün dünyanın dikkatini ye
ni hürriyetler uğrunda öldürücü bir mü
cadeleye atılmış olan bütün müttefik 
milletlerin sarfettiği gayretler üzerine 
çekerek istiklal yıldönümüni.in büyük 
manasını bir kerre daha belirtmiştir. 

Amerikan devlet reisi mesajını şöyle 
bitirmiştir: 

c - Bu yıl.dönümü bu kara günlerde 
sarsılmaz bir azimle hürriyet dAvası uğ
runda dövü.şen insanlara bir ümit ve il
ham kaynağı olacaktır.> 

Vaşington, 5 (A.A) -Hariciye Nazın 
Kordel Hul Amerikanın istiklal günü 
münasebetiyle söylediği bir nutukta şöy_ 
le demiştir: 

<Bu milletin doğmasını ve inkişafını 
temin etmiş olan ruh, bu harbin kaz.a
nılmasını da temin edecektir.> 

ARJ.ANTtNLlLER VE 
AMERtKAN BAYRAMI 
Boynes Ayres, 5 (A.A) - Birleşik 

Amerika devletlerinin istiklM dönümü 
münasebetiyle Arjantin Hariciye Nazırı 
demiştir ki: 

c - Arjantin hükümeti ve milleti bir
leşik Amerika devletlerinin istiklal yıl
dönümU bayramına derin bir memnuni
yetle ~tirak eder.> 

---o---
Çelı müdafaa nazırı 
Moshovada •• 
Moskova, 5 (A.A) - Londrada bu

lunmakta olan Çek hilkümeti müdafaa 
nazırı uçakla Moskovaya gelmiştir. 

----o----
Eslıi Çelı başvelıili 
mahfıt!m oldu .. 
Prag, 5 (A.A) - Sosyal Demokraten 

gazetesine göre eski Çek başvekili Al
manlar tarafından 10 sene hapse mah
kOm edilmiştir. 

Her halde 8 inci İngiliz ordusunun ye
niden kuvvet bulduğu ve buna mukabü 
tnkip eden Romel kuvvetlerinin bilhas
sa zırhlı kuvvetler cihet:yle ve ilkine 
nazaran zaiflediği muhakkaktır. Bunun
ia beraber Romelin Girit, Yunanistan ve 
İtalya 

0

ilzerlerinden doğrudan doğruya 
'l'obruka ve hatta Mersa Matruha çıka:-ı 
yeni takviyeler aldığı ve alacağı da rnu
hakkaldır. Maltaya yapıhn hava taar
ruzları bunu göstermektedir. Buna gö
re, hangi taraf daha fazla ucak, taze 
tnnk ve top alırsa l\fuır muharebesini o 
kazanır .. 

Bu muharebeyi Romel kazanırsa Mı
oı;ın yani SUveyşi fetheder , Ohinlck b:.
sarırsa Romel bellci Mersa M atruha ka
dnr çek ilme "ie mecbur olur. Bunun h an
,.,isinin olncaftını anlamnk iç:n l\1ı nr 
meydan muhareb~ in"n n t: · i l Uc
mek lfızımdır. 

HAVA HOCUMLARI 
---·*·---

Amerikaıı 
uçakları da 
İş başında 

-*-Avru adalıi Amerilıan 
uvveı eri faaliyete 

başladı ve i 1ı tebliği 
neşretti 

Londra, 5 (A.A) - Avrupa harekat 
sahasındaki Amerikan ordusu tarafın
dan dün neşredilen ille tebliğde şöyle 
denilmektedir : İngiliz hava kuvvet1er1· 
ne mensup hafif bomba uçakları ile jş 
birliği yapan 6 Amerikan uçağı cumar
tesi günü Alman işgali altındaki toprak
larda bulunan hedeflere hücum etmiş
tir. İki Amerikan uçağı kayıptır. Bu ha
rekata iştirak eden uçaklar, Boston 20 
tipindeki uçaklardır. Bu Amerikan tay
yareleri gündüz hücumlannı çok alçak
tan yapmışlardır. 

Bcrlin, 5 (AA) - Bu sabah 12 düş
man tayyaresi Hollanda sahillerine hü
cum etrni,~r. Atılan bombalardan az ha
sar olmuştur. İki düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

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

Uzak doğuda 
yeni savaşlar 

---*---
Hl n d is tan ve AvustraJ• 
yadan Japonlara hava 

alıınları yapıldı .. 
Yeni Delhi, 5 (AA) - Hindistan res· 

m1 tebliği : 
Fena hava şartlarına rağmen Akyab 

ve dolayındaki nehir ağzına yapılan bir 
hücumda düşman tesislerine ve nehir
deki mavunalara bombalar atılını.ştır. 
Bombaların mavunalar arasında patla
dığı görülmüştür. Öğleden sonra bura
lardnkl Japon taşıt ve mavunalan tek
rar bombalanmıştır. 

Melburn, 5 (AA) - Teblığ : 
Müttefik hava kuvvetleri Salamanura 

ve Laedeki düşman üslerine hücum et
miş ve t am isabetler kaydedilmiştir. 
Be.ş düşman tayyaresi düşürülmüş

tür. Yerde Jıasara uğratılan tayyarele
rin de tahrip edilmiş olması muhtemel 
görülmektedir. 

Vaşington, 5 (A.A) - Bahriye Na
zırlığının tebliği: 

21 Haziranda neşrolunan tebliğden 
beri Aluten adalarında esaslı bir de~ik
lik olmamıştır. 25 Haziranda japon işga
lindeki adalardan birinde keşif uçakları
mız büyük bir kruvazörle 3 muhrip gör
müşlerdir. 

18 Haziranda batırılmış olan japon ge
mileri limanda iyice farkedilmektedir. 

2 Temmuzda bir devriye uçağımız 
Ayaska adası cenubunda 3 nakliye ge
misi görmüş ve hemen havadan bom
bardıman edilen bu gemilerin akıbeti 
hava şartları yüzünden tesbit edileme
miştir. 

-----~et-,----

Makin eve 
'erilirken 

ROYTER MUHABIRlNIN Bil· 
DIROIG1NE GôRE 

Kahire, 5 (A.A) _ Royter Ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: Rommelin 
zırhlı kuvvetleri cenubundaki tepeden 
çıkarılmıştır. Rommel bu tepeden Ela
lemeyni çevirmek ve 1skenderiyeye iler
lemek ümidinde idi şimdi kendisinin bu 
blkim tepeden çıkanlması bu nazik mu
harebenin şimdiye kadar en cesaret ve
rici olayını teşkil etmektedir. 

---t.uNV~-A 0""""111t1'1--

ALMANYADA ÇALIŞAN iŞÇi· 
LER 2 MiLYONDAN FAZLn 
StOkholm, 5 (A.A) - Stokholm Tid

ningenin Berlin muhabirine göre Al
ınanyada şimdi iki buçuk milyondan faz
la yabancı işçi vardır. Bu sayıya çalışan 
bir buçuk milyon esiri de katmak gerek
tir muhabir çalışan esir sayısının daha 
yüksek olmamasına hayret etmektedir. 
Ve şöyle diyor: 

1 milyon Fransız çıkınca geri kalanla
rın ekserisi Polonyalı ve Belçikalıdır. 
Alınan tebliğlerinde milyonlarca Rus 
esirinden bahsedilmesine rağmen Al
ınanyada pek az Rusun çalıştığı anlaşıl
maktadır. 

---o---
EL LE ~EYHDE n1UHAREBE· 

LER DEV rn EDiYOR 
Kahire, 5 (A.A) - Sek.iz.inci ordu Cu

martesi günU Elalemeyn dolaylarında 
büyük muharebe tekrar başladığı zaman 
600 den fazla esir almıştı,r. Bu Roınme
lin İngiliz mildafruılan ortaSından Nile 
kadar bir yol açmak için yaptığı büyük 
gayretin dördüncü günü idi Cumartesi 
"ünkü muharebeler de aşağı yukarı Cu
ınn gUnkü muharebelerin cereyan ettiği 
çevrelere şaır.il bulunınll§tur. Yani mu
harebe 60. kilometre kadar genişlikte 
olan cephenin şimal kısmında ve esas 
itibariyle topçular arasında cereyan et
miştir Rommel takviye edilmiş mütte
fik kuvvetlerin şiddetli bir mukaveme
tiyle karşıla~mıştır. İngiliz gece bomba 
uçakları Cuma gecesi de Mihver kuv
vetlerine siddetlc hücum etmişlerdir. 

6 reımnuz Pazartesi Jt42 

Mesut bir yıldönümü 

Kahraman ordumuzun 
Hataya aya bastığı gün 

--------------x*x·~--------
Ba mutlu günün 4 üncü yıldö ümü dün Hatayda 

c:oşJıun tezahürle rıe lıutıandı... 
Antakya, 5 (A.A) - TUrk ordus.ı

nun Hataya ayak bastığının dördüncü 
yıldönümü coşkun tezahüratla kutlnn
mıştır. Her taraf milli renkler ve bay
raklarla donatılmış ve ordu, ilk girişı 

ISLAM VE INGILIZLER 
----*·---

Hint müslüman-
ları ayrı hükü

met ist·yor 
-*

Müslümanların reisi 
eğer bizi memnun et• 
mezse İngiltereyi asıa 
affetmiyec:eğiz diyor 
Bombay, 5 (A.A) - Cinnah gazeteci

lere demiştir ki: 
c - Şimdiye kadar 1ngilterenin harp 

gayretlerine engel olmak istemedik. Fa
kat Birleşik Amerikanın tazyiki ile İn
giltere bizi memnun etmiyecek bir hal 
şekli kabul ederse, bunu 100 milyon 
Müslüman Hintli asla affetm.iyecektir. 
Harpte İngiltereyi desteklemek kendi 
menfaatimiz icabı olduğunu söyledim. 
Yeter ki büyük Britanya bizim uzattığı
mız dost eli tutsun.> 

----.-..~ea~----

SOVY ETLERE GÖRE 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

aynen tekrar etmiştir. Vali, villyet, 
parti ve belediye erkfuu ve on binlerce 
halk bu törende hazır bulunmuş ve or
duya memleketin şükranlan sunulmuı
tur. 

RUSYA MUHAREBELER• 
----*---

Al anlar ihti-
yatlarını kul
lanıyorlar 

-*-Ruslar lıarşı lıücamJaıt 
~aparalı Almanlara a(lııe 
lıayıplar verdll'dilılen• 

ni söyli)Jorlar 
Moskova, 5 (AA) - Viy<:lgorodda 

dün gece ve gündüz muharebe devam 
etmiş, şiddetli topçu düellosu yapılm:ş
tır. Rus kuvvetleri karşı hilcumlard3 
bulunmuş, düşmana ağır kayıplar ver-
dirilmiştir. Alınanlar yalnız gerilerdeki 
ihtiynt kuvvetlerıni değil, diğer cephe
lerdeki kuvvetlerden de ihtiy<ltlar ge
tirm işler ve cepheye sürmUşlttdir. 
Şiddetli hava muharebeleri olmuş ve 

bir gilnde 42 Alınan uçağı tahrip edil
miş, 1200 Alman subay ve eri öldürill
müştür. 

---~,_,~~--·----

MISIR HARBi VE INGIZ ZLER 
yen Almanlar, topçu menzilimiz içinde (Baştarafı ı inci Sahifede) 
şiddetli tahrip ateşi altında kalmışlar ve üç taarruz yapmı~tır. En şiddetli hücum 
hücumları bu suretle akiın bırnkılınış- nkf.-ı.m üzeri gi.ıneıin İngiliz askerlerinin 
tır. Şimdi daha ziyade ihtiyatla hareket gözlerini kamaştırdığı sırada doğu isti
ebn~ktedirler. Evvela tayya:e ~e topçu kamefndt'n yapılmıştır. Alman ve hal• 
ateşıyle hazırlanmndan nıevzılerınden ve yan tebliğlerinde zik redilen muvakkat 
siperlerinden çıkmamaktadırlnr. Yüzler- muvnffnkıyet bundan ibarettir. 
ce Alman tankı ve kıtaları şiddetli hır Pcroembc günü de harp ile aeçmiş, 
hilcumla ve 50 - 70 tanklık kütlelerle öğleden sonra büyük b ir taarruz yapıl
harcket etmekte, bunlar müdafaamız mışbr. Zırhlı birlikleriyle ilerleyebilmek 
önünde eridikçe yerine diğer gruplar için Almanlar topçularımm susturmak 
scvkedilmcktedir. istemişler, fakat taarruza seçince yoll .. 

Bu suretle hatlarımızın öni.ine kadar nnı değiştimıeğe mecbar bırakıldıkla· 
gelmiş olan Alman kuvvetleri püskür- nndn.n piyadelerini nrkalamağa m~af .. 
tülmüştür. Fakat Alınanlar yeniden ih- f~ olnmamışlnr, hücum da bu yüzden 
tiyatlan harp hattına sürmüşler ve saat- ak.im knlmı!tı~: 
lerce süren çetin bir muharebeden son· Cuma gunu Almnnlar t~rar Elale
ra, hatlarımızda ged!k açılmasına mey- meyne karşı harekete geçmııler, fakat 
dan verilmemek üzere askerımize geri- bunda da muv~ffak olarnamlflardır. 40 
ye çekilmek emri verilmiştir. A~mn~ t~nkı, ~ır ~o~. top ve yüzlerce 

DONEÇ NEHRİ KIYIL.AR.ll\"'DA C$ll' elimıze duşmuştur. 
' Moskova, 5 (AA) - Doneç nehri lNGILIZ GAZETELERlNIN 

sahilinde muharebeler devam ediyor. NEŞRi YATI 
Nehrin bir keslıninde Almanlar püs- Londar, 5 (A.A) -- Londra sazete-

kürtülmüş, bir kısmında da kıtalanml.7. lerinin bu sabahki yazılan daha cesaret 
geriye çekilmiştir. Hücuma geçen 100 vericidir. Libya muharebleri hakkında 
Alman tanlonın ellisi savaş dışı edilmi.ş- son gelen haberler daha elveriflidir. El-
tir. alemeynin müdafaası etrafında yürütü-

RUS RESMİ TEBLİÖİ len mütnlenlar cesaret ve maneviyab 
Moskova, 5 (A.A) _ Rus tebliği : yükseltecek mahiyettedir. Elalemeynde 
Öğleden evvel Almanlar Kursk, Diyel- bir kıtnmız mihver kuvvetlerini bir hü

gorod ve Volsangta hücumlarına devam cumla 4 • 5 kilometre geriye atmııtır. 
etmişlerdir. TAYMfSIN GöROŞLERt 
Diğer cephelerde kayde değer bir şey Tııymis diyor ki cPerşembe günü El-

olmamıştır. alemeynde muharebe eden lngilizler 
ALMAN HÜCUMLARI VE Rommel taarruzunu durdurmutlardır. 
KAYIPLARI Fakat Rommel her hangi bir netice al-
Moskova, 5 (A.A) - Almanlar, sa- ma.k için bütün şiddetiyle çalıııyor. Du-

yıca Ustün olmalarına rağmen Volşang- rum hiı.ln tehlikeden kurtulmuş değildir. 
ta hissedilir bir ilerleme kaydedememiş- Tanklnrlo. yapılan harekat, hava kuv
lerdir. Çok üstün kuvvet gönderen Al- vetleri tarafından iyi bir tekilde destek
manların stratejisi sayı üstünlüğüne da- lendiği tnkdird e en müstahkem bir mev
yanarnk cephe yarmaktır. Yalnız bir ki b ile alınmaktadır. Parlamento mah-

h 1 fllerindcki intib:ıa göre vaktinde takvi• 
kesimde büti.in Ucum arına rağmen ye ycti~tirilirsc ikinci bir Tobruk ihtima-
muvaffak olamnıruşlar ve 2000 den fnz- li kalmıyacaktır.> 
la ölü bıraknuşlar, yüilcrce tank kav- ALMANLAR DA TAKViYE 
betmi.şlerdir. 

Moskova, 5 (A.A) - Tas ajansının ALDILAR 
dün sabah bHdirdig~ine göre Kurskta'"r<l Deyli T elgrnf vöylc diyor: «Düşma-

nın durdurulduğuna bakılarak durumun 
Alman taarruzu durdurulmuş ve Timo- düzeldiğine hüküm vermemelidir. Rom-
çenko karşı taarruza geçmiştir. mel de, sekizinci ordumuz gibi takviye 
KALENİNDE MUHAREBELER almıştır. 1htiyatlı olmamız lAzlmdır. BU-
Londra, 5 (A.A) - Royterin hususi yük ümitlere kapılmamalıyız.:. 

muhabiri bildiriyor: TALISIZLlK ESERi 
Kalenin bölgesinde önemli bir muha- Deyli Herald gazetesi Sivaatopol mü-

rebe oluyor. Almanlar tanklar ve pik~ dııfonsını överek diyor ki: cAlmanlar 
tayyarelerle destekledikleri piyadelerle Sivastopoldnn yüzlerce, belki de binler
şiddetli hücumlarda bulunuyorlar .. Bu ce kilometre uzakta başka bir yeri ele 
hücumlar sağnak halinde bir yağmur geçirmeğe çalışıyorlnr. Bizim Libyadaki 
altında devam ediyor.. vaziyetimiz bir talihsizlik eeeridir. Bu 

------ - muharebelerde lngiliz.ler bütün gayret

MISIR HARBi VE M HVER 
Dü'NK.ü lTALYAN TEBLlGt 
Roma, 5 (A.A) - Tebliğ: Dün gündüz 

leriyle dövüşmü~lerdir. Bu muharebe
nin neticeşi ne olursa olsun kahraman 
Libya müdafileri medeni ve hür dünya
nın hürmet ve tnkdirini kazaımutlardır.:t 

savaşlar Elalcmeyn doğu cephesinde ol- - __ , __ _ 

muş ve büyük bir şiddetle devam etmiş- BEŞIP.'CI. KOLA KiRSi 
tir. Düşmanın milteaddit karşı hücum- 1' 
lan püskürtülmüştür. <Hnştarnfı l ind Sahifede) 

Hava muharebelerinde 19 düşman . 
rine ait 507 müessese tasfiye edilnıif 

uçağı düşürülmüştür. bulunmaktadır. 
Süveyş civarındaki Elkantara hava AMERİKADA TEVKİF VE 

meydanına hücum edilmiştir. GÖZ HAPSİNE ALMALAR 
AKDEN1ZDE 
İngilizler, Malta üzerine yaptığımız Vaşington, 5 (A.A) - Müdde!umuınl 

ard arda hava hiicumlarında 14 tayyare Bidl demiştir ki: 
kaybetmişlerdir. İki bomba tayyaresini o: - Harbin başladığından heri kadtu 
avcılarımız düşürmüşlerdir. ve erkek 48 kişi t evkif edilmiş, 1200 ki-

2 tayyaremiz kayıptır. şi de göz hapsine alınmıştır. Bund:uı 
D-Oğu Akdc-nizde bir düşman vapunı başka m 1hver tebaasından 947 ki§i hak• 

bombalarla hasara uğratılmıştır. kında tahkikat yapılmaktadır. 


