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l Almanlara göre 

aarruzce 
nu:ba doğr 
bü ütü'ldü 
Alman motörlüleri 
Rusların içine de
rinlemesine girdi 

-*-Motörlü vasıtalar Rusya içinde ilerliyor Piyade cebri yürüyiifle 
~~~~~~~-~----

Eknıek 
Davası 

___ * __ _ 
lstllıbalin emniyeti için 
salim bir lıarara bağ· 
ıanmalı zorundadır .. 

HAKKI OCAKOOLU 

İaşe işlerinin yolunda gibnediği key
fiyeti artık gizlenmesi mümkün olmıyan 
bir hakikat halindedir. Başta mesul dev· 
let adamlarımız olmak üzere bütün va
tandaşlar bu vaziyetten muztariptirler. 
Yeni hükümetin her şeyden önce hu me
sele üzerinde bütün kuvvetiyle duraca· 
fı şüphesizdir. İaşe işlerinin yolunda 
gitmemesinin bir çok sebepleri vardır .. 
Fakat bu sebepler arasında göze çarpan 
en mühim nokta 'istihsal maddeleri ara· 
ınndaki fiyat müvazenesizliğidir.. Fırsat 

tlüştülı:çe bu mevzua bir kaç defalar. te
mas etmiştik. 

Tahmin ediyoruz ki bu mesele devlet 
adamlarımızı da hayli zamanlar meşgul 
eylemiştir. Fakat nedense cesurane bir 
karara varmak mümkün olmamıştır. 

Tilrkiyede iaşe maddeleri muhtelif şe· 
lıilde tahdidata tabidir. Ekmek vesikaya 
lıııığlanmıştır. Buğday ve arpalar müs· 
tahsilden muayyen bir fiyatla devletçe 
&atın alınmaktadır. Diğer bir kısım iaşe 
maddelerine fiyat tayin edilmiş, fakat 
bunlar vesilaı ile tevzi usulüne tibi tu
tulmamıştır. tl"çüncü bir kısım iaşe mad
i1eleri de tamamen serbesttir. Hükümet 
ne fiyatına ve ne de satışına kanşma
maktadır. Halbuki hayat pah3lılığını bir 
itli! halinde miltalfta etmek lilzım gelir
le bu aynlıklar işin salim bir yol üze
rinde Yiirümesine engel teşkil eder. 

Bi,..; göre hiikümet eğer hayat pahalı
Lğuu artırmak istemiyorsa mevzii ve 
Yanm teskililtla uğraşmaktan vaz geç· 

' . kuv Dıelidir. Tilrklyeye şilmil genış ve • 
'Vetli bir teşkililt vücuda getirmeli, bfi
tün iaşe maddelerine el koymalı, bunla· 
rı vatandaşlara adilane ve makul fiyat
larla tevzi etmek çarelerine bas vurma· 
hclır. Bu. dile kolay gelen bir iştir. U
lin tatbikat sahasında bir çok zorlukla· 
ra carpması mukadderdir. 

Bütün Türkiyeye samil bir teşkil&! 

SOVYETLERE GÖRE 
---*·---

Voroneide 
vaziyet.ha-

• 

la gergin 
---*·---

Gediklerin kapatıl-
masına çalışılıyor 

-*-
Ru.slar cenupta bazı ke· 
simlerde çekildiler. Ka
ıeninde bir muvaf fakı· 

yet lıazandılar .. 
Moskova, 14 (A.A) - Öğle üzeri n1>ş

rolunan Sovyet tebliği : Kıtal.anınız 13 
temmuz gecesi Voronej ve Babuı;arm 
cıenub..nda ~ddetU muharebelere l;ıtl
rak etm~lerdir. 
Diğer kesimlerde ehemmiyetli hiç bir 

değişiklik yoktur. 
Moskova. 14 (A.A) - Gece yansı 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

HOR FRANSıZLAR 
---*·---

Amerikanın şükran· 
larına hak kazandı 

Rus lııtaıarını talıip edi· 
yor ve ric:at yollarını 

kesiyor .. 

AVUSTRALYA VE HARP 
Avustralyalılar 

müclafaa halinde 
kalmak istemiyor 

HAVA HOCUMLARI 
* 

ALMAN TEDBiRi 

Jana kurulamaz. Bunu yapmak müm· 
kUn göriilemediğine göre muayyen bau 
ınnınan himaye edici tedbirler almak 
ve meselenin iist tarafını iktisadi sartla· 
rın tabii icaplarına terkeylemek lilzım· 
dır. Bugün ekmek meselesini ele alalım. 
Bükümet ciftçiden arpanın kilosunu 11, 
buğdayın kilosunu ıa.5 kuruştan muba· 
:vaa etmek karanndadır. Bu karar kı•· 
tnen de tatbik edilebilmekte ve halka 
vesika ile ucuz ekmek tevzi olunmakta 
dır. İşin harici manzarası budur. Lllkin 
meseleyi biraz tamik edecek olursak bu 

Rus ordularının ikiye 
· böltınınesi tehlikesi 

Bursa, 14 (A.A) - Askeri lise son sı
nıf talebesine bugiln diplomalan veril
miştir. Taren esnasında Atatürk Abide
sine çelenk konm\l§tur. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Mi1ıver ieti!ıi.mıdatı kunulduğu umulan M.....-da Nil boııu..a..,. bit ııörünü.f 

Radyo gazetesine göre gelen haber: 
ler. doğu cephesinin cenup kesimindeki 
büyük muharebelerin geceli gündüzlü 
devam ettiğini bildirmektedir. Harkof -
Kurak arasında yüzlerce kilometre derin
liğinde ilerliyen Almanlar, biri cenuba 
ve diğeri Don nehrine doğru iki iııtika
mete tcveceüh etmiı bulunuyorlar. Al
manların Doneç nehrindeki Rwı kuV"et
lerinin müdafaa ve müdahalesine mey
dan bırak.mamalı: için acele ettikleri an· 
laıılıyor. 

Alınanların Doneç nehri doğusunda 
ilerlemekte oldukları Ruslarca da kabul 
edilmektedir. Buradaki Rus kuvvetleri
nin gayet nazik bir durumda oldukları 
kabıil olunabilir. 

Sovyetler bir kuşatma çenberinden 
kurtulmak için kuvvetlerini cenup doğu 
latikametine doğru çekmektedirler. Al
manlar da bu çekihneyi geçiktirmek için 
Stalingrad üzerine ve Taganru&t• ıaz .. 
yik yapmaktadırlar. 

Daha time.ide büyük birliklerle ve 
tanlı: teıkillerile takviye edil.mit diier 
bir Alman ltuvvtl de Voronej civannda 

CSonu Sahife 1, Slltua ı. ele). 

var 

SON DAKiKA 
••••••••••• 

Türk tarafsızlığı ve 
Amerikalılar 

Mezunlar bugün (Dün) Ankaraya ha
reket edeceklerdir. 

Defterdarımız 

* MALiYE VEKALETiNCE 
TAKDiR EDiLDi 

-*-l:z:mir defterdan B. Mümtaz Tarhanm 
lzmir milli emlalt itlerinin taafiyeainde --*- aarfettiği mesai mWıbet neticeler vermlf 

N k, 14 (AA) _ Nevyork Tay- ve elde ~~en bafUl '?,~Ye .:"ek81etl_nce 
. evyor . • de teşeJclı:ure fl'YBD gorulrnUf, keyfiyet 

ırus gazetesi yazıyor • ı. •• t •• L k bul dün maliye velt&letinden kenditine bil-
Türkiye daha harp ~"en a dirilmiftir. 

ettiği siyaseti inhirafsız. ol~ak muhafaza Mümtaz T arharun vazifeye başladığı 
etmektedir ve bu harbın hüyilk feWtet.- gündenberi yalnız milli em]Alc it]erinde 
!erinden hariç ka~ '?""~undadır. değil. bütün maliye dairelerinde ııay-

Geçen cihan harb'?~ '.ştir~ eden ~ retli ve isabetli çalııımalan çok müebet 
!etler arasında arazısının k:Uçillmesıne neticeler venniıtir. 
rsğmen fevkalAde kuvvetlenen yeg~e Maliye vekal.etinin bu çolı: yerinde 
hilküınet Türkiye olduğu halde kendisi- olan takdirini. memnuniyetle kaydeder-
nin bitaraf kalınası dlltkate dejer. iten değerli ve enerjik maliyecimize de-

.,,,. -· vam eden meaaitinde daha büyük bllf8-
.,, efe ô ccc=ec ne~ ,U.r temenni ederiz. 

f Mısırda durum j 
lngı izler· 
ilerlemeğe 
alışıvor 

VIŞININ HARP FiLOSU 
lskenderiyeden 

kaldırılıp Amerika
ya mı götürülecek? 

AMERiKA HARiCiYESi 
DEMEÇTE BULUNAr.AK 

Vaşington, 14 (A.A) - Royetrin gü• 
venilir bir kaynaktan bildirdiğine göre 
Hariciye nazırlığuun İskenderiyedeki 
FranslZ harp gemileri hakkında bir de
meçine yakında intizar edilmektedir. 

Salahiyetli mahfiller, Fransız filosu
nun Amerika himayesi altında bir Ame
rikan limanına ve yahut Martinik ada.<ı
ua nakli hakkındaki haberleri tefsir et
memektedirler. 

• 



' 

SAHIFE2 
"t:: 

YENIASIR Jş rernmuz Çaşamba 
Günün meseleleri 
•••••••••••••• 

Askerliğin değeri ş UİR HABERLERİ: Ekmek 
Dii.v 81 • 

2'~rlı geleneğine sadılı lı alalım- Göz bebeğ!miz 
gibi sevip yetiştirdiğimiz çoculıfar arasından en 
lôyılıını, en zelıisini ordu lıadrosuna verelim ... 

Şehrimize aı·ı. a 
ve buw·day 

Talebe alınacak .. 1 eylül 1942 de baş
lıyacak olan yeni ders devresi için as
keri liselerin her üç sınıfına da talebe 
alınacak .. 
Olgunluğunu vermiş olan lise me

zunları arasından Harp okuluna talebe 
alınacak.. 

Bir sUrü eksiltme ilfinları arasına sıkı
şan 'bu kutsal davetler k8l'§lsında biraz 
düşünsek yeridir. Tarihin çetin imtihan 
günleri gelip catınca, siyasi rej:min şc
ldl ve m!lhiyeti ne olursa olsun, büyük 
savas meydanlarında millet kaderi dal
ma büvUk komutanların elinde kalıyor .. 
Bir millet. makus talihini yencb:lecek 
kudrette büyük evlat yetiştirebilmiş i.::e 
hadiselere hı\kim olabiliyor. Yoksa, mil
yonlarca metre küp toprak kazıp tonlar
la beton dökmilş olmak. genis sahaları 
lağımlamış bulunmak .. Uluslar arası bo
ğu~ad::ı zaferi sağlamıya yetmiyor .. 

Milli lrnbiliyet1erin sentezi olan yük
sek komutan yetiştirmek, her düşünce
nin başında gelmek gerek... Büyük sa
vas birJiklerine komutan seçerken. mil
letin c;eref:, istiklali, istikbali, bir keli
me ile hayatı bahiS mevzuu olduğunu 
unutmamak gerek .. Bu secim, en seçkin 
evHitlanmız arasında yapılırsa o kadar 
hayırlı olur .. 

Onun için eski Türk geleneğine sadık 
kalalım... Göz bebeğimiz gfbi sevip ye
tiştirdiğimiz cocuklanmız arasından ~n 
1Ay1ğını, en zekisini ordu kadrosuna ve
relim. Miııt hayatın her şubesine çal17 
kanlığı, fedakarlığı, seciyesi, ahlAkı, ira
C:lesi ile örnek olabilecek en seçkin ev
latlarımızı orduya armağan edelim. 

Millt mUcadelenin teğmenleri, yüzba
!Şıları bugiln alaylarımıza, tümenlerirui
t:e kumanda ediyorlar. Bu bahtiyarlığı, 
ne kadar modem olursa olsun, hiç bir 
m::ılzeme ile değişemeyiz .. 

Türkiyenin yüksek millt menfaatleri-

HAVA HÜCUMLARI 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

sarlara sebebiyet vermiştir. 
Hücum eden tayyarelerden üçü dUşil

rülmüştür. 

ŞİMALİ FRANSAYA AKIN 
Berlin, 14 (AA) - İngiliz bomba tay

yareleri şlınall Fransaya akın ederek bir 
kaç bomba atmışlardır. Asker! tesisler
ce tahribat olmadığı gibi harp sanayüyle 
ilgili hedeflerde de hasar yoktur. İngiliz 
bomba uçaklanna refakat eden avcı tay
yarelerlnden dört Spltfayer Alman mü
Clafaa vasıtalan tarafından diişUrUlmüş
tür. 

ALMAN HÜCUM VE KEŞİFLERİ 

Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği : 
İngilterenin cenup sahillerinde hafif 

savaş uçaklanmız bir devriye gemisini 
batınnı.şlardır. Dün Manş sahillerinde 4 
İngiliz uçay!l düşilrlilmUştür. 

Berlin, 14 (AA) - D. N. B. ajansına 
askeri bir mahfilden bildiriliyor: Alm~n 
savaş uçakları gece İngiliz sularında ve 
kıyılarında silahlı keşif uçuşları yapmış
lardır. Bunlar va7Jfelerini bitirdikten 
sonra üslerine dönmüşlerdir. 

Londra, 14 (A.A) - Hava ve em.niyet 
nazırlığının tebliği : Bu sabah erkendC!1 
düşman uçaklan fngilterenin cenup kı
yılannda uçmuş, bazı yerlere bombalar 
atmıştır. Atılan bombalar bir mikdar 
hasara ve az mikdarda İnsan kayıbına 
sebep olmuştur. 

Londra, 14 (AA) - Hava nezareti
nin bu sabahki tebliği : Gece saatlerinde 
bildirilecek bir sey olmamıştır. 

YAZAN : Hüseyin Sami COŞAR 

ni .korumaktan başka bir kaygısı olau
yan, ömürler~ni •Vazife• ye vermiş olan 
bütün Türklerin a1telerine, çocuklanna 
bırakacakları şeref mirasını düşünüyo-

rum .. 
Milli ananemize dört ·elle sarılalım. 

Her Türk ailesi hiç olmazsa bir komu
tan, bir kunnay ile övünsün .. 

Bir İnönti, bir Sakarya günü, hır 
Dumlupınar günü kaderimizi ellerine 
alacak olanların yetiştirilmesi için dev
let ile, ordu ile elbirliği edelim.. 

Her milletin kendisine göre bir hayat 
Uslubu vardır. Garbin en ileri medeni
yet merhalelerine ulaşırken, ticarette, 
sanayide serveti fethederken manevi 
kalelerimizi müdafaa edebilmen:n bili
cik yolu ordu ile manevi ve maddi bağ
larımızı büsbütün sağlamlaştırmaktadır. 

Kuvvetli ve muntazam devlet, kuv· 
vetli ve kahraman ordu .. Bu iki tem,.J 
sütuna dayanarak ilerliyebiliriz. Ancak 
bu sayede •Yann•a güvenle baknb:liriz. 

* Gazetelerimizin sahifelerini kaplıyan 
mubayaa ilanları arasında •Talebe alı
nacak: ... • başlıklı ilfuı. bilmeyi7, gerek
tiği k::ıdar dikkati çekebildi mi? 

Serveti fethetmeğe muvaffak olmuş 
varlıklı ailelerimiz bu maddi servete 
•Askeri şeref• katmayı düşündüler mi? 

Hiç şüphe yok ki, ticaret ve sanayi 
hayatının her alanı gençlikten büyült 
başarılar bekliyor. İktisadi bünyesi g~ 
lişmem.iş bir memlekette, hiç süphe yok 
ki kuvvetli ve tam manasiyle modern 
bir ordu kurulamaz. 

Fakat her şeyin başı •İstiklAJ. oldu
ğuna göre en kabiliyetli, en zeki, en ça
lışkan evlatlarımızı orduya verelim. As
kerlik öyle yüce bir meslek haline geldi 
ki tarihin huzurunda mahcup düşme
mek için her millet böyle hareket etmt!· 
ğe mecburdur. 

HOR FRANSIZLAR 
<B~ah 1 in ti Sahifede) 

idame etmeğe çalışmıştır. Fakat muha· 
rebe meydanlarında bize büyük yardım
ları dokunan, Afrika müstemlekelerini 
muhafaza eden hür Fransızlar da bizim 
yardım ve sevgimize hale kazanmışlar
dır. 

-r--o---
HARP VAZiYETINE ASKER 

GôZÜYLE BAKIS 
(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

gayet ıiddetli muharebeler vermekte
dir. Almanlar Don nehri doğusunda ge
nit ve derin köprü başıları kurmağa mu
vaffak olmuşlardır. Sovyetler de Al
manlann büyük tank kuvvetlerile cep
heyi yarmağa muvaffak olduklarını ve 
büyük bir tank muharebesinin devam 
etmekte olduğunu bildiriyorlar. 

Bu kesimde Sovyet cephesinin bazı 
yerlerde yarılmıı olmasına göre Alman
lann durumdan faydalanarak Volga ve
ya ıirnal doğu istikametinde yeni iler
lemeler kaydetmeleri beklenebilir. Bu 
tahakkuk ederse Sovyet ordularının ild 
ayn gruba aynlması icap edecek ve bir
birinden yüzlerce kilometre ayrı düıe
cek olan bu iki kuvvetin sevk ve idare
li. ikmal bakımından çok müıkül ola
caktır. 

MIS1RDA 

Mısır cephesinde şimdilik mevzii mu
harebeler devam ediyor. Beklenen bü
yük ölçüdeki muharebeler henüz baıla
mamıştır. 

e~ tir;Jivor 
---ıır-·---

Dağıtma IJlrlilılerl uası· 
ta.siyle pirinç tevziatı 

başladı-
Dün Torbalı, Menemen ve Tire kaza

larından şehrimize 7 vagon buğday ve 
erpa getirilmiştir. Dikilide de hmire ge
tırilmek üzere 16 ton buğday ve arpa 
yüklenmiştir. 
Yakın günlerde Tire ve Bayındırdan 

şehrimize mühim mikdarda buğday ve 
arpa getirilmesine intizar edilmektedir. 
PİRİNÇ DAÖITIMI 
Dağıtma birlikleri şehrimizin ba71 

semtlerinde pirinç tevzilne başlamışlar
dır. Bütün birliklerin bu hafta sonunda 
pirinç dağıtmağa başlamaları memuldür. 

Toprak mahsulleri ofisi İzmir şubesine 
Manisa vilayetine 10 ton pirinç gönder
mesi emri verilmiştir. Denizli vilayetine 
20 ton pirinç tahsi.q edilmiş iı;e de bu 
hususta toprak mahsu11er( ofisine henüz 
tebHrzatta bul urfolmamıstır. 
BİR PİRİNC SATIŞI İSİ 
Kemerde 1412 inci sokakta 89 numa

rada bakkal Arif oğlu Mustafanın dağıt
ma birliğinden halka tevzi edilmek üze
te kendiı;ine verilen pirincin beher ki
losunu 59.5 kuruşa satma.c;ı icap eder
ken 60 kuruşa sattığı iddia edilmiş ve 
hakkında kanuni muamele yapılmıstır. 

79 KİLO UN MÜSADERE EDfLDf 
Keçecilerde Kabac;oğan sokağında 3 ı 

sayılı evde oturan Hatice Gümüşün Si
mavdan getirmis olduğu buğday unu
nun kilosunu 100 kuruşa satmak sutt
tiyle mili! korunma kanununa muhali' 
harekette bulunduğu iddia edilmiş, ken
disi adliyeye verilm:ş, odac;mda bulunan 
79 kilo un da milsadere edilmi.ştir. 

---o---
S1cak lar rlfl'hset! 

.~ 

- --··---
lki gündenberi lzmirin meshur tem-

muz sıcakları başlamıştır. Sıcaklık adeta 
kavurucu bir dalga gibi şehrin havasını 
sarmış ve öğle vakti gölgede 39 buçuk 
dereceyi bulmuştur. Güneşte hararet 
derecesi saat f4 de 60. 09 idi. 

Suhunet vaziyeti hava hadi!!ıelerinin 
geli, ve tekemmül ediş tarzına bağlıdır. 
Dün alçak tazyik olmadığından derece 
mesela 42 veya 43 ü göatermemİ§tİr. 
Bugünlerde hu sıkletli ve sıcak havaya 
alçak tazyikin inzimamı daima müm
kündür. 

---o---
ADl.İYEDE 
YAZl'Al'İl.İ 
Adliyede yaz tatili 20 temmuzda ba~-

1ıyacak ve bir buçuk ay devam edecek
tir. İstanbul gazeteleri bu sene adliye
rıin yaz tatili bir ay devam edeceğini Ye 
20 ağustosta nihayet bulacağım yazmış
larsa da adliye vekılletlnden şehrim:ze 
bu hususta tebligatta buhınulmnmış, bu 
sene tatil esnasında nöbette kalacak 
mahkeme ve hfıkimlerin adları da henüz 
bildirilmemiştir. 

---o---
Vildan A$ir ve Bıırhan 
F.elelı ~ehrfmizde •• 
Maarif vekaleti Beden terbiyesi ve 

izcilik müdürü Vildan Aşir, Burhan Fe
lek ile birlikte şehrimize gelmiş, h"r 
ikisi İzmir sporu Uzer!nde incelemele,. 
yapmışlar, vilayet beden terbiyesi i~ti
"'are heyeti toplantısında bulunmuşlar, 
bu mevzu Uzerinde konuşmu~lardır. 

---0---
2400 carn anacı yandı •. 

. , . o:e NlZ_ G A·ZJ~ O~v;~;~ R E;.$ T o:--~~~-.N ıir~ 
IZM{RIN-EMSALSIZC GU~UBUNU SEYRE.TMEJ~~: 

··T,. ~fı"k Esen .... ··TEMiZ SERvls;;Gd:zE~Y.~~E«~-;t:f·4·001·· - · 

Torbalının Dağ Kızılca nahiyesine 
bağlı Doğancılar köyünün Olukdere 
mevkiinde bir orman yangını çıktığı ya
zılmıştı. Bu yangın söndürülmüş, 2400 
ram ağacile 250 kental çalılık yanmış
tır. Yangına tcbebiyet verdikerİ anlaşı
lan 3 kişi hakkında takibat yapılmakta
dır. 

~· ... :·' . . ... .~ -- ·"·~ • ·:'S; ,•._• _. ·J."'· "S • '.fEf• - ,; 

ve tavn da iradesindeki büyük metane
tini tamamilc göstermekte idi. 

Böyle bir hal, ancak en asll ve zengin 
sülalelerae olabilirdi. 

ızıl. B kire 
Genç kız henüz yirmi ya§ında ve sa

de kıyafetli idi. 
Delikanlı, temiz ve saf bir sesle : 
- Şu halde kuzenim, Eva Klove

ring 1 dedi, bu soğuk havada bu tcnhtı 
yere beni ne için çağırdın"> 

Ser Rider HaJlaaPddan nahleden: F.Ş. Benlioğlu 
••• 2 .... 

- Aziz kuzenim Hügo dö Kressi, sa
na c hoşça kal 1 > demek mecburiyetin
deyim de, ondan 1 

adam, geminin kenarında, dimdik, kor
kunç bir heykel gibi durdu; derin bir 
korku içinde, mukadderatının tahakku
kunu bekler gibi duran halka çok kor
kunç bir bakışla bir daha baktı. Gök 
gürler gibi bir sesle : 

Halk, karanlıklar içinde görünmez 
olan deniz ufuklarına tekrar baktı ve 
korkunç bir hareketle Morg'un siyahlar 
ve beyazlar giyinmiş olan riıhbanı üze. 
rine atıldı. 

Bu ane kadar her türlü tedhiş için va
sıta olan ruhban, yine gaipten emir al
mışlar gibi, halkın taarruzu karşısında 
en kü~ük bir mukavemet hareketi bile 
göstermediler. Fakat bu az."Ilıs ve ku
durmus halk birdenbire durd{ı; çünkü 
karanlıklar içinden Morg'un korkunç 
sesi işitildi; Morg onlara : 

- Ev mı>t"ntın h::ıl'lr ufi7iin;;.,. aıtl ...... A-

sin, felfiltetten kurtulmayın! Morg bir 
gün gelecek, yine garpten şarka döne
cektir! dedi. 

- Eva .. Hoş kalmak mıL Fakat be
nim için bu temenni biraz yerinde değil. 
Hem de ne için başka br zaman böyle 
bir söz ıöylemedin de bugün söylüyor -1-

Bm KIZ KAÇIRMA sun}· 
Morg'un, ölüm ve felaket meleğinin - Merak etme, Hügo 1 Hepsini sana 

şarktan garba hareket ettiği gün, 1n.gil- söyliyeceğim, gizli ve esrarlı hiç bir _şey 
terenin şark sahillerinde kain Dang<>- hırakmıyacağım. Çok jyi bilirsin, ki dö 
viç civarında Blitemburg bataklığı ke- Kressi ailesi ile Klovering ailesi arasın
narında genç bir kızla bir delikanı bu- da üç batından beri korkunc bir husumet 
luştıilar. vardır. Halbuki bu iki aile birbirine çok 

Bu tarihte - 1346 senesi şubatında - yakın akrabadır! Fakat on beo seneden
mUthiş bir kış ve souk, Suffolk kontlu- beri bu dü~manlık biraz hafifledi, bu
ğunda hilküm sünnekte idi. Birbirine nun üzerine çok zengin bir tacir olan se-
lfıyık gençlik ve güzellikte olan bu iki nin baban, fakir fakat geniş arazi sahibi 
genç, böyle souk bir günde böyle bir yer- olan benim babama bir miktar borç pa
de ne için buluşmuşlardı? ra verdi. Bundan başka, ikimizi bir ara-

Genç kız baştan başa kırmızı elbiseler da büyüttüler. Falc:ıt senin baban para
giymişti! Uzunca boylu, sağlam ve mcv- ı !arını geriye almak isteyince, husumet 
'71H'\ ,..,nl"nf-ln \,..~ .. '\ rt~~ •f'A .._..,..,..,, .;~;. ı...,.,1 ,...,.{,.,.."- ... ,..~...,1~"',.:i,f f l'•ft J-1:~-"' ı.. ...... _\... .., 

-
alık az, hem hem pahalı ---w---

(Ba$tarah 1 inci Sahıfede) 

Ağustostan sonra balık 
bollaşıp ucuzlıyacak 

davanın bir çok sakat taraflarmı kolay
lıkla müşahede edebiliriz. Her şeydeu 
evvel unutmamak llıtmdır ki Türkiye 
halkımn yüzde sekseni ekmek yer. Ye
mek yiyenler kiicük bir ekalHyettir. Ve
sika ile verilen clanck ihtiyaca asla k3-
fi gelmemekiedir. Binaenaleyh halk, 
bilhassa amele sınıh muhtaç bulunduğu 
ekmeği kara borsadan tedarik etı;.nekte
dir. Kara borsadan ekmek nasıl tedarik 
edilir diye uzun boylu tetkikat yapmağa 
lüzum yoktur. Buıriin kilosu 35 kuru'i· 
tım İ7.mirde mebzulen ekmek tedariki 
miimkiin olmnktndır. Nitekim gerek İz
mir, gerek İstanbul loknntnlanrun ve 
umumi eğlenti yerlerinin hiç birisinde 
vatandaşlardan ekmek vesikası talep 
edilmeden ekmek verilebilmektedir. De· 
mek ki fırınlar ya knçnk un elde etmek 
ve yahut vesika suiistimali yoüyle kara 
borsaya ekmek arı.edebilmektedirler. 

O zaman çipuranın lıilos u 40 • 50 ııuruş arasında 
olacağı temin ediliyor ••• 

Balık f!yatları hfila kıştaki pahalılık 
seviyesini muhafaza etmektedir. Dün 
bir muharririmiz balıkhanede tet.kikat
ta bulunmuş, balıkçılarla görüsınüştlir .. 
Balıkçılar cemiyeti reisi Ali Kara 0;;
manoğlu bu hususta ~unları söylem;ştir: 

• - Temmuz ayında İı.mirde bol b:ı
lık bulunamaması mevsim icabıdır. Ba
lıklar temmuz aymda güneş hararetin·n 
nüfuz ettiği suyun yüksek St.!viyesinde 
bulunmnz. yumurtalarını dökmek üz~rf> 
enginlere açılırlar. Bu yüzden az balık 
çıkarak pahah satılır. 
Kış mevsiminde balıklar deniz suyu

nun üstünde ve takriben b~ metre de
rinliğe kadar bulunur. O zaman da ba
lığın tutulmasına dalgalar mani olur. 

Bu itibarla kanun ve şubat aYları da 
balıkçılar için iyi bir mevsim sayılmaz.. 

Senenin balık bakımından en bereket
i: ayları İzmirde ağustos sonu ve eylül 
aylarıdır. İlk teşrin sonuna kadar İz
rnirde her sene bol balık bulunur. 

Bu sene fuarın açılmamış olması ba
lık sürümüne mani teşkil edecektir. Bu 
ıtibarladır ki balık fiyatları düşecektir. 

Size şunu katiyetle temin edebilirim 
ki ağustos sonundan itibaren iki :.ıy 
müddetle İzmirde Ç!pura balığının fi
yatı perakende olarak 40 - 50 kuruş ola
cak ve kabank bir hesapla 60 kuruşu 
aşamıyacaktır. Bütün balıkçı arkadaş]a
ı:ım bu hususta söz veriyorlar.• 

Diğer taraftan çiftçi, bütün toprak 
mahsullerinin değerleri muhtelif nisbet
ler dahilinde yükselmiş bulunmasına 
rağmen arpa ve buğdayın hükümet ka
rarivle umz bir fiyatta tutulmasından 
miiteessirdir. İstih~latmı kısmen bU
kiimete vermekte, kısmen de kaçak sat
mak veya toprağa gömmek yoliyle dev
let muhayansmdan kaçırmaktadır. 

Da~ıtma işlerinin tanzimi 
Bu vaziyet köyliiye olduğu kadar hO

künıete de sıkıntı vermekte, devlet ted
birlerinin tatbikatım zorluklara uğrat
maktadır. Davanın esasını ele alırsak 
halka ucuz ekmek yedirmek çok cazip 
bir fikir olmakla beraber bugünkti istih
sal şartlanna göre devlet fiyattan çiftçi 
için elverişli olmaktan çok uzaktadır. 
Amele yevmiy~leri 2-3 lira arasındadır. 
Ziraat aletleri fiyatı 3-5 misil yükselmi1-
tir. Bir çift ökli:r. 40() - 500 1ira:va alma· 
mamaktadır. 

Egede tevziat merkezi 
belki ''limir,, olacak 

italyadan ıııı milyon liralılı tuhafiye ve manlf a· 
tura eıyası belılenlyor • 'J'optancdılı ve 

peraJıendec ililı işi •• 

Orak ücretleri dönüm başına dört n
ra ile !'ekiz lira arasında tehalüf etmek· 
tedir. Umumiyetle söylenebilir ki köy
lünün bayat pahalılığından çektiği sı
kıntıya ilaveten istihsal nıasrafiannm 
nklm ve ha'·~alanın üstüne çılanış bu· 
lunınası devletin hububat içtn tayin et
tiiri fiyatlarla istihsali imklnm: bir du
rwna sokar. Ekmek di\•ası ilzerinde ta
kip edilen politika yalnız bu:finldi sı· 
Jnntılanmızı artırmakla kalma7., istik
bal için endişe verici durumlar dahi ya
ratmak istidndındadrr. Her hangi bakım· 
dan mütalaa edilir.se edilsin yanlı!!! bir 
yol üzerinde bulunduiumuzu müşahede 
edebiliriz. Yanlış yoldan çabuk dönmek 
tc en mühim vazifemiz olmalıdır. 

Ticaret vekilliği, manifatura, tuhafiye 
ve diğer eşya satışlarında toptancı ve 
perakendeci mevzuunu bir müddetten 
beri tetkik eylemektedir. Bu hususta 
bir prensip kararı verilmesi mukarrer
dir. İzmirden bir heyet te bu husust!l 
izahat vermek üzere Ankaraya gitmiş ve 
temasta bulunmuştur. Heyetin bu ak
şam İzmire dönmes:ne intizar olunuyo1·. 
TEVZİ İŞLERİ 
Ticaret vekaleti dağıtma işl~rine daha 

salim bir cereyan verecektir. Ege vil&
yetleri manifatura, tuhafiye eşyası, k a
naviçe, kamyon ve otomobil lastikle:::!. 

ZABITADA 

Bir amele feci bir 
lıaza;va uğradı.. 
Tirenin Burgaz köyünde çalı~an ame

leden İlyas Tayer ekin saplarını harman 
makinesi iistüne attığı sırada makinenin 
bir tarafmdnn diğer tarafına geçerk~n 
nasılsa 5;ağ bacağını makinen:n dişli ve 
kesici tarafına kaptırmış, di7. kapağın
dan itibaren ayağı parçalanmıştır. 
Hayatı tehlikede olan yaralı derh31 

hastaneye kaldırılarak tedavi altına alın
.rnıştır. 

araba lıazası.. 
194 sayllı ve tek hayvanlı arabasiyle 

İzmirden Menemene gitmekte olan araba 
sürücüsü İbrahim oğlu Şehsuvar ara
basının ilstünde uyuklamış, Bayraklıda 
Sokoni gaz fabrikası önünde araba<;ı 
devrilmiş ve kendisi beş metre derinli
ğinde bir çukura düşerek ağır surette 
yaralanmıştır. Araba da parçalanmıştır. 
Yaralı memleket hastanesine,, kaldırıla· 
rak tedavi altına alınmıştır. 

--- o- --
sıvris!neıııerıe 
Mücadele için .. 
Belediyenin şehrim:zde yapacağı sivri 

sinek mücadelesinde kullanılmak üzere 
:Belediye emrine beş ton mazot verilmesi 
takarrür etmistir. Bu mazotlar yakında 
{'"!ere tevzi edilecektir. 

yerde seninle bulu§mak arzum bundan 
doğmutturt 

- Eva 1.. Bunları ben de biliyorum. 
Fakat bu « hoşça kalt > ne demektir'> 
Bundan kastın nedir? .. 

- Fena haberler, Hügo ... Haberler 
çok fena 1 Beni bir genç kendisine zevce 
olarak istiyor. Çok zengin, maiyetinde 
ve idaresinde kontlar, kontluklar bulu
nan kibar bir genç ... Bir Fransız genci ... 

- Bu delikanlının adı ne dir} 
- Aman yarabbi... Bu adamın ne 

kadar da çok adı var, bilsen! İngiltere
de Sir Edmond d' Akur, Frıınsada neca
betlu Kont dö Navaydır. Bu delikanlı
nın bir de ltalyada adı var : Sinyor dö 
Katrinal 

- Eva ... Sen bu delikanlıyı istiyor 
musun} 

-BİTMEDİ-

makara ve saire tevziinin İzmirde mer
kezleştirilmesi ve &.dil bir ~ekle t:Abi tu
tulması tetkik edilmektedir. Bu hususta 
bir esas hazırlanacaktır. 
Yakında memleketimize mUhim mik

darda manifatura ve tuhafiye eşyası ge
tirilecektir. İtalyaya evvelce yapılmış 
olan tuhafiye ve manifatura siparişleri 
yerine getirilmekte olduğundan bu 
memleketten takriben iki milyon liralık 
eşya beklenmektedir. Bu eşyaların ta
mamı, vllt\yet merkezlerinin nüfus ke
safeti göz önünde tutularak tevzie tabi 
tutulması derpiş olunmaktadır. 

MAHKEMELERDE 

Şu halde ne yapmalıdır? Suali varit 
olabilir. Yapılacak iş te gayet basittlr
Mahdut kazançlı amele ve memurlarla 
ordu ihtiyacı için icap eden arpa ve 
buğdayı muayyen bir fiyatla '!e yahut 
mim miikellefiyet namı altında siftçiden 

Bir culaJd satışı almak, istihsalin diğer kısmını serbe..t 
... Lle - • ti bitt• bırakmak lazımdır. Köylümils ordu, me-
ıYaauHUmıye e 1 mur namele için istihsalinin dörtte bt. 
Kula mensucat fabrikası satı.ş şube- rini paralı veya parasız seve seve ver· 

sinde fazla fiyatla çulaki satmak suçun· meğe hazırdır. ÇUnkU geriye kalacak 
dan Milli Korunma mahkemesi müddc- mahsulünii yüksek fiyatlarla satmak im· 
iumumiliğince tevkif edHmiş olan tez- kfinma snhip olacak ve bugün olduğu gt. 
gô.htar Nuri ile kavas Mchmedin Milli bi kendi malının kaçakçısı olmak mev• 
korunma mahkemesinde muhakemeleri kiinden kurtulacaktır. Bugünkü vaziye
bitmiştir. Her iki suçlunun üçer ny tin iç yiizU de a~:ığı yukan hudUl', fakat 
müddetle hapislerine, yüzer lira ağır ortada gizli, karışık meseleler cereyan 
para cezasiyle cezalandırılmalarına ve etmektedir. Bu hale bir nihayet vermek, 
bir ay müddetle bu satış şubesinin ka- ekmek fiyatJannı da hayat şartlanna 
patılmasma, hükmün gazete ile ilanma, uygun bir seviyeye ulaştırmak suretiyle 
mağazaya kapanına sebebini göster!:n Türk köylüsiine refah tmkBnlannı bah
yaf~a ~apışt.ırılmas~a ve elde edile~ ç~- şetmek ve istikbal için emniyetimizi zı· 
lakılerın mi.isaderesıne karar verılmı.ş, man altına almak en ~alim ve en doğru 
mahkOmlar ceza evine gönderiLnistir. yoldtır. 

Bir lıatll maJıJdlm oldu... HAKKI OCAKOOLU 
Kemalpaşanın Ören köyünden Osman 

Çiviciyi bıçakla yaralayıp öldühnekte!l 
suçlu ayni köyden Ahmet oğlu Mustafa 
Aksoyun ağır cezada devam ede!l mu
hakemesi neticeleruniştir. Suçlunun üç 
sene müddetle ağır hapsine ve ölüm taz
minatı olaralc maktulün vereses!ne 600 
lira ödemesine karar verilıni~t:r. 

--- o- -
Susam ve ay çiçeği 

satışları için an!aımn 
1941 ve daha evvelki seneler mahsu

lü yağlı tohumların harice satılmakta 
serbest olması için tesbit edilen şart mu
cibince çuvallara doldurulup mühürlen
mesine devam edilmektedir. 

Susam ve ayçiçeği satı~ı üzerinde Is· 
tanbul tacirleri1e İzmir tacirleri bir •an
laşma yapmak üzeredirler. İstanbul ta
cirlerinden mürekkep bir heyetin yakın
da bu maksatla lzmire gelmesi beklen
mektedir. 

Son günlerde borsada ıusam üzerine 
pekaz satıı yapılmaktadır. 

Eldeki susamların iyi fiyatlarla dıa 
pazarlara satılabileceği anlaşılmaktadır. 

---o---
MAl'BUAI' MUDVRU 
HAREKE!' Erri 
Ankara, 14 (Hususi) - Alman hU

kümetinin davetlisi olarak Alınanyaya 
gidecek olan matbuat umum mUdürJ 
Selim Sarper bu akşam ekspresle An· 
karadan ayrılmıştır. 

·:.··-"- -·-p-~-·-ı:ı- _, 
t BaşvelıHimiz gönde· l r!len tebrllı telgraf· 
t larına teıelılıür effi 
i Ankara, 14 (A.A) - Sayın Şükrü 
İ Saraçoğlunun basvekillik ,.e barid
i ye vekaleti vekilliğini üzerine alma· 
i sı münasebetiyle İngiltere hariciye 

nann Antoni Eden, milli Çin hlikü
meti icra komitesi reisi mar~al Çan 
Kny Şek, Romanya hükümet reisi 
mııreoıal Antonesko, Romanya ba!l
vckil Muavini l\lihail Antonesko, 
hak başvekili Nuri pasa Essait taraf-

1 Janndan gönderilen t~h!1k telgrafla: 

1 

nna ba~ekil ve harıcıyc vekileti 
vekili $ükrü Saraçoğlu teşekkürle
rini telgrafla bildirmek suretile ma· 
kabelede bulunmuştur. 

•!.._,,,_..,_.... _ , n- w ı -n- -• • •-•• 
a Ayoi-. 

GARDENPARTi 

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

Aydın, 13 ( Hususi ) - Nazilli
nin güzide gençlerinden müteaekkil 
Halkevi orkestrasının iştiraküe dün ak
pm Aydın Ordu evinde müke11ef bir 
gardenparti verilmiş, Aydının bütün 
güzide aileleri neşeli bir gece geçirmi~ 
lerdir. Nazilli Halkevinin caza büyük 
takdirlere mazhar olmuştur. r ~ J"-"""-O:r~ ~ . Otobü-sJ;;i~tht-i-yacı 
temin olunuyor .. 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün belediyenin otobüs idaresine gid~ 
rek çalışmaları tetkik etmiş, atelyelerde 

V E bir müddet meşgul olmuştur. Otobüs 
idaresinin gündelik mazot ve makine 

§ . P L !\ J ( yağı ihtiyacı temin edilmiştir. BununJa 

Is ' beraber bütün gayretine rağmen beledl-
5 TEMMUZ PAZAR GONO AÇILMIŞTIR yemiz bir kaç aylık stok meydana getiı--

• -------------- --------------- -----------.------------.-----------... _,,,_ ""1~.,..,.,:ı; .. 
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Borsa MISIRDA DURUM jAnkara Radyosu 
(B.,tarafı ı inc:i S8ifede) 

IMnnhalanmıfbJ'. BU _GOlllO flE~RIY l T iNCİK Fazla fiyatla bulgur satma'k aw-etiyle 
HAVALARDA DEVKlfB _ _'I_ - _ - - - 390 Mustafa Ava. 31 !1 millt kOl"QIUD• U.uaımwı baktmlerine 
ltahire, 14 (A.A) - Kum fırtınasına - - - - - - - - 1491'.e- firk•ti 33 45 muhaleletten ~hılar A'tam9rde ~ 

rağmen müttefik hava kuvvetleri dey- 1.30 Program ve memleket saat ayarı, 70 Osman Altay 30 30 cü Enveriye sokak 116 No. oturur _Mwı-
ziye faaliyetlerine devam etmijlerclir. 7.3Z Vilcudumuzu çahştıralun 'f.40 709 Ye~n tafa oilu seyyar sebzeci Nuri Temizel 
!Az sayıda Measerşmit tayyarelerine Ajans habe!'Jeri 7.55 Müzik : Radyo sa- 185617 &ki :yekOn ile suç ortağı 1zmirde Ali ı-şıa meydanı 
rastlanmış ve bunlardan birisi dilşflrül- wn orkestrası 8.20 _ 8.35 Evin saati 12.30 186326 Umumt yekOn caddesbıde 7S No. dukkAnda samancı 
müş, nakliye topluluktan bombalanmış- Pro&ram ve memleket saat ayarı, 12.33 'OZ'OM Ahmet oilu Cavit Şepik haklarında yapı 
tır. Mdzik : Sarkı ve türküler 12.45 Ajans 29 Faik Soydam 40 50 40 50 lan durUfmalan sonunda suçlulukları 

ALMAN TEBLlOt •V• haberleri 13.00 _ 13.30 Müzil: : Şarkı ve 208326 Eski yek-Qn sabit 96rUldUIUJldelı Nuri tenılaelin 
E I Alın t bl gr • milli korunma kanununun 59/3 ve 63 er in, 14 (A.A) - an .. e . ı · türküler 18.00 PrOf(l'am ve memlekeı 208.%5 Umumi yektln 

53 50 
e T. C. K. nun 

56 
maddelerine tevfikan 

Mısırda yalnız Elalemeyn bölgemnde sea.t ayarı. 18.03 Müzik: Radyo dans or- 5 Ton Susam 
91 

53 50 ~O k ....... , .ö. .. ..,..._ ~iyle ve diğer 
mevzii fa:!lliyetler olmuştur. Hava muba- kestrası 18.45 Milzik : fnce saz 19.30 18735 k ilo Zeytinyağı 91 - - -- ..-- S9/3 
rebelerinde ve uçak Savar batarya.lan. - '•emleket ~"'"''l ayan ve .. ıans haberleri - suçlu Cavit Şepikin aynı kanunun 

dü ~ .,... -.. MENEMEN ıc MEXURL ve 4 ve 83 ncü maddeleriyle 50 lira alır ~ ~~~~yle 12 dUşman tayyares - 19.45 Serbest 10 Dalcika 19.55 Müzik . RA UCUN- para cezasiyle mahkOmiyetlerine ve 10 
§Üriilını; ,,+,;r. H:: ....... m makamından c:ırkılar 20.15 DAN: • dilk,-• ,__ 

F ""'i.... denizaltımız ....- ..-- YRt MENKUL giin milddetle samancı · .ır.t<nının Ntpa-ilis~ .açıklannda bir. . kafi Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Bir marş GA MALLARIN tılmasına ve bu mUddet zarfında ticare-
feuvvetl~ himaye al~~ ~d';D hır il t- öğreniyoruz .. Haftanın marşı 21.00 Zira· ACIK ART:rIRMA: !LANI: tinden menine ve dnkkln kapatılma işi· 

den bır petrol gemısıne iki torp a - tak . . 21 10 Müzik : Kanşı.k şarkı- Açık arttırma ile paraya çevrilecek nm' b:ı..:n. harflerle yuilarak ha1km 
nııştır at vımı · d · ) gayri menkuliin ne olduğu: Bir taslık uy""" 

Maltadaki hava üsleri Alman ve İtal- lar 21.30 Konuşma (~':ve spob: daır.. iki avlu Uç oda ve müşa kuyu bir aS'ma göze ~rpacak yerine asılmasına ve be
Yan hava teşekkülleri tarafından deva~ 21.45 Müzik : RJyaseticUmhur. n o~u .. bir erik bir mutbak bJr helAyı mUştemil deli taraflarca verilmek Uzere hüküm 
Iı bo b ı t 22 30 Memleket saat ayarı. aJans ıa bir bap hane. fılmwnın ilAnına dair verilen hilkmün 
ıTALın ya AnnmNLAış ıRAr. GöRE ,_..'...:len" ve 'borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki katiJ-.tiği ilan olunur. 

oer Gayri menkulün bulunduğu mevki, --,. 
Roma, 14 (A.A) - Elalemeynin cenup prom-am ve kapanış.. mahallesi, sokağı numarası: Seydi Nas- 4047 (1823) 

doğusunda şiddetli savaşlar oluyor tn- rullah mahallesi İzmir caddesi 26 No. da - ------
gilizlerln ilerlemeğe çalıştıkları anlaşı- MENEl\fF;!'~ tCRA MEMURLUCUN- kaindir. ıZMm BELEDtYEStNDEN: 
lıyor. DAN: Takdir olunan kıymet: 400 liradır. Karşıyaka b elediye sahil guinOBU, ye-

lTALYAN TEBLtCt ' GAYRİ MENKUL MAILARIN Arttırmanın yapılacağı yer, ~n. saat: niden yapılacak büfenin~ müsteci-
Roma, 14 (A.A) - İtalyan teb1~~: AÇIK ARTTIRMA lLANI: 5/8/ 942 Çarşamba S. 11 de Menemen rine ait olmak üzere bir sene müddetle 

Mısır cephesinde Alman ve İtalyan hu- Açık arttırma ile paraya çevrilecek icra dairesinde ikinci arttırması 1>8-942 ve yazı Jşleri mUdUrlilğilndeki şartna
cumlan iyi neticeler vermiştir. Arala- gayri menkuliln ne olduğu: Zemini~ Cumartesi saat 11 dedir. mesi veçhile kiraya verilecektir. Mu
nnda bir tabur Kurmay heyeti de bu- rak biri tavansız diğeri tavanlı iki oda 1 - İşbu gayri menkulün arttırma hammen bedeli 250 lira muvakkat temi
Junan bir çok esirler alınml§tır. bir mutbak bir kiler 10 M. T. bahçe şartnamesi 15/7 / 942 tarihinden itibaren natı 18 lira 75 kunıştur. Taliplerin teım:. 

Dün hava faaliyeti şiddetli olmuştur. içinde 2 nar 3 badem 1 dut bir dam bir 942/ 17 No. ile Menemen icra dairesinin natı öğleden evvel iş bankasına yatıra
Alman avcıları tarafından 9 Spitfayer belayı müştemil bir bap hane. . muayyen numaruında herkesin görebil- rak ınakbuzlariyle ve gazino ifletmeğe 
İtalyan avcılan tarafından da Liberatör Gayri menkulün bulunduğu mevkı, mesi için açıktır. llAnda yazılı olanlar- ehliyeti olduJuna dair beled!ye rly~ 
tipinde 4 motörlU bir !ngiliz tayyaresi mahallesi sokağı numarası: Pazar başı dan fazla malOmat almak isteyenler, iş. tinden alacakları vesikalarla ihale tarihi 
1ahrip edilmiştir. tki düşman uçağı Tob- mahallesi' Hoea zade sokağında kaindir bu §arlnameye ve 942/17 dosya numara- olan 27/7/942 Pazartesi günü aaat 16 da 
ruk kalesinin topçu ateşiyle denize dü- kapı No. su 11 dir. siyle memuriyetimize müracaat etmeli- encümene mUracaatlan. 

· §Ürümüştür. Takdir olunan kıymet: Dört ytıı lira- dir. ıı, 15, 20, 25 4008 (1'192) 
lNGtIJZ HAVA HOCUNLARI dır. 2 - Arttırmaya l§tirak için yukarda * 
İngiliz uçaklan Tobruka b1ı: akın yaP: Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: yazılı kıymetin. yüzde 7,5 nlsbetinde pey Kültürpark fuar cazinosu yau itleri 

n:tl§lardır. Yerli araplardan bır kaç kişi 5/8/942 Çarşamba günil S. 11 de Mene- veya milli bir bankanın teminat mektu. müdür16iUndeld ,artnamesi YeÇhile bir 
ölmilştUr. Binalarda hasarlar _vardır. men icra dairesindedir. bu tevdi edilecektir. (124) eene müddetle kiraya verileçektir. Mu-
Bingazide uçak savarlanmız ~ır u~ 1 - lşbu gayli menkulün arttırma 3 _İpotek sahibi alacaklılarla diğer hammen l>edell ican 900 lira muvakkat 
tahrip etmişlerdir. Bu .suretle Bıngazı e şartname& 15/1/N2 tarihinden itibaren al!kalılann ve irtifak hakkı sahiplerinin teminab 67 lira SO kuruttu. Taliplö 
tahrip edilen uçafcların sayısı yilzQ bul- 942/17 No. Ue Menemen icra dairesinin gayri menkul üzerindeki haklarını hu- temlnab aileden ~it bankaaına ya-
muştur. lılibver muayyen numarasında herkesin gıörebil. susfyle faiz ve murafa dair olan iddia- tuar.k makbuzlariylo ..-e sazino ltlot-

Venezya tayyare meydanı . mesi için açıktır. llAnda yazılı olanlar- lannı işbu ilAn tarihinden itibaren yirmi meye ehliTetli olduiuna dair be1edjp 
uçakları tarafından bombardıman edil- dan fazla malfunat almak isteyenler, iş- gün çinde evrakı mUsblteleriyle birllkte riyuetinden alacaiı naikalarla ihale ta
nılştir. tngiltzler bu hUcumda T uçak bu §artnameye ve 942/17 dosya numa- memuriyetimize bildirmeleri icap eder, rihi olan 27 / 7 /942 pazartesi sünü ... t 
kaybetmiflenlir bunların beşi İtalyan ~e rasiyle memurlyetimlzıe mllracaat etme- Aksi halde haklan tapu slclliyle sabit 

16 
da encümene müracaatları. 

ikisi Alman u uçakları ~ ~- lidir. olmadıkça atıf bedelinin paylaşmasın- l I U 19 25 4002 ( 1789) 
şürülmüştilr. Altı ltalyan tayyaresı us- 2 _ Arttırmaya iştirak için yukarıda dan hariç kalırlar. * 
lerine dönmemlftlr. yazılı kıymetin yUzde 7,5 nisbetfnde pey 4 - Gösterilen gilnde arttırmaya işti- Kılıçre.ia mahallesinde 281nci

80
kakta 

--o-- veya milll bir bankanın teminat mektu- rak edenler arttırma prtn•mesini oku-
304 

ile 
319 

sayılı 80kaklar arasında 65 
Batll'dari IHlpal'ICll'. bu tevdi edecektir. (124) mUf ve lüzumlu malilınat alınış ve bun- metre boyda kanalizasyon yaptırılmaaı, 

Vqington, 14 (A.A) - Bahriye na- 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer lan tamamen Jiabul etmiş ad ve itibar yazı ifleri mildürlilğündeki keşif ve~ 
urlığı cumartesi atınü batmlan mütu· allkadarların ve irtifak hakkı sahipleri- olunurlar. namesi ve9lıile 24/7/942 Cuma gunU 
fik vapurlarının listesini De§I'etmiştir. nin gayri menkul üzerindeki haklarını 5 - Tayin edilen zamanda gayri men- saat 16 ya uzatılmıştır. Keşif bedeli 549 
Bu listeye llSre Karaip denizinde orta hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia- kul Uç defa bağrıldıktan sonra en çok lira muvakkat teminatı 41 lira 18 kurur 
bilyUldUkte bir Amerikan, Atlantfkte larmı işbu ilAn tarihinden itibaren yirmi arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be- tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel .1' 
orta bOyUldilkte Mr İngills 'Y8pW'U, ff- gOn çlnde evrakı müsbiteleriyle birlikte deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş bankasına yatırarak makbuzlariyle tayın 
nup Atlantilcte kftçilk bir AmeriJam va- memurlyetlınizıe bildirmeleri icap eder. beşini bulmaz veya satış isteyenin alaca- edilen gUn ve saatte encümene müra-
punı batırılmıfbr. Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit ğına rüçhanı olaıı diğer alacak1ıiar bu- caaıları. 4067 (1826) 

Bu vapurlardan kurtulanlar yakın sa- olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın- lunupta bedel bunlann o gayri menkul 
hillere çıkanlmışlardır. dan hariç kalırlar. tlônci arttırması ile temin edilmiş alacaklannın mecmu-

15/8/ 942 saat 11 dedir. undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıra- 1ZM1R stC1Lt 'l1CARE1' MEMUR-Vaşın· gton, 14 (A.A) - 'D-\...:..- na- ..__L,_ .. _,,,. L.-L> • 1 \. ı•-- ___._.__ . ,.,...., ... __,..,. ~·~ ...... ,. ~·•••·•UJ'"' 4 _ G&tım4Jen gllnde arttırmaya IJÜ- nm -ucnı U1UU ıra m• ..-. ~ L..,_u.w: -·~ -
zır1ığı kUçUk bir Norveç vapurunun rak edenler arttırma prtnamesinl oku- ma on beş gün daha temdit ve on beşinci tzmlrde Yeni 1awaf1ar ÇUJUJDda u 
Meksika körfeziyle 1taralp denJzl ara· lU 1 al"'- t 1m b günU aym saatte yapılacak arttırmada, numarada te-11'kle '•tl-' eden r&6-L ı.:t.ı:-ı.,.;.. Kurtulaı muş ve zum u m uuıa a ış ve un- b d 1 . al ıı..-A rU hani = "'i &""' v··~-sında batırıldığını ~uug-· n lan tamamen kabul etrni~ ad ve itibaı: e e i satı§ isteyenın aca6 ....... ç met Emin Demirgiller)'in yerdiği tanlı 
milrettebat karaya alınmıştır. olunurlar. olan diğer alacakWann o gayri menkul beyannamesi ticaret kanunu hUkUmleri-

' o 00 n ile temin edilmiı alacaklan mecmuun- ne go"'re sicilin .. 540 numarasına kayıt ,,. _ • ..__. 5 - Tayin edilen zamanda gayri men- d f 1 k k art' 1 k rt- • Ven--üıellada nuHTc.noa• ld ktan an az aya çı ma ş ıy e, en ço a tescil edidiM !An ounur. 
.::-.-.u • kul ilç defa bağrı ı sonra en çok tırana lıale edilir. Böyle bir bedel elde l!P 

lere •a-· tedbirler.. arttırana ihale edilir. Ancak arttınna be- edil !L-1 ılamaz t ta 1 - Beyanname: 
....,.-~· emeue JUa e yap ve sa ış - !zmır· sicili ticaret memurlutu resml Karakas, 14 (A.A) _ Venemella mil- deli muhammen kıymetin yüzde yetmif lehi düşer. 

tnessiller meclisi, hükümetin beşinci kol beşini bulmaz veya satış isteyenin ala- 6-Gayri menkul kendisine ihale olu- mührU ve F. Tenik imzası. 
tedb le · tasvi' caıı..- .. rU-'-Ani olan d1ll-r alacaklılar bu- nan k•---ı d-...1..-ı v...va -erilen mühlet stClL BEYANNAMESİ hakkında l"ttihaz etti;"IW ir n p ıs•ua ~- ıgc uuıs<: anuu -,, •" ! .. d y . k vafl ...... uzmda 12 

a- lunupta bedel bunlann o gayri menkul · · de ihale ,_ ___ f zmır e enı a ar Ç-or-
etmiştir. • ~ ıçın parayı vermezse · aarıu;ı es. numarada terzilik ile iftigal ettiğime dair 

Nazilere taraftar olanların en çogıı ile temin edilmiş" alac8klarınm mecmuun holunarak kendisinden evvel en yük- beya ... H-- tzmlr ticaret sicilinin 4292 
dır dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm sek teklifte bulunan klıme anet- ... &ua> .... au M 

Petrol kuyuları civannda . taahhüdü baki kalmak üzere arttırma mi§ olduğu bedelle almağa razı olur- numarasına kayıt ve illn edilmişti. ez. 

C -.~AS .... -İKTE on bet gUn daha temdit ve on befinci sa ona, razı olmaz veya bulunmaz. kO_;.~~~}de.;__:_ ~:-:ner unvanlı 
ENUP .... - günü aynı saatte yapılacak arttırmada, sa hemen on beş gUn muddetıe art. mu:;=rin.k~~yle birlikte 
stJK~"'T VAR.. bedeli satı§ iateyentn alacağına rüçhani tırmaya çıunl~ en çok arttırana .--: tf tıy 

uns. ifık la d"ğ ala khlann o gayn· menkul ihale edilir' . lki · e ,. ____ .:ıı_,_, fark ••e terzılik olmak üzere tüccar ""'n·• 5 a -
Melburn, 14 (A.A) - ~en~ ."!as".~ 0 n ı er ca .... _.llWAIU • le 1939 tarihinden beri müesses bulwı-

nıüttefik kuvvetler tebliği: Butun bö!· ile temin edilmiş alacaklan mecmuun- geçen günler yüzde 5 den hesap oluna- duiu cihetle keyfiyetin bu 1Uretle tav-
el f li ti k ~ıı hareketler· dan fazlaya çıkmak şartiyle, en çok art- cak faiz ve diğer zararlar aynca hükme -:\.. __ ticaret sı"ciline kayıt .. _ •~~ili ile 

g erde hava aa ye e~ •· tırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde ha 1--1-aksı · al ""'&ell ""' ,_. 
,__, tır cet A&UD zın memuriyetimızce ı- usulen ua-ını n"ca ederim. . ~1 •• ~~...! ~ __ ...:.. _ - _ ~ ~, edilemezse ihale yapılamaz ve satış ta- cıdan tahsil olunur. Madde (133) İzmirdeıuı Yeni kavaflar çarşısında 12 

D hı k lcbi düşer. 7 - lşbu sat!.f 2280 No. lu kanuna No. da tilccar terzi Mehmet Emin De-
ı 1 evren 58 ) 

1 
6 _Gayri menkul kendisine ihale olu- tabidir. . ll 

--1..-l ril Uhlet Merhun hane yukarıda nXef.erilen mırgi er imzası. 
'>> Alsancak Mesudiye caddesinde 89 nan khme derıuu veyai:ai karanen m f 5/ 8/ 942 tarihin" de Menemen ..-ıcr.• a me- Umumt No. 8615 Husust No. 13/1551 

al hakka- içinde parayı verıneı.se e es- 1~b 'cil b · altına konulan numaralı c Pazar santır > d 1 yüks k murluğu odasında ış· bu :111_ ve nın..+eril-" "'S' u sı eyannaınesı • . • . tıJık- holunarak kendisin en evve en e .wm 6"""• ...- 1---- aA\.. hil " ti arufum lz. ıyesı müsait şera~tle devren sa ı ı teklifte bulunan k1mae arzetml§ olduğu arttımıa şartnamesi dairesinde satılaca- uıu.a.nın ~·ıs ve vıye m 
tır 1 1 ğı ilin olunur. 4053 (1821) mirde Yeni Kavaflar çarşısında 12 nu-

. m~ dUkkAna 1 bedelle almata rau 0 ursa ona, razı ~ - marada tüccar terzi Mehmet Emin De-
~ Arzu edenlerin (1818) ı ı maz veya bulunmazsa hemen on beş gun İiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ mi.....:nerin olduA.· ... u tasdik ederim. Bin ~~~-t!an-_ - - - __ - - ~- - milddetle arttırmaya çıkarılıp en çok •ı:;l.U ısu.u 
~ , ,....... dokuz yüz kırk iki senem Temmuz ayı-

- arttırana ihale edilir. lki ihale arasındaki nın aonuncu Cuma günü. 10/7 /942 
~Y'"'"""' ~ - - :.. - - 1 fark ve geçen günler için yüzde 5 ten Sadık Akseki (Eski T. c. lzmir üçüncü noteri SUreyya , Savın 1 hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay- Olcay resm1 rnühril ve lmzasL 

nca hnk.me hacet kalmaksızın memuri- Tevfik paQa) oteli Umumt No. 8660 Husus! No. 13/155 
, ) ı yetlınizce alıcıdan tahsil olunur. Madde "lf İşbu sicil beyannamesi suretinin daire 

, Bayan ara · 133 müdirı·yetioden dosyasında saklı 10111942 tarih ve 
> 

1 
J T _ tşbu satı§ 2280 No. lu kanuna ta- (8615) umum! numaralı aslına uygwı 

f ıtanbuldan getirdliim Avnıpa ı ~ bidir olduiunu tasdik ederim. Bin dokuz yOs 
' illçlan ile iki büyük bir küç6k b~- ı) M~kdr hane yukanda gösterilen Otel odaalıiı mttnı..ı olup bu~- kırk iki senesi Temmuz ayının on ilçün-

le yapılır. 9 ay garantidir. Arzu edt- ı ~ 5/8/942 tarlıinde Menemen icra :rne- mete elverl§ll, askerlikle a1iluı ol· cü Pazartesi günil 13/7 /942 
len tekUler ven1ir. Ege mıntakasın- I murlulu odasında işbu illn ve gösterilen DUJ'8D jsfeklinig müraaafa.. 60 kuruşluk damga pulu üzerinde 
dÜİ mütterilerime bildiririm. 1 ~ arttırma prtnamesi dairesinde satıla- 1 _ 

3 
(l7N) 13 Temmuz 942 tarih ve İzmir ilçUncU 

fznıir Keçeciler caddesindf' Altın ı cıağı ilAn olunur. 4054 (1822) noterliği resmt mührll ve Süreya 01-
ınızrap kaJflsında 618 No. Uıt kat- 1 ill••••••••••••• cay imzaaı. 4033 (1820) 1 ta ondUleci Mehmet Ali Biliü~Y:_ 1_ 

~- - - - - - -- - -; --
İLAN 

'l'tirk aancağuu bimil bmir limlm
na mukayyet Stbner isimli \lapüf~ 
lift aenesi hasirlln •YJJMla Port~ıt 
seferinde ~ otarma bidilesiD
den mütevellit zarardan do).yı ya
pılacak dispeç için lsbmbal Asliye 
birinei Ticaret -hbıMsi bnftyle, 
biz Banettin Kuun1a, tby. Gir· 
ıün ve tüccardma Mehmet Kan-

' Daaııcı ~· ..,. ..,ım .. oWalu
~ işbu hadi.ede alibla .. 
Iarın bu husaa mtlteallik ........_ 
rııaı hAlniJen n 11 li1llfm lMZ ta.-
'İhine bd.r Wmıı.uıa ~·· da Atabek ha.....ı. Wri1Hi btmü 
37138 •umuaL yna1w., .......... 
atı.r. libama iJb ohmar. 

1ZMlR sıcn..t ncARET MEMUR
LUOUNDAN: 

(Mustafa celep) ticaret unvaniyle tz. 
mirde Yeni müzayede bedesteninde 38 

umarada 93'1 9e11esinden beri koltuk w :.nape tamiri ve imali ifleriyle lftlga] 
eden Mustafa. Celepin ifbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümlerine gö~ 
sicilin 4539 numarasına kayıt ve tescil 
ediJdili ilin olunur. 4052 (182') 

SALiHLi 
Kurşunlu ılıcaları 

Salihli Kurşunlu kaplıcalan açıl
mıştır. Mttmıln romatizma, siyatik 
atrı.lar:mdlm, bdm " ~t hastalık
~ muztarlp olanlara 10D de-
rece pfalıcbr. . 

Oteli, Fmm, Lokanta ve Gazıno-
IU mevcuttur. !ate hususunda mUf
küW pkibnA 1 - 15 (li'l5) 11 15 (1715) 

~~? ............................................ ... 

fstanllal Beledtyeslnden : 
Edimekapı - Yedikule yolunun Mevline kapı - Yedlku'le kısmının ıose in

tutı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulrnuttur. Ketif bedeli 82215 lira 78 
lwru, ve ilk teminab S360 lira 79 kuruttur. Mukavele, eksiltme, Nafia itleri 
umumi, hU1U1i ve fennt .. rtnameleri. Proje, ketif hulisuiyle buna nıüteferri 
d "ier evrak ( 4) lira ( 11) kul'Uf mukabilinde "ril&yet Nafta müdürlüifinden alt
nacaktır. 

ihale 2 7 /] /942 pazarteei süoil eaat 14 te daimt enc:Umende yapılacaktır. 
Taliplerin Jlk teminat makbuz vq& mektuplan ihale tarihinden ( 3) gÜD 

evvel vilayet Nafia müdiirlüifine ınüracaatla al•c•klen fenni eıbliTet. .iınzaJı 
prtname ve Aire ve bnunen ibrua llzun gelen diler veaikalarlyle 2490 No.la 
kanunun tarifab çeneainde hazır)a)'ac&ldan teklif mektuı>lanm ihale dnl aat 
14 de kadar daimi encümene vermelerl lizandır. (7367) 

il IS 20 24 3964 (1781) 

t 1. AN 
Nafia ......,......,ıen: 

Dikili Jandarma bölük dairesi binua bir bam ikmali inpatı 3885 lira 4 
kul'Uf ketif bedeli Gzerinden 6/7/1942 tarihinden itibaren 1 S ııGo mllddetle 
açık ehiltmeye konuldufundan .iatekli1erin Nafta dairesindeki kqlf ve prtm.
mesinl tetkil ederek 2490 sayılı yasa hilkflmlerine göre bazırlayacaklan 291 
liralık muvakkat teminat ve ehliyet nlllkaaiy). birlikte 20 temmuz 1942 pa
zartesi ~n[l saat 11 de Nafia müdürlüi&ııde müteıekltil komisyona bq vura.-
lan. ~ ıs 387.ıf ( 17S8), 

.YAZ 
Yağmuru 
Kolonyası 

·-· A,,_d....,uı 
Dalya 

BeıC:•fl 
Kol~~ 

S. Ferit 
Eczacı başının 
Yepyeni bir ..--daha 

'YAZ YAtMUBU 

Kolonyası 

•AlflPBJ 

Sş. Umum deposu ŞiF A eczanesi 
SAOJR Dİi.SİZ VE KORU:R MVB••B•UI MO· 

DORLVOUNDEH: 
Beher kilonun ~ 1 S mu .. ır. 

muJıammen iNNlell lEat ..... _ı __ .. 
Cinsi Azı Çoiu Kurut Sa. ~ 

Sadeyai (Urfa) 1200 kilo ısoo kilo 194 '>18 "S 
Pirine (Buru karakılçık) 1 000 c 12 00 c S .f ""'•8 606 

~ CA7Talık) SOO c 600 c 101 .f5 45 
K07'Ml eti lSOO c .fOOO c 120 360 00 
Saiır eti 1 SOO c 2000 c 90 US 00 
Patat.t 2SOO c 3000 c .S.5 78 7S 
Sain' di1aia 'ft körlet mü .. eaeıi 194 2 malt ,,.ı. lhti:yacı lgln 3"1kanda 3'am1ıi 

ala blem ııcla maddeaiae talip ~lnlf olcluiundaa U/8/942 IUtlıhte be 
dar bir ay zarfuacla ve ~ mucUııbııc. Ye lııltan lr.anunt varvtler bw.t.u. 
mÜeSlele tarafmdan tesviye eclilmek .. rtile talibine ihale edilecektir. 1ıtekllle
rin bu müddet urfmda .abat Ye ~al mua'ftnet mUdOrlöfOnde mütetekJdl 
k~ müracaatlan il&n olunm. 4062 ( ı 82') 

BoPnoua ZIPaat Mefdelll ,,,.,,,,,.Ml8nden : 
% 7,5 Dk temJ.. 
natl 
Un Kr. --126 00 

405 00 
135 00 
238 .50 

70 87 
30' 37 
14 17 

436 .50 
113 62 

FL 
Kr. 

10.50 

135 
90 
53 
27 
27 
27 

194 
101 

Kilo 

12000-t 6000 adet ekmek beher 

3000-4000 
1500-2000 
5000-6000 
2500-3500 
1000-1500 
500- 700 

2500-3000 
1000-1.5 O<t 

adedi 600 iP'• 
KoYtın eti 
Dana eti 
Pirinç 
kuru fasulye 
yeıil mercimek 
börülce 
ı.ade yağ urfa 
zetlnyaj 

( 1,5 asit) 
141 75 94,50 1500-2000 toz şeker 
78 1' 70 1000-1500 ze7tin tan.& 

Mektelıılmlz 942 ~ .Jlatlpcı için yakanda dns ve mtktar1an yazıh erzak 
10/7 /9.f2 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ebiltıneye konulmuf 
olup ekailtmelll 27/7/942 pazartelİ aiinü aaat IS te mektepte mütqckkil aa
hn alma komisyonunda yapılacaim4-n taliplerin mezkQr cün ve aaatte teminat
lannı lzmir mektepler muhasebeciliiine yahrarak makbuzu ile birlikte adı ge
çen komlqonda bulunrnalan. 

Bu fte ait tartnameleri görmek isteyenler her gün mektep müdiirlüiüne mfl-
racaatlan. 10 15 20 2S • 3970 ( 1775) 
•--~~~~~~----~-----~~~~--~--~--~---------
:··················································································· .. -
i Devlet Demir Y ollarındon i 
···········!········································································-= 

(KOJIVR 'J' AHMiı. YB 2' A&uruı_, 
D. D. YOLLARI 8 lNCl iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
idaremizin Alaancak ve Halkapıııar depolanna bir aenede plecek tabminea 

( 4 3000) ton maden kömürünün tahmil ve tahliyesi itlen tartnameai veçhll. 
pazarhia konulmuıtur. Kömürün beher tonunun tahliye n letifl (26) tal.mi1l 
için (32) kurut hesabiyle mecmuu için (24940) lira muluunmen l»edel t..we 
edilmlttir. fbaleai 30/7/942 günü saat 1S te lzınir - Alaancakta i§letme bina-
11nda komi.yonumuzca yapılacakbr. 

lateklUerln ite ılrmeye mani bir halleri olmadıiına dair beyanna.Qıe ile bu p. 
bl itleri m~vaffalr.ıyetle bqara bildiklerine dair llsili müesseselerden alacak
lan 'Yellkalannı Ye ( 1870 . .50) liralık muvakkat teminat maldııuzlariyle mımJ"
yen vakitte komisyonumuza gelmeleri l&zundır. Şartnamesi ifletmem.izden h.. 
delılz verilir. 11 15 19 22 3974 (1780) 

lfafla veııaıeıı Tl•e su lfleıel ao ıncı ş1111e 11a
dÖPlüjünden : 

Küçük Menderes feyezan yataiımn Km.37 +000 • 37 +100 arumda 
yapılacak mahmuz ve nhmn dıvarlan 1ntub kapalı zarf mulii ile elueiltmqe 
konulmuttur. 
ı 1 - Ekailtme 20/7/1942 tarilüne rutlquı pazarteai süoü la8t 10 da 
Tirede Su itleri 20 nci tube müdürlüğil dairesinde toplanan komiqoncla 
yapalacakm 
••• 2 - Bu itin muhammen bedeli (34707) lira ( 11) kunıt n ınuvakbl 
teminah ( 2 60 3) lira (O 3) kuruttur. . 

3 - Bu ite ait mukavele projesi. huaust n fenni eartname. ebiltme tut
name.I. Avaıı proje ve birinci ketif hulltuı Tirede Su itleri 20 inci tube .... 
dürJ.üiü ve lzmir Nafıa müdürlüğünde cörülebilir. 

4 - Ekailtmeye girmek .isteyenler her türlü mali ve fenni kudretlerini gc;.. 
terir vaikalannı raptedecekleri bir i.tida ile ve• ihale taihlnden en az üç sün 
e.vvel lzmir valiliğine müracaatla bu inpab yapabileceklerine dair ehliyet..-.. 
ıikaa almalan faltbT. 

5 - Ekailtıne,..e cirecekler teklif zarflarına 2490 1Q'11ı .kanumuı ve eıbil"' 
me tartnameainin tarifi dairesinde hazırlayarakt elcsiltmenln yapılacaiı __. 
ten evveline kadar ma.kbuz mukabilinde ıu itleri 20 inc:.1.-. müdürlüiit ek
.Utme komi.tyonuna vermif olmalan lazımdır. 

Poetada olan 8ecikmeler kabul olunmaz. 1 ' 10 15 3724 (1674) 

Dotan Si~rta anonim şirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 

İDARE JIEllDSİ : ı • 2' ~ lf 8 11 ı. 
bndr ue Ba11aıı.I aınand acenıaı.,. 

HAKi ERCL 
Blrind Kordoa Na. lN Telefon : 3520 

Hayat • TClllllft • Nalıllycd. Kaza slgol'ta· 
.....,_.en masaıı fCll'tlaPla ue dPalJe ya,,.,. 
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SiY ASl VAZİYEr 
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Hür Fransızla
rın adı artık 
savaşan Fran
sızlar oldu 

-*Almanlara göl'e cenup 
Rus ordulal'ı tamamen 
f e!!JJıete sürülılenmiftil' 
ve bunun neticeleri ya

Jıında görüleceJıtil' .. 
Radyo gazetesine göre günün propa

ganda faaliyetini ilgilendiren başlıca 
meseleler ıunlardır : 1 • 14 temmuz 
Fransız bayramı, 2 - Rusyanın harp du
rumu. 

Fransa, dün milli bayramlarından bi
rini daha, fakat seesiz idrak etmiştir. 
Yalnız bu bayram Hür Fransızlar içjn 
yeni bir tezahüre sebep olmuş, Londra 
ve Kahirede Hür Fransız kuvvetleri ge
çit resimleri yapmışlrdır. Şimdiye kadar 
Hür Fransızlar adını taııyan teııkil de 
dünden tıbaren c Savaşan Fransızlar > 
adını alrruştır. Bu ad ilk defa olarak Bir
bakimde döv~en Fransızlardan bahse
derken İngiliz başvekili Çörçil tarafın
dan söylenmiş ve general Degolün hu
ıuna giderek benimsenmiştir. 

c Savaşan Fransızlar > Londrada ma
reşal Foş·un heykeli önünde bir geçit 
resmi yapmışlar ve general Degol tara
hndan heykele bir çelenk konmuştur. 

Kahirede de geçit resmi yapan Sava
pn Fransızların Britanya madalyesile 
taltif edildiği bildirilmiştir. 

General Degol Londra radyosunda 
Fransız halkına karşı bir nutuk söylemiıı, 
Fransız bayrağını taşımalarını ve Mar
aeyyez ma1'§ını söylemelerini tavsiye 
ederek demiıtir ki : 

c - Bayrağımız kıtalanmızın nişa
nesini, Marseyyez de Fransız ruhunun 
kahramanlıklarını gösterecek ve geçit 
resimleri kalplerimizdeki ümidi kuvvet
lendirecektir. > 

Londra radyosu bütün diller neşriya
hnda 14 temmuz gününe yer ayırmıı:ıtır. 
Radyo diyor ki : c Bugün yalnız Fran
sa değil, bütün Avrupa bir Bastildir. Na
ziler, demokrasi ruhunu boğmak için 
herşey yapıyor, 14 temmuz bayramı iş
gal altındaki Fransada yasak edilmiııtir; 
işgal edilmemiş Fransada ise yalnız meç
hul asker abidesine bir çelenk konacak
tır > 

1 4 temmuz bayramı münasebetile bir 
makale neşreden Deyli Meyl gazetesi 
de c Bu 14 temmuz güajinde F ransada 
hürriyet yoktur; fakat musavat ve kar
deılik vardır. Mu.avat iıkencedek.i mu
eavattır; kardeşlik emniyettir ve mil
yonlarca insanın kalbinde bulunmakta
dır.> 

Amerika gazeteleri de 14 temmuza 
dair hararetli negriyatta bulunmuşlar, 
Fransaya ve Franaızlara karşı duyduk
tan sevgiyi belirtiiıişlerdir. 

RUSY ADA VAZIYET 
Günün diğer önemli meselesi•de Rus

yada cenup cephesinde Almanlann yap
makta olduklan taarruzdıır. Moskova 
durumun veharnetini gizlememektedir. 
l..ondraya göre Hitler Kafkasyaya var
mak için vannı yoğunu aarfetrnektedir. 
Almanlara göre de, Timoçenko ordula
n felakete sürüklenmiştir ve bunun ne
ticeleri yakında görülecektir. 

PROPAGANDA DOELLOSU 
Harbin dev.am ettiği §U sırada propa

ganda faaliyeti de bütün hızile devam 
etmektedir. Londra radyosu Macarca 
neıriyatında, Hitlerin diğer bazı Avru
pa milletleri· gibi Macarlan da felakete 
sürüklediğini, hayat sahası uğrunda Al
manyanın hayatını söndürdüğünü ve 
timdi de Macaristanda ayni ıeyi hazır
lamakta olduğunu, Macarlann Hitlerin 
akibetinden kendilerini korumalarını 
bildirmiştir. · 

Macar radyosu buna cevap olarak 
Macarların hiç bir milletin emri veya 
menfaati için çalışmadıklarını, Trianon 

. muahedesinin zincirlerini kırarak top
raklarını geriye aldıklannı, 1000 sene
lik mazilerine göre mevkilerini yeniden 
kazandıklarını bildirııli1tt. 

IKtNCl CEPHE MESELE.Si 
Günün Rusya harbi ile ilgili propa

ganda faaliyetini de ikinci cephe mese
lesi teşkil etmektedir. Mihver radyola
n, tonaj kayıpları yüzünden Avrupada 
bir ikinci cephe kurulamıyacağmı yayı
yorlar. Anglosaksonlar ise gemi kayıpla
nnı küçümsememekle beraber inııaatın 
zayiatı telafi ettiğini ve her tarafta sava
şan müttefik kuvvetlere levazım yetiş
tirildiğini, istihsalin iyice geliştiğini 
ileri sürüyorlar. • . --~--·-~~ 
Amerilıanın Denizde 
verdiği Jıayıplar
Vaşington, 14 {AA} - Bahriye nazı 

r: 18 hazirandan 30 hazirana kadar bir· 
lcşik Amerikanın deniz kayıpları 49 ölü, 
7 yaralı ve 212 kayıp olduğwıu bildir· 
miştir. 

Boyumuz azıyor 
11e fıısalıyor .. 
Sabahlan boyumuzun daha uzun, ak

şamları daha kısa olduğunu biliyor mu
ıunuz? 

Gündüzün çalışmalan arasında, bir
birine geçmiş halkalardan mürekkep 
«>lan sırt kemlğimizin kıkırdakları yassı 
bir hale gelir ve boyumuz kısalır. Gec~
leyin yatağa girip i<;tirahat ettiğimiz za
man bu kıkırdaklar eski ve tc:bü halini 
alır, boyumuz uzar. 

Fakat bu uzama ve kısalma o kadtir 
ha!ift!r ki biz bunun farkında bile ol
mayız. 

FRANSIZ B~YRAMI 
~-----* . 

Fraıisa ya-
kında hür 
olacaktır 

---*·---
8. RUZVEL T iLE GENERAL 

OEGOL BiRER MESAJ 
NEŞRETTiLER 
-*-Vaşington, 14 (A.A) - Reisicümhur 

Ruzvelt Fransız milli bayramı münase
betiyle neşrettiği bir mesajda diyor ki: 

<Demokrasiyi sevenler için çok büyük 
bir mana ifade eden bu yıldönümünde 
Fransız milletinin pek yakında hürriyet, 
musavat ve kardeşlik prensibine yeniden 
kavuşacağı ümidini beslediğimi bildiri
rim.> 

Bu mesaj Nevyorkta Fransızca çıkan 
cZafer için> gazetesinde çıkmıştır. 
AMERİKAN GAZErELERtNtN 
NEŞR1YATI 
Nevyork, 14 (A.A) - Gazetelerin 

baş yazıları bugün Bastilin zaptının yıl
dönümünü kutluyorlar. Nevyork Herald 
diyor ki: Birleşik devletler halkı Fran
sızların kalbinde her zaman yaşıyan ce
saret seciyesini tebcil eder. 

•Nevyork Tayrnis• te şöyle diyor: 
Dünyanın bütün hür milletleri için 14 

temmuz hürriyeti atalar mirası olarak 
alanların bunu muhafaza için döğüşme
leri lazun geldiğini hatırla.mağa vesile 
olan tarihtir. Bastilin zaptı gününü her 
sınıf halkla· kutlıyan Fransada kurtulu
şu bekllyen millet bu önemli gününün 
korunmasını bize emanet etmiş bulun
maktadır. 

DEGOLUN MFSAJI 
Londra, 14 (A.A) - General Degol 

radyoda Fransız halkına hitaben neşret
tiği mesajda diyor ki: 

c - Yarın g(lya işgal edilmemiş olan 
bölgede bulunan bütün evler Fransız 
bayraklariyle donatılacaktır. Her şehir
de bütün erkek ve kadınlar ~nceden tes
bit edilen yerlerden geçecektir. Her -ta
rafta gözleri ya§larla dolu halkın yüre
ğinden fırlıyan marseyyez yükselecektir. 
Bu bayrakların, bu geçitlerin, bu teza
hürlerin manası nedir? Fransanın yaşa
mağa devam ettiğini anlatmak, Fransa 
istilaya ve zulme rağmen daima ayakta 
kaldığını gösterecektir.> 

~~-~~--·~--

ALMAN • RUS HARBi 
---*- - -

Almanlar Voro-
şilof grada ka 
dar uzanmak 

istiyorlar 
-*Almanların Jıayıplarını 

acemilel'le doldul'dulı· 
ıarı lJildiriliyor .. 

Londra, 14 (A.A) - Voronejdeki mu
harebeler şiddetle devam ediyor.. Altı 
gün evvel alındığı Almanlar tarafından 
bildirilen Voronejin sukutu hakkınd&ki 
haberler henüz teyit olunmamıştır. M:ı
a.mafih Almanların burada ilerledikleri 
anlaşılıyor. Nehri geçen Alman kıtala
rının kısmen muvasale yolları ve irti
batları kesilmiştir. Bunlar güç durum
dadırlar; Timoçenko kuvvetleri, bu üs
tün kuvvetleri nehre kadar geriye ç~ 
kilmeğe zorlamıştır. 

Bu savaşlarda Almanlar gü~lükle iler
Hyebilmişler, Ruslar şiddetle müdafaa
da bulunmuşlardır. Almanlar hatların
da açılan boşlukları acemi ve genç un
surlar la doldurmaktadırlar. 

245 inci Alman alayı imha edilmiştir. 
RUSLARIN İHTİYATI 
Rusların her ihtimali düşünerek Ti

moçenko ordularına ait bütün malz~
meyi orta Rusyadan değil, Urallardan 
getirdikleri sanılıyor. 

ALMAN İLERLEYİŞİ 
Stokholm, 14 {A.A) - Moskovadan 

gelen haberler ilkbahardan beri bekle
nen büyük Alman taarruzunun başladı
ğını bildiriyorsa da Berlin bunu henüz 
tasdik etmemektedir. 

Ruslar ricate devam etmektedirler. 
Almanlar şimdi mühim bir sanayi şehri 
olan Voroşilofgrada kadar uzanmak is
temektedirler. Alman ileri hareketi 
Rostof demiryolunu ve müdafaaya me
mur kuvvetleri gittikçe tehdit ediyor. 
İHTİMALLER 
Alman başkwnandanlığının Rostof 

bölgesindeki Rusları saran çenberi da
raltmadan doğuya doğru hareketi muh
temeldir. Fon Bock'un ileri unsurlannm 
Kazanskayada bulunması ihtimal için
dedir. Yüzlerce tanlo.n Voronej civarın
da nehri geçmeğe muvaffak olduğu söy
leniyor. Bu kuvvetlerin Stalingradı 
Kafkasyaya bağlıyan demiryolu hattını 
zorlaması da mümkUndUr. 

Vaziyetin vehametini gösteren diğlitr 
bir delil de Rus gazetelerinin müttefik
lere ve Rus askerlerine yaptıklan heye
canlı hitaplardır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin mahfilleri 15 günlük muvaffa

kıyetleri belirtmektedirler. Bu mahfille
re göre Rus cephesi darına dağın edil
miştir. O kadar ki Rus başkumandanı 
değil düşmanın, kendi kıtalarının ncre:le 
olduğunu bilmemektedir. 

YENi ASIR ·JJ Temmuz Cnrşanrbn 1942 

RUSLARA GORE 
---*----- .,.J 

A lmanlar 
halka zul-
mediyo,rlar 

-*-
Minslıte ıoo bin Jıqi Jıam-
pa gönderiJmiJ. Katolifı 

11e OrtodoJıslar idam 
ediliyormuş-

Moskova, 14 (A.A) - Tas ajansının 
bildirdiğine göre Beyaz Rusyanm Minsk 
bölgesinde tedhiş hareketleri hükitn 
sürmektedir. Burada zararsız yüz bin 
Sovyet hemşehrisi tecrit kamplarında 
göz hapsine alınmıştır. Ahali açlıktan 
ölüyor. Dükkanların hepsi kapalıdır. Vi
tebskte her tarafta darağaçları yükseli
yor. Almanlar ortodoks ve katolik olan
lan idam ediyorlar. -----·-- . 
Lehistanın bu-
güı~kü ve yarın

ki gayretleri 
---·*·---

Leh f flosu Rmyaya gl· 
d e n malzemeyi himaye 
ediyol' • Sulhtan sonl'ası 

ı~ın düfünceıer-
Londra, 14 (A.A) - Polonya deniz 

ve ticaret, sanayi nazırlığına tayin olu
nan B. Kıvapin Polonyanın harpten son
ra 180 - 200 gemiden mürekkep bir ti
caret filosu kuracağını söylemiş ve bu
nun için Amerikadaki Polonyalı işçile
rin daha iyi çalışmaları lSzım geleceğini 
bildirmiştir. 

* Radyo gazetesine göre Polonya başve-
kili Londra radyosunda söz söyliyerek 
Polonya bahriyeslnin Rusyaya giden 
barp malzemesi kafilelerini himaye et
mekte olduklarını, buna mukabil Mos
kovada imzalanan mukaveleyi Rusların 
gereği gibi tatbik edeceklerini umduğu
nu söylemiştir. 

o 

HINDIST!.!f .. IŞL~~,zf 

lngiliz nüfu
zunu iste- Tütün imal tipleri tespit 
miyorlar olunmak •• uzere •.• 

---*---
FAKAT INGILIZ HARP FAA· 

LJYETINI DE BAL TALA· 
MIYAC~KLAR 
-*-Kalkilta, 14 (A.A) - Hint kongresi 

tekrar toplanarak İngiliz nüfuzunun 
Hind.istandan kalkmasını istiyecektir. 

* · Radyo gazetesine göre Londra radyo-
su Hindistan hakkında şunları söylemiş
tir: 

• - Hindistan kongre partisinin İngl~ 
liz tekliflerini tetkik etmek üzere kur· 
duğu muvakkat komitenin kararı neş· 
redilmiştir. Komite bu raporda Gandi· 
nin fikrini terviç etmekte, yalnız Hintli· 
lerle müsavi haklara malik olmağı ka· 
bul edenlerin Hindi.standa kalabilecekle· 
rini tebarüz ettirmektedir. Bununla be
raber İngilterenin harp faaliyetini balta
lamak gibi bir hareketin Hindistandan 
secdir olamıyacağını belirtmektedir. 

Bu rapor kongre umumi heyeti tara· 
fından tetkik edilecektir. 

Rapor hakkında Londrada henüz res
mı bir mütalaa yoktur. Maamafih bu 
rapor baltala.mağı reddettiği cihetle iyi 
bir intiba hasıl etmiştir. Yalnız Gandinin 
fikrince Hindistandan İngilizlerin nasıl 
atılacağı düşünülmektedir. Çünkü Hin• 
distanın müdafaasında İngilizlerin faali~ 
yet ve hizmetleri bugün kongrenin ken• 
di liderlerinin hizmetinden fazla olduğu 
inkar edilmez bir hakikattir .. • 

--- o- --
BİRİSVEÇ 
MOTÖRÜ BATTI 
Stokholm, 14 (A.A) - 190 tonluk 

Hanna motörü bir cisme çarparak bat
mıştır. Hadisenin mahiyeti henüz bilin
memekle beraber bu motörün bir Rus 
denizaltısının taarruzuna uğradığı ve 
yahut mayne çarparak battığı talunin 
ediliyor. Motörün 4 mürettebatı kurta· 

7 iUün tacirlerının iste lıleri teslJit edildi ... 
İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Bugün kfiletleri mümessillerinin iştirakiyle bil· 

(Dün) mıntaka ticaret müdürlüğünde yük bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
İstanbul, İzmir ve Samsun tütün tacit'- tütün imal tipleri üzerinde görüşülmüş, 
lerinin, ziraat, ticaret ve inhisarlar ve· tacirlerin istekleri tesbit edilmiştir. 

Devlet Demiryolları 
Ankarada Lise derecesinde bir 

Meslek okulu açıyor 
Ankara, 1 4 ( Yeni Asır ) - Devlet 1 melctep üç ıene yatılı ve parasiz ola~· 

d~mir yolları ~arada lise derecesinde tır. Devlet orta mekteplerini bitirenlel' 
bır demir yolu meslek okulu açıyor. Bu imtihanla alınacakbr. 

Çok çocuklu· ailelere 
Mal sandıklarınca yapılacak te

diyat ta kolaylık gösteriliyor 
Ankara, 14 ( Yeni Asır ) - Çok 1 ması buna mukabil muhtarlık. işlerin'dea 

çocuklu ailelere bir yardım ·olmak üze- alınacak bir vesikanın kafi geleceği lca· 
re, mirasçılara yapılacak mal •<mdıklan r. 1-ft tı . . .. ar'"'i!m r. tedıyatmda, verasef ilamının araruna- 1ıl 

Makineye 
Verilirken 

" il ALMANLAR 
Kaleninde müda faaya 
geçmelı zorunda Jıaldı 

Asker aileleri
ne yardım. için 

___ *.;;.,• __ _ 

Eline e lli liradan faz la 

• rılmıştır. -----~·----INGILlZ FiLOSU 
Londra, 14 (A.A) - Tas ajansı bu

gün öğleden sonra Kalenin cephesinden 

para geçen memurlar
dan y üzde bir kesilecek 
• Ankara, 14 (Yeni Asır) - Eline elli 
liradan az para geçen memur ve mü.s
Uıhdem.lerden asker ailelerine yardım 
olarak yüzde bir kesilmiyordu. (Baştarah 1 inci Sahifede) 

Salvolarını Alman tesislerine göndermiş 
ve yangınlar çıkarmıştır. Bir taraftan 
harp gemilerimiz limanı bombardıman 

ederken bahriyeye mensup hava kuv
vetleri de havadan bir çok bomba atmış
lardır. Limanda pek çok hasar olmuştur. 
MİHVERİN KA YlPLARI 
Deniz kuvv~tlerimiz bu oombardı

man esnasında Mersa Matruh önünde 
bir ticaret vapurunu da batırmıştır. Bu 
gemi o kadar müthiş bir infilfil<la patla
mıştır ki bunun mühimmat yüklü oldu
ğu sanılmaktadır. 

Limanda bir çok gemiler hasara uğra-
tılmıştır_ . 

Gemilerimizde hiç bir hasar yoktur .. 
Hava kuvvetlerimize de zarar olmamış
tır. 

Mihver ticaret gemisine refakat eden 
uçak savar gemisi de infilaktan sonra 
yok olmuştur. 

15 ve 25 inci Alman zırhlı tümenleri
nin taşıtları da bombalanmış ve bunlar 
arasında büyük yangınlar çıkarılmıştır. 
Bir mühimmat deposunda infilak çıka
nlmıştır. · 

Bahriye uçaklarımız Tobruğa gitmek
te olan bir kafileye hücwn etmiş ve iki 
düşman gemisine bombalar isabet ettir
miştir. 

. Hafif filomuz yalnız cumartesi günü 
700 mermi atmıştır. ----o----
Maltada ıı günde SJ 
tayyare düşül'üldii .. 
Londra, 14 (A.A) - Resmen bildiril-

diğine göre temmuz ayının ilk on bir 
gününde Maltada 83 mihver uçağı dü
şürülmüştür. İngiliz kayıpları 21 uçak
tır. 

--- o- --· 
Hapolide IJüyüJı lJil' tren 

Jıazası oldu.. 
Roma, 14 {AA) - Napoli dolaylarm

da bir tren çarpışması olmuş ve yolcu
lardan 55 kişi yaralanmıştır. 

INGILIZLERE GORE 
Almanlar Fransaya 

•• •• somurge muame· 
lesi yapıyorlar 

MeşguJ Fransada 
se11gi Jıelimeıı ve 
ralıaın yasalı!-

Paris, 14 (A.A) - Paris radyosu mek
tup ve telgraflarda her türlü sevgi keli
melerinin ve rakamların kullanılması 
yasak edildiğini bildirmiştir. 
SÖMÜRGE MUAMELESİ YAPILIYOR 

Londra, 14 (AA} - Bozguncu ve 
tahrikçi kadınların erkek akrabalarının 
kurşuna dizileceği hakkında Paristen 
gelen haberler, Almanların Fransaya 
müstemlekelere tatbik edilen usulleri 
Uıtbik ettikleri kanaatini vemı.Şir. 

~---_._...~--·---
RUSYA YENi LMEDi 

verdiği bir haberde Alınan ileri hareke-
tinin iki noktada durdurulduğunu ve 

- - - *·--- '.Alınanların müdafaaya geçmek zorunda 
bırakıldığını bildirmektedir. 

Bir Anıerikan - - 0
- -lngiliz tayyarelerinin 

gazetesfne gÖre Birmanyaya yaptılı· 
lal'ı hücum.-

Rus Ordusuna Yeni Delhi, 14 (A.A) - Hava kuv
vetleri umum1 karargahının tebliği: • • ı • Hava kuvvetleri pazar günü Birman

a_ uvenme ı yanın şimal batısında Kalevadaki düş-
~ man müfrezelerine karşı bombalar atıl--*- mışbr. 

MosJıo11ada çılıan Prav- Binaları mitralyöz ateşine tutmak üze-
da A lman su··,.u··ıerfnl re alçaktan uçan tayyareler karşı koy

ma toplarının şiddetli ateşi ile karşılaş.. 
durdurmalıyız diyor.. mıştır. 
Va§İngton, 14 (A.A) - Sanfransia- ---o----

ko Kronik! gazetesi Rus - Alman har- İngiliz tayyarelerinin 
bine ait bir yazısında diyor ki : dünJıii faaJf-ueti-

c Ruslara tam güvenimiz vardtr; Rue " 
ordusu mağlup edilmemiıtir. > Kahire, 14 (A.A) - İngiliz bomba 

uçakları dün cephenin şimal kesiminde
< PRA VDA > NIN N~RiY A Ti ki düşman taşıt topluluklarına tesirli su-
Moskova, ı 4 (A.A) _ Pravda bu rette hücwn etmişlerdir. İskenderiye 

bahki • d R üzerinde uçan iki keşif tayyaresi sürat-sa yazısın a us askerlerini mu-
kavemete davet ederek şunları söylü- le uzaklaştırılmıştır. 
yor : --- o--___. 

c Düşman muazzam kayıplarına rağ- Mih11ercilerin tanlı 11e 
men ileri hareketine devam ediyor. AI- motöl'lü Jıu1111etleriyle 
man ordusu Sovyet ordusuna çok zayi- .. h • • 1 
at verdirmek ve mümkün olduğu kadar yaptıgı ucum ar 
fazla toprak kazanmak istiyor. Muhare- püsJıürtüldü.. 
benin şiddeti çok fazlalaşmıştır. Alman Kahire, 14 (A.A) - Orta şark Bri-
sürülerini durdurmalıyız. > tanya kuvvetleri umwni karargahının 

---~·----- tebliği: Şimal kesiminde kuvvetlerimiz ALMANLARA GO~ RE düşmanın tank ve motörlü piy.ade kuv
vetleriyle yaptığı hücwnları püskürt--*- . müşlerdir. 

(Baştarab 1 inci Sahifede) Cenup kesiminde kollarımız düşman 
bir kaynaktan aldığı ıu malumatı bildi- kıtalarına hücum etmiştir. Muharebe 
riyor : bölgesinde faaliyet artmıştır. Av ve 

Rus cephesinin cenup kısmında tid- homba tayyarelerimiz Eldaba çevresin
detli harpler devam ederken Alınan ve deki iniş yerlerine tank kollarına ve 
ınüttefik kuvvetleri bir taraftan da bir büyük düşman taşıt topluluklarına hü
çok Rus birliklerini dağıtmış ve bir çok cum eylemiştir. Bütün hücumlar muvaf
barp malzemesi almıştır. Düı:ımanı cebri fakıyetle olmuş ve bir kaç düşman tan
yürüyüşle takip eden piyadelerimiz kı tahrip edihniş ve en aşağı altı düş
Ruslann ricat yolunu ke~lerd.ir. Bu- man tayyaresi düşürülmüştür. '.Ayrıca 
rada 22 düşman tankı muharebe dı§I da yerde diğer bazı düşman tayyareleri 
e<limiııtir. tahrip edilmiştir. Malta adasına karşı 

Bir ırmakta düıman mukavemeti yok yapılan düşman hava hücwnlan dün 
edilmiş ve Almanlar burada da kuvvet- artmıştır. Av uçaklanmız en aşağı be3 
li ve yeni bir köprü baııı kunnağa mu- düşman tayyaresi düşürmüştür. 
vaffak 0lmll§lardır. Bütün hava hareketlerine iştirak eden 

VORONEJDE tayyarelerimizden yalnız biri üssüne 
dönmem.iştir. 

V oronejin ti.mal ve şimal batısında - -------------
Ruslar piyade 'Ve ziıhlı birliklerle tid-
detli hücumlar yapmıılardır. Bu hücum
lar ağır kayıplarla püakürtülmüştür. Yok 
edilen 111 tanktan 2 1 tanesi uçakla~ 
mız tarafından tahrip edil.m.İ§tir. Bun
dan başka diğer kesimlerde 34 tank ve 
pek çok ta§ltlar ağır hasarlara uğratıl
Jlll§tlr. 

CEPHE Gf:RJLE.RtNDE 

Cephe gerilerine hücum eden hava 
kuvvetlerimiz yüklü 6 treni ate§e ver
ıni§tlr. 4 düşman tayyareai de tahrip 
edilmiıtir. 

Kara muharebeleri sahalannı koru
yan Alman avcı uçakları 4 7 düşman tay
yaresini düşünnü§tür. 

Meşhur lJir randevucu 
mahlıtim oldu.. 

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Asliye al· 
tmcı ceza mahkemesi, meşhur randevu• 
cu Atinayı kadınları ve kızları fuhşa 
sevketmek suçundan 15 ay hapse malı· 
~etmiştir. 

---o- --
AmerlJıada llmusi oto· 
molıller ve ıastilıleri 

aıınacalı .. 
V~n, 14 (A.A),.- Hükilmet hu

susi otomobillerle lAstilderine el koy· 
malt için meclisten salAhiyet istiyecek· 
tir. 

Şimdi fevkalade zam ile eline elli li
radan fazla para geçenlerden bu yüzde 
birin kesilmesi kararlaştı .. 

--~OIJ!ttA J 

Kömür beyannamesini 1 
de111'eden lJir odacı 
mahJıum old u.. 

Ankara, 14 (Yeni Asır) - Ankara 
Milli Koruma mahkemesi naba vekfilctl 1 

odacılarından Hüseyin adında birini l 
kendine ait kömür beyannamesini ayni 
fiyatla bir başkasına devrettiği için üg 
ay hapis ve 250 lira para cezasına nıah- 1 

kfun. etmiştir. 

---~·-,----SOVYE TLERE . GORE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

neşrolunan Sovyet tebliği : 13 temmuz 
gecesi kıtalanmız Voronej çevresinde 
gedikler açan düşman ordu grubu ile 
savaşlar yapıruşlardır. Babuşar şehri 
çevresinde düşmanın tank ve piyade 
kuvvetleriyle şiddetli muharebeler olu
yor. Lisitangın doğusunda kıtalanmız 
yeni müdafaa nıevzilerine çekilmekte· 
dir. 
Başka kesimlerde önemli hiç bir de

ğişiklik yoktur. 
ALMAN KAYIPLARI 
Moskova, 14 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir: 
12 temmuzda bava birliklerimiz cep

henin şimal kesiminde 26 tank ve asker 
yüklü 115 kamyon tahrip etmiş, hir nak· 
liye gemisi ile iki devriye gemisi ha· 
tırılmıştır. 

VORONEJDE 
Voronejde şiddetli savaşlar oluyot", 

durumdaki gerginlik devam ediyor. Bir 
kesimde bazı düşman birliklerinin şid· 
detli hücumları püskürtülmüştür. 

Almanlar savaş meydanında 600 öl\1 
bırakmışlardır. Dü.,<mlan taze kuvvetle
ri cepheye sürmektedir; kıtalanmız bu 
kesimde biraz geriye çekilmiştir.· 

Seyyar birliklerimizle hava kuvvetle
rimiz düşmanı hırpalamış ve düşmana 
zarar verdirmiştir. 
KALENİNDE 
Kalenin kesiminde düşmanın tanklar

la desteklenmiş piyade kıta1arı ileri hat
lanınıza hücum etmişse de 700 ölü bı· 
rakarak pUskürtü1müştür. 

Bir düşman hava meydanına yapılan 
taarruzda 65 kadar düşman uçağı tah-
rip edilmiştir. • 

32 KÖY GERİYE ALINDI 
Moskova, 14 (A.A} - Cenup cephe-

sinde çete grup1anmız 32 köyü düşman· 
dan temizlemişlerdir. 

22 mühimmat yüklü kamyon tahrip 
olunmuş ve' asker yüklü trenlerle 14 
köprü havaya atılmıştır. 
K.ALENİNDE BİR MUV AFFAKIYE'l' 

Moskova, 14 (A.A} - Moskova rad• 
yosu bu şelirili şimal batısında Kalenil\ 
cephesinde mareşal Yugop kuvvetleri-: 
nin şiddetli savaşlardan sonra bir ço'.(( 
köylerden düşmanı kovduğunu ve 8nerıı• 
li bir yolu müteaddit noktalarda k~.s· 
tiğini bildiriyor •• 


