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Bir 1caç Al~ ukeri Sooyetlere em dii.feı-lcen Don dirs~~incle mey-

SOVYETLER • JAPONYA dan muharebesi ~id· 
--+ detle d~vaın ediyor 

RUSYA MUHAREBELERi 
---··---

Muır öUerinde harekdt ta bulunan tanklardan biri 

~ 1 MfSIROA VAZIYET 
-+

BatGf$lıfe Sovyet cenah
larına ıdren Almanlar 

imha edildiler 
Moskova. 1 (A.A) - Gece yarısı neş

rolunan Sovyet tebliği: 

Almanlar Don- .Japonlar Rusva- Almanların *;r;,.,,e mu. 

''N ı A * eme a- Mihver tah-
da "Koban" ı 
işı?al ett:Ier 

ya saldırmak itina sayıda asJ:ep ııaı
madığı anı,..dıyop .. •• • • Moakova, 1 (A.A) - Royterin hu

auat muhabiri bildiriyor: 

zım,, yoktur kimatı hır-
---·---

30 temmuz gecesi kıtalarımız Kleska
ya ve Bataiskin cenubunda düşmanla 
savasta bulunmuştur. 

Diğer yerlerde mühim bir değişikli\ 
olmamıştır. 

-+-
Af,..anlmem aldıjı yeP 

uz ere ımış 
-+

.Japonlar Çlnde dlll'Cllı· 
ladılaıe, yalımda Rasya
ya yülıleneeelılerınff •• 
Çunking, 1 (A.A) - Çin resmt a-

Stalingradı müdafaaya azınetmft 
olan mare .. ı Timoçenko cenupta aeltlz 
köyü almııtır . 

MEYDAN MUHAREBESi 

HUlıüınet lıararlarını palaJ'! iV Or 
nıu11aflalı lıd"'alı ., _ 
hepfrnfz ıcın ıazım 
olan lllr vazifedir .. 

Moskova, 1 (A.A) - Bu sabahki teh
c~: 
Kıtalanmız Kreskaya ve Bataiskin 

cenubunda dUşmanla muharebeler ver
mi!l:tİr. 

mı·h•nı bir demlryola 
1ıa11ıqa1ı n~lıtcuı.. 

Berlin, 1 (A.A) Resmen bildiriJdi
iine göre Alman kuvvetleri Don cepbe
sincf e Kobanı İşttal etmiıtir. 

Don nehrinin dineğindeki meydan 
muharebesi ,iddetle devam etmektedir 
Ruslar Kire.kaya ve Kalaçın bahsınd~ 
Almanlann doğuya varmalannın önüne 
geçiyorlar. Rua topc;uau Almanlann ge
çecr.k leri yolu aıltı bir aurette kontrol 
altında tutmaktadır. Hava kuvvetleri 
de topçu ve kara hareketlerini destekle
mittir. 

HAKKI OCAKOÔLU 

-+-
Her verde devrl,1e faa
lfyetf, flmaı lıe ''"~"de Rac:ka bir kesimde değişiklik olına

mı!l:tır. 

Stokholm, 1 (A.A) - Telemandiyal 
ajansı bildiriyor: 

Mareşal Fon Bockun seri motörlü 
birlikleri Kercskayanın 90 kilometre 
yakınında mUhim bir demiryolu kavu
şağını ele geçirmiştir. 

cüsüne göre Çin askeri mütehassıslan 
Japonların Rusyaya karşı geni$ bir taar
ruz için hazırlıklarda bulunduklanna 
kanidirler. Japonlar Çine karşı bir taar
ruz için hiç bir hazırlıkta bulunmamak
tadırlar. Bu sebeple Rusyaya karşı Ja-tn~e11 d'"'°"""""Q """'" Kahire, 1 (A.A) - Dün çölde yeni 

hiç bir faaliyet olmamıc:tır. Evvelki ge
ce bütün kesimlerde faaliyette bulunan 
devrivelerimlz lahkimat yapan ve tel 
örğül~ri kuran düşman ııruplarını hır
palamı~lardır. Devriyelerimiz yalnız düş 

(Sonu Sahife 3. Sütun 1 de) 

Rııc:lar. A 1man 1ara t"Ok a~r kaY11"11ar 
verdirdikleri lıRldc üc:Hin km"Vf'tler ka:-
c:ısmrla Bııt:ıic:kin ı-enubunda cekilmeğc 
rr.Pr'1-ılıT' kalmı.,ln ıl•T. 

M"c:kova. 1 (A.A) - Sovyet tebJıği
ne f>ktir: 

Kuvvetlrrimi7. Batnic;kin <'Pnııbund::ı 
yeni mcvz"1,.re <,"C'l· i mi.,tir. Alman kol-

---·---
13 :ıy \7~ iiç !!İinde 2.) 
hin tonluk bir uçak 

~rc.arnisi ya ıldı 
-+-

A. ~:am~Fı lrar'f'l!er!nde 

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 

i Klt~Ct CEPHE jŞJ 
---*·---

Almanlar yapılacak 
hücumları püskür

türüz diyorlar 
-*nBerllnn e göre banan 

(Sonu Sahife 3, Sütun Z de) 

C:mo1mı ımttteiıt~ıer ıcın 
cc~~ n~en ~a~a IJJI · 

Norfolk (Virjinyada) 1 (A.A) -
Amerika Birleşik devletleri donanmas.ı 
için inşa edilmekte olan yeni bir uçak 
gem:si, inşasına başlandığı tarihten 18 
ay üç J?Ün sonra denize indirilmiştir. 

ı~ın Rusyadan lııwvet 
ay11'1rtalarına luıcet yolı 

Berlin. 1 (A.A) - Berlin radyoaı 
ikinci cephe hakkında diyor lci: 

İkinci cephe açıldıktan 80nra, dofu 
cephesinden tayyare ve asker çekilme
sine lüzum kalmadan Almanlar bu ha
cumlan muzafferane püskürtmeğe mu
vaffak olacaklardır. 

. 
Alman ukerleri Rusya da oo.zif e bC1§1nda 

Gıda maddeleri ucuzlı,or 

Pirin~ ••3o • 60,, 
ku _ uşa düşeeek 

-- - ------- -- -
Zeytlnva{fı piyasasında dnPgu,,ıuıı • Vrlndnn ıı 
bin tenelıe yağ getirilecelı ... • Kuru balıla fiyatı.. 

Hükümetin zeytinyağı fabrikalannd& 
~ imal ettird :ği rafine zeytinyağlarla nP.· 
~ batt yağlar pek yakında piyasaya çıkarı· 

SOHDAKIKA 
•••••••••••• 

Huslar c~nupta vazi
}·etleri n i d iiz,.. 'ti· 
· ~'or la r A"İ bi ... 

lacaktır. Bu suretle ya~ ihtiyacının ku.
mf'n temin edileceği anlaşılmaktadır. 

Zeytinvı.ığt fiyatlannda serbest satt-ş 
kararınıfan sonra bariz bir vi.ikc:elme gö
rülmemiştir. Hatta kooperatifler birPği· 
nin pivac;ava çıkardığı yağlar. d iğer y.ıit· 
'nrdan dahıı ucuza veriMi7ri için piyasa
da hi r tevakkuf bile vardır. 

PtRfNÇ UCUZLIY ACAK 
Sehrim'zdeki tacirlerden bir (Okla..-ı 

vurdun muhtelif yerlerine gıda madde
leri siraris etmicılerdir. 

Bu gıda maddeleri araınnda bol mik
darrla nlrinc te vardır. Ancak bir ay son
ra idrak edilecek olan yeni mahcıul p!
rincin 50 - 60 kuruş arasında satılabile
cel'tt ıml:ı1cıılmı~ır. 

YAC İHTİYACI 
Urfa, Divarhakır ile Kua~enlz sahi1 

şehirlerinden ba?.ılanna da frmir icin 
sadeyağı ~1narişleri yapılmıştır. Hükil
meke verilrn !'erbest ıtRhl!I kararına ra~
nıt"n Urfa v11liliğinin Urfadan harke ya~ 
ihracına henii7. mflc:aAde verm@dii!i şeh
rimiz.dPki alAkadarlarıt ~elen malömat· 
tan anlasılmaktadır. 'R11ttA bir hastane 
ihtiyacı lç1n mahallinden ya~ almağa gi
den müteahhiıie bl1e va~ verllmemi~lr. 

(Sonu Sahife z. Sitaa S te) 

Adı Es.c;eıts olan bu uçak gemisini'2 
25 hin tonilato olduğu sanılmaktadır. 

j Londra, 1 (A.A) - Bahriye nazın n. 
Aleksandr cuma günil demeçte buluna-

(Sonu Sahife Z, Sütun 3 te) 

Vaşington, 1 {AA) - Nnyork Tay
mis diyor ki: 

(Sonu Sahife Z. SOtun 5 te) 

SON ASKE!\l VAZİYET 

Ruslar artık esas mü
dafaa hatlarına geldiler 
Stalintfrad önlerinde Ra s rnalıa11emetl aPııı • Mı· 
$1f'da ·inglllzferln rnotörlü lı1111vetlerl llenüz az .. 
.Japonyanın Rasyaya saldırması flatünali vardır 

Radyo gazetesine göre Alman tebl:ği 
Stalingrad - Krasnador demiryolunun 
eenis bir cephede geçildiğini. Sal nehri
nin de aşıldığını ve milhim RU! kuvvet.. 
!erinin kuşatıldığını bild:rmiştir. 

Stokholmdan ve Berlinden ~elen Ud 
haht-r dikkati cekmektedir. Berlinden 
~~len bir haberde Kobanın işgal edildi~ 
b.Jdiriliyor. Bu, Taman yanm adasınd.:. 
hır nehirdir, bu iııimde Rusyada b~ 
sehir yoktur. Bu haber şu iki ihtimal 
icinrle görUJmelidir : V!şiden dün veri· 
len ve Kercten Taman yarım adac;ına ih 
raç hareketi yapıldığından bahseden. 
A imanlar tarafından da tekzip olunan 

haber '1mdi Alınanlar tarafından açığa 
\"\U'Ulmuştur. Diğer bir ihtimale göre de 
dün mevcudiyetinden bahsed:len husu
st Alman teşkilJeri bir gedikten ileri 
saldırmış ve oralara kadar varmıştır. 

Stokholm radyosu Fon Bock: ordusu. 
na ait ser1 motörlü birliklerin Kosevo
kayorun 90 kilometre doğusunda mühim 
bir dem.!ryolu kavuşağı olan bir yeri 
geçtiklerini bildirmiştir. Bu iki haber 
hakikat olduğu takdirde Saldeki Rus 
kuvvetleriyle Taman yanm adasındaki 
Rus kuvvetlerinin irtibatı kesilmiş de
mektir. 

(Sonu Sahife 3, SGtun 3 te) 

tdija .deta 1,.. bcatNlcili Ali S~ 

IRINOA BUHRAN 
* 'Yeni ka 1'inevi 

de 8. Süheyli
nin kurması 
muhtemel ••• 
~-

Esfıl IJcqverıa slycuf faa-
llyeflnl ~elıemlyeıdeıe 
yüzünden istifa ettiği. 

nl stiylfyor .. 
Tahran, 1 (A.A) - Tahranda söylen. 

diğine göre yeni kabinenin teşkil!ne sa
bı~ b~e~il SUheylinin memur edihne
si ihtimalı vardır. Diğer blr namzet te 
İ:-anın tecrUbeli diplomatlanndan olau 
Sultanidir. Son zamanlarda siyasi faali
ye.tlerden .~kilmiş olan HUseyin Pil' 
Mıhe, yenı kabine teşkilini sıhht sebep· 
ler dolayısiyle kabul etmemiştir. 

(Sonu Sahife f, Sütun 1 de) 
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ŞEHİR HABERLER:! j"Neme li-
. zım,, yoktur 

Y oz~at yolunda 

Gelin k• y ./ sı .,,.e 
hazin hlk:Byesl 

-----

Beş bin ton 
kuru üzüm satın 

ali nacak -·-Koopepatlflere lllPUğl 
mıdHıyaata IHıfladı, 
fiyatlar IJfarez muı_ 

Yesgadın genç lllre belediye elf'sl ue nadıtedlf' 1111' 
Nil.si 11111'. Falıat ıeldP 1111' ,,.,..,, imalt edllendyore. tin~~~~kib'::f~~r~~~= 

tll yılında ilk defa Yozgadı ziyaret l :naya et bir boya. senit omuzlan nr- sisatiyle piyasadan üzüm satın almağa 
etti8ia zaman Jehrin bakımsız manzara- DUf. Bir sün Fatmaya yolda rastla- başlam!fbr. Dün borsada göze çarpan 
• ilk bakışta dikkatimi çelani.şti .. Yoz- llUf. cörünce ptdt olm111 o kadar bir faaliyet olmuştur. 9 numara Uziim 
pt~lkı bu bakımsızlığı belediye reis- sevm1f ld onu gözleri öuilnden kaybe- fiyatlan 36 kunıştaıı 40 kurup kadar 
leriaia ihmaline ve belediyenin cılızlı-1 elince gıönlüne Fatmanm atkı dilşmilf. yükaelmi§tir. 
ima aamlederek, benim ilk ziyaretim- Ali apk olmUf, her sabah dağlara,._ Kooperatifler birliği mubay:ıalarınt 
4in ltir iki ay önce belediye reisliğine· thip gezclirdiği llilrllsUnü onutmuş, hep borsada yapacaktır ve 9 numara ilzilmü 
999il..it olan Bay lalcenderden ümitle Fatmayı diifiiııme1e başlamıt. Bir ve- 40 kUJ"Uftan apfı diı,ilrmiyecektir. 
IMBMdiyorlardı. meainl halup Fatma ile konUflD .... Birlik uıl faaliyetini yarın göstermeğe 

Fiiıa.akik.a B. Jsekender hmirin ~ ona ilk vesilede atkından bahsetmlf. başlıyacak ve takriben beş milyon kilo 
a. ~nda hlkimlik 7apra11 'Ye enel'- Fatma da ilk görilşte svdiği Aliye gön- kuru ilzüm satın alacaktır. 
faeile tanınmıı bir zattır. Yozgatlı olan lünün sımnı açmaktan çekinmemiş: -et----
& Wiender mıf phri imar etmek ~ - Ben de seni sevdim Alt, demiş. 'I) t t .., 
pomle hAkimlik m~leğinden istifa OnClan sonra sık sık buluşnnya baş- ı· a a e. e ra~-
Nerek YO&,J8da avdet etmiş ve beledi- lamışlar. Heyecanlı, fakat tertemiz da-
~- ba~ına geçm~ti. O zaman gördil- kikalar ya§amışlar. Bir seneden fazl,a b &. d • • f 
iüa Ye takdir ettiiim ilk faaliyet eser- gizliden gizliye uzayan konuşmaları aı- e '\. e 'nız. 
lerile a 1akdderiıı muvaffak olacajı- rasında Alin.in ell l'atmanmklne, Fat
aa \a de 'kani olmuştum. manın parmağı Alininkine temas etme-

Gepa hafta Yozpü yaptığım ikin- miş. Bu, Jimdiki devrin anlatı.şile tam 
lıl llİf"Uel esnumda f!lbrin mamarasın- platonik bir aŞ'lmuJ. 

-- "*' 
~ddaa~ veıımetı rnt,esse· 
seferine 1nı emri vef'dl 

la ~İJ 68slı bir nokta göremeyin- Alinin Hüsmen ağa adında bir ağuı 
ee •. tskenderin nzifeden ayrılmış ol- varını+ 60 yaşlarında, zengin bir çiftlik Sıhhat vekfıletlnden alakadarlara 
iluluaa zahip oldum. Yaptığım temasta ağ'\SiymlJ. Dört defa evlenmlf, dört ka- gönderilen bir tamimde ba aene patates 
r .... t belediyesinin halA B. tskender rısı da genç yaşlannda ölüp gitm~. 1 istihsalatının yurdda fazla olduğu, bu 
lanlmdan idare edildiğini, fakat vil&- 1şte bu HUsmen ağa beşinci bir evlilik 1 itibarla bütün sıhhat müesseseleriyle 
~etia Ye belediye meclisinin şehri imar tecriibeaine giriJtnce tali karşısına bu hastahanelerde patates istib1Aki~ önem 
busıuund9 B. lskenderle el ele verme- Kara Fatmayı pkamuf. Çiftliğindeki verilmesi lüzuma bildirilmiştir. 
~erini ölrenerek Uznldiim. Yozgat Wıyalara: Yurdun bazı yerlerindeki hastaneler 
flhriaia ortasuıdaıı geçen Od derenin -c Kara olnn. ~in ot.un. fakat kalori itibariyle patatesin fula miktar
a.erleri hal& açıktı Ye hali eylerin hela genç 01-n. Ba ihti,.ar •abmda be- da hastalara verilmek suretiy1e etin ye
.caJnırlan pJıriıı içine dl5ıldllerek tehrin nim 8U)'WllU hazırlasın, rahatımı hazır- rini tutacağı neticesine vardıktan için 
... 'YUIDI taaf Fünle doldul"U)"OI'. lasın, ben Kara Fatınaya raziyim, de- meseli günde 200 gram et yerine hasta-
ŞUphe edilmez ki bir §ehrl. yalnız ınip. lanna iki kilo patates vermeğe ba§lam* 

tilr \elediye reisinin mesaisi doyura- Hiç ajanın sözU, arzusu kırılır mı? lı:ırclır. 
mazılı. Fakat belediye kanununun uzat. KAhyalar hemen te~büse koyulmuş- Sıhhat vekaleti gönderdiği tamimde 
.biı allhiyetten istifade edilerek şeb- lar, yan mrla Kara Fısi.ına adındaki bu noktaya da temas etmiş, az ve güç 
rin •tasında taaffiiıı fıJkıran bir de~ bıiriyi ııetirip Hüamen ağaya gelin et- tedarik edilen bir kmm gıda maddele. 
Din ..tadan kalkmaM gibi, f!T sahiple- mişler. rinin yerine patates ikame etmek sure
rine birer heli çukuru kazdırmak mec- Alisinin aşkıle sermest olan Kara Fa~ tiyle kalori ihtiyaçlarının tam olarak 
buıiyeti gibi iJler zorlubuz yapılabl- ma Hüsmen ağa ile evlenince ild göz- teminine d'kkat edilmesini ehemmiyetle 
lircii. Şimdi Yozgat vali.si bulunan ve İz- leri çeşme. ağlam" durmut- 16 ya- işaret etmi~tir- Ancnk et yerine patates 
mir Yali muavinlitinde faaliyetile ken- ıındaki güzel kız albnl§lık Hüsmen ağa- verilmesi bahsinde vekillet hiç bir mU
disüü 9eVdirmlf olan B. Saip'"m beledi- nın yatağının bir lcöşcıı;nde adeta bir talea serdetmemi§tir. 
-re nt.inin ça1ıfma1anm destekledi- çocuk kadar lcüçükmü~ bir kaç defasm- - ----
iiıae inanmak lstiyonJz. da ihtiyarın yatağından gizlice kaçarak 

GEUN KAY ASI odadaki yüklüğe saklanmlf. 
Yoqat tabii gOzellfll n mesire yer- Aradan aylar geçmiş. Fatma Alisini 

Bi,. .Japon gazetecisi 
Şeıu-ım·zde-

lerile Anadolunım en -"-1 -"L-e6'- unutamam... arada •rada eihlikte Ali-
&..._ ..,._7 ~ Japon gazetecilerinden B. Vesi Kmo-

dndea biridir. Bele qluk adım ver- ye rastlayınca gönlünü açmış. Ağat1ına oda lstanbuldan oehrimize gelmiştir. 
itikleri mewhur pmlılı bOyilk kıymet derin bir hürmetle bağlı olan Ali efen-
tf8diit eden btr mesire )'eridir. Burada di8inln hanunma el uzatmayı hatınndan 
kualraack bir matoıywn yeya bir açık geçirmemif. 
lana bmpa f!lırtn aaldn1erine p 197- Aradan bir az vakit daha geçm~,. Ka-
ler blancbrabilec:ı. n Fatraa Hüamen ağayı bir baba tef-

DaaJdl 711a11ııda Yoııpt yo1unüld katiyle oqayıp dururken bir gece çığlık 
Şa1ma bJumdan bahletmlftim. BugOn kopararak uyanmı" Gözlerini korku ile 
U Gelln byumdan bahseclecelfm. açan Hüsmen Ağaya: 

Gelln b7M1 &ıOnde, bal ıeııdlnnek - Uykumda bir boyun )'ilana RÖr-
IUtfilnde bulunan bir ubclapm anlab- düm, boğazıma aanlmak istedi, elimle 
rordu: ittim. zorlukla elinden kurtuldum, dedi. 

Bir -- Yozwat dTanncla Yörük Hüsmen ağa küçük karıınıın yanına 
pdırlumdan birinde emsalsiz ı&zetlik- sokularak onu korwnuı. sabaha kadar 
te Wr J&Ok km ftl'IDJI. Babumm bi- uyıınık kalmıt
ridk baJaml. Yetil aederl. clolgmı Sabahleyin tekrar uykuya yatan Hüs
ft -1Yl slbl elik ft hlkim .acudu lle men ağa uyandığı zaman kamıını vanın
eıftr Jr171erde otuna cle1i1aml•bınn da göremeyince merak etmiş. kalkıp 
S(Snüllerinl sızlatır dururm111. odalan Sll'P9İyle"1tezmiye. Fatmuını ara-

Bir huri kadar gO:r:el, bir bahar ruz. mıya ba~lamtf. Evin kilerine girince Fat
ih• kadar ılıkmş. Gine~ hiçte mil· mayı, tıpkı bir boyun yılanı gibi Alinin 
tenasip olmıyan adı. kara Fatma imiş. boğazna sarılmış olarak. <;ın1 çıplak gör
Kara Fatma 16 sına gelince gönlünde müş ve elduğu yerde yıkılarak son nefe
fırtınalar coşmıJa, derin ~ yer al- ııini vermİ.f. 
maya başlamış .. Mutlak sevmek n COf- Bu hAcfl~,.den bir hafta 90!11'8 d"' Fat-
kunce sevilmek istiyormuş.. mayı, şimdiki F:elin kayası mf"vkiinde 

KomJU kCSylft'den birinde srla btMtç- ölü bulmuşlar. Kayaya da (Gelin kaya
lık yapan btr Alt varmı~.. Serazlt bir sı) aduu Yermitler. 
çocukmut kimseaizmif tıpkı Kara Fat- ADMAN BtLCET 

AMER K~N G~YRETI 
(u.ştarah 1 iad Sahifede) 

rak demiştir ki: 
ı - B~smark harp sefinesinin batınl

ması karada büyük bir orduyu mağlöp 
etmekle mü~avi bir muvaffakıyettir. • 

Atlantik meydan muharebesinde du
rumun daha iyi olduğunu anlatan bav 
Aleksandr : 

• - Ruslann yeniden ve bUyük bir 
cesaretle giriştikleri harbin fimdHo 
1:-uhranlı rlunımunrla donanm;ının At
lantikte, Manıta, Akdeniz ve Hint de
nizlerindeki mücadelesini küçümse
mek için b1r temayUl vardır. Donanma 
ile ticaret filosunun büyük fedakArlık
larla yaptığı işler ve bu işlerin temin 
ettiği neticeler göz önünde bulunduru
lursa donanmanın oynadığı rolün ehem
miyeti anlaşılır.• Demiştı.r. 

--~--·------SO VYETLER • J'PONYA 
(Başbarafı 1 iod Sahifede) 

ponların 16 ağustosta hücuma geçecek
leri h:ıkkındak! haberler gittikçe art
maktadır. 

fJiüstahsil aee:e etmeli 

Hububat en geç bu ay 
soİıunda verilrrJş olnialı 
l~ııay31en m'.tddet içinde hlifıUmet fıbseslnl IH!P
m!yen ~lftç!lerın hububatı müsadere edUecelı 
Zürraın hUkümete satacağı buğday, l lediği fiyatlarla toprak mahauDeri o&l

çavdar, arpa, mahlıit ve yulafın toprak ne teslim edeceklerdir. 
ofisine taslim tarihinin sonu olarak Bu tarihe kadar teslim etmlyenler 
Ağustos nihayeti tesbit edilmiş ve vila. . . . .. 
yet keycfiyeti bütün kaza kaymakam- mlllısullerım muaırren bir mnddet ı?D'" 
Iıklarına bildirmi!ıtir. de nwf fiyatla teslim etmek mecbunye-

Çi!tçiler Ağusi.(;s sonuna kadar yuka- tindedirler. Yine veımezleme mahsul
rıda sayılan hububat mahsullerinden lerinin tamamı hükümetçe müsadere 
hükümet hLc;sesini hükümetin tesbit ey- edilecektir. 

---·---
rRattuafl 1 lnd !Wüfede) 

İaşe işleri iizerindeki ınıiistimaller 
dirmiin mahiyrt ve ıciimolilne göre ee 
llğ1r eeaı.ra ~-

Bir iki kilo vai R•iimmelinm dm· 
hmı hayatiyle Ödiyenler vardır. Bir ~ 
JUIBmta idn OD MDe hapis C" 9 

... hkftm edilenler mneattm. 
A.d 6'ikbte ~ ola nokta ~ 

ki sui;stimalcl1fti takip .e bntro1 eden 
A1:rn:m miDetin!n ebeıiye6cDr. 

Rtt Alman vatmtd.,a hDln1met hnır
lanna •Jkm hareketleri •lihiyetll .... 
bmah. ilthn ~ kendisi l(la 1lir .. 
zile bilmektedir. 

Gayet mevıqık Mr •fmhn naklen f1I 
Takaya A.ıedlm: 

Bir Tilrk taıeı.e.i ~ 1Mıf eeaeden lle
rl panslywwt lrabmhlw n1n r MeP
ne arkadaşluı ile 1mna c'clec EIEJetW .a,. 
liyerek .ıh yuaaarla ..,..._ *8 
etmiş.. 

Pasl7en .ıüM ._ ...... •c'.__._ 
Operatti,. Estd Cfrncoz I DENIZTOLl.A.JU ntuu. (Gnldl herleala WWa wall 
tehai!t oldıı.. MCIDCIRfl GBLDI iki JaMurla almak hülEı '•••M•a 
Eşrefpa~a hastanesi opeTıı.törii Bay Deniz yollan lzmir tubest miidilrll- •.:::::: tberine Wr L-- bakbla 

Esat Cimcoz kendi talebiyle tekaüde iüne tayin edilen B. Emrullak Apak ce- len( --. 
sevkedilmiıtir. Memleketimizin bu de- lerek yeni YaZifesine beılamıp. '-' .....-.k altı yumurta tedufk etmlf 
ğedi doktoru geçen umumi harp esna- - - ve eve~ Bmua IÖl'ea ....._ _. 
ı<1nda askeri hastanesinde çalışmış ve ia- ki bir cinayet i"1enmif Kibi te1As ve be-
tirdadı müteakip eeıbest doktorluk yap- r AHKİRA.2' yenn r.östennis ve ıence derhal yu-
mlf, Etrefpata hastanesinin de uzun yıl- Kôtlplef'I CU'Clsırtda morlalan llaklf~Tiare iade ehneslnt, ak· 
lar operatöıJiiiiinü deruhde eylmeiıti. si ta.lcdinle bndi!llini çok sevmesme .... 

Tahrirat kltip)erl arasında baZJ na- men kev&yeti hiildlmete ...... v•&r:e-
killer yapılu11şhr. Urla tahrirat katibi ğini hi1dinniş .. --- ----

Gelenle• .. G!den!ere Saft Atak ödemlt tahirat kltipliiine, Anla~ıldığma ~öre bu ıtbi menola~ 
B. ödemi• tahrirat kltibi Fettah Alp Fo- da o~Darm babalanm hUJdhnete ihbar 

çaya, Foça tahrirat klh"bi Niyazi AJ-ran e,led•lsl «le glırllen ve lşlth • .._ 
Urlaya o.akl• tayin edilmi,ıerdir. selerdenmlş.. 

Münakalat vekaleti ,eflerinden 
Naci lstanbuldan fzmire gelmi§tir. 

lzrnir mebusu B. Mehmet Aldemh 
lstanbula, İzmir mebusu Dr. Hüseyin 
Hulki Cura ve Aydın mebusu B. Nuri 
Göltepe Ankaraya gibniılerdlr. 

----·- Dem0 k hüldlmet brarlanm maval· 

ZABIT ADA 
GIDA MADDELERi UCUZltYOR ~o~i":.!~~ı;.,.;-:e-:.ı;::ev;;: 

(.........,. 1 ind Sülfede) memurlarma ..........,.. Retıw .. 
Urfada Ticaret vekileti emrinde 50 mevmda lmMHıdai 1'9dfeli i&I)&. 

DON GECEKj YANC.,. bin teneke kadar sadeyağı mevcut oldu- İnsan 1ta ı1bl hA6elerl i$itln~ bizle. 
Dün gec saat 21.39 da ta~çılarda Va- ftundan bu yallardan oın beter' bin 1ene- re hlkilll ,,fan •N.... ilan. Beltiea 

kıf Hoca sokağında Kemal Engin ve kesinin Ankara ve İzmir T.IAyetlerine, bıdmum, ADahtan bulsun• dtlşilneesl
Fehrninin müştereken kira-::ısı bulun- 20 bin tenekesinin de İstanbu1a tahstsı ne bT!'ll duyduğu l!birar ve kinin altm
duklan 21 numaralı iki katlı ahşap na- derpiş edilmiştir. Bu hususta ticaret ve- da ezilip kalıyor .. Ne için neme llznn! 
lın imalathanesinin ikinci kabndan yan- kAleti yalanda Urfa valilil!ne tebliptta Devletin •ld.lt brarı.r llepl.mta 
gın çıkmıı. ayni çatı altında bulunan lb- bulunacaktır. Aynca Urfada tilccar elin- lllmDni menfaatlerini k.-k ~ ._ 
rahim Yontuva ait ahp.p palamut de- de de mnhhn mikdarda sadeyalı mn· lil midir? Aneak bu brariana wwwwllfı. 
poınmun ikinci katına da sırayet etmiş. cut oldulu haber almmıştır. fak oım.. s&)'eııiıule değil midir 15 J"ll"" 
esasen çok kesif ve karnilen ahşap olan dumuz ht1%tU' ve siikh içinde bulanma-
mağaza ve depolan da ciddi bir tehli- İzmire getinıen iki vagon kunı bald:ı nın nimetlerinden istifade edebilecektir? 
keye dü.şürm~ ise de yetişen itfaiyerni- borsada muamele görmilş ve kilosu 17·5 Neme IAzmı dedtifmiz Kfin bu ııözdea 
z:in aldığı seri ve sistemli tedbirler saye- kuruştan satılmıştır. Fiyat tereffüüne en çok jdffade edenler kua honacılar 
sinde ateş mıntakaSl su çemberi altına ve her türlü speküllsyonlara mlni ol- oluyor. Biz neme IAmn zı1tnlyetly1e D 
alınmış ve mevzii olarak bastırılmıştır. mak üzere bonıaca lüzumlu tedbirler re borsaya mille~ konet ftftBit hu
Yangının çıktığı imallthane 2500 liraya alınmlf ve tacldere ıeabihatta 'buhm~ Junoyorm. 
sigQrtaldır. Palamut deposunun -.,nuı muştur. Jbttl -.ı.n ._ Dert,e .. ~. 
henüz anlaşuamamıştır. Ateşin ıeoebi tlitiyaçlan bulunan lıazı mn~Lfeleı1 ~ 
zuhuru hakkında zabıtaca tahkikat ye- IKllCI CEPHE şt aıtmc1aa ,.abek ftyatltı .-... e,ledlk· 
pılmaktadır. im zam1111 kara ~hıra mbmet ~ 
2'reende ınanlfldlll'G ,.._.,. ı 1m1 Slıldfedel •ban ı.ı.a ~· .. ıtü-• 
Çalntqlar. •İJdncl cepben1n Jehinde 116yliyenler ltmmnnm lıl111R!flaul;+wlaı. 
Devlet demiryollan Alancak pnn- olcfulu gı"bi aleyhinde bulnnaııler da Rflldlmet tlf~ ..._ 18-1 ...__ 

da gardöfren Mustafa Karakuau ile ar- çoktur. Fabt Odqci cepheyi Jm,enleı- lar alma. lstedilf bıhr ll'fJlllş .... 
kadafl gardöfren Sırnnm Kemerden Af- daha çoktur. Yabuz bunun ne dereceye karsan... Vatandaşta.- bra ....... lan 
yona hareket eden trenin bagaj 'ftgo- adar muvaffakıyetle tatbik edileceli =:~~'bl..: ... :r:u::.ı::.:. 
nundan 56 parça ve 256 lire luymetin- dUsUnnlecek bir ID!leledir. İJdnd cephe ....- avre ~ 
de manifatura eşyuı çaldıktan banlann feWtetli bir netice venoemelfdir- Btı tında.hareket eylerse müsbet netice ... 
b• L___ h b d d wı_L L J- JD8k _....._ olar. 
ır llUBDllnl at oyun a agwı; mana meselenin milhim safhalan da vardı!'. H • • , 1 n L ... 

d t_• },L .. 1-1-d-'-1 "d..11!- __ .lf'I epDlllS ayn 87ft .... , .. 1 la DJ8t! 
~11;ı u-~·~raya AIWI uuan ~ om eou- Bunlardan birisi Awupada Udncl cephe riyetindeyis ki bra harsMm p 1 n 

lamı,tir. llWi ballında da takibata bq- ~ktan aoma tetkilltta ne kadar bir her nmenele ba bona n ._1!.,.. 
nmıtttt. ~k icap edecell mwl.wlr. kuvvet vennektedir" badi ....,He 
BiP lıaın llfal edD.... Asked p11n1ana hazlr1anmuından kendimizi moydunaaldmJ& 
iddia olanda.. mesul olm şahstyet1er bir çok mrluklar Şahsi sanınmn Wld t. .... nllr. Pa-
Bucadan ödemitln Bozdai köyiine kar.-smdadır. İngiliz ve Amerikan b- kat ba Jibf harebtlerfn vat.n.Dmal a

•Yfiyeye giden Ydmaz adında 20 yaşın- mandasınd9 bir strateji birlill huırla. rarlan öl(tl kabul etmiyecek kadar m• 
da .bir gencin ödemitln Devrim mahal- mahdır. Bu esu temin edilmeden ikinci anamdır. Dfipediiz vatan• ihanettir. Ba 
lesinde oturan Behice adında 19 yaşın- cephe dllşUni11e.mez..• bakımd1111 kara bnrsaCJlara bJ"fl mtl•· 
da bir kızı iğfal ettiği iddia olunmuttur. • •- maha edin ve onlara kuvvet ftrid her 
Yılmaz, kızın babasının fiklyeti izeri- SQVYEnERE GORE ltattket onlaTla dl1'ltm orlalı obna1daa 
ne tutulmuştur. bnl:a bir mlnaya yelemez. Bhutena1eyh 

Feci idi' lıaza (e.ştuafı ı inci Sahifede) •Neme lamn• poHtfbn blT tnafe lma-
Kema)pa98nın Annutlu köyünde bai lan ~nahlanmıza ~. Fakat şid- 1nhmı11. hfflrlimet brarl~ mtmtffak 

bekdliği yapan Hilmi Keskinli, gecele- detli karşı hiicumlar net:cesinde bu Al- lohn!"'m ~?e lAmn brr " o1duta 
vin ba~a domuz g ldiğini · zannederek man latalan imha edilmiştir. btkdır edılmelıdır. Dt1nyanm '11 nazik 
cifte ile atq etmiı ve Abdullah Ertekin Moskova, 1 (A.A) _ Moskon rad- ,thtftnde. 81Um c1fmn mtlcadelemule 
adında bir phea ağır •rette yaralam1t- ~eTllettk clUrthflftk ft lta<t1"fyet 
tır. yosu dUnkU neşriyatınü Rus askerleri- mf'rnleketin selAmetfnl tem•n eyllyecet 

c;lNDE VAZİYET Hilmi Keskinli vaziyeti anlaymca te- ne hitap ederek demi~ ki: lıiıillerin 1'ı.-ımcfa (elmelrtedir. 
Çin hare~tında tam bir sü~n hn- 15.şla,..zahıtayı keyfiyetten haberdar et- - Kızılordu askerleri! Gaddar bir J!AKK CA.KOOLV 

l:üm sürmektedir. Sekyang ve Siang-S" ~i~ Ye yarah lzmire ptin1erek memle- d~n bilt6.n memleketimizi tehdit et- ._, __ _ 
t::arruzlan durmuştur. Japonlar Yan~ ' et hastanesinde tedavi a1hna almmlt" mekte~ir. Vaziyetin tek bir cıkan var-
Senin cenubuna çekilmişlerdir. tır. dır: Düşmanı yok etmek.. Meydan mu- Ziraat çalışmaları 

---iiiill-i..ililiiiiiimi..:---ı-.-lliiilii-lliiiliiımıliiimil--iiiim-liliiii5ıi'iiiiiiiil ... -._ .... iiiiiiiiliiiiliiiiiiiiöiiiôii-.-;;;;.;;_,.iiiiiiii;;;;;ıı;ıı;r;;;;-.iiiiiiiiiiiiilliiiiiiii._iıiiiiii ..... iiiiiiiiiiiiiiiii;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilm1iia• harebesini verirken Alman haydutlanraı 
decil. lmanm:ca yok ediniz.. M;emleket size Vf- t .. tk İ k lf-rİ . 

1 1 -·-·- •• 
f_j_B_UYU_K_E_~IK_A_Y_E __ __. 

ızıl B ki e 
----------

•era Ridere Haygareddan ntddeden: F .ş. Benliof!u 
-·ıs ·-

- öyle be burada geberinceye kadar 1 Akur tekrar qkından behaetmeğe bJ. 
W. HUgoya gelince, biz onu ne pahaya kl§tılı vakit, Kw1 Bakire dayanamadı 
eiuru olsun geberteceiiz! diyerek çeki- ve : 
ip gitt. - Defol buradan! diye haykırdı, def. 

Eva zuıdanda yine yalnız kaldı. v ... ı ol karşımdan hain ve casus edam! Senin 
b. mUthif tenhalılına ralmen çabuk rj>i bir hain olan Normandıya dükan-
98Çti. ötl• i1sti1. zmdamıı bpw tekrar nm yanma git... lngilterede aeııbı hain 
açıldı, içeriye gayet tık giyinmlf olan vücııdum ihtiyaç yoktur. 
lir Edmond Akur girdi : Kw1 Bakirenin bu fiddetll tahkirleri 

- Bayan, dedi, beni tekrar &ıilnOzde karşısında, Akur bir pyler MSylemek ı. 
ı&rdUğilnilz için hayret edecebhıiz, fa. tedi, fabt muvaffak olamadı ve zınd•• 
bt ben Galyaya (l'ramap) hareket dan delolup littll 
lcin gemi bulamadım; bmlun için henGa * 
lturalardayım. Bu fınatta istifade ede- Akur zındanda geçen bacll.eyi anlat.. 
rek, size brp olan bibi me.ıublyetiml blı nklt. papu Nikol : 
tekrar için buraya ıeldlm. Size bir de - Bizl takip ediyorlar sanıyorum. Bu. 
bre haber verecelim. Hnao cllS Krem. nun için yapılacak en iyi ı, Framaya a. 
lflkınız 61dllri11mu,ttır. Daha dolrusu rardan ibarettir, dedL 
lınlın emrile idam edllmlftir. - Bfe&. ben de bu bnaattayun. Fra-

Jva. bu h,m admlam IÖz1erine b..._ aya bçacatmı. fakat yalmz litmek .._ 
ille ollUll oevç ftımedL Sir Eômcmd tllDJıorum,. BtiUR lll'UUIUU b11m .._ 

yı da beraber götürmek ihtiyacındayım. 
- Şu halde, başka türlU hareket et

mek lizım! 
- Yani?. 
- Aşkı söndtlren blr ilAç biliywum 

ben. 
-Ailah veya iblis aşkına bana bu 

iliçtan biraz ver. Fakat içen ölürse ... 
- Bu cihetten korkma sen ... Bu hu

susta ne lazım geliyol'Sll, hep ben yapa
cağını! llAç ile bir budala gibi olacak. 
yalnız bol bol gillecektir. Bu hal ancak 
on saat sürer, fRat senin işin için bu 
kadar zaman yetişir. Zaten on saat .-m
ra sana çılgın gibi Aşık olacaktır! 

- Aman dostum, hemen işe bqla. 
Biran bile kaybedecek halde delilim. 

- Biliyorum, biliyorum. Sen ifl ba
na blrak. Sen flmdl git, istirahat el Ya
kın bir zamanü Kw1 Bakire -m ola
cakbrl 

-1-
Hnaıo ile Dikin manastıra d8ndllkleri 

zaman, ertesi gllnU akpm beri idi. 
Hügo, Per Aııdreye : 
- Eva ne haldedir?. Ne için mnJn ile 

birlikte delil? diye IOl'du. 
Per Andre bunun ilzerine ıeçen va

kalan birer birer HUgoya anlattı. 
- Sade bu kadar mı?. diye aoren HO

IOJ& : 
- Hayır ollwn. hqır. ÇUnktl Sir l!'.d

moncl Akurun Londraya gitmedilJnl Ye 
Blailburata oldulunu da bahir aldam, 

. lnanm1$r. Ona Jl)'lk oldujuııuzu göıl-
- All .. AJA .. Beledıye reisi pndl av- teriniz.. +---

da bulunuyor, 1şimi kendim görilrilm! LandTa 1 (A.A) - Moskma _a___ J2 zlPaatçs lzntite gitti... 
Yanm aaat aonra, H(lgo baba ve kar- . '. . :c~,.,- B d aU B ,_._._ 

deşlerini ziyaretten sonra. on Uç kişilik sunun b:ldinfı~ ~Don eıenubunda 111' 111'., Sf llC'UH ..... 
mai~ Ue Sir Con Klaveringin kapm- iki kuvvetli A1mml taamızu püsldlrtUl- İzmit, ı (Hususi) _ Yurtta yapıı. 
na dayandı. mUstür. Göğüs gfiRQse bir harpten son- makta olmı büyülıc ziraat kaDmnnuuım 
Güneş batmak Ozere iken HD.go, kil- ra Sovyet siperlerine girmeğe muvaffak esas1anm hazırlamak üzere 1937 yalıo

çilk müfrezesi ile şatonun dq kapısın- olan dli$111an geriye atılmıştır. Bir mUd- dan bert yaptınlmakta olan köy tetkik• 
dan iç kapmna kadar vardı ve hiç bir det aonra dil$man yeni kuvvetler~e hn- leri i~in bu yıl zirat en.stitUsOnden on iki 
kimseye rastlamadı. Bu suret1e, mutad cumlanm tekrarlamış, fakat bu hücuın- ziraatçı İzmite gelrni$l;r. Bu tetkikler Gt 
hilafı tenvir edilmiı olan küçük kiliseye lar akim bırakılmıştır. ay sürecek ve köylerimizin zirai ve Ut-
yaklaştı. Londra, 1 (A.A) - Moskova radyo- tisadt dunnnu incelenecektir. 

Ki.lisenin bpm açıktı; Hilgo, bir pa- sunun bu aabaJıkl netrfyatına göre Bri- Bucak, 1 (Hususi) - Evvelki gOa 
pasuı bir çiftin nikahını kıymak üzere anskta şiddetli ve mühim taarruzlar ne- Burdur merkezinde yapıldıp gibi bu
olduğunu gördü ve kmmzı maııtıoıeun- ~cesinde Ruslar 4 mesk<ln mahalli ele gün Burdur val!ai lstihsal ı..Jeri Uzarin
dan Evayı tanıdı. geçirmişlerdir. Köylerde göiUs göğüse de tetkiklerde bulunmak üzere kazamts 
MUfıoeuyi ilk gören de papm Nlkol muharebeler olınut, 400 Alınan öldürül· merkezine gelW. ve köylillerJe temal 

oldu ve : milş ve Almanlann taze kuvvetler cel- ederek tereddüt ed!len noktalan izah et-
- Allahın eri önilııde bu silahh adam. bine imkln bırakılınanuştır. miştir. 

larııı ifi nedir?. diye hiddetle baiırdı
Akur da yerinden fırladı; fakat Eva, 

yerinden kımıldamadı! 
Hüao : 

- Kral hazretlerinin femıanlle Slr Ed
mond Akuru tevkile gelelim. Sir, teslim 
olunuz! dedi. 

Hilgo henüz .sözilnil bitirmeden Fran
sızlar hemen silaha .sarıldılar, Hiigonun 
adamlan da ayni suretle hareket etti
ler; iki tarafın birbirine gireceii sırada 
Per Andrenin gür sem duyuldu : 

-BİTMEDİ-
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vıçrenm uru (8 f ....... IMlıılfetJea CiwaS#ı..~=--:cle) pane~6metreawrabbamdaaibaret era en e evtınyatı sah.,. 
• ALMAN KUVVETi VE HEDEFi Daha fimaldeki lllln'&atta Stalinp- yol. fz apnm •tıp y .. Jtleri mlldilri6- Kapdaa zeytiny.ja taafıyehna • ı.iade Rafla. ed~ ı.-. .~~~-

MU ve az mı M epl Fon Bock. cenup taaiiMtiıt'" dm ele aıeçirilınMl ~ Almaalarm • .,. ğiindekl prtMmeısi veehlle açık arttır- K.emenkutdaki ... ........ ...... olarak ..... ~~ 
d 600 000 uke kuJlanmJftn: Alman· nı&leısl denm edirw. Burada Scwyet IMJa kmaJmqtv. il·"'-- W 8-ik tenekede ..._ ı 112,SO K--,,__._..,..., * ı.:. bedea.a .. r üc; lldhm~ tlllllnia ~uknıemeti arttığına göre ileri çekilme- 48 .Dra m~t temlutz 1 lira 80 ku- Şi,ede litreal 1 102.JO ~ -.. 

.. _... fl dlli • 1 _ Stalipgradı elde etmek. nm durdulu ve Ruslarm esas mUdaf:ııı. ruştur. Taliplerin tıemlıaata ölleda evvel lmılr fbc:I.. 
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• ıan flflr'e9 .... ~e ye • i _!R~.a.ı.. eennbandaki Kobanı al- batJanNı l!ld!kleıl mılatai17or. ~ hıu>Jra- yatııwü _ maım.ıan ile ( ı M7> ICoep .. tiflsi 9uı.a.1 
--·---·-~·- _L 3 s·-=t: k d Moekovaya M!SIRDA ıbale tulıl olan 7 /l/94. cuma süaii... =~~~~~~~-<:><:iıııı~~~~~;:)ıııc;:~~~~~~~~-~ .... ~ ..... UM....-• .1JllH....... ma&. Ye - ınuna oy • at 16 da eneUmeoe mUracaat1an. --------------
Jıabal edeceJılel'. gidea demir)'Olana nımak. MISIRDA harekat brplıkJ.ı hava ve 23-Z7~ G23 (1902) y •• •• -8-:1----.-18-A---......:~-= AlmuJ. blmludaa IMtka h9'1eferl *°"" luliyetine fnJıJ.r efm.i.ttir •. .fto. ., uzum ımı 

&na, 1 (A.A) - fsviçre ~ de kovalamaktadırlar. iDii kuvntlert llalemeJDe hdu gelin- .\L J Dl 
,.... rem lniçre miD.t bayramı arefe- ALMAN KWVETJ ce, acele olarak getirtilen takviytoletle Beledi emis mub•sel...inde 20/80 ft ln1al.arlar idareei: Şehitler mwkiindeld. tarap fabrikuma ald A,yd biıa 
..- radyoda aöylectiii bir nutukta de- AZALIYOR ~lH . _.___ mihver taarruzu durdurulmuş ve Ohin· 25175 ~ J:D&lfh 2 memuriyet milnbal- fabrikuı tealim tuti7le ana mah.l hutalıbez Ye ~ temiz eki~eblz ' 
aittir ki: s.tıWk ceph~ ~·.r ~k .-.-:ar ye lek, Romelin yorgun durumundan fay- dir üziimBa beher kll09Ullu oa bir kunttan .... •)'ili ewaftaki mi.ket ~ ~ .... 

• - s:IAh sesleri arasında İsviçre sev- Romen kuvvetlen ~e11rılmıt ol~~~ da dalanarak ta81"1'UZ ~ bu sayede va- Tahılill ortadan ... olnwmak bere 1eria kilo.unu da OD Jld b.çuk kunaitaa .... WllC.&br. o 
il w uzlaşna b1alerial idameye phfı- wö•teri1'or ki Hitlenn elinde mu ım sa- z:yetini bir kat daha takviye ettikten filt askerlik hizmetini yapaiq Teyahlılt Miiba)'UJ'a bqlanacajs taıiJa .... ıüa bafkaca ilQ ;,.iJecckm !dareaü. 
JW. İnü;re halkı memleketlerinia bu yıda a.kel' lralmamışhr. Bu tBrt1ar aJtt"; başka ordusunun maneviyatını da sağ- askerlikle alaka.sı bulunmamış olanlal'- iizGın Yermek iate,ıea ba~ timdiden 1>q mUdürfyet m~ muameJI 
'-kadar hilrriyet ve .a&lh kaimi ola· Aa. AbMnya geç olaa bilk ;:mltyacaı!b lamlacıtırmıştır. Bu hareketlerin İngiliz- dan mu.baka lmtihanile memur alına- p.ıbeaiyle Yeya. ~P ab~. ~ü~ü~lüiüae lllilJacaatla adlan. .... ~ 
.ır kalmasından dolayı Allaba ftikret• ki ~nin bi~w ta••-~ı:._f . bota bırak: lere kat! netice verememesjnin sebebı cağından &aliplerin 3 atusıo. 9'2 pazar- •mt " nae.-kihai ft v-.ccaı uaumun ciM we ıa.ikdanm ve ._.iklesi ldiı 
meitedir. Yet yıga~ak . dıgeh~ hava OstnnJUi!Qne ratmen motörlü ve tesi günll saat 10 da tahsil ve askerlik mikdanna kqt ettirmeleıi lbam aeleceii ilan olunu. 1 2 3 4'44.J (2005} 

Harp ne kadar dnua ~ ~ mak ~.~t15 T AARRÜZLARI zırhlı kınrvetJer bakımından dun vazi- vesikalan w hUvtyet cUzdanlarile bele- ,.. 
4ie tesirleri 0 kadar çok lıissolunacak~u~ --~ devam ed yeffl' ohmllandır. diye hesap işleri Dritdilrlüiilne mOra- • Cll'llli lıPedJ lıoopel'Gllf Jepf ~ ""'dljp De ntal'ıa-
f.kat zaman ne kadar güçleşirse J>ize Jlmet.r! ~Aimaa öldürüİ- ~ mubar•belerfnde piyade kuvvet- caatlan llln olunur. alp olaccdı SlaJlyeıe alınaeaJıflp, 
tı.baU1 edilen fedakirhklan. y~uk- =-~:.. c;ephesin~ de Almanlara teri motörlU ve zırhlı kuvvetler kadar !8 2 4298 (1951) rM11f113'e c:anaı-vı•efl ZINm •a•llGSI .. ·~ 
1-ı .Uktmla kabul etmek amumlz O byı lu -.erclirilmlftir Ruslar mu- kat! hareketlerde bulunamamakta ve ,_. ,..,.._ fi --••--~ ._.,.de ku.vetlenmelidir.• :f/a1uy.~ı. aeticelenea ~ ~- ancak motörltı kuvvetlerin elde ettik- * ...,e-..oden : 

___ ..,....__. ,_ __, __ _._ leri m119affalnyetlftf nihYabilmekte- 1 - 1391 nci dakta bnalm.,.. Şubemize baih tanm kredi kooperatifferine qalıdakl l&rlJar cJahilhu! 40 

MISIRDA VJZiYl=J _. yapA'ZiK"NoKTA dirler. raptınlmuı yazı işleri m0df1rlotnnde1d Bra lcretle atajer memur alınacaktır. ~ 
;..._) ~ 1 (.A.A) - ltoytıerin ukel't Simdi her 1k1 taraf ta takviyeler al- keşif w ,artnamni veçhile bir ay müd. 1 - Tilrlc olmak 

(Blıltanfa l iad biri .yor. maktadır. Bomel kAfi derecede takviye detle pazarhla bıralulmıp. Keşif be- 2 - Orta mektp menna olmak 
..._ lnrpalamakla kalmamışlar, IMıra· muba nheaia • · aıie eMil9 .... bek.Je..,,eden .hareketlerine devam etsev· deli 2Z51 llra muvakbt teminatı 168 lira J - Mu.amf ..._lliiaai Japaa• b•lanmak 
Wederinde Wr miktar da mitnJ.rls ge& ~ Baaa.!1 :up ceplıeshm •• dl. belki de ordusunun mühim bir ba- 90 ~: Taliplerin teminatı qledm <f - Sıbht daıw m&.it olmak 
• 'ı'rdir. na 

1 
burada iki erde üerlwie mmtn mahvolduğuau görecekti. Bu se- evvel ış .baıilı:aama yatırarak makbuzla- S - Bulunduiu yazifeıa.. ..,_ oturdaia 7erda h11enllmt 1111.1:tınctaa.,...: 

....._
1 

TEB' •Qa t-~~ Bu ~ .. ehemmi- ben1e de. taarruza gecmek ~nda olan rile 12/8/942 d• 28/8/941 tarihJne 1ta- duiuaa &eyit «ainDek YUÜqe alınacak memudar Mr ınlddet ..; .. rdlk'-
·~UZ ..... «M::J ·heDOz bir rıey bi~or. Ro"lel bUyOk talmyelere mulıtactır. dar haftmm pazartesi, çarşamba,.. m- aonra Ankanda iki~ &7 müddetle açdaa kana lftink ettirilecek " t.. 
Eüire 1 (AA)_ Orta prk Brllım· Y~ TANKI C01' Zatım çölde ilk teşebbüsü ta'kvivele- ma C(inJeri aat 16 da encümene mllra- devrenin binmında linm slrii1en malaa!lerde llllcftk ye ma1.aaip olarak ftZlf. 
~ ~ Jmnrı1b.uwa tebliai: Do.maa mOtemadiven cepheye yeal rini dı:ıha evvel alan tarafın yapacağı dıt caatlan. 29 2 6 10 4370(1963) ıö;.e:;~::ı·.S/8/942 tle bankal'!YR mlıw:a•tlm lazımdır. 

31111 temmuz peeıli •u•ov~ MI- ihtipelar .orilvor- Alıııan1-nn ellerin- muhakbktar. * Fada talip ~a ....... •• QOt dereceleri dikkate a~. 
t8a kesimlerde &an,eüıe bllluafa111t fi- de t6bDmek bilmıyea. tank o1dala &n- YENİ HARBE D~RU... 1 - KUlttirparlı: lçhı H kalem elek- 1 2 
-.1 m.tmhıde ~ dlleBoıra ohımftur. Jaıslmaktacm. Bununla berahr Rı•s Uzak doluda çok durgun bir durum trik malzemesi atın alınmasa yazı itleri -----------:---.;...._ 4441 (209') 

kum farima)an ~ .._ ~ malta+@fnetf artmaktadr!' n son on i\q varıd1r. Jttpı11nlltl'tn, Cia haric: o1ara1c mUdUrlOlfindekl prtnamesl veçlüla ,,.,.,. l'efldletl Sa l•lepf 20 ._... ._.._ 
Jeti az olmuştur. Bomba uçaklarımız ay J.cinde Almanlann B.usl•ada büyüle p1Anlannın ilk hedeflerini hemen hemen açık elıcstltmeye kıonulmuştur. Muham- ..- ....,. .,...._ 1ldldflp. 
._. tlti§ımm taşıt a1a)'ma muftffakıyede kı-Vlulara u~aıt~1'n da muhak'luıkw. tamaftlEID tıalaakkuk ettirmit olnaların3 men bedeli 110'1 lira 50 kurut muvalt- Ultunden: 
... etmiştir. Ras m Ul'llrl rdml'n yenl t~bbtıslere geçmivecekle- ltat teminatı 83 lira 10 kuruştur. Tal.ip- Kapela zarf -m de Dekoftl main-- .ı..ca1u 

Aa •:rıda düpmD .,_.,. JJÇ&lı t.- -• * ..... -ari 111,, rin1 dil ilnmek safdillik olur .. Japonyn lerin teminatı öil~ evvel İş bankası- 1 - On adet (komple) Vqonet, bJa c;ilt ....._ ._ W. adet.._., -.m11e llz8rtnde ~ •uı.-ı-., ...., .... _.... . .. . bu d~uk dMrresinde yeni bir hare- na yatırarak malcbuzlarile ihale tarihi ven. jkj adet maka. tertibatı. iki bin adet tll'uk ~ ...._ ,ıa. ..-
a, tiO.fman bomba taJ'Yaresl dilfilrill- Lon~ 1 (A.A) - Nıyuz .Kronikl ht huırfamafttadır. Bu hareket ne ta- olan 3/8/1942 pımrted ,onG aat 16 da bire n hla altı J& adet eeMre cwata...._ mire~ 41e1ııcm1 n , ... 
•-..U. PzeJ«:Sl, dbor 1d: Jlua orduları bor.ıl- nıf lcia hawlamror'! Bu Jmn.lıtm enctımene milracaatlan.. m •hm=• btif laecWi ~ flat - ......._ (11000) O.. ı.:. 

llalum '* .. ...., ..,_ -.ı 111- mdUI .ı.. bile bunlum sene bullld•· ~ Wlcmn .idn ~ Can n 2' rı 2 4135 cı•> liradar 
--,ıer. ki kadar kuvvetli oJmadı~ muhakkak· ve Amerfbn askert mUtehasmla * 2 - Ba ite alt nrak Tirede • "1ed 20 ncıl ..... ..a~ W , b 

• &ar. Rue iw lre'*'aldan hudutsuz de- rarla 86ylf•oıfaı. n 15- olarak almaMlr 
tsIENDER.tYEDS ~ıldir. M.Uttet:Jder bu noktayı nazarı iti- Mldvevdekl bftvftk bymlan dol . 4/1/l.MZ neşir tarihli ve ı/18189 b- 3 - Ekailtmıe. 14/8/9.f2 CUiDa .U.a mat 16 da Tbıede • illeli 20 ..ı 
Kalre. 1 (AA) _ Dabfftye mımh- bara almamaktadırlar.• t. J-.,onfann deniz ~ bOvftk lrr~~= ~-- numaralı taba1::;ta"" .!.,~ ""' .. 'be miidiirliijibade toplaa•cak elreOtnte ~- luıpaJ. wf wlıl ile 

tıaıa dUııkil tebllll: Diln gece fsbııde-- Rostofun cenubundald du~ baka· rebte plıl~nıeleri 1»8~ mndi9- ~IN'~k~:'n~ ti~=; yapıl.cakhr 
fb'e pft"e51ne yapılan hava akmmda rak g&terllen bu endişeye bütiln g~ tam h&Tebtt ldn f'n mftcıait uman ve 1n- Qncll ..ddminin kal~ ve 1Dll- 4 - Ekailtmqe cirebilıaek için lateklileda 82' 1iraWt •uwkbt t 'mi 
-- ~rdan ' kql ölmOş ft n leler ı.tirak ediyorlar, yalntZ Tayın ~ ~."?')erin en zaif olcluklan lnlaT, yam in~k:ı;: madde eklenmulne dair m. nrmeleri fal'ltlr 
idil )'Ualanmıftır. Hw.r hafiftir. gazetesi, 'l'bnoçenkonun çekı1m~sl zaru B·nnanV11nın lstilA!lnll takip eden ~ va beledi e cilmle b •mdaki S - lhaledea ib"barea on sün zarfında m&lz..-.. n.. ._.,._. ..ıi-

Oeee Kahire, SU.en bna1ı, aşalı w rt dejil, fht!yart ol~·~atindedir. •tlt. P{tnler de l?@f"mfstir. :~tasma ıJnc edilm.i.ştir. ~rk~ m161bım~:Jr.m mektuplannm 3 ncG madd..ı. ~ ...uaa Wr aut ....,.ı 
7Ubn Mısır~ tıebl1ke lpl'e- Dıf~ tarıtft8n Ruwa 'kınrwtleri, mfh- bilinmek Uzere illıı olunur. komt.)'ona nırilmf.t olmaaı JJzrmdır. 
• nrJlmJttlr. ftnlandfyalll• fstenl•bi fti' lruicln ortadan kaldn"llmlHlt 1A.,,,,, ola., 446& (2009) Pa.tada olan aeclkmeler kabul olunmu. 30-.2 4 6 4.585 ( 197 .. ) 

! r vwffir. Bu aeh.on1erle Ru~A'n ~ 
IL\LTAI>A lenden l"Z il papa hr<ıt Tanon hareketi hf.1rlenehilir? ll'a- rı 
-.Jta, 1 (AA) - R--' tlbDI: llel'dlJer.. kat buna tarih tRvin edilemez. Rus1amı SA'J'IL J[ ARSA VE I', 2'. 2'. VJR7JI JIOD'URLflOflHDEH: 
Paııpsbe .aa& ıdswww uçaktan .a. He1shıld. ı (A.A) _Vatan ~hazı büviik b'r m1tiW1Qbiyettni mftt.e1t1rip Ja- 'J'A• OCAGJ Saym halkımıza kolaylık olmak lzere P. T. T. ldaTeai whndllik Anka"' ._riae bmnbelar atanp. Bir ........ n namiyle cıbnlan iki milyar mark!ılt J>Onlann harekete gec:ecekleri ~e '.P ~ latanbul ve lzmir tehirleri .için ber uvale '-tma 7&huz bet bnıt ....... 

...... tanarell diqOriilmüpflr. dahil! istilou 2.800.000.000 markla ka- sanı11yor_ Jzmir Cöztepe tramny c:addeai ~ ücret mukabilinde 2S l.İr&7• uda• olan bnalelertn ~ ldenme.ı _.. 
DUJman aftl tayyarelerinin cuma gU- Vilayet konaia karpanda 5200 ı aıneleeine batlamıtbr. 

ntı yaptık1an taarruzlarda da bir düş- panmı.ştır. metre karelik arsa Ye tat ocağt ... t Posta paketlerile kıymetli me'ktlU>larm mutedil bir munzam lcıet \arwWimo 
man aYaa1 dGtOrllliiautiUi. -----.. ••·----- :h-; c.-:.._v~= da ikame_.... aa.1imi ••md ..... ._.,_.. ~ 

Basar, w m'flDer uumda aJ9 w ~ 1•'811Mllile ........ a. ....__ paeta clr' dad .. m•Mmat ahnabWr. 
oaadul. (2012) '°-Z 5-8 rah vardır. asftlı IJCll'lllq..- 43&t ( 1980) 

Temmuz ayı içinde JıfaJta Uzerfnde Berlin. 1 (AA) - Haber almdığın:ı • .___. 
152 mihver tqyaresl ~· q&re lngt1teredeklnrilrdurumu vahim H • ...,.... Velıaled Mani• OPlleJı ~flDOI ~dlll 

MARSA M •TRUl-fTA bir devre ~~nnektedlr. Bu sebeple 100 8·30 pro,ram w lltftnleket saat aya- ~mşıre ar&Dl)'Or nteJdelJI rnlldörllMillnden: 
"" n,, 832 müzik: (pl.) 8.40 ajans haber- A Od elik tab.1J. miıdd~tJi Clft' y ANGIN ÇIKARllDI kadar milesseseye kömUr sarfiyatını leri. 8 55 müzik: (pi.) 9,20-S.35 e'vin ._ Cazi bulnn Sailık ni butaual - aen m e .._... .. & llMbısWsw .,..._ _ ~ ..W.. ... 

bıhdit etmesi bildirflmiştlr. ti 12 30 __ ,_L...... müdiri)'etinden ı nacakla. 
L..dra. 1 (A.A) - Royterln hbn- ______ ,___ a · ~m " m~~ saat Ameli-tbw '-'erine ftbf bir B - Mek1ıepte ziraatla batüa tul»eleri ı Zinat ... tlan. L~ -···uiL 

..1--=--d bul ı--'1:. fUoluadaki ayan. 12 33 milzik: şukılar. 12 45 a)am 1
- .,. 1:3!.I -·•-•- L-1-1.L -L-L-- 1 ı,, U --~ , ... .....,._ 

-i~ e unan 1115™6 haberleri. 13.00 milrik: az eePrleri, ,.,,_ l.emtire iateniJ'OI', ı.t.ek1iJerin .mı.. aıs .. ça~....-. ~ .....,,.,,.!Mil' ' · shaat. çiftlik itletmeai, ziraat malı:l-
muhabiri bidiriyor: Jlfe'"'°""'a lıal'flf'lntCI kı ve tUrküll"r. 13 ao.J4.3D mllzilı:: radyo caatlan. ( t982) ~~~~. • lokomobil ı,letme ..,. tamirled elektrik nazari w amell oluak 

Donanma uc;alclan cumartesi sftntl fecrllbes1'111Pddı.. salon orkestrasL lStm mogram vemem- 'CDHHHHllHllHHHIC:Go-9..00 ..,..uur 

Mana Matnıha taarruz ednek 50 kilo- --~ ı (A.A) - N--k bele- leket saat ayan, 18 03 mfizik: -..J·- ::,. iiiOİİİÖİiöOODiiôe;;;;;;;;iiDİİÖİİmiiiiii KABUL ŞAR11..ARI : 
J!----L ---'-- c;ı- 4'1-.,,....-., -·ı- ~.., •l1 1 - Arui aabibi ve ilk mektep mezua. aılmalr. 

-.etre uzaktu a&rna- pnpı,_. diyesi diln ak$am Ansızın bir karartnı"l dan~ orkestrası, 18.40 mil&ik: fasıl bey- DOK'l'OK 2 _ y.,. 13 den apiı bulıuunamak.. 
brmı~. Diğer bir t~ de Ma~ tecrilbesi ,_pmıpır. 'tecdlbe 28 dakUtıt ett. 1930 mf'mleket saat ayan ve ajana SEUM UZEL 3 _Ziraat itlerine~" butüa. olchılau Mir -.U.. ,__ 
M•truhun i.; ~~~bulnanl b rb ldiçut sQrm9'ttl1'. haberlert. 19.45 İstanbul at yarıslannın E,refpqa Hutane.t Olt, Saç.... ap "Ye eyi hal k.Qı.tlan ....... 
Lir gemiyi bomba laauc...,- e e ava e - ,__. ___ __.______ neticeleri. 19 5S mftn1t: (pi.) 20J5 ko- 'i Zehft't'i haat.tıklan mnteı..- 4 Dil-L-- 3 ı a-.L...ızı W 1 S L_.Jı ____ L,_L 

mi,tir. ŞiddetB baraj atetlne rafqıen YSNt 1Q8RİYAT nusma (tutum ve bakmı) ıt.SO mllsik: ~' Adrem: Şamh 
80

bk No. 8 lmııir - "'Ati"' n o..,.. ..... e q, • _. ~- llllrllCaat c«m:elnl. 
-LJa- L- fWedne da~ şarkı ft tOrktıl-. !1.f'ft kon·-· (ziraat b 29 2 S 9 13 17 21 ZS 4367 ( 1966) 
-,,-K .... - -:r- "'• ......,,_ Her sin ... t (3) den aoma aata-
1.dir. HAVACILIK. VE SPOR - ~IS inci saatn. 21.10 tt'm.tıl1 - Kbnıd Ailesi. 21.30 lannı kabul eder. 

- ti'•! sayısı bir çok yazı ye resimle çıkmıttır. müafk: (pl). 21.SO JMmleket aat .,yan 
trALYAN ·u:.Duıu ve ajans haberleri. 22,45-22,50 yarınki 
Roma, ı (A.A) -Tebllt: Mısar eep

J.eslnde devriye t~ faaliyeti olmuş
tur. İtalyan hava teşkilleri EJalemeyn 
De İskenderiye arasında. sahil demlryo
lu hattına ve yolJara hOC!UJll etm1$ler. 
i.eıdM itt:haz edilen bir ~k mot&-IO Vll

mtalt!ıra her çaptan bombalar atmışlar· 
-·Bu t~kil dilşmanm sayıca 1lsti1n bir 
avcı te$kili ile karşı}anmı' ve yapılan 
ınu:zaff erane hava muharebeleri netice
minde uçaklanmız dd dQşman avcısını 
4U$Urmilştilr. Bir ba!ka han muhat'':"' 
~s'nde müttefik ucaklan tarafından bır 
'Yell'ngton uçağı dilşüril1mllştür. 
Tebnıkta uçak savar bataryaları ~

Jdaa bir Rktn esnasında 2 UW tahJiD 
etllni$tir. Alman uçaklan da Malta. Uze
linde bir hava muharebesinde i1ç Spı:-
faver dUsUrmUsttlr. 

Port Sait açıklannda ufak ~ir ticaret 
91!'lnisi İtalyan bomba tayy~..:rl tara 
A.dan ağır hasara uğratılmıştır. 

Bahri aba 
Beledive Sahilpark 

Gazinosuna 
YENİ MUGANNi• 

YELER GELDİ 
BDyllk feclalirldda lstanbuldıın 

celbine __._ oWatamas k~ 
Filim baş m~ Ba. .,... 
Yılma ile Sahibinin Sesi mupnai
yelerinden bayan Nermin Öue9 bes· 
tekir ve Banço bay Şevket Bütüner 
lstanbultlan plmi'Jer ve mubtetem 
su heyetine iltihak etmişlerdir. 
.......... mtlfferile!lmhe ..... ,. 

ederiz. MOD'ORiYET 
2 - s - ' (Zll5) 

•:C:..WP~AP"IC~J~t ..,-

JL.rUGÜN 
YENt KOPYA 

3 TUR .. ÇE F.L M BIRDEI 
-1-

nt E ÇH U L ASKER 
ga1oınmaal• l)eltaDL. 

-1-

~f OSUN PAŞA 
V..S • JPer11a • Ballde • T...._ ..... -·-

VATERLO KÖPR SÜ 
8obetC ,..,.. t.30 ... ....,.,_ 

SEANSLA& : ıLll •• 1.11 te. C.ı~ }'azar 

program ye kapanıı. 

Z A Yt 
Trabzon liman riyasetindeon alınış ol

dutum 83 sayılı reı.Jik şahadetname
mi z8yi ettfm. Yenbini çıkaracağımdan 
eakiain'n h0kmf1 olmadıfım iJAn ederim 

Konyalı motarU sahibi Mehmet 
Kaptan Konyalı 

ZAYİ 
&lih1' Albnordu ilk olı:ulundan 1928-

1927 yılında aldı~ı.m tasdiknamemi zayi 
ettim. Y eeisini çıkartacaiımdan eskisi· 
ıUıı hWmıu kalmad ıtını nan ederim. 

Baki Küçümen 
Adıw : hmlr SaWıeddın oğlu ma

hallesi Kutucu çılanuı No. 100 
4467 (2011) 

xx;ac;aı:ı~c:ıHllHHIHHH uıııı:aaac:ıı:ıac:ıc:ıHllUHCIDHllHHllll 

1) ş tahiplfArinin naz· rı dikkatine 
TUrk Diş tabipleri cemimlnden • İstanbulda bulunan mes1ekdaslardan 
Ka~k almayanların 942 UnY&n tezelcerelerl ile Ciialoilu Etibba oda
aındald cemiyet merkezine 31 /7 /942 Cuma aünü saat 11 den 1 Z ye ka· 
dar mon defa miiracaat etmeleri ft CAnadoluda) bulunan mealekdqların 
azami l 5 /8/942 ye kadar anY&D tezlceresi numar&a1 ile 't'Uih adres ve 
cemiyet kayıt numarasını matbu rec;ete k.liıdma yazarak bir kauçuk ta
lepnamesi göndermeleri Jlzımdır. Kauçuk latibkaldan posta ile aclrealeri-
ne -gönderilecektir. (20t 3) 

lzrttlft efteıedıırlsmndan: 
Musa Klmn S.,...y Rabia BaysaY Ye Şeraf etten Bayaayın batdurak p.ıbe

lllne borçlanma bedelinden meYCUt 220 lira borçlannın temini tahsili zımnmda 
h11czedi1mt, olan birinci karatat ınah~lleılnin Bayramoğlu sokağında klin 624 
ada 12 parsel sayıda mukayyet üç e.ki 1 3 numara tajlı ve 1600 lira lcl)'med 
mukayyedell bir bap evlerinin tahsili emval k•nununun bükiimleriae tevfikaa 
kati ihalesi için müzayede4İ on gün daha temdit eclilmittir. 

Taliplerin kati ihale günG olan 10 8/942 pazaneal sünil •at 16 da Till,.t 
idare bqetine milracaatlan ilU ohmur. 31 2 4408 ( 1996) 

ızm ,. vuayetınden : 
Zilrraın hükilmete Ntacait buğdq, çndar, arpa. mahtGt .... yulafuı toprak 

ofisçe teeellüm tarihi Aiuat09 1942 nihayeti olarak teabit edilmi,tir. Bu mGd
det zamnda borçlannı ödeyenler bikümetin Termit olduju fiattan istifade 
edHeklerdir. • 

Bu tarihten moma aetirenlerin mahaulG nısıf fiatle alınacakbr. KPVAvet illa 
olunur. (2007) 

lzndP lnhlstJPlar BaşmftdflpflfOflnden: 
Ellerinde çay bulunduran ithalltça tacirlerin mallannı inbiaann teaailaGnden 

evYelld euaat daireainde ·ye muayyen fiyatlar dahil'nde satabilecekleri 21, 
22/6/942 tarihli Anadolu .... Yeni Amr gazetelmyle iJln edilmisti. 

Mahalli ihtiyaçluın tazyik eclilmemeai lçln itbu aahtlann ruhsat tezkere.& 
Yerilu perakendeclleTe bir aylık ihtly•ç nl.hetinde yaptlabilec:eil ..,. aabf ya
pdmazdan eYVel allCllama iahn •• adrnlerinln ,.. Yerilecek çay miktannm b11f 
müclüıliiiiimüze biLıiiıiJmeal lüzumu illa ohumr. 2 J !f46S (Z010) 

Altınrüya 
KOLON ASI 

lzmlPl fıolonyaa De 
meş1nıP eden Eczacı 
Kemal KdndJ Alda• 
pıı 1a1teserel, IJlr sa-

nal lıarlJıan.. 

DEPO: Hilal Eczan~si 

fzrn1p Yllc1yet Dalntl Eıtd!ınenlnden : 
. Muhammen Muvakkat t. 

--..! Mıktan bedeli minata 
.__ Kilo Ura Ura - -K~n eti . ~200 7440 SS8 
lzmar Etrefı>ata haatabanaanın yıllık ihtiyacını ltaı,ıtlayacak olan miktan ,.. 

muM.mmen bed~Ji yukanda yazılı koyun eti 21 /7 /942 tarihinden 9 / 8/942 
taribine.ka~ yirmi~ mild~tle bpa)ı zıtrf uau1iyle ebiltmeye konulmuttar. 
Taliplenn .. rtnameyı Sormek uzere berg&n hastahane heyeti idaresine milraca
atlan Ye 2490 sayıh .kanunun tarifab daireainde bazırlayacaklan kapab zarflan. 
nı 10181942 P8ZB!'iest gil~U ihaleden bir saat evvel (saat 1 O da) ...u&yet daimi 
encümeni ri)'llaetine te't'dı etmeleri ilan olunur. 

20 24 28 2 4152 (1878) 

~--------------------• r An ER AUNAC:AK 
fzmfp P. 2'. r. MflDURLflOOHJJBlf: 

1 - Muhahereci yetiftirilmek Gzere 341 doP.mJ.ulardaa mleahaka O. ata,j
yer alanacakbr. 

2 - Müsabakaya preceklerln orta ...--.- olmaa ft )'af kayda 
hariç 788 sayılı memurin kanununun dlrdaaoO maddenndeki prtlan bAia bq.. 
lunmuı llzımdır. 

3 - MUsabakada maftffak olm1an .ıaJyer nanüyle ilk defa kırkar Ura Gcnııt 
ve aynca fevkallde zam 'ftrilecektlr ,,. tallımıtnameslne aöre muvaffak olduk
tan aonra 1' lira asll maqh memurlula seçlrtlilecektir. 

4 _ MOaabüap sfnnek ı.teyenler 1 qliil 942 aah silnll aktamına kadar 
dflekce evrakı mlbhftelerf7le bl•likte mOdllrllliUmllze mOnıcaat etmelidirler 

5 - Mll•""h 2/E,IGl/942 ça'f&19ba sOnil saat 10 da mildür)üfümGzde 
,.. ... hr. 2 5 9 ,, 17 21 25 29 4463 (2008) 



sır ASI v AZIYEr 
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Sovvetler ye
nilirse bunun 
neticeleri ne 

olabilir? 
---+---

ıı:ınci cephe me efesi .. 
Mac ristanda eJ:ıin!er 
~ahılı ·or • Ruslar mı 

Jııwveııı, .Japonlar mı? ... 
Radyo gazetesine göre hafta sonunda 

dünya askerlik ve politika alemini ilgi
lendi~eğe devam eden t-n mühim me
eele Rusyanın cenup bögesindeki mu
harebe olduğu görülmektedir. Bu muha
rebeler o kadar seri geli,meler göster
miıtir ki bunun yalnız Rusya üzerinde 
değil. müttefikler üzerinde de yapabi
leceği tesir ara,tmlmağa ba,Janmı,tır. 
Çünkü müttefikler bu muhareblerin 
kendi mukadderatlan ile de ilgili oldu
ğunu gizlememektedirler. Sovyetler ~r
bk bir adım bile geriye ahlmıyacağını 
ilan etmişlerdir. Bu. Rusyanın cenup 
tcilgesindeki muharebelerin kati safha
ya girdiiini söstermektedir. En kesin 
olarak Ağustosun 15 inde bu ikinci saf
hanın geU,eceii tahmin olunmaktadır. 
Yeni safhanm atırhk merkezini St.ılin
grad tefkil etmktedir. Çünkü Ruslar 
Donun cenup sahasında, yani Kafkaa
lann fimal kısmında gerilemkte, Kafkas 
eteklerine doğru çekilmektedir. Bu çe· 
kilınede müttefikleri endişeye düşüren 
cihet petrol meselesidir. F altat mütte
fikler petrol işlerinde halen bir tehlike 
görmemekle beraber, petrol yollarının 
lı:esı1mesinl de netice üzerinde bir teh
ike sayıyorlar. Çünkü Rus ordulan mağ
lilp olmasa bile, ordulann petrolsuzluk
tan kımıldamıyacak bir hale gelmesi de 
mümkündür. • 

RUSYA MACLOP OLURSA) 
Tayma gazetesinin aıkeri muharriri 

Londra radyosunda lngiliz halkına kar-
11 gayet açık bir lconu,ma yaparak Rus
yadaki vahim durumun birleoik millet
ler için de vahim olduğunu kaydetmi, 
ve şayet Ruııva mağlup olursa bunun 
doğurabilece2i neticeler hakkında şun
ları ııövlemiştir: 

c - O zaman Almanlar Rusvadak;.. 
asker ve hava kuvvetlf'rinden külliyet\. 
miktarı çekerk bunlan bize saldırmakta 
serbest kalacaklardır. O zaman lngilİ7 
adalarının btilasına bile te ebbüs ede
cekfor buna cesaret e<lemeseler bile sana
yi müesseselerimizi ve münakalatımızı 
hesapsız zararlara uğratacaklardır. Al
manların bize karşı hareketlerinin um
dukları nuvaffakıyeti göstermemesi ih
timali daha kuvvetlidir. Fakat ne olursa 
olsun bu harp ._.ok uzar. 

Sorulan ıuallerin bir tanesine cevap 
olarak ıunu söyliyebiliriı. ki durumun 
böyle olma!lı da hesaba katılmıştır. Fa
lı:at Alman muvaffakıyetlerinin tahmin· 
lerden fazlalığı işi bozmuştur. Bu halde 
lngıltere ve Amerika ne yapabilirler) 
Bu sualin cevabı şui:lur ki idarecilerimiz 
vaziyeti cesaretle tetkik etmekte ve la
zım gelen tedbirleri hazırlamaktadırlar. 

tKINCt CEPHE MESELE.Si 
ikinci cephe açılması meselesinin 

hafta sonunda manzarası ,udur: Çıkan 
hafta ilcinci cephenin en ziyade müna
kaşa edi:diği günler olmuştur. 

lngiliz radyo ve basını ikinci cephe 
mesleslni itidalle muhakeme etmekte
dir. Müttefikler c:ikinci cephe açılmıya
eak:t demiyorlar) Yalnız bunun muvaf
tak olma prtları üzerinde duruyorlar. 
Amen1talılar da ikinci cephenin felaketli 
bir netice vermemesi ve salahiyetli mes
ul ıahsiyetler tarafından hazırlanma~n 
bu'"u"unda müttefık görünüyorlar. 

Mihver, daha doğrusu Almanlar ken
dilerine güvenir görünmekle bı-raher 
tedbirli ve ihtıyatlı olduklarını da sakla
mıyorlar. 

M CAR E.KtN SAHALARINDA 
Hafta içinde Rus para,iitı;iilerinin bil

ha~a Macar topraklarındfı. faaliyette bu
lundukları Macaristandan gelen haber
lerden anla,ılmaktadır. Rus pera,ütçü
lerinin hrdefi bilhassa Macar ekin t"'\ha
brıdır. Bu sahalara yangın bombaları 
ahlmaktadır. 

MlSIRDA 
Mısır c phesinde önemli hadi!leler 

olmamı~ ve bütün fal'lliyet havil ve tnp
çu harektlerine inh r etmiştir. Mısır 
cephesine Amerikan tank kuvvetlerinin 
gcld:ği de anlaşılmnktadır. 

RUSYA - JAPONYA 
Uzak doğuda bir de~işjklik olmamış

br. Yalnız yeni haberlerde durgun gö
rünen Japon fanl"yetinln Rusya üzerine 
bir hareket hnz.ırladığı bildirilmrktedir. 
lr.ı:-ıilizlere göre u:zak do~udaki Rus ns-. 
kerle-i Jnponhırn ni btle daha müsait 
dun.undadır. Hus hava üslerinin yakınlı
ğı Tokvo için büyük bir tehlikedir) Rus
lnrın den·71,,1tı üstünlüğü de Japonya ic;in 
bir tehl'kcdir. ----·----

ıR NO/l BUHR N 
ı Ha ıarah J wcı Sahifede) 

İSTİFANtN SEBEBI . 
Sabık başvekil Süheyli, ist!fasını ve 

rirk n İran meclisinde beyanatta bulu
narak şunları söviem!ştir: 

• - Müttefiklerle en dostane münase
betler ıdame edilmiştir. Yiyecek dağıa
mı mükemmel olmuştur, mali durum 
pek iv:dır. 

Memlekette nizam ve asavis muhafazı.ı 
~ilmi."tir. Zamanın güçlüklerine rr.ğ
wıcn demokrasi prensipleri de muhafa 
•a edilmiştir. Fakat sivasi faal:yetin.i 
c:ekemiycnlere karşı. kendime mevk 

« BERLıt~ )) iN GO lUŞU 
---+---

Ruslar ağır 
buhran ge
çiriyorlar 

---+---
RUS S;f ,RLE UN N TESE • 
BUSLERI \ E AL., ~lAR 

-+-
Berlin, 1 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Sovyetlerin 1 n-
giltere büyük elçisi Maiskinin Londra
da, Amerika büyük elçisi Litvinofun 
Vaıingtonda yaptığı diplomatik teşeb

bü.ler Berlinde Sovyetlerin içinde çır· 
pındıkları ve 48 saattenberi gittikçe da· 
ha ziyade güçleoen vaziyetin birer buh
ranı gibi telikki olunmaktadır. Bazı ha
berlere göre Litvinof bu görü,meler es
nasında Ruzvelte Stalinin Sovytlerin 
yükünü hafifletmek için derhal hareke
te geçilmesini ıararla istiyen bir talebini 
tevdi etmiştir. 

---~--~-----
H,MD ST nN •SLERl 

---+---
Gandi ve I~eLrv 

be~anatta 

bulundular 
-*

ccMihuerln zaferini asla 
istemeyiz. Jstildiilimf· 
zin m!inalıcqasını da 

JıalJuJ etmeylZ>, 
Allahabat, 1 (A.A) - Gazeteciler 

toplantısında dün Gandi ve Nehru de
nıişlerdir ki: 

• - Biz bugünkü durumdan istifade 
ederek Rusya ve Çini tehlikeye atmak 
ıstemediğ=miz gibi mihverin zaferini de 
ıstemiyoruz.. Biz Çine yardım etmek io;-
:yoruz, fakat bu harbin, Çinlilcrın yc1µ
t•ğı gibi lf:ntliler ıçin de bir millet har
b: olması lazımdır. Biz memlekette lıır 
mukavemet iradesi yaratmak istiyoru-ı 
Kendi mukadderatımıza biuat amil Ol· 

malıyız. 

Gandi avrıca şövle demiştir: 
• - Tak:p edilecek yolu gösterivo

ruz.. İlk tedbirler 15 güne kadar alın
rr.alıdır. 

Kongre partisinin ilk toplantısına bü
tün parti mümessilleri iştirak edecekt~r 

İstiklal meselesi üzerinde hiç b:r mü
nakac:a kabul etmeyiz, ancak teferrü:ıt 
üzerinde müzakerelere girişebileccğiz. • . ,,'!! r'. tonıl..a I~ m v~ 
ağır ha!Jvs lıarar!arı 

Sofya, 1 (A.A) - Sofya mahkeme.:;i 
isyan çıkarmak ve baltalama hareketle
r hazırlamakla itham edilen 15 suçlu
dan mürekkep Dimitrof davası hnkkın
da kararım vermiş ve sabık politika ga
zetesi muharr1rlerinden Borisi idama. 
dığerlerini 8 sene<len haslıyarak ağır 
hapislere mahkOm etmistir. ----·----
Tenımı:z aba-
tırılen 2emiler 

ne kadaı-? 
---+---

ALMANLARA GO 1E «8' 5)) 
JIN TONLUK GErtll BATl.illlJ, 

-*-
Berlin, 1 (AA) - Alman tebliği: 

Amerıkan ve lngıliz deruz münakalatı
na karşı yapılan hücumlarda Alman do
nanması temmuz ayı lçınde top yekun 
632,000 tonilato tutarında 98 ticaret 
gemui batırmıştır. Baş~a 6 gemi de tor-
pille ağır hasara uğratılmı,tır. Bundan 
oaşka Alman donanmaaına mensup harp 
gemileri 4 deniznltı, 7 hücum botu ve 
3 muhafaza gemisi batırmış, 2 torpito 

muhribi ile bir çok hücumbotunu basa
na uğratmıştır. 

Alman hava kuvvetleri de temmuz 
ayında 183.000 tonılato tutarında ot!.U 
ticart gemisi batırmış ve b:ı§ka 1 7 tica
ret gcmisıni de hasara uğratmıştır. Bu 
suretle lngıltre ve birleşik devletler har· 
bin idaresi bakımından haS'ati b:r ehcııı
mıyeti olan 815,vOO tonilatoluk gemi 
ıı:aybe tmişlerd:r. 

tNGIUZ TEKZiPLE.Rt 

Londra, 1 (AA) - Royter ajansı· 
nın öğrediğine göre perşembe günü dört 
İngiliz top çckerinin batırıldığı hakkın
daki Alman iddiası ta:m.miyle asılsızdır. 
Keza şima. buz d<!uizinde 38 gemiaen 
mürekkep bi.- kdiledcr. otuz beşınin ba
tınldığı hakkındaki Alman iddiası da 
fazla mubalag:ı.ıdır. 

ALMA .• l\l DEN1ZALTILARINDA 
YE.."J t '1C TöR? 

Alınan denıza!tı gemilerine konulan 
yeni bir mot(;rün bu gemiler su üzerine 
çıkmadım da akümlatörlerin doldurul
ması imkanını verdiğine dair çıkarılr.n 
haberler de ciddi ha\·adis kıtlığında Ulf-

Son ha va hiicuınları MiHVERE MUKAVEMET 
---* *---

1 n g iliz laa- Yug-oslavya 
da n_ uka Ve- Milli Şef Güzel Sanatlar akademisinde iiyeli ge

niş oldu 
-+-

Alman a, oııanda, 
mec uJ Fransa, gemJ!er 
bomba~andı.. Som itze· 

rinde b:rr hava mıı· 
harebe~I c!du.. 

Londra, 1 (AA) - Royter : 
Dun ~ece Düsseldorfa hücum ed~n 

İngiliz tayyareleri binden fazla bomb::ı 
atmıslardır. Bu Düsseldoria yapılan 48 
nci hücumdur. · 

Londra, 1 (A.A) - Hava teşkilleri
mizden biri. Fransada Som ilzerind~ 
dilşmanla yaptığı bava muharebesinde 
11 düşman tayyaresi düc:Urmüştilr. 
Bombardıman tayyarelerimiz Abevil 

t&yyare meydanını ve hava tesislerinı 
muvaffakıvetle bombalamıstır. Meydana 
tam isabetler kavde<flmistir. 
Pilotlanmızın sövlediklerine flÖre isa

bet alan binalar yerle bir olmuştur. 
Tayyare mevdan lannıia verde bir çok 

t&v"areler hac;ara u~tılmı~tır. 
Tavvarelerimiz bu t~c:ebbüslerde hiç 

bir knvıp vemıemislerdir. 
Londra. 1 ( A.A) - Hava nazırlı5tınm 

tchli~1 
: Cuma akc:amı bir cok hava te5-

ki11erimiz &-rburı?a ve Bretameve hü
roum larda bulunmus. diğer bir filomuz 
na Sım Malo doklarını şiddetle bomba
lamıc:tır. 

BUHin tavvarPlerimiz kayıpsız olara'!i: 
iıc:lPrinP dönmiicılerdir. 

Londra. 1 ( A.A) - İnıtiliz hava na-
7trlıi'rının diinkü tehlil\'! : Sahil tavvare
lerimiz dün gece Frise adalan arıkl:ırın· 
rl~ diisman sıcmilerine taarruz etmişler
dir. 

Bir Sunderland tavvaremlz dUn ak
c:ı:ım Gacıknnva körle7.inde ilç dtıq"f'lan 
deni~ tavyarec:inin hücı1muna uih·nmıs
tır. Bu tavvarelcrdcn bir! cHiı::ürülmüş 
öt,.lri ~~ır h:ıc:ara u;;r:1tılm1c;tır. 

Av t:ıvvarclı-rimi7. dlin j!,er~ düc:ıııan 
ic:nali nltm~~ hul11n::nı t",.., .. ~t-l;. .. ..ı.., hun·

r11z devriveleri y;mmıslardır. Hollanda
da bir f1'brika al,.aktan homh;ıJan!""ıc; ve 
miit,,.,c'dit ic:abetler müc:al>ede rflil..,,ic:
tır. Frnnc:;ıfla da dPm:rvo11an hedefler~
rıe t;uırruzhırda h11lıın11lrn11ı::tur. 

Evvf'lc-f' de hiklirilrt:ı;.i üzı:>re bu nev
r·vc ucuc:ları eırnııc:ınila bir düqmın t:w· 
~·are~i tnhrio edilmicıtir. Ru harC'ketl"'r
de hil'! bir tavvarem'?. kavbolmamıstır. 

Dlin ııece Snarhruk ii7erine val"ıl:ın 
akında, bomba tavvarelerimiz iic düş
mMl t"vvarec:ini tahrip etmic;Jerdir. 

Berlin. 1 (A.A) - Alman radvooıu
nun bi1riirdi'1ine '!Öre İn<>;=Jiz tavvarele .. i 
ic:nal eltınrl~J-i Franc:ava genioı hir hU
rum tec;ebhfü.:linde bulıınrnt!!;lardır. R:ı
va kuvvetlerimiz tarafınchm karsılımım 
tnr-i1iz hava kuvvetlpri rn favyare kay
J,enPrek J.Yerive t'ekilm1slerdir. 

Alman l.:ıva kuvvetlPrİ bu muharebe· 
dC'"l lrnvınsız: olı:ırak çıkm1stır. 

Fl0 rlin. 1 (A.A) - Alman tehliğ! : 
:n temmuz ~ünil vanılan bir kac i'ı'nc 

"kınından ~onra dilc:man hava kuvvet
lı:-ri ırecelevin Ren ·endi! tri haV7ac:iyle 
VP<!tfah•o böl11esi \i?e.-inde urmustur. 

Bu hiirumlar b:ıhnssa Dfü:c::elıforfa 
t<>vcih edilmiştir. İlrnnıetgah ı:ıemtler.n
de yanl!lnlar ve maddi hasarlar olmuş
hı ... Halk arasında kavıplar vardır. 

tki hastane gemisi de zarar görmüş-
tür. . 

Gece avcılan ve urak ~avar batarya
'2,.1 2n uroak düsürmü~lerdir. 

f nniliz bomha ve av ucnklarınclan mU
rekken muhtelif hir teskilin Som nehri 
nnztna karsı vaotım b1r hücum te~e~ 
hfü;U esrıastnda Alman avcı lan yanm 
c::lat içinde 16 dilşman uçağı düşfu.m~
v· ur. 

Alma larıı_ ln
~iltereye veni 

ak1rlaır1 
'---+----

Almanlar dalgalar ha· 
Hnde hücumlar ~aptıh, 
lng,=ı~ fer hi cumlaf' ha· 

f8f geçti diyorlar .. 
Londra, 1 (A.A) - Hava nazırlığının 

lt:bliği : Cuma günü İngiltercnin cenup 
kıyılarında düsmanın hafif hava faalı

yeti olmustur. Bir :.·ere bombalar atıl
mıştır. Hac:ar ve ölü, yaralı vardır. 

Londra. 1 (AA) - Az m 1kdardn düs
man bomba uçağı limanlarımıza hilcum 
etmistir. Az hasar vardır. Bir tayyare 
dUc:tirülmü tür. 

Bertin. 1 (A.A) - Alman hava kuv
vetleri diin birbirini takip erlcn dalgalaı 
halinde f ngilterenin Hol şehrini bomba
lamışlardır. 

Berlin, 1 (.A) - D. N. B. Ajansı bil
dirivor: 

Alman savaş tayyareleri dün gece 
cioğu fncriltere kıyılarında rı"-keri ve mü
him hedcneri bombalamıştır. 

Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği: 
İng1Jtereye karc:t vnnılan muharebede 

Alman hava kuvvetlerine bağlı sav~-: 
tec:killeri 1 ağustos V<>cesi ağır ve cok 
a~r bombnlnrla Hal şehrinin ask~ı·i 
chemmivctte liman ve endiistri tesisle

'met bitmedi Akadeıri şubelerinin 
sARnvsosNaÔ1 300 çnEc: sanat meşherini gördüler 

D HA M A ED LM Ş İstanbul, 1 (Telefonla) - Milli Şef alakadar olmuşlar, heykel şubesınin .;a-
. 1 H 1 reisicümhur İnönü bugün (Diln) saat 17 lışmalarım .;ok iyi bulduklarını söyle-

. --*-- de refakatlerinde sayın Bn. İnönü oldu- mişlerdir. Bundan sonra profesör Bellın 
Berlin, 1 (A.A) - O. N. B. ajansı· ğu halde Güzel SanaUar akadem!sinı tarafından hazırlanan ve Taksimde~d 

nın bildirdiğine. göre eski Yugoslavya- şereflendinn.işlerdir. İnönü gezisine dikilecek ve İstanbulu 
nın çetelerden temizlenmesi muvaHakı- Vali ve akademi erkAnı tarafından ebediyen sUsliyecek olan at üzer!nde ve 
yetle devam etmektedir. Saray Bosnada karşılanan Milli Şefimiz sergide teşhır tabii cesametteki heykellerini tetkik et
halkı tet.hiş etmek ve hasadı baltalamak edilen eserleri büyük bir dikkat ve alS- mişlerdir. 
tehdidinde bulunan mühim bir çete aa- ka ile tetk:k buyurmuşlar, alt kattaki Heykel kısmında Barbarosun heykeli· 
rılmıı ve 300 çeteci imha edilmıitir, fotoğraf atelyesinde teşhir edilen eserie- ni de gözden geçiren ve çok beğenen 

----•- ri de beğenerek takdirlerini izhar ba- Milll Sef Barbaros ve Mimar Sinan ht?y-
BrezUyada bir ~olı yurmuşlardır. Daha sonra mimari salo- Y.e11er!nin ne vakit tamamlanacağııu 

1 r.una geçmi~er, Türk mimarisinin şahe- rormuşlar ve: 
Y yeceJı yandı.. serleri hakkında verilen izahatı dinl~ • - Bunlar ikmal edilir, yerlerine 
Riyo de Janeiro, 1 (A.A) - Çıkan dikten 10nra Tilrk tezyinatı kısmını ~ konulursa çok sevinecefiuu buyunnut

büyilk bir yangında 19 büyük yiyecel< reflendirmlşler ve yazı işlerini tetkil; tardır. 
mağazası yanmıştır. Hasar çok büyük- buyurmuşlardır. Akad~ mUdUrlfiiiı Millt Şef 2,5 saat sergide kalarak aka-
tUr. odasında kısa bir istirahati milteakip deminin bOtün şubelerinin iştirakiyle 

------- sergiyi gemıe~e devam ederek mimari vUcuda gefailen bu sanat meşherW 
ALMAN • RUS HARBi kısmı profesörlerinin atelyelerine git- •Cok~zel, fevkalAde• kelimelerivle v,a. 

m1'lerdir. Müteakiben h~kel atelyesA- S1nandırmışlar ve akademi erkAnın3 
ne ~ler, burada profesör ~ilin ta- eiızel sanatlara ka~ büvük alAkalarını 
rafından verilen izahatı dinliyerek vU· "österen kıvmetli direktifler vererek a ... 
cuda get!riJen eserlerle çok yakından at 19.30 a doğru sergiden ayn1mışlardır. 

----,+---
Alman resmi 
tebliiine ~&re 

son vaz.iyet 
-+

Krasnador • StaJlngrad 
demir-yolu geçUdf.. Rıı.s 
hücıındarı ağır Jıayıplar 

ile püslıürtüldü .. 
Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği: 
Doğuda hezimete uğrıyan düşmanın 

takibi sırasında Krasnodar - Stalingrad 
c.iemiryok hattı geniş bir cephe üzerb
de geçilmiştir. Bazı Rus kuvvetleri ku
~atılmıştır. Bunların imhası yakındır .. 

Demiryolu kavuşak merkezi Saik 
zr.ptedilmiştir. Kuvvetli teşkiller halin
de hareket eden Alman ha\'a kuvvetkri 
düşman ricat hareketlerini hırpalamağa 
devam etmiştir. 

BUyük Don kavsinde h!la devam 
eden şiddetli muharebeler esnasında 
kısmen tank savar bataryalarının y:.ır
cımı ile dün yeniden 48 düşman tankı 
ldhrlp ed"lmiştir. 

Hava te killerlmlz demlryolu hatla
rında. kara ve nehir yollannda diişman 
kıtalarının nakliyatına gece ve gündü.l 
hücumlarda bulunmuştur. 

Volga üzerinde bir petrol gemisi ve ": 
mavuna batırıJ·nıstır. Bac:ka 16 ticarel 
gemisi hasara ujtratılmıştır. 

Rjevin s1malinde düşmanın yenide"l 
tekrarladığı hücumlar cetin muharebe· 
ler neticesinde püskürtülmüştür. 

Volkhof cepheoıinde İspanyol mavi ttl
meni bir Rus hücumunu ağır kayıplar 
verdirerek püskürtmUştür. Bir köpril 
ba .. ına karşı yapılan baska düsman hü
cumları da kısmen göğüs göğüse cere
van e<len muharebelerden sonra plb
kUrtülmüştilr. ----,----.it._... ______ _ 

Büviik Ameri-
kan kuvvetleri 
Mısıra 2eldi 

---+----
8 "N LA R YAKINDA MIHVcRE 
K; RŞI HARBE GiRECEKLER 

-+-
Londra, 1 (A.A) - Amerikan radyo.. 

!arı?!" ~erdiği habere göre Mısırda CCP
henın bır kaç kilometre gerisinde mü
him ~~rikan kıtaları yakında İngiliz
lerle bırlıkte harbe girmek üzere talim
ler yapmaktadırlar. Bunlar Amerikada 
yı..pılmış tanklarla mücehhezdir. Bu 
tankların ALr..an tanklarına üstün oldu
ğı.. anlaşı.l.nu§tır. 

Türkiye ·Almanya münas~betleri 

Yeni ''Berlin,, büyük el
çimiz dün hareket etti 

, 

İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Y~ni Be:--ı dost bir muhit bulacağım. Geçen harpt• 
Un büyük elçimiz B. Saffet Ankan bu- silih arkadaşlığı ettiğ:m zatlarla kar-i:
gün (Dün) tayyare ile Berline hareket taşacağım .. Tarihlerinde daima dost ya
etmişt:r. Kendisini tayyare meydanında şamış olan Türkiye ile Almanya ansı.ı
reisicümhur adına baş yaver Celal, şeh- daki dostluğu takviye etmek başlıca ar
rimizde bulunan milli müdafaa vekıl! :ıumdur. Vazifedar olarak dost bir mem
~eneral Ali Riza Artunkal, orgeneral lekette memleketimi temsil eylemek be
Fahrettin Altay, Almanyanın Türkiye nim için büyük bir bahtiyarlıktır.• 
büyük elçisi Fon Papen ve valim.!% Lüt
fü Kırdar uğurlamışlardır. B. HÜSREV GEREDE GELDİ 

B. Saffet Arıkan hareketi esnastnd=ı Eski Berlin büyük elcimiz B. Hüsrev 
0 nzctecilere beyanatta bulunarak demı~- Gerede B. Hitlerın hususi vagonu .ile 
tır ki: bu sabah (Dün sabah) şehrimize gei

• - Türkiye ile Almanya arasındak" miştir. Fon Papen sabık elçimizi S'.rkecl 
dostluk sağlam ve esaslıdır. Almanyad.ı .stasyonunda karşılamıştır. 
~~">"'-.~ .................... ~ 

Fener bahçeliler Ba ık e
sirde yenildiler 

Balıkesir, 1 (Husust) - tki maç yaP
mak üzere Balıkesire davet edilen Fe
nerbahçe futbol takımı ile Balıkesir 
üçüncü kulübünün futbol takımı birinci 

maçlarını Ali Hikmet stadında yapmış
lardır. Maç 'lire karşı iki sayı ile dalı
kesir üçüncü iculübünürı. lehine bitın.iş
tir. 

~~~>"':>"';::ı..<;;::ı..<;;::ı.o<;~~~;:,.c;:,.c"""'~Vo"Vo"~~ 

l'r aarif Vekili 
Ar: karada ••• -·-Ankara, 1 (Yeni Asır) - Maarif ve

kilimiz Hasan Ali Yücel bugün (Dün> 
İatanbuldan şehrimize gel.m.işt.ir. 

-------~--~~-----RıdJubat haJılıındaJıl 
2'alfmatname .. 
Ankara, 1 (Yeni Asır) - Hububatın 

tc.hmin heyetleri tarafından ne suretle 
tahmin edileceği ve muayyen mikdarla
rın hükümetçe ne suretle satın alınaca
ğı hakkında hazırlanan talimatname 
yüksek tasdike iktiran eylemiı,t!r. ___ ,_,,__ _________ _ 

FRANSIZLAR 
Bir İngiliz uçağını 
düşürmüşler .. 
Vişi., 1 (A.A) - Resmt mahfillerde 

bildirildiğine göre bir İngiliz tayyaresi 
Kazablanka üzerinde ucmuş ve karşıla
narak deniz üzerine dilşürillmilştür. 

BUGÜN 
MATiNELERDEN 

tTIBAREN 

~ .t.akineye 
'·erilirken 

IWll L 

Berıın Büyülı Elçlmlz-
Berlln, 1 (A.A) - Türldyenin yeni 

büyük elçisi B. Saffet Arıkan cumarte
si akşamı Berline muvasaUi.t etmiştir. 

Alman hariciye nazırı Von R:bbent
rop halen Berlinde bulunmadığından 
büyük elçiyi Tempelhof hava meydanın· 
da protokol müdürü orta elci Von Do
crnberg karşılamıştır. Türkiye masla
~.atgüzarı büyük elçilik müsteşarı bav 
Kemal Necat Kavur ile bütün elç!hk 
memurları da Saffet Arıkanı karşıla
mak üzere hava meydanına gelmişlc-ı· 
dir. 

--.-- -----
D V SELDORFA 
Y APILAH AKl.N 
Londra, 1 (A.A) - Bu aksam Lond

rada verilen tamamlayıcı malumata gö
re Düsseldorfa yapılan akın bir çuk 
Lancaster uçağı !le başka tıplerde ağır 
ve orta uçaklar iştirak etmiştır.. Resmi 
raporlara göre 150 den fazla iki er ton
luk ağır bombalardan başka direr bir 
rok infilak bombaları ve yilz binJe"ce 
Hiçük yangın bombalan atılmıştı:ı:. Akııı 
50 dakika sürmilştür. -·----NLI! A 

Yeni kopya 3 nefıS Fil:m birden._ 
-1 

Stokholm. 1 CA.A) - Bunnva çıka
rılmış olan ve Moresby limanına do.l:ru 
ormanlar !çinde ilerliven Jaoon kuvvet
'eri ile miittefik kıtalar arasında sürek-
1i muharebeler olmaktadır. Japonlan:ı 
hedefi Kokoda hava meydanını ele ge
r·i..,,.,C'ktir. Kokodıı hava mevdanı Buna
vı Moreı;byve bağlıyan ve ormanla.- için 
~en geçen 20 mil uzunluğundaki bir yo
lun hemen hemen ortasında bulunmak
tadır. 

I. E YL A ile 
. 
Fw1ECı:tJN 

Türkçe Şarkılar : Münir Nu rettin - Müzeyyen Senar ... 
-2-

DEMİR KAPI 
TÜRKÇE 

BAŞ ROLDE : CHARLES BOYER 
-3 

LA KONGA 

-------.-------
l4ti1ı~Pm ,_,.q Ana 
D!i'e 1 tildü.. 
Nevyork, 1 (A.A) - Lük.c;emlıw· 

İNGILlZCE ana diişes! dün gece vefat etmiştir. 

YARATANLAR : M. ROON EY - J. GARLAND ----·----
S E A N s L A R B•r İn"Jllfz denlzalt&5ı 

LEYLA İLE : 3.30 - 9.15 DE.MİR: z - 7.30 KONGA : 5.30 DA.. Batırılmış_ 
Cumartesi ve Paı.a.r 12 DE BAŞLAR.. Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği : 

rini bom DİKKAT: Haftanın her. .. ·· · anslar UCUZ HAI.K MATİNE-~•u...~ı..-;:--ı,~e-1.1---ı...._......___.._._..__.__ _ _ __.._ 
""""......, ...... ....,......, ............ ~------~~----~ 


