
Kara Borsa 
---*·---

Bu menfur ku-
rumu beheme

hal yıkmak 
lazımdır 

-*-
HAKKI OCAKOC.LU 

Dün İstanbul muhabirimizin verdı· 
g~i bir haberde hiikümctin almağa baş

. ı · ·· ··ırneladığı yeni kararların tesır erı gonı . 
ğe başladığını ve kara bor~adan tcdar.k 
edilen bazı iaşe maddeleri ~~\:ntl?n~~a 
nıühim tenziller vukun geldıgı bıldırıl
nıcktedir. Bu haberin iki bakı?.1dan 
ehemmiyeti vardır. Birincisi musb~t 
olanıdır. Vurguncular yeni hiiküme~ın 
ıne,·danı kenrulerine boş bırakımyacagı
na ·kanaat getirmiş olacaklardı.r ki _elle
rindeki stoklan satmak gayretıyle fı~·at· 
lan düşiinneğe baslanuşlardır. . • 

Bu vaziyet hükiimete beslenen ıüma· 
dın kuvı:etini belirtmesi noktasından 
ırıernnuniyetc şayandır. • . 

ikincisi ise maalesef çok hazındl1'. Ya· 
. T"" k" d hı"r kara horsa mevcuttur. nı ur ıye c • • . . 

V c bunlann faaliyetleri barız bır ~c-
k ild .. çarpacak bir şekil almı:::tır. e goze }ı"'kü 
1\.lilli korunma kanununun ağır u ~-
leri. hususi mahkemeler hu kara YU· 
rekli kara borsacı1arın gözünii yılrlı.r· 
mal!a kafi gelcmemistir. .. 

Vurgunculuk ,.e kaçak~~ık~a ~·~en· 
dele pek kolay bir iş te degıldır.. Itıraf 
eylcmeğe mecburuz ki dünyanın he~ ~n: 
rafında fazla kazanç hırsına kendısını 
kaptırmış, ve bu hırslannı ahlaksızlık 
mertebesine erdirmi~ olanlar mevcut~1r; 
Her memlekette dev.Jet teskilatı, bu gıbı 
h<'ak('.ı ve vurguncularla mücadele icin 
~iş kadrolar beslemek zorunda kal· 
maktadır. 

Sulh zamanında bile gümrük muhafn
za alaylan kurulınaq, yiııe hu mevzuda 
J,ir çok sivil memurlar istihdamı he!> 
1tu kötn nıhla insanlarla mfteadele i~in· 
«tir. 

Bu gibilerle mücadele için iki vasıta 
vardır. 

Birincisi zabıta kuvvetleridir.. Ağır 
ttzai hükümlerle bu sefillerin gözlerini 
yıldırmaktır. 

Bu yolda muvaffakıyet elde etmek 
için sıkı bir takı'be ihtiyaç vardır. Mev· 
cut kadrolar, normal tedbirler bugünün 
şartlanna göre makc;adı istihsale yete-

mez. l d" 
Diğeri ameli ve müsbet mücade e ır. 
Yani kaçakcılık meV711U olan madde· 

ler üzerinde ~cuzluk temin eylemek ve 
kaçakçılara tehlike~; göze aldıracak k8r 
payı bıralanamaktır. 

Nitekim inhisarlar idaresi cenup vi
layetlerimizde kaçakçılık ile m~ca~ele 
için bu çareye baş '"'Ul'JTIUŞ ve ınhi~ar 
maddelerinin bazılarının fiyatlarını bu 
l>öl_e-elerde ucuzlatmı,, iyi neticeler al· 
nııstı. 

İaşe maddelerinin kara borsalarda 
muamele görmesi yalnız halkı zarara so· 
kan bir iş olmak hududunda kalrnama~
,tadır. Milli hiinyernizin manevi ~ephesı· 
ni sarsmaktadır. Hükümetin tayın eyle· 
diği fiyatlarla temini mümkiin olmıyan 
bazı iase maddelerinin kara borsa1ardan 
mehzulen tedarik edilmesi ıbir çok kafa· 
larda hir cok istifhamlar yaratmaktadır. 

Bu istifhamları dlişiinmek ve bmıla-
k . rok l'ln cevaplarını ara~tırma ınsanı ıs 

iizcn bir lıadisedir. • 
Simd:Jik bunların te rihine girmek ıs· 

tenıiyonız .. 
Hububat meselesinde alınan karar ve 

tfevlet hesabına \'apılacak mubayaalar· 
Cta takip edilen a~cli çalı.~ma tnl"Zl me~· 
lekette vurgunculara karşı a(ılaca~ mu· 
tadelcnin ı.emereli neticeler vereb!lec~
line dair umumi efkarda kuvvetlı hır 
kanaat ve itbat doğurmustur. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

İstanbul( 18 (Hususi) - Münakale 
ve iktisat vekilleri ekspresle İstanbula 
geldiler. Vali, bu vekaletlere bağlı ida
reler erkanı tarafından kar~ılarunışlar
dır. 

Cümhuriyctin ve Cümhuriyet eseTlerinin bekçisi sabahlan çıkar siyasi gazetedir. YENt ASffi Matbaasında basılmıştır .. 

SOVYETLERE GORE 

Resmi Tebliğ Brian~kta 
A .1 A d . . it b• d bir tepe 

tı ay enıza ımız ır a- zaptolundu 
lış t&liminde batmıştır * Voronejd~ düşman 

Arıza deniziıi. 80 metre derinliiinde vukua geldi 
biraz daha geri atıldı 

-*-Rus süvarisi rıcat eden 

Bir Rus nöbetçiai 

ALMANLARA GORE 
---*·------··---

Kaybolan, mürette-
bat 38 kişidir 

--*-
Aziz ıehitlerimizin 

adları bilahare 
IJildirllecefıtir 

Ankara, 18 (A.A) - Ba~vekaletten 
tebliğ olunmuştur: 

bir düşman Jıolunu 
yoJr etmqtLr. 

Moskova, 18 (A.A) - Öğleyin neş
rolunan Sovyet tebliği : 18 temmuz ge
cesi kıtalanmız Voronej çevresinde ve 
Milerovonun cenubunda düşmanla mu
harebe etmişlerdir. Diğer kesimlerde 
mühim bir değişiklik yoktur. 

Moskova, 18 (A.A) - Öğleyin neş
ı-olunan Sovyet tebliğine ektir : Voro
nej çevresinde Almanlar biraz daha ge
ri atılmışlardır. Düşman inatla mukave
met ediyor. Milerovonun cenubunda 
düşmanın tankları ve motörlü piyade 
kuvvetleri topçu ateşiyle püskürtülmüş
tür. Bir kesimde bir gün içinde düşma
nın 13 tankı kullanılmaz hale sokulmuş
tur. Erlerimiz benzin dolu şişelerle beş 
tank ve ilci zırhlı otomobil tahrip etmiş
lerdir. 

Voroşilof 
şehri 

yanıyor 
-*

Kuşatılan Rus tü-
menleri yok ediliyo 

-*-Berlin, 18 (A.A) - Alman resmt t 

•Çanakkale Boğa7J önünde 14 tem
muzda talim vazifesini yapmakta olan 
Atılay denizaltı gemimiz dalış yapmış 
\'C sebebi anlnşılamıyan bir arıza yü
zUnden tekrar çıkamamıştır. 80 metı-e 
derinlikte hasara uğradığı sanılan deni
zaltımızın kurtarılması için bütün tahli
siye vasıtaları en kısa zamanda vak'a 
mahalline gönderilmiş, fakat gerek ge
minin ve gerek mürettebatın tahlısi 
mümkün olamamıştır. Libyada alınan Mihver esirleri bir kampa naklediliTke-n Bu muharebelerde düşmanın insanca 

kayıbı 1200 zü geçmiştir. 

liği : Alman z.ırhlı teşkilleri ve motörl 
piyade tümenleri Dcmeçin doğu cen 
bunda daha ziyade ilerliyerek Don n 
rinin aşağı mecrasına Rostofun doğ 
sunda geni§ bir sahaya varmışlardır. Atılay denizaltımız mürettebatının 

şehit olmaları dolayısiyle teessürlerimi
zi ve kederdide nilelerine sonsuz tazi
yelerimizi sunarız. 

Atılayın subay erbaş ve er olarak mü
rettebatı 38 kişidir. Şehitlerimizin isim
leri bilahare bildirilecektir.• 

Batan Grat Şpenin 
subayları 

"91. -
Yolunu bulup Arjan· 

tinden lıaçtdar .. 
Boynos Ayres, 18 (A.A) - SalAhi

yetli mahfillerden öğrenildiğine göre 
1939 senesinde Riyo Dö Laplata de
niz muharebesinde batan Alman 
harp gemisi Graf Speenin subayla
rından bir çoğu Arjantinden kaç
mışlardır. Şimdi bunlar cenup Ame
rika sularında faaliyette bulunan Al
man denizaltılarında hizmet görü
yorlar. Ge:ninin 39 subayından çoğu 
denizaltılarında çalışmış mütehass;s
lardır. Bunların 33 ü yeniden Al
manya için çarpışıyorlar. 

ikinci cephe 
---*·---

Maisky, hemen 
harekete geçil
mesini istemiş 

-*Böyle bir ·harelıet Jıu11-
11et ve vasda balıırnın

MISIR HARBi 
---*---

1 tal yan m Ü-
dafaa hattı

na girildi. 
---*·---

Alman zırhlı kıtala-
rıoın bir hücumu 

da kırıldı 

-*
Amerllıan bomlla tayya· 
releri rolJruğu flddetle 
bombardıman ettUer 
Kahire, 16 (A.A) - Dütman cuma 

günü cephenin cenup kesiminde harve
ketlerde bulunmuştur. Cephenin dogu 
kısmında hiç bir faaliyet olınamıştır. Mu
harebe sahasında geniş ölçüde hava fa
aliyeti olmuştur. Kara hareketlerini dee
tekliyen Alman ıtukalarının bir çoğu ha 
va kuvvetlerimiz tarafından tahrip edil
miştir. 

TOBRUK BOMBALANDI 
Dün gece Amerikn bomba uçaklan da 

dahil olduğu halde ağır ve orta bomba 
uçaklarımız Tobruğu bombardıman et
mişlerdir. Limanda yakılan bir gemi in
fılak ederek parçalanmıştır. Bir Me.sser 
Şmit düıürüldüğü gibi bir ba;ıkası da 
hasara uğratılmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

dan tehlllıeli görülüyor~~~ 
Cenevre, 18 (A.A) - Londradan ge- ~J.::r.-c: ~~ 

len bir habere !!ör~ Londra ~o~et. b.il- SON KJ A. 
yük elçisi Maiski dun başvekıl Çorçıl ıle 
uzun müddet görüşmüştür. • • • • • • • • • • • 

Bu görüşmeden sonra başvekilin riya- Ek tehlı"g"' 
setinde hemen kabine toplanmış ve bu-
nu genel kurmay heyeti toplantısı takip 
etmiştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 
-------k---~ 

35 nci Macar 
alayının yüzde 
60 ı imha e ~ildi 

-*-Moskova, 18 (A.A) - Sovyet tebliği-
ne ektir: 

Voronej cephesinde kıta1arımız şiddet
li karşı hücumlarla düşmana ağır .ka
yıplar verdirmiştir. Milorovonun cenu
bunda şiddetli Alman hücumları olu
yor. 12 tank ve piyade yüklil 60 kamyon 
tahrip edilmiş ve 400 den fazla Alınan 
öldürülmüştür. 

Kalenin cephesinde tankların yardımı 
ile yapılan bir Alman teşebbüsü kanlı 
kayıplarla durdurulmuştur. 

Alınan esirler, 1 - 11 temmuz arasın
daki muharebelerde 35 jnci Mncar ala
yının yüzde altmışının imha edildiği ve 
albayının kaybolduğunu söylemişlerdir. 

TiCARET VEKiLiNiN ADA· 
NADAKi TETKiKi 
---*·---

Partide 
-*

Çiftçilerl~ hir ko-
nuşrna yapıldı 

-*
Müstahsil, de11letln iste-
diğinden fazla hııllulJat 

veriyor .. 
Adana, 16 (Telefonla) - Ticaret 

vekili Dr. Behçet Uz, refakatında iaıe 
ınüsteıarı ve daha bazı zevat olduğu hal
de bu sabah tayyare ile Ankaradan 
oehrimize gelınit baıta vali olmak üzere 
bir çok zevat tarafından karıılanmıştır. 

Ticaret vekilimu yurt tetkiklerine ve 
bilhassa iaıe mevzuları hakkında içli tet 
kiklere başlarken ilk adımda Adananın 

(Sonu S:ıhife 2. Siitttn 5 te) 

. Dr. Behçet Uz 

Rus süvarHeri ricat eden düşman ge
rilerine cüretli hücumlar yapmışlar, bir 
düşman kolunu kısmen yok etmişlerdir. 
Moskovanın şimal batı cephesinde bir 
hava birliğimiz üç ayda 87 Alman uça
ğı düşürmüştür. Haber alındığına göre 
Almanlar Norveçte soygunculuğa de
vam ederek bütün bisikletlere el koy
muşlardır. 

(Sonu SalWe 2, Süfiuıı 6 a.). 

Piyade kuvvetlerimiz i.kuşatıl.ıru§ dü 
man tümenlerini yok etmektedirle 
Milerovadan doğu istikametinde ceph 
den yapılan bir taarruzda arazi kaza 
dık. 

Ehemmiyetli hava eşkillerimiz aşa 
Donda Rus kıtalarının gerilerindeki ha 
roketlerde yok edici taarruzlarda bulun 
muşlardır. Bu sabah Don nehrinin 

(Sona Sabile 2, Siltua Z de) 

Hububata yapılan zamdan sonra 

600 gramlık ekmek 
16.25 kuruşa satılacak 
Hubııllat mubayaa fiyatları ve el Jıoyma halılıın· 

dafıl lıararnameler yürürlüğe girdi... 
Hububat mühayaa fiatleri hakkındak.i heman ödenecektir. Tayin lunan zaman-

2/ 18.364 sayılı kararname vilayete teb- larda mallarını teslim etmiyenlerin .ınah
liğ edilınittir. Bu k.aramame, neıri tarihi sulü cezalı fiat dahilinde yani yarı fiata 
olan bugünkü pazar gününden itibaren satın alınacak. yine teslim edilmezse 
yürürlüğe girmektedir. alakadarlar hakkında milli korunma ka· 

Bu kararnameden anlaşıldığına göre, nunu hükümleri tatabik olunarak mah· 
hububat mübayaalarını toprak mahsul- sulleri müsadere edileceği gibi kendile
leri ofisi yapacağı gıbi ticaret vekaletinin ri de hapsen tazyik olunacaktır. 
tenııibile ofis namına memur kılınacak Şunun bilhassa hatırlanması lwmdır 
müesseseler, tt~ıekküller ve oahıslar da ki, devlet müstahsile bu fevkalade ah• 
yapabilecektir. Bu husus ticaret vekale valde kendi menfaatı ve memleketin 
tinden ayrıca bildirilecektir. Tüccarlar iaşesi bakımından tarihi bir fırsat ver• 
ve komisyoncular da köylerden ve çüt miştir. Bu itibarladır ki, hükümetin eva• 
çi elinden mübayaalarda bulunarak ıe- mirine körü körüne sedakatla aanlarak 
hirlerde toprak ofisine teslim edebile- hüsnü niyeÜe çalışmak bütün çiftçjlere 
ceklerdir. Bu hususta daha geniı talima- düşen baılıca vazifedir. 
ta intizar edilmektedir. 

Yeni hububat fiyatları şöyledir: Buğ
day 20 kuruş, Çavdar kiloıu 15 kuruş, 
mahlut 16 kuruş, Mısır 16 kuruş, Arpa 
15 kuruf, Yulaf 16 kuruş, Akdarı kilo 
itibariyle 15 kur\lftur Bu fiyatlar 942 
yılı mahsulü için teabit edilen azami fi
yatlardır. 

Çiftçilerin devlete teslim mecburiye
tinde oldukları mahsul hadleri daha ev
vel bildirilmiştir. Bu hadler dahilinde 
teslimat yapıldıkça mahsulün bedelleri 

EKMEK FlATI 

Buğday ve bilumum hububat fiyatına 
yapılan zamların tatbik.ine geçildiği için 
dün fırıncılara verilen unlar yeni fiyattan 
satılmıttır. Bu itibarla bugün çıkacak 
olan ekmekler müstchliklere yeni fiat 
üzerinden satılacaktır. Yapılan hesap ne4 
ticesinde 600 gramlık bir adet ekmeğin 
fiatı 16 kuruş 1 O para olarak tesbit edil .. 
miş ve keyfiyet dün akşam şehirdeki bü· 
tün fırınlara bildirilmiştir . 

~~~-ı-•- •- •- • -J_n_r_ 

1 Rusya ve Libyada son 
~.._.,_,_cı_a_a-•-·-•-•-a-•• 

.Bns eenu o doları ne· 
geri alınmıştır? den 

GI. Ohinlek 
---*·---

Dün sahil fıesimlnde 
ntiifıemmel bir taarruz 

yaptı.. 
Radyo gazetesinden : Bugünkil Al

man tebliği tahmin ettiğimiz gibi Done
çin cenup istikametinde ilerliyen motör
lü kuvvetlerin ileri unsurları geniş bir 
cephe üzerinde ve Rostof bölgesinde 
Don ehrine vardıklarını bildirmiştir. Di
ğer unsurların da bir mikdar arazi ka-

2'4nınmt1 tngiliz askeri §efleri : General Veyı·el general Povn.ali ile bir arada ( Sahife 4, Sütun 1 de ) Kum ıehri i§gal altına girerken §ehirden bir man.uıra. 
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Serbest ditfünceJer 
•••••••••••••••• Kara Bo 

----*----
Bum en f ur 

Halk dağıtma birlikleri 
hakkında bir fikir t1Mlff ıas; ••08osu \ pMını ılinoın EDEN BftşLii:i iCARi-MEsELELEJ 

Blrllfılere Jıflt;fllı,,,,. ,,.-;,, IJmnınla da IJlr ııatı Krrlc memurla 1 y d ı· . .. 
ueya ltaderne temini işlerin daha iyi ~'dfr-jimc~i- t k ! d·ı· arın o a n ec ısı mu-

rurnu behe 
hal yıkın 

ne hizmet etmez mi? Bu dhet dü•iinö~meliair... 8 v.ye e 1 ıyor · 
13 temmuz tarihli Halkın Sesi guete-lspor birliklerinin idare ve idamesi içın -•- h• t ı t kt d• lazımdır 

sindeİzınirdekiDağıtmabirliklerininfa- muayyen aidat usulüne ır.ürac<ıat ettik- El?meh lıartlarında '9ft• ın. op an 1 a e ıyor 
aliyeti hakkında bir yazı gördüm. Bu lcri malt1mdur. Mahalle birliklerini c!e ı-
yazıda İzmirde sayısı yüzü geçen bir- bu g!bi teşkilrerle kıyaslandırarak lia:ıe pılan 'GStJPl'af ylizde 

-*
BAKKIOC 

likler arasında ancak dört tanesinin mü- başına 10 - IS kUI".Wf mhi küçük bir aidat ona llaJda.. 
kemmel olduğu söylenmekte ve d=ğer alınmak suretiyle ayda 30 • 40 llra ka- İz.mir iase müdürlüğü kadrosu 40 me-
birliklerin de bunlar gibi olması temen- dar bir ge1ir temin edilir. Bu iratla bir- rnurln takviye edilmekte ve ~ görebile
ni edilmektedir. ilkler b=rcr hademe veva katip temin cek bir hale getirilmektedir. Halen fa~e 

Hepimiz biliriz ki mahalle b'rlilderi ederler vn 6unlaı- gerek Dirliklerin ia~e kadrosunda memur ve katip olarak 18 
kurulurken göz önünde tutulan esas dü- müdürlüğü ıle. temaslarında ve gerek memur vardır. Bu suretle 60 kişilik ba 
IÜJıceler yurttaşların hayatı ve mübrem dn!,~tılacak maddelerin evlere haber ve- kadro faaliyet gösterecektir. 
ilıtiyaçlaruu kendi emek ve gayretleri- rilmesinde, fazla oli:ırak mahalle halkı- Kadronun genişletilmesi, piyasada 
le kolay ve yakın bir yoldan temin et- nın feııdLi~a iŞjerinin. da iwı_e müdi.irlii- tam bir kontrol yapılması ile alfıkndar
mek; ayni zamanda bilyük zorluklarla ğünde tak:binde kullanılırlar. dır. Şimdiki dar kadro ile piyasanm la
elde edilerek daiıtılan maddeler.n hak- Mahalle halkının ihtiyaçlarına güııü yıkiyle kont.roliine imkan görülememek
kaniyet ve müsavat prensiplerine uygun gününe cevap vermek gibi kolaylıklar u, idi. yeni kadro faal:yete geçince ek
olarak tevzi.ini mümkün kılmak ve a(ık bakımından her birliğin böyle bir insa- mek isleri iaşeye bağlı bir teşkilat tara· 
gözlUJOk göstermek jsfiyenlere fırsat ve na ne kadar muhtaç olduğu inkar edile- fmdan mü tak.ilen idare edilecektir. 
meydan bırakınarnaktır. mez bir hakikattir, snnırım. EKMEK TASARRUFU 

$üpl;ıe yoktur iri bu gayelerin tabak- Son zamanlarda yerli mallar paznrı da Temmuz ve ağustos aylarına ait ek-
kuk ettirilmesi yine mahalle halkınm. halka dağıtılacak numralann mahalle mek kartları tevzi edılirken halka dağıt
maddi ve...mancvi fedakarlıklarına mu~ birlikleri tarafından verilmesini düc:-ü:ı.- rqa b:Xliklerinin büyük bir vazife aşki
taçtn::._ müş ve birHklere bu yolda teb]ıpat ta le hareket ederek bir çok yanlışlıkları 

Maaev.l sahada. fedakarlık. deıııam e~ yapılmıştır. Görülüyor ki birliklerin va- önledikleri anlaşılmıştır. Bu suretle ek
mekteiüt. T;ıüıın~ ,.µDilik !Orgun- zife sahası günden gün° ~en=şJemektedir. mek kartlarında yapılan tasarruf yüzde 
luklannı giderebilmek için muhtac ol- Bütün bu i~lerin hakkiyle göriilebil- ona yakındır. Buna mukabil bu ay ağır 
aukları istirahat saatlerinden fedakar· mesi için, şimdiye kadar düsünü1dilğ5 işçi sayısı bir mikdar daha artmıştır. 
hkta bulunarakakliHuUUlJlf!lllr vakitlerine gibi mahalle bekçı1erindcn faydalanmak -·------
kadar ve h.a pnar 8ftniarl de çalış- ve sadece hükilmet:n bir defaya mahsus B k 
maktadırlar. olarak verdiği 10 liraya dayanmak kabil • d 

Fakat. acaba gayeye erişmek için bu olup olmadığını görüşmek, ayni" zaman- ) r a ) n 
fedakarlii: liatı midir?' da yeni yeni çareler düşünmek üzere 

Daha 15aşlta ve maddl cepheden dil- acaba İzmirde mevcut bütün birlikler 
şünülmeğe de~er taraflar yok mudur? reislerin.in bir araya toplanarak. vAkıa 

Bu hususta tecrübelerime dayanarak ve tecrübelere ve karşılanan zorluklara 
düşündüklerimi yazarsam ortaya fay- karşı tedb:rler dilşilnmelerl mllmkUn ol
aalı bir fikir atmış olabilir miyim? Diye maz mı? 
tiilş(indilm. Kanaatimce yapılacak işle- Böyle bir toplanb. faydalı ise, bunu 
rin başında şu cihet gelebilir: Meseli Halkevindc yapıp neticelendirmek kabil 
gençlerin kendi aralannda kurcluklan değil midir? MUHLİS OKTEMER 

IKtNCI CEPHE 
(&§taralı 1 ind Sahifede) 

• Bu görüpnenin mevzuu ikinci cephe
dir. Söylendiiine göre Maiski şiddetli 
bir lisan kullanmış ve müttefiklerin 
gevşekliğiliin Sovyet halk ve askeri ara
sında doğurduğu infiale dikkati çek
miştir. 

* MUKAVEMET 
Badyo gazetesine göre, Rusyadaki va

him durum dolayJÜ7le A~ Udnci 
cephe meselesi haftanın üzerinde duru
lan mlihim bir mevzuu ohnuştur. 

Gerek Rusya ve gerek Amerika ga
zeteleri bu mesele ilzerinde miltallalar 
yi,lriltmektedirler. Rusça Pravda gazete
si, cenup ordusuna başka bir ordunun 
yardımına kadar mukavemet etmesini 
tavsiye etmektedir. Londradaki komU
nist partisi ikinci cephenin açılması iç!n 
bir beyanname neşretmiştir. 

Dtln gece BoSk>n radyosunun tanınmış 
s&cosa de konuşmasında Ahnanlann 
doğu cephesinde çok yorulduklarına işa
ret etmekJe beraber, Alman cephesinin 
sarsıldıitma htilmıetmek doğru olmadığı
nı ve bu sebeple ikinci bir cephe açma
nın zarur! olduğunu söylemiş ve demiş
tir ki: 

• A vrupada cephe açnıak için 500 bin 
Jdşı1ik büytik bir kuvvetin kısa bir za
man içinde Avrupa topraklarma çıkarıl
ması ancak bUytil kayıplan göze almak
la mUmkUn olur. Bundan sonra ikmal 
işleri gelir ki o da zordur. Gemi husu
sunda da mUhim kayıplar icap edecek
tir .. • 

Bu radyo sözcüsUne göre Norveçten 
başlıyarak İspanyaya kadar uzanan sa
hiller boyunca ~k kuvvetlerle .iz'=ıç 
ve ihraç hareketleri yapmak daha mu
vafıktır. Ancak bu sayede Almanların 
Rus cephesinden kuvvetler ayırmaları 
mUmkün olur .. Ve sözcil şunları da ila
ve ediyor : er Bu akınların başka bir fay
Öası da vardır : Muvaffakıyetsizlik ihti
malinde müttefikJerin kayıbı az olur. 
Muvaffakıyet halinde ise, muvaffak olan 
kUçük ihraç kuvvetlerinin ikmal ve tak-

, 

ALMANL RA GORE 
( Raıitaraf ı ı inci Sahifede) 

nubunda demirvollan ve trenlerle dolu 
garlar muvaffakiyetle tahrip edilmistir. 
Hususi bir tebliğde bildirildiği gibi 17 
leınmuzda günlerce sUren çetin bir sa
vaştan sonra Doneç bölgesinin en bü
yük ve en ehemmiycili şehri olan Voro
şüovgrad piyade hlicumile zaptedilmiş
tir. Şehrin büyük kLSmı alevler içinde
dir. 

Voronej köprü başına karşı düşma
nın yeni taarruzları pUskUrtülmU tUr. 
Doğu cephesinin ortn kesiminde ve cep
he gerisindeki çevrede temizleme ameli
yesi devam ediyor. İlmen f(öliinün cenu
bunda düşman ehemmiyetli kuvvetlerle 
boşuna taarruz etmis ve mevzii b:r akını 
karşı taarruzla basılmıştır. 

---------~---------
'•"enderlyedefıf gemi· 
ıerın dldlJetl ne o!acalı? 
Vaşington, 18 (A.A) - İSkenderiye-

nin tahliyesi ihtimali a1tında Fransız 
gemilerinin de tahribi ihtimali üzerine 
gazetecilerin suallerine Kordel Hul ce
vap vermemiş ve bütiin teferrüatını tet
kik etmeden b!r oey SÖ):liyemiyeceği11i 
bildirmiştir. 

Vişi, 18 (A.A) - Lava) Paristen dön
milştjir. Bugün kabineye riyaset ede
cektir. 

viycsi kolay olur .. • 
Bu meselenin günden güne önem ka

zandığı görülüyor. Müttefikler acaba 
Avrupada bir cephe açacaklar mıdır?. 
Bizim kanaatimize göre kuvvet ve vasıta 
bakurundan buna imkan olmadığı gfoi 
çok tehlikeJi bir harekettir de .. 

Londra. 18 (A.A) - !vening Stan
dard gazetesinin havacılık mütehassısı 
binbaşı Oliver Stuar bir yazısında diyor 
ki: 

Muhariplerden evvela hangi tarafın 
hava üstünlüğünde.o istifade edeceği şe
kilde bir plan vücuda getireceği çak 
ehemmiyetlidir. Bir tetkike göre bomba 
uçaklannın kanatlarmdan da hücum va
sıtası olarak istifade edilecektir. 

·-·- - • - w ••- ·-•-a ı - _u_ı_ - - - ••••• •., 
BUYÜK HİKAYE 1 1 -··. -· 

Kızıl Bakire 
Ser Rider Haygarddan nalıleden: F .Ş. BenJioğlu 

-5-
Dik, hayranlıkla : 
- Kızıl Eva... Kızıl Eva! Ne kadar 

güzel söylüyorsun! dedi 
Biraz sükut hasıl oldu. Eva, dumanla 

boğulmamak için, kırmızı elbise.sinin bir 
kı.mu ile ağzını ve burnunu örttü. 

Hügo: 
- Kaçmak zamanı geldi; nehire ba

kınız._ EvvelA ben, sonra sen, Eva. .. Ni
hayet Dik gelecektir. tleri._ 

Dedi. Ve her Uçil de ateşin içine 
atıldılar. Ve, bir fel')'at işitildi Bu, fena 
bir haberdi. Eva, çabuk bir hareketle 
Hügoyu geçti ve alevler, dumanlar ara
sında gözden kayboldu; diğerleri de onu 
tak.ip ettiler. Hügo, koşarken ayağı bir 
oala takıldı ve yüz üstü yere dilştil; fa
kat kalkarken, bir adam tarafından ar
kadan aıkı ada, tutuldu. HOgo çevik ve 

kı.ivvetli bir delikanlı idi; kendisini bu 
halden çabtlk kurtrdı. Kısa bir kılmç 
çekerek· kendisini takip eden adamın 
üzerine arslan gibi bir atılış ile atıldı. 

Hligo, önünden kaçan bu adamın ye
rine genç Jan Klavering ile karplaştı. 
Bu şımarık genç : 

- Dö Kressiyi tuttuk. Hırsızı hemen 
bir ağaç dalına asalım! dedL 

Bu. .büyük bir tahkir demekti; Hügo, 
hiddetinden adeta yemyeşil oldu. Silah
lıların kendisine adamakıllı yaklaştık
lan sırada Dikin sesi, gök gürler gibi 
duyuldu : 

- Sir Con Klavering! diye bağırdı, 
adamlarına söyle, efendimi serbest bı
raksınlar; yoksa, sizi bir okla öbür dün
yaya gönderirim, ha ... 

Dik bunlan söylemekle beraber oku 

-----·----
yattığı çardakta 

vanarak öldü -·-Dikili kazasının Salihler köyündeki 
çardağa misafir olarak gelen ve basta 
olduğu için çardakta ist!rahat etmekte 
olan Hasan oğlu Tahiriiı baldızı bayan 
Şahsine çardakta bir sigara yakarak iç
miş, sonra sigarayı söndürmeden atmış
tır. 

Sigaradan kuru otlar tutuşarak yan· 
gın çardağa sirayet etmiş, uyku halinde?, 
c;ıırdakta yalnız bulunan Şahsine yan
gından haberdar olamamıştır. 
Ateş çardağı tamamen sararak yak

mış, zavallı Şahsine de birlikte yanmış
tır. Şahsine 40 yaşında idi. ----·------

Y an~ın 
-----·---

ATEŞ DERHAL BASTIRILDI 
-*-Bugün 5aat 9,37 de tnönil tramvay 

caddesinde Çelebi oğlu Fehmi veresesi
ne ait Uç katlı ahşap evin üçllncil katın
dan çıkan ateş derhal büyümek tehlike
sini göstermiş ise de yetişen itfaiyemizin 
aldığı seri ve sistemli tedbir sayesinde 
yalnız bir odanın çatısı kısmen yanmış 
olduğu halde ateş bastırılmıştır. 

Bina ve eşyalar sigortasızdır. Ateşin 
çtkmasına sebep üçi.incü kat tavan ara
sından geç"n elektrik tesisatının kontak 
yapmasıdır. 

~------~-----Çimento gelmedL 
Dün de İzmire çimento gelmem.iştir .. 

fzmire tahsis edilmiş olan 100 bin kilo 
çimento halen İstanbulda bulunmakta
dır. Oraya gönderilen mutemede bu çi
mentolar, bir anlaşmazlık neticesi ola
rak teslim edilmemiştir. Villyet maka
mı. İz.mire tahsis edilen çimentolann ve
rilmesi için dün Ticaret vekilliğine yeni 
bir müracaat daha yapmıştır. 

-----'<Wl!~ltowww------
Un nalılederlıen 
tııtaıanıar_ 
Rençber Ali oğlu HAmit ve Ali otlu 

KAzım 74 kilo un naklettikleri sırada 
Basmahanede tutulmuşlar ve Millt Ko
runma müddeiumumi1iğin(. verilmişler
dir. 

ile de Sir Cona ni§an aldı! 
Bu ihtar tesirini gösterdi; hepsi de 

geriye çekildikleri halde bir Framız 
si1ahşör. Diki tutmak teşebbilsilnde bu
lundu, fakat tam kalbi üzerine saplanan 
bir ok ile olduğu yere düştü. 

Nihayet Sir Edmond, genç Klaverin
ge : 

- Bunların hakkı var. Vakıa o bir 
tacirdir; asil değildir; fakat akrabanız 
olduğu için sizinle dövüşmek hakkına 
da maliktir. Bunun için sizin bu deli
kanlı ile dilellonuz llzmıdır. dedi. 

Genç Klavering babasına döndü ve : 
- Bu adamla dövüşmeği kabul ede

yiın mi? diye sordu. 
- Bunu aormata lüzum mu görüyor

sun? Sen rüşt saltibisin, istediğini yap
makta hürsün! Fakat ... Yüzüne çarptığı 
şaman kabul ediyorsan Blaşburgdan 
ebedi olarak kaçmalısm! .. 

Bunun üzerine Kızıl bakire ortaya 
atıldı ve : 

- Kardeşim! dedi, senin de kuzenin 
ve benim sevgilim ve nişanlım olan Hü
go ile vuruşur ve galip gelirsen bana 
hemşire demeyeceksin. Çünkü bu hale 
sen sebep oldun, kabahat senindir; onun 
değil! Bunun için benim sözlerimi dinle 
ve Hügoyu serbest bırak, işine gitsin! 

Sana ~lince; Hügo... Sen de benim 
hatırım için kardeşimi affet, benimle 
beraber gel, gidelim. 

Hilgo, yavaş sesle : 

B. Balılıı BaJc:ıoğlanan reisliğinde lllr heyet 
Anlıaraya giderelı mulıarreraıı Ticaret 

< Ha~rafı 1 inci S 

Bu fırsattan süratle \ 'C aza 
de istifade eylemelidir. V ,rıaıetıne arzedecelttlr- Bu da kontrol teşkilatını g 
ve halk ihtil acına tekabül 
mikdarda iaşe maddelerini · 

Ticaret odası meclisi yarın oda salo
nunda mühim bir toplantı yapacaktır. 
Toplantıda tütünlere verilmesi istenilen 
ihr;ı.cat primi mevzuile, ihracat vergisi-
nin yüzde üçd~ yüzde ona çıkarılması 
üzerine hadis olan yeni vaz.iyet, fevkal
ade zamlardan alınacak vcrgi hakkında 
tüccarın ınutalaası, elde kalnus mahsul
lerin satılması gibi meseleler t~tkik edi
lecek ve bu hususlarda odanın mutala-
ası teshil edilec1:ktir. Toplantıda takar
rür ettirilecek hususları bir heyetin 
Ankarayn giderek ticaret vekftletine 
izah eylemesi takarrür eylemiştir. Bu 
heyet intihap olunacaktır. Heyete tica-

ret ve sanayi odası reisi B. Hakkı Bal
cıoğlu riyeset edecekür. 

Her madde ve meselelerle alakalı bi
rer mümessil heyete dahil olacaktır. 

Tütün, üzüm, incirle başlı başına meş
gul ve salahiyetli wvattan tefcl<kül ede
cek olan bu heyet çarşamba günü İs
tanbul yolile Ankaraya hareket edecek
tir. 

Heyet lstanbulda tütün tiplerinin tes
biti için yapıhı.cak toplantılara da iştirak 
edecek ve bu hu.susta lzmir tticıcarmın 
düşünce ve fikirlerini bildirecektir. 

Heyetin Ankara temaslarının hayırlı 
neticeler vereceği şimdiden kuvvetle 
umulmaktadır. 

zcylemekle miimkündür. 
Bu nasıl yapılabilir? Bize öy 

ki az maaşlı geniş memur ka 
bu kontrol \aZİfesi hakkiyle y 
tirilemez. 

Bugün de\1ctin en mühim i 
maelesi teşkil ediyor. Devlet 
rına dahil bir çok teşekkiillerd 
lann isleri azalmıştır. Binaen 
hangi ''elilet kadrosuna dahil 
mn namus ve kafasının işlerll 
mayilz eden bir çok lnemurl 
lerinde istihdam olunabilirler. 

Bu gibilere muvakkat vazife 

Vekili Jzınire de gelecek 
edi1ebilir. 

Çilnkil iaşe işlerinin yoluna 
milli birlik "Ve bfitünlfttfimüzii 
tini bir kat daha artıracak iç 
~lik bir kale haDne ,etfrece incir ilekleri tutmadı, 

rr_ahsul dökülüyor 
Difer taraftan mfisbet mQ 

diğer bir cephesini de l8Şe 
ftdı'llsal nmrtakalanndan 
terine naldeykmek llltiyara y 
lar vüruda getirmek t~kı1 etm 

Meseli kulağımrza ~len ha 
ft Antalya ve havalisfnde p • 
riimek tehh"kesine maruz imiş. 
raftan nakil zorluğrmclan diler 
tfa buğday meselemrde olduğu 
yin eth1en satış fiyatlarmm 
tatmin edici hulunmamasm 
bunlan müstehh'Jt ltöfgelere 
mftntkiln olamıyormuş.. Bunun 
neticesi olarak piyasada phinç 
yomnş. Eğer lıalribt 'bu ise 
zorlamakta mana yoktur. Fiyat 
kul bir lıa.Me e!!lnmlmalı ve na 

rlkulP ellndeld blnalerln satdrncw için ueU· 
lele ndlnferlı IJlr miP'acaaı lNlpddı-

Şebrimizdeki alikadarlara gelen ma
lömata göre Aydın mınt.akasmda ilek
le.rden bir kısmı tubnamıştır. Bu itibar
la incir mahsulü rekolte itibariyle bir 
kat daha zaiflemiştir. 

Geçen hafta esen şiddetli rüzgar es
nasında ağaçlar fazlaca incir dökmüştür. 
Bununla beraber incir rekoltesinin 150 
bin çuvalı bulacağı ümit edilmektedir. 
Rekoltenin azlığından doğan yeni vazi
yet, yalnız kooperatifler birliğine iş im
kanını vermektedir. Başlıca incir tüccar
lariyle komisyoncuların bu sene incir 
işleri pek eUz'I olacaktır. 150 bin çuval
lık bir incir rekoltesinin artan istihlAk 
,.e ordu ihtiyacı kar~ısında iç istihlake 
tahsisi mümkün görülmektedir. Bunun
la beraber 5. 6 bin ton incirin ihracı da 
mümkündür. 

ÜZÜM REKOLTESİ 
Üzüm rekoltesi hakkında yapılan bir 

tahmine göre 55 bin tonlUk bir rakam 
elde edilmiştir. Bir rekolte heyeti yakın 
gtinlerde üzüm mahsulünü tesbite çık:.
caktır. Borsa idare heyeti bu hususta 
bir karar almıştır. 

Halen 941 yılı mahsulünden tüccar 
e1inde 9000 tona yakın Urllm, bir milt
dar da incir mevcuttur. İncir satışında 
tüccarlar acele etmemeği tercih ebniş
lcrdir. Fakat yeni mahsul mevsimine 
Uzüm stoklarını tükettikten sonra gir-

Sıltltat mfldltrlllğüncle 
Yenı terfflel'. 
İzmir sıhhat mildilı!. muavini Dr. Hl

ınit Erciyeşin maqı 50 liradan 60 liraya, 
Emrazı sariye hastanesi baştabibi dok
tor Lütfü Serinkenin maaşı 80 liraya 
çıkanlmıştır. 

E!'ll"azı sariye hastanesi eczacısı Zeh
ra Özlerin maaşı 30 lira, aYJlİ hastane 
hemşiresi Nebahat Acuntaşın maaşı 15 
Jira olarak tesbit edilmiştir. 

İzmir seyyar sıhhat memuru Netct 
Öztütün maaşı 20 liraya çıkarılmış, Ur
ı~ seyyar sıhhat memuru Tahir Özengi
nin maaşı 20 lira, Ödemiş seyyar sıhhat 
rnemurlan Abdülkadir Satmış ve Ali 
İrfan Ceyhanın maaşları 20 şer lira ola
rak tesbit ed~. 

- Arzu edersen 98I ~! d.m. 
Fakat, genç Klavering: 
- Hayır! diye bağırdı, !ll"ni bırakmı

yacağım, alçak adam! Hanedanımız ara
sında seni yaşatmıyacağım! 

- Kardeşim, kardeşim, büyük söz 
söyleme böyle. Çünkü bu akşam nerede 
uyuyacağını bile bilmezsin ki ..• 

Mücadelenin önüne geçmek imkanı 
yoktu artık. İki muhasım karşı karşıya 
durmuşlar, birbirlerine atılmak üzere 
idiler. Klaveringin ve Fransız lordun 
adamları, ba§lıyacak olan mücadeleyi 
seyir için bir halka şeklinde yer aldılar. 

Batmak üzere bulunan güneşin kızıl 
ışıklan, muhasama sahnesine kplı bir 
hal veriyordu. HAla yanmakta olan saz. 
larm ışığı da bu manzaraya başka bir 
dehşet veriyordu. Ufuklar kan kırmızı, 
be18Z karlar da hep kızıl görünüyordu! 
Bu kıpkızıl sahnenin hAkim.i de, Kız.ıJ 
bakire, kırmızı elbiseli Eva idi. 

Bu aralık Kugu kuşlarından biri y~ 
re dilştil, Dikin oku harikalarından bi
risini göstermiş, yaralı kuş düşerken 1ı:a
rJle Fransız lordu ve genç Klaveringi de 
kırmızıya boyamıştı. 

Bu hadise baba Klaveringi heyecan
landırdı ve oğluna : 

- Fena alAmet! dedi, ikinizde ölün
ceye kadar dövüşeceksiniz, merhamet 
nedir bilmeden boğuşacaksınız. 

mek tüccar ve memleket menfaatine d:ı
ha uygun düşmektedir. 

Üzüm satışları mevzuunda, diğer sa
tışlarda olduğu gibi ihracatçı blrliklerin 
müsbet ve çok yerinde olan müdahalele
rine intizar ey !emek !Azım geldiği ka
naati hakimdir. Bununla beraber bazı 
tüccarlar Ticaret VekAletine münferit 
bir müracaat yaparak elJerinde bulunan 
tizümlerin satışının temfn edilmesini te
menni etmişlerdir. Temenni yerindedit·. 
Fakat korkulacak fevkalade bir vaziyet 
yoktur. 

Son günlerde Roman,vadan bir teklif 
yapılmJştır. Cz.Um verihnesi, mukabil!n-
de züccaciye maddeleri gönderileceği 
bildirilmiştir. Teklif cazip görülmüştül.". 
Son zamanlarda Romanya ordu ihtiyacı 
için doyunıcu maddeler istemektedir . 
Bu hususta Rumenlerle bir anlaşmaya 
varılması pek mfimkOndUr. 

TfCARET VEKfLtJ4tz 
Ankaradan akseden haberlere göre ti

caret vekili Dr. Behçet Uzun Seyhan 
havalisinde yapacağı tetkiklerden sonra 
İ7.mire gelmesi mukarrerdir. Yine ayni 
haberlere nazaran ticaret vekilimiz Ada
nada tetkiklerini bitirerek Ankaraya 
dönece~ İstanbulcla yapacağı tetkikler
den sonra ay sonunda İz.mire geleb!le
cektir. Bu hususta resmi hiç bir iş'ar 
yoktur. 

t.5r temin ohmmabdır. 
Tereyaf ~ de ayni şeki 

kulaktan lı:tilağa dolaş.yor. On 
yetten h~ tereyat ihranmn 
mir ve lstanbul için sıkın 
teşkil eyliyanwuş.. 
........ y.w. .... 

M1ge9fnfn Mr lnmB şdrfrlerfntfe 
lanmalrtatfır. Bu memnuivetin 
dir? Bilinmiyor. Her banİi bir 
istihsalin o şelnin ffrtiyacma 
edenden gayrisinin meninde ne 
at vardır! 

Ba memnuiyet haJdbten hf:r 
ve hesahsn mahsulü müdür? 
l'8f1an da me(haldür. Çünkfi 
yete rafmen Nzılarr bu mmıtalıl 
yine muhtelif şeln11ede yat 
mnvatrak olmakfadtrfar. 

Bize öyle geliyor ki bu gibi 
mevzii •e mahaot düşüncelerin 
rl altnuıla alımnakta ve Tftr1d 
ml iaşe chmonu göz &rffnde bu 
--.aldadır. 

İstihsal ve istihlik mikdarlan 
larla ifMe ahmm.._ ahnacıdr 

~oaılılCIPCI ile "'!ftalal'a :.nb::.~ '-fka bir 
şelıer uerflmeğe Ameli ~· • -.m 
IJaşlaınyop.. oldujwwww ve ne,. ihtiyaw 
İzmirde fakrü hali sabit olacak aileler duğunu bilmek teşkil eder. Bu 

çocuklariyle fakir hastalara şeker tev- *-~ ~~-~ iw!''hlik P 
ziine başlamnak üzeredir. KmJay, Ve- ::t"'.: ._ 'ft! ın~ 
rem mücadele ve Çocuk Esirgeme ku- ~= :;:-• 
rumları gelen tahsisatla tedarik edilecek = bşma1anm hi · ~ 
şekerleri daiıtacaklardır. Fakrü h:ıl b:;ı ça aspı1 
mazbataları zabıta ve mahalle ihtiyar re ·8 A..,IU Al9 ..a _. 
heyetleri eliyle hazırlanacaktır. .. .,. ..... __________ .. _____ _ 
TiCARET VEKiLiNiN ADA· 

NADAKi · TETKiKi 
(llattanb 1 imi Salııff .. e) 

lıwnıai iılerini teik.ik etmeyi lüzmnlu 
görmüftür. Vekil partiyi, vilayeti. ko
mutanlık ve belediyeyi zlyuet eyleclik.
ten sonra partide tüccarın ve çiftçilerin 
iştirakile yapılan bir toplantıya riyaset 
eylemiıtir. 

Dr. Behçet Uz Adanalılara milli Şef 
lnönü ile bllJVekil Saraçoğlunun .dim

---~---ttowwıw-----; 

'fired~ Folklö 
tetkikleri 
-*-

Tıre, 18 (Hususi) - İzmir 
adına Folklor tetkiklerine çıkan 
Akyol, Fuat Edip, Kemal Batu. 
Hilmi ve Ahit Elderdeıı müte 
lwıan heyet, üç günden beri 
bulunmaktadır. 

larım iblai eyledikten anra müstahsiller- bir halk kütlesinin i~le 
le bir konupna yapınıt. ticaret veklieti- lor geeıe9i yapl1mq yedi snrılm
nin aLLiı bradarm ehemmiyetini. iate mit ve mlllt oyunlar oynaıumştır 
itlerinde bükiimetia siitmekte oldaia Heyet merkezde ve köylerde 
&çak Te •mimi pyeyj pek güzel anlat- melerini yapb)ctan sonra tetllr:iklleıi 
l"Dlfbr. Çiftçiler Tekile bababat fiptmm nm etmek üz.ere Baymdıra 
artmlmasmdan dojan .mı.çlerinl bir ·,---~ 

~ ~n.~ ~ ~~:= ~ SOVYETLERE GORE 
suttea fazla 8ünnii,tm. 

Vekil yum (hasla) Menine siderek lloakon, 17 (A.A) -
tetkikleme deTam ederek, Yakit balar- cenup batuanda Briyamk 
ea T .,_ da aiıayaıak Adana yolilıe Ruslar tehir dolaylarma hlldm 
Anbraya dönecektir. miyet]i bir tepeyi zapletllııqlln'Cll~ 

HubaLat fiyatmm amnım- &zerine IDllOlarm teşebbüs ettikleri bqa 
çiftçiler, 1u-.. ümetia lelıhit eltiii hadla- raz mitralyöz ateşiyle Kamete 
den daha fazla miktarda baLabat ~ ımpr. Göifjs göiibe bir aavapa 
lim edeceklerini taahhüt etmit)erdir. dar Alman yok edihnipir. 



• 

Jf rEMMVZ PAZAR 1~4Z YENi ASIR 
~'""'""""'~~~~ 

MAN1SA ASUYE HUKUK HA-. BiR TEKZiP ~Ankara Radyosu ~ 
Tevkif haberleri kar-~ BUGONKU NEŞRiYAT ~ 

şısında Almanla-
•• •• •• 8.30 Program ve memleket saat ayan, 

8.32 Müzik : Hafif program pl. 8.40 ajans 
haberleri 8.55 Müzik : lifıf:f parçalar ve 
Marşlar ul. 9.20 _ 9.35 Evin saati .. 12.311 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : Saz eserleri ve türküler 12.4_5 
Ajans haberleri 13.00 Müzik : Şarkılar 
13.30 - 14.30 Müzik : Radyo salon or
kestrası 18.00 Program ve memleknt 
saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo d~s or
kestrası 18.40 Müzik : Fasıl heyctı 19.~0 
Memleket sant ayan ve ajans haberleri 
19.45 İstanbul at yarışlarının neticeleı i 
19.55 MüZ.:k : Licdler (Türkçe metini!) 
Söyliycn : Orhan Günek .. 20 15 ~~~uş
ma (Tutum ve bakım .. ) 20 30 Muzik : 

Borsa 
iNcla 

130 A. ;E>apanya 21 
10 Nuri Se"d ve H. 30 

140 Yc~n 

21 
30 

i 
KtMUCtNDEN: 
Maniaanm Karaoğlanlı köyünden 

Mehmet onbaııı kızı ve Abdülkadir lun-ı
sı Nadide tarafından kocuı lzmirde ilci 
çeşmelik caddesinde köşe başı bakkali
yesi Huan nezdinde Abdülkadir aley-

SATILIK FRİJİDERLER 
Bir Kelvinatör dört mmlUklu pbet makinesi ile dondurma için iki 

Frigidaire satılıktır. ALI GALİP f EUR F AaRi 
SDIA nıüracaat ... rın goruşu 

-*-
Berlin, 18 (AA) - Yarı resmt . b~ 

187035 Eski yektln 
188175 Umumi yekQn 

107,750 Kilo Mehmuze 3300 

tZMtR BELEDtYEStNDEr~: 

3300 

hine ikame eylediği boşanma davasının 
icra kılınan muhakemede: 

TELEFON : 3 O O 7 

YAZ 
Yağ uru 
Kolonyası 

11-12-14-16-18-19 (1778 

kaynrtktan bildiriliyor : Alman işgali at
lındaki yerlerde son zamanlarda yığınla 
levkifler yapıldığı hakkında yabancı 
kaynaklardan haberler yayılmıştır. Sala
hiyetli Alman kaynakları alınan tedbir
lerin ehemmiyetli ölçüde olmadığını bil
ÜiriyorJar. İngiliz radyolarının işgal !ll
lındaki bölgeler ahalisini isyan~ ~~ 
etmeleri Alman makamlarının dikkatıru 
çekiyor. Almanların bu topraklarda 
lsayiş ve nizamı muhafaza etmeğe kati 
azimleri vardır. 

18 birinci teşrin 1911 tarihli Uhi mu
kavelenamesi mucibince muharip devlet 
sıfatiyle bu Almanyanın hakkı ve vazi
fesidir. Bunu göz önünde tutan Alınan
Yanın harp hukuku mucibince hfilz ol
Öuğu salfilıiyeü bütün şiddetiyle tatbik 
edeceği unutulmamalıdır. Bundan do
gacak mesuliyet Almanyaya ait olmıya
caktır. 

Karışık makamlardan şarkılar 21.50 .Ko
nuşma (Ziraat saati .. ) 21.10 Temsıl : 

• Kültürpark fuar gazinosu yazı işleri 
müdürlüğündeki ııartnamesi veçhilc bir 
sene müddetle kiraya verilecektir. Mu
hammen bedeli ican 900 lira muvakkat 
teminrıtı 67 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel İş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ve gazino i~let
meye ehliyetli olduğuna dair belediye 
riyasetinden alacağı veııikalarla ihale ta
rihi olnn 2 7 / 7 /9 4 2 pazartesi günü saat 
1 6 da encümene müracaat1an. 

Davacı Nadide; davalı Abdülkadir 
kocası olup 12 yatuıda Sabiha ve iki ya
şında sevim adında iki çocukları olduğu 
halde kocası lakayt kalmakla beraber 
aralarında ıiddetli geçimsizlik başladığı
nı ve yedi aydanberi kendiai ve çocuk
larını aramadığı beyanla boıanmalanna 
ve çocukların nezdinde bırakılmasını is
temiş ve davalı Abdülkadir namına çı
kanlan davetiyede bili teblig ve ikamet
gahı meçhul kalmıı olduğundan daveti
yenin ilanen tebliğine mahkemece karar 
verilmit olmakla yevmi muhakeme ta
yin kılınan 16/9/942 ça~ba günü 
saat 9 da ~avalı Abdülkadirin mahke
mede bizzat veya bir vekilikanuni gön
dermesi akai takdirde gıyabında muha
kemenin devam olunacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet 942/ 
829 ıayılı dosya ifadeııile ilan olunur. 

Bahar 
Altın damlası 
Dalya 

Müttefiklerin gittikçe fenalaşan du
rurnıan karşısında buldukları tek çare 
J§gal altındaki memleketler halkını is
Yana tefVi)rten ibarettir. Alman hariciye 
rıazırlığı mahfilleri alınan tedbirlerin ih
tiyatlı davranmak için alındığını bildirı
Yorlatı. Tebarüz ettirilen diğer bir nok
ta da Hndistanda ve Mısırda binlerce 
~yi tevkif eden İngilizlerin bu hu
SUsta söz söylemek hakkı olmadığıdır. 
' Londra, 18 (A.A) - Belçika .ajansı 
Llrafından bildirildiğine göre Duısburg 
•lektrik santralı bir baltalama hareketi 
>tıeticesinde uçurulmuştur. 

1 MANtsA ASLİYE HUKUK BA
JtiımJ(ifNDEN: 

Manisanın Karaoğlanh köyünden Ah
bıet kızı Nazmiye tarafından kocası Çal 
~ Hamidiye köyilnden Kasım 
bğlu İsmail aleyhine ikame eylediği bo
IBnına davasının icra kılınan muhak~ 
bıesinde: 

Davalı fsmaile ilanen davetiye ve gı
S'ap kararı tebliğ olunduğu halde mah
kemeye gelmediği gibi bir vekili kanu
m dahi göndermemiş olduğundan ve d!
':\'acuun dinlettiği şahitler de tarafların 

Kimgil ailesL 21.30 Müzik : Kar~ık 
program pi. 2" 30 Memleket saat ayar~ 
ve ajans haberleri 22.45 - 22.50 Yarınl<.J 
program ve kapanı!!. ----·----

'ANADADA 
Vaşington, 18 (A.A) - Amerika is

tihsal nazın B. Donald Nclson, Kanada 
mühimmat nazırı ile görüşmek üzere 
Kanadaya gitmiŞtir. 

evli olduklarını ancak bir ay kadar hır 
arada kan koca halinde yaşadıktan son
ra davalı İsmail karısını te.rkedcrek git
tiğini ve halen kansına bakmadığını ve 
nerede olduğu da bilinemed:t,tini bu su
retle aralarmda geçimsizlik mevcut o1-
du1'unu beyan eylemiş olduklarından 
Tü;k kanunu medenisinin 134 üncü ve 
müteakip maddelerine tevfikan iki tara
fın boşanmalarına ve kabahatlı bulunan 
dAvalının bir sene mUddetle eklenmek
ten mcmnuiyetinc ve 780 kuruş mahke
me masrafı ile 400 kuruş ilanharcırun 
d!valıya tahmiline 26/6/942 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan işbu kararın 
tarihi ilAnından itibaren 15 gün zarfın
da dftvalı fsmailin itirazını mahkemeye 
bildirınesi aksi takdirde hükmün kesbi 
katiyet edeceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet 942 yılının 667 
esas 628 karar sayılı dosya ifadesiyle 
ilin olunur. 4131 (1863) 

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

I ı. AH 
BUBUBA2' MUBAYAA FİYA2'1.ARJ HAKKJNDA 

lzrnıı. VUdyettnden : 
2/ 183'4 Jıaıearnarne sUl'etL 

Madde 1 -Toprak mahsulleri ofisinin iıtigal mevzularından bulunan buğ
day, çavdar, mahlut, mısır, arpa ve akdarı memleket dahilinde toprak mahsul
leri ofisi veya ticaret vekaletince ofu namına mubayaa mezun kılınarak mües
teaeler t~kill.er veya tahıalar tarafından a,aiıda A ve B beodlerinde ve 2 inci 
D\llddede yazıL fiat vuıf ve prtlar dahilinde satın alınır. A - Satın alınacak 
olan hububahn fiayatlan hubatın cinsleri 1 - Buğday kilosu 20 kuru,, 2 -
Çtvdar kilosu 15 kuruı, 3 - MahlCit kilosu 16 kuruı, 4 - Mısır kilosu 16 ku
Jlfş, 5 -Arpakilosu 15 kuJUf, 6 - Yulaf kilosu 16 kurut. 7 - Akdan kilosu 
15 kurUJ bu fiyatlar müstahailden mübayaa fiyatlandır. 

B _ Sabn alınacak olan bu huhubabn vasıflan, 1 - Buğdayın vasıflan satın 
alabilme §artlarını haiz olup % 5 den fazla çavdarı % S ~en fazla ecnewbi mad-
d · bul ıyan ve hektolitre vezni 76 kilogramdan aşagı olmıyan hugdaylar-esı unm h . 1 b" dd dır. 2 _Çavdarın vasıfları satın alınabilme şartlarını aız o up ecne ı ma .e-
si % 5 ten buğdaydan gayri unlu maddesi% S ten fazla olmıyan ve hektolıt-

• re vezni 70 kilogram ve daha yukarı bulunan çavdarlardır. 
3 _ Mahlutun vasıfları satın alabilme prtlarıru haiz olup 7o 5 ten E:ızl~ ~c

nebi maddeyi ihtiva etmiyen hektolitre vezni ve daha ~karı olan ve ıçerısın
de % 50 den % 60 ııa kadar sair hububatı bulunan bugdayl.ardır. 4 - Mısırın 
vasıflan satın alınabilme prtlarını haiz olup ecnebi madd~sı % 5 den faz~a 
bulunmayan mısırlardır. 5 - Arpanın vasıflan satın alabilme prtlarnı haız 
olup ecnebi maddesi yüzde be,ten unlu maddesi % 5 den fazla olmıyan hek
tolitre vezni 61 kilogram ve daha yukan olan arp.a~rdır. 6 - Yulafın va~ıflan 
aatın alabilme prtlanm ha1z olup ec~i ma~desı ıo 5 den unlu maddeşı % 
S den fazla olmıyan ve hektolitre vezru 46 lulogram ve daha ?'"ukan olan yu: 
laflardır. 7 _ Ak.darının vasıflan aahn alabilme ~rtlannı haız olup ecnebı 
nıaddesi % 5 den fazla bulunmıyan akdarılardır. 

Madde 2 _ Birinci maddenin A bendinde yazılı fiyatlar 2/ 1 ~36~ numa: 
ral 1

· ·ı ·yet mevkı"ine konulan 366 sayılı kararın 8 ıncı maddesı ı Kararname ı c merı b. l" 
nı ·b· · t · t ve'-a"'letlerince mü•tereken yapılacak ır ta ımatna-ucı ınce ticare ve zıraa "" Y • • .. b ı h b b 
-e ·ı ta · d·ı k ""ddetler zarfında teslim edılmesı lazım e en u u a-••• ı e yın e ı ece mu ili tl · · h 
hn azami fiyatlarıdır. Ticaret ve ziraat vekilleri tarafından v ye er ıçık az 
nıevsimlerine nazaran tayin edilecek olan b!;1 m.ü~detl~r zarfında topra m _ 
ıuUeri ofisinin veya ofis namına ticaret v~lirun ~üba~aa!a me:ub kılına 
~lı: müessese teş1a1 ve şahıslann alım teşkilibna teslım edil~ıyen ~ u. ~t a~
iıda yazılı tenzilitlı fiyatlarla mübayaa olunur. Hububabn c~lerı tcnulatlı fı
•tlar kilosu KR ı _Buğday k.il08U 1 O kurUf, 2 - Çavdar kilosu 7,50, ~ -
Mahlut kilosu 8, 4 _Mısır kilosu 8, 5 - Arpa kiloıu 7,5, 6 - Yul&f kilosu 
7,50 akdarı kilosu 7,50 l b v 

Madde 3 _ Birinci maddenin B. bendinde yazıl~ evsafın dununda o an ug
day d hlCit, mısır arpa, yulaf ve akdarı fıyatlarından 349 1 numaralı ho:U: 28:;ci~adesinin A bendinin son fıkrası hükmüne tevfikan toprak 
llıahsulleri ofUinde kabul edilecek esaslar dairesinde tenziller ~·~dır. .. . 

Madde 4 - iıbu karann yürürlüğe airdiği tarihe kadar eııkı fiyatlar uzerın
?en mubayaa edilmit bulunan 19.f 1 mahaol~ bubuliat bedelleri bu kararname 
ıle lı:abul edilen fiyatlar üzerinden ödenecektir. • "'-üml· • mül-

5 - 2/1 5 888 numaralı kararnamenin alıma taallUk eden b.- erı 
ıadır. 

6 . b .Ki. 41 SS ( 1861) - fıbu karar neıri tarihinden ıti aren ıner ır. 
..._____-.:~....:.=.__:~~~~~~-==============-=--

BUGUN 

11 15 19 25 4002 (1769) 

* 1 - Kültiirpark için 14 kal~m alek
trik malzemesi satın alınması yazı işleri 
rnüdürlüğiindeki şartnamesi vechile acı't 
t-ksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedc>li 1107 lira 50 kuruş muvakkat te
minatı 83 lira 10 kuruştur. Taliplerin 
teminatı b 'ileden evvel tş bankasına ya
tırarak makbuz1ariyle ihale tarihi olan 
3/ 8/ 1942 pazertesi günü saat 16 da en-
cümene müracaatları. 4135 (1869) 

* 2 - Otobüs idaresi anbarında mevcut 
ırili ufaklı 720 adet boş bova yai"! ve gaz 
tenekesi pazarlıkla satılacaktır. Muham
men bedeli 104 lira 25 kuruştur. Talip
lerin 20/7 /942 tarihinden itibaren haf_ 
tanın pazartesi, çarşamba ve cuma gün_ 
leri saat 16 da encümene müracaatlan. 

4141 (1866) 

* Başı boş tutulup temizlik işleri hanı-
na teslim edilen bir merkep ile bir ke
çinin vesaik ibraziylc sahipleri çıkma
dığı takdirde 22/7/942 tarihinde satıla-
cağı ilan olunur. 4134 (1867) 

~~; ... ~I 
Aydın Gni bulvarı, gümrük önü § 

No. 102.. 8 
Askerlik vazifesini bitirip gelmiştir. § 

Ve hastalannı her gün muayeneha- ~ 
nesinde kabule başlamıştır. N 
~cıaaoaa~aaı=~~~ 

4130 ( 1862) 

Devren satılık 
Alsancak Mesudiye caddesinde 89 

numaralı c Pazar santıral > bakka
fyesi müsait şeraitle devren satılık
tır. 
Arzu edenlerin 

müracaatları. 
~ 

SALiHLi 
K ıırşunlu ılıcaları 

Salihli Kurşunlu kaplıcalan açıl
mıştır. Müzmin roma~, siyatik 
ağrılarından, kadın ve cilt hastalık
larından muztarip olanlara aon de
rece şifalıdır. 

Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino.. 
su mevcuttur. İqe hususunda mlif-
kUlit çekilmez. 1 - 15 (1575) 

ı~cır::ır::ıı:ır::ır::ır::ır::ır::ıı::ıı::ıı:ır::ıı::ıı::ıc 

Kina S. 1 :azif 
Memlekette pek e$idenberi mu

kavvi, midevi ve sıtmaya karşı kul
lanılarak şöhret kazallilll§ olan bu 
ilaç tekrar piyasaya çıkarılmıştır. 
Her eczahaneden reçetesiz. aI.ma:bi
lir. Fiyatı 75 ktınl§tur. 

1;.::,z::,;.:..--.;e:;r~.r..coc ... ~~ 

i LA H 
ı942 Hullubat nıahs uJünün mubayaa ve 

fiyatları faafıfıında
izınJıe VUciJ1etlnden : 

2/ J8J65 KaraPname .,..eti 
Madde 1 - Bu kararnamenin ne§ri tarihinden itibaren istihsal kabiliyetle

rine göre bir kıaım müatahailin % 2 5 bir kısmının /o 35 bir kwnının da % 5 O 
hububat mahsulü bedeli mukabilinde alındıktan sonra apğıdalü esaslar dahi
linde kalanı serbest bmJulacaktır. 

Madde 2 - Milli korunma kanununun muaddel 14 üncü maddesi hükümle
rine müsteniden memleket dahilinde 1942 yılı .zarfında utihaal edilen bilumum 
buğday, çavdar, mahlut, mıaır, akdarı, yulaf ve arpa mahsulü tamamından a~
ğıdaki nisbetler dahilinde bedeli mukabilinde devletçe satın alınacaktır. 

A) istihsal ettiği bu cill.I mahsulleri miktarı 5 O tona kadar olan müstahsille
rin istihsal ettikleri bütün bu cins mahsulün her nevinin % 25 

B) İstihsal ettiği mahsul miktarı 100 tona kadar olan müstahsillerin istihsal 
ettikleri bütün bu cins mahsulün her nevinin 5 O tona kadar olan kısmından % 
25, 50 tondan 100 tona kadar olan kısmından % 35 i. 

C) Yüz tondan fazla mahsul istihsal eden müstahsillerin .iae istihsal ettikleri 
bütün bu cins mahsulün her nevinin 50 tona kadar olan kısmından % 25 50 
tondan 100 tona kadar olankısmından % 35, 100 tondan fazla kwmından % 
50 si bu miktar mahsul horçlandınlanlar tarafından hükümet.e te.lim edilinciye 
kadar 1 inci maddeye göre serbest bırakılacaktır. Mahsulün alını temliki nakli 
hibesi milJi koruruna kanununun 2 1 inci maddesine tevfikan yasak edilmiştir. 
Ancak bir nahiye veya kaza mıntakası müstahsillerinin umumunun borçlandık
ları miktarın % 75 §İ alun merkezine teslim edilmecliii takdirde o nahiye v~a 
kazanın müstahsilleri borçlanınadıklan hububatı aerbestçe sahta arzedebillr. 
Ticaret vekili lüzum görülen nahiye ve kazalarda bu n.İ9beti azaltabilir.Tanzim 
satışına ve tahkik esası üzerine kartla ekmek tevziine tiıbi merkezlerde her nevi 
hububatın alım ve satımı yasaktır. 

Madde 3 - 1942 mahsulünden devletçe satın alınacak miktarlar mü.tahsi
line borçlandırılacaklardır. 

Madde 4 - Borçlandmna 324 sayılı elko~a ve 320 sayılı .ubatı kararna
meleri ve bu kararnamelere tevfikan ihzar edılen talimatnemeler esulan da
hilinde vali ve kaymakamların memur edecekleri ziraat vek&leti mensuplarile 
'her hangi devlet tetkilitına ait bir memur vey~ hu ite ehil bir vavtandqm .b~ 
kanlığı ve meaullyeti altında köy ihtiyar heyeti aubap ve köy dqıtma birliği 
reisinin iıtirak edeceği heyet tarafından yapılacaktır. 

Madde S - Borçlandırmada eau hubuhahn kemale geldiği ve orağa gire
bileceğim-ada subllfl ve elkoyma kararnamelerdeki eaaalar dahilinde yapala
cak ilk tahmindir. Harmanda te8hit esası kaldırılnuftır. 

Madde 6 - laıbu karanamenin neşri tarihinde ilk tahmin veya teebiti yapıl
mıı yani ekinleri orağa gel.mif olan hububatın borçİandınlmaaı bu tahmin yeya 
te.bite göre yapılır. 

Madde 7 - Borçlandırılan hububat harman yapıldıkça köy ihtiyar heyeti 
ve subaşının meauliyeti altında ve tercihan derhal alım mrkezlerine sevkedile
rek teslim edilecektir. ALm merkezlerine sevki geçiken hububat köy ihtiyar 
heyeti tarafından teslim alınacak köy anbarı ittihaz edilecek bir binaya depo 
edilecektir. Bu hububatın muhafazasında ve alırn merkezlerine eevkindcn ltöy 
ihtiyar heyeti meauldur. Köy anbannda hububatın muhafazası için nakliyatın 
devam ettiği müddete münnuır olmak üzere en çok bir buçuk lira gündelikle 
anbar bekçisi. istihdam edilebilir. 

Beş Çlçelı 

Kolonyalarını yaratan 

S. Ferit 
Eczacı başının 
Yepyeni bir 

şaheseri daha 

'fAZ YAlfMURU 

Kolonyası 

Sş. Umum deposu ŞiF A 
:··················································································· • • • • • • Devıet Demır Y oLlarınaon 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(KONUR 2'AHMiL VE 2'AHUYUt-) 
D. D. YOUARI 8 tNCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
idaremizin AI.ancak ve Halkapınar depolanna bir ae.nede gelecek tahmi 

( 43000) ton maden kömürünün tahmil ve tahliyesi itleri prtnameai v 
pazarlığa konulmuıtur. Kömürün beher tonunun tahliye ve istifi (26) 
için (32) kuruı hesabiyle mecmuu için (24940) lira muhammen bedel t 
edilmiştir. ihalesi 30/7 /942 günü saat 15 te İzmir - Alaancakta işletme bi 
sında komisyonumuzca yapılacakbr. 

fstcldilerin ite girmeye mani bir halleri olmadığına dair beyanname ile bu 
bi i.Jleri muvaffakıyetle başara bildiklerine dair ilgili müesaeaelerden 
lan veaikalannı ve ( 1870.50) liralık muvakkat teminat makbuzlariyle mu 
yen vakitte komieyonumuza gelmeleri li.zımdır. Şartnameai İf}etmernizden 
delsizven1ir. il 15 19 22 3974 {1780) 

Dotan SiS?orta anonim şirketi 
Serınavesi: T. L. 500.000 

.! 

İDARE MERKEZİ : i S 2' A N B 11 ı. 
fzrnfp 11e Ba11allsl uritanıi acentaJığa 

HAKi ER L 
Birinci Kordon No. lOI Telefon : 3528 

Hayat • ll'angm • Nalıllyaı • Kaza slgopta. 
IGPmızı en ndUatı ıa..ııarıa 11e Sfiftatle yapmt 

ısıanlluJ c. HlüldelıanıımJllğlnden : 
fstanbul ceza ve tevkif evinin 942 mall senesine ait ve 2 73, 7SO kilo tahm 

edilen ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konınuı İ8e de mua 
talip çıkmadığından bu bueuataki ibtiyaCJn pazarlık •uretiyle teminine kar 
verilınit olduğundan muhammen beddi 37412 lira SO ve muvakkat temln 
2806 lira 13 kunıt olan ekıiıeğin eksiltmesi 29/7 /942 salı günü saat 15 te Su 
tan Ahmet ceza ve tevkif evinde yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkürde lr: 
nuni vesikalariyle birlikte komieyona müracaatlarL 

9 14 19 23 3682 (1756) 

il.AN 
vııayeı Dcıfıni Encıtrnenlnden: 

Dikili - Altınova yolunun 5+408 İnci kilometrosunda 8 metre açıklığın. 
daltl ahpp köprünün tabliye destek ve dö~eme tecdidi 188 1 lira 16 kun11 ke
tif bedeli üzerinden 10/7 / I 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açlk ek· 
ailtmeye konulduğundan isteklilerin 2490 .ayılı yasa hiikÜmlerine tevfikan ba
zırlıyacaklan teminatlarile birlikte 2 7 temmuz 1942 pazarteai giinü eaat 11 de 
vilayet daimi encümenine ha, vurmala n. 1 3 19 39 71 1806) 

BAGCILARA iLAN 
Fabrikamız üzüm bandınnak için yüksek evsafta pamuk kapçık kUIU 

sureti hususiyede hazırlamıştır. Kilosu Bayındır vagon teslimi on buçuk 
kuruştur •. Taliplerin boş çuvallariyle birlikte sipariş bedelini BAYINDm 
YILDIZYAÖ FABRİKALARI YAHYA KERİM ONART namına gönde-
rilmesi rica olunur. 1 - 2 (1873) 

~~;.<::;..<:::,..c::::.<::::.<::><:::ı..<::::>-c::::.<~~..<:>o::::><~::><;::::ı<:::>~~::><::>c:::ı~~~ 

r. c. ZIRAAr BANICASI: 
Şubemizde münhal yetmİf bq lira ücretli bir daktilognfik İçin 27 /7 /9 .. 2 

pazartesi günü saat 9 da "müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Madde 8 - Borçlandmlanlar borçlandırdıkları hububatı kendi vaaıtalariyl~ 

alım merkezlerine sevlr:etmeğe mecburduılar. Alım mekezlerinden sonra ki 

K sevkiyat hükümete aittir. Ticaret.ve zir~at ~c.ltaıetince rnüıtereken yapılacak yeni oı. ya bir talimatname ile tayin ve ticaret vekiletınce il!n edilecdc müddet zarfında 
l bu merkezlere teslim edilmiyen hububat hu müddetin inkizaamdan itiharen 

Taliplerin orta mektep mezunu olmaa prttır. imtihan gününe kadar mü~ 
bet veaikalariyle birlikte bankamız muhasebesine müracaatlan ilan olunur. 

4125 (1868) 

t"C ntJ'ru-l'nrr TÜRKÇE FILtM BiRDEN yirmi gün zarfında 2/ 16364 numaralı kararname ile meriyet mevkiine konu-
' 

0 

ıı un _ 1 _ lan 365 sayılı kararın 2 inci taddesinin 2 inci fıkrasında' yazıL tenzilatlı fiatlar-

D 1 N la aatın alınacaktır. Bu müddet zarfında borçlandığı hububatı teslimden imtina 

r. C. Ziraat Banlıuı lzınlP Şubesinden : 
Bankamızda münhal bulunan otuz lira aylıkla odacılığa bir kadın alınacak

tır. 

L E K E L 1 K A edenler hakkında milli korunma kanununun 4156 sayılı kanunla değiıtin1en 
5~ ve 65 inci maddeleri hükümlerine tevfikan takibat yapılır. 

Yaratanlar: LEYLA MURAT- YUSUF VEHBİ... Madde 9- Hükümet namına yapılacak mubayaa toprak ofisi ıubelerinin ~~--iöİ~Xiİ;;;;;;;öiiaOiiaOiiiöiiö;o~ 
- 2 - 'h.;lunduğu yerlerde tohrak ofisi, bulunmadığı Yerlerde bu ofis nam Ve hesabı- tZMtR TtCARET sten. MEMUR-il 

Su--E\i ... Ş FEDAi• LERJ.. na ziraat bankası ve her ikisinin bulunmadığı Yerlerde kaza ayni ofis nam ve LUCUNDAN : İfçl Jll'anıyGP .. 
huabına valilerin tenaibi ile belediyeler veya 7.ahired birlikleri tarafndan ya- { Ahmet Savaşoğan - Deniz motörlil Çiftliğimizde, ziraat i§lerine ve çift-

Okur yazar olması ve sininin 40 dan yukarı olmamaeı lizımdır. Taliplerin 
ay nihayetine kadar bankamız müdüriyetine müracaatlan ilin olunur 

4124 (186S) 

pılacaktır. nakil vasıtalan acenteliği ) ticaret un- lik idaresine amelt olarak r.şbıa bir Baş rolde :Tyrone Power. Aana Bella • Loretta YOUNG Madde 10- i,bu kararnamenin tatbik §ekilleri Ticaret ve ziraat vekaletle- vanile lzmirde Küçük Kardiçalı hanın- işçiye ihtiyacımız vardır. Askerlikle 
- 3 - rince mü,te<ek baznlanacak talimatnamelede tanzbn olunacakrn. da 31 numanili yanbanede denôz mo- aJAkas bulunmamak ve ailesi de be-FIR. AVUNUN KIZi Madde 11 -2/15888 namanh P,arname ne 2/17326. 2/17875 numa- törlil nakil vas•lalan acentelik işleri ile rahtt olmak ..niyle laliplerin İzmir 

rah kararnamelerin meriyet mevkiine koyduğu 2 78, 320 ve 324 sayılı kararla- iştigal eden Ahmet SaVB§Oğan'nm işbu Gazi Bulvarı numara 46 ya ve yahut 
y-- , H A il O L D LLOYD (Lul) na ;,bu kama muhalif olan hiildlmleri ile hu ka..,a muhalif diie. hüküm}., ticaret unvan• tı..- kanunu hllkilm- Cumaovası istasyonunda İzmirli O.. 

SEANSLAR ' ız.ıs ve US le ııı..ı-- de mülaad~. lerine - sicllln 4542 numanuma byt man Karalny<k çifillğfoe mtlracaat-
Cumartesi, p_, UO DA BAŞLAJL. Madde 12-1,bu ı....., nqri tarihinden ltiba.en moteb...!fr. ft ....,;ı edildifl H.ln olunur. lan.. ll>-l7-~ (l832) 

:::::::::::::::::_~~~~~~~~~~~~--~4~1~s~6~<~1~860:> __________ ~~~~~~~~__:'~11~1~c~l87~o>~~~~~!!!!~~imıiiicım.~a-



SAHİFE4 YENi AS'IR 

SiYASİ VAZIYET CENUBi AMERiKADA HARP GAYRETLERi 
-----*·----~ -----*·----- -~---*·---~-

1 n gili z I er Hin- Arjantin mer- Nevyork civa-
distanı terke kezinde büyük rında paraşüt

da vet_~d_ildiler bir yan~ın oldu çüler ~örüldü 
Bu meselenin Hindistan· -*- -*-

da hoşa gitmiyen bir Montevideoda Ame,.ıııa LONDRADA BiR CEMiYET 
durum ya,.aıması sefa,.eti Jıapısına HARP GAYRETLERi iÇİN 

muhtemeldi,..- bomba Jıoymuşıa .... 
Radyo gazetesine göre Rusyada ce- Riyo De Janeiro, 18 (A.A) - Polis ÇALIŞIYOR 

nup cephesindeki Alman ileri hareketi müdürü Mösyö Filinton ve matbuat mü- --*--
icabı olarak çıkan Avrupada bir ikinci dürü vazifelerinden azledilmişledir. Amerikada yeru· bır· 
cephe meselesi, Mısır muharebesi ve bu Bundan ba~ka adliye nazırı da vazife-
yüzden çıkan lskenderiyedeki Framız sinden çekilmiş ve iş nazırı adliye nazır- UÇ8k tecrübe edildi.. 
marp gemilerinin durumu, Hint kongre- lığı vekilliğine tayin olunmuştur. Londra, 18 (A.A) _ Bazı milletlerin 
sinin icra komitesinin karan hafta so- Boynes Ayres, 18 (A.A) - Hükü- harp gayretlerini artırmak . gayesiyle 
nunda göze çarpan olaylarındandır. met merkezi Karakasta sebebi bilinmi- Londrada genç kadınlar ve erkekler ta-

Rusyada cenup cephesindeki Alman yen bir yangın çıkmış ve mühim miktar- rafından yeni bir cemiyet kurulmuştur. 
taarruzu yeni yeni geliıımeler göster- da azot dö potas yanmıştır. Bu cemiyetin idare heyetinde Yugos
mektedir. Müttefik kaynaklarına göre Madrit, 18 (AA) - Montevideo- lavyalı, Bulgar'.stanlı, Romanyalı, Yuna
muharebeler ekin dolu tarlalar üzerinde dan bildirildigvine göre birle~ik Amerika · anh nıst , Çekoslovakya ve Polonyalı b.ır 
cereyan etmekte ve Ruslar da bu zengin sefarethanesi kapısına bombalar kon- çok kimseler bulunmaktadır. 
ekin sahalannı tahribe uğaraşmaktadır- muııtur. Vukua gelebilecek hadiseleri ön- Vaşington, 18 (A.A) _ Mart adı ve-
lar. Pravda iazetesinin ekin toplanma- lemek için devriyeler sıklaştırılmıştır. rilen dünyanın en fazla yük kaldıran 
sında acele edilmesi hakkındaki yazısı Berlin, 18 (AA) - Alman makam-
da gösterir ki bu mesele de Rusyanın lan işgal altındaki arazideki Brezilya ta- tayyarelerinin yapılan tecrübelerinde 
uğradığı müşküllerden birisini teşkil edi baasını tevkife karar vermiştir. Bu, Bre- bunlarla denizaltı mücadelesinde büyük 
yor. zi1yada mihver tabaasına yapılan fena faydalar elde edileceği anla.şıl.mıştır. 

Mısır muharebeleri geçen haftaya na- muamelelere karşı bir misilleme tedbi- Mart tipi uçaklardan bin tanesinin 
zaran daha hareketli olmuştur. Propa- ridir. birden yapılmakta olduğu bildirilmiştir. 
ganda faaliyeti de eksilmiyen bir hizla ----·-·- --- Bu bin Mart tipi uçağının batan ticaret 
devam etmiştir. Mihver radyolarına ha- ff indistanda durum.. gemilerinin yerini süratle dolduraca~ 
kılacak olursa, Filistin, Suriye, Irak ve anlaşılıyor. 
Iranda anarşi vardır. Halk gayri mem- Londra, 18 (A.A) - Hint meselesin:n Nevyork, 18 (A.A) - Mahalli müda-
nundur. f talyan radyosuna göre lran hallini en ziyade güçle~tiren nokta, Hint faa servisinin bildirdiğine göre Nevyork 
halkı trans lranyan demiryolu hattını halkının muhtelif din ve ırklardan olma- civarında Ahinleks mevkiinde paraşüt
bozmuş, Suriyede iaşe buhranı baş gös- sıdır. Hindistanda 255 milyon mecusi, 94 çiller görülmüştür. Bunlar hakkında 
termi~tir. Bütün bu haberlerin ihtiyat milyon Müslüman vardır. Diğer 40 mil- tahkikata başlanmıştır. İlk polis rapo
kaydiyle telakki edilmesi lazımdır. yon kadar da muhtelif din ve milliyet- runun mahalli müdafaa servisine gcldi-

lskenderiyedeki Fransız filosu en lere mensup insan vardır. ği anlaşılıyor. Askeri makamlar da tet-
önemli olayı teşkil eder. Müttefik)er ya - - --- kikata başlamıştır. 
bu gemileri tahrip edecekler, yahut iste- KAHiRE TEBLIGI Ahinleks ahalisi indiği bildirilen pa-
dikleri yere götüreceklerdir. raşütçülerin İtalyanlar tarafından uçu-

Fransızlann bu hususta tedbirler al- ---*--- rulan balonlardan olduğu kanaatindedir. 
dığını isgal edilmiş Fransanın mümessi- Kahire, 18 (AA) - Orta şark in- Boynos Ayres, 18 (AA) - Hükümet 
li Dobrinonun beyanatından anlaşılıyor. giliz tebliği: bazı küçük istisnalarla kauçuğun kulla-

. Dobrinoya göre, 1skenderiyedeki Fran- Dün şimal kesiminde kıtalarımız bir nılmac;ını 15 ağustostan itibaren yasak 
sız filosu mukavemet emri aldığı gibi az terakki kaydetmiş, fakat iki karşı etmiştir. 
ba~ka Fransız filosunun da yardımı hücum dolayısiyle elde ettiği arazinin Vaşington, 18 (A.A) - Şimal Ameri-
mümkündür. bir kısmını terkeylemiştir. ka kıyılarında orta büyüklükte bir ge-

HAVALARDA HARP 
-----'*·---~-

Bir lngil·z dev-
• • • 

rıye gemısı 

battı 
-*-

Berlin, 18 (A.A) - Manş denizinde 
Norkenin cenubunda hafif savaş tayya
relerimiz dün düşmanın bir devriye ge
misini batırmış, bir ticaret gemisini de 
ağır hasara uğratmıştır. 

Londra, 18 (A.A) - Öğrenildiği.ne 
göre münferit uçuş yapan bir düşman 
tayyaresi öğleden sonra Londra çevre
sinde bir yere bombalar a~ır. İnsan
ca kayıp olmamıştır. Maddi hasar hafif
tir. 

Av tayyareleri öğleden sonra cenup 
batı sahilinde bir yere bomba atmışlar
dır. Av uçaklarımız cenup sahili açıkla
rında bu sabah bir düşman bomba tay
yaresini tahrip etmişlerdir. 

Berlin, 18 (AA) - Savaş uçaklan
nuz dün gece Malta hava meydanları
nın bombardımanını muvaffakıyetle de
vam etmişlerdir. D. N. B. ajansının bil
dirdiğine göre bilhassa Luna hava mey .. 
danına atılan müteaddit ağır bombala .. 
rın tam isabetiyle yangınlar ve infilak
lar olmuştur. 

Londra, 18 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği : Dün gece havalarda hiç bir 
faaliyet olmamıştır. 

----·---~-1 S PA N YA DA DURUM ---*' __ _ 
Madrid, 18 (AA) - Hariciye nazırı 

E. Sunyer İngiliz, Alman, İtalyan ve 
Fransız büyük elçilerini kabul ederek 
görüşmüştür. 

Berlin, 18 (A.A) - Hitler General 
Frankoya İspanyol milli bayramını tel
grafla tebrik etmiştir. 

Vişi, 18 (A.A) - Roma mahfillerin
de, İspanya tahtı üzerinde hak iddı3 
eden Don J uanın İspanya krallık aza
sından başka bir zatla buluşmak üzere 
İsviçreden ayrıldığı haberi yalanlanmış 
ve prensin şimdi İsviçrede bulunduğu 

Hindistan meselesine gelfoce: Kon- Cenup kesimde seyyar kollarımızın mi batırılmıştır. 
gre partisinin icra komitesi Gandinin faaliyeti olmuş hava kuvvetlerimiz düş- Nevyork, lŞ (A.A) - Son teşrin ayın- ----·----
teklifi ile lngilizleri Hndistanı terke da- m

1 1
anklkuvvetlerini ve cephe gerileri top- daki intihabın rey puslaları yakında da- Berlı• J) 

bildirilmiştir. 

vet etm,.tir. Bu husustaki nı"haAı kararı, u u arını bombardıman etmiştir. v tıl k A ,.. D gı aca tır. vustralya ve Çinde · bu-
Agvustasun ille haftasında kongre vere- üşmanın hava faaliyeti artmaktadır. 1 A 'k 

B .ınan merı an askerleri rey puslala-
cektir. Resmi bir beyanat mevcut olma- eş düşman tayyaresi düşürülmüştür. k d l 

M f k1 rını va tin ar ığı yüzünden kullanamı-
makla beraber lnoı"lizlerı"n memnunı"yet- ütte i erin ağır bomba tayyareleri kl dır . 1 d ... T b k 1 yaca ar . Fakat Ingiltere ve Afrika-
sizligvi belirmektedir. Kongrenı"n kararı 0 ru imanını ve limandaki vapurları 1 yo un a 

b b l b b oa Amerikalılar rey puslalarını kullana-
tasdik edeceği tahmin olunuyor. Çünkü om a amış ir iaşe ve ir petrol gemi- bileceklerdir. 
kongredeki mumanaat ret için kafi ol- sine tam isabetler kaydeylemiş ve liman 
madığı gibi Müslümanların da mumana- da yangınlar çıkarmıştır. Tobrukta 3 ___ _.,.......,·----- ---- ·*---
atı karara tesir edemiyecek gibi görünü- Messer Şmit tahrip edilmiştir. ÇIN iÇLERiNDE -Tı·irk gazete" ciler i 

Bu hareketlerden 7 tayyaremiz dön-
yor. - ---·*---

Bu meselenin Hindistanda ho!la git- memiştir. S f d h t l 
miyen bir durum hasıl etmesi yakın bir ----·~--- o· yı·nyanda . o ya a arare e 
ihtimal içinde görülüyor. MISIR HARBi . karşılandı lar 

~~-~·---------u Y VE 1 1 (Baştarah 1 inci Sahifede) J 1 
R s A L BYADAK SON lTALYAN HAITI YARILDI apon ar Bulga,. matbuat müdürü 

ASKERi VAZIYET Londra, 18 (AA) - İtalyan resmi ve Almanı.asın aıa~esi 
ajansının da kabul ettiği gibi cumartesi d d Y 

(Baştarafı 1 inci Sahüede) . sabahı erkenden Elalemeyn cephesinin ld ziyafetlel' Vel'diler ... 
Zdlldıkları bu habere ilave edilmekte- merkez kesiminde hücuma geçen kıtala- ur uru u Sofya, 18 (A.A) - Almanyaya git-
dir. nmız geniş bir çevrede İtalyan müdafaa mekte olan Türk gazetecileri heyeti öğ-

Doneç doğusunda cenup istikametin- hatlarına nüfuz ederek gerilerine yayıl- ---,*--- leden sonra Sofyaya ge~tir. Türk ga-
de hareket yapan bu birliklerin şark ve mış ve zırhlı teşlcillerimiz de ehemmiyet N d zetecileri garda Bulgar matbuat umum 
cenubunda harekat yapan diğer Alman 1i mikyasta bu hareketlere müzaharette an~anga a müdürü Nikolayef, umum müdür mua-
kuvvetlerine nazaran daha fazla ve çok bulunmuşlardır ~ ·- vini Danef, Alınan elçiliği matbuat mü-
ilerlemiş olmalarının sebebi şu olsa ge- Hahire, 18 (AA) - Alman zırhlı m:~kemmel bı•r şaviri Berge, Türkiye elçiliği başkUibi 
rektir : Kursktaki harekatın süratle in- kıtalarının cuma sabahı Ruveysada kı- Mı Ekrem Arar ve bir çok Bulgar gazeteci-

talarunız tarafından müdafaa edilen bir 1 · ta afınd k ıI G · ki.şaf etmesi üzerine ve Sovyetler bu h b k en r an arş anmıştır. azetecı-
kuvvetleri durduramıyacaklarıru görme- tepe yap tıklan hücum püskürtülmüştür. a Va as iDi ıer şehirde bir gezinti yaparak taribt 
leri hasebiyle Sovyet cenup kuvvetleri Peqembe akşamı mevzilerimize karııı kıymeti olan binaları gezmişlerdir. Bul-

hücumla hiç degvi,.memi .. ti. Agı~ r kayıp- ld tb d T k ci1 · komutanı çok doğru olduğuna inandığı- y y yapı 1 gar ma uat mü ürü ür gazete · erı 
mız bir kararla birliklerini Don nehrinin lara uğrayan düşman iki gün evvel elde şerefine bir çay ziyafeti, Alınanya elçi-

ettiği mevzileri kuvvetlendirememi§- 1" v · b k 
cenubuna çekıneğe karar vermiştir. Bu tir. --*- - ıgı mat uat müŞaviri Berge de bir a -
hareketi kolaylaştırmak için de bazı p ififıt w 1 11• şam ziyafeti vermişlerdir. Türk gazete-

cı: 
1942 

Güzel san'atlar • • 
sergısı 

Dün Maarif Vekilinin 
kısa bir nutkile açıldı 

-----~~~-x*x•~~--~~ 
İstanbul, 18 (Telefon]~) - Güzel sa

natlar akademisinin 61 inci yıldönüınü 
münasebetiyle tertip edilen sergi saat 17 
de Maarif vekili B. Hasan Ali Yücelin 
bir nutku ile açıldı. 
Yapılan merasimde vali, komutan ve 

seçkin bir davetli kütlesi hazır bulundu
lar. 

Maarif vekili sergiyi açarken söyledi
ği nutukta bu sergiyi açmaktan müte
vellit bahtiyarlığını izhar ederek demiş
tir ki: 

•Güven ve yenilmez bir çalışma hızı 
ile milletim.izin sanat ve kilittir istikbali 
için en bahtiyar duygularla bu sergiyi 
açıyorum .. » 

Davetliler sergi açıldıktan sonra bil· 
fede izaz edilmişlerdir. 

İstanbul, 18 (Husus!) - Şehrimizde 
bulunan maarif vekili Hasan Ali Yücel; 
pazartesi günü spor işleri etrafında tet
kiklerine başlıyacak ve bölge başkanl~ 
riyle görüşecektir. 

iaşe işlerinde belediyelere vazi· 
fe verilmesi tetkik ediliyor 

Ankara, 18 (Telefonla) - Yapıl

makta olan tetkikler tamamlayıncaya 
kadar ticaret vekaleti ve iaşe teşkilatın
daki münhallerin mahfuz tutulıİlası ve 
bunlara yeni memur tayin edilememesi 
için bir prensip karan alındL 

Hükümet, iaşe işlerine yeni bir-vec
he verirken, bu işlerde vazifelendirilen 
memurların sayısının 2000 kişi olduğu 
nazara çarptı. İaşe işlerinin bilhassa be
lediyeler tarafından idaresi ileri sürülenı 
mütalaalar arasındadır. 

~">"'C~~~::.:::.-~~c::::,...c::::,...~~~~~~~..c;::::,~~~.<::::..<::::!..<::::!~~~:ı.<:::> 

Türkiye birincilikleri 
Ankarada atlatizm birincilikleri
ne diin süra t koşu arile başlandı 

Ankra, l 8 (AA) - Beş grupda Mayıs stadyumunda bölgeler arasında 
otuz bölge arasında yapılan atletizm 'l'ürkiye atletizm birincilikleri karşılaş
müsabakalarının birinciliklerini kazanan malan yapılacaktır. Saat 16,30 da Ulus 
Zonguldak, Trabzon, Seyhan, E.skişehir meydanında anıta çelenk konmuştur. 
bölge takımları Ankaraya gelmişlerdir. Saat 17,30 da 100, 200, 400 ve 11 O 
Gelen takımlar geçen sene yapılan atle- metre manialı koşular, uzun atlama, çe
tizm müsabakalarının birinci ve ilincisi kiç atma müsabakalan yapılmıştır. Di• 
olan İstanbul ve Ankara takımlariylc ğer müsabakalar yarın saat 17,30 da ya
karşılaşacaklardır Bugün ve yarın 19 pılacaktır. 

\smet Paşa Kız Enstitüsü me
zunlarına törenle diploma verildi 

Ankara, 18 (Husus) - ismet paşa 
.kız enatitüaiyle .kız meslek öğretmen 
okulun 1941 / 42 desr yılı haziran dev
resi mezunlarına diplomaları mektep 
salonunda maarif müsteşan tarafından 

verilmiştir. 68 talebe kız sanat e~tü
sünden mezuniyet almıııtır. 

Kız meslek okulundan da muhtelif 
ihtisas şubelerinden 48 genç kız dipl<>" 
ma ~tır. 

Istanbulda apartman sahibi bir 
istifçi meydana çıkarıldı 

~---------·------------
JstanbuL 18 ( H ususi) - Boğaziçin· birer, 269 yanmşar liralık gumuı para 

de iki partman sahibi olan H udaverd i- meydana çıkanlmıştır. Birinci araıbrma• 
nin istifcilik yaptığı öğrenilmiş ve yapı- da gayri mevkuf muhakemelenen Hu
lan araştırmalar arasında 345 kilo çay, daverdi ikinci araştırmayı müteakip kay-
79 kilo kahve, 489 kutu kibrit, 160 ki- bolmuştur. Zabıta tarafından aranmak• 
lo toz ııeker bulunmuştur. Ayrıca 1440 tadır. 

mahdut hedefli taarruzlar yapmıştır.. ALMANLARA GöRE as e .,apon a,. ,,. elleri bu sabah saat 7 de Almanyaya ha-
Rusların bu geri çekilmesi iki kol- LIBY ADA V AZlYET hava aJıını yaptda,... reket edeceklerdir. •• • 
dan yapılmış ve bu iki kolun arasında Berlin, 18 (AA) - D. N. B. nin Çunking, 18 (A.A) - Çindeki Amı:- - - --·---- fil UZeSI 

Dr. Refik Saydam Başvekalet hususi 
kaJem müdürlüğü 

- *-ancak artçı kuvvetler bırakılmıştır. İşte askeri bir kaynaktan verdiği habere gö- rikan hava kuvvetleri karargfilunın teb- Makıcneye - *-
bu boşluklardan faydalanan Alman re son haftalarda şimal Afrikadaki mu- liği: 

hl b' ı kl h 1 b 2 Ankara, 18 (Telefonla) - Merhum zır ı ır i eri süratle cenuba doğru arebelerde lngilizler harp evazımı a- temmuz günü Hankönde uçakları- 'erı•ıı•rken b ak.t v 1 
ilerlemişlerdir. kımından pek fazla zayiata uğramı,lar- mızın hücumunda 1200 kilo ağ.ırliğında Dr. Refik Saydamın ır ıgı eşya ar 

B k.lm d ı d B b k k ı k bo b 1 ılın arasında bulunan oda takımı ve diğer u çe ı e en evve , Rus genel kur- ır. u üyü ayıp arının yerine pe m a ar at ıştır. • t ı• fiMH• I kıs hük 
mayının Doneç nehrinin daha şarkında- acele diğerlerini koymak lazım olduğu 3 temmuzda Nanşanga yapılan hü- p kullandığı eşyalardan bir mı ·· ü-
lti bölgede eldeki ihtiyatlardan bir kıs- için şimdi lngilizler Fillstindeki depolar- cumlar tam bir baskın şeklinde olmuş a,.uıe ,,;,. Suilıast... metçe 17 bin liraya satın alınmıştır. Bu 
mının yerleştirilmiş olması icap eder.. dan istifade ediyorlar. İngiltere ve Ame hangarlara isabetler kaydedilmiş ve yer- Faris, 18 (A.A) - Bugün dördüncü eşyalarla merhuma ait bir müze kurula-

Ankara, 18 (Telefonla) - Başvekalet 

hususi kalem müdürü B. Hasan Şükrii 
Adalı üç ay mezuniyet almıştır. Bu va· 
zifeyi şimdi hariciye vekaleti hususi ka· 
lem müdürü ifa etmektedir. 

Ak.ı;i takdirde, evvelce dedediğimiz gi'bi, rikadan beklenen malzeme henüz gel- de bir çok uçak tahrip edilmiştir. dairede Almanyaya işçi kaydeden büro- cağı bildirilmektedir. 
Alman kuvvetlerinin aşağı Don kısmına memiştir. Tayyarelerimizi karşılamağa teşebbüs nun üstünde dinamit ile bir suikast ya- - ----·---- -- ticar1 hayatta görülen yeni inkişaflar 
geçmeleriyle Rusların bu nehirden fay- Berlin, 18 (A.A) - Mısırda İngiliz- eden bir Japon uçağı düşürülmüştür. pılmıştır. İnsanca kayıp olmamıştır. 13 Milli lıo,.unma Jıanunun• ö.olayısiyle milli korunma kanununda 
dalanarak bir müdafaa hattı kurmaları- ler Alman ve talyan mevzilerine netice- Bir keşif uçağımız kayıptır, fakat bu- üncü dairede de buna benzer suikast da tadilcit va,... bazı değişiklikler yapmak zarureti hasıl 
ru imkansız bırakabilir. siz taarruzlar neticesinde yüzlerce esir nun pilotu kurtulmuştur. yapılmış ve bir polis memuru ile oradan olmuştur. Alakalı makamlar bu maksat .. 

Doneç gerisine çekilen birliklerden bıraktılar. Av uçaklarımız ve karşı koy- Çunking, 18 (A.A) - Çin tebliği: · geçen biri ölmüştür. Bir kız çocuğu du Ankara, 18 (Telefonla) - İktisadi ve la tetkiklere başladılar. 
h~~~~ilmedi~ne~rebur~~iRm ma~tary~arımız13d~manuça~d~ BatıOyinyan~ ~rlem~te ~m J~ y~al~~~Herilimika~~~ kn~ı---------------------------------
kuvvetlerinin gayet muntazam bir şekil- şürmüştür. Akdenizde bir Alman deniz pon kuvvetleri Çin kıtaları tarafından mağa muvaffak olmuştur. 
de cekildikleri hakkında bir kanaat ha- altısı düşmanın bir den.iz tayyaresini dü- durdurulmuştur. A - • 
sıl olmaktadır. Bazı Rus birliklerinin Al- şürmüştür. Doğu Siyang - Side Şekyang. Koban nte,.ifıa, Macaristan, 
mnn çenberi içinde kalmu~ olmaları da Si demiryoluna taarruz eden Japonlar Romanya ve BuJgarista-
tabii görü!ebilir. Ve Ruslann da bazı ı• ·-·-·-·-·-.. ··-·""" ·-·-1.. Hannende geri atılmıştır. Vetşungta Ja- na ha,.p ·ı "'n etti 
birlikleri. uz·· erlerın· e kuvvet bıraktırmak K i l b l h k · d d d uim s h·1 • a •• 

- ••-•••? ' .1,.S, a•• •••a·- ·-e••r• er,_
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pon are etı e ur ur uştur.. a 
1 

Vaşington, 18 (A.A) - Amerika bir-için geriye mahsusen bıraktıkları görül- bölgesinde Japonlara büyük kayıplar lcşik devletlerinin Macaristruıa, Roman-
müştür. Çevrilen Rus birliklerinin Je verdirilmiştir. 
bövle olması mümkündür. Vaşington, 18 (AA) - Bahriye ne- yaya ve Bulgaristana harp il:in.ı kararı 

F a Y L dile,.i bugün neşredilmiştir. Alınan baskomutanhğının evvela geri- I' nsa anU zaretinin bir tebliğine göre 4 temmuz-
deki kuvvetleri temizlemek istiyeceği Vişi, 18 (A.A) - Ofi ajansının bildir- da Japonlar Alutien adasına ve Daç Yubanistana Kanada 
sanılıyor. Bundnn sonra da yeni ve mü- diğine göre Paristcki Alman makamları Harburun iki kalesine hücum ~tmiştir.. ı.uğda"ı netı•rile"e .. _ 
him olaylar bekliyebiliriz. son günlerde neşrettikleri bir emirname Bu hücumlar bir uçak gemisinden uçu- ., ~ ""' H 
Mısırdaki askeri harekata gelince: Bu- ile yahudilerin umum1 yerlere gitmele- rulan tayyarelerle yapılmıştır. Bcrlin, 18 (A.A) - İyi malfrmat alan 

gUn gelen haberlerde İngiliz yakın şark rini ve toplanmalarını yasak etmişlerdir. Kışla olarak kullanılan eski bir gemi- mahfillerden öğrenildiğine göre Yuna-
orc1u1an başkumandanı general Ohinh?- Yahudiler lokanta, kahvehane, tiyatro, de 94 kişi ölmüştür. nistana Kanada buğdayı gönderilmesi 
kin cephenin .şimal kesiminde sahile ya- sinema, konser, umumi evler, pazar ye- Beş tayyare düşürülnıüştür. hususunda mihver devletleri ile İsveç 
kın bir noktada bi.iyük tank birlikleri ri, panayır, yüzme havuzu, müze, kil- Melburn, 18 (A.A) - Avustralya arasınd_a anlaşma hasıl olmuştur. Bu an-
himavesinde büyük bir taarruz teşeb- tüphane, tariM binalar, kamp ve bu gi- müttefik karargahının tebliği : Rabolda: laşma Isveç gemilerin:n buğdayı Yuna
bü ünde bulunduğu ve mihver cephesi- bi diğer umumi y,erlere gidemiyecekler- Müttefik hava kuvvetlerinden mürek- nistana götürebileceği hakkındadır. 
nin bir noktasını cökertmeğe muvaffak dir. Büyük mağazalarla dükkanlara i&e kep bir teşkil hava meydanındaki tesis- Japon,-,a-~ .... i-mdi'-.' e Lada,. 
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BiRDEN 

BİN B İRİ N Cİ G ECE 
TÜRKÇE Musiki _ Sadettin Kaynak ... Şarkı1arı Okuyanlar : 

MÜNİR NURETTİN - MÜZEYYEN SENAR .. 

GUL. EYEN KADIN 
T ÜRKÇE SÖZLÜ 

Yaratan : G R E T A G A R B O 

AŞK R UYASI 
olclu<!ı.ı bildirilmektedir. ancak saat 15 - 16 arasında girebilecek- lcrle limanda bulunan gemileri bombar- .v ""' ·V H 

Ohinll"k bu taarruz neticesinde 16 ki- !erdir. dıman etmiştir. ne hadar gemi batırmış.. İN G İ L İ Z C E 
Iometre kadar !Ierlcdikten sonra, rnihvP.- Timorda : Bir müttefik hava teşkili Tokyo, 18 (A.A) - İmparatorluk ka- Yaratanlar: Leslie Howart - İngrit Bergmnn 
rin mukabil taarruzu ile elde ettiği ara- BALONLAR kendisini önlemek !stiyen Zero tipindtn rargfıhının tebliğine göre harbin başın- S E A N S L A R 
zinin b"r kısmını bırakmıştır. Muharebe Nevyork, 18 (A.A) - Amerikanın iki Japon ucağını düşürmüştür. dan 10 temmuza kadar Japon donanma- BİNBİRİNCİ GÜLl\IİYEN A Ş K 
dE\'aın etmektedir. Blims kabili sevk balonları Alman de- Tulagide düşman uçakları Tulagi ci- sı 1.935.000 tonilato tutarında 366 düş- GECE KADIN R ÜYASI 
Di~er kec:imlerde motörlü hafif bir- nizaltılarının yerlerini tesbit suretiyl~ varında keşif yapan bir hava teşkilimi- man gemisi batırmıştır. Bunlardan 194 ü 4.00 - 9.15 2.00 - 7.20 5.50 DE 

liklerın foaliveti olmuş ve mareşal Ro- sahil deniz nakliyatını himayeye hizm~t ze hücum etmiş, uçaklarımız hlç kayıba t~yyareler, 99 u denizaltılar ve 73 ü de Cumartesi, P azar 12.40 ta b ll§lar .. 
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