
Milli Şefimiz Y alovada Ticaret Vekili dün şehrimize geldi 

"lzmir,, in ekmek ve iaşe 
islerile de meşgul olacak 

~~--------------· 

"Eskişehir,, "Söğüt,, , ''Bilecik,, ve 
"Y enişehiri,, de şeref lendir 'iler 

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

Alman cukeri Rusyada biT kasabaya girerken 

SOVYETLERE GORE 
Hüküm etin 
Aldığı 

ararlar 
---·*·---

HaJfııınız arasında 
lludıdsaz selll~ 
uyand.,.,,.alıtadır 

HAKKI OCAKOOLU 

---*---
Voronejde 

meydan ar 
bi oluyor 

-*
VoPonejde AlmanlaP 

yıpranıyor. Rus tayya· 
releri KönfgslJePgte 
yangınlar ~aPdı.. 

Saraçoilu kabinıuinin iate itlerini Moskova, 25 (A.A) - Bu sabahki 
t.nzim )'Olanda almakta olduiu karar- Sovyet tebliği : Gece kıtalanmız Voro-
.... --•-L.-a:-:- -.. L...-Lı.~ vernnelıı:- ,_, Ş k f R , --=--~au.v..,, ~· r.ej, Tlınıiyansiya, Novo ar o ve os-
tıe, Tlltandaılar arumda çok derin ve iof kesimlerinde düşmanla çarpışmıştır. 
laeyec:anlı sevinçler yaratmUtadD'. Rus kıtalan Rostof kesiminde bir çok 

Bujday fiyatlannın artbnlması bütün noktada geriye çekilmiştir. Diğer cephc
il'"°urk köylüsünün yüzünü giildürmiitt:m'· lerde mühim değişiklik yoktur. 
iç Anadoluda bayram yapdmakta çilt- MoSkova, 25 (A.A) - Öğle tebliğine 
liler bükümetin talep ettiii miktan ae- ektir: 
~ seve devlet anbarlanna tatunakta- Voronej kesiminde kıtalnnmız taarru-
d..lar. ı:..ı 1J hareketlerde bulunmuştur. 

Daha timdiden kara bona you7 .e Ü 
npaJan hububat sabflanna büyük bD' RUS HA VA H CUMLARI 
darbe indirilm.İf bulunuyor. Karara ta- Kara kuvvetleriyle işbirlif:i yapan ha
bddum eden sünlerde pliden sizliy.e va kuvvetlerimiz cephe gerisinde Alrn:ı:ı 
elli kuruta sahlan buğday buaiin bmir teşkillerine ve münakale hatlarına hU· 
.n&yetinin civarlarmda ve pazarlarda cum etmiştir. Bir hava teşk!limiz dUı.i· 
'1rnı.i bet kurup aatılmaia ~lM!qtu'. nelerle tank, 300 kamyon, 40 kadar sah-

Ece bölguinde buğdaym ~bet (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

__..._ . 
-------------------.,-------------------ismet lntinü Yalovaya 

giderfıen bir çofı fıöyle· 
re de uğrıyarafı laaJfıla 

1 zm iP duarında serelJest olaralı 25 fılll'llfa IJafday satdıyoP • DP. Bellçeı 
Vz IJagün Manfsaya, ~arşamba günlt Aydın ue Denfzllye gldftelı, ıellPI• 
mlzde de genif tetfdfıla yapacafı • TlcaPet odalCIPI heyetim ......,.. ,,.. fıornqtalar_ 

Yalova, 25 (A.A) - Dün akşam sa
at 2 2 de An karadan hareket buyuran 
Reisicümhur Milli Şef ismet İnönü bu 
sabah saat sekizde Eskiıehirde trenle
rinden inerek otomobille yollanna de
vam etmişler ve saat 1 O da Sögüt kasa
basını tereflendinnişlerdir. Burada 15 

lfyoPICIP • Konyada Kapa BoPsa lıalınadı-

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

ALMA~.LARA GÖRE 
---*---

''Novcer-
' 

kask,, ta 
zaptolundu Doktor Be~et Uzu" dün ıehrimize gelmesinden mtibalaT 

Ticaret vekilimiz doktor Behçet Uz 
dün sabah saat 8 de refakatında toprak ---* mahsulleri ofisi umum müdürü Ahsen 

Vorone1· de Ruslar Bengi, ofis alım ıubesi müdürü Nuri 
Orak, vekalet teşkilatlandırma umum 

A 1 h • . müdürü Avni Safhan, tl\pu ve kadastro 
. ffi 3 il C~p es 1 n 1 umum müdürü Halit Ziya Türkkan ve 

k 
vekalet kalemi mahsus müdürü Fadıl 

yarma istiyorlar Asal olduğu halde devlet hava yollan-_*_ nın dört motörlü bir tayyaresiyle Anka-
. radan Balıkeııire hareket ctmiı. saat 

}3erlın, 25 (A.~) - Alman resmi teb- 10.04 de Balıkesire muvasalat eylemi,.. 

Ekmek satışları ve hamur mamulatı 

iki mtihim ~arar 
daha bekleniyor 

lıgı : Rostof kesuninde hareket bölgt!si üı. 
düşmanın son.münferit gruplarından te- (Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) AnkMa. 25 Cleni Am) ~icaıet mmtablua ....... •r• a ı,.' nulı 
rnı;lenmiş ve Rostofun dOiWRUiaa No- J:;:;:=.:;.:::;;::::=====:::::.=-.=.::_.:...:::.__::_:: YekaletL makarna ... blskhl fahribla- lan tal>lic:lir. 

7 s 
'-oçerkask şehri de şiddetli sokak aavq- SOVJETLERE BiR HiTAP nmn kart ile ekmek •tılmıyan yerlerde lJıCUet Yeklleti, hamur mamallba 
lanndan sonra hücumla zaptolunmUf- ~)ıfiabileceklerini ba fabrika •hiplerine yasak edilmai hakkındaki karann kabil 
tur. So ' * bildirilmlftfı'. Müracaat kendileri tara- olduju kadar cevtetilmelli Ye kartla eJt.. 

( nu Sahife 3, Sütun z de) ' va· tan teh- fından ...uku buldaia için mezkGr fabrt- mek ablmıyan yerlerde hamur mamıa-

likededir,, 
-+-

Mosfıoua Padyosa, So11-
YetlePln teldlJıede oldu

Ouna, faJıat mfllllef'ln 
dııPdUPalap yofı edUe

ceğlnl stiyledL 

kalann ..bipleri tarafından aöaterilen (Sonu Salclfe t. Sütun z de) 

Moskova. 25 (A.A) - Moskova rad- • 
YOSU bu sabah Sovyet milletlerine heye
canlı bir hitabede bulunmuştur. Bu hi
tabede deniliyor ki: 

Vatan tehlikededir. DUşman yen!de!l 
saldırmış ve memleketimize derinlikle
rine daha ziyade sokulmak için bütün 
ihtiyatlarını toplamıştır. Düşmanı dur
durmak ve göğilslerini kale yapmak ili 
bUttın millete teveccüh ediyor. 

(Sonu Sahife 4, Sütun ~ de} 
~ olmaaı normal zaman1arm ıcap

-- ıöre Konyada en çok yirmi kurut 
41etnekiir. Anadolunmı daha içıerleriae 
sidec:ek olanak bu fiyatları daha da ten
ıtile uiratmak mümkündür. 

ı:arp vazİ~"etlerine asker ~özüyle bakış AtücıııN B~ nrgitıtf ~-"""uz lwkit w fJtlUJri/ .,....,._. JiUlll 
Ali Yücel teı1ci1c ~ 

Yarın halk evinde f otoğ-Halbuki devlet Türkiyenin ber yerin
cle 1'İnni kurup ahct bulunduiuna ıöre 
layin edilen fiatle çifti# himaye. ey!e: 
lbelrte ve piyasada auunlık vuifeaını 
de iizerine alnut buJunmakf.adır· 

Baaun devlet çiftçiden .ma)uuliin~ 
,.._ yüzde yirmi betini t.temektedir· 
y .._ ha admıtıb sünler ıeçirllir •• pi
,_ normal bir ,.kilde iflemeie bat
.... ~lüler belki ellerinde kalan im
-. da dnlete aatmakta kendlJerİ için 
claba h6yük menfaat arörebilecekl~~· 
. 8a vaziyet çiftçiye plecek ~e ıçan 
iılaha senit istihsal yapmak imkin ve ce
laretini de verecektir. 

Denecektir ki ıu halde ne için buırün 
l.iıi ekmek aaknnbR çıekiyorm? Bu au
"1i soranlar ıu noktayı arös ön&nden 
..._ tutmamaJıdll'lar. 

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) ......_._.. __ .._. ____________ ~ 
Parti S{rubu 
toulanıyor 

- . -·-
Bapelıll gP11pla p..,,,.,.,.,,.. 
·~acalı-Anhra. 25 (Yeni Aaar) - 4 

Aiuatos Salı günü C. H. Partisi 
81ıal>u 'toplanacakbr. Bqvekil Sa
~çe,llunun bu toplanbda kabine
:::. prorramını okuyacaiı ..,ıa..-

raf sergisi açılıyor 
Almanlar dört haftada 

600 ·lıllo~etre ilerlediler 
-• logiliz üniv~rsiteleri ve sair maarif kut'um· 

souyetleP yalnız cenap fıeslmlnde müşfıül vaziyette, eepltenln dfleP yere• l 
lepfnde şfmdllllı mütevazin IJfp duPum nazarfapa ÇGPpmalıtadır arı sergisi !;Ok ~üzel hazırlandı 

Radyo gazetesine göre şark cephesin- . . . -
de başlamış olan Alman yaz taarruzu- tngıliz 'Oniversıtesi ve sair maarif ku- ;;;;;a;o;;;;;;;;;;;:;c;;;oc;;;oDöC; 
nun dördüncü haftası dün dolmuştur rumlan resim sergisi yarm saat on yedi 

S!malden itibaren $ark cephesine ·bir otuzda İzmir Halkevinde açılacaktır. Da-
gö~ atarsak şu manzara göze çarpar· ha evvel bu.iranm ~el günil Ankara H'll JtAICtKA 

Munnansktan Onega gölüne k~dar Halkevinde açılını§ bulunan bu Rrgi bü-
olan sahada hiç bir değişiklik olmam..- yük bir nibeC ve tak.dire mnbar olmut- • • • • • • • • • • • 
tır. Her iki taraf ta burada ııevltUlce tu. 
mfidafaada kalmaktadır. YJ Başta eumlıur ıeWmiz İsmet tnöno'" lıfısll'da U1ı """"""afıl 

Daha cenupta Onep Ye Lad "J- diğer vekiller oJmak llzere hemen Anka- ltalyanJCIPlll ,,......, 
im arasındaki --'-- op 

80 raıwı bUıt6n mıümtu aimalan Mrgtye p.. .a •--•- -•~ hl b 1N1DBda da hemen hemen rel vermişler ve takdir hlsleriai llhar ey- ............... .. ..ı.. 
e lr hareket olmamıştır Jmıi§Jerdi. Maarif wlrJll ı laıa ~ 
Lftııngrad cephesinde ~b'bOs bili betle ptıtı ..__ __ .._ ?' z Londra, 25 (~) - Royterin . ~ki-

Sovyeılerin elindedir Almanlar Lenin- ya """T-- · zbıcl ordu nezdiııdeld muhabiri bildiri-
lrad ile lımenı gölü ~dald bir ..ııa- c ~ o.t.nlf mf1letlerin bu )'Or: Son sQnlerde Mkizlncl ordunun ba-
=~•ngıcta "enit bir taarruz )'81>" :::e~~~k.;: reketi tberine ~ar cephedeki İtal-

r •• Volkhof euyunu seçerek bir delfpnes Wr ftlllf o1maftur l!lalkevtmıs pnlan priye çekmişler ve yerlerine = ~~uılardır. Sov,etler hu bunun &-neklerlnl vwmetJ~ bizlere m ~1· ikame etmişlerdir. 
1 

. ~mukabil taarruzlarda bu- ıa,dah ~ ~-• De- v--a ~ bir talyan askeri Britanya 
~ w zaman aman 'ba hare- mittir. kunetleriyle temasta detilclir. Bu ted-
btl ~. ......... ....... manen... Wr mu- birin, Wr ~k İtalyanlann IOll çarpışmıı-
tım. llltl emup •rr'rdnde V.W.. llltte ..,.. lılr aJ111a ~ larda esir dUpıwdnclen dolayı aluıdala 
~ A1r t:' 1 ••• ,, ......... ..... ~ • .,. .. Wrfe)dLletan.. .....,_" 
...... w ..................................... .,.. tDll1k ~ 

c-......... 1 .. ) ................. ) ~ 



SAHIFE2 YENi ASIR 26 'l'EMMVZ P A Z A R ıf16ı 

- -Ticaı et Vekili dün şehrinıizegeldi 
~~~~~~~~~~~·----~--~~~~~ ş 
(Haştarab 1 inci Sahifede) Nemli. doktor Behçt Uzla temas etmek llli~il1 

Vekil oradaki tetkiklerini bitirdikten üzere Bandırma eksprcalyle şehrimb.e "••••••••••••mı:mııç::::m•liiiil••••••••••••mmlıiiiİiİİİlilııiİiıiılİmmmiılim•imllllı,ı 
LBRK Hüküm etin 

Aldığı 
Kararlar 

aoara saat 1 7 de Balık.esirden ayrılmış : ~elmi§~~r. Bu seyah.a!in sebebi iaşe ve , 
ve refakatindeki zevatla birlikte bir çolt f~t m~rakabe teşkılatının. laivı d~~ayı
ıehlılerimizin üzerinden uçarak ve ha- sıyl~ ticaret o?alarına verılecek muhim 
aat Taziyetini tetkik ederek şehrimize vazıferlerle alakalıdır. 
saat 18 de muvasalat eylemiştir. TiCARET ODALARI 

l.mirin çok sevdiği ve şehrimizdeki HEYETLERi GELtYOR 
eserleriyle tzmirin ebedi minnettarlığını Yine haber aldığımıza göre fevkala-
kazandığı doktor Behçet Uzun ticaret de kazanç vergisi layihası etrafında ve
•ekiletinde bet on gün içinde aldıit re- kille tema. etmek üzere Ankaraya gide
alist kararlar kenditine karşı beslenen cek olan ve elyevm fstanbulda bulunan 
umami muhabbeti bir kat daha arttır- Ankara, 1zmir ve İstanbul ticaret oda
mı;ıbr. Behçet Uzun bindiği tayyue iz- ları mümessillerinden mürekkep heyet 
mir afuklarmda dolaşırken kendisini pazartesi günü şehrimize gelecekler ve 
bek.liyen İzmirliler sevinç ve heyecan salı günü temaslarını burada yapacak
içinde tayyareyi takipten nefeslerini lardır .. 
mea edememişlerdir. YENi ASIR - Şehrimizi teşrif eden 

GAZJEMIR MEYDANINDA kıymetli ve dinamik devlet adamını sev 
Tayyare tam saat 1 8 de Gaziemir mey- gi ile sellmlar. 

* danına inmiş, doktor Behçet Uz burada 
vali, komutanlar, şehrimizdeki mebus
lar, belediye ve parti reiııleri, ticaret ve
kaleti teıkilatına dahil müdürler, şefler 
belediye daimi encümen azası, tacirler, 
bir çok ıahsi dostları ve gazeteciler ta
rafından hararetle karşılanmı;ı ve askeri 
bir kıta tarafından selamlanrnıştJr. 

Behçet Uzun etrafı çok samimi dost
lan &arafından çevrilmiş ve kencliai az 
umanda elde ettiği muvaffakıyetlerden 
dolayı hararetle tebrik edilmiştir. Vekil 
karşılayıcıların ellerini sıkarak meydana 
kadar gelmek zahmetinin gösterilmesine 
teıekkür etmiştir. 

MOJDELER 
Söz derhal hükümetin aldığı son ka

rarların umumi efkarda eyandırdığı ala
kaya ve memnuniyete intikal eylemif. 
vekile İzmir civarında serbest olarak 25 
kuraşa buğday aabldığı müjdeai veril
mittir. 

Behçet Uz bu müjdeye müjde ile mu
kahele etmif, .dün aabah Konya valisin
dea aldığı IOn bir naherde o bölgede 
kara boraa faaliyetinin aona erdiğini 
öğrenmekle memnun kaldıiuu bildirmit
tir. Vekil alınmıı yeni kararlann aki8-
leri etrahnda aalihlyetli zevattan bazı 
izahat almlf, kooperatikler birliği umum 
müdürüB. Muhip ÖZyeğitten de koope
ratif itleri etrafında bazı mal\lmat iste
miştir. 

VEKlUN BEYANATI 
Vekil bu arada gazetecilerin seyahati 

etrafuıdalci sualine de ıu cevabı ver~ 
tir: 

.Seyahatimiz çok iyi geçmi1tir. Şim
diye kadar gördüklerimizden çok mcm
nunm.. işlerimizi yoluna koymak için el
dea gelen gayreti sarfediyoruz ve edece 
ğiz. Halkımızdan da büyiik yardımlar 
göreceğimize itimadımız vardır. lzmir
de Gç gün kalacawım. Bol 'bol görüıü
rilz. Yarın (bugün) öğleye kadar top
rak ofiste çalııacağım. Depolann, fab
rikaların vaziyetlerini tetkik edeceğim. 
öğleden sonra Manisaya gidecek, ora
da da bazı tetkiklerde bulunduktan son 
ra akp.ma lzmire döneceğim. Çarıam
ba günü Aydın ve Denizli havaliainl 
1rördükten aonra Ankaraya döneceğim.> 

Doktor Behçet Uz karplayıcılann yi
ne ellerini sıkarak vedala,mış, vali 
Sabri Öneyle birlikte otomobile binerek 
Göztepedeki evlerine gitmiılerdir. Ge
ceyi ailesiyle birlikte Şehir gazinosunda 
geçinnişlerdir. 

* lZMIRtN EKMEK MESELESi 
Haber aldığımıza göre ticaret vekili

miz bmirde bulunduğu müddetçe bat
ta f zmirin ekmek mselesi olmak üzere 
bütün iaıe iıleri ve ltlcirlerin durumiyle 
alakalı bütün meseleler üzerinde genİ.f 
tetkikler yapacaklardır. Vekilin tetkik
lerini lcolaylaıbrmak üzere dün tchrmüz 
deki ithalat ve ihracat birlikleri idare 
heyetleri ayn ayn toplanblar yaparak 
işlerin tanzimiyle alakalı mevzular üze
rinde görüımder yapml§lar ve vekile 
arzedilmelı: üzer bazı esaslan tesbit ey
lemi~lerdir. 

IST AN BUL TICARET ODASI 
REiSi ŞEHRMIZDE 
l.tanbul ticaret odası relai B. Mitbat 

BALIKE.StRDEKt TETKlKLER 
Balıkesir, 25 (AA) - Ticaret veki

li Dr. Behçet Uz bugün (dün) saat 1 O 
da beraberindeki zevatla birlikte tayya
re ile buraya gelmi~lerdir. Hava meyda
nında vali, şehrimizde bulunan mebus
lar komutan, parti ve belediye reislerile 
bir kıta asker tarafından karftlanmıtlar
dır. 

KAYMAKAMLARLA 
GöROŞME.l..ER 
Ticaret vekili otomobille doğruca vi

layet makamına gitmiı. komutanlık, par 
Ü ve belediyeyi ziyaretten sonra vila
yettoe kaymakamlarla bir görüıme yap
mış ve hükümetin ıon kararları üzerin
de alınan tedbirler etrafında izahat al-
mıştır. 

MOST AHSlLLERLE 
GöROŞME 
Balıkesir vilayetinde hububat alımı 

ve çiftçinin borçlantmlmasiyle mahsu
lün tesbiti işinin süratle yapılması dola
yıaiyle Dr Behçet Uz memnuniyet izhar 
ve teıeklcür etmiıtir. Bundan sonra top
rak mahsulleri ofiai alım yerine gelen 
vekil mahsul teslim eden müstahsillerle 
glSriitmüı, alım vaziyetini tetkik ederek 
gereken direktifleri vermiştir. 

BALIKESIRLll..ERlN SE.VGl 
VE ŞOKRANLARI 
Öğleyin Atatürk park gazinosunda 

belediye tarafından vekil şerefine bir 1 
ziyafet verilmiştir. .Ziyıtfette belediye 
reisi hükümetin tedbirlerinden dolayı 
halkın büyük memnuniyetini an
latmış, köylü ve tacirlerle halkın minnet
tarlığını ifade ettikten sonra Balıkesirli
lerin Milli Şefe bağlılık, sevgi ve şükran 
duygularının arzını rica etmi~tir. 

BALIKE.SIRULERE 1 IIT AP 
Dr. Behçet Uz şu cevabı vermi~tir: 
- Muhterem Balıkesirliler, zengin 

varlığiyle daima bu rejimin hararetli 
taraftan olan Balıkesirlileri · kıymetli 
şehrinizde selamlamakla bahtiyarım. Ba
lıkesirin inkılap ve ıhtilal hayatımızdaki 
mühim rolünü hatırlamamak mümkün 
değildir. Balıkesir bütün milletin sevdi
gi, hayatiyetine inandığı bir şehirdir.Hü
kümetin yeni kararlan etrafındaki teza
hürlerinize ve samimt alakanıza teşek
kür ederim. Daima neşeli Balıkesirlile
rin yüzlerinde okuduğum gibi bunu be
lediye reisi arkadaşımın sözlerinden de 
anlıyorum. 

Hükümetimizi.n emeli iyi, nafi hiz· 
met edebilmektir. Son kararların her 
yerde olduğu gibi Balıkesirlileri de mem 
nun ettiğini görmek bizi sevindirdi ve 
ümitlendirdi, çok sevdiğimiz ve üzerine 
titrediğimiz Milli Şef için içten duya
rak bildirdiğiniz sevgi ve minnettarlık 
hislerini kendilerine arzetmeği tatlı ve 
ıerefl.i bir vazife bileceğim. Tem.İz duy
~anruza teıe.kkür eder, bu vesile ile de 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamla-
rım. 

SON TETKiKLER 
Bundan sonra vekil halkevinde müs

tahsil, tüccar ve diğer ilgililerle bir gö
rÜfme yapmıı ve köy harmanlarının va
ziyetini de mahallinde tetkik ettikten 
sonra saat 1 7 de tayyare ile lzmire ha
reket etmiıtir. 
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Kızıl_ Bakire 

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

Ser Rider Haygarddan naldeden: F.Ş. Benlioğlıı 
--ıo •·· 

Andre Arnold sen henüz genç ve kMi Kalktım; o ane kadar bütün vücu-
derecede kavisin; gel :!lerii Mor:g miti- dum berbat bir halde, kemiklerim hep 
handan geçirsin, bundan sonrada iki kırı~ gibi idi; fakat birdenbire vücu
yoldan birisini sen kendin seçeceksin! > duma yeniden kuvvet da~ıldığını his-

Morg bunları bana söyledikten sonra settim. 
elini uzattı ve siyah kapılan gösterdi Morg : - Ey insan! dedi, Morgu gör-
Başka bir şey yapamıyacağım için mek ve yaşamak istedin; Morg ile gü

litreyerek kapılara doğru ilerledim. O reşmek hwesine kapıldın ve cihana tek~ 
da mermer klirsliden kalktı ve ellerini, rar dönmek istiyorsun! .. 
güreş~k bir pehlivan gibi uzattı. Ak- Morga biraz baktım ve cevap verdim: 
hmdan yıldırım gibi bir şey geçti ve c - Ey hazreti Morg, yahut c allabın 
kendisi ile gUreşmek lüzumunu hisset- kapısı >! Hiç bir şey düşünmedim ve ~ 
tim, Uzerine doğru koştum. Fakat esrar- temedim. Bununla beraber seninle gü
engiz bir kuvvet beni sarstı; ben bir rcşte mağlup düştüm, bu da muhakkak
.sarhoş gibi sallanarak olduğum yere tırl Bir galip gibi beni öldürmek elinde 
düştüm. ve hakkındır! Bununla beraber beni öl-

Esrarengiz mahluk. korkunç bir sesle dürmedin, sana teşekkür ederim! 
bana : - Seni, henüz vakit ve saatın gel.me-

- Kalk, dedi, senin bana h.iç bir za- miş olduğu için öldürmedim. Merak et
rarı.a dokunamaz. Sen burada en Aciz me, vaktin geldiği zaman, seni de bırak
bır mahluktan başka bir şey değilsin!.. mıyacağım, nasıl ki hiç bir kimseyi hı--

Vali ,,· 'eremle Satışların serbest bırakılması 

m~cadele"kam- p· d •• ··ı 
pnı v.ördü ıyasa a goru en 

• ~-~-.... -~~~ 
(Baştarah l inci Sahifede) vazı-

Cemiyete:ıdengelen ıyet memnunluk 
her yardımı yapacağını -----

• 
verıyoı: 

Asıl buğday anhan olan iç Anadolı> 
da hasat devam eylemektedir. Harman
lar tamamen kald&rılllllf değildir. Alı
nan mahsulUr. tamim ıatqı yapılacak 
bö}aelcre nakli için Wi nlrit eJde edile
menıiştir. Nakil ve stok şilerinin yoluna 
konwması için en az bir aylık bir müd
dete ihtiyaç vardır. Bu hususta istical 
göstermemek, bir az sabırlı olmak lU&m
dır. 

vadetti 1 Kcqar peyniri fiyatı art acafı • Bol mifıdarda pi· 
Vali B. Sabri Öney, evvelki akşam 

verem mücadele cemiyetinin, Yamanlar 
dağındaki kampına gitmiş, orada bulu
nanlar tarafından karşlıanmıstır. Valiye 
cemiyet reisi Dr. Ali Halim Bayer refa
kat etmekte idL Vali, kampta bulunan
larla görüşmüş, kamp müdürü Bn. Cev
riye Uyumdan kampın idare işleri, muh
telif ihtiyaçları hakkındl\ malumat al
ını,, geç vakit !zmire dönmüştür. 

Vali cemiyete her işinde elden gelen 
yardımı yapacağı vadında bulunmuştur. 

---- ----
Belediye ei~inin 
Tetkikleri-
Be1ediye reisi B. Reşa~ Leblebicioğlu 

dün öğleden sonra Kültürparkta ve fn
nö parkında tetkikler yapmıştır. Fırın
larda yaptığı tetkiklerde ekmeklerin 
imal iıleri üzerinde durmu~tur. 

---..-...ta..-...---
Buca fıampı açılıyor •• 
Kızılay gençlik teşkilatı adına Buca

da kurulacak kampın hazırlıkları tamam 
lanmıştır, kamp yeri ittihaz edilen bah
çede tam 75 çadır kurulmuştur. Her ça
dıra ikitcr karyola konmu~. yatak, yas
tık ve battaniyeler de hazırlanmı,tır. 
Kamp müdürlüğü, civar vilayetlerle lz
mirden ayrılan 1 5 O çocuğu bugün ve 
yann kampa yerleştirecek ve kamp açı
lacaktır. • 

---- ----
KÖMtlRBOL 

Şap vapuriyle Zonguldaktan şehri
mize 1800 ton Zeroadiz maden kömürü 
getirilmiştir. 

Ağustosun ilk haftası içinde de· Do
ğan vapuriyle mühim miktarda maden 
kömiirü getirilmesi beklenmektedir. 

Kömür satı;ı ve tevzi müessesesi lz
mir şubesi müdürlüğü, bu kömürleri 
peyderpey ihtiyaç sahiplerine vermek
tedir. 

Halen şehrimizde kömür buhranı di
ye bir mevzu yoktur. 

----,-- ----
ZABITADA 

BİRGE et 
Bacağı kesildL 
Dün sabah Denizli treni, Kayas - Tor

balı arasında bir kazaya sebebiyet ver
mi;ı. l lüAeyin Mehmet adında 18 ya~ın
da bir gencin bir bacağını kesmiştir. Za
vallı genç trene alınmış, T orbnlı istasyo
nunda Nazilliden gelen trene verilerek 
lzmire getirilmi,. memleket hastanesin
de tedavi altına alınmıştır. Kaza hakkın
da Torbalı adliyesince tahkikat yapılma
ğa başlanmıştır. Bir yolcunun bize an
lattığına P.Öre her iki trende de doktor 
bulunmadığı için kazazedeye en kücük 
bir tedavi bile tatbik edilememis ve ke
sik bacağı da sedye ile Nazilli terenine 
naklolunan genç fazla kan kaybetmiştir. 

Bir $olör Vuruldu •• 
Karantinada 188 inci sokakta 29 sa

yılı evde Hasan Durmuşlar adında biri 
119 numamlı taksi şoförü Mustafa oğ
lu Mahmut Demireli kama ile yarala
mış ve yakalanmı,tır. 

B YA LAMADA A 
Kemerde Kan çeşme mevkiinde b ir 

yaralama hadise5İ olmuş, Nikola kansı 
D espina ve kızı 1 7 ya§ında İspirula Al
sancakta 16 ya;ıında Sabriye öviş tara
fından bıçakla yaralanmışlardır. Sabriye 
tutulmuş, yaralılar da hastaneye kaldı
rılmıştır. 

rakmı.ş değilim. Şimdi biraz yanımda 
kal; bana, kalbimin iç.ine dikkatle bak. 
Şu suyun yüzli sana çok şeyler göstere-
cektir. Ben bir an için c zaman > ı dur
duracağım. Fakat çok dikkat et, bana 
değme sakın! 

Morg, ellerini gnrip bir şekilde salla
dı; binlerce beyaz ve siyah güvercinler
den bir tanesi bile meydanda kalmadı. 
Bundan sonra, bana durgun suyun yü
zlinü gösterdi; baktım: Suyun bir ayna
ya benziyen yüzünde canlı bir sahne 
peyda oldu, ki bunun içinde Hügo, sen 
ve ben de vardık. Evet, Hügo, sen de ay
naya benziyen su sathında vardın! > 

thtiyar keşiş bir an için, hatıralannı 
toplamak ister gibi sustu. 

Hügo merak. fakat saygı ~ : 
- Per (Baba) Arnold, suyun yüzün

de daha ncler gördün; diye sordu. 
- Hugo, bizi şu anda gören ve duyan 

Allah namına yemin ederim, hilafım 
yoktur; Blaishurgun civarı karlarla ör
tülmüş, karlar ileriden akseden yangın 
alevleri ile kızıl bir renk almış idi. 
Suyun yüzünde gönlüğüm manzara bu 
idi, işte! Bu harika sade gözlerime ait 
değildi, buzların soğugu ve Alevlerin 
hararetini duyuyor ve duman ile boğu
lacak hale geliyordum. Bizim bilyük ki
lise, ve civarındaki ulu ağaçlar bugünkU 
haliyle suyun içinde görünüyordu. O sı
rada, benden yüz elli adını kadar uzak
tan, sazlıklar arasından bir tavşan fırla-

rinç getirilmesine teşebbüs edildi 
Ticaret vekaletinin bütün gıda mad

delerinin satı;ıını serbeat bırakması üze
rine piyasada görülen vaziyet memnu
niyet verici mahiyettedir. 

PEYNiR F1YA TLARI 
Peynirciler dün aralarında bir top

lantı yaparak peynir fiyatlarını bir kerre 
daha tetkik etmişler ve kendilerince fi
yatı arttırılması lnı:ım gelen peynirlerin 
cins ve kalitelerini tesbit etmişlerdir. 

Kaşar peynirinden baıka peynirlerin 
fiyatları artmıyacağı söylenmektedir. 

tASE VE FIY AT MORAKABE 
TESKIU\ Ti KALKTI 
Dün ticaret vekaletinden vilayete ge

len emirde iaşe ve fiyat mürakabe teşki
latının ilga ~ildiği ve memurlann Ağus 
tosun birine kadar çalışarak evrakı ve 
demir baş eşyJwı belediyeye devretme
leri lüzumu bildirilmiştir. Belediye teş-

Yeni pamuk 2iyatları •• 
Ticaret vekaletinin yeni mahsul pa

muk fiyatlarını tesbit ve ilan etmesi bek
lenmektedir. 

öğrendiğimize göre, fiat tesbitinde 
istihsal masraflarının artış nisbetinde 
bir yükselme esas kabul edilecektir. ----·----
HALKEVİNDE 
İKMAL KURSLARI 
lzmir Halkevinde orta okullarda bü

tünlemeye kalan talebeye maluus olmak 
üzere Fransızca, Almanca kursları; lise
lerde bütünlemeye kalan talebeye mah
sus olmak üzere Almanca, Fransızca, 
lngiliı:ce kursları; Yine liselerde bütünle
meye kalan talebeye mahsus olmak üze
re matematik, fizik, kimya kursları· açı
lacaktır. 

Taliplerin bütün vesikaları ve birer 
adet fotoğrafla halkevine müracaatları 
lüzumu bildirilmektedir. 

~--..-...ta----~~-

Dün aJı curaJıl tenasil-

İzmir halkevinde temsil kolu tarafın
dan dün akşam ikinci defa olarak Him
metin oğlu piyesi muvaffakıyetle temsil 
edilmiştir. Gençler davetlilerin takdiri
ni kazanmı\2 ve sürekli alkı~lara mazhar 
olmu;ılardır. 

Tütün ifıraıniyelerl 
11eriliyor .. 

IZMİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN: 

1 - Harp malO.lleriyle şehit yetim
lerinin 942 tütün ikramiye tevz:atı
na 3 ağustos 942 pazartesi günü baş· 
!anacak, dört ay tevziata devam edi
lecektir. Bu müddet zarfında gelmi
yenler ikramiye alamıyacaklardır .. 
Alakadarların ikinci, üçilncü, dör
düncü maddelerde yazılı günlerde 
şubeye gelmeleri kendi işlerinin se
lfüneti iktizasındandır. 
2 - Harp malulleri subaylar resmi 

senet ve raporlariyle pazartesi gün
leri şubeye geleceklerdir. 
3 - Harp maltılü erler resmi senet 

ve raporlariyle salı ve çarşamba 
günleri şu}:>eyc geleceklerdir. 

4 - Şehit yetimleri çarşamba ve 
cuma günleri ikramiye cüzdanlariyle 
şubeye geleceklerdir. 
Bu günler haricinde gelenlerin 

muameleleri yapılamıyacağı ilan olu-
nur.. 1- 2 

dı, arkasından da bir Tilki! Bunu daha 
dün görmüş gibi hatırlıyorum. Bir az 
sonra, Tavşan kendisini Tilkinin taki
binden kurtardı. Bir gün gelir de bu 
sahneyi sen de görürsün, sana şimdi 
.söylediklerimi unutma!. 

- Bir Tavşan ve bir de Tilki, fakat, 
Per (Baba) Anıold, sana bir sürü Tav
şan ve Tilkiyi her zaman gösterebilirim. 
Başka bir şey gördün mü? 

- Evet! Tepenin yanında taze kazıl
mış bir mezar gördüm. Dik te bir elinde 
ok, diğerinde yay olduğu halde bekli
yordu. Onun yanı başında da Kızıl Ba-
kire, Eva Kilavering vardı! Eva bir sa
na, bir de mezara bakıyorou. Az beride 
de mezarı altında cübbesini giymekte 
olan bir keşiş göze çarpıyordu. Bu ke-
şiş te ben idim! Nihayet seni gördüm. 
Hugo, seni! Çok gfu;el çok kavi idin Hu
go! Senin gibi genç, senin kadar kuv. 
vetli olan bir şövalye ile düelloya hazır 
bir halde idin, ben bu şövalyeyi ne da
ha evvel w ne de bu harikalardan sonra 
hiç bir yerde görmüş değilim; o, bana 
biliibütün yabancıdır. Bu adam yeni ka
zılmış mezarla büyük bir alfilta gösteri
yordu. Ve en sonda da yakınındaki kü
çük tepe üzerinde Morgu sırtında siyah 
harmani ve elleri göğsil üzerinde çap
rast olduğu halde, korkunç gözleriyle 
sahneye bakıyor gördüm. 

-BİTMEDİ-

kilatına bu işleri idare için nasıl bir kad
ro ilave edileceği henüz bilinmemekte
dir. 

FtY AT MORAKABESt 
Şimdi fiyatların mürakabesi vazifesi 

belediyelere bırakılmış bulunmakta
dır. Bundan böyle satışa arzedilen bü
tün maddelerin kontrolü bel~iyelerce 
yapılacak ve sebepsiz yere fiyat yükselt
me hareketleri milli: korunma kanunu 
hükümlerince takip edilecektir. 

PtY ASADA IHTtY AÇLAR 

Piyasada pirinç yoktur. istihsal mınta
kalarından bol miktarda pirinç getiril
mesine tC§ebbüs edilmiştir. 

Evvelce el konulmuş ve şimdi bu el 
koyma kaldırılmış olan maddelerin de 
piyasada mevcudu henüz görülmemiı
tir. 

Anason alınıyor .. 
inhisarlar baş müdürlüğü, bazı kaza

larda anason mübayaaııına devam et
mektedir. Fiyatlar bir kaç gün evvelki
ne nazaran bir miktar yükselmittir. Çe,
me ve Alaçatı anatt0nları 100, Urla ve 
Karaburun anaıonları 90 kuru1tan alın
maktadır. 

~-~~ta~~-~ 

YARIN HaLKEVINDE FOTOG· 
RAF SERGiSi AÇILıY JR 

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

Universitesi, ilk, orta okul ve liselerle 
kız ve erkek kollejleri ve teknik okulla
rı hakkında çok güzel fikirler vermek
tedir. 

Sergide Londra Halk.evine ait bir kö
se ele ha1.ırlanmıc;tır. 
• 27 temmuz pazartesi günü açılacak 
olan sergi altı ağustosa kadar devam 
edecek ve her gün saat ondan on ikiye 
ve on yediden yirmi buçuğa kadar ziya
retçilere açık bulunacaktır .• 
-~~~-ta----~ 

Çuku..-ovadan 
hububatın nak

li başlıyor 
---*---

Onümüzdefıl me11simde 
Çufıuro11ada her yer 

efıilecefı •• 
Adana, 25 (Hususi) - Hükümeti.n 

hububat hakkındaki kararının iyi akis· 
1eri Çukurovada h~la devam etmekte
dir. Vnli 15 ağustosta hububatın naklbi 
temin edecek nakl!ye vasıtalarının işe 
başlıyacağım müjdelemiştir. 
Vali, yeni alın1 faaliyetini tanzim ve kş 

vik için çiftçiler arasında çalışmaktadır. 
Önümüzdeki mevsimde Çukurovada bir 
karış yer bile ekilmemiş bırakılınıyz.
caktır. 

l~~fE7E"xililR'"~8 
8 Refikamın çok müşkülatla çocuk ~ 
H dünyaya getirmesinde büyük bir ha- 8 
~ zakat ve dirayetini bizzat müşahade R S eylediğimiz ebe Bn. Hayriye Atre- ~ 
u ilce borçlu bulunduğumuz minnet ve § 
'1 şükran duyguarımızın kendisine ') 
§ alenen iblağını gazetemizden bütün § 

ailemiz namına rica ederiz. S 

I
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öğretmenlerinden 
Muzaffer Dilden 

XI ı:ıı:ı ı:ı C ı:ıı:ıı:ıı:r.cer.cc:e.--..ceı"'.AC:I"'~· 

Hükümetin iklncl lsabelli kararı el 
konulmasına karar verilmiı ia,e madde
leri üzerindeki tedbirleTin kaldınlmas1-
dır. H91)iıniz iyi biliyorus ki her hangi 
madde üzerine devlet el koyma karan 
vennit ise o madde piyasadan yok ol
muştur. 

Gerçe hükümet muayyen fiyatla aatlf 
yaptınnalc, ve halka küçük miktarlarda 
tevzi etmek için genİf bir tefkilat kur
mak yolunda hayli gayretler aarfeyle
m.İf ise de müabet bir netice iatihaaline 
muvaffak olamamlftv. Bilikia bu vazi
yetler üzücü, manevi cephemizi za1fJa
tıcı hadiselere sebebiyet vennİf, bu gibi 
maddelerin sat11mı tamamen kara bor
aalara intikal ettinniıtir. 

Yeni hiikümet çok cezri ve çok rea
list bir kararla timdi İafe maddelerinin 
aatqmı tamamen serhat bınkmakta 
arz ve talep kaidesinin hükmünü yap
masına imkan ve fırsat vermektedir. 
Bu karar da Türkiyenin her tarahnda 
büyük bir sevinçle kartlıanmıtbr. Hilkü
metin cesurane adımlan bararet1i alkıt
lar toplUIUfbr. Bazı kimaelerin kafala
rmda timdi yeni istifhamlar belirmekte
dir? Acaba daha mı iyi olac:almr 7 

Mukakkak ki çok daha iyi oı.c:.ktır. 
yalım fUl'UIJU hatırdan pkannamak 

lizımdır ki İafe maddelerinin fiyatlann
da devletin tayin ettiii miktarlara söre 
pahalılık ve fakat kara hona aabflanna 
göre de müthit bir ucuzluk miİfabede 
olunac:akbr. Küçük bir misal olarak pi
rinç meselesini ele aWmı. 

Hükümet pirinci albnlf kuruta sattır
mak iıtemekte idi. Fakat bakkalann hiç 
birinde bir kilo pirinç mevcut deiildi • 

Kara borsada yüz yinni kW"afA satın. 
yordu. 

Şimdi pirinç seksen veya doksan ku
ruta aab]acak ve herkes kaçakçı mevki
ine düımeden, korkmadan piyasadan 
ihtiyacını temin eyliyecektir. 

Bu misali diğer İaf4' maddelerine de 
ıumwlendirmek mümkündür. Hayatın 
tabii seyrine boyun eimek zarureti TU-

d~. • 
Kara borsa gibi mülevves yollardan 

ihtiyacımızı temine savaşmaktan ve vur
guncuların keselerini doldunnaktan ise 
bir az pahalı da olsa piyaaadan ihtiya
cımızı teminde vereceğiniz parayı müs
tahsilin cebine akıtmakta muhakkak ki 
faydamız vardır. 

Bunun aksini diif ünmek realiteye klll'
fl koymak olur. Şimdi bize diifen vazi
fe devletin aldığı kararlan muvaffak kıl
mak için hükümeUe İf birliği yapmaktır. 
Müstahsiller fırsat düıkünlüğü yapma
malı, müstehlikler geçirdiğimiz ukmtıh 
~erden telife düşerek iatifcilik yolu
na dökülmemelidirler. Dünya büyük bir 
badire içindedir. Harbin sonu ne zaman 
geleceği maJUnı değildir. 

Tehlikeler tamamen atlatıimanutbr. 
Y annımız için biç bir kimae teminat ..,.. 
recek mevkiide değildir. En biiyük te
minatunız nu11i birliğimiz hükümeUe 
klll"fılıklı itimada dayanan it birlijinıiz
dir. Günümüzü geçinneği deiil yarını 
dü§Ünmek zorundayız. 

Görüyoruz ki bükümetimiz kararlan
nı tamamen halk temayüllerine uygun 
bir ıekilde tecelli ettinnektedir. Hükü
met kararlannın halle arasında uyandır
dığı memnuniyet hududsuzdur. Halkı
mız radyolann başında dinlediği karar
lan bili ihtiyar alkq tufanlarma boi
maktadır. Bu tezahüratın fiili tecelliyab 
da hükümet kararlannı mnaff akıyete 
ulll§tırmak yolunda azami hüsnü niyet 
göstennek, ferağatk&r ve kanaatkar ol
makbr. Realitelere kıymet vennek
dir. 

HAKKIOCAKOtLV 

BUGUN 
Üç şaheser filim birden .• 

-1-

ŞEHVET KURBANI 
YARATANLAR: Ertuğrul Muh§in - Cahide - Ferdi Tayfur- Necla 

-Z-

Lorel Hardi Çifte Avcılar 
Türkçe Sözlü Komedi Şaheseri 

-3-

KAHRA~IAN SUBAY 
Garry COOPER - Andrea LEEDS 

SEANSLAR 
L. B. Çifte Şehvet Kahraman 
Avalar Kurbanı Subay 

H.15 - 19.45 15.45 - 2Ll5 1'1.45 
Cumartesi ve Paz::ır 12.15 TE B A Ş L A R... 

DİKKAT : Haftanın her gününde ilk seanslar ucuz BALK matinesidir 
SALON ZO K URUŞTUB... 



2' 'l'EMMUZ P A Z A R 

SOVYETLERE GORE 
(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

ra topu tahrip ve takriben dört tabur 
piyade imha etmiştir. 
Rostof bölgesinde sayıca üstün t~nk v: 

ınotörlü piyade kuvvetleriyle §lddelli 
muharebe devam ediyor. Bir kesimde 
düımıan Rus hatlarına girm~tir.. Göğüs 
göğüse çarpışmalardan sonra 2000 den 
fazla Alman öldürülmüş ve 18 tank tah
rip edilmiştir. 
Başka bir kesimde Almanlar bir mev

ziimizi a1mı"lar ve arazi kazanmışlardır. 
Kuvvetlerimiz bu mevzii son ere kadar 
müdafaa etmiştir. 

CEPHE GERİSİNDE 
Cephe gerisinde hareketlerde buluna"l 

Çeteler 350 Macar öldürmüşler ve tren
leri yoldan c;ıkararak daha yüzlerce Al
man öldürmüşler ve çok mikdarda harp 
malzemesi ele geçirm1şlcrdir. 

Moskova, 25 (Aı) - Bu sabah b~r 
hava fo!;kilimiz fena hava şartlarına ra'!
rnen Königsbergte askeri ve sınai hedef-
leri tekrar bombalamışlardır. Şehirde 1~ 
bilyilk yangın çıkarılmış ve beş şldedtlı 
infilak duyulmuştur. . . 

Moskova, 25 (A.A) - Bır sahıl ba
taryamız buz denizinde bir Alman nak
liye 'Yapurunu batırmıştır. Sahil batar-
Yamıza hücum eden dfüıman tayyarele
rinden ikisi düsilrülınü.ştilr. 

Londra, 25 (A.A) - Moskova radvo
IUnun bildirdiğine göre Voronejde Rus 
kıtalan hftlA te~ebbüsü ellerinde tutıı
Yorlar .. Bu bölgede geniş bir cephede 
Alrnanlan yıpratan şiddetli bir. mevdnn 
nıuharebesi cereyan etmektedır. Voro
neji.n şimal batısında ve cenup yakınla
rında Almanlar a~r kayıplara uğramış
lardır. Çok müstahkem Alman mevzil~ 
rine arka arka yapılııın hücumlar ve gö-
ğfuı Jl(Öğüse çarpışmalar devam etmekte-
dir. 

Londra, 25 (A.A) - Analistin ask~rf 
miltaılası : Almanlar Rostofu zapte!tik
lerini bildiriyorlar .. Belki de bu dogru: 
dur. Fakat unutulmamak llzım~ kı 
Almanlar Uç hafta evvel Voroneıi al
dıklarını snytemlşlerdl. Halbuki v oro
nej henfü; Ruslann P.lindedir. Don. Al
manlara yolu kapamağa devam ediyor. 
Bununla beraber kabul etmek lAzımdrr 
ki hava hAkhnfyetini ve zırhb kuvvet 
üsttınlni!ilntl elde tutan ordular için ~e
hirle.T geçilmez bir mlnl teşkil etmemı.-,
tir. Başka noktalarda cesaret kıncı ma
hiyette olan son inldşaflan telAfl etmek 
lçin Almanlann bazı mUhim muvaffakı
yetıere ihtiyacı vardır. 

-~~----~ .. ___,·~~~ 
HARP VAZ1YETINE ASKER 

GOZOYLE BAKIS 
(Reştanfı ı lnd Sahifede) 

teşebbüs burada Sovyetlerin elindedir. 
İlmen gölilnUn cenubunda Sovyetle

rin kış taarruzu esnasında kurdukl n 
Reniş girinti hlll RusJ.rm elindedir. Ri
jef bölgesinde Alman merkez ordusu 
grubu Viyazma ile Rijef arasında girin· 
ti yapan Ruslan çevirerek imhaya mu
vaffak olduğu halde bu taamızu Kale
nin istikametinde inkişaf ettirememiştir. 
8oT}'etlerin bu istikamette mühim ihti· 
yatlar topladıklan anla ılmaktadır. $im
dilik bu kesimde her iki taraf müdafaa-
dadırlar. 

Daha cenupta Viyazma bölgesinde ve 
Donun cenubundakl girintide de her iki 
ttll'afın bir hareketi kaydolunmamıştır. 

IH2 

ALMANLARA GORE 
(Baştarafı 1 bıd Sahifede) 

Rostofun doğusunda ve yakınlarında 
Don nehrini geçme muharebesi geni~ bir 
cephede başlamıştır. Sta ingradın batı
sında Do~ehrinin teşkil ettivi büyük 
kaviste ~etlerimiz Don nehrine yak
laşıyorlar. 

Voronejin şimal ve şimal batısında 
düşman büyük piyade ve tank teşkille
riyle cephemizi yarmağa teşeb.büs et
mektedir. Muharebe devam ed:yor. Kı
talarımızın sarsılmaz mukavemeti kar
ş_ısırida düşmanın bUyük gayretleri aka
mete uğramış, kendisine kanlı kayıpla'l" 
verdirilmiştir. Bu carpışmalnrda yüz Uç 
Ru" tankı tahrip edilmiştir. 

Berlin 25 (A.A) - D. N. B. ajanSl
nın verdlği bir habere göre Voronej~ şi: 
mal batısında düşmanın ehemmıyeUı 
kuvvetleri ma~lup edilmiş, ve 32 tanlı 
tahrip olunmuştur. •V• 

Berlin 25 (A.A) - Alman teblıgı : 
Volkh~f üzerinde ve Lenigrad önün

de düşmanın mahalli hücumları püc;
kürtülmüştür. 

Bcrlin, 25 (A.A) - D. N. B. Ajansı
nın öğrendiğine göre savaş ve av uçak-
lanndan mUrekkep kuvvetli te~kilfor 
24 temmuzda Rostofun doğu çevresinde 
büyük intizamsızlıkla geriye çekilen 
düşman kollarına hücumlarına . de;-'am 
etmişlerdir. Bu hi\cumlar neticesınde 
dümıan ağır kayıplara uğratılmıştır. 

Rostofun cenup doğusunda demiryol
ları ve trenler bombalanmış ve mitral
yöz ateşine tutulmuş ve ciddi hasarla~a 
uğratılmıştır. Müteaddit yerler?e ~emır 
yollarına tam isabetler kaydeclilmış ve 
Don nehrinin muhtelif geçitlerinde mü
nakale kes!lmi..c;tir. Rus tayyareleri yok 
edilmek tehlikesine maruz kalan kıtala
nnı korumak için havalanmışlarsa da 
Alman avcılan hemen bunlara hücum 
ederek bir kaçını dilşUrmUşlerdir. 

ROSTOFUN İŞGALİ TAFSİLATI 
Berlin. 25 (A.A) - Rostofun Alman 

ve Slovak kıtaları tarafından işgali hak
kında şu tafsilAt veriliyor: 

Rostof Rus harp sanayii içl.n mühim 
bir şehirdir, bu sebeple de üç tarafın
dan kuvvetli istihkamlarla emniyet çen
beriyle çevrilmiştir. 

YOK ETMELER 
Ruslar şiddetli muharebelerden sonra 

geriye sürülürken Taganrogdaki kuv
vetler de bu hareketlere sonradan işti
rak. etmiştir. Ricate mecbur edilen Rus
lar, şiddetli tayyare hilcumlariyle grup
lara aynlmış ve bunlar birer birer yok 
edilmiştir. Böylece nefes aldırmıyan bır 
takip sayes!nde düşmanın ehemmiyetli 
kısımlan Novo Sarkofta yok edilmiştir. 

Bununla beraber, 22 temmuzda A 1-
man kıtalan Rostof istihkfunlan öniinde 
o;iddetli bir muharebeden sonra cephevt 
Rostof yolu boyunca derinlii?ine yar-
mıştır. 22 temmuz akşamı nehrin ke-

SOKAK MUHAREBELERİ 
narlarına kadaP «elen Alman birl!kJert 
23 temmuzda şehrin içinde göğüs göğfüe 
ve ev ev şiddetli savaşlar yanmış, an
cak 24 temmuz gecesi şehri düşmandan 
temi1Jyebilmlştir. 

Bolseviklerin nehlr gemileri ve sallar 
ile şehrin cenup doğusuna geçmek te-
sebbfüıil de akim kalmış, bir çok gemi 
ve sal batınlmış ve yahut hasara uğra
tılmıştır. 

Budapeşte, 25 (A.A) - Macar genel 
kurmayının tebliği: 

Geçen hafta Macar kıtalan Voronejin 
cenubunda kendisine tahsis olunan Don 
nehrinin cenup kıyılannın müdRfaasını 
temin etmiştir. Kıtalanmız küçük düş
man kıtalarmın nehrin beri tarafına 
g~elerine mAni olmuştur. Macarlar 
civardaki ormanı işgal etmiş ve çeteler
den temizlemiştir. 

Orelde Almanlann Kursk yarması ta
hakkuk etmişse de Ruslann şiddetli mu
kabil taarruzlan neticesinde eimdi ikı 
taraf ta mOdafaaya geçm!s görUnmekte
dirleT. Buradan Munnaruka kadar 
1900 kilometre süren cephede. İlmen 
gölü şimalindeki ufak bir . de~~ik 
müstesna olmak üzere. hiç bır değişık-~~~~ 

lık olmamıştır Denilebilir. . ıA k R d ~ Almanlann büyük taarruz kuvvetlerinı 0 ara 8 VOSU 
cenup kısmında topladıklan görülmekte-
dir. Cephenin cenup kesiminde Kursk- BUGUNKU NESRIYAT 
tan Taganroga kadar olan saha tama-
men de~şik bir durum anetmektedir · ~~~~~::,.c;:::.<:>.c::::>o<::::><:::::..c:::::~-<:::>~<:-

Almanlar kara ve hava kuvvetler1!'1in 8.30 Program ve memleket saat ayarı. 
büyük iistOnlüi?U ile cenupta 600 kilo- 7.32 Müzik pl. 8.40 Ajans haberleri 8.55 
metrelik cephede Sovvetlere taamı.~ ~t- Müzik pl. 9.20 - 9.35 Evin saati 12.30 
tnişler ve gecen seneki taarruzda gorili- Program ve memleket saat ayan, 12.33 
tnemiş bir sUratle dört hafta içind~ 600 Mutlk : !eybek, oyun havalan ve tür
kilometre derinliğine nUfuz edebılmlş- kiler 12.45 Ajans haberleri 13.00 Müzik 
lerdır. Karışık şarkılar 13.30 - 14.30 Müzik : 

Burada durum şöyle hUlAsa olunablir. Radyo salon orkestrası 18.00 Program 
Voronejde nehrin dolttı kıyısına gec- ve memleket saat ayan, 18.03 MUzik 

rniş olan Alman kuvvetlerinin bUyUk Radyo dans orkestrası 18.40 Müzik: Fa
hir lcJsmı yine garp tarafına atılmış ise sıl heyeti. 19.30 Memleket saat ayarı ve 
de, bu kesimin tamamivle Almanlardan ajans haberleri 19.45 İstanbul at yarış
temlzlendiitt tahmin edilemiyor.. Daha lannın neticeleri 19.55 Müzik : Oda mu
~upta Don dirse~ Ruslardan ta~a- sikisi 20.15 Konuşma (Tutum ve bakım) 
:rtıen temizlenm'ş gibidir. Alman teblığl 20.30 Müzik : Şarkı ve türküler 21 ~O 
'Alman kuvvetlerinin Stalinm-adda. ~on Konuşma (Ziraat saati .. ) 21.10 TemsıL. 

ld kl b ldıri Kimgil ailesi 21.30 Mi.izik : Genç beste-
nehrine ~ok yaklasmıs o u an. 

1
• - kaArlarımızın geçidi.. 22.30 Memleket .sa

livor. Rostof tamamivle işgal edılmıstJr. 22 50 
Bu mUstahkem şehrln kayıbı olduk ... a at ayan ve ajans haberleri 22.45 - . 
tnUhimdir. ÇUnkü ileride Ruslara mU- Yannkl program ve kapanış. 

YENIASIR 

BUGUN 

3 YENi KOPYA TOR· 
ÇE FiLiM BiRDEN 

-1-

Salaheddioi Eyyubi ve Boz Aslan 
• Musiki - Sadettin Kaynak 

Okuyanlar : Münir Nurettin - Müzeyyen Senar ... 
-2-

Tarzan Maymun Adam 
Jobny Weissemüllcr - Mooren O'ssulevan ... 

-3-

M AZ UR K A 
Pota Negri 

SEANSLAR: Her gün 12.30 ve 6.15 te ... 
Cumartesi ve Pa1.ar 9.15 te B A Ş L A R. .. 

i ı, AN 
BAKLİYAT HAKKIHDA 

• 

lzmlr 11Uciyetl Piat ndiPalıabe Jıomlsyonundan : 
l - Evvelce toptan ve perakende azami fiyatları tesbit ve 27/l/1942 tari

hinde ilan edilen faıulya, nohut ve mercimek fiyatlan, istihsal bölgelerinde ti
caret vekaleti tarafından 1942 - 194 3 mahsul mevsimi için yeniden fiat tesbiti 
üzerine, mer'iyetten kaldırılarak serbest bırakıhnıştır. 

2 - Yeniden tesbit edilecek· olan fiyatlar tetkik edilmekte olup aynca ilan 
edilecektir. 

3 - Kuru baklaya el konması hakkındaki 250 sayılı koordinasyon heyeti ka
rarının bu şene mahsulüne pmil olmadığının ncaret vekaletinden bildirildiil 
ilan olunur. 4299 ( 1932) 

MARKİIMİY E'I' iLAHl-
izmlP Milli KoPunma müddelamamlllt)fnden : 

Fazla fiatla ekmek sabnak suretiyle milli korunma kanununun hükümlerine 
aykırı hareket etmekten suçlu Karata, 302 ci sokak 23 sayılı evde oturur Sa
lamon oğlu lsak Binhaı hakkın<la yapılan duruflllası sonunda: Subutu cürmüne 
binaen milli korunma kanunun 31 /2, 59 /3 ve 63 ve T. C. K. nun 76 cı mad
delerine tevfikan 20 lira ağır pr.ra cezaaiyle mahkQmiyetine ve 14 ıUn müd
detle ticaretten menine ve keyfiyetin gazete ile ilanına dair verilen 5 / 7 /942 
tarih ve 243 sayılı hükmiin katileıtiği ilan olunur. 4323 ( 1939) 

lzmlP lnhlsarlap Baş MlldÜl'lüğllnden : 
Altındağ barut depomuzda mevcut barut emteuına ait muhtelif eb'atta 

1146 adet bot sandık açık artırma ile ııatılacaktrr. Tamamının muhammen be
del tutarı 373,35 muvakkat teminatı 28 liradır. Şartnam~ levaZUD tubemizde 
görülebilir. 

isteklilerin 30/7/942 tarihine müsadif peqcmbe gÜnÜ ııaat 15 te bq müdü-
riyetimizdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 2 6 26 4 331 ( 19 36) 

BARfJ'E J 
~------------ ---- -- - -- - ---

BAGCILARA 
Bayındll' Yddızya(I PalJPllıalaruıın sureti hu

IUIİyede hamJacbğı Yölıselı KesafetU PamaJı KAP· 
ÇJK KVl.V ile Bandınlan üzümler renk itibariyle diğerlerinden 
çok parlak •• tbtiln olmakla beraber bu üzümler btlyen seneler
ce fefıepJenmez tazelik ve taravetini muhafaza eder. 

Potasıan daha ucuza maı ollll' .. 
Fiyatı BayındıP Vagon teslind ON BUÇUK 

KUPlqtlll' .. 
Çuval ve sipariş bedeli ha\'ale gönderilditlncle her mikdarcla siparif 

derhnl kabul ve sevk olunur. 
(Beher çuval bedeli bir liradır, m ilşteri kendi çuvalını da gönderebilir .. ) 
Bayındır YILDIZYAli FABIUKALARI YAHYA KERİM ONART 

T. Kız~ay cemiyeti umumi Merkezinden: 
Harpte veya ııııaI altında bulunan memleketlerdeki yakınlan ve akrabalan

nın sağlık haberlerini öğrenmek isteyenler için Ankarada Kızılay umumi 
k.e~i~de, fstanbul~fa. yeni p~s~ahane caddesinde kızılay hanında kızılay mil:: 
sılligınde ve lzmır merkezımızde haber alma büroları kurulmuıtur. Alakalılar 
bu bürolara müracaatla haberleşme kağıtlannı doldurmaları ilAn olunur. 

24 26 26 4221 (1904) 
~--~------~----~-~-

1 z mı .. DeftePdarlığından : 
Mustafa Çiçeku.zman ile Aziz Çiçekuzmanın yeni ıubeye borlçanrna bedelin

den mevcut 352 lira borçlarının temini tahsili zımnında haczedilen Umurbe)' 
mahallesinin ıehitler sokağında kain 219 kütük 1406 ada 13 parsel sayıda mu
k.ayyet. 1. 00 yeni kapı numa~~l~. ve 1_760 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evle
n tahsılı emval kanunu hukumlerıne tevfikan 2 1 &Ün müddetle mihayedeye 
çıkarılmııtır. 

Taliplerin 11 /8/942 tarihinde saat 16 c:la vilayet idare heyetine müracaU-
lan ilan olunur. 22 24 26 28 4202 ( 1898) 

izmf P DefterdaPllO•ndan : 
Rctit. oğlu Ruıen, Zeynel.~ Leyla, Ruten oğullan Mustafa. Feyzullah, Fa

zıl, Retıt ve Ruten kızı Nafizenın Karııyaka tubeeiııe borçlanma bec:lelindea 
mevcut 192 lira borçlarının temini tahsili zımnında haczedilen Karııyab B 
hariye mahallesinin taıvir sokağında kl in 1 7 4 ada. 14 parsel sayıda mukayy: 
25 eski 20 yeni, numaralı ve 192 lira kıymeti mukayyedeli evleri tahsili em
val k~nun~ hükümlerine te":fi~an 21 gÜn 1!1üdc:l~t}e müzayedeye çakanlmıfbr. 

Talıplerın 11 /8/942 tarihınde aaat 16 da vılayet idare heyetine müracaa'" 
lan illn olunur. 22 24 26 28 4200 (1896) 

lzmlP DeftePdarlığından : . 
Emin Gürsay Fikriye Gürsay Gülnihal Güraay ve Ane Güraay yeni ,uı,e 

borçlanma bedelinden mevcut 1331 lira 33 kuruı borçlanıun temini taO:ll 
zımnında haczedilen umurbey mahallesinin ( 1494) piyade 90kağında kam 
14 39 ada 29 parselde mukayyet (9, 9/12, 9/13) kapı numaralı ve 800 lin 
kıymeti mukayedeli bir bap evleri tahsili emal kanunun hükümlerine tevfikaa 
21 gijn müddetle müzayedeye c;ıkanlmıttır. 

İzntlP DeftePdnPlı6.ından : Taliplerin 11 /8/942 tarihinde aaat 16 da viliyet idare heyetine milracaat-
Nazif kızı Fatma llhanın Ba~durak şubesine borçlanma bedelinden mevcut lan ilAn olunur. 22 24 26 26 420 J ( 1697) 

96 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan 3 ncü karata§ mahal-
lesinin Enveriye sokağında Hin 655 ada, 10 parsel sayıda mukayyet 53/55 .tzmfp. 'l'oPIJalı. APa~ yola esaslı IJIP 
numaratajlı ve 480 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hüküm- surette tamir edile"efıtiP .. 
lerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. " 

Taliplerin 1 7 /8/942 tarihinde 11aat t 6 da vilayet idare heyetine müracaat- İzntlP Vllciyetl Daimi Encümeninden : 
lanil&.nolunur. 26 26 30 1 4288 (1933) • .1-lzmir_-Torbalı-Ar~pçıyolunun 18+750-30+090 kilometre-
------------------------------ len arasındaki kısmın esaslı tamıri 24/7 /42 tarihinden itibaren 20 gün müdde._ 

!ZMtR BELED1~1NDEN: •!·- --- -·-···-·-·-·-·-·-·-"" le ve kapalı zarf usuliyle açık eksiltmeye konulmuıtuı. 
MuluUelled ,,...,.ıyof' 2 - Ketif bedeli 6.3928 lira .30 kuruştur. 
Kartal-. şişe ve cam fabrika mu· .3 - Muvakkat teminatı 4446 lira 4 2 kuruştur. 

hasebe işinde istihdam olunmak Uze. 4 - Keıif .evrakı lzmir turiıtik yollan mıntua müdürlüğünde görülebilir. 
re usul ve kavanine vakıf teCrübeli 5 - lıtekliler ihale tarihinden evvel Turistik yollan mıntaka müdürlüğün. 
bir muhasibe ihtiyaç vardır. den ehliyet vesikası alacaklardır. 

ARZU EDENLER : 6 - Ekailt_me 13/6/942 tarihinde perşembe günü 9aat 11 de yapılacakm. 

ı ~zmir Gaziler caddesi KURTULUŞ 7 - lstekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlaya akl --1. 

"'I b ik ·· 1 "h 1 ·· ·· 1 O k d kb c an zarr-~ ŞE ve CAM fa r asına muraca· arı ı a e gunu saat na a ar ma uz mukabilinde vilayet ·· . . · f1 1 1 .. . encumenı rıyase-
!!t!a";;., _ , _ , _ , _, _! ::! - · <1;,!~ tine ve zar ann aaat de açılaca&ı ilan olunur. 26 30 4262 (1937)' 

Kılıçrei.s mahallesinde 281 ncl sokak
ta 304 ile 319 sayılı sokaklar arasında 
65 metre boyda kanalizasyon yaptırılma
sı, yazı işleri mUdilrlUğUndeki keşif ve 
şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 549 
lira muvakkat teminatı 41 lira 18 kuruş
tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
İş bankasına yatırarak mak.buzlarlyle 
10/8/1942 dahil tarihinden itibaren 24/ 
8/1942 tarihine kadar haftanın pazarte
si, çarşamba ve cuma günleri saat 16 da 16 da encümene milracaatlan. 
encümene milracaatlan. 26 30 4 8 4329 (1941) 

PEYNİRLER HAKKINDA 
lzmlP vflciyetl Plat MüıeaJıalJe Jıonals:vonandan • 
28/5/1942 tarihinde ilan edilen toptan ve perüende pevni t ..._ to.• 

fi b . '-'l f" 1 ld v "h r azam aa,09 ili"' yabnın ıa ır ıu o ıat o ugu tevzı en ilan olunur. 4298 ( 1936) 
26 29 4 8 4330 (1940) -it * Belediye zabıta memurluklarından 

Belediye otobüs idaresi için 2000 adet münhal bulunanlanna müsabaka imti- lzmip DeftePdaPlıAıından •• 
.müsbet ve 1500 adet menfi olmak üzere hanı ile memur alınacaktır. ~ 
3500 adet akkümülatör pilagı satın alın- Orta mektep veya muadili derecede Muatafa kızı Ha ticenin borçlanma be delinden Ka11ıya1ta tuheai t 
ması, yazı işleri müdilrlüğündeki şart- tahsil görmüş ve askerliğini yapmış bu- 436 lira 12 kuruı borcunun temini tahsili zımnında haczedilmit olan nKa:;;vku 
namesi veçhile açık eksiltmeye konul- lunmak şarttır. c:la Donanmacı ~ahallesinin Galip bey sokağında k&.in 91 ac:la, 14 pan:1d: 
.rrnıştur. Muhammen 'bedeli 3325 lir, mu- Taliplerin tahsil ve askerlikten terhis mukayyet 1 eslu, 1 yeni numaralı ve 1 120 lira kıymeti mukayyec:leli evi tahsi
vakk.at teminatı 249 lira 40 kuruştur. vesikalarile birlikte imtihanın yapılaca- li emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çık.an1-
Taliplerln teminatı öğleden evvel tş ban- ğı 30 temmuz 1942 gilnil zabıta müdür- mııtır. 
kasma yatırarak makbuzlariyle ihale ta- lüğüne müracaatlan ilin olunur. Taliplerin 1 7 /6/942 tarihin<le saat 16 da vilayet idare heyetine mü~ 
rihi olan 10/8/1942 pazartesi günü saat 4297 (1930) ları ilan olunur. 26 28 30 l 4289 ( 1934) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ARAZİ SA'l'JŞJ 

'I'. C. ZIRAA'I' BAHKASI IZMIR ŞUBESİNDEN: 
Hesap No. Sahibi Köyü Mevkii Cinsi 

353 

353 

46 

40 

Bekir oğlu Hamza 

Ahmet oğlu Manav 
Hüseyin 
Mehmet oğlu Kara
manlı Hakkı 
Tireli Mustafa ol· 
lu Adll Kırbıyık 

-Seydiköy 
(Görece) 

Bornova 
Mersinli 
Karşıyaka 

Beş pınar 

Mersinli kuyu 

Sıralı 
(Soğukkuyu) 

Yaruklık 

Harap bağ 

Bahçe ve kule 

Bağ ve kule 

Mikdan 
Dönilm 

26 

6 

12 

Hududu 

Şa. Çay, Ga. Tan1dftm Şi. Boncuk oğlu 
Ligor ve Panga.1 Dlmitri Ce. lbrişimcl 
Yorgi 
Şa. Manifaturacı (Hafız) Mehmet, Ga. 
Manda çayı, Şi. Kürt Hasan, Ce. Tarik. 
Şa. Samiye, Ga. (Hafız) Abdullah, Şi. 
(Hacı) Mustafa, Ce. Tarik. 
Şa. Silleyınan, Ga, İbrahim, ŞL Tarlld
fim, Ce. Topal Mehmet 

Müşterek bir adet dolap (Dö.) 6 
!kuyusunu havi sebze (EVlek) 1 
bahçesi (Arşın) 230 

Tapu kuyudatına nazaran evsafı yukarıya çıkanlan gayri menkuller Bankamız alacağını ote?ninen Vilayet idare heye ti karariyle 21 gün müddetle açık artır
maya konulmuştur. Artırma 17/8/1~2 ~tesi günü saat 15 tc Konakta Vilfıyct idare h yeti huzurunda yapılacaktır. Artııımaya iştirak için sürülecek en 
yüksek peyin yüzde yedi buçuğu n~etınde depozito akçesini artırma tarihin den evvel B n1<amız vcznc-o:ine yatırarak makıbuz.unu idare heyetine ibraz et-
mek lhım.dır. Gayri menkullerin balı 1hazır evsafının Tapu siciline tevafuk etmemesinden dolayı ileride hiç bir hak ve mütalcbcde bulunulamıv ıından 
rrıüo:terilerin artuma tarihinden evve gayri menkulleri görmeleri ve fazla izı.hat e k il E ... ı.11z Zirai Kredi er servi ine m · tlan ı , ıl n 
olunur. 4333 (1935) 

hlrn bir köprU başı vazifesi görebilecek 
durum ve mevkidedir. 
Almanların dl:Srt h-ıltahk taarruz tA

bivesi, p;eçen seneki taarruz tAb!yelerin
den baska olmuştur. Almanlar bu defa 
btıtUn · cepheden taarruz etmemişler. 
Yalnız btr cepheye kuvvet vı~rak ha
:reket etmlc;lerdir. Bunun sebebi kuvvet 
8~ığı de~ldlr; düşmanın teşebbfüı nok
tasından istifade ederek yalnız bir nok
tada azamt UstUnlilk elde etmekten iba

IZMJR DE P 'I' ERDA R L 1 O J N DA il: 

l"ett:r. 

TALEBE ue ı'ALEBE 
VEl.ILERİNE-

Alsancakta ikinci Kordonda 2M 
numarada DEVRiM OKULUNDI\ 
l·te1111nuzda ~ılan iKMAL DEJIS~\
NELERt:NnE derslere devam edil· 
llaeldedir 

·Her sün kayıt mumelesi 
;rapdmaktadtt-

14 - 11 - 18. lt - ZZ - 24·Zl·18-30' 

Adı ve soyadı Mesleği, Sanab Ticaret Adresi Verginin Kazanç Buhran Milll M. 
Matrahı Vergisi 

L. K. L. K. L. K. L K. ----
Millt ve Yekfuı 

zam 
L. K. LK. 

Verginin 
senesi 

Verginin 
Nevi 

Tarh İhbarname No. İhbarnamenin nevı 

Yusuf Olkü Eskici Gaziler M. Kemer C. 234/2 36 7 24 1 45 1 81 10 50 940 Kazanç 202 49/49 ı inci ihbarname 
Mustafa Balıkçı Eskici İsa R. M. İkiçeşmelik 191 50 1 56 O 31 O 78 2 65 941 Kazanç 101 56/ 20 1 inci ihbarname 
Mustafa Balıkçı Eskici İsa R. M. İkiçeşmelik 191 50 3 73 O 75 1 86 6 34 941 Kazanç 101 16/38 1 inci ihbarname 
Mehmet Akçeli Demir Kunduracı Kemeraltı C. 278/32 30/15 4 50 O 90 2 25 7 65 941 Kazanç 345 11/21 1 inci ihbarname 
Hüseyin Kemet Eskici Kahramanlar Melez C. 13 12 2 40 O 48 1 20 4 08 941 Kazanç 17'1 40/28 1 inci ihbarname 
Ihsan Özgenler Bakakl fsmetpaşa Dündar R Hoca 478/7 40 10 46 2 09 2 61 15 16 940 Kazanç 29 49/35 1 inci ihbarname 
lbrahim ve Hasan Ulutanır Kunduracı Ali P. C. 60 18 3 60 9 00 30 60 9'2 Kazanç 245 15/12 1 inci ihbarname 
K8zım Kurar Eskici Gazinolar M. Kemer 94 30 6 1 20 3 10 20 942 Kazanç 366 36/44 1 inci ihbarname 
Pilimi Süzgün Kunduracı Kemeraltı C. 188/10 50/10 2 43 49 1 21 4 13 942 Kazanç 351 11/24 1 inci ihbarname 
Mustafa İşler Bakkal Kahramanlar Melez C. 24-108/1 36 1 87 37 O 93 3 17 942 Kazanç 6 39/10 1 inci ihbarname 
Ömer Kamalı Manav Gaziler C. Kemer G. Yurt .l\L 8 72 11 54 2 31 5 77 19 62 941 Kazanç 52/36 1 inci ihbarname 
R"k Hazan Terzi 1 inci iL Süleyman 30 9 1 80 4 50 15 30 941 Kazanç 466 56/27 1 inci ihbarname 
R&: Hazan Terzi 1 inci H. SUleyman 30 9 1 80 5 50 15 30 941 Kazanç 466 56/26 1 inci ihbarname 
R"k Hazan Terzi 1 inci H. Süleyman ~O 54 10 26 88 941 Kazanç 466 56/28 ı inci ihbarnam 

1~ahane şubesi mükelleflerinden olup yukanda isim ve unvanlariyle ticaretgAh adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıDar için tarholunan vergiler isimleri hizasında gösterilmişf ; 
Uk llefierin terki tıcJ'et edip halen nerede bulunduklan tesb!t edilemediğinden illn tarihini takip edeıı günden itibaren 30 gün içinde mezkar vergilere itiıaz haklan olduğu 3692 sayılı kır. u 

~ve ;O uncu maddeleri hükümlerine tevfikan teblii makamın• kaim olmak üzere ilin olunur. 432' (1931) anunun 
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Almanlar kış- ---·---H_AV_A •!.llCLARI • ·r4iiifş;,--ı;.;izfu1 UZAK OOGUOA 
' 

tan evvel ,,As
trakan" ı ala

mazlarsa? •• 

lngiliz- Al- teşekkürleri Japonlara 
man akınla
rı mahdut ••• 

Relslcltmh,,,.,,,,.,,z • h •• D iŞ 
mesaı yııdönumıereı yenı UCUffi· -----·-----

\rİCARETİMİZ 
münase11eııyıe yapı· M • t R 
lantefJf'lfıladenndl· lar yapıldı .. acarıs an ve omanya 
telıassls oldaltlf' .. ---*·---

MiSii' ordusu möJdm 
yalef'I lllzzat mı ndlda· 
faa edecefı? • Blndlstan
dalıl ,,,,,.,,,. .... ue çın.. 

-·-iKi TARAF TA AKCaK KO· 
Ankara, 25 (A.A) - Riyaseticüm- * p k l k • t • l 
h~=~;1}~!tindı:~~ü Lozan YENi G.NEDE YANGINLAR amU 3 ma IS ıyor ar 

ÇOK OLÇODE FAAL, YE. T 
GOSTERDI 

~;ı~S:~~=a! =se~~ ÇIKARILOI, 1 TAŞIT 
Malıablllnde petl'OI, Zlf'acd ınaldneleıel pepeceJı .. 

Son naıalılCll'CI ,,,,,,._ 
husust kun1llardan aldı.klan tebrik- BATl 0 1LOI 
lerden mütehassis olmuşlar ve teşek- 11 Ankara. 25 (Yeni Aaır) - Bir Ro-lda ticaret veıklletine baih amam m&ıo 

manya heyeti petrol mukabilinde pamuk dürlüklerle t.emaa halinde bulwımakt.
almak. bir Macar heyeti de ziraat maki- dır. Radyo gazetesine aöre hafta sonuada 

bir haftalık dOnya htdiselerine topluca 
göz atarsak umumi alAkanın Rusyanm 
cenup kesimlerindeki muharebeleri-. 
Mısm:laki askert dunun, Hindistan kon
gresi icra komitesinin verd!ti karar ve 
en son olarak Eden ile Kordel Hull ta
r.dlanndan aijylenen nutuklar üzerinde 

kUlerin!n iblağına Anadolu Ajansını -•-
Berlin, 25 (A.A) - Bir kaç Britanya memur etmişlerdir. Melburn, 25 (AA) - Avuatralyada--·-

tayyaresi dün öğleden sonra şimalt Ankara, 25 (A.A) _ Rlyaseticüm- ki müttefik kuvvetleri umum! .kararg1-
Fransa sahilinde bazı askert hedeflere bur umumt kAtipüiinden : hının tebliği : Müttefik bomba uçakları 

neleri Yerip pamuk almak için letanbul-

hUcuvı teşebbUsUnde bulunmuşlardır. Reisicümhur İsmet İnönü Montrö Yeni Ginede G~ dolaylarında devriye 
Bunlar Alınan uçak savarlannın ateşi mukavelesinin ve Hatayın ana yurda uçuş ve taarruzlarına devam ederek Yeni kararların Istan

buldaki tesirleri 
karşısında geriye dönmilşlerdir. Münfe- iltihakının yıldönümler:nde aldıkla- büyük yangınlar çıkarmışlardır. Japon-
rit bazı tayyareler bombalar atmışlar.:;a n tebriklerden memnun olmuşlar ve ların bir bava karşı koYD)a bataryası 
da ehemmiyetsiz hasarlara sebebiyet tam •--betle tahrip -..l:t-:..6:-. Bir ""'k teşekkUrlerinin iblAğına Anadolu UN& cu.u.u.u.;ıı.u- ..,... 
vermişlerdir. Bir kaç sivil yaralanmış- aiansını memur etmişlerdir. düşman vapurlan yüklerini boşaltmak toplandığım görUrUz. 

Şimdi bu mevzulan gözden geçirelim: 
tır. ________ .._ ____ _... lmkAnını bulamadığından harp gemile-

Berlin, 25 (A.A) - Askeri bir kay- rinin himayesinde geri dönmüşlerdir. Almanlar bir taraftan Stalingrada, di
ier taraftan da Kafkasyanın şiınaline 
doğru akma~a başlamışlardır. Moskova
da olduğu gibi Londrada da durumun 
kötUlüğü U.zerinde durulmakta, fakat 
netice hakkında iyimserlik gösterilmek

naktan bildirildiğine göre savaş tayya- ALMANLARIN IOOIASI JAPON HÜCUMU 
releri 24 temmuzda İngiltere kıyısı üze- Port Moresbide Japon tayyareleri ha- Belediye teftlf JıadPOsa " lılflye plıCll'llclı.. 
rinde taarruz! keşif uçuşları yapmışlar- ---*·--- va meydanına hücum etmişlerse de pek 
dır. İngilterenin doğu sahilinde askeri Anglosakson harici- hafif neticeler almışlardır. tnsan uyıb• 

İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Hüküme- kabe bürosunda da 8 kişi açıkta kal· 
tin gıda maddeleri satışının serbest bı- mıştır. 

hedefler bombalanmıştır. yoktur. rakılması hakkındaki kararı memnuni- Diğer taraftan mUrakabe ve fiyat tes
yetle karşılandı. Ticaret vekAletinin biti işlerinl tedvire tekrar memur edi· 
tebliği ile lağvedilen İstanbul iaşe teşki- len belediye teft:ş kadrosu heyeti 38 den 
JAtırun kadrosu 38 kişidir. Fiyat mUra- 96 ya çıkarılmıştır. 

tedir. 
Londra radyosunun sözcüsüne göre 

Alman gayretlerinin hedefi Astrakan ve 
Stalingradı almaktır. Bu sözcü •Şayet 
Almanlar kıştan evvel Astrakanı ele ge
çiremezlerse harbi kaybetmiş olurlar .. • 

----·- Y J d •• JAPONLAR ASKER ÇIKARIRKEN SOVYETLERE BiR HiTAP e nazır arı unyaya s:dney, 25 (A.A) - Çarşamba güniı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

C t d d • Gunaya asker çıkarılması esnasında ya-e D 0 e V 8 e 1Y0 r• pılan müttefik hava hücumunda Uç Ja-
Geçen on üç ay içinde Sovyet vatan 

severleri aklın alamıyacağı binlerce ı h 1 b k • pon akliye gemisinin batırıldığı sanılı-
8 f a ll 1... yor. Buraya asker çıkanlması zırhhlar, Bir mebusumuz vefat etti 

diyor. 
Almanların bu seneki taarruzlarının 

hakiki gayesi ne olduğu bilinmiyor. 
Yalnız radyo haberlerinden ve bazı 

9Özcülerln sözlerinden anlaşıldığına gö
te Alman gayesi Sovyetleri bu sene yık
mak ve Sovyet ordusunu A vrupanın 
dı!:lna atmaktır. 

İkinci cenhe meselesi de haftanın en 
nemli konulanndan birisi olmu,tur. 

fKtNct CEPHE tşİ 
Gerek mihver ve gerek Anglo Sak

son mahafili bunun Uzerinde devamlı 
neşrivat yanmıslardır ve yapmaktadır
lar. BUtUn İnı;?iliz gazeteleri Ruc;vaya 
yardım edilmesi «erekli olduğunu belir
tiyorlar. Dayly Miror gazetesi : •Rusla
rm yükselttiği •Vatan tehlikededir ... • 
sesi fngiltereye bir ihtar mahiyetinde
dir. Rus dAvac;ı b:zim dAvamızdır. Rus
ya telı likede ise İngiltere de tehlikede
dir .. • diyor .. 

Mihver AJemi ise hem ikinci cephe 
aeılacağına ihtimal vermiyor, hem de 
l&zım gelen her tedbirin almınış oldu
lunu bUdiri:vor. Mihver radyolannm 
V8$in~on radyosuna atfen verdikJeri 
bir habere göre Mısır cephesinden Va· 
'°1Jrtona gitmiş olan mister Çörcilin oğ
hı, Mısmn hakild bir ikinci cephe oldu
lunu ve A vrupada baska bir cephe açıl
Dl88tna tmkln olmadıtını s5ylemiştir. 
. MISIRDA VAZİYET 
' Hafta içinde MtStr cephesi wnumt U
~ cekm~ devam ebnlstir. Ohinlekin 
iki gün silren taalTU%U durmustur. İn
gilizlerin kanaatine göre Romelin MlSU'l 
lstilA teşebbüsU, iki hafta evvelki duru
ma ~ eok gQcle$Dtlstir ve Romelin 
Mısırı fstilA l~n yapacatı yeni teşe'bbfis 
muvaffak olamaz.'18 mihver kuvvetleri
nhı Libya hudutlanna kadar çekilmesi 
lcau edecektir. 

Mihvere göre Mısır hUkUmeti tcabın-

kahramanlık gösterdiler. Bu kahraman- • -*
lık duygusu gittikce artmaktadır. şimdi Ge,,.en hapnfe de IJö"le 
bunu bir daha ispat etmek gerektir. Bu- :.T r rl 
nun böyle olduğunu hep biliyoruz ve söylernqJef'df, ft!lıaı 
memleket dışına da ispat edeceğiz. Düş- fJöyfe Olmadı.. 
man durdurulacak ve yok ed'.lecektir. Berlin, 25 (A.A) _ Yarı resmi bı.r 

YUNAN --M.ES--ELELERI mahfilden bildiriliyor: Alınan hariciye 
nazırlığında belirtildiğine göre Amerikn 

* 
haric:ye nazın Kordel Hull ile İngiltc•c 

--- h'iriciye nazın Edenin son nutuklarında 
y u o an d aii 18 rı n da üzerinde durulmağı icap ettirecek hıç 

' .J bır şey yoktur. Bununla beraber Ame-
mukavemet sürüyor rika hariciye nazınnın nutku ü~erinde 

,durulabilir. Bcrlindeki kanaate göre 
-*-- Kordel Hun, hakiki durumu kapalı ge-

Kanada Yunanlstana çerek yanlış bir kanaat belirtmeğe ç:ı-
1.ışmıştır. 

her ay 15 fJfn fon Bazı mahfi])er Edenin nutku hakkın-
fJağday Uerecefı.. da da ayni hali seziyorlar. Filhak!kn 

Vaşington, 25 (A.A) - Yunan istih- Eden bazı endi!ıeleri saklamış ve mil
barat servisini yeniden teşkilatlandırma- letleri Anglo - Saksonların etrafına top
ltn memur olarak buraya gelen istihba- lamak için hüvük ve cazio vaitlerde bu
rat servisi şefi Mihalokopulos Kanada lunmustur. Eden Anglo Saksonlann ku
hUkUmetinin Yunan milletine ayda 15 racaklan sulhu bir cennet olarak tarif 
bin ıon buğday vereceğini bildirmiştir. ve tasvir etmiştir. 1918 senesindede böy
B Mihalolı:opuloa uzun gör\L~elerdtm le vaitlerle aulh bir cennet olarak gös
sonra muharipler:n bu hususta lazım teritmiş, fakat kurulan sulhun bir ce~ı
~elen müsaadeyı' verdiklerini söylemi-=, net değ:t. hakiki bir cehennem olduğu 
Yunanlcrtan ve Girit dağlarında İn~il~ görülmüştür. 
ukerlerinin ve Yunan çetecilerinin hali --·--·---
mukavemet ettiklerini ilave etmiıtir. ALMAN • RUS HARBi _______ , __ _ 
ISVEÇ ADASlHI 
Raslaf' fJomlHdamışltlf' 
Stokholm, 25 (AA) - İsveç Telgr.i.f 

ajansı cuma günU Bokholma atılan bom
balar hakkında şu malOmatı vermiştir : 

Hadise yerinde ~ıe geçirilen büyük 
~apta bir bomba Uzer:nde Rus harfle,.i 
görülmüştür. İsveç hUkUmeti Kuibişef
te protestoda bulunmuştur. 

-----·-----

---*·----
Rusların ,,\'a-
tan tehlike~e
dir" hitabı ve 

In~ilizler 
C:fa stratejik mevkileri MtSJr ordulan ta- Bff' ltalyan al1Ja)1ı rolı· -*-
rafından mtldafaası hakkınıla bir karar B 
almıstır. Berl:n sivas! mahfilleri, bu ka- yo • Roma tlf'asında acta rı seste ümftsfzlflı değil 
rann, İngilizler Mıstn terkettikleri tak- Roma, 25 (A.A) - Resmen bildiri!- her zamanlılnden colı 
c!irde Mısın tahrip etmelerine maru oJ- diğine göre Savoya Markez tibinde bir muJıauemet azmi 
mak için alındı~nı sanıyorlar ve bunu tayyare ile Atlantiği 22 defa geçmiş ol.ın 
Omit verici buluvorlar. albay Moşateıti Roma ile Tokyo arasın- görülüyor .. 

HfNDfSTANDA da bir uçuş yapmış ve hava mevdanında Londra, 25 (A.A) - Gazeteler, Ros-
Mihvere göre Hindistanda konırı-e ic- Mussolini ve di~er yüksek rütbeli ze- tofun düşmesinden bahsediyorlar. Ros-

ra kıımitesinin karannı tasdik edecektlr vat tarafından karşılanmıştır. tof hakkında Almanların verdiği habere 
ve Hindistanda !'!imdiden bazı isyanlar ----•- göre durum ciddidir. Fakat Rostofun 
p:örUlmektPdlr. Mihvere "öre bu lıarbı •J•j VZERfH E düştüğü Sovyetler tarafından henüz te-
~lman1ar İngiliz emneryalizrnine karsı Y ~ ~t edilmemiş, yalnız son tebl:ğde, şehir 
yapıyorlar ve mahtnım milletler mah- Bff' tayytıı'e açta.. oolaylarında üstün kuvvetler karşısında 
kOmivetlerinden kurtanlacaklardır. Fa- Vişi, 25 (A.A) - Milliyeti meçhul bir geriye çekilmek zorunda kalındığından 
~at İnJtili7ler, Almanlann, mihverin sa- tayyare dün gece Vişi çevresinde uç- bahsedilmiştir. 
mimt olmadıklarını söyliyorlar. Japon- muştur. Karşı koyma bataryaları faali- Moskova radyosu dün akşam milletin 
yanın Mançuri ve Cinde, Amanlann iş- yete geçmiş ise de hava tehlike işareti kh1ikede olduğunu söylemiştir. 
ga] edilen Avrupa memleketlerinde ne verilmemiştir. Taymis diyor ki : •Bu hafta sonund:ı 
lç!n bu suretle hareket etmediklerini so- ----·•--··- çok ehemmiyetli topraklar düşman ta-
nıyorlar. J--'l'feı-ede fJff' Bollan• rafından işıo?al edilmiştir. Almanlann 

Hindistanın durumu Maresal Can Kav .. !I• Rostofa girdikleri belki do~dur, fakat 
$eki de ill?ilendirmiştir. Mareşal Can da alayı lıUf'alayOf'.. esir aldıklarını bildirmemişlerdir. Bu da 
Kay Cek Hint kongresine gönderdiği hır Londra, 25 (A.A) - İngilterede ku- mareşal Timoçenkonun kuvvetlerini ge-
mesajda icra komltesinin kararından vaz rulmakta olan Hollanda alayına girmek riye çekti~ni gösterir.• 
gecilmesini, bunun Jaoon istilAsmı ko- üzere dördüncü blr mUfreze cenubt Af- Deyli Miror da diyor ki : •Cepheden 
)&ylastıraca~nı ve milttefiklerin dAvası- rikadan Londraya varmıştır. gelen •Vatan tehlikededir• sesi Rostof 
nı J!iidestirecemni bildirmiştir. meydan muharebesinin bittiğini gösterir. 
~ON NUTUKLAR EKMEK s ı T I SLARI VE HA Rusya hakikaten müşkül b:r durumda Hl!lftanın en son ve en önemli bir olayı M • olabilir. Fakat bu ses ümitsizlik değil, 

da İnı?iliz haricive nazın Eden ile Bi:-- MUR MAMULATI her zamankinden fazla bir mukavemet 
)esik Amerika haricive nazırı B. Kor- azmini ifade eder 
del Hullün ayni 1?ilnde ve avni fikir ve (Baştarafı 1 inci Sahifede) -----·--·-··-------
gaveyi hemen hemen ayni sözlerle ifade litın serbest bıralulmuı hakkında da MILL( ŞEFl'MIZ Y'LOVAOA 
eden nutuklandır. HRrp sonrası hakkın- tetkikat yapmaktadır. il 
da izahAt veren bu iki nuhık avni za- Yine ticaret vekaleti. ekmeğin kart (Baştarah 1 ind Sahifede) 
manda hıırbin ne için vııDıldığı .;. .. gayı-- ile satıp yalnız büyük 4-5 tehire hasre- dakika halkla konuıptuktan aonra yolla
nin ne olduğunu da belirtiyor. Müttefik ditmesi, diğer yerlerde ekmek satışının nna devam eden Milli Şef, saat 11, 15 
h . . 1 .. t serbest olma• etrafında da tetkikat a·ı arıcıve nazır anna gore gaye ya Dl'l te ı eciğe varmı,lar ve burada yanm 
harbi ka7.anmak değ!], ham sonunda da yapmaktadır. saat kalarak halkla konuttuktan baıka 
milletleri refah ve saarlete kavuşturac~k KARTI..A EKMEK SATIŞI halkevini ve kütüphaneyi de ziyaret et-
durumu yaratmaktır. İngilizler ve Ame- Yakında hem hamur mamulih, hem mi"lerdir. , 
rikalılar harp sonrası dUnvasmda bUtOn de kartla ekmek satıştan hakkında yeni Milli Şef öğle yemeifni saat 13 de 
milletlere hürrivet ve serbesti verilece- iki kararname çıkman muhtemeldir. ıpereflendirdikleri Yeni felıjrde yemif-
Aini kat.t bir ifade ile söylerken soruyor- lerdir. Y eni,ehirden saat 14,20 de ha-
br. Anglo Saksonlardır• diyor ve şunları da relcet buyuran Milli Şefimiz aaat 17,30 

• - Mihverciler böyle bir vaitte bu- illve ediyor: da Yalova kaplıca1anna vannıılardır. 
lunabilirler mi? .. • • - Avrupayı Bolşeviklere satan de- Reisicümhur Millt Şef lmıet lnönil 

Ve cevabını da vererek •Hayır!• dl- mokrasinin siyaseti yUzi.inden medenı- gerek tevekkuf ettikleri tehir ve kua-
yorlar. yet ve beşeriyet mahvolacaktır. Harbi balarda ve gerek yolda, köylerde hallan 

Mihverin bu nutuklar hakkındaki mil- doğuran bqlıca Amillerden b!risi mnfrit candan aevsi ve •nı tezahürleriyle 
taliası aşalı yukan Alman matbuat şe- Nasyonalizm imiş, bayır, böyle delilcftr. ka'fllanmıtlar ve uiurı.nm'f)ar, tehir " 
il doktor Ditrihin sözlerfnden anlasıl H~bin mesulU. bir tilrlU doymak bihnl- k .. balar oldulu sibl kiylenle de ı..ık-
maktadır. Dr. Ditrih : •Harbin mesultl yen demokrasileriıı blmcbr .. e la kon........ı.nLr. , 

muhripler ve mayo gemileri refakatin
de yapılmıştır. 

Gunaya asker çıkanlmasınm ehemmi
yetli olmadığı görülmekle beraber bu 
hareketin Port Moresbiyi tehd!t fikriyle 
yapıldığı anlaşılıyor. 

lstanbul. 25 (Yeni Asir) - C. H. Partisi umumi idare heyeti azuından 
Erzincan mebusu ve cUlus> gazetesi imtiyaz sahibi lıkender Artun tedavi için 
geldiği Yetil.köyde vefat etmiştir. Cena zeai yann (bugün) merasimle kaldırıla
caktır. 

~----tt-----
HARB GAYRETLERi lstaobulda fırınların murakabesi 
---*---

Amerika ve Kanada lstanbul, 25 (Yeni Asır) - Şehrimizde hnnlann t.eftiti devam ediyor. C.
zaen kapatılan 8 fırından üçünün tekrar çalıfmuma müsaade Yerildi 

da isti hsa I artı yor 
-*-

Aokarada iki hırdıvatçı mahkum oldu 
Af'tma nisfJetl geçen ~--------~.---~-----~~-~ 

senelıfne göf'e J • 4 
misli fJuldu.. 

Ankara, 25 (Yeni Asır) - 97 kutu 
bakır kundura çivisini satışa arzetme
dikleri için Hilmi ve Kemal adlarında 
ortak iki hurdavatçı üçer ay hapse ve 

133 lira para cezasına dükkinlannm iki 
ay müddetle kapatılmuuıa mahkGm 
olmuılardır. 

Vaşington, 25 (A.A) - Kanada ve 
Amerika harp istihsallerini idare eden 
müşterek komitenin bildirdiğine göre, 
1941 senesindekine nisbetle harp istih
salleri Amerikada dört ve Kanadada üç 
ır.isli artmıştır .. Elde edilen terakkiler
aen anlqılıyor ki her iki memleket ai
lfilı tiplerinin benzeyişi işi ilerlemiş ve 
gelecekte gecikmeleri önlemek için mal
zeme alış verişi çabuklaştırılınıştır. 

YENi CEPHE MESELESi Makineye 
---··---

Alnian kuman- ,~erilirken 

danlıiı her şeyi BIRMANYADA OAHtLI HARP 

h 1 BAŞLADI ----·----M l Si RDA VAZIYET esap amış Yeni Delhi, 25 (A.A) -Royter bildi--*- · riyor : Birmanya eyaletlerinde V~ ---*·---

Daha ziya- Çı.t-ıı 11,,aa.-.--. w... IJ•- kanda İngiliz muhibbi 400 . bin MUslll
H . U•-!-- .. unr.:-ra ·~ ar manla Japon taraftan B:nnaııyalılar 
uaJılt gafU aulıyaınadı» arasında dahilt harp başlamıştır. iki ta-

dl"Of'lar raf arasında Uç haftadan beride için içuı 
"' " dUşmanlık başlamış bulunuyordu. 

de uçak fa
aliyeti var 

-*lngWzlef' yeni meuzUe· 
f'lnl talalılınle meşgul, 
lıGf'ada laarelıetla 

mahdut oldu.. 
Kahire, 25 (A.A) - Orta Şark İngi

lız tebl:ği : 
Kıtalarımız bir gün evvel ele geçirdik

leri mevkileri tahkime başlamıştır. Şı
mal ve merkezde topçumuz ve tank dev
riyelerimiz düşmanı hırpalamıştır. 

Cenup kesiminde zikre şayan bir şey 
yoktur. 

HAVA BÜCUMLARI 
Hafa h.>mba uçaklarımız düşmanın 

merkezd!ki hedeflerine hücumlarda bu
luıımuş ve düşman topluluklarını bom
ba •amı.ştır. Hava muharebelerinde alb 
dil~man tayyaresi düşürülmüştür. Malta 
üzerinde bir kaç mihver tayyaresi tah
rip edilmiştir. Bu hareketlerden 5 tay
yaremiz dönmemiştir. 

Berlin, 25 (A.A) - Borsen Çaytung 
gazetesi ikinci cepheden bahsederek di
yor ki: 

•Ümitsiz meselelere baş vurulmasma 
hayret ebnemek IAzıındır. SaWıiyetli 
mahfillere göre Alınan başkomutanlığı 
ikinci cephe de dahil olmak üzere her 
şeyi düşünmüş ve icap eden tedbirl~ri 
almıştır.• 

Das Rayt gazetesi de : •Cörçil, Führe
ri hiç bir vak!t gafil avlıyamamıştır. İn
gilizler bu defa da çok geç kaldıklannı 
anlıyacaklardır .. • Demektedir. 

!ara uğratılmşıtır. Avcı uçaklarımız mu
harebe alanı olan bölgede düşman ara-
1: A!anna tesirli hücumlarda bulunmu~ 
l:dır. 
AKDENİZDE 
Kuvvetli himaye altında giden bir 

düşman t!caret gemishe torpil uçakla
runız muvaffakıyetli bir hücum yapmış
lardır. Gemi durmuş, içinde büyük bir 
yangın çıkmıştır. Geminin ön tarafı da 
suya gömUlmekte idi. 

Maltada düşman tayyareleri avcılar
mız tarafından karşılanmış, avcılarımı~ 
bunların dördünü dü$UrmÜŞ, başkalan
m da hasara um-atmıştır. 

SON DURUM 
Londra, 25 (A.A) - Royterin seki

zinci ordu nezdindeki muhabiri bildiı'i-

Kahire, 25 (A.A) - Resmen biıldirU
diğine göre ağır bomba uçaktan ç~ 
şamba gecesi muharebe meydanında ia
şe depolanna ve düşmanın motörlü nak- yor: 
lıye vasıtalanna şiddetle taarruz etmiş- Şimdi Almanlann ellerinde işliyen ta
Jerdir. Yangınlar çıkarılmıştır. Tobruk- Ştt daha azdır. Bunlar da Kattara ile 
ta vapurlara ve liman tesisleriyle ia"" sah!l arasındaki sahaya mayo döşiyor
an barlanna taarruz edilmiştir. İki ~: tar ve İn~iliz istihkAm kıtalan bunlan 

ta temizliyorlar. 
pura . m isabetler kaydedilmiş, biri ate- Simdiki duruma göre dn.,_,,, .. yarma 
şe venlmistir. ~LUCI,&& 

M M truh __ ,_ teşebbüslerinde muvaffakıyetsizliğe uğ-araa a ta ~eri hedefler ve 
vapurlarla tayyare iniş meydanı bomba- raınıştır. Mihverin çok ş:ddetli taarruz-
tanmıştır. Perşembe günü cephenin mer- h!nna rağmen sekizinci ordu teşebbfü'.ü 
kez kesiminde İngiliz bomba ve av tay- elinde tubnaktadır ve her hangi bir tank 
yareleri yüzlerce taşıta muvaffakıyetli hücumunu da karşıl~ağa m~~irdir. 
bir hücum ya 1 rd Romel Elalemeyndekı mevzilerınm gerf-
MUHTELı/'°~~E sinde durarak ikmal ve iase işlerini ta-
Kahire, 25 (A.A) _ Orta şark İngiliz mamlıyacağı yerde, şimdi tanklannı 

tebJi1.: • Cephe · ..;_At k k RUveytatta kızgın kayalıldarda tutmak 
ıs•. • nm .,........ ve mer ez e- zorunda kal 

simlennde keşif kollarımız ve topçumuz mıştır. 
dUn faaliyetler!ne tievam etmiştir. C'.e- ALMANLARA GÖRE 
nup keôninde kayde deier bir py yok- Bertin, 25 (A.A) - Alman resmt teb-
tur. 1111: Mısırda dUşman çok byı"Plara mc1 
YENİ AKINLAR olan beyhude htlcumlanm artık tekrar-

Binlerce erkek kadın ve çocuk aldil
rUlmUştür. Şehirler basılmış yüzlerce 
köy yakılmıştır. Takin kalesinde muha
rebe beş gün sürmüştür. Şimdi Müslü
manlar Akyabı tehdit ed~orlar. Japon
lar Mongdaue bir heyet göndermJşler ve 
silAh bıraktıkları takdirde kendilerine 
muhtariyet, bazı imtiyazlar verileceğini 
vadetmişlerdir. Japonlarla Talrinliler İn
gilizler çekilir çekilmez iktidarı ellerine 
almışlar ve en az bin Müslüman öldür
müşlerdi. Bunun üzerine MUslUmanlar 
bir harp mecllsi teşkil etmişler ve ken
d!lerini müdafaaya başlamışlardır. 

MUSSOLINI SEYAHATTEN 
DONOO 

Roma, 25 (A.A) - Resmi tebliğ : Dti
c:e 29 hazirandan 20 temmuza kadar 
Marmarikte harekAt bölgesinde bulun
muştur. Mussolini bu esnada her gün 
şimal Afrika başkomutanlığı ile görüş
meler yapmıştır. Bu seyahat esnasında 
Dilçe kıtalan hava alanlannı den!z ilit
lerini İtalyan ve Alman hastanelerini, 
~ ve talim merkezlerini ve ayni za• 
manda İtalyan köylerini teftiş etmiştir. 
Mwmol:ni beşinci hava filosunun pilot
lanna nişanlar vermiştir. Dilçenin ziya
reti yıldınm ileri hareketleri esnasında 
700 kilometre katettikten sonra yeniden 
Savaşmaya hazırlanan kıtalar arasında 
heyecan uyandırmıştır. Dilçe dönerken 
Atinada bir kaç saat kalmıştır. Düçe Ta
loy hava alanında 11 !ncl ordu komuta
m general Gelofa ile İtalyan elcisi Chu• 
gi tarafından karşılanmıştır. Dilce Ak· 
ropolu ziyaret ettikten sonra 3 üncil 
kumbaracı alayının kışlası ile Guido di 
Milano süvari alayınm kışlasını gezm.Ş 
ve bu kışlalarda heyecanla karşılarım.
tır. Düçe İtalyan elçili~nde Almanya
nın Atina elçisi Von Altenburg, Yunan 
bUkUmeti reisi general Volakogoyu mil
i! ekonomi naıın Dr. Kocamanisi ve 
Atina belediye reisi Gehordiadosu lı:a· 
bul ebniştir. Dilçe 20 gQnde deniz ve çöl 
Uzerinde uçakla 8 bin kilometreden fes· 
la yol katettikten sonra 20 temmuz ak· 
samı Guihonia bava alanına dCSnmtlf" 
tür. 

Bafif bomba uçaklarumz dtln Alman lamam.ıştır. 
ve İtalyanlara yeni hücumlarda bulun- Akdenizde av ueaklarımız on dUşman Ordu, 25 ( Hususi ) - Merkes bl9" 
muş, Eldaba hava alannıa aece akmlan- tayyaresi dilşilrmOşttır. ama fındık reltoltıesl 9,600,000 kilo ....... 
na devam etmişlerdir. Bava muharebe- Maltada ""' uc;aldarmm Luta hava min edllmelı;te4ir. B6t8n vOayetln fır 
lerlnde beş ~ C.,yuesl ~i- .ı.nmm temlerinde yanplar ~ 4lk rekolteaaln bu w 15 mU,,on J6oı 
mGI. 20 den imla tanue de ~ M- Dalardu'. lıD7u bnlwll anlaplmaktaidJr. 


