
Fiyat mura
kabesinde 
hatalarımız c 

---·---
Bu hatalar biiyüfı mer· 
lıezler arasında irtibat 
buJunmaması ve fiyat 
tayininde malıul 
da1Jranılmamasıdır-

HAKKı ocAKoôLU 

İaşe işleri üzerinde çekilen sıkıntıla
rın hiikümet tarafından da anlaşılmış \·e 
knvrnnılnıış olduğunu belirten bir çok 
deliller mc,·cuttur.. Dtin akşam halka 
hitap eden Ticaret vekilimiz doktor Bcb· 
~et Uz daha söze başlarken tanzimi icap 
eden bir çok meseleler bulunduğunu i~a
ret etmi~ ve bunların başında gelen hu
bubat isi etrafında alınan karann ehem-

~ dA 
ttıiyctini izah eylemiştir. Ekmek avası 

Topçu kuvvetleri Rusya içinde ilCTliyor 

Ekmek fiyatı henüz n:eçhul 

Eskiden a ınmış 
hububat fiyatı bize göre hal yoluna girmiştir. İşin pren

sibi halledilmiştir. Bundan sonrası te: 
ferrüattır Halk ile hükümet arasındakı 
işbirliğini~ bu kararın muvaffakıyetini 
fenıin eyliyeceğinde şHphemiz yoktur. 

ner hangi bir meselede asıl olan der- Hu·· ku·· met venı· f 1• yat 
din nıılaşılmasıdır. Dert malfun olun· 
ca teda,•isi kolaylaşır. 

farkını ödeyecek ---·---

---
---

iaşe çalışmaları hızlandı-
SOVYETLERE GORE 

---*·---

Voroneide 
durun epey 
ce düze di 

---··---
Fakat tehlike büs-
bütün kalkmadı 

-*-24 saatte Kalenin bölge-
sinde üç Alman hücumu 

püslıürtiildü.. 

Moskova. 1 7 (AA) - Son 24 saat 
içinde Almanlar Kalenin bölgesinde üst 
üste Ü~ hücum yapmışlardır. Hücumla
nn üçit de püskürtülmü~tür. 

VORONEJDEK1 BOGUŞMA 
Moskova. 17 (A.A) - Sovyet tebliği : 

Ticaret Vekili Adanaya, 
iaşe müdürleri istihsal 

yerlerine gidiyorlar 
Dr. Behçet Uz blıt nuıuıı 
söyliyepeJı çiftiyi çolı 
çalqmağa 1Je hep Jıesl 
ilıtlsada davet ettL 

Ankara. 17 (Telefonla) - Ticaret 
vekili doktor Behçet Uz yamı (bugün) 
tayyare ile Adanaya gidecektir. Ticaret 
vekiline iate müstctan ve toprak mah
aulleri of.iai müdürü refakat edecektir. 
Vekil pazar gününü Adanada geçirecek 
ve pazartesi günü Ankarada bulunacak- m:::s=.:ıı:~',:,::ı:w;-: 
tır. 

DOKTOR BEHÇET UZUN 
Dl REKTIF1..f.Rl 
Ankara, 17 (Tdefonla) - Ticaret 

Tdc.ili Behçet Uz bugün (dün) ticaret 
ve ill§e i§}eriyle çahştıktan aonra akpm ' 

Yabancısı buhmduğumuz bir çok ye
ni işlerle karşı karşıya bulunu~on~~ 
Elbette hidavette bazı hatalara duşmıış 
olabiliriz. Tecrübelerin bize öğrettiği 
hata1an tashih etmekte hassns davrnn· 
nıak bütiin müşkülleri yenecek en kuv
vetli ''asıtamızdır. 

Çiftçiler se1Jini~or!ar .. 
Elımelı fiyatmın artma 
nisbeti halılıında emir 

gelmesi belıleniJ;or 

Krlalarımız bütün gün Voroncjde 
kanlı muharebeler yap~tır. Diğer ke
simlerde bir değişiklik yoktur. 

Moskova, 17 (A.A) - Sovyet tebli
ğine ek : Voronejde bugün de muhare

.,. be §iddetle devam etmiştir. 

üzeri toprak mahsulleri ofisine giderek 
geç vakite kadar mcwul ohmlflur. Tica
ret vekili müstahsilden mubayaa edile
cek zahirenin anbarlarda toplanmaaı 
için alınacak tedbirler ve bu iş için ya
pılan hazrrlık planmmın tatbik tekilleri 
üzerinde direktifler vermiştir. 

Ticaret vekilimiz Dr. Behçet Uz 
bir hitabede bulunurken. 

Mısır harbi 

Ameli ~alışma, hadiselere intibak, ik
tisadi meselelerde ticari hayatın icapln
nnı göz öniinde tutmak başlıca mm•af
fakn·et ftmilimiz olacaktır. 

Diiştiiğümüz hatalardan biri de fiyat 
murakabe komisyonlanna aittir. 

Bu koml<>yonlar ticaret hayatının ta
bii icnplnnnı na7.ara almadan bazı ka
rarlar vermektedir ki bu hareket bir 
ınkmtı kaynafı ohnaktadır. Ve yahut bu 
komisyonlar yalnız mahaili düşüncelt!· 
rin tesirleri altında kalarak yanlış bir 
~ola sapmaktadırlar. 

Küçük bir misal olarak zeytinyağ ve 
sabun işini ele alacağız. İzmiT istihsal 
nuntakası addedilerek şehrimizde satı· 
lacak yağlara yiiz beş buçuk kuruş fiynt 
tayin edilmiştir. Yine bu esas dahilinde 
1abun fiyatlan da altmış dokuz kuruş on 
1a11tim olarak tesbit olunmuştur. İstan
bul murakabe komisyonu ise zeytinyağı-

Ticaret vekaleti, 942 yılına ait ol:ın 
hububat mubayaaları hakkın'da verdiği 
zam kaı-ariyle müstahsili sevindirmiş ve 
çiftçilere geniş bir çalışma sahası ayır
mıştır. B"u kararla tanzim satışlarının 
azalmasına mukabil müstahsile hububat 
maddelerini değeriyle satmak fırsatı ve
rildiği gibi her zaman elinde ailesinin ih
t:yacını karşılıyacak hububat bulunması 
imk$.nı da hazırlanmıştır. 

Bazı çiftçiler kaymakamlıklara ve va
liliğe baş vurarak, Ticaret vekaleti ka
rarının tebliğinden evvel el konulmuş 
olan hububata ödenecek fiyatın eski fi
yat mı, yoksa yeni fiyat mı olacağını 
sormuşlardır. 

VilAyet makamı bu mevzu ile yakın
dan alakadar olarak müstahsili tatmin 
edecek tedbir aldırmıştır. 

Vaziyet şudur: 
(Sonu Sahile 2, ütun 4 te) 

ba yüz yirmi iki Jmnış altmış dört san- YENi CEPHEYE DOGRU MU?. 
tim, sabuna yetmiş dokuz kuruş otuz 
1ekiz santim fiyat tayin eylemiştir. *---
Zeytinyağında teneke .fi~-atlan da na- l •ı 

tara alınmış olsa ~erek yağ ve gerek sa- ngı tere 
bun fiyatlannda İzmir ile İstanbul ara-
auıda on kuruş ve blki de biraz fazla 

bir fark derhal göze çarpar. İzmir ile tıı- k ı yılar ı as
tanbul arasında her hangi bir maddenin 
•zanıi nakil masrafı iki kuruşu geçmez. 
Binaenaleyh tüccar k8nnı nerede fazla 1' 

<Sonu sahife 2. sutnn 6 da> ker dolu 
..._...._.. " 

1 7 
-•-•-

1-n ı-• ı•a-•-••t 
Almanlar Voroşi· 
lofµ:rada µ;irdi ler --·-
Şehrin bir çok ma· 
halleleri yanıyor-

Berlin, 17 (A.A) - Ofi: Alman or
dulan başkomutanlığının hususi teb
liği : Kuvvetlerimiz Voroşilofgradı 
İşgal etmişlerdir. . . 
Vişi, 17 (A.A) - Berlin~en b~ldirı

liyor : Bir çok gilnler süren çetın sa
vaşlardan sonra Alman piyadesi bu
gUn Doneç havzasının en önemli sı
nat merkezlerinden biri olan Voro
şilofgradı hücumla zaptetmişlerdir. 
Vışl, 17 (A.A) - Şimdi haber alın · 

dığına göre Alman kuvvetleri tara
fından işgal edilen Voroşilofgrad 

1 ~e?rinin bir çok mahalleleri alevleı
ıçınde yanmnktadq:. 
.._. •• a-e ı 1-r-

_,_., - -

---*·---
Müthiş bir faali yet 

bekleniyor ... -·-Sahile aslıer çılıarmağa 
mahsus lıüçülı ve fıav· 

vetll gemiler hazırlandı 
Londra, 17 (A.A) - İngilteredeki ~

hil kuvvetl~ri son günlerde artırılmıştır. 
Fakat bu kuvvetlerin yerleri ve mikda~ı 
gizli tutuluyor. Yalnız yakında müth;ş 
bir faaliyetin başlıyacağı anlaşılıyor. 
Hazırlanan kuvvetler arasında seri, 

siHlh itibariyle büyük kuvveti olan kü
çük nakliye gemileri vardır. Sayısı pek 
çok olan bu tip küçük nakliye gemile
rinde bir kıyının işgali için gereken kı
taları ve her tilrlü ihtiyaçları karaya 
gayet çabuk ve emin olarak çıkaracak 
kolaylıklar ve vasıtalar mevcuttur. 

" 

evtalan yaparken 
tnrıilizler karaya asker çıkarma maıı 

Bir Rus zırhlı treni -vazife ba§ında 

ALMANLARA GORE 
---*·---

Stalingrad 
demiryolu 

kesildi 
-*-Ruslar Doneç nehPinJn 

doğusunda 1Je qağJ Don 
lstilıametinde talılp 

edlllyoPlaP .. 
Berlıln, 17 (A.A) - Alman teblij'l : 

Rua ceplheainin cenup bstminde motör
l(l teşkillerimiz Doneç nehrinin doğu
sunda ve aşağı Don istikametinde dilş
manı takip etmektedir. Doneç çevresin
de lutalarımız Stalingrad demir yolunu 
kesmişlerdir. 

(Sonu Sahife 3, Sütun Z de) 

"'·-·-·-·-· ·-· -·-·-·-·-·-· .. r 
RUSYA • JAPONYA 

1 
Rusya ile Japonya·' 
nın arasını açmak 
istiyenler varmış 

.Japonya Rus dostlu· 
ğuna ehemmiyet ve· 
rir görünüyor ve bir 
itaya gibi sağlamız 
diyor .. - - ._._ 

Tokyo, 17 (A.A) - Osakada Japon 
iktisat birliği şubesinin açılışında bir nu
tuk söyliyen hariciye nazırı Togo Ja
ponları bir müddetten beri j aponya ile 
Rusyanın arasını nçmağa çalışan yaban
cı propagandalara karşı uyanık olınağa 
davet etmiş ve demi tir ki: 

(Sonu Sahüe 31 Sütun 3 te) 

Mileruanın cenup kısmmda bir düş
man birliği hezimete uğratılmı~. 11 tank 
tahrip edilmiş, 1800 Alınan öldürülmüş
tür. 

Moskova, 17 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ektir : 
Alınanların Voronejde ileri hareket 

(Sonu Sahife 2, Siitun 5 te) 

INGILIZ ÇALIŞMASI 
---*---

_J ki gümle-bir l.iar-
se1 in esi yapılıyor -·-Harp başladığından be· 
rl 495 sa1Jaş gemisi 

inşa edildi .. 
Londra, 17 (A.A) _Harbin başladığı 

tarihten itibaren İngiliz tezgihlarmda 
~er .iki günde bir harp sefinesi. yaptldı
gı ve ~diye kadar yapılanların 495 ol
duğu bildirilmiştir. 

AVAM. KAMARASININ 
TATtLt BAŞLADI 
Londra, 17 (A.A) - Avam Kamara

aırıda ticaret gem.ileri hakkında yapılan 
giiü bir müzakereden aonra, Kamara 
tatil devresine girm.i§tir. Kısa bir tebliğ 
Re bükü.metin ticaret gemiler durumu
nu Kamaraya bildirdiği bildirilmiftir. 

(Sonu Sahife 2. Sütun 1 de) 

~ -a-•-~J-a-•-•-o •-•-•- -•• 
AMERiKA · V i Şt 

_Amerika Vişioin 
protestosunu na-

zarı itibare almıyor 

u1sfıendepfyen defıl 
Fransız fDosa lngl· 
lizlerl dlnJemezse 
IJatırdmağa 
malllıtim! .. -·-Vaşington, 17 (A.A) - SaWıiyetli bir 

kaynaktan bildirildiğine göre Amerika 
hükümeti iki askerl mümessilinin Hür 
Fransızlar milli komitesi nezdine tayini 
üzerine Vişi hükilmeti tarafından gön
derilen protestoyu :nazarı itibara almak 
niyetinde delildir. 

B. Lavalin İngilizler İskenderiyedeki 
Fransız filosunu batırdıklan takdirde 
bundan mütevellit ağır mesuliyetleri."l 
Amerikaya terettüp edeceği hakkındaki 
ilıtanna gelince, Vışinin takip ed ceği 

(Sonu Sahife Z, ütmı 4 te) 

---*---
1 kit ara f ta 

taarruz 
edi}'OT 

* Cenupta Mihverci
lerin ilerleme teşeb

büsü akim kaldı -·Şimalde rnih1Jer pelı da,. 
bir sahada tuıanablldL 
Fafıat hôfıim noıııaıar 

ingilizlePde-
Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği: 
Mısırda Elalemeyn mevziinden İngi

lı~er tekrar taarruz etmişlerdir.. Karşı 
bır taarruzla İngiliz tankları hareket 
noktasına atılmıştır. 
İNGİLİZ TEBLlGt 
Kahire, 17 (A.A) - Orta şark İngiliz 

(Sonu Sahife 3, Sütun ı de) 

f:arp vaziyetlerine asker gözüyle bakış 

Done~te Rusların tutuna. 
bilmesi gft~ görtllOyor 

Mısırda büyük harp yakın Dahiliye Vekili 
lstanbulda ~~----~~---·----------

VoPOne Jde de daha bUyölı savqlaP fJeJılenlyoP .. 
Radyo gazetesine göre Alman motör

lU birliklerinin aŞağı Dona 50 kilometre 
Yaklaşmış olduğu anlaşılmakta, Voroşi
l~fgraddaki Sovyet kuvvetlerinin gerile
rı kesildiği de tahmin edilmektedir. 

Doneç mmtakasmdaki harekAtta Ti
tn<>çenko kuvvetlerinin yeni bir müda
faa hattı tesisine imkan bulamıyacaklan 
görülmektedir. Çünkü Alman kuvvetle
rinin aşağı Don nehrine varmış olmala
rı ihtimal içindedir. Eğer burada Timo
çenkonun evvelden hazırlanmış ihtiyat 

kuvvetleri yoksa, Alman motörlü bir
liklerinin iyi köprü başılan elde etmele
ri mümkün olacaktır. 

Voronejde Sovyet mukavemeti ve ta
arruzları devam ediyor. Her iki taraf ta 
ağır kayıplara uğramaktadır. Ruslar ta

---··---
İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Dahiliye 

vekili doktor Fikri Tuzer şehrimize gel
miş, Haydarpaşada vali tarafından kar
§l]anmıştır. 

rafından ğır tanklann himayesinde yapı- ~.,,.~,..:-~ ----..- '::>' ?:X:ıt 
lan ıa----1arın p:t-kürt·. ··1a;;~:...:.. Al ~ • ..... "' ~ ilrCULI U:> U "'6......,U - ~,........aooceocoeco 

manlar iddia ediyorlar. Bu bölgenin 
kendileri için gayet kıymetli olduğunu SON DA İ A 
anlıyan Ruslar Voroneje büyük ihtiyat • • • • • • • • • • • 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) Mısırda büyük tank 
muharebesi başladı 

---*---
Harp salhaları tng111z. 

ler için memnuniyet 
verici-
-•-

Londra. 17 (AA) - Mihver kıtalart 
Mısır ~arma girdikten ve Elale
meynde durdurulduktan sonra Uçüncil 
defa olarak bu bö1gede ehemmiyetli bir 
tank muharebesi gelişmektedir. Kahire
den alman son haberlere göre muhare
be safhaları İngiliilcr için memnuniyet 
verlcl addedihnektedir. 



SAHIFE2 

~ububatın alım şekli 
~~~~~~~~· ...... ~~~~~~~~-

verilen karar 
dtln blldirildı 
Çiftçinin bilm~si lazım noktalar 

Muayyen milıdarıar hülı ümete satılmadan malı· 
suJ lıaJdırıJmıyaca ıı • Hülıümet hissesi· 

nin ayrılma şeı:: i ve diğc:r esaslar 
icra Vekilleri Heyetinin 1 5 / 7 /9 4 2 suvaşı ve elkoyma kararnamelerindeki 

tarlbli toplantısında kabul edilen hubu- eaaslar dahiün<le yapılacak ilk tahmin
bat mubayaalarına dair karar dün tel- dir. Harmanda tesbit esası kalôırıJnuş-
grafla vilayete bildirilmlftir. tır. 

Hububat mubayaalanrun ne suıctle 1 
I:.Lu k<ırarnamcnin ne-~ri tarihinde ilk 

yapılacağını ve müstahsilin. ala.kalıların ı tahmin veya tesbiti yapılmı,, yani ekin
ne tekilde hareket edeceklerini gösteren leri orağa gelmiş olan hububaun borç
bu kararda. dünkü nüshamızda yazdığı- 1 landınlması bu tahmin veya tesbite gö-

• ~ ııibi 942 yılı zarfında istihsal edilen re yapılır. 
bilumum buğday, çavdar, mahlut, m,.ır, IH f!Y AR HEYETLERıNIN 
akdarı, yulaf ve arpa mahsulünün tama- MESUL!YETI 
mm.dan istihsal ettiği bu cins mah..,uller Borçlandırılan hububat harman yapıl-
m.ilttarı elli tona kadar olan mÜ•tahsille- dıkça köy Ültiyar heyeti ve auhaşının 
rin istihsal ettikleri bütün bu cins mah- mesuliyeti altında ve tercihan derhal 
eulün her nevinin ra 25 i. alım merkezlerine aevkec!aecek.Ur. Alım 

lotih.al ettiği mahsul milı:t.an yüz to- merkezlerine sevki geciken hububat köy 
na kadar olan müstahsillerin istihsal et- ihtiyar heyeti tarafından teslim ahna
tikleri bütün bu cins mahsulıin her nevi- rak lo.öy anbarı ittihaz edilecek bir bina
ııia dli tona kadar olan kumından % ya depo edilecektir. Bu hububatın mu-
25 Y elli tond.llll yüz tona kadar olan kıa- haf azasından ve ahın merkezlerine sev
mından % 35 İ, kinden köy ihtiyar heyeti me•uldür. 

Yüz tondan fazla mahsul istihsal eden Köy anbarmda hububatın muhafazası 
mü.stahsillerin iae istihsal ettikleri bütün için nakliyabn devam ettiği müddete 
bu cins mahsulün her nevinin 50 tona ka- münhaıur .olmak. üzere en çok bir buçuk 
da.r olan lasmından % 25, dli tondan lira gündelikle anbar bel.çisi utihdam 
yüz tona kadar olan kummdan % 35 ve edilebilir. . 
yüz tondan fazla kısmından% 50 •i hü- HE.KES VASITASINI 
kümet tarahndan bedeli pqin verilerek KULLANACAK 
eabn alınacağı kaydedildikten sonra hu- Borçlandırı1uı!ar borçlandıklaıı hu-
lii.aaten deniliyor ki: bubatı kendi va91talariyle alım merkcz-

Bu miktar mahsul borç.landırılanlar lerinc aevketrniye mecburdur1ar. Alım 
tarahndan bük.ümete teslim edilinceye merkezlerinden sonraki aıevkiyat hük.ü
kadar ""lltı aerheat bırakılacak mahm- mcte aittir. 
!ün alımı, temliki. naltli. hibesi milli Hükümet namına yapılacak mubayaa 
korunma kanununun 2 1 ci maddesine Toprak ofisi ıubclerinin bulunduğu yer
tevfilı:an ya...lı: edilrniftir. Ancak bir na- !erde Toprak ofiı.i. bulunmadığı yerler
hiye ve Jcaza mıntakası mü.atahAillerinin de bu ofis nam ve hesabına ziraat ban
umumunun borçlandıkları m.i.ktann % kası, her iki.inin bulunmadığı yerlerde 
75 i alım merkezlerine teslim edildiği de keza ayni ol~ nam ve hcaabına vali
takdirde o nahiye veya kazanın müstah- lerin tenaibilc belediyeler veya zahireci 
silleri borçlanmadıkları hububatı ser- birlik.leıi tarafından yapılacaktır. 
hestçe satışa arzedebilir. Ticaret vekili ESKi HOKOMLERIN LAC V l 
lüzum görülen nahiye ve kazalarda hu 2/ 15888 numaralı kararname ile 
ni•hcti azaltabilir. Tanzim saıı,ına ve 2/ 1 7326, 2/ 178227 numaralı kararna
tahdit esası üzerine kartla ekmek tevzi- melerin mer'iyet mevkiinde koyduiu 
ine tabi merkezlerde her nevi hububatın 2 78, 320 ve 324 sayılı kararların işbu 
alım ve sabmı yuaktıT. karara muhalif olan hükümleri ile bu 

BORÇLANDIRMA ŞEKLi karara muhalif diğer hükümler de mül-
1942 mahsulünden devletçe satın alı- gadır. 

nacak miktarlar müstahıı.iline borçlandı- FlY A 11.AR 
nlacakhr. Dün de yazdığımız gibi kilo başına 

Borçlandırma 324 sayılı el koyma ve buğdaya 20, mahlilt. mısır ve yulafa 16, 
320 sayılı sub~ı kararnameleri ve bu çavdar. arpa ve akdarıya l S kuruı fi
kararnamelere tevfikan ihzar edilen ta- yat tayin edilmiı bulunmaktadır. 
limatnameler e~aslan dahilinde vali ve Muayyen müddeti zarfından çiftçi ta
kaymakamların memur edecekleri ziraat rafından teslim edilmiyen hububat müd
vek.aleti mensuplariyle her hangi dev- detin hitamı tarihinden itibaren yirmi 
let te$kilitına ait bir memur veya bu işe gün jçinde hükümetçe bu fiyatların ya
ehil bir vatandaşın başkanlığı ve meşgu- rıaına satın alınacakbr. Bu son müddet 
1iyeti. subaşı ve köy dağıtma birliği ta- zarfında mallarını teslim ctmİyen müs-
rafından yapılacaktır. tahsil hakkında milli korunma kanunu 

BORÇLANDIRMANIN ESASI tatbik. edilecek. bunlann mal koymaları 
Borçlandırmada esas huhuhahn ke- mümkün olan yerleri de aranarak bulu

mak geldiği ve orağa girileceği ıırada nacak malları alınacaktır. 

iaşe çalışmaları hızlaııdı 

( Baştarab 1 inci Sahil ede) 

BUCDA Y CET!RiLDI 
Ticaret vekaletinin hariçten getirttiği 

2500 ton buğday memleketimize gel
miş. bunun acil ihtiyacı olan yerlere ıür
atle dağıtılması için vekalet tarafından 
icap eden emirler verilmiştir. 

YENi KARARLAR 
YORORLOKTE 
Hububat maMulünden mu;yyen ni.s

betlerin bedeli mukabilinde satın alın
dıktan sonra geri kalanın serbest bırakıl
ması haklcındak.i kararname ile hububat 
ahm fiyatlarını artıran kararname bu
günkü (dünkü) rosmi gazete ile nqre
dilerek yürürlüğe konulmuş ve vekalet 
tarafından telgrafla veliliklere tebliğ 
olunmuştur. 

iSTiHSAL MINT AKALAR!. DA 
Di;;.er taraftan iate müsteşarlığında 

bu1unan ve merkezde çalış:makta olan 
umum müdürlerden mürekkep kollar 
Ege, Adana, Bahkesir ve Trakya gibi is
tihsal mıntakala. ına gitmek üzere yola 
ÇJkanlmışlardır. Umum müdürlerin be
rabeılerinde lüzumu kadar memur da 
bulunmaktadır. 

İaşe teşkilatı erkinı kararnamelerin 
tatbikatı ile mahallinde m-ul olacak
lar ve mahsulün devlet anbarlarına bir 
an evvel ~evki için geregen icil tedbir
leri muhabereye lüzum ve hacet kal
maksızın alacakl.,,rdır. 

TiCARET VEKILINl:-1 NUTKU 
Ankara, 17 (A.A) - Ticaret vekili 

sayın Dr. Behçet Uz radyoda ıu nutku 
söylemiştir: 

~ - Aziz vatanda,Janm, hububat 
hakkında·ycni hükümelin aldığı karar
ları evvelki gün öğrendiniz. Yalnız buğ
day hakkında değil, diğer i~ler hakkın
Cla da haberler beklenebilir. Cündelilı: 
ekmek ve hububat meselesi ba~t.a gelen 
bir iıimiz olmakla beraber djğer saha
larda da halledilcek meselelerimiz oldu
ğu şüphesizdir. Ben şimdilik yalnız hu
bubat mevzuuna dokunacağım. Alınan 
kararların fU Üç mühim t.omcli vardır: 

1 - Hububat fiyatları, 
2 - Hububat alım satımı. 
3 - Beslenme emniyetimiz i~ stok 

teşkil edecek hububatı hep beraber ve 
çabuk devlet anbarlarına taııınak. 

izah edeyim: 
Hububat şartlarını bugünün şartları

na ve vaz.iyetirıe uygun görmedik. Bu 

fiyatları lüzumlu ve haklı gördüğümüz 
ölçüde artırdık. Hükümet sizden hubu
batınızın bir kısmını alıyor. ""Artanını ta
mamp sizde bırakıyor. Size bırakılan 
kısım iç.in fiyat tayin etmedik. Bunlan 
serbestçe, tanzim satışını yaptığımız 
ye"lerden başka yerlerde satabileceksi
niz. 

Hükümet, ekmeğini temin edeceği 
bazı şclıirlerimiz ve büyük Türk ordusu 
için yeni mahsulden lüzumu kadar stok 
yapacalı:m. Bu stok için hükümet çiftçi
nin ilk müşterisi olmaktadır ve adiline 
bir nisbetle küçük çiftçilerden mahsul
lerinin yalnız yüzde 25 ni. orta çiftçiler
den yahuz yüzde 30 nu ve büyüklerden 
de yalnız yüzde 5 O sini iyi bir fiyatla is
temektedir. 

Yeni sene mahsulünden şimdiye ka
dar verdiğiniz hububatın bedelleri de 
aynen bu fiyat üzerinden ödenecektir. 

Muhterem vatandaşlarım, bu izahat 
gösteriyor ki hükümet hububat işinde 
çiftçinin hakkını ta.mamiyle korumuş ve 
bundan sonrası için de daha çok ekil
mesini teıvik. imiştir. 

ÇiFTÇiLERE HtT AP 
Aziz çiftçiye düıen ağır milli vazife

yi bilmem hatırlatmak icap eder mi? 
Çiftçi yurddq, hu himayenin kadrini 

bil. Mahoulünü doğru getir. Devlete 
borcunu vaktinde devlet anbarma ulq
tır. Vereceğin mahsulle müstahsil olrnı
yan kardqlerinin yiyeceği sağlanacak 
ve ber feyden üatün olan ordumm be... 
lenecektir. Bol"cumı tam olarak öde, ka
lan maim sana bayırlı olsun. 

Cibamn birbiriyle boiuftuğu bu ub
raplı günlerde mesut Türldyenin siz 
bahtlı çocuklannı en çok ilgilendiren bu 
hububat meoelcsini bal edilmif ııörmek
le çolı: meaudmn. Türk çocuğu mesuttur 
dedim, çünkü bapnda emsalsiz bir tef 
vardır. O millete, millet ona AJıklır. Bir
birine İnammfbr. Şefin etrafında bu ka
dar içten birlqerı milletin baldo mesai 
olmaktır. 
· MEDENiYET, SEVGi VE 

GOVEN 
Medeni her milletin sonu gelmiyen ih

tiyaçlan vardır. Medeniyet te budur. 
Bu ihtiyaçlar milletin hayatmda her gün, 
her saat değİfmek zaruretinde kalııbilir. 
Medeni ve tetkilatlı millet bünyesi odur 
ki hiç bir buhrandan korkmaz. Yapyan, 
yürüyen millet hayatmda buhranlı, 11-

YENi ASIR !9 !'emmuz Cumartesi 1942 L m: 

-Rll E Fiyat mura
kabesinde 
hatalarımız Orman van2'ın

ları nihayet 
söndürüldü 

---·---
Evvelki gün Yaka köyünün Pelit ala

nı mevkii ile Manisanın Sabuncu mev
kii arasında çıkan orman yangını İz. 
mirden ve Bornovadan gönderilen jan
darma ve orman muhafaza erlerinin gay
retile söndürülmüştür. Yangının sebep 
olduğu zarar büyükçedir. 

SEFERtııtSAR YANGINI 

üç gün önce Cumaovasının Efençu
kuru ve Yen'köyü ile Seferihisar kaza
sının Kuyucak ve Beyler köyleri arasın
da çıkan yangın 52 saat devam ettikten 
sonra söndürülmüştür. Bir kaç ormana 
sireyet etmiş olan bu orman yangını bir 
aralık bir kaç köyü daha sarmak istida
dını gösterince iki bin kadar erle civar
dan jandarma erleri yangın mahalline 
gönderilmiş ve yan~ın sahasına dahil 
ormanlar tecrit edilerek ateş sarılmıştır. 
Bir çok köyler halkı da yangın sahasın
da vazife alarak yangın söndürülmüştür. 

Söndürülen ateş yangın sahasının pek 
geniş olması ve rüzgann büyük bir şid
detle esmesi yüzünden bazı yerlerde bil
ahara yeniden başlamış, buralara tekrar 
efrat savkcdilerek yangın tamamen sön
dürülmüştür. Yalnız bir yerde 800 hek
tar arazi dahilinde 3000 çam fidanı, 500 
adet büyük çam ağacı, 300 zeytin ağacı 
yanmıştır, Zarar miktarı tespit edilmek
tedir. Bu ikinci yangının nasıl çıktığı 
tetkik edilmektedir. Mesuller adliyeye 
verilecektir. 

- .......... 0,,.,,,,,.,,.--
Haı.ıa gazı ~ıcrı .. 

Belediye rei<ri dün Hava gazı fabrika
sına giderek tesisahn tevsii işiyle meş
gul olmın;tur. 

İzmire getirilmiş olan hava gazı saat
ı~rinden 400 adedi evlere konulmuştur. 
Yapılan he"3ba göre bazı evlerde elde 
ed'len hava gazı tasarrufu yüzde 15 şi 
bulmuştur. 

---o ...... --
Komi:rerıer arasında.. 
Manisa emniyet müdürlüğü komiser

lerinden Salih Aktunç Ankara, İzmir 
baş komiserlerinden A.Haydar Erez Ay
dııi, Boludan Faik Ersel terfi ederek 
İzmir emniyet kadrosu emrine verilmiş
lerdir. 

BALIKlfAN.ENİN 
A tın lıl?anı~rr 
Maliyeye ait olan balıkhane önündeki 

balıkçı ve kahveci dükkfuılarının boya 
ve badanaları fena bir hal aldığı defter
darlıkça görülmüs, kiracılara yapılan 
tebligat üzerine b:nalar boyannuş ve 
badanalanmıştır. Bu diikkilnlann deniz
den inbat rüzgılrı almalan için balıkha
ne dahilinden pencereler açılacaktır. 

---o---
ZABITADA 

i~ui~~ fl"rdea ı.ıurdu.. 
İkiçcşmelik caddesinde 916 ıncı so

kı.kta oturan İlyas Peçeli, bir kavga so
nunda 1.mai\ oğlu Sabanı ve karısı Ra
mizeyi bıçakla yaralaı:nı.ştır. Şabanın ya
ra" ağırcadır .. Suçlu tutulmuştur. 

ı~ · .16 -yaşında 
f:oculılC11'ın qL 
Ödemişin Balabanlı köyünden 13 ya

şında Şerife adında bir kızı ayni köyd~n 
16 yaşında Osman Doyuran kaçırmış ve 
tutulmu<tur. 

kmtılı, acı ve tatlı günler gönnokten da
ha tabii ne olabilir? Elverir ki idare 
eden ve edilenler arasmdaki sevgi 'Ve 
gÜven bizimki vibi o)ıun. 

MESUT MiLLJ;:T VE 
MESUT ORDU 
l~te Tü.ı. miOeti milli kurtuluf tari

hindenberi ateşli bir ideal etrafında üs
tün feragatle, canla haşla ç•lı,an iyi 
idarecilerin sevk ve idaresi bahtiyarlığı
nı kazandığından dnlayı da mesuttur. 
Tarih boyunca hiç bir milletin yapaını
yacağı fedakarlıkla davaya kanaati var
dır. Hudatlann dört köıesinde Y•"1Yan
lann Mpsi en hasau ve en içten kardet 
sevvisiyle hiribirine bailıdırfar. Hiç bir 
millete nasip olmryan, daima hayırlı 
tteliceler veren tecrübeli Te giivenli si
vasetinden dolayı da rnesuttlD'. Ordu, 
T"wk mill-tinhı o yüksek •e ••il cevhe
ri her zarMn daha kuvvetli, karnı tok, 
"ÖZÜ ı-.k olarak hazır olduğu için de 
m 0 "Uttnr. 

Denizi. havası, aoyu, toprağı ayn ay
n servet k~yn2ğı olan torfağuı 1ahfbi 
ve çocııkl·= Ka!"Ş!Jltl2da erimiyecek 
zorluk yoktur. 

PUl''LI VF. TUTUMLU 
OLACA~Z 
Su esasları daima hatırlayacağıs: 
Vakitte, parada, istihlak ve i..tihsal

de planlı ve tuh'tnh1 ol'lc:ıliız. Tek buğ
dav tanesi israf elmC1'İn de bir cinayet 
olduğuna inanacağız. Banlanmız için 
krym-taiz oLıu bir feyin het" hanırl bir 
yurdd..- mdızı nimet olahilet'eifini dü
şüneceğiz. Yalnız kendimizi deiil, dai
ma tooluluğu habrlıyıı:eağız. 

CIFTCJ, COK CALIS 
Çiftc-i kanles, çok çalı.,mıı ve ekmit

sen müki!atını göreceksin. Arlr~d-."''• 
çocu:.Unu daima çalmnay" ıümkle. Gü
net k•dar feyizli yüzün gülsün. Sağlık 
icinde c;al!ş, kaz.an ve mesut ol. Sen bi
zim iç krJE"miuin. Biz sana E!iiveniyoruz. 
Senin de bize güvendiğin gibi. 

.-_,.. ... --
Maden kömürü ilıtiyacı 

Kışlık stok hazırlamak
ta acele etnı eli ..• 

Şimdiye lıadar tzmire getirilen Jıömür milıdarı 
lıtifi göriiJmiyor. Beyanname de yolı .. 

Bize verilen malumata göre 1zmire 
getirilmek üzere Zonguldaktan bir va
pura 1000 ton zerodiz kömürile bir mil<
tar sömikok yüklenmiştir. Kok miktarı 
bildirilmemiştir. Yüklenen kömürlerin 
ağustosun ilk haftasında lzmire getiril. 
mesi muhtemeldir. 

Mevsim ilerlemiştir. Şimdye kadar 
İzınire getirilen kok kömürü miktarı, 
senelik ihtiyacın genişliği yanında en 
ufak bir kıymet dahi ifade edememiştir. 
Eğer eylul ayı sonuna kadar İzınire 10 
bin ton kok kömürü getirilmezse ihti
yaç sahiplerinin kış mevsiminde darlık 
çekecekleri hatıra gelmektedir. 

Maden kömürleri için de vaziyet ayni
dir. Senelik maden kömürü ihtiyacının 
temini ancak büyük bir vapurun bu 
maksatla muntazam surette lzmire ayda 
iki sefer yapmasına bağlıdır. Binaen
aleyh İzmir hattına muntazam surette 
vapur tahsisi icap eylemektedir. 

İzmir kömür satış ve tevzi müessese
si bu vaziyeti umum! merkeze bildirmiş
tir. 
Diğer taraftan !zmirde beyanname 

mevcudtı da kalmadığından halk ihti
yaçlarını beyan edememektedir. Beyan
name meselesinin de halli lazım gelmek
tedir. 

Karşıyakanın su derdi 
Yamanlar suyu fıaynaıııarı talıı.ıiye edilecelı •.• 

Yaz mevsiminde Yamanlar kaynak
larından Karşıyakaya gelen içme suyu
nun azalması ve bazen keailmeai yüzün
den bugünlerde Karşıyaka hallo zahmet 
çekmektedir. Evvelce yapılmış olan tet
kiklerde, Karşıyakalıların yaz mevsi
m.inde bahçelerini •uladıklan için suyun 
ihtiyaca cevap vtmediği neticesine va
rılmıştı. Halbuki bu ııene vaziyet bir az 
daha değişmi~tir. Yamanlar kaynakla
rında toplanan su miktan azalmıım. 

Bu itibarla kaynakların takviyesi lazım 
gelmektedir. 

Belediye reisi B. Reşat Lehlebicioğlu 
bugün, refakatinde mühendisler olduğu 
halde Yamanlar kampına çıkacak, ora
dan içme suyu kaynaklarına giderek tet
kikatta bulunacaktır. Reis tetkikleri sı
rasında Kara göle kadar giderek henüz 
istifade edilmiyen diğer kaynaklan gö-ı
den geçirecektir. Karflyaka suyu tesisa
tına yeniden iki kaynağın ilAve.i düıü
nülmektedir. 

kontrolü • • 
ıçın Fırınların ve kartları o 

Uç şehrimizin iaşe kad
roları genişletildi 

fzmlre .zo memur daha geliyor • lstanlJaJ mahru· 
lıat ofisinin sermayesi 2,s mflyona çıfıarıldı 

Ankara, 17 ( R. G. ) - Kart usulü 
tatbik olunan Ankara,lstanbul ve lzınir
de fırınların teftişini ve kartların kon
trolünü temin için İstanbul iaşe müdür
lüğü kadrosuna 80, lzmir iaşe müdürlü
ğü kadrosuna 20 ve Ankara iaşe müdür
lüğü kadrosuna 40 yeni memurun tayi
ni hakkında bir karar bugün çıkmı,ştır. 

tsl'ANBULUN 
MAHRUKAT lŞLERl 
Ankara, 17 ( R. G. ) - lstanbulun 

mahrukat ihtiyacını karşılamak üze.re 

kurulmuş olan mahrukat ofisinin 500 
bin lira olan sermayesi ihtiyaca tekabül 
decek ,.kilde artınlın!f, sermaye mik
tarı iki buçuk milyon liraya çıkanlrruş
tır. 

lstanbulda mahrukat ofisi kurulması 
hiç bir inhisar manasını ifade etmemek
tedir. İstanbul kömür tüccan serbestçe 
ti<:aretlerine devam etmekte, hatta vi
IAyet makamının kolaylıklarına da maz
har olmaktadlrlar. 

Ekmek fiyatı henüz belli de~ll 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Ticaret vekAletinin karan 942 yılı 
hububat mahsulüne şamildir. Henüz 
toprak mahsulleri ofisine tebligat yapıl
mamış olmakla beraber anlaşıldığına gö
re ofis satın alıp parasını ödemediği el 
konulmuş mahsulün bedelini yeni fiyat 
üzerinden ödiyecektir. Hattıı 942 mahsu
lünden olup pare51 i\ilenen mahsulün ye
ni fiyatla meydana gelecek fiyat farkını 
dahi Toprak mahsulleri ofisi ödiyeeek
t:r. Müstahsilin hükümetimiıin kararın
dan emin olması lazımdır. 

EKMEK FİYATI 
Buğdaya, arpaya, yulaf ve çııvdnra ta

yin edilen fiyat gayet tatminkar olarak 
karşılanmıştır. Yalnız bu fiyat zamnurun 
ekmek fiyab üzerinde tesir derecesi he
nÜZ malum değildir. Fırıncılara verilen 

AMERiKA • VIŞI 
(Boştarab 1 inci Sahifede) 

yol ne olursa olsun B. RtızVelt bu husus
ta son sözünü söylemiştir. Rcisicüınhur 
geçenlerde yaphğı bir demeçte, Ameri
kan teklifleri kabul edilmiyecek olursa 
İngilizlerin Fransız harp gemilerine Sü
veyş kanalını geçmek emrini vermekte 
haklı olacaklarını ve bu emre itaat edil· 
mediği takdirde Fransız filosunu tahrip 
hususunda serbest bulunacaklarını açık
ça söylemişti. 

unlardan bir kısmı 942 yılı mahsulün
dendir. Fırıncılar elyevm bu unları eski 
fiyat üzerinden satın alarak ekmeği es
ki fiyatla satmaktadırlar. 

Un fiyatına zam yapıhnası hakkında 
Ticaret vekroetinden hiç bir işarda bu
lunulmadığından ekmek fiyatı artırıl
ma_rı:ııştır. Bu hususta tebligat yapıhna
sına intizar edilmektedir. 

_ _,._o---
İhtilıtirdan Mahlıümiyet 

Mimar Kemalettin caddesinde bir ma
nifatura mağazasında çalışan Ali İhsan 
Göryak, 226 kuruşa aldığı çimentonlann 
beher torbasını 510 kuruşa satarak ihti
kılr yaptığı anlaşıldığından milll korun
ma mahkemesince 100 lira para cezası
na malık:Um edilmiştir. 

SOVYETLERE GôRE 
(Baştanb 1 inci Sahifede) 

teşebbilsil akim bıraktınlınıştır. Harp 
sahası yığın halinde Alınan cesetleri ve 
düzinelerle tank enkazı ile doludur. 

Mileruarun cenup doğusundn şiddet
li bir muharebe oluyor. 

BiR ALMAN HAZIRLICI 
Moskova, 17 (A.A) - Kızıl Yıldız 

gazmesine bugün öğleden sonra gelen 
bir telgrafta Alman kıtalarının Mile· 
ruanın cenup doğusunda yeni bir ileri 
hareketi için mühim hazırlıklar yaptık
ları bildiriliyor. 

BtR AlllI.AN DEN1ZALTISI 
BATIRILDI 

---*---
(Bruıtaratı l inci Sahifede) 

hulur-..a malını oraya götürür ve orada 
satar. 

İzmirli bir tacirin bu azim farkı ih
mal ederek malını İzmirde satmasını 
ümit etmek safdillik olur. 

Binaenaleyh muhtelif büyük merkez
lerdeki murakabe komisyonlamıın ka
rarlan ara.,nda böyle biiyük farklara 
imkan ve fırsat vermemek ve bu ko
misyonlar arasında bir mesai birli!!i vü
cuda getirmek ıarureti vardır.n Yağ 
mcvzuunda Türkiyenin en büyük istih
sal merkezi Ayvnlıktır. i'tanbulda l 2Z 
küsur kuru._'UI mahru satması mümkiin 
olan bir Ayvalık taciri İzmire yağ geti
rip te yfü beş kuruştan piyasaya ane
debilir mi? 

Şüphesiz ki hayır .. 
Şu halde İzmir yal! ve sabun buhra

nına maruz kalmağa mahkGm de
mektir. 

Nitekim şimdiden el altından yüksek 
fiyatlorla halk ihtiyacını temin yollarmı 
aramaktodır. 

Eir defa her hangi bir madde kara 
bor<aya intikal eyledi mi, artık onun 
satışının· doğru yola getirilmesi hayli 
mü~lriil olur. Ticaret hayatında itimadın 
rek mühim rolü vardır. Biz iaşe işlerin
de her ~eyden evvel itimadı sarsacak 
hareketten sakınmağa mecburuz. 

Nitekim geçen sene peynir meselesi 
de böyle olmuştu. İzmirde komisyon 
peynirin kilosunu seksen kuruştan sat
tınnakta ısrar gösterdi. İstanbulda fi
yatlar yüz kuruşun çok üstünde idi 

İzmir mezbahasının soğuk hava depo
larmdaJıi peynirler İstanbula gitti ve İz
mir aylarca peynir sıkmtıın çekti. 

Bize göre iaşe maddelerini mümkiin 
olduğu kadar ucuza sattırmak ideal bir 
düsiinceclir. Fakat bu ucuzluk makul se
beplere istinnt ettirilmelidir. Gayri tabii 
ve cebri fiyatlarla ümit edilen ucuzlulı: 
asla temin edilemez. Bu vaziyet kendi 
kendimizi aldatmak ve avutmak olur. 
Hakikat kara borsada hem de pek fahŞ 
bir sekilde kendi<ini hissettirir. Bu mev• 
ruda daha bir çok misallere de rastla
mak miimkündür. Mercimek için 18 ve 
en iyi kuru fasulye için otuz kuruş fiyat 
tayin edilmistir. 

l\Iercimeği;. kilosunu iki sene evvel 
de on sekiz kunışa alamazken bugiinkü 
şartlar altında yine on sekiz kuruşta 
ısrann bilmem faydası olabilir mi? 

Y nş faaul)'enin kilosu otuz kuruşa •
tılırken kurusunu ayni fiyata sattırmalı: 
istemekle miishet bir netice almabilir 

·~ JDI. 

Elbette ki hayır .. 
Maksadımız yanlış ~. Her 

şeyin fiyatı yükseltilsin demiyoruz. Fa· 
kat fiyat tayininde istihsal şartlanna 
aldın ve mantıkın icaplarına, geniş bir 
yer verilmesini istiyoruz. 

Bilh""sa muhtelif biiyiik merkezler
deki murakabe komisyonlannm tayin 
ettikleri fiyatlar arasında yakmlık bu
lunmasını zarmi telakki ediyoruz. 

HAKKJ OCAKOC:LU 
--- ------------
Ki SACA 
····--· 

Nazar Boncuğu 
Eczacı Kemal K. A~ 

Dün annesinin kucağında .evi:mli bir 
yavru gördüm, omuzuna ma'Yi bir bon
cuk, bir de küçücük patik asmıılardL 
Çacuk cidden nazar değecdt kadar se
vimli bir bebekti. 

Nazar değmek mefhumunu d.ütün ... 
düm, ruh hekimleri cpııikoanaliz> de 
rıazar değme diye bir ıey bulamıyorlar, 
böyle bir tesiri kabul etmkte tereddüt 
bile ediyorlar. Ben §8.hsan nazar değme. 
yi birdenbire ret edemiyorum, ilmin 
havsalası içine henüz girmemit kim bilir 
daha neler vardır. 

Nazu boncuğunun rolünü kendi ken
dime izaha çalııbm, nazarı üzerine çe
kerek ilk manyatik teairi başka cepheye 
çevirmek meselesi olarak buldum. Mavi 
boncuk göz alıcı bir teydir, eski pabuç, 
kaplumbaga kabuğu ile bir demet sarım 
sağın hep nazarın tılsunını kendi üzer
lerine çeken fCyler olarak kabul edilip 
kullanıldığı neticesine vardım. 

Nazar değmesini önlemek makaadiyJ.o 
bir kelimei - mukaddese gibi istimal 
olunan cMaşallah> sozu de varOıT. 
c: Tüh .. tüh.. tüh .. > ile nazarı üzerine ~ 
ken güzele guya birer küçük tezyif ham· 
lesi yapılarak ona güzelliğini nevamı 
kaybettirmek ve böylece onu nazar
dan korumu~ olmak düşüncesi de ee]d.. 
den çok tatbik edilirdi. Ayni maksatla 
kullanılan ckırk bir kere maşallah> 
( 41) in ( 42) olmayışı belki de 41 de 
bir kutsiyet bulunduğuna işaret etmek 
ve bunu sezdirmek. içindir. 

Vaşingtonda hüküm süren kanaate 
göre İskenderiyedeki Fransız harp ge
milerinin Alınanların eline düşmem~si 
rnzımdır. 
AMERİKA - DEGOL VE VİŞİ 
Vişi, 17 (A.A) - D. N. B. : 
Fransa hükümeti Degolcuların nezdi

ne iki Amerikan asker! müşahidin tayin 
edilmesinden dolayı V aşingtonu protes
to etmiştir. Lavalin verdiği nota da 
Amerika ile halen normal münasebetler 
idame edildiği halde asilerle temas tesi
s; kabul edilem'ycceği ve bu halin Fra'1-
•=n hakimiyeti!)e bir tezat teşkil ettiği 
bildirilmiştir. 

Moskova, 17 (A.A) - Baltık Rus su
larında bir Alınan denizaltisı daha batı
rılmıştır. Rus ganbotlan tarafından sı· 
kıştırılan denizaltı mayıılı sulara dü~
müş ve mayna çarparak berhava olmuş
tur. 

Nazan üzerine çeken şeylerin en ma• 
nalısını sanmsakta huluyorwn, hiç ol
mazsa havayı tebdil eder. Maamalih 
mavi boncuğu her zaman tercih ederim. 

ği noktada çok tiddetli muharebclcı 
cereyan etmektedir. Üçüncü Macı>r kol 
ordusu da bu kesimde harp ediyor. 

Laval protesto notasında •Fraru.ız 
topraklarının müdafaası yolnız Fransa 
hükümetine aittir• demektedir. 

ALMANLAR VORONEJDE 
DURAKLADILAR 
Londra, 17 (A.A) - Doğudan ge

len haberlere göre Almanlar Voronej
de yapmak istedikleri kuşatma hareke
tine muvaffak olamadıklan gibi bur~
da müdafaaya geçmek zorunda kalmıt
lardır. 

Don ve Voronej nehirlerinin birletti-

TEHLiKE TAMAMEN 
KALKMADI 
Timoçenkonun Voronejde durumu 

hi-.edilir derecede düzelttiği görünüyor
sa da bununla Alman tehlikesinin büs· 
bütün kalkhğını kabul etmek doğnı ol
maz. Daha cenupta Rus kıtalan müte
madiyen doğuya doğru çekiliyorlar. 



ıs Temmuz Cumartesi YENJ ASIR 

MISIR HARBi 
(Bııştnrafı 1 inci Sahifede) 

ALMANLARA GORE 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

RUSYA JAPONYA 
(Baştarah 1 inci Sahüede) SATıLIK SAYFiYE EVi 

tebliği : Merkez kesiminde Rüv~~b ~e
lliminden kıtalar1mızı çıkarmak ıçın dtı§
b!lan dün de gayretlerine devam etmi~. 
1ki tarafın zırhlı kuvvetleri sabahley.ın 
ı:nuharebeye tutuşmuş ve bir ~~lnr 
Öüşınaıı tankı kullanılamıyacak bır na
le sokulmuştur. Bizim kayıplarımız he:
nüz bilinmiyor. Muharebe akşam üzerı 
tekrar başlamış ve gece de devam et-
ı:niştir. . 

Cenuba ve doğuya doğru düşman bir
liklerini ihata eden motörlü teşkilleri
mizle piyademiz arasında bir çok düş
man grupları bulunuyo~: Bunlar. k~n
"'ık bir halde doğuya dogru kendilerıne 
bir yol açmağa çalışıyorlar. Bu teş~b
bü.sleri kanlı kayıplara uğratılarak akim 
bırakılmıştır. . .. 

Hava kuvvetlerimiz ilerlıyen motor-
1 .. bır· liklerimizi arasız taarrluazrla des-
u . . 1 • t t 

• - Büyük Asya harbinin başlarında 
Amerikalılar ve İngiliiler uzun sürecek 
bir harp için planlar hazırlarmş oldukla
nnı ilfuı etmişlerdir. Bu plaruara göre 
kati taarruz için üç senelik bir hazırlık 
devresi lazım olacaktı. Fa.kat bir müd
oetten beri Amerikan ve İngiliz umumi 
efkfırının harbin bu sene neticeleneceği 
fikrine temayül ettikleri görülüyor. 

Rusyaya daha müessir yardım yapıl
ması hususunda ısra.r ediyo•·Iar. Avru
pada ve şarkta ikinci bir cephe açılma
sı da bahis mevzuudur. Avustralya ve 
Hindistanı müdafaa ile Çunking hükü
metine yardım hususları da İngiltere ve 
Amerikanın üzerinde durdukları şeyler 
arasındadır. Bunların Japonyaya taa•
ruz etmeği tasavvur ettikleri anlac:ı1-
maktadır. Anglo Sak.sonların dilişüncel~
rinde görülen bu değişiklik doğuda uğ
radıkları hezimetlerden sonra sabırs1z

Ödemişin Gölcük yaylasında Cuma 
önünde etrafı taş duvarla çevrilmiş 
bir dönüm elma bahçesi içerisinde 
yüksek bir mühendisin planına göre 
dört sene evvel çok temiz malzeme 
ile kargir olarak yaptırılmış, dış ka
pıları oda, salon, bodrum pencere 
kapak ve kepenkleri demir ve çelik 
saçtan, ve dahili oda kapılariyle ta
van taban tahtaları ve pencere çer~ 
çive'ıeri Romanya kerestesinden te-

Cenup kesiminde muharebe hafıf geç
:ıniştir. 

HA VA HÜCUMLARI 
Bomba, av bomba ve av uçaklarımız 

sabahtan akşama kadar harp sahas~da 
lcara kuvvetlerini desteklemek ve gerıde 
bulunan hedeflere taarnız etmek sure
tiyle geniş faaliyette bulunmuşlardır. 

Av bombalarımız dü!';man taşıtlarına, 
tanklarına ve top mevzilerine tam isa· 
betler kaydetm~lerdir. Düşmanın taşıt 
toplululdarı hafif bomba uçaklarımızın 
şiddetli taarruzuna uğramış ve Abunlar~ 
arasında büyük yangın ve infilaklar go
rülmü.ştür. 

BUtün gün av uçaklarımız muharebe 
sahnsında devriye uçuşlarına d;v~ ,;;t
ın.iş ve en az dört düı:;man uçagı duşur
n:ıü.şlerdir. Bu geniş hareketlerden altı 
uçağımız geri dönmemiştir. 

MİHVERİN HÜCUMU . 
Londra, 17 (A.A) - Royterin Kahıre 

hUSUsi muhabiri bildiriyor: 
Romel kuvvetleri çarşamba günü saat 

18 de harekete geçerek sekizinci. or~u
l!t.ın Elalemeyndeki yeni mevz_ı.lerıne 
şiddetle hücum etnili!tir. Bu hucuma 

l . ·~:rok tank, topcu ve piyade kuvvet e~ı ı~:: o.. 

etmiştir. İngiliz hava kuvvetlerı mutte 
fik: müdafaasını muvaffakıyetle destekle: 
tniştir. Bu taarruzun neticesi elan. belit 
Üeğildir. Fakat mihverin pek dar hır sa-
hada bir tepede tutund~~ ~aş.:lnuşt~ 
RCllnelin yaptığı bu ıkincı hucum 
!kendisine Tellelisadaki tepede tutun
lllalt imkAnını verdiği sanılıyo:. Te~e]ı~ 
sa Mla mUttefik1erin elindedir. ~ ıncı 
ordu burada Almanların bulundugu te
peye hikim ve daha yüksek bir tepede
Clir. 

CENUPTA 
Elalemeynin cenubunda çarşambadan 

beri yapılan tank muharebesind~ Ro~e
!in ileri hareketine meydan verilmeml§-' 
tir. 

lTALYAN TEBLtOt 
Roma 17 (A.A) - Teblğ : ~ 

tneynde t hücum eden düşman zrhlı bır
ılikleri şiddetli ateşimiz k~ID;?a hare
!tete geçtikleri noktaya surulrnuş ve 10 
ltank tahrip edilmiştir. . 

Mihver hava kuvvetleri cephe gerı ve 
ilerisinde düşman motörlii vasıta ve ta
~ıtlarını bombal~~ıştır. Ha".a ~~ 
belerinde 9 İngiliz tayyaresı duşürül.. 
ıın.Uştür. 

Tobrukta karşı koyma toplarımız bir 
düşman. tayyar esini alevler iç.inde dü
şürmüştür. 

tekliyor ve düşmanın ıntizamıa rıca e -
melerine mani oluyorla=. Hare~?t sa
hasındaki yollar ve tesıslerle dU§man 
takviyeleri pike hücumla b_o~bala~mış
lardır. Cephenin cenup kesımı~dı:~ı -~a
reketlere müttefik kıtalar genış olçude 
iştirak etmişlerdir. 

RUSLARLA DöVüŞENLER 
29 hazirandanberi Macar ordusu. Al

man kıtalarının yanında haı:ı> edı};or 
1941 senesi haziranından be:ı hareKet 
halindeki kuvvetlerimize dahil bulunan 
bir İtalyan ordusu ve ~rkof muhare- Ianmağa başladıklarını gösterir. 

b 1 · de temayüz ~en hır Romen kol- HARP VAZİYETİ e enn kil' d T' 
ordusile bir Hırvat teş ı e ımoçen- Japon hariciye na?.ırı harbin mihver 
ko ordularına karşı muharebe etmekte- devletleri lehinde inkişaf ettiğini kay-
dirler. clettikten sonra demiştir ki: 

B!R MEYDANDA VE DENİZDE u - Birmanya yolu kapandıktan son-
Bir baskın taarruzu neticesinde m?- ra Çunking hükümeti çok büyük zor

törlü kollarımızdan biri wdüşmanı~ hır luklarl:ı karşılaşmı~tır. Çunkingtekilerin 
hava meydanında 12 uçagını tahrıp et- hala İngiltere ve Amerikaya güvenme-
mis veya ele geçirmiştir. . . leri şaşılacak bir şeydir .. • 

Kafkasya sahilinde Pot~ limanın~a Nazır Japonyanın, harbin başındanbe-
bir Rus krovazörüne en agır çapta bır ri mütemadiyen kuvvetlenerek bugü•1 
bomba isabet etmiştir. bir kaya kadar sağlam olduğunu söyl~-

R!JEF VE VORONEJDE · ve nihai zafere güvenini bir kerre 
Voronej köprü başına karşı düş:namn ~~ belirtmek suretiyle sözlerini bitktaarruzları boşa gitmiş ve ~u kesımler- a a 

de Ruslar ağır kayıplara ugramış::ırdır miştir. 
R" fin cenup doğusunda temızleme ---o---

neti~:sinde alınan esir ve ganimet mik- Mısırda~i İngHiz OJ'dUSU 
tar 40 bin asker esir, 220 tank, 438 her sabı~ lıumandanı 
çapta top ve 1660 mitralyöz ve mayn Londrada.. 
atan bulmuştur. 

MURMANSKTA Londra, 17 (A.A) - Sekizinci ordu 
Murmansk demir yolu bir çok nokta- sabık kumandanı general Riççi Londı·a-

da tam isabetlerle kesilmiştir. ya gelmiştir. 

MUHTELİF HAREKETLER -----------
Berlin 17 (A.A) _ Asken bir ka~- B 

naktan 'bildirildiğine göre Alman hu- orsa 
cum kıtalan doğu cphesinin cenup kesi-
minde bir düşman hava meyd~ vbas-
kınla işgal ederek 15 tayyareyı saglam -Oz'OM 
olarak ele geçirmiştir. . . . 145 Öztürk şi. 
Alınan motörlü kuvvetlerı ilen hare- 14 Hiza İhracat 

ketine devam ederek aynca Iru;vetli 10 A. Mayda 
düşman müfrezelerini sarmışbr. Bır Al- 169 Yekfuı 
man zırhlı alayı 47 tank ve 46 top tah- 208674 Eski yekCln 
rip etmiştir. . d" 2088·13 Umumi yekUn 

Hava kuvvetlerimiz takip edil~n uş- N 
7 man topluluklarını bir çok defa bomba- N~: 
8 Iamışlardır. . . . No. 9 

Cephenin bır k?sıT?~de düşmanın No. 10 

31 50 34 50 
41 42 
37 50 37 50 

200 taşıtı tahrip edılmıştir. N 11 

F1N TEBL!Cr! ~5 Ton susam 53 50 
VORONEJDE ŞtDDETLt 93 Ton Pamuk çekir. 7 40 

36 
37 
38 
40 
44 
53 50 
7 50 RUS HOCUMLARI 

BerJin, 17 (A.A) - Doğu cephesin- ,"'-<:Y,"V',"V-..~A.~ 

muharebelerin devam ettiğini bildiriyor . ~ 
Ruslar fasılasız taarrnilarda bulumak- -

Maltaya hava taarruzları yapılmış ve 
bombalar atılmıştır. 

den gelen haberler Voronejde şiddetli~}, ıtnkara Radyosu ~ 

tadır. Fakat Almanların tuttuğu köprü BUGONKO NEŞRiYAT 
başına Rusların tanklarla yaptığı bütün 

----~~~~'Jıt.W~~~ı--~~ 
şddetli hücumlar akim bırakılmıştır. ~ 

HARP VAZ!YETINE ASKER 
GÖZÜYLE BAKIŞ 

Ruslar çok dar bir sahada taarruz ettik- 7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
leri için çok ağır kayıpJar:J uğram;şiar- 7 .32 Haftanın beden terbiyesi programı. 
dır. Ruslann diğer tar; a a ytltıgık~a- 7.40 Ajans haberleri 7.55 - 8.35 Müzik : 
şırtmaca taarruzlar a zayia a a rm Pl. 13.30 Program ve memleket saat aya5 
kalmıştır. .. rı 13.33 Müzik : Türkçe plaklar 13.4 

(Baştarab 1 inci Sahifede) Alman motörlü kıtaları ?uş;nan b~ Ajans haberleri 14.00 - 14.30 Müzik: Ri-
hesinin 100 kilometre gerılerınde yaseticümhur bandosu 18.00 Program ve 

kuvvetleri toplamışlardır. Fakat Alman- ühim köprüleri berhava etmiş ve esir- memleket saat ayan 18.03 Müzik : Rad-
lar da daha üstün ku~et~er~~ yolgaya ~r almıştır. yo dans orkestrası 18.45 Radyo çocuk 
\rarmak için tevcih ettıklen buyük taar- Şimal cephesinde Volhkofta Rusların kulübü 19.30 Memleket saat ayan ve 
ruz gayretlerini artırmışlar ~e D?n :1:1~~ tank ve piyade taarruzları haz.ırlıklan ajans haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika 
rbinin doğu k.ıyıskında ellde eto~~~~~~ da şiddetli topçu ateşile akim bırakıl- 19.55 Müzik : Kısa fasıl programı 20.15 
aşına mühim uvvet er p~u..u. · mıştır. . . Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Mahur 

.J3u kuvvetlerin taarruza çıkış sahalarına · Helsinki, 17 (A.A) - Fın te_}:>liği : makamından şarkılar 21.00 Konuştn~·: 
intikalinden sonra çok daha büyük. mu- Kareli ve Avnos berzahlann~~ d~man (Ana eserler .. ) 21.15 Müzik : Dinleyı~ 
barebeler beklemek 1§.zım gelecektir. müfrezelerinin taarr~z teşebbuslen püs- istekleri 21.45 Konuşma (Şiir ve nesır 

MISIRDA DURUM kürtülmüştür. Devrıye. k.ol!a~ızdbaır.n 
'l.w__ h kaAtına gelince: Tebliğlerden biri Avnos berzahının bır k.es.ımınde saati..) 22.00 Müzik : Radyo salon or
•L.tSır are · k k k ve kestrası 22.30 Memleket saat ayarı, anla~ıldığına göre şimdilik küçük ölçü- düşman mevzün~. gırere. 1 ı J.rmu a - ajans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 

de hareketler yapılmaktadır. Her iki ta- met yuvasını ta _rıp etmış erl ı.' d top- Yarınki program ve kapanış .. 
raf t b" ··k eydan muharebesi için Doğu cepıbesinın bazı yer enn e 

a uyu m il . cl . 1 uştur 
taarruza elverişli arazi ve mevz ıkerı ' - çu ~e~ı 0 mbölge~inde bir düşman müf- ( -
de etmek, yahut bunları elden ç arma- ~J~rora_arruz teşebbüsü, kayıplar 1 p·vano 
tnak maksadiyle çarpışmaktadır. Malı- reze~ı;ıın k üskürtlilmüştür. ı) i. 
dut hedefli taarruzların sı~ s~. ~uu, ve~:~~=r~ölil sahilinde sahil topçumuz Akort. Tamirat, Alım Satım., Kira 
asıl Mısır meydan muha~e 051?10 

1 k b' düşman topçekerini hasara uğrat- J iş l er 1 laınak üzere olduğuna hır delil o ara ır 
1

) • 

kabul edilmektedir. mıştır. _ ~ Adal Imer 
~~;;;;;;;;;;;~~~~mlll!EIES&~ 

UGUN 
Yeni Ko~ va 

. ro '3l\·•.rüK TÜRKÇE FİLİM BİRDEN 
-1-

L EKE L I KAD~N 
MURAT - YUSUF VEHBI ..• Yaratanlar : LEYLA _ 

2 
_ 

su· 'EY ş FEDAİLERİ 
Anua Bella _ Lorctta YOUNG Bas rolde :Tyrone Power • 

" -3-

FIRA VUNUN KIZf 
tan • H A R O L D LLOYD (LUI) 

Yara · B lar 
12 15 ve 6 15 te aş ··· 

SEANSLAR : · . . 9 3 O DA BAŞLAR.-
1 r.. ...... ~lli:!lllllC~um::ar::tes:;ı,~P~azar;;;~.·~~~~~~~~~~~~~~ 

"11111 -_ 

BU HAF2'A LALEDE 
Neşe, Heyecan haftasıdır 

1 - TÜRKÇE NEŞE TUFANI 
PA&l'IRMACIYAN 

ŞÜREKASI 
tic t.ıhbap Cavuşıar 

• :rn KJSIM .. TEKMİLİ 

BUGÜH2'A~DA 
3 BÜYüK FİLİM BffiDEN 

ı ··VENEDİK 
ZIHDAHLARJNDA 

Hisst ve Aşk filmi 

2 _AŞK DOGARKEH 
RAY MİLLAND. . 

I 

' 
A.nafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

Mıı=rJ'".rJ..r.rJ'"..ccccıcccı::ıc cıcıc~~ 

H ()rtak aranıyor § 
8 Tesis edilmekte olan bir mukaffa 1 
H ve tutkal imalathanesinin :ısWı ve S 

1
§ tevsii için bir ortak aranıyor. s§ 

Yemiş çarşısında 45 numaralı yazı-
haneye müracaat olunması.. 8 

ı - 2 (1833) ~ 
~IO"'.r.r.r~J'"..cı""J'"...c::.o".r..O-.r.r..r...o-.r.r~· 

: Devren satılık 
' Al.sancak Mesudiye caddesinde 89 
~ numaralı c Pazar santıral > bakka
: iyesi müsait şeraitle devren satılık-

tı:. 

: Arzu edenlerin 
. müracaatlarL 
~ 

~~y,-y~~~ 

;Satılık traktör 

1 
Az kullanılmış gaz ve mazot teşki

latiı «30~ beygir kuvvetinde Titan 
Romeo marka çift silindirli bir tr.ık
tör beraberinde ikili bir disik ve üç-

(/ Iü bir pulluk olduğu halde satılı~-

MAı'~KELi BEŞLER J •• RENKLİ MIKI ~
1'. tır. Talip olnnlann Bergama Zeytin 
dağ nahiyesinde Kemal Sağlığa nıü· 

I :ra~aatlan.. 1-3 ~ _, 

miz işçilikle bitirilmiş ve üzeri Mar: 
silya kiremidi ile örtülmüş, yedı 
lambalık mükemmel elektrik ve ay-
nca radyo tesisatım ve dış kapının 
sağ tarafta göl ile uzak yakın ~~l~
mum Gölcük manzaralarını gozo
nünde tutan zarif bir balkonu ve da
hilen üç oda bir salon, hela ve hama· 
mı havi ev sahibinin azimeti dolay1-
siyle acele satılıktır. Temiz hav~ -:ıe 
su ve bilhassa sük11n ve huzur ıçın
de dinlenmek ve hava değiştirmek 
istiyen selim zevk sahipleri için bu
lunmaz bir fırsattır. Görmek ve al-

~
' mak istiyenl. e:in ~demi~e em.~kli 
müddeiumumı Zeki Yeşıme mura- { 
caatları.. 1-2 (1836) ~ 

1 

~~.,.,.,,Al"~_,_,.,,_,~~s 

~ Hususi Pul mlişauirl 1 
~ CELAL PULMAN 1 
§§ Büyük Kardiçalı han No. 58 

TELEFON : 3184 
8 Damga kanunu muamelatiyle işti· 
§ gal ve is!: kabul eder. __ ,1 
il~..C:CCO ~.r~/-0 

7' ALEBE ve r Al.EBE 
VELİLERİNE.-

Aisancakta ikinci Kordonda 20ıf. 
numarada DEVRİM OKULUNDA 
1-temınuzda açılan İKMAL DERSA
NELERİNDE . derslere devaır. edil
mektedir. 

Her gün kayıt muamelesi 
yapılmaktadır .• 

14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28-30 

1ZM1R BELED1YES1NDEN: 
1 _Yiğitler mahallesi 1144 sayılı so

kakta 280 metre boyda ~dl ~ı~. d~ 
şeıne yaptırılması. fen ışl7n m1:1durlu
ğündeki keşif ve şartnamesı veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
2053 lira muvakkat teminatı 154 liradu 
taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 20/7/ 942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatlan. 

2 - Yiğitler mahallesi 1151 sayılı so
kakta 360 metre boyda tesviye ve Adi 
taşlarla yeniden döşeme yaptırılması, 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 245~ lira 05 ~ 
muval&at teminatı 184 lirıidır. Taliple
rin teminatı öğleden evvel iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
20/7/942 Pazartesi günü saat 16 da en
iümene müraiaatları. 

3 - İtfaiye, iş, hasta ve cenaze, ~
fat otomobil ve kamyonlarına 15300 litre 
dökme benzin satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılımştır. 
Muhammen bedeli 4750 lira 65 kuruş 
muvakkat teminatı 356 lira 30 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle 20/ 7 / 942 
dahil tarihinden 3/8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
lan. 5, 10, 14, 18 3856 (1726) 

1 - Cümhurjyet mahallesinde ~
cı.la.r caddesinin betonla esaslı tam~ 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart.
n.anıesi veçhilc açık eksil t~eye konul
Illll§tur. Keşif bedeli 8540 lira 07 kuı:11§ 
muvakkat teminatı 640 kuruştur. Talip
lerin teminatı öğleden evvel iş bankası
na yatırarak rnakbuzlariyle ihale tarihi 
olan 24/7/942 Cuma günü saat 16 da en
cüme::ne müracaatları. 

2 - 1369 sayılı sokakta kadastro 105~ 
nci adanın 200 metre murabbaındaki 
2 nci parseli, yazı i§leri müdürliif:ündeki 
şartnamesi veçhile açık arttırm.& ile satı
lacaktır. Muhammen bedeli 4000 lira mu
vakkat teminatı 300 liradır. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
27/ 7/ 942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatlan. 

10, 14, 18, 23 3985 (1772) 

* Beledi~miz varidat servisinde mün-
hal bulunan memuriyetler için müsaba
kaile memur alınacaktır. 

Lise veya orta mektep mezunu olup 
fili askerlik hizmetini yapmış bulunmak 
ve 35 yaşını geçkin olmamak şarttır. Bu 
evsafı haiz olanların evrakı müsbitileri
le birlikte imtihan günü olan 22/ 7 / 1942 
tarih.ine müsadif çarşamba günü saat 
<lokuzcla riyaset makamına müracaatlan 
ilan olunur. 4119 (1854) 

* Belediyemiz muhasebesinde 20/60 
ve 25/ 75 lira maaşlı iki memuriyet mün
haldir. 

Tahsili ort::ıdan aşağı olmamak üzere 
fil! askerlik hizmetini yapmış ve yahut 
askerlikle alakası bulunmarmş olanlar
dan müsabaka imtihanı ile memur alı
nacağından taliplerin 22 temmuz 942 
çarşamba günü saat 10 da tahsil ve as
kerlik vesikaları ve hüviyyet cüzda.nla
riyle belediye hesap işleri müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

18 20 4113 

1ZM1R S1C1L TlCARET 
LUCUNDAN: 

(1852) 

Ahmet Savaşoğlan - deniz motörlü ~ 
kil vasıtaları acenteliği ticaret unvaru
le !zmirde Küçük Kardiçalı ~~ 31 
nu.ı:na.ralı yazıhanede deniz motörlu na-

SAHiFE 3 

SATILIK FRİ.JİDERLER 
Bir Kelvinatör dört musluklu şerbet makinesi ile dondurma için iki tane 

Frigidaire satılıktır. ALİ GALİP ŞEKER FABRİKA· 
SINA müracaat. .. 

TELEF~~oe~ı:ıı:ı~.r~~~J~_,_.J!j?.J}CQ 
İzmir Deftel'darlığından 

Ak.ekili Ahmet Dede oğullarından Ali oğlu Mustafa Kazımın yeni şubeye 
Milli Emlak satış bedelinden mevcut 2789 lira 97 kuruş borcunun temini 
tahsili zımnında haczedilmiş olan Hasan hoca mahalle.inin yolbedestanı soka
ğında kain 343 ada 27 parsel sayıda mukayyet 99 kapı 61 numara tajlı ve 
2000 lira kıymeti mukayyedeli dükkanı tahsili emval kanunu hükümlerine tev
fikan 21 gÜn müddetle müzayedeye çıkarılmıııtır. Taliplerin 3/8/942 pazartesi 
gÜnü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

12 14 16 18 3997 ( 1797} 

Sümerbanlı iplilı ve doltuma fabrilıalaPı mües
sesesi Nazilli basma fabrilıası müdürlüğünden : 

J - Fabrikamızın sahasında mevcut ve mahzenleriyle çır çır dairesinden çı
kacak olan pamuk döküntüleri bir sene müddetle açık arttırma ile satılacaktır. 

Müzayede 3/8/ 942 tarihine müsadif pazartesi günü öğleden aonra saat 14 
te fabriltada yapılacaktır. Taliplerin mukarrer günde fabrikamızda hazır bulun-
malan. 

2 - Satı~ şartnamesi muamelat servisimizden tedarik edilebilir. Posta pulu 
,gönderildiği takdirde taliplerin adreslerine de gönderilir. 

f4 16 18 4030 (1815) 

··~..o-~..,...,..~~...cccr~.,cc~,..ox.-: 

Kömür almak için n~Ü" 

§ 
tevassıta ihtiyaç yoktur 

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

2'üPlıiye Kömür Satış ve Tevzi müessesesi İz· 
mir Şubesinden: 

Maden, Linyit ve kok kömürü kullanmak zaruretinde bulunan bir kıs1m. 
müstehliklerle, kışlık kömürlerini tedarik etmek istiyen bi.r hsnn b.alla
mızın muhtaç bulundu.klan kömürleri mütevassıt vaaıtasiyle almak iste
dikleri şubemizin elik.kat nazarını celhetmiıı bulunmak.tadır. Kanuni 
mevzuat dairesinde elden gelebilecek her türlü kolaylığı halkımıza gösteT
meği vazife hilmİ§ olan müessesemize yapılacak her nevi kömiir talepleri
nin mütavassıta lüzum görmeksizin doğrudan doğruya yapılmasını sayın 
halhmızdan ehemmiyetle rica ederiz. 1 3 H. 3 ( 1858) 

&:ıac::ıoc~~J!r~~.r..rJ.>""/~~..r.r.,,.:r...-~..c;ı"'~ ... 4"~ 

lzınir ValııflaP Müdürlüğünden : 
Kıymeti Numarası Cinsi Mevkii 

Lira 

150 
500 

50 

f 7 
41 

126 

Ahşap ev 
Kagir ev 

32,5 metre mu
rahbaında arsa 

Vakfı 

Tama.talık Zübeyde kadın 
Mir Ali 1057 ci sokak Servili mescit 
Mir Ali 95 4 cü sokak c 

40 26/J 80 metrelik Tamatalık 1021, 1024 cü < 
arsa sokak 

Yukarda mahal.le ve evsafı sarresi yazılı akaratın mülkiyeti peşin para üe hi
zasındaki tahmin edilmiıı kıymetlerle müzayede ile satılığa çıkanlmı~ır. iha
lesi. 6/8/942 perşembe günü saat ondadır. Talip olanlann ve fazla tafsilat ia
tiyenlerin vakıflar idaresine müracaatla n ilan olunur. 1 8 5 41 1 7 ( 185 7) 

PAMUK SATIŞI 
2' C. Ziraat Bankası İzmir şubesinden: 

Ticar:ı vekaletine ait tahminen ( 15 O O) ltllo muhtelif kaliteli döküntü pamuk. 
açık arbrma suretiyle 23/7 /942 tarihinde raslayan pertembe günü saat 15 te 
Atatüriı: caddesindeki 8 sayılı merkez depomuzda satılacaktır. iştirak etmek 
isteyenler artırmadan evvel ban.kamız veznesine % 7 ,5 depozito yatımalan 
lazımdır. 

Pamukları görmek için merkez depomuza ve şeraitini anlamak için banka-
mızın ti<:ari krediler servisine müracaatları ilan olunur. 4099 ( 1849) 

İzmir Vafııflar MüdüPlüğünden: 
Seneliği Cinai No. Mevkii 

Lln 
Vakfı 

260 Dükkan 113 Anafartalar C. Mazbut odun kapı 
Yukarıda mevkii yazılı gayri menkul senelik muhammen kıymeti üzerinden 

ve ihale tarihinden 31 / 5 /943 gününe kadar kiralanmak için on gün müddetle 
müzayedeye çık.anlml§tır. 

!halesi 28/7 / 942 salı günü saat ondadır. Talip olanlann mezkUr gün ve sa• 
atte vakıflar idaresine müracaatlan ilan olunur. 18 2 7 41 18 (185 6) 

izmir Vilciyet Daimi Encümeninden : 
tZM1R, TORBALI, ARAPÇI ŞOSASI TAMiR EDtLECEKTIR. 
1 _ 16/ 7 / 942 perşembe günü saat 11 de ihale edilmek üzere kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuş olan ~zrnir, Toı:halı, Ara~çı ~sasını 39 -:; 000 
ila 49 + 900 kilometreleri arasındaki. ~sm~ ınşıuıı_na ~~ekli çıkmadıgm~an 
16/ 7 /942 tarih.inden itibaren 1 ay ıçmde iha1e edılmek uzere pazarlıkla eksilt
meye c;rkarılmıotır. 

2 - Keşif bedeli 91104 lira 5 7 ~uru~tur. 
3 - Muvakkat teminat 5806 liradır. 
4 __ istekliler vilayet daimi encümeninin toplantı günleri olan pazartesi ve 

pe~mbe günleri saat 12 ye kadar vilayet daimi en:_ümenine mü~~a~.~erek 
pazarlığa iştirak etmeleri ve teklif olu nacak bedel layık hadde goruldugu tak• 
dirde eksiltme ve artırma kanununun verdiği salahiyete dayanarak bir ay bekle
meye lüzum kalmaksızın teklifin vuku bul?~ğu içti_m~da ~ale . yapılabil_ece
ğinden isteklilerin buna göre hazırlanarak vilayet daımı encumenıne vak.tınde 
müracaat etmeleri ilan olunur. . 4109 ( 185 5) 

Gizli çiçek 
E'czacı Kemal K. Ak· 

' . tas ın en son eserr .. 
(Altmriiya) kolonyasmm ciddi ra

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

Hilal J:.czanesi 

lZM!R S!ClL TtCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Mehmet Şerif Asrisoy ticaret unvani
le tzmirde Hırdavatçılar çarşısında 11 
numaralı mağazada 933 senesindenberi 
hazır ve ısmarlama elbise ticaretile i§ti
gal eden Mehmet Şerif A&riso~~. işbu 
ticaret umranı ticaret kanunu hükümle
rine ıgöre sicilin 4543 numarasına kayt 
ve tescil edildiği il.fuı olunur. 

4112 (1851) 

kil vasıtalan acentelik işleri ile ~tigal 
eden Ahmet Savaşoğlanın. işbu . ticar~t 
unvanı ticaret kanunu hükümlerme go
re sicilin 4542 numarasına kayt ve tes-
çil edildiği il8n olunur. 4lll (1850) 

!ZMtR üÇ'ONCü SULH HUKUK 
HAKJ:ML1Cr1NDEN : 

Devlet demir yolları vekili Murat Çı
nar tarafından 1zmirde Kahramanlar 
mahallesi 1412 inci sokak 21 sayılı evde 
mukim Sadık Alde>gan aleyhine açılan 
davanın muhakemesi neticesinde ilAn.en 
yapılan tebligata .ra~en ge~~~iniz
den veya bir vekil gonde.rmediğinizden 
hakkınızda bu kerre verilen gıyap kara
rı üzerine muhakemenin muallak bulun
duğu 23/ 7/ 942 perşembe günü saat on
da mahkemeye yine gehnez veya bir ve
kil göndermediğiniz takdirde muhake
menin gıyaben devam edeceği tebliğ 
makamına kaiın olmak üzere ilan olu.-
nur. 4116 (1853) 

\ 



SAHiFE 4 YENi ASIR 

SiYASi VAZIYEr 
ıs remnırız Cı!marte.~ı ı94 

AMERIKADA SEÇiM 
••••••••••••••• 

Deniz harbi SON HAVA AKINLARI 
Amerika - rişi 

münasebetleri 
nihayet kesi

lecek mi? 

* * ' *~~-

''Ruz ve l t,, in Amerika Rur havzası 
••f J ''395 . •• d•• ~· Harp okulu yüzme bayramı yapıldı nu uzu aza - ,, gemı gun uzun . " . 
mıyacak kaybetti bombalandı Mıllı Şef ve refıkaları 

Hindistan m"*eselesi ·Mı· -. *-::- -*- -*- bayrama şeref verdile 
sır harbinde te$ebbüs 8 • Ruzvelttn ayanda ek• ALMANLAR YENi VAPURLAR Şimali Almanya, Fransa 

kimin elinde? seriyeti kaybetmesi BATIRDIKLARINI Bil· Danimarka ve İngiltere 
------ •• imkansız görülüyor.. de hücuma uğradı.. 

Radyo gazetesine göre gün!sün sdiyasi Vaşington, 17 (A.A) - Ruzveltin g:.- DiRiYORLAR Londra, 17 (A.A) _İngiliz bombar-
durumu şöyle görünüyor : ken eri- ~en harpteki reisicümhur Vilsonun aki-

Müsabalıalar mu11affalııyetli old~ Milli Şefim 
olıul lıomutan 11e heyetini talıdir ettiler ... 

ed ki F h mil · ·· ·· d ' * dı.man tayyareleri dün öğleden sonra Al-y e ransız arp ge en yuzun en betine uğramıyacağını gösteren alamet- -- --
Fransa ile Bı.rl•<°ık Amerika devletlen· l Berlin, 17 (A.A) _ Alman tebligı·· : manya üzerinde uçmuş ve bulutlardan 

Ankara, l 7 ( Hususi ) - Harp Okulu tstiklfil marşile başlaı>an törenden 
yüzme bayramı bugün Karadeniz havu- ra bir geçit resmi yapılıruş ve müsall 
zuncla yapılmış ve törene Miill Şef İs- kalara başlanmıştır. Her türlü de 
met İnönü ile bayan İnönü de şeref ver- sporlan, asker! bakımdan denız~· 
mişlerdir. Başvekil Saraçoğlu, Milli lan muvaffakiyetle yapılmış ve ha 

..,. er ~og· almaktadır. Vilson bir sene h•~ 
d ıka.n nl azlık "tt"k ' ~ ~ istifade ederek Rur havzasında ve Hol· arasın a ç a aşın gı ı çe ten sonra kongrede nüfuzunu kaybetmiş Denizaltılarımız Afrikanın batı sahi-

öneınli bir hal almaktadır. "di Am il hn.· de kuvvetli himaye altında giden hır landada hedefleri bombalamışbr. 
H dise d M .. .h ı . erikanın mi etler cemiyetine giı- Hava şartlarının müsaadesizliği yü• 

a şu ur : ısıra muteveccı miyeceği ve harpten sonraki siyasi ha- Ingiliz gemi kafilesine taarruz ederek 
mihver taarruzu başlar başlamaz Fran- dis 1 d alın top yekQ.n 39500 tonilatoluk altı vapur zünden hava faaliyeti az olmuştur. 
sız hükümeti !skenderiyedeki Fransız . e er e yer ıyacağı anlaşılmağa Diğer bir uçak teşkilimfa işgal altında-
filosu kumandanı amiral Godfnıaya bir başlanmıştı. Ruzveltin ise bu hususlar- babrmışlardır. ki Fransada Marşandiz tren ve garlarm:ı 

da ffak t 1 ·· d ·· Başka iki denizaltıımz da Amerikada emir ve"";., İngiliz" kuvvetleri İskende- muva ıye şans arı gun en gune bombalamıştır. 
·--, artıyo Misis ipi nehri agzın· da ve Panama kanalı riyeden asnlır aynbnaz Fransız filisunu r. 

Fransız limanlarından birine getir- İkinci teşrinde yapılacak olan umumi önünde 68500 tonilatc hacminde 10 ge- ALMANYA VE DANİMARKADA 
mesini, buna imkSn olmadığı takdirde seçimde mümessiller meclisinin bütün miyi batırmışlardır. 
filonun Fransız bayrağı altında İsken- mevcudu olan 435 mebusun hepsi ve Buz denizinde <le 7 bin tonluk bir g.,_ 
deriyede kalmasını bildirmiştir. ayanın da üçte biri yeniden namzetlik- mi batırılmıştır. 

Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. ye göra 
İngiliz bomba uçakları dün akşam şimal 
Almanya ve Danimarkaya taarruz et
mişlerdir. İnfilak ve yangınlar billıassa 
Lübekte hafif hasara sebebiyet vermiş
br. 

Bu karar mütareke komisyonlarına !erini koyacaklardır. Ruzveltin şimcli BİR GEMİ DAHA TORPİLLENDİ 
ve Birleşik Amerika devletlerine de mümessiller meclisinde 262 ve Ayan Boynos Ayres, 17 (A.A) _ Bir denı-
bild irilmiştir" . meclisinde de 65 Azası vardır .. A~an:Ia 

., zaltı Atlantik sahilinin 300 mil açığında 
Bunun üzerine Amerika, tskenderi- ekseriyeti kaybetmesine imkan yoktur. orta büyüklükte bir Norveç vapurunu 

yedeki Fransız filosunun Amerikanın Çünkü yeniden intihap edilecek 36 Aza- torpilliyerek batırmıştır. Mürettebattan Son haberlerde, iki İngiliz bomba tay· 
yaresi düşürülmüştür. emniyet ve himayesi altına konularak nın 23 ü demokrattır. sağ kalanlar doğu sahilinde bir limana 

Süveyşten geçmek sııretile Birleşik MÜCADELE SAHASI çıkarılmışlardır. Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği: 
Amerikada veya başka bir Amerika Asıl mücadele mümessiller meclisi 
cümhuriyeti limanında harp sonuna ka- intihabında görülecektir. Halen mecliste AMERİKAN KAYIPLARI 

Şimal Almanya sahil bölgesine yıp
ratma taarruzu yapan İgiliz uçaklann
dan ikisi düşürülmüştür. dar kalmasını ve harp sonunda Fransa- ekalliyette bulunan grubun en küçük Unayted Presin bildirdiğine göre son 

ya iadesini teklif etmiştir. Bu teklif ka- bir ekseriyet temini için 45 mümessilin kSnundan beri Amerikan ticaret filosu 
bul edilmediği takdirde gemilerin tah- kazanması 18zımdır. Ruzveltin Ameri- 395 gemi kaybetmiştir. 
ribinde !ngilterenin haklı olacağı da kan politika oyunlarında Vilsonun 8ki
Fransaya bildirilmiştir. betine uğraması muhtemel değildir. Bu-

İNGİLTEREYE HÜCUMLAR 

Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği : 
~,,....-"'""'~ 

Lavalin verdiği cevap menfidir; Ame- nunla beraber demokrat ekseriyetinin 
rikanın te'-"-" redde""-'·tir. 

>ULU ~..,., biraz zaiflemesi imkSnsız görülmiyor .. 
HİNDİS'l' AN 
Meselesine dair 
Nehrunun beyanatı 

Merkezi İngilterede bir silfilı fabrika
sı alçaktan hücuma uğramış ve hangar
lar hasara uğratılmış veya ateşe veril
miştir. Amerika hükümeti 11 temmuzda ikin- Demokratlar fazlaca mevki kaybeder

ci bir teklif ile bu gemilerin bir Fransız !erse Ruzveltin harp ve harp sonrası 
müstemlekesi olan Martiniğe naklini programının tehlikeye düşmesi muhte
lsteıniştr. meldir. Çünkü Amerikan mümessiller 
tir~val bu son teklifi de kabul etmemjş- ve Ayan meclislerinde rey verme işi sıkı 

bir disipline tabi değildir. Ruzveltb '' 
Anlaşmazlığı kuvvetlendiren diğer aleyhtan olan bazı demokratların ve 

Yeni Delhi, 17 (A.A) - Kongre 
partisi reisi Pandit Nehru bugün ga
zeteciler toplantısında demiştir ki: 

• - Ancak Hindistan hür olduktan ( 
sonra tecavüze karsı ilham bulacak
br. Bunun için İngHizlerin Hindis
tandan çekilmesini istedik ve kongre 
bunu istiyecektir. İngilizlerin çekil

Londra, 17 (AA) - Bahriye ve hava 
nazırlıkları tarafından neşrolunan müş
terek tebliğe göre denize düşen tayya
recilerin kurtarılması işinde çalışan mo
törler ve küçük gemiler çarşamba günü 
Alman avcılarının hücumuna uğramış
lardır. Küçük bir gemi ateş almış, diğe
ri hasara uğramışbr .. 

bir sebep te Amerika hükümetinin iki 
asker! mümessili Hür Fransızlar nezdi- cümhuriyetçilerin zorluklar çıkarmaları 

mümkündür. 
ne göndermiş olmasıdır. Fransa bunu da MÜCADELE HAZIBLIÔI 
protesto etmiştir. Müteaddit hücumlara rağmen tahlisi

ye gemileri denize düşen iki pilotu kur
tarmışlardır. Bir Alman tayyaresi mo
törlerin top ateşiyle düşürülmüş, bir di· 
ğeri hasara uğratılnuştır. 

Vaşington, Vişinin tutacağı yol ne 
olursa olsun Amerikanın bu hususta son 
sözü söylemiş olduğuna kanidir. 

İngiliz gazeteleri de Laval, Amerika 
ile münasebetleri kesmek istiyorsa bu
nun kendisine ait bir iş olduğunu söy
lemektedirler. 

Mihvere gelince, Fransız tezini müda
faa etmektedir. 

Bu ciddt durum karşısında umumi 
kanaat şudur : Bu gemiler ya :t.skende
riyeden müttefiklerin istedikleri yere 
nakledilecek, yahut ta İngilizler tara
fından tahrip olunacaktır. Ondan son
raki durumu da Fransa hükümetinln 
kararı gösterecektir. 

HtNDtSTAN MES:ELES! 
· Hindistan kongresi icra komitesinin 
karan günün en önemli konusu olmak
ta devam ediyor. Mihver radyoları bu 
karan alkışlamakta, müttefik radyo ve 
basını da tenkit etmektedir. 

Londrada sanıldığına göre Hindistan
Cla bugünkü durum bir propaganda saf. 
hasından ileriye geçemiyecek ve halk 
bu karara fazla itimat etmiyecektlr. 

MISIRDA V AZ!YEr 
Dünkü haberler, Mısır muharebelerin

de teşebbüsün tekrar Rommel tarafına 
geçtiğini bildirmektedir. Fakat mihver 
bu hususta bir şey oöylememektedir. 
Yalnız araplara karşı propaganda faali
yeti bütün !mile devam etmektedir. Es
ki Irak başvekili Raşid Aii Geylaninin 
B. Hitler tarafından karargahında ka
bul edilmesino büyük bir mana veril
mektedir. 

MISIRDA DAH1L1 HADİSE 
Son gelen Mısır gazeteleri Mukram 

pa.,.anın azli hadisesini aydınlatacak ha
berler veriyor : Mısır parlamentosunun 
bir toplantısında muhalif iki mebus hü
küıp.etin dahilde himayeci ve iltimasçı, 
l:ariçte de kararsız bir siyaset takip et
tğinden bahisle bir istizah takriri ver
miştir. Nahas paşa, cevap vermek için 
hemen kürsüye çıkmış, fakat bu halden 
§aşıran iki mebus durumun nezaketini 
ileriye sürerek istizahın geriye bırakıl
masır,ıı istemiştir. Nahas F.''l." k~bul ~t
memış ve izahat verecegını soylemış, 
tam bu sırada V eft partisi umumi kati
bi Mukram paşa, muhalif mebusların 
haklı olduğunu söyliyerek teklliin ka
bul edilmesini istemiş, Nahas paşa da 
kürsüye tekrar gelerek Mukram paşayı 
azlettiğini söylemiştir. Bunun üzerine 
celse tatil edilmiş ve toplanan V eft di
vanı Mukram paşanın partiden çıkarıl
masına karar vermiştir. 

VZAKŞARKrA 
Son harp 11aziyeti .. 
Şanghay, 17 (A.A) - Çin sularında 

bulunan Japon matbuat şubesine göre, 
Japon kuvvetleri cuma sabahı Çekyang 
eyaietinin cenup doğu sahilinde karaya 
çıkmışlardır. Çinliler hiç mukavemet et
memişlerdir. Japonlar Ten Şink Veye 
doğru ilerliyorlar. 

Çunkıng, 17 (A.A) - Çunking resmi 
tı-bliğinde Veng • Şung dolaylarında 
~iddetE muharebeler olduğu ve Siyane 
Side bir kasabanın daha geriye alındı
ğı bildir il iyor. 

Melburn, 17 (A.A) - Avustralya teb
l..:ği : Salarnuada dii şman tesisleri bom
baJanro ı stır. 

Voelada ada kıyısında bir düşman ge
m:Sine tavvarelerimiz hücum etmiştir. 

Cümhuriyetçile• için yegane muvaffa- mesinden doğacak mahzurlar vardır. 
kıyet şartlan askeri muvaffakıyetsizlik- / Fakat Hindistanın şimdi maruz ol
lerin devamında görülüyor. Hükümct duğu tehlikeler bu mahzurlardan 
ıhtiyatsız hareketlerle mevkiini tehlike- v ,,ç,ok><:::b>'ü'°'y"'ü'°'kt'°"ür""'. ><::><:::~"""'"""'"""""""~v 
ye düşürmek istemediğinden şimdidan 
şiddetli mücadelelere hazırlanmakta
dır. 

----fl----
MÜHIM INGILIZ AKINI 

---*·---
Baltık denizin-
de Önemli Al-
man limanı 
bombalandı 

Amerilıa • Finlandiya 
lıonsoloslulı münase
betleri f:esildi .. 
Helsinki, 17 (A.A) - Resmt bir teb

liğde Amerikanın Finlandiya ile konso
losluk münasebetlerinin kesilmesi hak. 
kında verdiği kararın bütün Finlandiya
da hayret uyandırdığı belirtilmektedir. 
Finlandiyanın Amerikadaki konsolos

luk işleri V aşingtondaki sefarethane ta
rafından görülecektir. Amerika da biı 
Fin ba._<konsolosluğu ile 16 fahri konso
losluk vardır. Son zamanlarda Finlandi
ya ile Amerika münasebetlerini boza
cak bir hAdise olmamışbr. Sovyetleı 

* 
harbinde de bir değişiklik görülmemiş-

İki uçağ= kayıptır .. 
Bir İngiliz deniz uçağının subayı ile 

bir pilot ölmüş, bir çoğu yaralanmıştır. ----·----YENi OLAYLARA DôCRU 
---*·---

Iskenderiyede-
ki Fransız filo-
su mukavemet 

edecek 
-*-- - tir 

Rusyaya lıarşı harelıiit· · __ 
0
__ 81~ Fransız siyasisine 

ta büyülı ehemmiyeti 8 gore başlıa Fransız 
ı ·" ~·b lı 1 ~· d • Ruz~elt b~.r arlıadaşı· harp gemilerinin de bu o an ,..,.. e ,, n y .. z e nı Cıne gonderdi.. 

fıarfıı tahrip Va.şingk;n, 17 (A.A) _Beyaz saray- filoya yardım etmesi 
edildi.. dan bildirildiğine göre Ruzveltin iş ar- mümfıünmüş .. -*- kada.şı olan Peri Mareşal Çan Kay Şek- . -*-

Londra, 17 (A.A) - İngiliz hava na- le görüşmek üzere Çunkinge gitmiştir.. Ber~ 17 (A.A) - !': N. B. : 1şgal 
zır lığının tebliği: Peri 1941 yılında da Çine giderek reisı· altındaki Fran;:a~ Vış~. husus! mu-

Dün gece İngiliz tayyareleri Balhk cümhurun husust bir mektubunu Çin rahhası 0 !_an b~~ elçı Bnnon Fransız 
denizinde Lübek indirme meydanlarına şeflerine vermişti. basını mumessillenne şu byanatta bu-

. t te •u t .._,. 1. lunmuştur : 
ve 'iaa zg.wuarına a~ ~......,k, ı- --o--- - !skenderiyedeki Fransız gemileri 
m~ a. ve tesıslerde tam ısabe er ay- Almanya işçi ücretlerini hakkında pe-k yakında Fransa tarafm-
d~ ve y~gınlar çıkarılmıştır. indirecefı galiba.. dan Birleşik Amerikaya bir tebligat ya-

İki tayyaremız kayıpbr. pılınası beklenmelidir 
L bek Ballıkta h• Zürih, 17 (A.A) - Nöye Züriher ' ü gayet ehemmiyeti ,.. öte tarafta Fr pek ·-1.·-da 

iz bir !im.andır. Alman~ar Rusya~aki Çaytung gazetesi B. Lava! tarafındoo bir İngiliz _ ~eri"h:m'timato~~
k.':'vvetlerıne buradan ikmal_ ve ~ .Fransada iı;çi ücretlerinin artırılması şısında bulunması muhtemeldir. !sken-
gondermektedirler. Taarruz agır ve şıd- hakkında hazırlanan projenin Almanlar d~,.;uedeki filo k disini" • •• daf · · 
d tli im t isl · ·· d kırkı tah tarafınd tasvi edilmedi"" · ~v en mu aa ıçın e o uş, es erın yuz e - an p · gını yazıyor.. Fransız hük" .. tind · alm•,.,. _ 
· dilmiştir" B d Alman! . . Ü ti . ume en emır ... ~ .• rıp e · un an arın ışçı ere erıni ten• Başka Fransız gemilerinin bu filoya yar. 
Diğer bir hava baskını da Leşburga zil etmek niyetinde oldukları anlaşılıyor dım etmela-i de mümkündür. 

yapılmıştır. Burası geçen cumartesi gü- o--- --o---
nü bombalandığı gibi 2 temmuzda da ta- Yeniden batan 11apurlar YVNAHtSrANA 
arruza uğraınışbr. 

__ 0__ Vaşington, 17 (A.A) - Bahriye nazın Yardım ··t ·· en bir 
orta büyüklükte iki Amerikan ticaret go ur 

MACARtsr ANDA gemisinin Atlantik ve Meksika körfezin- 11apur battı.. 
Öldürülen Sırplar de torpillendiğini bildirmiştir. Kurtulan 
Budapcşte, 17 (A.A) - Sene başında mürettebat Meksika sahiline çıkmışbr. 

Macaristanın cenubunda cereyan eden Antil denizinde 20 haziranda batınl
hAdiseler hakkında Macar meclisine bir mış olan gemiden kurtulanlar geminin 
sual takriri verilmiştir. Eskiden Mac'1- haber verilmeden torpillendiğ;ni ve 49 
ristana ait olup şimdi yine Macaristana mürettebattan birinin kaybolduğunu 
geçmiş olan buralarda sonbaharda çıkan söylemişlerdir. 
bir isyanda bir çok Sırp öldürülmüştür. 
Sırp ekalliyeti mebusu bu halin tekerrür 
etmemesini, istemiştir. Başvekil hadise
nin tarihçesini ve blSnçosunu yaptıktan 
sonra, bu hareketin komünistler tarafın.. 
dan çıkanldığını, asıl mesulün Lon
dradaki Yugoslav hükümeti olduğunu, 
ölenlerin ancak 250 kadar olduğunu ve 
mesullerin cezalandırılacağını söylem.ış
tir. ---o---AME İKADA 
Bellıi gençler 11e e11liler 
de ashere aJınacaJı •• 
Vaşington, 17 (AA) - Harbiye nazı· 

n Stimson bugün yaptığı bir konuşma
ıia 18 yaşındaki gençlerle evli erkekle· 
rin sil5h altına alınması bir gün zarurl 
olabileceğini söylemiş ve demiştir ki: 

• - Şimdiye kadar bunların silfilı ııJ. 
tına alınmasını icap ettirecek bir durum 
hasıl olmamıştır.• 

--..-o---
Llyondalıi lıomünistler 
l:aşlıa yere sürüJdü
Liyon, 17 (A.A) - 1400 komünist do-

ğuda bir yere gönderilmiştir. Bu tedbir 
komünist Konyonun hapishaneden fira
n üzerineal ınmışbr. 

---o--
ÇEKMVDAFAA 
NAZiRi KVDiiSrE 
Kurüs, 17 (A.A) - Rusyada bulunan 

Çekoslovakya müdafaa nazırı ve başku
mandanı Kudüse gelmiştir. Çekoslovak
ya başkuınandaru Rusyadaki Çek alayı
m teftiş etmiştir. 

--o---
İSPANYA 
Kuvvetlenmek istiyc:!' 
Madrid, 17 (A.A) - Deniz ve hava 

kuvvetlerini takviye için 324 milyon pe
çetalık tahsisat kabul edilmiştir. 

Stokholm, 17 (AA) - İsveç hariciye 
nazırlığuıu, bildirdiğine göre Yunanis
tana yiyecek nakletmek üzere İsveç Kı
:r;ıl!ıaçı tarafından kiralanan 1584 tonluk 
Şveborg vapuru Akdenizde bir hav~ 
hücumu neticesinde batınışbr. 

Komiserler arasında 
Yeni terfiler ••• 
Ankara, 17 (Telefonla) - Terfi müd· 

detini dolduran komiser muavinlerinden 
sekseni terfi ettirildi. Bunlardan on se
:t@ muhtelif şehirlere tayin olundu. 

DEMiRYOLLARI 
HEYEriMİZ DÖNDV 
Ankara, 17 (Telefonla) - Bir müd

detten beri Almanyada bulunmakta olan 
öevlet demiryolları umum müdür mua· 
vini Fuat Zincirkıranın reisliği altında
ki heyet şehrimize döndü. Heyet Al
ın~nyada muhtelif makamlarla temaslar
d~ bulunmuş ve bugünkü şartlara göre 
ılemiryollarımızın ihtiyaçlannı göz 
önünde tutarak muhtelif mukavclel~r 
imzalamıştır. 

. .,_,__ _ elkili," ral Asım a·· ma Harp Okulu marşile son · · 
muwuaa v orgene un- MilJ1 Şef okul ko utan h 
düz di• ·-"-'" ~- tliier de ha- m ve eye ve ger ~~ ..... ve e!1Jerini sıkmak suretile tebrik ve 
xır bulunmU§larclır. dir etmiştir. 

Yeni kararların tesiri 

Istanbul kara horsasın 
da fiyatlar düştü 

~~~~~~x•x:-~~~-

latanbul, 17 (Yeni Asır) - Hükü- Zeytinyağı fiyatlan da düşüklük -
metin hububat hakkında verdiği karar· tennektedir. 
!ar kara horsa Üzerinde derhal tesirini Bir müddettenberi şehrimizde toz şek 
göstenniftir. G.izli elden tedarik edilen buluıunaması alakalıl.ann nazan dikka -
pirinç fiyatı 130 kuruştan 80 e pat&- ni çekmiştir. Ay bll§ından itibaren piy 
t.ea 50 ku~tan 30 a, faaulye kırktan 25 sada külliyetli miktarda toz ıeker b 
e düşmüştür. lundunılması kararlafbrılmıştır. 

Torpillenen petrol • • 
~emımız 

26 tayfadan ''2,, şehit v 
''1 ... ı ,, agır yara ı var 

~----·-~----
Ankara, 17 (Telefonla) - Doğu Ak

denizde bir Türk petrol gemisinin tor
pillendiği w karaya oturduğu bildiril
mişti. Öğrendiğime göre bu g_emi Türk 
sancağını taşıyan 5100 otııluk Antares 
ismindeki sahrınçlı gemidir. Hayfaya 
mayi mahruk almağa giderken Trablus 
Şamın 24 mil ;imalindeki Ruat adasının 
3,5 mil cenubunda meçhul bir denizaltı 
tarafından taarruza uğnyarak makine 
dairesinden yaralamış ve bu mevkide 

karaya oturmuştur. 26 kişilk mürette
battan makinist Rizeli Salih, makinist 
Eyup Öztürk şehit obnuşlardır. Ateşçi 
Ali reisoğlu ağır surette yaralanmıştır .. 
Diğerleri sağ ve salimdir. 

Berut baş konsolosumuz müretteba. 
tın sıhhat ve vaziyetleri ile yakından 
alakadar olmaktadır. Geminin acentesi
ne ve mürettebatın ailelerine icap eden 
malumat verilmiştir. Geminin kurtanl. 
DlJISı ümidi kuvvetlidir. 

Italyan ataşemiliterinin 
otomobili çalındı 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Geceleyin 
Park oteli önünde İtalyan ataşemiliteri
ne ait otomobil ;ıık bir hırsız tarafından 
çalınmıştır. Zabıta bir kaç saat BOnra 

otomobili bir köşeye terkedilmlş olaralC 
bulmuş ve sahibine iade eüniştir. 

Eşkfili tesbit e<lilmiş olan ;ıık hırsız 
aranılmaktadır. 

Bir deri fabrikasıııa hü
kümetçe el konuluyor 

Ankara, 17 ( Telefonla ) - !stanbul-ı teşmi!Atına el koymak w bu fabrikayı 
da Kazlı çeşmede Aleko Togo mahdum- Sümerbankın idaresi altında işletmek 
lan deri febrikasına ve bütün tesisat ve için iktisat vekaletine sa!Ahiyet verildi. 

Istanbulda öli:mlü bir kaza 
latanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 

öğleye doğru Fatihte feci bir kaza ol
mUJ, bir kifi ölmüş, biı kiti de yaralan
llllf br, Hadise ıuduT: 

Fatihte tezgô.lıcılar caddesinde 58 
numaralı Saraç d ülc.kil.nında çalıf&ll 2 4 
Yll§ında lımıail. ile 25 Y&.§larında Hüıc-

yin bir az hava almak üzere dükkan 
önüne çı.!aruflar, J>u aınıda iiot kattaki 
hal.lr.on çökmÜf, iJçilerden Hiiseyin ba
ıından yaralanarak ölmüştür. Bacağın
dan yaralanan lmıail de Cerrabpap. 
haatancoine kaldınlınıttır. Tahlcikata de
vam edilmektedir. 

BUGUN 
3 MUAZZAM FiLM 

BiRDEN 

BİN BİRİNCİ GECE 
TÜRKÇE Musiki _ Sadettin Kaynak. .. Şarkıları Okuyanlar : 

MüNİR NURETTİN - MÜZEYYEN SENAR .. 

G ÜLI\1E YEN KADIN 
TÜRKÇE 

Yaratan: 
sOZLü 

GRETA GARBO 

AŞK RUY ASI 
İNGİLİZCE 

Yaratanlar: Leslie H<ıwart - İngrit Bergman 
SEANSLAR 

BİNBİRİNCİ GÜLMİYEN 
GECE KADIN 

4.00 - 9.15 2.00 - 7.20 

AŞK 
RÜYASI 
5.50 DE 

Cumartesi, Pazar 12.40 ta başlar .. 
DİKKAT : Haftanın her günü ilk seans Halk matinesidir. Salon 20 Krş. 


