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tlan münderecatından mes'uliyet kabul edilmez... CiimhuTiyetin ve Ciimhuriyet eseTleTinin bekç;si sabahlaTı çıkaT aiyasi gazetediT. YEN! ASffi Matbaaaında baaılınışbr .• 

So~;~~~:~a~e-1 
ni iki silah 
kullanı vorlar 

---·---
Ağır tanlıların fafde
si görüldü. Havan 
topları da cehennem 
tesiri yapıyor .. 

Moskova, 7 (A.A) - Yeni tip 
ağır Rus tankları Kur!k meydan 
muharebesinde kullanılmı~ ve Rus
ların yeni mevzilerin intikalini bun
lar temin etmiştir. Bunlardan 20 
tanelik bir grup nehri geçmcğc mu
vaffak olan Alman kıtalarını pü.s
k;.:rtmüştür. 
Alınan esirler. Alman piyadeainin 
bu yeni tip Rus tanklarından çok 
yıldıklarını söylüyorlar. 
YENl HAVAN TOPLARI 
Stokholm, 7 (A.A) - Helsinki
den alınan haberelere göre Ruslar 
yeni bir havan topu kullanmağa 
baı)amıılardır Bu toplarla atılan 
mermiler patladıkları zaman çok 
büyiik bir hararet husule getiriyor
lar. Ruslar yalnız bir gecede bu top
larla 1000 mermi atmıı)ardır. 

Kıska el 

Alman topçusu 41evleT içinde bulunan biT Rus kasabasının methalinde 

SOVYETLERE GÖRE ALMANLARA GÔRE 
----*---- ---*---

Almanların ''Voronej,, 
açtığı gedik sanayi böl
kapandı gesi alındı 

i l'mumi vaziyet l 
IN~ILIZLERE Gô~E 
---*---

Rus cephe
sinde du

rum vahim .. 
---*·---

Mısırda harpler ce· 
sart"t Vf'rici şekilde 

devam edi vor , 
-*-

Ohinlefı ordu.sunu maha· 
retle lıullanıyor, Rusya 
haberleri endişelerle 

dolu-
Londra, 7 (A.A) - Mısır ve Rusya 

hldiseleri gazetelerin il'· sahifelerinde 
geniş bir yer bulmaktadır. Gazeteler 
Mısır hadiseleriyle daha çok meşgul ol
ma.k.la beraber Rus cephesindeki vahim 
duruma da büyük bir dikkat veriyorlar. 

MısıTda haTp eden İngiliz %\Thlı kut>VetleTinden biT P<>rça 

RUSYA MUHAREBELERi 
---·*---

Almantaar-
ruzu muaz-

• • zam ve ezıcı 

MISIR MUHAREBELERi 
---*·---

Teşebbüs 
lııgilizlerin 

elinde ••• 
~*~ ~·~ ~*- -*~ 

--•- Harp şiddetleniyor 11e Don nehri geçildi, esir 
Alman orduları muaz• Almanlar Kursfıta iler• 11e ganimet sayısı arts· 
zam bir çeuirme yapı· lemeğe çalışıyor~ ağır yor. Orelde Rus hücuın-
yor .. Zafer namzetleri Jıayıplar ueriyorlar'.'°. ları netice uermedi ••• 

Gazeteler general Ohinlekin kıtalan
nı meharet1e kullandığını ve çölde hava 
kuvvetlerinin oynadığı rolün Dungerk 
muharebesinde deniz kuvvet1erine düı
m.üş o]an rol kadar mühim olduğunu be
lirtiyorl:ır. · 

Cephe hakkında İngiÜz basınında çı· 
kan baş makale ve makaleler mütecaviz 
Japonyaya karşı beş aenedenberi Çinin 
kahramanca mücadelesini hayranlıkla 
belirtivorlar. 

Vahim neticelerden fı r· Mlhuer ordu.su Elale· 
tıuluyor, fafıat Don neh• meynfn batısına ~efıildf. 

rini geçen Almanların Alman marefalı Rome· 

Jıqa fıadar IJellf olacafı! __ Moskova, _? (A.A) - Bu .. sabahkı t~b- Berlin, 7 (A.A) - Alman resmi telr 
•Taymis• gazetesinin dediği gibi, Mı- lig: . Voroneıın batısında duşmanla şıd- liği: Doğu cephesindeki taaITUZ hare

ııır ve Rusya meydan muharebeleri bir- detlı m~are~ler olmaktadır. Başka ketleri sırasında Don nehri geçilmiş, Vo_ 
UMUMi iNTiBA 
Gazetel~rin yazılarından ç.ıkarlıan 

yofı edildiği de lin yaralandığı 
söyleniyor.. söylenfyor-

Londra. 7 (A.A) - lnııiliz müphit· Kahire, 7 (A.A) - Orta şark hava 
)erinin mütaleasına göre Doğu ceph .. in· tebliği: 
deki son durumun vahim neticeler do- Dün bava kuvvetlerimiz Elalemeynde-
ğurmaoı mümkündür. ki düşman hatlarına hücuma devam et-

umumi intiba şudur: birinden ayn değildir. Bunlar tek bir kayda deger hır şey yoktur. r<ınej sanayi sahası işgal edilmiştir. Esir 
meydan muharebesi sayılabilir Alman· * . ve ganimetlerin sayısı muttasıl artıyor. (Sonu Sahile 4, Sütun 1 de) ların hedefi bir ucu Mısırda Elalemey- Londra, 7 (A.A) - Lenıngrad radyo- Rusların karşı hüımmları neticesiz kai-
ne, diğer ucu Rusyada Harkofa cl.ayanan su bu sabah, Harkofun 40 kilometre &i- >tır -------------- ı 
kıskacı orta şarlan bir noktasında, belki mal. doğusunda Volaug cephesiı:ıde. şi~- Bit' tek zırhlı tümenimiz 61 Rus tan
İran ile Kalluısya arasında kapatarak d<;~1 savaşlar olduğunu bıldirmışt_ı;: kını tahrip etmiştir. Kuvvetli hava teşkil
aıibver kara ~helerinin devamlılığım ~uş~.a~ın 260 .~en fazla tank ka~beUıgı !erimiz kara savaşlarına en canlı nokta: 
tesis etmektir. Çünkü, Alman kuman· bıldiriliyor. DU§'."a~ Rus .'.™'vz'.lerınde larında müdahale ederek dlişmanın gerı 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) (Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

danlıp buna mu-.affak olursa. Japon or- (Sonu Sahife 2. Sutun 2 de) (Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 
'dulanmn da Hindistan üzerinden bir 

• hamle ile Avrupalı müttefıklerine el 
uzatması olapnhk içine gireb;lir. 

Bir Jsveç gemisine 
daha torpil atıldı 

---*---

Japonlar yeni tleniz 
kayıpları verdiler Müthiş Alman kıskac1D1n Afri.kadaki 

kolu şimdilik Elalemeyıı önilnde, Mısır 
sölünde durdurulmuştur. Bunun kati 
.,Jarak tehlikeyi bu taraftan unklaştır
ilığım iddia etmek acele olur. Orada Al 
Jnanlar ela İngilizler de kuvvetlerini ço
lallıp materyellerini arttınyorlar.. YR 
'Almanlar partiyi sonuna kadar oynayı\> 
lskenderiyeye ve Süvey e mranacaklar, 
ya İngilWer Mısın !(errekten kurtar· 
mış olmak için Almanlan Elalemcyn
ien ıriirilp tekrar Ubya çölüne ve belld 

HAD l S E ISVEÇ KARA SULA· ---*---
A M ER KALILAR YENi DAR· 

ilaha öteye atacaklardır. 
Bu sırada kıskacm şimaldeki ucu, 

ıınüttefilı1ere çok endişe veren bir hare· 
ketle yürümektedir. Büyük A iman ta
arnmmun mühim muvaffakiyetlerle 
başladığı ve Timoc:enko ordulannın va
him bir duruma dü•tüğü İnr11i7ler tnr.ı
fmdan da itiraf ediliyor. Almanlar Don 
nehrine v~lar, bu nehri O?ermMe• 
Voronej endüstri bölıı:esini de isıı:al ede
rek altı gün içinde 2 _ 300 kifonıetre iler
Jedikten başka K<ıstof ile Moskova ara
ıımdaki demiryolunu da kesmMerdir 
Böylece cenup Rus ordulannı, vani Ti
aıoçenko ordnlarmı, merkez ve simal
ileki ordulardan ayırmak. belki bü•hü
tlin çevirerek imha etmek istiyorlar 
Bunun için, bu sıralarda Kmmda Si
•astopo) dikeninden kurtulan mihver 
kuvvetlerinin de Rostof ve Kafkas kıvı
lanna doi(nı harekete j!'ermeleri bekle
nebilir. General Fon Bok ve mar.,.al 
Fon Manştayn ordulan kıskaç icinde 
kıskaç demek olan bu muazzam çevirme 
hareketinde muvaffak olurlarsa gô>. 
koymuş ohluklan Kalkasyaya kadar 
uzanmalan ihtimal içine girebilir. 

RI iÇiNDE VUKU BULDU -·-Stokholm, 7 (A.A) - İsveç Genel 
Kurmayının dünkü tebliği: Bu sabah 
yabancı bir dcnizalta lsveç kara euları 
dahilinde Landsort ve Haevringo mevki
leri arasında bir İsveç gemisine torpil at
m~tır. Torpil hedefe isabet etmemiş, ka
raya çarparak patlamıştır. Bir İsveç harp 
gemisi denizaltıya su bombaları atmış
tır. 

BELER IND.RIYORLAR 
-+-

Vaşington, 7 (A.A) - Amerikan de
niz.altılan Aloiayen adalarında dört ja
pon torpito muhribini Uırpillemi§lerdir. 
Bunlardan ikisi Kiskada batırılmış. biri 
yine aynı mahalde yakılmıştır. Dördün
cüsü Agatuda batınlm~tır. 

Vaşington, 7 (A.A) - Bahriye Nazır
lığının bir tebliğine göre ıarki Aloisyen 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

SON AS ERi VAZİYET 

''Timoçenko,, orduları 
tehlikede görülüyor 

--~-----· ...... ·----~---
Rusların cenup cephesindefıi fena durumdan 

lıurtulma arı tamamen imfıansız sayılmıyor. Mı· 
swda Mihuerin M. Matruha çefıilmesi muhtemel .. 

Görünen budur. Mısırda müttefikler 
l<;oou Sahife 2. Sütun 6 da) 

Radyo gazetesine göre bir milyondan 
fazla asker, 6000 tank ve 7000 tayyare 
ile Harkof • Kursk arasına atılmış olau 
mareşal Fon Bok kuvvetleri bir taraf
tan Timoçenko ordusunu mağ!Up etme
ğe çalışırken d:ğer taraftan da Don neh
rinin ikinci bir kolu olan Şop\?r nehri is-

tikametinde ilerlemektedir. Gelen ha
berlere göre bu kuvvetler en nıühi~ 
sanayi merkezlerinden olan VoroneJ 
şehrini de işgal etmişlerdir. Donun do
ğusuna geçen Alman birliklerinin Voro
nej ile diğer bazı kasaba ve şehirleri iş· 

(Sonu Sahile 2, Sütun 1 de) 

Sooıı et ...,ke,leri biT iatiTahat \le eğlence ean...,uıda 

MIHVERCtLERE GO~E 
---*·---

Mısırda . ,, 
mevzıı car-• 

• 
pışma var 

---·---
A 1 m an - Japon as· 

Alman aakeTleTi Rusyada h İT ileTi haTek4t eanaaında 

kerleri ara~ınrla 
irtibat kurulacak! 

Ekmekler neden s\vah -·-İrtibat meuzileri isfıen· 
deriye, Aden ue Seylan 

olacafı!-

Fırıneılar kaba· 
hatlı g-ö _ ftlüyor 

Berıın, 7 (A.A) - Alman resmi tebli
ği: Elaleıneynin zaptı için yapılan muha
rebede tngilizlerin zırhlı kuvvetleriyle 
destekledikleri hücum akim kalmıştır. 
5 - 6 Temmuz günlerinde düşman 27 
tank kaybetmi§ür. Bomba ve şutuka 
uçaklanmız bir çok düvnan Uıplulukla
rına hücum etmiş ve 9 İngiliz tayyaresi 
düşürmüştür. Nüfus ba$ına 2so gram pirinç verilecek.. • Sabun 

fiyatları belki ucuzlayacak... 
Vali B. Sabri öney dün ekmek işiyle 

meşgul olmll§tur. Son günlerde 1zmirde 
çıkarılan ekmekler fazla esmerleşmiş ve 
hattS siyah denecek bir şekil almıştır. 
Alakadarların villlyette yaptıkları Uıp
Jantıda ekmeklerin siyah olmasında fı. 
rıncıların a!Aka ve tesirleri bulunduğu 
ileriye sürülmüş, bunun üzerine bütün 
fınnların sıkı bir kontröl altına alınma
sı kararlaştırılmıştır. 

PiYANGO ÇEKiLDi 
---·---

"312825" numa-
ra 30 bin ı·rayı 

kazandı 
-*

İkramiye alacak bütün 
numaraları yazıyoruz 

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

BtiYtlK İKRAMİYELER 
312825 nwnaralı bilet 30 bin liralık 

büyük ikramiyeyi kaz.-uımıştır •• 
240933 296171, 372825, 362931 ve. 

385819 383 numarah biletler onar bııı • lira kazanmıştır. 
BEŞER BİN LİRA KAZANANLAR 

89535, 121631, 144476, ve 318124 nu
maralı biletlere beşer bin lira isabet 
etmiştir. 
İKİŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
Numaralan aı;ağıda yazılı biletler iki· 

ııer bin lira kazanını,şlır. 
(Sona Sahife Z. Sllta 1 .te) 

PtRtNÇ VERtLF.cEK 
Ticaret ofisinin 1zmire göndermiş ol

(Sonu Sahife %, Sütun 1 de) 

••••••••••• 

Vav.-l - Timoçenko 
mülakatı asılsız 

---+---
Londra, 7 (A.A) - General Vavelin 

Mareşal Timoçenko ile mülllkatı hakkın.. 
da salalıiyetli mahfillerin ınalfunatı yok
tur. 

Yeni Delhi, 7 (A.A) - General Vave
lin Mareşal Timoçenko ile görüştüğü 
hakkındaki haberin doğru olmadığı an
laşılmıştır. 

A.KDENlZDE 
Akdenizin doğu kesiminde bir deniz· 

<Sonu Sahile 2, Sütun 2. de) 

Y a.alatıdığı aöylenen Mıaırdııki 
Mi111ıw B~Jcumıuıdatu MafffOl 

R0.11.lfJ:L 
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SOVYETLERE GÖRE PiYANGO ÇEKiLDi 
- *-ilM3, 45683, 84091, 99878, 84261, 99873 

118538, 148632, 156264, 162011, 179504 
118558, 208169, 280168, 258145, 259142 
268197, 311640, 327840, 332254, 373596 

< Baştarah ı inci sahifede> ŞEHJ• R, ·DAD---ERL- E"" W 
bir gedik açmağa muvaffak olmuş, fakat ~-
şiddetli bir karşı hücum neticesinde ge- • _ _ 

ri çekilmek zorunda kalmıştır. Alman- "'••••••••••l!lll•• .. !1!1••••••••••••••••••111!1111!!!!! .. ~•-•.••••••J'j Jar pek az evvel işgal ettikleri meskUn " .. 
bir yeri de bırakmak zorunda kalmışlar
dır. Kara hareketleri devam ederken ha
va muharebelerine de büyük teşekküller 

BİNER LİRA KAZANANLAR 
Biner lira kazanan biletlerin numara-

ları şunlardır: .. 
1772, 17021, 22482, 22467, 54490 

57758, 61830, 63570, 70938, 89341 
95~25, 96329, 96448, 96522, 101246 

114820. 117222, 125129, 159492, 159742 
160844, 168483, 169372, 169252, 171431 
175814, 181775, 183553, 185130, 186783 
189460, 190108, 190734, 191533, 191557 
198158, 198906, 204517, 204621, 210486 
213140, 215850, 224877, 228155, 2325e5 
237761, 241515, 249080, 251827, 251934 
263881, 266260, 268587, 269485, 27218! 
284137, 280684, 283915, 292542, 299719 
300435, 304697, 306192, 319440, 320360 
323047. 324241, 336229, 340344, 349517 
356402, 352493, 361283, 367221, 360906 
385940, 399295, 399552, 

DİÔER İKRAMİYELER 
Son dört rakamı 5421, 5559 ve 9830 

olan 160 bilet beşer yüz lira, 
Son üç rakamı 250, 366, 711 o1an 1201) 

biJet yüzer lira, 
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, 

Son iki rakamı 63 ve 75 olan 8000 b~
let onar lira kazanmıştır. 

Son rakamları 3, 6, 7 ve. 9 olan 160 
bin bilet ikişer lira kazall1Il1$lardır. -----w·- .. 

EKMEKLER NEDEN SiYAH 
(Baştara& 1 inci Sahifede) 

duğu 60 ton pirinç dün şehrimizdeki iki 
büyük tacire verilmiştir. Bunlar mute
rneı sı.fatile bakkallara pirinç tevzi ede
cek ve dağ•tma birliklerinin halka nüfus 
başına vereceği 250 gram1ık karnelerle 
!herkes semt bakkallanndan pirinç ala
caktır. Dağıtma birlikleri şimdiden pi
rinç karnelerini hazırlamağa başlamış
lardır. !ki üç gün sonra halka pirinç tev
ziatına baslanacaktır. 
Aydınd~ bulunan dağıtma ofisi umum 

müdür muavini B. Nurettin Özmenin 
. sabun imali mevzuu üzerinde sabun 
amilleri ile anlaşma yapmak için bir kaç 
gün daha Aydında kalacağı haber ahn
mıştır. 

Öğrendiğimize göre dağıtma ofisi 
uınum müdür muavini Ayvalık, Edre
mit ve Burhaniye kazalarındaki sabun 
amilleri ile milli müdafaa ve halk ihti
yacı için sabun imali hususunda anlaş
malar yapmıştır. 
Aydındaki funillerle de anlaştıktan 

sonra İzmirdeki sabun imalathaneleri 
sahipleri ile temasa geçecektir. Sabun 
fiyatlarının bir az düşeceği a.18.kadarlar
ca tahmin edilmektedir. 

SON ASKER( VAZlYET 
(Baştarah l inci Sahifede) 

iştirak etmiştir. 
ALMAN KAYIPLARI 
Moskova, 7 (A.A) - Cepheden bugün 

Tas Ajansına gelen bir telgrafa göre 
Kursk cephesinde meskun bir yere ya
pı1an bir hücum esnasında Rus uçakları 
pike taarruzlariyle 51 tank, asker ve 
mühimmat yüklü 80 kamyon tahrip et
mişlerdir. Bu bölgede son 2 günde yal
nız hava muharebelerinde 36 Alman 
uçağı düşürülmüştür. Başka bir kesim
de 6 Sovyet uçağı 18 uçaklık bir düşman 
teşekkülünün ortasına girmiş ve hiç ka
yıba uğramadan bunların beşini düşür
mil§tür. Diğer Alman uçakları geriye 
dönmüşlerdir. 

KURSK CF.PHES!NDE 
Londra, 7 (A.A) - Moskova radyosu

na göre Kursk cephesinin merkez kesi
minde Almanlar bir çok noktalarda iler
lemeğe çalışıyorlar. 

Şimal kesiminde muharebeler dün bü
tün şiddetiyle devam etmiştir. Onar tay
yareden mürekkep hava grupları müte
madiyen hücum etmişlerdir. Bazı köy
ler bir çok defa elden ele geçmiştir. Bu 
muharebelerin şiddeti artmaktadır. 

Moskova, 7 (A.A) - Rusların Voro
nej demiryoluna cenuptaki kuvvetleriy
le irtibat dolayısiyle muhtaç oldukları
na şüphe yoktur. 

DON NEHR!NE 
VARMADILAR MI? 
Almanların iddiaları gibi cDon~ neh-

rine vardıkları henüz muhakkak değil
dir. 

Alman taarruzu Kafkasyaya yapılacak 
iki taraflı hareketin bir kolu olarak ka
bul olunuyor. Birinci kolun Kırımdan 
sarkması muhtemeldir. 

Moskova, 7 (A.A) - Royterin hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Kursk ve Harkof cephelerinde Rus 
kıtaları, şimdi stratejik bir ehemmiyeti 
o1an Voronej şehrini iki taraftan yapı
lan taarruzlara karşı müdafaa ediyor
lar. 

Gece yarısı neşrolunan harp tebliği 
Rusların müthiş Alman taarruzlarını 
kırmak zorunda kaldıklarını bildirmiştir 
Sovyet tebliğinin de işaret ettiği üzere 
bu kesimde şiddetli bir savaş beklen
mektedir. Alman kuvvetlerini Fon 
Klayk ordusu takviye etmektedir. Gece 
yarısı tebliği vahim haberler vermiştir. 
Bununla beraber Almanlar henüz Uskot 
kıyısında bulunmaktadırlar; bu da he
deflerine henüz varmamış olduklarına 
delildir. 

F!N CEPHESİNDE 
Moskova, 7 (A.A) - Moskova radyo

su, cepheden alınan haberlere göre Fin: 
landiya körfezi mıntakasında ve Kareli 
cephesinde her gün şiddetli hava savaş
larının olduğunu bildiriyor. 

-------~------~ MIHVERr.ILERE GÖRE 
gal ederek Volga istikametincie hareke· < Başta.rah 1 inci Sa hifede) 
te geçmiş olmaları, Donun batısında k:ı- altımız, kafile içinde seyreden bir vapu
lan Timoı:enko kuvvetlerinin kurtuluş ru torpillemiştir. Maltaya karşı gündüz 
imkan1arının azalmış olduğunu göster- ve gece yapılan hareketlerde Alman ve 
mektedir. İtalyan uçakları hava meydanlarına ve 

Bir hafta gibi az bir zaman iı;inde Ti- askeri tesislere tam isabetler kaydetmiş
rnoçenko ordusunun böyle büyük buh- lerdir. 
ranlara düşmesinin sebebi ne olduğu Hava savaşlarında (16) düşman tayya.. 
şimdi merakla sorulmaktadır. Bu sualin resi dii§ürdük. 
cevabını bir buçuk ay evvel, Timoçen- İTALYAN TEBLtGt 
konun Harkofa karşı giriştiği taarruzla- Roma, 7 (A.A) - !talyan tebüği: Ela-
rı sırac;ında vermiştik. Timoçer.ko, Har- lemeynde mevzii çarpışmalarda bir kaç 
kof batısındaki Alman yığınaklarını İngiliz tankı tahrip edilmiştir. 
bozmak için buradaki Alman cephesine lngiliz uçaklarının bir akıni hava kuv-
k b .. ··k bir taarruz teşebbüsünde vetleri tarafından karşılanmıştır. Mihver 
arşı uyu uçakları düşmanın tank ve asker toplu. 

bulunmuştu; bu teşebbüs o zaman bazı luklarına hücum etmişlerdir. Dokuz !n
gelismeler de gösterm' ,ti. Fakat büaha- giliz uçağı düşürdük. Bunların yedisi 
re Alman mareşalının bir karşı taarru- bava savaşlarında, ikisi uçak savarlar 
zu ile Ruslar buralardan püskürtülmüş tarafından düşürülmüştür. 
ve ayni zamanda üç Sovyet ordusu boz- TOBRUK VE BtNGAZIDE 
guna uğratılmış ve bunların bir kısım Hava kuvvetleri Tobruk ve Bingaziye 
kuvvetleri de ya imha ve yahut esir ed1l- yaptıkları hava hücumlarında iki uçak 
miş, bu suretle Timoçenkonun kazanr.. ... kaybetmişlerdir. Tobruk ve Bingazide 
lan sıfıra indirilmiştir. Rusl&rın taar- önemli hasar yoktur. 
ruzlara mukabele edemiyerek mütema- Hava kuvvetlerimiz Mikayao hava 
diyen geriye çekilmesi ve bazı mühim meydanını tekrar bombalamışlardır. As· 
kuvvetleri Almanların kollan arasında keri tesislere bir kaç defa isabetler kay. 
bırakmaları hep bu Harkof taarruzlan dedilmistir. 

iki araba dolusu 
arpa ve yulaf 
yakalandı 
---*·---

Bir aıçı düldıônında 
tane elımelı lıal'tı 

bulundu.. 

ıs 

Anafartalar caddesinde 894 sayılı 
dükkanda aşçı Mehmet oğlu Mehmet 
Kısır ekmeğin beher adedini 25 kuruş
tan sattığı haber alınarak zabıtaca ya
kalanmışhr. 

Dükkanında yapılan araştırmada çek· 
mece içinde beş tane ağır işçilere ve 10 
tane büyüklere mahsus ekmek kartı 
bulunarak alınmıştır. 

Aşçı Mehmet, tanımadığı bir adamda:ı 
ağır işçi kartlanm altışar ve büyük ek· 
mek kartlarını da üçer liradan satın al· 
dığını ve böylelikle temin ettiği ekme!» 
leri 25 şer kuruşa sattığını itiraf etmiş· 
tır. 

FAZLA EKMEK KARTI 
ALMAK İÇİN 
İsmetpaşa bulvarında Yeni Sinemad·~ 

Ali oğlu Ali Özcal, kendisine ait olrnı
yan bir nüfus cüzdanına kendi fotoğra· 
!mı yapıştırarak ekmek kartı almağa 
kalkıştığı iddiasiyle yakalanmıştır. 
İKİ ARABA YULAF VE ARPA 
İkiçeşmeük caddesinde Halil oğlu Os 

nıan Tuzan ve Hasan oğlu Yaşar Şenel 
iki araba içinde 14 çuval yulaf ve biı 
çuval arpayı evlerine götürürken tutul
muşlar ve Milli Korunma mahkemesin-:? 
verilmişlerdir. 

--- o- --
MAAŞLARI ARrAN 
DOKrORLAR .. 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekal~tı 

teşkilat kanununa ek kanun mucibince 
İzmir merkez hükümet tabiplerinden 
doktor Muhlis Özden ile Bergama hü
kümet tabibi Kenan Ülgenin maaşları 
altmışar liraya, İzmir merkez hükümet 
tabiplerinden doktor Adil Özyemişçi ve 
doktor Ziya Emre ile Bayındır hükümet 
tabibi doktor Yasin Toflusarun maaşları 
ellişer liraya çıkarılmıştır. 

--- o- --
Olıulların ihtiyacı.. 

Maarif müdürlüğü, vilaye~i bütün 
ilk okulların tamir işleri ile ders levazı
mı, noksan soba ve boru ihtiyaçlarım, 
yakacak maddesini temin için şimdiden 
teşebbüslere girişmiştir. Bunlar bütçe
de mevcut tahsisat nisbetinde satın alı
nacaktır. 

--- o---
Kızılçullu enstitüsünün 
mezunları.. 
Kızılçullu köy enstitüsünden eyliil 

devresinde 72 talebe köy muallimi ola
rak çıkacak ve muhtelif köylerde mual· 
lımlik vazifesine başlıyaca.klardır. 

Bunlardan İzmir vilayeti köylerine 13 
öğretmen tayin edilecektir. 

Gelecek sene enstitü 105 mezun ve
recektir. 

--- o- ---
500 kişi ekmek kartları· 

nı kaybetmişler_ 
Ekmek kartlarını kaybettiklerinden 

bahisle yeni kart almak için iaşe mü· 
dür]üğüne müracaat edenfarin sayısı 
beş yüzü bulm~tur. Bunlardan bir kıs
mının iddiasının doğru olmadığı zanne
dilmektedir. 

Bu itibarla tahkikata devam edilmek-
tedir. • 

Müessif bir irtihal 
Gazetemiz muharrirlerinden Adnan 

Bilgetin babası Ömer Mehmet Bil
get irtihal eylemiş, cenaze namazı 
dün öğle vakti Karantina camiinde 
kılındıktan sonra Asri kabristana 
defnedilmiştir. 

yüzündendir. Gerçi Timoc;enko Alınan Bir ç~k hava savaşlarında Alınan ve 
büyük taarruzunu b 11 suretle bir müd- İtalyan av uçakları 14 İngiliz uçağı dü
det geriye bırakmıştır; bu bir hakikat- şürmüş1erdir. Bomba uçaklarımızdan 
tir. Fakat bu kazancın pek mühim ol- biri iki !ngiliz uçağı tahrip etmiştir. Gün
madığı şimdi görülüyor. Bununla bera- düz yapılan hareketlerden üç uçağımız : Merhum faziletli ve kendısini taru-
ber ce:ıup cephesindeki elverişsiz Rus üslerine dönmemişlerdir. yanlara sevdirmiş bir zattı. 
durumtıntın telafi!':ı· tamamen imkanstz ELALEMEYN öNLER!NDE M h ğfi' k d - J ı Dö er uma ma ret ve ar a aşımız 

Maden kömürü tevziatı 
./ 

Vilayete gönderilen ta., 
linıatnamedeki esaslar 

Halk, küçük esnaf, kaloriler sahipleri ve yazıha· 
neler ihtiyaçlarını nası 1 temin edeceklerdir? 

--~-------~------~ 
Etibankın yapacağı kömür satış ve 

tevziine ait talimatname resmt gazete ile 
neşrolmuş ve şehrimizdeki alakadarlara 
da dün tebliğ olunmuştur. 

Bu talimatnamedeki sarahate göre ev
velce yıllık veya aylık kömür ihtiyaç
larını iktisat müdürlüğüne tesbit ve tev
sik ettirmeleri lazım geldiği sanılan süt
çü, lekeci, aşçı, demirci ve buna müma
sil küçük esnafın ihtiyaçları iktisat mü
dürlüğünce değil, mensup olduk.lan bir
likler tarafından tesbit ve tasdik oluna
caktır. Henüz birlikleri teşkil etmem.iş 
olan esnaf ta ihtiyaçlarını belediyeye tas
dik ettirmek mecburiyetindedirler. 
Yalnız teşviki sanayi kanunundan is

tifade eden sanayi müesseselerinin ihti
yaçları iktisat müdürlüğünce tasdik olu
nacaktır. Bu tasdikler yapılmadan ay 
sonunda dağıtılmağa başlanılacak olan 
kömürlerden almak mümkün olmıya· 
caktır. 

Bu ay sonuna doğru şehrimize getiril
mesi beklenen mühim mi.k.darda m~den 
ve sömi kok kömürü halka ve müessse
lere tevzi olmağa başlanacaktır. Bunun 
için satış ve tevzü müessesesi gereken 
bütün tedbirleri hazırlamaktadır. 

Maarifte 

SATILACAK 
KöMüR MtKDARI 
Yine talimatnameye göre satış ve tev

zi müesseseleri bir tondan aşağı kömür 
satışı ile alakadar olmıyacaklardır. Ba
yiler de yü:z: kilodan aşağı kömür satamı
yacaklardır. 

KALORtFER VE OTEL 
tHTtYAÇLARI 
Otel, yazıhane ve kalorifer sahipleri 

yakacakları kömür için dolduracakları 
ihtiyaç beyannamelerini hiç bir yere tas
dik ettinniyectkler, yalnız tapu veya ki
ra mukavelenamelerini kömür alırken 
satış ve tevzi müessesesine ibraz ede
ceklerdir. 

Kaloriferler için verilecek kömürler 
üçten aşağı olmamak şarliyle müsavi 
taksitlere bağlanacaktır. 

RESMl DA1RELERDE TASARRUF 
Bütün resm.1 müesseseler - hastahane

ler hariç - geçen sene yaktık.lan kömür
den yüzde on tasarruf edeceklerdir. 

HALKIN tHT!YACI 
Teshin sobaları için halkın alacağı kö

mürler hakkında doldurulacak ihtiyaç 
beyannameleri halk dağıtma birlikleri 
tarafından tasdik edilecektir. 

çalışmalar 

Yeniden bir çok okul 
binaları yapılacak ... 

Yapı u.sta ve bölge sanat oJıulları binalarının Şe· 
hitler. Hilaı arasında yapılması lıararıaştırıldı 

KarııyaJıada Lise açılması muhtemel 
-· ......._..... _ -

Maarif müdürü B. Mustafa Reşit Ta- lar üzerinde inşaat yapılmasını muvafık 
rakçıoğlu Dikilide zelzeleden harap olan görmüş ise de bu arsaların şehir planm
ilk okul binasının yeniden inşa edilen dalti mevkilerinin tesbit edilerek planın 
kısmını tetkik ederek şehrimize dönmüş- gönderilmesini istemiştir .. İstenilen plAn 
tür. Dikili kazası yeni bir ilk okul binası belediyeden alınarak vekMete gönderile
kazanınıştır. Fakat okula iki dershane cektir. 
daha ilavesi muvafık görülmüştür. KARŞIYAKADA LtSE 

MENlElME.NDE ORTA OKUL Karşıyakada eski Damdosyon okulu 
Menemenlilerin kendi topladıkları pa- binasının istimlaki için maarif müdürlü

ra ile inşa ettir.meğe başladıklan orta ğü teş®büslere girişmiş ve vi1~yetin mu. 
okul binasının duvarları yükselmiştir. vafakatini almıştır. Şimdiye kadar orta 
Menemenliler binanın bu yıl tamamlan- okul şubesi halinde kullanılan bu bina 
ması için gayret göstermektedirler. ve bahçesi için senede 2500 lira kira be-

y API USTA VE deli ödenmekte idi. İstimlak muamelesi 
SANAT OKULU bittikten sonra burada Karşıyakanın ih-
Maarif vekaletinin lzmirde inşa etti- tiyacını karşılamak üzere bir erkek lisesi 

receği yapı usta ve bölge sanat okulları açılması kuvvetle muhtemeldir. 
için Şehitler ve Hilfil mevkileri arasında ElSKl BİR MEKTEP BtN~ _ . 
ayrılan arsalar yerine Kültürpark civa- Osman zadede bulunan eski sagır, dil-
rında münasip arsa ayrılması vekaletçe siz ve körler mektebi binası da satıla
şehrimizdeki alakadarlardan istenmiştir. caktır. 
Bir çok sebeplerden yeni ok:ullarm Kül- öDEM1ŞTE 
türpark civarında ~ası muvafık görül- ödemişte maarif yardım cemiy.eti ta-
memiş ve zaten orada iki büyük binaya rafından köy çocuklarının ödemış o~ 
yetecek arsa bulunmadığı da vekalete okulunda tahsillerine devamların~ terrun 
bildirilmiştir. Vekalet son cevabında Şe- için 50 kişilik bir pansiyon açıldıgı maa
hitler ve RilM mevkileri arasında arsa- rif müdürlüğüne bildi.rilmiştir. 

Afyonları yine Ziraat Bankası alacak 

Afyon fiyatları bu yıl 
yeniden arttırıldı 

Müstahsilin ıs eylüle kadar afyonlarını Ziraat 
Bankası şube veya ajanlarına satması lazım. .. de<!ildir. Bern, 7 (A.A) - urna .. jönev ga~ Ad B.l 

1 1 · d ld - h b ı ·· nan ı get i e ai esine bc:.ş sağlığı Almanlar merkezde Moskovanın batı- zetesinin Berlin en a ıgı a er ere go- Jı dileriz. -----------

Kıskaç! 
----*---

AR m an orduları muaz· 
zam bir çevirme yapı· 
yor .. Zafer nanızeııerl 
rıısa lıada,. IJelli olacalı! 

• (Baştarah 1 inci Sahifede) 

tehlikeden lıeniiz kurtulmaımşkcn şark 
cephesinde Kızılordu muazzam bir teh
dit karşısındadır ve ağır yenilgilere uğ
ramıştır. Fakat netice itibariyle bu ye
nilgil~r geçen senekilerden daha vahim 
değildir. 1941 de Alman ordul3:" Rus 
ordularını kaç yerde çenberlcmısler ve 
imha etmişlerdir! Bunların son Mosk<>
'a hamlesini teşkil eden Viyazma ve 
Briyansk c;evirmeleri birer strateji ~a
heseri olmu~. milyona yakın Rus kuv· 
vetinin imh~siyle neticelenmişti. BU113 
rağmen ne Moskova düştü, ne Sovyet 
mukavemeti kırıldı. Tersine olarak ka
ra loşta Almanlar korkunç bir tehlike 
ile kanıılaştılar. Eğer emsalsiz ~ir ta: 
haınmül kudreti göstermeselerdı, belki 
Napolyonım akibetine uğnyacaklardı. 

Bugünkü Rusya savaşlan da böyle bi.r 
akibet korkusiyle Kızılorduyu biran ev
vel, kış basmadan imha etmek için ol
masa bile, ni~beten tehlikesiz bir duru
ma atmak içindir. Almanların buna mu
vaffak olmak üzere bulunduklannı id
dia etmek te Mısır tehlikesinin bertaraf 
olduğunu iddia etmek kadar acele olur. 

Bekliyelim : Bu kış gehııeden evvel 
ikinci dünya sa,·aşımn zafer namzetleri 
belli olmağa başlıyacaktır! 

Y. A. --o---
Anlıarada Kız 
Enstitüsü sergisL 
Ankara, 7 {Yeni Asır) - Yarın (Bu

gün) saat 18 de Ankara İsmetpaşa Kız 
enstitüsünün senelik sergisi Maarif ve
kili B. Hasan Ali Yücel tarafından açı
lacaktır. 

-~-,,,,_..,.~lllf'llMll~--

A DANADA 
PamuJı mahsulü iyi
Ankara, 7 (Yeni Asır) - Gelen ma· 

himattan bu sene Adana havalisinde pa
muk rekoltesinin geçen senekine nisbe· 
ten çok daha iyi olacağı anlaşılmaktadır. 

---- o- --
Tütün tiplerinin tesbiti 
ve İzmir mümessilleri 
10 temmuzda İstanbul mıntaka ticaret 

müdürlüğünde Türkiye tütün bölgele
rinden gidecek mümessillerin .iştirakiyle 
yapılacak ve tütün tipleri hakkında ka
rarlar alınacak olan toplantı için dün 
Ticaret odasında intihap yapılmış İmıir 
tütüncülerini İstanbulda BB. Hüseyin 
Kavalalı ve Yusuf Karagözoğlunun tem
sil etmeleri kararlaştırılmıştır. 

Mümessiller bu sabah İstanbula hare
ket edecel<lerdir. 

Trende ve Alıllisarda 
bir elımelı ffi.. 
İmzası bizde saklı bir kariimiz, İstan

buldan Akhisara dönerken trende ek
mek kartının bir günlük fişinin yarııunı 
kullandığını, fakat diğer yarı....cmı Akhi
sarda geçirmeğe muvaffak olamadığını 
bildirmekte, ekmek kartları Türlciyenin 
her yerinde ve icabında bir günlük fişi 
iki defada kullanılacağını ilave ederek 
bu noktaya nazarı dikkati ceibetınemizi 
istemektedir. ---o----

Müessif llir irtihal 
Ödemiş (Hususi) - Milli mücadele

den evvel Ödemişte şakilerin tenkilinde 
çalışını.-:, Milli Mücadelenin başından 
sonuna kadar o zaman henüz çocuk de
nilecek yaşta olan oğullariyle beraber 
vatan işlerine tam feragatle nefsini has
ret.nıiş, bilhassa irtica ve isyan hareket
lerinin bastırılmasında hizmetleri gö
rülmüş bulunan İsmail Efe kalp hasta
lığından vefat etmiştir. 

Temiz, mert, gani yürekli olan ve 
muhtaçları himayeden zevk alan efeni'3 
ölümü tee~ür uyandırmıştır. 

JAPONLAR YENi DENiZ 
KAYIPLARI VERDiLER 

(8aşt8l'afı ı inci Sahirede) 
adalarının işgali hareketleri sırasında ja
ponların 2 torpito muhribi ile bir kruva
zör ve bir nakliye gemileri batınl
mış, bir tayyare gemisi ile 9 taşıt gemisi 

sınd;ı Riefde ve İlmen gölünün ccn•1· re askeri makamlar Mısırdaki muharebe Ankara, 7 (A.A) - Bize v~rilen ma- Mahsullerini bizzat Ziraat bankası 
bunda hirbir:yle ilgili iki taarruz teşeb- vaziyetinin elverişli olarak devam ettiği- - ------ ------------- - lfımata göre, 1942 senesi afyon mahsulii şube ve ajanslarına göndermiyenler köy-~ ... ~- --::-. - ,., ::::~, -:. ---- -:...-
büsünde bulunmaktadırlar. Bun1arm ni bildiriyorlar. Vaziyl!te itimatsızlıkla ZABITADA geçen senelerde olduğu gibi hr..şhaş eki.- ıu veya birleşik gruplar namına tayiu ~Ankara Radyosu ~ 

hasara uğratımıştır. 

h:-defi büyük bir çıkıntı teşkil eden bakmak için bir sebep görülmüyor. Ela- mine müsaade edilen sahalarda Ziraat edecekleri bir mutemet vasıtasiyle nf-
s t l·ıcrı·n·ın koparıhm""ı olabı·- l meynde merkezde bir gedik açan Mih- bank b · nl -k. nl 1 t 1irn d bilir. l B takdır· de -

ovye mevz => ver kuvvetleri şimdi ikinci bir müstah- B . Ö 1'i ası şu e ve aJa arına ..... .ro arını yon arını es e e er. •1 BUGUNKU NESRi YAT leceği gibi Ka1cnin ve Mosko\~anın <,?i- kem mevki ile karşılaşmJşlardır. JR K M vR nıilstabsHden satın alınacaktır. Bu mü- teslim ve tesellümde ve para tediyele- _ 
nıalinden kuşatılması da olab'.lir. Berlinde söylenildiğine göre Ohinlek SArJŞJNDA HİLE bayaalara 15 eylül 1942 tarihinde son r.nde mutemet mal sahibi addedilecek- ~~-:... - - - _ -:_ -:... __ -:.. -:.. ~ 

Sovyetler ürelin şimalindeki taarrU7.- tarafından şiddetli hava hücumları ya- Alsancakta çelikel sokağında Hasan verilecektir. Bu tarihe kadaı· Zira-ıi tir. 7.30 Program ve memleket ~aat ayarı, 
lr.rını tekrarlamışlar, fakat Almanlar:ı pılmasına ve bütün ihtiyatların cepheye kızı 32 yaşında Feride Erakiye, zabıtaya bankası şube ve ajanslarına afyonlarını Afyon fiyatları bu sene de yeniden 7.32 Vücudumuzu işletelim 1.40 Ajans 
göre bu taarruzlar hep püsküt"tülmUştür. sürülmesine rağmen Mihver açılan ge- müracaat ederek kömürcü Mustafa Bal- satmıyanların, satış devresinin hitamın- arttırılmıştır. Bu fiyatlar, sınıfına ve haberleri 7.55 Milzik : Radyo salon or-

Cephenin diğer bazı yerlerinde henüz diği genişletmektedir. dırcı ile Ali kızı Küaye ve Reşat Ka- dan sonra yapacakları müracaatlar ve morfin derecesine göre, 110, 130 ve 160 kestrası 8.20 - 8.35 Evin saati.. 12.3') 
hiç bir har~ket baş göstermemiştir. Fa- tNGtLtZ MUKA VEMETt rahan taraflarından kendisine hile ile gösterecekleri mazeretler katiyen kabul liradır. Satışa arzedilen afyonıardan ka- Program ve memleket saat ayan, 12.33 
kat bu kısımlarda da bazı hareketlerin Bal'de çıkan Nasyonal Çaytung ga~ ve pazarlıksız yirmi liraya odun kömü- edilmiyecektiı-. Satışa arzedilen mallar- bule şayan görülenler sınıflara ayrıla- Müzik : Şarkılar 12.45 Ajans haberleri.. 
lıaşlmnası ihtimal içindedir. ua:z:etesı· Alman gazetelerinin Mısırdaki ıld dan asgari bir kiloya kad.,, .. olan afyon- rak tanılacak sınıfa kiloda 1210, 15fl0 13.00 - 13.30 Müzik : Q~-kı ve türküler .., rü sat ığını ve dolandırıldığını şikayet ""' ycı 

MISIRDA DURUM !ngiliz mukavemetinin arttığını yazdık- etmiş, tahkikata başlanmıştır. lar satın alınacaktır. veya 2080 kuruş avans verilecektir. 18.00 Program ve memleket saat ayan, 
Mısırdaki harekata gelince ; Londra larını bildiriyor. Folkişe Beobahter ga- 18.03 Müzik : Radyo dans (\rkestra.s.ı. 

-. e Kahireden gelen haberlere göre ar- zetesi c:ştukaların tahrip ettiği sanılan Komutan değil, 18.45 Müzik : İnce saz faslı 19.30 Memle-
tık teşebbüsün OhinlekP. g~ olduğu !ngiliz tanklarının hayret verici bir mu- Oğlu yaralı.. ç E ş M E ket saat ayarı ve ajans haberleri 19.4!i 
anlaşılıyor; mihver resm1 tebliğleri de kavemetinden> bahetmektedir. Serbest ıo Dakika.. 19.55 Müzik : Saz 
bunu kapalı bir şekilde itiraf ediyorlar. İngilizlerin harp sa.hasına yeni av ve Kemalpaşa kazasında yukarı mahalle- eserleri 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü~ 
Bütün taarruzlar hep İngilizler tarafın- savaş uçaklan getirdikleri anlaşılmıştır. de Fahri oğlu yedi yaşında Cengiz Işı- r L z:k: Bir halk türküsü öğreniyoruz. Hal-
dan yapılıyor, Romel taarruzları karşı- JAPON - ALMAN !RTIBATI? kın bir çaklıdile kharkakınkoldkomdutanküı bay RASiM r ALAS OT. tanın türküsü .. 21.00 Ziraat takvimi 21. ]amakıa meşguldur ... in~:1 :-1erm· taarruz- Alman gazeteleri, harbin muhtemel in- Aliyi yara a ığı a a ün ·· gaze-

1 &UUJ be lı 1 k b V E 10 Müzik : Hicaz makamında~ şarkı aı. ları bir h~ta on gün bu şekilde devam kic:afından da bahsederek japon ve Al- temizde çıkan ha rde bir yan ş ı u-
~ ı d 1 lm 21.30 Kon~a (Sağlık saati) 21.45 Mil-ettig-i takdirde mevzi itibariyle gayri man askerleri arasında bir irtibattan ilk un uğu an aşı ıştır. p L A J ( .,,, 30 

dı V zik : Riyaseticümhur bandosu... "'""· müsait durumda olan Almanlann Mersa defa olarak bahsediyor ve bu kuvvetle- Karakol komutanının a Osman u-
d d al d Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve Malrı:ha rekilmeleri ve orada kendile- rin tskenderiye, Aden ve Seylan üzerin- rur olduğu gibi ken isi e yar ı e- 5 TEMMUZ PAZAR GUNU. AÇILIYOR 

" 1 Ali borsalar 22.45 - 22.50 Y armki program ti~ y~bir~kidüz=v~~~ih~~~~tm"~~kura~hl~naişaret~~~alm~ Ro~=~~o~ğ~u---Lı-----~~====~~==~~~~2~~~~-----~~-·~------------------ır.:ıli vardır '· ~.... .dir-. __________ _ .__ __ _ 



8 remmuz CaPıamlHı ı942 YENJ A.llR 
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BiRKAÇ AYDA .. 
INGILIZCE 

lZMlR BELEDlYEStNDEN: r:r~~JJJ"".#9~ 
ı - Altınordu mahallesi 972 nci so- Hasmı Pul rnlqa11ıPI 

kakta yeniden kanalizasyon yaptırılması, CELAL PULMAN 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart- ll .. .. . 
namesi vcçhile açık eksiltmeye konul- ı Buyük Kardıçalı han No. 58 
m~tur. Keşif bedeli 907 lira 27 kuruş TELEFON : 3184 
muvakkat teminatı 68 lira 05 kuruştur. Damg~ ~nunu muamelatiyle işti· 

OGRE'J'Elf DERSLER Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban- gal ve ıstışare kabul eder. 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta-

liil-------- •• ·-· ·-·-·-·-·-.. :- rihi olan 10/7/942 Cuma günü saat 16 da 
YErMİŞ IJO RDVNCV DERS.. encümene müracaatları. 

24. 29. 3, 8 3585 (1597) 
Give the plurals of the following wor os: * 
Aşağıdaki kelimelerin cemüerinl veri niz : 1 - CelAI Bayar caddesinin Alsancak 

~pple Baby Cherry Door Egg Foot Half meydanına kad:ır olan kısmında kanali-

DOKTOR 
Saltlhettin TEKAMD 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
M'ÜTELASSISI 

Elma Bebek Kiraz Kapı Yumurta Ayak Yarın1 zasyon yaptırılması, fen işleri müdür-
Jeily King Life Name Potato Rose Tooth lüğündeki kC§if ve şartnamesi veçhiJe 
Pelte Kral Hayat Ad Patates GUI Diş açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
Voice Zebra Asb Child Coat Deer Fish bedeli 1788 lira 80 kuruş muvakkat te-
Ses Zebra Kül Çocuk Örtü Geyik Balık minatı 134 lira 16 kuruştur. Taliplerin 
Girl Ice Key Knife Man Orange Queen teminatı öğleden evvel iş bankasına ya-

1 

Hastalarını her g\in öiHeyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon H5 3 

( .• ~:.:.3459 -·- ••• ı-•• ••••• t-O 
Kız Dondurma Anahtar Bıçak Adam Portakal Kraliçe tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
Sheep Umbrella Wathc 13/ 7 / l!J42 Pazartesi günü saat 16 da en-
Koyun Şemsiye Saat cümene müracaatlan. 
ANSWERS TO THE LAST EXERCI SE: 2 - Tepecik Yiğitler mahallesinde 

THE PLURAL FORMS AUE 1143 ncü sokakta 300 metre boyda mev-
Apples, ashes, habies, children, cherries, coats, doors, deer, eggs, fishes (or fish) cut döşemenin adi kaldırım olarak ta-

f 11 k ki kn 1• miri, fen işleri müdürlüğündeki keşif ve eet, girls, halves, iccs, je ies, eys, ngs, ives. ıves, men, naxnes, orangc~. rt . hil k k 1 eh b şa namesı veç e açı e si tmeye ko-
potates, queens, roses, sheep, teeth, um brellos, voices, wat es, ze ras. nulmuştur. Keşif bedeli 2161 lira 34 ku-

R E V 1 S 1 O S ruş muvakkat teminatı 162 lira 10 ku-

s~~öo:::=;öo:aı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıooc 

iSMAİL VASIF ANAL 
KULAK, BOliAZ, BURUN HAS· 

TALIKLARI MÜTEHASSISI 
Her gün öğleden evvel 10 - 12 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hasta· 
lannı kabul eder .. 

THE VERB TO BE 
Singular (Müfret) 
I am 
You are 
He is 
She is 

Ben'im 
Sensin 

OLMAK FİİLİ ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev-
Plural (Cemi) vel iş bankasına yatırarak makbuzlariy-
We are Biz - iz le ihale tarihi olan 13/7/1942 Pazartesi 
You arc Sizsiniz gunü saat 16 da encümene müracaat

ları. 
Onlardıriar 

İkinci Beyler Sokak No. 79. l\lua
yenehane Tel 2727 .. Ev Tel. 2701 

,ı:ıı:ıı:ıcccı:ıcı:ıı:ıı:ıccı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ı~ 

Böbrek, l\feı.ane, Prostat, idrar yo· 

It ic: 

O-dur (Müzekker 
O-dur (Müennes 
O-dur (Camit 

They are 

EXAMPLES MİSALLER 
I am english !3en İngilizim 
I am an Englishman Ben bir İngilizim 
You are Turkish Siz Türksünüz .. 
You "are a Turk Siz bir TUrk.sünüz .. 

3 - Kılı~eis mahallesi 281 sayılı s0-
kakta 304 ile 319 sayılı sokaklar arasın
da 65 metre boyda yeniden kanalizasyon 
yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 549 li
ra muvakkat teminatı 41 lira 18 kuruş
tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuz.lariyle ihale 
tarihi olan 13/7 /1942 Pazartesi günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

lu ve tcnasiil hastahklan nıüt.ehassısı 

1 
UROLOC-OPERATÖR 

DOKTOR 

Ha!!!ı~!r ~! ~~!~onra 
S ikinci Beyler, Numon zade sokak 

He is a man He is tali 
O bir adamdır O uzundur 
She is a woman She is beautiful 

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

aı:ıı:ıı:ıc=:ı:ıcı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıcı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıccc 

O bir kadındır O güzeldir .. 
It is a table It is brown 
O bir masadır.. O kahve rengidir 
We are Turks and you are Engliııhmen 

Biz Türküz ve siz İngilizsiniz 
They are men 

4 - Karşıyakada belediyeye ait Kü
çuk yamanlar gazinosu, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
15/7 /1942 tarihinden 30/4/1944 tarihine 
kadar kiraya verilecektir. Muhammen 
bedeli 985 lira 56 kuruş muvakkat temi
natı 74 liradır. Taliplerin teminatı öğle
den evvel iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ve gazino işletmekte ehliyet-

1 
DOKTOR 

RAİF AKDENİZ 
.~ Doium ve Kadın Bastalıklan 
~ mütebassasL. 

They are tall 
They are tables 
Onlar masadırlar. 

Borsa 
'ÜZÜM 

136 A. Albayrak 
111 A. Mayda 
247 YekO.n 

206393 Eski yekOn 

206640 Uınumt yekO.n 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

T 
8 
9 

10 
11 

İNCta 

35 
40 

30 

38 
43 

40 
41 
42 
44 
48 

30 

Onlar adamdırlar .. 
Onlar uzundurlar .. 
They are Brown 
Onlar kahve rengidir 

!ZM.tR ASLtYE 2 NCt HUKUK HA- le~ olduğuna da.ir İzmir belediye riya-

l 
KlevMLtCtNDEN: setinden alacakları vesika ile ihale tarihi 

olan 13/7 /1942 Pazartesi günü saat 16 
İzmir Topaltı 574 ncü sokak 178 sayılı da encümene müracaatları. 
de Hasip kızı Fatma Rabia Köklü ta- 28 3 8 (1641) 

af d ı -'.11! • • t 12 3699 
r ın an zmir Kestelli C. Beyşehir ote- * 
linde Hilseyin oğlu Osman Celalettin ı _ 1381 sayılı sokakta kanalizasyon 
Köklü aleyhine ikame olunan boşanma y~ptır:lması, fen işleri müdürlüğünde
davasından dolayı müddeialeyh Osman kı keşıf ve şartnamesi veçhile açık ek
Ccllleltine gönderilen arzuha1 suretiyle siltmc~e konulmuştur. Keşif bedeli 
davetiye varakası ikametgahının meç- 2251 !ıra 97 kuruş muvakkat teminatı 
huliyetine mebni bila tebliğ iade edilmı.ş' 168 l' 90 ku t Tali 1 ıra ruş ur. p erin teminatı 
ve zabıtaca yaptırılan tahkikatla da öğleden evvel tş Bankasına yatırarak 
müddeialeyhin ikametglhı 111eçhul kal- makbuzlariyle ihale tarihi olan 15/7 /942 
mış olduğundan keyfiyetin ilAnen tebli- çarşamba günü saat 16 da encümene mü
ğine muhakemece karar verilmiş ve ar- racaatları. 
zuhal suretiyle davetiye varakası usu- 2 _ 942 yılı için belediye memur ve 
len mahkeme divanhanesine talik edil- müstahdemleriyle fukaraya verilecek 
miş olduğundan müddeialeyhin muha- reçeteler üzerinden ( Alsancak mınta
kemenin muallak bulunduğu 1417 /942 kasında zuhur ed~ek hastalara ) ilAç sa
tarihine rastlayan Salı günü 9 30 da tın alınması işi, yazı işleri müdürlüğün
mahkemede bizzat hazır bulunma~ız ve- deki şartnamesi veçhüe bir ay müddet
ya bir vekil göndermeniz aksi takdirde le pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen 
hakkında muameleyi gıyabi icra kılına- bedeli 500 lira muvakkat teminatı 37 li
cağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ra 50 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ-

11 O Osman Altay 

184041 :Eski yekQıı 

184151 Umumi yekOn 

75 ton susam 52 
illn olunur. 3928 (1048) leden evvel 1ş Bankasına yatırarak mak-

52 25 buz.lariyle 15/7 /1942 dahil tarihinden 

rm!~~~!!~~iiii~~--iiii S A D I K 29/ 7/1942 tarihine kadar haftanın pa-ooxroR KEM A • r zartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 
....,. : 16 da encümene müracaatları. 

OSMAN BOZKllRI' Gu••rtunca 3 - Belediye temizlik işleri hayvanla-
İzmir Memleket Hastanesi nna senelik 100,000 kilo saman satın 

Asabiye Mütebıwısı ,• GAZlLER CADDESi No. 212 alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
H şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa-
astalannı her gün öğleden sonra • Odun ve ko··mu··r zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 

İkinci Beyler sokağındaki muayene- 6000 lira muvakkat teminatı 450 liradır. 
hanesinde kabul eder.. (1377) deposu Taliplerin teminatı öğleden evvel lş ban

kasına yatırarak rnakbuzlariyle 15/7 I 

DOKTOR 
BAHAÖZKAM 

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

Telefon : 2283 (1357)_ 

TELEFON . 3732 1942 dahil tarihinden 29/7/1942 tarihi-
Müessesemi.zin yapmış olduğu fenni ne kadar haftanın pazartesi, çarşamba 

teşkilat sayesinde kışlık ve çamaşır- ve cuma günleri saat 16 da encümene 

~ 
lık odun ve kömürleri çok kolaylık· müracaatları. 
la temin olunur. 4 - Kültür mahallesinde 1390 sayılı 

1 
Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve sokağa yeniden kesme kordon yapılrna-

çam odunlariyle madeni kömürler.. sı, yazı işleri müdürlüğündeki keşif ve 
. ı _ 6 (1650) şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa-

zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 156 

·-
Havınd1r ,-ıldızyai 

Fabrikalarından 

lira 20 kuruş muvakkat teminatı 11 lira 
72 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel İş Bankasına yatırarak makbuzla
riyle 15/7 / 1942 dahil tarihinden 29/ 7 / 
1942 tarihine kadar haftanın pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri saat 16 da 
encümene müracaatları. 

Mevcut PAMUK YAGI tokurnuzdan azami mikdarda müşteri
lerimizi istifade ettirmek gayesiyle fabrikamız bir tenekeden beş teneke-

ye kadar pamuk yağı FalJplJıa toptan satq fi~atına 
her müracaat eden müşteriye verebileceği ilin olunur. Taleplere sırayle 
cevap verilecektir.. Fabrika müd üriyctinc müracaat edilmesi rica olu-

5 - 942 yılı için belediye memur ve 
müstahdemleriyle fukaraya verilecek 
reçeteler üzerinden ( Güzelyalı mınta
kasında zuhur edecek hastalara ) ı1aç 
satm alınması işi, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile bir ay müd
detle pazarlığa bırakılmıştır. Muham
men bedeli 500 lira muvakkat teminatı 
37 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel lş 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. 

nur.. 1 - 3 (1754) 

::::---::---------------------------- ~ ~ 
Da~tma birliklerinden ekmek kartları hesapla· 

rınm abnacaeına Dair .. 
i LAN 

lzmir VaHHitnden • 
7/7/1942 Salı günü • 

8/7/ 1942 Çarşamba günü 

9/7 /1942 Perşembe günü) 
10/7/1942 Cuma günü) 
1117I1942 Cumartesi günü 

1317I1942 Pazartesi günü) 
l 4/7I1942 Salı günü) 
151 7I1942 Çarpmba günü 

1617/1942 Pe ... emb .... -., e gunu 

17/7/ 1942 Cuma günü 

Al.sancak mıntakası 
Halit Dağıtma Birlikleri 
T epedk mıntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Tilkilik mıntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Eşrefpaıa mıntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
1kiçeşmelik mıntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Dolaplı lrnyu mıntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Güzelyalı mıntakası 
Halk Dağıtma Birlikleri 
Karııyaka mıntakası 

H lk Halk Dağıtma Birlikleri 
a dağıtma birliklerinin, yukarda yazılı günlerde sarfettikleri kartlara 

hultabU aldıkları dip koçanlar, ağır itc;i belgeleri, kullanılmayan kartlar ve bu 

1 us~sta tanzim ettikleri zabıt varakaları ve azalarının isimlerini gösterir d ef ter-
er ıle birlikte iaıe mu··d·· 1 .. w.. •• 

ur ugune muracaatlan ilan olunur. 3940 ( 1750) 

1 4 8 13 3746 (1677) 

* 1 - Behçet Uz çocuk hastahanesi-
nin elektrik, sinyal, zil, dahill tele
fon ve kuvvei muharrike anten ve . . . 
sı~~~ ~ .. saika. tesisatı, yaz.ı işleri mü
durlugundekı keşif ve şartname
mesi veçhile bir ay müddetle pa
~rlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 12090 
lıra 81 kuruş muvakkat teminatı 906 lira 
81 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bnkasına yatırarak makbuzla
riyle 2217 /942 dahil tarihinden 7 /8/942 
tarihine kadar haftanın Pazartesi Çar
şamba ve Cwna günleri saat 16 da encü
mene müracaatları. 

2 - Belediye otobüs ve tramvay ida
resine 6 ton motör yağı satın alınması 
yazı işleri müdürlüğündek.i §artnamesi 
veçhile bir ay müddetle pazarlığa bıra
kılmıştır. Muhammen bedeli 4500 lira 
muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban-

Hastalarım her gün Birinci Beyler 
sokak No. 42 de muayehanesinde 
kabul eder. Telefon (2310) 

Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
1 -13 (1166) 

-:ccı:ıcı:ıı:ıccı:ıı:ı~'=rr~ 

DİŞ TABİBİ 
NESİP DOLUNAY 
Paris fakültesinden mezun .• 

Muayenehanesi : ikinci Beyler ~
kak No. 79 Telefon : 2727 

1 - 13 (1421) 

DOKTOR 

Kemal Salih Aysay 
Sari hastalıklar miltebassm 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hastalarını Tilkilikte Batu· 

niye camii karşısında Namazgah 
caddesi No. Z de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: 4%23 
Evi: 3536 

tZMlR StC1Lt TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

(Dramalı Mehmet Ali Özmergen) ti
caret unvaniyle lzmirde Odun pazarında 
4 numaralı mağazada 1928 senesinden 
beri manifatura ve yerli dokumalar üze
rine alım ve satım işleri ile iştigal eden 
Dramalı Mehmet Ali özınergen iş bu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 4529 numarasında ka
yıt ve tescil edildiği ilan 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
ları. 

3 - Mezbaha idaresine 10200 litre 
benzin satın alınması yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi veçhile bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu
hammen bedeli 3218 lira 10 kuruş mu
vakka t teminatı 241 lira 36 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 milracaat
ları . 

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

5 - Tilkilik Faik Ener parkından 
müfrez 2000 metre murabbaı yer ile için
deki kahvenin 1 sene müddetle kiraya 
verilmesi işi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhileo bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
icarı 400 lira muvakkat teminat ı30 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle 
22/7/ 942 den 7/8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
glinlcrl 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 ar
salarının satışı yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 427 li
ra 50 kuruş muvakkat teminatı 32 lira 
10 kuruştur taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatnarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 22/ 7 /942 Çarşam
ba günü saat 16 da encümene müracaat-
ları. 8, 12, 16, 20 3926 (1752) 

SABıFEJ 

Hisseli Tahvilatların Italyan 
Sahibi olanlar 

. İzmir ltalyan general Konsolosluğu alakadarlara apğıdalti malumatı bil 
nr: 

italya .kraliyetinin resmi ııazetesinde neşredildiği gibi devlet t h il· 
müstesnaw ·ol~ak ü~ere, ltaly.a~ hi~li tahvilitlann sahipleri, hu t:h:u: 
n~~dad degıştfırmdek u.~ere tahvilatll~drı. ı1le alakadar makamata. aşağıda göster· 
mu et zar ın a muracaat etme ı ır er: 

a) 31 Temmuza kadar Avrupalılar için 
b) .~ 1 A~uŞtON ~adar Avrup~ .haricin~e bulunan memleketler için alakad 

lar mutemmım malumat almak ıçın hergun saat 8, 30 dan 12 30 a kad l 
yan general konsolosluğuna, ltalyan ticaret odasına ve her gü~ saat 1 O ~r 
ye kadar Banko di Romaya ve banka Kommerçiyale Jtaliana·ya mü:an 
edebilirler. 1 - 3 ( 1755) 

Dolıtor, eczacı, lıemşire eczacı lıalfası aıeanıyo 
l - Zonguldakta sağlık teşkilatı hastahanesinde çalışmak üzere: (300) 

lira ücretli bir kulak, boğaz, burun mütehassısı, 
2 - Ayni şerait ve ücretle bir bakteriyoloğ mütehassısı ile bir rontgen mü

tehasınsı 
3 - Sağlık T. hastahanesi için ( l 00) lira ücretle bir baı hemılre ile ( 70) 

şer lira ücretli ( 4) hemıire, 
4 - Sağlık teşkilatı dispanserleri için ( 150) ıer lira ücretli (5) eczacı, 
5 - Keza te!Jtilat dispanserleri için (60) lira ücretli yetiıken iki cezacı kal

fası alınacaktır. 

6 - Ücretler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmektedir. 
Taliplerin 20/7 /942 pazartesi gününe kadar Zonguldakta havza baı he-

kimliğine müracaatları. 7 8 9 10 11 12 13 3895 (1743) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Bebek - Istinye. yolunu? ikinci kısım .inpatı kapalı zarf usullyle cksütmeye 

konulmuştur. Keşıf bedeli ( 150071) lira 80 kuruş ve ilk teminatı 875 3 lira 
59 kuru§tur. 

Mukavele, eksiltme Nafia işleri umum., hususi ve fenni şartnameleri proje 
keşif hulasasiyle buna müteferrik diğer evrak 750 kuruı mukabilinde ~layet 
Nafia müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 20/7 /942 pazartesi günü aaat 15 le lstanbul belediyesi daimi encü
men odasında yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları imzalı şartname ve buna 
müteferrik diğer evrak, ihale tarihinden ( 3) gün evvel vilayet Nafia müdür· 
lü~ne ~üraca~tl.a alacaklan fenni ehliyet ve kanunen ibrazı lazım ııelen diğer 
vesikalanyle bırlıkte hazırlayacakları teklif mektuplannı ihale günü •at 14 e 
kadar daimi encümene vermeleri lizımdır. ( 7092) 

4 6 1 3 1 7 3 799 ( J 715) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak

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

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

hılal l:.czanesı 

JzmiP DeftePdaPlığından: 
Satış 

No. 
Mubammn B. 

:438 Turan 1595 inci Mnemen cad. 2060 ada 3 parsel 800 
M. M. 25'3 tajlı ar-

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

Lira K. 

800 00 

600 00 
440 Turan 1595 inci Menemen cad. 2060 ada 4 parsel 1080 

M. M. 255 tajlı arsa 1080 OO 
441 Köprü M. dere sokak 829 ada 3 parsel 296 M. M. No.suz araa 74 00 
442 2 inci karantina Mubdes yol 1 775 ada 1 parsel 3 365 

M. M. arsa 
443 Köprü M. şehit Nazım - Letafet - dere sokak 826 ada 

1 p3rsel 347.50 M. M. numarasız arsa 
444 Karşıyaka Bostanlı 1 81 1 ci karakol sokak 1336 ada 

14 parsel 1200 M. M. 22 tajlı arsa 
445 Karşıyaka Be>stanlı 1700 ve 1789 uncu yalı ve Ta.hain 

sokak 1325 ada 2 parsel 1 77 M. M. 476 tajlı arsa 
446 Karşıyaka Alabey 1669 uncu Süzan sokak 1 6 ada 7 parsel 

3 79 M. M. 39 tajlı arsa 
44 7 Karşıyaka Alaybev 168 1 ci şehit Cemal sokak 2 7 ada 

5 parsel 2 70 M. M. 20/22 tajlı arsa 
448 Karşıyaka Bostanlı 1 794 cü Mektep sokak 134 7 ada 

5 parsel 1 40 M. M. 1 3 tajlı kargir dükkan 
449 
450 
451 

Köprü dere sokak 829 ada 4 parsel 259 M. M. No.euz arsa 
Köprü dere sokak 829 ada 4 parsel 259 M. M. No.8\IZ arsa 
Köprü dere ve Tenezzüh sokak 828 ada 8 parsel 177, 75 

505 00 

121 00 

300 00 

132 75 

200 00 

ıso oo 
600 00 

64 7S 
50 00 

M. M. numarasız ana 5 3 00 
450 Köprii dere sokak 1732 ada 9 parsel 233 M. M. No. uz arsa 50 00 

M. M. numarasız arsa 46 00 
45 3 2 ci karantina Kayseri - Alsancak ııokak 1757 ada 1 

parsel l 78 M. M. numarasız arsa 
45 4 İkinci karantina M. Muhdes yol 1 758 ada 1 O parsel 209 

M. M. numarasız arsa 

44 50 

42 00 
455 ikinci karantina M. Şükran sokak 175 7 ada 7 parsel 

204,50 M. M.•numarasız arsa 40 00 
Yukarıda evsafı yazılı 18 parça geyri menkulün pqin para ile mülkiyetleri 

4/7 / 942 tarihinden itibaren 16 gün müddetle arttırmaya konulmuıtur. 
20/ 7 / 942 tarihine müs adif pazartesi günü saat 14 te ihaleleri ayrı ayrı yapı
lacaktır. Taliplerin, muhammen bedelleri üzerinden ~ 7,5 teminat akçeaiui 
müzayede başlamadan evvel yatırarak yevmi mezkurde milli emlak müdürlü-
ğünde müteıekkil satış komisyonuna müracaatları. 3 709 ( 1 7 45) 

İLAN 
Ağır işçi 11esilıası halı lıında alcilıadarlaPın 

nazaPı d ildıatine-
İzmir Valiliğinden : 

1 - İş kanunnuna tabi veya teşviki scnayi kanunundan istifade eden mües
seselerde çalışan İ§çi ve müstahdemlerin ağır işçilik vasıflarının tayin ve tesbi
ti iktisat müdürlüğüne, 

2 - iı kanununun şumulu haricinde kalan iıı yerlerinde çalışan işçi ve müs
tahdemler ile münferid sanat erbabının veya işçilerinin ağır işçilik vaziyetleri
nin tetkik, tayin ve tesbiti ise belediyeye ait bulunduğundan alakadarların ona 
göre bu teşekküllerden birine müracaatı 

3 - lı kanununa tabi olan mü~eseler işçilere verdikleri ağır işçi vesika
sına iş yerlerinin iş kanununa tabi olduklarını dercedeceklerdir. 

4 - Ağır iıçi vesikası verilmesi maksadiyle iş verenler tarafından ta im 
edilecek vesikalardan biri iktisat müdürlüğünde, birisi kendilerind bn~.;.• 
d f w fi 1 k .. d w b e ve ı ... ı 

e oto~ra ı ~ ma uzere agıtma irliğinde bulunacağından üçer nüsha ola-
rak verilecektır. 
. 5 - Ağır i~~i olmıyanla~a, oldukları halde halen çalı§mıyanlara, ağır if ve

sikası veren rnuC6Sese, fabrıka ve şahıslar kanunen mesuldürler. 
3925 (1753) 

İLAN 
Halk Dağıtma Birlikleri vasıtasiyle elektriksi 

evlere Gaz tevzi olunacaktır .. 
İzmir Vailliğinden : 

1 - Dağıtma birlikleri vasıtaaile evlerinde elektriği olmıyanlara aile baıına 
bir litre gaz verilecektir. 

2 - Her birlik reisi kendi mıntakasında elektriği bulunmıyan evleri tesbit 
ederek miktarını ve mütemet tayin edecekleri bakkalların isimlerini ill§e mü-
dürlüiüne üç iıÜn zarfında bildirmeleri ilan olunur. 3939 ( 1749) 
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SiY ASI YAZIYEr 
••••••••••••••• 

8. Mussolini ve 
~enelkurmay 
reisi Trablus

garpta 
---··- - -

Mihver- Mısırda duralı· 
ladı, falıat Rusyad a 

llerllyor .. 
Radyo gazetesine göre Mı.sır hakkır.

da İngilizler dünden beri daha iyimser 
olmağa başla~ardır. OhinJekin teşeb
büsü ele aldığı, müttefik kuvvetlerin 
süratle takviye edildiği, mihverin ise 
takviye meselesinde şansının az olduğu 
belirtilmektedir. Mihver kuvvetler!nın 
garbe doğru çekilmesinin önemle düşü
r.ü1dilğü 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 baıkanı Kavalyero 
yanında olduğu ·halde Trablusa gitmiş
tir. Mareşal Romelin de hazır bulund..ı
ğu bir toplantıda, Mısır muharebeleti
rıin ortaya çıkardığı son durum tetkik 
edilmiştir. 
MİHVERİN PROPAGANDALARI 
Bir taraftan da mihver radvoları ve 

propagandaları Mısır efk!rmı- bulandır
mak İçin çalışmaktadırlar. Bu cümleden 
olarak fngfüzlerin Mısırdaki e~kl eser
leri harbin tahribatından muhafaza için 
Kapa nakledeceklerini yayarak MLc;ırlı
ları ikaz etmektedirler. Yine mihver 
kaynaklan Kahirenin acık şehir olarak 
ll!n ed!lmemesini İngilizlerce Kahire· 
hin tahribi arzu Mildiğine delil say
makta ve bu cnesuliyetin İngilizlere alt 
olduğunu iddia eylemektedir. 

Tokvo radyosu da bir kaç gUnden 
beri Mihver kuvvetlerinin İskenderive 
yakınlarında olduğunu ve mihverin y~l
bız Mısın değil, Irak, Suriye ve FiHstini 
de kurtaracağını bildirerek Arap efkarı
nı tesir altında bulundurmak istemekte
dir. 

iste, Mısırda mihver taarruzunun du
rakladığı şu sırada mihver kaynaklan
n1n yapdığJ haberler bu ıekı1dedir. 

RUSYA HARPLERİ 
Rusyada gelişmekte olan muharebeler 

dünva efklrını yakından ilgilendiriyor .. 
İn~Jiz basın ve radyoları Mısır hakkın
da ivimser, fakat Rusvadaki hareketler 
hakkında kötümser gÜrünliyor. İngiliz
ler doğu cephesindeki son durumun va
him neticeler doğurması imkaruarındau 
bahsedivorlar. Almanlar, altı günlük 
askeri harekAt neticesinde milhim mu
nffakiyetler elde etmişlerdir.. Alman 
kuvvetleri Vorone"i işgal etmiştir. Bun
dan sonra da mühim gelismeler olncai;rı 
kuvvetli ihtimal içindedir. 

----ıw-.·----UMUM VAZIYfT 
(Baştuafı 1 incı Sahifede) 

Sek.izinci İngiliz ordusunun lshnde
riyeye yöneltilen Rommel hamelesini 
durdurmuı tekli ve karıı taarruza ge
çerken gösterdiği şiddeti çok cesaret ve
ricidir. Fakat Rusyada olup biten ,ey
lerden duyulan endiıe gizlenemez. 

DEYLl EKSPRESE GöRE 
Deyli Ekspres dipor ki: 8 inci lngi

liz ordusu mükemmel bir karşı taarruza 
geçmiştir. lngiliz hava kuvvetleri Mısır
d aki harp içinde şimdiye kadar yaptık
lan işlerin en mükemmelini başarmakta
dır. Kıtalanmızı ve pilotlarımızı fazla 
iyimser mütalealarla izaç etmiyelim. Mı
•ır bakkmda emniyetli mütalealar ileri
ye sürmeden evvel Almanları kilometre
lerce geriye atmak lazımdır. 

Mareşal Rommele Kahireyi zapt et
mek için kat'i emirler verilmiştir. Nasıl 
ki Mareşal Fon Bock ta doğuda böyle 
emirler almıştır. Müttefiklerimiz ıçın 
olduğu gibi bizim için de durum ciddi
dir. Mısır ve Harkof verilmekte olan 
hüyük meydan muharebesinin cenup ve 
şimal uçlarıdır. Eğer müttefikler vazife
lerfoi yaparlarsa Ruslar r,eçen kış biti
remedikleri işi tamamlayıp Almanları 
yok edec,.klerdir. 

Deyli Telgrafın askeri yazan da şun
ları yazıyor: Netice şudur ki iki taraf
tan hangisi daha çabuk takviyeler alırsa 
stratejik zaferi o kazanacaktır. lngiliz
ler üslerinden uzak dew•ildirler. Mareşal 
R ommel ise Tobruktaıı 350 ve Bingazi
den en az 500 mil mesafededirler. Du
rum lehimi7:dedir. 

(Taymls) in ba"makalesinde şunlar 
vardır : Sekizinci lngiliz ordusu çölde 
en çok tehlikeye maruz mevzileri ecda
dına layık bir sebat ve meharetle müda
f ta etmiştir. Her iki taraf muhariplerin
Je de yorğunluk görülmektedir. İşte me 
1. arctli bir tabiyeci için en elverişli za
n•a n budur. Sekizinci ordu kumandanı
nın bir talebi yerindedir. General Ohin
!~kin ihtiyacı tayyarelerdir. lngiliz hava 
kuvvetleri üstünlüğü elde tutmakta ve 
lny,iliz uçakları mükemmel kullanılmak
tadır. 

HORHIYET ÇiNIN HAKKIDIR 
Yine (Taymis) gazetesi Çin hakkın

da şunları yazıyor: Japonyanın Çine 
saldırışı evvelden hazırlanmış bir teca
vüzler silsilesinin başıdır. 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 da fiimiyor. Son zafer gününde 
Çin. modern bir millet olarak, birlc~ik 
milletlerin yanında hürriyet iatemeğe 
hak kazanmıştır. O vakit, harplar ve ai
y11si mücadelelerle bunca zamandan 
mııhruın kaldığı nimetleri elde edecek
tir. 

ALMANYA • ARJ1NTıN 
--- *- --

A. r jant ini 
bir dost 

tanıyorlar 
---·*·---

ALMANYANIN ARJ NT r'E 
VERD GI NOTADA KULLA· 

NILAN LiSAN 
-*-Boynes Ayres, 7 (A.A) - Arjantin 

Hariciye Nazrlığının neşrettiği bir tebli
ğe göre Alman hükümeti Rio Terçero 
vapurunun bir Alman denizaltısı tara
fından torpillt!ndiğini kabul etmiş ve iki 
memleket arasındaki dostluk münase· 
betlerine dayanarak icap eden tazmina
tı ödemeğe hazır olduğunu teessürle bil
dirmiştir. Notaya bakılırsa Alman de-
nizaltısının kumandanı Rio Terçeronun 
bayrağını fark edememiştir. 

Geminin torpillenmesi taraf sız mem
leketlere ait esaslarn riayetsizlikten ile
riye gelen tehlikeleri açık olarak göste
rir. Çünkü buna riayet eden Arjantin 
vapurları hfidisesizcc gidip gelmektedir. 
Alman denizaltısının Arjantin bayrağı 
t&.~ıyan bir gemiye düşmanca bir hare
keti mevzuu bahis olamaz, Arjantin va
purları işaretlerini iyi olarak gösterir
lerse bu gibi hadiselere maruz kalmaz
lar. Fakat deniz harbinin icap cltirdiği 
şartlara riayet olunma1.sa şüpheli telak
ki edilen gemiler kendilerini tehlikeye 
koymuş olacaklardır. _____ .. ___ _ 

MISIR MUHAREBELERi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

miştir. Karada topçu faaliyeti olmuştur. 
Düşmnn 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-
şürülmüştür. 
MAREŞAL ROMMEL 
YARALANDI 1.-U ? 
Londra, 7 (A.A) - Kahireden alman, 

fakat teeyyüt etmiyen bir habere göre 
Romel cumn giinü yapılan muharebe
lerde yaralanmıştır. 

MUHAREBELER İNGİLİZLERİN 
LEHiNDE ... 
Kahire, 7 (A.A) - Dün Kah:red~ 

söylendiğine göre muharebeler İngiliL
ler için iyi bir tarzda devam ediyor. 
Şimdi general Ohinlek teşebbüsü elin

de tutmaktadır. Dü~man Elalemeyn ce
nubundan batı c:ma gcçm:stir. 

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

ALMAN KAYIPLARI 
Kahire, 7 (A.A) - Royterin sekizin

ci ordu yanındaki hususi muhabiri bil
diriyor : 

Cenup Afrika birinci zırhlı tümeni 
Elalemeyn muharebelerinde günlerce 
stiren şiddetli çarpışmalarda Alınan 
zırhlı kuvvetlerine ehemmiyetli kayıp
lar verdirmistir. 

40 TAN'KIN KAÇIŞI 
Cenup Afrika topçusu ve Yeni Ze

landa kıtalan Almanların 40 tankını ka
çırmıştır. Had:se şu şekilde cereyan et
Mistir : 

Bu kuvvetler diişmanı bekledikleti 
sırada 40 Alman tankının bunaltıcı bir 
sıcak ve kesif bir toz tnbakası içinde 
cölden birden bire zuhur ettiğini gör· 
müşler ve beklemişlerd!r. T::ınklar kUi 
derecede yaklaştığı vakit. Afrikalı ve 
Yeni Zelandah topçular 25 librelik tank 
savar mermilerini bunların üstlerine 
vağdırmı lardır. Alman tankları evveln 
bir tereddüt devresi geçirmişler ve son
ra geriye çek!lmL"?lerdir . Bu tankların 
bir çoğu işe yaramaz hir hale sokulmuş
tur. Bu her gün olan bi.tenlertı bir misal 
teşkil eder. 

ALMANLAR HffiPALAN1P 
YIPRANIYOR 
Kahire, 7 (AA) - Sekizinci ordu 

nPzdinde bulunan Royter muhabiri b!l
diriyor : 

Evvelki gün bütün gün devam eden 
muharcbclerdPn sonra sekizınci ordu 
çöl muharebesinde tcsebbüsü rnuhafa7.a 
etmeğe devam ediyor. İngiliz ve mütte
fik topçu kuvvetleri ara vermeden düc;
manı hırpalnmağa devam etmekted:r 
Pazar gÜnkü muharebelt"r de evvelki 
çarpışmaların cereyan ettiği bölgede 
yapılmıştır. Dünkü tebliğde bahsi ge
cen müstahkem noktn sağlam bir halrlE' 
bulunan Elalemeyn civarındaki mevzi
lerimiz.in solunda ve cenupta lulunmak
tadır. Son günlerdeki muharebelere bü· 
tün sınıflara mensup İngil:z kıtaları i~ 
tirak etmiştir. 

Hava kuvvetlerinin kuvvet1ı yardımı 
ile Ohinlek ordusu Romel kuvvetlerini 
tedricen yıpratmakta ve ileri hareketini 
yavaşlatmaktadır. 

Son haberlere göre Elalerr.eynin ce
nubu diişman kuvvetlerinden tamamiy
lP temizlenmistir. 
MİHVER MISIRDAN ATILACAK 
Londra, 7 (A.A) - Analistın askeri 

Mütalaası : Mısırdaki askeri v;:ıziyct ye
ni Um!tler doğuracak bir şekilde geli!)i 
yor. Düc:manın terakki kaydedemedik
ten ba ka arazi knyıplariy le karşılaş
ması dikkate değer. Bu, Almanların ara· 
Z: blJ'akmalarma bir başlangıç olbilir . 

ava kuvvetlerimiz dü~anın iaşe teş
kilAtını ve .slerini altüst etmıııtir. Mer· 

YENi A~IR 
aı::ııı::: 

Alman hedefi MISIRDA SON VAZIYET 
---·--- ---·•·---

[ ir an evvel Londrada 
K f 'k • t h Başvekilimizin tetkikatı a as J'a- err nıye a-
ya inmek... vası var Dün lstanbuldaki kay

rr.akamları kabul etti - *
Almanlar kış bastırma· 

- - -·---
~i AMAF H « SKENDERIYE)) 
HENUZ TA ~AM EN KUR· 
TULMUS S , YILMIYOR 

dan buna muvaırak 
olacaklarını ümit 

ediyorlar •• 
-·- --*-Stokholm, 7 (A.A) - Havas muhabiri Bren, 7 (A.A) - Noye Zurher Zay-

bildiriyor: Don nehrinin öte tarafında tungun Londra muhabiri bugün İngiliz 
Volga istikametindeki Alman hareketini hükümet merkezinde Elalemeyn hakkın
durdurmak için Timoçenko bütün ihti- da daha büyük bir emniyet havasının es
yatlannı ileriye silrmektedir. mekte olduğunu bildirmiştir. Daha bir 

Alman kaynaklarına göre Rusların kaç gün evvel gazetelere son derece ih
Oreldeki taarruzları durdunılmuştur. tiyatlı raporlar gönderen İngiliz harp 
Fakat Mosko\Ta radyosu bu hareketin muhabirleri şimdi bütün bütilne başka 
General Zukofun kumandasında geli§ti- bir züıniyetle hareket ediyorlar. Hatta 
ğini, Almanların bir çok yerlerden geri- bunlardan birisi ilk Alman taarruzunun 
ye atıldığını bildirmektedir. Bununla dumanlarının dağıldığını yazmaktan çe
beraber buradaki hareketlerin Kurskta- kinmcmiştir. 
ki hareketler üzerinde bir tesiri olma- Askeri mütehassıslar düşmanın bu· 
mı~tır. gün bile !skenderiye üzerinde idame et;.. 

Ruslar Don nehrinin Almanlar tara- tiği tazyiki ehemmiyetsiz görmemekle 
fından geçildiğini henüz itiraf etmemiş- beraber Rommelin ilk taarruzunun tar
lerdir. Bununla beraber bir Rus geri çe- dedilmesinden sonra General Ohinlekin 
kilmesl Rus kaynaklarında inkar edile- nasıl hareket edeceğini soruşturuyorlar. 
memektedir. Bu hareketin inkişafı iki amile tabi ola-

Dr. Refilı Saydam, Vllciyet dairesinde ithalat ue 
flutac:aı heyeti Ue de §Öf'Üftü-. 

İstanbul, 7 (A.A) - Başvekil dokto-: 
Refik Saydam beraberlerinde Ticaret 
vekili ve iaşe müsteşarı olduğu halde 
bugün (Dün) öğleyin Vilayet dairesin
de ithalAt ve ihracat heyetini kabul et
~ ve kendileriyle görüşmüştür. 
Öğleden sonra, başvekil belediyeyi zi

yaret ederek içtima halinde bulunan 

belediye daimi encümen izasiyle görU~ 
müştilr. 

İstanbul, 7 (A.A) - Başvekil doktor 
Refik Saydam vil!yetteki toplantıdnll 

sonra İstanbul vilAyeti kazalannm kay• 
makamlarını kabul etmiş ve iaşe d~ 
mu hakkında kaymakamlara tavsiyeler
de bulunmuştur. 

Hususi idarelere yardım 

Oğretmenlere alacakla
rının veriln1 esi yakın Almanlar nehri takiben Volganın Ha- caktır! Bunla.r~ ~i~cisi Ohinlekin 

zere döküldüğü yere kadar gitmeği ve 1 ka.rşı . t;a~rruz ı~ı~ kafi derecede zı.r~ 
buradan cenuba çevrilerek Kafkasyanın İ~.ıncısı ıse 1ngılız hava kuvvetle~~ 
işgalini tasavvur ediyorlar. Şimdi Stali- duF.nın yardım alm~ma zırhlı bırlik- Dalllllye ueııaıetı hangi ullayetlere ne Jıadar pa-
no Taganrugdaki Rus kuvvetlerinin ar- ı lerını arttırmasına maru olınalc hususun· l'a vef'IJeceAinJ teslJft edf-.tnf' 
kadan çevrilmesine çalışılıyor. Almanlar da ne dereceye kadar muvaffak ola- . .. ..fi . ı- .. 
bu hareketin kıs bastırmadan neticele- caktır. Ankara, 7 (Yem Asır) - Buyük Mil- hangi vilayetler hususi idarelerine ve ue 
neccğinc emin bulunuyorlar. Zaman şimdi iki taraf için de aynı ş~ ·let Meclisince kabul olunan 942 bütçe- mikdarda dağılacağı hakkında ibir liste 

RUS KUVVET! kilde çalışmaktadır. Her iki muharıp siyle müşkül vaziyette bulunan vilayet- hazırlamaktadır. 
Berlin mahfilleri ı _Rusların kayıp- taraf i?tiyat kuvvetleri celbedecek kud- ler idarei hususiyelerine yardım için Bu hususta hususi idareler öğretmen• 

Iarma rağmen insan ve harp malzemesi rettedır. beş buçuk milyon lira tahsisat konmuş- lerin birilaniş alacaklarını peyderpe1, 
bakımından henüz pek büyük kuvvet-- •- tu. Dahiliye vekAleti mezk<lı paranın vereceklerdir. 
lere malik oldukları, 2 - Orel taarru- Etna yanardağı 
zundan da anlaşılacağı gibi teşebbüsü Atec püskürüyor .. 
tekrar ele almak kudretine malik bulun- ., 
duklan kanaatindedirler. Berlin, 7 (AA) - Bir Roma telgrafı- Istanbul adliyesinde bir 

dosye kayboldu 
---- · - na göre Etna yanardağı 36 saatten beri 

ÇOL HARPLERi 
faaliyete geçmiştir. Dağın doğu yama• 

---*- - -
Mihverin Tob-
ruka kadar ~e
~ileyece~inden 

bahsediliyor -·Mısırdaki mi!ıver ordu· 
su İngiliz baskısı 

altında-

-*-Tunus, 7 (A.A) - Ofi: 
Cepheden gelen h aberlere gör~ mu

harebe Elalemeynin cenup ve balı kıs
mında devam etmektedir. Ohinlek Mih
ver kuvvetlerini mevzilerinden çıkardık.. 
tan sonra teşebbüsü ele almıştır. 

Son 24 saat içinde İngiliz. hava kuvvet
leri Rommel kuvvetleri üzerinde kuv
vetli bir baskı idame etmişlerdir. 

Gazeteler henüz taarruza geçilmediği
ni yazıyorlarsa da İngilizlerin teşebbüsü 
ele almakta olduğu ve bu sayede daha 
fazla ikmal almak imkanını da elde et
tlk1eri anlaşılıyor. 

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

Romml"lin Sidi Barraninin 130 kilo
metre cenubundan Nile hücum edeceği 
haberine inanılmamaktadır. 

--- o- - -
Kıbrısta meçhul 
bir ta yyare uçtıL. 
Lefkoşe, 7 (A.A) - Hüviyeti tesbii 

edilemiyen bir tayyare bu sabah Fama· 
gusta üzerinde uçmuş ise de İngiliz av· 
cılarımn havalanması üzerine? uzaklaş 
mıştır. Hiç bir hadise olmamıştır. ________ _..,,_ ___ __ 
Japonya silahtan tec

r it edi lmeli 
-*-Çinliler sulh olunca bunu 

ve eslıi topralılarını 
fstiyecefıler •• 

Çungking, 7 (A.A) - Çin parla
mentosu reisi Son-Fu ıu demeçte bulun
muştur: 

- Bu harbi müttefikler kazandıktan 
sonra Çin yalnız Mokden hadisesinden 
sonra kaybettiği toprakları geri almakla 
kalmıyacak, fakat ayni zamanda 1694 
harbinden evvelki statükoyu tekrar ku
rarak Japonyanın silahtan tecrjdini isti
yecekt!r .. 

sa Matruhtan sonra İskender.yeye ko
layca yürümek imknnsızlığı göı ülmekte
dir. 

Hava üstünlüğü harbi kawnacaktı~. 
Fakat muvaffakiyet in henüz hizim ta· 
rafta olmndığı aşikardır. İngilizler şim
diye kadar mildafaa harbi yapmışlar, 
henüz karşı taarruza geçmemişlerdir .. 
Düşmanı Mısırın eşiğinde bırakamayız .. 
Onu buradan atacağımız tabüdır. 

cındaki Katan!aya lav akmış ve kül 
--- o----

yağmıştır. 

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

rada iki casus idam edilmiştir. Bunların 
biri Cebelüttank doğumlu hır İngili.a 
tebaası, diğeri bir Belç!kalıdır. --- o- -
Yunan Hava 
kuvvetler i Mısırda 
Nevyork, 7 (A.A) - Yunan hariciye 

nnzırı, Yunan hava kuvvetlerinin Mısır 
harekftt sahasında bulunduklarını, fakai 
bunların harbe işt!rak edip e tmedikleri
ni henüz bilmediğini söylemiştir. 

--- o- --
Almanların tnglltereye 
yaptıkları son hava 

hücumu.. 
Berlin, 7 (A.A) - Alman resmi teb

liği : İngiltenmin doğusunda, bomba 
uçaklarından mürekkep kuvvetli teşkil· 
lerimiz dün gece iyi görüş şartlariyle 
Mitelboro liman ve sanayi böl2esine bir 
akın yapmışlardır. Geniş yanb'lDlar çı-
kanlmıştll'. ' 

Londra, 7 (A.A) - Alınan tayyare
leri bu sabah erkenden şimal doğu kı~ 
yısında bir şehre akın etmişlerdir. Yan
gın bombaları atılmı.ştır. Çıkan yangın• 
larm bir kısmı süratle bastırılmıştır. 

---o---
Br ezUya kahvelerinin 

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

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

J aponlara göre Çin 
harbinin blançosu.. 

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

Çin ordusu bu beş yıl içlnde 2.338.000 
ölü vermiş 150 ticaret gemisi kaybetmiş
tir. 2800 tayyare ve 5000 top ta ya alın· 
rnış ve yahut tahrip olunmuştur. 

CENUP DENİZİNDE 
Cenup denizinde Japonlar 760 harp 

ve ticaret gemisi batırdıkları gibi 2270 
gemiyi de ele geçirmişlerdir. ---o---

L AVAL 
PARİSTE ÇALIŞIYOR 
Paris, 7 (AA) - Laval Parlsteki ika

meti esnasında Alman makamları ile 
işgal 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 muhteli! sendika
ların mümessillerini kabul etmişt!r. Bu 
mümessilleri Parise iş nazın çağırmıştır. 

--- o- ---
Halilaks Lond rada 
bir a y kalacak.. 

Londra, 7 (A.A) - Buraya gelen 
Lord Hal!faks hükümet azası ile görüş
melerine hemen başlıyacakt.ır. Bu ara

Bir katibe işten el çektirildi, bazı memurlar za11 
altında· Dosya yenllencli-

istanbuI. 7 Yeni Asır) - İstanbul ad- lan dosya bir kaç yüz bin liralık suiia
llyesi, birinci sorgu h&kimliğınde kay· timal tahkikatını llıtiva eyliyordu. Müd
bolan milhim bir dosyanın tahkikatı ~· 
le meşgul bulunmaktadır. Bu münase
betle bir katibe işten el çektirilmiş, bazı 
memurlar zan altına alınınl§tlr. Kaybo-

deiumumilikten verilen mal<Unata gör.e. 
dosya yenilenmiş, tahkikat normal .tef• 
rini almı.ştır. 

Antaiyada bir kanal açıldı 
120 bin dönüm toprak kıymet kazanacak 

Antalya, 7 (Husust) - Dün tuzlu su 
kanalının açılma töreni yapılmıştır. Vali 
ve villyet başmühendisi bu mühim ka
nalın açılmasındaki fayda ve muvaHa
kı:yetleri belirten b ir nutuk söylemişlel'
dir. Kanal 120,000 dönüm toprağın ihya-

sına sebep olacakbr. B undan elli ~ 
evvel ~layan, fakat başarılam.1yaıı bll 

güzel teşebbüs, Cümhuriyet devrinde ve 
en güç Şartlar altında muvaffakıyetle 
bitirilmiştir. 

Tütün imal tiplerinin tespitine doğru 

İstanbul. 7 (Yeni Asır) - Ankarada 
Ticaret veklletiyle temas eyliyen İstan-

bul ve Samsun tiltün tacirleri bugiia 

tipleri üzerinde görüştüler. Katt karar 
cwna günü inhisarlar, ticaret ve ziraat 
vekaletleri mümessillerinin ve bekleııi• 
len İzmir müm~illerinin iştirakile ya• 
pılacak ikinci toplantıda verilecektir. 

Türk gazetecileri Almaoyaya gidiyor 
Ankara, 7 (Yeni Asır) - Alınanyay a gidecek Türk gazeteciler heyeti ayın 

16 sında İstanbuldan Almany&ya hareket edecektir. Heyetin tetkik seyahatinin 
bir ay devam etmesi muhtemeldir. 

ALMANLARA GORE 
(Baştanfı 1 ind Sahifede) 

ile muvasalalarına ezici darbeler indir
mişlerdir. 
Kınm sularmda bir Rus denizaltı av

cısı hava hücumiyle batırılmıştır. 

ORELDE 
Orelin şimal kesiminde düşman, zırhlı 

ku vvetleriyle desteklediği neticesiz hü· 
cumlannı tekrar etmiştir. Karşı koyma 
toplarımız 22 tank tahrip etmiştir. 

Şiddetli savaşlar devam ediyor. 
RtJEFTE VE FtN KöRFEZ!NDE 
Rijef bölgesinde geniş bir cephede 

hücum ederek düşmanı mevzilerinden 
çıkardık. 

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

UÇAK KAYIPLARI 
R uslar dün gündüz 66 uçak kaybet

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

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

--- o- ---
Meksika körlezinde bir 
denizaltı bombalandı 

RUSYA MUHAREBELERi 
(Bqtanfı 1 iDc:i s.hlfede) 

ALMAN TAARRUZU 
MUAZZAM 
Londra. 1 (A.A) - Almanlann Don 

nehrine vardı.klan hakkındaki iddiala
rını teyit eden bir haberin henüz Lo.,.. 
draya gelmediği salAhiyettar kaynaklar-
dan bildirilmektedir. Bununla beraber 
Kunıkten Voronez i•tikametince yapt
lan taarruzun Alman taarruzlannın en 
şiddetli ve en muazzamlanndan biri ol~ 
duğuna ıüphe yoktur. 

DON NEHRtNDEN 
ATILDlLAR MI ? 
Londra, 1 (A.A) - Moekova rad

yosu bu sabahki neşriyatında ismi zikre
dilmiyen, fakat Don olması muhtemel 
bir nehir kıyılarında şiddetli muhareb6" 
lerden bahsetmektedir .. Almanlar pü ... 
kürtülmüştür. Nehri geçmeie muvaffak 
olan münferit gruplar yok edilmiştir. 

ROSTOF - MOSKOVA 
DEMIRYOLU KEStLDl 
Pariıı. 7 ( A.A) - Paria radyoııu Roer

tof - Moskova demiryolunun bu sabah 
Almanlar tarafından kesildiğini bildirl
yoT. 

--- o- -
A MERtKA 
Yaptıp yardımların 
karşılıpna istemiyor 
Ncvyork, 7 (A.A) -:- Hariciye nazır 

muavini Akison demiştir ki: 

da ilk olarak B. Edeni görecektir. Lod ,Meksiko, 7 (A.A) - Bir gazete habe
Halifaksın burada bir ay kalması muh- rine göre Meksika körfezi üzerinde 
temeldir. Kendisi burada bulunduğ11 uçan tayyareler bir dü.şman denizaltısı
müddetçe Vaşington büyük E'lçiliği iş.- nı keşfederek bombalamışlardır .. Fakııt 
lerin! Sir Ronal Campbel idare edecek- neticeyi tesbit etmek mümkün olama 

- Amerikan milleti birleşmiş millet• 
lere kiralama ve ödünç verme kanunun• 
göre yapılan yardımlara karşılık ne p4"'. 
ra, ne eşya istemiyor. ,istediğimiz tek 
şey kazanılacak zaferle sulh içinde rr 
hat yaşıyabilmek imkAnım kazanmak~ 
tar. tir. IDl§tır. 


