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r. 13~[et ı:ekilimiz.Ruslarıri 2 Ayda 
1 ·Çef Uz ızmirde te d Al .k. ~.arına d d" mas- ur umu manlar 1 1 

~~ır 28 evarrı e ıyor ·ı k v~kiıi . A.A- Ticu- Vah"ım fakat mı yon as er 
~ nıız Dokt liklcriıı istikbalde daha fııy 

l ~Uılith or Heh- dalı ol~ l d d kay bef m 
0

Ş 
. b.rJp.ler1·a.Hıt .. .,e ih- . . 4a arını ilenıiş ve u·· mı"fsı"z eg ... ı·ı 1 

il ş~ ındıye kudur gösterdik}·• ~e 1 
1 

· rnunıess"ıl- 'd v 1 i\1oskova 27 A A ~ sa b rı mesaı en memnun ol- ngiltere Alman bas- · · Cııret ~ Uldan ge- duğunu {beyun etmiştir. Atman taarruzuouıı baş\a-
'dcre~ ası heyetini Bu?dan sonra tütiin tacir- kısım azaltmak için dığı son iki ay iı;inde Al-
47.fıdıya ,,kendileril~ lerıle görüşmüş ve bunla· hava akınları yapacak manlar 2 milyon asker 

't'ct görUşıuUştUr rı b Lo d 27 A A y kaybetmişlerdir. Buııun 
i fe\'k 1 . .n . azı noktalar üzerinde n ra . .- o· 

tJ~ lilcrirı~ Ade kazanç ~ı dıluklerini not ettirmiş- ronejin cenubunda Husla· 350 biui öliidür. Artık y..ı 
~r Ya e faydalı tır. rın ilerilediği ve büyUk rilılurm cepheden geıiye 
•kiLr..·lpıılnıbış ve Tica V k bir meydan savaşının ··cte- nakli için trenıer yetişme 

.. j e i,l işleri az olan l 

~ llar u vergirıin vam ettiği bildiriliyor. Bu mektedir. A man ve Ho-
arası • memurlaruı daha faydalı ınen yır 1 'ı b k n lk 

t Şek· nua adi , savaş eğer Almunların ı 8 1 arı a ır sız · 
•'- ılde ye. r.erd.e çalıQtırılnıalan 'ıç·10 l n ··ı ' l d · ''Uınet·111 tatbiki " aleyhine neticelenirse ıvo- 8 0 

mei< e ır. 
iti dırektıf vermiş ve llunlar D d . eler esaslı d ron"j !Ruslar tarafından U rU m u·· n-
• Yaptıx. .a.n bir. kısmının merkez'" '· Veki' 5ın1 söy '° geri alınacaktır. Almanlar 

~:rgisi 1
., •• 

1
'

0 

Yb~ni ihrs.- gonderılmesini emretmiştir f' Kufkasyanıu cenubu na ka: de i1 daha en-
1 :.- h Akşam belediye tarafından d ıın ır al ·SU· v , ·1 ı · ar ilerliyera' petrol ku· 
l llıası h e11.• şerefine belediye l d • 1 · c buı ususunda g yu arını ele gl.!çirmek isti· ışe ı 

llıiştir unac'lğını va azınosunda büyük bir ak· yorlar. Bunun i<;ın Alman 
Savaş bütün şiddetile 

devam ediyor 
Moskova 21 A.A. -

· Beh şanı yemeği verilmi~tı·r. cet Uz bir v ordusunun yapmıyacağı e 1 f~akalık yoktur. Oıırum 
s er in Büyük Elç·ımı·z renao1maklaberaberümit-
tffet A k siz değildir. Hus ordusu-
~ rı an dün a nk d nua durumu vahimdir,·ve \ ııı.~a 28 ' nra an ayrıldı 
~;~il~ • ~.A.- bl tün mevsim boyunca 
;:'@ı. S Elçıli~ne ta leket· d bu ;vahamet devam ede· r=h"' ff 51 ille önmekte ı ~ "İrtıi!d et IArıkan Türkiye Büyük El .. ~an cektir. Aluımııaya havu 

'·ı ~tek en ayrıll.'rak rev Gerede dün p çı~~ ~ts , akınları yaparak Huslarııı 
~l'ılt,.net .eylemiştir ı ,eı ın en üzerindeki baskıyı az11l-
~e .. t ayrı m. ış, istasyonda llı" tler ~r eı-knn·ı'8 8R)'onda R b mak mümkündür. 

~ u;. batk k·~ e kalaha va t btmtrop adına birer R d 1 k 
~ı .ıstırtaıı Utlesi tarufın mı Umessil tarafından uğur . usya a petro sı ır.tısı 
r~ı B nııştır ~amışlır. Uğurlama töre ı Moskova 27 A.A. -
1~hf\d Üyük . Elçi nınde sivil ve aHkeri bir· \ Prnvda ga1.etesi yazıyor: 
~ı· e" ld çok_ erkan hazır bulunmak 1 Savaş çok miktarda 

ıtı 28A Aayrı 1 ta 1di. ı petrole ihtiyaç göstermek· 

~'ld~~· ~·-~jM~t1m~-~~-.,.'!---~--ıl tedir. Bu sebeple lhasad 
~i armada l'b h traktörle değil, el ve bey
~ tıaku ~ ra .. im . Ak 1nc1 girlerle yapılmalıdır. Bu 
uaYetı·rn· e tayinler Bu zamanda traktörle hasad 
~·- ıı J gun yenı vazife-ta 'lltıları andarma yaparak petrol .harcamak 

\r ~il v arasında •y sir.e gitti memlekete ihanettir.,,I 

1
. n. ue layinı.er. yapıel- ı··x.·~yJrn Emniyet Müdür Savac;: devam edı'yor 

tl ~ ueune bir derece terf l ., 
~ e Oitdir- e ışı klikleri ta~i~ edilen eski enıni~e~ Moskovı1 27 A. A.-
~~ Ja~~oruz. Mı~dürümüzlbrabinı A k Vodornejd~ki savaşlar aru 

~&lle~rnc 8 ~~na k~mu cı ?u sabah yeni memıu;:~ sız devam etmektedir. Hus 
~~adiye J° l ahsin oı. y~tıne gitmek üzere şehri- kıtahırı düşmandan geri 
•t~llla, al~arı:na ko mızden ayrılmıştır. J_lt.ğerli alman yerlerde bil'leşiyt r-
• ·t.ıa ko enderun ar~aduşınıız bu sabah T • lur. Cenuple çok şiddetli 
'!:il ınutaı rzırn ot ll' u 
L ~'\ ı . 1 vekili . e ırıde askeri ve s·ı- savaşlar olmakbJdır. 
~ J lıcn.rn t ·ı· v l e k"' · ~ ilQd e ezol ı r anıle kalabalık b. T •• k b h 
~~illi.\· arma [konı~u- dost krtı · ır Ur a Sin e-
t·•· sıne · 1 esı rurafından 

l" "'r. ~nakledil- uğurlanmış ve b' . 
~rı ··r ır pohs 

ı o ruu rezesi larufnıd 
u~ll Vıt Ja d lanmıştır J)·· an selfim 

~~ l ı YUıbu n arma ı.· . ort yıla yak1n 
"- &k Şı N . uır zamanda be . 
~Oıtı enderun J urı da b l n rı 11ramız-

llt 'tıl i'T undar- u unııtı İbrahim k 
trıı 15•na H cı muh"tte . . a rn 
' il Okuı • ' alay lfr ı. sevılmış dost 

J~' ~'ahr· -lalayındarı . eınnıyet muct·· .. .d. 
.. h.ı ı K d. . uru ı ı 
~ ·"'arrn nal vila e~ ısıne yol açıklığı 

J~~inıı·!ınalay koınu. yenı ödevınde d b ve .. ıırı 6 d"I . e 8Şı1nlar 
"arrn e, Yayla ı erı. 

rnı a komutanı -]ı·~~~~:---.......... --.---..;:_,;;;:, 
il er okulu la· i' ı~ grupu komutaıılığıuu 

ayın edilmişlerdir· 

yeti 
Almanyada seyaha

tine devam ediyor 
Bertin 27 A.A.- fürk 

basın heyeti halı Almanya 
da seyahatine devam ede
rek Frnnkof urtlan Disba- ı 
duyu lıareket eylemiş ve , 
•>rada şaraphuneleri ince l 
ledikten sonra Lüksenburg .. 
lı~re~.et etmiştir. Pazar gü • 
nu Luk~nlıurg şehrigezil- 1 

Höyteria hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Doğu cephesinde Al-
manların bütün hedefi şu
dur: ~liiınkıin ofcfuğu ku· 
dar fazla tankı Don neh· 
rinden geçirerek nehrin 
o bir kıyısında hirleşnıek 
tir. O il in el erle Alın ,ıı 
tankı Don nehrini ge~miş 
fakat bunların büyük bir 
kıısmı geçer geçmez sok 
edilmiştir 

Buna rağmen Alman
lar kazançları istismar .el· 
meğe çalışıyorlar. Huslar 
şiddetli mukavemet göste 
riyorlar Bununla beraber 
durum dUne nazararan d·• 
lıa end;şelidir. Billün cep
he boyunca çok şiddetli 

suvıışlar olmakta ve ı\l

rııımlar ağır kayıplara uğ

maktadırlcır. 

Japonyada gazeteler 
Tokyo 27 A. A. 

Yeni bir kararname ile 
Jı:ıpo nyada çıkacak gün 
delik gazetelerin : miklan 
nzaltı mıştır. :Bu karanı 
göre, bütün Japnnynda 60 
gündelik gazttı> çıkacaktır. 
Her vilayet merk<1zinde 
birden f.ızla r,Gııddik g&7e 
le çıkarılması yasak edil· 
m.~ı:ır . -
m'Ş, öğl den SO'lra Fran
sız mağlubiyetinin i\k ana 
noktac:;ı olan Sedune ve ora 
dunk\a Mııjınoya gitmişler· 
dir. St>yahat Dan Uzerinde 
devam etmektedir, 

Sa1ı 
----s:ı: Abon şartı jrı ı 

Dahllde yıllığı 5 llr~ 

Y b ncı mcmlelr.etle~ 
8 lir 

llAnların h r kelime.
sfndon 5 kuruş 21lınır 

Ucret peŞindlr.-· 
G:hC goçen- siyun ,,. 

10 kuruştur 

Hi distan 
Kendini m ,·j .. 

daf aa için 1 O 
mil~ıonluk or
du yapacak 
Hasad işlerinde de 
60 milyon Hintli· 
nin çalışması karar 

laşt: 
Yeni Delhi ı27A.A.

Hind Hncalarımn rııiimes- · 
sillerinden nıiirekkep olan 
bir kongre toplanmış ve 
kararlar almıştır. Bu ka
ra ·a göre Hindistanda 
hasat iş'erinde 60 milyon 
Hintli çalıştırılacaktır- Uun 
dun başka 1 O milyon Hint. 
!iden müle~kkil bir ınüda· 
faa ordusu teşkili:de karar 
hıştırılmıştır. Kongre Hin 
di:>tandaki müslünıanJı;rın 

bu karara müzıtlıaret ed ... 
ceğini sunmaktadir. 

'Almanlar 
ikinci cephe 

için hazır 
Ce;ohenin nere le 
açılacağı henüz bel

li değil 
HerJin 28A.A.:... Yarı 

resmi bir kaynaktan bildi 
riliyor: 

İ'lgiltere ve Amerika· 
nın Alrnanyaya karşı iltin
ci bir c•phe açacakları 
hakkın<hki h 1b erler bura 
da hiçbir akis coğurma

mıştır. 

l:epheı i ı ne z rnıan 
ve nerede açılacoğı endi
Ş"si de v ·rid .jeğildir. 

Çüııki• Almanya böyle lıir 
ihtiarnle çokla!ıLeri hazır· 

lunmı·ı!ır. 

SON OAKıKA 

Ruslar 
Rostof u Boşalttıkla 
rını bildiriyorlar 
~loskovıı 28 A.A.

Hus telJl ği: 
l\ıtalaırnızVoronejlc düş 

maııln favaşa devam elmiş 
Lir.Hostof tabliye edilmiştir. 
Cf pheniıı diğer lwsimieriıı 
de Ö!ıe nli bir değişiklik 

yoktur. 



Bize düşen 
vazifeler 

Son günierde Ticaret ı 
Vekili tarafından radyoda 
yapılım bir konuşma ve 
Ticaret Vekftletinden neş· 
redilen bir tebliğle hüku
metin yeni bir kararı ilan 
edildi. Uu karara göre Vi
layetlerdeki iaşe ~eşkilAtı 
fiat murakabe \rnmisyoları 
ve subaşı teşkilAtı kaldırıl· 
mış, hükılmetı.;e el ve fiat 
konan maddelerin satışı 
86rbest bırakılmıştır. 

Uu mühim~kararm tatbilc 
<~dileceği şu günlerde hal
ka va satıcıya düşer. vazi 
feler vardır. 

Satışı serbest bırakılan 
mr.ddeler carşı ve pazar-

. lara geldiği zaman halkın 
hemen satış yerlerine koş
ması ve eline ne g,çerse 
almaya uğraşması piyasa· 
da anormt.:llık doğuracuğı 

gibi fiatların da IUzumsuz 
yere yükselm~ine sehep 
olacaktır. Ticarette değiş 
mez bir kaide: vardır. Arz 
talepden fazla oldul?u 
zaman fiat düşer, talep 
arzdan fazla olduğu zaman 
sa fiat yükselir. Yaııi bir 
maddenin alıcısı çok olur 
sa o maddenin fiatı artar, 
satıcı elir.':!eki maddeyi pi
yasaya daha az miktarda 

· sürer ve böylece fiatı büa
büt.Mn yükseltir. Alıcısı az 
olursa fiah düşer. Bu ııok
btyı t:atırdan . çıkarmamak 
lazımdır. Lüzumsuz fikir 
ler veya kötü telkinlerlo 
teHlşa kapılmamalıyız. 

Bizde yerl~şmiş yanlış 
bir düşünce vardır. Böyle 
zamanlardu herkes "Ben 
almasam başkası al11cak;be 
nim elime geçmiyece'· ,.diye 
,hişünür Bu kendi ken
dim izi aldatan boş bir ku 

~ runtudan b&şka bir eey 
tdt-ğildir. Herkes bunun ak 
sini düşilnürs,., istical et· 
meden bütün bir yıllık ihti 
yacını hatta daha fazlasın• 
değil,!az bir mikh.r alır ,böy 
lece ne kendisiıboşuna tela 
şa diışınüş, re de piyasa
yı y·ükseltmiş olur. Yurdu 
muzda kendin ,ize laz.ım o 
lan herşe_yimiz vardır. Hü
kQmetimiz halkı kendisin
den fuzla düşiinüyor ve o 
ı un en ufak bir ınkmhya 
düşmemesi için Iizım ge
len bntün tedbirleri rılı-

yor. 
Yine bu karar üzerine 

satıcı ve müstahsile düşen 
vazife kendini düşilndügü 
kadar alıcıyı da düşünme 
li ve t·lindeki maddeleri 
normal bh· k!r mukabi
lind~ e&t:nalıılır ve unut 
maınahdır ki bir madde
nin piyaaasınıo yllkMlmesi 

Sayfa-2--

Harbiyeye mun Almanlara göre 
taza m seferler Ruslar ümitsiz bir 

Bu günden ıtibaren mukavemet göc;ter 
mektedir 

başladı: Berlin 28A.A. - Almun 
Harbiye Defne Ote'i tehi iği: 

sahibi bugünden itibaren 
Harbiye ile ş .. hir arasında Mültef·k kıhılur geniş 

bir c ıpfıe üzerinde hHe
muntazam otobüs seferleri kiltJ devam ediyorlar. 0-
ihdas eylemiştir. Yolcu ha mitsiz bir mukavemet gös 
şına 30 kuruş ücret a lan teren düşrnnı la çetin su-
bu seferler aşağıda göste vaşlar olmaktadır. Voro-
rildiği ş •kilde günde 5 nej küprüb tŞına Husların 
defa gidiş geliş olarak 
tanzim edilmiştir. yaptığı hücum ağtr kayıp 

Utobiisler aşa~ıdaki sa larla pilskürtülmiiştür . llir · 
atlarde Turizm oteli önün ,'kolordu cephesinde yoke-
den kalk ıcaktır . Sahahla- diJP.ıı düşman tanklarının 
rı saat 7 de Harbiveden sayısı 750 yi bulmuştur. 
hareketle şehrimize g~le- Mısırda Elalemeyn bfü· 
cek saat 8 de şehrimizden gesinde bir Ingiliı hücumu 
H!lrbiyeye dönecek sa1tl püskürtül ::ıüştür . 
12de tekrar ş~hrimize 2eıe- Uatı Alruanyada lngi-
cektir . • aat 13 te Harbi- liz luçnkhmnın Hamburg 
yeye dönecek ve 18 30 şehrine yaptığı hücum ol-
da bir sefer daha yapa- duk~a mühim tahribııt yap 
caktır. Saat 20,30 da mıştır. 
şehrimizden hareket ede'- i\lıSIH C~PHESlNOE 
cek olan beşinci o•obüs son Kahire28A.A.-Üı_: gün 
seferini saat 24 te yaparak süren bir sükOn devresinden 
Harbiyeden Antakyaya dö- sonra pıı zar günü bçşlıyan 
necektir. bir taaruzla lngiliz ordusu 

Otobüsler tam vaktin- Elalemeyn bölgesinıie yeni 
de yolcu olsun olmasın arazi ki:zımmıştır. Bu hu 
Turizm oteli önündt>n mu suslı:ı henüı tafsilAt yok· 
tıyyen s aatlarda dakikası tur. 
dakikasına hareket edecek -----------
tir. Köylünün mah-

Birinci Gençlik 1 b 1 
Klübü Reisfiği su orç arı 
Birinci G .. ııçlik Klübü Çiftçiler borçlarını 

Reisi Enva Adahmn Eski teslime başladılar 
şehire tayini üzerine açık Son kararlar mucibin 
hulunan şehrimiz t;ençlik ce köylülerimizin hüku-
Klübil Heislifline G1zipaşa mete borçlandıkları yüzde 
ilkokulu Başöğretmeni 25 ve 35 mikdarındaki 

l Atif Günal hıyin edilmiş- mahsullerin teslimi ıçrn 
tir. 15 Ağustosa kadar möh-

Asf ait Ollarln let verilmiş ve bu mc'hlet 
Y vilayal makamınca büfin 

Yeri bir ke~fi yapıldı- köylere tamim ve ilan 
Vilayet dahilindeki as- edilmişti. Bu tamim üze-

falt yolların inşa ve tami- rine köylüler borçlu ol-
ri için nafia vekaletince dukları mahsulü 'şehrimize 
vt:rilen 200 bin lirıtlk lah· getirerek bedelini pe şin al 
sisatın kafi gelmediği anhışıl ' mağa başlamışlardır. Tes
mış vt~ yenidt>n yapılan keşi f fün muamelesinin 15 A~us 
üz .. ~.ine ?u ~ollar için 25? j tostan ÖDC'! son11 ereceği 
küsur bın lıra :{erektiğı tıth nin edilmeklij lir. Bi-
anlaşılmış~ıı·. Yeni · keşif !indiği g bi köylıiniln 
raporu vekalete gönJeril borcu tesl•m edilrnedAıı bu 
miş olup tu~dik edilir edil mahsulün serhestç~ ,.;atışma 
mez münakasaya kooarak müsaade edil:niyecE>tir. 
ihale edilecektir. İnşaata lAŞE TEŞKlLATıNIN 
bir aya kadar bıış\anması DEVlH MUAMELESl 
ve kış mevsicl\İ gelmeden 
bitirilmesi mukarre dir 

ayni şekilde diğer madde 
fiatların11 da tc>sir eder ve 
satıcı kendisinde .buJunmı 
yan ihtiyaç maddf•leı ini 
de normalden faz1

b rir fi. 
atla Stitm almak zorunda 
kalır . Bilhassa h:ıtıidaıı çı 
karmamalıdır ki Beledıye 

1 

fuıtları kontrol etmek hak 
kına malik bulunuyor. 

F. Görmen 

Viiilyet makamınca ya· 
pıhm tebliğat üzerioo , iaşe 
teşkilatının Belediyelere 
devrine başlandığını yaz· 
mıştık. Oeledıye mamurla 
rı dünden itibaren laşe 
Müdürlüğündeki Demirbaş 
hırla evrak ,Josyalarını tes 
pile batlamışlardır: Hu mu 
amele ay başına kadar bi
tirilecbk ve ay ba~ında ia
şe işleri Belediyece görü
lecektir. 

Alman ordusu 
Tarihin kaydetme
diği en çetin sava

şa girişmiştir 
Londru 28 A.A.-

" Ut>yli !\leyi., gazetesi 
başyazısında diyor Jci : 

"-Hu~ ordusu sava· 
şın başıııdunheri bugünkü 
kadar t-ahlikeli bir duru
ma düşmemiştir. Hostofun 
A 1 m anlar taraf ındrln işgali 
biiyük bir öato: mi hrı izdir. 

Aı:ıı 1 önemli ol rn n okla 
Almaıılarm Kııfkasyaya 

ayak basmalarıdır. Hus or 
dusu şimdi vahim bir leh 
like ile karşı karşıy>ıdır. 
Müttefikimizin uğradığı a
ğır baskıyı hafifletmek 
için yaptığımız hazırlığı 
şimdi a;öylemek imktlnsız· 
dır. Alman ordusu tarihb 
kaydetmediği en ç~tin bir 
savaşa girişmiştir. 

Yeni bir A 1man 
zaferi 

Berlin 27 =A.A. 
Hos\of yakıııındııki Ru.s 
müdafaa haltı yarılmış ve 
buradaki müstahkem şehir 
zapted ilmiştir. 

Hamburga şiddetli 
bir hava akını 

Berlin 27 A.A- Al-
man tebliğine göre, ln~iliz 
ııı.:akları dün ukşam Haııı· 
burg şehrine hücum ede
rek yangın ve infiHlk bum 
baları atmışlardır. lka· 
metgahlarda bir \'.Ok yan
gın çıkmıştır. Siviller ara 
sında ölüler varJır. Şimdi 
ye kadar alınan haberlere 
göre 18 İngiliz bomba uça 
ğı dü~ürülınüştür. 

En şiddetli h::tva akını 
Londra 28 A.A. - İn

giliz Uçakları tarafındlon 

evvel ki gün h? mburga ~ a 
oılan akın şimdiye kad.tr 
Almanyaya yapilan akınla 
rın en şiddetlisi olmuştur 
Bu akın~ iştiıak eden uçak 
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