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. 1 . .. ın· deki el kovma * ...&.. 
iaşe madde erı uzer • • • 1 h • w---

kararmm kaldırılması ba~k~mscler ta- , Kıres 1-t&Va şe rı Kızılo~·d ] • 
rafından yanlış anla!?ılrna a ır. er ı & u er .erı 

y· . k addelcrinin satı~ının s . d d •• • ( 
best'~ı::ıafması alabildij!lne fiyatıa:n e un ış2a Donda Alman 
:vük itil . e aöz yumulması dem k 
d •. ,... u··ki·mden kaldın an e o. . se mesın i' 1 1 k yma d•ıd~ 
e:tı nll'. l! ' h .. e 1 ı h 1 k 1 dır M"ıt• Korunma knnunu u- at • J • 

~~ic~ncar.idir~ ~e bu hiikümlerin iac-c -+- ai~ına $tltuı 
nıa~de)erine taalluk eden kıc;ım~arınmc • • ğ mec * 
fathiki s<ın kararname ile beledıyeler Don nehrının aşa 1 • • -- --
urilmistir. rasında Ruslar heziıne· Bır Alman alayı b~zgu. 

Tahdidatm kaldırılmasından bekJ~n.cn iti t Jdı. na Uğratııldl bir küp-..' 
favda fivatlann makul bir had dahıllll- te ulira 1 - • ' .-u 
d~ alım 'satımını temin etmek ,.e bra Berlin, 31 (A.A) - Alman tebliği: geçildi.. 
bor.;n fıtAliyctJerini darhc1emf'k, yok ey- Alman, Romen ve Slov k kıtalım "'1oskova, 3 f (AA) - Cepheden 

Don nehrinin aşnğı mecrasını 2 S O kilo- Tas ajansına gelen bir telgrafa göre ha-
lemektir. .. . 'f h b · k 

S • d. bclcdh·elcrc çok mtüıım vazı e- metrelik bir cep c oyunca gcçmış ve va uvvetleriyle desteklenen büyük Rus 
" ım ı İ d 1 • . b h ~ ler terettii!) ediyor. acıe mad e ennın düşmanı burada tam ir ezimete ugrat- kıtalan Don havzasında Alman müdafaa 

fiyatlanDl. temizliğini eı::a.:en lrontrol et- mıştır. öncü mürezelerimiz bir çok nok- hatlarına taarruz etmiştir. Kızıl ordu is
~ek me,,kiinde bulunan belediveler, hu talarda düşman hatlarını geri<le bnak - tihkam erleri. Alman müdafaa hatlarına 
dera milli kol'tlllma kanunu :ıınlMıiyetle- rak kaçan Ruslaın ricat hattını keamif girerek diişmana ağır gaipler verdiri
rivle de techiz edilmis ve ihtik8rJa mil- bulunmaktadır. yorlar. Bu kesimde harp bütün tiddetile 
~dele vazifeı;ini de Üzerlerine alrnıslP.1'- Bu sabahtanberi ehemmiyetli bir de- devam ediyor. 
clır. Cok müsbet ve verimli netircle.-r ıs- miryolu kavuşağı olan Kavusk için harp re:" ... " C! ... ı.;ı ... ? c:mtnn " ""' 
tiJL.,aline mtioınlt bulunan bı~.serbe_c;tı ha· ediliyor. Ordularımız Kireskayayı işgal 
vasıru iyi kullanmak mevkitndeyız. etmişlerdir. Kollarımız düşman kollan-

Yani kannatkar olmak, fazln ka7n11<' nı dağıtmaktadır. 
hırsına kapılmamalt )a7ımdır. Maale<;ef Büyük Donda Alman ve Romen lu
kula!hmıza Jelen bir iki hadic;e d.nlı.:.ı talan düşmanı geriye atmışhr. Kuşah
şimdiden bazı kimselerin fırsattan ısh- lan diiırman kuvvetlerinin bütün çıkıt 
fade yoluna saptitdarını anlatmn!~adır. teşebbüsleri neticesiz kalmıştır. 
Mecıe1a zevtinyai?"rılar ticıtret vekıhndcn Alman savaş tayyareleri Don havza
fiyaflara ;am tıı.lclıinde bnlunmn~lardır. sında yapılan muharebelere iştirak ede-

1~39 senesinde 34 - 35 kunısa ~-attl~?' rek kıymetli yardımlarda bulunmuıılar· 
zeytiıwa!tlnrm1n bnı.tlinhli livatı yuz k.u- dır. 

· t • d b lunclut:ıım11z ıs- kl · 
SU'r k11r11ctur. rm e U • •• •• Rijer bölgesinde bolşevi . erı_n .. ~~ 
tihsal vılın1n mAllan olan hn<!lmt.u stok- tıklan karşı hücumlann hepsı puskurtul
lar mUstabdllerden 66 - 70 kuntca s~tırı müt ve burada 40 tankla bir başka nok
alınmıcıtır. Mevsimi!\ bac;lnnndn İmnrd~ tada 62 Rus tankı tahrip edilmiştir. 
en ivi Ayvalık :ıvaJ:'lnn seksen beş knnı· Bolşeviklerin Neva körfezin.i. geçmek 
şa Perakende olarak !"atılıyordtt. Sonra için yaptıkları taarruzda 7 gemı batınl
ııe old•ı hilmhronız? Bir sne'lriilisyon • . . _.. fi nt mı~tır. 
ıtayrctiyle ve hem"n hir av 1rın·H? ıy - --------------
far viiz ku~un füfüne rıkahldı. . 

v;ldırım siirativle yiikcelen fıyat
lar kal'<;lsınd::\ hi;kfünet el lı:o;'tlla kara-
rını vererek fh·at fec;hit eyledı. . 
Zevtinvağ ~koltec;İ r.okt.an mlista'h~~

lirı elindPn cıkmı<ı olm~sına raıı-men lıu
kihnet vine b11 mevZl'da fürcarfan za
rara .. nkmarnak kin P1 koyma ka,.:Jnno 
tekf'ddiim eden !-=Pekiitfic;vNt fh•atlann~ 
emri,·aki olarak 1rnhı•I cv1edi. nu. ('o. 
irı .. a'b h~n·Plı-eti demek ki hır7.ı tacırlerJ
lnİ?: hAlA ,_A t't" ,.,(>rmh•crek fiyatlara zam . :l a Kil . ,._ 

i<!l ... ı.;""" 'hı•1un:ıhilivorlar. 
l''föstnhsiMcn '·ctmi<ı kurusa ahnmı~. 

'c hınriin ,;i'l ldicı"fır lnıntc:n sat•ln,ac:1'!:ı 
»>Ucnade c

0

diimicı hir mnlın fü;erin,lc ha
la fiyat 7.ıımrnı talcNnde hulnnT"'lak ne 
hak. nf' :ul:-ılet. ne de inc;af mcflınmlnn 
ile f,,1if edileme"!. . k e 

'Rum•n hiriıclk manası vardır · Ço ~ 
d:ıh:t cok knzanmnk hn·c;ıdır. 7.:Jm ta e
hiıı rfc ~"knl c:\V11abilecck hi<: bir sebep 
ileri tjiriilernez." 

1 V:-:"'nn hıırire ihr:ıcma miicn:ıde. 0 un
n•:ı !°''"''ta<tır. l\'J"mfoıcct clı-1.Hinıl"~n stol<-
ln · • l .. t·· -"c•hr B•t r •htıvarımrzın co c t'" unn · :· 
.,. ft · • ··•·· •• "cııo cffirer"k "'ctr ıır f•Ynt t"n"7~:111•nn ı • ' 
tı. ·ıı · ' " am ictiyt>n lf>-°'l"!' erit•r. Dtınn raı.tmcn z · . . 
lin h:ır"''"flerinin manasını nnfomak bı-

BERL !Nlrn SESi 
---*---

111 g i I; zı er Alman 
halkını bom
balıyacak mı? 

---+---
Berfin : Bunun hesabını 

Harristen soracağız, 
diyor .. 
-*-

Berlin, 31 (AA) - D. N. B. ajan,,ı 
bıldiriyor: 

Alman sivil halkının bunda~ sonra ar-

t bir şiddetle bombalanacagı hak.kın-
an ı· · • h ciaki Harris'.n nutku Ber ın s.ıyast ma. -

f.llerinde bir senet ittihaz edılmektedır. 
Bu harekE>t silaha karşı silahla ~uk.:i

bele edemiyeceğini anl<ımış olan Ingıl
. bu vasltalarla harb: kazanmak 

terenın · ·ıd 'b 
d. • · delilrlir Açıkça katı en 1 ::ı.-iste ıgıne · . 

t l bu teşebbüsün hesabının ıste-

~ 

iki ,Alman neferi Ruıı katlan önii.nde 

Stalin 
---+---

KlllLORDUY ~ SON 
EMRiNi VERDi 
---+---

ı Ar tık bir adım 
bile 2'erilemek 

yok" 
-+-

Rus l'rtd!ısu l~ter '.'"e~de 

Denizli kooperatifi dün açıldı 

Ticaret vekili Denizlide 
mühim bir nutuk söyledi 

Tü.rk milletinin kararı 
uBiz aç kalsak bile Türk ordusunu besleyip kav· 
vetll bulundurmak kar arı önünde hiç birimi· 

zin teredd iidü yoktur .. » 
Denizli, 31 (Hususi) - Ticaret vekiH 

Dr. Behçet Uz beraberinde vali ve bele
diye reisi olduğu halde dün Aydınd3Jl 
ayrılmışlardır. Vekil Köşkte halkla gö
rüşmüş ve Nazillide Halkevindeki top
lantıda pamuk müstahsiller!yle görüşe
rek kazanın acil ekmek ihtiyaclan etra
fında tedbirler alınacağını bildirmiştir. 

Ticaret vekili Sarayköyde halk tara
fından karşılarunış ve Tanın satış koo
peratüinde Sarayköylüler ve halk ile te-

mas ebnişler ve b~lhassa pamuk müs
tahsilleri su işlerinin temini.ni rica et-
miştir. Müstahsil bükümetin son karan 
baklandaki büyük memnuniyeti izhar 
ebniş ve bükümete ait yüzde 25 hubu
bat hissesinin sevinçle verildiğini bildir-
miş ve derin saygı ve memnun;yetlen
r.in Miııt Ş~ cilmhurreisi İsmet İnönii
ye tebliğini rica etmiştir. 

(Sonu Sahife%, Sütun 1 de) 

R~lt>rlive 

fiatları 

hu~iinden itibaren piyasada 
mürakabe ve kootrola başladı 

Borsada bakla Üzerine 
yapılan alivre satış

lar belediyece menedildi 
İaşe müdürlüğünün demirbaş eşyala

n ile bütün muamele!! evrakı dün iaşe 
müdi.irü tarafından belediyeden ayrıla11 
bir heyete devir ve teslim edilmiş ve 
bır zabıt varakası tanzim edilmiştir. 

18926 muameleli evrakla mayi mah
ruk, çimento, inşaat çivisi, kundura çi
visi ve kanaviçe dosyalan, 102 fırıncıya 
ait defterler, 19393 ekmek karnesi ile 
5908 muvakkat karne belediyeye devre
dilen muameleler arasındadır. 

Belediye bugünden itibaren bütün ia
$e işlerini idare etmeğe başlamış bulun
maktadır. Belediye reisimiz B. Reşat 
Leblebicioğlt: dün öğleden sonra müste
miren iaşe işleriyle meşgul olmuş, çal~
maların işleme tarzını tayin etmiş, alA
kadarlara icap eden direktifleri vermiı· 
tir. 
İLK F AAL1YEr 
Diln borsada bakJa mahsulil üzerinde 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

•}•a-a••- - ıa:ı ......... _ -·-·~· 

1 
Amerika 

ıgıs delıf başardarını 
yapacalı lıudrenedJr 

Barselon, 31 (A.A) - Amerika 
hükümeti büyük elçisi mister Hey 
demiştir ki: 
•İngiliz adalarma ve Avustralyaya 

yolda babnadan ve diğer tehlikele
re uğramadan bUyük Amerikan 
kuvvetlerinin gelmesi gösteriyor ki 
Amerika 1917 /18 deki başarılannı 
yapmak kudretindedir. 
Londra 31 (A.A)-İngiltereye Ka

nadadan bUyük takviye kuvvetleri 
ve hava birlikleri gelmiştir. Bu kuv
vetler Atlantikten hiç bir Arızaya 
uğramaksızın geçmştir. 

·~·----...-...-..~ -·- - --... ·--· -·--·--·•'0 

İran Şehi1L§a1ı.ı 

IRGNOA DURUM 
---*---,, s·· h I" u ey ı ,, 

kabinesi is
tifa etti 

-*Şeflfnfall : uMllletlm el 
ele vererelı bacın yar. 
dan etmeHdlPn dlyoP 

Tahran, 31 (AA) - İran başvekili 
Süheyli. kabine azasından bir kaç kiş.i· 
nin çekilmesi üzerine hlikümetin istifa
sını pa.rldmentoya bildirmiştir. Yeni ka
bine kuruluncaya kadar hükürnet faali
yetine devam edecektir. İstifa tamamen 
dahill meselelere aittir. 

* İran kabinesinden daha evvel ayrılan 
(Sonu Sahife 3, Sütun Z de) 

sor: ASKERi v AZİYETE BİR BAKIŞ 

Almanların Kafkas geçidi .. 
ni kolayca aşmaSı imkansız 
Sovyet baş komutanlıüının gerilerde mü· Sigara tipleri JaafıJıında 

~ yeni tedlJirleP alındı.. 
dafaa·tedbirleri aldıO-ı muhakkak savılıyor -*-

M aruk halind Ankara, 31 (Yeni Asır) - Yirmilik 
Alman birlikleri, Radyo gazetesine l:ğe nilfuz ettikleri ve P e çe- paket halinde çıkarıl s kl Do . 

göre, Kafkaslar sahasında süratli ilerle- kilen Rus teşekküllerin~ ge~ilerine ge- garasından onluk :;: tler d J::j• 
r.-ıelerine devam ed:yorlar. Bugiink· ü Al- çerek bir çoklarının gerı çekilme yolla- -'- 12 5 k p e er e ç a-

k ·kl · k d dili. rc;l.11;. ve · urus satılması subay si-man resmi tebliğinde Alman - Rumen rını esti en ay e yor. J y · h ' 
ve Slovak birliklerinin 250 kilometrelik Rostofu geçen Alınan birlikleri demir g~ arının enıce armanından ve Ye-
geniş bir cephede ileri hareketlerine de- yolu boyunca cenuba doğru ilerlemekte- nı~~ kalın:ğın~a ya~arak 20 kuruşa 
vam ederek 180 kilometre kadar derin- (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) sa 

1 ması arar aştın ıştır. 

~~~~ ~~~"!'OOGCae<OI 
ONDAKİ ............. 

hl7 !!l.ktiir.. .. h' 
"ine Jrnher alclı!hJ111Za ı?Ör~ J"('smı 1~ 

daircve dc,.J,.t fh•atfarı frı~erınden ya., 
ıntm~:rı tc'clif eden hir tadr, el. k<'71m~ 
kal'Sln knldınlınca tektifini eerı a~m1~ 
\re hı1 dcfa vüz virmi kiisur kunt~ ıste
lrlistil' • · • 

Ru .'1bi bereketler devfot tedbirlerhıı 
İsfünıara kn1lmmktan h:ıc;Jrn m:ınava :c
lcmez. Runl:ıra kıırsı hemen ~irldet ~os
teril.,,eJMir. Af<'cıi oldt•~ı yet"dc hnd1r
btı:ılıdl?'. Mevct•du az, istilt<:al ma~rnfları 
Yiiksek ''e taı•in t>hwnan fhratl:ırı nnrmn
li'l alhnff:ı bulundul'.rım<tım dolnyı ~iva· 
Sıtdan kaJ'km•s ve sakfanmı<ı mat!'1"1er 
idn ntiiııait hir fh·at fr.,inl i:c;fencl1ilir .. 
1'iiteknn nirine VA7İyPli bövle olr.ınc-tor. 
}(ara borsa yoluvle · yfrı yinni. yfü kırk 
Jruı.u~ sahl~n pirinç bugfin Rfl - 100 ktt-

re o an 1 b·ı· Günün 
v· d n Harris emin o a ı ır. 

necegın e H iste'l 
birinde bu kat:llerin hesabı arr 
sorulacaktır. 

Londra, 31 (AA) - Hava nazırlığı-
nın tebliği : . t 

.. an tayyareleri cuma gecesı n-
. Duşm. nup ve doğu sahi1lerinden 

öJ~:.nceye lır.daf' 
dövt~şıı;celitlr .. 

Moskova, 31 (A.A) - Kızıl Yıldız ga
zet "Sinin ba'> y~zısmda •Arlık bir adım 
geri yok..• Milli müdafaa komiser . ve 
şefimiz Sta1in:n emri işte bundan ı~a
rettir .. Memleketimizin uğradığı istıl.l 
tehlikesi ka~sında en büyük emir bu
dur .. • demektedir. 

Londra, 31 (A.A) - Deyli ekspres 

Dört Amerikan ge· 
nerali logi ltereye 

geldi -·-Lcmdra, 31 (A.A) - BGyQk Britaııya.. 
gılteıenın ce v ffak olmuştur. 
içerilere ge~ege muva . 

. ..1 .. de oJmıyan ve en zıyade 
Genış 0 çu vrcsine tevc:h 

Midlandın batı cenup çe 

h .. l rda hac;ar, yaralı 'e 
ecliJen bu ucum a . d". .. ül 

9 dü an tayyaresı uşur • 
ölü vardır. şm 

müştür. . 

31 (A.A) _Dün gece İngıl-
Londra: d 8 Alman bombardıma:ı 

t e üıcrın e ak Fr er . .. ··1 .. tür Bir uç ta an-
uca v di.i:?unı muş. . . 

basmakalesinde diyor ki: 
cRus orduları ölünccve kadar dö~~: 

mek emrini almıştır. Stalinin i5tedıgı 
askerlerin ölUmü deitildir; yalnız kud
retli bir kumanr:ıa.n elinde var kuvveti~ 
dövi.icımckfrr. Mareşal Timocenkonun 
asıl kuvvetlerinin ve motörlU kıtalariy_l_e 
hava kuvvetlerinin nerede old\1$1 mu: 
hiın bir mı>"ı>le teskil etmektedir. Yenı 

ü Zde 

daki Amerikan kuvvetleri arasında dört 
önemli Amerikan generaliniıı de bulun
duğuın.m ifşa edilmesi İng!lteredekl 
Amerikan kuvvetleıinbı bGyQk).GIOAil 
g&tennlştlr. 

Her iki tarafm bava kırnetlerl. ı.,. 
zırlanan m~rek bir lltı'atejl plAmna 
ır5re çahpcül•rdır. 
~~~ ~~~~CIO:''=C~ 



SAHİFE Z 

Lenizli kcoperatifi di:.n açıldı 
. (83~1arah 1 inci Sahifede) 

DENİZLİDE • 
J!undan sonra yoluna devam ederek: 

keıd.i. intihap daires!ne vasıl olan Tica
ret vekili Dr. Behçet Uz belediye ve 
Parli erkfuu tarafından karşılanmış ve 
14 dokuma mUessesesinden mUr~kkep 
ıırubu Anadolu dokumacılar kUçUk sa
nat kooperatifinin açılma töreninde bu
lunmu<tur. 

'!ıcaret vekili Dr. Behçet Uz burada 
bir nutuk irat etmiştir. 

:Sundt>~n .sonra şerefine verilen akı=:a':ll 
ye-~inde bulunmuştur. Vekil sabah
leyin Tava", Acıpayama gitmiş ve ha"
man yerlerinde halkla temas etmiştir. 

TİCARET VEKİLİNİN NUTKU 
D~nizli, 31 (Yeni A'lr muhabirinden l 

T'c•ret vekili doktor Behçet Uz koopo
ratil birliğinin açılma töreninde söyledi
~ 1l11tkıın miihim nı:ırraları aynen şu

dır: 

hamlenin bittiği zannına kapıldığım:z 
gün inhitat başlar. Hamlesiz b'r millet, 
kansız bir vücut gibidir, kolay yıkılır .. 
C'Umhuriyet hükümeti böyle bir hataya 
asla düsmiyecektir. Yeni hükü:netiıruz 
Sarnçoğlu hükümeti ;~te bu iman ile ve 
sizden aldıi"(ı güvenle memleketinin ih
tiyaçları Uzerinde duracak, Türk mille
tini refaha kavuşturnıası icin EPreke'1 
\'ollarda acele ve bi1htı $c:a dünva hercü~ 
merç içinde iken Tiirk milletinin mu
kc.ddes haklarını dünya vaziyetindeki 
r.v.zik: ve ehemmiyetli dHrumu dainı .ı 
r.özönünde bulundurar:ık muha'fl'l'.fl ede· 
bilmek ic;in Türk ordusunu her =htima
le cevap verc"bilecek cok Ustlin kudrel 
ve krıbi1iye+te tutacaktır. 

ORDU H~~R SEYİN ÜSTÜNDE 
•Arkach1~l~r. hepiniz de bilivorcunuz 

ki bası sıkılan]arınız o!du. mi1h~t haya
tında öyle sıkıntıların ehemmi~1eti yolc 
tur. Elverir ki milletin bünye.::i S3~lam 
:'.'l}sun .. Baıı kötü ruhlular rıl:abilir ve 

•Aziz arkadaşlar; 
•Muhterem hemsehrilerim, Saracoğ1u rnemlckefn güzel le!·biyesini i stismar 

et'llck isti .. en1er olabilir. Fakat onlar bükümetinin aldığı kararların tatbikat 
ve neticelerini memleketin i•tihsal ıaha- bilsinler ki Tiirk mill':"'ti k.:ndilerine 
}armda yer, yer gezerek VI! başka ihtiyaç- asla tahammlil etrniyecektir. Geçicı 
larwuzı öğrenm~k maksadi1e siz yurtta:ş- olan sıkıntılarınızın .sebepleri R'.7.lPrc-? 

~ö··ülmiyen ve bilinmiyen <:eyler de
larımla yakından tema• etmek Uze~e 
burada bulunuyorum. Az zamanda vur· 3Jldir. Büyiik bir orclııvu daima ayak
dun geniş bir sahasında dola<llm .. Halk- ta tutmak. aç kalsak bile o büvük or
la, :YÜZ binlerce yurtta•lanmla yakın te- duyu beslemek ve teçhiz etmek gibı 
ma•lar yaptım. Burada da c<>k yükselt mruırafian edebiJ.,,ok kin b1t or<luyu 

te h .. 1 · · ·· d..... f · 6 her zamandan daha ku,Tetl· bul11ndur
za ur erını gor ugum sa •evgı "· ı k "f "d" k" b" ı . b i d ı • ık 

BBVCI ve hilkümPtP ~ven h.Pni tc-hviç ma va7.1 esı ır -ı. 17. erı ~ ~ .~ ..:nr ı. -
tt! 1ara •evketmoktedır. Fedakar T1Lrk m:l-

• JıİtLL1 BİRLİK · Jetinin bunda hic bir t~reddüdU yoktur. 
•Yurdun bu geçtiğim geniş ve feyizli GöMiyorsunuz ki_ dii:'yan~n ~t'"'iink!i 

tıopraklannda yUkselen tek ve kudretli acıklı ve mahrumıyeth vazıyet:ne ra~
~ etrafında toplanan haşmetli b;r men bizde ver ver vük<ek is hamleleri 
ıni111 birliğin ifade"idir. Ankara ve Balı- vardır. 
lı:""irden ba•lıyarak Manisa. İzmir, Ay- DAHA İYİYE DO(;RU 
clın Te c!varlan ayni canlılıkla bu "3mi- Her şeye rağmen daha ıyıye doğru 
mt tezahUrler içindp çalkanıyor. yüriivoruz, daha çok çalısıyor. daha tu-

Meziyetli bir milletin bu kudretli •r- tumlu bir millet oluyoruz. İ~te bu~ü" 
ııi:ni buradan bUtUn yurtta"larıma ilaı:ı açtığımız bu iktisadi mUes.<ese de cüm
etmek zevk ve saadetini bwettiğiniz huriyetin diğer bir çok favdalı eserler: 
lcin sizlere şükran1anmı sunmak i,-t.,_ ara~1rida :ver nlacaklarrlan birisi olaca!<:
rim .. Cümhuriyet hükümetinin, TUrk tır. Denizli ve Ege ve hatta bütün mem
ınilletinin azim ve kiyasetinden kudret leke! bunun fevizli neticelerinden fay. 
aldıkca yapamıyacağı hiç bir iı; olmad;ilt dalanacaktır. Birlföm'z sizlere ve Tür1< 
kanaatindeyim .. İeim'zde sizler~ hizmet milletine uğurlu olrnn .. • 
için hudutsuz bir is sevgisi ve vazife a~- Ticaret vekilimiz Deni,Jiden ayrıl:nı:;· 
le Tardır. Milletimizin tam ve kftmil bir tır. 
!limanına ma7.har büyUk ve ktıdretli ~e
tmiz İsmet İnijnünün etrafında huilutıa 
kanını döken bir nefer gibi bu milletin 
hizmetine bac:n nefis etmeği canımız pa· 
ha:c:ına da t"lsa azmetmiş insanlarız .. Bu 
itibarla sizin arzularınız ve ic::tc>kleriniı 
ber zaman iyi bir şekilde ifa edilmi, ola
cakllr. Bunu intihap dairem olan De
nizliden bUtUn memlekete arzetmiş ol
makla der:n bir saadet duymaktayım. 
bic e:il.pheg;izdi:r ki devlet adamları i.c:ı gö
r!lrken her hangi bir program hazırlal"
ken halkın sevgisini ve güvenini göz 
öniincie tutarlar. 

HükUmetinizin bUyUk mazharivatl 
çok genis bir bölııede yapllğım tetkikl~r
de ızördültiim gibi bu güvenin tam ve 
mutlak olma•ındadır. Böyle bir güvene 
mazhar olan hükümctin ~imdiye kanar 
aldıi!ı kararlar nasıl umumun tasvibini 
kazanmış i•e bundan sonra alınacak her 
karar da daimi surette sizlerin lehine 
olacaktır. Daima hayırlı olacaktır ve 
'daima bu memleketin ~aadet ve c:elame
ti kln alınacaktır. 

---- ---··-

J{arşıyakada Arabilcı sokak 118 savı1ı 
evde oturan ka!".ap AJ; DUzsoy, nıahk~
me karariyl~ ayn y~c:ırtrl:~ı karnı Stirey
ya Çctinelin evine giderek taarruz etmic: 
ve kasap b11··a~iyle üzerine yürüyerek . 

- •Seni öldüreceğim, ayrı ya~atmıya
ca~m .. • 

Dçmek sure-tiyle ölümle tehdit etnıi.1 
ve tutulmuc:;tur .. ---"'----

• ADNANOKT.AY 
İzmir emniyet funirliğ:ne tayin edilen 

B. Adnan Oktay gelerek v112ifesine baş
lamı~llr. B. Adnan Oktay İstnnbul em
niyet kadrosunda muvaffak olmuş bir 
emniyet funiridir. İzmirdeki vazifesind~ 
de muvaffakıyet d'leriz. 

----- -----
RUSLBRl GORE 

(Hnştıırab 1 ınci Sahi!ede) 

Düşman Kireskayanın 
~iddetli bir muharebeye 

TÜRK MİLLETİNİN SAADETİ D~man muharebe hattına 

doğusunda 
giri~rni,tir. 

taze kuvvet-
•Bütün dünya mi1yonlarca inc::anı ('ar- ler getirmiştir. 

plsllrarak en ızenç evlatlanmn kanını Moskova, 31 (A.A) - Tas bildiri-
döker ve büyük bir boğusma ic;:-inde ıstı· yor: 
J:ap cekerken bu millet ne memıt bir Aşağı Donda bir köpTÜ batunın zaph 
mill11ttir ki sevdiği ve iman ettiği bir ~ef için yapılan muharebede bir 1-\lrn:-.n ala
tarafından sevk ve idare edilmek baht1- yı tamamen bozguna uğaratılmı~! 1 r. Bir 
yarlı?ıına mazhardır. Biitün millet g;bi Rus taburu düşmanın kurduğu köprü
siz de İnönilnil yakından tanır51nız. ara- den geçmi,. büyük tahribat yapmış ve 
n:zda sık, sık dolnc::an, terli ellerinizi sı- bir miktar e~ir almı.,tır. 
kan, sizi dertli görünCP gÖ7.leri nemlene- Londra, 31 (A.A) - l\fo•kova rad-
rek sizden fazla dertle•en. uyku ve hu- yosu bu sabahki neşriyatında diyor ki: 
zuru kacan büyük şefe sizlerin de gÖ'3· Donun ıağ kısmında açık yt":rlerde 
terdi;;.ini-ı bu sevg'.yi anettiğim zaman tiddetli muharebe olmaktadır. Topçu 
sa:lffeti daha cok artacaktır. faaliyeti devam ediyor. Kilit noktası 

Ciinkü onun icin bu memleketin saa- halinde olan bir mevkide Almanlar sa.· 
Öetinden ve bu milletin refahından. >İl· hile yaklaşm'k için büyük gayretler sar
lerin rahat ve huzurunuzu temenniden fedi}"orlar. l\fokabil hareketlerim:z çok 
ba•1ca hiç bir emeli yoktur. ka~lı olmu,tur. 

Kızıl Yıldız gazetesi diyor ki: cKires
YENİ HAMLELER kayanın cenup batısında dü,man bir ta
•Türk~ye cümhuriyetinin yaptığı bü- arruza k3ılkı,m1,tır. Burada çok şiddetli 

yük hamleler henüz bitmemistir ve bit· j muharebe oluyor. Almanlar hJ.rbe yeni 
mivecektir de .. CünkU hamle hitti?'ri gfin. tank. ve piyade kuvvetleri sokmaktadır.> 

<:---

l_i_su_v_u_K_fl_~IK_' A_Y_E __ i __ ! 
- --~- -- - • 

ider He gar!! c.n n ~leden: F ~. Ben!coğJu 
·- 14 ••• 

- Hü~o dö Kreısi. dedi, sen ve ar
kadııı~ın Dik, af ve himaye fermanlarını 
alınız, memleketinize gidiniz. Size ver
diğim vazife bu hain Edmond Akuru 
diri veya ölü olarak bana teslim etmek
tir. Haydi, Allah muvaffakiyetler ver· 
sin .. 

-5-
Hügo ve Dikin Londra yolunu tut· 

tukları giin, öi(loye doğru, Sir Can Kla
verin~. Per Andr~ye müracaat ederek 
kızı Evanın kendisine verilmesini lite
di. Per Andre bu teklifi reddetti. Sir 
Con Klavering, kızını cebren alacağını 
söyleyince, F.r Andre, kiliseye karşı 
böyle bir hareke•~ c•.,,aret ederse kendi
sini aforoz edect.)nl bildirdi. 

Pap~sın bı.. kati red cevabı üzerine 
s· r ,.. 't~ ve ada· ıl'!!rı cr·kll ... p pH'11eğe 
m<'"OOUr ı..Jdı!ar. 

A9!1i ~niln akşaııu cıa, ::;ıx E<iuı.,na 

Akur papas Nikolaya baş vurdu ve : 
- Manastırı basmak hususunda bize 

müsaadenizi rica ederim, dedi 
Fakat papas Nikola : 
- tmkanı yok! cevabını verdi, kilise, 

bir birliktir, birine taarr\17. hepsine de 
taarruz demektir! 

- Şu halde ... Ne yapmak 11\zım?. 
- Benim bir fikrim var : Siz Lcındra-

ya gittiğinizi ilan edersiniz, Sir Con 
Klavering te birdenbire ağır hastalan
dığını haher v~rir, bunun üzerine Eva 
gizlendiip. yerden evine gelmeğe mec-
bur kalır! · 

Bu fikir Akura mUl5yim göründU ve 
böylece yaptılar : Sir Edmond Akurun 
Londraya kral tarafından davet edildi
ği ve Londraya gittiği ve Sir Conun da 
oğlunun katli üzerin~ birdenbire ağır 
hastalandığı ilfuı edildi. 

Sir F.clıııond Akur bu hususta Evaya 

YENf ASIR 

< 

J AıiJu.stos Crunırıf'f Psf 

Kazanç . ırsları 
alev enmeden 

---+---

Uzürr,ler 
sergide 

IZMIR SULARI HÜKÜMETÇE SATIN ALINIYOR 
Belediye:erJn süratle 
hnrelıe!e geçmeleri bir 
zaruret halindedir .. 

---·---
Psyo.asnı-eı aı:dması bir 
haç hafta geci~ecelıtir 

Satışa ırezun kılınacak 
murahhaslar seçiliyor 

HAKKIOCAKoCLU 

(8aştarah 1 inci Sahifede) 

ruş arasında bakkallarda satılmaktadır. 
Yann istih"3l mıntakalarından külliye!li 
pirinç gelinee fiyallnnn daha dn düşme·· 
si beklenebilir. 

Şehrimzideki alakadarlara gelen ma
IUmata göre dün Urla ve Kemalpaşa 
mıntak'llannda ilk çekirdeksiz uzum 
.mahsulü l'IPrgilcri başlamıştır. Ayni su
re-tle Manhıa ve Alaşchirde de bu hafta 
i.iziimler ~,.rgiye konulmuştur. 

Su şirlıeti hissedarlar heyeti fevlıaltide toplan• 
tıya çağırılmıştır .. 

Amma zeytinyai! irin böyle bir müta
laa 2,la mevcut değildir. 

Iliikümetin pek yerinde olan serbef'~i 
knrarıru tatbikat sahasında ,ı,, muvaffak 
kılmak icin belediyelerin çok aeele ha
rekete geçmeleri la•ınıdır. Her ne kadar bu h.,._fta ba~ında Mani

S.ı\ borsa~ır:da bir rn:ıh5ul üzÜm getiril
n1i§ ise de bunun üzüm piya•asiyle al5.
ka~ı yoktur ve münferit bir vakadır. 

Üziim piy<ısneının ancak AğustO!':UD 
20 '!İnd~n '.'Sonra ac:ılma:ı:ıına intizar edile
b!lir. But'dan evvel ilk kuru iizüm mah
'\tıllinün lzmire gelmesi mümkiin ise de 
piyp.~"lnın a~ılması içiıı. fzmlrde 6/7 bin 
ruv:\1 üzi.imün toplanma!ına fnlizar edi
lee,..ktir. 

incir mahsulü bir az gecik:t":c~ktir ve 
"'öyl~rldif.ine nazar<ln ancak eylül ayı 
iptida~ında incir piya~asının açılma,ı 
mi.imkündür, Dün de Aychn mıntak.asın
d~n lzrnire b..,J miktarda turfanda yaş 
incir gelmiştir. ----·-----Bu akşam 

---·---
0 EN l Z GEZIHTISI VAR 

Su §İrketine ait olan İzmir ıehxi su im
tiyazı ile bu firkete ait bütün su tesisle
rinin ve sair haltlarının hültümetçe aahn 
alınması hük.ümetçe tensip edilerek ıir
ketin izmirdeki müdürlüğüne lüzumlu 
tebligat yapılmıştır. Nafia veltilliğ~ Na
fia müesseseleri komiserliği yolu ile fir
kete yaphğı nihai tebligatta heman hü
kümetle mübayaa müzakerelerinde bu
lunacak aa1ahiyette murahhasların seçil
me<ıini ie:tmeiştir. 

Su şirketi, selB.hiyetli murahhaslann 
Belçikada bulunduğunu, harp hali dola
yı!!iyle sahn alma müzakerelerinin harp 
sonuna tehirini istemekte idi. Milli bir 
meselede böyle bir uzamaya rıza göster
miyen Nafia vekilliğimiz. his9eda.rların 
fevkalade bir toplantıya çağrılarak ıa
lRhi,·etli murahhaalann tayinini jstemiş
tir. Bu yeni vaziyet üzerine su şirketi 
hissedarlar heyeti 31 Ağustos 942 tari
hine ratlay.an pazarte&i günü aaat 15 te 
frviı:alade toplantıya davet edilmitla
dit. 

Bt>J('diye bu~ünden Birinci Karantina halk partisi tarafın 
dan bu ak,am gayet eğlenceli bir deniz 
,.•zintisi tertip edilmiştir. Saat (21) de fiatları 
P.t!saport iskt-lesinden kalkacak olan va· 

mürakabe 

(Baştarnh 1 inci Sahifede) 

pur sıra ile Alsancak Karsıyaka, Konak. 
ve Cöztepe jşkelelerine uğrayacak ge- ı 
zintiye i~tirak etmek istiyenleri alacak 
fnc'raltın~ gidecektir. alivre satışlar yapıldığı belediyece ha-

lncirnltı plai. gazinosunda sabaha ka-ı her ahn~ıştır. Bcled.i.l:'.C dakika kaybe~
dar muhtdif eglenceler hazırlanmıştır. meden, fıyat tereffuune sebep teşkil 
Avdet için vapur gece yarı~nndan sonra 1 edecek olan alivre satı~larına m5.n.i. 
birde ve dört~c iki sefer yapacaktır. clunmasıru, bu suretle bakla ve diğer 

-----
'!?fA "" • CCCUI.1'.!l'~ARA 
ll:!A.~UZ S l~ER 

Fakir çocuklara ve hastalara p:ı.rasız 
!lleker tevzii için sıhhat müdürlü~ündc 
hazırlıklara ba.•bnmıştır. Ne mikdarlar
da şeker daiittılacağı hakkında henüz 
sıhhat vekaletinden beklenilen talimat 

hububat maddeleri üzerine kimlerin 
al:vre satı~ yaptıklarını, alivre fiyatları
nı, alıcı ve satıcıların isimlerini borsa 
re!-;liğinden istemiştir. 

Borsa reisi B. Cevdet Alanyalı, Tica
ret vekilimizôn de i~aret eylemiş olduğu 
direktife uygun olan bu talep üzerine 
hemen tetkikata başlamıştır. Borsa reı
si tüccarlardan hububat üzerine alivre 

c-~ed: ğ"indcn :,eker tevz.ilnln 
ayı sonlarına doğru yCJpıJacağı 
maktadır . 

a~u..~1')ş satı:ı:; ar ya ı1mama~1nı ttlccarlardan ve 
anlaşıl- l:omisyonculardan istemistir. Hububat 

üzerine al'vre satış yapanların vaziyet
leri belediye daimi enr-ümenindc hemen 
1€tkik edilerek icap edenler milli ko-

-----t!ll-----
8/;LGıı;; YF'L r:!N 
~ıtRtNC!LtKl..ERİ 
Bölge yelken teşv'k mUsabakaları ni

ayet bulmuştur. Önümiizdeki pazar 
~iiniinden itibaren bölge yelken birinci
likleri mü~abaka1arına başlan:ı.c:ıktır. 

Ya.'"lşlara saat 15 te baslanc:ık ve bü
•un kulüpler iştirak edecektir. 

----m-----
C~X Ç!lCı:Jr!LU 
AnaltU'a miilıiifat geldi 

runma mahkemesine verileceklerdir. 
Belediye borsa satı<larmı yakından 

takip etmek üzere borsada daim1 memur 
bulunduracak ve hububat fiyatının sun! 
b:r surette yükseltilmesine katiyen ma
ni olacaktır. 
İHTİKAaLA MÜCADELE 
Belediyemiz, iki günden beri öğleden 

sonraları fırınlarda ekmek kalmadığını 
P,Örerek işi incelemiştir. Yapılan tetkik
lerde yakın kazalarda buğday istihsaline 
başlanma,ını mUteakip köylUnün kendı 
ekmeğini kendisin'n imal etmeğe başh
dığı ve ekmek kartlarını sehirde satı~a 
çıkardığı görU!mUştür. Filhakika bu su-

Belc;ikadan bu toplantıya iftirak ede
cek bir kaç hissedarın da bu tarihe ka
dar lzmire gelebilecekleri duyulmuştur. 
Toplantıda ilci murahhas seçilince bun
lar Ankaraya giderek ıu şirketi tesisle
rinin aatıf muameleıini imzalıyacaklar
dır. 

TESiSATIN KIYMETi 

lzmir •u fiketi tesisabnın krymeti, 
bir heyetçe tetkik ve tayin edilmiştir. T e
sisat tamamen yıpranmış ve kısmen kul
lanılamıyacak bir hale gelmiştir. Şirket, 
şehrin su ihtiyacını bütün genişliği ile te
min etmedikten başka tamir i~lerine de 
ehemmiyet vezrnemiş ve taahhütlerini 
ifa etmemiştir. 

Ayrıca, şirketin lzmir hal.landan ev
velce füzuli olarak tahsil ettiği ve borç
lu bulunduğu takriben 120,000 liralık 
bir para vardır ki bu lş adliyeye intikal 
eylemiştir. Şirketten tesisat satın alınır
ken şirketin borçları da göz önünde tu
tulacaktır. 

itibaren piyasada 
ve kontrola başladı 

retle bir şahısta 21, diğerinde de 6 kart 
belediye memurları tarafından dün tu
tulmuştur. Alakadarlar hemen milli ko
rururra mUddeiumumiliğine verilmişler
dir. 

KONTROL İSLERİ 
Belediye reisliğine yapılan müracaatlar
dan bazı tüccarların ve esnafın fiyat ve 
satış mevzulannı birbirine karı.ştırdıK
!an ve Ticaret vekaleti tebligatını yan
lış anladıkları net:cesine vanlmıştır. 

Hükümet her türlü satışları serbest 
bırakmı.~tır. Ayni suretle devletin ve 
fiyat mürakabe komisyonunun tesbit 
eylemiş olduğu fiyatlar da 11\ğvedilmiş
tir. 

Bu karar, fiyatların başı boş bırakıla
eağı manasına alınmamalıdır. Belediye, 
satışlarda ihtikar yapanlara göz yum3-
cak, 100 kuruşluk bir malın 180 kuruşa 
satılmasını tabii karşılıyacak bir vazi
yette değildir. Her türlü gıda maddele
riyle dilkkSn ve mağazalarda satılan bU
tün eşyalara etiket konulması mecburi
yeti vardır. Etiket bulunmıyan eşya ve 
yiyecek maddeleri satanlar adliyeye 
verilecek, ceza göreceklerdir. • 

Belediye memurları bugünden itiba
ren p'yasada tetkikat yaparak etiket fi
yatiyle toptan fiyat arasında bariz fark· 
!ar tesbit edt!cek olurlarsa alakdarlar 
hakkında hemen me.şhut suç zabıt vara
kası tutulacaktır. 

Her tUccarın, her satıcının milli ko
runma kanunu hUkUmlerini faaliyetine 
destek yapması ve ayarlaması lbımdır. 

Bunun için de ~·apılan harekPt gavd 
basittir: 

Evvelce et ve ekmek meV7ulanndn 
yapıldıitt gibi biitiin ia~e maddelrri hak
kında bir fiyat l' !esi vücı•do t'etintıPk
tir. 

Yiyecek maddelerinin m3haJli olan':\· 
rını, h~ri~ten gelenlerini ayırmak :,. 
tih'.""~1 masranan, ve ir.tih~al mınf.ak:ılrı· 
r•nrlaki fiyatlarla nnkil ücretleri ve ma· 
kul bir tar rnyı gi.iı i.lnünde tutıılrnnk 
suretiJle bir fiyat Jht~i ya;n1U1a1ı•l•r. 
Bellci fiyat tt\v"İ!llcrjnde hatnya dii iilc
bilir. Bu takdirde ali\kalılar heletliyrvc 
miiraraat)a bunla""ln da tashihini ialf'lJ 
ey!iy~bilirler. fddialarmm m°'netl•rini 
izah eyliyebilirler. 

Makul ve mantıki izahların dinlenil
mesi ic.-aplaıın1n yerine getirilme~i ga~·et 
tabiidir. 

Belediyeler mahalli hareketlerde el
bette daha isabetli kararlara varahilir· 
ler. Bundan dolayıdır ki ia'e t""kilatı· 
nın ba•armağa muvaffak olamadığı bu 
iş belediyelere tevdi olıınmn~tur. 

Fiyatlan yiik,eltmek hı,..Jarı alevlen
meden belediyelerin fülen harekete ı:«:
mcsine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde iş· 
!er bir ~ıkmaza siiriiklenir. Bcl"<l.iyele
rin bugünkü kadroları bu i~i bıt'-annrğ-a 
bilha"a kontrol vazifesini hakki)·le ifa· 
ya kfıfi gelemez. Bu hususta kendilerine 
devlet<e yardıma zanıret vnrdır. İa.e 
te~I:i!i\tmın kaMınlması devlete be.j kil· 
sur milyon lira tnıı;:amtf temin cylivccck
tir. Bunun bir kıC'mtnı iar.e tec-kilfıt•n1n 
yapamadığını yapPbileuk oı..., belediye
lere tah•Me teredrliit gösterilmemrlidir. 

Simdi isin ba~ındayız. Baslan!'°l<;ta ~t· 
in bir in•ibat ve kontrol tMis edilcme7.
"e bilfihorc tahadilü' edecek va:r.iyctlerc 
bir dU•en vermek dnha zor olur. Hattll 
belki de imkUnsı71tt""1r. 

Yeni kararlRrın tatbiki, hallnn, tüc
carın, e'.<illahn ve herkesin ~cvinç icinde 
bulundui!u şu j!iinlerde ve bu hava kin
de bir diizene koymak ta hem kolaylık 
ve hem de büyük menfaatimiz vardır. 

Bclcdiveler harekete gelmekte istieal 
göstermelid1rleT. 

HAKKIOCAKOGLV -----·----
BİR KADIN P.iR GENÇ 
KlZJ YARALADI 

E<ki sene1erde sıhhat müdürlüğüne 
müracaat ederek çok Mcuklu oldukları
nı tevsik edenlere hir defaya mahsu'J 
otuzar lira ikramive verilmek üzere sıh
hat vekaletinden dün 12690 lira tahsisat 
gelmiştir. 

----- -----
u:rlt?rı .. 

Yüksek ziraat enstitüsü mezun1arın4 

d:ın Galip Paksoy ve Mehmet Par v!la· 
yet ziraat müdiirlüğü emrine n~mzet fan 
memuru olarak tayin edilm~lerdir. 

Kocasını oilu ile birle .. erek öl<iil
ren Em·ne mahkum oldu 

İkiçeşmelikte 785 inci sokakta 26 sa
yılı evde oturan 40 yaşında Bn. Süzan 
Fırtına, aralarında çıkan bir kavga so
nunda 21 yaşında Bn. Zerrin Genci bı
çakla sol elinden yaralamış ve tutul
mu._'<lur. Suçlu zabıtaca tutulunca. b'r 
gözyaşı fırtınası geçirmiş ve bu işi şu
uriyle yapmadığım, asabiyete kapıldığı
nı söylemiştir. 

Cinan hahramanJığı 
Çunking, 31 (A.A) - Ruzveltin Çin 

hükümeti nezdindeki hususi mümessill 
mister Kari demiştir ki: ---- -----

l!'"'f' srı"'~!J sc ··z seneye 
m""'°6n3ıf n e~·r.~di .. 

İkieeşın~I:k caddesinde şaraphane 
karşıc:ında Naki oğ1u Caferi öJdürme~e 
tcsebbüsten suçlu Ali İrisin ağır cezad3 
devam eden muhakemec:i neticelcnmış 
ve suçlunun 8 sene müddetle hapsine 
J-~rar verilmiştir. 

verilmek üzere belediye reisine de bir 
mektup verdi. 

Belediye reisi bu mektubu Evaya 
verdi. 

Mektup şöyle yazılmıştı : 
Bayan; 
c Beni, ileride isteseniz bile artık gö

r.,miyeceksiniz. Çünkü ilk iş olarak si
zin pek sevdiğiniz tüccar parçasını astı
rac::ı~ım ve ondan sonra da Galyaya gi
deceğim. Bir hırstiyan sıfatile size baba
nızın, sizin yüzünüzden ağır hasta oldu
ğunu haber vermek mecburiyetindeyim. 
Allah, hatalarınızı affetsin, çünkü aile
n.izin şeref'ni lekelediniz. Ebedi olarak 
a1laha ısmarladık! 

dö Navay 
Eva mektubu okuduktan sonra, Per 

Andreye gösterdi. Per Andre : 
- Kızım, dedi, ne olursa olsun, ma

damki babanız ağır hastadır, bir defa 
ziyaret vicdani bir borçtur! 

Ve, saf papas, Kızıl Bakireyi, babası
nın şatosuna kadar götUrdü. 

Kızıl Eva, babasının bulunduğu yere 
kadar koştu, fakat babasını dairesinde 
sıhhatta buldu : 

- Baba, dedi, ölüm halinde hasta ol
duğunu haber aldım. 

- Hastayım, hem de kalbimden. Yer 
yüzünde de yalnız kaldım, çünkU senin 
~sıkın tek oğlumu da öldürdü. 

ölüm halinde bulaczjlını ümit ettiği 

Kemalpaşa kazasında kocası Mehmet 
Zevrakı taş, sopa ve bıçakla yaralayıp 
öldürmekten suç] u Emine Zevrak ile 
oğlu 14 yaşındaki Ali ağlr cezada devam 
eden muhakPmeleri neticelenmiş, a~ır 
ceza heyeti dün karannı tefhim etmiştir. 

Yapılan duruşma esnasında eminenin 
öteden beri kocasiyle geçinemediği, ara· 
da bariz bir ailevi geçimsizl'k mevcut 
olduğu, her zaman Mehmedin evine sar
hoş bir halde gelerek karısına hakaret 

babasını iyi halde görünce, cesaretlenen 
Eva: 

- Baba. dedi, Bu hadiselerden Hüg<>
nun hiç bir mesuliyeti olmadığını bil
miyor musun? Bizi diri diri öldürmek 
istemediniz mi? Kardeşim, Hügoyu öl
dürmyecek mi idi? Biz kendimizi mUda
faa ed~rken ölenler öldü! Hügo, karde
~imin canını birinci defa bağışJadı; fa
kat eceli gelmiş olan kardeşim Hügoya 
tekrar hücum etti. Bütün bunlardan be
nim kabahatim ne? Hain ve mürai bir 
adama namuslu bir delikanlıyı tercüı 
ettiğim ~in mi kabahatli oluyorum? 

Bu münakaşa epeyce zaman ve ol. 
dukça şiddetli olarak sürdü; nihayet ih
tiyar Con Klavering, Evanın hapis edil
mesini emretti. 
Şatonun zındanı çok soğuk bir yer 

idi. Eva, zındancılardan kızıl mantosu
nu getirmelerini rica etti. 

Eva, hemen hemen aç bir halde uyu
du. Ona, bir dilim kuru ekmek ile biraz 
su vermişlerdi. 

Sabah olduğu vakit, Evayı babası zi
yaret etti. Sir Con Klavering, mülayim 
bir ifade ile kızını Hü~odan vaz geçir
mcğe ve Sir Edmond Akurla ""lenmeğe 
razı etmeğe çalıştı. Fakat Eva, Kızıl Ba· 
kire kararından dönmedi. 
Kızını fikrinden döndüremeyince, Sir 

Con IGe.vering : 

-BİTMEDİ-

• 

ettiği ve 14 yaşındaki oğlu Aliyi döv
mekte bulunmasından bizar olarak ha
disenin meydana geld'ği anlaşılmıştır. 

Hadiseye tekaddüm eden gece mak
tul Mehmet yine bu vaziyette nara ata
rak evine gelmi~, Emine bu vaziyetten 
esasen fena halde muztarip bulundu
ğundan hiddet ederek eline geçirdiği so
pa ile kocasının başına vurarak yere dli
şürmüş ve b'.r taşı da kocasının ba~mn 
atmıştır. Eminenin oğlu Ali de bir bıçak 
alarak babasını ağır surette yaralamı1 
ve zavallı adam kansının ve oğlunun 
bıçak ve sopa darbeleri altında ölmUı
tür. 

Mahkeme heyeti Eminenin 12 sene 
müddetle, oğlu Alinin de 2 sene ağır 
hapislerine karar vermiştir. 

•Kahraman Çin askerinin Japonlara 
kar~ı müdafaasını temin iç!n icap eden. 
top. tayyare silah ve saireyi göndermek 
hakkındaki sözlimüzü yerine getirece
ğiz .. • 

Bulqa,.istanda ır~ 
nazariye&ine doğru 
Sofya, 31 (A.A) - Irk saflığını te-

min için umumi hıfzıssıhhaya bağlı bir 
Bulgar ırkının saflığı temin mUesscsesl 
kurulmuştur. 

Müessese bilhassa dimağ! noksanlığ3 
maruz kimselerin evlenerek çocuk ye
t!ştirmeleronin önUne geçecektir. 

3 BÜYÜK FİLİM 

1- Nevyork Damları Altında 

2 - Günahkarlar Cenneti 

3- Asri Zamanı r 
CİHAN KOMİÔİ (ŞARLO) 

MATİNELER : N: DAMLARI ALTINDA : 3.20 - 7.10 .. 
G. CENNETİ : 4.30 - 8.20 .. A. ZAMANLAR : 5.40 - 9.30 DA.. 

CUMARTESİ 1.50, PAZAR 12.40 TA B A $LA R. ... 
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1
. İsterilize ve Teksif edilmiş 

(Bnş1nmfı 1 inci Sahifede) 

· ler. Bu istikamette ilerliyen bir ~iy.s-
tümeni Tikoreçkoyayı işgal ctınıştir. 

Mnniç ırmağının cenubuna geçen diğer 
kollarla Sovyet kolları arasında Salsk 
şehri çetin b!r savaş cereyan etmekte
i.ir. Sovyet kuvvetlerinin bu istikaı:nettc 
l!erliycn Alman birliklerine daha .zıya~e 
•ukavemet göstermeleri bu şehrın hır 
kmiryo]u kavu.şağı olmasından değıl. 
Rostofun cenubundan çekilmekte olan 
Sovyet birliklerinin gerilerinin kesilm~ 
sini önlemek içindir. Çünkü eğer bu ko
lun taarruzu inkişaf eder de ccn~bu 
garb!ye doğru dönerse, garpten çckılcn 
Sovyet kuvvetlerinin bu suretle meyd~
na gelecek çenberden kurtulmaları ~n~ 
iti: güç olacak ve bunlar Azak denıı.: 
~]undaki bataklık sahaya atılarak im
ha edileceklerdir. 

E~.R I 1 ERDi 
(Baştarufı 1 inci Sahifede) 

asker ve malzeme He harbe girecek olan 
bu km'Vctler, neticeyi tayin edecckt!.r .. 
Harp ede ede çekilen Timoçenko verdır
diği zayiat belli olmamakla beraber her 
halde Almanlar için çok mühimdir. Ye
ni t!p Amerikan tnyyareJer~ de har~~ 
istirak etmiştir. Müttefiklerm bu yar: 
dımlarına ihtiyaç vardır. Alman sana;rı 
bölgelerine akınlar ela daha sıklaştır.!· 
malı ve ş:ddeti nrtırılınalıdır .. • 

---- ----
IRAfı O 

CHac;farnfl l inci Sahifede) 

nazırlnrdan biri adliye nazırı Ahidir. 
Mihver radyolarına ~öre bu istifanın 

sebebi Azerbaycanda Iranlılara karşı 
Rus jsgal kuvvetler~ 1arafmdruı gösterı
len tazyik ve bazı Jrnnlılann kurşu.ıa 
dizilmesidir. . 

ÜZÜM 
312 F. Solari 36 
141 S. Süleymanoviç 34 

61 A. Dafont 37 
57 A. Mayda 41 
26 İ. Uluknrtal 41 

597 Yeln\n 
212775 Eski yckftn 
2rns12 Umumi yekQn 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
101 ton susam 

7 
8 
9 

10 
11 

40 
39 
41 
43 
41 

35 
37 
40 
43 
47 
52 50 

Akort. Tamir.ıt. Alım Sntım, Kira 
f$1eri 

" 

i 

f 
• 
f 
f 
i 

' 1 
f 
1 

ŞEKERLi I\:UTU SÜTÜ 

1 Tiirkiyenın her tarı..ıfmda arayınız.. 
• Küçükler ve büyiikler için en sıb-
l lıi ,.c kuv,·etli bir gıdadır. 

e z Y sa ı ı 
Kuşadası zeytinyağı tasfiyehanemizde Rafine edilmi" halı" · wl 

K 1 d ki w d k ... s zeyunyag an emerıı tın a satış magnzamız a pera ende olarak satışa çıkarılmıştır: 
Büyük tenekede kilosu 112,50 Krıı. 
Şiııede litresi 102,30 Krv. 

lzmir incir ve Ozüm sabf 
Kooperatifleri Birliği 

ı 1r==~:,7~ l Amerika, Hindistruı, Mısır, ve tngiltereden temin ettiğimiz a§llğıda cins 
ve fiyattan yamı pamuklu mensucatın 

f ~ M1MAR KEMALETTtN CADDF.SJNDE 31 NUMARALI PERAKENDE 
~ SATIŞ MAGAZAMIZDA sntı~ma başarunqtır. Muhterem müşten1erimize 
S ihtiyaclanıu temin ebnelerini tavsiye ederiz. MODORIYET 
S Cinsi Eni metre fiyab 

Cibinlil lik Mulls m~eıp.hi 11 O santim 100 kurut 
eyaz hasse 85 « 132 c 
ömleklik çizeili poplin 75 c 149 « 

« « « 65 « 134 c 

Alman taarruzu cenup, yani Kafkas· 
lar istiknmetinde çok büyük bir süratle 
hıkisaf etmektedir. 

Almnn radyosu Ruslann Iran Azer· 
baycanını .isgal cttibcn sonra tahki~<ı. 
ve muhakemeye liizum görmC'clen hın· 
Jcrre 1ranlıyı öldiirdüpünii bildirmel:tc
dir. Bunun ne dcrcc:e do""ıt o1du~uo•ı 
bilmiyoruz. Yalnız Iran $nhinsahın:n 
di.in sahalı İran gazetel0 r:nc verdiği be· 
ynnatı İrrının ic i<'l<>rindc ba2.1 d~zcn-.i~
ı:kl"r oldu«u hissini vermektedır. Se-

m~r 

,f Türkiye umumi satış merkezi: İz. 
j mir Hnlimağn çnrşısı No. 57 
f !UEH.l\IET SART • 
-: ....... ~..-..-.~~~~~~· 

« c « 65 « 112 « 
9Ciçel:li basma 90 « 180 « 
8Rcnkli tissör 00 « 180 c 

Bunun sebebini, cenuba çekilen Sov
Yet birliklerinin zaif oluşunda bulmakla 
beraber Almanların biran evvel Kaf-
kas dağİan eteklerine varmalan~ın Ja
ZUmundan da ileri geldiğini tahmı~ ed_ı
Yonız. Çünktl şimalde kati neticclı hır 
savaş yapacak olan Alman kuvvetlerı
:nin gerilerini tamamen· pllUliyct: alma
ları lazımdır. En sağlam bir emnıyet an· 
cak Kafkaslarda tem!n edilebilir. Eğ~·: 

.. \,; 't t , 
hin-.ah. Tııh ... an rn-lvmm tarn ınoan n".i
ı·olunan bu bnvnnatındf'1, p<ızcte!er:n 
1'Tlemleket jc;J<>riyl~ mes!!Ul olmcılarından 
daima istifode edC'ce"'ni !'öylemir;tir. 

Milletin dertlerini ö~enmek istediP.i
ni isaret eden Şehincah şöyle demiştir: 

Millct:min dertlerinden haberdar ol
mak istiyorum. Fakat ınilletin de, ayni 

l\nafartıııaı C. No. 557 
Telefon: 36U5 

lZMlR BELED1YF.S1NDEN: 
1388 n::i sokakta 63 ncü adanın3~2.50 

metre muarbbaındaki 23 sayılı arsanın 
sc;.tışı yaz.ı işll!ri müdürlüğündeki şart
nuncsi vechile sçık artırmaya konul
muştur. Muhammen ht'deli 3325 lira 
muvakknt teminatı 249 lira 40 kuruş
tur. Taliplerin teminatı ğöleden ev\ el 
iş b::ınkasına yatıra!'ak makbuzlarile 
ihale tarihi o!an 7/8 942 cuma giinü 
saat lG da encümene müracaatları. 

23--27--1--5 4224 (1903) 

.... 

İkinci noter dairesine müracaat. 
1 -3 ( 1972) 

Pijnmalı.k: ftmela 90 « 180 cı: 
Gabardin 70 c 148 c 
l(rep Spor 90 « 138 c 
Gofre b ma 90 « 149 c 
öşemclik basma 90 « 149 c 

Aynca zengin ÇC§İtli ıipeklilerimiz de gelınİflir. 

r efe 
Mustafa kızı Haticenin borçlanma bedelinden Karşıyaka §ubesine mevcut 

436 lira 12 kuruş borcunun temini tahsili zımnında haczedilmi~ olan Karşıyaka
da Donanmacı mahallesinin Galip bey ~okağında kUin 91 ada, 14 parselde 
mukayyet 1 eski, 1 yeni numaralı ve 1 120 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsi
li emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gÜn müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Taliplerin 17 /8/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
lan ilan olunur. 26 26 30 1 4289 ( f 934) 

Donun cenubundaki Sovyet kuvvetle~ı 
t<.ınamiyle Kafkaslara atılabilirse A • 
Jnanların Kafkasya harekatına iştirak 
eden kuvvetlerin bir kısmını daha tasar
ruf ederek şimale sevketmeleri ve. bu 
kun-etlerle siklet mcrkezipin takvıyesı 
ırıümkün olacaktır. Çünkü Alınanlar bu 
•rarde büyük kuvvetlerle hareket yap
nıak imkfuılarına nasıl malik deği11er.sc 
aYJıi mahzurlar o zaman Sovyet kuvvet· 

7.amanda, içtimai miikelkfivct \.-C mes~ı
livetini bilmesi Jnzımdır. Millet, el ele 
v~rerek. bana vardım elmcJid=r.. Belkı 
bu suretle ve Allahın inayetiyle se15mct 
yolunu bulabiliriz .. • . 

-- İtfaiye için 8 - 10 Atmosfer tazyi
ka mütehammil keten veya kendir ol
mak üzere SOIJ metre lıortu:n satın alın
ması, yazı i§lcri müdürlüğündeki şart
r.r.mesi veçh!h açık eksiltmeye konul
muştur. Muharr.mcn bedeli 4720 lira 
muvakkat teminatı 354 liradır. Taliple
rin teminatı öğleden evvel .İ§ bankrusına 
yatırarnk makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 7 /8 1942 Cuma günü Eaat 16 da 
enı-ümene müracaatları. 

R~~§ 
H DOKTOR § 

1 !!!ı!'hns!~ı:!~;!!!~el § 

Vilti et aimi Encümeninden : 
) - !zmire tabi Pınarbaşı köyü hudutlan dahilinde kain ve lclal Ta;ıhana 

ait olup ruhsatname müddeti bitmiıı olan talk taşı ocağının b~ senelik maktu 
rusumu taliplerin taahhüdü dolayısiyle taıı ocaklan nizamnamesinin 1 7 ncl 
maddesi mucibince aleni müzayedeye vazolunmuştur, 

leri için de bahis mevzuu olacaktır. 
Bugünkü V.işi radyosu bazı Alma~ 

birliklerin.in Kerç boğaunın şarkındakı 
T aman yanm adnsına bir ~ıkartma ya?: 
tıklannı b:Idirmlşse de Berlin askerı 

ahfilleri bu haberi yalanlamaktadı; 
Bövle bir hareketin imkansız olınadı~
nı, -biJrJds tam bir imha meydan muha
rebesi yapabilmek için halen Kırınıd::ı 
bulunan Alman kıtalarının da Ka~~s 
muharebesine, çok müessir olan bu ısti
kamette iştirak ettirilmeleri icap ede
ceğini sanıyoruz. Tnman yarım adasın" 
veya cenubuna ynpılncnk bir cıkartm<ı 
ile Rostoftan çekilen Sovyet kuvvetleri
nin gerisine dü§mek ve Karadeniz s:ıhi
lini tnkiben Batuma inen yolu eJile ede
rek Kafknslan gerisinden düşürmcğe 
çalışmak gibi iki fayda elde edilebilir. 

Vakıa, Rus donanmasının Karadenizdn 
kaldığı müddetçe, bu yolun rhemm:yetl 
azalıyorsa da, halen bu donanm:.ıva Us 
teşkil eden Novorosisk, Toopse, Sohu~ 
ve en nihayet Batum gibi limanlara ine· 
bilmek için bu yoldan yürümek lazım
<iır. 

Sovyetler acaba Kafkaslarda tutun~
bilecek midir? .. Bu harp şunu mevdana 
çıkarmıştır ki gC!ride müdafaa edilece!{ 
her han~i bir hat veya müstah~e1? .m;v· 
ki ve yahut her hangi bir geçıt ı~ın ,5. 
nm olan mUdafaa kuvvetleri ôncede:ı 
ayrılarak icap eden yerlere yerleştiril. 
ınemişse ve bunlnnn mfidalaası ile?.d_:n 
çekilecek birliklere bmıkılmıssa bu!~ın 
plAnlar altüst olmağa mahkOmdur. Cun
kü mütearr!z buralarını çekilen müdafi
lerden evvel elde etmek için bu mak-.a
da göre ~ edilmf!; hücum müfrez<?
le:rini açılan bir gedikten içeri ~ld~
makta ve hiç bir şeye bakmadan ıler.lı
Yerek miidafilerden evvel buralarını ~ş
gal etmek suretiyle miidafilerin buralar
da tutunmasına imkan bırakmamakta 
dır. Bunu çok tecrübe etmiş olan Sov
Yet komutanlı,i!ının buna göre . Ka~~~ 
geçitlerinin müdafaası için tnhsıs ettıgı 

UL 

(Radyo gazctc-.ındcn) 

7.40 Program ve memleket saat ayarı, 
7.32 Haftanın Beden terbiyesi programı 
7.40 Ajans haberleri 7.55 - 8.35 Müzik : 
Senfonik program pi. 13.30 Program ve 
memleket snat nynrı, 13.33 Müzik: Türk
ce plfiklar 13.45 Ainns habC'rleri 14 00 
Müzik : Riyaseticüı:ohur handosu 14.:}') 
14.40 İstanbul nt yarış]aımın tahminleri 
18.00 Program ve memleket sn:ıt ayan, 
18.03 Milzik : Radyo dans orkestrasının 
her telden programı .. 18.45 Radyo çocuk 
kulübü .. 19 30 Memleket s::ıat ayarı ve 
ajanş haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika 
W.55 Müzik : Bcrnbcr şarkılar 20 15 
Rndyo gazetesi .. 20.45 Müzik : Beste -.:e 
şarkılar 21.00 Konucma (Ana eserler .. } 
21.15 Milzi.k : Dinleyici istekleri 21.4.J 
Konuşma (Şiir ve nesir saati .. ) 22 00 
Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 
Memleket saat aYan, cjans hclbcrleri ve 
borsnlar .• 22.45 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanış .. 

24, 28, ı, 5 4250 (1914) 

* 1 - Belediye Garaj santralı tamir 
atölyesinde yapılacak ilavei inşa"'t ve 
tndiH\t, Fen işlc>ri müdürlüğündeki ke
şif \'e ş:ırtnamcsi veçhile açık.eb:iltmc
ye konulmuştur. Keşif bedeli 34G9 lira 
27 kuruş, muvakkat teminatı 260 lira 
20 kuruştur. Tı:ıl'plPrin teminatı ö~leden 
evvel is bankasına yatırnrak makbuzla
rile ihale tarihi olan 14.8.1942 cuma gü
nü sant 16 dn encümene müracaatlan 

2 - Alay bey caddesi 952 nci sokakta 
3 say.ılı c ki Bcl diye Su nbar1 enkazı 
fen işleri müçiUı·lUfUndekl kc,,'>if ve şart
namesi vcçhilc açık nrtırma ile satıla
caktır. Keşif bedeli 130 lira muvakkat 
teminatı 9 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminatı ö~leden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
14.8.942 cuma ~i.inü saat 16 da encüme· 
ne müracaatları. 

20~1~12 4368 (19G5) 

B DOCiUl\I l\IÜTEHASSISI 

~§ ~fcmlck~t.hastan~s~ nisaiye ve vcm-
dıye servısı muavını... 1 
Birinci Kordon Tayyare sineması 

~ bitişiğinde No. 206 •• Telefon: 4032 n 
~~~~_,.~ ........ ~.~ 

MAHKOM1YET 1LANI 
Elinde mecut arpalar hakkında be

ynnname vermek suretile Milli korun
ma kanununun hükümlerine aykırı ha
rE:ket etmekten suçlu Güzelyalı Halim 
ağa tarlası 31 ci sokak 9 sayılı evde 
otur~n Murat oğlu Süleyman Öz kon
dakçı hakkında yapılan duruşması so
nunda subütü cürmüne binaen Milli 
korunma kanununun 55/2 ve 63 cü 
maddelerine tevfikan 25 lira ~ğır para 
ccz<>...sib mahkümiyetine ve hüküm fık
rasının gazete ile ilanına dair verilen 
G/7/942 gün ve 247 sayılı hükmün ka-
tilcşUği i!Ln olunur. 4434 (2002) 

Z AY l 
Trabzon liman riyasetinden alınış ol

duğum 83 sayılı reislik şahadetname. 
mi zayi ettim. Yc>nisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan ederim 

Konyalı motörü sahihi Mehmet 
Kaptan Konyalı 

av eti en: ·1:e,..,-~..r...e;o:r...v...r~/../'..cr..l"..r~·~ ' 

~ R( ... n1ştrıfl' nrarn\'or ~ 934 modeli fort marka üzerindeki dört ve bir adet yedek ıa.suğiyle 1500 
• s wı L • h ~ t ' ·~ lira muhammen bedeli olan vilayet hizmet Otomobili peşin para ile 2 7 /8/942 • Gazi bulvarı ag ıa.: evJ as anesı !? "h" d il• d . • .. . d t l w d ali 1 . t .. 

•. .. . . • . ~ tarı ın c v nyet aımı encumenın e sa ı ncagın an t p erın §ar namesıru . ~e 
~ mudun!etıhndeı .. ·1 . k f b' h otomobili görmek üzere her gün viayct daimi encümenine müracaatları ılan § Amelıyat a~e ış erıne . v~ 1 

•• ır S olunu:. 1 5 1 O 15 4439 (2001) H hemşire istenıyor. lsteklılerın mura- 8 
§ caatlan. ( 1982) N 
( ;ı::,="~·:ıo-...ı-...r..r...r.r..r..r..r-"'-CO"-?"'~ -~ ~ 

kuvvetleri ve kıtalan buralara }·er1eşti:·-
m!ş olduğunu tahmin ediyoruz. . 

Bunun için Almanlann Kafkas gcCl~
leıini kolayca aşmaları ihtimnlini hız 
pek kuvvetli bulmıyonız.. Bu tahmin!
mizin doğru olup olmadı,b<tnı hadiseler 
ispat edecektir. 

'Earııım Cı~edi hoolJJertmilleaoi içBn ··dur ıtJe mulaa· 
~BCJ o ~ar.t staj iJ1err anın~ alıtır- . • 

rer a. e CBmtihurüyeti Züp at anJıası lzmu• 
~ .. ~hesfüm:ne : 
~ Şubemize bağlı tarım kredi kooperatiflerine aşağıdaki §artlar dahilinde 40 

lira ücretle staj er memur alınacaktır. 
1 - Türk olmak 
2 - Orta mektp mezunu olmak 
3 - Muvıızznf askerliğini yapmış bulunmak 
4 - Sıhhi durumu müsait olmak 
5 - Bulunduğu vazifeden veya oturduğu yerdn hüsnühal ashabından bulun

duğunu teyit ettirmek vnzifeye alınacak memurlar bir müddet staj gördükten 
sonra Anknrnda iki buçuk ay müddetle açılan kursa iştirak ettirilecek ve bu 
devrenin hitamında lüzum görülen mahallerde müdür ve muhasip olarak vazife 
ı;:örf'ceklerdir. •. 

Taliplerin 5/8/942 de bankamıza muracaatları lazımdır. 
Fazla talip zuhurunda mektep ve not dereceleri dikkate a1ınacakhr. 

1 2 4441 (2003) 

A~ d e;. .. U. rğ;at en: . 

Kııhnuııanlık Dcstnnı.. 

-- 2 -

o 
Hazım • Vıısfi - Feriha ~ ~nlide - Tosun ... 

2 - 2 7 /7 /942 tarihinden itı'baren 15 gün devam edecek ve 10/8/942 tari
hine müsadif pazartesi cünü saat 1 O da vilayet daimt encümeninde icra kılına
caktır 

.3 - Beş senelik maktu nısum miktarı c 1800> lira ve muhammen bir sene
lik rusum miktan c360> lira ve muvakkat teminat miktan 135 liradır. 

4 - Taliplerin muvakkat teminat nkçelerine mahsus makbuz veya mektup
lan encümene ibraza mecburdurlar 

5 - Fazla malumat almak ve şeraiti öğrenmek ve pey sürmek için taliple-
rin her gün Bahçeliler hanında muhasebei hususiye varidat müdürlüğüne mü-
racaat edebilecekleri ilan olunur. 29 1 4.3 72 ( 1962) 

iz. 1r Def e d~r "ın l'lan: 
Nazif kız: Fatma ilhanın Başdurak şubesine borçlanma bedelinden mevcut 

96 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmi§ olan 3 ncü karataş mahal
lesinin Enveriye sokağında kain 655 ada. 1 O parsel sayıda mukayyet 5 3/55 
numnratajlı ve 480 lira kıymeti mukayyedeli evi tılh:ıili emval kanunu hüküm
lerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin l 7 /8/942 tarihinde saat 1'6 da vilayet idare heyetine müracaat-
rı ilan .olunur. .26 28 .30 1 4288 (1933) 

lzm!l7' Zira t melıtebi üdiirlüğ · nden : 
Mektebimize nşağıtiaki ııartlan haiz olanlar araııında müsabaka ile parasız 

yatılı talebe alınacaktır. 
1 - Mektebe girmek için orta mektep devlet imtihanım vcnnif olmak. 15 

yaşından aşağı olmamak ve 18 ya~ndan yukan olmamak hastalıklardan aalim 
ve her hangi bir beden anzası bulunmamak ve ziraat işlerine dayanıldı bir bün
yeye sahip olmak ve yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak la~mdır. 

2 - Bu tartları haiz olup ta mektebe girmek istiyc>nlcr isticla, orta .nektep 
diploması hüviyet cüzdanı, sağ raporu, &§ı şahndetnamesi iyi hnl kağıdı ve ve
sikalık iki fotoğrafla eylülün birinci günü ak,amına .kadar mektebe müracaat 
etmelidirler. 

3 - Müsabeka imtihanlan matamatik ve Türkçeden 11 /9 /942 tabiat bil
gisi, kimya ve fizikten 12/9 /942, tarihinde mektepte yapıkcaktır. 'Daha fazla 
malumat almak isteyenler mektep müdürlüğüne veya hulur:duklan yerlerin zi.. • 
raat müdür ve müallimliklerine mürncant cdl"bilirler. 

20 1 10 20 4114 0877) 

iS'l'A.N UL BELE İYESİNDEN: 
is!an!H ! buz :ııı·ı ve tevzi işi ihale o!unacaJıtır-

Karaağaç müesscsatı buz fabrikasında istihsal olunacak senevi tahminen (al
tı milyon} kilo buzun, İstanbul belediyesi hudutları dahilinde nakil ve tevzi işi 
tadil edilen şartname veçhile 31 /5 /944 tarihine kadar devam edecek müddet 
içinde kapalı Zftrf usuliyle ekisltmeye konulm~tur. Beher kilo buz azami beı 
kuruşa satılm:.k üzere nakil ve tevzi için bir kuruş elli santim muhammen bedel 
vazolunmuştur. ilk ll"minat miktarı ( 16450) liradır. F..ksiltme ııarlnamesi ve 
cvrııkı müteferruası (919) kuruş mukabilinde Karaağaç müssesah müdürlü
ğünden alınabilir. ihale 4/8/942 salı günü saat 15 te İstanbul belediyesi da
imi cncümeni odasında yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat mnkpuz veya mektupları ve knnunen ibrazı lazım 
gelen diğer vesikalariyle birlikte ( 2490) No.lu kanunun tarifotı çevresinde ha
zırlayacaklan teklif mektuplarını ihale güqü saat J 4 c kadar daimi encümene 
vermeleri lazımdır. 20 24 26 1 4126 ( 18 76) 

~~~--~~-~~----------------~~-~-----•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
E Devlet emı1" otlarından i 
: .•...•..••.•••.•.......•.................•......................••....•.••••..••.••. : 

DEVLET DEMlRYOLLARI MODOORLOliONDEN: 
Gümrüklü hamulelerdcn gümrük muamclrlerinin ifası için alınacak ücretlere 

mahsus yeni bir tarifat yapılmıştır. Bu . tarife . 1 /9 /942 tarihinde yürürlüğe gi
recektir. Fazla bilgi istasyonlardan verılecektır. 28 1 6 11 4336 ( 1950 

idrar yollan iltihabı. yeni ve eski BELSOcUKLUcU, idrnr zorluğu, me
sane ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlerc, böbrek rahntsızlıklannıı kar-

L 

1 - Aydın eza evinin 942 mali yılı ekmek ihtiyacı kapalı zarf ufülıyle ek
siltmeye konularnk yapılan ililnat neticesinde talip zuhur etmediğinden 2490 
sayı]ı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince ekrnğin mevcut §RTtnamesine göre 
2 3/7 /942 tarihinden itibaren bir ay içerisinde pa7.arlıkla ihalesine ve keyfiye
tin bf'r sabık ilanına karar verilmiş olduğundan 24/8/942 pazartesinden itiba
ren Mayıs 943 ııonuna kadar dokuz ay yedi günlük ekml"k ihtiyacının yevmi
ve 280 ekml"k hesabiyle tutarının hal~ hn~r . rayice naznmn tahmin bedeli 
1241 O liradan ibnret olduğundan talıplcrın ıhale RÜnÜ olan 24/8/942 pazar
teRi günü 1111at lf> da Aydın C. Müddeiumumiliğinde müteşekkil komisy?na 
9 3 1 liradan ibııret muvakkat teminat mı::kbuzlıı.riyle bu kabil tcahhütlere gırc
bilrceklerine dair ticaret odasından müsaddak veslknlnriyle müracaatları. 

2 - Ekmek bedeli ödenirken kanuni vergilerle harç ve rrsimll"rin iluve edi-

§1 en mükemmel bir iluç BELSAMJTOL'dur. BELSAM1TOL kullananlar 
yuknnda yazılı hastnlıklardnn çabu't kurtulurlar. BUtün eczane ve ecza 

ıJ;;:::=__;;:;_:;::t::;::=;ıa::;:::;ı;;;:::::;:::.;ım depolarınd3 n nrnyınız. ·~=x~::::=~==::ı::c;;:~.w 

Robe~t Tnylor. . 9 30 dn bnşlnr-
SEANSLAR : 11.15 ,.c G.15 tc. t.:.ınıartcsı, Pazar . 
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1 •• Tü.rlıçe E eşuf aıa:vı 
ERROL FLYN 

OLİVİA DE HA VLANT 

2•··VA "llK 
KAMİLEN RENKLİ 

RAY MİLLANT. 
AKIM TAMIROFF 

Oynadıkları SüJ?Cr fiJ_im . 

J··· gr, EUI 111 l 

lerek mütcnhhide tediye edileceği ilan olunur. ( 6019) 4440 (2000) 

i LAN 
ı beton me t!ez y tm cahtır 
~ ,,,-,,.,.; le '!'Oıı· '°1!!.mıden : 

ödcmio - Çatal yolunun J + 680--9 + 140 ıncı Km. arasında yaptırılacak 
12 adet ahşap tabliveli menfez ile kaldırım inşaatı ve ayni yolda bazı menfez
lere radye inşası işi . .35248 lira 67 kur~ş keşif bedeli ile 28/7/1942 tarihinden 
itihl!ren 20 r.ün müddetle kapalı eksıltmeye konulmuııtur. 

Eksiltme 17/Ai!ustos/1942 pazartesi günü saat 11 de Jzmir viJayeti daimi 
endİmeninde yapılacaktır. 

Bu eksiltmeye ait keşif ve keşif taf~illat cetveli, eksiltme şıırtname~i ve .. ~-u
kavele projelerivle fiat silsllesi cetvclı lzınir, Ankara, lstanbul Nafıa mudur
lüklı-rinde görülün tetkik olunabilir.· 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümler!ne göre hazırlayacakları 26~4 li~alık 
muvakkat teminat ile ehliyet ve 1942 tıcaret odası vesiknlnnnı hnvı teklıfna
melerini yukarıda muayyen tarihtediki. saatten bir saat evveline kadar encümen 
riyasetine tevdi ile makbuz a]malıın lazımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 9 4320 (1999) 

•• •• z n- 1 
t nhisarlar idaresi: Şehitler mevkiinde ki şarnp fabrikasına eski Aydın bira 

~n~ri~ası teslim .ııartiyle ana. mahsul has tnlıksız ve çürüktıüz temiz çekirdeksiz 
uzumun beher kilosunu on hır kuruştan ve ııyni evsaftaki misket ve bordo üzüm 
lerin kilosunu da on iki buçuk kuruştan satın alınacaktır. 

Mübaynaya başlanacağı tarih ve gün başkaca ila~ edilecektir. idaremize 
üziim vermek İsteyen bnğc.ılann şimdiden baş müdüriyet müskirat muamelb.t 
§ubesiyle veya şarap abrıkası müdürlüğüne müracaatla adlarını ve bağlarının 
semt ve mevkiini ve verecı-.ği üzümün cins ve mikdarını ve istedikleri küf c 
mikdannı kayt ettirmeleri lazım geleceği ilan olunur. 1 2 3 4443 (200)) 

8 .. C1lB ar azlT' ·· ·r,D'Jiiğ5.iın e : 
Altındağ barut deposrnda mevcut barut em~easına ait muhtelif eb'ııdda 

t 146 adet boş sandığın ihalesi temdit edilmiştir. 
Muhammen beddi tutan {373,35)~ muvakknt teminntı 28 liradır Nümun 

l~ri ve _şart?amesi le':'nz~m .. şubemizde görülebilir. İsteklilerin 10/8/942 ta; 
hın1e r_nuils.adıf1pazıırtesı cunu snnt 16 da bao müdüriyetimizdeki komisyona gel-
me erı an o unur. 4444 (2004) 
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SJY A.SI V AZIYEr RUSYı HARBJ . . . . . . . . . . . . "' . . ~~~-... ·-~~-
R usv a harl:inin e·· ··k b. • 

1 
• uyu r 

n~tıce erı ve 
Lindistan işleri n_eydan 

... 
Radyo gazetesine göre dünyanın poli-

tika ve askerlik mahfillerinde bugün de 
önemle bahis mevzuu olan hadise, Rus
yanın cenubundaki muharebelerdir. 
Bilhassa Stalinin Kızıl orduya hitap eden 
günlük emri ve bu emrin ifade ettiği 
mana üzerinde durulmaktadır. Dünkü 
neşriyatım1zda da söylediğimiz gibi Sta
lln bu emrinde cgeriye tek bir adım 
yok!:. demiştir. Bundan anlaşılıyor ki 
Rusyanın cenup sahasındaki bilhassa 
Stalingrat bölgesindeki muharebeler 
şimdi en kati safhasına girmektedir. Ve 
bu emrin bu bölgedeki muharebelerle 
ilgisi olduğu anlaşılıyor. Çünkü bir az 
sonra da temas edeceğimiz gibi Alman
lar Kafkasyanın şimal bölgesinde sürat
le ilerlemekte ve cenuba doğru arazi 
kazanmakta ve Stalingrat bölgesinde ise 
çetin muharebeler vermektedirler. 

Moskova radyosu Pravdantn bir baş 
makalesinin hulasa91nı vermiştir. Prav
da bu makalesinde şöyle diyor: cKızıl 
ordu arttk daha fazla geri çekilmemeli
dir, Kızıl ordu buna muktedir ve bunu 
yapmalıdLr. Olduğu yerde ölmeli ve ge
ri çekilmemelidir. ·Komutanlar artık ce
saret ve kahramanlıklarını göstermeli
dir.> Pravdanın bu makalesi daha ziya
de komutanlara hitabıdır. Çünkü bu ma
kalede komiserler şurasının üç yeni harp 
nişanı ihdM edildiği yazılmakta v S~v
yet komutanlarının bu nişanlara liya
htlan olduğu belirtilmektedir. 

Görüldüğü veçhiy}e §imdi Stalingrat 
bölgesine intikal etmeğe başlıyan muha 
rebeler belki de Alman - Rll!l harbinde 
Önemli bir safhanın başlan~cı olacaktır. 
fngilizlere göre mare,al Timocenkonun 
geri çekilme planı nihayet bulmuş ve 
büyük tesirlerini göııtermeğe başlamış
tır. 

Takip edilen gayenin Kafkasları işsral 
değil, Rusvayı petroldan mahrum bırak
m11k oldui:tunu belirten bu sözcü bunu 
bilhMsa önemli bulmakta ve Rusların 
petrol mevcutlannın yüzde doksanını 
kaybetmek tehlikesine maruz kalacakla
nnı söylemektedir. Sözcü bu itibaTla 
Vofaa müdafaasının birlesik milletler 
bakımından da çok mi.ihi~ olduğunu 
tlave etmektedir. 

Sovyetleı- Londra büyük elçisinin bir 
gizli celsede avam kamarası a7ıılanna 
ve Vaşir.~tonda R. Lltvinofun da reİ!Iİ 
cümhur Ruzvelte Rusya vaziveti hakkın
da izahat vermeleri günün dikkate çar
pan hadisel,.ri Ara<ıındı1dır. Lorıdra ha
berlerine göre Mı:ı.iskinin avam kamara-' 
•ı azaııma verdiği izahat aza üzerinde 
dein bir tesir huakmışhr. Londra ha
berlerinde daha fazla tafsilat yoktur. 

AMERIKANIN ISTtHSALA Ti 
Dünya kauçuk istih.,alinin yan~ından 

ço~nun Malezya ve Felemenk Hindis
tanında J aponlann eline geçmesi Üzerine 
Mehikada kauçuk istihsalinin arttınl
ması maksadiyle birleşik Amerika ve 
Mt-ksika arasında sekiz senelik bir ikti
ıadi anla..cıma imza edilmicıtir. Mbika 
da bu maksatla her biri 750 dönümJiik, 
be$ nümune ciftliği kurulacak. Amerika 
lünımlu tnütehessıslarla kredileri vere
cektir. 

USMrelerinden kauçuk yanılan ağaç
ların ana yurdu Brezilverlır. Ma lnva ve 
Felem"nk Hindi11tanındaki kaucuk or
manlan da BrezilvadAn götürülen fide
lf'rle yıoti .. tirilmiııtir. Son senelerde, Ta
pon tehlikesi karsısında, Amı-rikalılar 
yeniden Brezilva kau<'uk ormanlan"ı in
ki-11af ettinne~e ba•lamuılardı. Simdi 
M.-bikadrl da kauruk ormanları geniıı
letil .. ,.ek cJ,.mı-t-tir. Fakat dikilPl',.fc 1117aç 
l11rdan ancak dört be'! sene soT1ra i•tifa
ae mtimkün olıtcıımnA göre Am,...;kAlı
farın n7un vadeli bir plan peşinde olduk
lan ""laınlıvor. 

Diğer ta.,.aften Amerikan 11\,.tik i.,t;h
ıaalRtı cı .. fi bu meml,.kıotte vıld" 250 bin 
ton !'tıni hoıır11k i<ıtih•R1 t-dil.-c .. ~ini ıoöv
lemicıtir. F .. kj kaucuklarrlan ic:tifart,. ir.in 

muharebesi 
-~~-... ~~~-

Rus kuvvavıkülli· 
Jesi Stalintırad 
önünde topl~n dı 

-+-
Voronej önünde Alman· 
lar m5.~stahlıem yerler

den ~ıharılısor ••• 
Moskova, 31 (AA) - Sovyet radyo

sunun bildirdiğ:ne göre : Voroneiin ce
nubunda bir ınnakta kızılordu birlikle
ri topçu ve hava kuvvetlerinin yardım• 
ile taarruzda bulunmuştur. Hava kuv
vetlerimiz 17, topcu da 7 Alman blok
havzı tahrip etnıüıtir. Nehir bölges:nde
ki muharebeler çok şiddetli olmaktadır. 

Moskova, 31 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ektir: 

Son günlerde Voronejde taarruz ede:ı 
kuvvetlerimiz Almanları geri atmısfar· 
ciır. Bataislcin cenun doğusunda şiddet~: 
muharebeler olmaktadır. 

Similiyam:kayoda nehri gecen düsma
na siddetıi hücumlar yapılmıstır. · Al
manlar buraya da taze kuvvetler getir · 
mistir. 

Londra, 31 (A.A) - İvnin~ Standard 
gaıetesi askeri muharriri yazıyor: 
ş:mdi baslıca meydan muharebesi ce

re.van eden Rostofun 500 kilometre uza 
ğında Sta1ingrac'Ma Rus kuvavi ki.illi\·e
si toolanmıstır. Bu kuvvetler Fon Klav
tm soluna di.ism,,J.tedir. Rus hava bir 
likTeri de büyük faaliyet göstermekte
dir. 

Moskova, 31 (A.A) - Bu sabahkı 
tebJi~ ~ 

Dün ıtece Ruc; kıtaları Voronej ve S;
milivanskayo böll!'eler:nde ve Batais'ci•ı 
<'emm batı cevreJerinde dü<mlanla m.ı 
harebe etmistir. Cenhenin diiier kec::;m. 
]erinde ehemmiyetli hiç bir değisiklik 
ol!'Y' arrı ı stır. 

Mnskova, :U (AA) - Sovyet tebl:ği 
ne ek: 

Son J!iinlerde Alrııanhr Voronej C'ev 
rec:in~e h:>7.ı tahkimli mevzilerden çıka
rılmlc:lardır. 

DURUM KORKULU 
Londra, 31 (A.A) - Kızıl Yıldız pa· 

zete.c:i Rostofta durumun cok kork•ıh; 
olduğunu yazm;ıkfadır. Stalin «Bir adrm 
f!eri yok• parolasını havi bir günlük 
emir nesretmic:tir. 

Londrava J!.Öre Timocenko orduları
nın ~eri r ekilme hareket• munta7am ol
mus ve Rus t<ınklarının büvük bir kıs· 
mım aııam Don<}an gecirmek kahil ol
mustur. Bununla beı-aber Batrıiı:;ldeki 
vaziyet durumu yeniden karıştırmakta
dır. 

Elalemevnde bir durgunluk devre:;! 
hii~iim sürmektedir. 

İnl!'iliz hava kuvvetleri dün ~ece Sar 
endii<:tri böJ.,.ps:ni tekrar bomba lam1slur 
'e di{!er taraftan da Almanlar Binning· 
ham ve Midlı:mdı yeniden bombaiamıs-
lard1r. · 

RfR TEKZİP 
Bertin. 31 (A.A) - Almanlann Kere 

yarım adasından tal'lrruZ ettikleı-i ha1.::
kında vabancı kavnaklard;:ın verilen ha
ber hükümet mahfiJlerinde tamamiyle 
hayal mahsulü adnnrlilmektedir. ---- -----

INGIL TERE VE HARP 
---+---

1 n :l iliz l~r durumu 
nasıl ~ÖrÜ)'orlar? 

yrni ima15thanel .. r a('ılmıcıtır. Miilı.im --*--
fltnlrlar "" mevcuttıır. Am .. nka ve diğer Londra, 31 (A.A) - S~alin tarafın-
A""'ı('>~ak.,on meml,.ketlrrinr:le harp irin dan verilen cbir adım geri yok» emrinin 
çok liinmlu olan bu madd .. ve ait ihti- Timoçenko kuvvetleri tarafından tatbik 
yarı,,.,. bıı ""r .. tl• kı\Tşılanacaktır. edileceği şüphesizdir. 

Pll\Tn'~TANDl\ Dtğer taraftan Mısırda muharebele-
Hi.,diot'\nda miif~itl .. r fno-ilizlerin bir rin devriye ve topçu düellosuna inhisar 

an evvel b•ı memlekPtİ bırakın tritm .. le- ettiği bu sırada Rusyadaki harekat Lon
ri hııcım•unda ısrar ettikl .. ri halrle Tt'"liqt drada daha ziyade göz önünde tutul
diiQ;;l'\ı-rı ve tn..,.iltne ile iktic:adi jl.,.ilt-ri maktadır. 
ob.-hr bir dnmi,...von st::.toko"u idn iş Gazetelere göre Almanyada İngiliz ha
ı-,:,.1 ;,-;.;ne tıraf~ardı.,.ı,,.,., lngiH7.lı-rderı de va kuvvetlerinin bombalarına hedefte"?
p;,...,.ı;.,tanda mııdl"nlt'r, denirvollan, kil edecek b:r çok mühim tesisler vardı :. 
f-.hr ikafor v"' diuer teeic:::.ta serm"'ve •t:ı.-ı Bunların bı:mlarında müdafaa tertibatı 
ht:ı"ıs cıhnhr bu mı-ml0kr·~ .. n tn .. nte- mükemmeldir. Bu sebeplerle bazı akıu
r,.,..in t"'m:ımivl~ el cıokm,. .. irıi m,.!'lf:-at- lardaki uçak zayiatını tabu görmek la
lr,.İl'\e trt'""" bulmnvrırlar. ~avı"ı ıız nlan ı zımdır. Hamburg ve Bremcn gibi mü
hazı miif,..;t1 ... r i~e Hint vat?.nn"TV~rlrri- him şehirlerde vaziyet böyledir. 
n:., İ0t ,..,:ı:ı.J .. ,.hıin tArııamivl~ ""Tine P,f!· Gazeteler, verilen ricat yok emri do
t••iTmM',,,. tnrı- fts,.dırhr. lnmliz ur,.,,ımi 1ayısiy1e Alman taarru?.untın iki glind,.n
f' l<~ .. ı f-l:nı-ı: ., tı.n.,~ rlnminvon ı>htuk""'l beri y<>.vaşladığına dikkati çekmektedir. 
vr.,.iJrrı,..,i~,.ı .. h•iFıık etmi" 11';l-,;dir. Ru Gec;en sene olduğu gibi Stalinin emr! 
tnl·tirdı- Hi.-.rHotarı dil, Knnarl::ı, Avn•- bu defa da Rus askeri tarafından yerine 
rt:ılva, Yıoni 7Alıınd ve cenubi AfrikA getirilecektir. 
yibi. iç i~l(',.indeo tal"!'"mivl .. miiohk;l b ir 
dt-vlet ol:.<'ak, Arıcak fn!Yilt .. .,.,. krallı;;,_ 
na marıevi bir rabıta ite bağlı bulunac<ık
tıt . 

birliği mefhumuna Reçmiş bulunuyoruz. 
Grantili koruma teklifleri müsavi hak
larla yapılacak bir iş birliğiyle telif edi-

~rit ... nya nın Hindistanclaki tİc'1ri lemez. 
menfa<ıtlt-'"İ lo :-cHı\T kamar"•mrla ızörii .. ii- Bu ifade ln gilterenin Hindistanı bir 
]ürken h;ıkii:net. na,....,ına Hindi .. tan mÜ<1· dominyon olarak tanımnğı kabul ettiğini 
t.-cıa!l d<'mi<1tir ki : Rritanva ticari mı-n-, gö~teriyor. Buna mukabil Hintlilerle ln
faa tl .. rinin hu._u~i biT surette korurıma!!ı giltere ile iktitad1 bir iş birliğind en ka
ke••fiv~tir'in H;,ıcr~tan ana ya•ı>o•n•n çınacaklarını tahmine imkan yoktur. tk
k~ bulü iı-in sınt ko~ı•lmıy~r.~~nı hiikü- tisaden lngiltereden uzaklaşırsa. Hindis
m .. t :-~•!.ret'. bild rmit1tir. Domirıvonlar- tan başka bir kapitalist devletle iş birli
daki Britaıwa ticari menaatll"ri hiilriim .. t iH yapmağa mecbur olacaktır. Çünkü 
ir.in ha~·ati bir ehPmmivPti haizse de hü- niiusunun refakını sağlıyacak şekilde ta
kümf't hıınlaTı "'Rraııti iti" kor11mak nive- bii kaynaklarını inkişaf ettirmek lÇln 

tind~ değildir. Hiııdistancla vİ•ayet sermaye ve tek~ike ihtiyacı muhakkak
mrOwmundnn serbest ve dürüst bir i tır. 

YENi A$JR 

BERLINiN HABERLERi BELÇ ı KADA H.lZIRLIK ___ .., *·---
Ruslar Ik· nci 
Nevay~geç- cepheye 
mek istedi hazırlık _..,_ 
Berlin, 31 (AA) - D. N. B. Ajansı 

A~ağı Don nehr:nin cenubundaki mu
harebeler hakkında şu malilrnatı ver
mektedir : Cenuba doğru süratle ilerli
yen Alman kıtaları 29 temmuzda ric&t 
eden Rusları yakından baskı altında ta
kip etmişlerdir. 

Maliçin doğusunda demiryolu kavu
şağı Proleterskaya kasabası alınmıştır .. 
Hava kuvvetleri Alman kara ordusu ta
arruzlarını muvaffakıyetle desteklemiş
tir. 

Berlin, 31 (A.A) - Askeri bir mh
filden b!ldiriliyor: 
Kalacın şimal batısındaki tepelerdeki 

muharebeler tankların da iştirakile de
vam ediyor. 

Leninprad bölgesindeki Rus kuvvet
lerinin Almanlara yaptığı söylenen ta
arruzdan Bedin askeri mahfillerinin 
haberi yoktur. 

Almanyanın itibar tesisi icin propa
~andaya ihtiyacı yoktur. Leningradd·ı 
böyledir. Leningradın Ruslar icin a~ır 
bir yük olduğu muhakkaktır. Bu seh.r;n 
hücuma ihtiyacı yoktur. bir gün gelecek 
kendiliğinden düşecektir. 

Berlin, 31 (A.A) - Alman tebli$ : 
Alman hava kuvvetleri tak'p muhare

belerine fas1las1z surette mUdahale ede
rek dfü::man kollarını d~$tmakta ve ye
ni mevzilere yerleşmelerine mfuıi ol
daktadır. 

Büyük Don kav~inde Alman ve Ru
men kıtaları dii~manı nehrin öte kıvısı
r.a atmıslardır. İtalyan. teslülleri tan'klar 
himavesindeki düsman hücumlarını ağır 
kavmlar verdirerek püskürtmüstür. 

Kuc::ntılan düsman kuvvetlerinin cıkıc:: 
ıe-ıebbüsler: ncticc>c;iz l·almıc::tır. Bu mu
J.arebelerde düşman 62 tank kayb~tm~
tir. 

Alman hava kuvvetlc>ı-ine bai?'lı savacı 
teskilteri Don kavsind,.ki hücul"'I Jıı;ıre
kf'tl"ı-ine de istiı-ak etmi~tir. Rlıc::l:ırın 
tRkvive P.etinııek ic:n istifc>~e ettikleri 
~"miı-vrılu ve nPhir miinıılrnlMı tı;ece ve 
<'iirırl"" hücumlarla ağır kayıplara uğra
tılmıd•r. 

Rijev bölı?el'linde Rol .. eviklerin fi!İ<'!ill!'t 
li hUeum!an kısmen karsı hUr11m larl;ı 
niiskiirtülmüş ve 40 dü.şman tankı tah
rip edilmiştir. 

Volkhof ceohesinde ve I.enın!trad 
0nünde diismanm mevzii hücumları 
<ıkamete u(trahlm1şhr. Rusların Neva 
nehrini gecmek kin vaohkları te~ebbüs
ler esnas1nda 7 gemi batırıhnıştır. 

Fin körfezinde A 1man hava kuvvet· 
!eri Lavansari adasında bir düşman hu
\•a meydanına hücum etın~tir. 
Mısırda Alman savaş ucakları 29 '30 

temmuz gecesi Kahire yakınındak! hav3 
meydanlarına i?ır çapta bombalar atmıs
tır. Hane"arlarda ve benzin depolarınd:ı 
yangın çıkbıstır. ____ ..,;_9 _ ___ _ 

Sıhhat Köşesi 
• •••• •• •••• 

Armudu soy 
da ve ••• 
-~~--..·~~--

Elma ile armuttan birisinin kabuğunu 
soyarak yemek lazımdır. Ama, hangisi
nin kabuğunu soymalı, denilince çok de
fa ihtilaf çıkar. Kimisi armudu, kimisi 
elmayı der. 

Fence düşiinülürse, armudun kabu
ğunu soymak lazım olduğunda şüphe 
edilemez. Armudun kabuğunda, ağıza 
biraz acı1ık veren tenenden başka, kim
ya dilinde pentasan denilen tutkal cin
sinden bir madde vardır. Bu maddenin 
arasına kireç de karısmış olduğundan 
armudun kabuğu yenilirse, dişlerin al
tında kıyır kıyır eder. O maddenin haz
mi de güçtür. 

Buna karşılık, armudun kabuğu gü
müş saplı ince bir bıçakla soyulurken 
o pentasan maddesinin arasına yayılmış 
olan kireç parçacıklan güzel bir musiki 
sesi çıkararak, armudu daha yemeden 
;nc::ın•n a~ının suvunu getirirler. 

Sonra da armudun kabuğundaki vita
M:nler, o kireçli k;ıhuğu verniye dci1eri 
olc:cak nisbctte değildir. A vitamininden 
armutta, yüzde ancak 12 ölçü bulunur, 
hunun en büyük kısmı kabuğunda bu
'unsa bile bu kadarcık A vitamini icin 
armıtrlun kahui1u. doğrusu venilemez.Bl 
ve B2 vitaminlerivle C vitamini de za
ten armudun içinde bulunurlar. 

B:r armudun asıl fazileti madenleri 
bakımındandır. Fosfor ile kireç armu
dun terkibinde, ayni nisbette, ikisi de 
yüzde 9 miligram olduğundan kemikh· 
rin ve d:~lerin armuttan istifadesi ta· 
mam olur. Bilirsiniz ki fosforla kirec 
arasındak nisbetin bire yakın olması. 

onlardan i~tifade edebilmek !çin önemlı 
bir meseledir. 

Armudun terkibindeki iyot madeni de 
göze çarpacak nisbettedir. Bu madenden 
dolayı armut tiro:t ,ınıddesini daha iyi 
i<:leterek vücudun daha iyi beslenmesine 
ı1;zmct eder .. Yüzde otuz miligram nis· 
:1etinde olan potasvom madeniyle de et· 

--~~-... ·--~~~ 
Belçika da az 
tarda 

mik· 
hu· tayyare 

Juoduruluyor 
-*

Atıantilı ve Manş sahi· 
linde hava meydanları 

yapıldı.. 

Londra, 31 AA) - Almanlar Belçi
kada ikinci cepheye karşı bir çok müda
faa teşkilatı vücude getirmişlerdir. Yeni• 
cen bir çok hava meydanların ve iniş 

sahaları vücuda getirilmiştir. Fakat bu
ralarda pek az uçak bulundurulmakta
aır. Bu suretle İngiliz uçaklarının vere
ceği hasar ve tahr!plerden kurtulunmu'J 
olmaktadır. 

Londradaki Belçika istihbarat bül'o
sunun bildirdiğine gre Arna.nlar Belçi
kada hava üslerinin ancak dörtte birin
den istifade etmektedirler. Bu meydan
lar bir çok müdafaa tertibatı yerleıtiril
miştir. Sahildeki üsler hep memleket içi 
ne çekilmiş bulunmaktadır. 

Berlin, 31 (AA) - Saahiyetli kay
naklardan bildirildiğine göre Atlantik, 
Manş ve şimal denizi sahilleri boyunca 
Fransada yeniden bir çok uçak meydan• 
lan kurulmuştur. Bunlar da mükemmel 
beton pistler ve her hangi bir havada 
kolayca iniş imkanları veren tesisler var
dır. Alanların muteaddit himaye tesisle
ri kurulmw.ıtur. Birmingam. ve hedeflere 
vap1lan tesirli hücumlar bu meydanlar
dan yapılmaktadır. 

Alman endüstrisinin azamet ve kud
reti, Alman ordusunu şarkta da ayni 
hızla desteklemeyi temin edecektir. ____ ., ____ _ 
Hindistan hakkında ____ .,.. __ _ 
Lord!ar fıamgrasında 
bazı görüımeıer oldu 
Londra, 31 (AA) - Avrupanın is

tikbali ve Britanyanın Hindistandak? ti
cari menfaatleri hakkındaki görü$1Tle
\erde Lordlar kamarasında hUkümct 
müsteşarlarından Dük dövanşhir demiş· 
tir ki: 

«Hint ana yasasının teşkilinde Büy\i~ 
Britanyanın ticart menfaatleri karş1lık 
~österilmemi~tir. Hükümet ticari men
faatlerini, Dominyonlarda ve müsa\li 
haklara malik yerlerde her hangi bir 
ı;-;arantiye bağlamak fikrinde değ:ldir .. 
Garanti ve korunma teklifleri, müsavi 
şartlarla yapılacak işlerde yer alamaz. 

•Son günlerde Libyada sarılan bLr 
Hint livasından sağ kalaİı tek bir k:şi 
bile yarasız cıkmamıştır. Bu H!ndista-
r;ın iftihar edeceği bir olaycın:.. • -----·-----MISIR CEPHESi 

----+·-- --
Roınmel deniz kıyı· 
sıoı bırakmamak 

kararında 
-+-

İngiliz tayyareleri ital· 
yan ve Alman hatlarını 

bombaladı.. 
Kahire, 31 {AA) - Orta şark karo 

ve hava müşterek tebl;ği: 
29/ 30 temmuz gecesi btitlin askeri 

faaliyet devriye hareketlerinden ibaret 
kalmıştır. Bundan başka bir kara hare
keti kaydedilmemiştir. 

Hava faaliyeti de avcılarımızın dü.ş
man gerilerine hücumlanna inhisar et
m:ştir. Malta etrafında bir düşman uça
ğı düşürülmüştür. 

1:-<'?dra, 31 (A.A) - York Şayr gaze
tesının askeri muharriri yazıyor: 

Ohinlek geçen pazar ve pazartesi gü
nü düşr;ıana ehemmiyetli akınlar ya:;r 
rnıştır. Ingiliz hava kuvvetleri de dü.ş
manı müessir surette bombardınıan et
mi~tir. Eğer vaziyet müsaade etseydi, 
tanklar da bu hareketi takip edecektı .. 
Fakat Romelin tank kuvvetleri hareke· 
te hazır bir halde bulunuyordu. 

Romel deniz kıvısı için çok hassasiyet 
~östermektedir. Merkez için de ayni e:ı
dişe vardır. - - ----
Frtınsada homünizm 
ve hararıar ... 
Paris, 31 (AA) - Komünistleri ceza

landırmak üzere kurulmuş olan hususi 
mahkeme 10 kişi hakkında beş seneden 
sekiz seneye kadar muhtelü hapis ce
zaları vermiştir. 

- - o- --
iSPANYADA 
BİR İNFİLAK •• 
l\IIadrid, 31 (AA) - Valansiyada in

filak eden mühimmat deposunda 9 k:~i 
ölmüş, iki kişi ağır yaralanmıştır. İnfi-
15kın sıcaklar yüzünden barutun inhi-

• ::s 

Iktısat vekili Tavşaı.Iıcla 

Istanbulun kömür ihtiya
cı için tedbirler alındı 

Ankara, 31 (Yeni Asır) - İktisat yanname tevzii bir taahhüt mahiyetinde 
vekili üçii 25 geç trenle Linyit istihsal değildir. Kömür idaresi halkın istifade 
sahasını teftiş için Tavşanlıya gitmiştir. edebilmesi maksadiyle kömür beyanna-

Ankara. 31 (Yeni Asır) - İstanbul melerini belki köprü başında bol miktar
kömür kantanjesinin şimdiden tamamen da dağıtacaktır. Şimdiye kadar satılan 
satılması dolayısiyle beyanname tevzia- ve muamelesi biten kömür miktan l O 
bnın durdurulduğuna dair neşriyat ya• hin tona yaklaşıyor: bu da lstanbulun 
pılm.qtır. Yaptığım tahkikata göre be- ~ok kontanjesinin ancak onda biridir. 

Rerlin elçimiz gidiyor 

Meclis pazartesi günü 
toplantılarına başlıyor 
A nkara, 31 (Yeni Asır} - Büyük 

Millet Meclisi pazartesi günü toplana
cağından seyahatte bulunan vekiller pa• 
zartesi sabahına kadar Ankaraya avdet 
edeceklerdir. 

Mebuslann çoğu ıimdiden Anlcaraya 

gelmi~ bulunmaktadır. 

İstanbul, 31 (Yeni Asır) Eaki • 
Berlin elçimiz Husrev Gerede yann ge
liyor; yeni sefirimiz Saffet Anlcan da 
yann tayyare ile Berllne gidecektir. 

Polis enstitüsünü b itirenlerin 
diplomaları merasin.le verildi 
Ankara, 31 (Hususi) - Polis ensti

tüsü ve kollejini bitirenlerin diplomaları 
dün merasir.:ıle verilmiştri. Yüksek tah· 
silden r 4, ortadan 62 ve polis okulun
dan 2 7 kişi diploma almıştır. 

Törende mezunlar ve ilgili emniyet 

emirleri tarafından nutuklar söylenerek 
meslekin inki§afı için sarfedilen gayret• 

lerin iyi netice verdiğinden bahsedilnıiş 

ve büyüklerimize karşı olan derin bağlı

lık bir defa daha tebarüz ettirilmiştri. 

Bir kadının iddiası 

Nafiayı ko~asının zehir
lediği iddia edildi 

İstanbul, 31 (Yeni Asır) - Bugün 
müddeiumumiliğe Nafia adında bir ka
dın müracaat ederek bir ay evvel ölen 
kızı Ayşenin damadı tarafından zehirle
nerek öldürüldüğünü ihbar etmiş ve da
madının kızının mezannı da gizlediğini 

HAVADA • DENiZDE 
-~--... ·--~~-

8 ir çok ı{emi ba-
tırıldı, tayyare 

düşüruldü _..,_ 
Berlin, 31 (A.A) - Dün öğleden son

ra şimal Almanyanın sahil bölgesi üze
rinde uçan iki dü.şman uçağından biri 
yapılan bir hava muharebesinde düşü
rülmüştür. 
Başka 17 İngiliz uçağı Manş ve Nor

veç sah!lleri üzerinde düşürülmüştür. 
Denizde Brayten yakınında hafif sn

vaş uçaklarımız 3000 tonluk bir ticaret 
gemisi batırmıştır. 

Dün gece Alınan hava kuvvetleri da
ha kuvvetli teşkillerle Birniinghamdaki 
askeri hedeflere karşı hücumlarını tek
rarlamıştır. Şafak vakti yapılan keşifte 
büyük yangınlar müşahede edilmiştir. 

Alman denizaltıları düşman deni~ 
münakalatına yeni darbeler indirmiştir. 
Orta Atlantik ve Amerika sahiller! 
önünde şu gemiler l:iatınlmıştır: 

Kuvvetli bir h:maye altında hareket 

iddia eylemiştir. 

Adliye bu hususta tahkikata girişm§i• 
tir. Ayşenin mezarı tesbit edildikten 
aonra, cesedi çıkarılacak ve otopsi ya• 
pılacak, ölümün sebebi aranar.aktır. 

4:den kafileler arasından 41 bin tanil~to 
tutarında beş gemi, himayesiz sefer 
eden gemiler arasında 75 bin tonilato 
tutarında 12 gemi ve aynca beş ticaret 
yelkenlisi ve bir sah!l muhafaza gemisi. 
Afrikanın batı sahili önünde 53 bın 

toni18to tutarında 7 gemi, 
Doğu Akdenizde beş ticaret yelken

lisi 
Atlantikte kafileler arasında bir torpi

to muhribi ile 7 bin tonilıito tutarında 
ıki gemi ve Kıbrıs önünde bir torpido 
muhribi torpille ağır hasara uğratılmış· 
tır. 

Bu suretle Alman den!zaltılan tara
fından bu ay zarfında batırılan düşman 
~em.ileri tutarına yeniden 167 bin toni
lato ilave edilmiştir. 

Berlin, 31 (AA) - D. N. B. ajansı
na asker! bir mahfilden bildiriliyor: 

Alman den!zaltıları şimal Amerikanın 
doğu sahilleri açıklarında 2 ticaret ~e
misi ve cenup Amerika kıyıları açıkla
rında da 3 düşman gemisi batırmıştır .• 
Gemilerden ikisi harp malzemesi, ilçii 
de ham madde yüklü idi. Şimal kıyıla
nnda batırılan gem:lerin mürettebatı 
Amerika kıyılarına çıkmışlardır. Cenup 
Amerika açıklarında batırılan gemilerin 
mürettebatının henüz nereye çıktıkları 
belli değildir. 
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