
ALMANLARA BiR H ı TAP 
---*·---

Almanya 
mu la a ye
n · 'ecekt ·,. ! 

---··---
) n_giliz ha va mareşaiı 

Ticaret Vekili bugün gıediyor 

Dün ticaret odasında mü. 
bim bir toplantı yapıldı 
---*---

Büyük ve 
Kanlı bo
ğuşmalar 

---*--.--
Kati neticeler elde 
edilebilmelıten henüz 
çolı uzalıtır-

eAKKı ocAKoôLu 

Alman ordulan, Sovyet Rusyaya kar: 
!il giristikleri ikinci büyük ve umumı 
fa..rruzda da mühim basanlar elde et
D1İ~Jerdir. 

MISIROA VAZIYET 
---*---

lngilizler 
• 

esir ve top-
rak aldılar 

-*-
Yaptıılıları taarruz tam 

"h;:lrhi kaybetmemiz 
imkansız,, diyor 

İngilizler yeniden Ham
bur"a ltücum ettiler ve 

bir çolı yanqınlar 
çılıart!ılar •• 

Londra, 29 (A.A) - Radyoda Alman 
halkına hitap eden hava mareşalı Hany 
demiştir ki: 

• - Üçüncü Rayşı baştan başa ceza
landıracağız. $imdiye kadar görülenler, 
İngiltere ve Amerika tayyare imalatınm 
azamt hadde gelmesiyle görüleceklerin 
yanında b'r hiç kalacaktır. 

ZAFER MUHAKKAK 
Bizim için harbi kazanmamak imkanı 

yoktur. Yakında biz ve Amerikalılar 
yağmur, kar ve rüzgar olmasına rağnıell 
her gün Almanya havalarına geleceğiz., 

(Sonu Sahife 4. Sütun 4 te) 

··--

R i r mill~tin en kıv-
metli vasfı fazilet 

vf" dürüstlük oldu
~u unutulmamalıdır 

309 lıadar tüccar, eznaf 
11e sanııflıar 11efıilden 
muh-te!'f di!ehlerde 

bulundular •• 
Ticaret vekili Dr. Behçet Uz, dün 

öğleden evvel şehrimizde tctlc.iklcrine 
devam ederek üzüm ve incir tanm satış 
kooperatifleri birliğinin fzmirdeki prap 
fabrikaeın ı, zeytinyağı depolarını, yeni 
yapılmakta olan ncir hanını gezm.İ$, koo
peratifler birliği umum müdürü M. Mu
hip özviğitin verdiği izahatı dinlemİ§tir. 

Vekil, bundan sonra Türk Llmitet 
ıııirketinin birinci kordondaki yeni ima
lithane binasını gez.mit ve ö~le yemeğini 
vali, belediye reisi ve partili arkadaıla
riylf" hu~nıııı;İ surette yemiştir. ---*·--- GORE 

Rıuyada büyük bir nehri geçi§ 

ALMANLARA GORE SOVYETLERE 
Timoçenko ordulan ağır A~an ba:· 

ln•ı karşısında mukavemet gosterem · 
ıni~. mütemadiyen c:ekilmck zorunda 
lı:almıştır. 

Bu orduların bugünkü durumu hak· 
kında elde kati ve sarih mıılfunat yok
hıt'. Rus tebliğleri cenup ordalnnnın 
Clii<ij:mana ağır zayiat verdirerek çekildi. 
fini, bazı şehir ve ka~abalann yakılıp 
J'l)oMığım bildirmekle iktifa ediyor. 

netice 11ermediyse de 
te~ebbüsü elden bıral:· 
madılılarını gösterdi 
Kahire. 29 (AA) - İngiliz orta şark 

tebliği: Kara hareketleri mutat devriye 
faaliyetlerine ve şimal kesiminde topçu 
düellosuna inhisar etmistir. Muhare:Oe 
bölgesi üzerinde hava faaliyeti az ol· 
muştur. Bomba ve uzun mesafeli avc1-
Iarırnız Sidi Barranide mavuna1ara hü · 
cum etmiş ve bunlardan birini yakmış
tır. 

Ft>lt>mt>n k sahi llf"
ri dt"'. tahkim t>dildi 

TlCARFT ODASINDA 
Saat 15, 30 da ticaret odasına giden ve

kil. oda konferan" sa1onunda toplanmış 
olan her ~nnıftan 300 kadar mali mües
sese. banka müdürleri, tüccar, esnaf ve 

---··---
Voronejde Yer yer şid-
Rus zafer- detli harp
leri asılsız ler oluyor Alman tebliğleri i•e yer yer fevrıl•n 

ilü<manın imha edildiğinden sık sık bah
leyliyor. 

Torpil uçaklarımız Yunan denizinde 
hilyük b:r düsrn.:ı:n ticaret gemi~ine tor
pil i<abeti kavdetmi•tir. Geminin ha;3-
ra uih-adıi(ı görülmiistür. 

"lanatkSr tflrR.fından a]kH~lar1a kar~ılan~ 
Alman asherleri mı•tır. V.kil. ticaret odası idare heyeti 
ist .. h~slmla • • resi ve iza!!liy]e umumi kRtibi, ihracatçı 

· - ra gırmış birHklni umumi katibi. büyük ihracat J,~~~rrng'\!Qf'.. ve ithalat tacirleri tarafından da karsı-
Berlin, 29 (A.A) - Nasyonal Çay- !anarak oda umumi lcatiplik doiresine 

tung gazetesinin Hollandadan aldığı '!irmis. orad,. bir az istirahat ettikten 
haberlere göre, Hollanda isgal ku.. sonra . Avvalıktan ,<""hrimize f{elmi, olan -·Re.m1 tebliğlerin propaganda vasıtası 

tılarak knllanıldıit bu devirde bımlar
Ban bir netice eıkarmak hayli mii,kiil
~~ . 

Yalnız muhakkak olan cihet şudur ki 
'.Almanlar Rusya iclerinde beş yüz kiisur 
kilometrelik sahada ilerlemislerdir . 
Lakin Rus ordulan imha edilmemislir .. 
!Eğer AJmanlann iddia eylediği gibi Ti
lnoçenko ordulan mutlak bir hezimet• 
11i(nıtılmıs ve bu ordtı ıırubu daifı!ılmtı 
11lsaydı Almanlann eline. yüz binlerce 
llsir bıralmıası ican ederdı. 

Müttefik hava kuvvetlerine mensup 
a~ı:r bomba U<"aklan güncs batarken Su
da koyundaki ticaret gemil('rine muvaf 
fakıyetle hücum etmistir. Maltada hava 
faal'vetleri hafif olmustur. 
İNGİLİZ HAVA HüCUMLAJU 
Kahire, 29 (A.A) - Orta şark fn~i

(Sonu Sahife 4. Sütun :ı te) 

mandanı general Kristiyansen sahil zeytinvafı fabrikatörlerini kabul etmi!'J"" 
istihkimla.rıru ziyaret ebniş ve son tir. Hiiküm~tin son kararlan sebebiyle 
qünlerde bu istihkim]ar Alman as- Ayvalıktan teşekkür ve minnetlerini an 
kerlen tarafından i§gal edilmiştir. icin ş•hrimize ırelen ve kendisini ziyarte 
General yapılan manevralarda hazır eden fabrikatörlerle kısa bir görüşme 
bulunmuştur. vapan, yeni yıl zeytinya~ı mahsulü hak-

Bir a;vda Almanların 
Rus;vada aldılıları top· 

rafı dört İsviçre 
biiyUlıliiğünde .. 

Berin, 29 (A.A) - Alınan tebliği: 

-+
Cenıı,,ta Almanlar, Vo .. 
ronejde Ru.sıar ilerli

yorlar •• Alman 
lıayıpları büyülı •• 

HARP GAYRETLERi 
---*·---

Mısırdaki Jn~ilizlt>r 

<•·--------------::• kında malilmat alan vekil, oda konfe

ESRARLI SEYAHAT 
---*·---

Lizbondan sonra 

rans salonuna gecmİ§tİr. Sehrlmizdeki 
mebuslar, vek8.1ct teşki1At1andırma 

(Sonu Sahife 2. Sii tun 1 de) 

Aşağı Don nehrinin cenubundaki AJ. 
man kıtalan bazı yerlerde inatçı bir 
mukavemet gösteren düşmanı cenuba 
doğru pilskürtmüştiir. Mühim hava~ 

(Sonu Sahire 2, Sütun 6 da) 

Moskova, 29 .(A.A) - Gece yansı 
neşrolunan SoVYet tebliği: 
Kıtalanmız 28 temmuz gecesi Voro

nej, Siıniliyanskoya ve Bataiskte §id
detli muharebeler yapmıştır. 
Diğer cephelerde bir değişildik olma

mıştır. 

asker oluyot·lar 
-*-

Berline gidecekmiş 
-*-

$imdiye kadar bozıruna ~~la!~! ede
tek esir ve ganimet ele geçırıldıgıne da
ir Alman teblii?lerinde de bir kay,;e te
IRdüf olunamamıştır. 

Demek ki Timoçenko çarpışa carpıı;a 
lnıvvetlerini daha gerilere çekmekte. ve 
~an ordulnn"' bir yıpratma harbıne 
lbecbur etmektedir. 

Londra, 29 (AA) - Yabancı mem-
leketlerdeki fngilizlerin askere alınması 
hakkındaki kanun Avam Kamarasında 
ikinci okunu~undan sonra reye konma
dan kabul edilmiştir. 

Berlin, 29 (AA) - Yan resmi bir 
mahfilden bildiriliyor : 

Son haberlere nazaran Rostofu ele ge
~ren mihver knvvetleri h»la Volgaya, 
Stalinımıda doğru ilerliyorlar. 

Stalinırrndın dü•me.i~·le de Alman ta
arruzu sona erecek de~ldir. Cih~n:n 
bıukadderatmı tavin edecek olan faT'hın 
henüz kavdetmedii(i bu muazzam bo~ıs
bıanın daha cok uzun de,•am etmesı ıh· 
timali vard1T. 

Voroneldeki SoVYet ordıılan ~lma~
larıı a;,r darbeler indirmekte, kah n~.ti
eeler ehle edememekle beraber .ıuş· 
bıanlannı bir miid:"f'aa harbine mecbur 
lnlrnı• bulunmaktadır. 

Daha mmalde Leninırrad ve Mo~ko~~ 
!inlerinde milvf'nlnk Kmlordu dımdı 
ayaktn durmaktadır. 

1 Daha cenupta Kaflmslarda h•_r . ha -
İle arazinin müsaadesinden de ıstifade 
ederek miidafaaya hazırlanmış So~et 
:kuvvetlerinin mevcndi~·ctinden asla şup
he edilemez. 

Rize göre Alınan ordusunun son ta~.r· 
ruzdaki hedefi toprak kazanmak d~gıl· 
dir. Bu harp toprak kazanmak yolıyle 
bih:ıi zafere erdirilemez. 

Almanlar Sov•·ct ordıılanm~ imlıa e!· 
bıedik~e. onlan ·bir tehlike le.kil etmı· 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) - -----------

Bu kanun kadın yardımcı servislerine 
de §llmildir. 

Kanun ilk olarak Mısırda tatbik edi
lecektir. Zira Kent vil8.yetinin lngilizler 
için müdafaası ne ise, Mısırın müdafaa
sı da o demektir. 

Bazı gazeteler ispanya hariciye nazı
rının yakında Lizhona yapacağı bir se
yahati müteakip Berline de geleceğini 
yazryor1ar. 

Sorulan bir ıuale cevaben Alman ha .. 
riciye nezaretinde bildirildiğine göre, 
Almanya hükümeti böyle bir teyden 
haberdar değildir. ispanya hariciye na
zırının Lizbona gideceği haberine gelin
ce; ispanyanın harici aiyaseti hakkında 
bir fikir birliği mevzuubahis edilemez. 

SON ASI(ERI VAZİYET 

Cenupta Rus mukave-
• •• •• •• n etı artmış gorunuyor 

Radyo gazetesine göre Alman tebliği 
aşağı Donun cenup bölgeler~~e Alman 
kuvvetlernin ileri hareketlerın:n devam 
etmekte olduğunu, Sal ve Manis sulan
na kadar varan birliklerin bu ırmakları 
enuba doğru geçtiğini bildiriyor. Dahd 

~imalde Kalaç mevkEndeki Sovyet köı; 
rü başına karşı yapılan taarruzda Al-

man kıtalan düşınan müdafaa hatlarını 
yararak Sovyetleri geriye çekilmeğe 
mecbur etmişlerdir. Bu mevziin eenu· 
bundan Don nehrini geçen kuvvetlerin 
!!eri hareketleri hakkında hiç maHlmat 
olmadığıruİ. göre bu bölgede Sovyet mu· 
kavemetinin oldukça artmış olduğu tah· 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 del 

Ruayada dövüşen ve yeni kuvvetleTle takviye edildikleri bildiri!"" Alman 
tayyarecilerin dm bir kaçı 

ALMANLARA 04RBE, .. 
---*·---

ikinci cephe 
den başka 
yol da var 

-*

-SON DAKİKA 
••••••••••• 

Cenupta "l,, milyon 
Alman askeri var 

---··---
Rusların mUh~m bil' fıı· 

Londra, 29 (AA) - Taymjs gazetesi 
diyor ki: -*-

Rus orduları hakkında pek ıı:ı bir şey Londra 2.9 CA;Al :-- Almanların ce-

sım 1ıuV11eti henüz 
harbe gif'medi 

biliyoruz.. Şimdi cereyan eden meydan nup. c~eaın~ bır milyon kadar aaker 
muharebesi, yalnız Ruslar için değil, tah~a, ettik.len anlafWyor._ Rualann lıal'
Birleşik milletler için de hayat! bir be ııtırak eden kUTI"etlen h~d~ hlç 
eh . ü ,_,, · d' malumat yoktur. Ruslann mühim hır Iı:ı-emmıye ıraız .r. k tl · · L_ - ha-L · di"' 

Ruslar harp endüstrisini iç Rusyaya ~ u.vve erının D<lllUZ ruc gırme lll 
nakle ve kömür, demir teminine muvaf- ooyleruyor. 

. · Al Zara yaptıkları kar§ı hücum Zardan iki intiba Sovyet askerlerının man 
falı: olmakla wnulmıyan bir durum ya· 'IQ:~~~~~~O'!'""!~~xıc~ıocm 

(Sonu Sahife 3, Sütun Z de) 

FİN KÖRFEZİNDE 
Sahil bataryalarımız Finlandiya Iı:lSr

fe~de dlişmarun 19 bin tonilato hac
mınde Uç tasıt gemisini battnnıştır. 

YENt ALMAN KA Y1PLARI 
Moskova, 29 (AA) - Gece yarıııı 

(Sonu Sabire :ı, Sütun 2 de) 

AMERiKAN HAZIRLIGI 
---*·---

Amerikan 
ordusu4mil 
yonu buldu 

-*-Almanlar Anglo Salıson• 
ların 11aziyetini nasır 

görüyor ve 
gö.steriyorlar~ 

~aşington, 29 (A.A) - Ruzvelt gaze. 
tecil er konferansında bir demeçte bul U· 

narak Amerikıının şimdi dört milyon 
askeri olduğunu bildinnişt;r. Kara 

0
,. 

dusunun 3.600.000 kişiye vardığı anla· 
şılmaktadır. 

Bu milcdar harbiye nazın Stimsonun 
942 senesi sonunda elde edileceğini tah
min ettilH m'kdara uv~·ndur 

AMERtKAN 1ST.tHSAii . 
ÇOKARTrı: 

Vaşington, 29 (A.A) - .İstilısa!At bü
,~ ... "" ~nlıif~ 2. Siitun 5 t(') 
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•nuıy, a·· .. k •••••• ,. VEllU BU· SOVYETLERE GORE - • • .. uyu ve 
Biyiil cıoıYOR ııeoredileıı=:

1

lne1Sabüede) ŞBll•lt DABBRLBRa K I b * 21 temmu:ııda cephenin muhtelif ke- an 1 o d• (Jlattanfı 1 ind Sölfecle) .ımlerinde hava kuvvetlerimiz 60 tank, • 
AUm mGclGrü. oda umumi Utild. mm- aUer ve mabeme yüklü 200 İwnyon 

:=:::rad! bı!'~:;,tn':dr:-b:::.e ~R~~T hasara uğratmıştır .. Gıda maJdeleri Ekmek cinsi iy1leşiyor g~ u~malar 
a. Voronejin cenubunda birliklerimizden ~ 

VEICJUN Hl'tABl birisi d'81mln hatlanna varmış ve şid· bollaaıp UCUZ 1 itik * T'ıcaret ocluı umumi klb'bi Torgut detli bir muharebeye tutuşmuştur. 7 - E a-rmekler ... . • <BaştarBıı l inef Sahifede) Tlrlr:oğlu, tıop1matıdıa buhmaa taoiderin Buraya yakın d'ğer bir yerde bir bir- _E..a_ 
... ~ zevaba clilekleripl öir~ lifılmiz de ilerh!mektedir. Binden fala lıyor yecek bir duruma ptinııedikt;e biç bir 

aw gelmesinden dolayı doktor Behçet DONDA -•- ._ ............. olmak. daha ........ Mt lcia enlarla konutmalc üzere oda aalo- düşman öldürülmüştür. - ~e dtlzeleeek .., ................... BflAld. ..... 

u. ı.e,ekldlr etnüt ve sonra vekil, riya- Almanlımn 'bi tank lıtıcumu topqu· Fi cıtlann GPtmasına dmw tlilfmek ba1ma1anHan keııMl-
aet kiraiaine her muf tjiccar esnaf vl! muzun mfttemerkiz atesi ile pü kürtil!· Y lerbd .... "8ı'8k tHUsıthn ..,. 
Dnatkara fU hitababede bulunmuttur: mtişttlr. Bununla beraber lfüsman ditn naeydGn IHIPllmiyecelı -- .._ ........ . 

- Cayri tabit prtlar ve felaketler Don nehrinin bazı sahillerini geçme~e Gıda maddelerinin satıfı aerbest hın- 2'1caPet pefdlf ftlPGftnda n llePilell flll'eldiflePln Bele birle im danmda Almanlu ... 
itinde yan aç yalJYaD bir dünyada mes- muvaffak olınGşaa da mukah!l taarruz· kilmaa piyasada hareketleri ~· d~ IJ 1 dh- ,.._ _, • ......_ huWDI ....... mH6ar ..--.. .... 
•t memlekette IJfi millet olarak ~ larıımz!a ı>\l rtfllmu.tür. Bundan yirmi giln evvel kilosu 1$ li- tesfpf §Öl'aJ .., e e •ı• WMJ s-__,..r-~.. ftr .....S _..,

11 
Ilı ._. .... 

lsmıe asla unütmlmaJr llzmı&r.. Hırs slDDBTLf MUHAREBELER raya kadar çıkmış olan llmoh tuzu bir- Tıcaret vekilimiz Dr. ~ Uzun tedbirler IQUl.nde İzmir halkı IJ'l ek· Mr hqal mkatuaaa ~ de .... 
n tamah vüzünden memlekete zarar ve. Bataiskte şiddetli bir muharebe ol- den bire 7,5 l'raya düşmüş, sonra 4,5 - 5 toprak ofis İzmir şubesinde yaptılı tet- mek J'emele bafh1acaktırhmsrliledn • 6ten ..... ,_.. -. ........... 
ıecek yollara aapıbaa bu yollann hükü- maktadır. DU~manın tlstüste d"rt Aücu· I;raya in'ıatştir. kileler neticesi olarak ekmeğin ıslah edil- Umit edildlllne g6le daba ...!::.. ..._..,,. Alnlla lıii\-•nıı1-1alt 
metin kudretll ell tarafından kapatıla· mu pl'1ldlriUlmıllftilr. Pirine fiyatı da..90-100 kuruştan 70-81} miş bir halde çıkarılmaa için verdiği yeceli ekmek, her "1D 'bira &3...,.- Staltnrradı da eUne . ....,_ ......_ 
eajmdan .ıa ~ ~k gerektir· Briasıskta ijenp:niyetli ırükdar<la ta~1- kuruşa dUşmtiştlr ve piyasaya epeyce emir ve direktiflerin mü.sbet neticeleri şecek ve OD ~.~~en da- derhal bUtibı ~ .• -.,. ....... 
Bunua içia gait 9'1~ .ı..Jik 'bb- km f$tira1dY!e Ştitdetli bir muharebe pftinç ç!karılmıştır. görü.lmeğe başlanmıştır. Dün bazı semt· ha 4'i eVNfta ~--.....-. Wı ,.ııet eema'ba ,......__ .._..... 
Lıuvoruz. Memleket dışında ve içirMle devam ediyor ve iki gün içinde binden Tüccar elinde bulunan diğer gıda ma~- lerde hem iyi hem de beye tenkte eıt- Bu mevzu ile Be1ed1ye reıst B. Bept 6 
t.mv;. akdine '!"dek.at a&terı:n. ~zil- fazla dihman yok pdilmi$th'. . deJerinin de yavaş yavaş satışa arzedil- mek ~q ve bu IW'eÜe halkıo ı..blebictotlunun da ehemmly.c:Je aJI. iımeıe tnA edileeek Mr faaıı'adll 
ııe senet kıymeti venlen. fazıletkarlık- ALMANLAR UÇAK GETİRIYOR dii?i görülmektedir. . . İ 'şl rin.i kadar oldulu ~. ı.,. lfle W ....._. 'M ~ ole..,_ 
__ dlb ... leklllila M1a ayıılmq-, Almanlar e8\meye yet hava fitoları Yaklnda istihsal bölgE>lerlnden de ~- rnemn:ıye~ ~-il~ ~~ke: için her ttırl1l Wtl'bttlerl tttlhar.a iaşe Bu ild miihim merkezi mtidafaa eden 
•• 'ft- feNfli bir ~ telllr1 YC• da pıtfıauektedlrl_.. U lad 1ıomlmdt- da madcie1eri ıetiriJmeğe ba~lanınca P_:- taun . aer Y~ ~"' en e- maddeleri fiyatlarmln taylıl " tesbiü- dıllyonhık orduJar imha ve lııGlııpna al· 
"- • teilrl lııoımamak İzmir ttlemr-.- 8MID ve 3 ,,. 51 fJneG plb -1r blrlftı- yasada her nevi rnaddelerin bollaşaca~ ekmeğ:n ıslah edilmış hal~e ç~ı ne,. hatta.~ llllWıiye~ olan ~ ratılırsa 

0 
zaman mihver, ~ • 

.. 11 hıde h·-~ ti~ teri dollı ~ let!rihn*· ve ucuzbyacağı muhakkak görülmekte- en mfihhn bir mesele teşkil etanektedır. Jediye reJBligu:un bundanikaböyle ala~dgı karşı açılmq harbin Jafdmdan ~n 
Wt .......ıur. ldBTOJ'D r:tt.oBu VORONE,JDB dl!". Daha fazla buğday kvI1anılması, mah- kararlar ve bunların tatb tı sayesm e nı kazanllllt olar. y.._..,__ ......,....r Jd MiDt 11ocsm... 29 (A.A) - En mflhtm. AJ. ZEYTİNY ACI İŞLERİ suldeki ecnebi maqdelerin temizlenere~ her işin dilzeninde gideceğini beklemek Bu takdirde bir bf harbini blnaWt 
~-• bmet IDhl. bir miDetıa • kı7- .,.., haft tes1dllerlnclen olan tuhtofr.ı Zeythıyalı sa~1arı tamamen serbest ~ası ve lyi un elde edilmesi gibi lazımdır.. de Almanlar fazla eJldiwe dtlşmiJeW. 
__. .....mm. fallet. Ji1k..k bıalcter bava te81dll de Vonneje memur edil- hır kılmış olmakla beraber, bize verilen lirler. Eğer AlmMlar ..._ ...,.. .. ... 
.. aWUk eMaiuna ı.er veaıı. ıte teıı- .m.tir. Rihtofen ı.ava te$ldli şlmd ye ka- maı~ta nawan. her hangi bir fiyat Muhtelit mahsuUerin rekoltesi cenup lstlbmetbıcteki taaıı.111 ... ..., '*' -.,uımlar.~ dar 192 ucak kavbetml$tir. ~kselişine kat!yen meydan verilmiye- • vam ederek Kafkaslan ele geçirme1ı: la-

BMJCISlN VAZtlrJSt ALMAN KAYIPLAlUNIN AÖIRLtOı cektir. Bundan başka taahhUtlerde bu- terlene ba da olduk.;a mühim bir .ıa-
VelıiL -. Jdlçlllmd-. -. }tbtiifhle lloekova, 29 (A.A) _ &vyet teblilf· 1 mmuş olan taclrler bu taahhiltlerini p k k d b vadll'. 811 taarruzu6 bir _..... llCIDlel 

bau tGcıc:ua8ma .... mGhfm ftZile. ne ek: ski fiyatlar üzerinden hesaplıyacaklaı- e ya ın a orsaya ordulan teşkil eylemektedir .......... 
,-l: ı.tlr~ İmmln daima 8rnek tef- Voronejde AlmtnJar çok alır kavıp. dır. rm ele geçirilmesi petrol balmnmdaa 
ki tıtlfJfnl, )'9lll bnırlarm teslr1le tlca- 1ar vermektedirler. Altı gUn devam edeıı Fiyat seviyesini muhafaza p,tmek mak· Cinemlidir. AıllJllll netlee lsetWe btl 
NlheMn lllÜI tnldpflu g&atıeTmeli bek muharebelerde 10.800 Alman subay ve ~d'yle tarım satış kooperat:fleri tara· k •• •• t• • ı • bir ıteldW. 1811illllı ....... 
\eMlilnt,11mum!hQattanhat'hklarl(6-: •8ldUrfllmU.,158tanJıcve88t91>veblr [·n1an piyasaya külliyetli mikdarda ra- uru uzum ge ırı ıyor Bi,t.Wr1anNMBaatla6ı•ıw-
... iH fazla ı.tilaMJ Ta tuamdwa IMı QOk harp ..,..,_,,._. ve tasıt tahrip edf!- !ine yaR çıkarılmıştır. Bunlar şimdihk rebilmesi i(hı Romel ordalarama da lfı.. 
d8vlacle ...... ~ ~ yOrtlmedd,... mfetlr. perakende satılmakta., toptan satış ya- sm zaptetmesi lizlmdır. Yalll eıl'ta .... 
nMliJnl. 1aadçtı9n a9tlrtDeCek mad ele-~ ees>hesinde muharebe- tnlmamaktadır. ...,___.._., 1naakQu lmkacm iki wumm hini• 
ria -- da8I. 9.tl).ea alre ahnmua Jer devmn etmektedir. Burada 36 tank --o-- Balcılar flycd '° ,,.......,,.,, ......,. -...-·-·-~ muvaffak oln11un1111 ~ ftl'thr. 
•• ptld]mm icap •tdl.W ~lemit. bi- ve 193 .-er ve m8hlmmat yfJkJü kam· 'fl'ftr'/a.JP.t&'!T O A.$1 dlyeplal', Udin Pelıotıesl 40 ldn ton• İndi', palet- Ba Wirde Allllo Sehelarm ara· 
le yapmaia katkıtan veya yapanın mem• ~D tahrip .,Pilmtş ve yahut hasara uğ- ~EYE'l'f 1-tjDJ'YQR _ _. ..... a.._ ,........,....... mw haJdbten ~. Pabt Boaael 
Jekette ceumz kalmıyacaiun, hilküme- ratılnuşbr. 13 av uoatı da düşürülmU" v ...... .,._. .... ._.. auJ.n .. .......,. • .Katta.na J.ttma 
tin tGcear w esnaftan dOrilst hareketle- tür. İ'tmfrin ticaret odası heyeti, muhtelif Yeni mahsul kuru UzOmün lzmir bor· ları yapmak fıttiıı T~ -~ ~ttf: duraklum,, hattA tıpkı Voroneicle ohfcr. 
riyle mUzaheret istediiini bildirmiş ve Batai.c;kte de muharebe devam etmı:>k· •eseleler hakkında teşebbüsatta bulun- ııasma yakında getirileceği haber alın· leri birliği emrine 2 milyOll lin ~ la ll1ııi mlufaa barW:ai kabule mec:Nr 
ııoma dilekler için konuşmak istiyenle- tedir. Bir kesimde 19 tank harp ~ı malt üzere yarın Ankaraya hareket eda· mı~. Menemen kazası dahillııdeki bat- hakkında Ticaret •eldleti nezdinde te- ~. 
rba IJdrhhü serbestçe söylemeleriaf e~ ve 1100 Alman .eubay ve er 61 cektir. tarda çiftçilerdeft bir OOlu sergilerde 19bbüste bulunulmuştu. EYvelce koor- $imdi her iki tarafın bmd hani tak-
'be.van et:ınlltlr. dUrllhntıştUr. Ancak taze ve tistlin A1· He~et bir ~k vekAletlerle temaslar&ı UzUm kurutmakla meşgul olmaktadırlar. dinasyon heyeti kararlyle 'bu ite ~il vlye almakta buluncluktarmdn tlPM 

l>tl..EKLER man kuvvetler.nin cepheye girm<>si üze- bulunac~ktır. ••- Bu aeneki Uzüm rekoltesinin elli bin olunan ve bir müddetten beri 11zUm U" yoktur. Yani Muır mu.bare'beleıhdn- de 
Sıra ile aöz alan tüccar ve esnaf ve rine kıtalarımız yeni mevzilerine çekiJ- 41 .a R ,.. ını ,,., •ız•trıı . . . . faka yatlarmın yilbelmif cı>lması aebebiyle neticelen hmüs Jll8dmldlr. GirU.ltb'or 

9aire 1arafuıdan. 1940 seneaiılde Nor- mislerdir ~~ """" ~ f.I v.cra ton olacağı tahmiıi edilmekte ıdi, . t kullamlmıyan iki milyon lira, yine tan• ki kati neticeler lstihsaliDe J"ardm ecte-
"'tt Be~ ft l'ransa..Y_a thrao edilen Kıtaı.:.m.z Brianskta dUşmanı pOs- F!Y A •ı tŞI b~ğ mı~takalannda yapılan tetkikler tim mubayaalan için Kooperatifler bir- cek biiJ'ilk zafer )'Ohmdakl Wııpt•1• 
mabml yoDannın Türkiye cüDılıuriyet ki.irtmüştür. Şaraplık üzüm mubayaasına esas ola· göstermrştir kl mevsimin kurakça g~ liği tarafından kullanılabilecektir.. B1.1 rm dUa çok ,etin plbafan, daJ.. çe1' 
merkez bankasınca Bdenmesi, altı kişi- Mpskova. 29 ( A.A) - Son iki cün cak fiyatların tesbiti işi geriye kalmUJ, nıesiııden dolayı, üzUm rekoltesi 40 bm husustaki emir, birlik umum müdürlü- geniş uha1an nrcbr ve 'bitin 1na iti• 
tlea fazla ifcJi k.U.nan imalldwıeler• içinde Almanlar l:.eningrada tankla" ve İnh:sarlar umum mUdürlt.\ğüne yapılan tondan fazla. olamıy~. Bu yıl. Gzü. ğüne gelmiştir. ria başardahDmesi ıp. .. elde dd, .._ 
h muamele ftrglsi aJnmuunamru, mühim kınvetlede hlieum etmişler, fa- müracaata henüz bir cevap gelmemi§tir. mün satq fiyatı ~enüz belli delildir.. PALAMUT TAHMfNLEat llayet tiç IQ'hk Jtlr ıatWdet blmqtır. 
Slmer bank ve 7'fll'li fabrikaların depo- bt piiakürtülm.ütleıc:lir. alt· --

da bÔİunan mGJihri mtitarcJa kaput Alman tayyareTerı şe ır üzerınne uça- B.A"\led 'J}e reır.orun ış r .. ne mı ar o an meti, çarpı,.'!Dla a nn 
'-1.; ll8Sl9 n dfler dep>Wrdakl haztr rak beyannameler atmışlar ve ıehri hü- du-•~ -e·-•~"_. nıektedirlerı kırk kadar noksan tahmin edilmektedir bnüne ptin"Jirse Almam planlanma ta-
elbr..lik ~ dedıal ubfa çaka. cumla zapt edecekleriAi bildiımiçlerdir. HDHN u~ ~~1MN.P~&.._ Şehrimizdeld üıüm ve incir ihracatçı· Maamaflb bu rakam katı bir eaua hübkuma kolaJ' bir it sapuanQ lca1t 
~terziler lçln cep astarı olarak Moskova, '29 (AA) - Almanlar Ka- Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğh lan. şimdiden imallthanelerini temizle- istinat etıneınektedlr. eder Blllıula Jıesüa katdmtıa 1Amıa 
-bllamLı--... 1' hpat 1Mıııd 1W1aem1n temini. lenin bmgeatnde lkr yerde şktdetll ta- dtın iaşe işleriyle, laşe -m.Udürlüğünd..m meğe, Jmallt hazırlıklarma başlaimılar- TOTON TABMINLERt ~ diler bir nokta da Sovyet ._,. 
lıllier ~ • itMJtlıa Wrlilderin- arruzla.rda l>uluDmutlardır. Bular bu- belediyeye devredilmekte olan dosyalar, dır. Alustosml IOft on gUnIUk d~· Bu yıl tutUıı .rekoltesinin. 30 ~)'Oll ki- nm 'bu ı.,pte clh,aıı MI,& slrpıh
a.. ~ terzilere verilmesi. demir, rada geriye çekilıı1f§lerdir. Almanlann deroirbaş eşya, ekmek ve mazot me- de üzüm piyasasının ve onu takiben de lo kadar tut.acağı, bu mik:darm bıraz aşıl. terle brplqtmnış ~ Almaa 
~ w tellerin tevzi lfJerinin kolayı..,tı- fıedefi iki mühfm yolu kesroekttr. selelcrtyle m~ olmuştur. 1."lclr P yasasının açılacağı tabiidir, ınası da mUmkUn olduğu tabnıJn edil· enlum kunet ve~ yaaaanhlt-
rıım., k&ıele fiyatlarmııı ttıkselmesiııe ---.o-- Bahı;c sahiplerine mazot ve benzin Bu sene incir rekoltesinin fevkalAde mektedir. . nı ispat 
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meydaD yennfyecek tedhlrler alınmatt, BUi.GAR • IJl.Rl' A.2' \'~rı1mesi i§ini de belediye deruh- az olacağı ~dır. Rekolte 15 İzmirin 1' miJton, Muğlanın 6 m.U.. keııdlahıden 1lllPl1lınyan ve~ 
ibabraa 'ft 1sftltüvi fahrlkalanna tekrar ..xaJfl*p ndf,nuelJetle,., te etmiştir. Defterler iaşe miidUrlU~n· bin ton olarak tahmin edilmektedir. yon, Aydının 2 milyon, Manisanın 11 bir mukavemeti ~rmefe Ddl'ftlfak 
lt1eMe tmfr,AnJarmın verilmesi. henirle 29 A.A Hırfttista da den tamamlyle dev!r alınmıştır. Beledi FİYATLAR DÜŞERSE milyon.lcllo kadar tütUn yetiftireceği ile- ohn-.qtw. Yann dl! ı81ıa nele&'~ 
~ tUlrlwıeler muamele ~ti ve~e ~uıJ,-;;.arlf ruwn~'~.,; ye reW, çarşıda da tetlaklerde bulun Kuru Utiln> figaılan dllşecek olursa ~ ~ .• Mahsul um....ı,.t iti hlleceilnl .ım.ı;.ı.,. ~ ~ 
C!ı:ın1!'0:!k!.tet1111ef~~ ... JSprJan BuJpr • Bınat -.r ... aıuttur. n OMMJ- piyasaya müdahale ile tanzim mubayaa- bariyle çok nefistir.. HAKKI oc..,,,.,.._ .. rı 
ma. itob1malaıt. kooperatllerin tGcca- ,...,.,_ı ima etmek Jfb,ı Zalrebe ha- .uRı ~ 'J'Alf - y A ,,. A " f, A R 
n ..difeye dllfilren ~ muafiyetleri reketetmlplr. _.._ 8W9ltır .... Mmt Kol'anma rnalalıe- ........ UDA.,......... . lLMANLIRI GORE netic..t ola• pamuk .. 8zlm ma'kfne 'AVAftA , .. !!,.. ..... ....._ meslne llef'llenlfll' a.nAY.A. n .a&•• 
'ft lmalltlumelerJnt ifletmede tilceata ~ ~- ·~ Zlrut vekaleti teıkRAt memurJarm.. Keçecilerde eski kasaplarda av mal- Verem Mücadele cemiyetinin Yaman (~ 1 lacl leMfede) 
rebMt etmemelerlnia temiııl. onlann '-la 17 !O da refak tinde da bir kwnımn teıfllerl S'lllJlhmş. ma- zemesi utan Ahmet oiJu Huuı ÖrUdll, lar kampında 70 kişi bulunmaktadır. ldllerlnden yardmı gören AJımn ım.. 
tla "ftqi ne mUlıeUef tatulmalan. piya- :.a: :;:,,...._ ln•maırd.:. ı,.. -.tarı at'tlDqbr. Bu mvuda Bcrınon du.kkimnda av için at:yah bot kovan bu- Denizden 800 metre ytikseklikte, ~ vetlerl Malta ve Sal nehlrlerlnt ,........,. 
~ l>ol kalay. otomobil IA9ttil. hen~. le~ relill. *"-t Wr1iWerl Ye. petrol Zirqt mektebi ndldarii Muzaffer l!:r-- lundulu halde .tatmadığı; İkiçetmelikte binlerce çam alacmuı süsledfll Yaman tir. Ka1açm şimal babamda ..._ 
muot ~ ftlafle IMdduaclaJfi eli· fta nıWıeri •Waia halde ~ dem ile JJlraat mektebi muallimlerbıd~ Yıldız otelinde Şerif oğlu tsrlıall Yilc• lar dalında kampta 'Whmanlar, zaman ınıibtem.i"Ml 1* t* _...._. qlS)anlt 
lek ~. P.tmlflb Halkm ve pard ........-. l'Skr1 J'amen•n maqJuoı 70, Belet un- b~ mahsu. 14 ve alır ifçilere lanm çek arUu1 geçirmektedirler. Bas "BUs kıtalen rleate _.., .,..,ıptr. 

VEKIUN DtREKTIFLERt r.clWaİ t.blede ~ ıa.a.n- ceı Blt.teyln Aykut ve llehm.ı Ali De- mahsus bir adet ekmek kartını satışa •ileler kamptan inmiş, fakat b9ib ail• Hava btıeUmlan netlceslnde Volia 
VE V ADI ne uanrler ._ orada uzun uzan h..w. ~ TnM'1an io, Batlt Akbeyb:l ma- çlkardıit iddiaalyle yakalamrntlar ve ler de çılonışlardır. Astl kampın alt Jas. nehrinin dolunndakl demlryollarly&e 
Hlklmetıçe aban yeni karularm ,pi- ha!lenle hulu:maatlar, a1Caret vekOimtz lfl SO, SOleyman P'ebmi TUmerin maap milJ! konuuna m•hkemesiııe verilmiflet- mındaki işçilere alt kaınpa dUıı 20 işçJ münakale hatları alır halara utrmmfo 

7asada doğurdutu hayırlı faaliyeti itti- köyll vatw:lqlarla da a&rtlflSlGttlı'. 40, baleJlık lstaqommda A\1111 Ora1m djr. kadm ve erkek çıkıııışbr. Kampta bulu- tır. Alman bava kunetlerl ...., ..... 
falda ve ~ kaydeden ve hUkü· V.tdl ı.Jknlnde tici eaat kadar kal- maap 3S, Omun An ve t.aan Surelea- naıılar sabah w t:kiııdi kahvaltıları, 61le milerlne hUeum .ederek Volp nehrinin 
mete - ı.u...ea eJ)ıedpda. ..- an&- ıra.-. mn muştan "· Ziraat mO.diltlQG mtı- ~111HHllHHff11HHHHIH!UlllHllltHflfHHllRlllll ve akşam yemekleriyle gU.nde ' defa deltasında Uç ~ ~. I»-
zahenu ,..,..imi fJey. 9"en, nıuhte-. VEKiL BUCON CID!YOR hendlalertnden Biat ~ ile Ziraat i Jf doğamJulara 5 yemek yemekte ve ı.tiyeııler kUr yap- ter iki gemiye bomba isabet etmtft'P. . 
]jf ticaret branşlan mensuplannın ile- Dolı:eor Behçet Us bqln eaat 7,SS möcadele lataçoauııda telm!syen Salnı _ tzM1R ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ· -

1 
maktadırlar. Bundan başka geee akmJarı _,...,._ 

riye sO:rdillderi mütalh ve şikayetleri te AJ..aeaktaa bar.ket edecek lautUt AlcdoPımı maaşları 35 zlra.t mektebi KANLfGJNJ>AN : AA •O C'• da Volga Uzertndekl diler baza a.atı. 
dinByen wldJ. bunlardan Wr inanını not otoı'Qia ve refabtiadeld ~ htrıık· mualllmlerfnden Hl1ml ~ maa- ~ 339 dotcunıa eratm A w IGll yok· $tJf'pf IJJ'lfftUtmdGfıl da tahrip edilmit ftJR bmra vjratll-
ettfrrn1'. Ankaraya dön11şflııde bu zor-- te A,.dm n ~ lıareket edecek. '1 40, Mersinli fl&mhlı tefi Refet Okta- _ Jamalari 31/'1/HZ güDil hitam buJa. i IJlftfnc:llllı- DU$tır. 
lvkJaruı giderilmesine çalışaca!mı va;. oralarda da tetkiklerde bahmduktan rm maQl 50, ı!raat len ınemurlarmdau : caktır. Bundan soma gelecek olan S Göztepede pazar glinil yapılan teıJ9jk Voronejdeki köpıCl .,.... dQranm 
cleylemif-.ve bir kısmı -baJrkında da aJA- IOnr& AUuap ~ecektlr. JIC&ret ve- MUnif AldSn, Mustafa Kazancı ile DY- :: eratm )'oklama kqajı addedilecek-

1
= Osabakalarmda btriııcilili kazaaan pptalı h0euml9s pl1lldbte Alman 

bdarJara c1erha1 JAzmı gelen direktifle- kilimlz, Aluneak latuyonmıda mera- tlnclllk lsbılyoııunda Bahri Becerin ma- 5 lerl dh ohmn. _ m ... _.~- Fethi .AJ-.t.Jw- lle- lı:unet1el'l 29 tank tahrip etmiştir. Ba-
ri __ ._.._ aiıole ıafmlnacakm qlan 35 liraya ~. ; 111111 1 1 1111 11n111n11111111111mnmmır: Acar n ;?CU}"...uw& olpuu&IU&uvaffaloft va akınlan neticesinde et. bir cıok dtlt y--~· • şat Akkum idaresinde bu m ye-

ti iıraz ettill matlbaamıza g&ıderilen bir man tankı muharebit dışı edllmiftlr. 
- Bu adanı gok Alim Ye fadiİdır; b1- ıe ~ Cleiilclir. Bu ciheti me ikbıci ,mektupla blldJrllinektedlr. VOLKHOFTA 

lirim. BqcU mektubu okul rnekmhiun daha ziyade iaah edecektir. • • - Vctlkhof k:e*>fwktld Rus 1atalan Alo 
11u,o mektubun zar1mı açtı ve oım. Sadık bendeniz Yeni mensaeaı getı..ıldl man kuvvetıerfnfn elinde bulunan bir 

"mala bqWJ : Andre Arnold t Manifatura Tiirk Anonim Şirketi ta· k8prü başına hücum etmiş, fakat netlae 
c Haşmetmeap! Kral. biiyUk bir hiddetle ı l'8fuıdan Amerika, H1ndistan, MJsı.r ve alamanmJbr. 
c Bir zamanlar Danvfç §5valyelerl .- Tacuna ıöz diiea mi var) Hani !ngiltereden clblıılik, beyaz hasse, fan- • 

kumandanı olan bugUnün papası Ancire lkinclmelttup) Çabuk oma da 'bana oku- tazl "basma ve diler nevi kumqlar ge. St.oıı:ho!m, 29 (A.A.) - Alman Jw+. 
Arnoldu Intfen hatırlıyacağmw aanı- yunu!I dedi tirtlhnlş ve piyasaya perakende olarak ciye nazırhiuun salAhlyetli s8lıcOsll AJ. 
yorum. Bu mektubunıu gefirelı Hügo Huao : ~ man yaz taarruzunun ilk Anında ftfdl.. 
dö Kn!sst, en zengin ttlccardaıı ~ - Hqnaetmeap, ~ ~İD~i m~~~bu Bu mana; sayainde ha1km fhtlyacı il net!eeler üzerinde müta1Aa yilrlldb-

• ._ dö Kressinin oğludur ve stzhı de bu tüc- ben okumak ıallhiyetini haız degilim. tatımln. edilmtt olacktn-. ken detrı.1'tlr ki: Set' ftldep RaffGNldan nalı eden: .... ·-· .. e-ı-dirwv •• cara mtlbim miktar borcunuz ... vardır. çünkü Per Andre Arnold bunu mutlaka • - Bu 30 günde Alman piyadesi ya-

- JJ ••• - Evet, etıet... ~ sapdettilim elinize venneklllim! emretti. dedi. AMERiKAN HAZ·RLIGI ,. olank 800 ldloınew. kafebnı.th'. Bu 
- Kral babam, lsu iki 1sm.i de biliyor Az beride bulunan bir yazı masasının ~ bu ptralanil h.tpiıd de verece- - Şa halde nr onu ~ • 1 ay iolnde ele seqll'IJm vat JJO bin »-

ve sah plerine teveccüh besliyor. Kale- bqmda ile bir kitlp, yaza pzmaia U. gım.. .. ~le mekteu ~ ~ ile J:ııt ~ 1 inei Sahifede) 1ometre murabbn!lr. Yam ftalyamn ,.. 
e ır.ar bizimle beraber plmeaızt de zır bir halde idi. ~ Huııo. hapnetmeeun. Eva dö Kla- te bir enara gekicll. mebabu at 1'QRI nlll Nellon ha:rp latiluıalltı bu- l'l8fna ve yahut c18rt ~ bec1elcUr.• k. qmu orl dedi. Salonda bafka bir kimae yoktu. verinsl HWlekteclir. FaJiat kmn ebe- okudu: ve ı kmda verdll1 bir da hazlr8n aym- VOJtONl!J SARPLERt mı...Dlk~ arkadaflan ba1m ala- HUgo ve Dik. salonda kral ve kraliçe- veynl bu af ve samimi muhabbete ma- - Bayan. ı..ı..edllen healm. M.,.._ dakl harp iltftuı8Jlıı:. Perl Harbur Bilrllrı, 

29 
(A.A) _ A9ked bl:r malt-

yııaı ~ kadar takip ettiler.. nin bulunduğu yere kadar geldiler ve ni olmakta ve hatta Sir Adnıond Akura zuabab. olaa dt benim tacmuLr, dedi. bulmımdaıı mma 1kfnci ~deki ı. filden bildiriliyor: 
Kule. flllfl itllmtle ~ JdL Billo ft bit wev.eıustan IOIU'a dw:dular. kızı zorla Yermek istemekteclirler. V4to HUaon hitaben ı tlallttan 1lıg mWl mJa olduimıu b!J.. Rualarm Voronej balgealnde AlmliD 
arb~ at.lanm ~ vercJlktesı Kral, yaverine : c Bu y&zden dila bir de mubtele çık- - HUco.. Mil ve arlcadaflll tarafım. dlımlttlr -r-- mevdlerine karşı yaptıkları ~ 
SOlll'a ~ ialozwu MtJJer. Fakat _ BunJar kfmlercUıo? Yokla, bana mş ve .. kızın kardefi c_;~dü~~r. de a~edil~ ve ~- altmd... A'U4Ax GOROşö h1lcumlar, :Moskova ract,oaumm ,... 
tam W bir yaffl' Ptal ve lfu.- mektup ıet.ireDler ımdir7 d9e sordu. Maktulun adamları~an diger uc; kip de nı& ŞUiacli Dtirahat ediniz ve abUJe. Berlin, 

29 
(A.A) _ Yen remıt btr masallar uydurmumı muelp olu,or. 

ya. :: Yaver : katledtlm~. Bu dort lcaadan Ht., lle yia hareket edeıba de beni airlaUs1 mahffl&m ~ Bu radyo, imha edllen blr çok Alma 
_ ~~knl sizi 7~ ...,;.ı _ Evet hapııetmeap! dedi arkada11 D k Gray adını laflYBJl Rlpı d.IL L ~- __ Doluda ftlllyet ve Odnci cephenin kıtalarmdan ~ Alman f1c;llnel ... 

~ ~ WL - Pelı: AIL. Bt.tgıo dtS K1"IŞSSf mehup da ~:.:n~ ~tadır. ..LJ•L-•. h"!!_Ugoetlr:&r"': ... ~~~ _.~=· .,..hnuı baklanda fnciBz ve Amerikan tarltl tQmenlntn ele yok edildflfnl btJdli. --~ JltJao .. Dik ~ bir nerededir?. c • -vu-uueap uu .. genç cuwııt- UHU - 811' RIYIU"-~ • ,... ses1 çıolahna-o Balbü1ci "" tOIDen ha ~ 
=-~ ==-=ı::: tuP~...,-- ... blraıek- ::.=ası:1 ~ ~ ıc: Akpm ,...,,·~birlik- =~ _::::. ını:!i bir ollka- =·lfllnl .-ııııır. Diler t.t ıuw.r....ı.."' K>aI : • Nany, Sinyor dl Katrlaa ~ W- te ~ -ı.- oolonda ~. - ..,..,...,..._, Eaınltemla~ ~do~~ .... 
~ b1ıt1iJie1e ..... 1fllymı - Bu mektubu 9eD oku! l'.mr1nt ver- 1eıini tapyan adam olduP içhı ba rica· soma uyudalaı. ban8i bir ~ sakmmaaı m rm orane..- m Bal1* 

8et1m1f,. bir ..... ~ ba. baU- di, fakat okumak biliyor musumı? tmn 7.n.a. ~~e de emia 1*lu· Sahahleyla ~--~n ene! le icabı oldüu halde~~- ınmı: ~=dem;:::srb~ 
"'1fpa , ~ ~ - Btet Juıpeemıap. ~ AJMfre Ar- puyormn. ç.ualdi bu mabtelif Jabnli ada- krah ziylll'et ettiler. rı.nu : nfst faa1iyetbıhı artması da WJUU1tl çe- ya De 

: u .......... u1i ...._ llJlll r ndrı ta.ramck ınat ... .ııaw t& • 'Phbıaw olduiu U. - B i T MBDt - i!ıac- Jerdlit. 
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SON ASKERi V1\ZlYET l ALMANLARA ~A~BE ... 
tarah ı bıd Sahifede) (e.,tarafl 1 ma s.blfede) 

(Baş . rabnı$1ardır. Ukrayna ve Beyaz Rusy• 
ada edilebilir. Çüııktl buradaki ~ nın eJden ~ üzerine geriye kalan 
lrnvetleri şark ve een~~ !.arld ~ ~· erlerde Ruslar dı~ar•dan yardım gör· 
111etlerindeki hareketlerını surat~e inlu- ~ eden sıcak kışı gcçirebıl.eeklerd:r. 
şaf ettirirlerse Stalingradın m~?8'8ası ;una rağmen Rus mukavemeti devam 
~k müşkUI bir duruma glrecegı glbi edecek ve Rus hi.i!,ümeti yerinde kala 
Sovyet ordulan da iki kısm;ı. ayrılmış cakttr. Fakat biz RuSyaya azami yardm1 
olacaktır. Bu ilci kısmın birbırıyle frti- • l'ylz. 
batı ancak Azak denizinin şarkından, c. ·~ ceplleye Çöl't'il tlc taraftardır 
Yahut A7.8k denirlndeD yapı~ ~ Bunımla Jaerder dlawu vurmak 
eder iti bu takdirde Sovyetler ıçın _mtlş· için elde bnşka yollar d:.l vardır. Romel~ 
k~lat bir kat daha artar. Bu~u:ı içın bu Mısırda indiri1ecC'k ,1a~bcler:n Ru y:ıd:ı 
bolgede Sovyet m~veme~ııun olduk· yankı~ mfthim oJa<'aktır.~ 
Ça çetin olncalı tahmin eel!liyor. Deyli Miror dn diyor ki: 

Vorouej bölgesinde Sovy~t mukabıl .Tebr ler ve ~a" • J"r R •:ync1 ':~ h· 
taarru7Jarı devam etmektedir. Bu tall!'- alderı itle; bir şeyi gi ı mi orlar. • •7 1 
~arın şehrin garbinde nereye k~ Yıldız• durumun f n lı~nı · 1 

... ~ 
ılerliyeb'ld"~i hakkında Sovyet teblıifuı- tedir. Almanların ~u h'~ z~ · t 0' t 

de bir k yde te ad Uf edilemem!şti~. Bu~ il! }(Ar ve rnuhakk kt .. Fak ' Al 1 

na nrızaran Don nehrinin garbı~ rm anC"ak ken<li \Dl· e hatal .. iyle ~ık 
Rus ileri hareketinin tesirsfaliğini hısset- roasını beklemek , ru d w• ·r. 
m s olan Sovyet ba,komutımlığmm ~·~ Dilşma.'lı harp me. dan·nda bozm•.1 
taarruzdan vaz jreçerek kuvvetJerını lhımdır.• 
baka istikamete doğru ~li:mi~ ohna~ı Vqin,..ton. 29 (A.A) Am 'k 
iht mali vardır. şanayi bi.ı-l'kleri ikinci cephenin aç:lm -

Daha sima1de Leningrad b(Sfgedn:fe sını istemi'JÜ.r. Bu birliklerin bu i.st w•n
Alman1arın tanklann hfmıryesinde bU· de d 'liyor kh 
Yük bir taarruza geçtikleri, fakat b"r c Rus c phes"ı;daki 1 adi.eler ve .•on 
muvaffakıyet elde demedikleri Mosko- günlerin durumu in.,.'ltere -ve. Amenk · 
\>a tebliğinde bildin1iyor. yı da teblik<!Ye dil 'innelcted. r.~ 
Katı netice vermekten ~k uzak olan Londra. 29 (A.A) - !kıncı c.eplıe-

bu mevzii har~ketin maksadını izab nin lüzumu hakkılıda vazdıf'ı bir yazıdcl 
edt!lim. Len;ngrad sehrinin kıymeti Sov- Devli Herald gaıetui d'yo~ l.h . 
Yet h:ırp don~mması için yegi\rie barına· «Herhangi bir ge~t"ral boy le .. bır .~ep
cak üs olarak kalmıs olmasıdır. Bura ı henin liiz ımunu u d kte tt'reddubt go e
Alınanl r tarafınd3n i~aal olunursa bu remez. Fakat ua1 mühim !,1°kta u ~~P
donan . . --L.t. BaltıL denizinde ilr- henin ne zaman b <ılıvac ırıd r. Bu ıkı!l-

ma ıc: n anUL • . • • d'l k fi · • ... 
tnalini van bi eceği bir ver kalmıyaca\ ci eeph.e. ıcın ş m ı şe erımıze ~ ı-
bu takdirde Kronştad Ussündeki stokla· vt'nmel yız >. • . • h . 
rını sarfettıkteıı sonra ya kendi kenditıi Taymis dıyor ~ı: ctki~~~ı c:., A , ın 
batırması ahut !svece iltica etmesi JA- mi11i bir arzu Jıal.ın.e :e~? _?' .: 0 

• • r ır. 
Zırn Pelec~l~ir Almanlar bundan büvül· Bununla beraber ıyı d "U -~lm "I hır .. e
öl<:üd 'st'f d · · kAnlannı bul caklat fer iş1erind• aleni halk m,ın_ k al n ın 
IJİtnaJ~e~i ı~~ıa:m ikmalini denizden yeri olmadığı da pek tab idır.> 
Yaparak kara vasıtalarını cenup ordu· 
lal'ına tahsis edebUeeeldeıdir. D:ğer ta
raftan Leningradın muhasarasına tahs~ 
r-diJmiş olan kuvvetlerini şimalde Mur· 
rnansk bölgesine sevkederek bu limanı 
da elde ,.tükleri takdirde denizden ve 
havadan önl~ çah~klm mUtt~ 
~ardımını tamamiyle ortadan kaldırabı
leceklerdir. 
Mısır harekitı hakkında Alman res

tnl tebliği bu cephede pazartesi günü 
haşlıyan İngiliz taarruzunun tamamiv e 
durduruJdufunu bildiriyor. İki haftalrlt 

bit zaman lc;inde t .rllz taarru2'UJ ın 
muvaff::ık olamaması bir c; k meni! dü· 
~nncclere yol açmnkfadır. Kanaatimi7t'C 
bu taarruzların hiç birVi kat?' netle 1 
taarruzlar değildir. Ohinlek hil3 k .. tı 
meydan muh3ttbe .. i verme~~ elver· tı 
bir U!!tttnlUk temin tmem"sti,. F 1 "İ b 
üstünIUğil temin edinceye kadar b"r ş \ 
yapmazsa. te!;=eb~lis Romel ~e<>ecek ve 
Alman mareşalı lngiliz taarruı. harekct
lt:-rinl geciktirmei{e ve belki bozma w 

imkftn kazanacaktır. 
~~~~~~~~~~~~ 

ıoac~ııı=ıııııııııaaccııaaaııııı~ıı~~~~~ 

Manffatınea 'J'ür1ı Anol!im $R"°l!lPt
3 4 en: 1§ 

A......am. Hlndlatu, M .... , ve tngiltereden temin ett'ğimiz ap"i-ıda cim 
,,. ~ ~ pamnkla ınenmcabn 

MtMAR KEMALE'ITJN CADDESiNDE 31 NUMARALI PERAKENDE 
SATIŞ MACAZAMIZDA sab§ma °befanmJJhr. Muhterem mü.te "lerİmİZ<' 

lıtiyaçlannı temin etmelerini tavsiye e .. riz. M DU YET 1 

Cinsi Eni m4ltrii APb 
ibinliklik MuJh memerphi 110 aantfm 100 lruruıı 
eyaz hasse 85 c 132 c 
öml~lik çlzgı1i popDn 75 « 149 « 

65 « 134 « 
65 « 112 « 
.90 « 180 « 

c c 
« 

enldi tissör 90 « 180 « 
ijamalık fanela 90 « 180 « 
Mardin 70 « 148 c 

Sp• 90 « 138 c 

ofre baıma ;g : ~:: : 1 
Ö~melik basma . • 

Aynca zengin çe~ fpeklilerımız de gelm;..,tir. 

~aıa"°°'ıııa.,aoaao=ı:ıı:GG«aaıac:~AC~~~ 

iZMİR KOOP.ERATJ.FLER Bim~*lil HE• 
YE'J'İ UHUHİY~ tC'J'JMAJ 

lzmır incir ve 'IJz~m 2' arım Satr.ş Koopor:!.fif • 
lep .. Bü Jliıfnden • 
8tr}~;;·nı! {941-.f2 ı~ yıİı alelade um~i~ets~ı:!~':a!1Y~:,J::~~:.2M~ 

.tııa gilnU saat 15 te fzmır tlca~ ve~n~kooı, ~at.iflerin bu içtimaa ana muka· 
~k) erelerin ~a"!esi aşad~ıdda. ır. ~~cc mümessillerini göndermeleri ıica olu
-..e enamemizın 18 ıncl ma ~ı ger-., 
lllıı. 

B kan 
Dr. Sabri Akın 

As bakan 
Sudi Mıhçıoıtlıı 

lzmir İncir ve Uı.üın 
Tanm Satış Koop atiflcrl B'rliği 

ldare M eli.si 
Aza Aza 

Kemal Akyüz Fevzi Lütfü 
Ka aosmanoğlu 

RUZNNAME 
l _ İdare mecli!i ve kontrol kuruht raporlarının tasdiki. . . 
2 . 1 b"lA ..n<rile kAr ve zarar b sabının tasd.ikı ve fıat farkının - 1941 - 42 ış yı ı ı an-.~. 
~ hakkında kanır ittiha:zı, 

3 -- İdare meclisinin ibrası, • . • a orunun müzşkere i ) 
45 - -942 - 43 i§ ~·r~ nınddtesbtl ıt~ ~ ısd oir:::: i~t aza yerine yenilerlnm lnü

- İdare meclısınde mil e ennı 
babı ve ayrıca iki yedek ha intihabı, 

8 - Kontrol kuruluna iki Au Jntiha bı, !erini fatih bı 
7 - Birlik İncir, 'Ozüm ve pamukkıek.!hper rlaril~ kontrol' kurulu azalarına ve 
8 - İdare meclisi azalannın hak uzu 

e~rlere veriJecek ücretin tesbiti, büt ·n·n tesbitf, 
9
1 

- M mur kadrolarının ve masrafı çesyaptırılması veya satılması hakkın-
0 - B"r · çe tasıtsız mal satın a .mm ası, 

da Yönetim kuruluna sel~iyct verıJmesl.lüzumlu görillen tadilata ait dileklere 
. 11 - Ana mukaveJ .. namede yap)lmM 1 • (1983) 

1 
t Y r. fm kurulu raporunun müzakere_s_L _ __ _,.---:::--------

İ'"'mlP 0

1!h1 .. arl r Bajm
9 
mab:~~de~d_.e:!J.t, 204 kilo 

tli ~ınanet anbarımızda mevcut 938 ve 93 en bedel tutan 72.50 muvakkat 
te tı: .1 açık artırma ile satılacaktı!. Muhanı;J, izde görülebilir.· . 

rn natı 5.44 liradır. Şartnameaı levazım emb müdüriyetimizdeki komı9"' 
lstekl lerin 11 /8/942 ıalı günü saat 1S te 81 4352 ( 1974) 

)' na gelmeleri ilin olunur. 

BUGVH LALEDE 
4 FİLİM 2 TÜRKÇE 

J ···SEFİLLEn 
(TÜRKÇE) 

lierkcsin okuduiu büyiik eser 
CIIARLES LAUGHTON 

FREDERİCH MARCH 

2-··KARABELA 
(TORKCE) 

J •• OPntMn zelHınfferl 
4 -· R1i;NXLt MİKI 

'J'AHIH BU BAF2'A.Kİ 
EŞSİZ PROGRAMI 

!•. r··rı:çe lCeşlf alayı 
EBROLFLYN 

OLİVİA DE HA VLANT 

2 .-VAHŞİ AS~ .. + 
KAMfLEN RENıu..ı. 

RAY ~AMIROFF 
0ynadıklan SüJ?Cr filtiı 

J-· RBNKU M 

Borsa 
-Oz"OM 

520 S. Erkin 35 
113 A. I..fo!lt 35 
15 Öı.türk irketi 35 

7 İ. H. Ulukartal 42 
655 Yekun 

'12381 Uhlumf yckôn 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No 11 

İNCİR 
ZAIIIBE 

25 Tm Su am 
34 çu nl B la 

1272 k ntal Pal 

35. 
44 
38 
42 

• 
36 
38 
41 
44 
48 

l 

Asansör Gazinosu 
Sayın müşterilerimize 
29 mart "942 çaıyamba gününden iti

baren her ak§Rm 1ıazinomuzda caz olda
ğu pi ll,7TICa ah ve perwembe aünlesi 
de mewlm eğlenceleri ttttip edilmfttir. 
Düğün ve silvareler de kabul edildiğiw 

ni sayın milşterilerim;ze saygı ile bild~
ririz . 

İZM1R tKİNCİ 1CRA MEMURLU-
OUNDAN : D. 9Wll58 

İzmir Bayraklı Salhane fİlllendifer is
tasyon u karşısında eski 41 yeni 5 numa
ralı evde ıken halen ikametgilu meçhul 
Aleksandr oğulları Kostanti ve Yorgi 
tarafına : 
!z.rn'rde Ahmetağa mahallesi Satır sokak 
32 numıu-ada Ilaaaıı Tahsin .Akuzmanm 
1785 lira ve 1934 senesi nihayetinden 
sonra nizami faiz alaca· ı için aleyhinbe 
yapt • ı icra tak bi üzerine çıkarılan öd. 
me emri ikam tgahınızın meç:hul kal
ması dolayısiyle tebilgat yapılamamış 
ve ilanen tebligata karar verilmiştir. Bu 
i.linın neşri tarihinden itibaren 15 gün 
içinde borcu öd meniz veya bir itirazı· 
nız varsa bu müddet içinde bildirmeniz 
lazımdır. Aksi halde hakkınız.da icra ve 
iflas kanununun hükümleri dairesinde 
ve al yhin"z.de icrai takibata devam edi
leceği te-bt·~ makamında ilan olunur. 

4393 (1981) 

- BAYINDIR SULH HUKUK HA. 
K1MLlô1NDEN: 
Bayındırın orta mahalles:nden manav 

Hasan kızı ve M hmet karısı Fatma Ka
r~dere taraf nd n Hoca Jbrahim mahal
les'nd n m nav Hasan kızı ve kahveci 
M hmct karısı Hatice Gençer ve üçün
<'Ü sahıs Emin Gençcr ve Halil karısı 
Mıfct ve o~ulları Hasan ve Ali ve Meh
m t Becet al ,hlcrine B yındınn Sam
sun fünanında Adı güzel geçidi mcvlti
inde şarkan Yusuf kızı Ganime verese
leri g3rben ve şimalen yol cenuben sa
rar.ın Emin lnan tarlası ile çevrili (5514) 
metre murabbaı tarla senet.sizden otuz 
seneden beri murisleri ve vefatı ile ken
dileri tarafından tasarruf edilmekte olan 
tarlanın tesçili talebinde bulunduğun
dan ifbU tarla üzerinde iddiayı hak 
edenler varsa on beş gün zarfında Ba
yındır sulh hukuk mahkemesine müra
caat etmeleri ilin olunur. 

4386 (1978) 

tZM1R BELEDlYES1NDEN: 
Belediye otC>büs idaresi için 2000 adet 

m" bet ve 1500 adet m nfi olmak üzere 
3500 adet akkümülatör pilagı satın alın-

ı ması, yazı işl rl müdürlüğündeki sart
-------------- n:ımesi vcçhlle açık eksiltmeye konul

!ZMlR StCtL TtCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

n1u tur. Mul.ruıunen bedeli 3325 lir, mu
vakkat teminatı 249 lira 40 kurustur. 
Taliplerin tem n tı öğl den evvel !ş ban
k ına yatır rak r.-ıakbuzl riyle ihale ta
rihi olan 10 8 1942 pazart i günü saat 
lt: da encü ne ruüracr- tlan. 

2a ao a ~ (iaü) 

2'ALEBB oe 'J'AJ.EBB 
VELll..EIUNE-

Abancakta ikinci Kordonda 204 
numarada DEVRiM OKULUNDı\ 
1-temmuzcla açılan İKMAL D~:\
NELERİNDE denlere devam edil· 
mektedir. 

Her gün kayıt muamelesi 
yapılmaktadır-

H - 16 - 18 • ZO - 2Z - 24 • ZI • 28-30 

SABIP~ 

Perakende ZeytinyatJ Sa 
Kup.dan zeytinyağı ta9fiyehanemizd e Rafine edi'-L h 

Kemeraltındaki satış mağazamızda per•lc.a.de olar'-"'"!_ •~1~"__ ze 
bmir L....:... oma Dil; ·-- ç,_ --- ,,. ...... l8tlf kooperatifleri 

lzrnı,. Ollmriilderl BaındtcMI•~.., • -
B8flllüdürlük odasımn yallı boya ile boyanması ve aımüd'" l"'k b" 

ki laelalarla aobalarm tamirlerine liiaum bua1 olmQflar. Boya ll.1 ~ 
mevcut leıfe göre eksiltmesi ve sobaların pazarlık aaretile tamll'leri •. 
9~.2 cum~ güni. saat 1 O .~a yapılacağından talip olanlann levazun : 
m~omıqona ınuracaatlan ilan olunur. 4379 ( 1 

BAYINDIR KÜKÜRTLÜ 
ILICALARI AÇILDI 
HER TI)RLO HASTALIKLARA DEVADIR 

Ve..ıt" ia1in1u1t bumıı-. temin edı1mittfr. 
Yeniden havuzlar İnf8 edilmiıtir. Etraf aiaçlarla çnrllmiıtir 
çok mltedildir. • 
O., kit"p U.C.. miieteclrl tbralalm Çalı,. D. 4 (1923) 
~~ ~· 

lzmir • 'J'orlJalı • APapçı Yola esaslı 1lfıt 
saıeeııe tmnir edllecelıtlıa

lzıntr YUctyea Dalnd Endmenlnden : 
1 - Izmir -Torbalı - Arapçı yolunun 18+ 750-30+000 kil 

leri araaandaki k11mın eaaalı tamiri 24/7 /42 tarihinden itı"b•en 20 gOn 
le ve kapalı zarf uauliyle açık eksiltmeye konulmuftur. 

'/. - K~şif bedeli 63928 lira 30 lwruıtur. 
3 - Muvakkat teminatı 4446 lira 42 kunıfhır. 
4 - Keşif evrakı l:unir turistik yollan mmtaka mUdürlüitınde s!rill 
S - istekliler ihale tarihinden evvel Turistik yoilan mıntab mtt 

den ehliyet vesikası alacaklardır. 
6 - Ek iltme 13/8/9.f2 tarihinde pe11embe günü saat 11 de yapıl 
7 - lstekli1er 2.f90 sayılı kanunun hükümlerine g8re hazırlayacakla 

ları ihale günü saat 1 O na kadar makbuz mukabilinde vi1Ayet encOmenl 
tine Te zarflann aaat 11 de açılacaiı illn olunur. 26 30 4262 ( 

-----------------------------...,; 
lzml:- Defterdaıalılından : 

Nazif kız: Fatma llhamn Batdurak şubesine borçlanma bedelinden m 
96 lira borcunun temini tahaili zunnında lıaczedilmit olan 3 ncü karata, ~ 
leainin Eı_ıveriye aoka.ğında kMJ:ı 655. ada. 10 par..ı aayida mukanet S3 
numarataJlı ve 480 lıra kıymetı multayyedeli evi t.ahaili emval kanuau L 
lerine tevfikan 21 gün müddetle mGzayedeye çıkanlmJfbr. 

Taliplerin 17 /8/942 tarihinde 18at 16 da vilayet idare heyetine mür 
ları ilin olunur. 26 28 30 1 4288 (193 

ızını,. Deftadarlığından : 
Mustafa kızı Haticenin borçlanma bedelinden Kaql)'aka tabealne 

436 lira 12 kuruı botcunun temini tahsili zunmnda baczedilmit olan Ka 
da Donanmacı mahallesinin Calip bey ıokafuıda kain 91 ada. 14 pa 
mukayyet 1 eski., 1 yeni numaralı ve 1 120 lira kıymeti mukayyedell m 
li emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 giln müddetle milzayedeye 
mııtır. 

Taliplerin 17 /8/ 942 tarihinde saat 
lan ilin olunur. 26 28 

1 6 da villyet idare heyetine mür 
30 1 .f289 (193.f) 

Hafuı velıaleti Sa iflePl 20 inci Şulte mü 
Hiğiinden: 

Kapalı zarf usulü ile Dekovil malzemesi abnacak: 
1 - On adet (komple) Vagonet., bin çift metre ray. bin adet demir 

ven. w adet makas tertibatı. iki bin adet bmak clvata91, aekiz ;püz ad 
bire ve bin alb yüz adet cebire cıvatasından mürekkep dekovil ma 
nin muhammen ketif bedeli vahidi fiat eaa11 üzerinden ( 11000) On b 
liradır 

l - Bu ite üi enilt nnde • ı,J.ri ZO nci tube mfldür1811Dcfe 
olarak almabillr 

J - Ekailtme, 14/8/942 cuma slnü uat 16 da Tırede MI itleri 20 
ıube müdürlüiünde toplanacak eksiltme lcomlqonunda lcapah zarf US1ll 
yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye ııirebilınek için isteklilerin 825 liralık mnaltlcat 
vermeleri §Rl'tbr 

s - ihaleden itibaren on 1ıün zarfında malzemenin nre lataayonunda 
mi lizımdır 

6 - Teklif mektuplannm 3 ncil maddede yazıb aaattan bir saat 
komisyona verilmif olmaaı lhmıdır. 

Poatada olan gecikmeler kabul olunmaz. 30-2-4-6 

IZMIR t Ci ESNAF CEHIYE2'1.ERI BIR.IJOI 
IKA1fl.IOINDAN : 

( Cemıl Terün ) ticaret unvaniyle tz
m'rde Arap fırını caddesinde memleket 
has an l altındaki 4 numaralı mağaza
da bilu num yen cek, toprak mahsulleri 
ve mahrukat alım v~ satımı ile sair em
val üzerine ticareUe iştigal eden Cemil 
Terünün işbu ticaret unvam ticaret ka
n unu hiikümlerine göre sicilin 4562 nu• 
marasına kayt ve tesçil edildiği ilin 
olunur. 4390 (1977) 

Alelmnam Maikac:I, s.zende ft ok..,......._t 
Hmasi PaJ mttıalllf'I MeUeld bilgilerinizi terakki Ye ilerletmek pye .... mabadile Vilayet 

CEl.A.ı. PUi.HAH sek makamınca açılmasına mllaaade olunan musiki çaı.,... odw 31 /7 /9 i:."rkek daktı•fo Büyük .Katdiçalı han No. 58 cuma cünii eaat 1S,30 dan itibaren lkiçe,melik caddeainde. Çepneli bay 
L a TELEFo 9an Yijttiıı kahvesi .dahilinde kiralanan h11M11i bir odada faaliyete seçeceji 

• N : 3184 den giizel eanatlar cemiyetine dahil bulunan bilumum muziltacı. Sazende 

a fJD8Cak Damga kanunu mwunelltiyle i§tl· okuyueulann mezldU ırün ve eaatta odaya teşrifleri rica olunur. 4392(1979 
• gal ve · e kabul eder. 

İkinci noter da· resine milrac:aat.. Jlj:ıcc:ıaC.OC:ilıCiiC:ıööiaöiiliC:.OCicllıocı••ıli 1 
1 -3 <1912> __ -·- -·-· Bornooa ZINıaf melıtelJI ndklitPl'ftlUnden: 

-------------- D O K T O B % '1,5 ilk Fiatı 

Türki~ enin her t.L-ı:.fmda arayınız.. 
Küçükler ve büyükler için en sıh· 

hi ve kuvvetli bir gıdadır. 
Türkiye umumi satış merked: b

mir Halimağa çarşısı No. 51 
MEHı. IET SART •• • -o- _a_ı_ -cı-caa • ı • • 

teminatı 
SalAhettln TEKAMD Lira Kr. Kr. Kilo Cinsi 

ÇOCUK HASTALIKLAIU 128 00 10,50 12000 - 18000 Adet Ekmek <Beher adedi 600 
M'OTELASSJSI 405 00 135 3000 - 4000 Koyuıı eti 

135 00 90 1500 - 2000 Dana eti 
Haatalannı her ~ öi)eyin saat 248 50 53 5000 - 8000 Pirinç 
1 den itibaren Numan zade ıoltak 70 87 27 2500 - 3500 Kuru fuulye 
S numar .. da husus! muayenehane- 30 37 2'1 1000 - 1500 Ye,U mercimek 
sinde kabul eder. Telefon 34S3 14 17 27 500 - 700 Barlilce 
Ev: 3.f59 436 50 194 2500 - 3000 Sadeyağ c Urfa :t -·· -. -· 

otş· TABiBİ 
lfESiP DOLUNAY 
Parls fakültesinden mezun .. 

Muayenehanesi : İkinci Beyler so
kak No. 79 Telefon : 2727 

1 -13 (1421) 

ııs 62 101 1000 - 1500 Zeytinyağ c 1,5 asıt • 
141 '15 94,50 1500 - 2000 Torz şeker 

78 75 70 1000 - 1500 Zeytin tanesi 
Mektebimizin 942 yılı ihtiyacı için 27 /'1 /94.2 pazartesi gUnU saat 15 de ibal 

yapılmak üzere ilin edilen yukanda cim -ve miktarlan yazılı erzal:a mezk 
günde talip çıkmadığından 2490 numaralı kanunun 43 dl maddesi mucibin 
10 giln temdit edilerek eksiltme 7/8/ 942 cuma günil saat 15 de mektepte milt~ 
şek kil satm alına komisyonunda yapıla cağından taliplerin teminatlannı ~ 
mektepler m~ilin;e _yatırarak ma_!d>uzunu komisyona getirmeleri 
i§e ait prtnameyı gormek istiyenler her gun mektep mildürlüğüne müracaatla 

D O K T O R 4391 (1978) 

Kenaaı Sallll Aysay P. 'J'. 2'. UMUM MVDflRLVOVNDEN: 
Sari hastalıklar mütehaam Sayın halkımıza kolaylık olmak üzere P. T. T. idareai ıimdilik Ankara. 

BAKTERİYOLOG Jstanbul ve Jzmir tehirleri için her havale bllfllla yalnız bet kuruı• munzam 
Dahili hastalannı Tilkilikte Batu· ücret mukabilinde 25 liraya kadar ol.an havalelerin ikametgahta ödenmesi mu

niye cam.il karşısında Namaqih ameleaine baılanufbr. 
caddesi No. 2 de kabul eder. Posta pa~etlerile .k~etli mek!U~ların mutedil bir munzam ücret karşılıim-

Telefon : KLiNtK: 4223 da ikametgahta t~ maamelem ıae her yerde yapılmaktadır. 

1
§~ BVÜR~ iP z A uı·~H Evi : 353' Ba hwıuata poıta gı,eierinden malGmat alınabilir. 

.,,. ıl'&n, S ıc-- ™ '" 30-2-5-8 4384 ( 1980) 

ALIHACAK'J'JR §------~-'----------------------------~--------------1 5 - 6 kilo tazyikli saatta 1500 - 1800 ~ 
kilo buhar tevlit edebilen bir buhar N K-ASE 
kazanı alınacaktır. Talip olanların K 
kazanın evsaf ve ebadını bildirir biri 9 

ı ı ile lzmirde posta kutu.su No.171 
• _ 'resine müracaatlan. 1 - 3 
_•rJcx:ıaaa;ı;caa;cıııı=ıamcccıc 

l
'aii;;;Jaşr;;cı~~~ 

Gazi bulvan SaiJık evi hastanesi 
müdüriyetinden t 

Ameliyathane itlerine Takıf bir 
hemıire ı.teniyor. lateklilerin mBra-
caatlan. ( 1982) 

A~ıları dindirir 
ROMA TIZMA. BAŞ. DJŞ. SiNiR n BEL ainlan ile soğuk algmhjmdan 

ileri selen ricut KIRJKUOI. NEZLE ve GRiP hutalıklan D E R M A N 
btelerile derhal gec;er, tcabmda günde 1 • 3 kqe alınl1', ber eczanede ba
Jpam. 



• 

• 

SiYASi VAZIYET SON BiR AYLIK HARP ihtiyat 
••••••••••••••• ---*--- ---·*---Rusva bir sene 

dalıa mukave
met edebilmeli 

Stalingrada istila teşeb-
60 kilomet- büsü baş-

_Mütteıiıııe:ln gayreti.. re ka 1 d} l Q f S Q 
Jhinci cephe ifi - Japon· •• • 
ıar nereye saldıracafı? .. . -*- . -*-
Hint is. i halledili-uor mu? T~r~hın lıaydedeceğı en Londra, 29 (A.A) - Harbiye müs-

,,, s..uyülı me-udan harple teşarı avam kamarasında söylediği bir 
Raduo gazetesine göre, Almanların za- ., .,, • k ı ·u d ı "· 

J nutu ta ngı z a a arının istiıWıına te-
manla yarıştığını söyliyen İngilizler müt- rinden birinin arefe- tebbüs halinde kilisa çanlarının çalına-
tefik milletlerin mukadderatını Don mu- • d b••• · ·· 1 ' · B la b b b. harabelerinin neticesine bag"lı görmekte- sın e ... ıınuyorıız- cagını soy emıştır. unun era er ır 

istili. teşebbüsünde verilecek iıaret gizli 
dir. İngilizlere göre şayet Alınan kuv- Stokholm, 29 (A.A) - Cenup cephe- tutulmakta ve yalnız alakadar makam-
vetleri Stalingrada varırsa ve Stalingratl sindeki Alman taarruzunun ilk ayı so- !ar tarafından bilinmektedir. 
ile şimal bölgeleri arasında demiryolu nunda vaziyet şöyledir: İNGİLTEREDE ztRAt DURUM 1Yt 
münakle htlannı kesmğe muvaffak olur- 1-Bataiskin zaptı mareşal Fon Bock Londra, 29 (A.A) - Ziraat nazın 
!arsa, Rus orduları felce uğrıyacaktır. ordusunun cenup Donda en derin yar- yiyecek maddeler istihsalatı hakkında 
Rusyadaki gen.iş petrol sahaları düşma- har k t' . te kil edi M k dem;•tı'r •-· .. 

lin 1 if ma e e ını ş yor. os ova ~ "' 
nın e · e geçtiği veya Rus arın isf ade b hr' d kabul k c - Bu ~ı 240,000 hektarlık sahaya edemiyecekleri bir duruma sokulduğu u şe ın üştüğünü etmeme te, ,. 
takdirde Rusynın tankları, tayyareleri fakat Novo Çerkask ile Rostofun düş- buğday ekilmistir. 1nc altı aylık rekolte 
ve traktörleri petrolsüz kalacak ve kı- müş olduklarını teyit etmektedir. 450,000 hektolitreyi geçmiştir ki bu ra-
mıldıyamıyacaktır. O vakit Rus ordu- 60 BİN KİŞİ VE BİN UÇAK kam, harpten evvelki en iyi rakamlara 
!arının yıpratma harbile Almanları ez- Rostofun cenubunda iki günden beri muadildir.> 
meleri ihtimali bir daha elde edilmemek yapılan çetin muharebelere 60 bin kişi ----... ·----
üzere, Birleşik milletler tarafından kay· ile bin tayyarenin iştirak ettiği söyleni- Almanların vap-
bedilmiş olacaktır. yor. Buradaki Alman ordusunun esas -· . Bilhassa Rusların gen.iş ziraat saha- hedefi Rostofun 250 kilometre cenubun-
Iarını kaybetmeleri müttefikleri endişe- da k~in petrol tasfiye merkezi Krasne- tıkları son ha
ye d~ürmektedir. Cenup bölgelerinde- dar şehridir .. 
ki şehirlerden şimdiye kadar yirmi mil- Bu iki şehri birbirine bağlıyan yol 
yon insan Rusyanın doğu bölgelerine on kadar ırmaktan gecmuktedir. Ruslar 
götürülnı~tür. Şimdi müttefiklerin bil- bu ırmaklarda müdafaa hatları tesıs 
tün gayretleri Rusyayı bu sene ayakta edebileceklerdir. 
tutarak bir yıl daha kazanmak nokta- RUS MUKAVEMET HATTI 
sında toplanmıştır. Bunun çaresi ikinci 2 - Rostofun 200 kilometre şimal do-
cephe açılması ve büyük ölçüde arasız ğusunda Similiyanska bölgesinde Al-
tayyare hücumlarına geçilmesidir. manlar vaziyeti az çok gen!sletmek için 
!K!NCİ CEPHE MESELE.Sİ Donun cenup kıyısına mühim taze kuv· 
İngiliz hava mareşalı Alman halkına vet kütleleri geçirmekte ve buralarda 

hitap eden radyo konuşmasında Ameri- şiddetli savaşlar yapılmaktadır. 
kan tayyarelerinin de iştirakile Alınan- Sovyetlerin cenup Donun 450 kilo
yaya yapılacak akınların dehşetli olaca- metrelik bütün boyunda geçilebilecek 
ğını, yağmur, rüzgfu- ve kar demeden 
her gece Almanya üzerine gideceklerini yerlerde karşı koyacak kifayette kuv· 
\'e bundan kurtulmak için Alman halkı- vet bulundurabilmeleri fi!liyatta imkAn 
nın elinde mihveri devirerek sulh yap- sızdır. Bu sebepten dolayıdır ki Mosko· 
maktan başka çare olmadığını anlatmak vada hükünı süren kanaate göre mar~
ktemiştir. •al Timoçenko ve maresal Budveni or-

lk.inci cephe hakkında ise, Taymis ga- dularının esas mukavemet hattı nehir
zetesi bunu istemenin yerinde bir talep den biraz ötede nehir ile Krasnedar-Sta
olduğunu, fakat derhal açılmasını isti- linıırad demiryolu arasında bulunrnak
yenlerin mantık hudutlarını aştıklarını tadır. 
yazıyor. ıDeııli Meyi• hükümet böyle STALİNGRADA DOC'.:RU 
bir işe girişmeğe meyi etmiyorsa, elbete 3 - Don kavsinin dahilinde Alman-
bildiği esaslı sebepler vardır diyor .. Ev- !ar ileri hareketlerine devam etmisler 
ning Niyuz hükümetin buna daima ha- ve Cir ırmağını geçtikten sonra Kalata 
zırlandığını, fakat müttefik harp pl~n- Ton Skoy ile Stalin~radın 80 kilometre 
!arını yer yüzünde en çok on iki kişinin batısında Piati - İzbianskaya arasında 
bildiğini kaydederek hükümetin askeri oldukça geniş bir cepheden Dona var· 
plinlan Londra meydanlarında karara mışlardır. Diğer bir kol Ostraviankay:ı~ 
~lanamıyacağı gibi c istiyenler el kal- ya yakla~aktadır. Burası Stalingradrn 
dırsın > nevinden gösterilere de mevzu 60 kilometre şimal batısındadır ve Sta
olamaz demektedir. 

c Deyli Telgraf > di~r ki : !kinci c~ lingrada varan ikinci bir yolun başlan-
,. .,..~ gıç noktasıdır. 

he ihtiyacı günden güne büyüyor ve her Mosk0va Alman ileri unsurlarının 
kalpte bir akis yaratıyor. Fakat ikinci Volgaya 80 kilometre mesafede bulun
cephenin nerede, ne zaman ve nasıl açı
lacağını en çıok öğrenmek istiyen bizzat duğunu teyit etmekte ve bu harbin en 
düşmanın kendisidir. Onun bu tecessil- büyük meydan muharebelerinden biri· 

sinin Rrefesinde bulunulduğunu ilA.ve 
sUnün tatnain edilmesine razı olamayız. eylemektedir. 
ikinci cephenin açılması için gerekli 
§Brtlar şunlardır : Bu meydan muharebesi Stalingrad 

Havada kati hAkimiyet, muazzam bir bölg .. inde Don ile Volga arasındaki dar 
asker nakliye gemisi kafilesi, düşmanın toprak şeridinin mukadderatını tayin 
ortaya atacağı teçhizata kernmiyet ve edecektir. 
keyfiyet itibarile üstün teçhizat, Avru- VORONEJDE VE BRİANSKTA 
pada açılacak bir cephenin halen Mısır- 4 - Voronejde çarpıı;malar çok şid· 
da ve Hindistanda mevcut cephelere za- detlidir ve Ruslar teşebbüsü ellerinde 
rar vermediğine kati kanaat. tutmaktadırlar. 

Bu şartlar uydurma değil, hakikattır. Moskovanın bildirdii!ine göre Sovyet 
Zira ikinci cephe sadece karaya asker kıtalan Voronejin 60 kilometre batısm
çıkarıp sonra geriye çekmek değil, tam <İa Kisen Cevisk mevkii dolaylarına var
manasile istila kabiliyetini haiz dalınl mışlardır ve Stariyoskola doğru ilerle 
bir kuvvet tutundurmak demektir. melerine devam etmişlerdir. 

GEM! KAYIPLARI VE lNŞAATI Almanlar Rusların durmadan yaptık-
!ngilizlerin ve Amerikalıların en çok lan hücumlarda aihr kayıplar vermiş 

önem verdikleri mesele denizaltıların olduklarını söylemektedir. 
sebep olduğu büyük kayıpların önlen- 5 - İlk defa olarak bundan dört gUn 
mesidir. Amerika istihsalAt bürosu reisi evvel bahsi gecen Briansk Sovyet kar
Nelsonun bir raporuna göre 1942 sene- sı taarruzu hakkında Moskovadan bil
sinin ilk altı ayında işlemek üzere tes- dirildiğine göre Sovyet ileri hareket: 
linı edilen ticaret gemisi miktarı 1941 devam etmektedir. 
senesindekine nisbctle yüzde 33 daha 
fazladır. İngilizler ise c gemi inşaatım1z 
kaybettiğimiz gemi tonajını telafi ede
miyor! > diyorlar. Bununla beraber müt
tefiklerin 1943 senesine kadar uzanan 
gemi inşaatı planı muazzamdır. Bunun 
için Almanlar Rusya i.şiLi bu sene hal
letmek gayretinde ve zorundadırlar. Ge
ne mü ttefil<lere göre harbin başından
beri Almanya ve İtalyanın tonaj zayiatı 
yckilnu 6 milynn tondur. 

JAPON HEDEF! 
Uzak doğuda durgunluk görülüyor. 

Japonlar işgal ettikleri yerleri teşki!At
landınnak ve buralardan faydalanmak 
için büyük gayretler sarfediyorlar. Ja
ponların yakın hedefi ya Rusya. ya Hin
distandır. Rusyaya karşı bir hareketin 
en geç !~mil'luz sonunda veya ağustosta 
bc.ııı:::lamasına ihtimal verenler vardır. 

---- ----~ JA 111 nı;:~t.7.tHll)E 

BİR MUHAREBE 
Berlin, 29 (A.A) - Alman tebliği: 

Mant denizinde bir Alman karakol ge
misi müteaddit İngiliz muhripleri ve top 
(:ekerleriyle yaphğı çetin bir muharebe
de bunlardan birini batınnı~hr. 

Berlfn de, Londra da 
bombalanacalı" 

Londra, 29 (A.A) - Berlin ve Lond
ranın bombardıman edilmemesi hakkın
da Alınanya ve İngiltere arasında bir 
anlaşma olduğu hakkındaki haberler 
Londrada resmen tekzip edilmiştir. 

Fakat Japon başvekilinin c İngilizlerin day tarlası haline gelmiştir. Bu yıl Bri
Hindi.standa kalmasına tahaırunül ede- \anyada 240 bin hektar arazi buğday 
meyiz > yollu ihtarı bu memlekete karşı ekilmiş ve ilk 6 ay içindeki istihsal mil<
bir hareketi de imkan dahilinde göster- tan 450 bin hektolitreyi geçmiştir. 
mektedir. Tayyare yapımı 1941 senesindekine 
HİNDİSTAN MESELES! nisbetle üç mislini bulmuştur. Kadın 
Mihver kaynaklarına göre Ruzvelt işçilerden her yerdekinden fazla istifa

Vandel Vilkiyi !n.~il iz - Hint anlaşmaz- de edilmektedir. Bütün işçilerin istihsal 
lığının halli için Hindi.stana göndermiş- kabiliyeti üçte bir artmıştır. 
tir. Londramn B. B. C. radyosu Hi,ııdis- Almanyadan kaçanlar !ngilterede üç
tanda yeni bir ceryandan bahsediyor. yüze yakm harp malzemesi fabrikası 
Bu da harpten sonra Hindistana istiklal kurmuşlardır. 
veril~cei!i hakkında birleşmiş milletle- Alınanyaya gelince, bu memleket is
rin bir beyanname neşretmeleri veya tihsal miktarına ait rakamlar neşretmi
şimdidcn bir yuvarlak masa konferansı yorsa da ordulanna her cephede süratle 
toplıyarak bu meseleyi halletmeleridir. harp vasıtası ve malzemesi yetiştirmek
B. B. C. radyosu Hlndistana harpten tedir. Bu hal Almanyadaki istihsal işle
sonra tam istiklfil verileceğine dair yal- rinin de iyi idare edildiğini gösterir. 
nız lngilterenin şimdiden teminat ver- İstihsal yarışına dı~arıdan bakılınca 
mesin'n de bunun üzerirde çok iyi tesir hatıra gelen bir nokta vardır : Acaba 
\'Jı:ıoca"ını kaydediyor. bu gayret insanların hayat seviyelerini 

ISTJHSALAT YARIŞI yükseltecek vasıtaların istihsaline tehsis 
'";'!terede zirai istihsal artmaktadır. edilseydi insaniyet ve medeniyet ne ka

r ve bahçe olan yerler §imdi buğ- l dar yükselebilirdi! 

va akını 
Londra, 29 (AA) - Hava tebliği: 
Dün İngilterenin cenup batısında av

cılanmız bir düşman uçağı tahrip etı:niş
lerdir. 

Londra, 29 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği : Dün gece bir kaç di!.şman 
tayyaresi doğu ve orta İngiltere üzerine 
bombalar atmıştır. Az hasar ve bir kaç 
ölü ve yaralı vardır. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman tebliği: 
Dün gece Alınan savaş ucaklan ce

nup ve orta İngilteredeki silah fabrika
lariyle demiryolu tesislerini ve hava 
meydanlarını bombardıman etmiştir. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman savaş tay· 
yareleri 28 temmuzda İngiltere üzerinde 
hücumlar yapmışlardır. Birminghamda 
büyük yangınlar çıka.-ıimıştır. ____ ,........ ........-~-

M l S IROA VAZIYET 
-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

lız hava kuvvetleri haberler bürosu bil
diriyor: 

Hafif bomba tayyarelerimiz pazartesi 
günü Elalerneyn •i.m.al kesiminde :rnü._es.
sir akınlar yapmıştır. M:hvere ait nakU 
vasıtalarına bir çok tam isabetler temi'> 
edilmiş, yangınlar çıkanlmıştır. Bir çok 
nakil vasıtaları ve müttefiklerin kar~ 
hareketlerini tehdit eden top mevziler! 
tayyareleriınizin hücumuna uğramıştır .. 
Devriye gezen avcılarımız bir Messer 
Şmit düşürmüş ve civarda bir diğeri de 
tdırlp edilmiştir. Uzun mesafe avcıları
mız Mısır sahilleri acıklarında mavuna
lara ve Mersa Maın;ı, ile Sidi Barrani 
yolu üzerinde bir motörlü nakliye ko
luna hücum etmiştir. Bomba ve deniz 
uçaklarımız pazartesi gecesi muharebe 
bölge~inde bir askeri konak yerine ve 
bir motörlü nakliye koluna hücum ,.tmiş 
ve iyi neticeler alıruştır. 
Başka bomba uçakları da Tobruğa 

yeniden bir akın yapmış, 2 gemiye isa· 
betler kaydetmiş, ruğerlerini de hasara 
uğratmıştır. Bu gemilerden birinin bat· 
ınış olması muhtemeldir. Rıhtımlarda 
infilru<lar olmuş ve yangınlar çıkmıştır. 

* Kahire, 29 (A.A) Mısır cephesin:n 
şımal kesiminde başlıyan müttefik taar
ruzunun oldukça ehemmiyetli bir taar
ruz olduğu anlaşılıyor. Salı akşamına 
kadar tamamlayıcı bir haber gelmemış 
olmasına rağmen Avustralyalı, cenup 
Afrikalı ve İngiliz kıtalan düşmanın 
mayn tarlalarını ve Alman mevzilerini 
evvelden şiddetle bombalamışlardır. Bu 
akında ele bir mikdar esir ve toprak 
ı;ec;m.işse de akının tamam net:ce verme
diği sarulıyor. Bununla beraber, yapılan 
akın teşebbüsün İngilizlerin elinde ol
duğunu bir defa daha göstermiştir. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman hava kuv
vetleri İngiliz tank ve taşıtlarını bomba· 
lamış ve avcı tayyareleri bir Spitfayar 
dilsürmüştür. 28 temmuzda Süvey,e, 
askeri hedeflere ve tesislere bombalar 
atılmıstır. 

ALMAN TEBLİÖİ 
Berlin, 29 (A.A) - Alman tebliği: 
Mısırda İngilizler hücumlarını tekrar

lamamışlardır. 27/28 temmuz gecesi Al
man ucakları Süveyşteki liman tesisle
rini bombardıman etmiştir. Rıhtımlarda, 
depolarda ve demirli bulunan gemiler 
arasında bombalar patladığı görülm~ 
tür. 

Alman ve İtalyan uçakları İskender:
venin batısında bulunan bir hava mey
C.anı ile Malta ada"1ndaki hava meyda.1-
larını bombalamıslardır. Buralarda bü
yük yanl(lnlar cıkarılmıştır. 
İTAL\'AN TEBLİi:';İ 
Roma, 29 (A.A) - Tebliğ : Mısırda 

dlisman keşif faaliyeti olmuş ve muh:ı
rebelerde bir m!kdar esir alınmıstır. Bır 
mikdar zırhlı vasıta ile kamyon yakı!· 
mıs veya kullanılmaz hale sokulmuştur. 

Alman avcıları iki ve uçak savar ba· 
taryaları da dört dü~man tayyaresi dü
şürmüştür. 

Malta bomba ya'hnuruna tutulmuş ve 
geni.o;; yane-1nlar çıkarı1mı~br. 

Akdenizde bir kafilemize yapılan ne
ticesiz bir düşman hücumunda iki diic:
man tayyaresi ha~ara uğ"ratılrrıı.5 ve mü
rettebatı esir edilmiştir. 

ALMAN · RUS HARBi 
---*·---

Her taraf 
ceset ve en
kaz dolu ... 

-*
Cenupta Rusların vazi· 
yeti müşlıül, falıat lıarşı 

hücumları gittilıçe 
şiddetleni;yor •. 

Moskova, 29 (A.A) - Royterin hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Dün cephelerden alınan haberlere gö
re cenupta Alınan ileri hareketine kar
şı koyan Rus kıtaları çok fena vaziyette 
!:..ulunuyor. Çünkü Alınanlar sayıca bir 
kaç defa üstün kuvvetler toplamışlar
dır. Ayni zamanda Stalingrad iki taraf
tan tehdit olunuyor. 

Bundan başka Sinıiliyanskoya bölge
sinde Don nehrinin cenup kıyısına yer
leştirilmiş olan büyük Alman kuvvetle
ri Stalingrad yollarını tutmak için çalı
şıyorlar. Almanlar cenuptan ilerliyor
lar ve demiryolunu takip ediyorlar. Bu 
kuvvetlerin durdurulması için Ruslar 
bütün kuvvetleriyle karşı koymağa ça
lışıyorlar. 
TEHLİKE BtlYUYOR 
Tehlike dünkünden daha ileridedir •. 

Alınanlar nakliyatı şimdiden havadan 
tehdit ediyorlar. bundan Alınan hava 
üslerinin 150 - 200 kilometre kadar ya
kınlarda kuruldujtu anlaşılmaktadır. 

ALMAN ÖLÜLERİ 
Almanlar Similiyanskoyadan ileri>'e 

geçmek için şiddetli muharebeler yapı
yorlar. Nehrin 150 kilometrelik kısmı 
yanmış tanklarla ve kiline halinde Al
man ölüleriyle doludur. 

RUS HÜCUMLARI 
Almanlar kuvvetli bir mukavemetle 

karsılaşmış olmalarına rağmen başka 
yerlerden de Don nehrini geçm;şlerdir. 
Cepheden gelen bir telgrafa göre Rus 
karşı hücumlarının şiddeti gittikçe art
mnktadır. 

RUSLAR TUTUNUYORLAR 
Londra. 29 (A.A) - Rus cephesinde

ki durum son günlerdeki vehametini 
hflHI muhafaza ediyor. Maamafih Rus 
mukavemeti artmış görünüyor. Bunu 
Berlin radyosu sözcilsü de itiraf etmek
tedir. Don nehrinin dirseğinde ve Sta
lingradın 40 kilometre kadar batısında 
Ruslar şiddetli mukavemet gösteriyor
lar. Ruslar, bu nehrin dolaylarını milda
faa eden yerlerde kuvvetli bir şekilde 
tutunm ~tur. 

YARDIM GEN!ŞLEMELt 
Taymis diyor ki : c Zaman çok kıy

metlidir. Rusya Alınanlara karşı yalnız 
başına mukavemet etmekte ve mütte
fiklerin yardımlarından istifade etmek
tedir fakat yardımın gen.işlemesi IAzım
dır. > 

----....... ·-----
ALMANLARA BiR HiTAP 

(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

ALMANYAYI BOMBARDIMAN 
Mareşal Harri, Alman hava kuvvet

lerinin on ay kadar İngiltereyi bomba· 
1' dıklanndan bahsederek sözl~rine şun
ları ilAve etmiştir: 

• - Bütün bu müddet zarfında bu 
hücumlarınıza az sayıda uçakla muka
bele ve kendimizi müdafaa ettik. Şimru 
vaziyet tamamiyle değişmiştir. Simdi bi
ze az uçak gönderiyorsunuz. Yaptıkla· 
nmız, hücumlarınızm intikamını almak 
için yapılmıyor. Fakat Almanyayı her 
gün şehir şehir bombalıyacağız, bu usu
IU. her zaman tatbik ve takip edeceğiz.• 

* HAMBURGA HÜCUM 
Londra, 29 (A.A) - Mühim bir bom

bardıman teşkiliırıiz dün gece yeniden 
Hamburga taarruz etmiştir. 

Bulutlar yüzünden tayyarelerimiz al
çaktan uçmak zorunda kalmıştır. Atılan 
bom balar dan bir çok büyük yangınlaı 
çıkmıştır. 

Hollandadaki meydan ve linıanlar, 
F'ransanın şimal kıyılan ve bu kıyılar
daki taşıtlar da bombalanmıştır. 

Bu hareketten 32 bombardıman tay
yaremiz dönmemiştir. Avcılarımız iki 
düsman tayyaresi dlişürmüstür. 

RUR DA BOMBALANDI 
Londra, 29 (A.A) - Hava tebliği: 
Ayrı a~ uçan uçaklarımız dün Rur.ı 

bombalamıştır. Bir tayyareırıiz dönme
miştir. 

ALMAN TEBLICI 

Gıda maddeleri bollaşıyor 

Ankara hakkallarıı1da 
artık herşe.y satılıyor 
istanbıılda da mühim milıdarda gıda mad

deleri belıleniyor_ 
Ankara, 2 9 (Yeni Asır) - Şehrimiz 

bakkalannda pirinç, y~ vesair gıda 
maddeleri bol miktarda aatılmaktadır. 

Memleketin her tarafındaki muhtelif 
heyetlerden, tacirlerden, çiftçilerden hli
kümete telgraflar ve mektuplar gelmek
te, bunlarda son mahsul ve iaşe karar
larından dolayı memnuniyet beyan edil
mekte, hükümete himıet ve yardım 
arzedilmelr.tedir. . 
ZİRAAT VEKALETİNİN EMRİ 
Ankara, 29 (Yeni Asır) - Ziraat 

.. elr.lleti harman dolayıaiyle biçer döner 
makine teşkillerinin izami intizamla ve 
çabuk çalı.şırıaları için kati tedbirler al-

ı:tllflır. 

!ST ANBULDA GIDA 
MADDELERi BEKLENiYOR 
latanbul. 29 (Yeni Asır) - Hükü-

metin ıon kararları üzerine ,ehrimiz ta
cirleri istihsal mıntakalanna memurlar 
göndermişlerdir. Bir haftaya lr.adar teh
rlınize mühim miktarda gıda maddesi 
getirilmesi bekleniyor. 
iAŞE iŞLERiNiN KONTROLO 
latanbul, 29 (Yeni Aaır) - lstanbul 

zabıta., kadrosuna dahil memurlardaft 
mühimce bir kıamının yalnız late kon
trol işleriyle metgul olması muvafık g3-
rülmüıtür. 

Millet Meclisi Pazartesi 
günü toplanıyc.r 

Ankara, 29 (Yeni Asır) - Büyük elçiliğine tayin edilen Saffet Arıkanın 
Millet Meclisi 3 Ağustos pazartesi günü mebusluktan istifası tezkerelerinden b3ş 
toplanacaktır, ruzname tcabit edilmig- ka müzakere edilecek bir çok layihalar 
tir. Doktor Refik Saydamın ölümü, ye- vardır. 
ni Saraçoğlu hükümetinin teşkili, Berlin 

Verv;iden istisna edilenler -..... 
Ankara, 29 (Yeni A.ır) - Günde- beşte bir buhran ve yüzde on fevkalAde 

lik gayri ıafi kazanca tabi hizmet erba- zam alınmama11 lüzumu maliye vekale
bından 18 yaşını bitirmemiı ve 65 yaşı- tince alakadarlara tamim edilmiıı
m bitirm.İ.§ olanlardan kazanç vergisiyle tir. 

Tasdikli çc:k usulü başlıyor -Ankara, 29 (Yeni Asır) - Maliyelkabul olunacak tasdikli çeklerin karıılı
veka!eti tasdikli çek usulünün Ağustos ğı olduğuna dair ala.kadar bankalarca 
bird~n itibaren tatbik edilmesini, atlı wdik_ o~unması icap edceğini tamim 
tahsıldarı ve banka olınıyan yerler me- eylemıştır. . 
murlannın bu çekleri alamıyackalarını, 

,, genç dahn p lis okulunu bitirdi 

latanbul, 29 (Yeni Asır) - Yıldız-, lannın üzerlerine aldıkları vazifenin 
daki polis okulunu ikmal eden 190 ehemmiyetini tebarüz ettiren bir nutuk 
genç cümhuriyet abidesine bugün (dün) aöyledi. .. . 
merasimle çelenk koydular. Mezunlar- Mezunlara yakında törenle diploma-
dan Cengiz Güleryüz emniyet memur- l ları tevzi edilecektir. 

akineve 
\"erilirken 

KIZIL OONAN~ıA GUNO INGI· 
LIZ BAHRiYE NAZIRININ 

GONOERO GI MESAJ 
Moakova 29 (AA) - Bahriye halk 

komiseri amiral Kuznetsof kızı donan .. 
ma günü münasebetiyle İngiliz bahriye 
nazın Alekıandnn gönderdiği mesaja 
verdiği cevapta töyle demektedir: lngi
liz donanma91 bahriyelileri ile ailô.h arka 
datlıiiı halinde düımana durmadan dar
beler indirmekte devam edeceğiz. Do· 
nanmamız düşman nihai surette mağlüp 
edilinceye kadar mücadeleye son vcrmi
yecektir. 

ALMAN BAŞKUl\':ANOAN· 
LiGiNiN TEBLIGI 

Berlin, 29 (AA) - Alman batku
mandanlığının Don üzerindeki muvaf
fakiyetli savaşlar hakkında verruği ma
lUmata göre Roatof köprüsünü cenuba 
doğru geni~lcten Alman kıtaları Azak 
denizine kadar bütün uzunluğunca bir 
ırmağa varmışlardır. Donun cenubunda 
piyade ve motörlü teşekiller baraj yıkıl
ma91 dolayısiyle ıu basmıı olan Maniç 
bölgesini aamış ve Kuban bölgesine gir
miştir. Seri kıtalar hava kuvvetlerinin 
desteklemesiyle Maniçin cenubunda 

Maarif Sanator)lom ue 
prevantoryom ücretleri 

Ankara, 29 (Yeni Asır) - Yiyecelı: 
maddeleri fiyatlarının yükselmesinden 
dolayı Prevantoryom ve sanatoryomda 
yatan talebe yemek ve tedavi ücretleri 
140 tan 150 ye, muallimler için 150 den 
160 kuruşa ç~. 

GAZETEC 1 LERİMIZ MUNIHE 
GIOECEKLER 

Baden 20 (AA) - Almanyayı z.İya• 
ret etmekte olan Türk gazetecileri Fran .... 
aada işgal altındaki araziyi gezdikten 
aonra bu akıam Strasburg yolu ile Ba
dene Badene gelmişlerdir. Perıembe gü
nü buradan Munihe hareket edecekler
dir. 

BiR YAL~NLA"1A 
Londra, 29 (A.A) - lngiliz hava 

kuvvetlerinin Bcrlini ve Alman hava 
kuvvetlerinin de Londrayı bombardı
man etmemeleri hakkında Almanya ile 
her hangi bir anlaşma mevcut bulundu ... 
ğu Londrada resmen yalanlanmaktadır. 

kuvvetli tahkim edilmit bir üssü hücum
la almışlar ve araziye hakim bir dağ ail
ailesini işgal etmişlerdir. Don ile sal ara
sındaki kesimde SoVYetlerin bir tank 
karoı hücumu Alınan zırhlı kıtalan tara-
ından geri püskürtü]müştür. Ve 1 O bol
tevik tankı tahrip edilmiştir. Alman ha
va kuvvetleri Don ile Volga arasında 
demiryollarına ve aşağı Volga Üzerine 
vapurlara tC!lirli hücumlar yapmıştır. 

Berlin, 29 ( A. A) - Alman tebliğia 1-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;:;;:;:;;,;;;;;;;;::--;----::;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;. 
Tek.er teker uçan ln~iliz uçaklan dün 1 

Almanyanın batı taraflarına ve ıah.il 
bönocsinc bombalar atmıştır. 

Berlin, 29 (A.A) - Askeri bir kay
naktan bildiriliyor: 

Dün ııece lngiliz bombardıman tay
yareleri Harnburg bölgesine yeniden hü
cum etmiştir. Ekserisi ikametgah mahal
lelerinde olmak üzere yanP.lnlar çıkmış
br. Siviller arasında da ölüler vardır. 
~6 .. İngiliz bomba tayyaresi düşürül

muştuJ. 

---o---
Bir q,s hastane gemisi 

hücuma uğramış .• 
Moskova, 29 (A.A) - Karadenizde 

ağır yaralılar nakleden bir hastane ge
misi, sarih Kızılhaç alfunetlerine rağmen 
12 Alman pike tayyaresinin hücumuna 
uğramış ve bombalanmıştır. Bombalar
dan hiç birisi isabet etmemiştir. 

Hastalar sandallara bindirilmiş, bir sa
at sonra tekrar Alman pike tayyareleri
nin taarruzu başlamış ve sanda lJ ar mit
ralyöz ateşine tutulmuştur. 

TEL: 36-46 
30/7/942 PERŞEMBE 
GUNU MAT NELERDEN 

ITıBAREN 
3 BÜYÜK FİLİM 

1 - Nevyork Damları Altında 

2 - Günahkarlar Cenneti 

3- Asri Zamanlar 
CİHAN KOMİÖİ (Ş AR L 0) 

MATİNELER : N: DAMLARI ALTINDA : 3.20 - 7.10 .. 
G. CENNETİ : 4.30 - 8.20 .. A. ZAMANLAR : 5.40 - 9.30 DA .. 

CUMARTESİ 1.50, PAZAR 12.40 TA BAŞLAR. ... I 


