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Ru.syada bir mekk4i'f'c kolu ilerliyO'r 

INGILIZLERE GORE 

Mi ver har- R * d 
b. b. . k usya a 

ı ıtırn1e h . t• . son arp va-
ıs ıyor ziyetivahim 

J943 te Anglo Sa'lıs!'n *--
donanmasının !'azıyete Mamafih Almanların 
tamamen halıım olması 
ı imali mi vercD!eri Kafkasyaya geçme· 
d~ündürmelıtedıtı-.. J • • k d ., .1 ŞEVKET BİLGİN eı 1 o ay ~gı -·-Tnrııfsız müşnhitıcrin bugünkü ~u- imalde de Almanlar 
n1mdan çılmrdıklan neticeye göre, mıh: bir lıa9 gedilı açmışa 
yerciler, hnrbin bugüne kadar kcnd~ benziyorlal' .. 
lelılerinde olan inkişafmı 1942 scn<'SJ 
•itmeden katilcştirmck ihtiyacım şid- Londrn, 11 (A.A) - Ru~-yadn vaziyet 
ttetle duymuşlardır. Zira bUtiin olngım vahimdir. Almanlıı.rın bazı hedeflerinin 
fistü gnyrctlerine rağmen doğu ccıllıesi tahakkuk etmek üzere olduğu anlaşı]ı
~kmedcn ve Akdeniz snvaşı kazanılma- yor. 
mm harp 1943 senesine intikal ederse Niyuz Kronik! gazetesi bu muharebe-

IRn~ - Alman harbi 
··-·- ·- 11 1 1111 ·-·-· -··ı 

~-·-·-·-·-·-·-·-·· 

y 

oroneı 

a ha 
rı ı 'mı? 
---*---

Kurs k cephesinde 
çok şiddetli tank 

muharebesi oluyor 
-*-

Bir Stolıholm habel'ine 
göre Almanlar harp 

sahnesine binden fazla 
tanlı sürdüler ve verdl'lı
Jerı Jıayıplar büyülıtür •• 

V.işi, 11 (A.A) - Ofi ajansına göre 
Timoçenko emri altındaki Rus kuvvet~ 
lerlnin Voronej cephesinde Alman hat
lannı 5 kilometre genişliğinde yardığım 
bildirmiştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

Alma" - Ru.1 hcrbindcn btr görii-nüf 

SOVYETLERE GORE ALMANLARA GORE 
---·*·--- * 

Ruslar Ro- Harkof -
soş şehrini Kursk arası 
boşalttılar temizlendi 

-*- --k-
Şfmdfye Jıadar ml.sll Sovyetlef'fn ordaJal'ım 
görülmemq ıiddette Kaf Jıayada toplamalı 

savqlcır oluyor ve Rus· planı, Oreı ue Vollıhof· 
ıar intizamla geri~e talıl hücıanları alıim 

~elılliyorlar Jıalryo,. 
Moskova, 11 (AA) - Öğle tebliğine Berl.in, 11 (A.A) - Daha önce bıt-

ekti.r : Kıtnlarımız 10 temmuz gecesi 11mt bir tebliğle kaydedildiği gibi haTa 
Voronejin batısında Kasnanoskada d~ kuvvetlerimizden aulı yardun gören 
man hUcumWla uğramıştır. Alman nı müttefik kıtalan Don nehrinin 
Diğer cephelerde ehemmiyetli bir de- bntuıındnki taam.a: ~nasında 28 hazl-

~~üdik yoktur. ranla 10 temmuz arasında Rm kuvnt-
Moskova, 11 (A.A) - Gece yansı terini e2fıc1 bir tekilde yenmi~lerdir. 7 

cşolunnn So\-yet tebliğine ektir : Vo- temmuzda Voronejln zaptm<lan sonra 
ronejin batısında şiddetli savaşlnr de- bu ~ cenubunda n elli k:ilometre
vam ediyor. Bir teşkilimiz bir çok hU- 1ik bir cephede krt.alı:ınmız Don nehrine 

f Mnsur muharebesi! 

lngi iz or-
usu aarru 

za baş adı 
---ıır---

Bir günde batıya 
doğru sekiz kiloınet

re kadar ilerledi 
-*

Almanlar merJıezde ue 
şimalde İngiliz hücumu
nu püslıüntülılerinl, ce• 
nupta da IJalıını alrim 

bll'~lıtılılarını söyli31or •• 
Kahire, 11 (A.A) - Elalemeynin şi

mal keısiminde yine muharebe başlamış
tır. Burada bir müddetten beri hükUm 
süren sUkô.net sona ermiş sayılabilir. 

Londra, 11 (A.A) - Elalemeynin şi
mal kesiminde §iddeUi muharebeler baş
lamıştır. Teşebbiisiln kiinin elinde oldu
tu henüz bilinmiyor. 
'I'EŞEBBUS 1NG1L1ZLERDE 
~· 11 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği: K1talarııruz 10 Temmuz sabahı 
pfakla beraber cephenin şimal kesimin
de taarruza geçmiş ve aynı gün içinde 
Elalcm~d.cn itib~en dcmiryolu boyun
~ batı istikam.etınde 8 kilom<.'tre kndar 
~lemi§lcrdir. Bir mikdar esir alınmış 
düşmana kayıplar verdirilmiştir. ' 

CENUP KES!MlNDE 
Elalemeynin cenup kesiminde kuv

vetlerimiz doğu istikametinde ilerleyen 
Alman ve !tayan kt.vvetlerine hücum 
ederek bir çok tanklannı tahrip etmis-
ür. ı.: 

HAVA HUCUMLARI. nddi ve mane\'İ alnnlnrdn durumları- lere bir şimendifer muharebesi adını 
mn ağırlığı tahammül e<!ilmez bir nı.ı- veriyor. Gazete işlerin fena gitmesi, Al
hiyet nlacntrından §iiphe etıniyorlnr. manlnrın Doneç şimalindeki sahayı y 0 • 

Gerçi mütiefiklerin hazırlık snflıası da ronej - Rostof yoluna kadar işgal etmc
çok uzun sürmüdiir. Fakat bu memle- !erini icap ettirebileceğini belirtiyor. 
ketlerin harp endüstrisi artık aw mi fa. 

::ı.eil-.1-~- ( Mi n, I!) -.anmş....,.. n~rin ~ 'A: cı tayyarelerimiz ElaJemeynin cenu
bunda 8Uşmanın topçu mevzilerine ve 
kuvvetlerine hücum etmişlerdir. Bonıba 

tilısnl devresine' girmiş sayılnbiJir. Bu RUSLAR NE YAPACAK? 
l.ir hayal değildir. Anglo Snksonların Ruslnrın iki şıktan birini tercih cde-
deniz tezgnhlnn, her nevi cslihn ve ta ·- ceklcri sanılıyor: 
7arc fabrikaları imdi her zamankinden (Sonu Salıife 3, Sütun 2 de) 
«inha iyi çabşmakta ve daha verimli ol-

SON AS~E 

Voronejde Alman hatla.rını yardığı 
bildirilen Mareşal Timoçenko 

1 VAZİYET 

• • arEc ye 
nazı lanndan 

taziye tel~raf
arı gel i 

rG baflanm takviye etmİftlr. 
(Sonu Sahile 3, Sütun l de) 

1 "" • • • 1·irc• ·~ Si;Cttn: d. ı 

maktadırlnr. Bilhassa en mühim di'iv'l 
«fenizlcrde hakimiyet meselesine da:ran
tlığınn göre. 19i3 senesinde fngifü-Amc ... 
rikan donnnmnlannın Pa.;ifiktc ve Ak
denizde \•aziyctc tamamen. hat:im olm~
bn ihtimali mihvcrcileri şundıdcn du· 
filndiirmektedir. Şu halde milıverciler 
için yegune çıkar yol diişmnn!nnnn ' 'a· 
\it knznndırmndnn harbi tasfı.rc etmek
tir. Halbuki dof,'lıda ve Akdenizdc kati 
netice alınmadan harp tasfiye edilemez. 
Bu sebepledir ki Almanya ve ortakları 
ftfısır seferine doğu savnşının tnınanıla-
1Jcı bir kolu na7.arivlc bakmaktadırlar. 
Romcl kanala karşı ·kati hedcrti bir ha
reket yapmağn çnlı!iırl<en mareşal Fon 
BoMk ordulnn da Kursktım Roc;tof.n 
\adnr ~cnisli:ven bir cephe ü7erindc Tı
bıoçcnko o~d~ulnnnı kuc;aftnağn çalı<>· 
bınktadırlar. Bu harl,in ne gibi neticeler 
Yerccel:i şimdiden kestirilemez .• Yalnız 
Almanlnnn en mühim ve hayatı heclrf 
elnrnk Kafkıısynvı ele aldıkhın muhak
•akfır. Belki yakın giinlerde Rostofmı 
ıtaptına, Kerçtcn Kafkasya kwı~.ann~ 
asker ihracını istihclaf eden tesebhusler -
de ahit olacnğu:. Almanlar i~in esas da
\'a Rus ordularını mayi mahrukat mer
kezlerinden m:ıhnım etmek. Kafkasları 
ltusyadan ayırmak. mfü;terek hağln~ını 
kaybedecek olan orduları birer bırP.r 
hnha etmektir. Kısaca, yapılmakta ola!' 
savaşın belirli vasfı bir yok etme harhı
"-ir. Kaf1msvn:vı ku..;atmak istiyen mua7.· 
tatn kı knc.m · ccn~p kanadını teşkil 
eden mare al Romcl ordusunun baskı· 
aı gev emiştir. Hıma mukabil mnr~
'81 Fon Boock ordnlannın bnskısı mu
ternadiyen artmaktadır. . 

. -·-

Yine bu sırada bir şa.sırtmaç harckeh 
tf:ıl•a beklemek mümkii~diir. Suriye \'C 

Filistindeki dokn:r.uncu ordunun kısmen 
l'rlısırn nakledildi;.!i bildirilmiştir. Al· 
rnnnlar lııı vaziyetten f nydalanarnk nda
bra yığdık1nrı Imvvctlerle Kıbrısa v~ 
~uriycye baskınlar ynpm:ığı diisiincbı: 
lirler. l-lnrcket1crin coşkunluk dc''1'('"1 

ı"rlmi!;(İr. Bunn knti devre de diycbili· 
ri7.. ~n itiharla 'ki miJ1'·crciJerin son za· 
fer füuitlcrini bu de\.·re içinde gcrcck· 
lcştirip J!er~cldcştircmyccckleri an1:>"1" 

lncaktır. llcr &ey Rııslann göstcrcct'kk· 
ri ınuknvcmctc ve J:;-ır<cI tnarrııw k~bi
livctine ba~lıdır. A lmar.for durumun 
l!tirntle kendi lehlerinde inkisa{ dt.ifiu1i. 
rrıcrkc:r. ''C cenup Rus QT<lulnnn birhi
lindcn nyırdı?dannı idrlia ediyorfar. 
ltuslnr İ<"C \•nziyctin ciddiryrini ,.e ':ı· 
hiınlitrini inkar· etmemekle be,.ahcr hu· 
ıtU~ kndnr nvn~ Jnıdrctlcrinin hir. bir 

• ~ "" ~P hifc 2. Stih'" 6 da) 

a a e - Başvelıil B. Şülırü Sara· 

• e iZ 
----- --·---------

Mıs ~ a bül)iih ingiHz t arruzu belıleneb!lir •• 
Müttefilıler gemi ha yıplarını tamamen 

ııarşılıy orıa ..... 
Radyo gazetesine göre Alınan ordula

n başkumruıdanlığının 28 haziranda baş
lıyan ve bugüne kadar büyük muvaffn
kiyetler temin eden yaz taarruzunun on 
günlUk bir blnnçosunu neşretmekle ik
tifa etmesinden ve yeni bir haber ver
memesinden şimdi Almanların kuvvet 
toplamakta oldukları manası çıkıyor. 

Öyle anlaşılıyor ki cenup doğuda do
ğuya doğru ilerlemeğe çalışan mühimce 
Alımın kuvvetleri Don nehrinin teşkil 
ettiği bir dirsek içindeki Rus kuvvetle
rini kuşatmak istiyorlar ve sol kanatla
rını Don nehrine dayıyarak ilerlemeğe 
çalışıyorlar. 

Moskovndan gelen haberler, bu hare
ketlerin ciddi telakki edildiğini gösteri
yor. Alınnn tebliğlerine göre Sovyet ce
nup cephesi takriben 500 kilometre 
eninde ve 300 kilometre derinliğinde 
pnrcalnnmışhr. Bununla beraber elde 
Alman kuvvetlerinin sevkülceyş bir 

(~onu Sahife 2. Sütun 1 de) 

Mareşal Fevzi 
Çak ak Baş

vekalette 
---·----

Dolıtor Behçet Uz dün 
Anlıaraya uardı 

Ankara, 11 (Yeni Aaır) - Genel 
kurmay bafkanımız marepl F eni Çak
mak bugü {dün) öğleye doğru başve
kalete giderek yeni ha,vekil B. Şükrü 
Saraçoğlunu tebrik etmİ§ ve muvaffa
kıyetler dilemi,tir. 

Ankara, 11 (Yeni Asır) - Başvekil 
ve hariciye velcaleti vekili Şükrii Saraç-

(Sonu Sahife .f, Sühm 6 da) 

J{.at'i mııharebclerin 31akla§tığı sanılan Mısırda c1n-amlardan bi'f' QÖrÜnÜf 

çoğlıı hep ayrı ayl'ı 
teşeldıürle mulıabele· 

de bulundu.. 
Ankarn, 11 (A.A) - İngiltere başve

kilı mister Çörçil başvekil ve hariciye 
veklleti vekili Şükrü Saraçoğluya Re
fik Saydamın vefatından dolayı telgraf-
la thiyetlerini bildirmiş ve başvekil ta
rafından kendisine teşekkür telgrafiyle 
mukabele olunmuştur. 

Ankara, 1 1 {AA) - Dr. Refik 
S.ydamın vefatını taziye etmek üzere 
Franaa hülümet reial ve hariciye nazın 
B. l.aval, Amerika hariciye nazın B. 
Kordel Hul, Macar başvekil Te hariciye 
1'a%ın B. Klay, Suudt Arabistan hariciye 
•etlri Faysal, Çin icra komitesi reiai 
llıarqal Çan Kay Şek ve Fransa deTlet 
&ı.azın Meıenden gden taziyet telgrafla
rına batvek.il ve hariciye veWeti Tekili 
Şükru Saraçoğlu tarafından tqellürle 
ınukahele olunmu§tuT. 

(Sonu Sahife 3, Sütun Z de) 

RUSYA VE JAPONYA DENiZLERDE HARP 
* ---*---

Japonya saldır- In~ilizler şimal
mak için Rus 
mağlôbiyetini 
bekliyormuş 

de ve Akdeniz
de faaliyet 
srösterdiler 

--k---- --*-
Bu yd Souyet Rasya-.Ja· Alıdenizde 4 mihve,. ge~ 
ponya münasebetleri· misi IJatırddı, JJir ttal· 

nin IJozulmıyacağı ümtı yan torpidosuna ilıi SON A iKA 
••••••••••• 
Sovyetlerin harp 
gayretleri arttı 

ve tahmin ediliyor.. isabet temin edildi •• 
~· 11 (A.A) - .. Rus - J~poo. ~· 11 (A.A) - 0rtn şark' İngi· 

gerginliği hak.kında 15 gunden ben do- liz t.ebligı: 9 - 10 temmuz gecesi bo ı. 
laşan ~ar bugün ortadan kalkınış ve tnyyarclerimiz ve deniz kuvv tl · m. * Asyanm fimal dolusunda bu .sene harp (So • .. e erunıze 

Rosoşun doğusunda Rus çıkmıyacağı .intıôaı kuVfttle~. • DO Sahife 2, utun 4 fe) 

muııavemetl sılıı, Al• Esasen artık gcn.if bir ölçüde harp yapı-
manlar ntösJıülfitla Jabllmesi mev~ ~ 8~. Fakat 

~ lınrp çılanıyacngı bıtibaını uıl kuvvet-
Uel'fiyorlaf'.. !endi.ren~ Rusya ile japÖnya arasınd&. 

Moskova, 11 (A.A) - Krasnaya ki iyi mUnnsebetlerin idame edilmekte 
Zveska gazetesi Rosoşun di1şmesl iız. olmasıdır. Bazı ri~etlere ,a.re japonya
dne hrup gayretinin bir misli arttığını nın şimal Pasifikte Aloutian ada1anna 
nztnaktadır. Sayıca üstün Alman kuv- karşı yaptığı bazı ukeri'harekctler neıti
'fttleri Rosoşun doğusunda sıkı bir mu- C<"Slnde hasıl olan yuıi durum Tokyo ile 
kaveı:netle karşılaşıyor. Alınanlar şid- Kulbişei arasında dost.ana görüşmelere 
detli Rus ateşi karşısında ~tla sebep olmuş ve her iki tarafın da bıribl
ilerliyorlar. me ~1 tecavüz niyetleri bcslemedi-

Voronejin batısındaki harp sah.ası gtt... ğini tesbit eden bir anlaşmaya vanln\ış
t!kçc genişlemektedir. Ruslarm muka· tır. 
vemcti Alman hareketlerinin inki§o!ına Londra, 11 (A.A) - Deyli . Telgraf 
m!ni olmaktadır. '8J:>onynnuı Rusyaya taarruz etmesi an-

~ -~-~'":' cak Rusynııın tam mağl<lbiyetinden son-
~~.., ~~·~-~V::"/. ~ 1 bt1---~· . 'L_,,_., 
t~...c..:cc vcecc.c~""ı(jCQCr~~ n o n üC'\.legını ~yor. 

1ngiliz donanmasının hafit kuvvet
leri aevir halmde 
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~~ ~şEaia ÔABERLERi 1 _ihver har
bi bitirn ek 

istiyor -ııo-

Hep Rumeliyi özliyorduk 

Ye~ Jfıs•da otarınaldan uanırllflı.. Jfef· 
ın. Bllgln ı1m1 Kental il ana tel'Cftnlan olnllqta. .. 
Paşa hazretleri! Bu meldıı herifi şim- Nihayet bu ,arkı ortalığa yayıla yayıla 

cb bana teslim etmelisiniz! O Halepte Yavuz Sultan Selimin kulağına kadar 
benlın .sarayıma lirdi, Odalıjlm Lor-an- gitmifti ve Padişah gülümseyerek: 
zayı kapNı!.. Ve bana tecavtlzde bulu- - Demek kullanm Rumeliyi bu kadar 
narak basımdan yaralanmama sebebi- özlediler. öyle mi? demlfti, bizim hoca 
yet verdi! Onun cezasını ben kendi elim- da Yeniçerinin bu arzusuna tercüman 
le verecejim!.. oluyor! .. Bırakalım da bir azda onlann 

Yunus paşa. Hayrabaya meydan oku- dediji olaun! .. 
yan yüksek ve azametli bir sesle şu ce- Ve maiyetinde bulunanlara lstanbula 
vahı verdi: dönmek için ordunun hazırlanması -.. 

- Ona ceza vermek bu dakikada kim- rini vermqti .. 
senm haddt değildir! O bugün ~m * 
bir Ye11içerisidir! Onun tek bir kılına ·ı,t.e bafımdan bir çok korkunç ve me
bi dokunanta7.Sınız!.. raklı maeeralarm geçmsine sebebiyet 
Başında Hacı bektq hazretlerinin ye- veren Kısır .selerl bu suretle nihayet 

ni bı duran kırk altıncı ortanın bayra- bulmU§tu. Ordu tatanbula dönmUJtü. 
ğını görınilyoı musunuz?_ Bu, ocaim Aradan uzun .eneler geçti. Ben P. 
hAmısi olan büyük erginin gösterdi~ terdilim büyük gayret ve yararlıklar sa
parlak bir kerametten başl·.a bir ,ey de- yesinde pek çabuk terakki ettim.. Sıra
ğı . . siyle orta aşçıbaşısı, zabit. orta usta ba-

Ona bu vaziyette yavuz Sultan Selim şısı, Kllıya olduktan sonra, Yavuzun 
hazr t1erı bılc bir şey yapmağa mukte- ölmesinl müteakip onun yerine geçen ot-
d r amaz!.. lu Kanuni Sultan Süleymanın padi~ahlı-

PALA BIYIK YUSUF PAŞA ğı zamanında Yeniçeri ağalığına tayin 
llı4 ır harbi Tlirk ordusunwı tam b1r edildim ve &ünün birinde vezir rütbesini 

zaferiyle nihayet buldu. Bana çok iyi ,ihraz ederek Palabıyık Yusuf paı:a un
babn hekimlerin himmetiyle 91111Bmcle- vanını aldım. 
ki yara az umanda bpmdı, t;pi oldu.. Kanuni Sultan Süleyman bir aralık 

Yavuz Sultan Selim altı aydan fazla heni Halep valiliğine tayin etti. lstanbul
Mmrda kaldı. Sultan Tomanbay tama- dan kalktım, Halebe gittim. Gençlillm
miyle mağl1lp edildi... de gördilitlm bu gUzel şehre yeniden 

Ben kırk altıncı ortqa Yeniçeri yol- knuftytum ilk dakikalarda derin bir 
daşı sıfatiyle dahll oldwn. Arkadqlarım heyecau tutulmaktan kendimi aJama
Çulsuz tbrahim, Koca Bit Yahya, Ali nuttua. 
Murat, hattA onlardan w bmden daha Merci meydanını ve orada Hayrabaym 
kıdemll olan Çalık Kemal bile acemi ol- araylDl tekrar gtinltim. Aman Yarabbi!. 
lan neferi olmaktan kurtnlamadı'Jv .. Fa. Andım ...-8IÇtiil halde Mr ley' yi
kat heIJ81 de beni as1l lcs1ramnad1Jar.~ ne yerli ,erinde duruyordu! Yalnız bu
larla yine eskisi gı'bi pyet wniml konu- rada eslrtden tanıdıtım inuııJardan §hn-
ıuyordwn. dl ortada hlc; bir fert bulunmuyordu. 

Eberiya akfamlan Nil ıa.,ı.nda ~ Acaba Lorama ne olmuttu? Naciye 
larla buluşuyordum. tbrahimle Ali Mu- bu dakikada nerede idi? .. 
rat kit.ara ve bman1arım çatı,orlardı. Naciyeyi Reyb.aniye köyünde bıraktı-

Mısırda onlarla birlikte lll)'et ellen- iun aklıma geldi. Gözlerim yaşardı ... 
ce • çok litif bir zaman pçirdik.. V• beni bir :ıamanlar sevmiş olan bu 
Loranzayı ne zaman ıbatırlumı derin g\17.el kadını yeniden bulmak için gön

biı nefretle ruhumun sarsddılnn 1ezl- lümde birden bire çok yakıcı bir arzu 
yordwn... .le'Zdinı. 

Arada •ırada Naciye ele a1dıma ~ Maiyetime bir kaç adam aldım, atla 
yc.rdu ve ona tekrar kaVUflDlk iç1A liSn- ReybaııiJe köyüne vardım. 
lllmde §edit bir arzu duyar gibi oiu,ar- Naciyenin oturduğu evin önüne gel-
dum. dlğlm vakit tutuldulum heyecandan ytı-

Y niçeriler. reltm •izıma aıelir clb1 abnQftul .. 
- Kırk altıncı ortanın bayrağını mem- Attan merek kapıyı çaldım. Bu hare-

ltıklerin eline atıpnekten ille bu JOldat ket bana, bundan yıllarca evvel Lorm
kurtardı! diye blrı"blrleıine beni parmak,. za ile a~la buraya geıceleyin geldi.il· 
lariyle g6steriyor1ardı. mlz vakit cereyan eden bldbeyi hatır-

'Mısırda b8yle uzun müddet kalmak, lattı. .. 
l!tanbulu aıwrak bunt a....,.. 7aaD 
Yeniçerileri pek zipde D• •le, ..ım.. 

- BtTIU.Dl -

- 1amıştı. Yalnız Ye"· 
mı bUyGk drr1et rb1i bile bu ,aka SOi lSIERI VlZlYET 
Afrika giSllerlnden kmtuJnak Jmnhula ,.....,. 1 imi Slllıifede) 
~ ek için can atıyorlardı! pptı)darma dair bir emmare 

Ba1bakt Ynuz SuJam Selim ~ = 
c1an bir tflrl& a7ft]mak ~ ~ Onldeld taarruzlaruun 
Onun fikrinin ne oldutımu WJm.nl Pa- da ~ bir ilerleme bJdetmedi.11 ve 
diphm lılmıda bayJe uma ~ bl- C!---61.;.&.. lnsic..nh bir cephe konuk 
masmm 8ebeblni buglln tarlı bile aydm- ......... ,. ......... 
latmaktan aciz bulunuyor! Belki de Jıb. için çeılrildiklerl nl•pl1yor. ~un tıe
mdan ............. Alrlb ki- mini Sov7et1erin ellerindeki ihtiyat kuv-

~ blıp.nbaptelhlreta.ellbramt- =~~ ~~ 
tuNiphm Mmrcla lmn,'Llemnek w.. gelire1

• hMkmda fimdlden bir teY 
memesi dıevtet -...ı.rmm pek dJ* 8ÖJ'}enemes • 
eanmı .,....,... hetl""lflL lfmrdaki hueklta gelince : B·r Jraç 

Bir aralık Bumell bnrl-l w ~ günden bert denm eden duqunluk :ve
'l'Urk b!lpd ( • ) 1lml ıc-1 llbhlyJe riDe dilDden itilmen yeniden bareke&r 
mewhm Ahmet Şem.ttbı efendi pr1a beşlem1p, Henüz esaslı bJr harekete 
tanınd1t "6ff1 bfT mAnnme ..Ucuda ~ deWet edecek ortada kuvvetli belirtiler 
tird'. olmamakla beraber, yeni hareketlerin 

Ahmet Şemsettin: efeııdinin padişah büyük bir harekete başlangıç teşkil et
yanında pek bUyilk bir itibarı vardı. Bir m i çok mu.nkündiir. Teşebbüsün han
gün Yavuz Sultan Sellın atla dolaşırken n taraftan ele alınacağı belli d ğildir .. 
y nında lbni Kemal de bulunuyormuş. Hasmına nazaran kuvvet toplamakta 

Çamurlu bir y4?:rden geçtikleri sırada daha müsait durumda olan General 
tbnl KemaHa hindili atm aJ&lı ita~ OhinlekiJı Romel ordusuna karşı daha 
ve Yavuz Sultan Selimin sırtında bulu- evvel taarruza geçmesi daha y kın bir 
nan kaftanı başta!ı başa çamur lekele- ihtimaldir .. 
rlle kirlemnlş! Bu halden fena h8Jde tır- Rome1e gerek İtalya ve gerek 'Yugos
ken ve o dakikada korkusundan tir tir lavyadan takviyeler gönderilme ine de
titreyen tbni Kemale Yavuz Sultan Se- vam ediliyor. Bu aradat Rusyadtı pek 
lim ne de.99 beyentr siniz: kulhımlamıyan peraş\t~ kıtalannın da 

- Hocam, korkma! .. Demif, biz senin gönderildiği tahmin olunuyor.. Bunun 
gibi Alimleıin bindikleri atların ayağın- için &melin fazla takviye almasına 
dan sıçrayan çamurlarla iftthar ederiz. me~ vermeden Ohinlekin yakın 

Ve padiph arkuından çamurlu kafta- sarktan topladığı kuwetlerle kati neti
m çıkanp yanındaki adamlara teslim ccU bır taarruza geçmesi beklenebilir. 
~i ınrada bunun öldtikten 90D1'8 tnr- Yakın Şarktal..; Britanya kuvvetleri
besinde)d sandıkanıiı iberine konulma- nin Mısıra nakli daha Tobruk muhar:?
sına dair vasiyette bulunmuJ! besi sırasında başlam~r Bu bir kaç 
İ~ Yavuz Sultan ~elimin bu kadar iin içinde bliylik tag·t~ taarruzunun 

sevdıli ve hUr.met e~ı ~ K~l A?: b~la~ olduğu haberini almak müm· 
m t Şemsettin efendının terüp ettıği · . olaeakt 
ra~kı a)·n n su mı ralart üıtiva etmekte ıt~dra r~~osu müttefiklerin gemi 

N emız kaldı biztnı m lküarebdc 
Cihanaa laallcı 1cam4 iffittıttpte. 
Gel 41tf gıdelim "'"' eıım.e. 

kayıplan ve gemi inşaatı hakkında "1 
malıimatı vermittir. . 

•Geml dunnnu harbin hiç bir safha
sında bugünkU kadar müttefikleri alA
kadllr -etmemiştir. Çörçilin Vaşington 

Orduda bulunan musiki bilginleri sevahatJnden evvel Ruzvelt : •$u cb
derbal bunu bestelemifler! Artık her ta- --~ ~ ~tı ~lC:S~ halledi~: 
rafta g6zel .. uıer bu prkıyı çalırınağa m11 olduğundan ~az şımdi silah tevzu 
başl•m•flardıl meselesiyle iştigal etmeliyiz..• Demiş, 

Biziın çalgıcı arlradq1ar, Ali Murat Çörçil de Amerikadan avdetinde Avam 
ve Çulsuz tbrahJm de bu prkıyı beDe- Kamarasında Amerika devlet re!sile ya
mişlerdt A1qamlan Nil kenarında to~ pılan mii7.akerelerde bilhasa gemi ç-e 
landıiunız vakit hep bunu çalıyorlar- sevkiyat islerinin görüşüldüğünü sCSy
dı... 1emiştir. Müttefikler şimdi kafi derece-
Dotruawıu aöylemek lAzmıegelpse, de gemiye mallkürler; fakat halli liz.ım 

lliwr muhitinin ıpcakltlı bephnid Tıl- ~elen meaele gemilerin adedinden ziya
«Uraµftı. Bumell topraklanmn serinll- de taşıma kabiliyetidir. BugUn bizi is
lllal biz de biltUıı P<fdetiyle ailemeie t tistikler kadar yanlış yola sürükl!yen 
baJl•"DJf bulunuyordulr' hiç bir şey yoktur. Ayni hacimde ik; 

gemiden daha .sert olaru çok daha ziyd 
de is •öriir. Bunun için silraUn fazlalaı 

Maaşları aı~tan 

tahin ve sıhhi
ye mem1trlan 

-*---
Yeni sıhhi tefkilAt ek kanununa göre 

İzmir ve civanndaki hüküınet tabipleri 
ile sıhhat memurlarının maqlan şöyle 
tesbit edilmiştir: 

Seferihisar hükUmet tablbl Ahmet 
Fadıl Tabu, ödemiş hilkilmet tabibi 
Mahmut Kobaner, Kuşadası hükilmet 
tabibi Sezai Yavaşça ve Foça hilkümet 
tabibi Bekir Yamanın maaçlan 35 lira
ya, T"ıre hükümet tabibi Necmettin 
Akıncının DUUlf müddetini doldurduğu 
zaman almak Uzere, 40 liraya, Karabu
run hükümet tabibi Ahmet Seren ve 
Torbalı hilkilmet tabıbi Cafer Reelin 
maaşları 40 liraya çıkarılmıştır. 

SIHHAT MEMURLARI ARASINDA 
lmıir merkez sıhhat memuru Hamdi 

Çizmecloğlu,Menemen seyyar sıhhat me
muru Abdullah Karabulut, Bayındır 
sıhhat memuru Enver özbaykalın maaş
lan 25 liraya çıkarılmıştır. 

Foça sıhhat memuru AlAettin Yilzde
yi.ız, Tıre seyyar sıhhat memuru Musta· 
fa Biliş, Torbalı seyyar sıhhat memuru 
Rafiz, Dikili seyyar sıhhat memuru Sırrı 
Baykal, Seferihisar .seyyar aıhhat memu. 
ru Abdulkadir Gürbüz, İzmir merkez 
sıhhat memuru Oamau Kifif Atıl, Kara
burun muayene w tedavievi s.ıhhat me· 
muru Basri Bostancının maa.şlan 20 li
raya çıkarılmıştır. 

MDIURLAR ARASINDA 
İzmir sıhhat müdilrlillü kltibi Muhar

rem Ço§ar ve kltip Cemalettin Fegerin 
maaşlarl 15 lef' lira olarak te.sbit edil
miş, aıbhat mücllirliilü kltlplerlıaden Ha. 
san Solağın maaş mtlddetinl doldurduğu 
zaman almak Uzere on beş liraya çıkanl
mııtır 

~-~--tt-~--
ıwr.rORPARKTA 
2'BTKiKLBR 
Belediye Reisi B. Rept Leblebidoğlu 

dlin öğleden 80Dl'a Killtürparka giderek 
Kültürpark işleriyle meşgul olmuştuı·. 
KUltUrparktaki bUyUk gazino yakında 
bir müstecire verilecek ve açılacaktır. 
Sahil park gazinosunun müsteciri fuar 
gazinosuna da talip olmuştur. ----·-·----IUZJLAYIH 
BUCAKAMPI 

diğer ih yaç maddeıleri 
--~------------------~~~-------------

Ekmeğin kalitesi sık 
sık değiştirilmiyecek 

---··,---
J94J ıe Anglo Safıson 
dOllllllllllUlll wızlyete 
ıamcunen Mlılm olma.sı ,,,,,,,,,,,. .............. 
d~edlP .. 

J5 temmuzda pirin~ teozllne IHql~ • ZeP' ( 8-anfl 1 iDel Slıldfede) 
ttnycığı ue salJun lfl ePI • Çlnteldo getlPIJdl noktada ............... Aı..n ...... 

Vali B. Sabri Öney dün de v.!liyetin Daiıbna birlikleri plriDç almak üzere kaqwnda stratejik Wr rieat pptaldannı 
iaşe ve ekmek mevzuu ile meşgul ol- kendi birliklerine d{lhil Azaya fit v~ wı:ı=. L--'-'-'- ...... .-a-. 
muştur. lerken temmuz • Atustos aylanna ait • --..- ...-.. 
İzmirde ekmeğin kalitesini yükselt- ekmek kartlarının dip koçanını görecek- liJW•lfnl ~ Almnhr 

mek ve bilhassa müstakar bir hale ge- lerdir. Her birlilt ~inç daiıtunına ait ~ --:-.....:.. ~-~ ~-
tinnek vilayetin üzer.nde ehemmiyetle fişleri tek gün geçirmeden vermek mev- en .... _. '" ~ 
durduğu bir noktadır. Toprak mahsulle- kündedir. Pirinçlerin k"losu 59.5 kurut =~edirler~~ ..::-:;: 
ri o~in ıı:er haf~~ ekmek . ~isini olarak tesbit ~- hMam.u=~ ı&e Sotıetıe':n 
tebd~l etm~sıne musaade e~ılmıyecek, ZEYTİNYAOI VE SABUN mubvwtl hQllddlr. ÇWW. oı..z. 
çeşnı ?1evsım dev~ınca aynı olacaktı:. Zeytinyalı hakkında yaptıjımız nt!Ş-

88 
istikbale emniyetle, eti• ı• kam•,. 

Harıc~ten ve İ~ır ~azaların~ bug- riyat Uzerine bi7.e 8'8iJdald izahat ve- lardır. Mihvere .. dullıla' hı bd 
day v~ arpa. ge~rı!mcge başlandıgı.nd.<An rilmiştir: netice verip ver:.. ha)1611r.. Don 
ekmeğın kalıtesı bilha~ yaz .mevs!mın- Evvelce verilen karar mucibince bir nehrini ~tini icWia ettikleri Jmnet. 
de aynen muhafaza edılecektır. buçuk aside kadar olan yağların atqı ı. btlyflk hızla Volp l8Mllerlae a1a-
İHTİYAÇLARIN TEMİNİ se.rbest bırakılmış, dört buçuk aside k:ı- '8JD8Z ve Hanr denizi lnyıluma kadar 
Ticaret vekaleti son zamanlarda sis- dar olan yağlar ordu ve halk ihtiyacına yayılamulana, Tim@vnlro mevkimi~ 

teml.i bir surette vilAyetin iht:yaçlarını tahs:S edilmek üzere rafine edilmek niden kuvvetlendinneğe munlfak olar
temin eylemekte, kalay, inşaat çivisi, üzere rafinaj müesseselerine verilrr) ti· sa Alnaaıı1ann ufukta andJkJwı IŞlk rl
kundura çivisi, üzüm sandığı çiy;.si, çi- Beş asitli yağlar da idrojcne edilecekti · ne görilnmiyecektir. 
mento, manifatura eşyası, pirinç, maka- Bu yağlar şimdi hazırlapınaktadı;. R~- ŞEVK.El' Bll.GIN 
ra ve wre intizamla gönderilmektedır. fine yallar piyasaya ~kınca bllyük bır 

PİRİNÇ TEVZİATI 
İmıl.rde büyük kUçilk ayn)makswn 

nllfus başma verilecek 250 fer gram 
pirincin 15 temmuzdan itibaren dalıt
ma 'birlikleri vuıtuiyle tevziine başla
nacaktır. Birliklere pazartesi gününden 
itibaren pirinç verilecektir. İzmirde 
mevcut 191 dalıtma birliiine mmtakala
rına ıöre verilecek pirinçler altı lflnde 
tuwnen teslim edilmlt olaeaktar. 

ZABUADA 

ihtiyaca cevap verecektir. 
Şehrimize avdet eden B. Nurettin Ö:- ;!lfflHllllllllllllllllll'!lllll•••••m•!"ffll~ 

men Aydında fabrikatör1er1e anlaplf" 5 Reaavıp gee~s1 ! 
tır. Orada ordu hesabma sabtm hMl § ~ "' · $ 
edilecektir. : = 
ÇİMENTO GETİRİLDİ § Mübarek Regayıp gecesinin önU-1 
DUn Nafıa emrine 170 ton, serbeşt -- 5 müz:cieki Pe?'§embe giintl alrpm1 _ 

tılmak Uz d ta . 1 . ın· 200 ton ,.ı· - = yanı Cuma geoeslııe rastlıyacalmı 1 ere e cır er ıç ,, : • mil1etimi7At hDdlrlrlm. 
men~ g~tirilmiftir. Fiy~ mUraka">e § necıp tzııııa llVrnJSV 
t~şki}Ab ç~entonun sabf fiyatlanm ta- 5 R. C.Z.biolf• _ 
ym edecektır. :1t11111111111 .. •AMlllllil•HlllllllU1B•-

MISIR MUHAREBESi 

Feci bir cinayet oldu f e...,.ıı 1 ind Sahifede) 

tayyarelerimizden milrekkep olup hima
ye altında ilerleyen bilyilk hava tefek. 
killlerimlz rast geldikleri en aPtı 8 dtit
man av uçntını da hasara uğratnuflar
dır. Eldeba çevresinde tayyare inff ~
danına yapılan hücumlarda en aplı 2 
tayyare yerde tahrlp edilmiştir. 

Kqla lıöyö ınaldaPı lıendislni a{lır saretıe yara
bpln 1Jlr genci öldıiPdü, IJu gencin IHdHlsını ela 

teldllıell • ..,..tte .,,,,.da... MALT ADA 
öc:lemite bailı Birsi nahiye.inin K11-

la köyile Cereli köyü hududunda kU)'u 
~ cemiyetinln Bueada kuracağı aaevkünde Ahmet Çetine ait urlacla Wr 

gençlik kampa ay bqmda faaliyete ... kitinin ölümO. ild kitlnın de aiır aarette 
çecektir. Kampa ilk okullar talebesin- yaralanmaaiyle neticelenen müe911if bir 
den 7 - 12 yaş arasındaki zaü ve cılız b&diM olınQftur: 

na halde hiddetlenerek Nagand taban
casını çıkardıiı ııihi muhtarın üzerine 
atet etmiftir. c;.kaa kQlfUD .. ı .......-i 
albna rasthyarak mubtan ağır surette 

9 Temmuzda ötleclen 80Dl'a Malta 8-. 
rinde bUyilk bava faaliyeti olmapur. 
Dün avedumuz 11 düfmm .tı dti
şünntt§lerdlr. 

çocuk1ar kabul edilecektir. Kampı Kızı- iddiaya göre K11la keyü mubtan Ha
lay mnfettişlerlnden B. Nuri Aydmgöz lil oila Mehmet Kw.; Cereli k~den 
idare edecektir. Ahmet ÇetiniD köy ciYUmdaki tarlaa-

----•- na koyun .arlleünil 80kmak lstemittir. 
t'afısl olCll'alı JıaDandan Ahmet Çetinin oilu 1 7 yatındaki lbra-

hasui otornolJIJler!.. hiın 'Çetin buna malÜ ~~Uf ve: • 
Bazı hususi otomobillerin taksi olaı-ak v c :- Tarla bana aıtbr. ~e~ke.in ba-

k Uan ld - hakkınd belcd" d gını t rlıuını babanın malı gıbı ltullana-
u ı . ıgı . a . ıyey~ uy~: maz:atn> demittir. 

rulan ~yetler ~nne belt:diye lŞl Bu yüzden çakan kavsa büyümÜf. 
ehemmıyetle tetkıke ba~lamıstır. Bu lbrahim Çetin mubtann hareketine fe
hususta pazartesi günü bir karar verile-

yaralamıttır. Muhtar da bu vaziyet kar
flN!lda tabanc:aamı çıkararak kendisi 
yaralı olduiu halde atet etmif ve lbra
himi beyninden yaralayıp öldürmiif. 
son üç kurtunla da tbrahimin babası 
Ahmet Çetini ağır surette yaralaYJp ye
ro aermİftlr. 

Muhtar Mehmet Kılıç ile Ahmet Çe
tinin yaralan gayet aiır olduğundan 
ikisi de lzmire getirilerek memleket 
ha.tanesinde tedavi albna alınml§lardır. 
ödemiı müddeiumumiliii hadileye el 

oym111tur. 

cektir. Belediye her til'rlü muvazaaların 
önüne geçecektir. ----·----hl ÇUl.AKI SATIŞI Kaya altında öldüler 
İŞi llARKEHBDE 
Kula mensucat şirketinde tezglhtar 

Nuri Uysal ve ark.adap Mehmet Belevi 
metresi 454 kuruşa sablması icap ede!l 
çıılakileri 500 kuruşa sattıklan iddia.sile 
Millt korunma müddeiumumiliğine ve
rilmqlerdir. -----·-·---'° ldlo an müsadere 
edlldL 
Gaziler caddesinde manav Kimil oğ

lu Sami Bozkurdun Urladan 40 kilo ar
pa unu getirtt"ği görülmüş, bu unla.
müsadere edilmiştir. 

----·~---AşağıCuına 
Köyünde yangın.. 

Kızd~uJJa drltll'ındald ı Cif ocağında ııır fıaya ya· 
UGPlancll, llıl lılfl öldfl, lllP de yaralı .,.,._ 

Evvelki akf&Dl saat 16 sularında Kı
zılçullu civannda tq ocaltlanndan bi
rinde ilci kitinin ölümiyle neticelenen 
bir kaza olmuttur. 

Kendi l&§ ocağında çalıımakta olan 
Ahmet Destereci, yanındaki itçilerle 
birlikte büyük b'r kayanın dibindeki 
molozları ternizlcmif, bu İf bitince ka
yanın yerinden oynadığı aörülmiiftür. 
Ahmet Destereci yanında çalııan ame• 
lelere heman: 

- Kaçın. tq dÜfÜyor) 
Diye bağınnışbr. Fakat amele buna 

ihtimal vermedikleri aibi kaçacak za· 
man da kalrnamıt. büyük bir kaya yu-

DENiZLERDE HARP 

varlanmlf. ameleden Mehmet oğlu Kal
kat ile Up.klı Abdullah oilu 45 yaıın-
da Mehmedin ve Ahmet Desterecinin 
üzerine düımüttür. Abdullah oğlu Meh-
met hafif surette bacağından yaralan
mt§. diğer ikisi kayanın altında ezilerek 
ölınüttür. 

Abdullah oilu Mehmedin feryadı 
üzerine vah haber alınmıt. mahalline 
müddeiumumi muavini B. Ethem Tü
fekçioğlu yanında hükümet tabibi oldu-
ğu halde ıitmittir. Hadi.enin bir kaza
dan ibaret olduğu anlqılarak iki ölünün 
defnine ruhut verilmittir. 

RUS • ALMAN HARB1 

Yukarıda bildirilen bütün hareketıe. 
den 13 uçağımız üslerine dön_,,lftir. 

WHVER TIK.ACI KALDIIULDl 
Londra. 11 (A.A) - Royter Ajanaıaıa 

askeri muharriri YUIJOJ": 
Diifmanın Kattara b.tapwt- §imaJe 

giden hatlarının cenup lreeimlnde hm 
faaliyetler olınU§ ve aralarında tank bir
likleri de bulunan dilfman koI1anna ta.. 
arruz edilerek bunlar §imale dojru çe
kilmek wrunda bırakılmlfb.r. 

Hakikat §Udurki Mısır cepbesl içiıa hat 
kelimesinin kullanılması yerinde delil
dir. Çölde uzayıp giden ve ballan çok 
kuvvetli tahkim edilmq, diler)erl ancak 
tarassut için tesis edilmlf bir sıra daya.; 
nak noktalan vardır. Elalemeynden ce
nuba dolru 1ınnan Milner clayamık 
noktalan cenupta bir tıkaç fMkll edl.. 
yorlardı. lşte bu dayanak noktalan geri
ye atılmış ve tıkaç bir açık haline gıetl
rilınlştir 

ALMANLARA GORE 
Berlin. 11 (A.A) - MLIU'da Elale

meyn kesiminde milhim muharebeler 
oluyor. Cephenin şimal ve merkez ke-
simlerinde dil§manm ıiddetli hOcumlan 
pilskürtülmüştUr. Cephenin cenup b
siminde İngilizlerin Alınan ve İtalyan 
kıtalanna karşı baskın hareketi geri 
atılmıştır. 

Kuvvetli hava tqekkUDerlmfz bUtt!n 
cephede kara harekAtını desteklemiş, 
düşmanın malzeme depolarlyle motörl6 
kuvvetlerine hUcum etmJşlerdtr. Han 
muharebelerinde 33 tngillz tayyaresi cltl
tllrillmUftOr. 

Maltada hava meydanlarma ppdm 
hiicumlarda ~niden isabetler b7dedtl
mifür. Refakat avcıluı 12 dtlşman ta;r

Bergamaya bağlı Kozak nahiyesinin 
aşağı Cuma köyü sının dahilinde aktar· 
ma bağlan civarında fıstık çam orman· 
larında yangın çıkmış, civardan yetişen 
köylüler yangıru söndürmek hususunda 
Lüyük gayret sarfetmişlerdir. 

yareaini dil§tirmlifleNir. CBaştanb 1 tnd Sahifede) (Baştarafı 1 ind Sahifede) Berlin, 11 (A.A) _ As1reJi rnahfiJ1er.. 
men.sup tayyareler Akdenizde mihver KURSK CEPHESİNDE den bildirfldiiine g6re §imalt Afribda 

Yangın geııişliyerek bau bağlara 3s 
sirayet etmiştir. Maddi zarar epey bü· 

geaıilerine hücum ederek bir İtalyan Londra, 11 (A.,A) - Moskova rady,,_ Alman savaş uçakları düpnaa toP 
muhribine ve beş bin tonilatoluk diğer suna göre Kursk cephesinde çok şid- 1arma ve ikmal kuvvetlerine hücum 
bir ticaret vapuruna ikişer tam isabet detll bir tank muharebesi oluyor. Fon mi§, Maltaıwı geceli ve güııdizll 

-·- kaydetmişlerdir. Klayk Voroneje varmak istemektedir- balanmasına devam edilmiftir. 
.,. ._-.-,- J --.a .. DİÔER MUVAFFAKİYETLER Stokholmdan gelen haberlere göre Fon 1TALY.AN TEBLt~t 

yüktür. 

-'~•tına~ e ara ar.,...a efeH Londra, 11 (A.A) _ İngiliz bahriye nk Roma, 11 (A.A) - Tebliğ .Elalem 
eti SatıflJ$fGP!.. nazırlığınm dUnkU. teblfx.: : Denizaltıla· Klayk harbe binden fazla ta sürmüş- de dün muharebeler şiddetini artt 

_ ı;• tür. Bu yüzden Almanların tank kayıhı k d kıtala dd 
E.,.<ırefpaşada 462 inci sokakta 1 nu, rımız Ak~enizde düşman mUnaka_le y~l· çok büyüktür. Bir Rus tank birliği Al- tır. Cenup esimin e nmız şi 

maralı evde oturan Sait o~lu Mehmet jarında düşmana kayıplar verdinnege anl 
0

. d 
40 

tankını tahr'p t li muharebeden sonra İngilizleri p 
Arıun ile Mustafa oğlu Mehmet Ellavi· devam etmişlerdir. Bir deniı.a.ltunız Lib- m. b;n~~ de bir Alman ~hh k~~~~~Çaklarımız dilşman gerile. 
nln ve Ali Muhtar Argunun dUn mahal- Y!lya malz~ götüren ve kuvvetli bir ~ dalıtmıl ve bir çok Alman tay- muvaffakıyetle bombalt.ınıştır. Alın 
le aralarında kaçak et sattıktan, evle- }ıiınaye altında giden kafileden orta ha- .. tahri ..-...... 1 h ku ti ri İ ·ıız ha 
rin kapıJann.ı ~ak kiğıtlara sarılı et ciınde bir nakliye vapurunu torpillemit )'8l'eSllU P .. ..w;ı..... ve İta yan ava vve e ngı 
paketlerini sepetten çıkanp teslim et- ve batınnqtar. Bir mtıddet aonra ayni kuvvetleriııe şiddetli darbeler fnın;"ırm:IAI 
t kleri görUlmü.,ı\lr. denizaltums cenuba .1-.... -'den orta j:--&.. 8 _..___._._ tir. lngı1izler 33 uçak kaybetmifler 

uuaırw ıs• .......- ...-c.,...... Bunların on yedisi İtalyanlar ft on 
Her Uçü de yakalanıp adliyeye veril- hacimde bir yardımcı gemiye taarruz PolldoP teıldlılet'I Alman uçak1an tarafından dtışUrUlm 

miş ve bunlarca satılan etlerin etek eü etınit. iki torpil atarak bunu da batu-- tur. • 
olduğu anlaşıhnıştır. ~fT ._ ..... "T'l"fth... ôdmnift 11 (A.A) _ İzmir Halkevi Malta gece ve gündüz bombalanm 

.m .ıı.u. .DIUJ.Al:ı.l!.i NAZIRLI- adına ödemi,, 'Tln.n Baymdırda Folk· ve havalarda 12 tngiliz tayyaresi d 
tırılması. sivil halkın fedakirlığuıın art.. 
tır/Iması. harp sanayünin mUmkln .-,1-
C.:uğu kadar harp sahalanna yakm ku
rulması en önde gelen tedbirlerdendir. 

Bir aylık gemi zayiatı 250 bin tonill
toclur. Buna karşı inşaat temin olun
muştur. Hatta zayiat bütUn aylarda bu 
r. 'sbeti muhafaza ebe bile, 1943 senesin
de müttefiklerin gemi tonajı 10.5 mil.} on 
tonilatodan fazla olacaktır .• • 

ÔININ TEBLtôt t _ _.
11

_ lor tetklJderinde bulunmak üzere bir rülmUştUr. Bizim kayıplarmm S 
Londra, 11 (AA) - ~ bahriye heyet tehrlmize plmtpv. redir. 

ııazırlıiı dün aŞağıdaki tebliği neşret- MALT ADA 
miştir: tli1n gece çok muvaffakıyetli biı Berlln. 11 (A.A) - .A.kerl bir 
deniz muharebesinde sahil gemilerimiz arruz etmlfler n bu hücumu en yakın naktaa bllcllrUdiiine söre Maltada V 
i!stUn bir düpnan kuvvetine byıplu bir mesafeye kadar götUrmil§lerdir. nec:lik •e Lakka tayyare meydanlaft 1> 
verdinni,.ıir. Hafif sahil gemilerimizden DUşman mayn pmilerinden ikisi ba- defa daha bombalanm11 ve ha.r)a 
ikisi dtlşman sahili açıklarında devr1ye tırılmış, üçU ciddi hasara utratılmıştır. uğratılmlfbr. T"""'elerimizl 
gezerken altı düşman gemisine rastla· İki gemimiz hiç bir Jcayıba *8Jnaksı- mak iatiyen IntıWz av tanueJ · 
JDll}ar, ıemilerimiz bemeıı diipnana ta- zm l1muılarma cMjnmilıtfk. S Spetfayer clGt6rülmiit*. 
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lZM..tR BELED!YES!NDEN: 
1 - CelAl Bayar cadd~in.in Al.sanca~ 

meydanına kadar olan kısmında kanali
zasyon yaptırılması, fen işleri müdilr
l~ündeld keşif ve şartnamesi veçhlJ:e 
açık ebiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 1788 lira 80 kuruş muvakkat t,e.. 
minatı 13' lira 16 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel İJ bankasına ya
tırarak ınakbuzlariyle ihale tarihi olan 
13/7/ 1942 Pazartesi günü saat 16 da en-

REFiK SAYDAMIN OLUMU ALMA LARA GORE Borsa (liaştarah l inci Sahifede) 
HAP.KOF - KURSK ARASINDA 
Don nehrinin bu cephesi ile evvelce 

Alman kuvvetlerinin tehdit edildiği ve 
§imdi cephenin 300 kilometre gerisinde 
kalan Harkof ve Kurak ıehirleri araaın
daki bölgede artık kayde değer düşman 
kuvveti kalmamıştır. 

RUS KAYIPLARI 
Şu ana kadar 88669 uir alınrwf, 

l H7 zırhlı tank, 1688 top, sayısız diğ~r 
harp malzemesi iğtinam veya tahrıp 
edilmiştir. Bundan ba.tka 340 Rua ta>:
yaresi düşürülmiiftür. Esirlerin ve garu
metlerin sayısı durmaksızın artıyor. .. 

Orelin ııimal ve ıimal batuında duş
manın hücumlarının püskürtüldüğü sıra
da tahrip edilen 390 tank bu yekılna 
dahil değildir. 

TAKiP DEVAM EDiYOR 
Düşmanın takibine durmabızın •de

vam olunuyor. 
Hava kuvvetlerimiz gündüz Kafkas 

aahillerinde Az.ak denizi kıyılarında 
düşman liman tesislerini bombalamı§ 
ve çekilen düımnn kollariyle nehrin ge
çit noktalarına ve münakale ballarına 
hücum etmişlerdir. 

ORELDE 
Düşman son günlerde ağır ~yı~lara 

uğradığı cihetle Orelin ıimal kesımınde
ki hücumlarda az kuvvet kullanmlf ve 
PÜskürtülmü§tÜr. Alman karşı hücumları 
iyi neticeler vermiftir. 
ROSOŞTA _ . 
RosC>fUn hatasındaki cephe bolgesı~

dc kuşatılmış olan dÜflll*n kuvvetle~ı· 
nin hırpalanmasına ıiddetle devam edil
rni§tir. Bazı münferit düşman grupları
nın çıkıt tejebbüıü akamete uğramıttır. 

YOL.KOFTA .. 
Y olkof cephesinde zırhlı tank bırl.ik

lerinin yardımiyle dÜflnanın hücum te
"ehb'" .. ··-·· ··'""ae ,. .... ., .. malardan ~ usu, go~ gotfU w-r~ 

•onra akim kalmııur. Münfent kuvv.et
ler karıı hücumlarımız esna•nda tasfiye 
olunmu§tur. Bu bueketlerde 19 düpnan 
tankını muharebe dlfı çıkardık. . 

b • 1!L1 rl Kara ordumu2Un ağır topçu ır~e. 
Leningradda ukeri ehemmiyeti ~aız 
tesisleri müeuir atet altına almıftn'. ~ 
landiya körfezinde Fin birlikleri çetin 
muharebelerden sonra Swneri adasına 
karşı düımanın bir hücumunu ikamete 
uğratm11lardır. Bu muvaffakıyette . Al: 
ınan hafif harp gemilerinin de. hiseeaı 
vardır. Top tqıyan Rua tanklanyle. ~
liye gemileri top atefiyle tart edil.mit. 
Almanlar karaya asker çıkarmıılar ve 
esirler almışlardır. 

EN ŞiMALDE 
Uzak fimalde balıkçılar yarmı ad~

sında düımanın piyade ve topçu m«:v~
leri bombalanmııtır. Şimal buz denızın
de top yekOn 1 3 bin tonilato ha.eminde 
6000 tonluk bir ticaret gemisi batml
mııtır. 

Rualar dün 94 tayyare k.aybetmiper
dir. Biz 7 uçak kaybettik. 

Berlin. 11 (AA) - O. N. B. ajuw
mn askeri muhabirinden: 

Rus cePhesinde dün bütün gün taar-
ruz şiddetle devam etmİ§tU:· . A 

Alman kıtalannın idaresı ve ailah
landmlması geçen aeneki harplerden ve 
kıt harplerinden alınan tecrübelere göre 
yapılmış ve Rualan pek ziyade şaşırt
mak mümkün olmuotur. 

YENi ALMAN TABlYESl 
Şimdi açığa vurulmasında bir öz_!ir 

olmadığı için Alman baı ku~":ndan~ıgı
nın yeni tabiyesini şu iki eaaa ıçınde _!Zah 
etmek mümkündür: 

1 - Asker tahşidatı çok seyyal ~j~ t: 
kilde yapılmı:ıtır. Yani, motörle§tirilmış 
kıtalar 24 saat içinde büyük bir süratle 
Ve muvaffakıyetle savaş bölgelerini de-
ğiştirebilmişlerdir. . . 

2 - Tnaıtlar o kadar genış bır eaba
dn Yapılmıştır ki Ruslar Almanlann asıl 
hareket merkezlerini bir türlü anlaya-
:rnamışlardır. · . 

Hareketleri maskelemek için de bır 
çok, yerlerde müteaddit münferit hücum
lar ~ apılmı§tır. 
Bazı belirtilere bakılırsa, Rus baş ku

ınandnnı birliklerinin hakiki durumunu 
artık bilmemektedir. Almanların açmış 
01.dui-Jarı ged iV,i genişletmiş ol~.al~rı 
Tınıo"' nko ordusunun durumunu unııt-
s·z bir hale getirmiıtir. . 

Rus kumandanının niyeti eğer bır fe
l i ket bnş gösterirse kıtalannı Kafkasya· 
Y toplamaktır. Fakat bu tahakkuk ede
rniyecektir. Çünkü Alman taarruzunun 
hızı bu ihtimali yok etmiştir. 

Rus KUMANDASI DA 
SASfRMIS 
Berlin, 11 (A.A) _ Berlinin salahi-

Yetli askeri kaynaklarında dün akşam 
ne Mııı:ır, ne Rus cephesi hakkın~a ~apı· 
lc.ı.cak bir demeç olmadığı söylenılmış ve 
şı.ı sö:zl"r ilave edilmi~tir: . 

- Timoçcnko:ıun ele geçen bir e~r~ 
Don c;cvreııindeki muharebenin hakıkı 
cl_un rnunu Sovyet kumandasının artık 
~ Yıkı ile anlıvnbilecek bir vaziyette bu-
• ınm,. .Jı~ı "hakkındaki Alman mütalea
sını • .. yit eder mahiyettedir. Almanya 
tarnfın-tnn şimdilik bir 'Şey söylenilme
l'tl l's·nin ııtobf"bi de işte budur. 

FINl J:'RF. CöRE 
.. Htol "irıki. 11 (A.A) - Fin tebliği: 

Kareli cephesinin batı kısmında mutad
dan daha ıılddctli savaşlar cereyan et
~~~tir. Tah~inen iki takım mevcutlu iki 
du§man miifrezesi topçu ve bomba ba-

BUGVH LALEDE 
3 BÜYÜK TÜRKÇE 

FİLİM BİRDEN 
l··BARBAROS 

Devrinde Venedlh 
2 •• Hazreti Süleyma· 

nın :tcızlnelerL 

(~tarah 1 inci Sahifede) 
Ankara, 11 (A.A) - Italya harici

ye nazın Kont Ciano Dr. Refik Sayda
mın vefatı münasebetiyle hariciye veka
leti vekili Şükrü Saraçoğluna telgrafla 
tazyetlerini bildirmiı ve hariciye veka
leti vekili tarafından te~ekkürle muka
bele olunmuştur. 

Ankara, 11 (A.A) - Başvekil v._e 
hariciye vekaleti veki~i Ş~~r~ Sarıı?og
lu muhtelif devletlerın hukumet reısle· 
riyle hariciye nazırları tarafından Dı;. 
Refik Saydamın vefatını taziye etmek 
üzere gelen telgraflara ayn ayrı te~ek
kürle mukabelede bulunmuştur. 

INGILIZLERE GORE 

iNCİR 
66 Anriko Alberti 

184921 F..ski yekfuı 
184987 Umumi yekıln 

2373 kilo Zeytinyağı 
°OZ'OM 

114 Hilmi Uyar 
28 Faik Soydam 

142 Yekun 
206!J30 ESki yekfuı 
207072 Umumi yekOn 

No 
No 
No 
No 
No 

7 
8 
9 

10 
11 

42 

. 89 

40 
38 

42 

89 

40 
38 

36 
37 
38 
40 
44 

(Baştarafı J inci Sahıfcde) 50 Ton susam 52 53 50 

------~------------------Bir inci şık, Taganrogdan ?.doafneçe k~· ~ ...... .... ,... , .~~---- ~ l 
dar olan sanayi bölgesini mu aa e - ~tin i ara ,a,1yosu " 
mek, ikinci şık ta çekilerek mtidafa< ~ _ ~ 

tedbirleri almaktır. . . ~ UGU~ NKU' NEŞR' YAT ~ Fakat gazete, Almanların Ruslar .ç.n ~ B 5 ~ 
bu kadar ciddi bir vaziyet ihdas edcbı· "°~·~~">''>"'>"::><~;:::,..c;;::..<~;:><:><::::: 
Iecckleı·ini şi.iphcli görüror. . 8.30 Program ve memleket saat ayarı.. 

ALMAN HEDEFLER! VE VdAZIYETl 8,32 Müz!k pi. 8.40 Ajans haberleri 8.55 
Londra, 11 (A.A) - Rusya an ge en Müzik pl 9.20 _ 9.35 Evin saati.. 12.30 

haberler fenadır .. Rus cenup ve mer- Program ve memleket saat ayarı 12.33 
ke7. ordularını birbirinden aYırmak ve Müzik : Oyun havalan 12.45 Ajans ha
Rusyayn cenuptan gele~k yardımları berleri 13.00 Müzik: Şarkı ve türh.-üler .. 
durdurmak şeklindeki Alman hedefleri- 13.30 - 14.30 Mil1Jk : Radyo salon or
r.in tahakkuk etmeğe bn'lladığı wnnen kestrası 18.00 Program ve memlek~t 
kabul edil!yor. .. saat ayarı, 18.03 Müzik : Radyo dans or-

TA YMİSE GORE kestrası 18.40 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 
Londra, 11 (A.A) - Taymis gazete- Memleket sn.at ayarı ve ajans haberleri. 

sinin asken yazarı dof,ru ~~phes:de 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 MU.."!ik : 
umumi durumu inceliyerek :dyor :.. 20.15 Konuşma (Tutum ve bakını) 20.30 

Almanlar Voroncjin zaptını ört gun Müzik : Karışık makamlardan şarkılar .. 
evvel bildirmişlerdi. Vorone: ~üşme- 21.00 Konuşma (Ziraat saati..) 21.10 
diği muhakkaktır. Şehrin anc ış ma- Temsil _ Kimgil ailesi 21.30 Müzik pl. 
hallelerine kadar ilerliyen Ablmandf ~1 22.30 Memleket saat ayarı vo. ajans ha
b!rliklcri derhal ricate mec ur e ı mış- berleri.. 22.45 - 22.50 Yarınki program 

lcrAdlmir. "'n.ların Don nehrı'nı' genicz bir Ct?'"'"'i "'~kapanış .. 
.... ~ .. ~S~A~DCO,)lfaı::ıKacccOO"'.-ocj hede geçebilmeleri tabit engellerden :z.i· 

yade Rus ihtiyatlarının ehemmiyetine 
bağlıdır. tN • 

KAFKASYAYA GEÇMEK ıç Gürtunca 
Kafkasyaya doğru bir hamle yapab:I- § 

meleri içinse Almanların Doneç ile Don § GAZİLER CADDESİ No. zız 
nehirleri arasındaki çev.reyi ele geçir· s Odun ve ko-mu .. r 
meleri lazımdır. Halbukı b~ çevrenin § 
ehemmiyetli bir kısmı hala Rusların 1 d epOSU 
elinde bulunuyor. 

$İMAL KF.SİMLERİNDE TELEFON: 3732 
Ayni muharrir daha ş~nl keslınlelin- § Mlicssescmi7.in yapmış oldu~ fenni 

de durumu gözden . geçırereJ; şu~ arı § teşkilit sayesinde kışlık ve çamaşır. 
kaydediyor: Daha şımal kesırnlerınde, 8 lık odun ve k"o·mı·ır· lerı' çok kolaylık Si 

nlenin ""vresinde, Rjefin cenup batı- O 
1 

· K ,._ o atemin olunur. 
Slnda Almanlar bir kaç gedik açmışa § 

il l . Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve § 
lerdir. Fnkat Timoçenkoya yardım edil· ç ıyle madent kömürler .. \: 
benziyorlar. Ruslar da Orelde ı er emı~ ~ 

mesine mfuıi olmak icin Almanların ne ~ı:ıJ~~ı::ıcıcccıJ 
yapacakl?rı belli değildir ... 

DEYLI TELGRAFA GORE l LAN 
Deyli Telgrafın baş yazarı da ayni 1- lzmir ceza evinin 24 temmuz 942 

konuyu inceliyor ve bilhassa nakliyat tarihinden mayıs 943 sonuna kadar üç 
meselesine dokunarak diyor ki: Orelin yüz on bir gilnlülc. ekmek .ihtiyacı ekailt
boşaltılınasiyle Moskova - Rostof - Kaf. meye konulmuştur Şaıttıameainde mu
kasya yolu kesilmiştir. Bu da Timoçen- harrer evsafta beheri (QOO) gTam ve 
konun karşı koymağa mecbur olduğu günde tahmin bedeli ( 18038) liradan 
gilçlilkleri arttırmaktadır. Fakat cephe ibarettir. 
gerisinde kolaylıkla dağıtılacak silah ve 2 - Eksiltme kapalı zarf usu1ile ve 
mühimmat stokları vücuda getirildiği:ı- ihale 24 temmuz 942 cumartesi günü sa
den Almanların demiryoluna doğru iler· at 18 de İzmir ceza ve tevkif evinde mü
lemelerinin büyük bir ehemmiyeti yok- tcşekkil komisyon tarafından yapılacak-

tır. 

turALMAN ACELESİNİN SEBEBİ 3 - Şartname tzmir ceza evinde me-
d h saı saatlerinde her zaman görülebilir. 

Deyli Telgraf Almanlann garbe 3
. 

9 4 - Talipler (1355) liralık muvakkat 
c;abuk dönmek ic;in acele hareket ettık- tem.inat mektuplarile bu kabil taahhüt-
lerini de yazıyor. lere girebileceklerine dair ticaret oda

taryalannın deatekiyle hücum etmİI ve 
büyiik kayıplarla püskürtü~müş~r. . 

sından alacakları vesikalar ve teklif 
mektuplarını yukarıda yazılı ihale gil
nünde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri J.hım olduğu ve postadan vuku 
bulacak teehhürden mesuliyet kabul 
eclilmiyeceği. 

5 _ Ekmek bedeli müteahhide öde
nirken kanuni vergiler ile harç rüsum
ları ilfıvetcn müteahhide tediye edile
cektir. 

Cephenin merkez ve dogu kesımlerın
de karşılıklı izaç aiışlan olmuştur. Au
nos berzahında düşmanın ia~si bakı
mından büyük hir ch~mmiyeti olan bir 
köy ve 7 mitralyöz yuva..-n tahrip e.d!l
mi~r. Düşmanın hafif kuvvetlerle gırış
tiği ileri keşif hareketi tart edilmiş ve 
devriye müfrezeleri .dağıltılmış~ır. ı 12 17 23 3880 (1744) 

Bntı cephesinde bır kaç devrıye hare- N~..-000-~~ 
keti müstesna. umumi sükunet vardır. §!~ ~anı·sada, ~s! 

Kareli berzahında düşmanın bomba !~ ~ 
ve av uçaklnrı tayyareye .. karşı k~ymn ll J ~ 
mevzilerimize iki defa hucum etmışler· ._, Acele satılılı araz s 

~8
1

.t Manisanm Miltevelli köyünde pa- 'I dh. R 1 
Kara sularımız açıklnnnda us ann S muk, kendir, gayet tatlı kavun ve 

bir bomba uça:: ... düşürülmüş, üc; av uça- §her nevi hububat yetiştiren 84411 R 
ğı hn.c;ara uğratılmı~tır. .. .. . . r?metre murabbaı fevkalade münbıt ~ 

8 temmuzda hasara ugratıldıgı büdı- • bir arazi ncele satılıktır. 'l 
rilen bir düşman av uç.ağının kara m~- Taliplerin Manisada Miltevelli kö- ~ 
dnfaa kuvvetlerimiz tarafından tahrıpl '' yünde çiftlik sahibi Rasih Tunaya § 
edildiği şimdi anlaşılmı,,tır. ... . müracaatlan.. ı 

Helsinki, 1 f (A.A) - Fin tebbl~.gı.:k 9 - 12 - 14 - 16 1766) 
Dü"man Sen Mark adasına uyu ~ı:ıc:ıı::ıaı:ıcıı:ıccıcı:ıı:ıcıcı:ıcıaı:ı~aı:ıı:ıoc 

kuvve~tlerle taarruı. etmiştir. iki gün sü
ren ı.ıiddetli çarpışmalarda Rus teşebb~· 
sü akim bırakılmıştır. Rusların 18 hu
cum botu ile Moskova tipinde bir karn· 
kol gemisi batmlmıştır. :.inhn~iy~ harp 
gemileri hiç bir zarar gormcmıııtır. ~1-
man deniz kuvvetleri de bu harekata ış
tirak etmiştir. 

ZAYİ 
!zmir vilnyeti cm.niyet rnildürlüğiln

dcn almış olduğum, . 32~4563 ~~aralı 
ikamet teskerem! zayı ettım yenısını ala
cağımdan eskisinin hUkmü olmadığını 
ilAn ederim. 

Ali Ekber Haşim oğlu !kiçeşmelik so
ğuk çeşme sokağı No. 778 hane No. 3 

-----------------------------------------· 

BV HAFTA TANDA 
3 ŞAHFSER FİLİM BİRDEN 
ı ··GVHGADİH 
TÜRKÇE HARİKALAR FİLMİ 

2--GULIVER 
Cüceler Diyarında 

Kimilen Renkli 

BAYINDIR N0FUs MEMURLU
ôUNDAN: 

Fırınlı köyil 121 H. Mehmet kw Fat
manın nnası adı Ayşe iken Bayındır 
mahkeınei asliye 12/6/942 tarih ve 
349/271 sayılı ilamiyle Hatice olarak 
tashih edilmiştir. ııan olunur. 

lZM1R SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

SATIŞ lLA.NI 

3 •• VALT DİSHEY 
RENKLi Mlld .. 3 •• ROBEHSON ADASl ~ 

-----------------------"' 

Mehmet oğlu Hasan Irgat, Ali Irgat 
Mehmet kızı Gülfer ve Mehmet kızı Sa
niyenin şayıan mutasarrıf oldukları lz
ınirde 4 ncü Sultaniye mahallesi Eşref
J>B§a sokağında ve tapu sicilinin 1796 
ada 32 parsel yeni 100 ve 72 taj No. Ju 
hane mahkemece verilen izeleyi şuyu 
kararına istinaden 3/8/ 942 Pazartesi gü· 
nil saat 15 te İzmir sulh hukuk mahke
mesinde satışı yapılacaktır bu arttırma 
da gayri menkul takdir olunan kıymet 
500 liranın yüzde yetmiş beşi verildiği 
takdirde talibine ihalesi yapılacak aksi 
takdirde satı§ 10 gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 14/ 8/942 Cuma günü 
saat 15 te yine dairemizde yapılacaktır. 
Gayri menkul üz.erinde hak iddiasında 
bulunanlar ellerindeki resmi vesaikiyle 
ve daha faz.la malılmat isteyenlerde dai
remizin 942/ 184 sayılı dosyasına müra· 
caatları !Uzumu ilin olunur. 

cümene müracaatlan. 
2 _ Tepecik Yiğitler mahallesinde 

1143 neli sokakta 300 metre boyda mev
cut dC>{emeni? adi ka~d~ o~~~ ta
miri, fen işlerı mildUrlUğündeki keşif ve 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko.
nulmu~. Keşif bedeli 2161 lira 34 ku
ruş muvakkat :eminat.ı 162 .~a 10 ku
ruştur. Taliplerın tcmınatı ogleden ~v
vel iş bankasına yatırarak makbuzlariy: 
le ihale tarihi olan 13/ 7/ 1942 Pazartesi 
gUnU saat 16 da encilmene müracaat
ları. 

3 - Kılı~eis mahallesi 281 sayılı so
kakta 304 ile 319 sayılı sokaklar arasın
da 65 metre boyda yeniden kanalizasyo~ 
yaptırılması fen işleri müdürlüğündek 
keşif ve şar'tnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 549 li
ra muvakkat teminatı 41 lira 18 kurtı§
tur Taliplerin teminatı öğleden evvel 1§ 
harikasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 13/7 /1942 Pazartesi gilnU 
saat 16 da encümene müracaatları. 

4 - Karşıyaltada belediyeye ait. Kil· 
çük yamanlar gazinosu, ~azı Şeri 
müdürlüğündeki şartnamesı ~e 
15/7 /1942 tarihinden 30/4/1944 tarihine 
kadar kiraya verilecektir. Muhammen 
bedeli 985 lira 56 kuruş. muv~at ~
natı 74 liradır. Taliplerın temınatı oğle
den evvel iş bankasına yatırarak ~ak
buzlariyle ve gazino işletmekte. chli!et
leri olduğuna dair lzmir ~lediye rı~a
setindcn alacaklan vesika ile ihale tarihi 
olan 13/7/1942 Pazartesi gilnil saat 16 
da encümene müracaatları. 

28, 3, 8, 12 3699 (1641) 

* 
ı _ Behçet Uz çocuk hastahanesi-

nin elektrik, sinyal, zil, dahilt tele
fon ve kuvvei muharrike, anten ve 
siperi saika teslsatı, yazı işleri mil
dürlüğUndeki keşif ve şartname
mesi veçhlle bir ay müddetle P8-" 
zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 12090 
lira 81 kuruş muv~t ~tı ~~lira 
81 kuruştur. Taliplerın temmatı ogleden 
evvel Jş bnkasına yatırarak makbuzla
riyle 22(1 /942 dahil tarihinden 7 ~8/942 
tarihine kadar haftanın Pazartesı ÇB1"
şamba ve Cuma gUnleri saat 16 da encü
mene müracaatları. 

2 - Belediye otobüs ve tramvay ida
resine 6 ton rnotör yağı satın alınması 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile bir ny müddetle pa:zarlığa bıra
kıhn~hr. Muhammen bedeli 4500 lira 
muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel ~ ban
kasına yatırarak ma'kbuzlariyle 22/ 7 /942 
dahil tarihinden 7/8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 18 da encilrnene .milracaat
lar:ı. 

3 - Mezbaha idaresine 10200 litre 
benzin satın alınması yazı işleri müdnr.. 
lüğünde1d şartnamesi veçhile bir ay 
milddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu
hammen bedeli 3218 lira 10 kuruş mu
vakkat teminatı 241 lira 36 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş-ban
kasına yatırarak makbuzlariyle 22-7-942 
dahil tarihinden 7 /8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
ları, 

4 - Kar§ıyaka belediye otobüsleri için 
10000 litre benzin satın alınması yazı it
leri müdiirlüğündelci keşif ve şartnamesi 
veçhile bir ay müddetle pazarlığa bıra
kılmı§tır. Muhammen bedeli 3155 lira 
muvakkat teminatı 236 lira 65 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel~ ban
kasına yatırarak makbuzlariyle 22-7-942 
dahil tar.ihlııden 7/8/942 tarih.ine kadar 
haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
lan. 

5 - Tilkilik Faik Ener parkından 
müfrez 2000 metre murabbaı yer ile için.
deki kahvenin 1 sene müddetle kiraya 
verilmesi işi yazı işleri müdürlüğündeki 
şart.namesı veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
icarı 400 lira muvakkat teminat ı30 lira
dır. Taliplerin teminah öğleden evvel İ§ 
bankasına yatırarak makbuzlariyle 
22/7 / 942 den 7 / 8/942 tarih.ine kadar 
haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
gUnleri encümene müracaatlan. 

8, 12, 16, 20 3927 (1751) 

* ' 
- Kültür mahallesi Voroşilof bulva-

rında kadastro 1207 nci adanın 28, 50 
metre mu.rabbaındaki 11 ve 13 sayılı ar
salarının sat.ışı yazı işleri müdilrlUğUn
deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konuhnuştur. Muhammen bedeli 427 li
ra 50 kuruş muvakkat teminatı 32 lira 
10 kuruştur taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatrıarak makbuzla
riyle ihale tarmi olan 22/7 /942 Çarşam
ba gUnU saat 16 da encümene müracaat-
ları. 8, 12, 16, 20 3926 (1752) 

* 1 - 20/ 6/942 tarih ve 4255 numaralı 
umumi hıfzıssıhha kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bir maddesi
nin kal~ılması hakkında kanun. 

2 - 20/6/ 942 tarih ve4256 numaralı 
askeri cez.a kanununun bazı madd.cleri
n).n değiştirilmesine dair kanun. aralı 

3 - 23/6/ 942 tar,ih ve 4261 num 
ceza muhakemeleri usulü kanununun 
3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 ncı 
maddesinin :tadili hakkında kanun. 

4 - 23/6/942 tarih ve 4260 nu.maralı 
gedikli erbaş membalanna daır olan 
2505 sayılı kanunun 5 ncl maddesinin ta
dili hakkındaki kanun, belediye cümle 
kapısındaki ilftn tahtasına talik edilmi§
tir. Bilgi edinilmek üzere ilin olunur. 

4027 ,(1802) 

SATILIK FRİJİDERLER 
Bir Kelvinatör dört musluklu şerbet makinesi ile iki tane Frigidaire satı· 

lıktır. ALI GALiP ŞEKER FABRiKA.SiNA müracaat. 

TELEFON : 3 O O 7 ıı-ıı-t4-16-18-19 (1778) 

I LAN 
Hallı Daldnta Birllfılerlne verileceıı pirinç IUinı 

İzmir Vallllğlnden : 
Büyük küçük ayrılıuabwn nüfua baıına verilecek olan 250 gram pirincia 

alınman için apğıda gösterilen gün ve §ekilde birlikleri tarafından ia,e mü
dürliliüne mliracaat edilmesi. 
Al.sancak mıntakuı 13/7/1942 Pazartesi öğleden sonra 
Eşrefpaıa rruntakası 14/7/1942 Salı öğleden sonra 
fk.iÇCJmelilc mıntakası 15/7/1942 Çarşamba öğleden sonra 
KartJYaka mıntalcası 16/7 /1942 PCl'fembe öğleden eonra 
Tillcilik ve dolaplıkuyu M. 1 7 / 7 / 19 4 2 Cuma öğleden sonra 
Güzelyalı mıntakası 18/7/19 4 2 Cumartesi öğleden eonra 

Not 1 - Kan ve nahiye pjrinç miltemetleri her gün müracaat edebilirler. 
Not 2 - İzdihama mahal kalmamak için her birlik iaıe müdürlüğüne girer

ken birer sıra numarası almalan rica olunur. 
Not 3 - Her birlik ailenin mevcut nüfusuna göre vereceği 2 numaralı lir

nek veçhı1e mühürlü fişe istinaden bakkal tarafından pirinç verilir. 
Not 4 - Ev değiştirenler son ikamet ettiği yerin birlik bakkalından pirinci 

alacaltlardır. 
(Halk birliklerinin ia.te müdürlüğüne ibraz edeceği belge) 
A - Halk birliğinin semti .............. . 
B -- Halle birliğinin mahallesi .••..•••••.•..• 
C - Halk birliğinin birlik No ..••.••..•.••... 
Ç - Bakkalın adı ve soyadı .....•..••.•.•• 
E - Birliğin nüfua mi.ktan .......••.....•••. 
Bu belge iki nüsha olarak iate müdürlüğüne ibraz olunur. 

11 12 3999 (1783) 

Dofıtor, eczacı, henqire eczacı Jıalfası aranıyol' .. 
1 - Zonguldak.ta sağlık tetkillb hastahanesinde ça1117mak üzere: (300) 

lira ücretli bir kulak, boğaz, burun mUtehaasw. 
2 - Ayru ıerait ve ücretle bir bakteriyoloğ mütehasaıaı ile bir rontgen mü

teıı..-
3 -Sağlık T. hastahaneai için ( 100) lira Ücretle bir baş hcmıire ile ( 70) 

ter lira ücretli ( 4) hemtire. 
4 - Sağlık tefldlib dispanaerleri için ( 1 S O) ter lira ücretli ( 5) eczaca, 
S - Keza tetkil&t dispauerleri için ( 60) lira ücretli yeti~en iki eczacı kal

fası almecakbr. 
6 - Oeretler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmektedir. 
Taliplerin 20/7/942 pazarteai gününe kadar Zonguldak.ta lıavza bq .ı. .. 

kimlii:lnemürac:aatlan. 7 8 9 tO 11 12 13 3895 (1743) 

lzmlr Defterdarlığmdan: 
Böıakbaşı Ahmet oğlu Ahmedin Başdurak ıubeline olan 133 lira 90 kurut 

Milli Emlak aabf bedeli borcunun temini tahsili zımnında haczedilen birini 
Süleymaniye mahallesinde hacı Ali cad deeinde kain 49 ada 20 parsel numara
da mukayyet 272 eski kapı numaralı evinin 3/ 4 hissesinin kat'i ihalesi için mti
zayedeel 1 O gün daha temdit edilmiıtir. 

TaliPlerin 21/7 / 42 .. 1ı günü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatla-
rı ilin olunur. 12 14 3998 ( 1 796) 

Jzmir Defterdarlıöından 
PJcaekili ~met Dede oğullarından Ali oğlu Mustafa Kazımın yeni ıube,.. 

Millt Emlak sattı bedelinden mevcut 2769 lira 97 kuruş borcunun temi.al 
tahsili zımnında haczed~ olan Hasan hoca mahallesinin yo:D>edestaru soka
ğında kain 343 ada 2 7 parsel sayıda m ultayyet 99 kapı 61 numara tajlı 'ft 

2000 lira kıymeti mukayyeaeli dükkanı tahsili emval kanunu hükümlerine te.,... 
fikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. Taliplerin 3/ 8/ 942 pazart~ 
g(inG -t 1 S te Yi1A.Yet idare heyetine müracaatlan ilAn olunur. 

12 14 16 18 399 7 ( 1 79 7) 

Halllıtiıniyet llcim-
tzınJr HDli Korunma MüddelamumRfllnden : 

Fazla fiatle bakla aatmAlc suretiyle ıru"lli korunma kanununa mlihalefettea 
suçlu lzmirde hacı Ali caddesi 133 nod a oturur bakkal Rıdvan oilu Ratip Yon
cu hakkında yapılan duruşma eonunda: Ayni kanunun 31 delaletiyle 2 nci ~ 
raaı ve 59 /3 ve 63 ncü maddelerine tevfikan yedi lira ağu para ccz:aaiyle mab
]dlmiyetlne ve yedi gÜn müddetle dülc. kiinırun kapatılmasına ve bu müddet 
zarfında ticaretten menine ve hüküm fık raaının gazete ile ilanına ve sed haldan
da hülcmün büyük harflerle yazılarak dükkanının göze çarpacak yerine aad
masma dair verilen 25/6/942 tarih ve 224 sayılı hükmün katileotiği ilin olu-
nur. 4017 ( 1799) 

Elinde yağlı tohumlar l>aJananıara : 
Jsmir Mıntafıa Ticaret Müdürlüğünden: 
1941 ve daha evvelki 8Cİıeler mahsulü yağlı tohumlann mühürlenmesi hak

kında Ticaret vekaletince qağıdaki lca rarlar alınmııtır: 
Kete.o tolıwnunu mühürleme :İ§İ evvelce bildirildiği gibi ı 5 Temmuzda eova 

crmit bulunacaktır. Diğer tohumların mevcudiyetini gösteren beyannameleria 
tevdi müddeti 1 Ağuata.a kadar uzatıl mıııtır. Kendirin mühürlenmesi 1 Ağm. 
toe günü euaam, ayçiçeği ve yer fıstığı gibi idrak mevsimi 11iııbeten geç olanla
rın mübürlenmeai ameliyesi ise 15 Ağustos 1942 gününe kadar yapılabilecektir. 
Evvelce depolanma limanı olarak bildirilenlere ilô.veten bu kerre :resmi kontrol 
merkezi olan Giresun, Ordu, Fatsa, ine bolu. lskende.run, Tekirdağ, Çanakkale 
ve Bandırmada bulunan çuvallı yağlı tohumlar da mahallinde depolanabile
cektir. Bu limandaki mallar için alakalılar mahalli ihracat kontrolörlüklerine 
beyannamelerini vereceklerdir. 

Kontrolörlük olmayan yerlerden Tek irdağ, Bandırma ve Çanakkale tacirleri 
beyannamelerini Jstanhul. Jskendenın ta cirlcri de Menin mıntaka ticaret müdfb.. 
lüklerine zamanında tevdi etmek mecbu riyetlndedirler. Depolanma limanı hari
cinde olan mallarla bu limanlarda dökme bulunan tohwnlann mühürlenmele
rine imkan olmadığından alakalılar işlerini ona göre tanzim etmelidirler. 

'YAZ 
Yağmuru 
Kolonyası ~-

aa1aar 
Altın damlası 
Dalya 
Beş Çlçefı 

Kolonya'.larını yaratan 

S. Ferit 
Eczacı başının 
Yepyeni bir 

şaheseri daha 

YAZ YACiMUBU 

Kolonyası 

4026 (1801) 

Sş. Umum deposu ŞiFA • eczanesı 
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Sil! ASİ V AZİYE2' 
~ .............. . 
Almanlar bir an 
evvel Kafkas
yaya inmek 

istiyorlar 
---*---

A imanların petrole ve 
işçiye ihtiyaçları var .. 
Arap alemi ve mihver 

propagandası .. 
Radyo gazetesine göre bir haf talık 

hadiselere topluca göz attığımız zaman 
bunların arasında genel ilginin Rusya 
muharebeleriyle Elalemeyn bölgesinde 
Üç beş günlük bir durgunuk devresi ge
çiren ve yeniden başlıyan Mısır muhare
belerinde toplandığı görühnektedir. 

Haftanın bütün propaganda silahları 
• C:la ayni hadiselere çevrilmiş görünüyor. 

Bilhassa Ahnanların Harkof ile Kursk 
tehirleri arasında Don nehrine yönelt
tikleri taarruzlar ve mühim bir Ru~ sa
nayi şehri olan Voronejin işgali, Ros
tof - Moskova demiryolunun kesilmesi 
geniş ölçüde tahminlere yol açmıştır. 

·Bu tahminler arasında en ziyade yer 
bulan, Almanlann Kafkasyaya bir an 
evvel ula~ak utedikleri hakkındaki 
tahmindir. Gerek Amerikan ve gerek 
İngiliz radyo ve hasını bu konu üzerin
C:le epeyce durak]amışlardır. cBoston> 
radyosu İngilizce konuşmasında şöyle 
demiştir: 

< Kafkaslara doğru Alman ileri hare
ketindeki inkişaftan ve bir çok mühim 
noktalan geriye bırakarak Almanlann 
ileriye frrlamalanndan anlaşılan haki
kat şudur ki: Petrol ve benzince darda 
olan Ahnanlar bir an evvel Kafkasyaya 
Yarmak istiyorlar. Büyük kayıplar paha
sına olan bu ilerleme, bir bakımdan da 
Amerikan iati.hsal durumunun artmasile 
yer ye; fazla miktarda yığılmağa başlı
yan malzeme ile ilgilidir. ikinci cephe 
meselesi de bunda mühiıp bir amildir. 
Amerikan harp malzemesinin ödünç 
verme ve kiralama kanunundan istifa
de eden memleketlere büyük miktarda 
gönderilmesi Almanları endişeye sürük
lemektedir.> 

Taymis te Alman hedefinin Don neh
rinin doğusuna geçen Alman kuvvetle
rinin zayiatınt telafi ettikten sonra Kaf
kasya taarruzuna hazırlanmak olduğu
nu ııöyliiyor. 

Dünkü İngiliz gazeteleri Rusyada du
rumun fena olduğunu belirtmektedir. 
İngiliz gazetelerine göre Almanlar, Rus 
cenup ve merkez ordularım birbirinden 
ayırmağa çalışıyorlar. Diğer bir hedef 
te cenuptan gelen lngiliz ve Amerikan 
yardımını durdurmaktır. 

BiR MACAR EMRt 
Macar radyosuna göre Macar ba~ ko

mutanlığı n~ettiği bir günlük emirde 
Macar ordulannın ima} ettikleri her şe
hir ve kasabada bir haç dikmelerini ve 
lıaçın albna da ıu aatırlan yazılmasını 
emretmiştir: cRuslar; Macar kıtalan bu 
topraklardan geçmişlerdir. Sizlere haçı
nın, istiklalinizi ve topraklanntzl iade 
etmişlerdir.> . 

Görülüyor lci propaganda harp ile 
birlikte ileılemektedir. 

MISIRA KARŞI 
PROPAGANDALA.R 
Mihver radyoları Mısır h akkındaki 

propagandalara son vermemiştir. Bun
lar Nahas paşayı, memleketinin istikla
line ihanet ile ittiham etmektedirler. 

Bedin radyo!lu Arabça neşriyatında 
lngilizlerin Suriye kumandanı general 
Katruyu, kütle halindeki yahudi akınına 
muhalefet gösterdiği için azlettiklerini 
bildiriyor. 

ALMANYANIN 
IŞÇI UITlY ACI 
Berut radyosuna göre, bir İsviçre ga

!etesi Fransadan Ahnanyaya gidecek 
olan yalnız demir işçileri miktarında 
Fransız esirinin serhe.t bırakılacağını 
yazmıştır. Almanyaya gidecek diğer 
Fransız ameI~i mukabilinde b.iç bir esir 
aerbest bırakılm1yacaktır. Laval ise, Al
manyaya gidecek her amele için bir 
Fran!llZ esirinin serheat bırakılacağını 
mutlak şekilde söylemiş bulunuyor. 

Bir rivayete göre Fransadaki mah
kumlar da Almanyada iılemek şartiyle 
serbest bırakılacaklardır. 

Stokholm haberlerine göre Almanya
da işçi ihtiyacı şiddetle hWedilmekte ve 
Almanyanın en az 600,000 yabancı iş
çiye muhtaç olduğu görülmektedir. Fa
kat dışarıdan gelecek i§çilerin randıma
nı, üzerinde durulacak bir meseledir. 

Fransız donanması 
---*·--- , ... 

lskenderi-
yedeki lilo 
ne olacak? 

-*-
Vi$i hülıiimeti IJu filosu· 
nu galiba İngilizlerden 

geri istiyor .. 
Madrit, 11 (AA) - Ariba gazetesi 

Lavalin Amerikan maslfilıatgüzarı ile 
görüştüğünü , İske<leriye limanındaki 
Fransız filosunun görüşmenin mevzuu
nu teşkil ettiğini yazmaktadır. 

tNG!LTERE - V!Şt 
MüNASEBETLER1 

Vişi, 11 (A.A) - Ofi: Rommelin ileri 
harekatı münasebetiyle t skenderiyede 
bulunan Fransız filosunun durumu 
Fransayı en ziyade düşündüren bir me
seledir. İngilizlerin Deltaya çekilmesi 
ihtimali üzerine bu mesele VŞ ile !n
gilterenin münasebetlerini daha nazik 
bir safhaya sokabilecektir. 

tskenderiyedeki Fransız filosu silih
larından tecrit edilmiş olmakla beraber, 
evvelce olduğu gibi Fransız donanması
nın ayrılmaz bir cüzüdür. Mütareke şart· 
lan gay~t sarihtir. Bu şartlara göre 
Fransız kara kuvvetlerine yükletilen 
şartlar deniz kuvvetleri hakkında kon
mamıştır 1940 dan beri her hangi bir 
Fransız harp gemisi Alman veya İtal
yanlara verilmiş değildir. !stik:balde de 
böyle bir hareket yapılacağını gösteren 
bir vaziyet yoktur. 

Bu mesele Vi§i mahfilleriOO.e endişe 
uyandırmaktadır. Ve ortada bir huzur
luk vardır. Fransa mütalbsım şimdiden 
belirtmiştir. Bu reddi kabil olmıyan hu
~ esaslara istinat etmektedir. 

--~--..,_..,._.a------

Almanıarın İngiltere-ye 
yaptıfdarı son hava 

hücumu. .. 
Berlin, 11 (AA) - Askeri mahfiller

den bildirildiğine göre batı cephesinde 
uçaklarımız İngiliz sularında silahlı bir 
keşif hareketi yapmışlardır. Başka bir 
teşkil İngilterenin doğu sahillerinde bir 
şehri bombalamış, üçüncü bir hava teş
kili de bir hava meydanma hücum et
miş, yerdeki tayyareleri mitralyöz ate
şiyle yakmıştır. 

Londra, 11 (A.A) - Hava tebliği: 
Geceleyin yalnız bir düşman tayyare

si İngilterenin cenup sahiline bombalar 
atmıştır. A:L. hasar vardır. İnsan kayıbı 
vardır. 

-------------Vifide nazırlar 
meclisi toplandı .. 
Vişi, 11 (AA) - Nazırlar meclisi 

dün sabah toplanmıştır. Hükümet reisi 
siyasi vaziyeti ve bilhassa Pariste işgal 
makamlariyle yaptığı müzakereleri an
latmıştır. 

Alman)Ja • Jtalya ara· 
sında pal'a ve fiyat 
istilırarı işi •• 
Berlin, 11 (A.A) - İtalya dış ticaret 

nazırı B. Rikardinin ziyareti ve Alman 
ricaliyle konuşmaları hakkında şunlar 
tebliğ edilmiştir: 

B. Rikardi ile Alman nazırı Funk 
arasında dostça fikir teatisi Almanya ve 
İtalyayı alakadar eden ik:t:sadi mesele
lerde bir kerre daha görüş birliğine 
varmıştır. İki nazır bilhassa para ve fi
yat istikrarını ve mihver devletleriyle 
bütün Avrupanın iş ve iktisadi faaliyet
lerinin emniyeti bakımından esas unsur 
olarak müşahede etmişlerdir. Her iki 
devlet kendi aralarında ve diğer dev
letlerle olan iktisadi münasebetlerinde 
bu esas gerek e,şya, gerek tediyeler hak
kında muhafaza edeceklerdir. 

~-~--ta--,--~~ 

AMERİKALILAR 
1! eni bir tip 
bomba yaptılar •• 
Vaşington, 11 (A.A) - Amerika as-

kerleri yeni bir tip bombaların talimine 
başlamıştır. Bu bombalar en umulmadık 
yerlere yerleştirilmekte ve küçük bir 
temas ile patlamaktadır. 

BUGUN 
3 ŞAHESER FILlM 

BiRDEN 
J ·ALLAH iN CENNE'J'İ 

Musiki - S. Kaynak • M. Sabahattin 
Yaratanlar 

Münir Nurettin • Feriha Tevfik - Hazım - Muammer· Halide Pişkin 
2·LOREL ve HARDİ 

Haydutlat arasında 
Türkı;c sözlü 

J·BİRLEŞEN ÇÖNÜLLER 
Tabii renkli 

.lanette Mc Donald • Helson Eddi 
Diklrnt: Haftanın her gününde Bk seanslarda salon 20 kuruştur. 

SEAı.'ıl5LAR 
Allahın Cenneti § Lorel Rardi : Birleşen Gönüller 
3.50 • 9,15 ~ 2.30 - '1.40 :; 5,50 

Cumartesi ve Pazar 12.40 ta başlar 

l!ENJ ASIR -12 TEMMUZ PAZAR 

UZAK DOGU HARPLERi Yine sulh sözleri! 
* *·~~-

Ç i 11 l ile r bir Almanya 
şehir daha sulh mu tek

aldılar lif etmiş?.. l . 

Istanbuldaki son yangın 

çıkta kalan "500,, va 
tandaş yerleştirildi -*-JAPON UÇAKLARI PORT 

MORESBIYE SALDIRDI 
-*-Melburn, 11 (AA) - Avustralya teb-

liğine göre avcılar himayesinde 21 japon 
savaş tayyaresi Port Morezbiye hücum 
etmiştir. lki japon tayyaresi dilşürül
müştür. 

ÇtN - JAPON BOOUŞMASI 

Çung King, 11 (A.A) -Askeri mah
fillerin bildirdiklerine göre Çin kuvvet
leri N ~angtan başka Puyang şehrini 
de ele geçirmişlerdir. Amerikan tayya
releri bir hava harbinde beş uçağı mu
hakkak ve 3 uçağı da muhtemel olarak 
düŞürmii§tür. 
Beş gün içinde Amerikan tayyareleri 

35 düşman uçağı düşürmüştür. 
Çuıig Kiıı.g, 11 (A.A) - Çin askeri 

mahfillerinde söylendiğine göre Çin 
kuvvetleri Pestekoya şiddetle hücum 
etmşlerdir. Çin ve Amerikan tayyarele.. 
ri askr taşıyan bir gemiyi tahrip etıniş
lex ve üslerine kayıpsız olarak dönmüş
lerdir. 

JAPONLARA GöRE 

Tokyo, 11 (AA) - Tiye.nçinden 
bildirildiğine göre Japon kuvvetleri 
Hopetide Hangong ve KU1ua arasındaki 
şimendiferi tahrip etmek üzere pusu ku
ran b'eı bin Çin ukerini dağıtmış ve 69 
Çinliyi öldünnürtür. Japonlar ıimcli s .. 
ang - Nang - Si istikametinde ilerlemek
tedirler. 

----~~.ww----~ 

RUSYA MUHAREBELERi 
---*---

Vorone jde Rus· 
ların durumu 
pek nazikleşti 

-*-
ı milyon insan dövüıü· 
yol', Almanlar Mosfıova 

demiryolunu lıestiler 

-*-Angl.o Salısonlar zafel'• 
den evvel siltihı elden 
bıralımıyacalılar .. 

Radyo gazetesinden: Dün gece lngi
liz radyosu Nevyorktan aldığı bir haber
le Hitlerin sulh istediğini bHdirmi§ ve 
demi§tir ki: 

c _:: Hitlerin ne için sulh istediğini 
izah etmek çok kolaydır; Hitler lngil
tere ve Amerika ile sulh yaparak bütün 
kuvvetiyle Rusları ezmek ve ondan aon
ra tekrar lngiltereye ve Amerikaya aal
dırmak; yahut Rusya ile su1h yaparak 
Anglosaksonları ezmek ve eonra Ruqa
ya saldırmak isôyor. Çünlr.ü Hitler. İn
giltere ve Amerikanın kendisini mutlak 
bir hezimete uğaratacaklannı anlanll§'" 
tır.> 

Diğer taraftan Nevyork radyosu da 
ounlan eöylemiştir: 

c - Amerikanın elinden ailihım h~ 
takm8Sl, ancak müttefikler tarafından 
nihai zaferin kazanılmaamdan 90nra ola
caktır. Amerikan harp makinesi yeni ~ 
lemeğe başlam.ı§tır. Bu makine, 1943 
JUında Almanya için ölüm ve fe.lAket 
Açacak bir cehennem maklnesi haline 
celecektir. > 

Nevyork radyosu neticede bu fela
ketten korunmaaı için Almanyanın ev
YelA Hitleri ve arkada§lartnı başından 
atması lazım olduğunu aöylemİ§tir. -------·llNW---Makineve 'T erilirken 

lsnıet Paşa . 
KIZ ENSTiTOSONON 1941 • 
1942 DERS SERG İSi BAYAN 

lNöNO TARAFINDAN 
AÇILMIŞTIR 

Ankara, 11 (A.A) - İsmet paşa Kız 
enstitüsü ile Kız meslek öğretmen oku
lunun 1941/1942 ders sergisi dün Sayın 
Bn. İnönü tarafından açılmıştır. Açılma 
töreninde Milli Müdafaa Vekili General 
Ali R.i.z.a A.rtunkal, Maarif Vekili Hasan 

Moskova, 11 (AA) - Don nehrinin Ali Yücel Vekfiletler erkam ve bir çok 
orta kesiminde haşlamış olan muharebe- davetliler bulunmuştur. 

ler nazik bir safhaya girmiştir. Alman B MUSso··ıNINiN TEFTl'Şl 
piyadesinin ilerleyişi Doneçin cenuo • L 
batısından İzyuınun 100 kilometre doğu- Sto~olm, 11 <.~) - &m~~- alı-
suna kadar genişlemiştir. Almanlar iki nan_ hır h<ı:bere gore M. Mussol:zı:ı ş~ 
yerde Don için muharebe verecek ka- Afri.kı:daki İtalyan kuvvetlennı teftiş 

d::vv~:;:~~~~~AN LAVAL AMERiKA MASL4HAT· 
GEÇİLDİ GOZARINı KABUL ETTi 
Moskova, 11 (AA) - Royterin 

susi muhabiri bildiriyor: 
hu- V:işi, ll (AA) - Laval Amerika Bir-

Voronejde Rusların durumu pek güç
leşmiştir. Muharebelerin şiddeti ne ge
ce Ve ne de gündüz şiddetini kaybetme
miştir. Alman dördüncü zırhlı ordusu
nun büyük bir kısmı balen Don nehri
nin batısında saplanmış bulunmaktadır. 
Almanlar iki noktadan nehri geçmişler
dir. Bütün geçitler Rus topçu ve uçak
larının şiddetli ateşi altındadır. Alınan

lar henüz bir köprü başı kuramamıştır. 
Ruslann baslosı iki yandan görülmekte
dir. Ahnanlara acele takviyeler gelmek
tedir. 

1 MİLYON İNSAN DÖVÜŞÜYOR 

Moskova, 11 (A.A) - Royterin· hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Voronejle Rostof arasında · 250 kilo
metrelik bir sahada hemen hemen bir 
milyon insan dövüşmektedir. Her ne 
kadar Fon Klaykın ana kuvvetleri hfilA 
nehrin batısında ise de, Almanlar bir 
meydan muharebesi verebilecek kuv
veti doğu sahiline nakledebifınişlerdir .. 

MOSKOVA DEMİRYOLU KESİLDİ 

Bazı Sovyet müdafaa hatlarına mlln
ferit girmeler olmuştur; fakat Alınanlar 
bu cepleri esaslı surette genişletmeğe 
muvaffak olamamışlardır. Bununla be
raber Almanların Moskova demiryolu
nu kesmelerine mfuıi olunamamıştır. -----w·-----

JSPAHYADA 
5 saat süren IJüyüJı 
bir yangın .. 
Madrid, 11 (A.A) - Karbona şehrin

de büyük bir yangın çıkmış, ateş sivil 
hastaneye ve postahaneye sirayet etmiş 
ve ancak beş saatlik bir gayretten son
ra söndürülmüştür. Zarar ve zjyan bü
yüktür. 

a~-?:;r.r..r. · . ..,. .. ~--~=~·~""il!:"~"~ R 
§ ispanyaiıa lıraııiıii. · ı 
1 yeniden l:urulacağı ~ 
ti söyleniyor.. B 
§ Berı:ı, 1~ (AA) - Berlin siyasi~ 
g mahf ıllerınde lspanyada kralJığın § 
~ yeniden kurulacağı haberi dolaşı- § 
~ yor. Bas]er Nahrihten gazetesinin§ 
S Berlin muhabirinin elde ettiği ma- ~ 
§ hlmata göre krallık namzedi Don h 
S 1 uan dö Burbondur.. 8 • . :ır....-_,.,....._....,.....,.....,........,....c~~..r...r.r..rJ"'...0"'..,1"....o-.A.e:N 

leşik devletlerinin V:işi maslahatgüzarı 
M. Pinkney Tucku bu sabah kabul et.. 
ıniştir. 

MORESBI LIMANININ MODA· 
FAASINA AMERiKAN KITA· 
LARI DA IST1RAK ETtnlŞ 
Vaşington, 11 (A.A) - Harbiye na

zırlığı Amerikan k.ıtalarının Yeni Gine
de Moresby limanuun müdafaasına işti
rak ettiklerini bildirmektedir. 

BULGAR MALiYE NAZiRi 
• BERLINDEN DÖNDÜ 

Sofya, 11 (A.A) - Bulgar maliye na
zın B. Bojulof Berlinde Alman maliye 
nazırı V on Krosnig ile ehemmiyetli gö
ril§ınelerde bulunduktan sonra bugün 
Sofyaya dönmüştür. Kral Boris bu sa
bah M. Bojulofu kabul etmiş ve kendisi 
ile uzun müddet görüşm~tür. 

MISIRDA VAZIYET 
Kahire, 11 (A.A) - Dün Elalemey

nin batısında yapılan 8 kilometrelik iler
leyiş esnasında ttalyanlardan bir ma
dar esir alıl1ID.l§tır. Çok dar olan bu şi
ınal cephede muharebe pek şiddetli ol
ınuştur. Ueri hareketini yapan ve arala
rında cenup Afrikalı kıtalar da bulunan 
tngiliz piyade kuvvetleri tanklann hi
ınayesinde hareket etmişlerdir. &mme
lin ilerlemeğe çahştığı cenup bölg-esinde 
ise mllharebe tamamen seyyal bir mahi
yettedir. 

Londra, 11 (AA) - Londranın sa
ıahiyetli kaynaklarından bildirildiğine 
göre Mısırdaki yeni hareketlerde ilk ta
arruzu General Ohinlek yapm.l§tır d~
ınanın cenuptaki taarruzu bir az sonra 
olmuş gibidir her halde bu ilti taraflı ta
arruzların biribiriyle ilgisi olmadığı zan
nediliyor. 

RUSYADA VAZIYET 
Moskova, 11 (AA) - Royter bundan 

on beş gün önce Kurskta başlıyan büyük 
taarruz ki bunu bir az sonra Kiyeuog
rad ve Vlcamskda himaye hücumları ta
kip etmişti. Şimdi hemen hemen devamlı 
320 kilometrelik uzun bir ~pheye ya
yılmıştır. Rossosu el geçiren Almanlar 
şeıbrin cenubundan ilerlemektedir. Şlın
diki büyük taarruzda Almanlar insanca 
ve malzemece ağır kayıplara uğramışlar
sa da kazançlrı pek büyük olm~tur. 
Vaziyetin çok vahim olduğu Moskovada 
açıkça kabul edilmektedir. Millet her 
zamandan ziyade büyük fedalıf rlık1arda 
bulunmağa azmetmişti . 

Kabalı lıızartırlıen yangını çılıardığı anlcqd 
fıadın ha1ı1ıında ta1ıi1Jat yapılıyor .. 

lstanbul, 11 (Yeni Asır) - Küçük pa
zardaki yan.gının talaş üstünde Kabak 
lazartan Cemile adındaki kadının ted
bJrsizliği yüzünden çıktığı kat'i olarak 
te6bit edilmiştir. Cemile hakkında ka-

nunt takibata geçilmiştir. Bu yangın 

ziinden açıkta kalan 500 vatandaş m 

telif mahallere yerleştirilmiştir. İaşe 

rini kw1 ay temin etmektedir. 

Tek tip ayakkabı imali • • 
ışı 

lstanhul, 11 (Yeni Asır) - 'l'ek tip ayakkabı lınali hakkında iktisat vekM 
tiyle temas eylemek üzere kunduracılardan mürekkep bir heyet yarın (bu ·· 
Ankara.ya gidecektir. 

B. 'J'EVFİK RVŞ'J'V 
'J'EKACl'J' OLUYOR 

-*-
:Ankara, 11 (Yeni Asır) -Eski Lond

ra büyük elçimiz B. Tevfik Rüştü Ara · 
am talebi üzerine tekaütlük muamelesi 
yapılmaktadır. 

~~~~•N~~nN~----~ 

YENİ FRANSIZ 
SEFİRİ ANKARADA 
Ankara, 11 (Yeni Asır) - Yeni 

Fransız büyük elçisi B. Berjeri bu sa· 
bah (Dün sabah) şehrimize geldi. Öğ
leyin hariciye vekrueti umumi katibi 
Numan Menemencioğlunu ziyaret ey
ledi .. 

~-~~.aoww~--

SOVY ETLERE GÖRE 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

cumlan püsküı-tmüş ve düşmana 300 
den fazla ölü verdirerek binlerce mayn 
ele ge<;irmiştir. Diğer bir kesimde ehem
miyetli bir gar bir kaç defa elden ele 
geçmiştir. Almanlar bu keslınde bir gün 
içinde 600 ölü vermişlerdir. 

ROSOŞTA 

Rosoş dolaylarında iki gün arasız sü
ren savaştan sonra kuvvetlerimiz müda
faaya daha elveri:şli mevzilere çekilmiş
lerdir. Almanlar burada cepheye muaz
Eam. kuvvetler sürmüşlerdir. Burada 9 
temmuzda düşmanın 55 tank ve 230 
kamyonu tahrip edilmiş veya hasara uğ
ratılını~ır. 

DENİZDE 

Düşmanın bir ganbotu batırılmış, bir 
torpido muhribiyle iki ganbot ve ild 
hücumbotu hasara uğratılmıştır. 

Moskova, 11 (A.A) - Royter ajansı
rım hususi muhabiri bildiriyor : Von 
Bock ordusunun öncüleri Rosoş şehrine 
girmiştir. Kızılordu da yeni müdafaa 
mevzilerine çekilmiştir. Ruslar intizam
la çekiliyorlar. Rosoş bölgesindeki mu
harebeler bilhassa şiddetli olmaktadır .. 
Rus kıtalan doğuya doğru ilerlemeğe 
çalı~an Almanlara karşı çok güç şartlar 
içinde mukavemet ediyorlar. Bu b ölge
deki Alman taarruzu ancak bir kaç gün 
evvel başlamıştır. Almanlar şiddetli Rw; 
mukavemetiyle karşılaşınca ehemmi
yetli Sovyet müstahem hattını iki yan
dan a~ışlar ve gerilerini tehdit etmek 
5Ul'etiyle Rusları ricat etmek zorunda 
bıra1onışlarcbr. Almanlar Rus müdafaa
larının çok derinliklerine dalarak Roso
şa girmeğe başlamışlardır. 

VORONEJDE 

Voronej cephesinde Almanlar Don 
nehrinin doğu sahiline geçmeğe muvaf
fak olmuşlardır. Kronese varmak için 
bütün gayretlerini sarlediyorlar. Bu
n.Unla beraber dördüncü Alman ordusu
nun en büyük kısmı nehre saplanmış 
duruyor. Sovyet hava kuvvetleri Al
manlann kurdukları köprüleri mütema
diyen tahrip etmekte ve Alman piyade 
ve tank topluluklarını bombalamakta
dır. 

MİSLİ GÖRÜLMEMİ$ 
MUHAREBELER 

Londra, 11 (A.A) - Orel - Voronej
Litişang ve Taganrogdan 200 kilometre 
şimalde bir nokta arasındaki muazzam 
dörtgende şimdiye kadar misli işitilme· 
miş şiddette savaşlar cereyan etmekte
dir. Rososun Ruslar tarafından tahliye 
edildiği v~ Kasaparovsk çevresiyle Liti
şang istikametinde Almanların hücum-:ı 
bildirilmiştir. Mareşal Fon Bock'un bu 
suretle cepheyi büyük ölçüde genişletti
ği anlaşılmaktadır. 

Evvelce h'Ucum cephesinin cenup ucu 
İzyum ve Kulyanskta bulunuyordu. 

SOKAK MUHAREBELERİ 

Moskova, 11 (A.A) - Royterin husu
si muhab:ri bildiriyor : 

Cepheden alınan son haberlere göre, 
Voronejin 175 kilometre cenubunda bir 
şehirde sokak muharebeleri olmaktadı;. 

Son 48 saat içinde Voroneje karşı ya
pılan taarruzlar bir kat daha ııiddetlen
miştir. 

Gelen diğer haberlere göre Alınan 
tank ve piyadesi iki noktadan Don neh· 
rini geçmişlerdir. Ruslar buralarını 
ağır surette bombarclnnan etmektecfü .. 

iS'J'ANBVL VALİSİ 
DÖHÖYOR-

-*-
Ankara, 11 (Yeni Asır) - Merh 

Refik Saydamın cenazesiyle şe · · 
gelen İstanbul valisi Lütfü Kırdar yar 
(Bugün) İstanbuJa dönecektir. 

~----·~---AMASYADA 
BİNA YAZIMI .. 
Ankara, 11 (Yeni Asır) Amas 

merkez kazasiyle 14 köyünde bina ya 
mı sona ermiştir. 

-~~--Mı!'W--Mıl'W'~~~~ 

2' V R K 
Vatandaşlığına 1ıa1Jul 
Ankara, 11 (Yeni Asır) - Göçme 

olarak veya iltica suretiyle yurdumu 
gelen 598 kişi vatandaşlığımıza alındıla 

~---~fi~~--

ALMANLAR 
Belçifıada yeni tedbir 
ıer alıyorlar .. 
Londra, 11 (AA) - Serbest Belçik 

hükürneti mahafilin:n bildirdiğine gfü 
Almanlar Belçikada müdafaa bölgeler 
ni genişlebnişlerdir. Bu bölgelerde s 
yahat bir çok takyidata tilbi tutulmu 
tur. Buralardaki halk ikametgahla 
dan beş kilometre uzağa gidemiyece 
lerdir. 

-~~,---~--~ 
Rus denizalt arı Jsve 

gemilerine hücum 
etmemiı .. 

Moskova, 1 1 ( A.A) - Tas ajans 
Rus denizaltı1annın İsveçlilere ait iki va 
puru torpillediği hakkındaki haberle 
tekzip etmiştir. Rus denizaltılarının hi4 

ma~li İsveç kafilelerine karşı da hi 
bir taarruzda bulunmadığı tekzi 
ilave edilmiştir. ---- -·---
Almanlara göre 
uçafı lıayıpları 
Berlin, 11 (A.A) - 27 Haziranla 

Temmuz arasında İngiliz hava kuvve 
leri 223 uçak kaybetmişlerdir. B unlar1 
27 si Alman harp gemileri tarafından dil 
şürülmüştür. Aynı müddet zarfında İn 
giltereye karşı mücadelede yalnız 
uçak kaybettik. 

~---Mıl'W---,---
MA RESA L FEVZi ÇAKMAK 

BAŞVEKALETTE 
(Baştnrab 1 inci Sahüede) 

oğlu bugün öğleden evvel başvekalet 
makamında · tebrikleri kabul etmiştir. 
Şehrin yüksek mahafiline mensup bütün 
güzideler genç başvekili hararetle tebrik 
etmişler ve kendisine muvaffakıyet te
menni eylemişlerdir. 

DOKTOR BEHÇET UZ 
ANKARA DA 

Ankara, 11 (Yeci Asır) - Yeni ti
caret vekili Denizli mebusu doktor Beh• 
çet Uz bugün (dün) saat 15 .4'5 te tren
le 1zmirden gelmiş, istasyonda sıhhat 
ve içtimai muavenet vekili doktor Hu
lusi Alataş, iktisat vekili Sırrı Day, 
mebus arkadaşları ve ticaret vekaleti er
k8.nı tarafından karşılanmıştır. 

Almanlar da Rusların bu hareketlerine 
meydan vermemek için mühim hava bir
liklerini bu dolaylara tah~;t etmi~lerdir. 

RUS M:tLLET! 
FEDAKARLICA HAZm 

Moskova,ll(A.A)-15 gün evvel Kursk
ta başlıyan ve bir az sonra Bielgrod ve 
Volokolamsk desteklenmek hiicurn-
1ariy1e takip edilen büyük taarruz şimdi 
hemen hemen 500 kilometre genişliğinde 
bir Cephe üzerinde uzanmış bulunmak
tadır. Almanların şimdiki taarruzla elde 
ettikleri kazançlar planlarında geç kal
mış ve İnsan ve malzeme bakımından 
olagan üstü kayıplara uğramış bulun
malarına rağmen çok büyüktür. Mosko
vada durumun çok vahim olduğu açık
ça tasdik ve milletin şimdiye kadar 
görülmemiş nisbette fedakarlıklar yap
mağa hazır bulunduğu da kabul edil~ 
mektedir. 


