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• 
tlan münderecatından mes'uliyet kabul edilmez ... Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eaerlerinm bekçisi acbahlan çıka,. siya..,ı gazetedi1'. 

SERGiNİN 
AÇILMASl KALDI 

Ankara, 6 (Hususi) - İsmet paşa 
kız enatitüsiyle kız sanat meslek öğret
men okulunun açılacak olı:ın yıllık sergi
ai. aziz bllfVek.ilimiz doktor Refik Say
damırı ölümü münasebetiyle başka bir 
gÜne talile. edihııi§tir. 

!iuıımıııııııııımııııuıııııııı111111111111111111111111111111111111111 

YENt ASIR Matbaasında basılmışhr .. 

Yeni hükümet azası henüz mechı 
' 

Bütün memleket derin bir teessür içinde 
. 

Dr. Refik Sa~t!amı dalma Meclisin içtimaa çağırılm 
saycı ve sevgı ıle analım.. 1.. •• ··ı ·· 
MePhumunflaUePcümesfne11eme:;;,,eteyaptığı llfzmetlel'e bil' bafıış_ sına uzum goru muyor 

memJeket onun şahsında temiz ve çalış
.kan bir evlAdını kaybettiğini büyük bir 
acı ile tesbit etmekte gedkmemiştir. 

------------~-------· 

HAL TERCOMEs! 
Doktor Refik Saydamın cenazesi Cuma günü kaldırılaca 

tstanbulun iaşe meselesi üz.erin.de tet
kikte bulunarak Anadolu Ajan.c;ına be
yanatta bulunduktan sonra, daha bu be
yanatın mürekkebi kurumadan aramız~ 
dan ayrılan Dr. Refik Saydam babası ta
rafından Çaılkınnm Çerkeş ka7.asının 
Karaca nahiyesinin Dolap köyünden ve 
anası tarafından da bir koldan 7..ongul~ 
dağın Divrik kazasına ve bir koldan da 
Kcmaha dayanan bir ailenin sulbundan 
gelmektedir. Doğuşunun şartlarını ara
dığımız zaman nasıl geniş bir memleket 
.sahasını kapladığını görürsek, çalışma
amda, tahsiline.le ve memlekete hizmcle 
girişinde de aynı şekilde görürüz. 

----------------------· 
CE AZE BUGÜN ISTANBULDAN ANKARAYA NAKLEDiLiYOR. DON SON iHTiRAM iFA EOI 

d''"-- YENİ HÜKÜMET VE MECLİS 

Me,-hum Dr. Refik Saydamın son 1'esimlerindcn biri 
Dün c:Yeni Asır> m ikinci tabında bü

yilk bir teessürle okurlarına haber ver
diği gibi Başvkil Dr. Refik Saydamın iş 
başında ve günlük işini bitirdikten bir 
saat sonra ölümü bütün memleketi de
rin teessür içinde bırakmışbr. Çünkü 

Dr. Refik Saydam askeri tıbbıyeden 
1321 senesinde yüzbaşı olarak çıkmLc; ve 
ufak fasılalar bir tarafa bırakılırsa, 1323 
senesine kadar Gülhane hastahanesinde 
stajını tamamlamış, bundan sonra üçün
cü ordu emrine verilmiştir. 

ALM'ANYADA 
Dr. Refik Saydam 4 Ağustos 326 da 

diğer 11 Dr., 3 eczacı kimyager ve 3 bay. 
tar subayı ile beraber Almanyaya gi t
miştir. Berlinde tıb fakültesinde bulun
duktan sonra Brandburg 6 ncı zırhlı sil
vari alayında stajını yapmıc:, süvari ala
yı ile iki Alman Sonbahar manevrasına 
iştirak etmiş ve Danzigteki ve askeri 
stbht tesisata naklen orada Alman ordu
su sıhhıye subayı gibi hizmet etmb:;tir. 

(Sonu Sahife 2 Sütun l de) 

Dr. Refik 
Saydam 

~~~·'* . ,,Izm·r" de derin teessür 
Vatan hizmetinde bcqlı· 
wan hayatını vatan hiz

metinde bitirmiştir. 
'J'anrının ,.ahmeti 

üzerinde olsun ... 
Türkiye diin çok acıklı bir haberle 

.,-anmıştır : Başvekil Dr. Refik Saydam 
ıece yansı, kalp sektesiyle, bayata göz
ıerini yummuştm. 

Biç beklenmiyen bu felaket haberi 
memleketin her tarafında en derin, en 
andan bir teessür uyandırdı. Başvekil, 
lstanbulun iaşe zorluklaruıı yerinde tet
kik etmek ve çarelerini bulmak üzere 
.-ada bulunuyordu. Büfü,ı gün temaslar 
" tetkiklerle vakit geçirmiş, nk~nm geç 
ftkit Anadolu Ajansına tetkiklerinin 
9ftevzulan hakkında beyanatta bulun· 
111u tur. Dr. Refik Saydam böy)e('e S-On 
aefesine kadnr memleket ~lcriyle uğ· 
~arak vazife başında ölmüştür. 

Memleket fcdakiır, ~alışkan. her sa· 
hacla muyaffnk olmuş bir evlndıru, kıy
ınetli eserlerine de"am edeceği sırada 
kaybetmiş bulunuyor. Doktor Refik 
Saydamın bayatı hnştan ba~a memleket 
ve hnlk hizmetinde geçmiş bir ,·azif<ı 
perverlik nümunesidir. 

ALMAN · SOVYET HARBi 
---*·---

Karadeniz Rus 
filos na hü
ccm edildi 

SlVASTOPOLU 
---*---

Artık s· as o
ol diye b·r 
şehir yok! 

Diln ildnci tabımızda haber ver ıı:,-
• "bi doktor Refik Saydamın vefatı 

mız ~ ' · hüküınet:n katı olarak w_,. ÜT.erme yenı · . . 
kiline kadar Başvek5.1et vazilesıne .ve: 
Uletcn Dahiliye _Vekili doktor Fikrı 
T tayin edilmış bulunmaktadır. Ye-
~~~~kümetin cuma gününden sonra te

nı kk~"l edeceği anlaşıIIDaktadır. Dunn 
şe duktor Refik Savdamın ölümilne da
ve o · h b " 1 · lzir Ankara ve lstanbul mu a ır erım 
den aldığımız telgraflnn aşnğıyn kayde-
divoruz : 
TAZİYE DEFTERİ AÇILDI 
Ankara, 8 (Yeni Asır) - Başve!dl 

Doktor Refik Saydamın vefııb dolayısry-
le ta7.iyete gelenler iç!n bir defter açıl-

m ıstır. h 1 Cenaze programının nzır anması _ya-
kında bitirilerek Anadolu ajanslyle ilAn 
ed"l"lesi muhtemeldir. 

Doktor Refik S:ıydamın .lstanbuldan 
getirilecek olan cennzcsi cuma gilnil bu
radA istasyondan bUyük merasimle kıll
dınlacaktır. 

SOVYETLE E GORE 

Onu askeri tıbbiveden çıkmış genç 
yilzb:ışı olarnk Balkan .;;ava~Jan içinde, 
Çatnlcada, Trnkyadıı ordu hizmetinde 
ıörüyonız. llcr vnzifedo teşkilıltc;ılı~ı, 
yorulmak bilmez f;alışknnhğı ile kendini 
rö.;;tcrc.rck ordunun, sonra memleketin 
l!lhhatine, maddi ve manevi saj.i;hğına h:ı· 
yatını vakfetmiştir. Siyast meclislerdo 
olduğu gibi nskeri ve ~vil vazifelerde do 
onun bir tek gayesi vardır : Memlekete 
hizmet.. Böylete sağlam görü-:leri, teş· 
lnmtçılığı, çalı. kanlıi?iyle daima sempa· 
ti, sevgi ve saygı telkin etmiştir. 

~*~ ~*~ 
Almanla,. diğer bütün Anadolu ajansının 11usıı· 
ye,.ıerdeJd asJıerlerinin si muhabiri Sivastopol· 

~oğunu Rusyaya da gördülılerini 
Ceph"'ıe mühim ktıvt'etler .;irdüğii 

bildirilen Mareşal Timoçenko 
Moskova, 8 (A.A) - Bugün öğle? 

üzeri neşrolunan Sovyet tebliği : . gönderdile,.... . anlatıyor .. 
Berlin, 6 (AA) - D. N. B. a1anı11- Berlin 8 (AA) _ Anadolu ajansının Kıtalarımız Voronejin batısında w 

Strangolefin cenup batısında savaşlara 
iştirak etmic;lerdir. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) 

Yeni başvekilin ve hükümE't 
kimler olacağı cenaze mer · 
sonra belli olınası muhtemeldır. 

Teşkilatı esasiye kanununa göre 
hükümet listesi eğer Bilyük Millet 
l:si toplantı halinde ise hemen, to 
halinde değilse toplandığı vakit m 
bildirilir. Toplantı tarihlnden iti 
bir hafta içinde de yeni hilkümet 
liste progrnmını okuyarak itimat i 

Bu hükilmlere göre, yaz tatili 
resinde bulunan Büyük Millet M 
nin içCmaa çağınlmasına lüzum 
memektedir. 
İSTANBULDA TEESSÜR 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - B 

doktor Refik Saydamın Perapalas 
linde Ani ölümü, şehrimizde derin 
essürler uyandırmıştır. Merhum 
24 O 20 geçe fenalaşmış, 15 dakika 
ra da hayata gözlerini yummuştur. 

Gazeteler bugün (Dün) siyah çe 
(Sonu Sahife 2, Sütun 2 

Rw hatlarında gedik açan At 
ordulan Kumandanı MareJıı 

FON BOCK 

Askerin, halkın, zavallı göçmen yığın· 
lannın ve felakete uğnyan vatanda~la· 
nn sailığını korumak isinde onu dainıa 
Dk safta göriiyoruz. Fakat Refik Say• 
Clam yalnız bir doktor değildir. Memle· 
ketin her derdiyle alakadar bir asker· 
dir. Hi<; bir mücadele voktur ki orada 
vazifesini ve me 11liyctlni ilk anda ara· 
mamıs olsun. 

tun as4teri bir kaynaktan öğrendiğine hususi ~uhablı:i bildiriyor : Vaki davet 
göre Alman aav~ tayyar~leri Kın~ın üzerine, diğer yabancı basın mümessi~
ccnubunda ve doguaundaki sularda duo- }eriyle birlikte Sivastopola yaptığım hır 
man filosuna hücum e.tmişle.rdir. Henüz seyahatten geriye döndüm. :-, temm~z 
muvaffakıyet haberlerı Berlıne gelme- sabahı kızgın bir güneş albnda ornnı-
miftir. büale Akmescit - Bahçesaray asfalt 

(Sonu Sahife 2, Süh.m S da) şosesi üzerinden geçerek 1854 seferinde SON ASKERi VAZİYET 

Berlin, 6 (AA) - Resmi te 
Alman ve müttefik kıtalan Har 
Kurak arasında açbklan gediği ce 
doğru ö~mli milcyasta gcnişletm 
dir. Voronejin şimal batrsmda düş 
karşı hücumu i.ldm kalmıştır. Çe 
lerle çıkmışlar, baş yaz.ılai'ını m 
mun hayatına, memlekete yaptığı 
metlere tahsis eylemişlerdir. 

Atatürk Samsunn ayak basıp milleti 
kurtarmak savaşmn atıldığı uman. et
rafında toplanan vatanperverler arasııı
da Refik Saydam da vardır. Ordunun ,.e 
memleketin .;;ıhhatini korumak, yarala· 
nru sarmak işinde Jıemen basa geçmis· 
til'. Bel' an vazift>d<', her an mücadelede 
olan bu fedakar ntan çocuğu hiikümet 
meclislerinde derhal layık olduğu mev
kii nlmı • clirnhurlyctin biitün knbinelc· 
rinde sıhhat ve içtimai muavenet vekili 
olarak yer aldıktan sonra Milli Şefimi· 
tin ve milletin itimadiyle ba~ckalete 
kadar yüksclmi tir. 

Başveknlete geçmeden evvel son Ce
lal Bayar knbinesinde Dahiliye vekili 
olarak hulunmu tu. O zamana knd.ır 
onu bilhas a sıhhat işlcrindl'ki ~ni~ 
eserkriyle tanıyorduk ve bu eserler 
mem1eketin saygı \'C evj?lc;inr hnk Juı. 
t:anmaSJ için kafi idi. BaŞllckfılete geç-

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

Karadeniz Rus filosuna yapılan hil
etımu hazırlam1§ olması muhtemel 
bulunan meşhur Alman Amwalı 

DOKNtç · 

349 gün kuşatılmağa dayanan f;ivasto
P<>la doi:rru ilerliyoruz. Yer yer yolu 
kesen çukurlan kapatmak için erkek. 
kadın ve kız Tatar işçiler çalışmakta
dırlar. 

Top ve sil~h sesleri arbk yoktur. La
vanta çiçekleriyle örtülü bahçeler a~
sından ilerledikçe arazi Sivastopola dog
nı gittikçe daha Anzah bir şekil alıyor. 
Bahçelerde hAHi temizlenmemiş m:ıynler 
bulunuyor. 

• TAARRUZ NOKTASI 
Tahkimat çevresinde Alman taarruzu

nun ilk hareket n~ktasını ihtiva eden 
sahadaki vadiye geliyoruz. Burada. ~
man kıtalan son derece tahkim ed.ilmış 
Kamışlı sırtlarına karşı kurdukları köp
rübaşını bütün kış ellerinde tutmuşlar
dır. Beş gün süren müthiş topçu hazır
hğından sonra Almanlann dUşrnana ta
arruzu burada ba.şlamışbr. 

Rus kumıındanlı~ Kamıc:lı sırtlarının 
(SoJıu Sahife f, SUtan 3 te) 

Almanlar ilerliyor, fakat 
tehlikeye düşebilirler 

MIH\'ER ORDUSU RUSYADA iLERLEMESiNE MUKABiL MI· 
S.RDA GERlLEYOR. RUSLAR DA KARŞI HUCUMLAR YAPIYOR 

Radyo gazetesine göre Do~ nehrini 
geniş bir cephe üzerinden geçbkte~ son
ra 3SO bin nüfuslu mühim Voroneı şeh
rini alan Almanlar şimdi Şejer nehri is
tikametinde ileri yürüyüşlerine devam 
ediyorlar. 

tleri hareketler doğu ve cenup doğı 
istikametlerinde inkişaf ettiğine gört
Alman ileri kollan daha bir tak.mı mev-

rileri de geride bırakmış olacaklardır. 
Almanlann bir hafta içinde 260 - 300 
kilometre bir yol aldıl<lanna bakaru 
Kurak - Hıırkof cephesini yardıktan so~ 
ra esaslı hır mukavemete rast gelmedik
lerine hükmetmek icap ediyor. Alman
ann bugünkü tempo ile ileri yürüyüşle
rine devam ederlerse 15 - 20 gün aonra 

{ Sabile .f, Sütun 1 de ) 

<Sonu Sahife 2, Sütun 2 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

Almanla,. Rusyada 
yıplara IJalımadan il 
lemeğe calışıyorıar 

Moskova, 8 (A.A) - Sovyet tc 
ae ektir : Voronejde şiddetli muh 
ler devam ediyor. Almanlar bir no 
yarmak için çalışmışlarsa da 1000 
er ve subay kaybetmişlerdir. 

Alnıanlnr müthiş kayıplara bakm, 
ilcrleıneğe çalı ıyorlar. Bir kesimd 
tank kaybetmişler ve bir alay imhn 
miştir. 



~ TEHi AS'IR 

BOTON MEMLEKET DERiN 
BiR TEESSÜR iÇiNDE 

VENi HOKOMET AZASI 
HENÜZ MEÇHUL 

(Baştanfı ı inci Sahifede) (Baştarnfı l ind Sahif~e) 
ŞEHİR- HADERLl:Ji,i " Dr. Refik 

• _ • -" -- -~ • & • Saydam 
ekmek işleri 

Buntian sonra Berline dönerek yüksek SON İHTİRAM 
!tetkiklerine devam etmiştir. Doktor Refik Saydamın naşi sabahle-

•ALKAN HARB1NDE 1 yin saat 5.5 ta Perapalas otelinden Be- Mahsulün alınması ve Bakan harbi Dr. Refik Saydamı va7.ife yoğlu hastnnesin~ kaldırılmış ve saat 11 
başında bulmuştur. ordunun Çatalcaya den itibaren son saygı ve sevgi vazife
ricatinde kolera milcadelesinde, Hadım- lerini ifa etmek istiyenlerin ziyaretin~ 
köy sevkiya~ komisyonunda, subaylar hazır bulundurulmuştur. 
muayene komisyonunda bulunmuş ve Hariciye, maliye vekilleri, İstanb1.ıl 
ikinci Balkan harbinde Tilrk ordusiyle mebusu general Kazun KarJ Bekir, 
ileriye hareket ederek 30/EylCU/329 da Millet Meclisi reic; vekillerinden B. Ha
ordu seyyar nakliye müfrezesi baş.hekim- san Saka, iaşe müsteşarı, eski ticaret 
liğinc tayin edilmiş, Edimede sol cenah vekili B. Nazmi Topçuoğlu V"! eski Da
komutanlığı kolera mücadelesinde çalış- hiliye vekili B. Faik Öztrak, B . Falih 
rnıştır. Rıfkı, Kordiplomatik ve diğe.r b!r çok 

UMUMf HARPTE zevat ihtiramı ifa etmişlerdir. 
6/lkincikanun/329 da Dr. Refik Say- CENAZE BUGÜN NAKLEDİLİYOR 

damı harbiye sıhhıye riyaseti refakatine Doktor Refik Saydamın cenazesi yıı-

Mubayaat iyi gitmiyor, ek
mekten anlayan da az! 

verilmiş görürüz. Buradaki muvaffakı- nn (Bugün) merasimle Ankarnya nak
y~~!eri, umumi ~e;hcrlik nan edil- ledilecektir. 
dıgı zaman k~ndısının . s;v~ar ~~ra Cenaze merasimi programını tesbit 
sıhhıye müfettış muavınlıgıne tayıninl t k üzere Ankaradan tayyare ile bir 
icap ettirmiştir. 1914/1918 cihan harbin· ~ met hr. · gelmiştir 

"512" kilo ~uı: Ekmek yapılan unlar en 
~ur ve "343 kı- . . . f k t de Dr. Refik Saydam bu vazifeyl muha- eye şe ımıze · 

faza etmlştir. 
MtLLl MÜCADELEDE 
VE SON GÜNLER 

ANL~RA GORE lo un bulundu ıyı cınsten, a a ••• 
Tıpkı Balkan harbiyle büyük harpte 

olduğu gibi milli mücadele dahi doktoru 
memlekete hizmete hazır bulmuştur. 
Onun Amasya, Sivas ve Erzurum bö1gc
lerinde ve arka arkaya gelen iki milli 
kongrede çalıştığını görürüz. Ebedi $e
fin iAvasını derhal benim.c:eyen Dr. Re
fik Saydamı 1942 Temmuzunun yedinci 
Salı günU akşamına kadar memleket 
emrinde ve hizmetinde bulunız. 

Milli mücadelenin ba,ladığından 
memleketin kendiıini çaLıkan ve feda
k&.r l>ir batyekil olarak kaybettiği güne 
kadar geçen müddet aruında Refik 
Saydam Sıhhiye dairesi reisliğinde ve 
ondan aonra Sıhhiye velc:illiğinde uzun 
ıen<'ler çalışarak Türle sıhhiye teşe]dcül
leriai yaratmıştır. 25 Kinun 1939 
Clon itibaren barekillilc makamını ifga} 
etmit ve dünya durumunun en nazik 
safhasına rastlıyan bir devrede kendisi
ni örnek olaralt gösterrneie muvaffak 
o]ıuuştur. 

Bütün hayatını baprılarla memleke
tine hasretmiş olan doktor Refik Say· 
'damı ölüm aramızdan ayırmıJ ·bulunu
yor. Fakat hatırası bizleri kendisine 
bağlamakta devam edecektir. Bizim ve 
bilhassa yeni yetişecekler için doktor 
Refik Saydamın hatırası çok kıymetli· 
<Iir. Doktor Refik Saydamın ölümünden 
pek az evvel Anadolu ajansına verdiği 
beyanat bunu göstermeğe kafidir. 

Vatanın çok kıymetli ve büyük evla
Öı •lan doktor Refik Saydamı daima 
aaygı ve sevgi ile analım. 

--- o- --
GENERAL HAKKI 
sVrEKİN OLDU-
Nevşehir halk partiai reisi ve eski 

Niğde mebusu emekli general Ahmet 
Hakkı Sütekinin bir kaç gün evvel Nev
Ddıirde ~fat ettiğini tee..ürle ogren· 
d ik. G eneral Hakkı Siitekin 1303 de 
harp okulundan neıet etmi§ ve kurmay 
olarak ordumuzun muhtelif komutanlık
lannda bulunmuıtur. 11 inci kolordu 
komutan vekili iken tekaüt olarak Nii
C!e meclisi umumi azalığına tayin olun-

(Ba tarah 1 inci Sahifede) 
ve dağıtılan düşman kuvvetleriyle mü
cadelede bir çok esir ve büyük ı;ıranimet
ler ele gecirilmiştlr. 

ORELDE 

---*---
Pirinçler şehirde ve 
köyde miisavat üzere 

dağıtılacak.. 
Ürelin şimal batısında Rus karşı hü

cumları devam ediyor. Kuvvetli hava Bir kaç gün evvel sehrimize gctiril
kuvvtlerinin desteklediği çetin 8avao- miş olan pirinçlerin nüfus başına şehirde 
lordan sonra bu hücumlar pü.akürtülmüo- 250 şer ve köylerde de 100 gram olarak 
tür. Yalnız bir tek kolordumuzun kesi tevzi edileceği yazılmıştı. Aldığımız mü
minde eon 3 günde 75 tank tahrip edil- tcmmim malılmata göre pirinç tevziatın-
miştir. da şehirli ve köylü diye iki nisbet kabul 

RJEFIE edilmiyecek, mevcut pirinçler müsavat 
Rjefin cenup kesiminde ve doğusun- üzere tevzie tAbi tutulacaktır. 

daki büyük kesimde kuvvetli düşman YÜZLERCE K1LO BULGUR VE UN 
gruplan çevrilmiştir. 21 tank ele geçiril- Çorakkapı mevkiinde 1347 nci sokak-
miştir. ta 9 sayılı evde oturan aşçı İsmail Kara-

SIMALDE ipek Beyşehir kazasından 312 kilo bul-
Doğu cephesinin timal kesiminde gur ve 345 kilo un getirtmiş, bunlar Bas

dütman bazı noktalarda muvaffakıyet- mahane istasyonunda polisler tarafından 
siz hücumlar yapmıttır. Kala körfezı görUlmUş ve tmuıil hakkmda tutulan 
kesiminde düşmanın hava ve deniz ü~ zabıt varakasiyle milli korunma mahke
leri bombardıman edilmittir. Deniz ke- mesine verilmiştir. Un ve bulgurlar mil
siminde düşmanın bir devriye gemisi ııadere edilmiştir. 
bomba ile bahnlmıştır. 

BUZ DENiZiNDE 35 KURUŞA BtR EKMEK! 
Hususf bir tebliğle bildirildiği gibi Tepecikte Mersin sokağında 10 sayılı 

savaş uçaklanmız ve denizaltılanmız evde Ciyerci Süleyman ve Mustafa oğlu 
timal Kutup denizinde büyük bir lngiliz Cavit henUz tesbit edilemiyen bir yerden 
ve Am~rikan kafilesine hücum etmişler- tedarik ettikleri ekmeklerin adedini 35 
dir. Bir kumı tahrip edilen 1c:afile 38 ge- kuruşa sattıkları haber alındığından tu
miden mürekkepti. Rusayaya uçak, tulmak istenmi§lcrdir. Bunlardan Ci
~ırhlı tank, mühimmnt ve yiyecek yüklü yerci Süleyman kaçmış, fakat Cavit tu
olarak kafile Arkanjel limanına gidi- tulmuş ve 10 adet ekmek ele geçmiştir. 
yor ve büyük harp gemileriyle destro- Tahkikata devam edilmektedir. 
yerler ve korvetler tarafından korunu- -·----

yo~~~nnma ve hava ku~etleriminn Y A M A lıf L A R 
aıkı işbirliği sayesinde birinci sınıf bir KAMPJ AÇJLDJ 
Amerikan kruva7Örü ile 122 bin tonluk Verem mücadele cemiyetinin Yaman
on vapur uçaklanmız tarahndan ve lar kampı 70 ki§irun iftirwyle dün açıl-
70400 tonluk 9 vapur da denizaltılan- mıştır. 
mız tarafından batırılmı~tır. Kafilenin Kampa çıkmak .isteyenler cemiyetin dis 
ııeri kalan kısmının takibi srra.c;ında de- panserine baı vurarak muayene• olmak
nizaltılanmız 24 700 tonluk dört vapur ta ve birer kamp fişi almaktadırlar. 
daha babrmışlardır. Karııyaka ile Yamanlar arasında her 

Böylece hepsi 21 7000 tonilato hac- gün sabah ve akşam muntazam otobüs 
minde yirmi üç vapur batırılmıştır. servial yapılmaktadır. Akıamları saat 
Amerikan tayfalarının büyük kısmı sıh- 18 de Karııyaka iskelesinden kampa 
hiye uçaklarımız tarafından kurtarılarak hareket edilmektedir. 

muştu. esir eclilmiştir. Hafta sonunda kampta yer kalmıya-
Bundaı\ sonra birinci Büyük Millet VORONE TIN EHEMMiYETI cağı anlaşılmaktadır. 

Meclisine Niğde mebusu ~eçilmiş müte- Berlin, 8 (A.A} - Voronejin İşgali -·-,---
akiben Türk ocağı, Kızılay, ve Tayyare ehemmiyetli bir harp endüstri merkı-zi- rop R AK 
cemiyetleri te§ekküllerinde de vazife ni elimize dütiirmüştür. Voronej 350 
görerek memlekete iyi hizmetler yap- bin nüfusludur, bir çok askeri mektep- Ve dağdma oflsle,.i 
mıştır. Kıymetli bir zattL leri, harp malzemesi, tayyare ve tayyare Ankaradan ııelen haberlere nazaran 

Kendiaine uhmet temenni eder ke- motörü fnbrikalannı, çelikhaneleri, si- dağıtma ofüi yakında lzmir, Adana, 
derdide ancaine bq sağlı dileriz. ltıh ve cephane fabrikalannı, demiryolu Trabzon ııibi merkezlerd e birer ıube 

--- o- --
BİR DOKTORUN 

. MAAŞI ARrTı 
Menemen hükümet doktoru olup ha

len fzmir merkezinde vazife gören Dr. 
Abdölbari Kupy bir derece terfi ede
rek maqı 60 liraya çıkarılmıştır. 

- - o- --
Bugünkü Konferans 

İzmir Halkcvi salonunda bugün saat 
18 de Ankarn Dil, Tarih ve Coğrafya fa. 
kütlesi profesörlerinden mister önven 
tarafından İngiliz musikisi hakkında bir 
konferans verilecektir. 

TEŞEKKVR 
Aı1e reisimiz merhum Bay Ömer Bil-

gelin vefab üzerine gerek son uğurlan
mıııında bulunmak ve gerek acımıza io
tirak ve taziye suretiyle yakınlık göste
ren vezata teşekkür hissiyahmızın ibla
iına c Yeni Asır> ın tavusu tunu rica 
ederiz. 

atelyeler!ni ihtiva ediyordu. Bu ~ehrin açacak ve faaliyetini yayacaktır. lıtan
lktisadi ehemmiyeti coğrafi mevkii ile bul oubesi hu hafta faaliyete geçrniıtir. 
belirtilir. Büyük bir nehir yolu üze.rinde lzmir oubesi de faaliyete geçmek üzere
olan Voronej ayni zamanda şimal. batı dir. 
ve cenUba giden demiryollannın da ka- Bütün tubeler faaliyete geçince top-
vuşağıdır. ra1c mahsulleri ofisinin dağıtma ofiai 

BiR KöPRO BAŞI DAHA emrine verileceii söylenmektedir. 
Alman kıtalannın taarruz hareketleri ___ , __ _ 

muvaffakıyetle inkişaf etmektedir. Al- FAZLA FİYATLA 
man gruplıı.rından biri bolşevikleri taki
be devam ediyor. Diiıman bu kesimde Satqtan malafıtimlyet 
insicamsız bir mukavemet göstermekte- Anafartalar caddesinde Ankara Pa
dir. Taarruz halinde olan gruplarımız- lıu oteli ittiaalinde tütün ve müskirat 
dan biri bir Rus grubunu kuşatmağa mu- bayii Ethem ve Zeki kardeıler paketi 
vaffak olmu§tur. Bu grubun çıkış teşeb- yetmiı kurup aatılma11 icap eden jilet 
büslerl püskürtülmüş, Don nehri üzenn- paketlerini 80 kuruıa aatbklan tesbit 
de başka bir köprü başı daha kurulmuş- edilerek milli korunma mahkemesine 
tur. Düşman insanca ve malzemece yük- verilmifler, yapılan durUflt\ada dükkan-
sek kayıplara uğramıştır. lannın 20 gün·kapahlmasına ve 90 lira 

UÇAK HOCUMLARI ağır para cezasına çaptınlmalarına, mev-
Voroneiin ifgali neticesine varım cut 636 paket jilet bıçaklannın da mü

muharebelerde tayyarelerimiz kara ha- aadere.sine karar verilmiştir. 
rekatına iştirak ettikleri gibi Voronej -·----
şehrindeki tayyare fabriklannı, istasyon •• •• • J • ı • 
tesislerini arka arkaya bombalamışlar- u nuversıte 1 er gecesı 
dır. Av uçaklarımız harekat sahasında • • -

Merhumun refikası, kızları ve havalara tamamiyle hakimdir. Dün yi.ız· İzmirdeki yüksek tahsil gençleri 10/7 
oğullan den fnzla düşman tayyaresi düşürülmü,_ 1942 cuma gecesi ıŞehir Gazinosu~ nda 

tür. Kartı koyma bataryalarımız da bir bir eğlenti tertip etmişlerdir. Samimi 
çok tayyare düşürdükten ha,ka 'istih- bir hava içinde yaşanacak ol&n bu gece 

l
~..r._r..r...r...r..r.oo-..c.ı-..o""..r...eCC"'J".,,..,,..o'".#'J"..-0 kUmlan ve mukavemet yuvalarını tah- için bir çok eğlence ve sürprizler hazır-

A takan1ız voktur riptc de büyük iş görmüşlerdir. lanmıştır. Aynca mükemmel bir cazm 
--- o- -- da iştirakiyle neşelenecek olan bu eğlen· 

Şehrimizde neşredilmekte olan (Ti- Maltada 24 saatte 21 tiye bir çok kimseler davet edilmişler-

Vilciyet ma lts uJün fıöylüden alınması ue eıımelı· 
ıerin iy i çıfıaPılması lflyle meıguL. 

Ekmek kalitesi mevzuu diln de gü- rak ofis mildilrU ekmeğin neden esmer 
nün üzerinde en çok durulan hld.isesi renkte çıktığını uzun uzadıya izah et
olarak kalmıştır. Dün öğleden sonra vi- miştir. Bu izahattan anlaşılan noktalar 
layette B. Sabri Öneyin reisliğinde iaşe şunlardır : 
ve toprak ofisi müdürlerinin iştirakiyle 1 - Halen İzrnirde imal edilen ek-
yeni bir toplantı yapıhnıştır. mekler dünyanın en iyi kaliteli buğdayı 

Bu toplantıda vali halka iyi ekmek te- olan ve Manitoba adı verilen halis Ame
mini hususunda alakalı dairelerin işbir- rikan buğdayınclandır. Bu buğdaylann 
llği yapmalarını istemiş, alınacak ted- rengi kırmızıya . kaçmakta, un haline 
birler birlikte tesbit edilmiştir. Aldığı- gelince esmer hır rerik almakta ise de 
mız malfunata göre hasadın hararetle randmaru, besleyici vasfı itibariyle dün
devam etmesine rağmen kazalardan yanın en mükemmel unudur. Dilne ~
merkeze lüzumu kadar buğd:ıy getirile- dar bu buğdayın kepeli aynlmadıtı içın 
memekte, hattı kazalar dahi gündelık kepek te rengin esmerliğin! arttırmakta 
ihtiyaçlarını temin edememektedir. idi. DUn ekmeklere dörtte bir nlsbetiu-
İŞİN tç YUztt de arpa unu kanştınldıtı için renk biraz 

B ;.,· · ... n~ı .. ledir K---1-- ..J daha esmerleşm!§tir. 
u ~ın ıç 3 ._... şoy : llZAl.BI"Ua 2 - DUn Karantina - GUzelyalı ara-

subaşıların ve kaym.akamların köylüden da 9 fırından ekmek nUmuneleri al-
alınacak hubu~tm ~es~iti ve ~ hu- dmiarak tahlile verilmiştir. Tahlil neti
susunda sarfettiklerı dikkate ve göster- . b gün belli lacaktır 
dikleri alAkaya rağmen iş bitirileme- cesdt;Lt UN SA;,şl · 
mektedir. Toprak mahsulleri ofisinin al· '.Anlaşıldığına göre bazı fırıncılar Ame
dığı talimata nazar~ ~ buğdaylann rikan buğdayından meydana gelen un
kaymaka~a~c~ temın edile~ek ofis an- !ardaki kepeği eliyerek halliı unlann kl
banna teslırru ıcap etmektedır. losunu gizJi elden yüz yirmi kuruşa sa-

Halbuki kaymakamlar ve subaşılar bu tıyorlarmış. Bu suretle kalan kepekfor 
işi müstemiren temin edem.iyccek vazi- diğer unlara ilave edilince ekmeklerin 
yettcdirler. Zira evvelA çuval meselesi, esmerleştiği i~tidlAf olunmaktadır. 
sonra da nakil vasıtası temini zarureti BİR NOKTA DAHA 
vardır. Bunlar temin edilse dahi köylü- Daha bir nokta da hatıra gelmektedir: 
nUn mahsulUnil toprak mahsuUeri ofl- Toprak ofisin İzmir şubesinde ekmek 
si anbarına kadar götürmesi pek mil~ mevzuuna bihaklon vakıf bir tek müte
kül ve hatU imklnsız görülmektedir. ha~sıs memur vardır. Bu zat İzmir vil~-

GörülUyor ki ortada bir anlaşmazlık yetinde çıkan ekmeklerin tamamını te
mcvcuttur ve b u devam etmekte~ mu min etmek vaziyetinde kalmakta, araya 
bayaa işleri iyi gitmemektedir. Köylü- başka eller karışınca ekmekler ancak 
nün idrAk ettiği malı hemen paraya bu halde çıkmaktadır. 
kalbetmemesi de ayn bir dava halinde Ortada bir çalışma kifayetsizliği, mü-
devam etmektedir. tehassı.s kifayetsizliği olduğu muhakkak-

VilAyetin tensibi üzerine bugün top- br. Bu ilkbaharda ofis bazı saiklerle 
rak ofisi müdilrü iaşe müdfuil ile bir· buğday ununa kalitesi iyi olmıyan arpa
Iikte Torbalıya gidecek, alınacak buğday lar karıştınnak mevkiinde kalmıştır. 
ve arpaların nakli işlerini tetkik ede- Bundan sonra böyle bir vaziyetin önU-
ceklerdir. ne geçmek hususunda vilayetçe ciddt 

EKMEKLER NEDEN ESMER? mesa! sarfedilecektir. Valimiz mevzuu 
DUnkU toplantıda viltyetin umum! tamamen benimsemiş ve işin halline 

iaşe vaziyeti tetkik edildiği sırada top- doğru ilk ad.uru atmıştır. 

ZABITADA 

Bir tanışılan genç ve 
beşbin lira hikiyesi! 

Ka,.puz almalı için sofıağa çılımq ue 
dönmüş, IJIP d e balısın lıl.-

çafJucafı 

tkiçeşmelikte 827 nci sokakta 32 sayılı 
evde oturan Şükril kızı Sıdıka karakola 
müracaat edCTek Hasan oğlu Melhmet 
Koku adında bir gençle tanıştığını, bu 
genci bir gün evvel evde yalnız bıraka
rak karpuz almak üzere sokağa gittiğini, 
karpuz alarak eve döndüğünü karpuzu 
beraberce yediklerini, mutfakta bir se
pet içinde sakladığı 5000 lira parasiyle 
para kemerinin çalındığını, billhare an
ladığını, bu parayı Mehmet Kokunun 
çaldığını zannettiğini söylemiştir. 

Mehmet Koku tutulm~ ise de para
dan haberdar olmadığını iddia eylem.iş
tir. Beş bin lira paranın bir sepet içinde 
mutfakta saklanmış olması şüpheli gö
rülınekle beraber tahkikata devam edil· 
mektedir. 

DAYAK VE ArEŞ 
Kestelli caddesinde l'brahim Beyazını 

adında biri, geceleyin önüne çıkan Hak
kı ve Mehmet tarafından döğilldüğünden 
tabanca ile atq etmiş; her üçü de tutul
muştur. 

BiP fıuduz fıöpeğln 
yaptıfılaPı .. 

bir hAdise olmuştur. Kuduz bir köpk 
köytin sokaklarında rastladıklarına sal
dırmağa başlamış, bu arada Murat oğlu 
alt11 .. ya§lllda Ali Şengel ile Mehmet Yıl
maz kızı beş yaşında Ayşeyi ısırmıştır. 
üçüncü bir şahsa saldırdığı sırada taban
ca ile öldürülmüştür. Ali ve Ayşe hemen 
lzmire getirilerek kuduz hastahanesine 
yatırılmıştır. 

Kullandığı ııaç 
Alılını fıaçuedı-
Anafartaıar caddesinde ömer Y ılmnz 

tutulduğu bir hastalığı tedavi etmek 
üz.ere Mehmet Eryumru.k adında birin~ 
den tedarik ettiği ilJ.çları kullaıunış ve 
asabt bir buhran geçirmiştir. Akli muva
zenesi bozulduğu anlaşılan ömer Yıl
maz memleket hastahanesi asabiye ko
ğ~unda tedavi altına alınmıştır. Meh
meh Eryumnık hakkında takibata baş
lanmıştır. 

500 Bllıf ZARF 
HAZIRLAlıfDI .. 

l
caret, Piyasa, Borsa) adlı gazete ile tayyal'e dÜ$Ül'Üldü dir. Karşıyakalılar için Alsancaktan 2.15 
gazetemizin. ve gazetemiz .me~upla- Malta, 8 (A.A) _Salı akşamı neşrolu- te vapur temin edilmiştir .. 
nnın maddı ve manevi hıç bır ald- b" t bl'vde 24 't Malta ----------------
k lı d - bild' · · nan ır e ıg son saa~ e 
ası 

0 

na ıgını Ana~~:-aazetesi ü7.erinde 21 düşman t ayyaresinin duştı- Italyan Hisseli Tahvilatların 

Menemen kazasının Seyrek köyünde Piyasaya çıkarılmak üzere vilayet 
mutemedi vasıtasiyle 500 bin zarf imal 
edilmiıtir. Bu zarflardan bir kısmı ka
zalara gönderilecek, yarısı lzmir tchrin
dek.i kırtasiyecilere ve alakadarlara tev
zi edilecektir. 

:q-..r..r..r_.,...,_.,....ect.: _.,. ..,.,,,-...r/.;;/~~.~ rüldüğü bildiriliyor . 

Sahibi olanlar 

* (Baftarah l inei Sahife.le) 

tikten sonra ise bütün cevherini gilte
rerek minnetimizi de ka:r.anmış ve t.. 
met İnönünün uzak ıöriiflii koruyuC11 
siyasetini tam bir otorite ile tatbik edet1 
büyük devlet adamı meziyetlerini g3t
termiştir. 

Dlinya tarihinin en bubnuıh bir aıw.. 
da iş başına geçen doktor Refik Saydanl 
harp cehenneminin her tarafa alevdat 
dı1lerini uzattığı üç seneden beri 'l'ür• 
lriyeyi sulh cenneti halinde tutan büyü~ 
lsmet İnönünün en yakın iş arkad•tl 
olmuştur. l\femlekeün bütün ihtiyaçlr 
nnı keskin bir görüşle araştırmış, teşki· 
litçılığmı idare makinesinin her çarkına 
ayrı ayn teşmil etmeğe ufraşmıştır. 

Çalı!mtaktan yılmıyan bu büyük v.ı 
Cednkar adamı, ölüm tam çalıpna ha· 
lindc hulnnı-1tur. Doktor Refik Saydarll 
memleket hizmetini himıetlerin en bU
yUğU bildiği için, biç ştipbesb böylect 
ölmeli isterdi ve böylece öldU.. .BUtilll 
millet bu acıyı samimt olarak duymııt 
ve bu kayıptan candan mUteeadr olmut' 
tur. Çünkü bu, memleket i(ln hakild 
bir kayıptır. 

Ölüm hepimiz içindir. Öldilkten so~ 
ra da sevgi ve saygı ile· anıbna'lı: en bil· 
yük mazhariyettir. Doktor Refik Say 
dam hayatiyle olduğu kadar, ölthnUyl41 
de bu mazhariyete ermiş, vatan hizme
tinde başbyan hayatını vatan hlunetir 
de bitirmiştir. Tannnın rahmeti iberir 
de olsun .. 

'I'. A. 
~~-~~------~-SON KEŞiDE 

* Piyanstoda ka
zanan numara
ların doinısu -·-Dünkü nüshamızda kazanan piyango 

numaralan maalesef hatalı bir ıekild• 
çıkmıştır. Karilerimizden özür diliyot 
ve onar bin, beşer bin, i~ bin lira 
kazanan numaraların doğrusunu yad• 
yoruz : 

ONAR BİN LİRA KAZANANLAR 

240933, 290771, 362931 ve 385819 numl" 
ralı biletler onar bin lira kazanmıştır. 

BEŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
89535, 121631, 144476, 239078, ~s 

ve 318124 .nwnaralı biletler beşer bııt 
Ura kazanmıştır. 

İKİŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
41043. 45683, 84091, 99878, 118538 

148632, 156264, 162011. 179504, 20816..IJ 
249459, 254475, 259162, 268197, 311640 
327840, 332254, 373596 numaı'Blı bilet· 
ler de ikişer bin 1ira kazanmışlardır. 

ALMAN · SOVYET HARBi 
( Baştarab 1 inci Sahifede) 

RUS MARF.ŞALININ BiR EMRi 
Roma, 6 (A.A) - Stefani ajan11n• 

göre marepl Timoçenko askerlerine hi
taben neşrettiği günlük emirde dıer ne 
pahasına olursa olsun, çevn1memeie 
çalışmalıyın demiştir. 

BOTON ALMAN 
KUVVETLERi RUSY ADA 
Moskova, 8 ( A.A) - Tu ajansın• 

Cenevreden gelen bir telgrafa göre Al
manlar, Rus cephesinde uğradıklan ita· 
yıplnr üzerine, işgal altındaki memleket• 
lerde bulunan kuvvetlerini büyült ölçü
de azaltmağa mecbur kalmıolardır· 
Fransada İşgal ordusunun mvcudu ancak 
80 • 100 bindir. Bunlar ilcinci, batta 
üçüncü hat askerleridir. 

- - - -
~~~· R~dYOsU- ~ 
~ BUGONKONESRIYAT ~ 

::__ - - - - - - - - - - - -
- 7 ~0-p;og;~ ve ~emleket sa;t ayal'lt 

7.32 Vücudumuzu işletelim 7.40 AjanS 
haberleri 7.55 Müzik pl. 8.20 - 8.35 Evin 
saati.. 12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Müzik : Şarkı ve türküler 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü· 
zik : Şarkı ve türküler 18.00 Program 
ve memleket saat ayarı, 18.03 Müzik : 
Çifte fasıl. 19.00 Konuşma (Dış politi· 
ka icmali .. ) 19.15 Müzik pl. 19.30 Meın· 
lekct saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
Müzik : Yurttan sesler - Tuna türküleri 
edebiyatından 20.15 Radyo gazetesi 20. 
45 Müzik : Hüzzam makamından şarkı• 
lar. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müzik : 
Karışık şarkı ve türkiller 21.30 Konur 
ma (Kahramanlar saati .. ) 21.45 Müzik: 
Oda musikisi.. 22.10 Müzik pl. 22 .. -:ıO 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar .. 22.45 • 22.50 Yarınki progratıı 
ve kapanış .. 

BVGVlıf LALEDE 
3 B ÜYÜK TÜRKÇE 

FİLİM BİRDEN 
l··§AJJRAROS 

ııozreti • ., '°Jtedilı 
ı .. nın hozınelet -1ma· 

BU HAFTA TANDA 
3 ŞAHESER FİLİM BİRDEN 

J •• GUlıfGADllıf 
TÜRKÇE HARİKALAR FİLMİ 

İzmir l talyan general Konsoloıluğu alakadarlara aşağıdaki malUınatı bildi-. 
rir: 

ltalya kraliyetinin resmi gazetesinde neıredildiği gibi devlet tahvilat1an 
müstesna olmak üzere, ltalyan hisseli tahvilitların sahipleri, bu tahvilatlan 
nama değiıtirmek üzere tahvilitları ile alakadar makamata, aşağıda gösterilen 
müddet zarfında müracaat etmelidirler: 

ÇEŞME 

•• a osENSON ,,.. 
J ASI 

2··GVLfVER 
CUcelel' Diyarında 

Klmilen Renklı 

J •• VALT DİSHEY 
RENKLİ MJKJ .. 

a) 31 Temmuza kadar AVTupalılar için 
b) 31 Ağustosa kadar Avrupa haricinde bulunan memleketler için alakadar

lar mütemmim malumat almak için hergün aaat 8,30 dan 12,30 a kadar ltal
yan general konsolosluğuna, Jtalyan tic~ret odasına ve her gün saat 1 O dan 12 
ye kadar Banko di Roma'ya ve banka Kommerçiyale ltaliana'ya müracaat 
edebilirler. 1 - 3 ( 1755) 

RASiM F ALAS OTFL 
VE 

PLAJ 1 
5 TEMMUZ PAZAR GONO AÇILMIŞTIR 



9 remmuz Perıembe 

Maarif Vekaleti 
Beden rert.lyesl U nuına müdürlüğü 

NEŞRiYATI 
Beden terbiyesi wnum müdürlüğü tarafından nqredilen kitaplardan a11a ... 

ğuiakiler ltaryılanndaki bedellerle satışa çıltanlrnı.şhr. ls!e:enler A~kara.da Ak· 
ba kitapevinden lstanbulda, Muallim Ahmet Halit <~kil~• ve Çıgır kitap ev· 
lerinden Karsta Mehrnet Türkelden Boluda Zafer kitapevınden Ankara latan· 
bul lzmir Diyarıbakır Afyon Antalya Adana Antakya Sivas Erzurum Trabzon 
Samsun Maarif vekilliği Yayıncvlerinden satın alabilirler. 

Kur°' 

50 Atletizm el kitabı 
41 F uthol hakem kılavuzu 
5 O Beynelmilel futbol kaideleri 
5 O Fut bol kılavuzu 
20 Köy spor sahalan hakkında öğütler 

125 Eski Türk sporları üzerinde arqtırmalar 
75 Modern atletizm 
5 O Balkan kır koşusu 
50 Balkan güreşleri 

15 O Gre1co - Romen güre, oyunları 
150 Tenis 

75 Kayak sporu 
Bu kitap evlerinde beden terbiyesi ve 

9 13 20 
spor mecmuası da bulunur. 

3884 ( 1757) 

t LAN 
Nafia müdürlüğünden: 

Dikili Jandarma bölük dairesi bin .. ı bir kısım ikmali inşaah 3885 lira 4 
kuruş keıif bedeli üzerinden 6/7 / l 942 tarihinden itibaren l 5 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin Nafia dairesindeki keşif ve 9artna
mcoini tetkik ederek 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacaklan 291 
llıahk. muvakkat teminat ve ehliyet vesika.siyle birlikte 20 temmuz l 942 pa· 
zartesi gÜnÜ 11&.at 11 de Nafia müdürlüğünde müteşekkil komisyona bat vurma-
ları. 9 15 3874 (1758) 

YENi •.SIR 

ALAŞEHtR İCRA DA!REStNDEN: 
942/14 SOVYETLERE GORE 

Alacaklı: Yeşil Kavak K. den Kadir (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
oğlu Sait. * 

Borçlu: Aynı K. den Osman oğlu Ha· Başka kesimlerde hiç bir değişiltlık 
san ve Ali oğlu Mehmet vasisi Şevket olmamıştır. 
özşen. YENİ RUS KUVVEILERİ 

Borç: 480 lira ve icra masrafı. VORONEJDE 
Milstcnidat: Alaşehir tapu memurlu· Moskova, 8 (A.A) - Mareşal Timo-

ğundan muntazam 22/5/942 ve 19 nu· çenko Voronejin batısındaki muharebe
maralı ipotek senediyle satılacak gayri !ere muazzam mikdarda tank, tayyare 
menkuller. ve piyade sokmuştur. Meydan muh9· 

1 - Yağmurlarda demiıynı,, mevkiin· rebeleri büyük bir şiddetle devam et. 
de Mayıs 932 ve 64 sayılı tapuya bağlı mektedir. Ruslar her karış toprağı AJ. 
340 dönüm ŞA. Bölük başı İbrahim, ır.arılara çok bahalıya mal etmektedir. 
GA. Şİ sahibi senet, CE. cebel ile mah· TARYOSALKTA 
dut ve bilrnesaha 28 hektar 9 dekar 800 Moskova, 8 (A.A) - Bu sabahki Sov· 
metre olan ve hududu hazırası ŞA. sa- yet tebliğinde deniliyor ki : Rus kuv· 
hibi senet ve Mestan veresesi GA. Ömer· vetleri Taryosalkın cenup babsmda bir 
den Mahmut ve H. Cemale geçen t«rla kesimde Alman hücumunu püskürtmüş
Şİ. hark ve sahibi senet tarlası CE. dağ tür. Fakat başka bir kesimde Sovyet 
ile mahdut 1260 lira kıymeti muhammi- kıtaları yeni bir çekilme zorunda kul-
neli tarlanın beş sehimde iki sehimi. mı.şiardır. 

2 - Yğınurlarda Aktaş mevkiinde :KALENiNDE 
Mayıs 932 ve 61 sayılı tapuya bağlı ŞA Moskova 8 (A.A) - Kalenin cephe-
Alcı taş veya Alataş GA. sahibi senet sindeki Aİınan taarruzlarını bildiren 
tarlası Şt. Hacı Mestan CE Mehmet tar- ek tebliğe göre bu taarruzlar püsklirtill
lası ile mahdut kayden 30 dönüm bilme- mili; dili;man bir taburdan fazla asker 
saha 4 hektar 4402 metre gelen v hudu- kaybetmiştir. İki topla bir çok mitral
du hazırMı ŞA. sahibi senet GA. sahibi yöz ve başka harp malzemesi tahrip 
senet tarlMını tefrik eden dere Şl. Mes- olunmuştur. . 
tan tarlası CE. Mehmet tarlası ile mah BİR ALMAN GEMİSI BATIRILDI 
dut ve ~ark kısmı Alataş hududu ile gös- Moskova, 8 (A.A) _ Leningrad rad· 
terilen 125 lira kıymetli tarlanın bes se· yosu bir Rus denizaltısının Baltık de-
himde iki sehimi. _. kiz b" tonluk b" nizinde salı günü se ın ır 

3 - Yağmurlarda demiryolu mevkiin Alman iaşe gemisini batırdığını bildir· 
de Mayıs 932 ve 62 sayılı tapuya bağh 
ŞA. dere GA. sahibi senet CE dere ŞI miştir. 

nüm bilmesaha 5 hektar 6292 metre ge- , 

SARIPB J 
-

Bavındır Yıldızyai 
Fabrikalarından 

Mevcut PAMUK YAGI stulrumuzdan azami mikdarda müşteri· 
lerimizi istifade ettirmek cayeslyle fabrikamız bir tenekeden beş teneke

ye kadar pamuk yağı Fabriha toptan satış fiyatına 
her müracaat eden müşteriye verebileceği ilAn olunur. Taleplere sırayle 
cevap verilecektir •. Fabrika müdüriyetine müracaat edilmesi rica olu-
nur- 1 - 3 (1754) 

Do1ıtor, eczacı, hemşire eczacı Jıalfıuı aranıyor .. 
1 - Zonguldak.ta ıağlılc teşkilatı hastahaneeinde çalıtmak üzere: (300) 

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

tehassw 
3 - Sağlılc T. hastahanesi için ( 100) lira ücretle bir baı hemtire ile ( 70) 

ter lira ücretli ( 4) hemıire, 
4 - Sağlık tctltilatı diapanserleri için ( 150) şer lira ücretli (5) eczacı, 
5 - Keza tetl<ilit dispanserleri için ( 60) lira ücretli yetişken ili eczacı kal

fası alınacaktır. 
6 - Ücretler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmektedir. 
Taliplerin 20/7 /942 pazarteoi gününe kadar Zonguldakta havza baş he-

kimliğine müracaatları. 7 8 9 1 O 11 12 13 3895 ( 1 743) 

İzmir Defterdarlığından : 
Satıt 

No. 
Muhammn B. 

438 Turan 1595 inci Menemen cad. 2060 ada 3 parsel 800 
M. M. 25 3 tajlı ana 

439 Turan 1595 inci Menemen cad. 2060 ada 9 parsel 700 
M. M. 267 tajlı arsa 

440 Turan 1595 inci Menemen cad. 2060 ada 4 parsel 1080 

Lira K. 

800 00 

600 00 
sahibi senet ile mahdut kayden 25 do.. ii·xıcxcıx:xııxc:xr:x0x.:x=ax:xxn:iC:iCİ:x:5x:ii3:x:ii:dii=~=iia:ii:xcıxc:x:ii:ii:~ıN len ve hududu hatırası $A. dere ve Me-

Menemen c. Müddelumamillğlnden : minin İsmail ve Ahmet Kahya ve Osman 
Gaz yağı maddesinin litresini 31 kuruş yirmi para yerine muhik sebep olmak- oğlu İbrahim e'Vleri GA. Mestan tarlası Acele satıldı arazi 

441 
442 

M. M. 255 tajlı aroa 1080 00 
Köprii M. dere sokak 829 ada 3 panel 296 M. M. No.ıuz arsa 7 4 00 
2 inci karantina Muhdes yol 1775 ada 1 panel 3365 

omn 40 kurup sa-ak suretiyle milli korunma kanununa muhalefette bulunan ve sahibi senet tarlası Şt hark ve kısmen Manisanın Mütevelli köyünde pa· 
Menemenin Türlteli köyü mu:htan Mustafa oğlu Mehmet Sunun Menemen aa- Ahmet Kahya ve Osman oğlu İbrahim muk, kendir, gayet tatlı kavun ve 

M. M. arsa 
443 Köprü M. tehit Nazım • Letafet - dere ookak 826 ada 

1 parsel 34 7 ,5 O M. M. numarasız araa 

505 00 

liye ceza mahkemeoinde yapılan durutması aonun~a m_ezkO.r kanunun 59 uncu evleri CE. dere ile mahdut derununda her nevi hububat yetiştiren 84411 
maddesinin 3 numaralı bendine - tevfikan el O• lira agır para cezaaına 21141, üç köy damı bulunan 266 lira kıymetli metre murabbaı fevkalade münbit 

444 Karııyaka Bostanlı 18 1 1 ci karakol eokalr. l 3 36 ada 
l 4 parsel 1 200 M. M. 22 tajlı arsa 

121 00 

942 tarih ve '10/38 sayı ile mahkillniyetine ve keyfiyetin ilanına karar verildiği ı tarlanın beş sehimde iki sehimi. bir arazi acele satılıktır. 
ve hükmün ltatiyet keebettiği ilan olunur. ( 176 7) ! 4 - Yağmurlarda demiryolıi me~kiin· Taliplerin Manisada Mütevelli kö-

445 Karııyaka Bostanlı 1 700 ve 1 789 uncu yalı ve Tahain 
sokak 1325 ada 2 parsel 177 M. M. 478 tajlı ana 

300 00 

132 75 

fstanı.aı c. Müddelam amiHğinden : 
de Mayıs 932 ve 65 sayılı tapuya bağlı 15 yünde çiftlik sahibi Rasih Tunaya 
dönümden ibaret ŞA. kuyulu dere GA. müracaatları .. 

446 Kar9ıyaka Alabey 1669 uncu Süzan aokak l 6 ada 7 parsel 
3 7 M. M. 39 tajlı arsa 200 00 

lltaııbul ceıa ve tevkif evinin 942 malt aenesine ait ve 2 73, 750 kilo tahmin 
e<filen cbnclt ibtiyaeı kapalı zarf usuliyle ebilhneye konmuş ise de muayyen 
talip çıkmadığından bu huauotaki ihtiyacın pazarlılc suretiyle teminine karar 
verilmit olduğundan muhammen bedeli 3 7 4 l 2 lira 5 O ve muvakkat teminat 
2806 lira 13 kuruı olan ekmeğin eksiltmesi 29 /7 /942 salı günü saat 15 te Sul
tan Ahmet ceza ve tevkif evinde yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkU:rde ka· 

Topal tbrahim Şt. Hacı beş oğlu Hacı 9 _ 12 _ 14 - 16 1766) 
Mehmet CE. Osman tarlası ile mahdut 1 ti:ıcıCcoc:iöı:ıoc:ıöCiocıcCıOcılCICIOCıooııoı:ıoc:ıııı 

44 7 Karşıyaka Alaybey 1 68 l ci ıelıit Cemal ookak 2 7 ada 
5 parsel 270 M. M. 20/22 tajlı ara 150 00 

nunt veaikalariyle birlıkte komisyona müracaatlaıı. 
9 14 19 23 3882 (1756) 

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

iDARE MERKEZİ: IS r AN B U L 

izndr ve Havaıısı umumi acentalığı 

HAKi ER L 
Birinci Kordon No. 106 Telefon : 3520 

Hayat· Yangın• NalıHyat ·Kaza sigorta· 
larımzı en mü.salt şartlarla ve süratıe yapar 

ve bilmesaha 1 hektar 6832 metre gelen 
hududu hazırası ŞA. kuyulu dere GA. 
Topal İbrahim Şt. Hacı Osman tarlası 
CE. Hacı başa oğlu Mehmet ile mahdut 
32 lira kıymetli tarlanın beş sehimde iki 
sehimi. 

5 - Yağmurlarda demiryolu mevkiin-
de Mayıs 932 ve 63 sayılı tapuya bafılı 
ŞA. Ali ve Molla Mehmet GA. Şt. CE 
sahibi senet ile mahdut 12 dönüm ve bil· 
mesaha 2 hektar 6583 metre gelen için· 
de bir bağ damı bulunan 4 yaşında yeni· 
ce bağ olan içinde 60 adet muhtelifül cins 
meyve fidanı bulunan 460 lira kıymeti 
muhammineli bağın beş sehimde iki se
himi. 

6 - Yağınurlarda Aktaş mevkiinde 
Mayıs 932 ve 60 numaralı tapuya bağlı 
ŞA. dere GA. Şİ sahibi senetler; CE 
hark ile mahdut 15 dönümden ibaret 
bilmesaha 1 hektar 8725 metre gelen 
içinde üç adet köy l!'Vi bulunan bahçenin 
hududu hazırası ŞA. dere GA. ömerden 
Mahmut H. Cemale geçen köy damları 
CE hark Şt. ömer merası ile mahdut ve 
kısmen mera, kısmen bahçe halinde olan 
üç köy damı ve dört bahçeyi ihtiva eden 
265 lira kıymetli bahçenin beş sehimde 
ik ist"himi. 

· Birinci arttırma gün mahal ve saati: 
ISTANBUL BELEDİYESİNDEN: Alaşehir icra dairesi odasında 17/8/ 942 

Oııküdar meydanının ikinci kmm Mozayık parke intaat kapalı zarf usuliyle 1 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 
ebiltmeye konulmuıtur. Ketif bedeli 35998 lira 26 kuruı ve ilk teminatı l 16 ya kadar müddet içinde açık arttırma 
2699 lira 87 kuruştur. suretiyle yapılacaktır. 

Mubvcle, ckailhne, Naha işleri umumi. hususi ve fenni ıartnaınelcri, proje, Şartname: Yukarıda yazılı gayri men-
lteıif hullaasiyle buna müteferri diğer evrak l 80 kuruı mukabilinde vilayet kuller 30/ 6,'942 tarihinden itibaren sa· 
Naha müdürlüğünden verile~e~.ti~: . . , .. . tılmak üzere 20 gün müddetle arttırma

ihale 13/7 /942 pazartesı gunu aaat 15 te bcledıye daımı encumenı odasın· ya çıkarılmıştır. Birinci arttırma yukarı-
da{apılacak':". . . . . da yazılı günde yapılacaktır. Şartnaıne-

j11~e!!n ilkN_tı'."ın~~d~f'~.~ ve".~ mektlatupalları ıkhlale tfarih;ndheli~ (üç). güln !er icap eden yerlere asılmıştır. Muay· 
evvc ayet aı.ıa mu ur ugune muracaa aca an cnnı c yet, ımza ı yen günde üç defa nidadan sonra gayri 
~ame ve kanunen ibrazı lilzun gelen vesaik ile birlikte 2490 Nolu kanunun menkullere konan bedeller muhammen 
tariiatı. ~vres~e hazırlıy~ teklif mektuplannı ihale günü saat 14 e ka· kıymetinin yüzde 75 şini bulduğu tak· 
dar daımı encumene vermelen lazımdır. (6834) 27, 1, 6, 9 3645 (1640) dirde müşterisi üzerine bırakılır. Aksi 

Matı.uat Umum Müdürlüğünden: 
Ankara radyosu Türk musikisi heyeti kadrosundaki münhallere imtihanla 

ses ve saz ve imtihanda gösterecekleri istidat ve liyak.ata göre artist namzedi 
Ve stajiyerler alınacak ve bu atajiyerler yeti.§tirilerek müteakip imtihanlarda 
muvaffak olduklan takdirde kadroya geçirilmek üzere muayyen bir ücretle 
çalqtınlaca.k.br. Bu heyette artist veya atajiyer olarak çalışmak istiyenlerin 
temmuzun 15 nci çarşamba günü saat 1 O da Ankara Başvekalet Matbuat umum 
müdürlüğü radyodifüzyon müdürlüğünden mütehassıs bir jüri heyeti huzurile 
yapılacak imtihana girebilmek için aşağıda yazılı vesaik.le en geç 1 3 temmuz 
1942 pazartesi gününe kadar Ankarada Ulus meydanında Koç apartmanın· 
da matbuat umum müdürlüğüne müracaat ederek kayıt numarasını a]malan 
lazımdır. Mulaaoal imtihan talimatnamesi Ankarada Ulua meydanında Koç 
apartmanında matbuat umum müdürlüğünden ve lstanbulda belediyede Çen
be .. Utq palasta 6 numarada matbuat umum müdürlüğü Istanbul bürosundan 
alınabileceği gibi telgrafla talep vukuunda bu talimatnameler gerek matbuat 
umum müdürlüğünce gerek İstanbul bürosunca iateklilere gönderilir. Rad
yonun Türk müziği kısmında atist veya etajer olarak çalışmak üzere evvelce 
müracaat etmiş olanlann da iateklerini aıağıda yazılı vesaiki de göndermek 
veya getirmek suretile tekrarlamalan rica olunur. 

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

açık~a bildirilecektir. 
2 - Nufua Hüviyet cüzdanı. 
3 - Doiruluk kağıdı. 
4 - Bulaşık haatalığı bu1unmadığına ve vazifesini muntazaman ifaya 

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

bulunduğu hizmetler halen ne gibi bir ifle meıgul olduğu kısaca yazılacakhr. 
6 - 6X9 boyunda açık başla çıltarılmıt 6 dane fotoğn.f. 
7 - Haklarında ma!Gmat alınabilecek kimseler ve adresleri. 

1 3 6 9 3741 (1675) 

izmir Kızılay Mertıezlnden: 
Çeımede bulunan kızılaya ait plaj binası keşifnamesi mucibince tamiri mü

nakasaya konulmuttur 
Temmuzun 1 O nuncu cuma gilnü ihaleyi katiyesi eaat 5 te yapılacağından 

bu hususta keşilnameyi görüp tetkik etmek üzere taliplerin her gün lzmirde lu-
zılay merkezine müracaatları ilan olunur. 7 9 11 3902 ( 1736) 

lzn_ıir Kızılay MerJıezinden : 
F uardakı kızıla ya ait sağlık müzesi binası ketilnamesi mucibince tamiri mü

nakasaya konulmuştur. 
Temmuzun 1 O nuncu cuma gÜnÜ ihaleyi katiyesi aaat 5 te yapılacağından 

bu hususta keşifnameyi görüp tetkik etmek üzere taliplerin ht>r gün lzmirde kı
zılay merkezine müracaatları ilan olunur. 7 9 11 3903 ( 1735) 

takdirde ikinci arttırmaya konur. 
tkinci arttırma gün mahal ve santi: 

Alaşehir icra dairesi odasında 27 /8/ 942 
tarihinde Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar müddet içinde yapılacaktır. 
İşbu gayri menkuller ikinci arttırma gü· 
nü üç defa nidadan sonra en çok arttı· 
ran üzerinde bırakılır. llişiltleri, hakları. 
irtifak haklan bulunanlar ilan tarihin· 
den itibaren 15 gün içinde evrakı müs
biteleriyle birlikte icra dairesine müra· 
caata mecbur olup bu müddet zarfında 
müracaat etmeyenlerin iddiaları tapu 
sicillltına istinat etmedikçe arttırma tu· 
tarlarının paylaştırılm8.'!ından hariç tu· 
tul urlar. 

İkinci arttırma günü 10 gündür. Tapu 
harçları ve dellaliye alana vergi borçla· 
n mal sahibine aittir. Arttırmaya iştirak 
ederılerden yüzde 7 buçuk nisbetinde 
depo akçası veya esham ve tahvilllt veya 
bir banka mektubu alınır. !şbu gayri 
menkuller tapuda ış· tirak halinde kayıtlı 
bulunmakta olup gayri menkuller Yeşil 
kavak köyünden Kadir oğlu Sait, Os
man oğlu Hasan, Hacı Hasan oğlu Sü· 
leyman ve Ahmet ve Ali og"lu Mehmet 
namlannda mukayyet olup icra tetkik 
mercii karariy le her hissedarın bu gayri 
merılrullerin beş müsavt hissede birer 
hissesine malik bulundukları ve şu su· 
retle borçlu Osman oğlu Hasanın beşte 
bir hissesi ile Ali oğlu Mehmet verese
sininde bir hisseki cem'an mez1dlr gayri 
menkullerin beş sehimde iki sehimi açık 
arttırma suretiyle satılması tekarrür et.
mi§ olduğundan ol surtle satılmak üzere 
arttırmaya çıkarılmıştır. Müşterilerin 
arttırma neticesindeki hukuki vaziyet
leri ve bedeli mebünin ademi tesviyesi 
halinde olunacak muamele ve arttırma· 
nın suret ve şekli icrası ve arttırma şart· 
!arı dosyasında ve icap eden yerlere ta
lik edilen şartnamelerde gösterilıniş olu?" 
bu esasa göre satılacağı ve fazla mal6· 
mat isteyenlerin Alaşehir icra dairesine 
müracaatları illln olunur. (1765) 

448 Kartıyaka Bostanlı l 794 cü Mektep sokak l 34 7 ada 
~ ....... ~~/..&r/JXr~=====' 

Memur alınacaJı .. 
5 parsel 1 40 M. M. 1 3 tajlı klrgir dükkan 600 00 

449 
450 
451 

Köprü dere sokak 829 ada 4 parsel 259 M. M. No.auz ana 64 75 
Doğan Sigorta Anonim şirketi İz. Köprü dere sokak 1732 ada 9 parsel 233 M. M. No.oıw: ana 50 00 

mir umumi acentalığındllll! 
Acentalığımız işlerinde çalışmak 

üzere orta derece tahsil görmüş ve 
askerlikle ilişiği kalmamış kabiliyet
li ve çalışkan bir memura ihtiyaç 
vardır. Fransızca bilerıler ve evvelce 
sigorta işlerinde çalışmış olanlar ter· 
cih edilecektir. 

Köprü dere ve Tenezzüh aokak 828 ada 8 panel 177,75 
M. M. numarasız arsa 

452 Köprü M. Tenezzüh sokak 828 ada 9 parsel 182,50 
M. M. numaraslZ arSa 

45 3 2 ci karantina Kayseri· Alsancak sokak 1757 ada 1 
parsel 1 78 M. M. numaraslZ arsa 

454 ikinci karantina M. Muhdes yol 1758 ada 10 panel 209 
M. M. numarasız arsa 

455 ikinci karantina M. Şükran ookalt 175 7 ada 7 parsel 

53 00 

46 00 

44 50 

42 00 

Taliplerin tahsil, hüviyet ve hiz. 
met vesikalariyle müracaatları .. 

204,50 M. M. numarasız arsa 40 00 

1 - 2 (1733~ 
.-cı:::cc:::: ::c::cc 

~===s==A=o=i=iC===cı=ıl 

Y ukanda evsah yazılı 1 8 parça geyri menkulün pefin para ile mülkiyetleri 
4/7 /942 tarihinden itıbaren 16 gün müddetle arttırmaya konulmuttur. 
20/7 /942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te ihaleleri ayn ayn yap1-
lacalthr. Taliplerin, muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini 
müzayede baolamadan evvel yatırarak yevmi mezkUrde milli emlak müdürlü--

Gürtunca 
GAZİLER CADDESİ No. 212 

Odun ve kömür 
deposu 

ğünde mütetckkil aatıt komisyonuna müracaatları. 3709 ( 1745) 

VUCiyet Defterdarlığından : 
Adı iti ticaret tarh senesi Vergi miktan 

aderesi No. Kazanç V: buhran 
ve No.au 

Haaan Otel ve Tilkilik 9 
Karalli kahveci cd. 5 1 1. 5 l 3 

940 

izahat 
26/6/942 tarih ve 1/31 No.Iu 
1 nci asgari kazanç vergiai 
ihbarnamesi 

186.63 37.33 

ihbarname 
1 nci 

F. zam yelı:tllı 

93.32 317.2& 

TELEFON : 3732 
Müessesemizin yapmış olduğu fenni 

teşkilAt sayesinde kışlık ve çamaşır· 
!ık odun ve kömürleri çok kolaylık· 
la temin olunur. 
Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve 

çam odurılariyle madeni kömürler .. 
1 - 6 &1650) 

Y ukanda ismi yaz.ılı Basmahane ıubeai mükelleflerinden Huan. Karaelli namına 
940 yılı için tarh olunan vergiler ismi hizasında gösterilmiştir. Bu mükellefin 
terki ticaret edip halen nerede bulunduğu tesbit edilemediğinden il8.n tarihini 
tak.ip eden günden itibaren otuz gün içinde mezkUr vergiye itiraz hakkı ol .. 
duğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 1 O ncu maddeleri hükümlerine tevfikan tebliğ 

'"ece:::::::::::::: ::::: ==ı=:c makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 3955 ( 1761) 

istanı.uı Sıhhi Müesseseler Arttırma ve EJısiltme Komisyonundan : 
Cinsi Azı Çoğu Muhammen M. Teminatı Şekli Eksiltme gün ve saati.. 

Fiatı 
Kuruş Lira Kr. 

Tereyağ 3660 4465 Kilo 350 1172 10 Kapalı 10/7 /1942 Cuma 14.30 

··························~································· İyi su 2500 3500 Damacana 120 315 Açık 10/7 /1942 Cuma 15.00 te 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baş 300 600 77 
Beyin 3000 5000 27 
Ciğer 1000 2000 140 
İşkembe 200 400 32 

369 Açık 10/7/1942 Cuma 15.30 da 

Paça 1500 3000 06 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ebe gümeci 75 150 Kilo 12 
Asma kabak 100 200 Kilo 15 
Bayır turpu 300 500 Demet 03 
Kırmızı turp 3000 5000 Demet 02 
Maydanoz 5000 10000 Demet 02 
Dere otu 1000 2000 Demet 01,5 
-!\sına yaprak 300 500 Kilo 20 
Ince biber 300 500 Kilo 20 
Yeşil salata 8000 10000 Adet 03 
Hiyar 5000 7000 Adet 02,5 
Marul 1500 2500 Adet 03,5 
Yeşil erik 400 900 Kilo 15 
:K:arpuz 2000 4000 Adet 25 
Kavun 2000 4000 Adet 20 
Portakal 5000 8000 ·80 Jik, 282 
Portakal 5000 5000 .100 lük• 221 
Elma 1000 2000 aAmasya• 35 
Elma 1000 2000 oFerik• 15 
Mandelina 1000 2500 Finike lOOlük 106 
Ayva 700 1000 Kilo 20 
Şeftali 1000 2000 Kilo 36 
Taze kayısı 700 1200 Kilo 40 
Kiraz 600 1000 Kilo • 35 
Vişne 500 1000 Kilo 35 
Çilek 500 1000 Kilo yerli 50 
Taze üzüm 1250 2000 Kilo Ça~ 35 
Taze üzüm 1250 2000 Kilo yapıncak 20 
Taze incir 50 200 Kilo 20 

58ll 73 Kapalı 10/7/1942 Cuma 16.00 da 

-

·········~·················································· Sıhhi müesseselerin 1942 yılı yukarıda yazılı ihtiyaçları olbaptaki şartnameleri veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
1 _ Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır 
2 _ Eksiltme şekli gün ve saati ve muhammen fiyatları ile muvakkat teminatları karşılarında gösterilmiştir. 
3 _ istekliler 1942 yılı ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile muvakkat teminat makbuıı 

veya Banka mektuplariyle kapalı zarflarda zarflarını eksiltme saatindeıı bir saat evvel makbuz mukabili komı. 
yona vermeleri.. 6838 27 - 30 - 5 - 9 3659 (1635) 



SMllPEf DNIASIR 

•nill YASIYBI' 
••••••••••••••• • Çil KURTULACAK Mısırda ikilik UZAK OOGU HARBi 

,SÖN tt·~Be·Rf ln~Ier Rusya Jap~n1ar Veld *p~rti- Japo;lar ye 
ve Mısır harp-
lerinin sonun- çokpeşinıan sinde ihti- ni kayıplar Dr. Refik Saydamın cenazesi 

dan :mm olacaklar? laf çıktı verdiler Bugün lstanbulda ve ya-
Alınanl,,,.,. çolı ınaızente * -*- * A k d I 
temin edenlere l'l'ansa Çil VE AMERiKA JAPONLARI Parti •elıPetm azledU• BiR TOPÇEKER BATIRILDI rJD D ar 8 8 yapl a-
~ ......_ . BOTON r.EPHEOEN ÇIKAR· dl,naflz'*'dzada «26» TAYYARE DE TAH.' k • . 

~g:;~~~~= 111 IARIRINDA Kahhe,8~~~sabahveft RlP EDlLDI . ca rr~erasım programı 
lııarekit Ye Mısır muharebeleri dilnya -•- partisinde ikilik çıkmış ve partinin 15 -•-
radyo ve matbuatmm en ~ ~elen Çunking,. 8 (A.A) - Mareşal. Çan seneden beri sekreterliğini yapmakta Çungking, 8 (A.A) - Müttefiklerin 
DleftUUDU f.elldl etmektedir. Mihver Kay Çek Çm -Japon muharebHinin be- olan Mukrem paşa azledilmiştir. Neşro- Çinde bulunan bava kuvvetleri tarahn- YCll'lll ıtaıan ra.fdyecle lıayPalılaP .....,.,.. .... 
ndyolan Almanların Rusyadald son şinci senesinin bitmesi münasebetiyle lunan bir tebliğde Mukrem paşanın veft dan Honkongda bir Japon top ~keri ınetl Olmalı 'llz Jıad _..._,,_ 
muvaffakiyetlerlni belirterek Sovyet or- bir mesaj ~tmiş ve ~un~ J!l~n~a- Umdeler~den aynldığı bildirilmiştir. batınlmıt ve en az 1 o ta7J'are tahrip ere yaıeıya .. ~---..-.. 
duları mubftmetlnln Jmıldılmı ve ~ ~rtık kendıne aelemıyeceğini bildll'- Parti divanı toplanarak veft Umdele- edilınittir. Ankara, 8 (A.A) - Bafvekil Dr. Refik Temmuz gününde yU!m lltuıbula mm. 
bunun Londra " V8flngtonda bir teliş IDlfbr. rinden aynlmı§ olan diğer azA hakkında Kantonda hava meydamnda bulunan Saydamm cenaze merasimi programı ha- sus olarak bayraklar ~ bar ~ 
~e ıetirdlllnl bildiriyorlar. Çinin muvakkat merkezi olan Çun- karar verecektir. 20 tayyareden ancak hep lı:urtulmuıtur. zır~nm~. leeektir . 

.mglliz pzeteleri. ise A1manıarca Vo- kingte bu yıldönilmtl münasebetiyle on * Çungking, 8 (A.A) _ Nanşangda ANBULDAKl :MERAStM ANKARA.DA YAPILACAK 
ronejfn twll mUhim olduitınu ~~ul bin ~er bir geçit resmi yapmıştır. Radyo gazetesine göre, azledilen Muk- bava muharebleri olmuı ve bir düpnan İatanbulda yapılacak merasim 9 Tem- MERASiM 
etmekle beraber netice hakkında ıyım- Vquıgton, 8 (A.A) - Japonyanm rem paşa Nahas paşanın en kuvvetli ar- uçağı düıUnllmüıtür. muz 942 Perşembe günü aaat lO ela Tak- Cen•ze ve cenazeye refakat eden -. 
_. Stirihıilyorlar. Deyli Telgraf gazete- Çine saldırışının beşinci yıldönUınü mü- kadaşıdır. Veft partisinin nafiz ad.sın- Bu hareketlerde Amerikan tayyarele- sim m~danında bqlıyacaktır. Merasl- vatı hamil huaUst tren 10 Temmuz Cu,. 

.:91 1lu ....... Rus komutasında gUçl~- nasebetiyle Amerikan harbiye ve bah- ~.olan Raeıp Hanna bey de istifa et- ri hiç bir kayıp vermemitlerdir. me iştırak edecek zevatm ondan evvel ma gllntl 9 da Anbraya pleeektir C.. 
1lırl arttuMtl1n1 ve Rostof - Kursk p- riye nazırlan tarafından bütün Ameri- llUftir. meydana gelerek kroki veçhile yerlerini naze Parti Genel Sekreteri,~ vali 
mendifer hattmuı mnhim olmakla bera- kan kuvvetlerine hitaben neşredilen blı' Veft partisinde bUyilk bir ihtilaf oldu- JAPONLARA GöRE • • almÇ~e~ :t:':dandır. el --..1 .......... , ft belediye reiai ve garnizon tarafuıdaa 
her Wr can elaman olmadılım yazıyor. gilnlük emirde Amerikanın Japonlan lu anlaşılıyor; bu ihtillfın ifade ettiği .. Tok>:0

• 
8 . (A.A) .- Domeı aıans1na . lm enı:z. dır en ...-au- sellmlanacak ve bir araba ile Bapek&. 

Taym!tı lllıeted de Mısır ve Kunk mu- Çin topraklarının her karışından kov- hakiki manayı bize hAdiseler g&tere- gore KıanRU Yiliyetindeki hareketlerde mış o ası m . . Jet clalrea1 meydanına getirilecek, orada 
mrebelerbda eUretU bir pllmn birer mak azmi teyit edilmektedir. Çinlilerin cektir. Japon ltıtalan 58 inci Çin ordusunun Saat ~o kroki v~e sıralaJUDJf ola bir top arabaama nakledilecektir. 
miltemmlml oldutunu bbul .diyor ve cesareti bütün cephelerdeki demokrasi • lt~rarg~ı olan Şang - ~~ zapt . et- alay lstıklll caddesını takip .~rek Ga- Merasime Bapekllet dairesinden ~ 
eŞlmdi milttefiklerin blltUn ~bu müdafaacılan için bir ilham kaynağı ol- HARP OESTANLARI mışlP.r~ır. Bu or~~· Kıangın Tl1lyettnde la~~ ve ora~ Karakoy~ inecek- lanacaktır. Meruime iftirak eden aivil-
pllnm tahakkukuna mani 

0 
... > malıdır ~n Çın ordusu ıdi Ş.ng - Şuşen Nan- ~· !lır pıyade ~ bır süvari bölotO ile )er jaket atay ve silindir b bra ha,. 

dl,or.. v:tudNtN BİR TALEBİ * kınd~n 65 kilometre mesafededir. Nan- bır ıan~ bölültl merasime lftlrak ft ve deniz suba lan ::uyÜk ünİfo11-
PETEN VE LAVALİ İTHAM çangın Japonlar tarahndan zaptı üzeri- edecektir. Y 

Nevyork, 8 (A.A) - Muhaliflerin Rusla a .. s. ne Çunkin ordusunun bu harp bölgesin- Cenaze ve cenaze ile birlikte gidecek ma giymif bulunacaklardır. Merasimde 
A1manJarm bu harplerde çok maize: cUmhurreisi namzedi olan Vandel Villd r ore ı • deki iaŞf! merkezi bu tehirdi zevat Karaköyden denizyollan idaresi hazır bulunacak zevat saat 10 da mey-

me lrullmmuun Fransadan verilen l§çı Cine yardım bahsinde demişti!' ki: · tarafından hazırlanacak hususi bil' va- dana gelmif ve krokideki yerlerini ahmf 
ı=::mm wri oldulmıu kabul edeo •Cine şimdiye kadar ]Afla yardım et- vastopolda Al BTRMANY Ay A HOCUMLAR pul'la Haydarpaşaya nakledilecek ve bulunacaklardır. 

radyosu Peten ve Lavall itha:n tik. Hilkümetimin Çini kumrmak için • Yeni Delhi. 8 (A.A) - Tebliğ: Şi- saat 13 te husus! bir trenle Anbraya Çelenkler daha eınel İönderilm.lf ola-
ederek diyar ld: daha fazla yardım etmesini istiyorum .. • mal Birmanyada Şimgin ~hri yakınla- götürülecektir. caktır. 

• - Lrnl, J'ranmz llçi1eri Ahnan fa~ o-- man kayıpları nnda Kalemina mevkii pazartesi giinü lstanbul valisi, Bqvekllet mUstep.n. Kroki mucl>ince cenaze bir piyade 
l'lblarmda çalıştıklan takdirde çalışan Denlzaltdap için yeni tayyarelerle bombardıman edilmi~rir. BaşvekAiet kalem mahsus müdQıil ve alayı, bir süvari bölillü ve bir jandarma 
l'ranmz ameJesl nlabetlnde Fransız zi- dfefl- "Gpddı.. u•• thı•ş Büyük bir binava isabetler ltaydedilmit- BaşvekAlet yaveri ile protokol dairesi bölüiü olduju halde Atatürk bulvanm 
natçm ellrln .erbest Jmüılacalmı Al- .. .- ı tir. Ba~a bombalar da hedef çevresine umum şefi trende cenazeye refakat ede- takip ederek ve yaya olarak mhhlye,,.. 
man ldddlmetinin kabul ettflbıl llijyle- Vaşington, 8 (A.A) - Amerikan de- dü,müı. sonradan diğer binalar mitral- ceklerdir. Wetine kadar ıetirilecek ve burada me-
-... nlzaltılarmda ku11anılmak \b:ere yenı -*- yöz atefİne tutulmuştur. Bütün tayyare- Merasime iştirak edecek aiviller jaket ruime ._ ..mlecektlr. 

Bu iddia, tamaınerı Lavalin icadıdır .. bir motar ve uskur yapılmıştır. 25 günde' mllluep tüme• lerimiz üslerine dönmüştür. atay ve silindir şapka giyecekler, kara. HükUmet merkezinde w TUrkf,.bı 
COnkil B1tJer b8yle bir ftitte bulunma- ·- nı ue ~,, .. ıı·- =-w..a -·- deniz ve hava subayları da büyük Uni- bUtOn fhlrlerinde .sabahtan ıruba kadar 
mqtır. Nitekim bir İnlçre gazetesi Al- ( _:ıt .. ,. .,_...ut A • t• Al forma giyeceklerdir. bayraklar matem alAmeti olmak...._ 
man remıt m•hfmer1n1n b8yle bir an- D~ u ereye SOD edDndJ- r JBD ID • tstanbulda merasimin yapılclılı ı yarıya kadar çekilecektir. 
•.dan haberleri olmachlmı bildir- Moakova, 8 (A.A) - Sivastopol 
~195·~!:-mdyanagel~~"· Alman hava kPraıesdai müdafilerinin bq kumandanı manyadan taz-
_. ~ .J'-.&"IU& 6: ,nw ___ '~"'' av gazetesinde muhasaranın bir pi-
• bJr ziraatçı esir l'ransaya gelmemiş- hücumu lAnçosunu yapmış ve yazdığı makalede • • • 
ttr+~-nı- -.ı.--un ---~ ......h.a. demAişltir kil: S mJD8 t ıstemıyor 

mau- ~ ... ,,...,.."" 6:~ ....,..&~ « man ar ivaıtopol etrafına fazla 
ta işte b8yle 81Syllyor. * kuvvetler yığmışlıu ve- bundan 90nra ta- -+-

llISIR HARPLERi ALMANLARA GORE GEN iŞ arruza geçmi~lerdir. Günde ıo - 20 ta- VAPURUN BATIRILMASI HA 
Landra W Kahire haberleri Mımr mu- arruza kartı koymak zorunda bulunduk. • 

lmebe1erinl daha lylmler olarak milta- YINGINLAR ÇIKARILDI AJmanlann 22 ve 50 nci tümenleri bu o SESi KAPANDI 
Ma edlJorlar. İtalyanlar da Elalemeyn _._ hücumlarda erimiş. hücuma iıtirak eden ••• 
mflde'"en•• tok tetla olıılulmru kal:ııul Berlln, 8 (A.A) _ Resnıt tebliğ: tngil- Romen tGmenl de 3000 lı:i'1 ka~tml.., -•-
ediyorlar. tereci Du ·• d .. li hU tir. Bu suretle en güzel ltuvvetlennden Boynes Ayres, 8 (A.A) - Gazetelerin 

----· 1ar e ıhnvr çevresın e onem cum- mahrum kalan Alman baş kumandanı sualine cevap veren Arjantin Hariciye 
yap l§br. Cenup kıyısı açıklannda ven·d 'k' AJ k d d b. Nazırı Rio Tercero vapurunun torpillen-

yah dil d 
hafif ki gil d'· b' ı en J ı man ve ar a an a ır u er en tonlukb, uça ar=~~ ODA m Romen tümenini hücumlara sokmuı.tur. mesi hldise.sinin Almanya tarafından V&-

balgede ~t':; dUşmaıı vapu~ :m~ Hücumların şiddeti gün geçtikçe artı- rilen cevap Uzerine kat, surette kapan-

ı.baret b• d balarla alır hasar lratılm b yordu. 2 - 7 haziranda muazzam hava mış olduğunu bildirmiştir. lr Or 0 Sava• bom.; .~,.1 .. __ ış ~ ü hüc11mlan yapıldı: mihver uçaklan teh- Bu hldiseden dolayı tazminat istenilip 
'-L •-, ~! n ~fmdMU ı~ m • re 6000 bomba attı, 25 bin hava taarru- lstenilmiyeceği hakkındaki suale de Da-

kanılmlyor re~ep toı::pi eri tara ~n dun. gece zunda 100 kiloluk 12 5 000 bomb tıl- zır, verilen bu kadar tarziyelerden .!IODra 
Midborog liman ve •nayı çevreaı tekrar d ' a a böyle bir talebin bahis mevzuu olamıya-
bambalanmıtbr .. Cenit _Y~ngı.!'lar ve bü- ı. ALMAN KAYIPLARI cağı ceıvabını vennlştir. * yGk 8lçüde tahnbat aorulmüştilr. • .__... d .. _ Berlin, 8 (A.A) _ Alman bomba 25 gün içinde 6 Alman ve Romen -

....., ... ~e 10 ,,, ... Yalla• uçakları dün tııgiliz sulannda keşif ha- tümeni ve 3 liva imha edildi. Alman- k 
dl aslı•, 10 ilin de Ya- reketıerıne devam etmişleırctir Midboro- lann byıplan ıso hın kiıidir: bunun 8 İneye 

...... paU p yapılan akının geçen gece ~ğır hasar- 60 bini ölüdm. 
S iNii' 1ara sebep olduitJ tesbit edilmiştir. HU- Sivastopolu t@Tkettik; fakat tariht@ bir erilirken 

A~ bir B~~ = cum balgesinde çıkan fiddetli bir yan- misli daha görülmemif olan bu aavqtan 
tlPl1 edilip ~ cla.lr .az guı hAll devam etmektedir. Bu hare- galip olarak çıktık.> 

l&yliyerek •• demlftb' ki: ::!n~tUn tayyarelerimiz üslerine • SIVASTOPOLUN SONU RUSYADA v ZIYET 
• - Parlamentoya enelce de bildi- Lmıdra, 8 (A.A) _ Dün gece tngilte- Moskq,va, 8 (A.A) _ lzvestia gazetesi 

d1mlt olu •beplerden dolayı b6yle bir re üzerinde dört dUpıan tayyaresi d~U- (Baştarafı ı inei Sahifede) muharririnin diln akşam çektiği bir 
teklifin bbalGne lmkln yoldur. İngiliz rUlmU§tUr. telgrafta §Öyle denilmektedir: Almanlar 
tebaası olm yahudiler gönillltı olarak ,,__..._, d denf d ZOTlanabiJeceğini tahmin edemiyerek Don nehrini yalnız dar bir kesimde geç. 
hizmete girebilirler. Mtlttefik devletler •19-SA eP 8 Z 8 Balaklavaya karşı bir taarruz bektıyor- meğe muvaffak olmuşlardır. Savq Vo
tebuııa yahudiler de bu suretle hareket fllllllyef gödel"dUeıe du ve burada vaziyetten emın bulunu- "°nesin batısında yapılmaktadır. Alman-
edebllirler. Şimdi İngWz ord\ISUDda 10 Londra, 8 (A.A) - Hava nazırlığımn yordu. Hücum eden Alman kıtalan gö- lar çıkıntılarını genişletmek için hUcum-
lliD FiliathıJi yahudl uker ve 'bir 

0 
ka- teıblill : Dün gece bombardıman tayya- ğUs göğUse kanlı çarpışmalardan 10nra la.rda bulunuyorlar. 

m da po1il ftl'Chr .. • relerimiz düşman sulanna maynler koy- sırtlan ele geçirmişlel' ve burada yerle-
__ _..,.,. mıq ve Hollanda açıklannda bir çok ge- serek derinlemesine içeriye dalmış1ar- MISIRDA VAZIYET 

SOi ASKER( VAZIYET mllere hUcmn etmiştir. Hiç kayıbımız dı~vvelA Maksim Gorki kalesine hü- Londra, 8 (A.A) - Son 24 saat için-
~ .. 1 .__. a-Lu.-.1-) yoktur. ·- MDn edilmistir. Boğucma son derecede de Mısırda kara faaliyeti çok olmamıştır. ,__,_... ~ _..._ ...... Faaliyet bilhassa havalarda ıöıiilmilş 

Vo'- nehrine varmalan lltimal dahili~ llSIR MUHAREBELERi çetin olmuştur. Burada tesl=m olmıyan dUsmanın i•- hattan ve bir..._ mevzii ,,... mUdafiltt Alman fenci kıtalannm istih- .,.- ......, 
eledir. Yalmz ,..,.. T• piyade kUTTetler t:Amlan tahrip için zırhlı kaleleri yuka- ağır surette bombalanmıştır. Dilfman 
pek prlde blacaklarmdan aradaki me- (BaştanfJ l inei Sahifede) rıdan dinamitlemeğe çalıştıklannı ee- devriyeler ve akınlarla devamlı surette 
~ ~k a~amak icla daha ihtı,..th ~ Feld Mareşal Rommelin zırhlı zince aşa~dan bil' cehennem makin~ hırpalanmakta sağ kanadına bilhassa 
Wr tempo ile Jleri yürilyiiflere devam kuvvetlerini destekleyerek düşman taşıt 1 1 hücum edilmektedil'. Almanların Don 
etmeleri de mOmkiindGr. kollarını k toplulukl tesi li pat atmıs ar, kendileriyle birCkte taaT- nehrine bir veya bir kaç nokta varank 

Tanoçenkonan SoV7et ordulannı b- kild ı:e ~lardır ~ı r ruz edenleri de yok etmişlerdir. Dö~ köpıil başı tesis ettiklerine Londnda 
• hir zamanda nazik bir durama difG- :uhı!n.tmdepolarında ~Uteadcll~;..;~ gün sonra bu kaledeki mildafilerd.m. muhakkak gibi bakılmaldadır bunun 

"Ankara,, da t~essür ve neşriyat 

Doktor Refik Saydam 
adı saygı kadar gıpta 

ile de anılmak gerektir 
ldanllaldalıl Yeldlle• ,_ aalNlfl Anllcara

da ltalanamlll•-
Ankara, 8 (Yeni .Aaır) - Kıpıet1i mGftO.r. Batmıla 8nande ... ~ 

bqvekllimiz doktor Refik ~clamm t.- larmuzla· e1Wriz. 'ÇO.n)dl en ~ vatan
tanbulda vazifesi blı11nda lkm 8ldUIO dq1ık Dziletleri Oe, o bdar 7G)ımek 
haberi Ankarada derin bir teeaür devlet edamhiJ. vasıfları ile JOlruhnuş 
uyandırdı. Cenazesi yarın (BugUn) ... il ve memJlyeti kendine uvk edlnmiş
at 13 te İstanbuldan kalkacak hususi tL Tllrlt milletine bapat'ıla dllmiz.. 
trenle buraya getirilecek ve mili oena- l'a1lh Rdla mah'-'"'" bir yerinde 
ze alayı yapılacaktır. --"-'- ..aa-- ._._ 
VEKİLLER DÖND'O -.;ulllUt yYY& .ıu: 
İstanbuldaki vekiller yarm saı.Jı (Bu eÖJOmler kalanlara gör& yqı daktGre-

sabah) burada olacaklar ve euma sabahı bfllr_ l'abt 'ba dnletlıe eedik ~· 
cenazeyi hlmil treni istasyonda karph- Doktor Refikin kaybı anmmla bir bot-
yac:aklardır.. bık, derin bir botluk, fabt hizmet ha-

ULUSUN MAKALESi tuuı lreMinden 80Dr&kller için 1llr 
Y armki perşembe aOnil (Bulfhı) Po nim ve kuvn& kaıNlldır- llil1ete 

ltacak • U1us• un bqyazısında byıbm onun pbl fa7da1ı oJma11ı bekalnn , AaJo. 
bilyilklilğü belirtilerek deniyor ld : lan odur- J:n yUbek şeref vatana & 

Bütün ömründe yalnız bu vatana ve evlltbk edebilmektir. Refik Saydam bu 
halka yaranmak için çalqan doktor Re- şerefi bzanarak aramızdan ayrıldı, .ay
fık Saydam diln gece vazife başında 61- gı bdar gıpta ile de anılmak prektiıı.• 

Istanbulda zengin bir 
dilenci yakayı ele verdi 

S.tanbul. 8 (Yeni A.a) - Şelırimia-l aclet te hlnr Jirabk kliıt .,._ ........ 
de yakalanan Hamdi adında bir dilenci- mufbaı. 
nin iizerinde 20 adet beti biryerde. 2 Ba zenain dilmci. .....,_ enbclil-
aclet iki buçukluk. aynca 12 altm. s o mittiı-

na Alman cm:lularmm busGnkUnden g:mlar göriilmUştür biri kadm olmak Ozere, yalnız dart kişi önemli kavşak noktası olan VoroneBi 
Uba fazla inldtaflar elde etmeaine ma- ALMAN stNtR .HARB:tNDEN teslim olmuştur. tecrit ümidiyle bu tehrin cenubunda ya- Y V JI A JI ......... •~lel'I 
.ı olmak için Rualar fimalde Orel 'böl- BtR ÖRNEK Arazi hel' tUr1U müdafaaya lmkln ve- pılrnış olması ihtimal dışında detiJdir. ._,,,_.-.,, 
p.tnde taarruzlar ,..pmaktadırlar. Al· Berlin, 8 (A.A) - Yarı resm! bir kay- rlyordu. Yirmi beş gün içinde Sivasto- Londn, 8 (A.A) - Deyll Telgnf p- Çoc:aldaftna yardan Bayfada-
manlarA g8re 'bu taarruzlar akim bara- naktan bildiriliyor: pola 50 bin ton topçu tanesiyle 530 ton zetesinin 8 nci ordu yanmdaki muhabiri Bern, 8 (A.A) - B. F.iserin reialilln- KudOs, 8 (A.A) - Sah lbtl dapnan 
ldnı11ttr. Bununla 'beraber, bu taarnız1a.. Elalemeyn muharebeleri hakkında tıı- bomba atıl~ ve en kanlı savaşlardu şunlan bildiriyor: tngiliz hava kuvvet- de bulunan Kızılhaç heyeti çocuklara tayyvelerl Sayfaya ,.k18f1D11t fakat 
nn Almanlan her an tehlikeli duruma gilizlerin 90k iyi haberler neşrettikleri sonra Sivastopol şehri bir taş, tuğla ve teri ve seyyar kolları Rommelin Elale- yardım ifini tanzim etmvk ilme Yuna· biç bir hasar olmunıp. Alarm• aür-
IOkmaaı mümkündür. Çilnkü bu taanuz- Alman makamlan tarafından hayretle kili yılını haline gelmiştir. meyne karşı taarruzunu y8VB§latmıştıl'. niltaııa gitm.1'tir. mQftilr. 
lar Alman ordusu için pyet nazik bir g6ıiilmektedir. Bilindiği gibi Rommel Bunda ayakta duran tek yapı ltalmo- Rommel oenahımızı batıya dofnı çek- -------------
s.tihmetten teftih edilmit bulunuyor. kuvvetleri hiç beklenmedik bir zamanda dı~ gibi sivil halk ta yoktur. mek lltemekle maneıvT8DUZ8 mukabele •---------••••••imi!!-•••----"' 

Rjef ve Tasanroadald Alman taar- 90k defa böyle duraklamalar g~ ve ÖIU bir sessizlik ~hri kaplamıştır. Bir etmek istemiştir. Fakat bu hususta mu-
nalan aelitmeie devam ediyor. Bunda yine beklenmedik zamanda darbelerini kenarda yalnız bir cami ve minaresi bil' vaffak olup olmadığını söylemek için va
ı.zı Sovyf't kıtalannm. daha fimdlden vurmUftlır. Rommelin maksadını 90k iyi zamanlar burasmın )>lr şehir oldutuna kit MııUz erkendir. Fakat Rommel şhn
~ olduiu Almanlar tarafmdan gizlemekte Uatad olduğu muhakkaktır. ve burada lJııranla• yaşadılma deWet dl teşebbUsU kaybetm.i§tir. Gönderdiii-
IMldiriJiyor. llmen cenubundan ,..pı1an ft'ALY~ tNGtLtZ ediyor. mis .takviyeler ve tamir ekiplerimizin 
taanuzlar hakkında d&n haher almama- MUKAVEMETlNDEN .. ,.0 • takdire değer gayretleri sayesinde yeni-
llUfbr. Sovyetlerin cenupta Taganroada ŞtKA YEl'Çt ? Dof Pa ı.e peJı f~ den muazzam mikdarda ımtıJı kuvvet-
48 aaattenberl yapbklan 'büyük bir ta• Beril, 8 (A.A) -Tribün Döjenev ga- lere malik bulunuyoruz bu muharebe 
amaz ela haber veriliyor. Sovyetlerin bu utesinin Roma muhabiri telefonla bildi- U ~evyorirk,ki8 (AA) - Belçika başvek\- hiç bir tarafın sadece zırhlı kuvvetlere 
tumızdan nud bir hedef tuttuklan ı.e- riyor: emlşt : güvenmemesi llzım geldllinl ıspat et-
6Uz anla,ılamıyor. İtalyan matbuatı 1ngilizlerin Elale- • - Almanlar tarafından iır.ha edilen mlftir. Yine aynı muhabire g6re Mısı~ 

MISIRDA meyn mukavemetinin çetin olduğunu, Belçikalıların sayısı, 1940 ta ha•ı>te 8len da vaziyetin kat'! inkişafı hafta .IODUD8 

Gelen haberler,. ııöre Maaırda teoe'b- ele geçirilmesine çalışılan der!nliline ve yaralananlardan daha fzldır .. • kadar bellrebilecektir. 
l>Rn.ü ele alan Ohinlek mütemadiyen tahkim1erin her halde Mersa Matruhun ~~ıscıcıe:o~ .. -=oc:ı~Hr Naws Chronicce gazetesinin muhabiri 

ommel kuvvetlerine taarruz ederek zaptından 10nra yapılmış şeyler olmadı- f.sueç '---JılU yazıyor: tki muhasım timdi 80D ravnd 
arazı kazanaıor. Ohinleldn Elalemeyn- lını belirtmektedir. İngiliz mukavemeti ._...,... için nefes almak ihtiyacında bulunuyor-
clen bahda sahilde ve dal\a cenupta iki her şeyden evvel buraya müthlş bava fflcf ......... 8 1118?.. 1ar netice ilzerinde tesir edecek umur 
•oldan flerlediii anlqWyor. Elalemey- kuvvetlerinin yılılnwriyle iz:ıb edileb!- Nevyork, 8 (A.A) _ İsveçin Va- ihtiyat kuvvetler olacaktır .• 
Din cenup batısında lnaflizler Romwnel lir. U~ çöldeki hareketlerde en şington elçili, ~ "'--1riU-:- öl- .Deyi Meyil putesinln muhabiri de 
onlaauaan wl k•ıını.tımn arkalerma &ıemli bir rol oynarlar. İngilizler bu dUrOldUIUne dair +-~:_-.:::;:: ha- fU mUtalalda bulunuyor: Şiındill'k va-
doira ilerlemektedirler. Mihvere gire ,ep1ı,,,.-11!ü kuvvet1erl için Oslerin!n ya- berJere MJY; ~ ziyet fırbnalardan mm& beliren aük6-
~ ha~etle piiakiirtilmüttür. • •bjıncian da fayclalamyorlar. ~ bem.ernektedir. 

TEL: 36·4& 
BU HAFTA 

3 FiLiM BIRDEI 
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