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tlan münderecatmdan mes'uliyet kabul edilmez... Cümhuriymn "e Ciimhuriyet UCT'lerium bekçiri şabohJan ~ ıivari gazetcdiT. YENt ASm Matbarusmda basılmıştır .. 
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bir nokta 
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3 kt"'simde Sovyet 
ordusu intizamla 
geriye çekiliyor 

·------------------...-..-.--} 

ı Mı .... ırda durum 

--------------.-----------~ 

ere as 
lı bir mev- i 

kaybett" 
---*·---

Mevzii teşehhiis ktul· 
reti lnailiz ordu u

nun eline geçti 
-*-Alınan - Rus harbi intibalarından : Bir ilerley~ -*

Almanlar daha hızlı ha- tngiliz tanksavar toplan çölde jtl4liyet halinde Mllauer Elalemeynln ce· 

• • "LMANLARA GORE relıetlere g~melı üzere --* müthiş lıayıplara 

K kt • d uğrıyorlar •• 
ının Da~ıtma ofisi ve ihtiyaçlar 

nup batısındaki hiifdm 
tepelerden tarnamlyle 

~ılıarıJdı.. 

ÔVBMI urs a şı Moskova, 6 (A.A) - Bugün elde bu
lunan malumat Hitlerin hızla harekete 

detlı· harp- gef~~1~=~g~=~edir. 
•-- Moskava, 6 (A.A) - Royter hususj 

Bugünün 'birbirine giriş· muhabiri bildiriyor : 

miŞ lıarqılı davaları le ı Kur.;k ve Viy~goroda ve Volşangta 
a ... asında en halılı olanı• r o uyo r Ruslar intizamla geriye çekiliyorlar. Al-

T emeklik zeytin· 
yatı kalmadı •• 

Kahire, 6 (A.A) - BugünkU .resmi 
tebliğ: 

İngiliz kuvvetlerinin gece uıarruziyle 
düşman esaslı bir mcVZ:indeıı çıkarıl
mış ve ağır kayıplara uğratılmıştır. 

Kahire, 6 (A.A) - Elalemeynde m•J
harebe devam ebnektedir. Hnva kuv
vetlerimi:ı bütün giln hücum etmiş \'e 
mühim bir mevkide bir gece hücumı1e 
düşman mevzilerinden çıknrılmış ve 
dilqnana ağır kayıplar ıTerdirilmistir. 

~- manlar, Voronej'e kadar varmak, şimen-
dır. Vg" radıg" ı taartııız da -*- difer hattını kesmek için kayıplara bak-

madan ve Uetleri veçhile hücum edi- Ticaret vekaleti dağıtma ofisi umum 
taaPl'U.Zltırın en haıtsızı .. Orelin şimalinde IJüyülı yorlar. Kuvvetten düşen, hırpalanan kı- müdür muavini Bay Nuerttin Özmenin 

1 k h ... ,.r Rus ta~----• taları hemen geriye alıyorlar ve yerlen·. ,ebrim.ize gel.diği yazı~mışb: . Umum Bugiinkii dün'. ·a harbinin ı.'iin ü a· 11 ...--.-..... d · b t .. '-''-1- "''D Aydt-
ne yeni birlikler sürüyorlar. mü ür muavını azı . e~ .~· ı..-·•-·•-• . 

rcketler itibariyle pek iyi takip edile· Jıırddı.. RUSLARIN V AZtYETt na gitmi,tir. Oradakı mu~ı~ teu;~a.ıen· 
ıniyen bir snfhası altıncı yılına girmiş· Berlin, 6 (A.A) _ Resmi tebLg : Tımoçenko kuvvetlerini k. ı taarruz ni bitirerek bu akşam Jehnmıze do.nme-
tir. Bu, Çin harbidir. Mahiyeti itibariy· Doğu cephesinin cenup kesimindeki larda kullanmaktadır arş - ai muhtemeldir. B. Nınettin Özm~nın iz-
le diinya harbnin hem baslangıcı, hem hareketler planlara uygun oarak devam Krasnaya Zvezda gazetesine göre bir mirde yapacağı t~tkilr.lere eh~yet ~ 
de hülusasıdır.. ediyor. Don nehrinin batuıında çevrilen ç?k kesimlerde Ruslar için oldukça zor rilm_ekte~~~ 11~ }.! 1?.~~ d~~~ano~~ Çin, kornşulanndan hiç birint.ı fenalık önemli Rus kuvvetleri yok edilmek üze- hır vaziyet hasıl olmuştur. lznur §Uoeaı m~ur ugu &uru acmıo. 
yııpmamı ve ynpmağı dü~ilnmr.ıniş olan redir. Tanklann desteklediği düşman SOVYET TEBL1CLERt aliyete geçecektir. 
Miyiik bir millettir. Diinyanın en eski hücumlan kı.rılmıştır. Mo.~kova , 6 (A.A) _ Gece yansı neş- ~YTi~ ACI . lHTl:V A<:I _ 
ıned~ivetlerinden biri?!? sahibi olan Hava te.5kıllerimiz şoseler ve demir .rolunan Rus tebliği : Tucca.r ~lin~~ı ze!t~n~aglan~ın tev 
~u mıllet hanş severltgıyle tanınmıştı. yolları üzerinde iaşe servislerine c;iddet- (Sonu Sahif ! .. t 4 t ) zli de ikincı mühım hır ı~t.ır. lzrnırde Y: 
tiç yüz milycın mu. dört yUz milyon mu re h ücum etmiştir. • ~ e ' u un e meklik zeytinyağı ltalmamı~b~. Ed~emıt 
~lduğu pek iyi hilinmiycn bu kalabalık R uslar, ü relin şimalinde tankların ve •)11 ••• , ••• • • - ••••••· · - · -·-··· !e A~lık~n.b_ir bu~uk a.sıtli ze!.tı!1Y~· 
ln!mn yığm1nn avuç kadnr topraklnr hnva te.şkilerinin yardımı ile tnnrrui.lar. ı I 1 ~- getınlmeaı ıçın ~ı1nyct saşe m~durlu-
~:ı rind~ didine didine c-alıc:arak gümle- da bulunmuşlardır. Karşı hücumlarla M SlRDA 8 R DERT DAHA gu tarafından gereken t~erde 
lıl'..rini çıkarnn. ~l işlerinde uı;tıı, fok:ıt kısmen püskürtülen .düşma?a kanlı ka- •- buZFt~N'i'Şl.E.ru 
vurusmnktnn dovücımekten n<..>fret eden (Sonu Sahtfe 4 Sütun 4 te) Mısırendu··strıaı·- ş· d' . ..d .. r·v .. t rahndan gö-
talrc:knn İnSllnlardı.. ' ıs. ··1 ım ı ıda~~ mu ~rl u~ ta __ ,,_.,_,_ d 
Vakıa Cinin dahili harpleri meshur- RUSYA MUHAREBELERi ru en ve agıtına ıt enne eauu... e en 

dur. Fakat bunlar hiç bir zaman S°nhic:i . Si• de aenı•ş bı•r 
\'C ciddi bir harp manzarası göstenne- *-- ~ ÇIN HARBi 6 YAŞlNDAI 
nıistir. Falan general bir ı:;üni insanın 250 kı•Jometre- ---*·---
bn mn geçerek bir ordu kurar, filan ge- grev hareke-
nerıılin ordm:h·le karşı1a.c:ırdı. Yalnız bu ' c. Örçil diyor ki: 
ordular. birbirini boğazltyarak değil, ıı·k cephede du- tı• başladı -
para, dıplomac;i ve entrika kuvvetiyle z f • b• • 
birbirini •enerJcrdi. Çinin yıllarca :SÜ· a erın ızım 
ren dahili harnlerinde dökii1en knn ha- rum çetin ve 
loikatte pek a7.dır. 

Çin muhakkak ki geri bir memleket- k k 
ti. Rn hakımdnn e:c:ki Osmanlı impara· anşı 
torlnibınu andınrdı. Geriliii. Cengiz 
ol:ı,ıUannı Cinden kovup bu koca mem
leketin hasına get\mic; olan Mançu hane
dnnmın ('Ok fena idaresinden. garplıla-
1'1n hundan istif nde ederek Cini, Os
manlı İmoanıtorluğu gabi, kapitülas
yonlarla ba"lanmış olmalanndan ileri 
~elh·llrchı. r.ine knr;ı yapılan haksızlık
lara garp devletleri baslamısiardır .. Ja
ponl11r b,ml,.,.d"ln öm~Jc "1,;rıık j,j ta-
ınnm1nm1c:lardır. 

-*Almanlar Rusları hulıaç 
içine almalı istiyorlar 
Moskova, 6 (A.A) - Roytt!r ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : Kursk-

tan Kubiyanska kadar 250 kilometrelik 
bir cephe uzunluğunca durum çetin ve 
karışıktır. Alman baskısı 24 .c:&atten be-

(Sonu Sahife ~. Sütun 2 de) 

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

Amele Uıi güne lıadar 
ife başlamazsa ıld· 
detll tedbirler 
alınacalı-
sıokholm, 6 (A.A) - Londradan 

bildirildiğine göre Mısır endüstri 
müesseselerinde geniş bir grev hare
k~ti başlamıştır. tş nazın, işçiler iki 
gune kadar işe başlamazlarsa şiddet
li tedbirler alınacağını bildirmiştir. 
Endüstri sahiplerile işçiler arasın

daki anlaşmazlıkların halli hükümet 
komisyonuna tevdi olwunU1tur. l 

<·-· ·- -· ··-·-··· ·-·-· --· 

olaca tına 
• • 

emınım 

. -·-lngillz 1Jaş11elılll Çlnllle• 
•e bir mesaj gönderdi 
Londra, 6 (A.A) - Mister Çörçil Çin 

harbinin beşinci yıldönümü günü mü-
nasebetiyle Çinlilere şu mesajı gönder
miştir : 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 
Rokc:erlcr harbinin faciaları hatırda

dır. Cine 7orla afvon satmak İ('İn büviik 
A'1nıym devletleri bir1eşmic;;ler, o~ayQ 
ordular t!iindermişJcrdir. B:ı ordular 
A rTika oı1olnnnrfn göriil('mivec-ek vah
~ctler Memic;Jerdir. Cin milletinin garp 
rnedenh•efinin ~erh.·1,. Pn ""~'" teması 

J:arp vaziı1etlerine asker gözüyle bakış 

büvle ha"lar 
f'inin hnrici münaı;ebetıerı hep bu 

temnııvu tnklp etmic:tir : Franc;;ı71ar Çin 
lıindist:ınınn c1k

0

arnk mf"mle1trtin hu 
par('ac:ını 7.nptetmic:lf>rdir. ln(!Ui:zler Bir
manvavı kanmıc:lard•r. Jnnonl:n Korevi 
lıtoparmıclnrd•r. Rnclar Man.-uride , .e;. 
lesmiııl~r~ir. O vl'kit Çin mill~ti Afyon 
n~·ktıc:undnn uynnmnk la7.tm geldi~ini, 

Almanlar Busyada şimdi· 
illi süratle ilerliyorlar 

MISIR VE AMERiKA 
t C::nnu C::ahife 'l C::lihm ı; da 1 

Rusya harbinin neticesi kt>stirilemez 
Mısırda teşebbüs İngilizlere geçiyor- • Amerıııa 

muazzam bir donanma yapıyor .. 
~~~~1111'!"--!"-..,_,..._~-~!Jlllll--..• Radyo gazetesine göre re~mi tebliğle· 

()rta şark ta ve bil
hassa 1'1ısırda A me-re istinaden doğu cephesindeki durum 

şöyle hülasa olunabilir : 

buı işler yeni kurulacak dağıtma ofi
sine devredilecektir. Ofia bir çok mad· 
deleri kendi teşkilatiyle satın ala.Cak, de
po edecek ve ihtiyaç hissedildikçe piya
sanın nazımı için sabşa çıkaracaktır. 

Sümer bank yerli mallan paz.an İzmir 
§Ube..i Je dağıtma ofi9İ emrine verilmiş
ti?. 

MISIR HARPLERi 
---*---

Bir kaç ı?Ündür 
mihverin harp 
işleri hiç te 
iyi ı?itmivor 

- *-Londra, 6 (A.A) - Deyli Telgrafın 
asken muharriri yazıyor : 

•Durumun elverişli olduğu söylenebi
lir. 

Kahireden gelen bir haberde müttefik 
kuvvetlerin teşebbüsü ellerinde bulun
durduğu bildirilmiştir. Muharebe Eln
lemeynin cenubunda devam etmiştir .. 
Burada müstahkem bir mevzi elde edil
miştir. 

Tobruk tayyarelerimiz tarafındrın 
bombalanmış ve Mersa Matn.ıha da hü
cum edilmiştir. 

Kahire, 6 (A.A) - Bir kaç günden 
(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

Asıl kuvvetleriyle Harkof ve şimalin· rikan askeri yok ••. 
de bulunan Kursk arasındaki sahadan SO DA 'CİKA 

İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARİ 
Orta büyüklükte İngiliz ve cenup Af

rika tayyareleri üç Yunkers 88 ve tıç 
Messerşmit tayyaresi dU.şUrmtiştUr. 

Tayyarelerimiz dilsman ordusunuu 
(Sonu Sahife 4, Sfitun 1 de) 

MISIR VE MiHVER 
---*·---

Mihvere 2öre 
Elalemeynde 
muharebeler 
devam edivor 

-*-Berlin, 6 (AA) - Mısırda Elalemeyn 
civarında muharebeler devam ediyor. 

İskenderiye ve Port Saitfo liman te
sisleri ve hedefler bombalanmı.ş, tnşıt 
vasıtaları ve düşman toplulukları da 
müessir surette bombardıman edilmiş
tir. 

(Sonu Sahife '· Sütun 3 te) 

MOHIM BiR HABER 
Mihver ordusu Mı-
sırdan çıkıp ~itme
ği mi düşünüyor? 

taarruza geçmiş olan Alman kuvvetleri • • • • • • • • • • • 
geniş bir cephe üzer!nden yukarı Don Maamafih Amerilıa Mlhuer geriye çefd-
nehrine vannı~tar ve bazı kuvvetleri de ınaltfilleri lıati bir "il us yadan vahim lirse itaıyanların 
nehrin doğu sahiline geçirmeğe muvaf· fC" SÖ"lemi-uorlar.. hali dÜC'ÜftÜIÜ"Or .. 
fak olmuşlardır. cDon> nehrinin batısın- "' -' "' haber)f'r geliyor,, '.t' °' 
da kalan bir kısım mühim Rus kuvvet· - *- Nevyork, 6 (A.A) - Nevyork Toy-

Vaşington, 6 (A.A) - Orta ...,,.kta ve * mı's g t · leri Almanlar tarafın<lan "evrilmişler- Y-- azc esı yazıyor : 
dir. ... bilhassa Mısırda Amerikan nskerlerinin Londra, 6 (A.A) - Deyli Meyl bnş- Dün hususi b!r kaynaktruı verilen bU' 

bulunduguw hakkında şayialar teyit kal ' d d' ki R d b h be ih 1 k d Taarruz harekatının bugünkü tem...,.,_ ma esın e ıyor : • usyi4 an u a re göre m ver gene urmnyı ün 
y - edilmiyor. Askeri mahfiller bu husuı.ta bah ahim hab 1 lm;.,.· Ro 1. bah k d .. ld b" t · t su geçen seneki harekatın temposu il<? sn v er er ge ~.ır. me t-ı sn er en en ço e ır opıan ı ynır 

bir "CY ~ylemek istenuy· orlar. Lib d al•"*•~ d k d F ,...,.,., .. B to 1 bd Ohi 1 'I.. ! 1ru karşılaştınltrsa, bu seneki temponun ... ya a ç ~ .. gı sıra a ar a aşı on ·~~· u P an a n eAJn vvet 
daha süratli bir halde olduğu görülilr: AMERİKAN KITALAJUNJN İAŞESİ Bock'un da boş durmadığı ..nlaşıhnış- almadan evvel ve teşebbüs mihverin 
Almanların beş gün içinde mAnialar Vnş'.ngton, 8 (A.A) - Harbiye nazı~ tır. Ru-J mareşalı Timoçenkonun, Obin- ~~~1:_ iku··=-g. eriye (ekilmek h~ gtS-

ve nehirler aşarak 200 kilomeL""e yol al- hğnun bildirdiğine göre deniz qın ve- ]ekin Mısırdaki durwnunda 'k.ıldı~ gi>- .. ~~ .. ~· ..... 
mı., bulunması, hareketlerin bir yıldı· ya ana vatandan uzakta bulunan si1Ahlı rtilUyor. Almanl?rın 2;8ylat verdikleri~ Askeri rical bu fikre tnraftm ~ 
rım ruratiyle inJrl,.c;af ebnekte o1dufhı kuvvetler, bulundukları yerde para ver- ve Rusl? da şıddetli mukavemet P. mekle bera~, politika adanılan btaum 
kanaat:ni nriyor. Fakat harekAtın bu meden ödünç -.erme ve liralam.a bmJ- tenbkJenM> C'IDin olaldllri•J• İtalyan milleti arasında siya~ 'bir :mağ-
tempo Ue devam edip ebniycc·eği şiın- mu mucibioce iaşıP maddelert alabllıeff'k-~ ~ 16hlyet Mai dotmaeeıl! ~n İtWyanlana 

fSo.na Sablfe 2. Stıtua ı tle) Ja.n... ~ccoae~ •• NMi ilılew\Jea:I'-' ileflJe ... .., ... 
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ŞEHİR DABERLER:i : Çinin 
.Davası 

Tarihi Roman Yazan: Şahin A.Jıduman 
••• 108 ••• Parti ~ene) sek

reterin· o tet
kikleri 

Bu bir keramet diyorlardı 
Yanıma gelen adamlar bayrağı da görmüşlerdi.. - *-Benden ve lıeramett en baJasediyorlardı.. B. Memduh Esendal 
Cltimleğimi açhm, baktım. Bütün ça
~nm kan içinde kalmıştı ve ya
ramdan mütemadiyen kanlar sızıyor
dL.. 
G&nleğimden kopardığım bir bez par

çaıııiyle göğsümdeki yarayı tıkıyarak ka
m durdurmağa çalıştım. Fakat kan bir 
tür:ai dinmek bilmiyordu! 

Bir az sonra üzerime bir baygınlık 
gelm! 

Aman Yarabbi! .. Kulaklarım çın çın 
ötmeğe başlamıştı! O dakikada ölmek 
üzeme bulunduğumu sezmeğe başlamış
U.! 

Sma bir gayret daha gösterdim. Kırk 
ıaltmıet ortaya ait bayrak benden iki 
adım ötede bir mesafede bulunuyordu. 
Ben onu memlüklerin eline geçmekten 
kurtııarmak için ölümü göze almıştım ve 
işt.e nihayet kendimi feda etmiştim ... 
Şimdi bu bayrak son dakikalarımda be
nim için bütün günahlarımı örtecek ka
dar büyük, şanlı bir kefin teşkil etmiş 
ol.U:tı ... 

Yerlere sürüne sürüne askerlerin na
,._ Ye şeref hücceti demek olan sanca
ğın 7anına kadar vardım ... 

Onu titreyen ellerimle tutarak öpmek 
içit dudaklanma götürdüm. Bu saygı 
işini. yaptıktan sonra onu mümkün oldu
ğu kadar.yüksekte bulundurmak için 
başımın üstüne koydum. 

Artık gözlerim kapanmağa başlamıştı. 
:Ve dudaklarımı, bütün günahlardan sıy
rıldığıma kanaat getirdiğimi anlatan tat
lı bir tebessüm süslemişti... 

Görlerimi kapaqığım bir sırada, o da
kikada şüphesiz beni görmekte olan Al
laha kendimi teslim ederek zayıf bir ses
le dedim ki: 

- Çok şükür Yarabbi!. Lütfünün, bü
yüklüğilnün hayranıyım!.. tşte ben şim
di ~ huzuruna kuş gibi hafif bir va
;;fette ve bütün günahlardan temi7Jen
mif olarak çıkıyorum!.. 

* 1'e kadar müddet orada baygın yatıp 
kakbğımı bilmiyorum ... Bir aralık göz
leriaıi açtım, baktım. 

Aman Yarabbi!.. Etrafımı çok büyük 
bir kalabalık sarmıştı. Bu adamlar kim
<ti! Şüphesiz burası mahşer meydanı 
olacaktı! Ve bu dakikada ben ahrete var. 

HARP VAZiYETiNE ASKER 
GOZOYLE BAKIS 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

diden tahmin olunamaz. Çünkü Don 
nehrinin doğusuna geçen müttefik kuv
vetlerin Rus ordusunun ve ihtiyatları
rım müdahalesi ile ger!ye atılması ihti
mali büyük olduğu gibi Almanların da 
bütün ihtiyatları ile köprü başlarının 
tahkiminden sonra hemen ileriye hare
ket etmeleri mümkündür. 

Almanların Moskovanın batısında Ri
jef ve İlmende taarruza geçmiş olmala
rı Smolenske kadar uzanarak ve 400 ki
lometrelik büyük bir çıkıntı teşkil eden 
Sovyet cephesini koparmak ihtiyacm
dan ileriye gelmiş olabilir. 

Rusların, şimdilik kendilerine bir fay
dası olmıyan bu yeri - Kiyefl:eki duru
ma düşmemek için - kendiliklerinde:ı. 
bırakmaları daha faydalı olabilir. 

Sovyetlerin Kurskun şimal!nde bu
lunan Orel bölgesinde ve batı istikame
tinde, tanklar ve ınotörlü birliklerle tak
viye edilmiş mühim piyade kuvvetleriy
le Almanlara karşı mühimce bir taar
ruza geçmeleri de, ya Kursk taarruzu
nun şiddetini azaltmak, yahut •Don• 
nehri batısında kuşatılan Rus birlikle
rinin yükünü hafifletmek için olsa ge
ı·ektir. 

Kahireden gelen haberlere göre M1Sir
da Elalemeynde muharebeler devam ,et
mektedir. İngilizler muvaHakiyetle mu
kavemet etmekte ve hatta bir gece bas
kının ile mihverin mühim bir mevı.iiııi 
c.lmış bulunmaktadır. Teşebbüs lıenliz 
Romelden Ohinleke ge1:memiş ise de te
şebbüsün yavaş yavaş Ohinleke geçmek
t& olduğu görülmektedir. Bununla be
raber İngillzler için buhranlı vaziyet 
ha15. gecmemistir. Bu sebeple İngilizler 

Bl F.'B.M.EK 
J~F,U US! 
Karantinada 302 nci sokakta otur:ın 

S&lamon c ğlu İsak Panhas, Kemal Tün 
adında birisine iki ekmeği 70 kuruş:ı 
ı-atarak ihtikar yaptığı iddiasiyle milli 
korunma mahkemesine verilmıştir. 

--- o- --
B•r tereyağı satışı 
i"'~ Jffl1ttddremede .. 
Menemenin Emiralem nahiyesinde 

Mehmet oğlu Emin Tosun yüksek fi
yatla tereyağı sattığı iddiasiyle mahke
meye verilmi~tir. 

--- o- - -
ullarJll mobilya 

ih ... iyac:ı.. · 
Kız erfstitüleri, Kız sanat okulları Ue 

tıcaret okul ve liselerine lüzumlu olan 
mobilyaların bir tip üzerinden San~t 
okullarında yaptırılması Maarif vekilli
f{ı tarafından tamim.en alakadarlara bil
ı.l iri1 rn istir. 

mış bulunuyordum!... m ülhakattaki teftişleri 
Yanıma gelmiş olan adamlar araların- b•tin · hrimi 

da konuşmağa başladılar. Bunlardan bi- 1 Ce şe ze 
risi : dönecek.. 

- İşte bu hacı Bektaşi Velinin göster- -·-· --
diği bir kerametten başka bir şey değil!.. ödemişe gittiğini yazdığımız C. H. P. 
Görmüyor musunuz?.. Bayrak şimdi genel sekreteri B. Memduh Şevket Esen
yerde yatan yaralının başının üstünde, dal ödemiş parti teşkilatını ve halkevini 
tıpkı pirimiz hacı Bektaş hazretlerinin teftiş etmiştir. Tire ve muhtemel olarak 
hırkasının yeni gibi bir şekilde görünü- Bayındır kazalarındaki teş.kilatı da tef
yor ... (•) tİş ederek, parti mensupları ile görüşe-
Başka bir adam daha söze karışarak: cek ve müteakiben şehrimize dönerek
- Evet!.. diye haykırdı, işte bu vazi- tir. 

yet yeniçeri üskliflerinin şekline tama
mile mutabık bulunuyor! Bu, büyük bir 
ergin c••) olan pirimizin ocagımızı bı
rakmayıp onu hMa himaye ettiğine kati 
bir isbat sayılır! 

Üçüncü bir adam kuvvetli bir sesle 
lafa atıldı : 

- Yerde yatan bu yaralı çocuk bizim 
ortanın şerefini, namusunu kurtardı! 
Ona ne kadar büyük mükafatta bulun
sak azdır 1 Acaba bu çocuk kim~ .. Üze
rinde acemi oğlanlar bölüğüne mensup 
olduğunu gösteren bir üniforma taşı
yor. Acemi oğlanlar bölüğü ağası Arslan 
ağaya haber gönderilmedi mi?.. O acaba 
neden şimdiye kadar buraya gelmedi? .. 

Bir çok sesler : 
- İşte, acemi oğlanlar ağası geliyor! 

diye haykırdılar. 
Aman yarabbi!.. Benim o dakikada 

gözlerime inanamıyacağım gelmişti. 
- BiTMEDi -

(*) Bir menkibe ma1ıi11etinde ağızdan 
ağıza yayıl.an biT rivayet vardı1'. Buna 
göre : Sultan Orhan devrinde yeniçeri 
ocağı ilk tesis edildiği vakit Hacı Bekta.
şı Veli ocağa dua etmiş ve dua ettiği sı
rada elini yanında duran bir yeniçeri 
neferinin başına koyduğu için hırkasının 
kolunun yeni neferin bCl§ından arkaya 
doğru sarkmış... lşte buna bir işaret ol
mak için üsküf tabir edilen yeniçeri ser
pu.şunıın arkasına saçak §eklinde sarkan 
bir sarık parçası konulmuştur. Şimdi 
Yusufun eline geçirdiği bayrağı da onun 
başında ayni vaziyette gördükleri için 
yeniçeriler bunun Hacı Bekta§ tarafın
dan gösterilen bir keramet olduğuna za
hip olmuşlardır. 

("'"') Ergin, f?1'1iya demektir . 

RUSYA MUHAREBELERi 
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

ri devam etmektedir. Hücumlar Biyel
gorod çevresinde bilhassa şiddetli ol
muştur. Buradaki kıskacın bir ucu şi
mal doğu istikametinde bir bamle ile 
Kurskta bulunan öteki uçla ~irleştiril
mek isteniyor. 

RUS ÇEKİLMESİ 
Almanlar bir Sovyet birliğinin mev

zilerine ağır kayıplar bahasına girmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Alman kıtaları 
ve tankları Biyelgoroda karşı hareke~e 
geçmişlerdir. Düşman yüzlette ölü bı
rakarak püskürtülmüştür .. Alu Alman 
tankı tahrip edilmiştir. Kursk cephesin
de muharebe arasız devam etnıektcdir .. 
Evvelce bildirild:ği gibi Rus kuvvetleri 
burada geriye çekilmişlerdir. 

Moskova - Rostof demiryolu üzerin
C!eki mühim Voroneç demiryolu kavuşa
ğını koruyan bu önemli Rus kıtalarınm 
nereye kadar çekildiği bildirilmiyor. 

Temmuz ayının başından beri cephe
deki muhabirler Kursk cephes;nin muh
telif kısımlarından sayıca üstün Alınan 
kuvvetlerinin ilerlemiş olduğunu bildi
riyorlar. 

Filistin, Suriye, Irak ve İrandaki ku"V
vetleri Mısıra getirmişlerdir veya gctir
mekted:r1er. Romel de Ciritten, Sicilya
dan takviyeler almakta ve hatta Trab
lus - Tunus hududundaki kuvvetleri de 
cekmektedir. 
. AMERİKANIN MUAZZAM 

HAZIRLIKLARI 
Boston radyosunun verdiği bir habe

re göre Amerikanın iki okyanus donan
ması inşaatı tesbit edilmiş olan müddet
ten üç sene evvel bitecektir. Amerika, 
bu iki okyanustan başka cihanın yedi 
okyanusu için ve milletlerin hürriyet ve 
ıstiklallerini müdafaa maksadiyle 5 mil
yon tonluk muazzam bir donanma daha 
kuracak ve bu donanma da H46 da ku
rulmuş olacaktır. 
BİR İTALYAN TEFAHÜRÜ 
KARSISINDA 
Bir İtalyan gazetesi Karadenizdeki 

İtalyan hücum botlarının cihanda gö
rülmemiş bir muvaffakiyet olarak ka
radan 7 günde Karadenlze nakledildiği
ni yazıyor. Buna karşı bundan 489 se
ne evvel Türklerin İstanbulu muhasara
ları sırasında en aşağı biner tonluk 65 
gemi ile daha büyük bir kaç gemiyi ka
radan Halice indirdiğini hatırlatmak is
teriz .. 

Büyük bir muvaffakiyet tt!lfili edi
len şimdiki karadan nakil keyfiyeti, en 
nihayet 50 tonluk küçük sefinelere aıt
tir. Bugün ise 50 tonu yer:nden kopa
rıp kolayca vagonlara yerleştiree<>k va
sıtalar vardır. Halbuki Türkler, 489 yıl 
evvel biner tonluk 65 ve daha büyük 
bir kaç gemiyi ftrızalı bir araziden kay
dırarak Halice, hem de bir 2ece içinde 
indirmislerdir. 

Hapishanenin 
yeri deiişiyor 

·---* ---
Şlmdild hapishane yılı· 
tll'ılıp parJı yapılacafı 

- *-Karantinada Arap Hasan mevkiinde 
metrük ve natamam Muallim mektebi 
binasının sanayi hapishanesi olarak inşa 
edilmesi hakkında adliye vekaletince 
verilen karar üzerinde şehrimiz cumhu
riyet girişmiştir. Bina civan nda sahipli 
lere girişmİ§tir. Bina civarında sahipli 
arsalardan bir çoğu ile milli eml~k ida
resine ait bazı arsalar bu hapishaneye 
il§ve edilmek üzere istinılAk olunacak
tır. Buna mukabil adliye vekMeti şehir 
içinde bulunan ceza evini şimdiki halile 
belediye emrine terkedecektir. Belediye 
bu binayı yıktırarak yerinde bir park 
vücude getirecektir. Fakat adliye veka
letinin gönderdiği bir yazıya göre Arap 
Hasan mevkiinde hapishaneye ilbe 
edilmek üzere istiml~k edilecek arsalar 
bedelinin belediyece ödenmesi icap ede
cektir. İstimlak işinin acele bitirilmesi 
için bazı tedbirler ahnmıştır. 

--- o- --
Bir m ühendis ue amelesi 
haJıfıında tahJıiJıat •• 
Alsancakta Şerafettin bey caddesinde 

bır evin kanalizasyon tesisatı genişletil
diği sırada mühendis Bulgar tebaasın
dan Grikor Elyefin yer altındaki otoma
tik telefon kablosunun kısmen tahribi
ne sebebiyet verdiği ve bu yüzden ytıt
miş telefon abonesinin görüşmelerine 
mani olduğu iddia edilmiştir. Mühendi
sin bu işte kasti olmadığı yapılan tah
kikattan anlaşılmış ise de telefon tesisa
tına zarar ~·apmaktan dolayı gerek ken
disi ve gerek bu işte çalıştırdığı amele 
hakkında tahkikata devam olunmakta
dır. 

--- o- --
KIRKAGAÇ 
Kavunları p iyasada 
Kırkağaçtan ilk parti kavun mahsulü 

şehrim'.ze getirilmiştir. Bu kavunlar kü
çük olmakla beraber tanesi 80 - 100 ku
ruşa satılmaktadır. 

--- o- --
Orman yangını-

Kcmalpaşa kazasının Kurudere kö
yünde kestane deresi mcvkiinde Devlet 
ormanında yangın çıkmıştır. Dört saat 
içinde 150 çam ve 500 kental çalı yan
dıktan sonra söndürülmüştür. 

İsa Ünal adında birisinin bu yangına 
sebebiyet verdiği iddia edilmektedir. 

İsa tutulmuştur. 
- -- o- --

ZABITADA 

GÜZELYALIDA 
BİR Y A RALAM A 
Güzelyalıda cami sokağındaki evine 

gitmekte olan Mustafa oğlu Fuat Atala
yı çakı ile sağ koltuğundan yaraladığı 
iddia edilen Lütfü oğlu Sezai Sinop tu
tulmuştur. 

ilıiçeşmelilıte lıavga_ 
İkiçeşmelikte Yusuf oğlu Muammer, 

bir kavga neticesinde yere çarpmak su
retiyle İbrahim oğlu Şerifi başından ve 
dudağından ağırca yaralamış ve yaka
l&nmı.ştır. 

7 yaşında bir çoculı 
Jıumandanı yaraladı 
Kemalpaşa kazasının yukD.l"ı mahalle

sinde oturan Fahri Işık oğlu yedi yaşın
da Cengiz Işık, jandarma karakol ku
mandanı B. Aliyi çakı ile ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Oralda yaraladı ... 
Menemenin Helvacı köyünde bekçi 

Ahmet Bahar Orakla Hüseyin Masırı 
ağır surette yaral~ ve yakalanmıştır 

SU YiiZVNDEN 
KAHL I BİR HADİSE 
Tirede Gökçen nahiyesinin Kireçli 

köyünde İsmail Çetin, Hüseyin Emel ve 
Hasan ÖZkilit arasında tarla sulamak 
meselesinden kavga çıkmış, bunlar ta
banca ile birbirlerine ateş etmişlerdir. 

Neticede İsmail ve Hasan ağır surette 
yaralanmışlardır. Hüseyin tutulmuş, ad
liyeye verilm'<:tir. Tahkikata devam edi
liyor. 

1 

EkL._ek hakkında bir karar 
___ * __ _ 

(811.lftarab l inci Sahifede) 
~~------------~~----~----~------~--~-• medeni insanların Çin icadı olan barutu 

Ekmekıı•k hububat evve- .Çinliler gibi barı~ işlerinde kuUanmak-
tan hoşlanmadıklarını anlamıştır. 

Çinin uyanış tarihi uzun ''e merak,1 

la. tahtı•ı edı•lnıelı•... bir harekettir. Bu harekette bilhassa bir isim gözümüzün önünde parıldıyor : 
Sun - Yat - Sen .. Çine tümhuriyet fik. 

Vilayet hıfzıssıhha m eclisi bu cihetin temini için 
teşebbüslere girişiyor-

Vilayet umumi hıfzıssıhha meclisi 
dün Sıhhat ve içtimai muavenet müdür
lüğünde toplanmış, vil~yetin s-ağ1ık du
rumu üzerinde müzakerede bulunmuş 
ve lüzumlu bazı kararlar vt:rıniştir. Son 
zamanlarda İzmirde imal ed1len ek
meklerin bir kısmının kalitesi bozuk ol
duğu, bu yüzden halkın sıhhı:ıti tehlike-

ye düşmesi muhtemel bulunduğu hak
kında da konuşulmuş ve ekmek imal 
edilecek hububatın şehir ve liman bak
teriyoloji müessesesince tahlil edilerek 
kontrolden geçirilmeden fırınlara veril
memesi, bu suretle halkın sağlığı koru
nulması cihetine gidilmesi için teşeb
büslerde bulunulması kararlaştırılmış-
tır. 

Ttltftn tipleri tes· 
pit edlleeek 

ıo temmuzda !stanbulda yapdacak olan toplan· 
tıya izmlrden de iki mümessil gidecektir 

Tütün tiplerinin tesbiti maksadiyle ti
caret vekMetinin teşebbüsüyle 10 tem-
muzda İstanbul mıntaka ticaret müdür
lüğünde bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıya memleketimizin tütün 
yetişen yerlerinden ikişer mümessilin 
iştirak edeceği ve bunların ticaret oda-

sınca intihap edilmeleri lüzumu ticaret 
veklletinden şehrimiz ticaret ve Sanayi 
odası reisliğine bildirilmiştir. 

Bugün öğleden evvel İzmfrdeki tütün 
tacirleri oda salonunda oda idare heye
tinin de iştirakiyle toplanacak ve İstan
bula gidecek iki mümessili sf:çecekler~ 
dir. 

Maden ve kok kömürü 
Ay sonunda tevziatı llaş lanılacağı cihetle lazım 

gelen llazırlıJıl ar ~apılıyor-
Maden ve kok kömürü tevziatı için 

dün öğleden sonra vilS.yette vali B. 
Sabri öneyin reisliği altında bir toplan
tı yapılrnl§tır. Belediye reisi B. Reşad 
Leblebicioğlu ile Etibank kömür satış 
ve tevzi müessesesi müdürü B. Hulusi 
Koca Harzem'in ve diğer alAkadarlann 
bulunduklan bu toplantıda temmuz son
larında esaslı surette tevziatına başlana
cak olan kömür işleri etrafında görüş-

melerde buldnulm.uştur. Bu hususta 
alınması gereken bütün tedbirler karar
laştırılmıştır. 

Evvelce de yazdığımız gıbı müessese 
yarım tondan aşağı kömür satmıyacak
tır. Daha az miktardaki satışlar için 
semt bayilerine kömür verilerek sattın
lacaktır. Semt bayilerini belediye riya
seti ile kömür satış ve tevzi müessesesi 
mUdUrlUğü yakında tesbit edeceklerdir. 

1316-1338 ve 1339 do
ğun.la bütün yabancılara 

tZMtR YABANCI ASKERLtK ŞUB ESt BA.ŞKANLiôINDAN : 
1 - 7 /7 /942 salı gününden itibaren ye müracaatla askerliklerine karar al-

339 doğumlu eratın ilk ve son yoklama- maları lşzımdır. Aksi takdirde yoklama 
ları şube binasında başlıyacaktır. Bu kaçağı addedileceklerdir. Ayrıca bu gi
yoklama pazar günleri hariç sabahleyin biler mektepten mezun olduklarına dair 
saat 8 den saat 12 ye ve öğleden sonra ikişer nusha vesaik getireceklerdir. 
saat 14 den 18 e kadar devam edecektir. 5 - Talebe olmıyan ve İzmir muhiti 

2 - Her mükellef birlikte şunları ge- dahilinde bulunan alelumum yabancı 
tireoektir. 338 ve bunlarla muameleye tabi doğwn-

A) Nüfus cüzdanı, lu mükelleflerin ilk ve son yoklamaları 
B) Sanatı ve vazifesini gösterir halen için 7/ 7 / 942 tarihinden 31/ 7 / 942 tarihi-

çalıştığı müesseseden alacağı vesikası, ne kadar geçecek 24 günlük bir mühlet 
C) Sınıf ayırdmda esas olmak üzere verilınişUr. Bundan sonra müracaat ede

ihtisas ve meslek okulundan mezun ve- cekler yoklama kaçağı ve emsali sevk 
ya ayrılmış olanlar aldıkları şahadetna- edildikten sonra bakaya addedilecektir. 
me veya tasdiknamelerini, Cezalı kalınmaması için bu müddetin 

D) Geçen seneden sıhhl durumt yü- geçirilmemesi menfaatleri icabıdır. 
zünden ertesi seneye terk edildiğine dair 6 - Her ne sebebe mebni olursa ol
raport ( nüfus düzdanında meşruhat sun şimdiye kadar yoklamalarını yaptır
varsa lüzum yoktur.) rnamış ve emsali sevkedilmiş 316 dahil 

F) Sanat erbabından olup ta sanatına 338 dahil doğumlu yoklama kaçaklan
dair çalıştıkları yerlerden alacakları bon- nın da yoklamaları bu müddet içinde 
servisleri belediyeye tasdik ettirdikten yapılacaktır. Gelmeleri menfaatleri ica-
sonra getirmeleri lşzımdır. hıdır. 

3 - İki sene üst liste ayni sınıfta kal- 7 - Yoklamaları gerek şubemizde ve 
mamış 339 ve bunlarla muameleye tabi gerek hariç şubelerde olmuş ta her ne 
alelumum doğumlu talebeler iki sene sebebe mebni sınıfı ayrılmamış olan mü· 
üst üste ayni sınıfta kalmadığını ve de- kelleflerin de sınıf almak üzere ayni 
vam eder talebe olduğu hakkında okul- müddet zarfında şubemize müracaatları 
dan alınacak ikişer nusha vesika ile şu- lşzımdır. 
beye 1 ağustos 942 den 1 eylUl 942 tari- 8 - lzınir dahilinde adres tutmayan 
hine kadar müracaatla tecillerini yap- mükellefler ile hariç mıntakalarda ika
tıracaklardır. met eden mükelleflerin yoklamaları şu-

4 - Bir mektebi ikmal ederek daha bemizde yapılamıyacağından esas şube
yüksek mektebe devamı için henüz ka- }erine acele müracaatları lazımdır. 
yıt ve kabul zamanı olmadığından daha 9 - Yoklama zamanı geçtikten sonra 
yüksek mektebe girinceye kadar geçe- müracaat edenler yoklama kaçağı ve 
cek zaman zarfında mükellefiyet dahi- emsali sevkedildikten sonra müracaat 
linde bulunacaklarından ilk ve son yok- edenler bakaya vaziyetine düşerek mü
laamlarının icrası için talebeler misillu kellefiyeti askeriye kanununun muad
değil mükellefler gibi muameleye tabi del ve çok ağır maddelerile .?eza göre
tutulacaklar temmuz ayı zarfında şube- cekleri il~n olunur. 

RUSLARA GÖRE 
CBaştarafı 1 inci Sahi( ede) 

Kurskta Almanlar müthiş kayıplara 
uğruyorlar; burada Alman taarruzu püs
kürtülmüş ve 24 tank tahrip edilmiştir. 
Başka bir yerde kuvvetlerimiz 700 

Alman askeri öldürmüştür. 
Düşman Biyelgorodda bir gedik aç

mağa muvaffak olmuştur. 
Kıtalarımız Kaleninde üç Alınan ta

burunu yok etmiş ve 2 tank tayrip et
miştir. 

4 temmuzda cephenin muhtelif kesim
lerinde bir çok Alman tankları tahrip 
olunmuştur. 

Moskova, 6 (A.A) _ Bu sabahki Sov
yet tebliği : 

Kursk, Viyelgoro ve Volşangta çok 
şiddetli muharebeler devam etmiştir. 
Dlğer ceOO.elerde hiç bir değişiklik 

ÇIN HARBi 6 YAŞINDA 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

" - Gerek Çin ve gerek Büyük Bri
tanya mUsellah bir tecavüze tek başına 
karşı koymanın ne demek olduğunu pek 
ala bilirler. 

Şimd: müttefiklerimizle yanyana harp 
€:diyoruz. Çine elimizden gelen madıil 
manevi ve ruhi bütün yardımları yap
ınağa azmetmiş bulunuyoruz.. Zaferin 
bizim olacağına eminim. Zaferden sonra 
da devamlı bir dostluk temeli atılnıış 
bulunuyor .. • 

olmamıştır. 

MlHVER!N TANK KAYIBI 
Moskova, 6 (A.A) - Resmt rakamla

ra göre mihverin haziran ayı içinde tank 
kayıbı 1008 adedini bulmuştur. 

rini aıılıyan, Mançu hanedanını kovan 
halk için hükümet sistemini Jruran odur. 
Şimdiki Çin başkumandanı ve milli li
deri mareşal Çan Kay Şek te onun da
madıdır. 

Osmanlı imparatorluğunda olduğu gi
bi, Çinde de uyanış hareketi işfah1an ve 
ihtiraslan körüklemiştir. Yırtıcı kom
şular geç kalmaktan korkmuşlardır. 

Japonya daha şimdiki harpten ön<:e, 
Çine birinci bir taarruzda bulunmu~, 
Mançuriye el atmıştır. Henih Çin :ıf
yon uykusunun mahmurluğu içinde idL 
Elinden geldiği kadar müdafaada bulun
du. Sonunda, kimseden yardım görme
diği için Mançuriyi bU"Bktı. Sovyet Rus
ya ses çıkaramadı. Öteki •Büyükn dev· 
letler de Japonya ile anlaştılar. •Açık 
kapı• siyaseti baki kalmak şartiyle bu
nun hiç bir zararı yoktu! Açık kapı si
)'aseti Çinin iktisadi esirlik altında tu
tulması, devletlerin buraya serbestçe 
mal göndermeleri ve yağmada miisavi 
haklara malik olmaları siyasetidir.. Bu 
siyaset büyük ve medeni milletler ara
sında Vaşingi:onda imza edilen ve adı
na "On devlet muahedesi• denilen bir 
ımdlaşmanm da konusudur. 

J aponya Mançur iyi iyice hazmettik
ten sonra başka b ir lokma, daha doğru
su bir çok lolanalar aradı. İtalya Habe
şistanı insanlık haklannı ~iğniyerek 
kapmış, milletler cemiyeti bunun karşı
sında eninde sonunda iciz kalmıştı. 
Uzak şarkta yeniden uZecrJ: Tedbirler• 
teşebbüsüne ablmıyacağı şüphesizdi. 
Japonya Şanghavda cıkan ehemmiyetsiz 
bir hadiseyi vesile ederek, harp ilin et
meden Çinin en b üyük limanını, sonra 
aırasiyle Nankin, Hankeo, Pekin, Kan
ton gibi diğer biiyük met-ke1lerin.i iııral 
etti. A vnıpalılar ve Amerikalılar plato. 
nik bir protesto ile iktifa ettiler. 

B öylece yardımsız olarak ikinci bir 
soygunculuğa maruz kalan Çin milleti 
kendisini hakkiyle büyüten ist.ikW sa
vaşına girişmiş, büyü k şefi Çan Kay 
Şek etraünda toplanmıştır. Tam beşse
nedir, bu mücadele devam ediyor.. Ja
ponya toprak ahyor, fakat toprağın Çin
de ne laymeti var! Çin milleti aYakta
dır. Miicadeleye devam ediyor. Bu mü
cadelenin beş sene sürmüş ôhnası. Çin 
milletinin ne sarsılmaz bir istiklil ru
hiyle yaşadığını gösterir. Bugün Çinin 
istiklaJ savaşına diğer bir çok milJetlerin 
istiklal savaşları eklenmiştir. Birbirine 
perçinlenmiş o]an bugünkü karışık si
yasi davalar arasında her balamdan hak
lı bir dava varsa Çinin davasıdır.. Her 
bakımdan haksız ve mazeretsiz bir te
cavüz varsa Çine karşı yapılmış olan te
cavfur:diir. İşte bunun altıncı yıldönü
müne girdik. Öyle umulur ki mazlfım 
,.e büyük bir milletin kahramanca mü
cadelesi neticesiz kalmıyacaldır. 

Y • .t. 
--- o- --

Valimiz HYeni Asırn da 
Yeni valimiz dün bazı müesseseleri 

ziyaret etmiş, bu meyanda idardıanemi
ze de ,eref vererek muharrirlerirnizle 
hasbihalde bulunmuıtur. 

KISACA. 
••••••• 

VAR MI BE? 
Eczacı Kemal K. Akta~ 

Anadolunun bazı yerlerinde eBe> he-
eesi medarı kelam gibi söylenir. Dün 
eczaneye böyle bir yurttao geldi, csizde 
gözlük var mı be?.> dedi. 

İstabnul ve İzmir lehçesinde ebe> bi
raz tezyife, azıcık ta tahkire yakın bir 
çeşni alır. 

Aziz müşterime cvar yavrunn de--
dim. 

cBe I> ile meşgul olmak istemememe 
rağmen mesela edün hava ne sıcaktı 
be I> diyenler aklıma geldi. Buradaki 
ebe> de hadiseye inen laübali bir yum• 
ruğu duymamak mümkün değildir. 

Bu münasebetle, geçen umumi harpte 
şahidi olduğum bir hadise aklıma geldi, 
bir hayli güldüm. Günün birinde Şamda 
arkadaşlarla bir lokantaya girdik; 
Türkçe bilen sarıklı garsonlar hemen 
masamızı temizlemeğe başladılar. Biri 
cemredin azizim> dedi, şakacı arkada
şım eben senin nereden azizin oluyo
rum} Daha yeni görüşüyoruz yahu> de
di. Arap dilinde azizim kelimesinin bi
zim cefendim>in karşılığı olacağını der
hal anlamıştım. Arkadaş hala sarıklı gar
eona cazirim deme> diyor, bu sözde bir 
akran muamele ve manzarası hissedi
yordu. Hiç unutmıÜn, nihayet lafı kes
mek için «tavuk kızartması• dedi. Sa
nklı garson ezan okuyormuş gibi bir 
eda ile (Vahit dücac muhammer) diye 
bağırdı; arkadaş cvahit - bir, dücac - ta
vuk, muhammer de kızarmış> diye ter· 
cüme etti. Nihayet dedi ki cbana bir 
pilav üzerine fasulye koysun>, garson 
aldığı bu emri içeriye söylemek için ba· 
zırlanırken, şakacı arkadaşım, pilav üze
rine fasulyeyi beceremiyecek, içinden 
çıkamıyacak diye beklerken: garson 
evahit riz, fasulya aleyh> diye bağırı· 
yordu. 

cSizde gözlük var mı be > nin aam.i· 
miyetini d aima takdis ederim. 
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LUQUNDAN: SAYI 4478 
- DtlNK-0 N0SHADAN DEVAM -

BıRKAÇAYDA 

INGILI ZCE Madde 22 - Hissedarandan hiç biri 
veya halefleri her ne sebep ve suretle 
olursa olsun hisselerinden veya menafi· 
inden dolayı şlı·ket aleyhine d!va, em· 

0CRE2'EH DERSLER vali şirketi hacz edemezler. Hissedaran 
.. ,_ .. ·- · - · - · - · - :• şüreka heyetinin mukarreratını kabule 

YETMİŞ UÇVHCCJ DERS-
Bundan evvelki derslerde verilen ekzersizlere cevap veriniz ... 

1 - (Put a or the in the FoHowing spaces): 
1 - There is the woman whom l k.now 
2 - That is A clever boy. 
3 -That is the boy who was praiscd by the tcacher 
.( - Here is A good book. 
5 - Those ore the good books .vhich 1 have read. 

• - (Place a oran before the following worrs or expressions.) 
'(~daki kelime veya ıstılllhların önüne A veya AN koyunuz .. ) 

An orange Bir portakal 
An apple Bir elma 
A table Bir masa 
A cat • B!r kedi 

mecburdurlar. 
Madde 23 - Şirketin müddeti teşek

külü ticaret vekaJ.etince sureti katiye
de tasdik edildiği tarihten itbaren beş 
senedir. Ancak 1942 senesi sonu ile mü
teakip sene sonlan için Iaakal üç ay ev: 
vel ihbar şartiyle şeriklerden her hangı 
biri şirketin feshini talep edebilir. Diğer 
iki şerik arzu ettikleri takdird~ f:S!h is
teyen serikin o sene sonundaki bılanço
ya gö;e hissesini verip şirketten ihraç 
edebilirler. Müddetin hitamında veya 
daha evvelden fesh ve infisahında şirke-

1ZM.tR BELED1YES1NDEN: 

- Belediye otobüs idaresine 400 ton 
motorın satın alınm;ısı, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçbile bir ny 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu
hammen bedeli 82000 lira muvakkat te
minatı 5350 liradır. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel iş banka.sına yatırarak 
makbuzlariyle 13/7/942 dahil tarihinden 
27 /7 /942 tarihine kadar haftanın Pa· 
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 
16 da encümene müracaatları. 

28, 2, 7, 11 3697 (1144) 

* 12/ 6/ 942 neşir tarihli ve 4250 sayılı 
ispirto ve ispirtolu içldler inhisarı kanu
nu ile 23/6/ 942 neşir tarihli ve ~68 nu: 
maralı madenlerin aranma ve ışletmesi 
hakkında kanunlar belediye cümle ka
pısındaki ilan tahtasına asılmıştır. Bilgi 
edinilmek üzere ilin olunur. 

3898 (1741) 

Z AY 1 

SAllD'BJ 

Do~an Sigorta anonim şirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 

İDARE MERKEZİ : i S r A N B U L 

İzmir ue HauaHsi umumi acentallğı 

HAKi ER L 
Birinci Kordon No. 106 Telefon : 3520 

Hayat • Yangın • H aJılfyat • Kaza s igorta· 
farınızı en m üsait şa l'tlaPla ue süPatle ~apar 

Foça c. Müddeiumumiliğinden: 

A dog Bir köpek 
An ice _ creanı Bir dondurma 
A pcncil Bir kurşun kalem 

tin tasfiyesine müdürler memurdur. 
Bunlar emri tasfiyede salahiyeti tam.me
yi hAiz olarak müştereken hareket ve 
emval e§yayı şirketi ticaret kanununun 
tasfiyeye dair ahkamı dairesinde nakde 
tahvil ve matlObatı tahsil ve duyun ve 

12/3/942 tarihli 55 sayılı Kız öğret
men okulu orta kısımdan almış oldu· 
ğum belgeyi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük-

Fazla Hatla balılr.: satmak suretiyle ihtiknr yapmaktan suçlular Foçanın bü
yük cami mahallesinden Mehm_:t Ali oğlu 3w 1 5 doğuml1;1 Sai.~ Kı~ot ve Fevzi 
paşa mahallesinden Mehmet oglu 1301 dogumlu Dervı§ Huscyın haklarında 
Foça Asliye ceza mahkemeainde yapılan duruşma sonunda: 

Suçluların fazla fiatla balık .attıkları ve suretle ihtikar yaptıkları anlaşıldı
v ından milli korunma kanunun 32, 59/ 3, 63 ncü maddelerine tevffkan hC§ li
~. ağır para cezasiyle mahkiimiyetleirne yedi gün müdde!le . icrayı ticaretten 
menlerine keyfiyetten bahisle knaabanın kalabalık yerlerınc ılS.nlar yapıştırıl
masına ve bu mahkümiyetin gazete ile ilan ettirilerek ilan bedelinin de kendi· 
lerinden alınmasına 2 7 / 4/ 942 karar verilerek hükmün katileştiği ilan olunur. 

taahhüdatı şirketi tediye ederler. 
Tasfiye memuru olan müdürler, diğer 

A boy Bir oğlan 
An neroplane Bir uçak mü yoktur. 

Sabahat Gilrten A she<:p Bir koyun 
A horse Bir at 
An umbrella Bir şemsiye 
A house Bir ev 
A newspaper 
An English lesson 
A red apple 

Bir gazete 
Bir İngilizce ders 
Bir kırmızı elma 

REVİSİON 
Siııgular and Plural - Müfret ve Cemi 

MOST NOUNS FORM THEIR PLURALS BY ADDING - S -
n.- çok isimler sonlanna - S - ilAvesiyle cemilendirirler .. 

Book House Table Dog 
Book:s Houses Tables Dogs 

Noum whiclı end in an hissing sound as in S, SH, CH, X, Z. ele. And rnany of 
those which end in - O ., Add - es - to fcrm the plural. 
S . SH. CH. X. z ve ilA gibi ıslıklı seslerle nihayetlenen isimlerle - O nihayetle
:nenlerin sonlarına - ES - ilAvesiyle cemilendirirler: 

Kia Dish Bunch Buzz Potato 

şürckAnın muvafakatiyle şirket mevcu
dunun heyeti umumiye.c;ini başka şahst 
maddi veya maneviye devredebilirler. 

Umur ve muamelAtı şirketin tasfi~
sinden bakiye kalan mikdar hisseleri 
nisbetinde şürekaya tC!'VZi olunur. 

Madde 24 - ŞürekAdan birinin vefatı 
veya iflası vukuunda şirket münfesih 
olmaz. Diğer hissedarlar beyninde ~bu 
mukavelenamede mukarrer müddet için 
ve aynı şerait dairesinde bihakkın de. 
vam eder. 

Madde 25 - Şirket umuruna mütefer
ri her mcsailde işbu mukavele ahkAmı 
ve ahkllmı kafiye münderiç olmadığı 
takdirde ticaret kanununun sarahat ve 
detıl.letiyle amel olunur. 

Madde 26 - Aksine serahat olmayan 
Potato~s hususatta işbu mukavelenamenin tadili Kiı&ses Dishes Bunch~ Buzzes 

Most nouns ending in. F - Change this to - Ves - in the plural: 
F. ile nihayetlenen bir çok isimler cemilenirken - F - ves ye inkilap eder. 

WIFE · CALF 
WIVES CALVES 

Nouns ending in -Y. preceded by a consonant substitute ies to form the plural 
• y _ ile nihayetlenip Y den evvel sadasız bir harf gelen isimlerin ccmilerinde 
sonlarına ies ilave edilir: 

LADY 
LADIFS 

FLY 
FLIFS 

Nowas ending in Y preceded by a Vowel, just add an - S. 
Y ite nihayetlenip, Y den evvel sadah bir harf gelenlere sadece S ilftve olunur. 

KEY BOY 
KEYS BOYS 

r.l'he following words make their plural by a change of vowel: 
'Aşağıdaki kelimeler, sadnlı harflerde yapılan değişikle cemilenirler: 

Man woman Goose Foot Tooth Mouse 
Men women Geese Feet Teeth Mice 
'l1lese words form thelr plurals in - EN 
Bu kelimeler - EN ile cemHenirler : 

CHILD 
CHILDREN 

'11ıcse words do not change in the plural: 
Bu kelimeler ccmilenirken değişmezler : 

SHEEP DEER 

ox 
OXEN 

ETC. 

Louse 
Lice 

Borsa 
~~~~ 

UZOM 
S '4 M. H. Nazlı ~

A.nkara -~dyosu ~ 

BUGUNKU NEŞRiYAT ~ 
--- - --- - -..... ,. - ~ -- - ~ - - - - -

adedi şürekA beşi tecavüz ey~mediği 
takdirde tekmil şeriklerin ittifakiyle ve 
tecavüz ettiği takdirde sermayenin sil· 
lüsanıru temsil eden şürekAnın muvaia
katiyle icra olunabilir. 

Madde 27 - Adedi şüreka yirmiyi te
cavüz ettiği takdirde Anonim şirketler 
hakkındaki ahkama tevfikan bir veya 
müteaddit mürakıp tayin edilecektir. 

Madde 28 - tşbu şirket, ticaret vekl
letinin tasdikinden ve tescil ve ilamdan 
sonra sureti katiyede teşekkül etmiş ad
dolunacaktır. İşbu mukavelenamede icra 
edilecek her nevi tadilatın tekemmülU 
ticaret vekaletinin tasdikine vabeste-
dir. 

Madde 29 - Şirketin devamı veya 
tasfiyesi şürekanın yckdiğerle ve gerek 
rnüdürle'l"le muamclA.tı şirketten mUte. 
vellit ihtilafatın halli merkezi şirket ti
caret mahkemesine aittir. 

Alakadaran ihtilafatı vakianm ta
raflarından tayin edilecek tiCl!rt hakem
ler marifetiyle hallini ve hakem ma
rifetiyle ihtilaf münselip olmadıkça mah -
kemeye müracaat etmemeyi kabul et
mişlerdir. 

Z 1 M. hmirlioğlu 
81 yckUzı 

~06312 dünkü yele.Un 
;ı06393 umum yekıln 

No. 

49 
44 

43 so 
44 

Hakemler arasında tesavü ara vuku
unda ticaret odac;ı reisinin tayin edeceği 
üçüncü hakemin iltihak ettiği tarafı_n 
reyi tercih olunur. Berveçhi ball sa~ 
olacak hakem kararının tebliği tarihın
den itibaren bir gQna itiraz, temyize mU- ı 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, racaat edilmeksizin on beş gün zadında 
7.32 Vücudumuzu işletelim .. 7.40 Ajans infaz olunması kabul edilmiştir. 
haberleri 7.55 Müzik pl. 8.20 - 8.35 Evin Madde 30 - Ticaret kanununun su-

7 40 saati.. 12.30 Program ve memleket saat reli tatbiki hakkındaki kanunun on 
1 8 4 t ayarı, 12.33 Müzik : Beraber türküler.. ücüncü maddesine tevfikan ticaret ve· 

9 42 12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü- kfileti şirket üzerinde mürakabe ve l~-
1 O 44 zile : Şarkılar 18.00 Program ve rnemle- zum gördükçe hissedaran heyeti umuını-
11 46 ket saat ayarı, 18.03 Müzik : Radyo sa- yelerini d!vet, kanuna ve işbu esas nıu-

No. 
No. 
No. 
No. 

1NCIR SA 11ŞI kın orkestrası 18.45 Müzik : Fasıl he- kavelename ahkamına mugayir hareket 
25 Faik Soydan 28 28 yeti.. 19.00 Konuşma (Dertleşme saati.) vukuu takdirinde feshi şirket hakkında 

~ 84016 dünkü yeldin 19.15 Mü1lk : Şarkı ve türküler 19.30 ikamei dtıva hakkını haizdir. 
164041 umum yekun Memleket saat ayarı ve ajans haberleri. Madde 31 - Şirketin feshi ve tasfiye-

ZAHtRE 19.45 Serbest 10 Dakika .. 19.55 Müzik : si hakkında ticaret kanununun 451, 452, 
25 ton susam 52 Fasıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 456, 458 nci maddeleri hükümleri daire-
~.r.r.r.r...::r/~~J.:C'.I Müzik pl. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Mü- sinde muamele ifa olunacaktır. 
D B h t U t Madde 32 - Şirketin bilumum memur r . e Ç Z zik pl. 21.30 Konuşma ( ktiıxtt saati .. ) ve müstahdemleri Tilrklerden olacak an-

ç k h kl h h 21.45 Müzlk : Klasik Türk müziği 22·30 cak ecnebiler ticaret vekaletinin mü!Ul-ocu astalı arı müte assL<ıı ~-ll Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
talarını her gün saat 1 O dan bırel desiyle istihdam edilecektir. . Borsalar .. 22.45 - 22.50 Yarınki program M dd 33 c:: k · · 'ndı-kadar kahul eder. a c - ..,.ir et sermayesının ı 

Adres - Muayenehane 647 inci ve kapanış.. rilme.c;i hnkkındaki kararlar ticaret ka-
{Beyler) 9okak No. 2 1 nununun 356 ncı maddesin<? göre tekenı-
Telefon: 3921 : - ~~~~/."'7...ı'"..e.__...~._,..-.!"'-,.~.r.J"J.:f. - mül ettirilir. . 

E.- telefon: 3990 1 - 13 s Memur alınacalı.. Madde 34 - Şirket, ticaret veknlctı 
O-A:r...r.r.r.r..1"'~7.:ı:J c:c:c:ıcı~~===cıcV Doğan Sigorta A nonim şirketi İz- tarafından her talep vaki oldukça ınua· 

•· mir umumi accntabğından: mdutı hakkında malfunat vermeğe ınec-
z A y t Acentahğımız işlerinde çalışmak burdur. 

Muhasebei Hususiye Karşıyaka tah- üzere orta derece tahsil görmüş ve Madde 35 - Şirket, sermayesine te-
sil şubesinden aldığım 1 l sisten sonra iştirak edecek olan ecnebi-

652732 numaralı 4000.00 liralık askerlikle ilişiği_ kalmamış ka~i i?"et- !erin, bu iştirakını kabul etmezde~ :v-
652733 nuınaralı 4000.00 liralık H ve çalışkan hır memura ıhtiyaç 1 ı· t k~, t' d .. d ıstih-

vardır. Fransızca bilenler ve evvelce ve ıcare ve <Ue ın en musaa e 652734 numaralı 1738.66 liralık sal etmeğe mecburdur. 
üç makbuzu kaybettim. sigorta işlerinde çalışmış olanlar ter- 16 kuruşluk pul üzerine imzalar. . . 
Zayi etmiş oldugum bu üç makbuzun 1 cih edilecektir. Ticaret kontuvarı Limited şirketınlJl 

~ıükmü kalmadığını il8.nen bildiririm. Taliplerin tahsil, hüviyet ve hiz- otuz beş maddeden ibare tolan bu e.5j5 
Nafiz Mustafa Delen u met vesikalariyle mürac.:ıatlan.. mukavelenamesi muvafık görülmüş 0 • 

(1732) Q 1 - 2 (1733) V makla ticaret kanununun 505 nci ınad· 
Rx:ıo:r~~.J"J.Y~~..ıCO""~J: desine tevfikan tasdik kılındı. 

İZMıR ASLlYE 1K1NCt HUKUK Ticaret vekili N. 

HAK1MLtô11'!J)EN : ı ,Ö·~SA~l~I Hoıl~~, ~I imza okunamadı 
Mehmet kızı Elif tarafından kocas H 1 kuruşluk tayyare ve 23 kurı:~l~~ 

İzmir Kestelli caddesinde Güzel İzmir damga pulu üzerinde 26/ 3/ 942 ıaı-.... 
fırınında hamurktır Muhiddin oğlu Vas Kursu il lu 1 hca ları 1 ve ticaret vekaleti resınl mührü iJn%&· 
{i Buçlum a1eyhine açılan ihtar davasına 

1
,1 ~ lar okunamadı. . 

Tı"ütcğair dava arzuhali suretile daveti- Salihli Kurşunlu kaplıcaları açı - Damga kanununun 26 n<:ı rnaddesı ~e-
ye mazrufu müddeialeyhin ikametgahı- ı mıştır. Müzmin romatizma, siyatik laletiyle 12 nci maddesine tevfikan şır-
nın meçhuliyetine mebni büa tebliğ ~a~e ağrılarından, kadın ve cilt hastalık- ket sermayesinden alınması Iaz.ım gelen 
edilmesi üzerine Yeni Asır gezetesının lanndan muztarip olanlara son de- binde iki nisbctinde nisbi resim, yüzde 
25 haz.iran 942 tarih ve 11238 nushasi1" 'S rece şifalıdır. on !azlasiyle vekalette saklı esas muka· 
6/7/942 saat 10 hazır bulunmanız ilmen 1 Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino- velenameye (6) lira 60 kuruşluk pul ya-
1cbliğ E'dildiği halde müddeialeyh Vasfi su mevcuttur. laşe hususunda müş- ~ pıştırılmak suretiyle tahsil edilmiştir. 
baz.ır '.)uiıuımadığından hakkında mwı- külM çekilmez. 1 - 15 (1575) -
meleyi icra ve muhakemenin 17/7/942 ~~..r~x.=o-.r..r-~...oo:.~ O:"r.-0".x;.-~...:;z.-_,...-~~-~ 
cuma günı.i saat 10 a talikine karar ve- , 2'ecPülJeli EIJe 
rilerek usulen tanzim kılınan gıyap lca- ~ATILIK ARSA S • p k J 
ran tebliğnamesi mahkeme divanhane- ~ enıye e e 
sine talik edilmiş olduğundan tayin olu- Katip oğlu Eşrefpaşa Çukur Çeşme 
nan gün ve saatta Vasfinin mahkemede mevkiinde benzin deposu yanında Bo.z- İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile 
hazır bulunm~ı veya bir vekil gönder- )"akalının kahvesi karşısındaki cadde şubesinden diplomah 
ınesi aksi takdirde bir daha mahkemeye üzerinde sekiz dönüm arsa satılıktır. Hastalannı Karşıyaka Fahrettinpa-
kabul ettirilmiyeceği tebliğ makamına Taliplerin İkinci Beyler sokağında şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 

-kaim olmak üzere ilan olunur. Türk müzayede salonuna milra.:aatları. ed 
8~:iCCer~· ıooııxıcxx:ıooccıc~~ccıcıxıc~oM 3897 (1740) 1 - · (1691) ft 

F 'k Paşa Karakapı caddesi No. 31 
· aı 3907 (l 73'l) 

SADIK 
Gürtunca 

GAZb.ER CADDF.Sİ No. 212 

Odun ve kömür 
deposu 

TELEFON : 3732 
Müessesemizin yapmış olduğu fenn! 

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

çam odunlariyle madeni kömürler .. 
1- 6 1650 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENİ PUDRA 
RENKLERi 

Paris terı.1- r~~~~~~n haneleri· \. 
ntn bu ~-
neki kollek

' iyon lan, 
mevsim roplarmm :rOz ve t. 
nin yenı renklerle ahenktar olması 
lAurn ıeldlgtni ıosteri,J'or. Bu soo 
moda yeni pudra renkleri de bl( 
Fransız. güzellik mütehassısı tara~ 
fmdan ıcat ve ptyasaya arı.edilrn.lş~ 
tir Burada, bunlan ancak Tokaloo 
'pudrasının yeni ve cnip renkler\ 
arasmda bulabillrsl.niz, Şe!!al g(lı 
ullik ve gayet beyaz cililer iç~ 

tNaturcl .. pudra pyanı tavalYedir, 
Ekseri ~ınlar ile açık tenli es .. 
merlere "Ro&e,. uyıun ıelir. Pen~ 
be bir parlaklık verir. 'RacbeJ.t, 
pudrası da esmerlere caıip bir renk 

•verir. 
~·P~he'., yaı.ın aldığınız güneşin 
1lltm esmerllğile tdeal bir surette 
1 llntiıat eder. Bunlardan başka To
kalon pudralarının şimdıye kadar 
hiç görmediğiru:t daha canlı, . daha 
\eazıp ve daha parlak renklerı var· 
'dır, • ml 
Tokalon · pucırası, havaland -

'mış,. tır kı bu sayede on ~efa ~a~a 
tnceleşir ve Adeta tablt gıbl goru• 
lür. Ta:te çıçeklerın esanslarıle ta-, 
tir edilmiştir. Terkibinde "Krema 
Kopui\.i.. bulunduiundan iki muı: 
ldah11 cok zaman sabit durur. Toka ' 
'ton pudrasmm yeni ve cazip renk-· 
lerınl hemen bugünden tecrübe edi
niz 

KAŞE 

3901 (1739) 

Dolıto,., eczacı, Jaemşil'e eczacı halfası al'anıyor
ı _ Zonguldakta sağlık te kilatı hastahcınesinde çalışmak üzere: ( 300) 

lira ücretli bir kulak, boğaz, burun mütehassısı, 
2 _Ayni şerait ve ücretle bir bakteriyoloğ mütehassısı He bir rontgen m\i. 

tchaaaıaı 
3 - Sağlık T. hastahanesi için ( 100) lira ücretle bir baş hemşire ile ( 70) 

şer lira ücretli { 4) hemşire, . . . . .. . 
4 _Sağlık teşkilatı dişpanserlerı ıçın ( 1 SO) ıer lıra ucretli (5) cezacı, 
S _Keza teo.kiliit dispan9Crleri için ( 60) lira ücretli yctitıken ilci eeı:aeı kal· 

fası alınacaktır. 
6 - ücretler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmektedir. 
Taliplerin 20/7 / 942 pazartesi gününe kadar Zonguldakta havza bq he-

kimliğine müracaatları. 7 8 9 1 O 11 12 13 3895 { 170 ) 

Vllc1yet Daimi Encümeninden : 
r AŞ IURMA MAKDI ESİ ALIHACAKTIR.. 

1 _ lzmir vilayeti turistik yolları idaresinin ihtiyacı olan 4000 lira kıyme
tinde müstamel bir tat kırma makinesiyle 6000 lira kıymetinde bir motor 
7 /7 /9'42 tarihinden itibaren 20 gün müd.dct~e. ~çık eksiltmeye ç~nlmııtır .. 

2 _Muvakkat teminat taş kırma maluneeı ıçın 300 ve motor ıçın 450 lira 

dır. b' d k il 1 -•- 1ı .. kü 3 _ Motör ve taş malı:inasının ır ara a omp e o ar.,.; a nması mum n-

dü~ . .. " 
4 _ E.k.ailtme 2 7 / 7 / 942 tarihine rastlayan pazartcsı gunu saat 1 O da vila· 

yet daimi encümeni odasında yapılaca~tı~. .. .. . ..... 
S _ istekliler gartnameleri lzmir turıstik yolları mıntaka mudurlugundc gö-

rebilirler. 1 13 3900 ( t 736) 

lzrnlP Kızday MePlı_e zinı:ten : . . . . 
Çeflllede bulunan kızılaya ait plaj bınası keıııfnamcsı mucıbıncc tamirı mü-

nakasaya konulmu,tur . v 

' Temmuzun 10 nuncu cuma günü ihaley~. katiye~ saa.t 5 te ~.apılacagından 
bu hususta ke§ifnameyi görüp tetkik. etmek uzere taliplenn her gun lzmlrde kı· 
zılay merkezine müracaatları ilan olunur. 1 9 11 3902 ( 1736} 

izmiP Kızılay MePJıezin~en: . . . . . .. 
Fuardaki kızılaya ait sağlık müzesi binası kcşıfnamcsı mucıbınce tamın mu. 

nakasaya konulmuıtur. . . v 

Temmuzun 1 O nuncu cuma gün~ ihaleyi -~ahyesı ~at .s te ~~pılacagından 
bu huauata keşifnameyi görüp tetkık etmek uzere taliplerın her gun İzmirde lo
zılay merkezine müracaatları ilan olunur. 1 9 1 1 3903 ( 1 735) 

Kızday Cemiyeti izmll' mePf:ıezinden: 
Hazarda ve seferde yurt müdafaasın~a ~e~e~etin I?uhta~ hulunduğu has

tabakacı hemşire yetiştirmek üzere cemıye.ti~ın ıdaresınde~~ ~Kw~ay hasta 
bak cı hemtireler mektebinin kadrosu gen1fletilmş ve daha buyük mıktarda ta
leb: kabulü kararlaştırJmıştır. Talip olacnklara cemiyetimiz her türlü kolay· 
lıldan gösterecektir. isteklilerin kabul şeraitini öğrenmek üzere mckezimizc 
müracaatları ilin olunur. 3904 ( 1734) 

Bayındfl' recim ue En dü&tPi od~!-ftdan : . 
Bayındırın manifatuncılar çaroısında ( 16) numaralı düli&nda her nevı ma• 

nifatura eşyası alım sahmiyle iştigal eden {Manifaturacı Ömer Kentli) nin ti
caret kanunu hülürnleri mdcibince sicili ticaretin ( 16 7) 'sayısına kayıt ve tea-
ril edildiği ilan olunur. 3696 ( 1742) 

Doyçe Oryen t 
DRE S O N E R B A N K 

1 Z M l R 

bank 
Ş U B ES i 

Merkezi : BEKLiN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sennaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 RayhsmaPJı 
Tnrldyede şubeleri : lSTANBUL !e IZ,MIR 

Mısırda şubeleri : KAHiRE VE lSKENDEKIYE 
Her türlü banka muamelibm ifa ve kabul ed~. 

t LAN 
1 - lzınir ceza evinin 24 temmuz 942 

tarihinden mayıs 943 sonuna kadar üç 
yüz on bir günlük ekmek ihtiyacı eksilt
meye konulmu~tur Şartnamesinde mu
harrer evsafta beheri ( 600) gram ve 
günde tahmin bedeli ( 180 38) liradan 
ibarettir. 

2 - Eksiltme kapalı uıd usulile ve 
ihale 24 temmuz 942 cumartesi günü sa
at 18 de İzmir ceza ve tevkif evinde mü
teşekkil komisyon tarafından yapılacak
tır. 

3 - Şartname İzmir ceza evinde me
sai saatlerinde her zaman görUlebilir. 

4 - Talipler (1355) liralık muvakkat 
teminat mektuplarile bu kabil taahhüt. 
lere girebileceklerine dair ticaret oda
sından alacakları vesikalar ve teklif 
mektuplarını yukarıda yazılı ihale gU. 
nünde saat 14 de kadar komisyona vel'
meleri lazım olduğu ve postadan vuku 
bulacak teehhürden mesuliyet kabul 
edilmiyeceği. 

5 - Ekmek bedeli müteahhide öde
nirken kanuni vergiler ile harç rüsum· 
lan ilaveten müteahhide tediye edile
cektir. 

7 12 17 23 3880 (1744) 

Ağrıları dindirir 
ROMA TlZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağrılan ile aoğuk algınlıiından 

ileri ıden vücut KlRlKLlô l. NEZLE ve GR1P baatalıklan D E R M A N 
ltqelerile derhal ıeçer, icabında günde 1 • 3 kqe alınu, her eczanede bu
laıwı. 



SAHiFE 4 

SiY ASI V AZD'Er 
••••••••••••••• 

Italyanlar "-ısır
da eerilemek

t en bahse
diyorlar! 
---*---

Alman lıayıpları ue lfçf 
ihti acı · .Japonya Çinde 
ihi mil ·on asfıer lıa~bet· 

ti • M::hver peyfderi 
arasında ifltilciflar .. 

Radyo gazetesine göre hafta başında 
dünyanın siyasi manuırasJ ŞÖ.)•le görü
Jlüvor. 

Alman ve İtnlyanlnr Mısırda Elale
meynde kalmışlardır. E1nlemeynin işgal 
ed:.Idiği ve kaçan İngiliz .ku\<vetlerinin 
Nil deltasına doğru takip edilmekte o!
duğu hakkındaki İtalyan haberinin te
eyyüt etmediği şimdi açık olarak anlü
şılmıştır. 

Elnlemeyn muharebesi geçen çarşam
ba günü başlamıştır. Aradan geçen beş 
gün içinde mihverciler.n MlSlrn doğru 
ilerlememiş ve hattii baz.ı yerlerde ge
riye atılmakta olduklan gelen haberler
den anlaşılmaktadır. 
İn~iz gazeteleri buhranın şimdilik 

geçmiş olduğunu kaydetmekfo beraber, 
ist:kbal hakkında ihtiyatlı bir cil kullan
maktadırlar. Çünkü hayal sı.lkutuna 
dü<:mekten çekinmektedirler. 
İTALYAN RADYOSUNUN DİLİ 
İtalyan radyosunun dili biraz değiş

miştir. Bu radyo Rusça neşriyahnda 
şunları söylemiştir : •Elalemeyn muha
rebeleri hakkınaa şimdilik hiç bir ~Y 
söylemek mümkün değildir. Ancak şu
nu diyebiliriz ki bu muharebede İngiliz
ler kati surette mağ)O.p olacaklar ve ya
kın şarktan çekilmek zorunda kalacak
lardır. K üçük bir ihtimal olarak mihver 
mağlôp edilecek olursa gerilere çekile
cekler ve arkalarında dü.'.Ştnan kuvveti 
olmadığı için de İngilizleri yine tutacak
lardır .. • 

İtalyan radyosu ilk defa olarak •Ufak 
bir ihtimal• kaydiyle de olsa, geriye 
çekilmekten bahsetmiştir. 

RUSYA HARBi DEVAM EDECEK 
Mihver radyoları şimdi Rus_yayı ele 

almışlardır. Alman büyilk taarruzunu'l 
başladığı teslim olunmaktadır. Bu taar
ruzttn neden bu kadar geciktiği bilinme
mekle beraber bu yaz içinde de Rusya
nm tasfiye edilemiyeceği anlaşılıyor. 

KAYIPLAR VE ALMAN 
tşçt İHTİYACI 
Doğu cephesindeki bir senelik kayıp

lar meselesi Almanlar ve Ruslar ara 
sında milnaka..,c;a edilmektedir. İddial .. r 
birbirine o kadar zıttır ki şimdilik bun
lar hakkında bir fıkir edinmek müm
kün değildir. 
Şu var ki eğer Alınanların iddiaları 

gibi kendi kayıpları 300 binden az ise 
Romanyanın bir senelik 150 bin kay•bı 
karşısında Alman kayıpları çok küçük 
kalır. Her halde Almanlardan eli silllh 
lutanlann büyük kısmının ceoheye gön
derildiklerine şüphe yoktur. Almanlar 
bu yilzden 2,5 milyona yakın yabancı !ş
çi kullarunak zorunda kalmışlardır. Hııt
ta bir kaç gün evvel Alman işçi nazırı 
cioktor Ney Fransadan işçi temini için 
Vi.,iye gitmiştir. Fransız işçilerine Al
man işçilerine verilen bak ve paranın 
verileceği de vaadedilm.iştir. 
ÇİN - JAPON HARBİ 
Çin - Japon harbi bugiln altıncı sene

ye girecektir. Japonlar bu be.ş sene için
de asker! hedef olarak ele aldıklı;ı her 
gayeye varmışlar, fakat Çini yola ge
tirmek olan ana hedeflerine varamamış
lar, Çin muharebelerinde iki milyon 
insan feda etmişler ve Cinin pek az kıs
mını i gal edebilmişlerdir. 

RUMEN - MACAR GERGİNLİÔİ 
Romanya ile Macaristan arasındaki 

münasebetlerin yeniden gerginleştiği 
Macar radyosunun neşriyatL"\dan anla
şılmaktadır. Bu defaki gerginliğe Ro
manyanın yanında Slovakya da katıl
mıştır. Macaristan, Romanya ve Slovnk
yanın Rus cephesinde muharebe eden 
üç mlittefik oldukları göz önüne alınır
sa bu aykınlıktaki önem göze çarpar. ----·----MISIRDA DURUM 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

geri kollarını ve Eldabbe tayyare inLj 
2lanını bombardıman etmiş ve yerde 
bulunan 14 tayyareyi hasara uğratmış
tır. 6 tayyaremiz üssüne dönmemi~tir. 
MEVZİİ TEŞF .. ımüs İNGİLJZLERDE 

Kahire, 6 (A.A) - Cepheden gel:m 
haberler, İngilizlerin mevzii teşebbfü.;.i 
ele aldıklarını gösteriyor. Mihver kuv
vetfori şimdi Elalemeynin cenup ba!ı
sında u7.anan hakim tepelerden tama
mivle ç.ıkanlmıştır. 

Yorgunluktan bitkin b!r hale gele"\ 
6()0 Alman askeri hatlanmız:ı gelerek 
ellerini kaldırmak suretiyle teslim ol
muştur. 

İNGİLİZ HAVA FAALİYETİ 
PEK BÜYÜK 
Kahire, 6 (A.A) - Müttefikler Mmr 

havalarında muvaffakiyetli b~r gün da
ha geçirmiştir. İng1liz, cenup Afrika ve 
dıi!er miittefik hava kuvvetleri şimdiye 
kadar eşf görülmemiı$ bir faaliyette bu
lunmuşlardır Elalemeyndeki tepelerden 
tiUşmanın geriye .;ekilmesi lıu faaliyet
lerin verdiği bir neticedir. 

Gece ve gündüz hava hareJı:5tında be~ 
'-n-. kaybedilmiş, 9 cJUşmao tayyare
at ~'11tllr. 

TEH1 A.llR 
5 7 2'.EMHUZ .1 ALI Jf'2 

HAVALARDA DUaUM Alman· Rus harbi MISIR SAVAŞLARI 
---*·---

Haziranda 
--~~~··----~--

Kıskacın Alman esas 
• 

---*---

Atletizm birincilikleri iki tarafın 
kayıpları 

ucu kapana hamlesi kı-
bilecek mi? rılmışhr Kız atletler de müsaba-
Armanıarm *mu11affarı1- rıt ısıR HARPLERTTEHAMMO· kalara girecekler ... - *-

ALM NLAR B ~TIDA INGI· 
LIZLERE KARSI UÇAK Si· 

KINTISI ÇEK ı YOR 
y2tti ııurdul_ıları ııısııacın LO GÜÇ ŞARTLAR Al TIN· 
ucatnu lıapata1Jilmeleri· DA YAPILIYOR 

- *Londra, 6 (A.A) - Royter ajansıl\ln 
havacılık muharriri yazıyor : ,. 

Salahiyetli mnhfilere göre İngiliz hava 
kuvvetlerinin haziran ayı içinde tayya
re kayıpları 422 dir. Bunlardan 271 ta
nesi Almanya ve Almnn işgali altındaki 
yerlC'l'de ve 151 adedi orta şark ve Mal
ta muharebelerinde harap olmuştur. 

Haziran ayında hava şartlan mayıs 
ayındakine nisbetle daha elverişli ol
muştur. Almanyaya bu ay içinde 16 ha
va hücumu yapılmış ve biri Rur, biri de 
Bremende olmak üzere biner tayyarelik 
iki büyük hücum yapılmıştır. 

ALMANLARIN V AZtYErt 
VE KAYIPLARI 
Haziranda Alman hava hücumları 

mahdut olmuştur. Bundan anlaşılıyor ki 
Alrnanyanın batı cephesinde tayyare sı
kıntısı vardır. 

Ayni müddet içinde Almanlar 318 tay
yare kaybetmişlerdir. Bunların 35 i İn
giltere üzerinde, 65 i işgal edilen yerler
de, 165 i orta şark ve 5 3 tanesi de Mal
ta üzerinde düşürülmÜ$tür. 
DENİZLERDE 

ne bağlı gör ülüyor .. 
Stokholm, 6 (A.A) - Havas muhabi

ri bild!riyor : Mnreşal Fon Buck'un ku
mandası altındaki kuvvetler bir hafta 
dan az bir zaman içinde 200 kilometre 
aşmak suretiyle Don nehrine varmışlar 
"e nehrin.Joğusuna geçmişlerdir. 

Almanlar bu suretle cephenin yarıl
masından sonra yanlardaki kuvvetleri 
imha edebileceklerdir. Buna mukabil 
Ruı-ların büyilk bir çekilme Je kuşatıl
maktan kurtulınalan imki.nı vardır. Fa
kat vaziyet karışık diye vasıflandınJ
maktadır. 

Kursktaki hareketin dört zırhlı, altı 
piyade ve 2 motörlü tümen tarafından 
yapıldığı ve Viyelgorodda buna yakın 

Alman kuvveti bulunduğu sanılmakta
dır. 

Muharebe henüz bitmiş değildir. Ne
tice, mihver kuvvetlerinin ilk hamlede 
kurdukları kıskacın ucunu kapatmasına 
bağlıdır. 

-- - -----------Almanlar da, 
Ruslar da bu se-

Hava kuvvetlerimiz tarafından 32 mih
ver gemisi batırılmıştır. Bunun on sekizi 
şimal denizinde ve 14 Ü Akdenizde batı
rılmıştır. lki muhribin de batınldığı sa-

nıtı!~ta:kta haziranda 61 hava taar- neyi kati sene 
ruzunda bulunulmuş, gemilere karşı hü- dd d• 1 
cumlar yapılmıştır. Batırılan 6 gemiden a e IyOr ar 
beşi denizaltı gemisidir. 

----·---- ---*·---UZAK DOGU SAVAŞI Ruslar vaziyeti aeır gö· --* • rüy orlar, lakat bütün 
kuvvetlerini henüz 

Japonlara 48 sa- cepheye sokmaddar .. 

t •• h Londra, 6 (A.A) - Tayınis başyazı-
8 SL ren ava sında şöyle diyor: ·Kursk ve Harkof-

taki savaş 942 büyük Alınan taarruzu-

hu• • cu mları nun başladığına şüphe bırakmamakta
dır. Bu taarruzun gecikmesi SivaStopo
lun mukavemetinden ve Timoçenkonun 

Yapıldı daha evvelden yaptığı taarruzdan ileri
ye gelmiştir. İki taraf ta 1942 yılını 

--*-- harbin kati bir senesi addediyor. Rus-
.Japonlar da MoreslJiyi, lar, icabında geriye çekilmeği kararlaş

tırmışlardır. Fakat Rus ordusunun pa
Çin ue Amerilıa açalı rotası düşmana mümkün olduğu kad:ır 
üslerini bombaladı- çok zayiat verdirmektir ve ayni zaman-

Sidney. 6 (A.A) - Birleşik Ameri- da Ruslar henüz bütün kuvvetlerini de 
ka hava kuvvetleri cenup Pasifikteki cepheye sokmuş değillerdir.• 
Japon üsleri üzerine '48 saat süren akın- KALENİNDE MUHAREBELER 
lar yapmışlardır. Bir çok infılaklar ol- Moskova, 6 (A.A) - Almanlar Ka-
muı,, ve yangınlar çıkarılmıştır. leninde dört köyden çıkarılmışlardır .. 

Melhurn, 6 (A.A) - Avustralya Almanlar sayıca Ustün olduklkn halde 
tebliği: Salamoada Laheye hücum eden mevzilerimizi yarmağa muvaffak olama
hava teşekküllerimiz askeri tesisleri mu mışlardır. Fon Klak ordusu ~iddetli bir 
vaffakıyetle bombalamışlardır. Hava mukavemetle karşılaşmıştır. 
meydanında buyük yangınlar çıkarılmış- VAZİYET Aôm 

-·-Trablusgarp hududu : fi (A.A) - Ofi 
bidiriyor : 

Elalemeyn hUcumunun beşinci günü 
geçtiği halde buradaki İngiliz mevzileri 
olduğu gibi durmaktadır. Almanların 
esas hamlesi durdurulmuş demektir. 

TAHAMMtn.. EDtLMEZ ŞARTLAR 
Muharebeler bunaltıcı bir hava ve 

kum tabakası içinde, tahammül edilmez 
şartlar altında yapılmaktadır. 

Sekizinci İngiliz ordusu müdafaa vazi
yetindedir. Elalemeyndeki tepelerden 
Almanlar çıkarılmıştır. 

HATTI YARAMADILAR 
Cumartesi sabahı Rom.mel esaslı bir 

hücumla lskenderiye yolunu açmak için 
Elalemeyn mevkiini delmek istemiştir. 
Elalemeyn ve hemen cenup kesimi, ce
nup Afrikalı kuvvetlerin elindedir. Te
pelerin ardındaki mevziler İngiliz zırhlı 
kuvvetlerinin müdafaasına verilmiştir. 
Yanlar topçu ateşi altına alınmıştır. Ye
ni Zelandalılar da barba hazır bir halde
dirler. 

----------~--Norveçtelıi hastanele,. 
ymıaıı doluyoP-
Stokholm, 6 (A.A) - Sabah gazete

lerinin neşrettikleri telgraflar9. göre Al
manlar Norveçteki hastaneler.? b inlerce 
yaralıyı yerleştirmek için el koymuşlar
dır. 

---~-·---~ INGILIZLERE GORE 
--- *·---

Ohinlek, gene-
ral Rommele 
üstünlüiünü 

gösterdi 
-*-Bütün şartlar aleyhte 

ilıen teşebbüsü yine 
ingilizleP ele aldı.. 

Londra, 6 (A.A) - Ohinlek Rom
mcle üstünlüğünü bir defa daha göster
miştir. Her ıey &ekizinci lngiliz ordusu 
için fena ve her §C)' Rommel için iyi ol
duğu bir sırada Ohinlek teşebbüsü ele 
almağa bir defa daha muvaffak olmuo-
tut. 

-----.... ~·-----ALMANLARA GÖRE 
tır. Bir düşman avcısı düşürülmüş, dört Bununla beraber Pravda muhabiri va- (Baştarab 1 inci Sahifede) 
Japon tayyaresi de hasara uğratılmlfbr. ziyeti •Ağır• kelimesi ile vasıflandırı-

Atamoada düşman işgalindeki yerle- yor. yıplar verdirilmiştir. Bir çok tank tah-
d h h ık b rip edilmiştir. Muharebe devam e diyor. 

re e ava ücumu yapt . Ka)'l unız DON NEHRh.Tİ GEÇMEDfT ~ •'"'· _ 1. 

k ı.:ı. u~ .u....r...n. mı Riy~ bölgesindeki hilcumumuza d e-
yo tur. Kulahide bir mütteTİ.5. hava te- Londra, 6 (AA) _ Alrnanlann Do:ı vaın ediyoruz. 
tek.küllü kiiçük Salmaya tehrine taarruz nehrini geçtiklerini teyit eder bir ha- Berlin, 6 (AA) - Hava muharebe-
etmiştir. her henüz Londraya varmış değildir. }erinde Rus ceph esinde bir gün içinde 

JAPON HOCUMLARI _ _____ ,_ _ _ 127 tayyare d~ürülmUştür. 

More.hide altı avcı uçağı tarafından MI SIR VE MiHVER 
korunan 20 japon bomba uçağı hava LENtNGRADI BOMBARDIMAN 
meydanına hücum etmiştir. Bunu 7 ---*·--- Berlin, 6 (AA) - Yan resmi bir 

Beden ter iyesi Jıananu t ihatı a hında ya· 
pdacalı tethilıat için bir ıam·m ... 

Ankara, 6 ( Yeni Asır ) - 30 ağus- biyesi kanunu tatbikatı hakkında tefld
tosta lstanbulda yapılacak Türkiye at- kat yapacak azadan ı.ıeneral Zeki Ad-
letizm birinciliklerinde kız atletleTe ait nan Menderes H o B ' h 

.. b k 1 d v ·thaı dildi ' nmza, sınan, ur an musa a a ann a programa ı e - . . 
ği beden terbiyesince lhungelenlere ta- Fele~, Mazh~r Kazancı, Vıldan Aşır, Dr. 
mim olunmuştur. Muhıt, Hayrı Aytepe ve Sakıp Gurana 

BEDEN TERB1YESİ TETKtKATI müracaatlarında yardım edilmesi liizu-
Ankara, 6 ( Yeni Asır ) - BeC:cn ter- mu spor bölgelerine tamim edilmiştir. 

Istanbul gümrüklerinde 
eşya satışı baş adı 

Satışa ~ılıardan eşya arasında p iyasa d a bulan· 
mıyan bazı ııaç ue lı umaşlar da uar-

tstanbul, 6 ( Yeni Asır ) - Gümrük çeşitli demir mevcuttur. Piyasada kal
antrepolarında bulunan ve sahipleri ta- mıyan bir kısım tıbbi müstnhzcrnt ile 
rafından alınmayan muhtelif eşya ka- pamuklu yünlü ve ipekli mensucat ta 
nuni müddeti geçtiğinden satışa çıkarıl- •• .,.,. ık nl dadır 
ınıştır. Bunlar arasinda k&ğıt, boyalar, sa~ ç a an eşya meyanın · 

Maarif vekili d ü n 
Aokaraya döndü 

---· ---
An kara, 6 {A.A) - Maarif vekili Ha-

san Ali Yücel bugün şehrimize dönmüş 
ve istasyonda maarif vekfileti erkanı t.:.
rafından karşılanmıştır. 

--- 0 .... ,.., ........ __ 

istanbuJd a yülıselı 
OlıuUarın lıampı .. 
İstanbul, 6 (Yeni Asır) - Üniversite 

ve yüksek okullıırın askerlik kampları
nın birinci devresi bugün başlamışhı· .. 

Talebe önlerinde bando muzika oldu
ğu halde Sirkccjye gelmişler, oradan 
vapurla Pendiğe geçmişlerdir. ---o-- -
aı .. suiistimal davası
Ankara, 6 ( Y eni Asır ) - Bugiln 

şehrimiz ağır ceza mahkemesinde tem
yizce nakzedilen kızılay merkezindeki 
.suiistimal davasının görülmesine devam 
edilmiştir. Beklenen ehli vukuf raporlle 
bazı müesseselerden istenen cevaplar 
gelmediğinden muhakeme 20 temmuza 
talik edilmiştii. --- o- --
İS'J'ANBULDA 
Dilencilerle mücadele 
İstanbul, 6 (Yeni Asır) - Şehrimizde 

dilencilerle mücadeleye devam edilmek
tedir. Son 24 S3at içinde 19 dilenci ya
kalanmış, düşkünler evine sevkolun
muştur. 

Muğlada şiddetli 

zeJzeJe oldu 
---*·-- -

bir 

Muğla, 6 ( Hususi ) - Gece saat 24 te 
şiddetli bir yer sarsıntısı hissedilmiştir. 
Hasar yoktur. 

- - o- --
Anlıara Kız Lises i 
müdürlüğü .. 
Ankara, 6 ( Yeni Asır ) - Ankara 

Kız lisesi müdürlüğüne b:ış muavin Sa
biha Emil tayin edilmiştir. ---o- --
Dahiliy e memurlarının 
.licillerL •• 
Ankara, 6 ( Yeni Asır ) - Dahiliye 

vekfileü yaptığı tnmimde dahiliye mc
murlannın bütün vukuatının sicillerine 
işlenmesi lilzumunu bildirmiştir. 

- --(>--
Yatılı melıteplerde 
patates te ~enilecelı 
Ankara, 6 (Yeni Asır) - Yatılı okul· 

larda çeşitli yemekler arasında bu sene 
memleketimizde bol yetişen patatesin de 
kabulü maarif vekAletince alakadarlara 
tamim edilmiştir. - -- o- --
Yülıselı mühend·s 
Olıuluna girmelı için 
Ankara, 6 ( Yeni Asır ) - Teknik 

okulu ve İstanbul kolleji teknik kısmı 
mezunlannın yüksek mühendis mekte· 
bi giriş imtihanlarına kabulleri talim ve 
terbiye heyetince kabul edilmiştir. 

~~~~~::::yc::::><~~~~:><:::><::>.c:::::><:::::~~.<;::)~.C::::,.<.:::,..~~ 

Sıhhat Köşesi 
••••••••••• 

Karida tuz 
azalı sa ••• ___ * __ _ 

Almanyada lüfıs 
mobilya yasalı ... 
Stokholm, 6 (A.A) - Almanyada 

lüks mobilya yapılınası yasak edilmi:;
tir. 

---..,.,..,.~·----Lord Halifalıs 
uçaklık ikinci bir teşekkül takip etmiş- (Baştarafı ı inci Sahifede) kaynaktan bildirildiğine göre Alman 
tir. Az hasar vardır. topçusu Leningradda Kirof fabrikası ile Şiddetli sıcakların fena tesirlerinden 

Kaston, 6 (A.A) _ Japon uçakları MALTADA bir dokuma fabrikasını bombardıman bfri de kanda tuz nisbetini azaltmak 

Londrada.. 
Londra, 6 (A.A) - İngiltert!nin Va

şington büyük elçisi Lord Hali!aks hU
k'iimetiyle istişare etmek ilzere hafta 
sonunda tayyare ile buraya gelmiştir. 

Maltada hava meydanlarına hücum t :..+ir ı ş·dd tli y • '- - gınl k Human eyaletindeki Amerikan ve Çin e m'"l. · o ur. : e sıcaı;ın ınsana u.'.lY ı 
tayyare üslerini bombalamışlardır. edilmiş ve yangınlar çıkarılmıştır. stV ASTOPOLDA ELE GEÇENLER Yerdiğini herkes bilir. Bunda doğtudau 

-----....•---- Berlin, 6 {A.A) - Alman uçaklan lin dogruy ya sıcağın tesiri varsa da. sıcak in- ------ -----dalga halinde Maltada Veneziya hava Ber. ' 6 (A.A) - Alman ve Romen k dak ·'-··ti · lta Bir Alman nenerali da• kıtalan Sivastopolda 75 bin esir almış- sanın anın i tuzun nıs~ nı aza -

.. t fi "
~ ildi meydanın:ı hücum etmişlerdir, Avcıla- !ardır. Alınan esirler arasında general rak da baygınlığı artırır. MALEzy ADA 

a er e ır .. r~İ~g~~~~ğıH1}~=~~diı::._ Malkof ta vardır. 417 top, 870 mitralyöz, İnsana kuvvet veren, böbrekler üstün- i a se m ese lesi •• 
Berlin, 6 (AA) - Süvari genera~ 87 tanksavar, 67 uçak.<ıavar topu alınan deki guddelerdir. Onlar da tuzla işlerler, Tok.yo, 6 (A.A) - Sigapurdan bild~ 

Ll dm V lkh f h b ı · d ·· Berlin, 6 (A.A) - Şimal Afrikada sa- · ı dadı n 31\, o o mu are e eı ın e gos- ganımet er arasın r. tuz bulamayınca vUcude, b !lhassa ada- rildigy ine göre Malezya yarım adasının 
d. • · l k1 d la · ı \"aş tayyarelerimiz düc:manın gerileri- Al Ro k t 1 3077 bl k ter ıgı yarar ı ar o yısıy e orgene- =< man ve men ı a an o - lelere kuvvet veremezler... Onun içın i~c:e durumunun üç sene içinde kendi 

11. • rı· . · ı · t" ne hücum etmic:lerdir. Bomba uçaklan- h d. . "'daf ·· · h'· ~ rn ıge te ı ettırı mış ır. x avzı ve ıger mu aa mevzıını u- kanımızın suyunda onlann ~ine yetişe- kendine yeter bir hale getirilmesi için 
• mız da kamyon topluluklariyle Elale- uınI pd t · l d. 137 b' ---- - --- c a :ıa e mış er ır. ın mayn cek nisbette tuz bulunması lfizırndır. Bu askeri makamlar taafından tedbirler al-

i PLERI meynin cenup ve cenup doğusundaki tahrip edilmişt" M SIR HAR mevzileri dövınüşlerdir. Sevaş uçaklan- ır. nisbet normal hallerde, binde 5,60 gram mıştır. 
F1N CEPHE.StNDE yakınlarında, yani biraz daha fazla, binz --- o- -----*--- :z b arnca l ~ilveyş kanalı kıyılarını Helsinki, 6 (A.A) - Fin resm~ tebli- daha eksik olarak devam eder. Kanımız-

(Baştarafı 1 inci Sahifede) m a anuş ar ır. ği topçu faaliyetinden bahsetmektedir. da tuzun işi zaten, yalnız böbrekler üze-
beri mihverin harp işlerinin iyi gitme- İTALYAN TEBLİCiİ Kıyı topçusu Kroniştadda hareket ha- rindekl. guddeleri işletmek değildir. Tuz, 
dığini gösteren belirtiler vardır. İki Al- Roma, 6 (A.A) - İtalyan tebliği : lindeki harp gemilerini bombardıman et- vücudun içindeki sulu maddeledn dö-
man zırhlı tümeni eski kuvvet ve kud- Mısır cephesinde motörlü ve zırhiı miştir. nüp dolaşması, vücudün yolunda be!le.ı-
retini kaybetmiş, yaptığı hücumlar ger- birPklerin hareketleri ve iki taraf top- Kıyılarımıza kauçuk sandallarla çık- mesi için qe lüzumludur. 
çekleşmemiştir. Bunların kt!ndilerine çusunun şiddetli faaliyeti kaydedilmiş- roağa çalışan bir düşman müfrezesi yok Terin de tuzlu olduğunu, şuphesiz, bi-
verilen vazifeyi beceremedikleri görül- tır. Düşman 7.ırhlı teşkillerinin hücum- edilmiştir. lirsiniz... İnsan şiddetli sıcaklarda çok 

ları her tarafta pus·· ku··rtu"lmu··.,..ur·· . U k1 be d'. • d .. ·· mektedir. Meşhur 90 ncı Alman zırhlı ~· ça arımız Ş uş-man uçagı uşur- terleyince çokça da tuz çıkarır. Terle 
tümeni ve İtalyanların Vittoriyo zırhlı Mihver hava teşkilleri İngiliz müfr~- müştür. Bir dü,man av uçağı da hasara tuz cıktıkça kanın terkibindeki tu7. aza-
birliği de eski kuvvetlerini kaybetmiş- zelerini ve taşıt kollarım mitralyöz ve uğratılmıştır. Karşı koyma bataryaları- lır. İnsan terledikten sonra -sıhhatlerine 
terdir. bomba ateşine tutmuştur. Bir çok tarJ{ mız bir uçak düşürmüşli!'I'dir. Tayyare- dikkatli olanlar vücutlarını kuruladık-

Cezayir ue lıfarsilyada 
yeni mahlıtımi etler 
Marsilya, 6 (AA) - Askeri mahke-

me komünist maznunların muhakemesi
ni yapmış ve bunları on seneden b!r se
neye kadar muhtelif hapis cezasına 
mahkum etmiştir. 

Cezayir, 6 (A.A) - Geçen mayısta 
tevkif edilen komiinistlcr 15 ~eneden 6 
aya kadar hapis cezalarına çarptırılmış
lardır. 

İtalyanların diğer bir çok 7..ırhlı tü- yakılmış veya ağır hasara uwatılmıştır. !erimizin kayıbı yoktur. t:m sonra, dikkatli olmıyanlar kurula-
menlerini Almanlar kadar müttefikler Hava muharebelerinde 12 İngiliz tay- KAFKASYA KIYILARINDA madan- b :r çok su içer. O su kana karı - sc.lar bile, kendilerine bü~ük biı yorgun-
de hesaba katmamaktadır. Mavunalar!a yaresi düşürülmüştür. Hava birlikler!- Berlin, 6 {A.A) - Askeri bir kaynak- t.>ktan sonra kanın suyu çoğalacağından, hık gelir. O büyük yorgunluğu geçirmek 
get irilen ikmaller mihver cephesine o miz İskenderiye ve Port Sait ve Süveyş tan bildirildiğine göre savaş uçaklarımız o vakit kandaki tuzun nisbeti daha aıa- için sporculara tuzlu su içirirler. 
kadar az geliyor ki bunlarla Almanlar l:man tesislerini bombalamışt;r.. Dört Kafkasya kıyılarında bazı limanları lır ... Onun için şiddetli sıcaklarda insana Sporcu olmıyanların yazın şıddetli 3J· 

kayıplarını tamamlıyamamaktadırlar. uçağlIDlZ üssüne dönmemiştir. bombardıman etmişlerdir. Küçük ticaret baygınlık gelirse, yalnız su içmek fayda cakların tesiriyle, yahut başka her hangi 
15 ncı ve 21 ncı Alman tümenleriyle ~-... ----~~-~-~~ gemilerine isabetler kaydolun.muştur. vermez... !:>!r mevsimde ve herhangi bir sebepten, 

Vittoriyo ve diğer İtalyan b:rlıkleri hll- Almanlar bi r İsue,. MURMANSKTA K.AF1LEYE Kandaki tuzun fazlaca çıkması yalnız çok terliyerek, kuvvetsiz, halsiz kaldık-
cuma ge\flliŞ, fakat İngilizlere esir kap- Y HÜCUM terlemekle olmaz. Fazla tuz t;ıkmasına lan vakit tuzlu su km.eyi hatırlarına ge-
tırmak zorunda kalmıştır. IJalılıçı gemisine Berlin, 6 (A.A) - Aslı:eri. bir kaynak- sebep olan hastalıklar, ıahatsızlıklar da tirmeleri iyi olur. Bir litre mıyun içersi-
GERİYE ÇEKİLDİLER 1tücuın ettiler.. tan bildirildiğine göre bm denlıinde sa- vardır. Sonra da çok terlemek yalna ne bir kahve 1ta~ıkı :kadar tu.ı katmak 
Romel kuvvetleri bazı xıoktalarda ge- Stokbolm, 6 (A A) _ Resmen bH- va~ uçaklanm:a Murma.DSkın §imalinde -.ıddetli sıcaktan gelmez. Mesela sporcıı- yet:şir. Yirmi dört saat içinde insan o 

riye çekilmiştir. dirildiğine göre bir Alınan av tay- bir kafileye hUcum etm~erdir. Bu ka- lal', · sıcak olnuyan mevsimde bile u zun tuzlu sudan iki litre kadar içebilir. Tın· 
Romel müdafaa hattının merleı.inde yaresi bir İsve~ balıkçı gemisini file bundan dalıa önce de hücuma uğta- miiddet spor yaptıklan vakit çok terle- Iit su içerek kandaki tuzun nisbetinl aı+ 

muharebe ediyor, diğer kuvvetler de bombalamış ve mitralyöz ate§in'! ml§tı. Netice halkında lleniiz tafsilftt diklerinden onların kanında da tuz nb- tmnaya vakit olmeua, hekim J etifU, 
ş!ddetli muharebelere devam etmekie- tutmuştur. Bir 8 yaralıdır. almmaml§.'8 da bir çok vapurların ha.Y- beti azalır. Sporcular kanlarındaki tm hAlu suyu dotrudaa ClojnJya ı.. ... 
dirler. •&ıı.aıoöl.a001.adal.-0001:ııooooı .. dl n ujl'Mıiı .,,.uı.aı.u.. · belala _...,.... 41ola,p _...... wlımu r • Mil. · 


