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tliin münderecatından mes'ulivet kabul edilmez.- Cümlıurıyeıin ve Cümhuriyeı eseTlerımn bekçı>~ sabahları çıkar !1yasi gazetedir. YENt ASIR Matbaa.ında ba"1lmısttr_ 

Hükümet 
Kararlarına 
Karşı 

- -+---
Sabotaj yapanlar, en 
ağır cezalara 
~arptırılmalıdır .. 

RAKKJ ocAKOt'.iLU 

Tiraret vekilimiz, Dr. Behçet Uzun 
İzmir deki tetkikleri bü tüu iktisadi. ~ese· 
lelerin bir defo daha gözden geçırılme· 
sine imkin ve fırsat vermiştir .. Yap~lan 
nıubteli! toplantılarda memleketin .~a~e 
durumu. ithalıit \'C ihracat h;leri nıuna-
ka•a edilmiştir. 1 

Harp iktisadiyatının en başta ~ ~.11 

ıaruri icaplanndan biri halle ile huku· 
ınet arasmd9ki münasebetl~r~e ~a~~ı~
h itimada dayannn sıkı bır ışbırlıgın~n 
kurulmasıdır. Dünyanın maruz ~aJd,.~ı 
harp Cılciası karşısında sulhun nımetle· 
rinden istifade edebilmek ancak bu sa· 
yede mümkün olur. . • , • 
Eğer halk, hükümet ted~irlerını ıst"· 

nıar etmeğe kalkar, şahsı menfaa!l':r 
uğrunda bu kararları muvalfakıyetsız!ı
ie süriiklerse ve yahut hüki~met, haık 
ilıHyadarını teminde isabetlı kararla~ 
varamazsa memleketin iktisadi bünyesı 
her gün biraz daha ıaiOemekten kur!a· 
rdamaz. Halle kütleleri arasında doga
cak şiddetli ıstıraplara karşı ~o~a~a~. 
Istıraplı ve boğucu bir hava ~ıllı hırlı· 
iimizi bile tehlikeye diisürehılır. 

Bu itib&rla her hareketimizi meml~
ketin yüksek menfaatlerine uyını~ bıt' 
ıekilde avarlamak zorunda oldugumu
'IU a-;la )!ÖZ önünden 117a1c httmnmak 
llK"vkiindeyiz. . 

Her şeyden evvel söylemek ınec~~·~ı
yetindeviz ki biz harbin d~!und~ ... !frP,"Jhz. 
eınanı kasıp kavuran atesın, sdahla ha
reketleri müstesna. büttln tesirntı mt"m· 
leketimizde harp icindeki milletlerden 
farkının silahlarımızın ateş etmemesi 
ve memleket yavrulannın kanlarını 
dökmemesidir. 

Mevmdiyetimizi istikliilimizi. koru· 
mak icin kuvvetli ordumuzu daıma vn· 
zile basında bulundurmaktayız.. Onı~n 
lılitün ihtiyaçlannın teminini her şeyın 
iistünde tubnaktayız. 

İktisaden dünya şartlanna ayak uy· 
durmak ve mabnımiyetlere göğüs ver· 
mek zonındayıı. . 

Yukanda dediğimiz gibi mubarıpler-
'den tek farkımız kan ve ates derynsının 
hudutları dısmda kalmak ba1'ti".arıı:;.~n3 
kavusmuş olınıımızdır. Bu baht~yarlıPm 
lııyınet bicilmcz de~erini takdır eyle-
1llelivi7 .. .. • 

Rizi bu nimete kavuşturan ~uküınelı
nüzin etrafında ve onun emrınd.~ -~alış· 
inak ve hem de şahsi menfaat duşunce
lerinden uzak kalarak çalışmak . vatan 
borcudur. Çünkii şabsi .• ~e~.etlerın "f" 
tan muhafaza edilemedıgı gım ne ha e 
ıelıliifuıi görmekteyiz. . • 

Tahammülsüz ıstıraplar ic~dc . m~m 
inim inliyen milletlerin ],ali bııc hır ın
tibah de;.i te.kil eylemelidi~. . . 

Hayat şartlanınız, harp ıküsadıyah
nın te<Cirleri altına ~rince biikiimet h~ · 

. k"" hır yat palıalılıj\ına karşı koyma ırın .• 
tok tedbirler almış ve bir sürü teskıla! 
...., d ti • t• Maale<d bu yoldok• •utu il l(e rmıs ı. d' 
'8vretler müsbet bir netice vereme 1 

Büfün bayatıru memleket hizmetine tah· 
Iİs rden ,;.erhnm Refik Snydam. hayata 
gÖzlerini yummadan bir lcac ~at . evv~l 
ya,,tığı beyanatta. bu acı halrikntı "':. -
!etine anl~tmakta tereddüt e:ösf~rıne;~ .. 
Yeni hiikümet talihini başka hır vo a 
denemek için müdahaleleri ek.'i!tmek 
kararını verdi.İstih•ali artırmak ı<ın ~u; 
bubat fiyatlannı artırdı. İase madde erı 
lizerindeki el kf'vm• kararlannı kaldıc· 
ılı. 1 

Bu yeni politikanın nıu\•a([ak 0 ınusJ 
halkımızın •nurlu hareketine bağlıdır .. 

<Sonu Sahife 2. Sütun 6 dal - - .. 

RUSLARA GORE ___ * __ _ 

Duşman 
acele ta 

dı • 
vıv 

-*-
Voronejde bir siingü 

hücumu oldu --·Almanların ileri sürdü· 
ğii talıuiyeler harbin 

seyrinde tesir yapıyor ... 
Moskova, 30 (A.A) - Moskova rad-

yosu bu sabah şunları s?ylemiştir: . 

ALMANLARA GORE 
---*---
afkas 

yol dün 
esi idi -·-Mühim bir şehir hü· 

camla zaptedildi 
-*

Ru.sların lıarşı hücumla· 
rını ifıi Alman tümeni 

püsfıürttü-. 

Voronejde savaşlar gıttıkçe artan hır 
şiddetle devam etmektedir. Düşman ba
zı yerlerde karşı hücuma geçmiş ve mu
harebeye yeni piyade ve tank birlikleri 
sürmüştür. Muvaffakiyetsiz bir çevirme 
hareketi yapan bir düşman birliği ağır 
kayıplarla püskürtülmüştür. Bu mevki
de muharebeler devam etmektedir. 

Ruskırın Rostof ke:nmi.ıde teTkederken yaktıkları bir ıehiT 

Berlin, 30 (A.A) - Aeketi kaynak
lardan bildirildiğine göre Alınan kıtaları 
Sal ırmağını geçtikten aonra Prole:tare
koyo ıehrW zapt etmiılerdir. Bu tehir 
Don nehrinin cenubunda Maniç üzerin
de bir demiryolu kaVuıağıdır. Ticaret Vekili incir Böl~esinde .... 

SOVYEI' TEBLlC! 
Moskova, 30 (A.A) - Gece yarısı 

neşrolunan Sovyet tebliği : 
29 temmuzda kıtalarımız Voronej, 

Biriansk ve Simulanskoyada, Stalingra
dın batısında ve Don nehri kenarlarında 
savaşa devam etmişlerdir. Başka kesim
lerde hiç bir değişiklik olmamıştır. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

Kooperatifler 
da himaye 

gibi tüccar 
görecektir 

HAVA HARPLERi 
---*---

1 n gil iz l f'r Sarhruk 
şehrini bombar· 
ıhman ettiler -·Almanlar da Birming-

hama 31eni bir h'Uc:um 
yaptılar .. 

Bcrlin, 30 (A.A) - Alman tebliği: 
Ayrı ayrı uçan İngiliz bomba uçakla

rının dün gündüz kalın bulut tabakala
rından istifade ederek Ren şehirlerine 
yaptıkları hücumlar pek az tesirli ol
muştur. Dün gece Britanya bomba tay
yareleri Sar bölgesine, b:lhassa Sarbruk 
şehrinin ikametgah semtlerine hücum 
etmişlerdir. Şehrin tiyatro binası tama
miyle yıkılmıştır. Halle arasında kayıp
lar vardır. Yedi İngiliz uçağı tahrip 
ed:lmiştir. Bundan başka iki düşman 
uçağı da Alman koyunda harp gemile
rimiz tarafından düşürülmüştür. 

Bir uçağımız İngilterenin doğu sahi
linde bir fabrikaya ve düşman tesisleri
ne hücum etmiştir .. Kuvvetli bava te1-
killerimiı Birmingham şehrine yeni hU
cumlar yapmışlardır. Keşif uraklarımız 
bu sabah şehirde büyük ölçi.lde yangın
lar müşahede etmişlerdir. Devriyeleri
miz Hollanda sahili açıklarında 10 İn
giliz topçekerinden dördünü batırıruştır. 

(Sona Sahire 2, Sütun 6 da) 

"Kara horsa, 
edf'nlf'rin 

onn teşvik 
kötü f'St>rleridir,, 

Beş günden beri şehrimizde, ba•ta ia-' tetkiklerine Aydın ve Denizli çevrele
şc mevzulan olmak Uzere memleketin r:nde devam etmek üzere İımirden ay
bütün ticari ve iktisadi mahiyetteki nlmıııt•r. Ticaret vekiline Ege tetkikle
mevzularını tetkik fırsatını bulan sayın rinde İzmir mebusu Rahmi Köken ve 
ticaret vekilimiz doktor Behcet Uz dün Aydın mebusu Adnan Menderesle Top.. 
sabah saat 7.55 te hususi bir otorayla (Sonu Sahile 2, Sütun 4 te) 

Alınan kıtcılan Pari!e gird iklerı gün çelcilen bir ~esim 

Alman kıt'aları 

* Pariste bir 
Ruslar Alman hamlesini geçit resmi 
üç şekilde durdurabilir yaptılar 

1 ASKERİ VAZİYET l 

Radyo gazeteıine göre bugünkü. A!- diriyor. Buradan Hazer sahillerine ka .. 
man tebliği seri hücum kıtalarının ıen hır dar bu yerler bir çöl halini arzetmekte 
yürüyüıle Kafkasya ile Sovyetler top- ve burada ne bir yol ve ne de bir demir· 
raklan arasında en .aon demiryolunun yolu bulunmaktadır. Yalnız Astragana 
bulundu~u bir ,ehri işgal ettiklerini bil- kadar tek bir yol kalmıştır ki bu yol bıç 

bir fayda temin edecek halde değildir. 
Buradaki Rus birliklerinin Kafkasla-

ra kadar çekileceğini ve Rostoftan inen 
kuvvet]erin mukavemetinin daha kuv
vetli olacağını sanıyoruz. Çünkü Kaf
kasyadan inen bütün yol1ar aoağı Don
dan Rostof cenup sahasında toplanmıo
br. A'manların da bu yoldan ilerleme
leri laz,mdır. Aksi takdirde Almanlar ik-

mallerini yapamıyacaklar, harekSt ke'1· 
dili1fuıden durmak zorunda kalacaktır. 

Timoçenkonun, ordularına ricat em
rini verdiği zaman kuvvetlerinin hafif 
kısmını bu yollarda bırakmış ve büyük 
kısımlarını da Don nehrinin ıimaline 
çekmeğe karar vermiş olduğu sanılıyor. 
Sovyet baş komutanlığı tarafından hare
kô.bn bu muhtemel inkişafı dikkate alın
mış ise, Kafkasya eteklerinde bir mü
dafaa hattı hazırlanmış olmak gerektir. 
Sovyetlerin bu istikamette hafif kuvvet
leri arkadan bırakarak ~kilmekte ol
ması da bu tedbirlerin hazırlanmış oldu
ğunu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

___ .* __ _ 
MiHVERE GORE 

-*-
Bu lııtaıar, lfıinci cephe 
hUJtulunca nizamı temin 

edecefılermiş ... 
Vişi 30 (AA) - Müstakil FransıZ 

radyo~u Alman kıtalarının Pariste bir 
geçit re:ınu yaptığını teyit etmiştir. Al· 
man askerleri Şanzeliıeden geçerlerken 
Alınan tayyareleri de Paris Uzerinde uç
muşlardır. 

Müttefikler ikinci cepheyi kurdukları 
zaman bu yeni gelen Alman kıtalan iş
gal altındaki Fransız halkı arasında ni
zam ve intizamı temin edeceklerdir. 

Radyo gazetesinden : Parise gelen ve 
Sanzelizede ııeç:t resmi yapan Alır.an 
S. S. kıtaları İngiliz radyosuna göre Al-
manyaya gönderilecek isçileri . me"."le
sinde Mareşal Peten ve Lava! üze~ındc 
tazyik yapmak için Fransaya gelmışler
dir. 

t 
lktısat V..-kili 
1,avşanlula 

Günlüfı linyit fstfhsa· 
ltitı 800 tona ~ılıtı.. 

Ankara, 30 (Yeni Asır) - İktisat 
vekili B. Sırrı Day yarın Tavşanlıya 
giderek Linyit istihsal sahasını ge
zecektir. O sahada halen yevmi Jin. 
yit istihsalllh 800 tona çıkmıştır. 
Tavşanlıdan kömür saha•ına kadar 

Etibank tarafından 15 kilometrelik 
bir demiryolu hemen yaptırılacak
tır. 

ISVEÇE iHTAR (!) 
---*·---

lsVf'Ç aceba hangi 
tarafa meyi 
etmelidir? _,._ 

Berfin tsuecin durumu· 
na yalımdan tafılp 

ediyor .. 
Berlln, 30 (A.A) - Hariciye nezareti 

sö:u:üsll dün gazetecilere Köteburg Han
de! ditingen adlı bir lsveç gazetesinin 
neşriyatına karşı bir ihtarda bulunmuş 
ve tsveçlilerin bu gibi hallere dikkat et
mesi lüzumunu söylemiştir. Bu gazete 
c tsveç bitaraflılı:tan çıkacak olursa iyi 
tarafı seçmelidir > tavsiyesinde bulun-

m'Jfi:::n hariciyesi sözcllsi.l sözlerine şu 
suretle son vermiştir : 

• Berlin lsveçin son torpilleme ve 
bombalama hadiseleri ile Sovyetler bir
liğine karşı olan durumunu ilgi ile tak.ip 
etmektedir. > 

••••••••••• 

Rus ordusuna 
tam bir iti

mat var 
---*---

Londra, 30 (A.A) - Deyli Herald ga-
zetesi diyor ki : •Almanların önünde 
Koban stepi vardır. Bu saha zırhlı kuv
vetlerin ilerlemesi için mükemmel bir 
sahadır. Eğer Almanlar bugünkü du
rumdan istifade ederlerse, Rus müdafaa 
hattı mütemadiyen yarılmak ve kısmen 
çevrilmek tehlikesine maruzdur.• 

Deyli Ekspres te diyor ki : •Kaynak 
kayıplarına rağmen Rus ordusuna iti
madımız tamdır. Ruslar cenuptnki lm
yıplarma bakmadan plQıı gereğince çar
pışınağa devam edeceklerdir. Stalin de
miştir ki : cHitlerin kudreti bu yıl için
de yıkılacaktır.. Rusya, müttefiklerin 
yardımı ile $talinin bu sözünü doğru 
çıkaracaktır.• 

Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği: 
Orduya meruıup birlikler ve e;lihlı S. S. 
kııalan Roıtofun cenubunda kaçan düt
maru takip etmekte ve bazı defalar düt
man ardıçlanna ke.rıı çetin muhrebeler 
vermektedirler. Sal ~ cenubunda 
aeri lotalanmız Proletarıkoyo tehrini 
cebri hücumla zapt etmiı ve Kafkaaya 
yı Sovyetler birliğinin geri kalan k .. mı
na bağhyan son demiryolunu da bir çok 
noktalarda kesmiılerdir. Bu muharebe
de Brandenhurg zırhlı tümenlerinden 
biri bilhassa temayüz etmit; Rusların 
karşı taarruzlanna karıı koyan Vurtem• 
berg ve Badlı tümenler de şiddetli •a
vaılardan, ekserisi ağır olmak üzere 68 
düşman tankını tahrip etmişlerdir. Bü
yük hava teşkill~rinden mürekkep hava 
birliklerimiz keıif hareketlerinden eon• 
ra bütün bu kara hareketlerini destekle
mişlerdir. 

BüyÜ)c Don kavıinde düıman kuvvet· 
!erinin doğuya doğru rical yolları kesil
miştir. Voronej kesiminde dün on ıekiz 
Rue tanki.ni tahrip ettik. Cephenin mer
kez kesimi ile Jlmen gölünün cenubunw 
da çok anzalı arazide mevzii muharebe
ler olmuttur. Şimalde Murmansk yakı
nında düfmanın deniz iaşe mevzileri ve 
Kula koynundaki tesisleri hava hücum• 
lanmıza uğramıı ve isabetler kaydedil
mi~tir. 

Harptf'n sonra 
---*·---

Hudutların tas-
hihi işi şimdi
den tetkike 
başlandı 

-*-
İngiliz hariciyesi şimdi· 

den bunu organize 
ediyor .. 

Londra, 30 (A.A) - Evvelki akşam 
hava mareşalı Sir Harrysin Londra rad
yosunda Almanlara yaptığı ihtar hüku
metin tam ta.wihi ile yapılmıştır. Hava 
ınareşalı bu hitabede Almanyaya kar
şı !ngiliz hava kuvvetlerinin yaptığı 
tahril:ıatın gittikçe kuvveUeneceğini 
söy !emiştir. 

Harp kabinesi iktisat nazırı Lord Bli
kurn da hava mareıalının aözlerini tae
vip etiğini söylemiştir. 

Askerlerin devlet siyaseti hesabına 
söz söyleyip söyliyemiyeceği hakkındaki 
bir suale de Lord Beliburn; radyoda 
konuşma yapacak kimselere hükümetin 
karışamıyacağını söylemiş ve Harrisin 
nutkunun İngiliz radyosi]e 25 lisan üze. 
rine bütün cihana yayıldığını illlve et
miştir. 

Londra, 30 (A.A) - Harpten sonra 
huduUarın tanzim ve ıslahı ve sair mil
letler arası meseleler ile meşgul olmak 
üzere vücude getirilecek mi.lessese hak. 
kındaki suale hariciye nazın Eden lngi
liı milletinin böyle bir teşekklll vücu-

t Sunu Sahire 3. Sütun 1 de) 

Moskovadan bır ııörünü~ 

Almanlar, büyük Don kavsindeki Rus 
(Sonu Sahife 3, Sütun Z de) 

Londra radyosu yakında Fransada bir 
Alman tedhişjnin başlıyacağı kanaatin· 
dedir. 

• 
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Yoz~at Yolunda 
, 

••Şahnıı,, t.ay ~~ı 
ve ihtiya.ı· köyJ it 

Adliye 
V ekilirriiz 

---·---
A~ustos sonunda 

lzmire geliyor 
Temmuz sonunda Yozgctta izmiri nl.:ara fu~la· 
rı devam ediyor. Köylü hasat şenliği içindedir ... -·-4 :ı.dliye vekilimiz B. Hasan Menemen· 

~ıoğlu ağustos ayı nihayetinde Ankara
dan İzmire gelerek adliyede tetkikatta 
bulunacakbr. Vekil'n İzmir seyahatinde 
bütün adliye işleriyle milli korunmıı 
mahkemesinin faaliyeti tetkik edilece1< 
ve İzmirde inşa edilecek yeni ceza evi 
b'.nasiyle ceza evlerindeki sanatkar ve 
ziraatçıların durumları tetkik mevzuu 
olacaktır. 

lzmir lltChri, 40 derecenin üzerinde 
ke~f bir~ sıcaklık dalgası ortasında bu
aalıp dururken orta Anadoluda soğuk
'8.n titrcndiiini bir an için olsun farz et
mek havsalanın scldmctle kabul edem.i
yeceği bir keyfiyet sayılır. Yozg:-da ka
dar bir seyahat yapmıya karar verdiğim 
geçen hafta, oradaki akrabamdan aldı
iım bir mektupta kı,hk palt:omu hera
bf"rimde ıetirmem tavsiye ediliyordu. 

Temmuz sonunda kı .. lık palto almak 
fikri bana bir 13.tife mevzuu gibi gcli· 
yordu. Bununla beraber tedbirli dav
ıanarak Talizime bir süveyter yerl~tir
mcyi ihmal etmedim. Trende Uplo. ka
dar cehennemi bir gün geçirdim. Anka
rnya kadar uzayan seyahahmın bundan 
sonraki k1•mı ni•beten mutedil ve iyi 
gttti. 

Tren aabab.m saat onunda Y ozgabn 
istuyonu olan Yerköye gitmek üzere 
Anlcaradan aynldı. Yollar hali. sıc.alt, 
deniz seviyesinde~ 800 metre yüksekte 
o)duğumuz haldra hararet derecesi bizi 
Tah"lt,.ız ediyordu. Y erkövden Yoz
gada gitmek üzere otomobille aynldığı
mn~ tıPt.ate kııııdar bu kanaatim değişme
di. 

Yozı<ada adeta bir kış havuı içinde 
ı:iYdilı:. Gece yan11 kapalı pencereli 
odamda bir yorf!an alhnda Ü!ll:Üdü~mü 
hô.•ediyordum. Akpmdan teklif edilen 
bataniyeyi rf"d etmek.le i,lediiim hatayı 
•nlıyordum. Sabah oldu saat 9, 1 O, 1 1. 
Hava hlla ooi<uktu. Arkama geçirdiğim 
aüveyter vücudumu muhafaza edemi
yordu. Temmuz sonunda Y ozjl'adın ha
vası devamlı olarak benim R"Ördüğüm 
gibi ise oranın serinliğini, gözümde tüt
miye baehvan lzmirin canım 11cağlna 
hieh· tercih etmiyeceğim geliyor. 

* HASAT ŞENLlôl 
Bir hafta İçinde yurUa 1900 ldlomet

relik bir seyahat yaphm. Cezip ~ördüm. 
J-fer yerde bütün çiftliklerde gözleri ok.
'8Yan bir çaLşma havasiyle karşılaştım. 
Türk köylüsü önümüzdeki bir geçim yı
hnın arpasını ve buğdayını hazırlamak
la meşguldü. Her yerde hasat başlamış 
bulunuvordu.. 

Y erköyden otomobille E!ını. Hacılı
ya doğru hrmanıyoruz. Bir az sonta Sa
raya goldik. Her yerde arpa hasadı de
vam ediyo. Buğdaylar da kemale ermiş 
bulıı'lrMl<la beraber henüz hasat başla
madı. Yanımda Yozgat ziraat müdürü 
Yar. Bu zattan öğrendiğime göre bu se
ne Yozgat vilayetinde buğday 1 70 bin 
tonu, arpa ise 40.000 tonu bulacaktır. 
Mah•ul gayet nefis ve bol. .. Fakat Ço
rum ve civardakı diğ'er viliyetler bu se
ne Y ozgadı geride bıtakacak bir buiday 
ve arpa bolluğu içinde imişler.. Ekiliş 
fazla olduğu gibi mahııul de bereketli. 

BiR KöYLONoN BANA 
DEDıKLERI 
Başı büyüklü ve san hacılı köylerini 

arkamızda bütün heybetiyle bıraktıktan 
aonra Sahna kayasına geldik. Şahna ka
yası, ille bakJJta iri cüaaeli insan hüvi
yetlerini hatırlatıyor. 

Şahna kayasında otomobilden indik. 
Yaylısına arpa mahsulü yükleyen bir 
köylü ile tanıştım. Takriben 70 yaşla
rında, nur yüzlü bir köy adamı... Beni. 
arabanın yanı baı,ında duran bir sanda
liyeye buyur etti Konuşmaya başladık: 

- cBerelcetli ol.sun> dedim. 
- Tannya şükür, bu sene bereklidir. 

Ankarada iyi kararlar da yanına caba .. 
Hülcümet değer fiatiyle bu sene mah
sulün iki buçuk öşrünü alıyormuş. Mah
sulün dörtte üçü bana kal.yor demektir. 
Bir kısmını yemeklik olarak ayırınca ya
rı•ını dilediğim gibi satacağım. Şimdi 

yüklediğim arpayı devle~ anharına taşı
yorum.> 

- c Hükümctin karanndan ~u halde 
memnunsun.> 

- c Memnunsun da söz mü evlat .. 
Bundan daha iyisi can sağhğı .. Biz bu
nun eksiğine de raziyiz. Hatti devlet hiç 
pata vermeze de bunu malımızın mah
sulümüzün öşırii diye de veririz. Sen ye
tişmedin tabii. .. Biz neler gördük neler. 
Dünyanın dört ucunu ate, sarmış .. Ham
dolsun biz bu atqin dışında yız. Hükü
met, yurdu beslemek için mahsulün dört 
te birini isteyince bunu paraaız bile ve
ririz.> 

ihtiyar duraklamlftJ. Bana k>Tşıdald 
bütün heybetiyle duran Şa.hna kayuını 
gösterdi: 

Adliye vekilimiz İzmirden Muğlaya 
geçerek devlet ziraat işletmesinin Dal•
man çiftliğinde çalL~tırılan mahköM 
ekiplerin: teftiş edecekti:'. Dafoman çift
liğinde ikinci bir ce7.a evi daha in_<.> 
edilmektedir. Burada iki ekipte 1000 
mahktlm ça!l!jtırılacaktır. Halen yaln;z 
400 mahkfun ziraat 'ı;lerinde çalışmak· 
tadır. Vekil Aydın ve Nazillide de tet
kıklerine devam edecektir. - c Siz okumuı. tahsil etmiş, akıllı 

ışıklı kimselersiniz. Bizim gibi cahilin 
sözünde hikmet mi aranır? E.ki alış- G1r ev cö!tti; 
kanlık, bu ~ahna kayasının bir iç tarafı • 
var. Vaktın varsa anlatayım.> --*--

- Dinleyorum seni> Bi •· ..ı:ı • "ld.. ik" t 
- c Şahnanın ne demek olduğunu 1 r n80&1ft O Y, ıı Ol"U• 

biliyor musunh nu da yaralandı •• 
-< Şahna galiba aşarcının tahsilda- 1 

rına detler. Bergan1anın Zcytindağı nahiyesinL'l 
- cTamam, öyledir. Bundan uzun · Koyuneli köyünde Boz yerler mevki:n

yıllar önce burada bir şahna var mıı. de müessif bir kaza olmuştur. Bu mev· 
Köylünün mahsulünü alırken çok insaf- k:de damları bulunnn Alime adında elli 
sız hareket edermiş. Gavurdan bile da- yaşında bir kadınla Alimenin torunl::ırı 
ha sert bir kalbi varmlf. Merhamet ne- iki yaşında Ahmet ve üç yasında Cavıl 
dir bilmiyen bu adam bir çok hanuman cturdukları evin gece vakti birden bire 
söndürmüş. En son olaralc timdi benim çökmesi üzerine enkaz altında kalmı~
çalıştığım tarlanın sahibl olan Hava ka· lQrdır. 
dının mahsulünü alarak kendisine kışlık Yetişenler uzun bir çahşmadan sonra 
yiyeceğini bırakmamış. Zavallı hatun enkaz altında kalan bu üç ki!jiyi çıkar
kışın açlıktan ölmüş. ölürken Sahnaya mışlardır. Alime ölmüş, Ahmet ve Ca
(Dilerim taş ola•ın) demiş. O da taş ol- vit ağır surette yaralanmışlardır. 
muş. Şahna kayasının hakikatı, yok inan İki yaralı hemen hastaneye kaldınl:ı-
mazsan, hikaye•i budur.~ rak tedavi altına alınmışlardır. Hayat-

Arabasını doldurmuş olan ihtiyar Jrı tehlikededir. 
köylü ofie anbarına doğru yola çıkarken Kaza mahallinde tahkikata ba~~anmı~~ 
biz de otomobilimizde Y ozgada çıkı-
yorduk. Yarım eaat sonra Y ozgada var- tır · 
mıthk. 

ADNAN BtLGET 

Partide 
---·---

Yeni devre seçimleri 
icin lıazırlılı!ar başladı.. 

-Eylül ayında Parti ocak ve nabiyele
r:nin yeni devre seçimine başlanılacak
tır. Kaza seçimi lcanun iptidasında, vila
yet kongresi de kanun sonunda olacak
tır. 

Malfun olduğu üzere Belediye meclisi 
de faaliyetini tamamlamış bulunmak•.a
dır. Belediye seçimi ilktesr:nin ilk haf
tasında nihayet bulacak ve ilcinci teş•i
nin ilk günü yeni belediye meclisi faa
liyete geçecekt'.r. Partide yeni devre •e
çimleri için hazırlıklara başlanmıştıc. 

---o---
BİR HIRSIZl..IK 

Çorakkapıda 1104 sayılı Şükrü Şen
canelin evinde kimse bulunmadığı sıra
da giren bir hırsız tarafından elli lira 
değerinde bir çift elmaslı küpe, yedi li
ra loymetinde bir kol saati, ayrıca b!r 
cep saati ve dört adet ekmek kartı çal
mıştır. 

:!il lllllfltl'ltlltllllllll lllllHt!•'t ! ti tUllll ı 11 llf ltlt ! ,!; 
§ 339 doğam!ufa:ea § 
§ İZI\lİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ· § 
~KANLlOINDAN: E 
§ 339 doğumlu eratın ilk ve son yo!<· § 
§ lamalan 31/7/942 günü hitam huLı- § 
§ caktır. Burulan sonra gelecek olau § 
§ eratın yoklama kaçağı addedilerek- § 
; leri ilin olunUJ'. : 
'11UllJllllllJlllcllllCllIIIlllllllllllllllllllllllllllllllr: 

BUGl~ 

ıATiNEl.EROEN 
iTiBAREN 

---•·---
Arabası altında fıalarah 

ağır yartı!andı.. 
Tirenin Mahmutlar köyü halkından 

Mustafa Babacan Burgaz köyünden Ti
reye kendi idare ettiği tek yük araba
siyle gelmekte iken Mahmutlar köyii 
kahvesi önünde arabadan inmiş ve ora
da bulunan tütün denklerini arabaya 
yilklemiştir. Arabacı, arabasına binmek 
isterken hyvanlar ürkerek araba yürü
meğe başlaını.ş, arabacı Mustafa Baba
can kendi arabası albnda kalarak ağlr 
surette yaralanmıştır. 

Yaralı Tire hastanesine kaldırılınıştır. 

GENÇLİK KAMPINDA. 
Faaliyet artmaJıtadır 
Bucadaki Kızılay gençlik kampı bU-

yük bir faaliyet ic;inde kampa gelen 
gençlerin sağlığını korumaktadır. Kamp
ta her haftanın bir gününde müsamere 
verilecektir. Kampa dahil 150 çocuk pa
zartesi günü öğretmenleriyle birlik•e 
İnciraltına giderek deniz banyosu ala
caklardır. 

Ser·nıemgfı istiyen 
çocufı boğuldu .. 
Musabeyli köyü civarında Saffet ls

m'nde 11 yaşında bir çocuk, çardak yap
mak üzere deniz kenarında çalı keserken 
•erinlemek üzere denize girmiş ve bo
ğulmuştur. 

---o---
Bir taarruz teşebbüsü 
Menemen kazasının Maltepe köyünde 

F·atma adında b:r kadın, 12 yaşınd~ki 
kızı Ayşe Ballı ile gece vakti evinde 
uyuduğu sırada köy halkından Davut 
oğlu Zürrap Han ve arkadaşı Emin .A U 
'l'emiz bu eve girerek kadınla kızına ta
arruz teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

Yeni kopya 3 nettS Filim birden ... 
-1 

Fatma Ballının feryadı üzerine iki 
suçlu tutulmuş, adliyeye verilmiştir. 

l.EYLA ile MEC 
Türkçe Şarkılar : Münir Nurettin - Müzeyyen Senar ... 

-2-

DEMİR KAPI 
TÜRKÇE 

BAŞ ROLDE : t.:HARLES BOYER 
-3 

LA KONGA 
İNGİLİZCE 

YARATANLAR : M. ROONEY - J. GARLAND 
SEANSLAR 

LEYLA İLE : 3.30 - 9.15 DEMİR: 2 - 7 .30 KONGA : 5-30 DA.. 
Cumartesi ve Pazar 12 DE BAŞLAR .. 

DİKKAT: Haftanın her gününJe ilk seanslar UCUZ HALK MATİNE
SİDİR. .. SALON (20) K U ş TUR. .. 

Bir lıömür satışı.. 
Çeşme kazasının Musalla mahallesin

de oturan bakkal Bahaettin oğlu Haiil 
Ertül fazla fiyatla kömür sattığından 
milll korunma mahkemesine verilmiştiT. 

Almanlar 
---·---

Kol:an sarını adasına 
çılıtılar_ 

Vişi, 30 (A.A) - Ofi ajansının Uk
raynada salahiyetli kaynaklardan öğrea
diğine göre Almanlar dün şiddetli bir 
topçu ve hava bombardımanından sonra 
Kerç yarım adasından Koban yarım 
adasında karaya çıkmağa muvaffak ol
muş Ye «~leden sonra bir köprü başı ku
rabilmiştir 

Yeni bir -~re başlıyor Karşı 

laş-edeki dosyalar bele- Sabotaj ya~anıar, en 
ağır cezalara 

diyeye teslim ediliyor çarptırsı:::ı:~ooLu 
İıqedeld memurlardan hiç biri açılıt• l!almıyor. 

Piyasanın Jıontro lüne başlanıyor •• 
hga edilen vil5yet iaşe müdürlüğü ve 

fıyat mürakabe komisyonu emrindeki fi
yat mürakabe bürosu dün sabah dev'r 
işlerine başlamışlardır. Belediyeden üç 
memur lıu;e müdürlüğüne giderek dün 
akşama kadar demirbaş eşyaları teslim 
almış, muameleli evrakı da tesbit eyle
miştir. Muameleli evrakın teslimine bu
gün dev;:ım edilecek ve bu ak.şama ka
dar devir muamelesi tamamlanacaktır. 

İaşe işlerinin ve fiyat kontrolü mev
zularının belediyeye devri ve bu işte 
ticaret odasının faaliyetinden istifade 
edilmesi tüccarlar arasında gayet iyi 
karşılanmıstır. Belediyenin bu işi mu
vaffakıyetle başaracağı bir kanaat ola
rak ileri sürülmektedir. 

Yeni vaziyet karşısında belediye dai
mi encümenince ve belediyede teşekkül 
eden iaşe ve kontrol bürosuna mühim 
bir faaliyet sahası açılmıştır. Belediye 
daimi encümeni bu mevzuda büyük bir 
dikkatle hareket ederek piyasadaki bü
tün maddelerin sıkı surette kontrolünü 

temin edecektir. 
Belediyedeki büroya, iaşe müdürlüğü 

ve fiyat mürakabe memurları kadroswı
dan kabiliyetli bazı gençlet alınmıştır. 
Fiyat mürakabe şefi ve iaşe müdürü he
nüz hiç bir vazife almaml!jlardır.. İa,P 
müdürü B. Fahrinin tekrar kaymakam
Wc vazifesine geçeceği öğrenilmiştir. Fi
yat mürakabe şefi B. İbrahimin. ticaret 
vekaletinde başka bir vazifeye tayini 
mümkün görülmektedir. 

Yeni vaziyete nazaran, bazı kimseler 
piyasanın kontrolsüz kalacağını zannet
mişlerdir. Halbuki Belediye reisimiz pi
yasayı kontrolsüz bıraktırmamak kara
rındadır. Belediye bütün teşkilatiyle 
piyasayı sıkı miirakabe altında bullın
ciuracak ve tesbit edilecek ihtikilr mev
zuları m!.lli korunma mahkemesine ve
rilecektir. 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün müstemircn bu mevzu ile alakadar 
olnıu~ belediye kontrol kadrosu için bir 
çalışma programı hazırlamıştır. 

Ticaret Vekili incir Böl~·esinde 
(B•ştarafı 1 inci Sahifede) 

rak mahsulleri ofisi umum müdürü Ah
sen Bengi, ofis alım şubesi müdürü Nu
ri, vekalet teşkilatlandırma umum mil· 
dürü Avni Sakınan, Anadolu ajansı mü
mess:li İhsan Barlas ve gazeteciler refa
kat etmiştir. 

Vekil saat 7.45 te refakatinde Vali B. 

tur. Yapılan temenni üzerine velclllct 
müdahale satışı yaptırarak tanın satış 
kooperatifleri birliği eline piyasadan iki 
milyon lira kıymetinde üzüm aldıracak
tır. Bu mesele de kökünden halledilmiş 
sayılıyor. 

3 - Tüccarın Faaliyeti.. 
Bir tüccar vekile maruzatta bulunur• 

ken tanm satış kooperatifleri birliğin'n 
Egede incir piyasasına tamamen hakim 
olduğunu, üzüm piyasasına da hakim 
olacak bir vaziyet yarattığını, her türlü 
vergiden muaf olan bu büyük müesse
senin yaşamasının memlekete olan fay
dası teslim edilmekle beraber, tüccarın 
harpten sonraki rolü ve faaliyetinin ne 
olacağını söz geli.5i etmiştir. 

Sabri Öney olduğu halde Alsancağa gel
miştir. Bir askeri kıtayı teftiş eden ve
kil askeri bandonun selilm marşıyle se
lamlanmış, başta vali, kor komutanı, ge· 
neraller, askeri ve mülki erkan, bele4 

diye reisi Parti reis vekili, tüccnı 
birl!kleri umumi katibi, Vali mua
vini, ticaret odası umumi katibi, borsa 
reis!, vililyet ve belediye erkaru, borsa, 
ticaret odası. birlikler müdür, reis ve 
mümessilleriyle banka müdürleri ve e 

matbuat erkanı tarafından hararetle teş

Ticaret vekilinin izahatından anlaşıla'l 
ye şudur: 

•Kooperatifler birliği, bir müstahsil 
kurumudur. Faaliyeti müsbet olmakta
dır. Tüccarın vergi öded:ği için koope
ratifle rekabeti noktası gUnün meselesi 
olarak kalmaktadır. Bununla beraber 
vekA!et, tlcarl sahadan memleketin nor
mal zamanlarda ba~hca dayanağı ola?J 
tüccar sınıfını ekarte etmek hatırından 
geçmiyeceğine eöre tüccarı manen ve 
maddeten takviye etmek için lüzumlu 
tedbirler alınacaktır. Esasen ticaret ve
killiğin'.n gayesi ve faaliyeti esas pren
sip olarak bu nokta üzerinde temerküz 
etmektedir. 

y! edilmiştir. Dr. Behçet Uz, kendL•ini 
teşyie ııclenler!n ellerini sıkm"l ve oto
ray kalkarken bir tüccar grubuna müs
bet çalısrnalarında muvaffakıyet dileğin
de bulu.,.,uştur. 

YOLLARDA 
Ticaret vekilimizi hfunil olan otoray 

tren güzergahında, her yerde vekilı 
karşılamağa gelen halk: ve köylü grup
lan tarafından durdurulmuştur. Bilhas
sa Torbalıda köylüler, Saraçoğlu hükü
metinin aldığı müsbet kararlar önünde 
lldeta tezahürat mahiyet'.ni alan bir kar
'illama yapmışlardır. Burada vekil oto
raydan inerek köylülerle konın;muş, di
leklerini büyük bir aWaı ile dinlemış 
ve yoluna devam ederek Aydına gitmlş
tir .. 
ÜZERİNDE DURULAN 
BAŞLICA MESELELER 
Ticaret vekilimizin İzmir seyahati cid

den loymetli temaslara ve yurdun bat' 
lıea iktisadi ve ticari mevzulannın müs
tahsil ve tüccar tarafından hükümete 
duyurulmasına vesile teşkil etmiştir. 

Ticaret vekilimiz'n de tebarüz ettiı'
dikleri gibi, yapılan tetkiklerin başlıoa 
hedefini ia~e mevzulan teşkil etmL<:tir .. 
Fakat bunun har'.cinde, Ege bölgesinin 
hususi meselelerine temas fırsatından da 
istifade edilmiş, içini dökmei(e, dilekle
rini söylemeğe fırsat bulan çiftçi ve tüc
carlar tam bir emniyet havası iç!nde fa. 
o liyetlerine devam imkl\nını bulmuşlar
dır. 

Üzerinde en büyük bir itina ile duru
lan mevzular şöyle hüll\sa edilmektedir: 

1 - İaşe işleri.. 
Dr. Behçet Uz, yaptığı tetkikler neti

cesindp iaşe işlerinin en kısa bir zaman
da yoluna gireceğini, her türlü kısıntı
ların önüne geçmek üzere tedbirlendiği
ni temin etm:ştir. Elmıekte vesika usu
lünün ipkası veya ilgası hakkında ve
kaletçe henüz verilmiş bir karar. tebel
JUr etmiş bir vaziyet mevcut değilse de 
ba•lıca şehirlerimizde vesika usuliinün 
daha bir müddet devamı mUmkün görül
mektedir. 

Makarna ve hi•kilvi fabrikatörleri Dr. 
Behçet Uza maruzatta bulundukları sı· 
rada fabrikalarını buğdayın serbest sa
tıldığı vilayetlere kaldırmalanm tavsiye 
edip etmiyeceğini •onnuşlardır. Ticaret 
velcilimizin verd'.ği cevap kısaca şu ol
muştur: 

4 - Kara Borsa .. 
Bir tüccar, vekile maruzatta bulunur

ken bir misal olmak üzere kara borsad:ı 
kalay satışının son seyrinden bahsetmiş
tir. Dr. Behçet Uz, bu mevzuda ticaret 
vekaletinin mütalaaSını şu sözlerle ~e 
kati b'.r lisanla ifade etmiştir: 

•Böyle bir şey tanunıyoruz. Kara 
borsa yoktur. Gizli elden anormal fiyat
lar empoze ederek hayal! ve havsalay:ı 
sığmaz bir piyasanın vücut bulmasına 
yardım edenler müsteblikin omuzund3-
ki yükü biraz daha ağırlaştırmaktan ba5-
ka bir şey yapmıyorlar. Bwıa katiyen 
müsaade edemeyiz. Kara borsa, onu ih
das edenlere cesaret verenlerin, hare· 
ketleriyle teşvik edenlerin eseridir .. • 

5 - Diğer mevzular .. 
Tetkik edilen diğer mevzular arasında 

fevkalade kazanç vergisi meselesi ehem
miyet alını.ştır. Bu iş bir devlet mevzuu 
olmakla beraber ticaret vekil.leli üzerin
de teveldmf edecektir. Egede müstahsi
lin hububatını teslim etmek üzere tayin 
edilen müddet Ağustos ayı sonunda bı
tecektir. Çiftçinin bu müddet sonundan 
önce hükümeün tayin ettiği nisbetleri 
ofis anbarlarına teslim etmesi mecburi
d:r. Müddet sonunda teslim etmiyenler 
yan fiyatına borçlanın eda edecekler, 
yine vermezlerse mahsullerinin haczi 
cihetine gidilecektir. 

Yine vekilin temas ettiği meseleler 
arasında. pamuk fiyatlan meselesi ilcti
sat vekilliğiyle mutabık olanlr l;alledi
lecektir. 

Hallıevinde remsfl 
Yann akşam saat 21.30 da Halk.evi 

temsil kolu tarafından bir temsil verile
cektir. Temsilin mükemmel olması lç:rı 
hazırlıklar tamamlanmıştır. 

!Bastarab ı inci Sahifede) 

Eğer müstehlikler bu serbesti karann
dan istifadelencrek ne olur ne olmaz. 
endişesiyle isti!~iliğe koyulur evlerinde 
birer iaşe anhan vücuda ı:etirmeğe ba~
larlnrsa şüphesiz piyasayı yeniden bü
yük buhranlara maruz bırakırlar. 
Tüccarlarımız serbesti karanndan aza

mi kir temini yoluna saparlar, müteml;
diyen fiyatlan yükseltirlerse yine hükü
mcti yeniden daha haska kararlar al
mak yoluna sevkcderler ki bunların ne
ticeleri maalesef yeni ı~tıran kaynalclflr-• 
yarntmak olur. 

Her ki ~kilde hareket ~'Blana, yurı
taslara ihanettir. Velev adetleri çok ftz 

.ıohi olsa bu gibi haris insanlann sebe
biyet verece~i zararlar memleketsümul 
ohnnktnn uzak kalamaz. 

Hiikiimete dü•en vazife bu ıibileri:ı 
kafalannı ezmekte merhametsiz davran
ma.1dır. Hiikümet tedbirlerine karşı sa
bofaj hareketlerine cii.ret edenlerin fa
kirlerin ekmeğiyle keselerini doldur
mak i<tiyenlerin cezası ölüm olmalıdır .. 
Milli mücadele hayatının •artlanm 
unutmadık. 

İstiklal mahkemeleri yurtta süldlnu 
bt12ınu temin yolunda her türlü sabo
taj hareketlerini yok etmcğe muvaflak 
olmm;tu. Belki yili)erce vatandaş ıü
nahlarının ce'ZBSlnı hayatlariyle ödemi -
)erdir. Fakat onlann ölümü memlekete 
huzur ve süldln temin eylemi.tir. Barı> 
sahalannda yüz binlerce insan i;lmek
tcdir. Memfokctimizin huzur ve emniye
ti uğruncla kara vicdanhlardan üç be~ 
ki~lyi yok etmekte biz de tereddüt ı:ös
termcmeliylz. Sohotajcılann ~ahı ben
ce casus te!'killitmda yer alnlıs bir va
tanda01n günahından daha hafif sayıl
mamalıdır. Nitekim harp kinde bulurum 
en medeni ve en müteklrnil milletlerde 
bile kara oorsa menst•ıılan. ia.•e suiisti
malrHeri ölüm veya öllim kadar a~ır 
C<">•lara carntınlmaktadll'. 

Bu me~da miisal'ltlh• ve merhame
tin yeri oLmamalıdtr. 'Üç be!l ki•lnin sefil 
hırsları yüzünden hütün vatanda•lar ıs
tınb" mahktlm edilmemelidir. Varife
mlz 1aşe lo;c e in tmru, ah kı biki1n 
!olmak aksine hareket eo!enleri en ağO' 
cezalnra çarptırmaktır. Önilmlizdeld tek 
muvaffn1<lvet yolu budur. 

HAK IOCAKOOLV 

HAVA H~RPLERI 
<Rn•tnrafı 1 iMI Sahifede) 

Bir obüs isabetile yakılan başka bir tou 
çeker de muharebeden çekilmiştir. 

Londra, 30 (A.A) - Hava nazırlığı
nın tebliği : Dün gece hava kuvvetleri
mizden büyük bir teşkil batı Almanyada 
Sarbruka şiddetle hücum etmiştir.. İlk 
haberlere göre ehemmiyetli hasarlar ya
pılmıştır. Tayyarelerirnizden dokuzu üs
lerine dönmemiştir. 

Londra, 30 (A.A) - Bu sabah Lond· 
ra üzerine bombalar atılmış ve Midlan· 
dm batısına da taarruz edilmiştir. 

Bu alanlara karsı gizli tutulan yeni 
müdafaa sistemi kullamlmıştır. 

Londra, 30 (A.A) - Almanlar salı 
günü Gaskonya körfez'.nde denizaltıla
nna karsı faaliyette bulunan sahil ser
visi uçaklarunızın işini bozmak istemiş
lerdir. Sahil servisine mensup ucaklan· 
mız iki Messe,..,,mit 109 dU•linnüş ve t\ç 
uça~ da ağır hasara u~atm1ştır. 

Biz bu barekAtta ocak kaybetmedik. 
---o---

Amer· ?.d::t 1.{!!'!l h~zır· 
lakları başlıyor .. 

---<>---
Vaşington, 30 (A.A) - Önümüzde~ 

kış için stoklar hazırlanmasını temın 
maksadiy)e istihsal bürosu ısımnak ıç.n 
akar yakıt kullanılmasıru yasak etrni'l
tlr. Bu kısıntıdan sanayi müesseseleri 
müstesnadır. ---o---n 'finFis -----·-Londra. 30 (A.A) - Geçen ay Va-
~ingtonda kurulan istihsal kaynakları 
ofi•ine benzer bir ofis;n Londrada ku
rulduğu resmen teyit ediliyor. Bu ofis
te İnııiltereyi harp istihsal nazın Lit~l
ton, Amerikayı Harinıan temsil edecek
lercfa. Valter L~yton ile Rid Filins yar
d.ımcı Aza tayin edileceklerdir. İngilte
redeki Amerikan kuvvetlerinin malze
me ve mühimmatını bu ofis temin ede
cektir. 

·Alınan tedbirlerin müsbet neticele
rine yakında intizar etmenizi tavsiye 
ederim. Fabrikalannızı ba,ka yerlere 
rakletmeniz için ciddi bir sebep göre
miyorum .. Çiftçi ve tüccarlar muhtaç ol
dui(unuz bu~dayı yakında ayağınıza ka 
c1ar getireceklerdir.> 

ı====:ıoı:ı=::::=:c~:u~:~~=:~::~::::::::::::::~c 

Vekil alfudarlara bu suretle hitap 
ederken ~>iraz sabırlı olmalarını <la işa
ı-~t etmi~tir _ 

2 - Üzüm stokları .. 
Tüccar elinde 941 mahsuHlnden tak· 

riben 9000 tonluk üzüm stoku mevcut-

RASiM r ALAS OTFL 
VE 

PLAJI 
5 TEMMUZ PAZAR GUNO AÇILMIŞTIR 

:occc~ccc~~======= en =~====~==r =======c:cccoeccccc! 
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aıR KA" &rDA Borsa ~ Ankara Radyosu ~ · .nı:ıı:ıı:ıı:ınn

111111

1111• "" E ~ ,,.,..,,..,,,,... l'üP,, Anonim ŞfpJıetfnden : 

1 N G 1L1 Z C 173 RHll TüztlM 40 42 ~ BUGOKKU,.EŞRIYAT ~ .. t::::'::t::......~ın::------ .,.iıclac 
94 A. Lafont 33 39 ~~ - - --66 N. Üzür ~cü M 

37 
1.*> Pıograın ve DM!9111.et saat ayarı, ' SA 'tlaUdt KDIALETnN CADDESiNDE 31 NUMARALI PF.RAKENI 

OOJIBTBJll DERSLER 
61 

Üzilm Tarım 
35 38 

7.32 Vücudumuzu Çalıştıralım.. 7.40 . .11Ş MACAZAMIZl)A ...,_ .,.,..., .... M ... •w ....._._:..., 
ı Ajans babe!rleri 1.55 Müzik : Senfonik İlltif'eçlanna 
-~------~ - -·-"°' 3M YekOıa Farçalw Pi. 8.JO - 8.35 IMn saati 12.30 Cimi '-da «mal.W tawlye ed~ MODUIUYE' 

YE'J'Mfl SEKiSDICi DERS ~~~~ ~!!~:(in Prognm .. melilleltet ... t .yarı 12.3~ ~ibinliklik Mulla memerpbi 110 ~ 1 ...... 00 ._'!_*ta 
....,_ .,..elld ._.ld ebali• eenp ,.eri91a N 

7 35 
Mü,zik : Şarkılar 12.45 Ajans baberlerı.. baue -~.., 

TCfm' t o. 13 ..... Mlzik s 1 ~ 85 
• ·-EJtFSC..,.:. 

8 
13.00 - ..- : az eser eri ve t"!ömleW• 9'mlil ... ~" c 

ı _ 
1 

oilial be here Ben burada olacağun No. 9 !~ k.,....k makamlardon ..,lalar 18 00 c c poc 76 • 149 c 
l-He will be good at English O İngilizced• iyi olacOkhr No. 10 43 Program ve memleket .aat ayan 18.03 c • • :: • 134 • 

1 
_ Sbe will be ploased to - llor O od<od .. m• g&-meklo memnu• ~~: 11 47 Müzik ' Fas•l heyeti 18.40 MUzik ' Dans ' CiÇ<ldi buma 90 : l UI • 

friend olacakt<r. 
5 

Ton ....,,. 
52 50 

müz;ji pi. 19.00 Koouşına (Kita .... ven· - - -- ıı.ıı. 180 • 
• _ Tbe will be in a hurry Oalar acele edecekler !er saati..) 19.15 Mllzik ' Oda mllziji... ~ ,_ :::: : :::: • 
1- You will be haPPY Siz bahtiyar olacaksınız.. E k k d 19.30 Memleket saat ayan ve ajans ha- ır - :__ 70 c 

148 
« 

1 _ Tbe news .,;u be ııood Haber iyi olacak r e 8 tiI 0 berled 19.45 MUzik ' Klôslk Tilrk mU•<- ~Spor 90 • 
138 

: 

1 
_ The..fruit will be ripe 1\leyva olacak - erecek ği ?0.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik: Saz ___ .. ., buma 90 c 149 c 

1 _ You will be students Siz talebe olacaksıntZ a'JD8C8k eserleri 21.00 Ziraat takviml 21.10 Tem- ~~. -- .,.__ 90 c 
149 

c 
t _ 'nıey will be slow. and we shall Onlar yavaş, ve biz çabuk olacağız.. k sil 22.00 )füz!k: Radyo salon orkestrası AJ'l'IU --sin çeptıi ipeldürimD de plmift'r. 

be quick İkinci noter dairesi.ne müracaaL. 22'.30 Memleket saat ayarı, ajans haber-
lt _ 'nıe train w:Il be late Tren tehirli olacak 1 -3 ( 1972) leri ve borsalar 22.45 _ 22.50 Yarınki ~~ıaaoo::ıoc•ıocıoo•••ıaa••IOCIOCIODOOllOllOCııoc:ıoooo••:ıocıaad 

EXERCISE il - -- - program ve kapanış.. s•• b 
1-1 should be ready to do it if Eğer l.azım olsaydı onu yapmnğa h:ı- tzMtR TtCARET stC1L MEMUR- De ____ ;;;_______ umer ank Yerıı· Mallar Paz'n zır olacaktım LUOUNDA...~ : 4563 "' ıA 

it were necessarY ~ oraya gidebilseydiniz onlar sizi Tescil edilmiş olan ( Tllrktab Tiltiln ~ K. s r - • f 1 •••. 1-'nıey would be pleased to see .. - eklo memnun ol;M:aklardı thracat TUrk Anonim şirketi İzmir Şu- R ıoa • u8Zl an ııauessesesı· lzmı·r Maır"' aza 
Y
ou if you went there gorm - c1ı hirli l "---= ) ik. · .:ı ---.:ı •• 

1 
...._ ld be late if very E;,er çok kar yağsay tren te o a- ı;t"121 namına mcı uert=:Ue imzaya sa- S Memlekette pek eSkidenberi mu-

- .Lne train wou caklı.. llhiyetll <>lan Ri%a Besetin ~irketten çe-- Skavv!, midevt ve sıtmaya karşı kul- Müdu··rıu·· "'u·· d • _ m: = ':!.ı.ı be spoiled ;f I Ejier suya koJ$1Jidun aaat!m bozula· lrildi!{no mUtedair klaN mecllsi brar< ~lanılarak fÖhrel kauuun'f olan bu . ~ 0 en: 
" caktı ticam 'kanunu hülcUmlerine göre si~ ! il!ç tekıar piyasaya çık.arılııuştır. • bmir beled'-e budutlan daltilinde jL•-et edı"p te 'Le_ .. _ birinci d 

:put it in water .. _1---~ eli '--=- __ 1 •• 1~caktık lin 4568 numarasına kayt ve tesc:U edıl- ~ H ___ ,_ d te ı bi ·~ .. _.. n ını& eTre ı 
1 

..:ı... ld ,__ _..:1 if be at:! li'o.er o geu~)' ~ ~ - er e\.~ıane en reçe sız a ına - ~ muklu bez tevziatından iatifac:le ---m;- Iz · '- ,. ___ 15/•/9 
- We :mOU IJIC annoyeo _,. diği ilfuı ilunur. lir Fiyatı T5 kuruftur h' it d "f ""'"""' -. •ym mtt n•~ v 42 ti not come lK • 1 - Karar ,..,,ısz aancıac11u::ıcanı=-ı1Hı:ıı ıne a ~r nu uslan ve ma1'alle tevziat birliiinden alacaltlan kuponla birli) 

RfilSION - TE'X1< ı· · j ı · · ·ı t• t 1··~· --mi - • 5 metrelik paınuklu haklannı almak üzere ma!L..--.- mUracaatlan _ 

THE 

.. n:suo TO HAT"31 MALfK OLMAK F JT r 1.mır sıcı ıcare memur v.a.. .,.., l ga............ n::: •~ • .,, s1G mührü ve F. Tenik iınzalı. r»CCDC 
0 unur. 27 29 31 ( t943) 

~a:1' TENSE ~ma1maı:S81 1 ~:: ;.·ı:::.ı-;.. o • .-ı. H .. mşir .. aranıyor ,,,,,_.site A. E. P. Komlayonandcm. 
You have ...._... 1 Aza: B. Saffet Battunar Gazi bulvara Sağlık evi hastanesi Yaptınlacak it Muhammen bedeli Teminatı • 

He ) O. --'~ktir Aza: B. Umb«nto PolWo ınüdüriyetinden : sı. ) Bu "11IU.l 7 / 7 / 1942 tarihi~ müsadif salı 8iİ- Ameliyathane io)erine vakıf bir 
it ) Bi.,. ma,,,_._ nü aut J O da firket merkezinde topla- hemşire isteniyor. lıteklilerlo m\ira-
We ) ..., UAw. nıldı: caatları. ( 1982) 
Yoa ) lJMııe Siz ına)iks\niz lzmir şubemizde teknik memuru 
~ ) Onlar ,malikt:rler Bay Riza Betetin kendi h\lsusi lfleriyle tiiaıa BELEDtYiStNDEN: 

Madeni etY• 23843 lira 1789 Ura ıs 
c c "sıo lira t 174 lira ıs s 

Tıp fakülteei birinci cerrahi lıtliniiine yaptırılacak madeni ..,.ı. 13ND 
942 gtinll ~lı:t&lilkte kapalı arOa ayn ayn ekailtm.,.e konulaa~. T e& 
zarftan ekailtme gtlnli uat 14 de Nkt3rlüie verilıniı olmaa ~ U.t 
,.,tnameleri rektörliilı:te 8a.rillebilir. 29 31 3 6 4318ır(1969•), 

wı the blank ~ with pens of the ....-ıt tenle of the verb w bave meşgul olacaiını beyan ederek verdiği 
Boş yerleri malik olma fiillnin hal si.gui.7le doldurunuz.. 1 Temmuz 1942 tarihli istifanameııi hey 

eti idaremizce bittetkik kabul edimif 

RUSLIRA GORE ASKERi VAZ~YET oldui{undan bu suretle tirketimizdeki 

Belediye otobüs ldareaiDe 21 kalem 
yedek parça aatm aluımuı, yuı .ifleri 
müdUrliliündeki prtnamesi veçhile U.. f 1. A lf 
palı zarfla ebiltmeye konulmuştur. Devlet Bava ~n-M -.MI .. ~ 
Muhammen bedeli 15186 lira, .muvakkat ..--•KSr• ee.r~an ...... Ül'lfilttnden 

( 

__ _.__,_ l &---& ~-1.•t•> (Uaştarah t inci Sahifede) vazifesine nihayet vetllmlf olan mumai-
....-- - ~ . . . leyhfn lzmir ~bemiz için haiz olduğu 

ALMAN ZAYlATI kuvvatlerinin rıc•t yol1annm iteaild~~~l ikinci derecedeki imza salahiyetinin re-

teminatı 1138 lira 95 kUruftUr. 1halesi Devlet Hava yollan idaresinin İzmir Cumaovuı hava meydanı iataayo \S 
14/9/1942 pazartesi günU saat 16,30 da- ıuuile hangar tamiratı 1'55 lira 27 kW'ut ketlf bedeU llzerinden 25/7 /94i c 
dır 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilin· nünden itibaren 15 .. g~n m~ddetle açık eksiltmeye konulduiundan jltekli1er 
de, hazırlanml§ teklif mektupları ihale 2490 saydı yasa bükumlerıne göre bazırlıyacakları 162 lira muvakttat teminı 
gUnU azaıni saat 15 SO a kadar encUmeıı mektubu ve ehliyet vesikalan ile birlikte 8/8/942 çumartesl glln\i ,. t 11 ci 

--...L...va 
30 

(A.A) _ Sovyet tebll- bildiriyor. Buna göre Almanlar butun fine ve keyfiyetin tescil ve illnına karar 
-.mı~v • 28 kavis boyunca Don .. hillerlni tutmut- verildi. 

ilne ek : Han kuvvetlerim~ ~em- tardır. Kavis içinde kalan kuvvetler kin Reis 
muzda c-l.enin muhtelif kesımlennde k B' c-ı:-- yüklU 240 teelim olmaktan batka çare yo tur. ız l. Dramalı 
10 tank ile uker ve makeme bu kuTVetlerin büyük olmadığını ve ar- 7886 

r' asetine verilir. ' · lzmlr Nafia mlldUrlüğilnde mütqekkU komisyona baı vurmaları. • 
ıy .31 10 20 10 4424 (1994) 29 31 4273 (1971) 

Aza 
U. Polizio 

Aaza 
S. Ba~tamar 

kamyon tahrip etmiflerdir. Aynca 4 d.ıcı kuvvetlerden ibaret olduğunu saıu- 20S 3 
bemin kamyonu. 2 mühimmat )ra:nyo- blix.: d 1lU ft bir benzin depmu tahrip eclilm~ ,.oruz. E.sen Alman Tesmi te •• e 23/7 /42 N4ZtLLt HUKUK HAIOML10tN-
tir. Tayyarelerimiz dUşmanın 15 ~r~ büyük bir düşman kuvvetinin kuşatıldı- Bir örneği dairede alıkonulan bu ör- DEN : 315/280 
bataryasını susturarak 2 bölük ask:mnı ğını bildirmemiştir. neğin Beyoğlu üçüncü noterliğinden 1 O Nazillinin Sultanhisar nahiyesinden 
lmmen brıha etmif ve dalıt1D1fllr. Le- RuaJann bun~. sonra A~man ha~le- eylül 1941 tarih ve 6 702 No. ile tasdik- Yaşar Yaşln karısı Nimet Ya§in tarafın
nlngrad balg•inde tıopçu we Pb'ademiz sini durdurmak ıçın :J•pa?ıle~eklen !" li Türktab tütün ihracat T. A. Şirketine dan ayni yerde iken halen yeri belli ol· 
bir gilnde 400 den fazla Alman subay ve üç ihtimal vardır: t - •. ~~mdı. oldugu ait defterin 3.3 üncü sahifesinden müs- mıyan kocası Y8§8l" Yaşln aleyhine a9" 
erini 61dOrmUş, bir m!ktar esir a1mıf- gı'bt pasif kalmak 2-buyuk hır taarruz tahreç Türkçe aslına mutabık olduğunu tığı boşanma dftvasının müddeialeyhe 
tadJr. .k=ti t~ etd Almat;;an daha ta!dik ederim. tllnen yapılan davet ve gıyap kararına 

S()NGO' HOC1J)flJ e ve Y ut i ayette an !-arru- T. C. Beyoğlu üçüncü noteri reuni rağmen gelmediğinden gıyabında yapı-
M-ova, 30 (A.A) - Gece yansı zunu durdurduktan son can !llıcı bır ~ok- mühürü ve Mithat Cemal Kuntay imzan lan mahkeme sonunda : 

-.eşrolunan Sovyet tebU~ne ektir : Vo- tadan taarruza geçmek: 3 - Araı.ı ve Kanun mucibince harç pullan d~ _ Yeminle dinlenilen__şahitlerm şehade-
ııonej kesiminde Rus bBeıı1iilaruım ..._ bazı mül:ıim yerlerin elden .-.n1muuu nU8huına .i1MJıi: v• lpcaJ iıiJiınClu. tine jl6re -~ cteftlıCI de bir 

fLA.1f 
VDayet Daimi Encümeninden : 

Tire • Çatal yolunun 6 + 400 iincli kı1ometrosundald Hu..,.lnala k&pri 
~~ k~rgir akaamının tamir~~ temel ~akvlyesl lıl 5482 lira 8 kanıt lı:qif \,e4 
li uzerın~en 21/7/1 ~42. tarıhınden itıbaren 15 gün mUddetle açık e'km1tmt 
konul~ugundan isteklılenn 2490 sayılı yasa hUk6mlerine göre 'bazırla7acak1 
412 lıralık muvakkat teminatlariyle birlikte 6/.Ağuıtoa/ 1942 penembe .U 
saat 11 de viliyet daimi encümeaiae baı vunnalan. 2 5 31 4 t 73 ( 192 

TEPECtK ASRt MEZARLIK YOLU TAMiR 
YB llfŞA ..... Cal. 

,.,,.,,. olldyeft Da..., Enc1t111eıdnden : b gCSze alarak senlı manalı bir seri çekil- U-..J ---.2- .J.J 1 fını süngU savqı tefkil etmiştir. Bir ~ mek suretiyle cepheyi k11altmak. harbi z A y ı arada geıçindi.ıueQ ~ mU..,eie ey. 'l!~' 1-A- b' -ri 1-1 -..-ı. Al- hin davacıya işkence eza ve cefa ettiAI 
.u • ız mes&UD ır .,- ~ ~ uzatmak ve Almanlan h•"'alamax.a de- rn Z'-- t b--'L-- d -

1
- ıa :nanlara 500 den fazla ölü verdirerek 4 vam etmek. .... 5 ure ınsa B.Ill'a.:olD an aunŞ O u- ıibi bazı yabancı phısları evine getire. 

al 
.. 

8 
h ...._u ve önem- ğum 916 sayılı tasarruf cüzdanımı zayi rek kansı dlvacıya ralu daltttırm.ak ve 

top, 16 mitr yoz,Uhi ~ ""l'.......1rmMir Birinci hareket en munftk bir hare- ettim. Yenisini alacaiımdan esldsinin bu suretle sarhoşluğu itiyat edinmek yil-

. 1 - ~ epecik - A.ri meurlık :JOl• 3 + 34 3--6 + t 13 kilometreler UMUUI 
ıtba aaullyle aafaltla kaplama infaaae 27 /7 /942 tarihlnden itibar- 20 ıiia müd 
detle ve kapalı zarf 11.W:yle ebiltıne,-e konulmuıtur. 

]i miktarda m mma e 1!5""1' 7 • ket olmakla beraber. tetebhüıtin mu- hllkmU yoktur. da 1 _,ı,.1.. 'L-'--d 
2 - Kefil bedeli 55.000 lirad11. 
3 - Muvakkat teminat 4.000 lirad11. ;n;: .. - .... ...:ı.•düzün kaybettiği meni-. nff-L olın--·-. ba-Lın· Lfi .. ı."tü'"n L-.,.ıp -.ı- zUnden 1&vacı i e "i""\.LA&Gnnı 11.HUU• .. ı-~~ 15Y&Ak bil elt ...... - - --- nıı 0 - ..... Tirede Uzunkuyu caddesinde Hsnı lı ve bu yilı!den aralarında:J!:ddetli ge-

:Mı!ri geri alma jçin CUJD8 y ,e_...,-- - .. H1m_; .. ; icap ettirecek bir feliket do- -'"111'11ft _,x.&.an-M.,de Konyalı tb- ' 1 1m 
50 1

. b __ ,_ __ ,.ilk mev ~ ---- r--.,- .:r-!§11 ...... çımsizlik vukubu dulu şı uma 
cie iki tank ve 1 Ö Ü ~- - jurabilir. ikinci hareket te muvafık wö- rahim otlu Mustafa Genç binaen tUrk kanunu med.enimıin 134 

4 - !etekliler turiatik yollar muataka müdiirlüiünden ehllTet YeMaa ala 
'=i'Hardır. 

%ilerine çekilrnifür. Klebskayaıun ce- rülebilir. Hatta muvaffakıyetsizlik ihti- Uncü maddesine teıvfi.kaıı dlvacı Nünet 
nup batı.sında çetin savaşlar olmaktadır. -·linde de derhal müdafaa muharebe- Z A Y 1 Q ..:ı-. 

d amlı baskısı ..... e davalı Y qarm boşamnum• ve gaya. 

M S -:- FJWltme 1 7 /8/942 puaraıui gijnii aaat 11 de lzmir vı1ayeti dalmt en< 
c:umenı odasında yapılacaktır. 

Kıtalarımız düşmanın ev . - lerlne geçmek imkanları ıibi faydua Trabmn liman rlyuetinden almıl ol- lının bir tıene müddetle evlenememesi-
na karşı koymakta ve ağır ~~~r ın- da vardır. duğum 83 sayılı reislik phadetnaJDMDI ne 26/6/9'2 tarihinde kabili temyiz ola. 

6 - lıtekliler 2490 •yılı kanu.nwı hükümlerine söre hazırlayac:aklan urf.1 
~an ihaleden bir ••t evvel :yani aaat 1 O a kadar villyet makanuna vennoı.ıf 
illn olunur. 27 31 4263 (1947) 

dirmektedirler. pjyade birlıklen~zden üçüncü hareket, Almanları bir kıı da- zayi ettim. Yenishı.l çıkaracatıJndaıı a. rak verilen ilbu karar sureti ilin tari
biri tanklarla iş birliği yapan bır dU! ha geri irtibattan çok uzam11 bir mü- kisinin hilkmU olmadığını ilh ederim. hinden itıôaren (15) &il.o. &arfında dav• 
man lı::ıtasını bozguna uğratm~ Bır dafaa harbine mecbur edebfür. Fakat Konyalı motörü sahibi lılebmet lının temyiz edebilmesi ve tebliğ maka.-
Alman. birliği mevzilerimizde g aç- bunun pek biiyUk bir mahzunı .,.rdır. kaptan Kon7ah nnna kaim olmak ttzere ilin olunur. 

IZJ11a C:BZA YB 2'BYldl' BYi SAl'llf AIM• 
KOMISYOffUffDAlf : 

ma~a muvaffak olmuştur. Bil,.Uk geri ~dme1er1e ve bir çok ara-
Bunu takip eden savafb Almanlar zt fedaıriyle tatbik edilecek bu hareketin S""a· ==~"~=:.=l:ı;.o:a il ocl 

1000 asker, bir uıiktar top, 45 kamyo~ orda ve aivil halk üzerinde yapacaiı te- S l!l~AA ~an• 
Ye 60 motosiklet kaybetmişlerdir. Smı- ..:r .. nk L!L..ftL olacaktır. Bu ı»1ln için N A 9' wu A ~ A _.,.. .. 

d t k - ,,,_ ~ §'1 ~n-.~aa.•, ,. 
lins~·ayada kuvvetlerimiz üşm.anın .an feda olunacak arazide Ruıyanın en çok 1 5 k 1 ıAAI\ l •A dd tl ll • 6 i 0 tazyikli saatta 1iOO • fNV 

ve piyadr. kuvvetlerine karşı şı e ı ~ ınedt1n olan kısımları da vardır. ~ kilo buhar tevlit ed.t>llen bir buhar } 
Ya!;]:ır vermif ve bir dilpnaI1 birllilni Bakalım, Sovyet baı kumandanlığı ~ kazanı alınacaktır. Talip olanların }, 
yok etmişlerdir. 1000 Alman öldürül- bunlardan hangi hareketi kabul ve tat- \:kazanın evw ve aclını bildirir bir t• 
:ırıüş 12 tank bir çok top ve mitralytsz bik edecek ve yahut daha başka nasıl yazı ile 1zmirde posta kutusu No. 171 ~ 
tahrlp edllmi§tir. Almanlar harp hattı• 'bir çare bularak Alman planlannı önli- adresine mUracaatlan. ı _ S ~ 
na acele ihtiyatlarını sürüyorlar. ~- yecektit. !-. ı n HHI :r il H n n n ı ı ı ı•l"IC~ 
taysk kesiminde ilerliyen dÜfll'&~ ~· -----------::-:-::-:::-:::-:::-::::---------------
detll sa\'aş devam etmektedir. Bır gun • th!;: ~ı:o,: öldllriilınil§. 18 tank Perakende Zevtinyatı satısı " 

Helsinki, 30 (A.A) - Fbl tebliii : Kuıadaaı zeytinyağı tasfiyehanemizde Rafine edilmit halla zeytinyailan 
Cephenin cenup kesiminde S!81fn ~ Kemeraltındaki satış mağazamızda perakende olarak •hşa çıkanlmıfbr: 
1ı üzerine ve ıi~ .. batı ~i.r~ül- Büyük teneltede kiloau 112.SO Kq. 
dUsmanın mevzu hucumlan pUsk k Şiıede litresi 102,30 K,,. '

1 

ınüstür. Ruslar dtl%iılelerle alil bara • tmdr incir ve Ozlm ..... ı 
mıslardır. Cephenin dijter kısunlannda ( 198 7) Kooperatifleri BlrUil ı 
karşılıklı keşif hareketleri :'e .topçumU· 
zun tesirli faaliyeti bydedihniJtlr. 1 D ft d 1 Aı dan • 

SATIŞtLANI 
tZMtR SULH HUKUK MAHKDfE.. 

StNDEN: 
Huinei maliye ile Fatınanın şayıan 

mutuarnf ilduklan tmıirde UçUncU 
Sultaniye mahallesi Şabaniye sokağın
da klin parsel 6 ada 61 ve pafta 6 ve 23 
taj sayılı içinde yıkık bir barakayı havi 
arsa Jnahkimece verilen tulei şuyu ka
rarına istinaden 1,19/942 tarlhlne müsa
dif salı günil saat 15 de İzmir sulh hu
kuk mahkemesinde satışı yapılacaktır. 

Bu arttırmada tahmin olunan 123 li
ranın yilzde '15 §i verildill takdirde tali
bine ihalesi yapılacak aksi takdirde sa
tış 10 giln daha uzatılarak ikinci arttır
ması 10/9/1942 tarihine mUsadif per~ 
~mbe gtınO. saat 15 de yine dairemizde 
yapılacaktır. 

Daha fazla malumat almak istiyenler 
dairemizin 940/6'4 sayılı dosyasına mu~ 
racaatlan lüzumU lllıı olunur. 

4'09 (199'1) 

Moskova, 30 (A.A) - Tas ajansına zmJI' e er ~r l!llft • 

C d l b
·r telgrafa göre Al- Muaa Kizun Bayaay Rabıa Bay1&y ve Şerafetten Baya,ayuı baıdurak ~ encvre en ge en ı 

1 1 
d llnd 220 1i b la · · _ı._ili. ·-ft·nda BT,....c.• +TT-Tl't tCRA •rı:oa.nn>r lJ.. 

1 
B 1 'k d Rus ceıpbeslne a e • ıine borçlanma be e en mevcut ra orç nmn temını tAWı zuu-- v.n.->n. .uu.A-n.. ~un~ 

manl akr t le çı akalnd:-lar Bir motarlU hac:zedilnıif olan biri.ncl karat.at mahallesinin Bayramoğlu aokağında kain 624 CUNDAN : 939/3536 il~ e ı a ar na e •;,-- · _.._ d ,__ ·· __ ,_. ı ~ ·ıı 1600 1i knnneti "- 1
----- Al ~. ah' _ _._..ı_ 

tUmen Bri ·dan, b~lta kıtalar ti~ rı.:-- ada 12 panel ~yı a mu~Y_Y~t uç C91L~ ~ numara taı ve _ _ . ra •; - .....-vıne ~ının aç.&w n ıy_..u. 
V L

. .'J B "k-1..ıen ..J:nderılmış- .ınukavyedeli bu bap evlerlDlD tahaili emval kanununun hükumlerıne tevfikan mukim iken İzmir Tepecik mahaJlyf Ye.. 
c>rs. ıyeJ ve ru =- (1 ~v ,, . .. d . .. dah di dilm;· . . f '--k N 22 dan da •-ı·r tir kati ihalesi için mıızaye ~ı on sun a tem t e liltir. nı ınn so- o. ve ora J.UJ• 

· Taliplerin kati Ü-ille Pııü olan 10/8/942 pazartesi gUnO aaat 16 da vUlyet Basmahane Tepecik Nizam sokalı 41/l 
tıA"· P-oTE,.-SONRl idare heyetine ınüıacaatlan ilan olunur. 31 2 4408 (1996) numaraya nakli hane eden Bursanm ~ M ,, ·- Gürsu nahiyesinde HUseyin Ramazan 

f ttaştaratı ı met sahifede) jZJIİR SULARI 2'08.K 4JfOldM ş.taarı O>A• ~~u 0Jı:~~:~ıd.tı1ii;'ti11r!~n ~ 
de getirilmesine taraftar olduğunu '!İll'f- RE MECJ.,İSINDEff : layı Gürsunun köy civarında bir buçuk 
lemiş ve böyle bir teşekldilc • ~~et1er Ş'rketimiz hissedarlar heyeti umumiyesi 3 t Ağustos 942 tarihine aıGaadif dönll.m bahçenin Bursa jkincl noterinin 
arası kuvveuerinin nıuzaharetının de ~- pnü ••t 15 t.e tzrnirdeki ıirketin 454 No.lu merkezi idare bina.anda 19 mart 932 tar!ı ve 26958nt83 numa
gcrckli olduğunu sözlerine katnutm'· f vkallde olarak toplanacağından hinedarlarmuzın bildirilen cün ve •atte ralı senedfle satarak takririn! vermedi-

Londra, 30 (A.A) - Almanya~a ka.r ~lanhcla haztr bulunmaları rica olunur. ğinden aldığı 75 liranın ödemesi lilzu-
ft takındığı tavır dolayısiyle tenkit~ - MOZAK.ERE RUZNAMESl mu haldtmda imla olunan 6deme emri-
9\ekte olan Lord Vanttrad ~ı fU 1 _ Şirket .eaw.üne 4S ve 46 anca madde o1aralı: apda'kl maddelerin ek- ne tebllj memunı tarafından verilen 
auretle izah etmiftir : . 

1 
· meşruhatta m~r hanede bu namda 

c D~ür.celerimin AimanY• ~e enınMadde 45 - Şirket ticaret veklletl tarafından 1'er talep vaki oldukça kimse olmadığı ~anlle esdeme emri bl. 
olan kısımlan azamı hüsnilnlyetiJIUD muamelAtı hakkında malGınat vermeye mechurdur. il tebliğ iade edilmiş olmakla icra ha-
eseridir. Köte bile Almaııyanm .50. se~ Madde 46 - Şirket sermayesine tesisten aonra iftirak edecek olan ecne- kimliğinin 61'1 /942 tarih ve 942/256 nu· 
de bile güç dUzeleceğini .aöylemıştır. Po- bUerin ba ı,nrakinl kabul etmezden evvel ticaret veklletinden mo.aade maralı kararile ademe emrinin llAnen 

(600) Gram ekmelin beheri 16 kuftlf 2S santimden mahunmewı ~tla 
171050 adet ekmeğin mecmu muhammen bedeli (27796) liradır. 

MuYakkat teminab 2085 liradır. 
lzmlr ceza ve tevkif eviniD 942 mali yılı ekmek ihtiyacı yukarıda yazılı m~ 

hammen bedelle ve kapab zarf usuli ile 20 gf1n müddetle münakasaya çıkanl
mııhr. Şartnamesinde muharrer evaafta beheri 600 gram Uzerinden }\ey gilD 
liiz111D11 olua ekmekler caza evine kadar teslimi meıruttur. 

Taliplerin ihale günü olan t 7 Aiustoı 942 tarihine rastlayan Pazarte.l gihdi 
saat o• kadar ceza ~ tevkif evinde müteıekkn komiayon rlyuetlnc teklif 
mekta.plamn venne~erı llzımdtr. Ve postada vuku bulacak teehhUıden dolayı 
mesuliyet kabul edilmez. Şartnameyi ıörmek isteyenler her giln eaaı 
atleri dahilinde ceza evine müracaat edebilir. m ..-

Maliye veklletinin tebligatı mucibince ekmek bedell müteahhide &denirkeu 
kanuni verıiler müteahhide il&veteıı tediye edilecektir. 

27 31 4 10 4332 (1945) 
~~---~~~~~~~~----........ llldr ue tlsfinl 2'a,..,,. .,,,.. Kooper ---
BIPll§lnden : 

Bajcdara: 
Birlijimize potua celmiftir. 
Depo taalim fiab SO kiloluk .. rili 28 lira 35 lwruttur. 
Vqoa teeliıai fiab 50 kiJolak .atili 28 lira 50 lwruftur. 
Satan almak ~eıderia lanirde birinci kordonda İt handa birliğimiz mcı 

keziM müracaat etmeleri ilia olunur. 8 D. ( 1768) 

iŞÇi UlfAI' CEMITE2'U:Rt BiRLiOf BAi· 
KAffUODfDMf: · 

AlelOnnan otel ue Pansl~n Mltlplf!Plne 
Yük.ek vil&yet makamınca kurulmasına milaaade olunan lzmir o:iciler 

panalyoncular birliii ilk umumi heyet toplantm 3/8/942 paurteai gÜ •• ~ 
16 da ikinci kordonda 81 numarada i,çl eanaf cemiyetleri birl:.%.: bı"na ndu saa _, ___ L "1P lın a ya-
pu-;as;bf, 

s. toplanhda, idare heyeti ile mÜTakip eeçimi yapılacağı ve 942 aenea 
b61:9nl tanzim edileeeilnden otelcı1ik ve panalyonoaluk. mealeii ile iftigal 
edenlerin meıktlr sin ve saatta toplantıda belaemebal hazır bulunmalan rica 
olunur. 4423 ( 1998) 

= ................................................................................... , 
• • 1 Devlet DemiT Yollarından ! 
................................................................................... ..: 
lzmir • Bandırma • Jzmir arasında işleye 
1205·12()6 katarlarda yapılan tadıUit. He lonyalılar da buna yakın bir dUştıDce istihsal etmeye mecburdur. . . . • tebliğine karar verilmiş olmakla talep 

besler1er. Harpten sonra Almanyayı ez.. 
2 

_ Şirketin imtiyaz hakkı ile bılumum tesıat ve aaır haklannm h&kümetçe edilen 15 lirayı bir ay zarfında ödemesi 
mek ve baskı altında tutmak ınevzuba- bn hnman husmanda hü'kümetle m6bayaa müzakerelerinde buhm.cak •il- ve ayni müddet zarfında bl:r iti!'Ul var. 
his değildir. Fakat silah51%1anma gibi ~a- rıyetl~ murahhaalann tayini. .. sa bildinnesi ve yine bu müddet zaıfm. 
hislerde giivenilemiyece!\ de tabHdır.. Toplantıda hazır balanmak iateyen lai.81edar1ann toplanb sününden OD pn da mal beyanında bulunması aksi tak· 

c Almanyacla bir federasyon idareSi evYel lai8ae .mederiai tzmirc1e firket. m~ veya B~ deki BruXaeilea diNe icraya devam olunacalt ödeme 
tatbik etmekte mitınldin o1mmyacaktır. 1 nkaalo• veya 'bu 1Mınhnın ıubelenne tevdi ederek dubnliye varak.alan alma- emri makamına kaim olmak üzere nt.. 

D. D. You.ARI 8 INCl iŞLETME MOOORU>CONDEN ı 
lzmir - Bandırma - lzmir ara.ada iflqea 1205/1206 aamaralı katarlar 

1/8/942 tarihinden itibarea cumartesi sÜn1eri i..t~=-·ec:e& . .. 
leri eeler edeceklerdir. .,_.......,. n 7erı.oe sala 1\19-

Bu -.ui;rete ıöre 1205/1206 aumaralıt trenler ula. per,embe 
leri eeyrü.efer ed«eklerdir. 4389 ( ı 99i) pazar aGa-

Çüakil tecrübe bundan bir fqda gehıü· ~- !:.===-. +f21 (1993). D1D t.ebUi olwmr. (1890) 
~ni eös&enniF· • w-• »-_._. 



SAHiFE 4 

SiYASi VAZIYEr 
••••••••••••••• 

Rusyavı Uralla· 
rın ötesine at
mak istivorlar ___ ... __ _ 
RUSY ~DA HAVALAR DAHA 

SIMOIDEN SER iNLEDi 
--*

Radyo gazetesinden : 
RwyadaJ..i muharebe kışa kadar bi

tecek mi? Yoksa Alınanlar karşılarında 
tekrar beklenmemiş bir Rus ordusu bu
lacaklar mı? Bir kaç gündür siya•el 
iıleminde gözden geçirilmekte olan mev
:r.ulann belki de en mühimmi budur. 
Almanlar geçen sene Rus ordusunu yık
mak için harbe girişmişler ve zaman, za
man bunun gerçekleştiğini bildirmişler
ken kışın bastırması ile duraklamağa 
mecbur kalınışlardır. Şimdi aradan bir 
kış ve bir de bahar mevsimi geçmiş ve 
her iki taraf da ölüm ve dirim harbi 
için büyük hazırlıklardan sonra harbe 
tekrar başlamışlardır. Almanlar büyük 
başarılar !A!min etmişler ve Ruslar da 
yeniden ziraat ve sanayi bölgelerini el
den çıkarmışlar ve Stalingrad sahası da 
!A!hlikeye dü.şmiiştür. Bilhassa mütje
fikler Rusyanın cenubundaki durumu 
o kadar tehlikeli buluyorlar ki birleşmiş 
milletlerin mukadderatının bile bahis 
mevzuu olduğunu söylüyorlar; fakat 
asıl Rus kuvvetlerinin daha yukarıda 
bulunduğunu ve Stalingradın düşmesi
nin bile durum Uzerinde ve neticeye te
sir yapaınıyacağını da belirtiyorlar. 

ASIL GAYE NED!R? 
Mihver kaynaklarının belirttiğine gö

re asıl gaye, Rus ordusunu Avrupadan 
uzaklaştırmak ve Uralların ötesine at
maktır. Ve mihverin verdiği haberler
den Almanyanın yeni bir kış harbi ihti
mallerini derpiş ettiği anlaşılıyor. 

Führer bir nutkunda kışın bu defa 
Almanları gafil avlıyamıyacağını söyle
miştir. Dün Macar radyosu da bu hu
susta bazı fikirler venniştir. Radyo söz. 
cüsüne göre c Havalar geceleri serinle
meğe başlamıştır. Bu serinlik bizi gayri 
ihtiyari olarak Rusyada harp eden as
kerlerimizi hatırlatmıştır. Rusyayı yere 
sermek bu sene ister mümkün olsun, is
!A!r mümkün olmasın muhakkak olan 
bir şey varsa o da askerlerimizin ikinci 
bir kısı daha Rusyada geçirecekleri ha
kikatidir. Bunun için sa!Ahiyetli makam-
1ar geçen seneki tecrübelere göre bu kı.ş 
askerlerimize yardımı arttıracak her 
türlü tedbirler almaktadır. • 

Radyo, bundan sonra, kı.şı sıcak oda
lannda geçireceklere cephedeki asker
lere kış için elden gelen yardımları yap
masını tavsiye ediyor. Bu neşriyat göste
riyor ki Rusyadaki harp bu yıl da kolay 
kolay bitmlyecektir. Bununla beraber 
hadiselerin nasıl gelişecei?ini şimdiden 
tahmin de mümkün değildir. 

lKlNCl CEPHE 
lkinci cephe meselesi de bir taraflı 

ınünakaşa mevzuu değildir. Mihver ve 
müttefikler bu işe önem vermekte müt
tehitdirler. Yalnız İngiliz matbuatında 
bu mevzu üzerinde ihtiyatlı bir dil M
kimdir. Bu işin arzu ile değil, ancak 
m<!Suliyet sahibi kimselerin kararlarile 
gerçekleşeceği yazılmaktadır. 

Mihver ise, bu meselede güvenli gö
rünmeğe çalısıyor. Alman propaganda 
nazın Dr. Göbelsin son nutku da bunu 
göstermektedir. Göbels, bir taraftan 
Alman milletinin böyle bir ihtimale kar
§ı hazırlandığını diğer taraftan da böyle 
bir teşebbüsün delilik olacağını ve ne
ticesinin İngiltere ve müttefikleri için 
çok fena olacağını belirtiyor. Ve Göbels. 
Avrupanın İngilizlere olduğıı gibi Ame
rikalılara da artık ya•ak olduğunu söy
lüyor. 

STALlNlN B!R EMRt 
Londra radyosunun az evvelki neşri

yatına göre Stalin Rus askerlerine bir 
günliik emir göndermiş ve bilhassa şun
lar: söylemiştır : c Her asker, düşmana 
bütün kuvvetile karsı koyarak bir adım 
bile geri çekilmemelidir. > demiştir. 

RUSYANIN !ASES! 
Rusyanın yeni zirai sahalarının Al

n:&n L<ııaline .ııirmesi Rusyada bir yiye
cek buhranı doğurmuştur. Bu münase
betle !randan Rusyaya buğday sevkedil
di.Pi ~yialan yeniden ba~lamı~tır. İran 
radyosu bunu kati surette tekzip etmi< 
ve !randan Rusyaya bir kilo bile buli
day gönderilme<liği ve aksine olarak 
63.000 ton buğdayla 30.000 ton Jn•ın 
.Rusyadan !rana gönderildiğini b!ldir-
mistir. • 

l\1ACAR1STANDA DARLIK 
H•rhin devamı dolayısiyle Macaris

tnnda da bir darlık husule .ııeldiği gelen 
hoherlerden anla•ılıyor; Baku radyosu 
türk~e n~sriyatır..da Macaristanın ic du
rumu pek fena gösterilmektedir. Gıda
sızlıfün bir çok fenalıklara ve verem gibi 
hıu;talıklara sebep olduğu ileri sürül
mü~tüc. Baku radyosunun bu haberleri 
biraz mubalagalı olmakla beraber, Ma
c2ristan durumunun Avrupa durumu 
gibi .<ıkıntılı olduğu muhakkaktır. Ma-

~ caristan üdü pakta dahil bir devlet ol
mak itibarile müttefiklerinin gıda ihti
yaclannı, kendi ;,ı.tiyacı olan silalı ve 
mühimmat ihtiyaçlarının temini muka
bilinde, tatmin etmiş ve verdiği gıda 
maddeleri yüzünden sıkıntıya düşmüş 
olması pek tabiidir. 

--- o---
VİŞİ ·AMERİKA 

Berl'n. 30 (A.A) - Yan resmi h'r 
kaynaktan bildiriliyor : Fran.<ız - Am~ 
rikan münasebetlerinin yeni durwnu 
hakkında ecnebi basın mümessillerinin 
bir sualine cevap olarak dün hariciye 
nazırlıj?ında durumun tatminkar olma 
makla beraber h'sscdilir derecede bır 
vahimle•me de kaydedilmediği Lildi"'ı
mi~tir. 

HARP GA YRETLERI 
---··---

Amerika 
596 n.ilyon 
borç verdi 

-*
Amerilıada on dü$man 
tebaası te111ıif edildi
Vaşington, 30 (A.A) - Harbiye ha

berler bürosunun verdiğ: malOmata gö
re Birleşik Amerikanın mühlınınat istih 
salinin yüzde 12 si birleşmiş milletle:e 
gönderilmektedir. Uçak ve tank ihrdÇ
lan ise yüzde 12 den fazladır. 30 hazira
na kadar 818 milyon dolarlık makine, 
petrol ve sanayi malzemesi ile 841 mil
yon dolarlık ziraat mahsulü birlesnıi~ 
milletlere gönderilmiştir. Harp gemile•i 
ve ticaret vapurlarının tam'.ri gibi hiz
metlerden başka uçakların feribotlarla 
nakli için kiralama ve ödünç verme ka
nunu mucibince teslimat başlıyalı beri 
yapılan masraflar 596 milyon dolara 
yükselmiştir. 

KAN ADADA 
Ottava, 30 (A.A) - Senato, seferber

lik kanununu tadil eden kanun layih•
sını kabul etm'ştir. Bu suretle askerlık 
hizmetini yalnız Kanadaya hasrederı 
madde kalkmıştır. 
AMERİKADA TEVKİFLER 
Nevyork, 30 (AA) - Federal tahki

kat dairesinin bildirdiğine göre Ameri
kadaki düşman tebaa•ından 10 kişi da
ha tevkif ed'.lıniştir. Bu mevkuflar ara
sında bir dümıan denizaltısı tarafından 
Amerikan kıyılarına çıkarılan Mari Çe
rig de vardır. 

Santiyago dö Şili, 30 (A.A) - Valpa
rezo ekspresi kazasında 9 kişi ölmüştür. 

---o---
Çindt• Kolera salgını 

---+---
Şanghay, 30 (AA) - Kolera salıı:ın 

halinde yapılıyor. Şimdiye kadar 65 O 
vaka kaydedilmiştir. Yeni tedbirler alın
mıştır. Aşı yapmağa memur servisler 
takviye edilmiştir. Doktorlar zorla aşı 
yapıyorlar. ----·-----Bir Fransız mebusu 

divor ki 

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

YENi A&-Jff :ıı 7'~M~rı:,,, r. ıı M A. ıoıt2 

Mısır harbi RUSYA HARBi 
~~-* *~~-

T obruka bir Ruslar Vo-
r :CARET VEKiLiMiZ DENiZLiDE 

akın daha 
yapıldı -·-Kahire, 30 (AA) - Orta ıark ln-

giliz tebliği: lngiliz ve Amerikan uçak
ları 29 temmuzda Tobruka akın yapmı~
lardır. Liman çevresinde büyük yangın
lar çıkarılmıştır. Bir mihver gemisine 
tam isabet kaydedi!miıtir. Başka bom
ba uçakları Marsa Matruhta binalarda 
yangın çıkarmış ve torpil atar motor 
botları bombalamışlardır. Daha ve Fo
lca arasında tanklara ve motörlü taşıtla
ra hücum edilmiştir. Ayni gece Daha 
çevresinde ve batısında bomba uçakla .. 
rımız yangın ve infılAklara sebep olmuş
lardır. Amerikan uçakları Giridde Su
da koynundaki tesisleri bombalamışlar
dır. Bütün bu hareketlerden 6 tayyare
miz üslerine dönmemiotir. Fakat bilot
ları sağdır. 

Malta, 30 (A.A) - Malta üzerinde 
iki Alman bomba uçağı tahrip edilmiş
tir. Bir mihver deniz uçağı kıyıya yakın 
bir yerde denize inmiş ve müretebah 
esir edilmiştir. Salı günü yapılan akında 
Üç Alman bomba ve bir av uçağı hava 
hücumuna tetebbüs ederken tahrip edil
miştir. Bunlar avcılarımız tarafından kar 
şılanmış ve uçak eavarlarımızın şiddetli 
ate"'ine uğramıştır. 

Roma, 30 (AA) - lıalyan tebliği: 
Mısır çephesinde dünkü faaliyet ileri 
müfrezelerinin hareketinden ve iki ta
rafın topçu faaliyetinden ibaret kalmış
tır. Hava teşkillerimiz düşman hava 
meydanlarına, cephe hattı gerilerindeki 
münakala ve deniz mevzilerine hücum 
etmişlerdir. Tayyarelerimizden biri üs
"üne dönmemiştir. 

Mihver hava kuvvetleri Maltada as
keri ehemmiyeti haiz tesisleri bomba)a
mışlardır. Hedef teşkil eden bölgelerde 
ehemmiyetli tahribat yapılmıştır. Hava 
muharebelerinde Alman avcıları iki 
Spit Fayer düşürmüşlerdir. 1ngi1izlcr 
dün gece Lukbaya infılak bombalan at
mışlardır. Bir sivil yaralanmıştır. Maddi 
hasar yoktur. 

ronejdeiler- . .. 
1 d·ı Aydın Halkevınde mu-
e 1 er h · b · 1 ld Almanord...:ui~inıimdi )ffi Ir top antı yapı J 

da._i._ l bil h Aydın, 30 (Vekile refakat eden Ye- nin umum müdürüne talimat verın!ştir. 
K KG arın e e em• ni Aaır muhabirinden) - öğleyin saat Dr. Behçet Uz halkla temasında bu 

miyeti 11ardır- . 12.25 te hususi bir otorayla Aydına mu- seneki mahsulün memnuniyet verici bir 
Moskova, 30 (A.A) - Sovyet !A!bliği- vasalet eden ticaret vekilimiz Behçet Uz nishet gösterdiğini, gelecek sene bunun 

ne ektir : Rus kıtaları Voronej bölgesin- burada üç saat kaldıktan sonra yoluna da ilci mislini temin eylemek üzere çjft
de müteaddit kesimlerinde şiddetli Al- devam ederek Denizliye gitmiftir. çilerin daha çok çalışmalarının icap etti• 
man mukavemetine rağmen ilerlem!ştlr. Ticaret vekili Aydın yolu üzerinde ğini aöy]emiı. her sahada köylüye aza• 

Bataiskte şiddetli muharebeler olu- Torbalı, Tepeköy, Selçuk, Ortaklar, mi tasarrufa riayet etmelerini tavsiye el· 
yor. Düşman bazı yerlerde ilerlemişUr. Germencik ve incirli ovada otorayı dur- mittir. 
Almanlar muharebe meydanında 19 durarak toplanan ve kendisini karıılıyan Vekil saat 12.25 te Aydına muvasa-
!ank ve 900 ölü bırakmışlardır. halkla samimt hasbihallerde hulunmu._o;, !at edince hararetle karşılanmıştır. 

Rus bava kuvvetleri Similiyankoya mahsul vuiyetini aormuf, dileklerini Vilayeti, partiyi ve belediyeyi ziyaret 
bölgesinde Don nehrinin cenup sabil:.Ce !A!sbit eylemiştir.. Müstahsiller her eden vekil parti binasında Muğladan 
çıkan düşman kuvvetlerini müteadd·t istasyonda vekile maruzatta buluna- ıı:elen bir heyeti kabul etmiştir. Vekil 
defalar bombalamıştır. Düşman bu böl- rak alınan tedbirlerden duydukları mem halkevlne giderek kazalardan gelen 
gede mu .. dafaamızın bazı kesım· lerın· e nuniyeti tebarüz ettirmlılerdir. Köylüle- h tl . h 1k . d k b 1 . . 'h 

rimiz her verde ticaret vekilinden Milli eye erı a evın e a u etmlJ, ıalı • 
girmeğe teşebbüs etmişse d~ mukabil Şefe karıı duydultlan derin bağlılık hi.,_ aal vaziyeti hakkında mal6mat alını,,. 
hücumlarımızla püskürtülmüştür .. Düş- !erinin iblağını rica etmiflerdir. Ticaret tır. 
man insan ve malzemece ağır kayıpla- vekilimiz kendilerine vaadda bulunmuı- Müteakiben halkevinin büyük salo-
ra uğratılmıştır. nunda yapılan bir topanbya tiyaset eden 

Lo dr 
tur. 

n a, 30 (AA) - Almanların bir Vekilin heman her istasyonda müs- vekil hükümetçe hububat, iaşe mevzu-
milyon askerle yaptıkları taarruzlar, tahsillere sorduğu ille ıuali ıu oluyordu: lan ve fiat mürakabe bahsinde alınan 
Rusların gitt:kçe sağlamlaşan müdafaa- _ Hükümete hububat borçlanruzı tedbirleri izah etmiş, istihsali arttırmak 
!arına rağmen inkişaf etmektedir. Al- veriyor musunuz) Üzere milletçe yapılması gerekli işlerden 
manlar bu taarruzda ihtimamla hazırla- Her yerde müstahsilin verdiği cevap- büyük bir ehemmiyetle bahsetmittir. 
dıkları bütün kuvvet ve vasıtalan kul- !arın atağı yukan birbirinin ayni idi: Ticaret vekili Dr. Behçet Uz zeytin 
!anıyor. Almanya, birleşmi ş milletlerle _ Vermekte devam ediyoruz. yağı tüccarlariy]e manifaturacılarla ve 
karşılasmadan evvel Sovyetleri çabuk Vekilin Aydındaki intiba göre on pamuk müstahsilleriyle de görüşmüştür. 
yenmeP,i hayati bir zaruret tellkki et- beı güne kadar bu mıntakada bütün Pamuğa yeniden fiat verilmesi mev• 
mektedir. Bu 1914 harbinde de böyle ol- müstahsiller ofise mahsullerinin yüzde zuu ticaret vekaletince heman tetkik 
muştur. Fakat Amerikanın harbe girme- 25 nisbetini vermiı bulunacaklardır. edilerek bir karara bağlanacaktır. 
siyle zaman çok kısalmıştır. Amerikan Esasen mesela Torbalı bu işi tamamla- Ticaret vekilimiz ıaat 15 te otorayla 
ordusu altı ayda dört milyonu bulmuş mak üzeredir. Denizliye harekette hararetle tetyi edil-
ve Britanya adasına gönderilen Ameri- Köylü tohumluk hakkında vekile di- miştir. 
kan kıtalan da durmadan çoğalmakta- !ek serdetmişlerdir. Vekil tohumluk ih- Denizli, 30 (Hususi) - Ticaret ve-
dır. Hiç bir harpte zaman mefhumu bu tiyacının temini hususunda toprak ofisi- kili Denizlide hararetle karşılanmıştır. 
kadar kıymet kazanmamıştır. Almany" 
ordusu için dakikalar hiç bir zaman bu M •• k 1 ""t V k '1' • "Y • A b İ 
kadar kıymet ve ehemmiyet ifade ,.tme- una a a e ı ının enı sır,, a eyana ı 
m'.stir. 
Mısırda Ohirılekin ordusu, Kafkasya

da başlıyan hücumla birlikte hareket 
etmefie te•ehbiis eden Romeli Elale
meynde durdurmaktadır. ----·-----

Berlin elçimizin J' •• 

Gelenlerden başka da
ha 315 vagon getiriliyor 

] 

~ Macar başveki-
ıne ~ore 

* beyanatı * 
ulfıinci cepheye Fransız Macar ordusu, hudutla• 

Ankara, 30 (Yeni Asır) - Münaka
lat vekili Fahri Engin bugün •Yeni 
Asır• a bey;ınatta bulunarak son aylar 
t~inde nakliyat işlerinin tanz.im ediler~k 

yatı başlanuştır ve denizlerde motör 
nakliyatına ehemm!yet verilmistir. Şim
diye kadar Karadeniz seferlerinde iki 
büyük, bir kUçUk motörle üç yelkenli
miz batırılmıştır. Ayni beyanattan Al
manyaya sipariş edilmiş olan telefon 
malzemesinin de İstanbula gelm'.ş oldu
ğu, büyük telefon kablosunun Saray
burnu ile Salacık arasında denize atıl
dığı ve bu tesisatın eylül ayına kadar 
bitirilerek İstanbul - Ankara arasındoki 
telefon ve telgraf hatlarının artacağı. İn
giltereden gelecek malzeme ile de Ana
dolunun büyük şehirleri ara•ındaki te
lefon muhaverelerinin geO:şletileceği 
anlaşılmıştır. 

halfn yardım edecefın ıtAlmanya ile dostlu- rın masonluğunu 
Vaşington, 30 (A.A) - oNevyork ğwnuz halıifıi 11e fıorU" 

Taymis• diyor ki : Fransız mebuslar l d .,or .. 
meclisinde Liyon mebusu olup Fransa- esas 1 ır .. n Budapeşte, 30 (A.A) - Başvekil Ka-
dan İngiltereye kaçan Andı·e Filips müt- İstanbul, 30 (AA) - Bugün Berli- lay salı günü üç büyük askeri cemiyet 
tefik m'lletlerin gayretlerini teşvik et- ne hareket edecek olan Berlin bü- toplantısında bir nutuk söylemiştir. Bu 
mis ve bir ihtarda bulunınustur: yük elçimiz B. Saffet Arıkan kendi- toplantıda ha~vekilden başka bir çok 

Bu zat, ikinci cephe açıldığı takdirde. siyle mülakat istiyen D. N. B. ajan- nazırlar da hazır bulunmuşlardır. Üç 
Fransız milletinin huna yardım edece- sının İstanbul muhabirine şu beya- büyük askeri teşkilat bir milli federas-
ğini temin etmiş ve ik!nci cephenin ku- natta bulunmuştur: yon halinde birleşmiş bulunuyor. Bu fe-
rulacağı hakkındaki sinir harbi hakkın- •Almanyaya büyük bir memnuni- derasyon memlekette sükfuı ve nizamı 
da da demiştir ki : Müttefiklerin bı;tı yetle gid'.yorum. Çünkü orada sami- muhafazaya, içtimai !A!rakki teminine 

· t d tluk bul • k •alışacaktır. · Avrupada br taarruz hareketinden cok mıye ve os acagırna aru- ' 
bahsedilm'ştir. Fakat ortada bir olav im .. Alınanya ile dostluğumuz hakikl Başvekil federasyonun başlıca vazife-
voktur. Bu hal, iş~al altındaki Fransız- ve esaslıdır .. Ben bu dostluğu takv;- sinin dahili cepheyi sağlamlaştırmak ve 
!arın enerjisini zaifletmiyor. Hür top- yeye çalışacağım .. Ekselans Fon Pa- Macar ruhunun saffetine muhafızlık ct-
raklarda serbestçe bahis mevzuu olan penin hu gayemde esaslı yardımı mek olacağını söylemiş ve demiştir ki: 
ıkinci cephenin zulüm altında inliycn olacaktır . .o Tahripkar unsurlara karşı demir gibı 
milletler nezdindekl tesirini, ancak Nazı •::---·------------(• bir cephe kurmalıyız. Cephelerde mu-
istibdadının gölgesinde yaşıyanlar anla- zafferane dövüşen Macar askerleri Ma-

kömür nakliyatının yolunda olduğunu, 
son iki gün zarfında zahire nakline tah
sis edilen vagonlann adedinin iki misli 
olduğunu b!ldirmiştir. 

Vekil bundan başka Avrupa ile mü
nakalatın haşladığı günden beri ısmar-
16Ill'Illş olan lokomotiflerden on dördU
niln geldiğini ve on ikisinin hemen faa
liyete geçeceğini ve 123 kapalı 125 açık 
vagonla 6 otoray ve altı romork ve on 
furgun ile 200 ton lokomotif ve vagon 
bandajının da memleketimize geldiğim 
müjdelemiştir. 

Vekil daha 15 lokomotif ve 315 vagon 
geleceğini de söylemiştir. 

Unaka!At vekilinin beyanatına göre, 
Diyarbakır ve Mardinden hayvan nakli-

Münakalat vekili, Suriye sahillerinde 
torpillenerek karava oturan Suat petrol 
vapurumuzun İngiliz tahlisiye teşkil/Hı 
tarafından kurtarıldığını ve vapurun İs
kenderun limanına getirild!ğini söyle
miştir. 

-----·----- Kara Borsa ile mücadele • • 
ıçın 

vabilirler. JAPONYA IY:OTTEFıKLER car baklannın ve Macar hudutlarının 
masunluğu için han> ediyorlar. 
~---, ............... ___ _ ---··---

MAREŞAL SIKORSKI 
---*---

Rus - Leh muahede-
• • 

sının yıldönümünü 

kutluvor -·-Londra, 30 (A.A) - Polonya başve-
kili mareşal Skorski Rusya - Polonya 
muahedesinin yıl dönUmü münasebetile 
radyoda bir nutuk söyliyerek demiştir 
ki : 

Müttefik kuvvetler başkumandanları 
ikinci cep.heyi unutmuş değillerdir. Bu
na evvelce olduğu gibi şimdi de tarafta
rım. Bütün askeri şefler ikinci cephenin 
müttefikler için zaruri olduğunu teyit 
ediyorlar. Fakat bunun muvaffakiyetli 
bir şekilde kurulması için gereken ted
birlerin gerçekleşmesi lfizımdır. Mütte
fiklerin müşterek gayretlerile bu harbi 
zaferle bitireceklerine eminim. Rusya -
Polonya muahedesi yalnız bir çok Po
lonyalılara yeniden hürriyet temin et
mekle kalmamış, ayni zamanda Alman
lara karşı silaha sanlınlarını da temin 
etmiştir. 
Düşman bu sene kaU netice almağa 

uğraşıyor ve büyük fedakarlıklar paha
sına mühim muvaffakiyetler elde etmiş
tir. Fakat bunlar Rus komutanlığının 
teşebbüsünü felce uğratmadığı gibi Rus 
ordusunun maneviyatını da kıramamıs
tır. Alman stratejisi, Anglosaksonlar ba
tıda karşılarına çıkmadan evvel, Sovyet 
ordusunu imha etmektir. Fakat bu plan 
muvaffak olamıyacaktır. ----·-----Mısır cephesmde-. 

Kahire, 30 (A.A) - Orta şark tebliğ:: 
Dün de keşif faaliyetlerine devam 

edilmiş ve topçumuz da bazı kesimlerde 
faaliyet göstermiştir. Hava faaliyeti :ız 
olmuşsa da İngiliz tayyareleri düşman 
czer'ne iki muvaffakıyetli akın yapmı~
tır. Malta üzerinde avcılarımız iki Mes
•ersmit 109 dü~ürmüştür. 

Ada Uzerinde hava faaliyeti şiddetli 
olmuş, fakat uzun sürmemiştir. 

Japonlar 3 
Çin şehri 
önünde -·-·-Çunking, 30 (AA) - Çin tebliği : 

Diang _ Side Çin kuvvetleri hAkim te
peleri işgal etmiş ve bu civardaki üç 
şehre hücum etmektedir. 

Hangeinin şimal batısında yapılan 
Japon hücumları püskürlülmüstür. 

Melburn, 30 (A.A) - Tebliğ : 
Goniada : Uçaklanmız dün bir düş

man muhribini tam isabetlerle bomba
lamışlardır. Son görüldüğü zaman bu 
muhr:p, duman perdesi salarak kıyıya 
doi?ru kaçmakta idi. 

Tayyarelerimiz gece düşman mevzile
rini bombalamıslar ve bir düşman tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

Koroda kıtalarımızın dÜ$man askerle
riyle ilk carpı<ması başlamıştır. 

Port Morezbide dü~man üçer ağır 
bombardıman tayyaresinden müte•ek
kil birl'klerle üç defa hücumda bulun
mustur. Hiç bir hasar ve insanca kayıp 
yoktur. 

Port Darvinde : İki Japon hava tcskı
li sabahleyin erkenden hücum etmiştir .. 
İman kayıbı yoktur. Hasar azdır. 

Tokyo, 30 (A.A) - Domei ajansının 
Rangondan öğrendiğine göre yeni B'r
manya hükümetini kurmak maksadiyle 
bir icra komitesi teskil edilmiş ve muh
telif yüksek memurlar tayin edilm!ştir .. 
İnanılır bir kaynaktan öğrenildiğine gö
re icra komitesi reisliğine ana yasa ko
mitesi başkanı doktor Banong getir'.le
cektir. 

Londra, 30 (A.A) - Elmil adındokl 
Mısır vapuru Japon diolomatlariyle Ja
pon tebaasını hamil olduğıı halde Mo
zambik müstemlekesinde LorA"'" Mal<S 
limanına gitmiı;tir. 

Makineye 
''!'erilirken 

yeni tedbirler alınıyor 

Yarasız bir telı asfıer 
fıurtulamamış

lstanbul, 30 (Yeni Asır) - Serbeat 
bırakılan gıda maddelerinin piyasaya 
çıltması devam ediyor; bugün toplanan 
borsa meclisinde kara borsa ile müca ... 
dele ve serbest bırakılan maddelerin 
normal fiyatlarla satılması çareeri aran
ml§tır. 

Zahire fiyatannın teıbit edileceğine 
dair verilen harberlerin ulı olmadığı 
anlaşılmıştır. 

lstanbul, 30 (Yeni Asır) - Bugün 
ticaret odasında yapılan toplantıda fev• 
kal8.de kazançlardan alınması düşünülen 
vergi hakkında hazırlanan rapor müza
kere edilmiştir. 

Londra, 30 (A.A) - Dük de Devon
shire bugün Lordlar kamarasında hır 
demeçte bulunarak son Libya harpleri
ne iştirak eden bir Hintli tugaydan ya
rasız olarak tek bir askerin kurtulam3-
dığını hild:nniştir. 

--~-----MACARiSTAHA 
Paraşütçüler inmff
Budapeşte, 30 (A.A) - Sa!Ahiyefü 

Ankara da 
spor 

harp okulunun yeni 
Başvekilimiz açtı sahasını 

Ankara, 30 (A.A) - Harp okulunun 
yeni yapılan spor sahası bugün saat 17 
de başvekilimiz B. Şükrü Saraçoğlunun 
elile ve törenle açılmıştır. Törende da
hiliye vekili, Ankara garnizon komuta
nı da hazır bulunmuştur. 

Okul komutanı bir nutuk söylemiş, 
bundan sonra yeni spor sahası gezilmiş-

tir. Bu spor sahasının 3000 kişi istiap 
edecek genişl!k!A! kapalı bir tribünü 
mükemmel pistleri, voleybol ve basket
bol sahaları v:ırdrı. 

Törenden sonra başvekilimiz, geçen
lerde yapılan su sporlan müsabakasın
da derece alan atletlere mükafatlarını 
venniştir. 

kaynaklardan bildirildiğine göre Abd3 
nahiyesinde Odenburg ve Hegyeshaloc:ı 
arasında 3 Paraşütçü indirilmistir. Bun
lar yere ind:kten bir kaç dakika sonra 
yakalanmıştır. Yapılan isticvaptan anla
şılmıştır ki bunlar Sovyet askerleridir .. 
Bu askerlerin Üzerlerinde yiyecek ile 
yangın sişeleri bulunmustur.. Bund:ın 
başka Macaristanın muhtelif çevrelerin
de yangın çıkarmağa mahsus düşman 
balonları bulunmuştur. Bu balonlarda'l 
bir kaçı yere inmişse de hiç bir hasar 
olmamıştır. -------P. N. . Aiaırasının asl!eri 
harelılit halılıında ver· 

diqi maıamat •. 

Ankara üniversite heyeti Kats
ta temaslarda bulundu 

Kars, 30 (A.A) - Bir haftadan beri 
şehrimizde bulunan Ankara üniversite 
heyeti tarafından muhtelif mevzular 
üzerinde Karslılarla yapılan konuşma
lar fasılasız devam etmiştir. Her akşam 
verilen konferanslar büyük alaka uyan
dırmış, salonlar kalabalık bir münevver. 

Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bugünkü askeri tebliğ hakkında şu mü
temmim malı'.ımatı alınıştır: Don nehri
nin aşağısında Kuhan bölgesinde Alman 
ilerley'.şi Sovyetler için felaketli bir ma
hiyet almıştır. Şunu kaydetmek gerek
tir ki Moskova haberler bürosunun nes- 1---------------
riyatı pek suda olmağa başlamış, İngiliz ehemmiyetlidir. Çünkü Kuhan bölgesi
yankıları da çok endişeli bir mahiyet ni Volga bölgesine bağlıyan büyük de
almıstır. Alman baskısına karşı durmalc miryolu kesilmiştir. Bu demiryolunun 
için Sovyet ordusunun sürekli teşebbüs- bir çok noktalardan kesilmiş olması ba
lerine rağmen Stalin'.n ordulan her gün disenin ehemmiyetini bir kat daha artı
kıymetli topraklar terketmek zorunda rıyor. Doğu tarafında Kafkasyayı orta 
kalıyorlar. Süratli Alman kıtnların.n Rusyaya bağlıyan artıl<: bir tek demiryo
proletarskaya _şehrini almaları bilhassa lu kalmıştır .ki o da Astrakandan geçer, 

!er kütlesile dolup taşmıştır. Halk ile sı
kı !A!maslar yapan gayretli profesör ve 
doçentler civarda muhtelif gezintiler 
yapını.şiar, köylere gitmişler ve bütün 
bu tetkiklerden çok iyi neticeler elde 
etmişlerdir. Profesörlerimiz 29 temmuz
da Erzuruma hareket edeceklerdir. 

fa.kat bu hat ta diğer demiryollarının 
kesilmesi yüzünden hasıl olan eksikliği 
telafi edecek kudrette değildir. İşte bü
tün bunlar Timoçenkonun yaptığı söz
de muntazam ricalin bir neticesidir. Al
man ordusunun durdurulmaz hamlesi
nin daha da felaketli neticeler doğura
cağı pek yalwıda görülecektir. 


