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Türkiye ve harp 
---*·---

stikbal 
hakkın 

ta 

Yeni hqbtJbat ~!yatları ilan edildi 

Hükümete satılması mec
buri olan mahsul miktarı 

=----=-... :.:~~ ., •• * ti 

Boğazlar ve iktısadi Devlet alacağı hütun 
muhasara müşkül- hububatin ~ası 

Jer yaratabilir peşin verecek 
--*- --k--

ır FD'ansızz gazetes·n.A uğday 20 maJddit, mı· 
i 1!<rıb·~~miz miinat;e. sır ue ~~ddf 16, çav a, 

~imalı Afrika.da tngilizlcrln aldıklan esirlerden bir bsmı istirahat ederken 
~ JJI~. nı; iıe~atı ue arpa e r. ~· J?5 luwıq 

goli'tftf ler!.. Ankara, 16 (AA) - Ticaret velcfıle-

v 
ek A 

a-
•• n a n'u

şartlar 
~ 

·---·*---
Yeni lıararın muuaffa· 
Jıı eti lacıllıımızın ue 
Jıöy!ümüzün dürüst 
harefıetine bağlıdır .. 

HAKKIOCAKOOLU 

Dünkü sayımızda belirttiğimiz gibi 

~11SIRDA VAZIYET 

• v 
ruz 

b k • 
ıyor 

-*-Stokholm, 16 (A.A) - Berlinden bil-
dirildiğine göre şimal Af rikaya milhim 
sayıda uçak gönderilmi,ştir. Rommelin 
şiddetli bir taarruzu beklenmektedir. 

Kahire, 16 (A.:A.) - Müttefikler sah 
(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Vi§i, 16 (A-A) - Ajansın hususi mu- tinden tebli~ olunmuştur: 
habiri bildiriyor : İstihsal maliyetlerindeki ummn! ynk-

Marsilyada çıkmakta olan Ordr ga- seliş göz önünde tutularak hububat 
zctesi dünya dramı knrşısmda Saraçoğ- mahsulü fiyntlnnna zam yapılması hU
lu başlığı altında neşrettiği bir baş ma- kümetçe lattar altına alınmıştır. 
kalede kabinesini tamamlanll§ olan ye- Buğday, Çavdar, mahlQt, mısır, yu.. 
ni başvekilin Türk milletinin ruhunda laf ve akdan mahsullerinin: 
milliyet fikrini demokrasi prensplerile a _ İst.ilısal mikdan 50 tona Jmdar 
yuğurmuş olan Atatürkün sadık bir ar- olan mlistnhsillere ait mnhsuDe:rin her 
kaclaşı sıfaüle kendisinden evvel gelen birinden yüzde 25 i, 

(Sonu Sahife 4, Sütuıı 5 te) (Sonu Sahife Z, Sütmı Z de) 

Ekmek satışlarına dair bir haber 

•• r s a musa-

MOSKOV YA GôRE «BERLIN>) E GORE 
---·*·---

Voro ej e 
---·*·---

1 -
• a 

.bükümct elanck mevzuu üzerinde çok ?-------------:
adilane ve çok ccsnnıne bir karar almı~-

e 
a 

ek eniliyor harp pek 
kızıştı 

emesı 

e 
de 

tır. 

Knrar ndillınedir. Çünkü çiftçinin 
fherine yfikletilmiş olan ağır bir mükel
lefiyeti knldımıış, çiftçiye daha geniş bir 
ınesni sahıw bazırlariıiŞtır. 

Karar cesuraned.ir. Çünkü bugüne 
bdar teessüs etmiş bir sistemi yıkmak
ta ve yerine yenilerini ikame eylemek
led.ir. 

Yeni usullerin ürkütücü bir tarafı mı 
•ardır ki karar cesurane teıakki ediliyor 
iiye bir sual varit olabilir .. 
Gizlemeğe lüzum görmeden hemen 

Dave edebiliriz ki bu karann muvaffa
kıyetli bir netice verebilmesi köy1ümü
~in ve halkımızın hareket tarzına bağlı
dır. Şimdiye kadar bir <;ok defalar hü
kümetçe alınmış olan karara benziyen 
bazı teklifler yapılmıştır. 

Fakat hilkfimet bunlan kabulde ce
~et gösterememiştir. Zira arpa ve buğ
day stoklannın spekiilatörlcr eline geç
lncsinden ve hnlkın ekmeğinin bir ihti
kar mevzuu t~kil eylemesinden kork
ln11ş ve çekinmiştir. 
Aramızda harp zcn.,.ini olmak ihtirası 

~İnde yanıp kavrulanlar pek çoktur .. 
~tından dolayıdtr ki hiikümetin hu yol
daki endişdcrini varit görmemek tc 
lıaksızhk olur. 

I...&kin muhtekirlerden korkmak paha· 
lına hüylik bir müstahsil kiitlesini cz
bıelrte, tc,ızi ve nakil vasıtalarının ho
ttıkluğu yüziinden halkımızı pek ağır 
ınkınhlnrn monız hırnkm'.lkta isabet gö
rülemezdi. 
Snroçoğlunun başkanlığındaki hükii

lllct ihtikiirn sapacnk!arın kafasını ez
hıck için nefsinde Jmvvct bulmuş ola
tak ki köylü \'e halk lehine bu karan 
•lmakta tercddiit göstermedi.. Şimdi 
halkımıza ve köylümüze düşen vazife 
bu karan mll\·nfiak kılmak, bu uğurda 
llı:ami fedakar ve fc.ragatkll.r olmaktır. 

Her şeyden evvel ~öyliyebiliriz ki hü
lrtirnetc !'lahlncak hububat fiyattan ga-
1~t makul bir hndde çıkanlmı~tır.. Ta
Yin olunan fiyatlarla miistahsil pek ilin 
istihsal mnsrnOnnm knrsılıyabilir ve 

(Sonu Snhife 2. Sütun 6 da) 

·--·-----
Sefir·m;z B. Hitler 
tarafından çaya da· 
veı edildi ue lıend!· 
sü e ve a etti .. 
Berlin, 16 (A.A) - Anadolu 

Ajan,.ının hususi muhabiri bildiri
Yor: 

Büyüle clç· ıin Türkiyeye avdeti 
rnünascbetıyle hariciye nazın Fon 
Ribbent?- • larafından öele yeme

-iine ve Hi·~~r tnrafındnn rAya da- 1 

d
• ~ I 

vct c ılcn li. HJsrev Gerede dün 
A1man uınumi k.u-argfilımda Füh
rcre veda ettikten sonra Berline 
dönm~tür. 

BERLINDE On11TLER 

rh· a ın

da bitece~i _ i 
unt>uyorlar 

Berlin, t 6 (A.A) - Madrit ga
zetelerinden birinin Berlin muhabi
rine göre Berlinliler harbin yakın
da biteceğini ümit ediyorlar. Tah
min edildiğine göre son bahara ka
dar son zafer kazanılacak. ve hunu, 
harbe nihayet verecek olan aiyasi 
hadiseler takip edecektir. 

BiR AVUSTRALYA GAZETE.
SiNiN GöROŞO 

Sidney, 16 (A.A) - Sidney 
Vorld gazeteeine göre eğer Ameri
ka ve İngiltere bu sırada bir fey 
yapamazlarsa artık Hitleri mağlup 
ebnek imkarunı kolay~ bulamrya
caklımlır. 

O - •- -a-• ıı ı , __ ,_,_,_'l_1_ıs.:• 

İstanbul, 16 (Yeni Asır) - Hükümc
tin hububat hakkında verdiği yeni ko
rarlar şehrimizde alaka ve memnuniy~t
le karşılanmıştır. 
Bazı tahminlere' göre"'""Drunyym :>,b:m 

büyük şehirlerde ekmeğin kartla satıl
ması usulüne devam edilmekle beraber 
ayrıca serbest olarak imaline ve satıl
masına da müsaade edilecektir. Maaına
fih .şimdilik tebellür etmiş bir vaziyet 
yoktur. 

Hububat hakkındaki yeni kararlar et
rafında alakadarlar Ankaradan mütem
mim ma1Ctmat beklemekte ve şimdiden 
tefsirlerde bulunmamaktadırlar. 

Bir İngiliz Jıruvazöl'Ü 
hasara uğratıldı___,._ 

Berlin, 16 (AA) -Alman resm! teb
liği : Batı Akdenizde savaş uçaklarımız 
bir İngiliz kruvazörünU. tam isabetle ha
sara uğratmışlardır. 

Roma, 16 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Akdenizde Alman n İtalyan hav'l 

kuvvetleri bir İngiliz kruvazörilne taar
ruz ederek hasara uğratmışlardır. 

• 
SOVYETLERE GORE vame ıyor 

~----* -*- ~*-

n anların aır~.ııy..aer-eWen.ıe cenaptaYolları1ıes11mq ! geçiyor. Vollıfıof ve Ka· Rusların gayreti alıim, 
leninde Alman taarruz· Voronej ve Orelde Rus 

ı• şlerı· ı· yı· ıarı püsfıürtüldü.. hücumları lıırddı 
1
MoskoSova. 16 ~t'-li~) Ça öilbeyin net- Berlin, 16 (A.A) _ Alınan res:ı teb-

ro unan ~et teu gı: rpm ayı per- l!ği : Doğu cephesinin cenup kesiminde • t • tcm~e~ t'{!1yan ıeee ~t81jnmız V o- takip hareketleri durmadan devam edi· 
gı m-yor ~neı nuh _ı..up.1 nn ~uakun a ·cıeredir~an yor. KU§atılmış ve arkalan kesilmiş olan 

.uen m arcue ere ~tır etmiı er . düşman gruplan d v d ğru k dil 
Moskova, 16 (A.A) - Sovyet teb- rin b. .. oguya 0 e? e* 1e~ ekti v · b-'- · · b · k e ır yol açmaga boşuna teşebbüs et-

G .. ~d - kil .___ ::-•?el . dr: ,_oronetlı .o~~ ır çho_ mişlerdir. Düşmanın kayıplarını ve ele 
U0 e s • 10 ome...-.-- s.eaım erın e ~UTYe e~ ~1!_ı U- geçen ganimeti tesbite imk!n •oktur 

den fazla ilerliyemlyor cumlarda buh~n~ d~ana agı~ ~·- HA VA HtlCUMLAru ~ • • 
YJPlar verdirmışlerdır. Bır tank bırliği- K tı· ha . 

Ye tanklarının yansun (Sahife 4 Sütun ı de) uvve 1 va tc.şkillerimiz düşmanın 
- ' fSonn ~Ahif,. 4 Siihan :t t 11) 

kaybediyorlar .. 
Kuibişef, 16 (A.A) - Don cephesin

den buroya gelen bir tank t~ komu
tanı mihver propagandası tarafmdan ya
Yilan haberlerin akıdne olarak düşman 
için işlerin iyi gitmediğini s6ylemiJ .. 

(Sonu Sahife 4, Sütmı Z de) 

AL~1AN • RUS HARBi 
---·*·---

Seri bir Rus 
!arp vazi~ 1etleri er göz··yıe bak.ış hamlesi 

be leniyor asy 
göstereeek h 

lbe ini 
rp er y· kın 

Rus filosunun durumu da mühimleşti 

Radyo gazetesine göre cenup cephe
sindeki Alınan ileri hareketi Don nehri 
ile Doneç nehri arasındaki sahada de
vam etmekte ve Rus1ar takip edilmek-

tedlı. Bu hareketlerin süratle inkişafına 
göre Sovyetlerin hiç bir yerde esaslı hır 
mukavemet göstermek istemedikleri an-

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

Harp sahnesi haline gelen Mısırın hudut köylerinden. biri 

Doğu Akdenizde bir 
Türk petrol gemisi 

torpillendi 
---*·---

Gemimiz haraya oturdu 
Beıııı de lııırtardacalı 

DAHA KORKUNÇ BiR HARP 
---*·---

25 sene sonra 
korku ç bir 

harp daha baş-
Ankara. 16 (A.A) - Haber alındığına 1 bil• r 

göre doğu Akdenizde 2000 toaluk bir 1 ya ır •• 
Türk petrol gemisi torpillenmi§tir. Ka-
raya otunm geminin kurtarılmasına ça- ---k-
İ.\lılıyor. lngUfz iş nGZll'ına göre 

lo oilizler Mısırda gelec:eıı 1ıar11ı önıenaeıı 
~ için disiplin ıazma.. 
biraz ilerledi Londra, 16 <A.A> - tş Da%Ir1 bug0n 

Kahire. lG (A.A) - Orta prk tebliği: ~~~~ir nutuk söyliyerek ezcümle 
Elaıemeynin batı ucundaki mevziler Harp • . 
zapt dilıniştir Öğled sonra mihverin - ten sonra her türlQ işler hak-

e ·. ~ . t1 kında nizamlar kurmak, işçiler için mu-
tankl~la Uıkviye ~~ .. kuvve erle ayyen ve kllfi gündcliltler temin etmek 
Yaptıgı UıtuTUzl_nr pUsk~~ulm~. Kı- lhundır. En başlı nokta harpten sonra 
talnrımız Tellelısa tepesini ellerinde tut- da işçilerin evvelce çnlıştıklan işlerde 
maktadırlar. çalışmalarının ve dun yevmiye ile çalış-

mamnla.rmın temlııidir. 

~~Ol~:xıoo~ıx~~~)O~~~:)Q~laf, (Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

-*--
S t alf n g r ad dolayların-

da ıoo bin Rus 
aslıerı toplandı 

Şanghııy, 16 (A.A) - İtimat edilea 
ltaynaklardan verilen malilmata ıöre 
Don nehrini Volgaya bağlıyan kanalı 
mihver kuvvetlerinin geçmetnesi için 
Ruslar seri bir harekette bulunmak zo
rundadırlar. Stalin Grad dolaylanna 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 tc) 

Biı- Alman ilerleJMi 
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17 TEMMUZ C U Jf A 1942 

Karsta •• • •t 
unıversı e haftası 

Ilmi bir heyet "Ankara,, ~Ş_E_H __ i_a __ u_a_n_E_a .... -~~--::ı....;:a.E~~ Rimii~~-1:...ii· 
dan ''Kars,, a gidiyor 

Aakara, 16 (A.A) - Maarif vek.il-Jtuını açmak ve Lozan giinünü kutlamak 
Jiiinin te~ebbüsü üzerine Ankara üni- üzere 18 temmuzda Hn.."'Sn hareket ede
venitesi dil. tarih ve coğrafya fakültesi cektir. Heyet bir tartıftan milli kültür 
ile yik.aek ziraat enstitüsü profesör ve ile ilgili k?__ııu1ar üzerinde ko~fera:ıslar 
(1 t1e • d •· ekk b. YCreıc:ek, diğer taraftan da dogu holge
. OCJGl nn en ~ ep D' grç P~- lerini a1ikadar eden pratik konu•malzır 
fes& Şevket Azız Kansunun baıkanlıgı ve derslerle mahaJli ıuaşınm.alarcla hu
altıada Karsta Ankara üniversitesi haf- lu acaktır. 

YENi HUBU AT FIYATLAR1 
iLAN .EDiLDi 

Orman yanSlını 
devam tdiyor 

--+---
Yangının önlenm~'"'l lcfn 

yeni 1ıuvv~tler ... 
gönderildi .. 

Başvekiiimize 

yeni eelen 
tel~raflar 

Seferihisar civarındaki ormanlarda 
ba lıyan yangın evveki gece ve dün de 
maalesef devam eylemiştir. Yangının 
başlan ıç noktası olan Kuyucak köyü 
kısmındaki ateş önkn.m.iş ise de Beyler 
~öyü civannda yangının gittikçe geniş
lıyerek korkunç bir mahiyet aldığı ve 

(lJaştarafı ı inci Sahifede) bUyük bir ormanı sardığı anlarllınıştır. 

b _ 'i..ı_.._ __ • _n_.ı__ IIO ~- •--.ıar Ycniköyün fençukuru ile madenlerde 
asuıaw ·-...-.. .., 11\.a de yangın devam etmektedir. · 

olan •ibtahsiDere ait lr'ah•llerin laer Hnilmı yaylalara dagılmış olması ve 
birinden yüzde 35 şİ, toplu bir halde bulunmaması hascbilc 

c - İstihsal mikdau l(){) tonu mlite- yangının çıktığı öğrenilince maalesef 
caviz olan müstahsillere ait olan hu cins seri bir müdahale ve söndürme faaliyeti 
halwaı.c.. her lı.iıilwlea 51 tana kadar tatbik edilememiştir. Bununla beraber 

tc1sl:fefepe tf!felddjP etıJ o1an •ikdenn )'ibııle yirmi beşi, 50 toa- civar ~öyl~ halkındar. yüzer kişilik mü-

---·*---
& ·~ .. telJrlJı De 

Aabra, 16 (AA) _ Bape'kil ve ha- ~yüz tana baar o1an mDnlana her teaddıt ekipler yl?tişerek yangın sahası-
"cl,Jıe ~ ~ B Şükrü Saraçıoj- hirinıim ytizde 35 şl 'Vfl yiis t.ldaa fa- nı sarnıı§lardır. Ayrıca civardan usta 

İu,., Jlfpnüıfan başvekw Jlelm>et Ha- .. ~ a ytmle 51 ~bedeli peşi- asker ekiplerile jandarma müfrezeleri 
fİm lymd.,. gıelen tebrik telgrafına ba§- nen te.ıiJe edilmek saretiy1e. ~letçe İzmirden de jandanna alay komutan~ 
vekil bir :lıefekkür telgrafı gnöderme1t satıa a'-- !karar~- B. Nazmi Songarın kumandasınde usta 
sureüle mukabelede bulunmuştur Bu hububatın ticaret ve ziraat vek.l- e!ler yangın mahalline yetişmiştir. Ate-

Aabra, 16 (AA) _ Şükrü ~çal- letleri ~dan m~k~ hazır~- şın hemen önleneceği ümidi kuvvetlidir. 
lun- bapekllet ve hariciye vekSleti eak talimatnamede tesb:t edilecek mud- ---o--
vekiJlilini Gzerine aJmua mii:nasebetile detler arfında toprak mahsulleri ofisi- IJa.f8 tala' 1•ç1•n 
:Yl.IMD bepekili B. ÇocJreroa. Amerika ne ~ bu ofis .namına :mubayaa yap- a-; .. 
barid7e nazır muavini B. Sumner Vels maga memur edilecek Ziraat Banmı • • 
ve F•lemnlr bariciJe nuın B. Dan teşkiiatma aşağıdaki fiyatlarla teslimi plflllÇ ay.tıldJ 
Klepten &elen tebrik tıelgraBarma bq- mecburidir: 
v~ " hariciye vek11eti vekili ŞQbil ButdaY kilosu 20 1curuş. Çavdar kı1o- Kal 
Santollu tanfmdan tefekki1r telcraf- su 15 kuruş, mahlat kilosu 16 kunış. ay llelılenlyor • Yeni· 
ıara. mubbe1e obmmupr. mısır kilosu 16 kuruş, arpa kilosu l!i den ınazot oePlldL 

:WWWtK: SAYDAll ıçtN kuruş, yulaf kilosu 16 kuruş, akdan ki- Dün akşama kadar 125 dağıtma bir-
Aabr, 11 (A.A~ - B. Belik ~~ losu 15 ~ liği iaşe müdürlüğilne müracaat ederelr. 

mın ft.latı do1ayısile JMııistan baricbe TENZILATI.J FİYAT VE CEZA kendi birliklerine ait pirinç istihkaklar.-
nazırından gelen taziye telgrafına baş- Muayyen müddeti zarfında teslim nı alını~lardır. Birlikler pirinç tevziine 
vekil ve hariciye veklleti vekili Şilkrii edilmiyen hububat bu müddetin hitamı devam etmektedirler. Aynca hastalar 
Saraçoğlu teşekkürle mukabele etmiştir. tarihinden itibaren aşa!hda gösterifon için de doktor raporu ibra% edenlere iaşe ---o--- tenzilatlı :fiyatlarla 20 gtin daha satm miidürlüğünce pirinç verilmektedir. 
Arapson dolıuınacdarı alınacaktır. Hasta çocukların ihtiyaçlarını karıııla-
Jıoo.._..atif -uaptdCll'- Buğday kilosu 10 kuruş, çavdar kilo- mak maksadiyle tzmirde pirinç unu imal 

r-• ıl su 7,5 kuruş, mahlöt kilosu 8 kuruş, mı- ettirliecektir. iaşe müdürlüğü bu iş için 
Malatya, 18 (Husus!) - Viliyetimi- sır kilosu 8 kuru$, arpa kilosu 7,5 ku- 15 ton pirinç istemiştir. Bu pirinçler ge

Ein Arapson kazasında çok makbul do- ruş, yulaf kilosu 8 kuruş, akdarı kiloStt tirilince pirinç unu haline ihag edilerek 
kumalar vücuda getiren 1000 kadar do- 7,5 kuruş.. eczahanelerde sattırılacaktır. 
kuma tezgAhı bir kooperatü şeklinde Bu son milddet zarf.ında da mallarını KALAY BEKLE.NlYOR 
çalışnağa karar vermiştir. Sermayenin teslim etmiyen müstahsillerip mal koy- lzmir vHayeti emrine tahsis edilen 
dörtte biri olan 12.500 lira İş bankasına malan milmkün olan yerleri aranarak 1200 kilo kalay henüz lzmiTe getirilme
tevdl edilmiştir. bulunacak mallan alınacağı gibi bunla- miştir. Bu kalay getirilince 800 kilosu 

ZA.Brt'ADA 
nn sahipleri hakkında da mi1J! korunma İzmir ıehri ihtiyacınil, 400 kilosu da 
kanunu mucibince cezat tedbirler tat- kazalar ihtiyacına tahsis edilecektir. 
bik olunacaktır. MAZOT VERILDt 

lflne gldettJıen öldü.. Buna ait 365 ve 366 numaralı koordi- İzmir tchri ihtiyacı için iqe müdürlü-
nasyon .kararlan 2/18364 ve 2/18365 sa- ğü emrine 7 1 ton mazot verilmiş ve bun 
yılı branıamelerle meriyet mevkilne lann heman tevzline başlanmıştır. Sıt
konmuş olup 17 temmuz 1942 tarihli ma mücadelesinde kullanılmak üzere 
Resmt gnetede intişar edecektir. d~ ~ün belediyeye beş ton mazot veril

Tepecikte zeytinlik mahallesinde 1105 
:inci BObkta oturan amele Hiiıle:Jin Çay
haıı., diln sabah iline gitmek Ozere evin
t'ien Qkmış, Kızıl ırmak soka~dan ge
çerken dOşerek ölmUştür. Öltlmiln kalp 
lektesinden vaki olduğu anlaşılmıştır. 

11Plada 1'1P Jupsızlılı .. 
Urla kazasının Cami atik mahalleshı

tleı llehmet Tannseverin evine bir p
bıs girerek w dikiş makinesi, hah sec
cade'"' sair kıymetli eşya çalmıştır. Bu 
lfl yaptığı sanıJan Necip Cevizkıran Ur
!adan hmire gellrken Urla jandarması 
tarafından otobUste tutulmuştur. 

KARI· KOCAYI 
BiRDEN YARAl.ADI 
Menemen kaza.mun Seyrek köyünde 

oturan Mehmet oğlu Hasan, bir dam 
kavgası sonunda Hüseyin Yalçıntaşı bı
çakla yaraladığı gibi karısı Zübeyde Yal
çmtaşı. da çifte tüfengiy le yaralamış ve 
tutulmuştur. 

o·nne 

ı500 ldşl elııneJı 
JıaptfaPanı JıayfJetıl 
İnşe müdürlliğüniln verdiği malfunaı.a 

göre, İzmirde temmuz - Ağustos ayları
na ait ekmek kartlarını kaybedenlenn 
sayısı 1500 zü bulmuştur. Yapılan mü
racaatlar inceden inceye tetkik edildiği 
için kart kaybedenlerin muameleleri bı
raz gecikerek tamamlanmaktadır. 

---o---
Öğl'dnlenlerfn 
Glll'de..,,.,.ıısı 
Ôğretıpenler yardım sandıiı tarafın

dan bu gece saat 21 de Şehir gazinosun
da bir gardenparti verilecektir. Garden 
partinin mükemmel olması için bütihı 
hazırlıklar yapılmıştır. 

mıştır. 

Şehrimizde sivrisinekler artmakta
dır. 

--,,,,,,,.,,.0---
Fakir ailelere para-

sız Ş?ker 
Diğer yerlerde olduğu gibi yakında 

1znıirde de fakir halka, talimata göre 
parasız teker tevziine başlanacaktır. 
Sıhhat vekilliğinden bu hususta vilaye
te tcbliğat yapılmıştır. Tevz.i edilecek 
şekerlere ait t&Misat gönderilince şeker 
alınarak hemen dağıtılmağa bşlanacak
tır. 

--o---
Pazar güna yapdacalı 
Deniz yarqları.. 
Pazar sabahı Karşıyakada yüzme ya

IO""~ıo!:°"~"°'"°'xacxac:ıocaoc:ıoc:ı°"oo••••:ıocıocııocıaooo•••llOG'i· nşları, öğleden sonra da Federasyon 

C E Ş M E yelken yarışları yapılacaktır. 
Bu yarışlara gençlik kulüplerinin de 

.s iştirak edeceği su sporlan ajanlığından 

RASiM r ALAS OTFL öğrenilmişti_r. _
0 
__ 

V E Hallıwlnde temsil .. 

P Yarınki cumartesi akşamı saat 21.30 L A J J da İzmir Halkevi salonunda Halkevi 
temsil kolu tarafından bir temsil verile-

5 TEMMUZ PAZAR GONO AÇILMIŞTIR cektir. Piyese şehrin tanınmış simaları 
~ ~~.. - ~ ,-'.'~.J"'~ ~.-r-ce:r~~~~ dnvet edilmişlerdir. 

·- --·-
HİKAYE 1 f 1 1 BUYÜK 

•a-r-•- -•- _a_ı_e_ı_t a ı - -·-·-•-•• • -·-•- -·-r-•-••t•>-+ 

H ızıl Bakire 
SeP Rfdeıe Raygmeddan nalıleden: F .ş. Benlloğlu 

--4 ••• 
Gizlenmiş olan1ar, onu bir aralıktan facialarm önilne geçmek hiç bir veçhile 

gördüler: Çok k.1mt>tli bir ata binmiş. mümkün olamaz! 
güzel, uzunca boylu bir delikanlı idi. - Pekall. .slc! Şu halde bu delikanlı 

Şişman, fakat irade sahibi olan Sir benim emrimle öldUrUlecektir! Onu ben 
C<'n Y..lıvering: kendi elimle öldüremem, çünkü onun 

- Fakat buraya bir aşk randevüsü ailesi tacirdir, ben ise maruf. Bir hane.
için geldigini de ~h.-nin edıyorum, çün- danın oğluyt,..,! Emin olunuz, nihayet 
kil Eva, çok inatçıdır; çok senelerden bir hafta iç......__ Dangoviçde bir cenaze 
beri Hugoya meylini görüyoruz; ve .. Bu alayı görül-kür. 
delikar 1ı sağ kaldıkça Evanm fikrinin Sir Con, oğtunu uuktan gördü ve : 
dönmeyeceği muhakkaktır! dedi _ Jak bize hır haber getiriyor her 

- Yaşadıkça mı dediniz, Sir Con?. halde .. Jak kız kardeşini buldun mu? .. 
Fakat bu delikanlının yaşamasına ne lü- dedi. 
zıım var? Onun ölümü ile cihan bir §CY - Hayır .. Her tarafı dolaştığım halde 
kay1etm.iş mi olacaktır? hiç bir kimseye rastlamadık. Fakat her 

- Dö Kressi ailesi, krndilerine dilş- halde buralarda olacaktır, çünkü Tomun 
m:ı.l oldu~um halde benim akrabamdır! keskin gözleri sazlıklar arasında Evanın 
Sonra, bu aile zengindir ve çok dostlara kırmızı elbisesini gördü. Sade bu kadar 
mali.\lir. IIugo benim brafundan öldü- değil, Tom, Hugoyu ve cGray Diki> de 
lüne. bir facia silsilesi b~lıyacaktır. Bu beraber gördü. Sir Coo., Sir EdmOD.da: 

- Bu Gray Dik, kırlarda yalnız başı
na Y&§lYan vahşt ruhlu bir adamdır, de
di, fakat müthiş bir kemankeş -ok atan
dır. Allah beni onun §eninden kurtar
sın! Hugoyada bir klSpek kadar bağlı 
ve sadıktır. 

Sir Con, etrafı duman bastığını gö
rünce oğluna: 

- Oğlum Jak. Ne yaptın böyle?. diye 
sordu. 

- Basit bir şey yapacağım: Saz.lan 
ateşledim. Adamlarımıza da, avların 
kaçmaması için dört gözle beklemelerini 
emrettim. Kızıl Eva için hiç korkma, ba
ba .. O, ateşi ~k sever! Zaten tehlikeyi 
hissedince suya atılacak ve o zaman da 
elimize dµşecektir! 

Sir Con, oğlunun bir kurt gibi sınt
m.asına sinirlenerek: 

- Çılgın! diye bağırdı, sen kız karde
şini hiç mi bilmiyorsun? Eva, olduğu 
yerde kalacak ve diri diri yanacaktır; 
şu halde kızı knybettim demektir! Ne ol
dise oldu, ben kızımı böyle feci bir halde 
bırakamam. Sir Edmond, şimdiye kadar 
yapbklarım yetişir bundan afzla bir şey 
yanamam, artık! 

Beri taraftan yükselen dumanlar için
de kalan gizli sevgililer müşkül vaziyete 
düştüler; Gray Dik: 

- Bunları birer birer oktan geçirmeli 
idim, fakat müsaade etmediniz! de~ 
ben onları birer birer cennete göndere-

Ekmek çeşnisi etrafın "'a 

iyi kalitede ekmek te-, 

çalışılıyor ••. • n ınıne • 
._._.., ___________ __ 

Dün 1Jiltiyette belediye ıeelsfnfn, Sddtat, lafe ue 
ofis müdürlerinin llaJundaja idi' toplantı yapddı 

Dün öğleden sonra vilayette vali B. Yapdan tahlil neticeainde toprak 
Sabri Öneyin reisliğinde ekmek mevzuu mahsulleri o&ıinin bazı hallerde imi) 

hakkında mühim bir toplantı yapıbnı~ ettirdiği unlarm bnpk. eon günlerde 
tır. Bu toplantıya belediye re.isi B. Rept muhtelif yerleden ekmek imalinde kul-
Leblebicioğlu ile sıhhat müdiirU Dr. Cev l~ılmak üzere getril~n buğd~y cinsleri
det Saraçoğlu. iaoe ve toprak afisi mü- ıun de. ayn ayn. oldugu ·~~p.m•ıtır. 
dürleri iıtirak etmiJlerdir. Vah B. Saim öney. butün mahzurla-

T k.k ·1c . . nn önlenerek İzmir balima iyi blite 
et ı celi n mesele ekmek çeşnıaı- k .,_ t · • L•---d · ._1. 

• _,_ L d w • • d h nl lan e mea. emını noa....._.. a ısrar e •• ~ 
ıun aı&. .s1.ıı; egışmesın en a o va- · ed _:n_ • 1 ld ılın .__ So 

ıcap en tauır er a ır lf..u. n za-
ziyettir. Geçenlerde vilayet umumi hıf- manlarda fmnlann kendilerine verilen 
zıssıhha meclisi toplan~mda l.ı:mirde un mukabilinde iyi ekmek çık.ardıklan. 
fınnların çıkardığı ekmekler hakkında ekmeklerin pi.pne vaziyetinin iyi olduğu 
tetkik edilen bir nokta dünkü toplantıda ve hnnda en az 40 dakika bınkıldıjı 
büyük. bir ehemmiyetle incelenmiıtir. alikadarlarca mütahede edilmiftir. 

inşaat işleri arth 

Belediye kolaylık göste
ri yor, fakat malzeme az 

Bil' ~ofı yoRCIP ve resmi binalar da yapılınalıta 
F evltalfıde ahvale raimn lzm.irede ve Vi187eti.n ba .ene yapbrac:ajı ve tu-

viliyetimiz dahilinde inpat faaliyeti ristik programa dahil olmıyan mühim 
harpten evvelki vaziyete nazaran artmı~ işler arasında ödemiı - Çatal yolu var
tır. Şehrimizde yer yer bir çok binalar dır. Bu yol 30 bin liraya mal olacaktır. 
yükselmekte, bu itibarla inpat malzeme- Manisa - lzmir ~yetleri hududunda 
si temininde zorluk çekilmektedir. Bele- bir lcilometrellk bir kısım eksiltmeye çı
diye. inşaat yaptıranlara ötedenberi ol- karılmıştır. 
duğu gibi her türlü kolaylığı göstermek- Karaburun yolunun keşif evrakı tan
tedir. Son zaman1arda kurulan iki yapı zim edilmektedir. Bu yol da 30 bin li
kooperatifi de faaliyetini geniıletmi§tir. raya yapılacakbr. 

YENi TURiSTiK YOLLAR RESMl B1NALAR • 
Bu .ene yapılacalt turisti.it yollar tun

lardır: 
Bayraklı - Turan arasında iki kilo

metrelik parke yol in~atı 1 04 hin lira
ya mütaahhlde ihale clilmit ve inşa fa
aliyeti ba~lamıııtır. Torbalı yolunda ba
zı tamirat ve ilaveler 91000 lir~a ek
siltmeye çıkarılmıştır. Yine f zmir - Tor
balı yolunda 65 bin liralık bir inşaat 
vardır ki bunun muamelesi tekemmül et
miııili. 

f.trefpapda Katipoğlu mevk.iinden 
Kızılçulluya ve Tepecikten asri kabri.
tana giden yollar turistik yollar progra
mına ithal edilerek yapılacağından ke
şifleri hazırlanmış, tasdik için Nafia ve
kaletine gönden1miıtlr. 

Alaancakta inbi.arlar idaresi tarafın
dan inşa ettirilen muazzam tütün depo
su 800,000 liraya oıal olmQJtUT, Bu de
po derhal kullanJacak bir vaziyettedir. 
Açılma merasimi Cümhuriyet bayramın
da yapılacaktır. 

M-rif vekaleti tarafından lzıınirde 
Kültürparkın Lozan kapıaı ittisalinde 
büyült bir k.ız enstitüsü binası inşa edil
miş bulunmaktadır. Şimdi binanın müı
temUatı tamamlıanmaktadır. Bu .ene kız 
enstitüsü ilci binada derslere haıılıyacak: 
fakat binanın açılma töreni Cümhuriyet 
bayramında yapılacaktır. 

Dikili kazasında Nafiaca bir gümrük 
binası yaptmlmaktadır. Ayrıca bir li
man daireai de mp edilecektir. 

Yedek Subay ve askeri memurlara 

lZMtR ASKERLiK ŞUBF.Sl BAŞ
KANLlôINDAN : 
1 - Emekli. mustafi kayıt numaralı 

yedek subaylarla askeri memurlar ap
ğıda yazıla günlerde askerli.it fQbesine 
müracaatla yeni esaaata göre kayıtlar101 
yaptıracaklardır. 

2 - Bu aubay ve memurlardan ibti
aaaa olanlar. Llaan bilenler, tecilli olan
lar, vesikalarını ve nüfus cüzdanlannı 
da beraber getireceklerdir. 

3 - Yaş haddini qan subay ve me
ınurlar gelmeyeceklerdir. 

4 - ttbu temmuz yo)tlamasmda ve
kalet emrine tevfihın fit doldunıl.acak 
fi§ doldurulmayan subay ve memurlar 
biç bir ıubeye kaydmı yaptmnamıf na
zarı ile bakılacaklardır. 

5 - Bu temmuz yoklamasında fit 
doldurduğunu nüfus cüzdanına pıbeye 
yazdırmayan subay ve memurlan resmi 
ve hususi hizmete alanlar ve bilerek 
saklayanlar askerlik ceza kanunun hü-

cektim. Fakat şimdi cennet yolu bi7Je 
açıldı! 

Hügo, ciddi bir tavırla : 
- Hayır, Rilıard.. dedi, hiç bir kim

seyi öldUnniyeceğiz. Geriye çekilmek 
daha iyidir. 

Ve Evaya da: 
- Ateş bizi adamakıllı sarıyor amma. .. 
demek istedi; fakat Kızıl bakire, ~ 
sızca : 

- Bu Fransız lordile evlenmekten 
korktuğum kadar ateşten korkmam!. 
cevabını verdi 
Ateş kendilerine doğru ilerliyordu; bu 

sebeple vaziyetleri her geçen dakika ile 
daha müşkül oluyordu. Hügo. suya atıl
mak ve yüzerek karşı tarafa geçmek 
fikrini ileriye sürdü. Fakat Gray Di:k : 

- Sular donmuş haldedir! dedi 
- Şu halde, ne yapmak lhımgeliyor, 

Dik? 
- Ne yapmak mı?. Ben de biliyor 

muyum ya? .. Belki de dumanlar bize 
aksi tarafa gidecektir; böyle olursa, su
yun donmamış kısmına atılırız. Siz gi
dersiniz, ben de arkadan firanmızı hi
maye ederim. Laydi, siz bu filtre ne 
dersiniz? .. 

- Bu fikrin, Hügonun fikrinden farkı 
yok! Bence olduğumuz yerde kalmak, 
elden geleni yapmak lazımdır. Hügo, Di
ki ok kullanmaktan ben değil, sen men 
ettin! 

- BİTMEDİ-

kümlerine göre eeulandınlmak üzere 
ukeri mahkemelere tevdi edileceklerdir 
n 1 O 7 6 sayılı kanunda yazılı üç yüz li
ra para cezasına çarpbnlacaklardır. 

Kurmaylar. PiyadelCT, Topçular, Jan
darmalar 17 ve 18 ve 20/7 /942 

ölçmeler, Süvariler 21 /7 /942 
Nakliyeler. Otolar, 1at.ıııhkam 22/7 / 

942 
Muhabere, Demhyol, Levazım 2 3 

/7/942 
Tabip. Dit tabibi. Eczacı 24/7 /942 
Kimyager, Veteriner, Harp sanayi 

25/7/942 
Mühendis subay, Hava uçucu. Deniz, 

Harita 27 /7 /942 
Aakert muallim. Askeri Adli hakim, 

Muamele M. Hesap M. 28/7 /942 
Harita memuru. Mühendis memur, 

Mimar, Bando m\L imam 29 /7 /942 
Tayyare mak.iniati, Telli Telsiz mald

nist, Işıldak. Oto makinistler 30/7 /942 
Tüfekçi, Kamacı, Demirci. Marangoz 

Saraç; Nalbant. 31 /7 /942 1-2 

DAHA KORKUNÇ BiR HARP 
-*--
(~ 1 iDd Saldfede) 

Harpten sonra mala karşı mal alına
caktır. Çalışmadan geçinen sınıflar kalk
malıdır. 

Bize disiplin yalnız harp için değil, 
harp sonrası için de JAzımdır. Buna şim
diden alışmak lizımdır. Yoksa. 25 sene 
sonra daha korkunç bir harple karşılaş
mak mukarrerdir. 

VEFAT 
Jzmirin tanının• bayınevenlerin

den Bey bancw Bay Jamall Kara
kızlının müptela olduğu butahktan 
kurtalamıyarak vefat ettiğini teeıı
sürle haber aldık. Merhuma rahmet 
diler ve kederdide ailesine tiziyet
lerirnizi aunanz. 

Merhum lamail .Karakızılı vefatın
dan evvel Jkiçeımlikte 30,000 lira 
kıymetinde büyük kahvehane ile 
demiıbat eşyasını memleket hasta
nesine bağışlamışbr. Vasiyeti üze
rine merhum doğduğu Balçova kö
yüne defnedilınittir. Allah rahmet 
eyleain. 

Ekmekdi
vasında n~Ü
hin.. şartlar 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

lm1IZ • kir eder. Elinde kalam ve 
.-bes( •tıışa tiıbi olacak Mikdarla da 
köylü refaha kavuşabilir. Artık köylü
müzün, bükümetia cösterdiği hak w 
adalet mefhumuna anan karara çok 
dürüst bir mobhelecle hulunmaa IA
mndır. İstihsali ıizlemete blkmamala 
ve harmanının tayin edilen mı"kdarua 
htikümet emrine tevdide tereddüt ~ 
tennemelidir. Abi bir mUtııliaya b
palmak VUt"X"DnCnluk yapmak olur ki bu
nu Türk (İftçisine yahortıramayn. 

Türk köylüsü namusludur ve dtlrtht
fflr. Mahsulünün bir kısmını hilldbneıt 
emrine terkeylemekJe memleketin ..._ 
clafaasnu fizerine alan kendi yavrulanm 
beslemiş olacak, hükfimetin memleket 
Minyesini kuvvetli bulundurmak yolmt
daki mesaisini kolay!aştınıealdır. K-
disine genis bir bza~ sahası baalnl
mak kaydiyle bu şerefli vadfeyl,....... 
~tirmekten c;ekinecek vatand.,, ft
tan sevgisinden şüphe etmek haklamm
dır. Bu ı;bilerin kafasım ennek te nd
femi% olur. 

Hülasa Türle kö:rlüsi.ne c1fişen ftZife 
istihsalinin tayin edilen mfWamu hl
ldimete teslimde istical list•mesi ve 
yeni mahsul senesine daha ıeniş bir 1a7-
retle çaıbşmağa lumrJanmasnbr. 

Büki\metin 90ll karanm muvaffak )a
lacak diğer bir unsur da hallam•zm ye
ni usullC're 10qultkanlılık ve itiıaatla in
tibak eylemesi keyfiyetidir. 

Son alta ay içinde ha1bmz bir hayli 
ekmek sıkıntısı çekmiş ve hOlriimetin 
vait.lerini yerine getirememesinden iti
madı bir hayli sarsılnustır. 

Böyle bir hissin tesiri altında hir b
sım hububat ve tınun serbest bırakılma
sını istismara kalkar, istif(;iliğe ltaşl•, 
hri hani 8'1İmi• ~allarla un •
mafn kalkarsak httknmeti çok müşldll 
bir duruma dii ümıüş oluruz. 

Hatta cesaretle alınmış olaa karanlan 
geriye dönme~e meebqr edebiliriz. Ya
şadığıma devrin 'llftatttinl ınGclrik 1'a
lunmaLyız. 

Bugün harbin dışındayız .. Amma ya
nn ne olacağunm khme bstireme. .• 
Iliikilmet behemehal emri altında geniş 
stoklar bultindunnak mecburiyetinde
clir. Ris fenli ~dere w heyeealara 
bpılarak hükümete bu bnklnlan ver
mezsek hükümet adiline olup oı...m. 
sına bakmaksızın tuttuğu yoldan dön· 
mele ve memleketin miidafwı ~ ıe
reba hfith ~ ... -.....ta hllk 
kuamr. Her harft:ıetiınWe _,...... 
de~ril, camiayı dfişünerek, umumi men
faatleri \•e tlünya miUetleri.ia çektikle
ri JStıraplan ıör: öaiilMle tut.ak aılmt
lanmm atacak olurslık kendinaid 781-
nız muhtemel sıkıntılardan kurtarmak
la kalmH, miIH bünyemisi Jmnetı...ur
miş oluna. Sise güre ortada telaş Ml
lecek hiç bir şey yOktm. 

Türkiyenin istihsaLitı DÜl111ADD11m 
beslemeğe kafidir. Hatti fazladır. Çift
çiye kuamnak imkinlannı babşeylıedi· 
ğinıiz cihetle öıriimmdeki yıJU laariee 
iaşe maddeleri satacak bir durumda ola
biliriz. 

Denecektir ki şu halde çekilen •lan
tılann sebebi nedir? Teşkilatsızlık, tev
ıı:ide vasıtamzlıktır. 

Buna biraz da hayat pah•hlainu ar
tırmamak gayesiyle fiyat tayininde it
lenmiş hatalan ilive edebiliriz. Çektik
lerimiz yoksuzluktan delil, işin fena 
tanziminclendir. Alınan karar bu menfi 
tesirleri ortadan kaldıracak mahiyette
dir. Yeter ki müstahsillerimiz dilriist 
hareket etsinler ve halkuım hilkiimete 
itimat göstersinler .. 

Dürüstlük ve itimat bu kararın l1d 
muvaffakıyet Amili olacaktır. Aksi tak
dirde bu gilzel teşebbüs menfi bir netice 
vermcğe mahldim olur ki bunun acıunı 
çekecek olanlar yine bizleriz, yani halk 
ve miistahsiilerdir. 

Tarihin en korkunç günlerini yaşıyo
ruz. Hükümet ve nu11et e1ele weımedik
çe harp feliketinin üzerlerimize çöktiir
diiğü ıstıraplardan nefislerimizi konıya
mayız.Hilkümet ve milletin karşıhklı iti
mada dayanan işbirliği lrurtaluş yolu
muzun biricik teminatıdır. Bunu akıldan 
çıkarmamak lazımdır. 

BAKKIOCAKOOLV 
---o---

y eni döviz fivatlan 
tespit f'di idi 

Ecnebi paralar i.l.zerinden yapılan mu
amelelerin Türk parasına çevrilmesinde 
esas olmak üzere ecnebi meskQltlt fiyat
lan yeniden temmuz 1942 tarihinden if.i. 
haren altı ay müddetle muteber olmak 
üzere şu şekilde tespit edilmiştir 

Lira K. Para 
1 Sterlin 5 22 32 

100 Dolar 130 07 30 
100 tsviçre frangı 30 35 22 
Rayişren, frank, liret fiyatlarının b~ 

&hare bir ilanla tesbit edileceği de malı
ye vekaletince alakadarlara bildirilmq.. 
tir. 

---o--
F l N D 1 K 
MüstafısUlne lıredl 
Ordu. 16 (Hususi) - Ziraat bankala 

fındık mahsulü üzerine ıniistahsile 100 
bin liralık kredi açmıştır. Bugün nl. 
Ziraat bankası mildilrü ve satış koope
ratifi müdürleri toplanarak yeni mah
sul hakkında mUzakerelerde bulunmtıt" 
!ardır. 
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A••........,. ftaıtp ~ MISIRDA VlZtYET BERLINE GORE ~ .. ~~~~~~ 
al • aldığı masraf: .UJ ,.......,.1 • w•> <8etfaratı ı ind Sahifede> ıAnkara Radyosu ~ 
' ınDyap dolaP!. akfamı Elalemeyn cepbeshıln merkez gerilerine taarruz ederek bir çok kolla-
~ .. atan, 16 (A.A) - Birleşik Ame- keşiminde ı.Jjyette bulunmuflardır. rını daJıtmışlardır. S.vq uçakl•mnız BUGONIO NEŞRiYAT 

tlb ~ fstihsalAt komeyi tarafuadan Mubarebeler ve çarp•pnalar devam edi- Rostofu ve Kafkasya kıyıJannda müte- ">"~~~~><::..<::>-~:::><~:><:::~~~ 
.iüa akşam bildirildiğine göre yeni tek- yor. Mahdut ölçüde olan bu taarruz ha- addit limanları bombardıman tınişl 
tif Mi.len kredilerle harbin mail progra- reketi muvaffakiyetle netJCelenmiJtlr. dir. Rostofta ehemmiyetli h.; tesis~~ 7.30 Program ve memleket saat ayan, 

-

-~-.._ • ...,_ eA Bir çok Mir allDDU§tır. · d bir '- bü""''L. 1 -·" 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım... 7.40 tnı milyar dolua ,,...._~.. ;,v Cepb 1 imal k .. de Avuatral- rm e ÇOA ~ .... yancın ar 'Ji"Aarıl- ba 
1ıuisan 1940 tan beri ild aene içinde kıtafn n d~' •;,~ hücumlan- mış ve bir yük vapuru tam isabetlerle Ajw berleri '1.55 Müzik pi. UMJS 
~rika harp işlerine 35 milyar 674 ya an uşınanın batırılmıştır Evin saati.. 12.SO Program ve memleket 
..... n-•n dolar t-t..-ı- ..-ı .. tir. Ödün,. ver- nı püskürtmilş ve mevzilerini muhafaza Voronej köprU b"'"'"'" k dar d" saat ayan, 12.33 Müzik : Kadınlardan 
~ cuu;m '"'~ ,. etmicı.lerdlr. · ~ a ~ştna· f 1 kıl 12 45 A. haberleri 13 00 
ine T• kiralama kanunu mtlelôince sar- ~. 16 (A.A) _ Royter muhbiri n~m tankla?'ın iştirakı_Yl~ ehemmıyetli ası şar arı · Jans · 
fedllen 4 milyar 98 milyon dolar da bu· Elalemeynden bildiriyor : Rom mel 8 taarruz. lan. deva.m etm. _iştir. • I:'nva kuv- l~O MUzlk : Fasd prkı1arı 18.00 Prog-

tl mi de bi 1 - le ıl ram ve memleket saat ayan, 18.03 MU-tıun içindedir. · cl tngillz ordusunun Elalemeyn batı- ve erı z.ın ış r ıgıy yap an çok 
--o-- smmda teşkil etti~ çıkmtryı ortadan kal- çetin ve kanlı muharebeler neticesinde zik: Fasıl heyeti.. ıs.4o Müzik pl. lS.OO 

lr• a• b t 1 .. kUrtUl Konu.fID& (Kitapsevenler saati..) 19.15 ..,za1ı ~arfıtalıl .._ ....... a dırmak ""in"""''....,' defa büyük bir gay- u aarruz ar pus . müştür. MUzik pl 19.30 Memleket saat ayarı ·-
. y lllV!I~·-- ret ~tm~~T:ımıin edildiğine göre Cephenin diğer kesimlerl.nde ancak ... .., 

C-lring, 16 (A.A) - Çin tebliği: Rommel 901 cenahına kaJ"§ı açık olan bu me,:zii P.hemmiyette savaşlar olmuştur. ajans haberleri lt.45 Mtızik : K1Asik 
~ Natşangta Vencok limanı }b- tehdidi durdurmak için şimal kesimin- Finlandiya körfezinde donanma birlikle- Türk müziği programı .. 20·15 Radyo ga

&>onlar tarafından işgal edilmiştir.. Ja- deki !tayan kıtaarını takviye etmiş ve rimiz iki Rus denizaltısını batırmışlaı- zetesi 20.45 Müzik : Saz eserleri 2LOO 
l>Otdwm ileri hare~eti Luşyende dur- 21 inci Aman zırhı tümeninden tanklar- dır.· Ziraat takvimi 21.10 Temsil 22.00 Müzik 
auııdmuştur. Vencolrun 15 kilometre la topçu kuvvetleri göndermiştir. Milt- Berl:n, 16 (A.A) _ Askeri bir kay- Radyo salon orkestrası 22.30 Memleket 
~imalinde karaya çıkarmak istediği dS· tefiklerin Alınan ve İtalyan taşıtlarını naktan bildiriliyor : Doğu cephesinin saat ayan, ajans haberleri ve borsalar .. 
kerler denize dökülmüştür. Yeniden şiddetle bombardıman etmelerine rağ- cenup kesiminde Alman ve müttefik kı- 22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa
yaphklan bir hareketten sonra Japonlar men Rımımelin bu taarruzun neticesi taları ileri hareketlerine devam ediyor- nış. 
limaaı işgal edebilmişlerdir. hakkında henüz malumat alınmamııtır. lar. Hızla ilerli}·en Alman zırhlı kuv- LondPG Radyosıınan 

ATIJSTRALYA :ıı:rRAFINDA Salı akşamı alm8-? haberde 8 .iıu:i~rdu- vetleri bir çok yerleri işgal etmiştir. Ar-
Melburn, 16 (A.A) - Müttefik kuv· nun vaziyete hAkım olduğu bildınhyor- kadan yeti.şen piyade ve diğer kıtalar nefrlYat SGatf.. 

\retler tebliği : MUttefik hava kuvvetle- du. ciüşmanın yeniden mevzi almalarına mil- Londra, 16 (A.A) - 17 ~ 1942 
tinia ve dOpnaıun dtinkii hareketleri Kahire, 16 (A.A) - Royteri.n hususi ni olmaktadırlar. Ruslar hiç bir yerde cınna gününden itibaren Londra radyo-
keşit faaliyet)erine inhlsar etmiştir. muhabiri bildiriyor : Sekizinci ordu sn- ıutwıamamaktadır sunun Türkçe neşriyatından 13.30 em.is-

.. uo lı günü Elalemeyne karşı mihverin ce- ORTA KESfMDE yonu 19.60 metreden saat 12.30 da yapı-
Bl!L~ .... •o .A nup istikametinden yapbğı geni~ bir hü- Berlin 16 (A.A) - D N B a· lacaktır. 

~--- • · ·· d:ı....... bli "'k ' · • · Jansı llaltafaına ltaPefıeflef'I eumu püskil~~ş .ve ~ .. -na yu Dob~ cephesinin orta kesiminde cereyan -------------
Londra, 16 (A.A) - Almanlarm işga\i kayıplar ver~: günü öğleden eden muharebeler hakkında şu :malfun:ı- ızıım BELEDlYESlNDıEN : 

a1tmda bulunan bölgelerde yapılan bal- ~ 1d9eki A~ustralya ve ce-:':~ b v-:myor: Alman kıtalan Orelin Ş:.ınal 1 - Altmordu mahallesinde 981 nci 
lalw hareketleri buralardaki harp ıs. Af ·k ıııa: tığı hücum hakkında v~ şı~l batısında düşman taarruzlarını aokakta kan•Hı.asyon yaptırılmuı &m 
liıı..t durumunu bozmuş ve nakllya1ı gelen a haberı!:: göre sekizinci ordu da püsıruı;erek. büyük muvaffakıyetler el- i§leri mUdUrlüğündek!- keşif ve §U1na.
eekteye uğratmıştır. Belçikada Şarlö- il · ve klll'fl bir hilcum yapmış ve de etmişlerdır. 5 temmuzdan 13 temmu- mesl veçhile açık ebiltmeye k(lllulm\lf-
1"1.ıadıa yeniden baltalama hareketleri ol- ~nkh~ piyadenin hücumu takip etrnq. 7.8 kadar . Alınan kıtalan 340 v~ hava tur. Kefil ~eli 1378 ~ 5J7 kuruş mu
Dıuş&ur. tir Bu sırada diŞnan cenupta Kattara- k

17
u":'Ret1ent nkt106dtan~ ~P etmişlerdir. v~~~: ~tı tı12!ledenlira 45 kel~~· 

da. bir şaşırtma hilcumu yapmakta ve " mı a a agır .w.:;ara uğratılmış- T.üJH""rm temıııa VI§ evv ~ ~ 
'A9---•--~ ... o-•-• llGl'G cepheye bir duman perdesi yaymakta tır. Ruslar ayni zamanda pek kanlı ka- kasma yatırarak makbuzlarile ihale tari-
... ..........,. u __. • id. Düpnan muvaffak olamam.lf ve ge- yıplar venni!}lerdir. hi olan 31/7 /1942 cuma gilnil aat 16 da 

Yllll taJatlp eCndfleP. · ı. çekilmiştir. Cepheye kadar ilerle- Berlin, 16 (A.A) - Alınan hava lruv- encümene müracaatları. 
Moekova, 18 (A.A) - Moskova rad- ~~ olan kamyonlar da ~enup .. Af:i~ vetleri dün .de şiddetli faal~ye~ bulun- 17 21 25 29 4101 (1845) 

'°8Unun blldirdijbıe g8re b8yük Petro kuvvetler tarafmdan gerıye puskürtUl- muş ve ilerilerde, krta gerılerınde vaı.i- * . 
tarafından yapıWm ve Rusların Versayı milştür. fe görmüşlerdir. Demiryollara ve garla- 1391 ~ so~ kanahz~o~ yapb-
ttenUen meşhur Peferhof sarayı Alman- Sahil boyunda yapılan hareketlere ra yapılan hDcumlarda bir çok isabetler rılzı:ıast işi yazı ~ m~ilrliijiindeki 
!ar tarafmdan tahrip ec:lilmiF·· Mih.e mühim sayıda Yungers 88 ve İtalyan k.ı- kaydedilmiş ve mühimmat ve iaşe de- ke§if ve prt.namesı veçhile 27/7/1942 
ftub. edilen bu sarayda pek Jaymet1i talan iftirak etmiştir. polarında mfillklar husule getirilm~, pazartesi gllııü saat 18 ya 11zatılmı§br. 
sanat eserleri vardı. Kahire, 16 (AA) - Orta şark tebli- yangınlar çıkarılmıştır. ~eşlf e::: ~S:1~97 kuru§ muvak-

' o-n? ~:Kara ve hava kuvvetler~ d~a- Volkhofta ~erkezde düşman 16 ağır ~plerin teminatı öğl~~ İl 
AmerDıa IHdırlye nrfts• nm bir ınikdar tankını ~ıp ~~r .. tank kaybetmiş ve kanlı kayıplara uğra- bankasına yatırarak makbuzlarile tayin 

' 
lngll,._,,,._ B!r takım tayyareler tahrip edilmiş ve mıştır. Bu bölgede yalnız diln 8 Sovye1 edil ...ıı... tta .. n n-e•,..,. ·-=~ b. ,___ ~'1..--- _ 1.... ta • d"~"-"'-n..wı- en 5 ..... ve saa eD\.:umene muna~ ....- • . dUşmamn ır kurmay rn&rgcw.ım& BJUU yyaresı ~uc™~•o.u. t1an 4102 (1846) 

Londra, 16 (A.A) - Amerika~ yapalınqtır. Berlin, 16 (.A) - D. N. B. ajansının a · * 
Ye nezareti milsteşan dün tayyare ile Avcılarımız Maltada yedi düşman tay- salAhiyetli bir kaynaktan aldıiı hab~re 4273 kanun numaralı ve 25/7/42 netlr 
Loodraya ge.lmlştir. Londraya vardıktan yaresini düşürmüştilr. g_öre ku~etli bir Alman hava teşkili tarihli subaylar heyetine mahsus terfi 
10nra bahriye nazırı AJebandn ıiJuet DUn akşam Bingazi bombalanmış ve şımalde hır merkeze hUcum etmlş ve bir kanunu, belediye cümle kapısındaki ilin 
eden Amerika babri,e müsteşarı Lon:I- yangınlar Çlkarılmıştır. Tobruğa da bir çok düşman tay:;aresinl tahrip etmiştir. tahtasına talik edilmiştir. Bilgi edinil-
1'8~ bir veya iki hafta blacaimı 86y- akın yapılmıştır. Alman bombardıman tayyarelerine re- mek üzere ilAn olunur. 4100 (1841) 
iemiettr. Bütün bu hareketlerden üç tayyarev fakat eden avcılar ikl Rua avcısını dil· 

o o eu ıniz kayıptır. şilrmüştür. 

JlR.J~llf . -·ıww FİN TEBLlöt 1ZM1R .BllUNct SULH HUKUK 
cıtndlm+elsl öldL Teıd IHdU'dan genaUeP Helsinki, 16 (A.A) - Fin tebliği: HA=~a~~liye vekili avukat 
Vaşinpon, 16 (A.A) -Hariciye mil&- Bo:Jnes Ay:res, 16 (A.A) - Unayted Kar~~i bemhında topçu ~ ohnuş- Zehra Yiğ:iıı tarafından Eşrefpaşada 3 

telU1 Sumner Vels gazeteciler toplantı- Pres : Dün 7000 tonluk Kastona vapu- tu;. D~~an blolkhadvz!~~~P edil- cil Sultaniyede Saraç Eşref sokagmv da 
smda Arjantin cUmhurreisi Dr. Erstin runun babnldıgı" 'L!n.:ı:..;1-:~ır· • mış ve ışçı grup an agıtuu~•...-. Aunor -

u; uu~· · b h b kesi d mukim 9 numarada Ali 1\..-ınar ve yapı-
ölümü bütün Amerikalıları, aileleri ef- Vaşingto 16 (A.A) - Harbi - erza ının atı ·min e topçu yıprat- cı oğlu mahallesinde ~Aziziye.,._ 

YAZ 
Yağmuru 
Kolonyası ....... 

Alhn dllllllası 
Dalya 

aeıçıreıı 
Kolonyalarmı :ruatan 

S. Ferit 
Eczacı başının 
YePJeai bir 

pheseriüba 

l?AZ YACMtJRU 

Kolonyam 

Sş. Umum deposu ŞiF A eczanesi 
ın ANBVı. BBU:DttuıımEH • 

Bebek • latin7e. yolun~ ilUnci bun lntaata kapah zarf~ a-nıtm.,. 
ltonulmuotur. Ke,il bedeli ( 150071) lira 80 kW'UI ve ilk teminab 87S0L... 
S9 kllr\lftUr. ..... 
~uhvele, ekailtme Nafia ifleri umum,, huaust ve fenni lartname1eri, 

keıil hulaaaaiyle buna müteferrik diier evrak 7; O kurut nmkabilbacle ~ 
Nafia müdiirlüiünclen verilecektir. ·~~ 

n..ı. 2011 /942 m>azarte.i aünO ... ı 5 te tetanbul L.-1.-.ı.:._ee:1 d-=---• 
m~n odasında yapılac:•ktr, ..--w7 -. enci-

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan imzala IU'tnalae bu. 
~üteferrik diier evrak. iLale tarihinden ( 3) sün en-el vilayet Na8a ftmılldlı-
lüiüne nıihac:aatla alacaklan fennt ehliyet w kanunen i>raza ıazaa selen cliis 
~le bidlkte hımrhyaca1dan teklif mektup'lanm 11aJe sini 14 
saclar c:laimt enc6mene vermeleri llzımdır. (7092) ... • 

4 8 13 17 3799 (1715) 

Dotan Sigorta anonim şirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 

İDARE MERKEZi : t .S 2' A. N 8 U r. 
lzmlP w BavaJlsl ummnı acenıaı.,. 

HAKi ERCL 
Birinci Kordon No. lOI Telefon : 35%0 

Bayat • Yangın • Jlalıllyaı. ırasa...,,.,,._ 
laraazı en milsalt şal'tlal'la ue sa..aae yapciP 

radmdan bldnin ö1ıDmB bdar IDGtl11 :an Aile ,;• ~ 1581 ml~U:- ma ateşi daha tiddetli bir tek.il almıttır. ~ ıa wıaddl 'fl'ftl8"'11mmr "1111 
sir ettiğini ve batı yarım 1dkren1ıı kıy- ta bir İngiliz gemisinin babrıldılmı ~ Me~kez kealnünde sWdlnet vudır. H1MQm Or.çuaar aJe:vh)erine 9'2/Z53 --:----:----------------------
metli bir evladını kaybettiğini söyle- kurtarılan mtirettebatın sahile çıkarıldı- Doğuda 88V8I demyelerimlz düşmanı numara ile açılan alacak davasında lzndr lnclıt De Clzltm 2'a._ .... KoopePatllePI 
miştir. • bôldmmşılr bir tepeden kovmuştur. Daşmau 30 öl9 mUddeWeyhlerln Jkametgll>laruun ~ -===· :• gııu • bırakmıştır. Doğu çevreslnin cenup ke- huliyetine binaen Ulnen tebligat yapıl-
:--................................................................................. : siminde piyade a~ her .zaınanldnden ınasına ve muhakenıenin 25/7/942 tart-
• /j y ı • ş~detli olmuştur. hinde aat 10 a talikine karar verilmif- Bir11iinıize potaaa gehnittir. i Devlet . emrr o ıarıncJ.on ! Diğer kesimlerde mutat yıpratma ate- tir. Yine gelmezse hakkında gıyap veri- Depo tea1im fiab so kilolak varili 28 linı 35 kuıupn. 
: ................................................................................... ..: şi kaydedilmiştir. leceğine dair olan işbu davetiye ilAneıı Vagon teslimi fiata SO kilolak ..nli 28 lDa SO kara,tm. 

(BALA..12' AUJIACAK) Hava kuvvetlerimiz Finlandiya kör- tebliğ olunur. 4090 (1843) S.tm almak t.teyenlerin Jzmhde birinci kordonda lı handa birlillmiz _. 
D. D. YOLLARI 8 - NCt iŞLETME KOMtSYONUNDAN: fezinde deniz birlikleriyle işbirliği y:a- ------------- kem. müracaat etmeMıri iJb oi-r. 8 D. (1768) 
A,aiıda miktarlariyle muhammen bedelleri gösterilen clört ,.erde prtname- parak bir Rus denizaltısını batırmışlar- ı L A N 

leri vechiyle ihzar olunacak balut iP kapab zarf U1uliyle ihale edilmek üzere dır_.____________ 1 - İzmir cea evinin 24 temmuz 9G 
ayrı ayn eksiltmeye konulnwftur !haleleri 3/8/942 pazartai günü uat 16 da ~~~~~ı::::::ı.<;:::,o<:::><::~~~~::>ı. tarilıinden mayıs 943 .sonuna kadar fiç 
Alsancakta ifletme binuında sıraei7le yapalacaktu. D ) k yüz on bir aünliik ekmek ihtı;.,.cı eluil,.. 

lateklileria hizalarında .gösterilen muvakkat t.emiaat mak:bazluiyle teklif evren sah 1 meye konulınuotur Şartnameainde ma-
ınektuplerini ayni irÜD saat: 15 e kadar uauli .-echiyle komiayoa reisliğine va: Alsancak Mesud.iye caddesinde 89 barrer evaafta beheri (600) pam n 
meleri nya t.eahbütlü olarak pe»ta .ile söndermeleri lizımcbr. Şartnamelerı nuınaralı c Puar santıral > bakb- Kibade taıhmin bedeJi (18038) liwlan 
itletme kaleminden bedelaiz ahnabilir. iyesi .milaait ---:•1- de·- atılık- İbaıettir. 

Ocağın yeri Baluhn miktan 
M. 3. 

M3. nm 8atı Bedeli muvakkat .--- YA-. 2 - DtaiJtme ]gplı uıf uşulile w 
Lira KrJ. teminat tır. ihale 24 temmuz M2 cumarteel günil a-

Ura 1..ira Kl'f. Arzu edenlerhı at 18 de 1zmir ceza ve tevkif eıvinde mil-
~~:-....caa~tlan.~~<:::>-ıı~:><:::~~;::,..c:::)IC::' tefekkfl komisyon tarafından yapılacak-

Kızılçullu - Kemer arası 
3-L700. de 

-
3500 3. 10500. 00 787. 50 

Moralı - Söke kemeri 
Kın: 113. de 4000 3. 12000. 00 925. 00 

Turan - Karııyaka 787. 00 
(7-f-300-12.000) 3500 3. 10500. 00 

Ernira:Iem - Muradiye an11Dda 3000 17 3io 24 27 900~Ô9~o ~r~:u~o 
DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODORLOCONDEN: 
Muhammen bedeli 28635 (yirmi sekiz bin alb y{lz otuz heı) lira olan muh

telif eb'etta 4550( dört bin bet Jiiz elli) kilo a.ıeyaııt levha. 4350 (dört bin 
~ yüz elli) kilo örühnüt ~ örülmemif kordamyant muhtelif clna ve eh'atta 
3850( üç bin eelciz yüz elli) kilo SelmaatTB (.3/Afuatoa/1942) pazartesi giinil 
saat (f S,30) on bet buçukta Haydarpapda Gar binası dahilindeki komiqon 
tarafından kapalı zarf usuliyle •bn a1ı nacaktır. 

Bu. girmek isteyenlerin (2147) (ilci bin yOz kı~ yed9 lln 63 (al!
~lf üç) kurutluk mUTaliat teminat, ka nunan tayla etttii veaıblarla ~ekliflon
nın muhtevi zarflannı ayni gfln ... t .( 14, 30) on d&rt otuza kadar komısyon re
İlıliiine Yermeleri lhunaır. 

Bu İfe alt fBTblameler komisyondan puuız olank daiıblmaktadır. 
17 21 25 29 4060 (1839) 

BUGUN 

YeniKo~ya 
T ' BÜYÜK TOBKÇE FiLDi BIBDEN 

-ı-

L EKE L I KADIN 
Yaratanlar : LEYLA KUR AT • YUSUF VEHBL 

-z-

so~ -EYŞ FEDAİLERi 
Baş rolde :Tyrone Power - .Anna Bella • Loretta YOUNG 

-3-

FIRA VUNUN KIZI 

-.o;;,;o;;oaOCM;oaiODDöemiiOi;a;i tır. 111 3 - Şartname fzmir ceza evinde ~ 
İ§çl APanıyop.. sal saatlerinde her zaman görOlebillr. 

Çiftliğimizde, ziraat işlerine ve çift· 
lik idaresine ameJl olarak Aşina bir 
işçiye ihtiyacımız vardır. Askerlikle 
alAkası bulunmamak ve ailesi de ~ 
raber olmak prtiyle taliplerin İzmir 
Gazi Bulvan numara 46 ya ve yahut 
Cumaovuı istasyonunda &mirli Os
man Karabıyık çiftliğine mo.racaat-

4 - Talipler (1S55) liralık muvakkat 
tenıinat mektuplarile bu kabil taabhU.t
lere gbebileceklerlne dair ticaret oda
sından alacaktan vesikalar ve teklif 
ınektup1armı yukarıda yaz.ılı ihale gll
nUnde saat U de kadar komisyona Vel'

ıneleri lhmı oldufu w postadan vuku 
bulaca]c teehhtlrden mesullyet kabul 
ed~ 

S - Ekmek bedeB mtieahhide ad. 
nlrken kanuni vergiler ile harç rilsum

BERGAKA SULH HUKUK MAJ1. ları il&veten müteahhide tedi)'e edile-
KEMF51NDEN : cekt.ir. 

lan.. 1~17-19-22 (1832 

7 12 17 23 3880 (1744) Bergamanm tnkılAp mahaJJeshıde El· 
rigöllU Hüseyin karısı Zekiye Eryefll pc---MXll-OOllOOI ___ _ 
ile kilçilk çocuktan Rıdvan, Adnan ve 
Hatice Gülsüm, ve F.irigöl köyünden 
Ali kansı Nazmiye Kara ve Balll tbra
hlın oğlu Ali Tilre ve Yusuf kansı ve 
Halil İbrahim kızı Rahmiye ve Eğrigöl 
köyünden Hüseyin Erol ve küçük ÇOCU· 
1u Vahit ve Halil lbralıhn çoculdarı Sü
leyman ve Bahriye aralannda }ımeyi 
pyialı ve tapunun 1/6/941 tarlı ve 1, 
2, 3, 4, 5, 6 numaralarmda kayıtlı: ve mu
hammen kıymetleri 5000, 900, 240, 222, 
360, 360 lira olan altı parça gyri meııku1 
Bergama sulh hukuk hAkiminin '}J),/ 4/ 

SALiHLi 
Kurşunlu ılıcaları 

SaUhl1 Kurıuzılu kaplıralan açd
lJU§tır. Milzmlıı romatizma, siyatik 
•irılarmdan, kadın ve cilt hastalık
lanııdan muztarip olanlara 80ll de
rece şifalıdır. 

Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino. 
IU mevcuttur. İqe hususunda mU,. 
ktUat gelriımn.. ı - 15 (lm) 

942 tarih ve 52 numaralı Ulmı mucibin- uoc::ıoc::teoooı::ıac~mıcoc:aac:ı:.:ıoeıı~~rl 
ce ve izaleyi şuyu zımınmda açık arttll"-
ma suretile ve peşin para ile satılıla çı-
karılm1§tır. 

1 - Birinci arttırma 21/7/9G salı gil
nil saat (15) de ve ikinci arttırma 6 aius. 
t.os 942 ,P.eqembe günü saat 15 de Ber
gama mahlteme bafk.itabetinde yapıla
-:aktır. 

2 - Milzayededen mütevellit tellAli
ye ve bu hususa mütealilt masaıifat 
müşteriye ait oacaktır. 

llSE 

,.....,............,..., • ..,....,..en: 
9't2 malt yı)mda Çamalb tazlumclan getirilecek tahlninen bet bin ton ~ 

TaJh "7ll dökme bam bin ton 5 O Uk to ıbalarda mutfak beı yiiz sandık eo&a 
tua le bin baJ:;,a bot çınalm hannnaltye itleri açık ebiltme)'e konalmuttar. 
Mwhammen bedell 4'00 annallat teminata 137,S liradır. 

Şartnameal !nazım tubemhde s5r6lebilir. latek1Derla 27/7/1942 ta..,_ 
ma..dif pazartelıi Kini .. t 15 de b., m6d6rlfli6mlzdeld kOlllİllyona mlra-
caatlan ilin olanm. 13 1 7 4019 ( l 80S) 

Alıld.ICll' c. Jltlddelmnandlljlnden: 
Fada fiatle makara satmak suretiyle ihtiklrdan maznun Akhlaann Kedıüda 

mah•llet;nde alaca mescit 80kak 6 nolu evde oturur Mehmet oilu 340 D. ı. 
Mehmet Altay Manisa aaliye ceza H llğinin 3/4/42 tarih ve 335/216 aa7J)I 
~ tenzilen 4 lira alır para cezası ve 7 ııGn müddetle kn,i ticarettea 
men'ine ve hükmünün katileıtiiinden nefir ve ilanına mahlr.Bm edildiği Te ı,. 
ba hükmün katiyet keabetmit olduiu ilan olunur. 4097 ( 1844) 

•ı.A.ıı 
bmlP Nafıa JlaclaPlajönden: 

Kapd zarf uaulü ile ehilbneai illn edilnıit olan 4041 7 lira 1 O kurut btlf 
bedeDi lzmir villyeti Defterdar'bk binuı bloriler teslatma i9tekli 9'rnwdlim
dua dolayı bir ay müddetle pazarbia k oa..ıdaiundaa ı.tek1ileria 2.f90 ~ 
yua laflkümleriae tevfibıı mııvakbte .......,.t. ~et n ticaret odua ......_ 
lariTle birlikte her gün Nafia müdürlüi&nde müteı*kil koamyona bat ww .... 
lan. 3991 (18 38) 

bınlP • .......,...,. lkq lllldlll'llUHtnden : 
Halbpmardakl inl.ı.arJar ,.rap fabribmıda lmal edi'bıı~ olan buzun ~ 

11 puarbia koaalmattm. Beher bhp buzun muhammen fiatı SO kurut temi
natı 129.3,7S liradır. Şutnameei le'YUlm tubemizde görülebilir. latekJlleNı 
18/7 /942 tewih•ne miiwlll ewnartıeei günü saat 1 O da bq müdllrlüiümbcl .. 
ki komiqom müneaatlan ilin olunur. · 4087 (1837) 

ı ....... ,.......,. .... aa, JlftdöplltMlnden : 
ldaremlzıce imal edilen fBraplardan timdilik yahuz- ~-.-p,-;.;ı,m fıçı ile satıp. 

na teber J:ı.aılamnlfbr. • 
Fıçılı .-rabm, müdafaa veıPi dabil beher litreai 40 kW'Uftur. 
bmir merkezinde prap bedelleri bq müdürlüiüınüz veznesine yatmlanlt 

•lmacak fatura m11kahilinde Halbpınardaki f&rap fabrikamızdan verilecektir. 
Daha fazlıa malGmat almak isteyenlerin bat müdürlüiümüz sabf tubesine mG-

racaatlan Slb olimur. 4086- ( 1840) 

DERMAN 
Ağrıları dindirir 

(LtJİ) Yuaıan:BABOLD ILOYD 
r,J::ANSLAB : IZ.15 ve 1.15 te 8aflu

Cumutesi, Puu 9.30 DA BAŞLA&.. 

3 - Talip olan mil§terilerln muham
men kıymet üzerinden yU7.de 7,5 nisbet 
teminat vermeleri icap ett.ljl ve fazla 
izahat isüyenlerin mahkme bafkitabeti
ne milracaatlan il.An olunur. 

'°98 (1841) 

ROMA TIZMA. BAŞ. DIŞ. SiNiR ... BEJ.. ain1an ile eoiuk .Jambimdaa 
Deri aelen ricut KIRlKUQJ. NEZLE n GRiP haetahkJan D E R M A N 
btelerUe clerhal pçer, bbmda .W. 1 • 3 kate abmr, ber eczuede ba
lıımm. 



SAHiFE' 17 rEHMUZ C UMA 

.... ~~·.!~~!~ iVii H~lRASllDA llSIR, HARBl VEJIH SOi HAVA .,!IOCUll.lftl .s C> N. H.~:-A 5-·~, 
- ' 

Alman - Rus Jng111z ıo.dıa... .,. ,.... 1 ·ı· t • .......,.. ,,,,.,.,, l'Pcm-

harbl·nm· SODD ,,.,.,,,,..ge,.,.,,,De§olM DgJ JZ 88r• aayaw ,,,.,,,,,.,anaııe 
l'Pansa mllJi lllCIPfllll De 1dtcllln eıaJep s hh• k 

ne oı:-eak? ı-ır.. ~~ Dotı<>I ruzu durdu ı...uı...~~ ı ~ye • adrosun~a ye-
JnglftePede NyM ....,,. ~~!n~t::n~ diyorlar · ~~'"t.:rc a:; nı tayın ve terfıler 
yasta llCll'Clya alıeP p- derleriyJe Lordlar &ıUııde söz .ayıemı,. Etamp arumdaki dfitman bmplanu. 
fıGPlllCI lllCllleOl'GlaP ~ ttr. ---k topçu mevzilerine ve sahildeki bedefle-

ı-• General salonda hazır bulunan mebus ITALYAN - O re bomba ve mitralyöz atefiyle taanıız Ankara. 16 (Yeni Amr) - Buaün Fuat zat itleri umum m6dür muavlnliii-
pdıyop • llıuyaya JıCIPp ve ~arın ay8;1da Fransız milB mar- LiR KIRŞI H r,u. etmiflerdir. (dün) .pkan .. ~r~elerle mhhat ve- ne, GtimfiPne mbbat m6dürii Mam.a. 

.Japon llazael..... flD1 aoyl~eleri ile ~ ve bu MA GEÇTiKLERiNi DE Şerburg ve Bolo~y~ bölgelerinde _. k&Lıti aic:1I müduru do~t~~ ~ T~ ya. KıqelUr mbhat mficliirii Raif M.....--* kabul §eklinden çok mütehassis olm~ ri akınlar yapan mühım avcı kuvvetle- er at itleri umum mudurlügwıe tayın doktor lamail Çorum mbhat mtldürliiiU-
Rady eteslne ;a- gllııiln slyas! tur. SOYL'YORLIR rimiz. Hollanda sahili açıklarında küçük edilm!pjr. ne tayin edilmltlerdir. 

manzar:.ı g::yle gtirUn~r • Rmyan Bu toplantıya hariciye nazın B. An- 1 bir semiyi batımut ve 3 düpnan av uça- Çena~hle aıhlaat müdürü Şerif ile lakb umum müdiir mua"rinl Muhll-
cenup bölgesbıde1d muhare~ler ve b: 1oni Eden reislik etmiştir. -•- iını tahrip etmitlerdir. Avcılarumzdan Telrıirdai ahhat müdiirii Fehminin maat ein maap 80 liraya. lzmlr ..Lbat müclü-
nunla ilgili meaeleler gllııiln an planda ~UL FRA.NSADA MiLLt 8.4:,~lin. 16 (A.A) - Alman resmi dördü kayıptır. lan 90 liraya, Ankara.~ mild6rü rii (Aydet ile t.tanbul mlıhat müdürü Şu-
gelen mevzuları arasındadır. Alman ta- BAYRAM tebl.iii: . Londra. 16 (A.A) - Çarıaml>a ak- Sabri, Hatay ~t .. ~üdurii lbnhim, alp, Konya mbhat mildüril Cudinln ve-
amızun.un hm arttıkça Ruslar içhı du- Londra, 16 (A.A) - Londradaki hUr ~rda, ~alemeyn ~~heainin orta tamı ifgal altındaki Framada Şerb1D'8 Se,ban ~a~ mudu~. Şahap, Sa~ doktor Ounan Civeleldn mutl•n 80 li-
rumuıı vahlmleştiii m(lttefilt kaynakla- Fransız karargAhma gelen haberlere g~ keaımınde dLlflDan•n buyük kuvvetlerle ve Etamp bölgelerinde muhtelif nokta- llhbat mücluru lia7rinin meetl•n 90 li- 1'&71' çıbrılmıfbr. 
rmdan gelen heberlerden de aıılqılıyor re işgal altındaki Fransada halle 14 tem- yapbjı taamızlar pu.k\irtühniiftür. Şid- lara yapılan dört akma 200 kadar Spit- raya ~. Afyon mbhat müdü.rll Cavit Bıtlise 
Sovyetlerin de bunu anladıkJan muhte.: muz gilnü tezahilratta bulunmak dave- d~ ~uharebelere ~ ~ fayer tayyaresi iftir!11' etmiftir. Britan- s.bat vekaleti lkil mfidür muavini teyia edilmift;ir. 
Bf neşriyatt.an anlqılmaktadır Krasna- tine icabet etmiştir. Liyonda binlerce ki- neticelıinde 1200 eaır aldık. Diıpnamn ,. yanm adaamdaki uçak avar mevzi- ~;;::.;<:>c::::~..c::>-~~><::::..<:><:>";;::.;<:>c::::~..c::>-~~~ıo<:><:>"C><>c::::~~~::!!I 
ya Zvesta gazetesi 80ll yazısmda c mU- şiden mürekkep bir halk kütlesi Karmo bü: ço_k ~ Y motörlü .... talan tahrip leri, .sözetleme'" teı.iz iatuyonlan ye ıs bı•n liralık SUIS• timal 
cadelenin btt neticeye yaklapasına meydanmda toplanmıştır. Bunlann ara- edilmittir. demir yollan taarruza hedef olmQftur. 
&6re Sovyetler için ancak iki yol vardır: sında çocuklar ve kadınlar da vardı.. iT AL y ANLARA GöRE ~u taa~9: hür F ranaız pilotlan da i,.. 
zafer ve yahut alUm! >demiştir. Göniillil lejyonlar buna mAni olmak is- tır~ILetmifHELMStır. HAFENDEKI l•-bul. 16 (Yeni A.r) - Zinsallmeydana çık--'-- n bndW ~ 

Sovyet Jstihbarat bilrosu ıefi Lozofs- tedikleri zaman halk •Bu lejyonları Roma, 16 (A.A) - İtalyan tbliii: . keti İstan aaauauw 9UM7WT• 
ki de yabancı gazatecilere yaptığı beya- Rusyaya gönderiniz!• diye baiırmıştır .. Mısırda Elalemyn ceplıainin mrkez ke- ZARARLAR ili'. bul fUbesi muhasebecisi Fa- lm1im edilınifdr. Faik 90IP Mlrtmliiin-
natta Alman • Sovyetler muharebesini Nümayişçiler Amerikan konsolosluğıı simind düpnan mevzilrimize fiddetle ta- . Londra. 16 (A.A) - Hava nazın. !!:ı;:nıı:!er'--~ ~ ce tevkif edUmiftir, 
dört ravndlı bir boks maçına benzeterek önilne giderek tezabUrlerde bulunmuş- uruz tmipe d her tarafta durdurulmut- Vilhelmsbafene yapılan taarruz ballın- ıı-. ~ .. .,. 
demiştir ki : 1ar ve Marseyyezi söylemişlerdir So- bır. Kıtalannuz hmen kartı h&cuma sec;- ~. •)1nmıı ~lan fotoğraflardan burada O I 

c - Birinci ravnd Sovyet - Alman kaklar bUyUk bayraklarla donat~l'. mitlerdir. Bin iki yüzden fazla esir ~- ~~ de~al~n ~taat teq~~ T RK YE VE HARP HARP VAZIYETllE ASKER 
harbinin ba,ldar: Bu ravndta Almanlar - - dık Ye diifmanın pek çok tanbııı tahnp ~ud~ ~etiril~ oldugu te.bit edildi- (llaştarafJ ı ind Sahifede) GOZOYLE eııı~ 
her taraftan So9yet topraklanna hucum A fanti d fJI d ettik. Hava tetkillerimiz dÜflnanın bü- g:uu bildırmittir. 9 temmuz taanuzunda . . . 'I 
etmişler ve ravndı kazanmışlardır. " n e na uer • yük kuvvetlerinin ittirak ettiii taarruz bu tıezg~~ çok büyük huarlara uğra- ~eterind ttiktensıyueterini takiJ> edece- ca-.--.. 1 ind Sabifedll) 

tkinci ravn\l : Birinci klnundan ma- ine fıar,ı rnı.ıueme esnasında düpnan btalanna ve tayya- tıbmt ve d.iier infaat tezgiblannda bet ~ . IODl'8 eliyor &.1 : .....,.._ ... 

J1S8 kadQ olan kl9lmdır. Bu mUddet ldenfllyop relerine hücum etmitlerdir. Avcılarımız büyük bina Yakılnutbr. Bunlardan batka c ,T_lirki~eyı lrurtarm.ıt olan d~inin laplıyor. Evvelki gUııe kadar Bogoçada 
lçtnde Sovyet kıtalan Alman kıtalarmı Bo A 

1
g"(A A) r---ı- 4 Ye Ahnan avcılan da 2 dütman uçağı- altı büyük levazım deposu da hasara ui-~p d~e~ bugU.nkütl TUrk ıdare harp eden kuvvetlerin bu tehrfn 120 kl-

)'8r81'8k llerlemlşJer n ravndı kazan- ~es yres, . · -.~~ nı dütünnütledir. ratıhrutbr. •. .11.en ı sıyase erine tam ~ir ~ lometre cenubunda lli1erova tehrin1 de 
mışlardır. 'O'çUncU ravnd : Şimdiki Al- smyalist partisi lideri Arjantin gemile- lngiliz uçakları Bingaziyi bombala- ALMANlARA GöRE tikW vermek huauslarmda pek titizdir- geçtikleri bildirilmiştir. Alnuınlar ise bu 
man taamızudur ve g6rilldtllil libi Al- r;e ~ ~~Arja ~ mi-d" m11lardır. Bir kaç aY hasara uiramlf, on B:e~lin. 16 (A.A) - Alman remı! lerİroKoM:E:.rnozt AZMt noktanın daha cenupta bulunan VQ?Ofi-
mant'ar kavmmaktadır. Fakat dCSrdtlncii 81 eme 0 v~111 antin e- Arap ölmüf veya yaralanm11tır. Bir in- teblığı: lofcradm da ifga1 edildiiinl bddlriyor-
ravndta otoriter Sovyet ukerleri Alman 1d ~allanmn müsadere edilmesini iste- sillz uçaiı düıürülmiiftür. lgal altındaki bata topraklarında av- Balkan memleketlerinde, yakın ve or- Jar. Bu tehir, Don nehri Gzeriııde ve 
lan namut edecek ve maçı kaunacak- miştır. Maltad M''- b ha ..ı___ Al- cılanmız dün ıündüz akınlar yapan alb ta IB?'ktaki hareketlerin meddi! cezirle- Rostofa 125 kilometre uzaktadır ve böl-

--~o a uta a va meya&1U d- "' d"' .. ::_1 d' ri d Til k 'darecil ri tarafsız! k tır. ~ u man ve ltalyan hava tetkillerl tarafın- UfDUln uçaguu uşurm-.er ır. arasın a . . r ı . . e . ı genin en mühim, kalabalık fehirlerinden 
RUSYADA 1AŞE DURUMU AlınanltlPUI Polonyada dan tekrar bombalamnıt •e meydanda- ALMAN HOCUMU ve siyasette istikrar politikalanna daima birisidir. Voroşilofgradın ifp11nl henüz 
Vlşi radycıeunun alman haberlere at- yaptılılaJtına Ceza ki tesislere pek çok isabetler kaydedil- Londra:. 16 (A.A) - Bu .. aabab 9: bağlı ~arak, muahedelerin harfi harfi- resmt tebliğler bildirmemit iM de, işgal 

fen bildirdithıe g6re Rusyada 1afe dunı- Jı fMI mittir. Tayyarelerimizden biri bu gün- k~nde~. ~~ıman uçaktan .do~a ~ır n~ ta~b~ hus_usunda musır davranarak edildiğini )&bul eylemek mihnkilndUr. 
mu k nazik bir saftı girmişt' M 'Uel'ftle ~·n.. düz hareketlerinden seriye dönmemİf'" bolge uetuncle uçmu,tur. BU tehinfe 1fe Türlriyenm mülld tamamlığına halel ge- Çfinkü Ruslar lıfilerovanm .pçildiğini 
kov~a adam bqma :~ e~k :: Londra, 16 (A.A) Polonya kabine- tiı. giden halk makineli tüfek ateıine tutul- tirebilecek her hangi bir meselede en söylemekle ~u zımnen itiraf etm.İI 
rilmekte ve b hal halkm §lkt ti . al IOll yaptıiı toplantıda Almanlann -·--·- mu,tur. Bombalar yangın ve hasarlara kUçUk bir milnakaşaya dahi yanaşma- bulunuyorlar 
c:lp olmakta~. Diğer ta~ .P:.~d; Polonyada Polonyalılara yaptıktan ci- ~el?. ?.lm~ı~r. Çıkan yaquıb.r deıbal ~dırlar. Saraçoğlu hUkUmeti har- Bu durum ·karşısında A1manlarm ba-
pzetesinln dOıı 1abah Moskova dyo- nayetlerin ne auretle eezalandınlacaiı Sı11Jıat Köıesl sondurulmuttür. bm tA başlangıcında kendi selefi tarafın- hafta içinde nihayet &ıilmilzdeki hafta 
8U!lda yayılan makalesinde Sovy: _ ~da m~kerelerde bulunmuştur. ~er1;in- 16 (A.A) -. .~· ~.:. B. ye~- dan çizilmiş olan bu s!yasete şark Avru- başında Do~ nehrindeki asıl hedeflerine 
ıumca mahsultln topla TDJUl'I fıçiıı el~ Kabıne diğer devletlerle müzakere • • • • • • • • • • • kerı hır kaynaktan bıldirildıgıne sore pasında husule gelen çok derin deiişik- varmalan ihtimal içindedir. 
kararlar almdıtı ve har~ ancak bu sa- için dahiliye, hariciye ve adliye nazırla- K J b t 1 v ~an aavaı uçaklan 15 temmuzda lı; tiklerden sonra yegAne tatbild kabil bir Almanlar dilnkil tebliilerinde Don 
,ede ka7.81lllacalı blldlrihıU§tir. ~ milrekkep bir komisyon teşkil a p as a ıgın- giliz kıyılannda ya~tsklan son k,ıf siyaset olduğu bakımından da tamamiy- nehri fimalinde bfly(Jk Sovyet kuvvet,. 

YENt CEPHE MESEI.&St etmiştir. • uc;.1;11lan~dan iyi neticeler alarak don- le sadık kalacaktır. terinin kuşatılmış oldujunu bildirmişleı-
R ·- d b ı• k mu,lerdir. Çok ince ve çok supl bir diplomat dir. Eğer bu hldise tahakkuk ederse 
eep~ =:rud ~ 1 ·ı· h a ~e e 1 ••• lhilll.IWW olan SaraçoiJu bQyUk devletlerle ko- Sovyet ordularının gerilerde kaJan b(l. 

mak~~una~ p:: .;'nııınm = D"1 iZ arp fskenderiyede· nuşm-!t, .~lık etmek ve onlara .tam yi1k bir kısmını kurtarmak ımwnı by-
habirine a6re Ruslar bu meeele Gzerin- • tt•b J A bir işbırliği vadedecek yerde muhariple- bedi1miş olacaktır. Bu takdirde Alman 
• ha-·tr• ~ ... llm.... ıs __ sa_atı llualll tmndyı. b1r mektup l&Mle- kı· Fransız :_~oyunlarından hiç ordularının Don nehrini daha fazla bir ı.leti yeni cepbenJn W llÇl1mumı ren la)'JD okuyucumuz, bundan cevap -- ö İMTiHAN .,....lncWMr. la>layhkla omu1- dolra -..nk llmal 
ktemektedirier İngiliz gazeteleri de bu • • •d• verilmesi pek çetin bir =y soruyor. Sa- A IR İn Kafkas dattarma varmalan fhthnah ~e 
llMl9ele tbıerin&t marıa durmaktadırlar. ıyı gı ıyor ,... h f•I Saraço~lu bir çok defalar giltere ile vardır. Şayet Sovyetlerin ~~ .. 
NiyoE Erom1d caeteR c her Be pahaya ym bayan mektubunda, nerede bulun- arp 1 osu akdedilmiş olan tedafUt ittifak muahe- velden hazırlammt ... ·ıti· ~ 
oluna oJsun Rusyaya her yardımın ya- * dutunu yazmıyor amma, bulunduğu desine •dakatini teyit etmiş olmakla yoba, Don ne1arbd. ~tiitt'lllli'a ko1at' 
pılmasmı > llılemektedir. Yapdall tenldllePln ndl• yerde hekim bulunmadıjuu haber veri· * beraber bir çok defalar da Almanya ile olacaktır. Bu takdirde NOl"OIMld ifenjs 

Gelen haberlere a&e fnliltereye ~ IHdc1 al ol'A ğa yor. Sayın okuyucumuz beş aylık ge- fto .nglllzlePI dfnlentez olan paktın ~ • .Alman - Tllrk iktisadi üssUnde bQlanan Rus Kanc1enlz ma.. 
,.ok yardımcı kuneter gelmekteclir. tn.-4' ı..a- beymif.. Daha nleıımeden &ıce ken· be Jıo•--- ,......p milnuebetlermın bi1ttın ehemmiyetlet"i- ııun da Bmmı clel1ştirerek en cenupta ve· 
lll}terede bulunan Kanadalı lmnetJi ~- . _....,_ • ni de meydana çıkarmıf, kira n ödilnç UtlDcCl, d&dtlndl dereeede bir denm 
tııPflle.r denbe açılarak bO:yU.1ıc mllr.yu- Londra. t 6 (AA) - Harp ı.tıhsa- disini muayene etmiş olan bir.. hekim OlanacaJı. verme kanunu mucibince Amerika ia- a.tı olan Poti ve yahut Batum lhnanla-
ta bir lıttDl maılaVl'Ul ,.plDJflardır. 1 Mkkmda aftlD bmaruuıda 7&1>ılan kalbinde hastalık olduğunu aoylemf1-. Londra, 16 (A.A) - tlkenderb'e- rafından TUrldyeye yapılan yardımı da rma iltica etmeli ~. 
Londra ncbalu muvafrak olan bu~ nııQmlrapı.nJa 6 alan bet mebus, bu Bayan MuallA gebe olduğunu anladık- deki Franaız harp filoau hakkmda Viti Jdlçthmemem.iftlr. TUrldye tatbiki fw- Bir bç gBn 80llra verilecek olm Doe 
_,,... mtlDuebtlle bir .imada buhmuyor. hmusta yapılan tenkitlerin mubalAplı tan BOnra, vaktiyle kendisini muayene ile Amerika araaında yapılan müzakere- kaltde gllc; bir bitaraflılm muhtelJf in- nehri muharebeleriy1e Rm donaa•·n 
c Yarm AYl'Upa kıtuma çıbcü ola o1dulmm 86,r~. eden hekimin sözü hatırma gelıni§ .• ~ ler hakkında Londraya baza malGmat ceUJderine ballıcbr. Kenilislnfn emniyet nm da bGyOk bir ilgisi vardır. Baua 
"1ı lcuvvet1erin yaptıkları manavra el&. Jluhtıfwalrtr mebuu 11mnnen İnlil- be olmasmm kalp hastalılma tesir edip selmittir. SelAhiyetli mahfillere söre ve bitaraflık mmtakaiarmı umm ilel'- için Sovyet kuvvetlerinin burada IOll 
kate §&YUldır. > diyor. tende harp ~ ad.aı batana etmlyecelini BOrmak için bulunduğu Samner V els tarafından 7&pUan teklif ledikçe memleketinin ,..Jmz hudutları- pyretlerini ve kanlarmm llOD clamlMJDJ 

JAPON HAZJRLIQI almaa nndgnanm, dÜD)'anm diier bti- yerde hekim olmadıiJndan, mektup yaz- Vifi bükümeti taıalmdan kllbul edilme- na bdar geriye çebnele de karar~ sarfedeceklerin1 86ylemek lAzımchr. 
Buı b)'llaldara a&'e Japonlar Jlm. tfia ~erlerinde abnandan çok olduiunu mayı dUştınm.U,.. mlttiı. mit g6ribımekted1r. l'akat bir taraftan ÇGn1dl bu muharebeler hem en m(l-

flDY*Ja b(lyU.k kuvvetler ~ e&,-Jemlftir. Fil.ONUN DURUMU mllhmı elinde tutmakla beraber bir ta- b1m bir harp maddesi olan W petr:>l 
lu; bunun Ruyaya brp olcfutmıu da ,.._ Broita söre lnclliz harp iati1.- :zırusunu ~bir ~ ~ Rommel, ı 6 (A.A) _ R~ lau- raftan da kendi hudutlarma dolru çeki- kaynaklannm emniyetini, hem de Sov-
QD! kaynaklar bildlriJOl'lar. ..ı&bnm diipnanlar tarafından bile tak- m n, muayene etm en .... ı muhabiri bilcliri,yor: Rommelba bir lirken muharebe uhalan gittikçe ~ yet fllos\pıun Aklbetini tayin edecektir. 

Rusyaya bqı fil! Japm tiarebthıln dir edildijini esaretten dönen bir insi- 6nemli bir mesele hakkında kendisine kaç hafta eYVel eerl bir hareketle leken- lemekte, gittikçe kendisine yakltıfmakta, V oronejdeki muharebelerde henilz bir 
temmuz 80Dunda hlıfb7acalma dair Jiz 8llbqı tıQit etmlftir. bir 197 söylemeyi hfc; istemezdim. Fakat der.iyeyi tehdit eder bir ~ aldıiı ecne'1! propapndalar da Tllrk mil1etı- fnkipf kaydedilmemlftlr. Abine olarak 
bvvetli belirtiler olduia da illn edili- letlhila1 nazın da c:enp olarak 937 bulunduju yerde hekim bulımmadıiını zaman t.kenderiyedeki Framız filon- nin aolu)damblılmı'" sinir mubveme- Sovyetler Almanlarm tutmuş oldukları 
JW. planlarma s8re yapılan av uçaklarmm ve hekim bulunan yere gidemiyeceğinl nun lkibeti de dÜfÜJlülmiiftü. Bu pmi- tini çok alır bir imtihana tAbi tutmak- k8pr(l başlarına geceli gUndtlzlil fid-

__ _,.~· bl7ük itler sördüklerini, tanklann da haber ftl'eD bu bayanın mektubu bir ler mlAhmz olmakla beraber keJldi ken- tadır. detl1 taarruzlara devam ediyorlar. Buna 
MOSKOVA y 1 GORE RmJa Ye l...ibyada mükemmel İl sa~ tmdat Jpretine benziyw bir iman dilerine hareket kabiliyetine malikth-- BAZI İlft'IMALLEB mukabil Almanlann kapr(1 bqlaiına 

mekte olduklamu Ye bugünkü istihsal imdat jpretinl duyunca elinde olduğu ler. Bu aebeple bu filo lntıiltere tarafıD- Sançoğlu ikticlarm ain' yti)dbıtl b8- kuvvet geçirme hareketleri de artmak· * '-bmmdan daha evTelld hilkümete • dan söeterilecek. yolu~ mecbur b- tan mesaliyetleriyle birlikte memleke- tadır. 
(Btıttuah 1 IDei Sahifede) ~olmalı: llzun seleceiinl .öyle- Bir zaman, hekimler kalp h--!ahlm- )acaklardır. Abi takdirde .uıhlannm tin bir ~k tehlikelere maruz oldutunu Cephenin diğer kesimlerinde milhtm 

miz düpnan miifrezeledain kurma~ laeJ"' mlftir, da sel>elik ballmda pek. bedbın bu- kamalan aluumt ilalmz mahiyette pek yalandan bildiii bir zamanda omm- bir deiişikUk yoktur. 
etini kaçmaia mecbm elmit. .m1er w Nazır m6dafaa nazırlığı ile lstihal lunurlarclı. Hattl meıhur bir hekim olduklan için lngIBzl:r tarafından ko- larma alıyor. Boiaz1ar meseleei ve ikti- MISIR MUHAREBELERİ 
Teaikalar elimize geçmJftir. -.rhiı arwnda tam bir it birliii oldu- kendisinde kalp hasta1ıiı bulunan senç tayca babrılabileceklerdir Bu semiler- udi muhasara hadisini dddt mtq1diller Mısırdaki muharebelere gelince· bura-

MERKEZDE iaau n ba it birliiine son kurulan ailAlı kız kocaya varmamalı. kocaya varmıt de Frannz bayrağı d~anmaktadır. brşasmda lnrakabilir. BunJar harbin da teşebbUsibı yeniden ingilizlerhı eline 
Merkezde Moskonma bab k-'mln. Juuna komitıeeinin faydalı olduiww da bulnuna anne olmamalı, anne olmupa Gemi mürettebatının ..aıt durumu da inJdşafiyle yllrilyen meselelerdir. Her geçtiği görUlmektedir İngiliz kuvvetleri 

de düpamn 6ç taamma pGekibtiilmGt- e&zlerlne lllve ~tir. ~~u emzirmemeli> diye pek .W mükemmeldir. halde Tftrldye tarafından ittilum edilen cephenin cenup k.;,,tnde bGyOk ol-
tBr. Makabil h6cumlaımuzla dilpnaa SOVYETLERE GORE bar kaide k07Dlutta. LAVAL SöZ SöYLEYECEK hareket hattı her ne olursa olsan diin- malda beraber mahdut hedefli bir taar-
meskGn bir yerden tut edilmft. IMn b. 1a-..-ı. 1 ı-...ı a.LU-.a.) Bereket Yenin ki, o kaidenin doiru Vlfi, 16 (A.A) - B. Laval sorulan ~~ ~-zlndrclenlhtı,~thurt!&'!!' rmda bulumnektedirUf)armr. ~~beler h&-m Alman ..bay Ye eri alclflrilhn6ttllr. ,~... - -- olmadwiJ anlafılnuth. Vakıa, kendilerin- bir suale b lalı: d . edeld F AUYn:IUıer -.....- - .. ...,....- 1l devam etm • F-..t netice hak-

Moskovanın timal batumda Kaleaia clemtpir kl: de kalp balltalıil bulunan bayanlardan harp semile:' haır.k:d:k[ müzake": celerln n en iyi )'llpdnuf lıesa~ bi· kında henilz bir haber alnumwDJfbr. 
kesimlerinde düpnan akim Ulu taar- - Ahrwdv IUnde 5. 10 kdometn- sebe bldıklan vakit nefea darbiı. ,a- için pel"fembe .. 6 b" d eçte bul le alt8st olup olmı)'llaiJnı taJlll etmek Mihver t.eblilleri bu taamızlarm pO.-
mlarda bulunmuttur. Ba muhanl>eler- dm fazla ilerli7emlyorlar. Alnumlar a- rek Prımımı Pbi hafif ralıatmlıklara caiuu aöy~ ır em una- ""+MDha ellnden ıelmiJen bir 19Ydir. kUrtUldillUnU bildirmektedir. · 
tle tank kup koyma l>ataıJalanmız bl- ftlll .urdUkleri taDklarm hanen yansı- tatulanlar pçadır. Fakat - burada an- • • 
,.ok faa!i:Yet a&term1'. T dGpnan tankı m bybediyorlar. latnuya hiç lüzumu olm,y.n - dddt ra- Ali ftcuc ııııwııı.---1 
alevler ıçlnde baakllmlfbr. RUS UÇAK BUCUMLARI laatml•lu istamb'klere söre ;yüzde an- iN . RUS HARB 

ALMAN kA YIPLARl lloskova, ll (A.A) _ Rus tayyarele- cak otuz m.betindedir. Şu kadar ki cid-
... ~oıko~a. 16 (AA) - So..,.et teb- rlnden mOrekkep bir teşkil dUpn1ının dt rahatsızlığın neticesi mutlaka tehlike (8..: 1 iDd Sahllede) 
lıg!ne. ektır: 14. temmuzda laa~ kuvvet- bir lhnanımı klltle halinde hücum etmiş demek olmaz. Korku yerecek tehlikenin le!ımız cephenın muhte!f kesimlerinde ve 1hnm tesislerinde alır zayiata 1ebe- nill>eti yüzde üç, dörtten ileriye çıkmaz. 100 bin Rus askeri toplanmııtar. Bu 
du,

1
manwn 90 _~~-nkmı ~ 160 dan fazla btyet vermiştir Alta ııakliye gemisi ha- Onun için, bu sayın okuyucumuzdan, ~=d~ebu~ezadarbeutl~~~taretald .... ~pnoepral 

ma zeme ve au;er yüklü kamyonunu • halini merak etmemsini rica ederim. ~ .. ue 
tahrip etmit veya buara uiratm11larcllr. ~~Aİ..MAN KAYIPLARI Tann kendisine de. çocuiuna da uzun ~~~~ta kararg&hını bu bölgeye nakle~· 

VORONEJDE 6m6r n lflyet verain. Yüzde &ç. nı'ha- ..-. 
Voronej bölgesinde muharebe tld- Londra. 18 (~) - Moskova radyo- et d8rt nı.betincle tehlike. İnsani kor- lT AL YAN GöROŞO 

detlenmiftir. Bir çok m&.tabkem mevzi- sunun bi1dirdiiine IB;re Baltık den'zln- kutacak. aykasunu ve rahahnı kaçıracak Roma, 16 (A.A) - B. Gayda, Jvr-
Jer •• meak6n yerler mGteaddit defa el- de Rus uçaldan dU~m Uç ~ çeke- bir ihtimal delildir Zaten kalp haatalığı nale Ditaqa pzeteıdnde bir 7ammda 
den ele geçiyor. Bazı kesimleıde kıta- rlyle bir torpido muhribini ve bir nak- amumt Ye mtlplieım bir aBzdür. Gebelik- diyor ki: 
lanmmn karp taarruzlan ilerlqen dit- liye gemisini batımut n bir torpido te kalp hastabimın tesiri, o hastalığınm Rua cepheaindeki taarruz seçen eene-
manı aiır kayıplarla piWdhtmüftGr. muhribi ile ild top çeker ve 8 c1evrlye b1p Uzerindeki ;verine göre delfşir. kinden çok bqka ve çok tlddetlidir. 

Uçaklanmızla tank birliklerimizin it pmtslnl hasara uetmışlardır. Buradan le Almanlar üç noktadan Don nehrini aec;-
birliii hareketlerde bir gGnde binden •ı.a •- • endllfne ftlilebllecek iSl6t. mitlerdir. Halen de cenup eepbainin 
fazla Alman öldürülmflttür. 19 tank 'Ye Y 99., _,..ePIJıays m~ oldulu kadar çok istirahat et- fiınalinde bilyük R k tlerini ka-
l 3 top tahrip edilmittir • pPOtedo eaL m~ı:!i;.~~ :üttlnk= ~da bırakmıtlardır. Bu0

Rua k~et-
KALENI DE Vifl, 16 (A.A) - General Degol ko- r de -·A.· daha besi ........ · len ne yapacaklannı bilemiyorlar. Eier 
Kalenin cephesinin bir kealminde m1tesine iki Amerikan askeri mUfahld n em ~-.u iyi enir .. uu- kaçarlarsa. ehemmiyetli miktarda harp 

dütm n b'rl"ltleri püıkürtülmüt, 1otala- tayini münasebetiyle Fransa h~ti raba~ ba~c:_a. bol bol süt Jçlp Yolurt mahemeaini Almanlann eline bttaknut 
nmız. ~ar~ı taarruza ~eçerek mühim bir Vaşingtonu protesto etmiştir. yemesi e 1.3~. olacaltlarcLr. 
tepevı ıt al etm lerdır. Çoculu diinyaıya geldikten 80Dr& onu Volganın cenubunda hm brlar n 
~~oa A(A A) o·· 1 • 1 R R ı y E kend tsiitUyle bealemesine mani olabile- çöl uzantr. Bundan bqka Volga Uarin-

• va, · - utmanın o - •--- cek bJr hal ihtimali pek azdır. de Rualann elinde kalan en la;ymetli 
~ tıicldetli" olan Volkhof taarruzu VeldU --~balda Bununla beraber, bekim bulunan bir harp imalathaneleri merkezleri bulunu-
a.WJillUlmflttür. Alman ordularw bura- İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Sıhhiye ;vere kadar gitmek, yahut hekimi lteııdi- yor. Buraların sukutu Rıuyayı ve Rus 
~. 14Jlpç bina ker feda etm' rd"r 10 vekili Dr. HulQsi Alatq tehrimlze ıel- mm bulundulu yere dAvet etmek im- müdafaasını vahim bir buhran içinde ba-. 

'm'G tanareai düsürülmiiftür. mfatir. khmı buluna elbette daha bi olur. rakacaktıı. 
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