
I! il 111ililili111: 1 il il il il il il il 111111il111111il11 ı :ı ı . 

~ YENi KABiNE 

ıo·:n Milli S.ef~ı -
! riyasetinde _ 
1 ilk top antı- ~ 
1 sııı.~ı vaptı 
= --~· .... § Kabine öğleden son~~~ 
E telırar içtima ett~. ~ 
E Ankara, 13 (A.A) - Yeni Icra ve- ::,: 
§killeri heyeti bugün (Dün) saa~ 11 § 
§ de Başvekalette Milli Şef İsmet Inö- § 
E nünün riyasetinde ilk toplantısını : 
E akdetmiştir. § 
E İKİNCİ İÇTİMA f 
~ Ankara, 13 (A.A) - İcra Vekilleri t 
E Heyeti bugün (Dün) öğleden sonra: 
~Başvekil Şükrü Snrnçoğlunun reis- § 
S Jiğinde toplanmıştır. : 
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la şe işleri
mize dair 

---·---
icqe işlerimize yeni bir 
düzen ue istikamet 
11ermeJı zorandayız-

uAKKI OCAKOliLU 

Refik Saydam gibi bütün ömrünü mil
let ve memleket hizmetine tahsis eyle
miş, temiz, dürüst ve yüksek ~lu ~e~
let adamının ölümü, Türk mılletının 
yüreğini yakmıştır. Fa~t me~h~u 
miJli Şefimizin tam isabetli karanyle ıs
tihlıif edenin, Şükrü Saraçoğlu oluşu bu 
ac:mm tesellisini teşkil eylemiş, aziz mil
letimizin bütün dikkat nazarları büyiik 
bir itimatla bai'h bulunduğu Sara~oğ
ltına çevrilmiş bulunuyor. 

Yeni kabinenin umumi siyaııetinde hii· 
yük bir değişiklik olacağını ümit etmi
yoruz. &asen Nyle bir şey de bekliy.:
mcyiz. 

Çünkil Türkiyenin mukadderatına ha· 
kim bulunan Cümhuriyet Balk Parti~i
dir. Kabinede yer alan şahıslar kim 
olursa olsun Partinin çizdiği politikanın 
ana hatlanndnn asla aynlamazlar. 

Buna ilivetcn söylenecek bir nokta 
daha vardll' ki Saraçoğlu kabinesinde 
sandalye işgal eden vekillerin iki_si ~ü.~
tesna, hepsi Refik Saydam kabınesımn 
izalandır. 

İç ve dış politikamız uzun yıllardan 
beri Müstakar bir esa~ dayanmaktadır. 
Bu politikanın mesut verimlerı. tarihin 
~n korkunç günlerinde, dünya .. k~ ve 
ateş deryası içinde yüzerken, Tü~kiye~e 
bahtiyarbğın üstünde bir mevkı temm 
eylemiştir. • 

Bu bahtiyarlığın ölçü kabul etmıyen 
'değerini Tiirkiyede takdir etmiycn tek 
bir vatandaş yoktur. . 
Şu halde Saraçoğluna çevrılen heye

~anh nazarlann manası nedir? 
Bunun çok büyük ve çok yerinde ma· 

hası vardır. · • 
Kabul eylemek Jazımdrr ki iaşe ışle

riıniz yolu~da gitmiyor. İs~al meV2ll· 
tında da istikbal için emnıyet beslene-
~ bir vaziyet mevcut değildir. . . 

Bu iki mesele, bugünün şartlan ıçın· 
ille hayati ehemmiyeti haiz bulunmak.~a
~ır. Nitekim Refik Saydam, hayata go:ı
lerini yummadan bir kac ~at .e~el yap
tığı beyanatta bn acı hakıkati ıtıraf ey
lemiş, teşkilat bozuklu~na, ~adro • ve 
P8ranın bol bol verilmesıne ragmen ıaşe 
• 1 • • d'V' mumi ef· 1Ş ermin yolunda gıtme ıgıne u 
lcinn dikkatini celbetmiş, halkımızdan 
lbÜzaheret temennisinde bulunmuştur. 
Şükrü Saraçoğlu yeni kabinesini ku· 

.tarken bütün kabine arkadaslannı yer· 
lerinde ipka eylemiş, iaşe işlerini idare 

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

Timoçcnko ordularını kovaladığı bil
dirilen Alman ordularının kuman

danı mare§al Fon Bock 

SOVYETLERE GORE 
---··---

Savaş git
tikçe şid
detleniyor -·-Bazı yerlerde du-
ruın tehlikeli ... -·A!manlar MosJıova-Ros-

tof demiryolunu Jıes
melı isti)1orlar • Her 
Jıarış toprah inatla 
müdafaa ediliyor 

Moskova, 13 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : Voronej civarında ve 
Lit.işang bölgesinde muharebeler devam 
ediyor. 

Cephenin öteki kesimlerinde mühim 
bir değişiklik yoktur. 

(Sonu Sahife 3, Siitun 1 de) 

MISIR HARBi VE KAHİRE 
---·---

Mısır kabi-
nesi duru
muinceledi -·-Hah as pcqa lıraıa da 

izahat uerdl ·Mısır har· 
bl halılıında mlhuer 
menbalarından gelen 

· haberler .. 
Kahire, 13 (AA) - Başvekil Nahas 

paşa kral Faruk tarafından kabul edıl
miştir. Nahas paşa tarafından vaziyet 
hakkında krala malumat verilmiştir. 
Akşam üzeri nazırlar meclisi de as

keri vaziyeti incelemiştir. • MISffi •HARBİ VE MİHVER 
Berlin, 13 (A.A) - Alınan ordulan 

başkomutanlığından bildirildiğine göre, 
Alınan savaş ve pike tayyareleri Mısır
da düşmanın Elalemeyde motörlü taşıt 
kollarına ve sahra topçu mevzilerine şid
detli hücumlar yapmışlardır. İngiliz ba
taryaları Alman tayyarelerini hedefo 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

·ı lngilizlere göre I 
........ ···-·- -· ·-· -· -·-· 
Alman he-

ef'i acı 
' 

• • 

alkasya! 
---*·---

Almanlar Don neh-
rinden veni kuv-., 
vetler geçirdiler -·-

rr-~--.-~-~-.~-~-a-s_-~-~-. -~-~-~-.~--m-J 
s 

Yeni lngiliz 
m vzileri 
sağlam 

---··---
Mihver ordusunun 
bütiin taarruzları 

püskürtüldü 
400 JıilonıetreliJı bir cep- 1ngiliz askerleri bir hiicum esnasında -*-

Esas dlD'uın değqnaedf .. hede şimdiye Jıadar işi· 
tilmemiı şiddette 
saua,ıar oluyor •• 

Londra, 13 (A.A) - Don nhri boyun
ca durum hala çok vahimdir. Almanlar 
insanca ve malzemece mühim kayıplar 
pahasına nehrin Voronej karşısındaki 
noktasından ehemmiyetli kuvvetler ge
çirmeğe muvaffak omuşlardır. Başlıca 
taarruzların yapıldığı bu kesimde vazi
yet Ruslar için pek tehlikeli sayılıyor. 

Ruslar Voronejin 7 kilometre cenu
bunda Kamineroskayı ve Doncç nehri 
üzerinde, Rostofun 240 kilometre şima
linde Litişangı boşaltmışlardır. 

Wrt yüz kilometrelik bir cephede şim
diye kadar işidil"'emiş savaşlar oluyor, 

ALMAN HEDEF!: KAFKASYA 
Londrn, 13 (A.A) - İngiliz gazteleri 

baş yazılarını Don meydan muharebesi
ne tahsis etmişlerdir. (Tnymis) gazetesi 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 dn) 

RUSYA HARPLERi 
---··---

Bir görüş: 
Alman yıkı

Jışı yakın 
-*-Londra, 13 (AA) - (Deyli Tel-

graf) doğu cephesinde durumu incele
yen baş yazısında Don muharebelerini 
umumi hareketler çevresine sokmakta
dır. Bu gazetC"yr. göre maıızara 1918 ilk 
baharını andırıyor. Almanya azami 

(Sonu Sahife 4, Sütun :t te) 

RUBJJada bir nehrin geçilmesine çalı§ılıyor 

SON ASKERi VAZİYET 

Sovyetler cenupta ne
rede tutunacaklar? 

-----~~~----~~-------~-
Almanlar Mosfıoua • Len ingrad demiryolunu da 

Jıesnıeğe çalqıyorl ar • Mısırda ild taraf 
taarruza it azırlanıyor •• 

Radyo gazetesine göre VoronejdenJ 
Taganruga kadar oaln 500 kilometroluk 
cephe üzerinde Sovyetler cenup doğ;ı ~~~~ 
istikametinde çekilmelerine devam edı- t.Qo-..,.....c CQCr'J'.: 

yorlar. Sovyetlcrin Doneçin doğu tara: 
fındaki mevzileri işgal etmek istedikle;ı 
anlaşılıyorsa da Almanlann Jelang ~ 
varmış olmnsı ve şimalden de Doneçı 
geçmiş bulunmaları Sovyetlerin hemen 
bu nehir doğusunda yeni bir cephe kur
malarına pek te imkan hasıl olamıyaca
ğını göstermektedir. Bunun için Rusla
rın Stalingrad - Rostof arasındaki ~!'1 
ncluinin daha gerisine çekilerek bir ınu
dafaa harbi yapmak istemeleri muhte
meldir. 

Sovyctlcrin bu hareketine meydan 
vermemek için Almanlar, nehirler üz: 
rindcki geçitleri ve yollan tahribe bu
yük bir ehemmiyet vermektedirler. 
Eğer Almanlar tahmin ettikleri şekilde 
bu Rus ordularım oralarda imhaya mu
vaffak olurarsa Don nehrini her yerin
den kolaylıkla doğuya doğru aşmak im
kanını bulacaklardır. 

Almanlar Voronej ve Voronej cenup 
doğusuna Don nehrinden mühimce kuv
vetler geçirmeğc muvaffak olmuşlardır. 
Bundan sonra Voronejin doğusuna doğ
ru seri inkişaflar beklenebilir. 

Alman şimal kanadını tehdit için Sov
yetlcrin yaptıklan taarruzlardan şimdi
ye kadar bir neüce alınamadığı anlaşıl· 

(8- s.hife z. Siltaa ' te) 

"Kalenin,, de Alman
lar büyük güç
lükle ilerliyorlar 

---·---
Moskova, 13 (A.A) - Almanlar Ka

leninde bir yol açmak için çalışıyorlar. 
Sayıca üstün olmalarına rağmen Rus 
rnildafaa cephesini yaramamışlardır. O:ı 
günden beri devam eden şiddetli mu· 
harebcdc Almanlar bütün kuvvetlerini 
ileriye sürmüşlerdir. Düşman bir kaç 
Yerde delik açmağa muvaffak olımıştur. 
fakat bunlar düşmana pek pahalıya mal 
olmuştur. 

Cepheden gelen haberlere gön: :Al
manlar kendi cesetleri ile dolu hır sa
hadan k bü ük güçlüklerle ilerliyor
lar· bir~esimJe 500 Alman öldürülmii.ş 
ve "bir çok tank ve harp malzemesi tah
rip edilınistir. 

' 

ALMANLARA GORE 
* Cenupta 

RuSiarko
valanıyor -·-Berlin, 13 (A.A) - AJman tebliği: 

Doğu cepheainin cenup kea.im.inde RU9-
lar gcniı bir cephede takip edilmekte
dir. Ehemmiyetli hava kuvvetleri bu ta· 
kip muharebelerini desteklemiş, geceli 
~ündüzlü hücumlarla Don ve Doneç ne
hirlerinin bir çok geçitlerini daha tahrip 
etmiştir. 

Savaı uçaklarımız Kafkasya sahilinde 
Novoroskta yüzen bir havuza ağır 
çapta !bombalarla tam isabetler kayde· 
dilmiştir. 

Voronojin şimal ve ~al batısında 
düşmanın gaşırtma mukabil hücumları 
eanaaıAda 1 1 1 Rua tanltı mUlaaıeiMt -
bırakılml§tır. 

RJEFTE 
Rjefin cenup batısında 2 temmuzda 

yapılan bir kuşatma taarruzu neticesin· 
oe düşman mevzileri yarılmış ve orman
lar içinde çetin muharebelerde dü§ma-

(Sonu Sahife 4, Siitun 3 te) 

ALMAN ŞiDDETi IRTTI 
---*---

ölümce z a -
• 

sını geııış., 

letiyorlar 

lngUizler lıendUerinl 
teşebbü.sü ele aJmq 

saymıyorlar .. 
Kahire, 13 (A.A) - Orta şark İngi

liz karargfilıırun öğle tebliği : Cephenin 
fimaJ kesiminde son ileri hareketi es
nasında kazandığımız ~evzilere düşma
nın taarruzları püskürtülmüştür.. Top
çu Elalemeyn cephesinde ve merkez k~ 
siminde faaliyette bulunmuştur. 

Cenup kesiminde seyyar gruplar ve 
topçu kıtalanmız Alman ve İtalyan kuv· 
vetlerini hırpalamıştır. 

<Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

lngiliz barvekil mu.avmi B. Atly 

8. lTL Y'NIN BEYANATI 
---*·---

Çörçil aley-
hinde propa 
ganda var --·- --·--ı ,,aı aıtındalıl Basya ue HGPbln ldGPesı naesuH-

f'ransada llallıın llazl· yetini bütün Jıaldne yUJı. 
yetine ue sallıastlara l,emyor ue İngiJlz 

daJr yeni tedbirler tanlıları iyidir .. 
Stokholm, 13 (A.A) - Bitlerin mü- Londra, 13 (A.A) - Bugün Kembriç-

şaviri ve doğuda işgal edilen topraklar- te. bir nutuk söy.li~ ~ekil muavini 
da fevkalade komiseri Rozenberg ölüm Mister Atly demıştır_ ki : 
eczasının polise veya askeri kumandan- _ « - Bu harpte dogru veya iğri yaptı. 
lığa kendilerini tescil ettinniyenlere de gım~.ne olursa olsun bu hususta hiç bir 
t il edil -· · ili +,....;.,..;.,. B dan şey soylenemez. Avam Kamarasile Çör-
başC§mk f" ecedegınıharpn e~l......... · ~ ek çilin arasını açmak ve işler fena gidince 

a . ırar en esır erın~. yıyec bütün mesullyetlerin Çörçile ait oldu. 
ve eltilbıse vtaermkl ekk vtınee lrok ltay~1·· gostermek ğunu anlatmak için. propagandalar ya. 
sure e ya ı e e 0 um cezasına pılmaktadır. Harbin idaresi mesuliyet. 
çarptınlaca~tır. ]erini yalnız Çörçil değil, kabine üstüne 

(Sonu Sahife Z, Sütun 5 te) ~akta müttefiktir. Son günlerde sıkın-

Rusyada işgal edilmi§ topnıklarda 
fevkaUde Atma" Jcomiaeri 

ROZENBERG 

• 

tı çekmekle beraber Ruzveltin dediği gi
(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 
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E i H «PRAVDA» DiYOR Ki: s 
~ = 
= Husyanın üzerine = 

vahim bir tehlike 
çöktü, fakat ••• 

--_ Moskova, 13 (A.A) - (Pravda} s 
: gazetesi Rus kıtalarının Alman iler- E 
§ leyişini durdunnak için .sonuna ka- E 
:: dar dövüşmelerini istiyen bu sabah- El 
§ki yazısında diyor ki : Voronejin ~ 
:: batısında ve Don nehri sahillerinde : 
E kanlı muharebeler oluyor. Düşman§ 
E Don nehrinin doğusuna varmak gay. ~ 
: retile harp ediyor. Bu istila hayati : 
~ merkezlerimizi çok 'büyük bir tehli- : 
§ ke altına koymaktadır. Atalarımızın § 
§yendiği yerde siz de düşmanı durdu- E 
: runuz. Memleket üzerine vahim bir : 
E tehlike çökmüştür. Düşman ezilme- 5 
: lidir ve ezilecektir. 5 
:llllllllllllllUlllllHllUllllllllllllllllllWlllllllllıı5 



SAH1FB2 YENi A~KR 

Cihanda tesirleri görülen hadise 

Büyük Fransız ihtilali
nin yıldöniinıü ... 

ŞEHİR HABERLBRi 

Fransız ihtlliili nasıl ba.t lamış, nasıl bitmiş, Na· 
polyon Bonapart sah neye nasıl çıhmqtı? .. 

Bugün 14 Temmuz F raıaız ihtlilinin rı daha sıkı bir kontrol altına aldılar. 
yıldönümü ve Fransız milli bayramıdır. Kral ve kraliçe çocuk.lariyle birlikte kaç
Bu münasebetle okuyuculara, tesirleri mak. te.febbüsünde bulununca. halkın 
bütün dünyada görülmüş olan FransLZ ih- şüphesi kine döndü. kral ve kraliçe 
ti.lali hakkında kısa notlar şeklinde ma- Fransız sınırında yakalandılar ve o gün
lümat vermek faidcsiz olmaz. , den sonra hükümdarlık ölüme mahklım 

Fransada on dördüncü Lui (Louis) oldu. 
ile ondan sonra gelen hükümdarların Bu h8.diseler ihtiliılcilerin ikiye aynl
yaptığı aava§lar, israflar, muraflar dev- masına aebep oldu. Bir kısım meşrutiyet 
lct hazinesini bitirmişti. Vaktin maliye istiyen kralcılar. ötekiler demokrat 
nazırları sarayın masrafını kısmak sure- cümhuriyetçilerdi. Bu suretle ihtil.ii.lciler 
tiyle bütçeyi düzeltmeye u,ira§tılar. O arasında iki fırka teessüs etm.İf oldu. 
zaman sarayda israfları ile meşhur An- 1 792 yılının 1 O ağustosunda büyük 
toinet {Marie Antoinette) vardı. Ken- bir kalabalık Tuileri sarayına girdi, mu
disine tasarruf tavsiye eden nazırları bi- hafızlan öldürdü, kral hanedanını teırii 
rer birer azlederek yerine kendi fikrine meclise ilticaya mecbur etti. Ayni sene
uygun olanları alırdı . nin 27 eylülünde Fransada krallığın il-

1788 yılında on altıncı Lui (Louu) ~a edildiğine dair bir karar kabul olun
devlet hazinesini kurtarmak için son bir du ve cümhuriyet ilin edildL Dört ay 
çare olmak üzere kilise ve halk mümes- aonra da on altıncı Lui öldürüldü. 
silleriyle a.ılzadeleri Versay (Versail- * 
les) sarayında bir toplantıya çağırd ı . Fransada vaziyet günden güne fena-
Bütün murahaslar 1 789 yılı mayıs ayın- !aşıyordu. Bir çok papazlar ve bilhassa 
da Versaya gittiler. Hepsinin aızusu ve katolikler. kifue aleyhinde çıkarılan ka
şik.ii.yetleri başka başka idi. Lakin hepsi nunlar dolayı5iyle ihtilale muhaliftiler. 
de bir meşrutiyet tesisinde birleşiyorlar- Bir taraftan da mecli9te alınan diğer 
dı. tedbirler vatandaşların bir kısmını kız-

.t-~ransız ihtilili Versayda 5 mayısta dırıyordu. Mesela k8.ğıt para çıkarılması 
başlıyan bu toplanb ile ilk adl.Dlı attı ve tüccarı memnun etmemişti. K&ğıt para 
halk murahaslan ihtil.Ale yol açtılar. Bazı az zamanda memleketin her tarafında 
asılzadelerle papazlar da onlara iltihak kıymetini kaybetmişti. 

' 

Haftaya pirinç 
tevz;atına 

başlaı~ıyor 
---*---

Mazot ueriliyor, yalıın· 
da fıalay da getirileceh 
İzmir vi!Ayeti emrine tahsis edilip 

yakında halka tevzi edilecek olan pirinç
lerin dağıtma birliklerine teslimine dün 
b.ı.'llanmıştır. Pirinçler hafta sonunda 
birl:klere tamamen verilmiş olacaktır. 
Diğer taraftan dağıtma birlikleri ken

di azalarına pirinç almak üzere birer !iş 
vermeğe ba.şlanuşlardır. Pirinç tevziatı
na mahalle bakkallarında bir hafta son
ra başlanarak bu iş en kısa b!r zamanda 
ikmal edilecektir. Malılm olduğu üzere 
bu de!aki pirinç tevziatı adam başına 
250 şer gram olarak hesaplanmıştır. 

KALAY GETİRİLİYOR 
İzmir vilayeti emrine tahsis edilen b

l~ylar bu hafta sonunda İstanbuldan ge
tir'lecek ve ihtiyaç sahiplerine tevzi 
edilecektir. 

MAZOT VERİLİYOR 
Bahçe sahiplerine iaşe müdürlüğ'ün\!e 

mazot tevzüne devam edilmektedir. Şe
hir ihtiyacı için de b'r mikdar mazot 
rıyrı1mıştır. ---o---

- . .._..,._ ,. 

Y aa-'anlar kampı ve hükün..et 

Kan.p sahası Verem rr\ü
cadele cemiyetine verildi 
Kamp yerinde fıonforııı bina ue tesisat yapda· 

cafl • Kampa İstanbul dan da gelenler uar-
Son zamanlarda Ankarada muhtelif 

teşebbüslerde bulunan veremle mücade
le cemiyeti reisi Dr. Ali Haliın Bayer 
bir muharririmize §U izahatı vermi§tir: • 

c - 1 O, 12 aenedenberi açılmakta 
olan Yamanlar kampının bulunduğu sa
ha orman umum müdürlüğüne ait oldu
ğundan cemiyet kampa çıkanların istira
hatlerini istediği şekilde temin edecek 
tesisatı yapamamakta, tepdilhava için 
çıkanları çadırlarda barındırmak mec
buriyetinde kalmaktadır. Biz bu saha
nın orman umum müdürlüğünden cemi
yetimiz namına temlikini rica ettik ve 
Ankarada umum müdürle temasa gel
dik. 

Kamp yerinde cemiyetin istediği kon
forlü binaları ve lüzumlu tesisatı vücuda 
getirmek için orman umum müdürlüğü 
kamp sahasını tamamen cemiyete tahsis 
etmeği kabul eylemiştir. Bu teşebbüste 
Ankarada çok kıymetli yardımını gör· 
düğümüz Manisa mebusu B. Relik ince
ye ve orman umum müdürü B. Fahri 

yin de bu işe önem verdiğini memnu
niyetle müıahede ettiğimizden önümüz
deki yıl içinde kampa kadar turistik yo
un tamamlandığını göreceğimizi umu .. 
yoruz. 

KAMPA RACBET 
Yamanlar kampı bilindiği gibi bu ,,.,_ 

ne de açılmıştır. Bunun için maruz kal
dığımız zorluk, iaşe maddelerinin temini 
idi ki vilAyet ve iaşe müdürlüğü yardun
larda bulunarak bütün ihtiyaçlarımızı 
temin ettiler. Kamp için güzel bir otobüo 
temin edilmiı olup ber akııam saat 18 
de Karııyakadan kampa hareket etme
ğe ve sabahları kamptan gelecekleri sa .. 
at dokuz vapuruna Karşıyaka iskele.sin
de yetiştirmektedir. 

Bu sene kampa ç.ıkmak istiyenler pek 
fazladır. Hatta latanbul ve taşradan ge
lenler de vardu. 

ettiler. Toplantıya cMillet meclisi> ismi- Bazı vili.yetlerde k.ralcılar mukabil 
ni verdiler. ihtilal hareketlerine teşebbüs ediyorlar-

Kömür yollandı 
-*- • Büke cemiyetimiz adına teşekkürü borç 

biliriz. 
Son hafta içinde şehrimize fazla mik. 

darda odun kömürü gelirilmeğe başları
ırııştır. Bir çok depolar kömürle dolmuş· 
tur. Kömür fiyatları arttırıldığı için h•r 
yerden İzm!re kömür getirilmekte ve 
serbestçe satılmaktadır. Bunurıla bera
ber henüz piyasaya pek iyi kalitede kö
mür getirilmiş değildir. 

KAMPA ÇIKMANIN ŞARTLAR! 
Kamp için müracaatlar cemiyet mer

kezine yapılmaktadır. Kampa çıkacak
ların sari bir hastalığı bulunmaması esas 
tır. Bunu temin için de müracaat eden
ler kayıbıız prtsız cemiyetin doktoru ta
rafından muayene edilmektedir. Murahasların birleterek mqrutiyet is- dı. Memleket dahilinde ihtilali tehdit 

temeJeri kralı kızdırdı. Hepsini saray- eden bu tdılikeden ba11ka harici tehlike 
dan kovmak ve~içtimaı dağıtmak istedi. de baş gösterm.işti. Fransız ihtilal ordu
Likin azalar bu emri tebliğe gelenleri: su Belçika topraklarına girince İngiltere 

c - Gidiniz, efendinize eöyleyiniz. de savaşa girdi. 
Biz burada milletin iradesiyle oturuyo- 1 79 2 senesinde Avusturya - Rusya 
ruz. Bizi buradan ancak aüngü ile çıkara- müstevlileri valnide geriye çevrildi. 
bilirler.> Diye bağıtd1rlar. Sonra Fransız orduları harbi dü~man top 

Bu büyült cesaret krala göre küstahca raklarına geçirdiler. Belçika, Nis ve Sa
bir cür'etli. Lui, Versayı askerle çevir- voit! Fransaya ilhak edildi. 
meğe teşebbüs etti. Fakat Versayda.ki Nihayet ihtil8.lin içeride ve dı~arıdaki 
ioyan Parise de aksetmişti. Burada da düşmanlan susturuldu. Yalnız Ingiltere 
halk 14 Temmuzda Bastil (Bastille) ile Avusturya harbe devam ettiler. 
hapishane.sini has.arak mahpusları ser- Yeniden teşekkül eden direktuvar 
best bualtmt§b. \iikümeti teşekilatsız F ransanın karşılaş-

Bastil hapishanesi alındıktan eonra t•ğı meseleler önünde aciz kaldı. O za
Paris, balkın mümessjllerinden ibaret "Tian genç bir topçu subayı olan Napol
bir heyet tarafından idare edildi. yon Bonapart (Napo}eon Bonapart} hü-

Lakin aııl mesele mecl.iain millete va- kümeli himaye etti ve nihayet 1799 yılı 
adettiği meırutiyetin ilinındaydL Bu ikinci teşrininde Direktuvar hükümetini 
sahada çalışma gayet yavq yürüdü ve devirdi.. 1804 tarihine kadar Fransayı 
ancak 1791 senesinde aona ereli. idare etti. O tarihte de cFransa impara-* toru birinci Napolyon adile imparator-

MetYUtiyeti ili.n eden veei.kanın en 1uğunu il8.n ettL 
mühim parçası cHu.lculı:u beter beyanna
ıileai> idi. Bu beyannamede ıu madde
ler mevcuttu: 

1 - Bütün vatandll§lar, kanun yapa
calt millet mümessillerini intihaba ifti
ralı: hakkını haizdir. 

JSMAJL iLHAN ---·-----HALKEVINDE 
Bugün mühim bir fıonf e· 

rans uerilec:elı .. 
Şehrimiz Halkevinde bugün saat on 

sekizde İngiliz felsefe doktoru F. Leesh 
tarafından c İngiliz balkının tahsil ve 

3 - Her inaan hür ve müeavi haklar- terbiyesi > mevzulu bir konferans veri-
la doğar. lecektir. 

2 - Her vatandaıın ödeyeceği vergi, 
malik olduğu servetle mütenasip olacak
tır. 

4 - Her kea fikrini ıöylemek, yaz- HALK""Vl.HD"" 
mak ve basmak hakkını haizdir. ıı:. ıı:. 

O zamanki Fransız kralları uzak gö- İfımal lıurslar:.. 
rüılü olsalardı, belltl bugün lngilterede lZMtR HALKEV1NDEN : Fizik, 
olduğu gibi, Fransada demokrasiyi ka- kimya ve !ngilizce derslerinden bütün
bul etmekle beraber, krallığı muhafaza lemeye kalan talebelere ait olmak üzere 
edecekti.Lakin Fransız hallan bazı bütünleme kursları açılacaktır. Kayıt
haklannın ellerinden alınmasına taham- !ar 18 temmuz akşamına kadar devam 
mül edemediler. edecek ve derslere 20 temmuz pazartesi 

UZAöl GöREMEDILER günü başlanacaktır. Kayıt olunacak ta-
Öncelori kendi salahiyetlerini azaltan !ebenin okulundan alacağı bütünlemeye 

1 791 kanunu esasisine riayet etmeği va- kaldığına dair bir vesika ve bir de fo-
8.d ettikleri halde sontaları bundan vaz toğraf ile Halkevine müracaat etmeleri 
geçtiler. lizınıdır. 

A.ılzadelerden pek çoğu da ihtilal ---o---
fırtınasına dayanmıyarak barice kaçını§- Öğretmenler "ardım 
lardı. İsviçre, Almanya ve Avusturyaya "' 
yayılan asılzadeler Avrupa prenslerine Sandığı menfaatine balo 
mürcaat ederek Fransa.da ihtilAlin önü- Şehir gazinosunda önümüzdeki cum3. 
nü almalarını bunlardan utiyor ve mem günü İzmir öğretmenleri yardım sandığı 
lekete dönünce kanlı bir intikam alacak- menfaatine güzel bir balo verileceği ba-
larını söyliyorlardı. her alınmıştır. * Çok zengin bir programla ve sürpriz-

i 789 tqrinievvelinde erkekli kadın!: eri~ dolu olarak hazırlanan bu balonun 
büyük bir kalabalık kral ve kraliçeyi ı muvaffak olacağı şüphesiz görülmekte
Veraa.ydan Parise getirdi. Burada onla- dir. 

-
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l_f;___e_üv_u_·· K_H_"i_K_A_YE __ l~J 
Kızıl Bakire 
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Ser Rider Haygarddan nafıleden: F .ş. Benlioğlu 

BAŞLANGIÇ 
MORG'UN AZtMETt 

-·- J 

Bundan yüzlerce sene evvel, şarkın 
en uzak şehirlerinden birinde, garip bir 
hadise oldu : 

Şehrin hlıkim tepesinden, sulan yarı 
ôonmu.ş nehrin kıyılarına doğru bir alay 
inmekte idi. Sarı renkli insanlardan bin
erce ~ büyük bir korku ile alayı se
yir veya takip ediyorlardı. 

••• 
Ruhban alayının arkasında çırıl çıp

lak ve belinde kırmızı, geniş bir kemer, 
omuzunda da kan renginde bir harmani 
bulunan bir adam vardı. 

Bu adam iri vücutlu, sarı tenli, gayet 
kuvvetli adeleli idi ve yaşını tahmin et
mek mümkün değildi! Yanında da, yan 
çıplak fakat son derecede cazibeli güzel 
bir kadın vardı. 

Genç ve güzel kadının kollarında, ger
danında sahici ve yalancı bir sürü süs, 
bilezik ve gerdanlık çiçek vardı, fakat 
asıl dikkate şayan olan cihetini, güzelli
ğinin ço:C korkunç olması idi! Garip ve 
cazip bir raks ile ilerliyor ve kolunda 

---o---
Yaz mesai saati başladı 

Viliiyette mesai saatleri de~, yaz 
mesai saatinin tatbikine başlanmıştır. 

Şimdi mesai saatleri sabah saat 8.30-12 
orasında, öğleden sonra 15 - 18 arastn
cadır. Bu suretle memurlar günün en 
sıcak saatinde ist'rahat edecelerdir. 

EMNİYET 
Müdür muauinliği 
İzmir emniyet müdür muavini B. Aziz 

Tüzün Bolu emniyet funirliğine, Bolu 
eınniyet Amiri B. Ziya Güngören İzmir 
emniyet funirliğine tayin edilmişlerdir. 

. * Istanbul emniyet amirlerinden B. Ad-
nan da İzmir errıniyct funirliğine tayô:ı 
cd'lmiştir. 

Haziranda eulenenler 
Haziran ayı içinde İzmir belediye ev

lenme dairesine evlenmek üzere 146 çift 
müracaatta bulunmuş, bunlardan 133 
riftin nikalıları kıyılmıştır. Geçen se
nenin ayni ayındakine nazaran bu hazi
ran ayında evlenmelerde 13 fazlalık 
Yardır. 

Milli Korunma 
Mahfıemesinde .. 
Fazla fiyatla dört top kumaş satmaiı: 

suretiyle ihtikar yaptıkları iddia olu
nan Kula mensucat fabrikaları sa.ış 
mağazası tezgahtarlarından Nuri ve 
Mehmet Belevi Milli Korunma mahke
mesi müddeiumumiliğince tevkif edile
rek mahkemeye ver!lmislerdir. 

Dün bunların muhakemesine milli 
korunma mahkemesince ba~lanılmtş ve 
geriye kalan iki sahidin de dinleniJme5i 
için davanın rüyeti bugün saat 15 e bı
rakılmı~tJr. 

---o---
Kuru me]fuacııar 
arasında ... 
Kuru meyva ihracatçıları birliği ida

re heyeti dün toplanmış, birliğe ait 
muhtelif işleri tetkik eylemişt.!r. 

"- ~ 

ve kartal pençesi gibi kıvrık, saçları 
safran gibi sarı idi. Zayıf kollarını ha
vaya kaldırmış halde yürüyen bu kadın, 
halka, sanki ateşler saçıyormuş gibi kor
kunç bir bakışla bakıyordu. Bu kadın, 
her hal ve şekille c ölümü • andınyor
du! 

Kızıl harmanili ve kızıl kuşaklı çıp
lak ve korkunç adam, derin bir cezbe 
içinde ve iki kadının ortasında ilerliyor
ken) birdenbire başını çeviriyor, iki ta
rafta toplanmış veya yürümekte bulu
nan halka şiın.~ekler çakan gözlerile ba
kıyor, bu korkunç bakışla karşılaşanlar 
da, sanki esrar diyarından emir almış 
gibi kalabalıktan ayrılıyor ve koşarak 
meçhul bir hedefe doğru gidiyorlardı. 

Şehirde taraf taraf büyük ve korkunç 
ateşler yanmakta idi; bu ateşler içinde 
binlerce insan cesedi garip ve mavimtı
rak alevler, bulanık dumanlar ve taham. 
mili edilmez kokular çıkararak yanıyor
du. Bu ateşler öyle bir hava yaratıyordu 
ki şehir halkının sanki hepsi de başları 
üstünde bir felaket gölgesinin hüküm 
sürdüğüne, ateş de yanmak sırasının 
kendilerine gelmek üzere olduğuna ina
nıyorlardı. 

Alay iki kısımdan mUrekkeptı : önde 
siyahlar giyinmiş ve ellerinde siyah kA
tıt<lan fenerler olanlar ve arkada da be
ırazJar giyinmiş ve ellerinde beyaz fe
nerler olanlar vardı. Bunlarnı hepsi de 
ruhban sınıfına mensuptu. Fakat seyirci. 
lerin ve arkadan takip edenlerin dehşet 
:"" korkusu ne siyahlı ruhban güruhun
ilaıı, ne de beyazlar giyinmiş ruhban ka
labalığınd an dolbnuvordu! 

t.ı.kılı sepetten de halk üzerine avuç * 
avuç çiçek serpiyordu! Alay, kan kırmızı boyalı bir geminin 

Garip kiyafetli ve acip halli adamın 1 beklemekte qlduğu sahile vardı, durdu 
arkasın~a .. h~ .kadın. d~a vardı; bu ka- ve kırmızı harmanili,. ~ırmızı kuşaklı 
dının yuzu ın kemikli, tırnakları uzun çıplak adam, ahşap hır iskeleden gemi. 

Şimdi yapılacak iı kamp sahasının 
kadastro heyeti tarafından kadastral 
haritasının tanzimidir ki yakında bu da 
yapılacaktır. 

Bu itibarla gelecek sene kampa çı
karıların utirahatlerini daha iyi ıekilde 
temin edeceğimizi ümit etmekteyim. 

YAMANLAR YOLU 
Yamanlar yoluna gelince, bilindiği 

gibi timdi dahiliye müsteşarı olan B. 
Fuad T uksalın lzmir valiliği zamanında 
vili.yet umumi meclisince bu yolun tu
ristik yollar programına alınması karar
laıtırılmıştı. Yeni valimiz B. Sabri Öne-

ZABITADA 

ı25 liralıfı saat 
ı25 fıurıış! .. 
Eşre~ada 101 numaralı evde oturan 

Mehmet Bohçalı, kardeşleri 12 yaşında 
Ahmet ve 9 yaşında Şaban, arkadaşlan 
13 yaşında Ali ve Mehmet Abidin G<i
zelyalıda B. Reşat Moralının evindan 
125 lira kıymetinde bir altın saat çala
rak 125 kuruşa sattıkları iddiasiyle tu
tulmuşlardır. 

Bir çocuğun öliimü.. 
Bornovada Bayraklı caddesinde 1 nu

marada oturan Mustafa karısı Fatxnanın 
20 gün evvel doğurmuş olduğu çocuğtı!l 
oldüğünden bahisle defn ruhsatiyesi is
tenmiş, belediye doktorluğunca yapılın 
muayenede çocuğun her hangi bir has
talık yüzünden ölmediği neticesine va
rılın.ıştır. Ölümün sebebini tesbit için 
otopsi yapılacaktır. 
BiÇ AKLA 
uurmafı istemiş .. 
İkiçeşmelikte 812 inci sokakta Sıtkı 

Gökbükün öteden beri iğbirar besledi~i 
Avni Y üzkeni bıçakla vurmak istediği 
iddia edilmiş, Sıtkı tutulmuştur. 
SOLMBMBS1 
ALTIHDAH YARALI 
Karşıyakada Celiilbey sokağında ame

le Zeynel Kanmışlar jiletle sol memesi 
altından yaralı bir vaziyatte bulunmuş· 
tur. Tahkikat yapılmaktadır. 
ARABASIHIH 
ALTIHDA ÖLDU 
Tiren:n Yenioba köyünde oturan ara· 

bacı Salih oğlu Osman Alacalı köyüne 
arabasiyle sarhoş bir vaziyette giderken 
bir yokuşta araba devrilmiştir. 

Osman araba altında kalmış ve başı 
ezilerek ölmüştür. 

ye geçti. 
Bu sırada güneş te ufukta kayboldu! 
Kırmız hıarmanili ve kızıl kuşaklı 
- Burada işim bitti artık! Ben, ate-

şin Mkimi, ölüm meleği garba gidiyo
rum! Bir zaman için sizden ayrılacağım 
ve sizi ateşte yakmıycğım! Fakat beni 
unutmayınız, ne zaman olsa yine bura
lara geleceğim! dedi. 

* Bu korkunç günde güneş her zaman-
kinden daha fazla bir süratle uzaklaşı
yor, gece ve zulmetler başka bir çabuk
lukla ufukları ve şehrin her tarabnı sa
rıyor, fakat hiç bir rüzgilr esmiyordu. 

Bu itibarla kampa çıkmak istiyenlerin 
cemiyet merkezinden numara aLnalan 
lhımdu. Kart almıyanları otobüs kam
pa çıkarmıyacaktır. Bundan da anlaş1lır 
ki Yamanlar kampı hastaların çıkacak
lan bir yer değil; ancak istirahate muh· 
taç, nekabat devresinde bulunan ve has
talığa müsteit zaif bünyeli kimselerin 
sıhhat kazanacakları bir yerdir. Hayat 
pahalılığına rağmen fiyatlar oldukça 
ucuz teshit edilmi~tir. Bir kişi için gün
de ilci yemek ve iki kahvealtı, çadır, 
karyola mukabili üç lira alınmaktadır.> 

Bir efımelı ue süt satıJı.. 
Çeşmede İnönü mahallesinde bakk3l 

İsmail Artun 600 gramlık bir ekmeği 40 
kuruşa sattığl, yine Çeşmede Sakarya 
mahallesinde 65 yaşında Cafer Tezcan 
bir kilo sütü 30 kuruşa satbğı iddiaslyle 
tutulmuş, her ikisi de Mill1 korunma ku
nununa aykın hareket maddesinden ad
liyeye verilmiştir. 

SON ASKERr VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

maktadır. Almanlar Moskova batısında 
Rjefte Sovyet cephesini yardıklarını 
iddia ediyorlar. Bu da doğru ise Mosko
va - Leningrad demir yolunun de yakın
da kesilmesine intizar olunabilir. 

RU'SYAYA YARDIM 
Doğu cephesndeki büyük savaşta 

Harkof ile Azalt denizi arasındaki Sov
yet ordularına yapılan tazyik Basra yo
lile Ruslara gönderilen yardımlara bü
yük ehemmiyet kazandırmıştır. İranda
ki nakil vasıtalarından ve yollar üzerin
deki çal1'jmalardan bahseden İngilizler, 
onuncu İngiliz ordusu teknisyenlerinin 
bilhassa yol işleri üzerinde uğraştıkları
nı belirliyorlar. 

Limanlar, yollar ıslah edilmekte ve 
demir yolu şebekeleri genişletilmekte
dir. Bu yollar hakkında deniliyor ki : 

c Nakliyat için en büyük istifade edi
lecek yol Hürremşah ile Trans Kafkas 
demir yol uşebekesidir. Sahrada 125 ki. 
lometroluk yeni bir hattın inşasına lü
zum hasıl olmdştur. Yeni hat sayesinde 
yapılan nakliyat üç misli fazlalaşm1'jlır. 

Bundan başka faydalanacak bir demir 
yolu ile iki kara yolu da vardır. Gönde
rilen yardım malzemesi Benderşah mev
kiine çıkanlmakta ve buradan !Uızer 
denizinden Rusyaya, oradan da harp sa
hasına gönderilmektedir. Bu malzeme
nin Rusya içlerine sevkinde -en ziyade 
kullanılan Türkistan demir yoludur. 
Astraganın Alınan hava kuvvetlerinin 
müessir menzili içinde bulunması hase
bile faydalı bir şek.ilde kullanıldığı sa
nılmamaktadır. • 

MISIRDA DURUM 
Mısırda harekita gelince : tici gün

denberi Elalemeynden batı istikametine 
doğru yapılan !ngiliz taarruzu 10 - 15 
kilometre kadar inkişaf ettikten sonra 
durmuştur. Bu cephe üzerine mihver 
tarafından taarruzlar yapıldığı bildiri
liyor. tngilizler de aldıkları ı.ııevkileri 
muhafaza ettiklerini söylüyorlar. Elale
meynin cenubunda ve merkez kesimin
de her iki taraf ta taarruza hazll'lanmak
tadırlar. ---u---

Kırmızı harın~ ve kızıl kuşaklı ALMAN ŞiDDETi ARTTI 
adamın sözleri biter bitmez, geminin sa- (Baştanıfı 1 inci Sahifede) 
hile bağlı ipleri çöziildü; birden esmeğe F'RA.NSADA 
~lıyan şiddetli bir rüzgilrla geminin Paris, 13 (A.A) - Paristeki Alınan 
kızıl yelkenleri doldu ve şişti; gemi de işgal kumandanlığı Alman askerlerine 
- bir an içinde _ karanlıklar içinde !:ıal- taarruz vukuunda mutaarrızların aile
kın gözlerinden kayboldu! Ve ... Halk !erinin de mesul tutulacağını ve hakla
bu anda, hep bir agızdan : 1 rında şiddetli tedbirler alınacağını bir 

-: Yaşıyoruz, yaşıyacağız arhk! Morg tebliğ ile bildirmiştir. Bu tebliğde bil
gittı, Morg gitti, artık! Onun ruhbanıru hassa deniliyor ki : 
öldürelim, bize felilket ve ıstırap veren c Bir suikast failleri nihayet on gün 
Morg'un memleketimizde biç bir izi kal- içinde tutulmadığı takdirde suikastçı
masın artık! Morg, ölümü, ateş ve ıstı- nın ailesi efradından 18 yaşını bitirmiş 
rabı şarktan garba götürüyor; biz kur- kadın ve erkekler kurşuna dizilecektir. 
tulduk, artık! diye haykırıyordu." 18 yaştan aşağı olanlar da ıslah kamp-

- B i TM E D i - !arına sevkedilecektir. > 

iaşe işleri
mize dair 

---w·----
İaşe işlerimize yeni bir 
düzen ue istlfıamet 
uermefı zorundayız ... 

(Baştarah l inci Sahifede) 

eden Ticaret vekili ile ziraat vekilini de
ğiştirmek lüzumnnu hbseylemiş, bu iki 
\•ekalete enerjilerinin yiiksekliği ile 
şöhret kazarunış iki genç arkadaşı getir
miştir. 

Saraçoğlu da istihsal ve ia~e işlerine 
yeni bir düzen \.'Crmek lüzum ve zaru
retini duymakta bulunduğunu kabinesi· 
nin listesini yaparken bu iki vekalete 
verdiği ehemmiyetle ifade eylemiştir. 

Bizim istihsal ve iaşe işlerimizin çok 
çapraşık bir duruma sürüklenmesinde 
başlıca amil tcskiliit noksanlığı, teşkila
ta değerli personel bul ıınamaması, ba a 
muhteris tüccar ve esnafın devlet karar
larını istismar yolunda sık sık şahlan· 
malandır. 

Bunlar öyle hastalıklardır ki kararlar
la tashih oltınamaz. Polis ve jandarma 
kuvvetiyle istenilen mecralara götürü· 
lemez. İkti•adi ve mali meselelerde oto· 
ritcnin tesir ve rolleri muayyen sahala· 
ra inhisar eder. 

Müeyyidesi kuvvetli kararlar, hayata 
ve zaruretlere intibak evliyen tedbirler 
semereli neticeler verebilir. 

Bir çok defalar tecrübe edilmiştir ki 
her hangi bir maddenin~ üzerine devle .. 
tin el koyması, fiyat tesbit eylemesi 
maksadın istihsaline kMi gelememekte
dir. Bililkis bu yolda alınmış kararlar 
bazı maddelerin tamamen piyasadan yok 
olmasını veya bu maddeler sabşlanmıı 
kara borsalara intikalini teshil eylemek
tedir. 

Biz de karardan önce üzerinde tedbir
ler alınması lüzumlu görülen maddenin 
istihsal mikdarmı, yeterliğini, bunların 
stok edilmesi ve tevzii işlerini derpiş 
eylemeğe ihtiyaç vardır. Mücerret ka
rarlarla iş görmenin müşkiilabru takdir 
eylemek Iazınıdır. Bütün Türkiyeye şil· 
mil, geniş ve k11dretli teşkilata sahip ola
madığımıza göre devlet mümkün oldu
ğu kadar ve kat'i zaruret bilsıl olmadık· 
ça müdahale kararlarından içtinap ey· 
!emeli, iktisadi şartların zoriyle vukua 
~elen fiyat terertülcrine karsı müsama .. 
ha göstermelidir. 

Zorla fiyat tereffiileri önlenemez. 
Dünya şartlarının tabii kıldığı yükseliş· 
!ere karşı cebri kararlar fayda veremez. 

Filhakikiı iaşe mevzuunda hükümetin 
en başta gelen düşüncesi hayat pahalı
lığını arttırmamak, daha doğru tabirle 
imk3n dahilinde fakir halkı geçinme 
zorluklarından konunaktır. 

Fikrin esasına hiç bir kimsenin itirazı 
olamaz. Hatta bu gayeyi istihsal etmek 
hülriimetin basta gelen vazifesini teşkil 
eder. · 

Lilkin bu yolda alınacak kararlar tat
bikat sahasına konulduğu zaman mücy
)ededen mahrum olmamalıdır. 

Mesela pirinç şu fiyata satılacaktır 
denildiği zaman vatandaşlar o fiyattan 
ibtiyaçlannı kolayca temin eyliyebilme
lidirler. Pirincin fiyab elli kuruştur de· 
nir ve piyasada pirinç bulunmazsa o 
zaman vatandaşlar bu ihtiyaçlarını ka
ra borsadan yüz kuruşa temin etmek 
zorunda kalırlar. Eğer de\'let karışmaz
sa bu takdirde belki yetmiş kunışa te
min etmek mümkün olur. Yirmi kuruş 
ucuzluk temini maksadiyle elli kuruş 
fazlaya mal teminine vatandaşları mec
bur bıralmıak müdahaleciliğin en menfi 
cephesini te.•kil eder. Hükümet pirince 
elli kuruıı diyebilmek için o maddenin 
halka yetecek mikdarlannı her bölgede 
stok etmek imkfuılanna sahip bulunma
lıdır. 

Yani müsbet müdahale faydalı, mü
cerret müdahale zararlı netice vermeğe 
mahkfundur. 

Binaenaleyh Saraçojtlu kabinesinden 
halkınuzın en evvel beklediği ya müsbet 
müdahale yoluna girmek, buna imkiıı 
ve teşkilat kudreti görülemiyorsa müda
haleleri hafiOetmek, piyasaları tabii se
yirlerinde serbest bırakmaktır, 

HAKKIOCAKOOLV ----·-·----REFiK SAYDAMIN OLOMO 
---*·---

yeniden taziyet 
telS?rafJarı 

S!'eldi 
-*-

1ran gazeteleri dostça 
neıriyaHa bulunuyor 
Ankara, 13 (A.A) - Başvekil Refik 

Saydamın vefatı milnasebetirle İngilte
re hariciye nazırı B. Eden, Iran başve
kili Ali Süheyli han, İran hariciye vezi
ri ve Efganistan hariciye veziri Ali Mo
bammet handan başvekil ve hariciye 
vekaleti vekili Şükrü Saraçoğluna tizi· 
yet telgrafları gelmiş ve teşekkürle mu
kabele edilm.iştir. 
İRAN GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 
Tahran, 13 (AA) - Pars ajansı bıl· 

diriyor : Bütün İran gazeteleri Dr. Re
fik Saydamın ölümü mUnasebetiyle ya• 
zılar neşretmekle ve bütün İranın dost· 
luk ve teessür hislerine tercilman ol· 
maktadır. 

• 
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SOVYETLERE GORE 
(Uaştarafı 1 inci Sahifede) 

ŞtDDEI'Lt MODAFAA 

Moskova, 13 (A.A) - Gece yansı 
neşrolunan Sovyet tebliği : 

Almanlar Voronej dolaylarındaki mu
harebelerde ağır kayıplara uğrayorlar. 
Düşmanın ilen yürüyüşüne karşı şiddet
li müdafaalar yapılmaktadır. Rus müda
faa hattında büyUkçe bir delik açan Al
man kıtaları yok edilmiştir. Bir muha
rebede Almanlar 9 tank ve 250 ölü ver
mişlerdir. 

Tanklarla yapılan başka bir çarpışma
da 35 Alman tankı tahrip edilmiştir. 

Kaleninde Amanlar 600 ölü ve yaralı 
vermiştir. 

Moskova, 13 (A.A) - Voronej c~p~e
sinden akıam gelen telgrafların bıldır-
diklerinc göre savaş gittikçe daha ziya
de şiddetlc.nmektcdir. Ruslar Almanla
rın hücumlarını püskürtmüşler ve bu 
sabah bir de mukabil tank hücumu yap
mışlardır. 

ALMAN HÜCUMLARI VE 
KAYIPLARI 

Moskova, 13 (A.A) - Don ve V'?~
nej muharebesine yüzlerce uçakla ~ştı
rak eden Almanlar ağır kayıplara ugr:ı-

• nuşlardır. Bir avcı birliğimiz üç gün~~ 
65 Alman uçağı düşürmüş ve kendısı 
yalnız bir kaç uçak kaybetmiştir. Bom
ba tayyarelerimiz bu bölgedeki düşman 
tayyC\!e meydanlnnnı bombalamakt_a~;: 

1942 YENi ASJR 
-- - z::::e !El 

AKDENİZDE 1ZM1R BELEDlYF.SlNDEN: Zafer j!'Öklerde · 
kazamlır 

Bir tngtHz hücumu.. 
Roma, 13 (A.A) - İtalyan tebliği: 

' 1 _ Yiğitler mahallesi 1144 sayılı so-

---*---
llaoalara fllilıirn olmı· 
yanlaPın yer yüzünde 
mevlıli ııaımamqtJP .. 
1939 harbi baıladığı gündeoberi ha

va silahının ii8tünlüğünü ve zaferin ka
natlı bir mahluk olduğunu isbat etmek
tedir. Hava stratejisine akll erdiremi
yen, onun icaplarına göre hava cephe
sinde yer tutamıyan milletler yalnız 
göklerden değil. yerlerden, toprak]ar-
d denizlerden de çekilip gitmeğe ic-an, h b' bar edilmiıılerdir. Bu bakımdan iç ır 
propagandacı 1939 harbi kadar hava 
silahının lehinde propaganda yapama
mı~ır. 

Polonya harbi bize tayyare m~el: 
sinden dolayı bir vatanın kayhedılmış 
olduğunu öğretti. 

Fransa harbi daha başlarken hava 
cephesini tutamadığı için kayboldu. Bal
kanlar hava silahı olmadığı için boşaltıl-

Akdenizde bir kafilemize refakat ed~Tl 
harp gemilerimiz İngiliz uçaklarının bir 
hücum teşebbüsünU akim bırakmış, bir 
bomba ve iki torpil tayyaresini düşür
müşlerdir. Gemilere hiç bir hasar ol-
mamıştır. 

---o---
Maıtada J günde altı. 

uçalı dliflirül~U.. 
Malta, l.3 (A.A) - Cumartesi günii 

yapılan hava taarruı.lannda üç düşman 
tayyaresi düşürülmüştlir. Bu suretle 
cumartesi günü düşürülen düşman tay
yareleri altıya varmıştır. 

YENi NEŞRiYAT 

HAV ACil.IK VE SPOR - Bu güzel 
ve faydalı mecmuanın 314 üncü sayısı 
çıktı .. 

Borsa 
dı. Akdenizde filoların muhafaza et~ek1 - İNCİR 
ten aciz gösterdiltleri adalar paraııit e 
zaptolundu. Pasifik ok~anosu tayy~re 862 Anriko Alberti 30 30 

kakta 280 metre boyda Adi taşlarla dö
s"me yaptırılması, fen işleri müdlirlü
«ündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
:ksiltmeye konulmuştur. Keşif ibedeli 
2053 lira muvakkat temlnatı 154 liradu 
taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 20/7/942 Pazartesi gUnü 5aat 
16 da enctimene mliracaatları. 

2 - Yiğitler mahallesi 1151 sayılı so-
kakta 360 metre boyda tesviye ve Adi 
taşlarla yeniden döşeme yaptırılması, 
fen işleri müdürlüğtindeki keşif ve şart
namesi vcçhile açık eksiltmeye_ konul
muştur. Keşif bedeli 245~ lira O:> k~ruş 
muvakkat teminatı 184 liradır. Talıple
rin teminatı öğleden evvel iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
20/ 7/ 942 Pazartesi günU saat 16 da en-
iümene mUraiaal1an. . 

3 - İtfaiye, iş, hasta ve cenaze, taı:ızı-
f at otomobil ve kamyonlarına 15300 lıtr~ 
dökme benzin satın alınması, yazı işlerı 
miidürlilğündeki şartnamesi veçhile bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
Mllhammcn bedeli 4750 lira 65 kuruş 
muvakkat teminatı 356 lira 30 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden .evvel iş ban
kasına y'atırnrak makbuzlarıyle 20/7 / 942 
dahil tarihinden 3/8/942 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 16 da encümene müracaat
ları. 5. 10, 14. 18 3856 (1726) akınları ile muazzam fılolardao temız- 146 Osman Altay 30 30 

lendi Malezya, Birmanya gökten geçen 97 M. İzmiroğlu • 32 32 1 - 1381 sayılı :Okakta kamılizasyon 
kana;ı zafere ram odu. Şimdi Avrupa- 25 A. Papanyo 30 30 f . I · .. d" l"ğün' de-
nı natas denizi suyunun buharını tenef- 630 Yekfuı yaptırılması, en ış erı mu uru • 
füs eden mıntakalar, Ren boylan, ba- 184987 Eski yeldin ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek-
,.alardan m"-'-kep fabrika ormanlan ,_,..._ siltmeye konulmuştur. Keşü ~deli 

SAlllFEJ 

SATILIK FRİJİDERLER 
Bir Kelvbaatör dört musluklu şerbet makinesi ile dondurma için ild tane 

Frigidaire satılıktır. A.Lİ GALİP f EKER FABIUKA· 
SINA müracaat_ 

1'ELEFON : 3 O t 7 
XJOI 11-12-14-IG-18-19 (1778 

İstanbul c. Müddeiarnumilfllnden : 
İstanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali senesine ait ve 2 73, 750 kilo tahmin 

edilen ekmek ihtiyacı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konmuı ise de muayyen 
talip çıkmadığından bu husustaki ihtiyacın pazarlık suretiyle teminine karar 
verilmif olduğundan muhammen bedeli .37412 lira 50 ve muvakkat teminat 
2806 lira 13 kuruı olan ekmeğin eksiltmesi 29 /1 /942 salı gÜnii saat 15 te Sul
tan Ahmet ceza ve tevkif evinde yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkOrde ka
nunt vesikalariyle birlikte komisyona müracaatları. 

9 14 19 23 3882 (1756) 

Jzmir Defterdarlığından 
Akaeklli Ahmet Dede oğullarından Ali oğlu Mustafa K&.zımın yeni tubeye 

Milli Emlak sabf bedelinden mevcut 2 789 lira 97 kuruı borcunun temini 
tahsili zımnında haczedilmiı olan Hasan boca maballeııinln yolhedestanı soka
ğında kain 343 ada 27 parsel sayıda mukayyet 99 kapı 61 numara tajlı ve 
2000 lira kıymeti rnukayyedeli dükkanı tahsili emval kanunu hükümlerine tev
filı:an . 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı§tır. Taliplerin 3 / 8/ 942 pazartesi 
günü saat 1 S te vilayet itlare heyetine müracaatları ilan olunur. 

1 2 1 4 1 6 1 8 399 7 ( 1 79 7) 

izmif' Defterdarlığından: 
Bölükbaşı Ahmet oğlu Ahmedin Baıdurak ıubeaine olan 133 lira 90 lwruı 

Milli Emlak aatq bedeli borcunun temini tahaiü zımnında haczedilen birinii 
Süleymnniye mahallesinde hacı Ali caddesinde kain 49 ada 20 panel numara
da mukayyet 272 eski kapı numaralı evinin 3/ 4 hissesinin kat'i ihalesi için mü
zayedesi 1 O gün daha temdit edilmiştir. 

Taliplerin 21 /7 f 42 salı günü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatla-
Moskova, 13 (A.A} - Bir Rus brrlıgı 

bir muharebede 48 tank tahrip etmiş ve 
52 tankı da kullanılmaz bir ha1e koy
muştur. 

BİR ÇOK YERLER ELDEN 
ELE GEÇİYOR 

" un:A d . k 185617 Umumt ycı..un 2251 lira 97 kuruş muvakkat temmatJ 
binlik tayyare akınları altın a erıme te, 4433 kilo Zeytinyağı 89 89 

168 
lira 90 kuruştur. Taliplerin teminatı 

ve şehirerle ıssız bir harabe halini al- 344 kental Palamut 940 940 oğleden evvel lş Bankasına yatırarak İzmir Defterdarlığmdan : 
maktadır. 10 Ton Susam 52 52 makbuzlariyle ihale tarihi olan 15/7/942 Satı§ 

Bu hadiseler gözlerimizin önünde ÜZÜM çarşamba gUnü saat 16 da encümene mü- No 

rı ılin olunur. 12 14 .3998 ( 1796) 

Muhammen B. olup bitiyor. Bu bir yalancı, uydurma racaatlan. 
Moskova, 13 (A.A) _ Kaleninde mu- filim değildir. Her gün, her saniye var- 120 F. Solari 40 41 2 _ 942 yılı için belediye mem:ır ve 

45
6 

harebe şiddetlenmiştir. Bir çok yerler lığını ispat eden bir hakika:;:r. . . 62 İncir T. A. Ş. 3.8 41 müs1'ahdemleriylc fukaraya verilecek 2 ci karantina M. Kurudere kenan 1774 ada 2 paracl 800 M. 
M numarasız arsa 

Lira K. 

elden ele geçmektedir. Bir tank muha- Hava silahı, bir yandan ş ıs Y:f:Ş~~- 90 M. H. Nazlı 40 40 reçeteler üzerinden ( Alsancak mınta- 4
5 

7 
rebesinde dlişman 850 ölil btrakarak ge- mek, bir yandan madde hazıilam ' .ır 11 Faik Soydam 38 50 38 50 kasında zuhur edecek hastalara ) ilaç sa- 2 ci karantina M. mektep sokak 1772 ada 1 3 parsel 724,2S 

M. M. numarasız arsa 

120 00 

yandan )htisas sahibi olmak demektır. 971 A. R. Üzümcü. 52 52 tın alınması işi, yazı i§lcri müdürlüğiln- 458 
riye çeki1miştir. Bunun için havada kanat oynatan tay- 1254 Yektln deki şartnamesi veçhile bir ay müddet-

HEDEF : MOSKOVA - ROSTOF yarenin gerilere doğru bir endüstri ve 207072 Eski yekun le pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen 459 
2 ci karantina M. Mektep - Muhdesyol 1770 ada 2 partel. 
8607 M. M. numarasız tarla 

100 00 

1033 00 
DEMİRYOLU . insan deposu, bir ihtisas kaynağı bu- 208326 Umumt yekQn bedeli 500 lira muv~a: ~tı 37 .. li-
Moskova. 13 (A.A) - Royter aJan- lunmac;ı zaruridir. No. 7 36 ra 50 kuruştur. Taliplerın temınatı öğ- 460 

&ının hususi muhabiri bildiriyor: Alman 1f. No. 8 37 leden evvel lş Bankasına yatırarak mak-
ordulan şimdi stratejik ehem~yeti bü- No. 9 38 buzlariyle 15/7 /1942 dahil tarihinden 

461 

2 ci karantina M. Burhaniye sok ak 1 77 7 ada 1 parsel 4015 
M. M. numarasız tarla 
2 ci karantina M. Muhdesyol 177 6 ada 1 parael 3590 M. M. 

600 00 
numarasız arsa 539 50 

yük olan Voronej - Rostofun iki tarafın- Türkiyede hava silahının ehemmiye- No. 10 40 29/ 7/1942 tarihine kadar h~tanı~ pa-
da ve Rostofla Kanyeroska arasında tak- t on sekiz senelik bir tarihe maliktı:.. No. ıı 44 zartesi, çarşamba ve cuma gunlerı saat 

462 riben 60 - 70 kilometrelik bir kesimde Ve bu on sekiz senelik tarihte Türk mil- 16 da encümene milracaatları. 
yeralınıştır. Bu da Sovyet ordusunun Jetinin havacılığı kurmak için kademe ~ ~. - - - - ~ - _ 3 _Belediye temizlik işleri hayvanla-

463 

Karııyaka Bostanlı 181 1 inci karakol sokak 135 .f ada 14 
parsel 200 M. M. 3 tajlı arsa 
Cöztepe Nevzat bey sokak 841 ada 4 parsel 130 M. M. 

40 00 

taj nomarıllı arsa 65 00 
Kanyeroskadan Babuşar üzerine son kademe giriştiği mücadeleler göre çarp- ~Ankara Radyosu ~ nnn senelik 100,0~ kil~.~~ .. satı~ 
çekilme hareketini izah eder. Babuşar maktadır. tık zamanlarda, Türk halkı ı alınması, ya7.ı işlen mudurluğündeki 

464 'demiryolundan altı kilometr~ uzakta v~ sadece tayyare satın almayı havacılığın Q - sartnamesi veçhile bir ay müddetle pa-
Don nehrinin batı sahilindedır. VoroneJ ilk merblesi saymıştı. Bu meriıalede va- Q BUGÜNKÜ NEŞRiYAT ~arlığa bırakılmıştır. Mı:hammen ~edeli 

465 

Karttyaka Bostanlı 1 799 nncu irfan sokak 1 362 ada 3 par-
sel 182,50 M. M. 18 tajlı arsa 75 00 
Karııyaka Bostanlı 1815 çi sokak 1337 ada 5 parsel 168 MM. 
6 A tajlı cephesi divarlı arsa 42 00 

Rostof demiryolunun umumt hattı Don .... -d .. a bu··yu··k feragatle vaz.ifesini yaptı. - - - - _ _ _ .~ 6000 lira muvakkat temınatı 450 lıradır. 
kametind ...... , .... ~- - - - - - - - .._ Taliplen'n temın· atı ögyleden evvel lş ban- 466 nehri mecrasının cenup isti e İkinci merhale birinci merhaledeki 

200 kilometre uzar. Rostof civarında ne- hizmeti geride bırakmadan yeni bir 7.30 Program ve memleket saat ay:ııı, kasına yatırarak makbuzlariyle 15( 7( 
hir ve şimendifer milvazi :istikametler safhayı açtı. Türk milleti satın aldığı 7.32 Vücudumuzun çalıştıralım 7.41} 1942 dahil tarihinden 29/7/1942 tarihı-

467 takip etmektedir. Bundan sorıra demir- tayyareleri kullanacak pilot nes1ini ye- Ajans haberleri 7.55 Müzik pl. 8.20 _ 8.35 ne kadar haftanın pazartesi, çarşamba 

Kar§ıyaka Bostanlı 1793 ve 1 798 el sokaklar 1361 ada 6 
parsel 2 19 M. M. 1798 sokaktan 2 tajlı arsa 
2 ci Ariıiye mubdesyol l 3 16 ada 8 parsel 300 M. M. 

55 00 

No.suz arsa • 60 00 

yolu bir dirsek. ya~rak doğuya dön~ ti tirmeyi gaye edindi. Türk pilotu dün- Evin saati .. 12.30 Program ve memleket' ve cuma günleri saat 16 da encümene 468 
mektedir. Bu dırseğm ucu Volga nehrı y! mikyasında iyi puvan alanlar arasın- saat ayarı, 12.33 Müzik: Şartlar 12.45 mil4r~Ktlan.u"ltür mahallesinde 

1390 
sayılı 

Uzerinde Stallnograd şehrinin batısına dadır. Cesareti, idraki, sevk ve idaredeki Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : sokağa yeniden kesme kordon yap~lma- 469 
düşüyor. mahareti ile cihan :mikyasında takdirle- Fasıl heyeti .. 18.00 Program ve memle- sı, yazı i§Jeri mildUrlUğilndekl keşif ve 

270 VAZİYET NAZİK re marlıar olmuştur. ket saat ayarı, 18.03 Müzik : Radyo sa- şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa-

2 ci Aziziye Kadriye 5 92 ci Hacı Mevlüt çıkmazı 19 5 5 ada 
l O parsel 180 M. M. 6 tajlı arsa 
2 ci A7.iziye Kadriye 718 ci gün batı sokak 1946 ada 3 parsel 
98 M. M. 7 tajlı arsa t O 00 

18 00 

2 ci Aziziye Kadriye 711 inci sokak ı 952 ada 15 par8el 
93, 75 M. M. 1 7 tajlı araa 10 00 
2 ci Aziziye Kadriye 608 c.i Ali Haydar sokak 1 08 7 ada .f Türk pilotu cesur, şövalye, bilgili ve lon orkestrası 18.45 Müzik : Fasıl hey\?- zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 156 

Moskova, 13 (A.A) - Royter ajansı- kahraman olarak havacılık tarihinde yer tı .. 19.00 Konuşma (Dertleşme saati.. ) lira 20 kuruş muvakkat teminatı 11 lira 4 7 
nın hususi muhabiri bildiriyor: Rus kı- almıştır. 19.15 Müzik : Fasıl programının devamı. 72 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 

parsel 120 M. M. l 5/1 tajlı arsa 
Cüzelyalı Şaban zade çıkmazı 92 1 ada 1 parsel 721 M. M. 
arsanın 28 hissede 14 hll%ine hissesi 

22 00 

talan mUdafaa hatlarını sıkı tutuyor. üçüncü memale, bu iki merhaleyi asla 19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha- evvel İş Bankasına yatırarak makbu:tla- 4 72 
Buna rağmen durum bazı yerlerde teh- ihmal etmeksizin hava endüstrisini kur- berleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.:;5 riyle 15/7/ 1942 dahil tarihinden 29/ 7( 
likelidir. Cepheden (Kızıl Yıldız) gaze- ma teşebbüsli ile kendini gösterdi. Hava Müzik : Saz eserleri ve oyun havala4ı 1942 tarihine kadar haftanın pazartesı, 4 7 3 
tesine gelen telgrafta şöyle de~yor : endüstrisini kuruyoruz. Bu kuruluş ha- 2&.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik: Genç çarşamba ve cuma günleri saat 16 da 

ikinci karantina M. Nizamiye - Mektep soltak 1756 ada 7 
270 00 

panel 2 70 M. M. nurnaraSlZ anıa 

Almanlar cumartesi günü Voronej ke- vacılık idrakinin modern bir anlayışa is- bestekiirlar serisi (Şarkılar) .. 21.00 Zi- encümene müracaatları. 
siminde Don nehrinden bazı kıtalarJID tinat ettiğini göstermektedir. raat takvimi 21.10 Müzik pl. 21.30 Ko- 5 - 942 yılı için belediye memur ve 
daha geçirmeğe muvaffak olmuşlardu.. Bu merlıaleleri birer, birer tahakkuk r.uşma (İktisat saati..) 21.45 Müzik: J{lfl- müstahdemleriyle fukaraya verilecek 
Cuma günU nehrin doğu kıyısına püs- ettirmcğe çalışan Tiirk halkının şuuru sik Türk milziği programı 22.30 Meın- reçeteler üzerinden ( Güzclyalı mınta
kürtülen Almanlar doğuya doğru tekrar bundan sonra bunları daha hızla, daha Jeket saat ayarı, ajans haberleri ve bor- kasında ı;uhur edecek hastalara ) ilAç 
ilcrlemış' lerdir. Müdafaa edilen Don böl- geniş mikyasta, daha kesif bir hüviyette salar .. 22.45 - 22.50 Yannki program ve satın alınması işi, yazı işleri müdürlü-

67 50 
2 ci karantina Nizamiye - Mektep sok.ak 1756 ada 6 parsel 
270 M. M. numarasız arsa 67 50 

Yukarda evsafı yazılı 18 parça gayri menkulün pe§İn para ile mülkiyetleri 
10/7 / 942 tarihinden itibaren 17 gün müddetle arttırmaya konulmuttur. 
2 7 / 7 / 942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te ihaleleri ayn ayn yap.., 
lncaktır. · 

Taliplerin muhammen bedelleri üzrerinden % 1,5 temina taltçeaini müzaye
de baılamadan evvel yatırarak yevmi rnezklirde milli emlak müdürlüğünde yetiştinneğe mecburdur. k ğündeki şartnamesi veçhile bir ay müd-

gcsindcki yerlerde vaziyet natlktir. Millet müdafaası ancak hava müda- apanış.. detle pazarlığa bırakılmı.ştır. Muham-

Voronejin cenubunda, bilhassa Kane- faasıdır. men bedeli 500 lira muvakkat teminah İstanbul GüntPülılef'l Bafrniidltf'lüğünden: nıiroska çevresinde büyük muharebeler SADRl ERTEM r ALEBE ve r ALEBE 37 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatJ miktarı değeri 
oluyor. Almanlar bu savaşlara büyük j · E- öğleden evvel lş Bankasına . yatır:-ı:ak M. K. N. Kilo gram Lira kuru§ qya cinıi Anhan 

mütetekkil satı~ komüıyonuna müracaatlan. 3749 (1809) 

t&kviye kuvvetleri sürüyorlar. VEL LERllıl makbuzlariylc 15/7/1942 dahıl tarihin- 188 3518000 000 289131 74 Çimento Tophane 
HER KARIŞ TOPRAK istidırhkam yapmağa muvaffak olamamış· Alsancakta ikinci Kordonda %01 den 29/7/1942 tarihine kadar .. h~ Yukarıdaki ewa 1549 sayılı kanun mucibince 24/ 7 /942 de saat 13,30 da 
MÜDAFAA EDİLİYOR larALMAN. HATLARI numarada DEVRİM OKULUNDı\ pazartesi, çarşamba ve cuma gunlerı sa- kapalı zarf usuliyle satılacaktır. Kanunu vesikalann ibrazı ve teminat ile teklif 

!-temmuzda açılan iKMAL DERSA· at 16 da encümene müracaatları. mektuplannın sanı günü aaat 12 ye kadar verilmesi ilan olunur. Mo~ova. 13 (AA) - Royterin hu- GERtStNDE TAHRİBAT NELERiNDE derslere devam edU· 1 4 8 13 3746 (1677) Sallf Reşadiye caddesinde gümrük satış müdürlüğündedir. Şartnameler ani-
susi muhabiri bildiriyor: Moskova, 13 (A.A) - Moskova rad- nıcktcdir. . * lan gümrükten paarsız verilir. 14 21 3963 ( 1810) 

Voronejdcki muharebeler şiddetini yosuna göre cephe gerisinde Alman nak- Her gün kayıt muamclcsı 1 - Cümhuriyet mahallesinde Akın-
halu muhafaza etmektedir. Alınanlar her liye yollarına hücum yapılmıştır. yapılmaktadır.. cılar caddesinin betonla esaslı tamiri, İzmir Valııflar Müdü rJüğünden : 
herd"' Rusların .,iddetli bir mukavemeti Rı:ıs kolları cepheye giden Almanların 14 - 16 - 18 _ 20 - 22 - 24 - 26 - 28-30_ deki k .... ~·;.ç şart 
il "' "' k lindeki demir yolunu altı yerinden kes- fen işleri müdürlüğün ~ ve - Lira Cirai No. Mevkii Vakfı 

e karşılaşmaktadırlar. Her arış tor>- e b 1150 k namesi veçhilc açık eksiltmeye konul- ı 00 Ev 8 / 3 Ali ağa camii Mazbut Ali ağa rak en bu''yük· b·ırın 'atla :mtidafaa edili- miştir. 30 Alman su ayı ve as er - - - - - ~ d 1· 8540 lira 07 kıı.-ııc• ul __ .L - L--

' tnuştur. Keşif be e ı -.-:ı Yukarıda mevkii yazılı gayri menk senelik mwıammen -..ruıeti üzerinden 
Yor. Almanlar henüz hiç bir yerde b .r ölmüştür. :;-'D- _e_v_r_e_n sahi-ık ı) 1 muvakkat teminatı 640 kuruştur. Talip- ve ihale tarihinden 31 / 5 / 943 gününe kadar kiralanmak için on gün müddet-

lerin teminatı öğleden evvel iş bank~: le müzayedeye çıkarılmıştır. 
Manisa Daimi Endiınenlnden : 1 Alsancak Mesudiye caddesinde 89, 1 na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihı ihalesi 24/ 7 / 942 cuma gilnü saat 1 O dadır. Talip olanların me*ur gün ve ı _Salihli borlu yolunun 6X810 ncu kilometresindeki taytan köprüsü gi- 1 numaralı c Pazar santıral >hakka-

1 
olan24/ 7/ 942Cumagilnüsaat16daen- saatte vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 4035 (1814) riş ve döşemelerinin tamiri inşaatı 9586 lira 32 kuruıluk ke~fnamesi üzerinden ı iyesi müsait şeraitle devren satılık- ı ı cümene müracaatları. 

'ls;Üc eksiltmeye konulmuştur. ı 2 - 1369 sayılı sokakta kadastro 1052 
2 718 1. d ı) tır. ) ~1• adanın 200 metre murabbamdaki - Muvallat teminatı ıra rr. d • ·· · d : ' A -u edenlerin mezkı1r dükkana ._ d ı·· y .. d k' .. .. aat 11 de vilayet aimı encumenın e ' ru·;ı. 2 . ı· :.:1 . m" ür ugun e ı 3 - Eksiltme 24/7 /942 cuma gunu s .~ müra~~ı. _ _ _ _ (1818)_) ncı parse ı yazı ~en u 

Yapılacaktır. d . • ~ _ _ -- ___ - - şartnamesi ~eçhile açık arttırma ile satı-
4 f · b r gün nafıa müdürlüğünde ve aımı - l L A N lacaktır. Muhamm' en bedeli 4000 lira mu-- fstellilerin keşi ve şartoameyı e 

encümende görebilirler. . . .ı .. 1 .. v .. d ~e yarısından sonra anahtar uyduı:- vakkat teminatı 300 liradır. Taliplerin 
5 _ Taliplerin 942 yılına ait ticaret odası vesikası ve nafıa müour ugun en mak surctile müşteki terz.i Mehmet Etı- teminatı öğleden evvel iş bankasına ya-

alacakları ehliyet varakasını hamil olmaları lazımdır. 4029 ( 1816) manın dükkanına defatla girerek kuJnaŞ tırarak makbuzlariyle ihale tarihi o]an 
ve astarlık çalmak, satmak ve kendine 27/ 7/ 942 Paurtesi günü saat 16 da en-~-er•anlı fplUı ue doJıııma falJrllıaları mües· elbise yaptırmak yine gece yarısından cümene milracaatlan. • 

•fi• ., üdü l""~ü den • sonra 12 - 13/9/941 gecesi dükkfinlna ıo, 14. 18, 23 3985 (1772) Sesesi HazUli basına falJPllıası rn r .. ~ n • anahtar uydurmak suretile girerek i~~ 
1 - Fabrikamızın sahasında mevcut ve mahzenleriyle çır çır ildairestdek çı- de çekmecelerinden üç tanesinin kili~ı lZMtR T1c.AıREr stCtL MEMUR-

ltac-.. k olan pamuk döküntüleri bir sen.e müddetle açık arttırma . e sahaca tır. kırılmak suretile içinden 210 lira parası- LUôUNOAN : ' 
Müzayede 3/ 8/942 tarihine müsadıf pazartesi günü öğleden sonra aaat 14 ,le dükkfinda bulunan bir pantalon ve ( Enrioo Gabba ) ticaret unvanll~ ~ 

le fa brikada yapılacaktır. Taliplerin mukarrer günde fabrikamızda hazır hulun- ceket çalmaktan maznun Kemeraltı k~- mirde Cümburiyet bulvarında Kuçük 

rnoJan. 1 p ul rakolunda müstahdem 96 sayılı p0lıs -v __ diçalı hanında 45 num~ral_ı yazıha. . -2 ,,,,. · ım· ız· den tedarik edilebi ir. osta P u d ~ ~ ] 
- Satış şartnamesi muameilu: servıs memuru Süleyman Dalaç hakkın a ya- nede Avrupa lwmisyonculugu lie ıştıga 

~önderiJdi~; tıı kdirde taliplerin adreslerine de gönderilir. puan tahkikat evrakı üzerine vilAyct eden Enrico Gabbanın işbu ticaret un-
14 16 18 4030 ( 

1815
) idare heyetince 31/ 10/ 941 tarih ve 200 vanı ticaret kanunu hükümlerine gör.e 

Aydın c. M. Umurnlllğinden : 
1 - Aydın cezaevinin 23 Temmuz 942 tarihinden Mayıs 942 M>nuna ka

dar on ay yedi günlük ekmek istiyacı eksiltmeye konulmut olup şartnamesin
de h ft b h · 600 lık gu-nde azami 280 ekmek hesabiyle rnu arrer evsa a e en gram 
tutarının hali hazır rayice nazaran tahmin bedeli 9885 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacak ve ihale 2 3 Temmuz 9!42 
ı>erşcrnbe gUnü saat 16 da Aydın C. M. U. )iğinde mütctekkil komisyon tara-
fından yapılacaktır. il 

3 - Şartnamesi Aydın cezaevi müdürlüğünden bedelsiz olarak alınab. İr. 
4 - Taliplerin 742 liradan ibaret muvakkat teminat makbuzlariyle bu kabil 

taahhütlere girebileceklerine dair ticaret oduandan alacak]an veaikalannı ve 
teklif mektuplarını yukanda yazılı günde en geç saat on dörde kadar komisyon 
riyasetine tevdi etmeleri lazım olduğu gı'bi poetada vuku bulacak teehhürler
<len mesuliyet kabul edilmiyeceği. 

S - Ekmek bedeli müteahide ödenirken kanuni vergiler harç ve resimler ili-
"Peten mütetillhide tediye edilecektir. 2 6 1 O 14 3756 ( 1690)' 

sayı ile lüzumu muhakemesine ka~X: sicilin 4538 numarasına kayt ve tescil 

verilm~ ve bu kararın maznuna teblıgıed ::~il:,;' d:Mi::iğxi xilxaxnxoiCllCu.CniCuriC.iOGıoc:ı~~cocoı:ıoras için !Azım gelen araştırma yapılmışsa da a a 
yerinin malOm olmaması yüzünden te~ lll?.°anı•sada tt 
iliğ olunamadığı cereyanı muhabereden 1~,.. h 
anlaşılması üzerine ceza mulıakeneleri __ _. !~ 
usulü kanununun 35 ve 37 inci ve hu- Acele satdıfı ...,..,. ~ 
kuk muibakemcleri usulü kanununun Manisanın Mütevelli köyünde pa- ~ 
141, 142, 143 üncli maddelerine tevfikan muk kendir gayet tatlı kavun Vt? ' 

tebliğatın ilanen icrasına ve mazba~I? her ~evi hububat yetiştiren ~1.1 
bir suretinin daire divanhanesine talikı- metre murabbaı fevkalade mUnbıt 
ne ve maz.bata muhteviyatına, gazeteye bir arazi acele satılıktır. 
intişarı tarihinin ferdasından itibaren 15 Talip~erin Manisada Mütevelli kö-
giin 7.arfında itiraz olmadığı takdirde iti- yünde çiftlik sahibi Rasih Tunaya 
raz müddetinin geçirilmiş addol~ğı müracaatları .. 
tebliğ makamına kalın olmak üzere ilfuı 9 12 14 _ 16 1766) 
olunur. 4031 (1811) l.iOöiiôiiaOimOOıııııöOoocııooııxieııooı••11 t 

TASHİH 
Gazetemizin 2, 5 ve 10 temmuz 1942 

tarihli nüs'hnlarında D. D. yollan sütu
nunda çıkan : Mcmu~ ~d~. ~ca
ğı hakkındaki ilanda ımtihan gunu 13/7 
olarak yazıldığı görillmüştür. 

Müracaat müddeti 14/7 / 942 saat 12 ye 
kadar olmakla müsabaka imtihanı 18/ 
7 / 942 tarihinde yapılacağı tashihen ilan 
olunur. 

tZMtR StClL TİCARET MEMUR
LUCUNDAN : 

Asaf Donbay : Ticaret unvanile 1zmir
dc Gaziler caddesinde 1250 nci sokakta 
54 numarada 938 tarihindenberi yerli 
mallar manüatura ve tuhafiye alım satı
mı ile iştigal eden Asaf Donbayın işbu 
ticaret unvanı ticaret kammu hükümle
rine göre sicilin 4537 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

4037 (1813) 

1ZM1R tKtNCt 1CRA MEMURLU. 
ôUNDAN: 

Bir borçtan dolayı tahtı haciz.de bulu
nan üçüncü Sultaniye nıahallesinin Ha
cı Ali efendi sı>kağmdn tapu kaydına na
zaran sahife 506, pafta 6, ada 67, parsel 
97 numarada mukayyet 85 metre iki de
s imetre murabbaında ve 180 lira kıymet. 
li bölünmiiş duvarlı arsnın mülkiyeti 
peşin para ile satılığa çıkarılmıştır. 

Bi,incl arttınna 5/ 8/ 942 çarşamba gU
nü saat 11 de dairemizde yapılacaktır. 

Birinci arttınnada m\lhamınen kıyme
tin yüzde 75 i bulmadığı takdirde ikinci 
arttırma 15/ 8/942 cuma günü ayni ma
hal ve saatla yapılacaktır. 

Bu arttırmada yüzde 75 i bulmusa 
kıymetine bakılmıyarak en çok arttıra
nın üzerinde bırakılacaktır. 
Aınkadarlann bu gayri menkul üze

rindeki hak ve iddialanru evrakı mUsbi
teleriyle birlikte 15 gün zarfında bildir
meleri lazımdır. Aksi halde baldan tapu 

SEFERllllSAR BELED1YE RtY A- sici lince malum olmadıkça paylaşmadan 
SE:l'.tNDEN: !hariç kalınır. Yüzde 7 buçuk dellfiliye ve 
1- Belediyece 2000 metre murabbaı bu dellfiliyenin tutarından aynca yüzde 

adi kaldırımın sökülüp yeniden yapılma- 50 asker ailelerine yardım parası miişte.
sı ve 600 metre murabbaı idi kaldırım r iye aittir. 
inşası eksiltmeye çıkarılmıştır. . Şa~~e sayı~ ilanının gezete ile neş.. 

2 - İsin muhammen bedeli 2040 lira- rı tarihinden ıtibaren herkese ai;ık bu-
dır. ~ lunduruacaktır. Kıymeti muhammenin 

3 - İhale 21/7 / 942 Salı gün il saat yüzde 7 buçuğu ınisbctinde pey akçasa 
15 tıe belediye dairesinde yapılacaktır. veya milli bankalardan birinin itibar 
lsteklilerin şartnameleri her gün bele- mektubunu hamilen 939/ 13620 dosya 
diye dairesinde görebilirler. numaramıila memuriyetimize müraca-

10, 14 396.3 (1776) atlan ilan olunur. 4028 (1812) 



SAHiFE 4 

SiYASi VAZIYEI' 
••••••••••••••• 

Yeni bir cephe 
açılması mes
elesi yine or

taya çıktı 
---*·---

Mıssf' müftüsü ile B. Mus· 
seı~Eni arasında! • ingil· 
ıea-e Mısıra ültimatom 
verm·şmiş • Bulgaris· 
taftdafıi Yahud ile r ... 

- *-Radyo gazetesine göre hafta başında 
dünya efkarının bütün ilgisi Alman· 
Sovyet harbi etrafında toplanmış görüı
mektcdir. Muhtelif kaynaklardan gelen 
haberler, Sovyet cenup cephesinde bü
yük bir şiddetle devam eden Alman ta· 
arruzu kar_§JSında Timoçenko ordulan
nın vahim bir duruma dUştliğünü an
lntmaktadır. 

İKİNCİ CEPHE MESELESİ 
Rusyadaki durumun vebameU üze· 

rlnde ısrarla duran İngiliz gazetelerin
de ikinci cephe meselesinin tekrar taze· 
lendiği de görülmektedir. 

Nevs Kronik} ve Deyli Herald gibi 
gazeteler Rusyadaki durumun anca1~ 
ikinci bir cephe ile karşılanacağını söy 
l:yorlar ve sert tenkitlerde bulunuyor
lar. 

Niyuz Kronikl gazetesi •Avrupanm 
her hangi bir noktasında geniş ölçüde 
açı1acak bir cephenin büyük tehlikeleri 
olabilir; biz bunları göze alabiliriz- di
yor ve Ruslara yalnız uzaktan hayran· 
lık göstermenin yetrniyeceğini de llAve 
ediyor . ı 

D eyli Herald de aVoronejde tehlike 
artmaktadır; Rusyayı tehdit eden tehli
ke bizim için de tehlikedir. Almanların 
yenmek zorunda olduktan güçlükler do
layısiyle harbin bu şekilde ne kadar _?e
vam edebileceğini soruşturmak dogr~ 
değildir. Hitlerin her seferi ümitsiz b~r 
macera olarak gösterilmiştir. Rus gaze· 
telcri ikinci cephenin ne zaman açıla
cağını soruyorlar; vaadimizi ne zaman 
yerine getireceğiz? .. • demektedir. 

İkinci cephe meselesi Bulgar radyosu· 
nun neşriyatında da yer bulmuştur. Bu 
radyonun sözcüsüne göre daha ilk Al 
rnan darbelerinden sonra rnüttefikler:n 
bütün hülyaları suya düşmüş ve şimdi 
müttefik cephesi üzerine yeis çökmüş
tür. 

BULGARLARA BİR HİTAP 
Londra radyosunda bir konuşma ya· 

pan eski B ulgar mebuslarından J?im.it:U 
Hasankiyef, şimdiki Bulgar rıcalınm 

Bulgar milletini felakete sürüklediğini 
ve bunlardan kurtulmak lanm geldiğiru 
söylemiş ve şunları ilave etmiştir: 

• - Bulgar milleti Hitlerin zaferi Bul
garistan için ne büyük felaket olacağını 
bilmektedir. Çilnkü Polonya, FranScl. 
Norveç, Hollanda, Belçika, Yugoslavya 
ve Yunanistan gözlerinin önün_ded~ 
B unlar gözönünde bulundukça Hıtlerm 
zaferini istemek bir cinayettir.• 

ARAP MEMLEKETLERİ 
VE MİHVER 
MLc;ır halkına ve diğer Arap miJletle

rine karşı mihverin propaganda f aaliye· 
ti durmıyan bir hızla devam etmektedir 
Roma radyosuna göre Mısır müftil!>Ü 
Emin Hüseyin ile sinyor Mussolinl ara· 
sında mesajlar teati olunmuştur.. Emin 
Hüseyin mesajında mihverin zaferlerini 
övmüs ve Mısıra karşı verilen teminat
tan dolayı sevinçlerini belirtmiştir. Sin· 
yor Mussolini de cevabında Arap mem
leketlerinin hürriyet ve istiklfil günUnü 
sabırsızlıkla beklediğ!ni bildirmiştir. 

BULGAR RADYOSUNA GÖRE ... 
Mısırla ilgili bir başka haber de Bul· 

gar radyosu tarafından neşredilmiştir. 
Bulgar radyosunun sözcüsüne göre ev
velki gün Kahiredeki İngiliz elcisi kral 
Faruka bir ültimatom vererek Mısırın 
da harbe girmesini istemiştir. 

Sözcii şunları da söylemiştir: 
• - İngiliz büyük elçisi kral Farukla 

görüşürken Kahiredeki İngiliz topları
nın namluları saraya çevrilmiş ve saray 
İngiliz tankları tarafından kuşatılmıştır 
Kral Faruk bunlar derhal çekilmediği 
takdirde kendisini İngiltere ile harp ha 
lmde sayacağını söylemiş ve İngiliz 
kuvvetleri saray etrafından çekilmeğe 
mecbur kalmıştır. Mısır bu suretle harp 
tckJifini reddetmiş ve büyük bir tehli· 
keden kurtulmuştur .. • 

Bulgar radyosunun bu haberini i~ti
yatla telakki etmek lazımdır; cünkü In
giltere Mısırın harbe girmesinde hiç h!r 
fayda ı?Örmemektedir. 
BULGARİSTANDAKİ YAHUDİLER 
Almanynda başlıyan yahudi aleyhtar

lığı isgn1 altmdaki memleketlerde, bil
hassa mihve,rc girmiş yerlerde bir ço!t 
cezri tedbirler alınmasını mucip olmak
tadır. Bulgar hükümeti de, hfilz olduğ•ı 
salı\hiycte dayanarak yahudiler hakkın
da böyl,.. kararlar vermektedir. 

Bir Stokholm telgrafına göre Bulgar 
hükümeti Sofyadaki yahudilerin taşrava 
gönderilmesine ve yahut hususi yerler
de iskanlarına karar vermiştir. 1940 fan 
sonra gelen yahudiler Bulgaristandan 
çıkarılacaktır. 

AMERtKADA ÇALIŞAN AMELE 
Amerika hükümetinin İngiltercden son

ra diğer bir çok devletlerle dP. ödünç ver
me ve kiralama mukaveleleri akt ettiği 
malumdur; bu sebeple Amerikanın ih
racatı artmakta ve sanayii de inkişaf et
nıekleclir. Amerika işçi birliği reisinin 
bu inkişaf hakkında verdiği rakamlara 
göre Amerikada filen 12 buçuk milyon 
kişi çalışmaktadır. Son yedi ay içinde 

YENi ASIR Jd 2' E M M U Z S A ~ l 1942 --' BALKANDA MUKAVEMET Hava hücumları HER TARAFTA DARLIK! 
~---* * *·~~-

ita l ya Ar na - Dan z i g ey a - Almanyada 
vutluktan pılan akın hububata Milli Şefin bir tayinleri 

endişede! talsilô:tı el konuyor 
-*

Arna1Jutlar silahlarını 

Başvekil, Parti genel 
başkan vekili oldu 

1Jermiyorlar. Sırp çete· 
caıerinin faaliyeti 

d eva m ediyor •• 
Stokholm, 13 (A.A) - Lokal Ancay

ker gazetesinin verdiği haberlere göre, 
son yapılan müsademelerde İtalyanlar 
Sırp çetecileı·inden 850 kişiyi öldüm,:ıüş
lerdir. Gazete bu müsademelerdcki Ital
yan kayıplarını bildirmemektedir. 

ARNAVUTLUK.TA MUHALEFET 
Ayni gazeteye göre Arnavutluktaki 

muhalefetin artmakta olması İtalyan 
makaınJarını gittikçe endişeye düşür
mektedir. Arnavutlar ellerindeki silah
ları teslim etmemektedirler. 

--- o- --
Madaga5kardan kaçan 
Denizaltı Tulonda •• 

Vişi, 13 (A.A) - Lorel Fransız de
nizaltısı uzun ve tehlikeli bir yolculuk
tan sonra Madagaskardan Tulona var
mıştır. Denizaltı yolda Dakara da ug
ramıştır. 

----·--·---Isveç taa rruza 
u~rarsa t o1'-
raklarını mü
dafaa edecek 

- --*---
İSIJeç üzerinde bir ha1Ja 
harbi olursa İsveçliler 

seyirci lıalnaı1acalı 
Stokholm, 13 (A.A) - Isveç müdafa::ı 

nazırı söylediği bir nutukta Rus denizal
tılarının İsveç gemilerine, devletler ar!:l
sı kaidelerine aykırı olarak tecaviiz. et
t!.klerini söylemiş ve demiştir ki: 

c - İsveç hükümetinin vazifesi di4-
manın taarruzuna uğrıyarak toprakla
rını müdafaa etmektir.ıı 

Nazır, İsveç hükümetinin Hl07 Lahay 
muahedesine sadık kF.lldığını da ilave 
etmiştir. 

Nazır, İsveç i.izerindc uçan tnyyareler
den de bahseder-ek şöyle demiştir: 

c - İsvC't toprakları üzerinde lıavr.ı 
muhareb~leri cereyan edecek olursa İs
veç u~ak ve uçak savnr bataryaları der
hal faaliyete geçecektir.• ----·--·---MISIR HARBi VE KAHiRE 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ulaştırmamak için beyhude faaliyet gös
termişlerdir. 

Bu hücumlarda savaş uçaklarına av
cılar da iştirak etmiş ve yedi düşman 
uçağı düşUrmüştür. Bizim iki tayyare
miz üslerine dönmemiştir. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği : 
Mısırda Elalemeynde düşmanın iki 

hücumları ağır kayıplarla püskürtül
müştür. 

Alman ve İtalyan hava teşkilleri Mal
tadn hava üslerini tahribe devam etmiş
lerdir. 
İTALYAN TEBLİÔİ 
Roma, 13 (A.A} - İtalyan tebliği: 
Elalemeyn bölgesinde şiddetli muhn

rebcler devam ediyor. Mihver kuvvetle
ri İngilizlerin yeni hücumlarını püs
kürtmüş, askeri ve zırhlı birlik tesisle
rine tam isabetlerle kayıplar verdirmi;
lerdir. 

Hava kuvvetlerimiz hatların gerile
rinde yangınlar çıkarmış ve pike bomb:ı 
uçaklariyle yapılan mükemmel hücum
lar neticesinde düşmanın bir cok otomo
billeri kullanılmaz hale sokulmuştur. 

Hava muharebcler:nde Alman avcıla
n iki Kurtis uçağı düşürmüştür. 

--- o- --
UZAK 
Doğudaki Harp •• 
Tokyo, 13 (A.A) - Vanceo limanı 

Japon kuvvetleri tarafından tamamiyle 
iŞgal edilmiştir. 

Tokyo, 13 (A.A) - Domei ajansı bil
diriyor: 

Siang _ Si muharebesinden sonra J a
ponlar Sekyang - Siang - Si demiryolu
nu işgal etmişlerdir. 

Siang - Sinin 30 kilometre cenup do
ğusundaki yerlere 67 ve 127 inci Çun
king tümenleri sıkıştmlmış bulunuyor. 
Japonlar hunların bir kısmını yok etmiş
ler ve Sunng - Sanı isgnl etmişlerdir. 
İNGİLİZ HÜCUMLARI 
Yeni Delhi 13 (A.A) - İngiliz hava 

tebliği : Hava teşkillerimiz Birmanyada
ki Japon üslerine hücum etmiş ve cuma 
günü büyük bir faaliyet göstermiştir. 

Cuma günü Kalevaya hücum eden 
hava kuvvetlerimiz tam isabetler kay
detmiş ve düşmana hasar vermiştir. 

Bu harekattan bütün uçaklarımız üs
lerine dönmiiştür. 

7 milyon işçiye daha ihtiyaç hasıl ola
cağına göre Amerika harp sanayiinde 
20 milyon işçi çalışacak demektir. Ame
rikan amelesinin istihsal kab!liyeti Av
rupa ve hatta İngiliz amclesininkinden 
yüksektir. 

---*·- --
ING ILIZ TAYY AR ELERi BA· 
ZtN 15 METRE ALÇAK· 

TAN UÇTU 
- *-Londra, 13 (A.A) _ Hava tebliği : 

Tayyarelerimiz Danzige hücum etmiş ve 
liman ile gemi inşaat tezgahları şiddetle 
bombalanmıştır. 
Diğer bir hava teşkilimiz Plezburg 

tezgahlarına bouıbalar atmıştır. 
Bu hareketlerden 2 tayyaremiz dön

memiştir. 
Londra, 13 (A.A) - Cumartesi günü 

Danz"ge hücur.ı eden hava teşkillerimiz 
yolda çok büyük fırtmalarla karşılaşmış
tır. Yolda hazan 15 metre kadar alçak
tan uçan tnyyarelerimiz bazı yerlerde de 
6000 metre yüksekten uçmak zorunda 
kalmıslardır. 
Y&'ıt 1NG1L1Z HüCUMU 
Londra, 13 (A.A) - Boston bomba 

uçaklarımız dün akzanı avcılar himaye
sinde Almanyanın üzerinde hücumlarda 
bulunmuşlardır. 

ALMAN HÜCUMLARI 
Londra, 13 (A.A) - Bu sabahki h~

va tebliği : lki düşman uçağı dün lngıl
terenin cenup batı kıyılarında bir şehre 
bomba atmıştır. İnsanca az sayıda kayıp 
vardır. 

Bcrlin, 13 (A.A) - Alman . tebliği : 
Alman savaş .ıç: kları lngilterenın cenup 
sahilinde Prisman limanına gündüz hü
cum ederek bir devriye gemisi batırmış
lardır. Bir yük gemisi de bomba isabe
tile ağır hasara uğratılmıştır. ----

ALMA"'l RA GORE 
-*-(liaştarah J inci Salıifode) 

nın piyade ve süvari kuvvetleriyle hır 
zırhlı livası çevrilerek hnva kuvvetleri
nin de yardımiyle imha edilmiştir. 

ESiRLER VE T AHRIPLER 
1 1 gün süren muharebede 30 bin esir 

alınmış, 2 18 tank, 5 9 1 top, 301 maki
neli tüfek veya mayn atar, mühim mik
tarda harp malzemesi ele geçirilmiş ve
ya tahrip edilmiştir. Düşman ağır ve 
kanlı kayıplara uğramıştır. Esir ve gani
met sayısı saatten saate artıyor. 

Volkof cephesinde Rusların bir köp
rü başına knrşı şiddetli bir hücumu püs
kürtülmüştür. Vo1kofun batı kıyısına 
çıkarılan bir düşman grubu imha edil
miştir. 

DE.N17..LERDE 
Finlandiya körfezinde mayn gemile

rimiz tarafından bir dü man denizaltısı 
batırılmıştır. Uzak şimalde Murmamk 
yakınında KoFkada düşman gemlerinde 
bombalarla infılaklar çıkarılmıştır. 

HAVA HOCUMLARI 
Berlin, 13 (AA) - Bir Mes.ser Şm~t 

filou Don nehri bölge~inde mühim hır 
demiryollunn hücum etmiş ve münaka
latı bozmuştur. 

Berlin, 13 (A.A) - D. N. B. ajansı 
askeri bir kaynaktan bildiriyor : 

Alman hava kuvvetleri tarafından 
Rostofta yapılan hücumlarda düşman 
ağır kayıplara uğramıştır. Bolşevikler 

bu kesimde 35 uçak kaybetmişlerdir. 

----~·----RUS YA HARPLERi 
- *-(Ha taralı ı ınci Sahifede) 

bir gayret gösteriyor. 
Eğer Mısır muvaffokıyeti düşmanın 

yok edilmesine bir başlangıç ise ve eğ:::r 
Ruslar da seyyar •cephelerinde bir El
alemeyn bulnbilirlerse 1918 dekilere 
benziyen çok hoş haberler bekliyebili-
riz. 

RUSLAR lNTiZAMLA 
ÇEKiLDıLER 
Stokholm, 13 (AA) - Taymis ga

zetesinin Stokholm muhabiri bildiriyor: 
Vaziyet ne olursa olsun, 'fimoçenko or
dusunun ricati muntazam olmuştur. Or
dunun teşkilatı bozulmamıştır. Bunu 
Almanlar da itiraf ediyorlar. 

MOHtM BiR SUAL 
Almanlar Don nehri ile Harkof ve 

Kunk arasında ehemmiyetli Rus kuv
vetleri~i imha etmek istiyorlar. Şayet 
mareşal Timoçenko ordularının intiza
mını muhafazaya devam ederse, Fon 
Bock ordusu Don nehrinin cenup mec
rasına vardığı zaman önüne çıkacak ta
ze ve iyi techiz edilmiş Rus kuvvetlerini 
ne ile k.arşılıyacaktır;ı. 

--- o- --
H ong Kongta tabii 

hayat a1Jdet etmiş .. 
Tokyo, 13 (A.A) - Domei ajansının 

muhabirine göre Hong Kongta hayat 
yeniden tabii şeklini almıştır. Uçak hü
cumlarına karşı hazırlanmış olan sığı
naklar kapatılmış, civardaki iki üç fab
rika yeniden işlemeğe başlamıştır.. Li
man da tamir edilmiştir. 

JAPONLAR ÇİNLİLERE MUHTAÇ 
Hong Kong umum1 valisi doğu Asya 

işlerinin Çin meselesinden ayrı olarak 
halledilemiyeceğ:ni ve Çin meselesinb 
hallinin de ancak Çin milletinin Japon
larla işbirliği yapmasiyle mümkün ola
bileceğini söylemiştir. 

Japonyanın vazifesi Çinliler e bu h a
kikati, bilhassa komünistliğe karşı mü
cadele lüzumunu anlatmaktır. 

- *Almanyada hay1Janlara 
hububat 1Jerilmiyecelı •• 
Macaristanda tayınlar 

azaltılıyor .. 
Stokholm, 13 (AA) - Svetska Da

geblat gazetesinin Berlinden aldığı biı
habere göre Alman ziraat nazırlığı, ken
disine yetecek kadardan fazla hububatı 
her kesin hükümete teslim eylemeslni 
emretmiştir. Hayvanlara hububat veril
mesi de yasak edilmiştir. 
MACARİSTANDA 
Stokholm, 13 (AA) - Budapeşteden 

gelen haberlere göre hasadın gecikmesi 
ve diğer zorluklar yüzünden Macaris
tanda yiyecek tayını yeniden azaltıla
caktır. 

- --o- -
E~'d Fransız başvekili 

Tardiyö ağır hasta .. 
Visi, 13 (AA) - Eski Fransız baş

vekillerinden B. Tardiyönün sıhhati fe
nalasm1stır. Eski başvekil felce uğramış
tır ve konuşamamaktadır. ----·----

~ısırda büyük 
ln~iliz taarru
z pek yakın 

sanılıyor 
---~*·--~-

Dar b i r sahaya sılıışmı$ 
o!an Almanlar mane1Jra 
imhiinını bulamıyorlar 
Londra, 13 (A.A) - Britanova ajan

sının askeri muhabiri bildiriyor: 
General Ohinlek kuvvetlerinin Elale

meynde sekiz kilometre ilerlediği bildi
riliyor. Bunu taarruzun tam başlangıcı 
sanmak mümkündür. Bu başlangıç bile 
Romelin İskenderiye üzerine yürümek 
plftnlarını altüst etmiştir. 

Almanlar dar bir sahada bulundukla
rından manevra imkanını bulamamakta
dırlar. Almanlardan 2000 e.sir alınması 
Romele ağır bir darbe olmuştur. 

Ohinlekin sekizinci ordunun bir kıs
mını tazelediği anlaşılıyor. Bu hal Al
ınanlara bilhassa endişe vermiştir. 

----~---~ Makineye 
., erilirken 

ROYTERIN ASKERi MUHABI· 
RINE GO~E ALMAN HEDEFi 
Londra, 13 (A.A) - Royter ajansı

nın askeri muharriri yazıyor : Londra
daki fikre göre Hitler K afkasyaya vara
bilmek için varını yoğunu k ullanmakta
dır. Mevcutları iki milyon tahmin edilen 
ordular 400 kilometreden uzun bir cep
he üzerinde tüyler ürpertici bir muhare· 
beye tutuşmuş bulunmaktadır. Von Bok 
kuvvetleri Don vadisinden Volga üze
rlnde bulunan bütün endüstri şehri olan 
Stalingrad istikametinde ilerlemeğe ça
lışıyor. Daha cenupta Taganrogdan Ros
tof istikametinde yeni bir Alman taac
ruzunun başladığına dair Londraya ha
ber gelmiştir. Von Bock Moskova - Ros
tof demiryolu üzerindeki ilerleyişi sa
yesinde kendi kuvvetleri için en büyük 
hareket kabiliyetini elde etmiştir.. Bir 
çok kesimlerde misli görülmemiş ölçüde 
meydan muharebeleri olmakta ve Al
manlar her kazandıkları kilometreyi çuk 
pahalı ödemektedir. Bundan daha bü
yük ölçüde meydan muharebelerinin ol
~ası bekleniyor. 

Ankara, 13 (AA) - Cümhuriyet genel başkan vekilliğine I;>arti nizamna· 
Halk partisi dcği.§mez genel ba§kam sa- mcainin 2 7 inci maddesi mucibince bar 
yın Milli Şef ismet İnönü doktor Refik vekil Şükrü Saraçoğlunu tayin etmir 
Saydamın vefatiyle inhilfil eden Parti tir. 

Bir matbuat heyetimiz 
Almanyay~ gidiyor 

Ankara, 13 ( Yeni Asır ) - Alman 
hükümetinin daveti üzerine Necmeddin 
Sadakın reisliğinde Asını Us, Nadir Na
ct ve Nevzat Güvenden mürekkep mat
buat heyeti önümüzdeki perşembe günü 

1stanbuldan Berline hareket eyliyecek .. 
tir. Matbuat umum müdürü Selim Sar
per de yine Alman hükümetinin davet.. 
lisi olarak ayni trenle hareket eyliyecek
tir. Heyetin seyahati üç hafta sürecektir. 

~,..::;;::,.<:::::,.<:::::~~..<:::~.<:::ı.<:::ı.<:::ı~"'..:>~..-.::::.~.ç:,,.;;:::..;;:::.~~~~~~'>'<;;:::. 

Beden terbiyesi istişare heyeti 
azası lzmire ~eliyor 

İstanbul, 13 ( Yeni Asır ) - Beden terbiyesi istişare heyeti azası bugUn 
(dün) İzmire hareket eyledi. lzmirde de tetkikat yaptıktan sonra heyet azası 
Ankaraya gidecekler ve raporlarını maarif vekaletine takdim edeceklerdir. 

lstanhulda şiddetlice zelzele oldu 

İstanbul, 13 ( Yeni Asır ) - Bu sabah ( dün sabah ) saat 10,53 de şehrimizde 
orta şiddette bir zelzele olmuştur. 

Erzuruında çaldı, 
ıstanbulda tutuldu •• 
İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Ömer ~-

minde biri bir kuyumcunun dükkanın
dan aşırdığı altın bilezikleri kapalı çar
şıda satarken yakalanmış ve suçunu iti
raf etmiştir. Örnerin Külhane parkında 
bir ağaç dibine gömdüğü 20 kadar bile
zik zabıtaca meydana çıkarılmıştır. 

Ömer Erzurum adliye~ine teslim edı
lecektir. 

---- o- --
Gümrüklerde kahp sa· 
tılan eşya ve fiyat 
Ankara, 13 (YeYni Asır) - Gümrük

lerde kalan sahipsiz veya kaçak eşyanın 
satışlarında eğer bunlar fiyatları hükü
metçe te~bit edilen eşya ise ~u fiyatla
nn nazara alınması lüzumu alakadarla
ra bildirilmiştir. 

MISIRDA SON DURUM 
---*·---
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Gümrük resminden mu• 
al çay ve kahve mikdarı 

Ankara, 13 (Yeni Asır) - Gümrük 
muafiyeti olan zati eşya arasına yilz 
gram kahve ile elli gram çayın da ilAve 
edildiği gümrüklere tebliğ olunmuştur .. 

MAARİF VEKİLİ 
İSTANBULDA 
İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Maarif 

vekili Hasan Ali Yücel bu sabah Anka~ 
r~dan geldi. Üniversite rektörü, profe
sörler ve Maarif erkanı tarafından kar
şılandı .. 

İSTANBUL 
VALİSİ DONDU 
İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Merhum 

doktor Refik Saydamın cenazesiyle An
karaya giden valimiz Lütfü Kırdar bu
gün (Dün) şehrimize döndü .. 

INGILIZLERE GORE 
- --*·---
(Baştarab 1 ind Sahifede) 

Kum fırtınaları dolayısiyle hava hare- diyor ki : Almanlarca ilk hedef Kafkas.. 
ketlerinin güç olmasına rağmen avcılar ya yollarını müdafaa eden Timoçcnko 
himayesinde uçuşlar yapan bomba tay- ordularile Moskovayı koruyan Zokof 
yarelerimiz muharebe bölgelerinde düş- ordularının kav~ak noktalarında bir uç 
ınana hücum etmişlerdir. İki düşman teşkil etmektir. Muhtelif noktalarda, ez
uçagıv duş"' ürülmuş" tür. cümle Kalenin cephesindeki d~man hü

cumları feridir. llk ve en açık tehdit 
Maltar.a düşman akınları devam et- Kafkasya istikametindedir. 

miştir. Uç düşman av uçağı hasara uğ- Muharebe son derece şiddetli olmakta
ratılmıştır. Bütün bu hareketlere işti- dır. Şimdiye kadar görülmedik ölçüde 
l'ak eden uçaklarllll12.dan yalnız birisi motörlü birlikeri mühim hava kuvvet-
üssüne dönmemiştir. leri desteklemektedir. Buna rağmen 
İKİ BİN ESİR DAHA ALINDI Ruslar ilk istila anlardakine nisbetle 
Londra, 13 (A.A) - Mısırda şimal daha çok mukavemet ediyorlar. Anlaşı

kesiminde müttefiklerin ileri hareketi lıyor ki daha iyi hazırlanDU§lardır ve bu 
esnasında 2000 den fazla esir alınmıştır. taarruzu bekliyorlardı. 
Dün durum az değişmiştir. Britanya T1MOÇENKONUN ARKASINA 
uçakları düşman hattının geri kısımla- SARKACAKLAR MI? 
rma taarruz etmişlerdir. 

Londra, 13 (A.A) - Doğu cephesinde TEŞEBBÜS KİMDE? teşebbüsün, Don muharebesinin neticesi 
Londra, 13 (A.A) - Royter ajansının ne olursa olsun, Almanlarda olduğu an-

Mısırda sekizinci ordu nezdindeki mu- k da d 
habiri bildiriyor : Tel Beyza muvaffakı- laşılıyor. Olaylar gelişinceye a r u-

rum tehdit altında kalacaktır. Fon Boc
yetini teşebbüsün elimize geçtiği ve esas kun Rostof ve Don nehrinin apğı mec-
durumun değiştiği manasına almamalı- rasına doğru yi,irüyerek Timoçenko or
dır. Bunun doğru olmadığını ispat edı::n dularırun arkasını çevirmeğe çalışıp ça
Romelin daha cenuptaki teşebbüsüdür.. lışmıyacağı belli değildir. Belki Azalt 
Dikkati çeken cihet her iki tarafın tak- denizi ve Novorosisk yollle denizden ve 
viye ve harp malzemesi almakta gösterw havadan nakledilecek kıtalarla Timoçen-
diği sürattir.. . koyu tehlikeye düşürmeğe ve Moskova-

HAVA MUHAREBELERi dan Alman ordusunu tehdit eden kıta-
9ir günlük harp masrafı Londra, 13 (AA) - Batı çölünde ları da çevirmeğe çalışe\caktır. llk ihti-

Vaş!ngton, 13 (A.A) - Harp istihsal uçaklarımız cuma günü Elalemeynde mal daha kuvvetlidir. Çünkü cenupta 
bürosunun bugün bildirdiğine göre bava muharebelerinde 5 Messerşrnit dil- Timoçenko orduannın mukavemeti azal. 
Amerika hükümctinin harp masrafları şürmüştür. mış olsa gerektir. 
haziran ayında günde ortalama 158 mil- Maltaya hücum eden düşman tayya- Londra, 13 (A.A) _ Moskova radyo-
von 600 bin d~ar olmuştur. Mayıs ayın- relerinden üçü dilşi.irülmüş ve üç tanesi suna göre Don nehri yüzlerce tank ve 
daki masrafla kıyaslanırsa masraflarda de hasara uğratılmıştır. binlerce askerden mürekkep Alman 
yüzde 6/ 3 nisbetinde bir artış vardır. BELÇİKALI PİLOTLAR DA kuvvetleri tarafından geçilmiştir. Yalnız 

1 1 HARP EDİYOR bir yerd 60 tank tahrip edilmiştir. ;1IS•R CEPHESiNDE HER K Kahire, 13 (AA) - İngiliz hava na- _ _ 
0 

_ _ 

TARAF BiR iMTiHAN zırlığının haberler servisi bildiriyor: ~;-uam Prensi Japon r Alman kıtaları nakleden Messer Şmit ._ o7 

DEVRESi MI GEÇiRiYOR?. 52 tipindeki uçaklardan üç tanesini dil- murallltasını Jıabul 
~üren hava kuvvetlerimiz d!ğer düşman etmiş •• 

Londra, 13 (A.A) - Mısır cephesi taşıtlarına hücum etmiştir. Bu hareket- Bankok, 13 (A.A) - Siyam prensi 
her an bozulabilecek bir müvazene ha- lere Belçikalı pilotlar da iştirak etmişfü. Japon murahhasını kabul etmiş ve ken-
lindedir ve iki taraf ta son imtihan iç:n --- o---- disinc beyaz fil nişanını vermiştir. 
kuvvet toplamakla meşguldür. Öyle B. ATL Y DiYOR Ki: ı.uuuo--
benziyor ki Romel cenup kesimi etra- . . . Siyam Hın· cli.,.ini ihtilA• 
fında Elalemeyn ile Kantara batağı ara- (Baştarah 1 ıncı Sahıfede) • ~ 
!!ındaki İngiliz mevzilerine karşı bir 'bi vaziyetimiz, geçen senelerdekine göre lı halledilmiş.. 
çevirme hareketi yapmak niyetinde idi. çok daha iyidir. Vişi, 13 (A.A) - Siyam ile Fransız 
Bunun için de şimalde İngilizlerin dik- 1NGlLtZ TANKLARI . Hindiçinisi arasında 1940 son teşrin aym-
katini çekmek için İtalyanları bıralmuş- Bazı taraflardan. ~apılaJ?: .. te~~ı.~lerde da çıkan hudut ihtilafı halledilmiş ve 
tı. Ohinlek Romelin bu oyununu fark tank kuvvetlerimızın kuçu~u~und.en yapılan mukavelename 11 temmuula 
etmiş olacak ki ilk darbeyi hem de çok bahsedilmiştir. T_:ınk kuvvetle_rı~ız ~ı~ Siyam, Hind.içini ve Japonya muralıJuıs.. 
sert olarak 0 indirmiştir. İngiliz hattı 8 yada düşmana agır darbeler mdırmıştır lan tarafından imzalanmışur. Japonya 
kilometre ilerlemiş ve Romelin cenup- ve Rusyada hfilA büyük işler görmekte- mukaveleye ar.u:ı sıfatile imza koymuş· 
taki ilerleme teşebbüsünde birden bire dir. > tur. 

durmuştur. Rom el bu İngiliz taarruzu- ' 1 · daki ani İngiliz' mevü-
. b ' ··ı " d bır' hareket olup saleler i her taraftan taarruza maruz [ smda Tele esma • Y nun genış ır o çu e . · · klaınak · t · t' Fakat bu ta-

olmadığını bilmiyordu. Eğer bu büyük bulunan Romelin sağ kanadı ~hlikeye lerını to la ~ı:i~i~adiı .. 
ölçüde bir hareket olmuş olsa idi muva dil§erdi. Dün Romel Elalemeynm batı~ • arıuz o yca P ~·- · 


