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tlan münderecatından mes'uliyet kabul edilmez ... Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eseT!erinin bekçisi sabahlan çıkar siyasi gazetedir. YENt ASffi Matbaasında basılmıştır .. 

ÇO 
Başvekil 

..r-~ 'i •' ·.:• .. ,~ ~ ~' • • ·~' • • • : ..:.,-·~ ".;. .. J • • •• r • •• •' - .: • • . . . . - - . ' : '" .. 

cıve ara bir haber 
Refik Saydam dün geceyarısı 

ka ps tesind n vefat etti 
Hükümet kuru .. uncaya adar . vekili F. Tuzer başvekil oldu 
Dr. Refik Say.ıa _ın vefatından bi kaç saat evv l ~az tecilere yaptı~ beyanat •• 

Dört be~ günden beri istanbulun ia~e 
işlerini tetkik etmek üzere Ticaret "e
kili ile birlikte İstanbula gitmiş olan 
Basvekilimiz Refik Saydam diin gece 
saat 24 te kalp sektesinden vefat etmiş
tir. Bu acı ve kara haber memleketin 
her tarafında umumi bir teessürle ka<· 
§Ilanacaktır. Bütün ömrünü memle
ket ve millet i lerinde geçiren bu temiz 
bipli büyük vatanperverin öliimü Türk 
milletinin kalbinde elim bir yora aça
caktır. 

rolunan tebliğlerle merhumun son SÖZ· diyle lıüt"·n yur~taşıarın zın irtihal etmistir. Yeni Merhtunun b~ son sözlerini teessür- ara~a ~ediye teftiş heyetinin ehemmi-
lerini teşkil eden dün akşamki beyana- • .; • • .. .. • 1ı ı- oJarafı le a~en neşr~dı~oruz: .. . yelli hır surette ta~yesi, belediye za. 
tını aynen veriyoruz : OC:darına ~. ırafJ eder.z. h"Jtfı m!!~.n a 1 Cografi vazıyeti ve nufuıı taksımatı bıtasırun yalnız bu ışlerle mesgul olmak 

A lı 8 (A A) K Hüfıümetin Jıcfi olaraJı e:dıil~ne lıadar Baş11e• "ibariyl? huı:üniin şartlarına tam uy~ üzeı:e mabsüs bir kadro haline getiril-
n _ara, : - •• •Y· teşfıiline değin ba,11ef:a· ııtiıet vazifesinin velıa• bir teş~tı bulu":""y"". tstanhul şe~ı- ~~1• .~hr~ ~un ".e.köm~ ihtiyacının 

metlı baş11eflibmız dofı• l • • • . D h"f" J:"li Dr nin ia•esı meselesı, aynı zamanda ıaşe onumuzdeki uç ay ıçınde kafi stoka sa
tor Refifı Saydam İstan• et 11azıf esı Dahdıye ile• leten ti ı ıye ile r • teokilatı ile beraber günün en mübrem iı!P olması, ~alk birliklerinin iyi işler 
bulda tetlıilı lla "f I - l:ili clolıtor Fifıri Tuz_,. , i!ıri Tuzer tarafından ihtiyacı halinde tebarüz etmiş ve işe bir bır uzuv haline getirilmesi esnaf birlik-

.. ~I e erıı tarafından ifa edfleceJı• i a edilmesi tensip edil• defada ~ıı.•l:""p süratle ikmal etmek !erinin, dağıtma ofisi ve halk birlikleri 
yapmaHta ilıen dun gece • • mecbunyeti karşısmda kalınmıştır. arasında oyruyacaklan mütavassıt ro· 
Saat 24 te fıafp sehteSİft• tır.. . mİŞflr- Bu milli nakliyat ~lerinin ihtiyaca liin ~ bir şekilde çerçivelemnesi hal-

Refik Saydam, hayata gözlerini yum· 
·duğu son dakikaya kadar hala memle
ketin en mühim davası olan iaşe işleri
nin tanzimi ile meşgul oluyordu. 

den ansızm llefat etmiş· Bu husustafd teblıgatı i _:Eeisır'cül'!'hur V tanı cevap verememesi, parası ve kad- ~.n !_h~yacına m.ahsus kok ve maden 

t
• a nen nesredİ •oruz : Pli ı·osu verilen te•kilata d.e~h~I uygun per- komuru s~~anru'.' t:ımamlanm~~n 
ır- · İsto'1bul, 8 (A.A) - Bir hartadan sone! bulunamaması gıbı amıller karşı- çalışılması gıbı tedbırlerın alınması ıçın 
Yurff(IJlarımıza bu ac:ı Doktor Bay Fikri Tuzer beri i.tanbul sehrinin iaşe ''aziyeti, ia•e sında tam ha•ıla verememiştir. icap eden emirler verilmiştir. 

Yeni Asır bu acı haberi verirken yurt
taslanna ve ailesi efradına başsağlığı 
diler .. 

* 

Dahiliye vekili ve başvekalet vekili teskilôtı, ~ehrin kıslık mab.rulrnt i~i Bugiin dahi işe başlıyan teşkilatın Dünyanın içinde bulunduğu büyük 
halleri 11erirfıen İŞ ba· Baş11ıeltil Ref,ifı Sa • üzerinde tetkikat yaran Ba .. ekil dol<- tam muvalfakiyeti zamana mütevakkıf· buhrandan müteessir olmamasına im
$1nda hayata 11eda eden dam İ tanbUlcl'a 11azi~ tor Saydam, haberini biiyük hir kederle br. kan bulunmıyan İstanbııl ehrinin sayın 
merhuma son uz rah· fe tetlı"lıleri e nasrn a ,·enni• oldu~muz vefatından bir kaç Şehrin hususi yerlerine göre alınan halkına devletin ve belediyenin al\lığı 

saat e~vel Anadolu a;•nsı muhabirine umumi kaTarlarda bazı dei'(isiklilder ya- ve alacağı kararlara azami yardım ede· 
Refik Saydamın ölümü etrafında neş- metler diler ai!esi efra• fı l!J Sefıtesindcn ansı• a~a'hdaki beyanatta bulunmu•tu : pılması dahi zanıri görülmüştür.. Bu ceğine tamamen kaniim. 

~ . • - : • . • :. ... .o.ı,_t·.:.,..~· - . ı: • • • ·~;:.,ı.-

Bu sabah aldı~tmız 
harp haberleri : 

SOVYETLERE GÖ~E ALMANLARA GÖRE 
---*--- ---*---

'' V . n~an arın orone. ,, 

.·.------T \ RUSYA MUH*AREBELERI 
\ l 'mumi vazivt>t l 
~ IN~ıLlzLERE O;lE • Alman taar-

MISIR MUHAREBELERi 
---*---

Teşebbüs 
Sovyet 
kuvvetleri 

---*---
Geniş bir saha-

açtığı gedik sanayi böl
kapandı gesi alındı 

___ * __ _ 

us cephe-
sinde du
ruınvahim .. 

ruzu muaz-
• • zam ve ezıcı 

l11gilizlerin 
elinde ••• 

-*- -*- --k- -*-

da 'eri çekiliyor 
Harp şiddetleniyor ııe Don nehri geçildi, esir 
Almanlar Kurslıta i er· ue ganimet sa ı ı ar s• 
ıemeğe çalışıyor, ağır yor. Orelde Rus hücum· 
Jıayıplar 11eriyorlar_. ıarı netice 11ermedi ... 

Vahim neticelerden lıor· Mih11er ordusu Elale· 
fıufuyor, fakat Don neft· meyrrin batısına cefıildi. 
rini geçen Almanların Alman mareşaıı -Rome· 

yofı edildiği de lin yaralandığı -*-Ukrayna hududu, 8 (A.A) - Rus mü- ---*----
ilafaa kuvvetleri gittikçe süratli blr in
kişaf gösteren son harekılt neticesinde 
büyük bir saha dahilinde geriye alın
~. Son bu hareketler Voronejin Al
manların eline geçmesini intaç etm!ştir. 
Mareşal Von Bok kumandasındaki kuv
vetler 6 temmuz gecesi Don nehrini ge
çerek Sovotinoje kasabasını zaptetmiş
lerdir. Mühim hava teşkillerinden yar
d;m gören kuvvetli zırhlı birlikler V :>
:ronej ırmağını geçtiği Sll'ada başka bir
likler sabah şafak sökerken topçu ateşi 
altında şehre girmiştir. 

Moskova, 7 (A.A) - Bu sabahki teb- Berlin, 7 (A.A) - Alman resrcl teb-
liğ: Voronejin batısında düşmanla şid- !iği: Doğu cephesindeki taarruz hare
detli muharebeler olmaktadu-. Başka ketleri sırasında Don nehri geçilmiş, V~-
kayda değer bir şey yoktur. r<ınej sanayi sahası işgal edilmiştir. Esır 

Mısırda harpler ct>-
saret verici şekilde 

devam ediyor 
-*-

söyleniyor- söyleniyor_ 
Londra, 7 (A.A) - lngiliz müphit- Kahire, 7 (A.A) - Orta şark bava 

!erinin mütaleasına aöre Doğu cephesin- tebliği: 

Son yirmi dört saat zarfında Alınan 
eağ cenahı baskısını arttırmıştır.. Salı 
ÇBJ''!Bmba gecesi bu cenahtaki Alman ln
taları da nehri geçmeğe muvaffak ola
rak Harkof _ Sarakof hattı boyunca Mo
bomborg civanna varmışlardır. Timo
çenkonun bu manevraya mfuıi olabilme
si muhtemel görülmektedir. Voronejden 
Almanlar iki istikamette hücuma geç
miı;lcrdir. 

Berlin, 8 (A.A) - Doğu cephesinde 
'.Alman kuvvetleriyle müttefik kuvvetle
rin hücum harekatı memnuniyet verici 
bir şekilde cereyan etmektedir .. Berlin
de tahmin edildiğine göre ele geçirllen 
esir ve ganimet mikdarı hakkında pek 
yakında ehemmiyetli rakamlar neşredıl
mesi muhtemeldir. ----·----

Mısırda 
---*---

In2ilizler va~i-
yete hakim 

•• •• •• 
~orunuyor 

* ve ganimetlerin sayısı muttasıl artıyor. 
deki son durumun vahim neticeler do- Dün hava kuvvetlerimiz Elalemeynde-

Londra, 7 (A.A) - Leningrad radyo- Rusların karşı hücumları neticesiz kal
su bu sabah, Harkofun 40 kilometre şi- mıştır. 

ğurması mümkündür. ki düşman hatlarına hücuma devam eı-
(Sonu Sahile 4, Sütun 6 da) (Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

mal doğusunda Volaug cephesinde şid- Bir tek zırhlı tüınenlıniz 61 Rus tan· 
detli savaşlar olduğunu bildirmiştir. kını tahrip etmiştir. Kuvvetli hava teşkil· 
Düşmanın 200 den fazla tank kaybettiği !erimiz kara savaşlarına en canlı nokta; 
bildiriliyor. Düşman Rus mevzilerinde Iarında müdahale ederek düşmanın gerı 

Londra, 7 (A.A) - Mısır ve Rusya 
hii.diseleri gazetelerin ilk sahifelerinde 
geniş bir yer bulmaktadır. Gazeteler 
Mısır hadiseleriyle daha çok meıgul ol
malcla beraber Rus cephesindeki vahim 

r~~~~r.•.ııo~=~..oooc:1:1QOOOI 

~ 
SON AK İKA 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) (Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) ••••••••••• 

Bir lsveç ~emisine 
daha torpil atıldı ___ .* __ _ 

HADiSE ISVEÇ KARA SULA· 
RI iÇiNDE VUKU BULDU 

-*-Stokholm, 7 (A.A) - İsveç Genel 
Kurmayının dünkü tebliği: Bu sabah 
yabancı bir denizaltı İsveç kara suları 
dahilinde Landsort ve Hacvringo mevki
leri arasında bir İsveç gemisine torpil at
mlljtır. Torpil hedefe isabet etmernlş, ka
raya çarparak patlamıştır. Bir İsveç harp 
gemisi denizaltıya su bombaları atmış
tır. 

Japonlar yeni tlenİZ dunımadabüyükbirdikkatveriyorlar. Vavel • Timoçenko 
Gazeteler general Ohinlekin kıtalan-

ka yı pJ arı verdiler nı meharetle kullandığını ve çölde bava mülakatıasılsız 
lc.uvvederinin oynadığı rolün Oungerk 

--~* muharebesinde deniz kuvvetlerine düı· ---·*---
! j b Londra, 7 (A.A) - General Vavelin AMER KALllAR YEN DAR• >nüş olan rol kadar mühim olduğunu e- Mareşal Timoçenko ile mü!Akatı hakkın-

ı 1 
lirtiyorlar. da salfilıiyetli mahfillerin malfunatı yok-B EL ER ND R YORLAR Cephe hakkında lngiliz baaınında ç.ı· 

-+- kan baı makale ve makaleler mütecavız tur. 
Vaşington, 7 (A.A) _ Amerikan ~e- Japonyaya ktrıı beş senedenberi Çinin Yeni Delhi, 7 (A.A) - General Vave-

nizaltılan Aloisyen adakrında dört ı•· kahramanca mücadelesini hayranlıkla lin Mareşal Timoçenko ile görüştüğü 
pon torpito muhribini torpillemişlerd!r: belirtiyorlar. hakkındaki haberin doğru olmadığı an-
Bunlardan ikisi Kiskada batırılmış. bın UMUMi JNTiBA ~ıl.mıştır. 
yine aynı mahalde yakılmıştır. Dördün- Gazetelerin yazılarından çıkarlıan ~..t::ı:=::c=::~:ı=:::A::s:s:ı:::ı::s:ıc 
cüsü Agatuda batırılmıştır. umumi intiba şudur. ..,.. '!.. ·.-: ... ,,.,-~~~==::cccr...oı-..e.r-...r~.-o 

Vaşington, 7 (A.A) - Bahriye Nazır- ---~(~S~on~ı~ı _::S'.:'.ah~i~le~4,~S~iı'.'.:'tu::n_:l:_d:e:;):_:_ _________ --:=-___ _ 
lığının bir tebliğine göre şarki Aloisyen 

(Sonu Sabite 2, Sütun 6 da) E me ler neden s1yah 

SON AS 'ERi VAZİYET 
·Fırıneıl· r kaba· 
hatlı gö ftlüyor 

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

MIHVERCILERE GÖRE 
---·*---

Mısırda 
·~ 

mevzıı car-, 
• 

pışma var 
---*---

Alman - Japon as· 
kerleri arasında 

irtibat kurulacak! 
-*-

irtibat mevzileri tsfıen· 
deriye, Aden 11e Seylan 

oıacalı! •• 
Berlin, 7 (A.A) - Alman resmi tebli

ği: Elalemeynin zaptı için yapılan muha
rebede İngilizlerin zırhlı kuvvetleriyle 
destekledikleri hücum aklın kalmlljtır. 
5 • 6 Temmuz günlerinde düşman 27 
tank kaybetmiştir. Bomba ve şutuka 
uçaklarımız bir çok düşman toplulukla
rına hücum etmiş ve 9 İngiliz tayyaresi 

''Timoçenko,, orduları 
tehlikede görülüyor 

Nülus ba ına 250 gram pirinç verilecek.. • Sabun dü~:~E ________ ._,. _______ _ 
Kahire, 8 (A.A) - Orta şark kara ve 

bava mlişterek harp tebliği: 
Rusların cenup cephesindehi fena durumdan 

Jıurıuımaıarı tamamen imhan ız sa311lmıvor. Mı· 
sırda M6hverin M. Matruha çefdlmesi mrıhJemel •• 

liyatları belki UCUZlıyacak-• Akdenizin doğu kesiıninde bir deniz-
Vali B Sabri öney dün ekmek işiyle duğu 60 ton pirinç dün şehrimizdeki iki altımız, .kaiil.c ~çinde seyreden bir .vapu

meşgul oİmuştur. Son günlerde tzıx:ıirde büyük tacire verilmiştir. Bunlar mute- ~ torpıllcmıştır. Maltaya karşı gıindüz 
çıkarılan ekmekler fazla esmerleşmış ve met sıfatile bakkallara pirinç tevzi ede- ve gece yapılan hareketlerde Alman ve 
hatta siyah denecek bir şekil almıştır. cek ve dağılma birliklerinin halka nüfus İtalyan uçakları hava meydanlarına ve 
Alaklldarların vilayette yaptıklan top- başına vereceği 250 gramlık karnelerle askeri tesislere tam isabe1ler kaydetmis
lantıda ekmeklerin siyah olmasında fı- herkes semt bakkallarından pirinç ala- !erdir. 

Dün hava kuvvetlerımiz Elalemeyn 
muharebe çevresi üzerinde di.işmana hü
cumlarına devam etmi~ karado. ise karşı
lıklı topçu bomhanlımanı dL~·nda oz fa. 
aliycıt olmuc:tnr. Kuvı:etl{'rirrüz clüşmd~l 
üzrr:nd<.·ki bac:kılarına <!::va.en etmisl?T' 
'\'e dti.~marı cenup kan.Adını batıya doğ.r~ 
tızatmıstır. İngii.iz bon1lın ı~caklarının en 
-eq "!'japll!•a~ .. a~ et;qepı:;ı ııa.1t;e3 >ın.{rıq 

(Sonu Sahi!~ 2, Sütun 6 da) 

Radyo gazetesine göre bir n!ilyondan tıkametinde ilerlemektedir. Gelen .. ha· 
fozla asker, 6000 tank ve 70f!O tayyate berlerc göre bu kuvvetler en muhı"! 
ile Ilarkof - Kur~k arasına atılmış olan sanayi merkezlerinden oJan VoroneJ 
maresal Fon Bok kuvvetleri bir tara[- şchrlni de işgal etmişlerdir. Do_nun do
t.an Timoçenko ordusunu mağlUp etme- ğusuna geçen Alman birliklerııı:n v?~o
ğe çalışırken d'ğer taraftan da Don neh- nej ile diğer bazı ka;aba ve .. sehirlerı ıŞ· 
rinin ikinci bir kolu olan Soııcr nehri is· (Sonu Sahile 2, Sutun l de) 

· l · b l " - caktır. Dag" ıtma birlikleri şimdiden pi- Hava sava~larında (16) düşman tayya. rıncıların a15.ka ve tesır erı u unuugu 
ileriye sürülmüş, bunun üzerine bütün rinç karnelerini hazırlamağa başlamış- resi düşürdük. 

k ··1 It aJıruna )ardır. İki üe gu··n sonra halka pirinç tev· 1TALYAN TEBLtCt fırınların sıkı bir ontrö a ına • • 1 El 
sı kararlaştırılmıştır. ziatına başlanacaktır. Roma, 7 (A.A) - İtalyan teb iği: a-

Ticaret ofisinin 1zınire göndermiş ol- (Sonu Sabiie 2, Sütun 1 de) (Sonu Sahile 2, Sütun 2 de) 



SAHJFE2 

P! YANGO ÇEKiLDi 
---*---

,,312825" numa-
ra 30 bin lirayı 

kazandı 
-*

ikramiye alacak bütün 
numaraları yazıyoruz 

YENİ ASJR s Temmuz Carsamba 
SOVYETLERE GORE 

(Uaştarafı 1 inci Sahifede) ŞEuı• R ERi:• 
bir gedik açmağa muvaffak olmuş, fakat DABE..,L 
şiddetli bir karşı hiıcum ne'ticesinde ge- ~ _ _ va meydanına ~öneltilmıştir. Mes~er 
ri çekılmek zorunda kalmıştır. Alman- ... - 109 Yunkers 8 ve Heinkel 11 uçaklar 
lar pek az evvel işgal ettikleri meskıln ••••••••••••••ml!!~••••••••••••••••••Iİl•••••••••ll!I•~ tam isabetler kaydedilmiştir. Düşma 
bir yeri de bırakmak zorunda kalmışlar- k b ko•• mu•• ru•• Mersa Matruh ile Tobruk arasındaki 
dır. Kara hareketleri devam ederken ha- 1 i ara a dolusu Maden tevziatı şe kolları arasında yangınlar ve karı 
va muharebelerine de büyük teşekküller Iıklar çıkarılmıştır. 
iştirak etmiştir. • ı f İngiliz ve birleşik Amerika ağır 

ALMAN KAYIPLARI arpa ve yu a ve ı A ee d • ı A ha uçaktan Bingaziye gündüz akını 
Moskova, 7 (A.A) - Cepheden bugün 1 ayete non erı en ta parak düşman gemilerine isabE:tler k 

Tas Ajansına gelen bir telgrafa göre yakalandı - m ' detmi.ş ve müteaddit yangın cıkarmışl 
Kursk cephe.sinde meskOn bir yere ya- chr. Malta üzerinde '6 Hazıranda 

ıl IVıısırda 
il (Baştarah 1 lnd Sahifede 

-*-Ankara, 7 (Hususi) - Milli piyango-
nun bugünkü keşidesinde kazanan nu
maralar şunlardır : 

pılan bir hücum esnasında Rus uçakları ı • t d k 'I cılarımız hiç kayıp ?ermeden iki bo 
pike taarrtı7Jarlyle 51 tank, asker ve ---*--- ınıa name e ı· efli!asıar ba ve 6 av uçağı düşürmüşlı-rdir .. 
mühimmat yüklü 80 kamyon tahrip et- Bir afÇI düldıanında JJ ~ Bu geniş harekattan dört uçağımız 

BÜYÜK İKRAMİYELER 

mişlerdir. Bu bölgede son 2 günde yal-
nız hava muharebelerinde 36 Alman tane efımefı Jıartı ]erine dönmemiştir. 
uçagı düşürülmüştür. Başka bir kesim- bulundu.. Halk, küçük esnal, kaloriler sahipleri ve yazıha· se~ahire. 8 .<A ~~ nd~~:ııafa;: 

312825 numarah bilet 30 bin liralık 
büyük ikramiye~ i kazanınıştu .. 

de 6 Sovyet uçağı 18 uçaklık bir dii man el •h i 1 1 • _...,. ·'·J rc1· 9 bir 
teşekkülünün ortasına girmiş ve hiç ka- Anafartalar caddesinde 894 sayılı ft er 1 t yaç arını nası teıtlMI ll"v.ef:,._ e lr • 

O ıın u du u düşman üzeri 240933 290771, 372825, 36:?931 ve 
385819, 383 numaralı biletler onar hin 
lira kazanmıştır. 

yıba uğramadan bunlnrın beşini düşür- diikkanda nşçı Mehmet oğlu Mehmet 
mü tür. Dıw r Alman uçakları geriye Kısır ekmeğin beher adedini 25 kuruş-
dönmü lcrdır. tan sattığı haber alınarak zabıtaca ya-

___ S_A_T_l_LA--C·J.._ yüklenmeğe hazır bir haldedir .. Ak 
Etibankın yapacağı kömür satış ve ....,... top ve tanktan mürekkep müttefik t 

BEŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
89535, 121631, 1444i6, ve 318124 nu

nıaralı biletlere beşer bin lira isabet 
etmiştir. 

KURSK CEPHEStNDE !.alanmıştır. 
tevziine ait talimatname resmi gazete ile KÖMÜR MtKDAln viyelcri dalga halinde batıya doğru il 
ncşrolmuş ve şehrimizdeki aHl.kadarlara Yine talimatnameye göre satış ve tev- liyor. Bom'.:ıa ve av uçaklan taşıt k 

Londra, 7 (A.A) - Moskova rad). osu- Dükkanında yapılan araştım.ada çek· 
na göre Kursk cephesinin merkez kesi- mece !çinde beş tane ağır işçilere ve 10 
minde Almaruar bir çok noktalarda iler- tane büyüklere mahsus ekmek kartı 

da dün tebliğ olunmuştur. zi müesseseleri bir tondan aşağı kömür ları üzerinde uçmaktadır. 25 libre a 
Bu talimatnamedeki sarahate göre ev- satışı ile alakadar olmıyacaklardır. Ba- lığında obüs atan tank avar toplar 

vclce yıllık veya aylık kömür ihtiyaç- yiler de yüz kilodan aşağı kömd.r •taınıw melin kuvvetlerini tahşit ettiği ve 
İKİŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
Numaraları aşağıda yazılı bıletler ıkı

§er bin lira kazanmıştır. 

lemege çalısıyorJar. bulunarak alınmıştır. 
Ş'mal kes·minde muharebeler dün bü- Aşçı Mehmet, tanımadığı bir adamda J 

tün idde'tiyle devam etmiştir. Onar tay- ağır ı çi kartlnrını altışar ve büyük ek· 
yareden mürekkep hava grupları müte- mek kartlarını da i.içer liradan satın al· 

!arını iktisat müdürlüğline tesbit ve tev- yacaklardır. 
·k · ı · ltı. ld'W• l KALORİFER VE OTEL lin 15 kilometre kadar cenubunda bul sı cttınne erı ttzım ge ıgı sanı an süt-.. ı k · d mire' b .. 1HT1YAÇLARI nan dar arazide 300 kilometrelik bir s 

~1043, 45683, 84091. 99878, 84261, 9987' 
[18538, 148632, 156264, 162011, 179501 
!l.18558, 208169, 280168, 258145, 259142 
268197, 311640, 327840. 3322fi, 373596 

madiyen hücum etmişlerdir. Batı köy

çu, e ecı, aşçı, e ı ve una muma-
sil küciik esnafın ihtiyaçları ikti.c;at mü- Otel, yazıhane ve kalorifer sahipleri hayı baraj atesi altında buhmduruyo 
dürlüğünce değil, mensup oldukları bir- yakacakları kömür için dolduracakları Düşmanın bu dar araziden çıkıp 
lıkler tarafından tesbit ve tasdik oluna- ihtiyaç beyannamelerini hiç bir yere tas- vadisine yayılmasına bu baraj ateşi 
caktır. Henüz birlikleri teşkil etmemiş dik ettirmiyect:kler, yalnız tapu veya ki- ni olmuştur. Romel şimdi kuvvetli 
olan esnaf ta ihtiyaçlarını belediyeye tas- ra mukavelenamelerini kömür alırken liz mevzileri ve müttefik zırhlı kuvv 

ler bir çok defa elden ele geçmi tir. Bu dıgını ve böylelikle temin ettigi elmıeı~ 
muharebelerin şiddeti artmaktadır. leri 25 şer kuruşa sattığını it:raf etmiş· 

Moskova, 7 (A.A) - Rusların Voro- tır. 
BİNER LİRA KAZANANLAR 

Biner lira kazanan biletlerin numara
ları şunlardır: 

nej demiryoluna cenuptnki kuvvetleriy- FAZLA EKMEK KARTI 
le irtibat dolayısiyle muhtaç oldukları- ALMAK İÇİN dik ettirmek mecburiyetindedirler. satış ve tevzi müessesesine ibraz ede- leri arasında sıkısmı' bulunuyor. 

Yalnız teşviki .sanayi kanunundan is- ceklerdir. Londra, 8 (A.A) - Royter ajansın 

1772, 17021, 22482, 22467, 54490 
57758, 61830, 63570, 70938, 89341 
95325, 96329, 96448, 96522, 1012~6 

\1.14820, 117222, 125129, 159492, 159742 
~60844, 168483, 169372, 169252, 17143l 
175814, 181775, 183553, 185130, 186783 
~89460, 190108, 190734, 191533, 191557 
~98158, 198906, 204517, 204621, 21048ti 
213140, 215850, 224877, 228155, 2325€5 
237761, 241515, 249080, 251827, 2519~4 
263881, 266260, 268587, 26948~. 272181 
284137, 280684, 283915, 292542, 299719 
300435, 304697, 306192, 319440, 320360 
323047, 324241, 336229, 340344, 349517 
356402, 352493, 361283, 36'7221, 360906 
385940, 399295, 399552, 

na şüphe yoktur. İsmetpaşa bulvarında Yeni Sin arl" 
DON NEHRİNE Ali oğlu Ali Özcal, kendisine ait olmı· 

tifadc eden sanayi müesseselerinin ihti- Kaloriferler için verilecek kömürler İngiliz zırhlı kolordusu ne-1indeki h 
yaçları iktisat mUdürlüğUnce tasdik olu- üçten aşağı olmamak şartiyle müsavi susi muhabiri bildiriyor: 

VARMADILAR MI ? yan bir nüfus cüzdanına kendi fotoğra· 
Almanların iddiaları gibi cDon> neh- fırıı yapıştırarnk ekmek kartı almağa 

nacaktır. Bu tasdikler yapılmadan ay taksitlere bağlanacaktır. Müttefik kıtalardan mürekkep ku 
sor.unda dağıtılmağa başlanılacak olan RESMt DAtRELERDE TASARRUF vetli kollar dün sabah Elalemeyn cen 

rine vardıkları henüz muhakkak değil- kalkıştığı iddiasiylc yakalanmıştır. 
dir. İKİ ARABA YULAF VE ARPA 

kömürlerden almak mümkün olmıya- Bütün resmi müesseseler - hastahane- batısında toplanan Romel ordusunun ~ 
caktır. ler hariç - geçen sene yaktıklan kömür- mal gerilerine doğru ilerlemeğe başl 

Alman taarruzu Kafkasyaya yapılacak İkiçeşınelik caddesinde Hali: oğ!u 0-> 
iki taraflı hareketin bir kolu olarak ka- nıan Tuzan ve Hnsan oğlu Yaşar Şenci 
bul olunuyor. Bifinci kolun Kırımdan ıki araba içinde 14 çuval yulaf ve bi. 
sarkması muhtemeldir. çuval arpayı evlerine götürürken tutul-

Bu ay sonuna doğru şehrimize getiril- den yüzde on tasarruf edeceklerdir. mıştır. Bu satırları yazdıf,'lm anda 
mcsi beklenen mühim mikdarda maden HALKIN tHTlYACI kollar müttefik zırhlı kuvvetlerinin 
ve sömi kok kömUrü halka ve müessse- Teshin sobaları için halkın alacağı kö-, kısımları mevzilerinin batısından d" 

Moskova, 7 (A.A) - Royterin hu.susı muşlar ve M:lli Korunma mahkemesinı:ı 
muhabiri bildiriyor: verilmişlerdir. 

lere tevzi olmağa başlanacaktır. Bunun mürler hakkında doldurulacak ihtiyaç manı takipte devam ettiğinden şimal 
için satış ve tevzii müessesesi gereken beyannameleri halk dağıtma birlikleri i1er1iyen ko11ar şimdilik tanklardan m 

Kursk ve H~rkof cephelerinde Rus __ 
0 
__ _ 

bütün tedbirleri hazırlamaktadır. tarafından tasdik edilecektir. rum bulunuyorlarsa da altı ve iki libr 

kıtaları, şimdi stratejik bir ehemmiyeti MAA rLARJ AR!' AH 
olan Voronej şehrini iki taraftan yapı- .P Maarifte çalışmalar lan taarruzlara karşı müdafaa ediyor- DOK2'0RLAR •• 
lar. Sıhhat ve içtimai muaven~t vekal.?lı 

Gece yarısı neşrolunan harp tebliği !Pşkilôt kanununa ek kanun mucibince 
Rusların müthiş Alman taarruzlarını İzmir merkez hükümet tabiplerinden 
kırmak zorunda kaldıklarını bildirmiştir doktor Muhlis Özden ile Bergama hli
Sovyet tebliğinin de işaret ettiği üz.ere kümet tabibi Kenan Ülgenin maaşları 
bu kesimde şiddetli bir savaş beklen- altmıc::<>r lira..,·a, İzm!r merkez hüküınet 

Dİ(;ER İKRAMİYELER 
Son dört rakamı 5421, 5559 ve 9830 

olau 160 bilet beşer yüz lira, 
Son üç rakamı 250, 366, 711 olan 1200 

bilet yüzer lira, 
mektedir. Alman kuvvetlerini Fon .,.... "' 
Klayk ordusu takviye etmektedir. Gece tabiplerinden doktor Aciil Özyemişçi ve 

Yeniden bir çok okul 
binaları yapılacak •.. Son üç rakamı 087, 134 ve 395 olan 

1200 bilet ellişer lira, 
Son üç rakamı 227, 243, 247, 267, 289, 

318, 653, 913, 957 ve 997 olan 40 bin 
bilet yirmişer lira, 

yarısı tebliği vahim haberler vermiştir doktor Ziya Emre ile Bayındır hükümct 
Bununla beraber Almnnlar henüz Uskot tabibi doktor Yasin Toflusanın maasla• ı 
kıyısında bulunmaktadırlar; bu da he- ellişer liraya çıkarılmıştır. ._ • ·ı i aJ .~ 
deflerine henuz varmamış olduklarına --o-- Yapı usta ve uO ge sanat oJıulları IJ n arının .e· 
delildir. Olıullaıeın ihtiyacı.. hitler • Hiltil arasında yapılması JıararlaştırıldJ 

Son iki rakamı 63 ve 75 olan 8000 bı
!et onar lira kazanmıştır. 

Son rakamları 3, 6, 7 ve 9 olan 160 
bin bilet ikişer lira kazanmışlardır. 

-----oww411oww----
EKMEKLER NEDEN SiYAH 

.(~fi 1 ind Sahifede) 

Aydında bulunan dağıtma ofisi umum 
müdür muavini B. Nurettin Özmenin 
sabun imali mevzuu Uzerinde sabun 
Amilleri ile anlaşma yapmak için bir kaç 
gün daha Aydında kalacağı haber ahn
;nııştır. 

öğrendiğimize göre dağıtma ofisi 
1umum müdür muavini Ayvalık, Edre
mit ve Burhaniye kazalarındaki sabun 
imilleri ile ınilll müdafaa ve halk ihti
yacı için sabun imali hususunda anlaş
malar yapmıştır. 
Aydındaki Amillerle de anlaştıktan 

sonra 1zmirdeki sabun imalathaneleri 
sahipleri ile temasa geçecektir. Sabun 
fiyatlarının bir az düşeceği alakadarlar
ca tahmin edilmektedir. 

SON ASKERi VAZIYET 
(e.parab 1 inci Sahifede) 

gal ederek Volga istikametincie hareke· 
te geçmiş olmaları, Donun babsında k:t
lan Timoçenko kuvvetlerinin kurtulu~ 
lmkfmlarının azalmış olduğunu gö ter
mektedir. 

Bir hafta gibi az bir zaman iıyinde Tı
moçenko ordusunun böyle büyUk buh
ranlara düşmesinin sebebi ne olduğıı 
şimdi merakla sorulmaktadır. Bu suali11 

cevabını bir buçuk ay evvel, Timoçen
konun Harkofa karşı giriştiğı taarruil:ı
n sırasında vermiştik. Timoçenko, Har
kof batısındaki Alman yığınaklarını 
bozmak için buradaki Alman cephesine 
karşı büyük bir taarruz teşebbüsünde 
bulunmuştu; bu teşebbüs o ::zaman ba<.ı 
geli~eler de göstermişti. Fakat bilaha
re Alman mareşalının bir karşı taarru
zu ile Ruslar buralardan püskürtülmü:;
ve ayni zamanda üç Sovyet ordusu boz
guna uğratılmış ve bunların bir kıs:m 
kuvvetleri de ya imha ve yahut esir edıl
miş, bu suretle Timoçenkonun kazanç
ları sıfıra indirilmiştir. RuslHın taar
ruzlara mukabele edemiyerek mlitema
öiyen geriye çekilmesi ve baLı mühim 
kuvvetleri Almruıların kolları arasınd'l 
bırakmaları nep bu Harkof taarruzlaı·ı 
yüzündendir. Gerçi Timoçenku Alman 
btiyük taarruzunu bu suretle bir müd
Öet geriye bırakmıştır; bu bir hakikat
tir. Fakat bu kazancın pek müh:m ol
madığı şimdi görülüyor. Bununla bera
ber cenup cephesindeki elveri~iz Rus 
aurumunun telafisi tamamen imkansız 
aeğildir. 

Almanlar merkezde Moskovanın batı
sında Riefde ve İlmen gölünlin cen•J
bunda birbir:yle ilgili iki taarruz teşelr 
hüsünde bulunmaktadırlar. Bunların 
hedefi büyük bir çıkıntı teşkil eden 
Sovyet mevzilerinin koparılması olabı
leceği gibiJ Kalenin ve Mcskovnnın şi
malinden kusatılması da olab!lir. 

----•- l\1aarif ınüdürIUğü, vilay~ttcki bütün Karşıyalıada Lise açılması muhtemel 
MIHVERr.lLERE GORE ilk okulların tamir işleri ile deıs leva1.1- ------ -----

. s h ( d ) mı, noksan soba ve boru iht.ıyaçlarım. 
(Haştarah 1 incı ~·a 1 e e k Maarif ınUdürü B. Mustafa Rcc::it Ta- lar üzerinde in"!ıs•t yapılmasını muvafık ya acak maddesini temin için şimd:dcn ,.. ,..-

lemeynde mevzii çarpı malarda bir kaç teşebbüslere girişmiştir. Bunlar bütçe- rakçıoğlu Dikilide zelzeleden harap olan görmüş ise de bu arsaların şehir prnnın
!ngiliz tankı tahrip edilmistir. de mevcut tahsisat nisbetinde satın alı- ilk okul binasının yeniden inşa edilen daki mevkilerinin tesbit edilerek planın 

İngiliz uçaklarının bir akını hava kuv- nacaktır. kısmını tetkik ederek şehrimize dönmüş- gönderilmesini istemiştir .. İstenilen plan 
vetleri tarafından karşılanmıştır. Mihver tür. Dikili kazası yeni bir ilk okul binası belediyeden alınarak vekilete gönderile-

k k 1 ---o--- k' uçakları düşmanın tan ve as er top u- .Kazanmıştır. Fakat okula iki dershane ce tır. 
luklarına hücum etmişlerdir. Dokuz İn- Eızılçu!lu enstitüsünün daha ilAvesi muvafık gör.ülmüstür. KARŞIY AKADA LlSE 
giliz uçağı düşürdük. Bunların yedis~ mezunları.. MENEMENDE ORTA OKUL Karşıyakada eski Damdosyon okulu 
hava savaşlarında, ikisi uçak savarlar Menemenlilerin kendi topladıkları pa- binasının istimlaki için maarif müdürlü-

{ d d ...... 1 .. t'" Kızılçullu köy enstitüsünden evliil ·ı 1 tt• w b 1 d kl rt gWu·· teşebbus" lere girış' mış' ve vilayetin mu_ tara ın an uşuru muş ur. devresinde 72 talebe köy mual!=mi ~la- ra ı e nşa e ınnege aş a ı arı o a 
TOBRUK VE BlNGAZlDE okul binasının duvarları yükselmiştir. vafakatini almıştır. Şimdiye kadar orta 
Hava kuvvetleri Tobruk ve Binga2iye rak çıkacak ve muhtelif köylerde mual- Menemenliler binanın bu yıl tamamlan- okul subesi halinde kullanılan bu bina 

yaptıkları hava hücumlarında iki uçak lımlik vazifesine boşlıyacaklaı dır. ınası için gayret göstermektedirler. ve bahçesi için senede 2500 lira kira be-
kaybetmişlerdir. Tobruk ve Bingazide Bunlardan İzmir vilayeti köylerine 13 YAPI USTA VE deli ödenmekte idi. İstimlak muamelesi 
önemli hasar yoktur. öf,rrctmeıı tayin edilecektir. SANAT OKULU bittikten sonra burada Karşıyakanın ih-

Hava kuvvetlerimiz Mıkayao hava Gelecek serıe enstitü 105 mezun ve- Maarif vekaletinin !zmirde inşa etti- tiyacını karşılamak Uzere bir erkek lisesi 
meydanını tekrar bombalamışlardır .• ~ recektir. receği yapı usta ve bölge sanat okulları açılması kuvvetle muhtemeldir. 
keri tesislere bir kaç defa isabetler kay- ---o--- için Şehitler ve Hilnl mevkileri arasında ESKt BtR MEKTEP B1NASI 
dedilmiştir. !j00 kİŞİ ekmek kartları• ayrılan arsalar yerine Kültürpark civa- Osman zadede bulunan eski sağır, dil-

Bir çok hava savaşlarında Alman ve k b tın• I rında münasip arsa ayrılması vekAletçe siz ve körler mektebi binası da satıla-
ttalyan av uçakları 14 İngiliz uçağı dü- ftl ay e iŞ er.. şehrimizdeki alakadarlardan istenmiştir. caktır. 
şürmüşlerdir. Bomba uçaklarımızdan Ekmek kartlarını kaybettıklerinden Bir çok sebeplerden yeni okulların Kül- öDEM!ŞTE 
biri iki İngiliz uçağı tahrip etmiştir. Gi.in- bahisle yeni kart almak için iaşe mü·. tUrpark civarında inşası muvafık görUl- ödemişte maarif yardım cemiyeti ta-
düz yapılan hareketlerden Uç uçağımız clı.irlüği.ine müracaat edcnlcmı sayısı memiş ve zaten orada iki büyük binaya rafından köy çocuklarının Ödemiş orta 
üslerine dönmemişlerdir. beş yüzü bulmuştur. Bunlard&n bir kıs- yetecek arsa bulunmadığı da vekalete okulunda tahsillerine devamlarını temin 

Bern, 7 (A.A) - Jurna1 Döjönev ga• mmın iddiasının doğru olmadığı zanne· bildirilmiştir. Vekalet son cevabında Şe- için 50 kişilik bir pansiyon açıldığı maa-
zetesinin Berlinden aldığı haberlere gO- d:lmekted:r. hitler ve Hilal mevkileri arasında arsa- rif müdUrlüğüne bildirilmiştir. 
re askeri makamlar Mısırdaki muharebe Bu itibarla tahkikata devam edilmek- ------------'-----
va7.iyetinin elverişli olarak aevnm ctt:ği- tedir. Afyonları yı·ne z1·raat Bankası alacak 
ni bildiriyorlar. Vaziyete itimatsıtl·kla 
bakmak için bir sebep görülmüyor. Ela- ~ -· •71 

lemeynde merkezde bir gedik açan Mih- ı Müessif bir irrlhal 
ver kuvvetleri şimdi ikinci bir miistah- ~ 
kem mevki ile karşılaşmı lardır. Gazetemiz muharrirlerindl!n Adnan 

Berlinde söylenildiğine göre Ohinlek Bilgetin babası Ömer Mehmet Bil-
tarafından şiddetli hava hücumları ya- get irtihal eylemiş, cenaze namazı 
pılmasına ve bütün ihtiyatların cepheye dün öğle vakti Karantina camiinde 
sürülmesine rağmen Mihver açılan ge- kılındıktan sonra Asri kabristana 
diği genişletmektedir. ; defnedllmiştir. 

Bal'de çıkan Nasyonal Çaytung ga ı 
gazetesi Alman gazetelerinin Mısırdaki Merhum faziletli ve kendısini taııı-
İngiliz mukavemetinin arttığını yazdık- yanlara sevdirmiş bir zattı. 
tarını bildiriyor. Folkişe Beobahter ga- Merhuma mağfiret ve arkadaşımız 
zetcsi cştukaların tahrip ettiği sanılan ~ Adnan Bilget ile ailesine b~ş sağlığı 
İngiliz tanklarının hayret verici bir mu- ~ dileriz. 
kavemetinden> bahetmektedir. ..-...... -=--:a••••••••..W 

İngilizlerin harp sahasına yeni av ve - ZABITADA 
savaş uçaklan getirdikleri anlaşılmıştır 

Alman gazeteleri, harbin muhtemel in
kişafından da bahsederek japon ve ~i
man askerleri arasında bir irtibattan ılk 
defa olarak bahsediyor ve bu kuvvetle
rin tskenderiye. Aden ve Seylan üzerin
de irtıbat mevzileri kuracaklarına işaret 
ediyorlar. 

Cephenin diğer bazı yerleriı.de heniıı. 
hiç bir hareket baş göstennem~tir. Fa
kat bu kısımlarda da bazı hareketlerin 
ba laması ihtimal içindedir. 

BİRKÖMVR 
SArlŞlNDA HİLE 
Alsancakta çelikel sokağında Hasan 

kızı 32 yaşında Feride Erakiy~, zabıtaya 
müracaat ederek kömürcü Mustafa Bal· 
dırcı ile Ali kızı Kifaye ve l\eşat Ka
rahan taraflarından kendisine hile ile 
ve pazarlıksız yirmi liraya odun kömü
rü satıldığını ve dolandırıldığını şikAyct 
etmiş, tahkikata başlanmıştır. 
Komutan değil, 
Oğlu yaralı.. 

Mısırdaki harekata gelince ; Londra 
ve Kahireden gelen haberlere göre ar
tık te"ebbüsün Ohinleke geçmiş olduğu 
anlaşılıyor; mihver resmi tebliğleri de 
bunu knpalı bir şekilde itiraf ediyorlar. Kemalpaşa kazasında yukarı mahalle-
Bütün t:..ıarruzlar hep İng!lizlcr tarafın- de Fahri oğlu yedi yaşında Ceng!z Işı
dan yapılıyor, Romel taarruiları karşı- kın bir çakı ile karakol komutanı bay 
lamakla meşguldür. İngilizlerin taarruz- Aliyi yaraladığı hakkında dünkü gaze
ları bir haha, on gUn bu şekilde devam temizde çıkan haberde bir yanlışlık bu
ettiği takdirde mevzi itibariyle gayri lunduğu anlaşılmıştır. 

Afyon fiyatları bu yıl 
yeniden arttırıldı 

Müstahsilin ıs eylüle kadar afyonlarını Ziraat 
Bankası şube veya ajanlarına satması lazım-

~---------------
Ankara, 7 (A.A) - Bize verilen ma- Mahsullerini bizzat Ziraat bankası 

lCımata göre, 1942 senesi afyon mahsulii şube ve ajanslarına göndemıiycnler köy
geçen senelerde olduğu gibi hQşhaş eki- lü veya birleşik gruplar namına tayin 
mine müsaade edilen sahalarda Ziraat edecekleri bir mutemet vasıtasiyle af
bankası şube ve ajanlarına c;fyonlarını yonlarını teslim edebilirler. Bu takdirde 
müstahsilden satın alınacaktır. Bu mü- teslim ve tesellümde ve para te<liyele
bayaalara 15 eylül 1942 tarihinde soa r!nde mutemet mal sahibi addedilecck
\ erilecektir. Bu tarihe kadar Zira'.lt 
bankası şube ve ajanslarına afyonlarını 
satmıyanların, satış devresinin hitamın
dan sonra yapaca~lan müracaatlar ve 
gösterecekleri mazeretler katiyen kabul 
edilmiyecektir. Satışa arzedilen mallar· 
dan asgari bir kiloya kadar olan afyon
lar satın alınacaktır. 

tir. 
Afyon fiyatları bu sene de yeniden 

arttırılmıştır. Bu fiyatlar, sınıfına ve 
morfin derecesine göre, 110, 130 ve 160 
lıradır. Satışa arzedilen afyonıardan ka
bule şayan göriilenler sırufl&ra ayrıla
rak tanılacak sınıfa kiloda 1210, 151l0 
veya 2080 kuruş avans verilecektir. 

~o:ıciOi~iio:iO!XıOOC~:.Oooocıooc.ooı::.ooıxac:ıoocM10C:ıoo.ooocııooc.ooc§ 

ÇEŞME 
·RASiM rALAS OTFL 

VE 
P L A J 1 

Sovyetler Orelin şimalirıdeki taarruı.
krını tckrn rlnmışlar, fakat Almanlaı 3 

ııöre bu taarruzlar hep püsküclülınUstilr. 

nft:isait durumda olan Almanlcmn Mersa Karakol komutanının adı Osman Vu
Matruha çekilmeleri ve orada kendile- rur olduğu gibi kendisi de yaralı de
rine yeni bir çeki düzen vernıeleri ihti· ğıldir. Yaralanan B. Osrnanın oğlu Ali-
ır.ali vardır. dır .. 

5 TEMMUZ PAZAR GUNU AÇILIYOR 

lik obüs atan mühim sayıda tank sav 
toplarını beraberlerinde götünnekted' 
ler. Bu kuvvetler şimdiye kadar b 
mukavemetle karşılaşmamışlarsa 
böyle bir karşılaşma gecikmiyecektir. 

--o----
Anlıarada Kız 
Enstitüsü sergisi .. 
Ankara, 7 (Yeni Asır) - Yarın (Bu 

gün) saat 18 de Ankara İsmetpaşa K 
enstitüsünün senelik serg:si Maarif v 
kili B. Hasan Ali Yücel tarafından aç 
lacaktır 

---411----
ADAHADA 
Pamulı mahsulü iyi .. 
Ankara, 7 (Yeni Asır) - Gelen m 

lQmattan bu sene Adana havAlısinde pa 
muk rekoltesinin geçen senekıne nisbe 
ten cok daha iyi olacağı anlaşılmaktadır: 

---o---
!'rende ve Alılıisarda 
IJir elımelı ifL 
İmzası bizde saklı bir karıimiz, lstan 

buldan Akhisara dönerken trende ek 
mek kartının bir günlük fişinın yarısın\ 
kullandığını, fakat diğer yarısıru Akhl 
sarda geçirmeğe ınuvaff ak olamadığını 
bildirmekte, ekmek kartları Türkiyeni 
her yerinde ve icabında bir günlük 
iki defada kullanılacağını ilbe ederde 
bu noktaya nazarı dikkati ce1bctmemizi 
istemektedlr. ---o---

Müessif bir lrtıflal 
Ödemiş (Hususi) - Milli mücadele

den evvel Ödemişte şakilerin tenkilinde 
çalışmış, Milli Mücadelenin başından 
sonuna kadar o zaman henüz çocuk de
nilecek yaşta olan oğullariyltı berabt!r 
\•atan işlerine tam feragatle nefsini has· 
retmiş, bilhassa irtica ve isyan hareket
lerinin bastırılmasında hizmetleri gö
riilmüş bulunan İsmail Efe kalp hasta· 
lığından vefat etmiştir. 

Temiz, mert, gani yüreklı olan ve 
muhtaçları himayeden zevk a1an efenin 
<ilümU teessür uyandırmıştır. 

---o---
JAPONLAR YENi DENiZ 

KAYIPLARI VERDiLER 
C RaŞtarafı 1 ind Sabif ede) 

adalarının işgali hareketleri sırasında ja
ponların 2 torpito muhribi ile bir kruva
zör ve bir nakliye gemileri hatmi• 
mış, bir tayyare gemisi ile 9 taşıt gemlsl 
hasara uğratımıştır. 

<: -..<,,~ 

~Ankara !:adyosu ~ 

~ BUGUNKU NEŞRiYAT ~ 
7.30 Program ve memleket !"aat ayarJ, 

7.32 Vücudumuzu işletel:m 7 40 Ajans 
haberleri 7.55 Müzik : Radyo salon or· 
kestrası 8.20 - 8.35 Evin s<ıati.. 12.31 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Müzik : Şarkılar 12.45 Ajans haberlerı . 
13.00 _ 13.30 Müzik : Şarkı ve türküler 
18.00 Program ve memleket saat ayaı ı, 
18.03 Müzik : Radyo dans Clrkestrası . 
18.45 Müzik : İnce saz faslı 19.30 Memle· 
ket saat ayarı ve ajans haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika .. 19.55 Müzik : Saz 
eserleri 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü
z:k : Bir halk tilrki.lsü öğreniyoruz. Haf
tanın türküsü .. 21.00 Ziraat takvhni 21. 
10 Müzik : Hicaz makamında~ şarkılar. 
21.30 Konuşma (Sağlık saati) 21.45 MU
zik : Riyaseticümhur bandosu... 22.30 
Memleket saat ayan, ajans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınkı program 
ve kapanış .. 



a. Temmuz CarşamlJa 1942 YENJ ASIR 

B1RKAÇAYDA 

INGILIZCE 
OGRETEN DERSLER 

!ZMlR BELEDlYESINDEN: 
1 - Altmordu mahallesi 972 nci so

kakta yeniden kanalizasyon yaptırılması, 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık ebiltmeye konul
mU§tur. Keşif bedeli 907 lira 27 kuruş 
muvakkat teminatı 68 lira 05 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta-

---------:.· rihi olan 10/7/942 Cuma günü saat 16 da 

§ıır.,.,.--=~--..oor.r.--.r.r..-.r.r...oı:ıc Hasrı.si PııJ müşa11irl 
CELAL PULMAN 

Büyük Kardiçalı han No. 58 
TELEFON : 3184 
Damga kanunu muaınelii.tiyle işti· 

gal ve istişare kabul eder. 
~=cccccccoocc::=~====::co=c:: 

YETMİŞ DO RDVNCV DERS.. encümene müracaatlan. D O K T O R 
24. 29. 3, 8 3585 c1591ı Sala~hettin TEKAND 

GiYe the plurals of the following wor da: * 
A.,.ğıdaki kelimelerin cemUerini veriniz : • 1 - Celil Bayar caddesinin Alsancak ÇOCUK HASTALIKLARI 

:Apple Baby Cherry Door Egg Foot Hali meydanına kadar olan kısmında kanali· MÜTELASSISl 
Elma Bebek Kiraz Kapı Yumurta Ayak Yarını zasyon yaptırılması, fen işleri müdür. Hastalarım her gün öğleyin saat 
Jelly King Life Name Potato Rose Tooth lüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile I den itibaren Numan zade sokak 
Pelte Kral Hayat Ad Patates GUl Diş açık eksiltmeye konulmuştur. Kesif 5 numarada hususi muayenehane-
Voice Zebra Ash Child Coat Deer Fish bedeli 1788 lira 80 kuruş muvakkat le- ıinde kabul eder. Telefon 3453 
Ses Zebra Kül Çocuk Örtü Geyik Balık minatı 134 lira 16 kuruştur. Taliplerin Ev: 3459 
Girl Ice Key Knife Man Orange Queen teminatı öğleden evvel iş bankasına ya. ,t .• ,;;;.:;:_;~~----------·o 
Kız Dondurma Anahtar Bıçak Adam Portakal Kraliçe tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
Sheep Umbrella Wathc 13/ 711942 Pazartesi günü saat 16 da en· g~:ı:ı!)-~~:i;:.;~:~::::::::ıoı 
Koyun Şemsiye Saat cıimene müracaatlan. 
ANSWERS TO THE LAST EXERCISE: 2 - Tepecik Yiğitler mahallesinde İSMAİL VASIF ANAL 

THE PLURAL FORMS ARE: ll43 ncü sokakta 300 metre boyda mev- KULAK. BOCAZ, BURUN ffAS. 
Appl~, ashes, babies, children, cberries, coats, doors, deer, eggs, fishes (or fısh) cut döşemenin ildi kaldırım olarak ta- TALIKLARI MÜTEHASSISI 
feet, girh, halv~. ices, jellies, keys, ki ngs, knives, lives, men, naınes, oranges, miri, fen işl"1'i müdürlüğündeki keşif ve Her gün öğleden evvel 10 • lZ 

_L -~'- b ll . tclı b şartnamesi veçbile açık ek!.iltıneye ko.. Övleden sonra 3 • 6 ya kadar hasta· 
potateıı, queens, roses, ısoeep, t=u.., um re as, voıces, wa es, ze ras. nulmn.+ur. Keşif bedeli 2161 lira 34 lru- & 

R E V 1 S 1 O N ...,. !arını kabul eder. 
ruş muvakkat teminatı 162 lira 10 ku-

THE VERB TO BE 
Singular (Müfret) 

OLMAK FİİLİ ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev- İkinci Beyler Sokak No. 19. Mua-
Plural (Cemi) vel iş bankasına yatırarak makbuzlariy. yenebane Tel %7%7 .. Ev Tel 2701 

I am 
You att 
He is 
Sbe is 

Ben'im We are Biz - iz le ihale tarihi olan 13/7/1942 Pazartesi l lfı~;;liöeiO:ico:Cıi~ıoC:ıoococ;c:c-ı:-!l 
Sensin You are Sizsiniz gtlnü saat 16 da encümene müracaat. 
O-dur (Müzekker !arı. 

It i• 
O-dur (Müennes They are Onlardırlar 3 - Kılıçreis mahallesi 281 sayılı so-
0-dur (Camit kakla 304 ile 319 sayılı sokaklar arasın-

EXAMPLES MİSALLER da 65 metre boyda yeniden kanalizasyon 
I 8111 english Ben İngilizim yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
I em an Englishman Ben bir İngilizim keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt-
You are Turkish Siz Türksünüz.. meye konulmuştur. Keşif bedeli 549 li-
y ou are a Turk Siz bir Türksünüz.. ra muvakkat teminatı 41 lira 18 kuruş. 
He is a man He is tali tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
O bir adamdır O uzundur bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
She is a womıın Sbe is beautlful tarihi olan 13/7 /1942 Pazartesi günü 
o bir kadındır O güzeldir.. saat 16 da encümene müracaatları. 
It is a table It is brown 4 - Karşıyakada belediyeye ait Kü-
0 bir ___ ... __ o kah gidi" çıik yamanlar gazinosu, yazı ış' !eri 

~.. ve ren r müdürlüğünd'"" eki ......... -ft.: veçhile 
We are Turb and you are Englis!ı-n .-~ 

Biz Türküz ve ııiz fng;Jjnlnjz 15/7 /1942 tarilıinden 30/4/1944 tarihine 
Tbey are men Onlar adamdırlar.. kadar kiraya verilecektir. Muhammen 
They are tan Onlar uzımdurlar.. bedeli 985 lira 56 kUI'U§ muvakkat temi-
They are tables They are Brown natı 74 liradır. Taliplerin teminatı öğle-

dırlar On! ah den evvel iş bankasına yatırarak mak-
Onlar masa · ar k ve rengidir buzlariyle ve gazino i§letmekte ehliyet-

tzMtR ASLtYE 2 NCt HUKUK HA- !eri olduğuna dair 1zmir belediye riya-

Borsa 
136 A. Albayrak 
111 A. Mayda 
247 Yek1l.n 

206393 Eski yekOn 

35 
40 

38 
43 

l 
setinden alacaklan vesika ile ihale tarihi 

KtMLtCtNDEN: olan 1317/1942 Pazartesi günü .saat 16 
İzmir Topaltı 574 neti sokak 178 sayılı da encümene müracaatlan. 

evde Hasip kızı Fatma Rabia Köklü ta- 28, 3, 8, 12 3699 (1641) 
rafından İzmir Kestelli C. Beyşehir ote- * 
!inde Hüseyin oğlu Osman Celfilettin 1 - 1381 sayılı sokakta kanalizasyon 
Köklü aleyhine ikame olunan boşanma y~ptır~ması, fen işleri müdürltiğünde
d~vasından dolayı müddeialeyh Osman ki keşif ve şartııamesi veçhile açık ek
Ce!Mettine gönderilen arzuhal suretiyle siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 

~===============::==ı Bi>ôrek, Mesane, Prostat, idrar yo· 
lu ve tenasül hastalıklan mütehassısı 

UROLOO - OPERATÖR 
DOKTOR 

HAYRİ SAYKAM 
Hastalannı her gün öğleden sonra 
ikinci Beyler, Numan zade sokak 

No. 5 te kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 

i
•.c:c=:=:::c:ı:occır.-cı:o:::: ====~ 

DOKTOR 

1 RAİF AKDENİZ 
Doğum ve Kadın Bastalıkları 

mütehassısı.. 
Hastalarını her gün Birinci Beyler 

sokak No. 42 de muayehanesinde 
kabul eder. Telefon (2310) 
Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 

1-13 (1166) 
-::::::c:~:::~o::-r-..cr_,..~...o:cr: 

DİŞ TABİBİ 
NESİP DOLUNAY 

Paris fakültesinden mezun .• 
.Muayenehanesi : İkinci Beyler so· 

kak N o. 79 Telefon : 2727 
1- 13 (1421) 

206640 Umumt yekfuı 

dAvetiye varakası ikametgahının meç- 2251 lira 97 kuruş muvakkat teminatı 
huliyetine mebni bila tebliğ iade edilmiş 168 lira 90 kuruştur. Taliplerin teminatı 
ve zabıtaca yaptmlan tahkikatla da öğfoden evvel tş Bankasına yatırarak D O K T O R 
müddeialeyhln ikametg!hı meçhul kal· makbuzlariyle ihale tarihi olan 15/7/942 Kemal Salih A"Sa" No. 

No. 
No. 
No. 
N~. 

7 
8 
9 

10 

40 
41 
4% 
44 
48 

IDlŞ olduğundan keyfiyetin Uilnen tebli- çarşamba günü saat 16 da encümene mü- " " 
ğlne muhakemece karar verilmiş ve ar- racaatlan. Sari hastalıklar mütehassısı 
zuhal suretiyle d~vetiye varakası usu- 2 _ 942 yılı için belediye memur ve BAKTERİYOLOG 
len mahUıne divanhanesine talik edil- milstahdemleriyle fukaraya verilecek Dahili hastalanm Tilkilikte Batu-
ml§ olduğundan müddeialeyhin muha- reçeteler üzerinden ( Alsancak nunta- niye camii karşısında Namazgah 
kemenin muallak bulunduğu 14/7 /942 kasında zuhur edecek hastalara ) iliiç sa- caddesi No. 2 de kabul eder. 

11 

İNCİR 

110 Osman Altay 

184041 &ıki yekOn 

30 
tarihine rastlayan Salı günü 9 30 da tın alınması işi, yazı işleri müdürlüğün- Telefon : .KLfNİK: 4223 
malıkemede bizzat hazır bulunm..,;,. ve- deki şartnamesi veçhile bir ay müddet- Evi : 3536 30 
ya bir vekil göndermeniz aksi takdirde le pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen lıe11iiiıiıiıiıı----------•• 
hakkında muameleyi gıyabi icra kılına- bedeli 500 lira muvakkat teminatı 37 li
cağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ra 50 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ
ilAn olunur. 3928 (1048) leden evvel 1ş Bankasına yatırarak mak· 

52 25 iC;o;;;;;;;;;;;;;:x;c;o;;;;;;;;;;;;;:;o;;;;;;;;;;~ buzlııriyle 15/7 /1942 dahil tarihinden 

184151 Umumt yeldin 

75 ton susam 52 

pwiir~ı ~~~!İ!İ!i!iii!iiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİQ S A D J K · 29/7 /1942 tarihine kadar haftanın pa-
DOKTOR KEMAL zartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 

16 da encUmene müracaatları. 
OSMAN BOZKURT Gu··_rtunca 3 - Belediye temizlik işleri hayvanla-
imıir Meınleket Bııstaııesi . rına senelik 100,000 kilo saman satın 

Asabiye Mütehassısı GAZİLER CADDESİ No. 212 alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
Hastalarını her ""'" öğleden sonra O 4'll1namesi veçhile bir ay müddetle pa-

t .. - dun Ve ko••mu••r zarlığa bırakıl1D1Ştır. Muhammen bedeli 
kinci Beyler sokağındaki muayene- 6000 lira muvakkat teminatı 450 liradır. 

hanesinde kabul edeı:.. (1377) d epOSU Taliplerin teminatı öğleden evvel !ş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle 15/7/ 

TELEFON : 3732 1942 dahil tarihinden 29/7/1942 tarihi-
DOKTOR 

BAHAÖZKAM 
Müessesemizin yapmış olduğu fenni ne kadar haftanın pazartesi, çarşamba 

teşkilat sayesinde kışlık ve çamaşır· ve cuma günleri "'1at 16 da encümene 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza. 
nesi karşısındaki ( 4) numaralı mu· 
ayenehanesinde kabul eder. 

!ık odun ve kömürleri çok kolaylık· müracaatları. 
la temin olunur. 

1 
4 - Kültür mahallesinde 1390 sayılı 

Telefon : 2283 (1357) 
-~· 

çam odunlariyle maden! kömürler.. sı, yazı işleri müdürlüğündeki keşif ve 1 
Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve sokağa yeniden kesme kordon yapılma-

1 _ 6 (1650) S şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
~= ::::::c::c::ı::occ:ıxıcr.-.ıS zarlığa bırakılml§tır. Keşif bedeli 156 

!ıra 20 k1ll11§ muvakkat teminatı 11 lira 

~ıldızyai 

Fabrikalarından 
Mevcut PAMUK YAGI slukumuzdan azami mikdarda miqteri. 

lerimizi istifade ettirmek gayesiyle fabrikanıız bir tenekeden ~ teneke

ye ka~ pamuk yağı FalJriha toptan .satq fiyatına 
her muraı;aat ed~n müşteriye verebileceği ilin olunıır. Taleplere sırayle 
cevap verilecektir •• Fabrika müdüriyetine müracaat edilmesi rica olu 
nur.. 1 - 3 (1754) -

. . - -
Da~ııtma b"rliklerinden ekmek kartları hesapla· 

rının alınacağına Dair .. 
. • İLAN 
Izmır Vaıuı~nden • 

7/7/1942 Salı günü • 

8/7 /1942 Çarp.mba günü 

9/7/1942 Perşembe giinü) 
10/7/1942 Cuma giinü ) 
11/7/1942 Cumartesi gÜnü 

1317/1942 Pazartesi aiinü) 
l 4/7 / i 942 Salı günü) 
15/7/1942 Çarıarnba günü 

1617/1942 Perşembe günü 

l 7/7 /1942 Cuma günü 

Aleancak mıntakaeı 
Halk Daiıtma Birlikleri 
Tepecik ıruntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Tilkilik mıntakası 
Halk Daiıtma Birlikleri 
E'.trefpa§a mıntakası 
Halk DağıtmA Birlikleri 
lkiçe§melik mıntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Dolaplı kuyu mmtakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Güzelyalı mıntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Karşıyaka mıntakaeı 

Hallı: d • t b" likl . . Halk Dağıtma Birlikleri 
agı ma ır erının ·-·L d ılı " ] d f 'ki · k mukabil ld ki d' k ' ,~ar a yaz gun er e sar ettı en artlara 

lıususta t:n ı. an 'klıp . oçahnlar. ağır i.Ki belgeleri, kullanılmayan kartlar ve bu 
l zım ettı en za ıt varaka! • 1 • • ] · • " · d ft er He birlikte . ''d'' .... .. arı ve aza annın ısım erını gostcnr e er-

ıllJe mu urlügune müracaatlan ilan olunur. 3940 ( 1750) 

72 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel !ş Bankasına yatırarak makbuzla· 
riyle 15/7/1942 dahil tarihinden 29/ 7/ 
1942 tarihine kadar haftanın pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri saat 16 da 
encümene müracaatlan. 

5 - 942 yılı için belediye memur ve 
müstahdemleriyle fukaraya verilecek 
reçeteler üzerinden ( Güzelyalı mınta· 
kasında zuhur edecek hastalara ) ılaç 
satın alınması işi, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile bir ay müd
detle pazarlığa birakılml§tır. Muham
men bedeli 500 lira muvakkat teminatı 
37 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel t~ Bankasına yatırarak 
makbuzlariyle 15/7 /1942 dahil tarihin· 
den 29 /7 /1942 tarihine kadar haftanın 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sa
at 16 da encümene müracaatları. 

1 4 8 13 3746 (1677) 

* 1 - Behçet Uz çocuk hastahanesi-
nin elektrik, sinyal, zil, dahili tele
fon ve kuvvei muharrike anten ve 
sipe~~ .... saika. tesisatı, yazı, işleri mü
durlugundeki keşif ve şartname
mesi veçhU.. bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 12090 
lira 81 kuruş muvakkat teminatı 906 lira 
81 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bnkasına yatırarak makbuzla· 
riyle 22/ 7/942 dahil tarihinden 7/8/942 
tarihine kadar haftanın Pazartesi Çar
şamba ve Cuma günleri .saat 16 da ııncü
mene müracaatlan. 

2 - Belediye otobils ve tramvay ida
resine 6 ton motör yağı satın alınması 
yazı işleri ,müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile bir ay müddetle pazarlığa b1ra· 
kılmıştır, Muhammen bedeli 4500 lira 
muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban-

1ZM!R stctı..ı TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: 1 

(Dramalı Mehmet Ali özmergen) ti-
caret unvaniyle tzmirde Odun pazarında 
4 numaralı mağazada 1928 senesinden J 

beri manifatura ve yerli dokumalar üze
rine alım ve satım işleri ile iştigal eden 
Dramalı Mehmet Ali özrnergen iş bu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 4529 numarasında ka
yıt ve tescil edildiği iHln olunur. 

3877 (1746) 

kasına yatırarak makbuzlariyle 22/7 /942 
dahil tarihinden 7 /8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
lan. 

3 - Mezbaha idaresine 10200 litre 
benzin satın alınması yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi veçhile bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılın1ştır. Mu
hammen bedeli 3218 lira 10 kuruş mu
vakkat teminatı 241 lira 36 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle 22-7-942 
dahi] tarihinden 7 /8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi Ça~amba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
ları. 

4 - Karşıyaka belediye otobüsleri için 
10000 litre benzin satın alınması yazı iş
leri müdürlilğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile bir ay müddetle pazarlığa bıra
kılmıştır. Muhammen bedeli 3155 lira 
muvakkat teminatı 236 lira 65 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle 22-7-942 
dahil tarihinden 7 /8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene rnüracaat
lan. 

5 - ~Ukilik Faik Ener parkından 
müfrez 2000 metre murabbaı yer ile için
deki kahvenin 1 sene müddetle kiraya 
verilmesi işi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
ican 400 lira muvakkat teminat 130 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel İ§ 
bankasına yatırarak makbuzlariyle 
22/7/942 den 7 /8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
günl<!ri encümene müracaatlan. 

8, 12, 16, 20 3927 (1751) 
- Kültür mahallesi Voroşilof bulva

rında kadastro 1207 nci adanın 28, 50 
metre murabbaındaki 11 ve 13 sayılı ..... 
salaruun satışı yazı işleri müdürlüğün
deki ş8rtnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 427 li
ra 50 kuruş muvakkat teminatı 32 lira 
10 kuruştur taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatrıarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 22/7 /942 Çarşam
ba günü saat 16 da encümene müracaat-
ları. 8, 12, 16, 20 3926 (1752) 

SAHIFEJ 

Hisseli Tahvilatların Italyan 
Sahibi olanlar 

. h:mir ltalyan general Konsolosluğu alô.kadarlara aşağıdaki maliimatı bilcli
nr: 

ltııq. kraliyetinin resmi gazetesinde neıredildiği gibi devlet tahvilat! 
müstesna •. o1;mak ~ere, ltaly."!' hi~li tahvilitlann oalıipleri, bu tahvi!it!a": 
nama degıftırmek uzere tahvilatlan ile alakadar makama ta ap. • d - ril 
müddet zarfında müracaat etmelidirler: • gı a goste en 

a) 31 Temmuza kadar Avrupalılar için 
b) ?I Aj_uatooa kadar Avrup~ _haricinde bulunan memleketler için alakadar

lar mutemnum malfuna~ almak ıçın h~rgün saat 8,30 dan 12,30 a kadar İtal
yan general konao.loalu~a, ltalyan ticaret oduına ve her gün aa.at ı O dan 12 
ye kadar Banko di Roma ya ve banka Kommerçiyale lıaliana'ya müracaat 
edebilirler. 1 - 3 (1755) 

Dolıtor, eczac:ı, hemşire ec:zac:ı lıaJfası aranıyor 
. 1 .-. Z'.'n~ldakta sa~lılı: teıkilatı hastahanesinde çalıımak üzere: ( 300) .. 

lira ucretli hır kulak. bogaz. burun mütehus111, 
2 - Ayni ııerait ve ücretle bir ba.kteriyoloğ müteh ... ıaı ile bir rontgen mü

tehaa1ıaı 

3 - Sağlık T. hastahanesi için ( 100) lira ücretle bir bq bemfire ile ( 70) 
ıer lira ücretli ( 4) hemıire, 

4 - Sağlık teşlcilaıı dispanserleri için ( 1 50) ıer lira ücretli (5) eczac~ 
5 - Keza teşkilat diapanoerleri için ( 60) lira ücretli yetiıken ilı:.i eczacı kal

fası alınacalc br. 
6 - OcretleT üzerine aynca fevkali.de zam eklenmektedir. 
Taliplerin 20/7 /942 pazartesi gününe kadar Zonguldakta havza bllf he-

kimliğine müracaatlan. 7 8 9 1 O 11 12 13 3695 ( 1743) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN : 
Bebek - lstinye. yolun~ ikinci kısım foııaatı kapalı zarf usuliyle dcsiltmeye 

koııulmu§tur. KeJLf bedeli ( 15 0071) lira 80 kuruı ve ilk teminatı 875 3 lira 
59 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme Nafia işleri umum,. hususi ve fenni ~artnameleri. proje 
keıif hulisasiyle buna müteferrik diğer evrak 750 kuru, mukabilinde vn· et 
Nafia müdürlüğünden verilecektir. ay 

ihale 20/7 /942 pazartesi günü aat 15 te lstanbul belediyesi daimi encli
men odasında yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan imzalı ııartname ve b~ 
müteferrik diğer evrak, ihale tarihinden (3) gün evvel vilayet Nafia müdüı-
lüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve kanunen ibrazı 1izun el di" 
vesllı:alariyle birlikte hazır]ıyacaklan telı:lif melı:tuplannı ihale günü g-= 1 ~~ 
kadar daimi encümene vermeleri lizımdır. (7092) 

4 8 13 17 3799 (1715) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak

taş'ın en son eseri 
(Altınrüya) kolonyasının ciddi ra· 

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

hıiô.l t.czanesı 

İzmir Defterdarlığından : 
Satıı 

No. 
Muhıunmn B. 

:436 Turan 1595 inci Mnemen cad. 2060 ada 3 parsel 600 
M. M. 253 tailı ana 

439 Turan 1595 inci Menemen cad. 2060 ada 9 parsel 700 
M. M. 267 tajlı arsa 

Lira K. 

800 00 

600 00 
440 Turan 1595 inci Menemen cad. 2060 ada 4 panel 1060 

M. M. 255 tajlı araa 1060 00 
Köprü M. dere ıokak 829 ada 3 pal'3el 296 M. M. No.au~ ana 74 00 441 

442 2 inci karantina Muhdes yol 1 77 5 ada 1 parsel 3 365 
M. M. arsa 

44 3 Köprü M. ıebit Nazun - Letafet · dere aolı:ak 826 ada 
1 parsel 347,50 M. M. numarasız arsa 

444 Karşıyalca Bostanlı 1811 ci karakol sokak 1336 ada 
14 parsel 1200 M. M. 22 tajlı arsa 

445 Karııyaka Bostanlı 1700 ve 1769 uncu yalı ve Tahain 
sokak 1325 ada 2 parsel 177 M. M. 478 tajlı ansa 

446 Karııya.ka Alabey 1669 uncu Süzan sokak 16 ada 7 parsel 
3 79 M. M. 39 tajlı arsa 

44 7 Karııyaka Alaybev 1681 ci şehit Cemal sokak 2 7 ada 
5 parsel 2 70 M. M. 20/22 tajlı ar• 

448 Karşıyaka Bostanlı 1794 cü Mektep ookak 1347 ada 
5 parsel 140 M. M. 1 3 tajlı kargir dillin 

449 Köprü dere sokak 629 ada 4 parsel 259 M. M. No.ouz arsa 
450 Köprü dere sokak 829 ada 4 parsel 259 M. M. No.wz ana 
45 1 Köprü dere ve Tenezzüh ookak 828 ada 6 parsel 177,75 

505 00 

121 00 

300 00 

132 75 

200 00 

150 00 

600 00 
64 75 
50 00 

M. M. numarasız ana 53 00 
450 Köprü dere sokak 1732 ada 9 parsel 233 M. M. No.suz ana 50 00 

M. M. numarasız arsa 46 00 
453 2 cikarantinaKayseri-Alıoancaksokak 1757 ada 1 

parıel 1 7 8 M. M. numarasız arsa 
454 ikinci karantina M. Muhdes yol 1756 ada 1 O panel 209 

M. M. numarasız arsa 

44 50 

42 00 
455 ikinci karantina M. Şükran eokak 175 7 ada 7 panel 

204,50 M. M. numarasız arsa 40 00 
Yukanda evsafı yazılı 18 parça geyri menkulün pcıin para ile mülkiyetleri 

4/7 /942 tarihinden itibaren 16 gün müddetle arttırmaya lı;onulmuıtur. 
20/7 /942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te ihaleleri ayn ayn yapt
lacaktır. Taliplerin, muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini 
müzayede başlamadan evvel yatırarak yevmi mezkO.rde milli em1a.k müdürlü. 
~nde mütefekkil satış komisyonuna müracaatlan. 3 709 ( 1 745) 

İLAN 
Ağır işçi 11esi1ıası halı lıında alalıadarıarın 

nazarı di1ı1ıatine-
İzmir Valiliğinden : 

1 - i1 kanunnuna tabi veya teoviki aenayi kanunundan istifade eden mües
seselerde çalışan işçi ve müstahdemlerin ağır işçilik vasıflannın tayin ve tesbi
ti iktisat müdürlüğüne, 

2 - İş kanununun fumulU haricinde kalan iş yerlerinde çalışan İKi ve mü.,. 
tahdemler ile münferid sanat erbabının veya iıçilerinin ağır i.§çHik vaziyetleri
nin tetkik. tayin ve tesbiti ise belediyeye ait bulunduğundan alakadarlann ona 
göre bu teşekküllerden birine müracaatı 

3 - İş kanununa tabi olan müesseseler işçilere verdikleri ağır i~çi vesika
aına iı yerlerinin iş kanununa tabi olduklannı dercedeceklerdir. 

4 - Ağır iıçi vesikası verilmesi maksadiyle ~ verenler tarahndan tanzim 
~di~ece~ v~ktrta~ biri ikd b_•at miıb' düdüğünde, birisi kendilerinde ve• birisi 

e oto~a ~ a uzere agıtma irliğindc bulunacağından üçer nüsha ola
rak verilecektır. 
. 5 - Ağır i~~i olmıyanla~a, olduklan halde halen çalışmıyanlara, ağır İf ve

sika• veren muessese, fabnka ve ıahıslar kanunen mesuldürler. 
3925 ( 1753) 

İLAN 
Halk Dağıtma Birlikleri vasıtasiyle elektriks~ 

evlere Gaz tevzi olunacaktır .. 
tzmir Valiliğinden : 

1 - Dağıtma birlikleri vasıtasile evlerinde elektriği olınıyanlara aile baıına 
bir litre gaz verilecektir. 

2 - Her birlik reisi kendi mıntaka.sında elektriği bulunmıyan evleri teoi>it 
ederek. mik.tannı ve mütemet tayin edecekleri bak.kallann isimlerini iaşe mü-
dürlü~ne üç gün zarhnda bildirmeleri ilin olunur. 3939 ( 1749) 

• 
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SA.RIFE 4 

SiY A.SJ Y A.ZIYET ................ 
8. Mussolini ve 
~enelkur11:1ay 
reisi Trablus

garpta 
---·*---

Mllluer Mısırda durall· 
ladı, faJıaı Rus~ada 

Uerliyof' .. 
Radyo gazetesine göre Mısır hakkın

da İngUizJer dUnden beri daha iyimser 
olmağa başlamışlardır. Ohinlekin teşeb.,ils\l ele aldığı, müttefik kuvvetlerin 
aüratle takviye edildiği, mihverin ise 
takviye meselesinde şansının az olduğu 
belirtilmektedir. Mihver kuvvetlerinin 
garbe doğru çekilmesinin önemle düşü
nüldüğü ve bu hususta konuşmalar ya
pıldığı da söyleniyor. 

Gerek Vaşingtondan, gerek diğer kay
naklardan verilen haberlere göre Mus-
10lini, yeni olarak mareşal rütbesi ve
rilen genel kurmay batkanı Kavalyero 
yanında olduğu halde Trablusa gitmiş
tir. Mareşal Romelin de hazır bulundu
iu bir toplantıda, Mısır muharebeleti
nin ortaya çıkardığı son durum tetkik 
edi1miştir. 

MİHVERİN PROPAGANDALARI 
Bir taraftan da mihver radyoları ve 

propagandalan Mısır efkannı bulandır
mak için çalıımaktadırlar. Bu cümleden 
olarak İngilizlerin Mısırdaki eski eser
leri harbin tahribatından muhafaza için 
Kapa nakledeceklerini yayarak Mısırlı
lan ikaz etmektedirler. Yine mihver 
kaynaklan Kahirenin acık şehir olaral< 
llAn edilmemesini İngilizJerce Kahire.: 
n.in tahribi arzu edildiğine delil say
makta ve bu mesuliyetin İngilizlere ait 
olduğunu iddia eylemektedir. 

Tokyo radyosu da bir kaç günden 
beri Mihver kuvvetlerinin İskenderiye 
)'akınlarmda oldujunu ve mihverin yal
bJZ Mısın delil. Irak, Suriye ve Filistfni 
de kurtaracaııru bildirerek Arap e.fkar1-
m tesir altında bulunduhnak istemekte
dir. 

İşte, Mısırda mihver taarruzunun du
rakladığı ~ sırada mihver kavnakları
nln yapdıiı haberler bu ,ekild~dir. 

ltUSY A HARPLERİ 
Rusyada gelişmekte olan muharebeler 

CJünva efkArıru yakından ilgilendiriyor .. 
İngiliz basın ve radyoları Mısır hakkın
da iyimser, fakat Rusyadaki hareketler 
hakkında kötilmser görünilyor. İngiliz
ler doğu cephesindeki son durumun va
hiın neticeler doğurması imkAnlarından 
bahsediyorlar. Ahnanlar, altı günlUk 
asker! harekAt neticesinde mühlm mu
nffakiyetler elde etmişlerdir.. Alman 
kuvvetleri Voroneji işgal etmiştir. Bun
dan sonra da milhim gelişmeler olacağı 
kuvvetli ihtimal :içindedir. 

--------tlııww-----

UMUMI VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Sekizinci Jngiliz ordusunun lskende
riyeye yöneltilen Rommel bamelesini 
Clurdunnuı tekli ve kartı taarnıza ge
çerken gösterdiği tiddeti çok cesaret ve
ricidir. Fakat Rusyada olup biten wey
lerden duyulan endiwe gizlenemez. 

DEYU EKSPRESE GöRE 
Deyli Ebpres dipor iti: 8 inci lngi

liz ordusu mükemmel bir karıı taarruza 
seçmittir. lngiliz hava kuvvetleri Mısır
daki harp içinde timdiye kadar yaptık
lan itlerin en mükemmelini bqarmakta
dır. Kıtalanmızı ve pilotlanmızı fazla 
iyimser mütalealarla izaç etmiyelim. Mı
•ır hakkında emniyetli mütalealar ileri
ye ıünneden evvel Almanlan kilometre
lerce geriye atmak lizımdır. 

Marepl Rommele Kahireyi zapt et
mek için kat"i emirler verilmittir. Nuıl 
ki Marepl Fon Bock ta doğuda böyle 
emirler almıım. Müttefiklerimiz için 
olduğu gibi bizim İçin de durum ciddi
dir. Mısır ve Harkof verilmekte olan 
büyük meydan muharebeainin cenup ve 
ıimal uçlandır. Eğer müttefikler vazife
lerini yaparlarsa Ruslar geçen kıt biti
remedikleri ifi tamamlayıp Almanlan 
yok edeceklerdir. 

Deyli Telgrafın askert yazan da ıun
lan yazıyor: Netice ıudur ki ik.i taraf
tan hangisi daha çabuk takviyeler alırsa 
stratejik zaferi o kazanacaktır. lngiliz
ler üslerinden uzak değildirler. Mareıal 
Rommel ise Tobruktan 350 ve Bingazi
den en az 5 00 mil mesafededirler. Du
rum lehimizdedir. 

(Taymis) in başmakalesinde ıunlar 
vardır: Sekizinci İngiliz ordusu çölde 
en çok tehlikeye maruz mevzileri ecda
dına ]ayık bir sebat ve meharetle 'müda
ha etmiıtir. Her iki taraf muhariplerin
Je de yorğunluk görülmektedir. lıte me 
ı.aretli bir tabiyeci için en elveriıli za
n.an budur. Sekizinci ordu kumandanı
nın bir talebi yerindedir. General Ohin
ldün ihtiyacı tayyarelerdir. lngiliz hava 
kuvvetleri. üstünlüğü elde tutmakta ve 
İngiliz uçakları mükemmel kullanılmak
tadır. 

HORRIYET ÇiNJN HAKKIDIR 
Yine (Taymis) gazetesi Çin hakkın

da şunları yazıyor: Japonyanın Çine 
sald:rışı evvelden hazırlanmıı bir teca
vüzler silsilesinin ba~dır. Bu, taarruzla
rın ön safında gelir. Bunun bir örneği 
ancak Nazi taarruzlarında bulunabilir. 
Japonya beş senedir Çin milletine iş
kence etti. Fakat Çin boyun eğmedi ve 
hala ia eğmiyor. Son zafer gününde 
Çin, modern bir millet olarak, birleşik 
milletlerin yanında hürriyet istemeğe 
hak kazanmıştır. O vakit, harplar ve si
yasi mücadelelerle bunca zamandan 
mııhn.ıın kaldığı nimetleri elde edecek
tir. 

ALMANYA • ARJiNTIN 
---+---

Arjantin i 
bir dost 

tanıyorlar 
----·----

ALMANYANIN ARJ NTİ ~'E 
VERDIGI NOTADA KULLA· 

NlLAN LiSAN -·-Boynes Ayres, 7 (A.A) - Arjantin 
Hariciye Nazrlığının neşrettiği bir tebli
ğe göre Alman hükümeti Rio Terçero 
vapurunun bir Alman denizaltısı tara
fından torpillendiğini kabul etmiş ve iki 
memleket arasındaki dostluk münase· 
betlerine dayanarak icap eden tazmina
tJ ödemeğe hazır olduğunu teessürle bil
dinniştir. Notaya bakılırsa Alman d~ 
nizaltısının kumandanı Rio Terçeronun 
bayrağını fark edememiştir. 

Geminin torpillenmesi tarafsız mem
leketlere ait esaslara riayetsizlikten ile
riye gelen tehlikeleri açık olarak göste
rir. Çilnkü buna riayet eden Arjantin 
vapurları hadisesizce gidip gelmektedir. 
Alınan denizaltısının Arjantin bayrağı 
~ıyan bir gemiye düşmanca bir hare
keti mevzuu bahis olamaz, Arjantin va
purlan işaretlerini iyi olarak gösterir
lerse bu gibi hadiselere maruz kalmaz
lar. Fakat deniz "harbinin icap ettirdiği 
şartlara riayet olunmazsa şüpheli telak
ki edilen gemiler kendilerini tehlikeye 
koymuş olacaklardır. 

~~--#IN~taııww~---

MISIR MUHAREBELERi 
(Baştarafı 1 inci Sahılede) 

miştir. Karada topçu faaliyeti olmuştur. 
Düşman üzerine hava baskımız devam 
etmektedir. Hava kuvvetleri taarruzla
rını Eldableye yönelmiş, yerde uçaklara 
tam isabetler kaydedilmiş ve yangınlar 
çıkarılmıştır. Mersa Matruhla Tobruk 
arasında iaşe ve hareket kollarına bom
balar atılmış ve yangınlar çıkarılmıştır. 
Kayıpsız olarak beş düşman uçağı dü-

şUrülmüştiir. 
MAREŞAL ROMMEL 
YARALANDI MI ? 
Londra, 7 (AA) - Kahireden ahn.ın, 

fakat teeyyüt ctmiyen bir habere göre 
Romcl cuma günü yapılan muharebe
lerde yaralanmıştır. 

MUHAREBI!."'LER İNGİLİZLERİN 
LEHtNDE ... 
Kahire, 7 (A.A) - Dün Kah1red,. 

söylendiğine göre muharebeler İngiliz
ler için iyi bir tarzda devanı ediyor. 
Şimdi general Ohinlek teşebbüsü elin

öe tutmaktad1r. Düsman E1alemeyn ce
nubundan batı-.ına gcçm~ştir. 

Kahire, 7 (A.A) - Rommelin yara
landığına dair çıkan haber hakkında bu
rada hiç malQmat yoktur. 

ALMAN KAYIPLARI 
Knhire, 7 (AA) - Royterin sekizin

ci ordu yanındaki husus! muhabiri bil
diriyor : 

Cenup Afrika birinci zırhlı tümen1 

Elalemeyn muharebelerinde günlerce 
süren şiddetli çarpışmalarda Alman 
zırhlı kuvvetlerine ehemmiyetli kayıp
lar verdirmiştir. 

40 TAI\'XIN KAÇIŞI 
Cenup Afrika topçusu ve Yeni Ze

landa Jotaları Almanların 40 tankını ka
çırmıştır. Had:se şu şekilde cereyan et
miştir : 

Bu kuvvetler düşmanı bekledikleıi 
sırada 40 Alman tankının bunaltıcı bir 
ıncak ve kesif bir toz tabakası içinde 
çölden birden bire zuhur ettiğini gör· 
müşler ve beklemişlerd:r. T:ınklar kafi 
derecede yaklaştığı vakit, Afrikalı ve 
Yeni Zelandalı topçular 25 librelik tank 
savar mermilerini bunların üstlerine 
yajtdırmışlardır. Alman tankları evvela 
bir tereddüt devresi geçirmişler ve .son
ra geriye çekllmişlerdir. Bu tankların 
bir çoğu işe yaramaz bir hale sokulmuş
tur. Bu her gün olan bitenlere bir misal 
teşkil eder. 

ALMANLAR HIRPALANIP 
YIPRANIYOR 
Kahire, 7 (A.A) - Sekizinci ordu 

nezdinde bulunan Royter mulıab.i.ri b:l
diriyor : 

Evvelki gün bütün gün devam eden 
muharebelerden sonra sekizınci ordu 
çöl muharebesinde teşebbfüil muhafaza 
etmeğe devam ediyor. İngiliz ve miitte
Cik topçu kuvvetleri ara vem1eden düs· 
manı hırpalamağa devam etmekteıi:r 
Pazar günkü muharebeler de evvelki 
çarpışmaların cereyan ettiği bölged<' 
yapılmıştır. Dünkü tebliğde bahsi ge· 
c;en müstahkem nokta sağlam bir halde 
"oulunan Elalemeyn civarındaki mevzi
lerimizin solunda ve cenupta lulunmak
tadır. Son günlerdeki muharebelere bil· 
tün sınıflara mensup İngiliz kıtalan i~ 
tirak etmiştir. 

Hava kuvvetlerinin kuvvetJı yardımı 
ile Ohinlek ordusu Romel kuvvetlerini 
tedricen yıpratmakta ve ileri hareketini 
yava~latmaktadır. 

Son haberlere göre Elalerr.eynin ce
nubu düşman kuvvetlerinden tamamiy
le temiz1enmi.ştir. 
MİHVER MISIRDAN ATILACAK 
Londra, 7 (A.A) - Analistm askeri 

mütalaası : Mısırdaki askeri vaziyet ye
ni üm:tler doğuracak bir şekilde gelişi 
yor. Düşmanın terakki kaydedemedik
tcn baska arazi kayıplariyle karşılaş
ması dikkate değer. Bu, Almanların ara
z; bırakmalarına bir başlangıç o1bilir. 

ava kuvvetlerimiz düşmanın iaşe teş
kilatını ve .ı.Sle.rini altüst etmıstir. Mer-

YEHi ASIR 8 remmaz CmesamJJn 1942 

Alman hedefi MISIRDA SON VAZIYET 
---+--- ----·---

E ir an evvel Londrada 
'V' f 'k • t h Başvekilimizin tetkikatı 
~a as J'a- elli nıye a-
ya inmek... vası var Dün Ista.nbuldaki kay -·Almanlar kış bastırma· 
dan buna muvallak 
olacaklarını ümit 

eclJyorlar •• -·-Stokholm, 7 (AA) - Havas muhabiri 
bildiriyor: Don nehrinin öte tarafında 
Volga istikametindeki Alman hareketini 
durdurmak için Tirnoçenko bütün ihti
yatlarını ileriye sürmektedir. 

Alman kaynaklarına göre Rusların 
Oreldeki taarruzları durdurulmuştur. 
Fakat Moskova radyosu bu hareketin 
General Zukofun kumandasında gelişti
ğini, Almanların bir çok yerlerden geri
ye atıldığını bildirmektedir. Bununla 
beraber buradaki hareketlerin Kurskta
ki hareketler üzerinde bir tesiri olma
mıştır. 

Ruslar Don nehrinin Almanlar tara
fından geçildiğini henüz itiraf etmemiş
lerdir. Bununla beraber bir Rus geri çe-
kilmesi Rus kaynaklarında inkar edile
memektedir. 

Almanlar nehri takiben Volganın Ha
:zere dökiildüğü yere kadar gitmeği ve 
buradan cenuba çevrilerek Kafkasyanın 
işgalini tasavvur ediyorlar. Şimdi Stali
no Taganrugdaki Rus kuvvetlerinin ar
kadan çevrilml'.sine çall§lhyor. Almanlar 
bu hareketin kış bastırmadan neticele
neceğine emin bulunuyorlar. 

RUS KUVVET! 
Berlin mahfilleri 1 - Rusların kayıp

larına rağmen insan ve harp malzemesi 
bakımından henüz pek büyiik kuvvet
lere malik oldukları, 2 - Orel taarru
zundan da anlaşılacağı gibi teşebbüsü 
tekrar ele almak kudretine malik bulun
dukları kanaatindedirler. 

----a----
ÇOL HARPLERi 
----·---

Mi verin Tob-
ruka kadar 2e
: iley ce~inden 

bahsedil. yor 
-*

Mısırdaki mihver ordu· 
su İngiliz baskısı 

altında •• 
-*-Tunus, 7 (A.A) - Ofi: 

Cepheden gelen haberlere göre mu
harebe Elalemeynin cenup ve batı kıs
mında devam etmektedir. Ob.inlek Mih
ver kuvvetlerini mevzilerinden çıkardık_ 
tan sonra teşebbüsü ele almıştır. 

Son 24 saat içinde lngiliz hava kuvvet
leri Rommcl kuvvetleri üzerinde kuv
vetli bir bnskı idame etmişlerdir. 

Gazeteler henüz taarruza geçilmediği
ni yazıyorlarsa da İngilizlerin teşebbüsü 
ele almakta olduğu ve bu sayede daha 
fazla ikmal almak imkfını.nı da elde et
tikleri anlaşılıyor. 

Pazartesi günü Rommel bir az daha 
garba atılmıştır. İngiliz hatları olduğu 
gibi duruyor. Buna rağmen askeri mü
tehassıslar çöl harbinin sürprizlerini her 
an gôzönünde tutmak istiyorlar. Bu 
sürprizlere mahalli kalmamak üzere 
Rom.melin Tobruka kadar çekilmesini te
min etmek istiyorlar. 

Rommelin Sidi Barraninin 130 kilo
metre cenubundan Nile hücum edeceği 
haberine inanılmamaktadır. 

---o---
Kıbrısta meçhul 
bir tayyare uçtu •• 
Lefkoşe, 7 (A.A) - Hüviyeti tesbi1 

edilemiyen bir tayyare bu sabah Fama 
gusta üzerinde uçmuş ise de İngiliz av
cı]arının havalanması üzerin~ uzaklıış 
mı.ştır. Hiç b:r hadise olmamıştır. 

----·~·---Japonya silahtan tec· 
rit edilmeli -·-çınıııer salll olanca bunu 

ue esJıl topralılarını 
lstlyecelılef' .. 

Çung)cing, 7 (AA) - Çin parla
mentosu reisi Son-F u ıu demeçte bulun
muştur: 

- Bu harbi müttefikler kazandıktan 
sonra Çin yalnız Mokden hadisesinden 
sonra kaybettiği topraklan geri almakla 
kalmıyacak, fak at ayni zamanda 1894 
harbinden evvelki statükoyu t~krar ku
rarak J aponyanın silahtan tecridini isti
yecektir .. 

sa Matruhtan sonra İskender;yeye ko
layca yürümek imkansızlığı göıülmektc
dir. 

Hava üstünlüğü harbi ka:r~nacakt ı . 
Fakat rnuvafiakiyetin henüz bizim ta
rafta olmadığı aşikfırdır. İngilizler şim
diye kadar müdafaa harbi yapmı.şlnr, 
henüz karşı taarruza geçmemişlerdir .. 
Düşmanı Mısırın eşiğinde bırakamayız .. 
Onu buradan atacağımız tabüdır. 

. ··---MAMAF H « SKENDER,YE)) 
HENUZ TAMAMEN KUR· 
TUL MUŞ S~ YILMIYOR -·-Bren, 7 (A.A) - Noye Zurher Z'.ey-

tungun Londra muhabiri bugiln İngiliz 
hükümet merkezinde Elalemeyn hakkın
da daha büyük bir emniyet havasının ~ 
mekte olduğunu bildirmiştir. Daha bir 
kaç gün evvel gazetelere son derece ih
tiyatlı raporlar gönderen İngiliz harp 
muhabirleri şimdi bütün bütüne başka 
bir zihniyetle hareket ediyorlar. Hattl 
bunlardan birisi ilk Alman taarruzunun 
dumanlarının dağıldığını yazmaktan çe
kinmemiitir. 

Askeri mütehassıslar düşmanın bu
gün bile tskenderiye üzerinde idame et
tiği tazyiki ehemmiyetsiz görmemekle 
beraber Rommelin ilk taarruzunun tar
dedilmesinden sonra General Ohinlekin 
nasıl hareket edeceğini soruşturuyorlar. 
Bu hareketin inkişafı iki funile tabi ola
caktır! Bunların birincisi Ohinlekin 
karşı taarruz için kafi derecede zırhlı 
1kincisi ise İngiliz hava kuvvetlerinin 
düşmanın yardım almasına zırhlı birlik
lerini arttırmasına mani olmak hususun
da ne dereceye kadar muvaffak ola
caktır. 

Zaman şimdi iki taraf için de aynı şe
kilde çalışmaktadır. Her iki muharip 
taraf ihtiyat kuvvetleri celbedecek kud
rettedir. 

~~~---wtlııww,~---

Etfta yanardağı 
Ateş püskürüyor .. 
Berlin, 7 (A.A) - Bir Roma telgrafı

na göre Etna yanardağı 36 saatten beri 
faa1iyete geçmiştir. Dağın doğu yama~ 

cındaki Katanlaya lav akmış ve kili 
---o---

yaqnu~tır. 

LONDRADA 
iki casus asıldı.. 
Londra, 7 (A.A) - Bu sabah Lond~ 

rada iki cac;us idam edilmiştir. Bunların 
biri Ccbelüttank doğumlu hır İngiW 
tebaası, diğeri bir Belç;kalıdır. 

---o---
Yunan Hava 
kuvvetleri Mısırda 
Nevyork. 7 (A.A) - Yunan hariciye 

naz.ırı, Yunan hava kuvvetlerinin Mıstr 
harekfıt sahasında bulunduklannı, fakai 
bunların harbe i.şt'.rak edip ~tmedikleri
ni henüz bilmediğini söylemiştir. 

makamları kabul etti 
Df'. Refllı Saydam, Vtıayeı dairesinde ithalat 

,,.,.acaı laeyetl De de göriiftü-
İstanbuI. 7 (A.A) - Başvekil dokto>: belediye daimi encümen Azasiyle g 

Refik Saydam beraberlerinde Ticaret müştür. 
vekili ve iaşe müsteşarı olduğu halde İstanbul, '1 (A.A) - Başvekil do 
bugün (DUn) öğleyin Vilayet dairesin- Refik Saydam vilAyetteltl toplantı 
de ithalAt ve ihracat heyetini kabul et- sonra İstanbul viliyeti ka7.alannm 
mi~ ve kendileriyle görüşmilştür. makamlarını kabul etmiş ve iaşe d 
Öğleden sonra, başvekil belediyeyi zi- mu hakkında kaymakamlara tavsiy 

yaret ederek içtima halinde bulunan de bulunmuştur. 

Hususi idarelere yardım 

Oğretmenlere alacakla 
rının verilnı esi yakın 

Dalllllye veııaıeıı llangl ulldyetlere ne Jıadar 
Pa uef'lleeeğlnl teslllt edlyof' .. 

Ankara, '1 (Yeni Asır) - Büyük Mil- hangi vilAyetler husust idarelerine ve 
let Meclisince kabul olunan 942 bütçe- mikdarda dağılacağı hakkında mr 
siyle müşkül vaziyette bulunan viliyct- hazırlamaktadır. 
ler idarei bususiyelerine yardım için Bu hususta husust idareler öğre 
beş buçuk milyon lira tahsisat konmuş- lerin birikmiş alaCaklarmı pey 
tu. Dahiliye vekAleti mezldtt paranın vereceklerdir. 

Istanbul adliyesinde bi 
~osye kayboldu 

Bir katibe flten el çektirildi, bazı memurlar 
altmcla • Dosya yenllendL. 

İstanbul, 7 Yeni Asır) - İstanbul ad- lan dosya bir kaç yüz bin liralık 
liyesi, birinci sorgu hAkimliğınde kay- tima1 tahkikatını ihtiva eyliyordu. M' 
bolan mühim bir dosyanın tahkikatı i§i- deiumum.ilikten verilen malOmata g . 
le meşgul bulunmaktadır. Bu münase· 
betle bir k&tibe iften el çelctirilmlo, bazı dosya yenilenmiş, tahkikat normal 
memurlar zan altına alınmıştır. Kaybo- rhıl almıştır. 

An tal yada bir kanal açıldı 
120 bin dönüm toprak kıymet kazanacak ---o---

AI 1 •- •ıt Antalya, 7 (Husus!) - Dün tuzlu sµ sma sebep olacaktır. Bundan elli 
man arın angı ereye bnalının açılma töreni yapılmıştır. Vali evvel başlayan, fakat başarılamıyan 
yaptıkları SOft bava ve vilayet başmühendisi bu mühim ka- _,,_, t bb"· CUmh • et d • d 

hile-- nalın açılm8Stndaki fayda ve muvaffa.. 15~ eşe ....,, uny evrm e 
. ......... kıyetleri belirten bir nutuk söylemişl~ en güç prtlar altında muv·awUDJreuı 

. ~erim, ~ (A~) - ~resmi teı,. dir. Kanal 120 000 dönilm toprağın ihya- bitirilmiştir. 
lığı : İngılterenın dogusunda, bomba ~~~~~· ~~~~:><::><::::ı.<::::~~~~o<::><:::>-<::>ı<::>-~:;:::,.c::::><::::><~::::ı.o<:::ı.<:~ 
uçaklarından mürekkep kuvvetli teşki\. 
}erimiz dün gece iyi görüş eartJariyle 
Mitelboro liman ve sanayi bölaesine btr 

Tütün imal tiplerinin tespitine doğru 
akın yapmışlardır. Geniş yanguılar ~ +_. __ '-ul, 7 (Yeni Asır) _ Ankarada 
kanlmı~tır. .LSUmo 

Londra, 7 (AA) - Alman tayyare- Ticaret vekAletiyle temas eyliyen İstan
leri bu sabah erkenden şimal doğu kı· bul ve Samsun tütün tacirleri bugüa 
yısında bir şehre akın etmişlerdir. Yan• 

tipleri üzerinde görUştiiler. Katl kar 
cuma günü inhisarlar, ticaret ve 
veklletleri milmesQllerinin ve be 
len İzmir mUınessillerinin i§tiraki1e 
pılacak ikinci toplantıda verilecektir. gın bombalan atılmıştır. Çıkan~ Ticaret odamızda toplanarak tütün imal 

lann bir kısmı süratle bastırılmıştır. '::::>'c;:::,.-r:::>":::::..c::::::ı.<:::><:~::ı.<::::.<::><:::><:::~~~~.c;;::,..c;:::,..~~~~~::::::.<~::::..<:::ı.<:><:::~ 

Türk gazetecileri Almaoyaya gidiyor ---o---
BrezHya kahvelerinin 

yarısı mahvoldu.. 
Riyo de Janeiro, 7 (A.A) - Brezilya

daki mevsimsiz şiddetli soğuklar yüzün
den kahve rekoltesinin yarısı mahvol
muştur. 

---o---
Japonlara göre Çin 
harbinin blAnçosu.. 

Tokyo, 7 (A.A) - Japon gazeteled 
beş yıllık Çin muharebesi hakkında ba
zı rakamlar veriyorlar: 

Çin ordusu bu beş yıl içinde 2.338.000 
ölü vermiş 150 ticaret gemisi kaybe~ 
tir. 2800 tayyare ve 5000 top ta ya alın
mış ve yahut tahrip olunmuştur. 

CENUP DENİZİNDE 
Cenup denizinde Japonlar 760 harp 

ve ticaret gemisi batırdıkları gibi 2270 
gemiyi de ele geçirmişlerdir. 

---o""·-·--
LAVAL 
PARtSTE ÇALIŞIYOR 
Paris, 7 (AA) - Laval Paristeki ika

meti esnasında Alman makamlan ile 
:şgal meseleleri hakkında görüşmüştür .. 
Başvekil yanında Debrinon bulunduğu 
halde Alman büyük elçisi Abetz ile iki 
kerre görüşmüştür. 

Laval dün öğleden sonra işgal altın
daki bölgede bulunan muhtelif sendik:ı
ların mümessillerini kabul etmiştir. Bu 
mümessilleri Parise iş nazırı çağırmıştır. 

---o----
Halifaks Londrada 
bir ay kalacak .. 

Londra, 7 (AA) - Buray~ gelen 
Lord Haı:fnks hükümet azası ile görüş
melerine hemen başlıyacaktır. Bu ara
da ilk olarak B. Edeni görecektir. Lod 
Halifnksın burada bir ay kalması muh
temeldir. Kendisi burada bulunduğu 
müddetçe Vaşington büyük Elçiliği iş
lerin: Sir Ronal Campbel idare edecek
tir. 

Ankara, 7 (Yeni Asır) - :Almanyay a gidecek Türk gazeteciler heyeti ay 
16 aında İstanbuldan Almanyııya hareket edecektir. Heyetin tetkik seyahatini( 
bir ay devam etmesi muhtemeldir. 

ALMANLARA GORE 
(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

ile muva.salalarma e'Zici darbeler indir
mişlerdir. 
Kırım sularu:ıda bir Rus denizaltı av

cw hava hücumiyle batırılmıştır. 
ORELDE 
Orelin §imal kesiminde düşman, mhlı 

kuvvetleriyle desteklediği neticesiz hü
cumlarını tekrar etmiştir. Karşı koyma 
toplarımız 22 tank tahrip etmiştir. 

Şiddetli savaşlar devam ediyor. 
RtJEFTE VE FlN KöRFEZ1NDE 
Rijef bölgesinde geniş bir cephede 

hücum ederek d~manı mevzilerinden 
çıkardık. 

Finlandiya körfezinde bir mayn topla· 
yıcımız düşmanın bir denizaltısını batır
mıştır. 

UÇAK KAYIPLARI 
Ruslar dün gündüz 66 uçak kaybet

mişlerdir. Bizim kayıbımız iki uçaktır. 
ALMAN HA VA HUCUMLARI 
Berlin, 7 (AA) - Alman ordulan 

Başkumandanlığmm bildirdiğine göre 
Moskovanın cenup batısında bulunan 
hava meydanları 5 - 6 Temmuz gecesi 
Alman savaş uçakları tarafmdan yeni
den bombalanmıştır. Binalarda ve hare
ket yollarında mühim hasarlar kaydedil· 
miştir. 

---o---
Meksika körfezinde bir 
denizaltı bombalandı 

,Meksiko, 7 (A.A) - Bir gazete habe
rine göre Meksika körfezi üzerinde 
uçan tayyareler bir düşman denizaltısı· 
nı keşfederek bombalamışlarJır.. Fakat 
neticeyi tesbit etmek mümkün olama 
mıştır. 

RUSYA MUHAREBELERi 
(Baftuah 1 ind S-hHede) 

ALMAN TAARRUZU 
MUAZZAM 
Londnı. 7 (A.A) -Almanlann 

nehrine vardı.klan hakkındaki iddi 
nnı teyit eden bir haberin benüz Lo 
draya gelmediği salahiyettar kaynakla 
dan bildirilmektedir. Bununla be~ 
Kurakten Voronez istikametince yap~ı 
lan ~arnızun Alman taarruzlannın 
fiddetli ve en muazzamlanndan biri 
duğuna ıüphe yoktur. 

DON NEHRiNDEN 
ATILDlLAR MI ~ 
Londra, 7 (AA) -- Moskova rad 

yoıu bu sabahki neşrlyahnda ismi zikre 
dilmiyen, fakat Don olması muhterno 
bir nehir kıyılannda şiddetli muhare~ 
lerden bahsetmektedir.. Almanlar p~ 
kürtülmüştür. Nehri geçmeie muvaf~ 
olan münferit gruplar yok edilmiıtir. 

ROSTOF - MOSKOVA 
DEMIRYOLU KESILDl 
Paris, 1 (AA) - Paris radyosu Rot 

tof - Moskova demiryolunun bu sllbal 
Almanlar tarafından kesildiğini bildiri 
yor. 

---o--
AMERİKA 
Yaptığı yardımların 
karşılığını istemiyor 
Nevyork, 7 (A.A) - Hariciye nazıl 

muavini Akison demiştir ki: t 
- Amerikan milleti birleşmiş mille 

lere kiralama ve ödünç verme kanunuol 
göre yapılan yardımlara karşılık ne !:,i 
ra, ne eşya istemiyor. İstediğimiz 
şey kazanılacak zaferle sulh jçinde ı; 
hat yaşıyabilmek imkfumu kazanın• 
tır. 


