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19 Sene Evvel Bugün 
Türk istiklal ve tamamiyeti ''Lo

zan,, da devletlerce tasdik olunmuştu 
flcdJıla görüftüler, alddı· 

laıeı ceuaplardan ~lı 
memnun Jıalddar 

Ankara, 23 (A.A) - Milli Şef Reisi-
cürnhur İsmet İnönü bu akşam (Dün ak
§am) saat 18.45 te Konyadan otomobil~e 
~karaya avdet buyurmuşlardır. ~z 
Şefimiz Dikmende Büyük Millet Mcclı
si reisi Abdülhalik Renda, başvekil v._e 
hariciye vekfileti vekili Şükrü Saraçog
lu, Genel Kurmay başkanı Mareşal Fev-
zi Çakmak, Vekiller, Generaller, vali ve 
diğer askeri ve mülki zevat tarafından 
karşılanmışlardır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Lozan 
---··---

Bir istiklal 
abidesidir -·-HAKKI OCAKOOLU 

Rusyada Alman askerlerinin ilerleyişinden bir görünüş 

ALMANLARA GORE SOVYETLERE GORE 
---*·--- ---·---

" Rostof,, Aln•an bas-
şehrine pek kısı ve teh
yaklaşıldı likesi arttı 

Ne mutlu Türk milletine ki em
salsiz zaferini kazanırken ken
disine rehberlik etmiş olanlar 

bugün de başında bulunyor 

Bugün Lozan muahedenamesinin imzası yıldönümUN; 
müsadif bulunuycr. Çok kara günleri ve ıstıraplı senelerı 
takip eden kahramanca bir mücadeleden sonra tarihin ender 
kavdettiği parfoh ve mucizeli b!r zafer kazanan Türk mille
ti, "ıg ~ne evvel bugün, kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünil, 
hür, hAkim ve şerefli yaşamak hakkım, bir kelime ile pürüz
süz istiklalini bülün dünyaya tasdik ettirmiş, istiklal ve ta
mamiyetini fiilen olduğu gibi hukukan da ihraz etmiştir. 

Ne mutlu b1z~ ki Türk milleti zafer yıllarındaki birliğini 
ve dinc:iiğini muhafaza ediyor ve ne mutlu bize ki geçen yıl
lar içinde bu birlik gibi cennet vatanımızın müdafaa kuvvet
leri de pek ziyade artmıştır. 

Yin:! ne mutlu Türk milletine ki emsalsiz zaferini kazanır
ken kendisine rehberlik etmiş olanlar bugün de başında bu
lunuyor. 

Bu mesut yıldöııümü münasebetiyle Ebedi Şef AtatürkUn 
aziz hatırasını hürmetle anar, Milli Şef İnönüne tebrikleri
mizi ve sonsuz bnğlıhğımızı bildirir, kahraman ordu, donan
ma ve hava kuvvctler:mize minnet ve itimadımızı tekrar 

-•- -•- eder, !.'anlarını mübarek vatan uğrunda feda eden mukad-
rJı~ :ı!m:':.'ııe;!iru= ~ StaJfngPada 80 lıilomet• SePlıofta fiddetll mey- des şehltıerimi1.in ruhlarını tebcil eyleriz. 

" en mühimminin yıJdönümünü idrak re yaJılıqıldı. Rus mufıa· dan JıaplJJ oluyor .. Afağı * 
i lı ı..:~-- HALKEVINDEKİ MERASİM •. 

ediyor. vemet ve CU'IJ •~· Donda AlmanlaJe mühim ı.ozan iiWhunun 1mzam ~tımu mUnaaebetb'Je tamr Garp ~· •uaffer ım ... ...._ ve Loam 
~ ~emmm 1123 abaha Lman iiniYer- kırı lnrdıyop_ ,,.,. gedDı ...,,,,._ Halkevinde bugün saat 18 de bir tören yapılacak, COmhuri- ....._ • ~ ......._ MiDi şefimiz İsmet tnöntl 

ıs«esimn yaldıZlı ~~ .toplanan Berlin, 23 (AA) - Alman tebliği: Moskova. 23 (AA) - Bu ..bahki yet Halk Partisl İzmir idare heyeti reis vekili avukat B. Ek-ı tini pösteren bh- hitabede bulunulacaktır Bütün İzmirliler 
191' • 1918 barbmm plipleri, İsmet Alman ve Slovak kıtalan Rostof önün- Sovyet tebliği: Dün gece Don bölgesi- rem Oran tarafından Lozan muahedenamesinin ehemmiye- bu törene daYet1i bulunmaktadır. · 
İnönünUn çelik iradesi .?nün~e e~e~e de müstahkem köprü başını yararak nin Novo Serkof kesimlerinde ordulan
meebur kahmşlar ve Türk milleünın IS· ıearin dolaylanna varmışlardır. Rosto- mız düşmanla çarpışnuıtır. Diğer kesim
tılrlilini ve bayat hakkını tanımışlardı. fa doğru çekilen bir düpnan grubunun lerde ehemmiyetli bir değişiklik olma-

Bu mesut ıüne tekaddüm eden bir ricat yolu keailmiı ve bu grup imha edil- mıttır. 
asır zarfında ne istibdat ve ne de meş- miıtir. Hava kuvvetlerimiz durmadan Moakova, 23 (A.A) - Sovyet teb
rutiyet devrinin devlet adanılan hiç bir düıman hareket yollarına gece ve gün- liğ:ine ektir: Voronej cephesinde terak-
konferansta Avrupa devletleri ile omuz düz hücum etmiılerdir. kiler kaydedilmiı ve Leningrat cephe-
Gmuza müsavi şartlar altında yer ala- (Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

' h . lballıışlardı. Türk milletini bu m~. arı-
yete kavuşturan, ölümü her in yttrek
lerimizi akan. Ebedi Şefmıiz Atatürkün 
.. ebası f::t İnönünün eğilmek bilmi
Yen ç;lik iradesi olmuştur. İnönünde 
•Milletin maklis talihini yenen• Domlu
Pmarda düşmanı •Harim ismetimizde 
laoğan. garp cephesinin komutanı fs
lllet İnönü, Lozanda da milletine emsal
aiz bir zafer hediye etti. 

•Lozan• yalnız Türk milletinin daima 
lbinnet ve şükranla anacağı, hatırladık· 
fa göğsünün iftiharla kabardığını duyn
tağı bir eser deği1, hAli hürriyetteo 
lhahrum, köle hayatı yaşıyan milletle
tin hürriyetlerine kavuşmak için örnek 
-1abi1ecek1eri bir istikli1 abidesidir. 

l.ozan sulhu bugün on dokuz yaşını 
Qaırıanıbyor. Milletler hayatında 20 YJ· 
lan büyük bir kıymeti şoktur. Biz impa· 
l'atorluk devrini tanıyan, istikl81 müca
lıleiesini yaşıyan ve bu ~ yıl iç~d.e 
•hıp bitenleri bilen bir nesilız. Bu ıti
~ ne idik? Ne olduk? Diye ~i~ an 
İltişiinUrsek. Lozanm kıymet bıçılmez 
la&Yiiklüğtt derhal gözlerimiz önünde 
tanlanabilir. • 

•Lozan. dan hemen üç sene evvel ım
INlratorluk murahhaslan Sevre ritmi<l· 
Jeı., kendilerine dikte edilen ve Tiirk 
lhilletinin hayat ve istikialini tarihe ~al 
)•Pan siyasi vesikayı ze1i18ne ve bakira
'-e bir şekilde imzalamışlardı. 

(Sonu Sahife Z, Sütun 6 da) 

SON ASKERi VAZİYET 

Rostof şehrinin düşmesi 
pek yakın görünüyor 

Ruslar Rostoftan llltlmal lıendUllılerlnden çelıU• 
ndflerdll' ·Mısırda ingUlzleP 30 mUlllı IJlr 

cephede llerledDeP- Çölde tanklar harp ederken 

Radyo gazetesine göre Rusyada cenup duğunu duymak ta belki mümkün olur. 
cephesinde hareket etmekte olan Alınan Stalingrad istikametinde ilerlemekte 
ve Slovak kıtaları Rostof önündeki müs- olan diğer Alman kollan da şehrin bu
t&hkem köprü başı mevziini yarmışlar duduna ginni.şlerdir. 
ve Rostofa pek yaklaşmışlardır. Alman Maamafih bu kuvvetlerin batı sahille
resmi tebliğinde bildirilen bu haber Lon- rine tamamen varabilmesi için daha bir 
drada da kabul edilmektedir. Rusyanm kaç gün beklemek lizundır. Çünkü R~ 
durumunun çok ciddi olduğuna işaret ların çok kuvvetli köprü başları kunnUŞ 
ediliyor. olmalan kuvvetle muhtemeldir. Alman-

MIStR MUHAREBELERi MISIR HARBi • MiHVER 
* * Meydan Mihver hü

harbi tekrar cumları püs. 
Almanlann Rostof köprü başı mevzi- lann burada büyük bir mukavemetle 

ini siWı kuvvetiyle yarmış olmalan karşılaşmalan beklenebilir. 
mUmkün olduğu gibi Ruslann batı isti- Voronejde Sovyetler şiddetli ve kan
kametinden gelen tehlikeden kaçınmak lı taarruzlarına devam ediyorlar. Göril- başladı kürtmüş 
üzere kendiliklerinden çekilmiş olmala- (Sonu Sahife 2. Sütun 2 de) _._ * rı da muhtemeldir. Bu sonuncu ihtimal 
daha kuvvetli görülmektedir. Bugünkü 
haberler arasında Rostofun düşmüş ol-
~ lflla11eıe müdafaa flaJln- AlmanlGP ıng111z tcdtlıl· 
~ de, jnglJlzleP IJIPaz namından oe topçasun-
8.0N..DAKiKA UePledUer- dan fllıciyetçl 
• • • • • • • • • • • Londra, 23 (A.A) - Hallt aabah Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği: 

Berıı· 0 Fransadan de· gazetelerinin büyük baflıklariyle Mıaır- Mısırda Alman. ttalyan kıtaları Ela-
da .. ıneydan muharebesinin tekrar baıla- lemeyn hattında kuvwtli 1ngiliz teşek-

• ) • • d~gını haber almııtır. Bu haber memnu- küllerinin gece gündüz devam eden gö.. 
DJZ8 ti JStt'IDIŞ ~Yetle karıılanmııtır. İngiliz kuvvetleri- ğüs göğüse mücadele halini alan hü----* nın T~leliaayı alması ve bütün cephede cumlannı püskürtmüşlerdir. Hava ıruv-

Lo d 23 (A A) T . te- ~~aU.iler kaydetmesi, taaruzdan önce vetlerimiz kara hareketlerini tesirli su-
. . n ra, · - ~ymıs g~~ e Uflnan mevzilerinin ıiddetle bomba- rette desteklemiş ve kıtalarımız 1000 
s~ Fransız hudud~daki mubah~ la~aaı önümüzdeki günlerde cesaret esiır alarak 131 tank tahri ..._~"1lıerdir 
gore bazı Alman kornısyonları Tulon ile verıci haberler geleceğini tahmin ettir- . p -~ · 
Villranşa ve diğer limanlara gelmiştir.. mektedı"r Bununl b b t 1 . Berlm, 23 (A.A) - D. N. B. Ajansına 

ki . a era er gaze e erın ·· Ela! · · de Al 
Bundan başka Almanlar Akdenizde çoğu vakitsiz mütalealardan c;ek.inmit- gore emeynın oen'P .. ~ın -
Fransız denizaltılan hakkında çok de- lerdir. Bunlar tqd>büsün Britany it man bomba uçaklan butun duşrnan tıop
rin izahat almışlardır. cAbetz - Laval> vetlerinin elinde old .. _ la -~v1 - luluıklarına yeniden taarruz etmişlerdir. 

~unu eoy emCA e :son.bal hedefi · · "--t · konuşmalannda Almanlar 30 Fransız beraber Rommel kuvvetlerinin buna ıid- . ar enne ısa.oe . ~· in-
denizaltısı istemişler, sonra bunu yirmi detle karıı koyduklannı kaydediyorlar filaklar ve yangınlar kaydedilmiştir. 
dört adedine indirmişlerdir. Gazete baılıklannın vaktinden evveİ Malta.ya karşı hava taarru:z.1arı dün 

Bitler Fransızlardan denizaltılanndan doiuracağı heyecanı tadil için had- de devam etmiştir. Alman bcıd>a uçak-
başka 350 bin Fransız işçisi de istemiş lerin eeyri aahırsızlıkla bekleniyor. lan hava meydanlarma en alır çapta 
ve Laval bu talebi kabul etmiştir. Fakat INGJLJZ TEBLJOI boui>alar ato:uf)aıdır. Mab.t •ıçaklan 
amele tedariki zamanı geldiği vakit La- K . Malta berlnde w Mısır harp me:yda-
val acınacak bir durumda kalm...., . attı.re. 2) (A.A) - Orta tark insi- ıunda, IDllNkkM rakamlera &tire, Mm 

.,.... )iz teblifif 21 "' ?-2 temmuz pce.i piya- İD8iliz açalı dUşilnnUt ft keadileri hiç 

i~;~~=i~!iQl~lde ~erlınjz eephenln merkez k~ upk bıPl>etn,,.,,tpndlr. 
, lf as-ra.w.1,S1taa1•>. ......... --l .. ) 

BULGARLARIN DURUMU 
* 

''Sof ya,, or· 
dusunacok 

' H • 

guvenıyor 

* Bulgar ordusu Bal
kanlarda nizamın 
kuvvetli bekçisi ... -·Orclaınaz lcalJmda ille• 
zlyetleıelni lıaPp mey
danlal'aada da lapata 
ftlalıtedlNJ ... diyopfap 
So_fya. 23 (AA) - Bulgari.atan 

harb~e n.~ general Mikov Bulpr 
muhanplen yuluek mecli8inde yaptığı 
demeçte ıunlan aöylemittir: 

- Bulgar ordusu talim, terbiye ve teg 
hlzat bakımından ıon aylarda kayde 
d_eie~ terakkUer elde etmiıtir. Ordu 
§İmdi en modern silahlara sahip bulun
makta ve kurmay heyetleri de doğu 
cepheai~deki .. aava,Jardan günü gÜnÜne 
kıymetli tecrubeler kazanmaktadır. 

Bulgariatan halen Balkanlarda niza
mı temine kabiliyetli olduğu kadar ica
bında meziyetlerini harp meydanlann
da da isabata muktedir, eağlam ve kuv
vetli bir orduya maliktir. 

Bulgar culcerleri bir 1'anrl.Jc 
~ ..... 
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Lozan sulhu nasıl imza-~ş~ __ ı_R~=--A~B_Emmmıı_.-..;;..R~:l...,1 
Lozan 
---*·---
i .. istiklal 

Janrr~ıştı, bu muahede· 
namenin esasları nedir? 
2'ürJıiye ue Jıarşı.tındafd deuletler • Hüzalıerele· 
,.,,. ge rdi41 safhalara lıısa IJiP nazar • Elde edi· 

len paPlnlı netice-. 
Lozan sulhü. bundan tam on dokuz ı Türkiyeainin kayıtaız ve şartsız surette 

yıl önce bugün imza edilmişti. Türk müstakil yaşamak azminde ve kuvvetin
milletinin talihine ne parlak bir delil- de olduğunu anlıyorlardı. Lakin bu ha
dir ki biz bugün bu mes'ut yıl dönümü- kiknt.i kolayca kabul etmek niyetinde 
nü, Lozan kahramanının Milli Şefliği değillerdi. Bu sebeplerle müzakere uzun 
altında kutluyoruz. sürdü. Münakaşalar çok çetin oldu. Fa-

Hürriyet ve istiklalin değerini bizim kat general İsmetin çelik iradesi ve kes
Jcadar iyi bilen daha kaç millet vardır) kin zekası önünde Avrupanın diplomat-

Biz Sevri, biz Mondrosu görmüştük. lan acze düştü ve neticede ortaya bir 
Biz hunların azabını, i§kenceaini tatmış, proje kondu. Bu proje bütün işleri yeni 
biz ölümle kaç defa burun buruna gel- Türkiyenin dileğine göre halleden esae
rniştik. istiklalin ve hürriyetin kadrini lan teşkil eyliyordu. 
bizden iyi hangi millet anlıyabllir? ilk çetrefil iş Türkiye ile Yunanistan ' * arasındaki dava olup ıu surette hallo-

tstiklal savaşı sona erip te itilaf dev- lunuyordu: 
!etleri şaşkın bir vaziyette Mudanya 1 - Sivil mahpusların ve askeri esir-
mütarekcsini imzaladıktan sonra Lozan lerin mübadelesi. 
konferansı 922 yılının ikinci teırin ayın- 2 - Trakya hududunun Meriç ırma
~ fiddetli münakaplarla bqlaml§b. ğının sol sahili olarak kabul edilmesi. 

ilk toplanb, Monhenon salonunda ya- Bozcaada ve lmrozun Türkiyeye verile
pılınl§tı. Konferansı bir cemile olarak rek Yunanlılar elinde kalan Midilli, Si
laviçre devlet reisi açDUfb. O gÜnün sa- sam, Mikarya ve Sakız adalarının gayri 
babında, Britanya bq murahhası Lord askeri hale konulması. 
~ürzonunun bir nutuk söyliyeceği İsmet 3 - İstanbul Rumları ve Garbi T rak
papya haber verilmitti. Bu nutuk, le- ya Türkleri müstesna olmak üzere Tür
vlçre cümhurrelaine bir teıekkür muka- .kiyedeki Rumlarla Yunanistandaki 
bcleci olacaktı. lamet pap bunu duyun- Türklerin mübadelesi. 
pt tereddütaüz kararını venni.Jti: Bu ıartlar Sevr muahedesinin İstan-

c - O halde ben de bir nutuk söyli- bul kapılarına kadar getirildiği ve Ana-
yeceiim.> dohıya yerleıtlrdiği Yunanistanı büyük 

lsviçre cümhurrciainden sonra Lord savaştan önceki hududa atıyordu ve Tür
Cürzon aöz alıp konuıunca Menbenon kiyeyi içinden de kuvvetlendiriyordu. 
.alonundan bütün yer yüzüne Türk ulu-
sunun erkek sesi akaetrnifti. * 

Muzaffer Türk kumandanının gür ae- Diğer taraftan itilaf devletleriyle de 
si, konferansın aon efinüne, sulh muahe- ıu ıartla uyuıulmuştu: 
<lesin.in iınzuı aaatine kadar hep ayni 1 - Fransızlarla Türkiye arasındaki 
ia!ıengi muhafaza etmiıti. hudut, Ankara.da yapılan itilafa göre 

sabit kalıyordu. 

Konferan•ta ıi~etli münakaşalar 2 - On iki ada üzerinde l talyanın 
l hakimiyeti kabul ediliyordu. 

o uyor, zaman zaman konferans kesil-
mek tehlikelerine uğruyordu. Buna raö- 3 - Kapitülasyonlar tamamiyle kal-

.,,_ • la • kıyordu. Bunun için bazı müddetler ve 
~en ~ lf o rak Sevr muahedesinin 
yırtılıp atıldığı kabul olundu ve yeni mesela kabotaz i,inde mühletler vardı. 
ifürldye ile yeni ıartlar konuıuldu. Lo- Uıkln hakikatte kapitülasyonlar kökün
ızanda yalnız Sevr değil, Osmanlı impa- den kaldırılmışb. 

t 1 w O nlı 4 - Irak hududunun son şekli son-
ra or ugu ve sına padi§ahı da yok- b kıl d 
.lu. Türk vatanı ve Türk devleti namına raya ua ıyor u. . v • 

IA-'-ara Bu"yu"k Mili t M ı· . d .. Lozan muahedesı, Bogazlar mesele~.11-
ruıA e ec wn en gon- d .. · 1 kli · 
';:terilen delegeler söz aöylüyorlardL ı ne Sc o. gubn ıç n enl uygun şeıı·k verdmış 

B d _,_ 1 · b d h . ve evrın u mcsc eye taa u e en 
u .,,,..e erın aşın a garp cep esı- dd · l d h' b b h"k" .. ._,_ ff '- d M d ma esın a ı aştan aşa u umsuz 

ıu.u.& muza er K.Uman anı ve u anya b k T" k d ·ı~L b 
konferansının şanlı kahramanı eneral ıra mıştı. .. ur or usunun ıu ansız ı-
t.nıet tnö u~ bul d g rakılması şoyle dursun Versay muahe-

n unuyor u. d . . Al hmil •V• 'b' 
Konferans 21/Teşrinisani/1922 den esının .manyaya ta ettıgı g~ ı 

"'>4/Temm / 1923 t ih' ı_ d .. mahdut hır çerçeve altına alınması bıle 
~ uz ar ıne x.a ar sur- T" k h . f d .. k . 
Ciü. Arada 4 Şubat 1923 ten başlıyan iki ·t ;~;tıTt.~r~. ın an m.una a~a ett~-
bucuk aylık bir fasıla vardır. Konferans- n mdemı.ı.~r ıy\ t~zmınat. taT~ekı:nı
ta Fransa, lt.alya, İngiltere, Yunanistan, r~r u. . ub. mf ua e e, yek~lı d' ur dıye 
Roma 

· y 1 J d l ıçın yenı ır za er anıtı teş ı e ıyor u. 
nya, ugos avya, aponya ev et-

leri bir tarafta, Türkiye öbür tarafta yer * 
iı.lmıı bulunuyorlardı. Boğazlara taalluk Ebedi Şef Atatürk, Türk milletinin 
eden işlerin müzakeresine Karadenizde hamaset ve kudretine istinat ederek 
alakaları olmak dolayısiyle Rusya ve kendisinin ve lnönünün e~eri olan bu 
Bulgarutan da iştirak etmişlerdi. Şimali parlak neticeyi gu vecize ile tarif etmiı
~mcrika birleşik devletleri namına bir tir: 
müşahit te bulunuyordu. c - Türk milleti aleyhine asırlardan 

Lozan konferansının mevzuu yalnız beri hazırlanın~ ve Sevr muahedesiyle 
yeni Türkiye devleti ile Yunanüıtan ara- ikmal edildiği zannedilmil' olan büyük 
aııındaki meseleler değildi. Orada 1914- bir suikaatin yılkıldığını ifade eden bir 
1918 büyük harbinin Türkiyeye taalluk vesikadır ve Osmanlı tarahinde eşi gö
eden bütün hesaplan da görülecekti. • rülmeyen siyasi bir zafer eseridir.> 
' Avrupa devletleri MU5tafa Kemal ISMAtL iLHAN 

MISIR HARBi • MiHVER 
(Baştarab 1 inci Sahirede) 

1NG1L1ZLER TAHKtMATINDAN 
ŞtKAYET 
Berlin. 23 (A.A) - Elalemeyn et.ra

fında yapılan muharebeler hakkında bir 
harp muhabiri şunları bildiriyor: İngiliz 
Generalı Ohinlekin, süratle getirtilmiş 
olan bütün ihtiyntlan kullandığı görülü_ 
yor. Elalemeyn de Marsa Matruh ve Bi
relbakhnde olduğu gibi derinliğine 
mayn tarlalan, tel örgüler ve top mevzi
leri ile tahkim edilmiştir. Bu bataryalar 
hesapsız muhimmat sarfı suretiyle taar
ruz eden kuvvetleri obüs yağmuruna 
tutmaktadır. 

lTALYANLARA GöRE 
' Roma, 23 (A.A) - Elalemeyn bölge
sinde dlin bütün gün devam eden savaş 
mihver kuvvetleri lehinde neticelenmi!!
tir. Hücum eden düşmana karsı taa~
la asker, malzeme ve esir olarak ağır ka
yıplar verdirilmiştir. Çoğu Yeni Zelan
dalı ve Hintli olmak üzere 800 esir al
dık. 130 düşman tankı tahrip edilmiştir. 
Alman Afrika kolu ve tümenleri bu ha
harekctlerdc bilhassa temayüz etmişler
dir. İtalyan ve Alman av uçakları 6 İn
giliz uçağını düşürmüşlerdir. Kara kuv
vetlerimizin uçak savar bataryalarından 
biri de düşman tayyaresini tahrip etmiş
tir. 
• Bomba uçaklarımıza refakat eden 
Alman av uçaktan dört Spitlayer tayya
~i düşürmüşlerdir. İtalyan uçaklan 
:Akdenizde kafile içinde giden 10 bin 
tonluk bir vapuru torpilleyerek bahr
mışlardır. ______ , __ _ 
Yugoslau~anın malları 
holılıında bil' anlaşma 
&rlin, 23 (A.A) - Eski Yugoslavya 

devletine ait mallarla mali meseleler 
hakkında Almanya hariciye nezaretin
de İtalya, Macaristan, Bulgaristan ve 
Hırvatistan devletleri arasında bir an-
18§1Tla imuıl<ınmıştır. 

SON ASKERİ VAZIYET 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

nilşe göre bu bölgede Almanların duru
mu tedafüidir. Cephenin d:ğer kesimle
rinde ehemmiyetli değişiklikler olma
mıştır. 

1llSIRDA 
Mısır harekatına gelince; Kahire teb

liği, sekizinci İng:liz ordusunun Elale· 
meyn me\"zilerinden bütün cephe bo
yunca harekete geçtiğini ve cephenin 
me,rkez kesimindeki cenup Afrikalıların 
30 millik bir cephe üzerinde ilerlemeğe 
muvaffak olduklarını, şimalde kıyıda 
Yeni Zelanclalılarla cenup Afrikalıların 
ilk hedef olan Tellelisa istasyonunu ge
riye aldıklarını bildiriyor. Tebliğ ayrıca 
bu hareketi destekliyen zırhlı birlikle
r:n Rommcl zırhlı birlikleriyle muhare
beye tutuştuklarını haber vermekte, ne
Hce hakkında bir şey .!!Öylememektedir. 

Bu haberlerden Mısır meydan mUha
rebesinin başlamış olduğu anlaşılmakta
dır. 

Bu meydan muharebesinin neticesi 
hakkında şimdiden tahminlerde bulun
mak kabil değildir. Teşebbüsün İngillz
lerin elinde olması ve mevzii taarruzlar
da da teşebbüsün daima İngilizler tara
fında kalması, Ohinlekin cephe üzerin
de bir üstünlük temin ettiğini göster
mektedir. Bu suretle bariz üstünlüklerı
ni ispat etmis olan İngilizlerin motörlü 
ve zırhlı birlikler bakımından da üstün
lük elde etmişlerse Mısıra pek yaklaş
mış olan tehlikeyi uzaklaşhrmalan 
mümkiin olabilecektir. 

AVRUPAYA ASKER NAKLİ 
Boston radyosu dev uçaklarla Avru

paya bir günde SOO·bin kişilik bir kuv
vetin nakli imkunlan üzerinde durmak
tadır. Amerikalı tayyare mühendisin.n 
bu planı hakikat olabilir. Bu dev uçak
l~ra Avrupanın bomba ve av tayyarele
ri hiç bir znrar veremezler. Çünkü dev 
uçaklarının silahları gayet kuvvetlidir . 
'Mesele bu gemi buhranında 9 gemi in
şaat tezgahının dev uçakları yapınağa 

Kaymakam ve 
nahiye mi:.dür
leri arasında 

---*---
Vlldyete dün yapılan 
tebligatta bildirilen 
deOI meler-
Dahiliye ve.kAleti kaymakamlar ve 

nahiye müdürleri arasında bazı değiş!k
Hkler yapmıştır. Bu hususta vilayete ge
len tamimin İzmiri alakadar eden kısmı
nı yazıyoruz: 

Kurtalan kazası kaymakamı Hilmi 
Tun<;el Kemalpaşa kaymakamlığına, Ci
hanbeyli kaymakamı Hamdi Orhan Çeş
me kaym:ıknmlığına, Dikili kaymakrı
mı Vedat Özdeş Sürıneli kaymakamlığı
na, Scyhanın Haruniye nahiyesi müdü
rii Burhan Askar Karaburun kayma
kamlığına, Denizli mniyet memuru Ke
mal Çizer Dikili kavmakamlığına İzmir 
\'ilayeti daire müdü.rü Ziya Berg~manın 
Kınık nahiye.<;i mildürlüğüne, Davutlar 
nahiyesi müdürü Osman Tolga Yeşüova 
kavmakamlığına tayin edilmişlerdir. 

Bergama kaymakam vekili Namık 
Sergen, Seydiköy nahiyesi müdürü Mu
harrem Balnsaygun, Karşıyaka nahiyesi 
n>ildürü Orhan Ergin kaymakamlık kur 
suna istirak etmek üzere Ankaraya da
vet edilmişlerdir. 

------------Yen· malıkômt-
vet kararlan 

---*---
Bir arpacı ve bir Jıaç 

elımelıçi mahlıum oldu... 
Arpanın kilosunu 40 kuruşa satan Ga

ziler caddesinde kepekçi Hasan oğb 
Osman Harputlu beş lira para cezasiyle 
bir hafta dükkanının kapatılmasına ve 
arpalarının müsaderesine, kartsız ekmek 
satan Eşrefpaşada 50 numaralı fırın sa· 
hibi Baki oğlu Mustafa Gözpınar 33 lir'l 
90 kuruş para cezasına, Maltızlarda altı 
.sayılı fırında tezgahtar Nazmi Celal 25 
lira para cezasına, Kemeraltında 62 nu
maralı fırın sahibi Ali oğlu Hnsan Kara 
Arslan 25 l!ra. Dr. Hulusi bey caddesin
de ekmekçi Mehmet oğlu Hüı-nü Kıra.1 
da beş lira para cezasına mahkum ol
muşlardır. 

---- ----
ZABITADA 

Bir manevra.memuru 
vagon altında can vePdi 

Gece yarısı ALıancakta ölümle netice
lenen feci bir tren kazası olmu~tur. 

Devlet demiryolları manevra memu
ru Mustafa oğlu lbrahim Pinti, Manisa
ya gidecek olan katarın arakasından va
gonu ayırmak için hatta girmiş, fakat 
muvazenesini kaybedip düşmiif, arka
dan gelen diğer bir vagonun altında 
kalmış, sol eli ve bacağı lurılarak öl
müştü:. 

Hadisenin tamamen zavallı memurun 
hatasından ileriye geldiği alikadarlarca 
tcsbit edilmi§tir. 

Su arlıında bil' ceset 
Bergama kazasına bağlı Oruçlar kö

yünün Modro mevkünde Yusuf oğlu 
Hüseyinin tarlasındaki au arkı içinde bir 
ceset bulunmuştur. 

Tahkikat sonunda cesedin, Balıkesir 
vilayetinin Korucu nahiyesine bağlı 
Haydan köyünden Osman oğlu 328 do
ğumlu Ahmet Karacalı olduğu anlaşıl
mıştır. 

Adliye doktoru cesedi muayene et
miş, Ahmedin 20 gün evvel öldürülerek 
oraya atıldığını tesbit etmişse de neden 
ve nasıl öldürüldüğü henÜz öğrenileme
miştir. Tahkikat icra edilmektedir. 

At hıPsızlığı ... 
Demirci kazasının Hacı Yaya mahal

lesinden Bekta§oğlu Servet adında biri 
Jzmirin Dereli köyünden çaldığı iddia 
olunan bir at ile birlikte Salihlide tutul
muş ve adliyeye verilmiııtir. 

Köyde gece taarruzu 
Menemen kazasının Maltepe köyün

den Mustafa kızı 30 yaşında Fatma Bal
lı ve. kızı 12 yaşında Ayşe Ballı, gece 
evlerinde yatmakta iken ayni köy hal
kından Davut oğlu Zürrap ile arkadaşı 
Foça kazasının Bağarıuı köyünden Be
kir oğlu Eminin taarruzuna maruz kal
dıklannı, bağırmaları üzerine müteca
~zlerin kaçtığını zabıtaya bildirmişler
dır. Bunlann yakalanmaları için terti
bat alınmıştır. 

Bil' lıadının ölümü 
Tire kazasının küçük Kemerdere kö

yünden Mustafa oğlu Ahmet Pehlivanın 
karısı Fatma Pehlivan Akçaalan mevki
indeki tarlasında ölü olarak bulunmuş
tur. 

Fatma ile kardeşlerinin babalarından 
miras kalan bazı emlak meselelerinden 
araları açık olduğu söylenilmekte, ölü
mün de hu miras meselesi yüzünden ile
riye geldiği tahmin edilmektedir. Tah
kikata devam edilmektedir. 

hasredilip edilmemesi meselesidir.. Do
kuz tezgtıhtan geride kalacak inşaat tez
gtıhlannın gemi kayıplarını ne dereceye 
kadar karşılıyacağı şimdiden tahmin edı
lemez. 

Zeytinya~ı ihtiyacı 

Buhrana meydan vermi
yecek tedbir bekleniyor 

Ticaret velıôleti vaziyetin tetlıilıini emretti 
Haber aldığımıza göre Ticaret ve

kaleti Izmirin zeytinyağı ihtiyacı mese
lesiyle yakından alakadar olmuş, bir bu
çuk asitten yukarı olan yağlara el kon
masından dolayı ortaya çıkan piyasa 
durumunu tetkik etmek için şehrimizde
ki alakadar dairelere emirler vermiştir. 

Evvelce beş asite kadar olan yağlann 
yemeklik olarak satılması sayesinde ön
lenen zeytinyağı buhranının timdi yalnız 
bir buçuk asitli yağların satışına müsa
ade edildiği için yeniden ortaya çıka
cağı anlaşılmaktadır. 

Palıet postanesi 
müdürü geldL 
İzmir paket postanesi müdürü bay 

Mehmet Ali Gezgin askeri vazifesini ilc
mal etmiş ve dünden itibaren vazifesine 
başlamıştır. 

Valinin tetlıilılerı 
Valimiz B. Sabri Öney Bergamadaıı 

sonra Menemen ve Dikili kazalarına da 
giderek oradaki zahire işleri ve diğer iş
ler üzerinde meşgul olmuş, tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Vali, Bergamalıların daima şikayetle
rini mucip olan şehre giren ana cadde
nin bozuk taraflarında yapılmakta olan 
yol inşaatını da teftiş etmiştir. Bu yolun 
iki aya kadar bitirileceği tahıniıı edil
mektedir. -----·----
Belediye Reisinin 
2'etlıilıleri-
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğh.ı, 

yanında belediye mühendisleri olduğu 
halde dün şehrimizde bazı tetkiklerde 
bulunmuş, bu meyanda Tepecikte bele-
diyece yapılmakta olan iki yolu görmüş, 
belediye fidanlığını ziyaret etmiş, temiz
lik işleri müdürlüğünde meşgul olmuş, 
oradan Kültürparka geçerek yapılmak
ta olan işleri gözden geçirmiştir • 

----·----GümrülılePin teftqi 
İzmir gümrükleri baş müdürü B. Sey

f ı Aydın mülhakat gümrük idarelerini 
lc!tişe çıkmıştır. ----·-----

Belediye cezaları.. 
Dün belediye zabıta memurları bele

diye nizamnamelerine aykırı h~reket 
eden on beş esnaf ile yerlere tüküren 8 
kişiyi cezalandırmışlardır. 

' 

Japonyadalıi 
esirlerin mübadelesi 
Kambera, 23 (AA) - Avustralya hü-

kümeti Japonya ile iki taraf tebaasının 
mübadelesi işinde İngiltere ile birlikte 
hareket edeceğini bildirmiştir. 

------------Maltada top yelıun 841 
açalı düşürüldü-

Malta, 23 (A.A) - Son 24 saat içinde 
Malta üzerinde düşmanın bir gece av
cısı ve iki bomba uçagvı d" .. "lm" tü' 
Muh 

- uşu.nı uş r. 
arobenin haşladığı tarihten beri 

Maltada düşürülen Mihver tayyareleri 
841 i bulmuştur. ----·-----
Amerllıada fiyat ve 
ücretler meselesL 
Vaşington, 23 (A.A) - Reisi cüm· 

hur Ruzvelt bir kaç güne :kadar parla
me~toya göndereceği bir mesaj ile fiat 
ve ucretler hakkında tetkikler yapılma
sını emredecektir. ----·----
Almanlara göre iJıi tara· 

fm ~alı lıayıpları 
Berlin, 23 (AA) - Alınan tebliği: 
1 O Temmuzdan 22 temmuza kadar 

İng~iz hava kuvvetleri, çoğu Akdeniz 
ve şımali Afrikadn olmak üzere 189 
uçak k.a;vbetmiılerdir. Ayni devre için
de Tngılızlere karşı mücadelede 41 uçak 
kaybettik. 

STMıir1'rıc&UıCŞUBES'ı~e 
Ş REtSLtt.ıNDEN : 1 

1 - 339 doğumlu eratın ilk ve l •00 yoklamalan bitmek ümedU. 
ıs Y oklamalarıru yapbrmayanlann 1 § hemen tubeye müracaatla yapbr-n malan lazımdır. 

I
s 2 - 339 doğumlularla muamele

ye tabi mektep talebelerinin tecille
rini yaptırmaml§ olanların tecil mu-

S amelde.ini yaph<malan ve yaph<· § 
§ mayanlar haklarında askerlik kanu-1 
S nunun cezai hükümlerinin tatbik~ 
~ edileceği ilan olunur. l' 
X:xıı; ,;;;;;;;;; cccccccx;w:.R 

Bundan başka rafine yağ meselesi 
de gözden geçirilmektedir. Bir veya iki
ıer kiloluk taneke kutular içinde satıl
ması tasavvur edilen rafine yağlara 
teneke kutu masrafının da ilave edile
ceği nazarı dikkate alınırsa ortaya büyük 
bir fiat farkı çıkacağı muhakkaktır. 

Yapılacak incelemeler sonunda, bir 
buçuktan bq veya 6 aaite kadar olan 
zeytinyağlarının satışı serbest bırakılaca
ğı ve geri kalan kısmının sabun imalinde 
kullanılacağı kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

Pazar günü yapdacalı 
Deniz yar1$1arı-
Beden terbiyesi İzmir bölgesinden 

bildirildiğine göre pazar günil sabah sa
at 10 da Göztepede kürek yarışları, öğ
leden sonra saat 15 te de yelken yarış
ları yapılacakbr. 

--~-·----ALMANLARA GORE 
(Baştarab 1 lod Sahifede) 

VORONEJDE VE 
MERKEZDE 
Voronejin şimalindeki savaşlarda bir 

piyade tümenimiz 38 düıman tankını 
tahrip etmi§tir. Cephenin merkez kesi· 
minde dağılmış bir düşman grubunun 
bir yarma teşebbüsü akim kalmıştır. 18 
inci Sovyet süvari tümeninin komutanı 
general İvanof alınan esirler arasında· 
dır. 

Volkof kesiminde ve Leningrat muha
sara hattına karşı düşman teşebbüsleri 
püskürtülmüştür. 

ALMAN SORPRIZI 
Berlin, 23 (A.A) - Berlinin salahi

yetli mahfillerine göre Rostofun doğu· 
dan hücuma uğraması Sovyet genel kur
mayı için bir sürpriz teşkil etmiştir. 

Yine bu mahfillerin işaret ettiğine 
göre ansızın başlıyan şiddetli yağmurlar 
yüzünden motörlü birliklerin yürüyüfii 
yavaşlamış olması yeni bazı beklenme
dik anz.alara ve her türlü müşküllere 
rağmen han~k&t mükemmel bir inalcun 
dahilinde cereyan etmiftir. 

ROSTOFA HOCUM 
Alman ba§ kumandanlığı şimdi yeni 

müttefik kuvvetler Rostofun doğusuna 
geldikten, Alman tankları Don nehrinin 
aşağı mecrasına vardıktan ve cenubun 
olan bütün muvasala hatlan kesildikten 
sonra Roatofa hücum emrini vermiştir. 

STAUN GRADA D06RU 
Bundan başka ehemmiyetli diğer bir 

hareketin de daha doğuda belirmekte 
olduğuna ve Alman kuvvetlerinin Stalin 
Grada 80 kilometre kadar yaklaşmış 
bulunduğuna işaret edilmektedir. 

ROSTOF A DOCRU 
Berlin, 23 (AA) - Alman baş ko

mutanlığına göre doğu cephesinin cenup 
ucunda Alman ve müttefik kıtaları Roe
tofa kartı ilerlemelerine devam etmif
lerdir. Ruslar çok kuvvetli bir tanka 
karşı koyma taarruzunda bulunmuşsa da 
mevzilerinden geriye atılmışbr. Alman 
erleri müthiş bir aıcağa rağmen yürüyüş
lerine devam etmitler, Rusların şiddetli 
mukavemetini kırmışlardır. 

HAVA HOCUMLARI 
Alman pike uçakları hep piyadenin 

ilerlemesine yardım etmişler ve hem de 
Rostofun cenuplarına hava taarruzlan 
yapmışlar, mühimmat depolarına ve 
hangarlara bomba atmışlardır. 

Bomba uçaklarımız düşman topluluk· 
lanna ve müdafaa batarya mevzilerine 
hücum ederek bataryaların çoğunu tam 
i,abetle ku11arulmaz hale sokmuşlardır. 

DON KAVSINDE 
Büyük Don kav.inde muharebeler 

devam etmiıtir. Düşmanın keşif kıtala
riyle Donu geçmek teşebbüsü Macar kı
talan tarafından aklın brrakılmııbr. 

VORONEJDE 
Voronej köpıü batının şimal kısmın

da dütınanın inatçı faaliyeti kanh kayıp
larla bükümsüz bırakılmıştır. 
DOŞEN RUS UÇAKLARI 
Alman avcılan gerek. muharebeleri 

desteklemekte ve gerek cenup bölgesin
deki faaliyetlerinde bir günde 42 düı
man uçağı düFirmüştür. 

YENİ PİKE HÜCUMLARI 
Berlin, 23(.A.A) - D. N. B. Ajansının 

askeri bir mahfilden bildirdiğine göre, 
Alman savaş ve pike uçaklarından mü
rekkep kuvvetli bir filo dün Moskova 
bö1gesinde cenuba giden demiryollan 
üzerindeki nakliyatı şiddetle hırpalamış. 
tır. Mühim yol kavuşaklarında tam isa
betler elde edilmiş ve yangınlar çıkarıl
mış, iki düşman tayyaresi dü.şürülınilş
tür. 
Şimalde Ruslann hücum bazırlıkll!°ı 

pike hücuınlariyle hırpalanmıştır. Şimal 
buz denizinde Alman uçaklan bir hava 
çarpışmasında bir Hariken düşürmüş
lerdir. 

ROSTOF Ctv ARINDA 
&rlin, 23 (AA) - D. N. B. asken 

bir mahfilden bildiriyor. 
Alman hava kuvvetleri büyük teşkil

ler halinde Rostofun doğu, şimal ve ba
tı şimal kesimlerinde tahrip edici taar
ruzlarda bulunmuş ve ordunun hareket· 

abidesidir 
-*-

(Baştarah 1 inci Sahüede) 

Sevr, asil bir milletin idam karan idi. 
İsmet İnönü onu Lozanda par~aladL. 

Hür doğan, hür yaşıyan ve daima hür 
knlacak olan Türk milletinin kurtuluş 
ilamını Avnıpanın mağrur diplomatla
rına imzalnttı. 

Lozan. iki kelime ile üade edilmek 
lazım gelirse bize pürüzsüz istiklfıl te
min eyledi. 

Bu sayededir ki kapitülasyon zincirle
rinden kurtulan milletimiz yalnız milli, 
siyasi sah:ıda değil, iktisadi vnrhğında 
d:ı kendisinin efendisi oltlu. l\lilli ekono
mimizin bugünkü varlığı, yurdumuza 
kunct veren fabrikalanrnızın kudreti, 
mavi denizlerde dalgalanan güzel bayra
ğımızın azameti, hep Lozanda kazanıl
m).)j büyük zaferin tabii neticeleridir. 

Lozan olmasaydı. bugün bunların hiç 
birisi mevcut olrunazdı. 

Lozan olmasaydı bugün bütün dünya 
milJetlerinin saygı ve sevgi ile andıkla
rı Türkiye kurulamazdı. 
Dumlupınar, Lozan.a, Lozan da bugün

kü kudretli Tiirkiyeyi yarattı. 
Türk milleti icin ne büyük bahtiyar

lıktır ki, dünya diplomasi tarihinde bile 
en yiiksek bir eser olmak üzere kayde
dilmi bulunan Lozanın kahramanı, bu
ıün yine başımızda devlet reisiınizdir. 

Bu yenilmez kuvvetli el mukaddera
tımıza hakim bulunuyor. 

Bundan dolayıdır ki hiç bir şeyden 
korlonıyonız. Ona inanıyoruz. 

Bu inanın yarattıtı imanla milli bir
liğimize her an biraz daha kuvvet veri
yoruz. Ba~mda inanılır bir şef bulunan, 
mili} birliğini çelik bir kale haline ko
yan bir milletin neden korkusu olabilir? 

Lozanda milletin basına istiklal tacını 
geydircn İnönü, kendisinin en bih'iik 
eseri olan o tacı korumanın yollarm; da 
bulmakta zorluk çeloniyecektir. 

Bu imanla onun etrafındayız. Loza
rıın bekçisiyiz. Onun uğrunda her türlii 
fcdakirlığ'ı gözümüzü kırpmadan kabul
de tereddüt ~Mtenniytteğiz. Bu imanla 
dolu göğüslerimiz Lozam koruyacak 
siperlerdir. 

Aziz Türk milleti, Lo7:anla ve onu ya
ratan ordunla, Şeflerinle her zaman 
övünebilirsin •. 

Lozan da daima kendisini konıyacak 
olan senin kahramanlığınla, fedakirlı
ğınla övüncccktir. 

HAKKI OCAKOGLU ----·-----Bir izah 
21/7 / 942 tarih ve 11264 sayılı nilsba

.cızda ekmek çeşnisi yine değişti :baş
lıklı yazınızda sahibi bulunduğumuz Hi
lal un fabrikasının mevzuubahis edildi
ği görülmüştür. İleriye sürülen iddianın 
yanlış olduğunu berveçhi zir arz.ederiz: 

Halen İzmir mıntakasında faaliyette 
bulunan dört un fabrikası toprak mah
sulleri ofisinin emrindedir. Ofisçe değir
menlere kırdırılmak üzere gönderilen 
bilWııum hububat mezkllr teşkilatın ne
zareti altında tesbit edilen evsaf dahilin· 
de ihzar edilmektedir. Buna nazaran fa
aliyette bulunan diğer değirmenler gibi 
istihsalutımız resmi laboratuvarda tahlil 
edilerek matlUp evsaf'ı hUiz olduf.'U gibi 
ne kalite farkı ve ne de kepek fazlalığı 
o1madığı alınan raporlarla da sabit oldu
ğu cihetle her hangi bir menbadan alı
narak neşredilmiş olan bu asılsız iddia
nın doğru olmadığını beyan eder ve bu 
yazımızın ilk çıkacak nüshanızda ve ay
ni sütunda dercini saygılarımızla ric1 
ederiz. 

Hilal Un fabrikası 
Sait Taruk ve Ortakları 

2'Urlı gazetedlerl 
BerUnden ayrıldı.. 
Berlin, 23 {A.A) - Almanyayı ziy•

ret eden Türk matbuat heyetinin Berlio
deki ikameti nihayet bulmuştur. Türki
ye maslahatgüzarı heyet şet"efine Adlon 
otclinde bir kabul töreni tertip etmiştir. 
Bu törende devlet, ordu ve basın mü
messilleri hazır bulunmuşlardır. ----·----
AMERiKADA 
Yeni açalı üslePi 
Vaşington, 23 (A.A) - Mebuslar 

meclisi bahriyenin yeniden 11 tayyare 
üssü kurulması hakkımla istediği dok
san yedi milyon dolarlık tahsisatı kabul 
etmiştir. _______ , __ _ 
i2'ALYADA 
İAŞE ısunı 
Roma, 23 (A.A) - Neşredilen resmt 

tebliğde memleketin iaşe işleriyle alaka
lı komisyonun Mussolininin reisliğinde 
toplanacağı bildirilmiştir. 

lerini arkalanu.ştır. Pike tayyareleri, 
çok iyi tahkim edilmiş olan düşman 
mevzilerine çok alçaktan en ağır çapta 
bombalar atnuştır. 
Düşman demiryol mimakalAb büyük 

hasarlara uğratılmış bir çok yerlerd:? 
müıtlkalat kesihniştir. 
Düşman kamyonlarına alçaktan bil· 

cum eden Alman tayyareleri mitralyöı 
ateşi ile çok tahnöat yapmıştır. Alman 
av uçaklan cephe gerisinde uçak savar 
batnryalannı susturmuştur. Muvakkat 
rakamlarn göre 12 düşman tayyaresi dii· 
şürülmüstür. 
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INGILIZ aŞLERI 
---*---

Lordlar Jmpa-
ratorluk mes
el lerini ko
nuştular 

-*-
uıngiJiz imparatorluğu_ 
ölmemiıtir, en 1ıuv11etıı 
zamamna gelrni ir-» 
Londra, 23 (AA) - Lordlar kamar:ı

sında imparatorluk meseleleri görü!ül-

OZAK DOCU HARB' 
-----*·---

Japonlar yeni 
Ginenin şinıa

line asker 
çıkardı ar -·-Bir .Japon taşıtı tırıld 

di{Jerıeri 1ta11adan m ·ı .. 
ralyöz a • e u' a 

Melburn, 23 (A.A} - Avustralya 
tebliği: Düşman Yeni Gine _adasının 
şimal kı;-ısında müttefik işga1ı altında 

b l nmıyan bir yere asker çıkarmıştır. u u . • 

TENi ASIR 

BAGCILARA 
Bayındır Yıldızyağ Fabrilıalarının sureti lıu

susiyede hazırladığı Yülıseh Kesaf etli Pamalı KAP· 
Ç!K KÜLÜ ile Bandırılan iızü17.ler rengi itibariyle diğerlerinden 

çok parlak ve W.tün olmalda beraber bu üzümler kaüyen seneler
ce şelıerlenme::: tazelik \'e taravetini muhafaza eder. 

Potastan daha ucuza mal olur-
Fiyatı Bayındır Vagon teslimi OH BUÇUK 
a~tar-

çuvaı ve sipariş bedeli bavııle g<inderildiğindc her mikdarda sipnri 
derhal kabul ve sevk ohmur. 

Bayındır YILDIZYA(; FAIUtİKALARI YAHYA KERİl\1 ONART 
1 - 6 (19%0) 

ınüştür. Lord İziyank imparatorluguu 
~ olan Dominyonlardan harp znma
nındn pek büyük istifadeler edildiğini 
söylemiş ve sulh zamanında aç Avruı;ıa
nın doyurulması sırasında da Domın
yon1arın pek büyük hiunetleri olacağını 
ilavee~. ~ 
İSTİŞARE MtlESSESESt LAZIM 
Lord D !sley : ıGörüşmekrin açık ol

blası lazımdır. Bir deniz aşırı impnra.tor-
luk istişare müessesesi kurm~ ~cao 
eder. Bu müesseseye bütün eski valiler, 
Dominyon1ar müsteşarları dahil olmalı
Oır ..• Demiştir. 

Keşif kuvvetlerimiz dü~manı_n ~erıı~ı ta
y·n etmiş ve hava kuvvetlerımız hucum 
ederek düşman gemilerini mitralyöz 
ateşine tutmuştur. 

Melbum, 23 (A.A) - -- A~st_r~l
yadaki müttefik karargahından ~ıldı~ıl
diğine göre Yeni Gine adatıtnın ~ınalınr. 
çıkan Japon kuvvetleri 1500, 2000 ka: 
d tahmin ediliyor. Bu Japon hareketı 
p::t Moresbiye karşı bir tehlike tel~ltki 
edilmektedir. Müttefik hava taarruzıyle 
bir gemi batırılmış ve karaya çıkan ku".'
vetlere ağır kayıplar verdirilmi§tir. Bı~ 
Japon tayyaresi tahrip olunmuştur. ikı 
müttefik uçağı kayıptır. 

l=>"ö Ür aln ak için n-u
§ avassıta ihtiyaç yoktur 

TAM İŞBfRLi(;i 

'l'iirlıiye Kömür Satış 11e 'l'e11zi müessesesi iz· 
sm·r Şube inden : 
S Maden, Linyit ve kok kömürü kullanmak zaruretinde bulunan bir kısun 
§ müstehliltlerle, ~lık kömürlerini tedarik etmek i.stiyen bir kısmı halkı
S mızın muhtnç bulunduklan k.ömürleri müteva.ssıt vasıtasiyle almak. iste
§ dikleri ~u~mizin dikkat ~nnı celbet~~ balımmvaktadır. Kan~ı mcv
§ zuat daıresınde elden gelebilecek her tur1u l:.olaylıgı haUwnıza go~-

Lord Kranyon da İngiliz imparator
luğunun dinamik vezinde bir teşkilat 
olduğunu söylemiş ve şöyle de~iş~: . 

AMERiKAN UÇAKL\RININ 
HOCUMU 

• - Bu husustaki İngiliz teıakkısmın 
~an telakkisinden ~k farklı oldu~ 
tııeydandadır. Almanlara göre Domın
Yonlar daima baskı ve cebir altında bu
lunmalıdır. İngiliz imparatorluğu. Do
tnin onları iki büyük harpte İngiltere 
ile ~raber yerahmş ve bu iki büyük 
harbin yük1erine ve aeılarma taha~ül 
etmiştir. İngiltere her hususta Domın
Yonlarla istişare ve müzakerede b":~u~
hlUŞiur. Bütiln imparatorluk menafıınm 
aiyast balomdan hallini çok isterim, fa
kat bu 0 kadar kolay bir iş değildir. Bu
nunla beraber bir çok Dominyonlar ge
rıel kunnaylarla irt!bat te~ini i,Gin sim
diden subaylar tayin etmJşlerdır. B~ 
aan 'başka istihsal, ham madde ve m.u· 
hinımat meselelerinde Dominyonla~ !:~ 
imparatorluk arasında tam bir işbirlıgı 
görülmektedir .. • 

Çungking. 23 (A.A) - A~:~ikanın 
Çindcki hava karargahının te?lıgı: 

Amerikan uçak kuvvetlen Ynngçe 
üzerinde Kü~ng limanını bombardt
man etmi~ ve ~mendifer istasyonuna 3 
bomba isabet ettirmi~tir. Depolarda ve 
doklarda yangınlar çıkarılmı!ftlr. 

1 
ği vazife bil~~' olan -~ü~mize v yapılacak vbf'r nevi kömür taleplerinın 
mutav ta luzum gormebizın dogrudan dogruya yııpılmamnı sayın hal-
kımızdan ehemmiyetle rica ederiz. 1 3 H. 3 ( 18S6) 

. --.. -~ 

Lord Krnnyon sözlerine şu suretle 
SOn vermiştir. 
BİRLİK ELZEM 

' • - İmparatorluk öyle bir duruma 
girm~r ki varlığın temini için birlik 
ehem bir hale gelmiştir. İmparatorluk 
ölmemiştir, en kuvvetli 7..amanma gel
miştir.• 

-----~--~-...--~~-
SOVY ETLERE GORE 

Borsa 
ÜZÜM 

107 Albayrak 35 
74 ö:ıtürk 35 
65 Mazhar lzmiroğlu 39 
50 A. R. Baykoç 42 
21 Abdullah l\layda 32 50 
19 Nuri Sevil H. Erol 33 
14 Nihat Üzümcü 30 
ıı Talat Taner 44 

361 Yekfı.n 
209\140 Eski yekfı.n 
209807 Umumi yekfı.n 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

55 Ton susam 

7 
8 
9 

10 
11 

52 

37 50 
36 50 
4.1 
42 
36 
44 
34 
44 

33 
34 
37 
40 
44 
52 25 

(Baştuah linci Sahifede) 
~,"'Y<;-~~ 

sinde bir tepe lctalanmız tarafından İ§- ~ ~ n kara _ıı ad vos u ~ gaf ed.ilmi§tir. ~ 
MEYDAN MUHAREBE.Si 
Donda Serkof çevresinde §iddetli bir BUGUNKU NEŞRiYAT 

meydan muharebesi oluyor. Almanl!1r 
subay ve er olarak 1300 kayıp vermış- <::><:><.:::.r-

terdir. Bizim de bir çok kayıplamnız 7.30 Program ve memleket saat ayan, 
olmuştur. 7.32 Vücudumuzu çalıstıralım... 7.40 

iki gün sürı:,n savaııt~n "son.ra Sovyet 1 Ajans haberleri 7 .55 Müzik pl. 8.20-8.'35 
baş komutanlıgının emrı .uz~rı~e kıtala- Evin saati.. 12.30 Program ve memleket 
rımız yeni mevzilere çekılmıştır. saat ayan, 12.33 Müzik : Şarkılar 12.45 

HAVA HOCUMLARl • • Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Müzik: Şar-
21 Temmuzda hava. ~v;.etl:nmız kılar 18.00 Program ve memleket saat 

asker ve harp malzeme:n yu~lu hır çok ayarı, 18.03 Müzik : İnce saz faslı 18.40 
kamyonlan tahrip etmışlerdır. Müzik pl. 19.00 Konuşma (Kitapseven

MOHiM GEOlK AÇilD~0 et baş ler !"aati .. ) 19.15 Müı.ik pi. 19.30 Mc:mlt!-
Moskova. 2 3 .. (A.A) v - vy • ket saat ayarı ve ajans haberleri 19.15 

lcomutanlığına gore .. aşagı Don :ıvzasi:r Müzik : Klasik Türk müziği 20.15 Rad
C:la küt1e halinde ?uc~ eden_ . man b. yo gazetesi 20.45 Müz;k : Segah maka-
R•JS müdafaa kesımlerınde muhım ır romdan sarkılar 21.00 Ziraat takvimi 21. 
gedik açmışlardır. lC Tem.sil.. 22.00 Müzik : Radyo salon 

MUV AFF AKIYE.TSIZL1LE.R orkestrası 22.30 Memleket saat ayarı. 
YE FELAKET ajans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
Altı haftadanberi Alman taarr~zl~n Yarınki program ve kapanış .. 

neticesinde uğranlan muvaffakıyetsizlık
ler ve felaketler resmen kabul edilmek
tedir. Kafkasyaya karşı Don havz~ın
da ve Stalingrada karp batıdan tehlike
nin arttığı bUdiriliyor. Almanlar Rostof 
lcapılannda ve Don nehrinin doğu do
lay larında yaptıkları şiddetli müharebe-
1erle Kafkasyayı Volga lıayılannı ele gc
ç.İrmck İstiyorlar. 

SOVYETLERE DOŞE.N V AZlFE 

M k 23 (A.A) _ Sovyet bası-
os ova, h . t 

··· )i;~-e-IJ_e_c_i_ar_a_n_ı_y_o_r_l 
Kurtuluş şişe ve ~ fabrika mu

hasebe işinde istihdam olunmak .~e: 
re usul ve kavanine \'akı( tecrubeli 
bir muhasibe ihtiyaç vanlır. 

ARZU EDE~LER: 
hmir Gaziler caddesi KURTULUŞ 

1 ~iSE ve CAM fabrikasına müraca
atları- 1 - 3 (1917) 

•:• • ., ı ı•r •-t- ı -• - ............. ~....,....;• 
nı durumun kat'i mahiyetini e ~mm~;~. -
le belirtmekte ve asker ve ~i~ıl bu u~ ~~~..O'"...erJ"A~ 
VatandaşJarm azami gayretlnın zaru ı ·) kt• ı or 
olduğu noktasında ısrar etmektedir~er: a • o aran 1 v 
Bugün her şeyden evvel harp .garret ~~ llk mektep mezunu olmak çabuk 
ae1melidir. dzvestiya> g~~te51 dıyor ık S ve doğru yazmak şarttır, Otuz lira S 
«~ntan~n ~urtulması .v.e duşma~ın.z ~:- ~ ücretlidir. Birind Noterliğe müra- § 
edılmesı la7!mdır. Bızım hedcfımı ~ caal 1 - 2 S 
1la muvaffak olrnakhr.> ceccr~"" ----·- ~-MISIR MUHAREBELERi tzM1R StCtLt TtCARET MEMUR-

d ) LUGUNDAN: 
( Bnştarab l inci Sahıle e (Mustafa Karadeniz) ticar; t unva: 

&iminde düşman mevzilerine hüc~ et· niyle tzmirde Ali paşa caddesınde eskı 
ınişlerdir. Bundan sonra bütün kesımlere sipahi pazarında 13 numarada hazır el
Yapılnn şiddetli muharebeler dün de de- bise ticaretiyle iştigal eden Mu_stafa Ka
"<lm etmiştir. deniı.in işbu ticaret unvanı tıcaret ka-

Cündüz hareketlerinde üç zır~lı ko- ~~nu hükümlerine göre sicil~ ~5.51 .nu
l1.ırnu2 ve piyadelerimiz ilerlemıo. ve marasına kayıt ve tescil edı1dığı ılln 
lncvzilerini sağlamlaştırmağa muvaffbk olunur. 4246 (1908) 
olmuşlardır. Daha sonra hafif bom a 
"' d kled•V• kıtala-

e av uçaldarımızm este ıgı . l mektedir. Her iki tarafın tankları hare-
rırnız şimal kesiminde hücum etmı' er-
'...I· H · li lrnn• '-et halindedir. qJr, ava bombardımanı teaı:r 0 ""!' ~ 

1ZM1R BELEDIYE5tNDEN: 
1 - Tepecik 12(•1 sayılı wkakta 615 

metre boyda fidi kaldırım ve 15~ metre 
boyda kanalizas~ on yaptırılma.s· , fen i;ı
leri müdürlüğündakı keşif \'e ş.u1namesi 
veçhile açık eks:ıtmeye konulm'.lştur. 
Keşif bedeli 4757 lira 82 k•ır:.ış muvak
kat teminatı 356 lira 85 kuruşt;.r Talip
lerin teminatı öğlerlt>n evvel iş bankası
na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 31/ 7 / 942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatarı. 

2 - Celal Bayar bulvannda SS nci 
adanın 208 metre murabbaındaki 24 sa
yılı arsasının satışı yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık arttır
maya konulmuştur. Muhamn:~n bedeli 
2496 lira muvakkat teminatı 187 lira 20 
kuruştur. Taliplerin tem~atı öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak !Dakbuzla
riy le ihale tarihi olan 31/ 7/ 942 Cuma 
günü saat 16 da encümene müracaatları. 

16, 20, 24. 29 4081 (1829) 

* 1 - Kültürpark için 14 kalem elek-
trik malzemesi satın aliiıınası yazı ~le
ri mü-dürlüğilndeki şartnamesi vcçhilc 
açık cksiJtmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 1107 lira 50 kuruştur. Mu
vakkat teminatı 83 lira 10 kuruştur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yahrarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 3/8/ 942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müra~atları. 

19, 24, 27 4135 (1869) 

• - İtfaiye için 8 • 10 Atmosfer tazyi-
ka mütehammil keten veya .kendir ol
ına k üzere 800 metre hortum satın alın
ması, yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık ek.c;iltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 4720 lira 
muvakkat teminatı 354 liradır. Taliple
rin teminatı öğleden evvel i.ş banka.-=ınn 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 7 / 8/ 942 Cuma günü saat 16 da 
encümı:ınc müracaatları. 

24, 28, 1, 5 4250 (1914) 

BAYINDIR ASL1YE 
KtMLlôtNDEN; 
Bayındırın Hacı lbrahim mahallesin· 

den Muslubaşı oğlu Mehmet kıilan 
Ayşe Tutuk ve Bahriye Saraydanın 
knrde .. leri Muslubaşı oğullarından Meh
met oğlu Mustafa on sekiz sene evvel 
Bayındırı terkle semti meçhule giderek 
şimdiye kndar hayat ve mematından ~n
bcr alınmadığından mumailcyhin gaıp
liğine hükmdilmesi dava edilmiş olmak
la Mustafanın şu suretle iddia edilen 
gaybubeti dolayısiyle hayat ve rncrnatı 
hakkında malO.matı olanların bir sene 
zarfında bu yolöaki bilgilerini Bayındı':' 
asliye hukuk mahkemesine bi1dirrnclcrı 
ilfln olunur. 4234 (1911) 

8~A""...GCO'".,,co"'~/J.>Cr::ı ı::ıc=occc 
.~ DOKTOR 

§ HAFIZ YAZGAN 
~ Aydın Gazi bulvar4 rümrük önü. 
§ No. ıoz.. 
§ Askerlik vazifesini bitirip celmiştil'. 
S Ve bastalannı her gün muayeneha· 
S nesinde kabule başlamıştır. 
~~/~,.O'"~ 

Tecrübeli Ebe 

Sen°ye Pekel 
İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile 

şubesinden diplomalı 
Hastalannı Karşıyaka Fahrettinpa
şa (Yalı cadde:;i) No. 306 da kabul 

~eder. 

DOKTOR 
BAHAÖZKAM 

Hastalarını her giln Tilkilik ecza
ne:si karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357) 

§~~~AOt 
İ İSMAİL VASIF AHAL 

B KULAK, BO(°iAZ, BURUN HAS· 
TALIKLARI MÜTEHASSISI 

Der gün öğleden evvel 10 - 1% 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar ~· 

lanm kabul eder-
İkinci Beyler Sokak No. '19. Mua
yenehane Tel. rzrz .. Ev Tel 2'181 

::ıcıo-...coacocC)'o)l}cr::ıı::ıcı::ıccı::ıccc~ 

Fenni Sünnet~i 

Emin Akdora 
Adres : İkiçcşmelik İsmetpaşa Mlı. 

7 44 Makara sokak 2/1 

r ALEBE ver ALEBE 
VELİLERİNE ... 

Alsancakta ikinci Kordonda 20'\ 
numarada DEVRbl OKULUllıı~ı\ 
1-temmuzda açılan İKMAL DERSA
NELERiNDE derslere devam edil
mektedir. 

Her gün kayıt muamelesi 
yapılmaktadır .. 

14 - 16 - 18 • 20 - 2% - 24 • ZG • %8-3G 

tZMtR sıcıu ncARF:r MEMUR- §~ıoocıooc~:ıoc:ıooc:ıı:ıoc~:.ooıxıorx 
LUôUNDAN: KAT~ALAKA 

(Zübeyir Kocamanlar) ticaret u?va- GöZEN nam ve markası altında 
n iyle lzmirde lkiçeşmelik caddesı~de yapılmakta olan her hangi bir m~ 
Eşrd~şa semtinde 611 numaı:_alı maga: tahzar ile gerek maddi ve mıınevi 1 

nir imal ve satışı ile iştigal eden Zube- kımıza bildiririm. § 
yir Kocamanların işbu ticaret u~v~?ı AYNt GöZEN 8 
ticaret kanunu hükilmler:ine göre ~cı~~ Mukavva kutu fabrikası J8 
4553 numarasına kayıt ve tec;cil edıldıgı Necati bey bulvarı No. 18 
ilru olunur. 4261 (1913) • iQ""J'~..r.r..r.Y.rJ7.J:.~.r.r.a-.rJ:rA-:ıı:ı 

tZMtR StCtLt TtCARF:I' MEMUR
LUGUNDAN: 

(Aih:m.et Yılmaz)ticaret unvanile !zrnir
de D5rdüncü sipahi pazannda9/llnwna 
rada hazır elbise ticaretiyle iştigal ede~ 
Alımet Yılmazın işbu ticaret unvanı tı
carct kanunu hükümlerine göre sicilin 
4552 numarasına kayıt ve tescil edildiği 

J)~vren satılık 

bakkal dükkanı 
Tilkilik Anafartalar caddesinde 794 
No. lu bakkal dükkfuu içindeki 
eşyasiyle devren satılıktır. 

Arzu edenlerin a,ynı dükkana 
düşman arabaları zırhlı otomobillerı, tNGlLlZ iLERLEMESl . 
top mevzileri ü;erine bir çok isabet- l ilizler bazı yerlerde terakki etmış-
lı:r kaydediJmi.,tir. Avcılarımız kıtaları- l d~g Tecrebbüs İngilizlerin elindedir. 

ilan olunur. 4247 (1907) 

lZMffi sıctLt '11CARF:I' MEMUR
LUGUNDAN: 

müracaatları. (1916) 
:>"..;:::..<,;::,....::><;.:>--.:~~~~~ ..... ~,..c..~ 

,.. d m er ır. y 1 liz1 Tel-ınız üzerinde devriye uçuşla~ın:a e_v': _ Şimaldeki ilerlemelerle ~gi ." er . 
ederek bir düşman tayyaresını du~r l 1.. tamamen ele geçırmışlerdır. ln
tnüşlcrdir. .. .. ;ı:Sfıtaları cenupta da bazı yerlerde 
, .. Mnltada iki Messer Şmit 109 duşu~- ilerlemişlerdir. 
Ö~k. Bu hareketlerden 7 tayyaremız . I HOCUMU 
donmemiştir. iki pilotumuz sağdır. MiHVERiN KARŞ 

HER TARAFTA MUllAREBE. 1 u:ı. b .. tün cephede knrşı hücuma 
Kahire, 23 (A.A) - ~phenin bü• ıv""v.er u 

t"n kesimlerinde muharebeler devam et• geçmiltıt. 

(Refik Leskay) ticaret unvaniyle lz
mirde Yol bedestanında 59 numaralı 
mağaza<la tuhafiye ticaretiyle iştigal 
eden Refik Lcskayın işbu ticaret unvnnı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4548 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 4242 <1910) 

ZA Y1 
İzmir daklmıa ve çorapçılar kooperati

fine ait ortaklık karnemi zayi ettim ye
nisini nlacağımdan eskisinin hUkmü ol
madığı illin olunur. 

Kooperatif ortaklanndan Salim 
Topçu oğlu 

4241 1\912) 

SARD'EJ 

PazaPtesi günleri o günllü elun lıupOıuı mıılıa· 
IJUinde fır111ıardan alınabilecelı un 

milıdar ve fiyata lakında 
İLAH 

İzmir 11iJayeti Fiat Müra.lıaJJe lıomisyonundan : 
ı. -. - Her haftanın pazart;si günleri e ~mek kartlarının o günkü kupon lan mu

kabılınde fınnlardnn a.haııbılecek un mıktnr ve fiyatlnrı aııağıdn gösterilmiştir: 

Ekmek kartının cinsi Verilecek un miktarı 
Fiatı 
(Kr.) 

Ağır İfçİ 420 gr. 15,25 
Büyük 210 gr. 7,75 
Çocuk 105 gr. 3 75 

2 - Bu fiyatlardan fazlaya satanlar haklannda Milli korunma kanu~u cere-
gince CC2ai talcib t yapılacağ! ilan olu nur. 4264 ( 1915) 

:··················································································· .. . . 
~ Devlet Demır Y oiiarından ~ 
..............•....••......•.......................•••••....••...••..•.•.••..•....... : 

(BALASr ALINACAK) 
D. D. YOLI..ARI 8 - NCi iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Aşağıda miktarlnriyle muhammen bedelleri gösterilen dört yerde §artname

leri vechiyle ihzar olunacak balast işi kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere 
ayrı ayrı ehiltıneye konulınu§lur ihaleleri 3/8/ 942 pazartesi günü saat 16 da 
Alsa.ne.ak.ta işletme binn.aındn sırasiyle yapılacaktır. 

isteklilerin hizalannda gösterilen mu vakht teminat makbuzlariylc teklif 
meltuplerini ayni gün saııt: 15 e kadar usuli vechiyle komisyon reisliğine ver
meleri veya teahhütlü olarak posta Üe gönd~nneleri lazımdır. Şartnameleri 
işletme kaleminden bedelsiz alınabilir. 

M3. nrn fıatı 
Ocağın yeri Balastın mlktan 

M. 3. Lira 

Bedeli muvakkat 
Lira K11. teminat 

Lira K,. -----
Kızılçullu - Kemer arası 
3+700. de 3500 
Morah - Söke kemeri 
Km: 113. dcı 4000 
Turan - Karşıyaka 
(7 +300-12.000) 3SOO 
Emiralcm - MuTadiye arasında 3000 

3. 

3. 

·3. 
3. 

l7 20 

10500. 00 

12000. 00 

t0500. 00 
9000. 00 

27 4092 

787. so 

925. 00 

787. 00 
67S. 00 
(18-*2) 

İzmir İncir 11e Uzüm Tarım Satış Kooperatileri 
Birliğinden : 
Bağcılara: 
Birliğimize potasa gelıni§tir. 
Depo teılinı fiatı 50 kiloluk Tatili 28 lira 35 kuruıtur. 
Vagon teslimi fiatı 50 kiloluk varili 28 lira 50 klll'QftUT, 

Satın almak isteyenlerin lzmirde birinci kordonda lş b.anda birliii.miz meT-
kezine müracaat etmeleri ilin olunur. 8 D. ( 1768) 

İzmir Defterdarlığından: 
Reşit oğlu Ru~n. Zeynel kızı Leyla, Ruşen oğullan Mustafa, Feyzullah, Fa

zıl. Re{lit ve Ruıen kız.ı Nafizenin Karşıyaka ıubesinc borçlanma bedelinden 
mevcut 192 lira borçlannın tf'.mini tahsili zımnında bat'.zedilen Karııyaka Ba· 
bariye mahallcainin tasvir sokağında lı.:.iiin 174 ada, 14 parsel aayıda mukayyet 
25 eski 20 yeni. numaralı ve 192 lira kıymeti muknyycdeli evleri tahsili em
val kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıİml§tır. 

Taliplerin l l /8/91,2 tarihinde saat 16 da vilılyet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 22 24 26 28 4200 (t696) 

lzmir Defterdarlığından : 
Emin Cürsay Fikriye Gürsay Gülnihal Görs:ıy ve Ayşe Gürsay yeni ~beye 

borçlanma bedelinden mevcut 1331 lira 33 kuruş borçlannrn emini tansili 
zunnmda haczedilen umuıbey mahallesinin ( 1494) piyade sokağında kain 
\439 da 29 panelde mukayyet (9. 9/12. 9/13) k ı numarab ve 800 lira 
kıymeti ın.ub~eli bir bap evleri tahsili em.al kanunun hükümlerine tevfikan 
21 gün müddetle müzayedeye ÇJkanlnuştır. 

Taliplerin 11/8/942 tarihinde aaat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilin olunur. 22 24 26 26 4201 (1897) 

İzmir Defterdarlığından : 
Mustafa Çiçelcuzma.n ile Aziz Çiçeltuzmaıun yeni fU}>eye borlçaııma bedeliJl.. 

den mevcut 352 lira borçlarının temini tahsili zımuında haczedilen Umurbey 
mahallesinin şehitler sokağında ki.in 2 1 9 kütük 1406 ada 1 3 parwJ. sayıda mu
kayyet 100 yeni kapı numaralı ve 1760 lira kıymeti mukayyedeli bir hap eTle
ri tahaı1i emval k.ıınuou hükümlerine tevfikan 2 1 ~n miidcletle müzayedeye 
çık anlmıştır. 

Taliplerin l l/6/942 tarihinde saat 16 da viliyet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 22 24 26 28 4202 (1898) 

tSTANBVL BELEDİYESİNDEN: 
İstanbul buz nalıil ue tevzi IJI illaJe olıına~aldıP-

Karaağaç müessesatı buz fabrikasında istihsal olunacak seneTI tahminen (al
tı milyon) kilo buzun. lstanbul belediyesi hudutları dahilinde nakil ve tevzi iP 
tadil edilen ıartname veçhile 31 /5 /944 tarihine kadar devam edecek müddet 
içinde kapalı zarf asııl.iyle elr.isltmeye konulmu§tur. Beher lcı1o baz azami heı 
kuruşa satılm<.k üzere nakil ve tevzi için bir kuruş elli santim .muhammen bedel 
vaıolımmuftur. ilk. teminat miktarı ( 16450) liradır. Elcsı1tme prtnamesi ve 
evrakı müteferruaıı (919) kwtl§ mukabilinde Karaağaç miisseaatı müdürlü
ğünden alınabilir. ihale 4/8/942 salı günü saat 15 le lstanbu} belediyesi da
imi encümeni odaaında yapılacakbr. 

Taliple.tin iUr. teminat makpuz veya mektupları ve kanunen ibrau Ihım 
gelen diğer vesiluılnriyle birlikte (2490) No.lu kanunun tarifatı çevresinde ha
:zırlayacaklaTl teklif mek.tuplannı ihale günü saat 1 4 e kadar daimi encümene 
nrmcled lazımdır. 20 2-4 28 1 4126 ( 1876) 

İzmir Vilôyet Daimi 

Cin.si 
Miktarı 

Kilo 

Encümeninden : 
Muhemmen Muvnkkat teminatı 

Bedeli 
Llra Lira 

Koyun eti 6200 7440 550 
lzmir qrefpaşa hastahanesinin yıllık ihtiyacını karırlayacak olan miktan ve 

mahemmen bedeli yukanda yazılı koyun eti 21 /7 /942 tarihinden 9 /8/942 
tarihine kadar yirmi gÜn müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Taliplerin şartnameyi gÖrmek. üzere her gün hastahane heyeti idaresine müra
caatlan ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır]nyacaklan kapalı zarf
larını 10/ 8/ 942 pazartesi günü ihaleden bir saat evvel (saat 10 dıı) vı1ayet 
daimi encümeni riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. 

20 24 28 4152 (1878) 

İstanbul Belediyesinden : 
Ediroeknpı - Y edikule yolunun Mev lii.ne knpı - Yedikule kısmının ııose in-

18atı kapalı urf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. K~f bedeli 82215 lira 78 
lcuruıı ve ilk temin~ı 5 360 linı 79 kuruııtur. Mukavele, eksiltme, Nafia işleri 
umumi, hususi ve fenni tartnameleri. proje, keşif hulasasiyle buna mütefem 
diğer evrak ( 4) lira ( f 1) kuruıı mukabilinde vilayet Nafia müdürlüğünden ah
nacaktır. 

lhale 2 7 /7 /942 pazartesi günü saat l 4 te daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mdttuplan ihale tarihinden (3) gün 

evvel viJAyet Nafia müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, imzalı 
tartname ve ımire ve l:ananen ibrazı lazım gelen diğer vesikalariyle 2490 Na.hı 
lcanunun tarifah çeTTeainde hnzırlayaca klan teklif mektuplarını rhale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. ( 7.367) 

l l 15 20 24 396-4 { 1 78 \) 

r. H. Karama İzmir $11l>esinden 
1 - ı 926 doğumJu olup orta okulu öğretıneıı. kauaatiyle en qağı iyi derece 

ile bitirmiş fakat olgunluk imtihanlamıa gİmıemİş olanlar. 
2 - 192S doğumlu olup orta obılu öğretmen laınaatiyle bitirmiş olgun

lukta ikmale kalmış olanlar bava gedikli hazırlama yuvusına namzet olarak 
kaydedilecektir. 

Fazla tafsilat almak içiıııuheye miiracaatları. 2t 22 24 1886 ('4170) 
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Ruslar Napol-
yon ~bi Alman
yayı da yenece

i iz diyorlar 
---·---

Londrada iJılnci cephe 
görüşmeleri • Mıs• har· 

IJi ve propagandalar
H indistanda bir 'lıarar 

Vişide sinlrHliJı .. 
Radyo gazetesine göre başta Rusyanın 

cenubundaki muıharebeler ve bununla 
ilgili meseleler gelmek üzere Mısırda 
tekrar canlanan savaşlar, arap filemine 
karşı yapılan tahrikler, Hindistandaki 
komunist partisinin faaliyetine nihayet 
veren kararın iptali, Fransa.nın dahili 
durumu üzerindeki görüşler günün en 
çoık üstünde durulan mevzularıdır. 

RUSYADA DURUM 
Muhtelif kaynaklardan gelen haber

ler, Rusyanın cenubundak.i durum 
Sovyetler hesabına bir az daha elveriş
siz bir istikamet takip ettiğini göster
mektedir. Bir Amerikan Ajansının Mos
kovadan verdiği haber de bu zannı tak
viye ediyor. Pravdanın bir yazlSl da bu 
konuya aittir ve cRusya vaktiyle Avru
payı Napolyon tehlikesinden kurtarmış
tır. Şimdi de aynı vazife karşısındayız 
ve bunu da yapacağız. Alınan Faşistleri 
Sovyet halkını ve killtürünü mahvet
mek istiyor; işte buna imkan vermeme
lidir.> demektedir. 
İK1NC1 CEPHE MESELESİ 
Bu arada Avrupada ikinci bir cephe 

açılması meselesinin de aynı hararetle 
münakaşaya devam edildiği görülmekte
dir. Maaınaiih bu mesele hakkındaki gö
ıiişler biribirini tutmadığı gibi mihver 
i.lemi de bir taraftan böyle bir cephenin 
açılabileceğine inanmaz görünürken di
ğer taraftan da meseleye yakından ilgi 
göstemıektedir. Almanlara göre Lond
rada bu konu üzerinde kon~malar ya
pılmaktadır ve Çörçil bu mesele için 
görüşmek üzere Lord Biverburka yeni 
bir vazife vermiştir. Mihverce Çörçil 
bir muvaffakıyetsizlik ihtimalinde mes
uliyeti üzerine yüklenecek bir şahıs ara
maktadır. 

MISIR HARBt 
Mısırda muharebeler tekrar alevlen

m~tir. Mısır halkına ve diğer arap ale
mine karşı propaganda faaliyeti de art
mıştır. Mihver radyolarına göre Mısırda 
bir Sovyet askeri heyeti bulunmakta
dır; .tngilizler Mısın terk ettikleri gün
de onları Mısırda S<>vyetler istihlaf ede
cek miş!Yine Mihvere göte İngiltere Mı
sır hükümetinin Sudana naklini istemiş, 
fakat Mısır hüküm.eti bu teklifi kabul 
etmemiş. 

1şte Mihver radyolarının ileriye sür
dükleri iddialar. 
Diğer taraftan İngiliz radyolan da Mı

sırda noımal hayatın hiç bir vakit bo
zulmadığını ve tskenderiyede başlıyan 
at koşularının bunun en güzel bir misali 
olduğunu ileriye sürüyorlar. 

HlNDtSTANDAKt KARAR 
Hindistan.da komunist partisinin faa

liyetine ve gazetelerinin neşriyatına son 
veren kararın iptali sebebi hakkında yi
ne İngiliz radyoları şu izahatı veriyor
lar: Bu hareket müttefikler arasında 

• mevcut olan büyük ölçüde bir hoş gö
rürlüğün neticesidir. 

Londra radyosunun sözcülerinden bi
rine göre <harpten sonrası için tam ma
nasiyle anlaşan Anglo - Saksonlar, harp 
sonu dünyasına Rusyanın da tam bir 
ortak olarak iştirak.ini candan istiyorlar. 
Bu büyük anlaşmadan anlaşılıyor ki 
harp sonu dünyasında emniyeti, huzur 
ve refahı baltalamak üzere Hitlerin Bol
§evizm heyülasını ileriye sürerek zihin
lerde endişeler yaratrruığa çalışması hiç 
bir faide temin edemeyecektir.> 

Hint hükü.meti de iptal hakkındaki be
yannamesinde demiştir ki: cHint komu
nist partisi bu harbin bir milletler harbi 
olduğuna ve sulhu seven milletlerle 
Hintlilerin de işbirliği yapması lüzumu
na kanidir. Bütün enerjilerin harp gay
reti üzerinde birleşmesine lüzum var
dır. 

Hindistaildaki kararın manası şu su
retle hülfisa olunabilir: 

Hindistan komunist partisi fikirlerini 
değiştirmiştir. İngilizler de bunun üze
rine eski karan iptal etmişlerdir. 
AMERİKA - FRANSA 
Fransız - Amerikan münasebetleri 

hcikkında yeni bir haber yoktur. Yalnız 
Taymis gazetesine göre, Vişi siyasi mah
fillerinde son günlerde iç ve dış politi
kanın inkişafları dolayısiy le bariz bir 
sinirlilik vardır. Ve bunun üç sebebi 
olabilir: 1 - Fransız filosunun durumu; 
2 - İkinci bir cephe kurulacağına dair 
israrJa dolaşan şayialar; 3 - Almanya
ya gönderilecek Fransız amelesinin top
lanmasındaki güçlükler. 

Bu sonuncu ihtimale cBoston> rad
yosu da temas ediyor: Bu radyoya göre 
Laval 150 bin işçi yerine ncak 40 bin 
amelenin çalışmasını temin edebilmiştir 
ve bu i~çi tedarik ve sevki meselesi çok 
mühim bir durulllıda lfa!ıwştır. Fransız 
ziraatçi esirlerinin de Almanlarca bıra
klldığmı tavazzuh edememiştir. 

~~~--49~,.,_~~-

Beylıoz sırtıarındalıi 
fundaldılar yandı-

İstanbul, 23 (Yeni Asır) - Beyk<YL 
sırtındaki fundalıklarda bir yangın çık
~. saatlerce sürmüş ve şiddetle esen 
rüzgfirın tesiriyle geni§leyerek l Oll,000 
dönüm fundalık yanmıştır. 

Ateş bir a»elık Paşabahçe şişe fabri
kası civarında tecrit edilmiş ve burada 
..öndürülmüştür. 

. -- - --- ··------ --
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HARPTEN SONRASI Hava hücumları JAPONYA VE HARP 
---*---

Milletler 
~~-* * 

• 
arası vergı 

lngiliz f aa- Bütün kuv-
1 k il 

Yüksek mühendis ihtiyacımız 
liyeti geniş vet er u a-

oldu nılmamış Her yıl en az 300 mezun fikri \1ar 
- *-

Lor dl ar 'lıamarasında 
görüşmeler - Harpten 

sonra hatalara meydan 
verilmiyecelı .. 

Londra, 23 (A.A) - Lordlar Kama· 
rasında bilhassa milletler arası mahiye
tinde harp sonrası görüşülmüştür. 
TEDİYE VE ÜCRET USULLERİ 
İşçilerin liderlerinden birisi, 1ittık es

ki tediye ve ücret usullerinin devamına 
i.mk!n olmadığına işaret ederek demiş
tir ki: 

c - Bütün m.iletler, ücretleri tesbit 
için milletler arası bir komisyon kur
malıdır; harp borçları için yeni bir uz
laşma bulunmalıdır.• 

MİLLETLER ARASI VERGİLER 
Bundan sonra büyük sanayici Lord 

Peri şöyle demiştir: 
• - Sulhun değerini ve her halini 

pay laşmağa hazırız; sulhtan sonra mil· 
letler arası vergiler konması usulü he
men tetkik edilmelidir. Bunu hem yal
nız mağluplar değil, sulh nimetlerinden 
faydalanacaklar da verecekt!r.» 

Lord Sayman da şunları söylemiştir: 
• - Hükümetin geçen harpten sonra 

yapılan feci hataları tekrarlamasına kat
iyen veydan verilmiyecektir. Ruzveltin 
f;kirleri bizim bu husustaki düşüncele
rimizin aynidir.» 

---·--tt-----
YE N I CEPHE AÇILMALI 

---*---
Amerika da miting-

ler yapı lıyor 

- *-Rus büyüfı elçisi B. Lit· 
vinof Amerilıa cümhur 

erisi ile Jıonuştu.. 
Nevyork, 23 (A.A) - Avrupada ikin

ci cephe açılması lehinde mitingler ya
pılmaktadır. Sözcülerden biri Amerika
nın Finlandiyaya harp ilan etmesini ve 
Alman denizaltılarının iaşesi.ne yanyan 
Fransanın Martinik ve Guadelup ada
larını işgal etmesini istemiştir. 

NeV)'(lrkta yapılan bir mitingte 600 
bin Nevyorklu önünde SÖ'L söyleyen 
hatipler derhal ikinci cephenin açılına~ 
sını istEmişlerdir. 

tNGlLTEREDE TALEPLER. 
Kirmay (Langşayr) 23, (A.A) 

Elektrik işçileri kongresinde verilen bir 
kararla ikinci cephenin hem.en açılması 
istenilmiştir. Bu karar başvekil B. Çör
çile bildirihni§tir. 

B. LlTVlNOFUN ZtYARErt 
Vaşington, 23 (A.A) - Sovyet Rus

yanın büyük elçisi B. Litvinof dün Be
yaz sarayda reis Ruzveltle g~üş
tür. 

B. Litvinof görüşmelerin mevzuu hak. 
kında demeçt.e bulunmaktan istinkaf et
mişse de müşahitler görüşmelerin ikin
ci cephe ile ilgili olduğu kanaatinde
dirler. 

ANGLO - SAK.SONLAR 
HAREKE:.rE GEÇMELt 

Vaşington, 23 (A.A) - Nevyork Tay
mis gazetesi yazıyor: 
Yukarı Don havzasında muharebenin 

seyri Ruslar lehine değişmiş ve cenuP
taki Sovyıet mukavemeti artmış ol
makla beraber Rus harbi meselesi bü
tün nezaketini muhafaza etmektedir. Bu 
itibarla Nazi baskısını hafifletmek için 
lngilizlerle Amerikanın harekete geç
meleri lüzumu her zamankinden ziyade 
hissedilmeğe başlanml§tır. 

Bir ihraç hareketi şimdilik imkAnsız 
görülüyorsa yapılacak tek şey büyük 
hava kuvvetlerini ya Mısıra nakletmek, 
yahut Al.manyaya yapılan bombar
dımanları geniş ölçüde artmıştır. 

Askeri harek.fıtın mesuliyetini üzer
lerine alm.1§ olanlar vakit geçirmeden 
Rusyaya yardım için ellerinden geleni 
yapmış oldukları hususunda yalnız Rus
ları değiJ, kendi milletlerini de ikna et
mek zorundadırlar. 

ALMANLARA GÖRE 

Berlin, 23 (AA) - Folkişer Beobah
ter gazetesi Rus mukavemetinin Rostof
ta çökmekte olmasının Londradak.i akis
lerinden bahseden bir yazısında diyor 
ki: 
•Doğunun cenup cephesindeki du

rum, vaktiyle B. Molotofa yapılan vait 
mucibince Stalinin ikinci cephe açılırıası 
için Londrada baskı yapmasına sebep ol
muştur. 

Rusyanın Alınan baskısından nastl 
kurtarılacağı hı:tkkında Londrada görü'?
meler yapılmaktadır. Taymis gazetesi 
hesapsız komiteler teşkili usulünden şi
kil.yet etmekte ve bunların acı neticeler 
verdiğini yazmaktadır .. ıı 

~----tt"'M,,._ __ _ 
MISJRDA 
iht iyat tedbirleri 

-*~ -*~ 
Bir defada Kara i'lıi bin Japonlar ıimdiye Jıadal' 

ton IJomlJa atddı - Al· görüldüğünden daha 
manlar da alımlar 'lıuuvetli oldulılarını 

yaptılar- söyliyorlar-
Londra, 23 (AA) - Haber verildi- Şanghay, 23 (AA) - Japon ordu-

ğine göre dün öğleden sonra F ransanın sunun sözcüsü yarbay Hikozane Y oko
işgal altındaki kısımlarında Alman iaşe yama yabancı gazeteciler toplanbsmda 
yollarına tae.nuz ettik. Hava şartlan ha- demiştir ki: 
reketleri zor1aştırmıpa da pilotlanmız Japonya doğu Asyada harbin ilk ay· 
düşman fabrikalanna ve mevzilerine lan zarfında elde ettiği hayret verici za
karşt iki gündenberi yaptık.lan hücumla- ferlere rağmen h enüz asketi kudretini 
rı tekrarlamışlardır. tama miyle eeferber etmemiJtir. 

Şiddetli bir baraj ateşine rağmen te~ Çin harbinin devam ettiği beş aene 
killetimizden biri Dungerek kesiminde içinde Japonya muhasamatı imkan nis
dört düşman devriye gemisini tahrip et- betinde mahdut bir sahaya hasretmek 
mi.ştir. siyasetini gütmÜftÜr. Japonya, Çan Kay 

Londra, 23 (AA) - İngiliz hava Şek tarafından idame edilen Japon 
tebliği: Tayyarelerimiz Fransanın şi- aleyhtarı siyasetin değişmesiyle ihtilMı.n 
malinde ve Hollandada hava meydan- icabında halledilebileceği ümidini tll§ı· 
larına taanuz etmişlerdir. öğleden son- mış ve bu ümitle bütün askeri ağırlığını 
ra hava teşkillerimiz bir kimya fabrika- ortaya atmamıştır. 
sına ve bir elektrik santralına taarruz Japon kuvvetlerinin harbin başından
etmişlerdir. Hiç bir uçak kaybetmedik. beri elde ettiği muvaffakıyetler sizi hay-

Londra, 23 (AA) - Hava nazırlı- rete düşürmüş olmalıdır. Fakat biz Ja-
ğının haberler bürosunun bildirdiğine ponlar bundan hiç hayret duymadık. 
göre Salı akşamı Rura yapılan taarruzda Japonyanın dahili bünyesi emrinde 
lngilizler 2000 ton bomba atmışlardır. bulunan bütün kudreti seferber edecek 

Londra, 23 (AA) - İngiliz hava bir he.le henüz gelmemiştir. Bu cümle
nazırlığının tebliği: Evvelki gece kuv-- den bir misal olarak söyliyebilirim ki 
vetli bomba teşkillerimiz Rur havzasın- işgal edilen bölgelerdeki kuyulardan is
daki hedeflere ve bilhassa Duizburga ta- tihsal edilen petrol miktarı tahminleri
arruz ederek geniş yangınlar çıkarmış- mizden on kat fazla çıkmıştrr. 
lardır. 

Bomba ve av uçaklarımız Fransa ve 
Hollandadaki düşman tayyare meydan
ları üzerinde taarruz devriyelerine de
vam etmişlerdir. 

Bütün bu harekattan 1 3 bomba tay
yaremizle sahil komutanlığına ait bir 
tayvaremiz dönmemiştir. 

Berlin, 23 (AA) - O. N. B. ajan
sının askeri bir kaynaktan bildirdiğine 
,,.öre 22 temmuzda ln?;iliz av tayyateleri 
Manş kıyılarındaki Alman askeri tesis
lerine çok alçaktan taarruz etmişlerdir. 
Alman avcıları heman önliyerek bir 
Spitfayer düşürmüştür. 

Berlin, 23 (AA) - Alman tebliği: 
Alman hava kuvvetleri lngilterenin 

cenup doğu sahillerinde bir çok şehirle
re hücum ederek hedeflere isabetler 
kaydetmişlerdir. 

Berlin 23 (AA) - D. N. B. ajansı
nın askeri bir kaynaktan öğrendiğine 
göre silahlı keşif uçuşlan yapan A l man 
uçakları İngilterede hava meydanlarına 
ve askeri tesislere bombalar atmışlardır. 
Denizde silahlı keşif hücumları yapan 
uçaklarımız çok mühim neticeler almış
lardır. 

İngiliz uçakları işgal altındaki çevre
lerde askeri tesislere ve dcmiryollanna 
taarruz teşebbüsünde bulunmuş1arsa da 
Alman müdafaasiyle karşılaşmış ve ge
riye dönmek zorunda kalmışlardır. Bir 
düşman avcısı düşürülmüştür. 

Millet Meclisi 
1 

yakında top-
s lanı yor 

1 Hüfıümet ayın ücün: 

8 
de meclisten itimat 

s r eyi ıstiyecelı .. 
8 Ankara, 23 (Telefonla) - Ayın 

1 
üçünde t.oplanacak olan Büyük 
Millet Meclisinin ilk celsesinde hü
kümet programını okuyacak ve iti
mat reyi talep edecektir. 

§ Meclis açılacağı için vekfiletler
S de şimdiden hazırlıklar göze çarp-

8~~~ 

MiLLi ŞEF ANKARAYA DONDO 
(Baştaraô 1 inci Sahifede) 

AKSARAYDA İKEN 
Aksaray, 23 (A.A) - Aksaray halkı 

Milli Şefi sevinç ve şükran hislerini gös
teren coşkun tezahürlerle karşılamışlar
dır. Milli Şef Aksarayda şehir ve kasa
balı halka sualler sormuşlar ve aldıkla
rı cevaplardan çok memnun kalmışlar
dır. 

Saat 13 te Milli Şef Kozpmar yolu ile 
Ankaraya hareket buyurmuşlar ve ge
lişlerinde olduğu gibi ayrrlışlarında da 
hararetli tezahür1erle selfunlanmışlar
dır. 

Konya, 23 (A.A) - Reisicümhur İs
met İnönü Konya vilayetinde ve Konya 
vilayetinin uğradıkları kaza ve nahiye 
veya köylerinde halkı kabul ettikleri 
zaman geçen bir sene zarfında bütün 
mem]ekette hububat satın alınırken 
Konyalıların temin ettikleri en iyi ne
ticeden dolayı Konya halkına ve Konya 
valisi Nizamettin Atakere teşekkür et
mişlerdir. 
· Reisicümhur ·bu münasebetle Konya
nın muharebe zamanlarında orduyu ve 
memleketi beslemekt.e ön safta geldiğirJ 
bütün yurda hatırlatacakları vaadinde 

-----49NA.~AN;~~~ 

RUSYAOA SON VAZIYET 
---*'-- -

Hadiselerin gidişi 
korku veriyor 

- *
Maamafih Almanların 

Don sahillerind e d urdu
rulacağı ümidi de var 
Londra, 23 (A.A) - Alman kıtalan 

Rostofa 80 kilometre yaklaşmışlardır. 
Hadiselerin gidişi korku verecek mahi
yette telakki edilmektedir. Buna sebep 
Vaşington Sovyet büyük elçisi Lit
vinofun B. Ruzvelti ziyaret ederek Rus
yanın üzerindeki baskıyı hafifletmek 
için hususi bir cephe açılmasını istemiş 
olduğu hakkındaki habeTd.ir. 

Gazetelerin çoğu Voronej bölgesinde
ki Rus ilerlemesinin cenuptaki Alman 
ileri hareketini yavşlattığını kabul et
mekle beraber durumun endişe verecek 
mahiyette olduğunu da söylüyorlar. 

DEYLl MEYL1N NEŞR!YATI 
Deyli Meyil başmakalesinde diyol"

ki: Rusyadaki duruma karşı koymak 
lazımdır. Rusyanm cenupta vaziyeti 
tehlikelidir. Almanların Kafkasyayı al
maları imkAnsız olduğu, Timoçıenkonun 
elinde külliyetli insan ve malzeme i:hti
yatlan bulunduğu ve Rusların Alman
ları Don sahillerinde durduracakları 
ümit ediliyor. Hadiseler belki bunun 
doğruluğunu teyit edecektir. Şimdiki 
halde vaziyet vahimdir. Hayallere .kapı
larak hata işlememekle Rusya hükümet 
ve milleti kurtarılabilir. 

istanbulda ~irlıin biP 
hcidise geçti.. 

İstanbul, 23 (Yeni Asır) - Beyoğ
lunda bir cürmü meşhut yapılmış, bir 
doktorun kansı Aryetta aşıkı Eskenazi 
ile yakalanmışlardır. Beyoğlu sulh ceza 
mahkemesine verilen suçlular muhake
me neticesinde üçer ay hapse mahkam 
edilmişler ve derhal tevkif olunmuşlal'
dır. 

Makineye 
\ ' erilirken 

TiCARET VEKiLi DR. BEH· 
ÇET UZ CUMARTESi GONO 
BALIKESIRE GELiYOR. ORA· 
DAN DA tZMIRE GELECEK 

- *-Ankara, 23 (A.A) - Ticaret Vekilı 
Dr. Behçet Uz beraberinde teşkilatlan
dırma umum müdürü, toprak mahsül
leri ofisi umum müdürü alım şubesi mü
dürü ve hususi kalem müdürü olduğu 
halde 25 Temmuz Cumartesi sabahı saat 
8 de tayyare ile Ankaradan Balıkesire 
hareket edecek Balıkesir ve civarında 
mahsul v~ alını vaziyetini tetkik ederek 
aynı gün Izmire doğru yollarına devam
la İzmir, Manisa, Aydın, denizli, Isparta 
ve Burdur havalisinde tetkiklerde bu
lunduktan sonra Ankaraya dönecekler
dir. 
~-~~~~owıı...,_~~~-

RU S YAOA VAZIYET 

Kahire, 23 (AA) - İngiltere har- bulunmuşlardır. 

Moskova, 23 (A.A) - Tas Ajansının 
verdiği bir habere göre Voronejin cenu
bunda mühim bir kasabayı ele geçirmek 
için yapılan muharebeler esnasında 75 in 
ci Alınan piyade tümeni Sovyet kıtaları 
tarafından imha edilmiştir 3 gün siireıı 
sokak muharebeleri esnasında tümene 
takviye gelemediğinden Almanlar taına
miyle ezilmiş ve 6250 ölü vermişlerdir. 

biye nazırlığının emriyle bu ay hll§ında Önümüzdeki sene zarfında Konya vi
ihtiyata girecek olan otdu birlik.leti tim- !ayeti halkından ve idare memurların
dilik silah altında b.lacaklardır. Mezu- dan cümhuriyet hükümetinin ayni gay
niyetler kaldırılmııtır. Hava taarruzla- 'reti beklediğüıi söylemişler ve hileli 
nna kaışı b e.1.lı:ın korunmaşı için ~tfrat yollara sapmak temayüllerinin yer bul-
~4birleri ahnııaIJbr. :·· inam.asını tavsiy~ e~erdir. 

çıkması temin edilecek 
Dün yüJısefı mühendis melıtebi .mezunlarının 

toplantı.sında Maarif Velıili B. Hasan Ali 
Yücel bir hitabe irat ettL 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Yüksek 
mühendis mektebinin muhtelif ihtisas 
şubelerinden bu yıl mezun olan gençler 
bugün okul binasında bir toplantı yap
mışlardır. Toplantıda şehrimizde bulu
nan maarif vekili Hasan Ali Yücel, vali 
Lütfü Kırdar ve diğer davetli zevat ha
zır bulunmuşlardır. Merasimde ilk önce 
mektep müdürü Tevfik Tayland mezun 
talebelere bir hitabede bulunmuş ve ez
cümle demiştir ki: 

1941 - 1942 tahsil senesi başında mek
tebimizin talebe mevcudu 620 idL Bun
lardan 160 kadar muht.elif sebeplerden 
imtihanlara girmemiş, geri kalanlardan 
333 genç imtihanlara iştirak ederek mu
vaffak olırıuşlardır. 267 talebe de eylül 
devresinde imtihanlara iştirak edecek
lerdir. Muhtelif .şubelerden 26 kişi pek 
iyi derecede muvaffak olmuştur. 

Bundan sonra Maarif vekili mezun 
olan 36 gencin ellerini sıkmış kendileri
ne muvaffakıyetler ve memlekette ha
yırlı hizmetler temennisinde bulunmuş-

tur. Maarif vekili gençlere hitaben irut 
ettiği nutukta ezcümle demiştir ki: 

Bugün hayata yeni bir şey ilave etmi• 
yen bilgilerin hiç bir kıymeti kalmarnış-
tır. Bunu bugün M.di.seler, vlkıalar biz.e 
anlatmıştır. Memleketin umumi ihtiyam 
na gelince her yıl 100 teknik adamı ve
rilse dahi bu memleketin ihtiyacını kar
şılamaktan çok uzak kalmaktadır.. En 
aşağı her yıl 300 mühendis mezun ver• 
meğe çalışmak hedefimizdr. Bugün için
de bulunduğumuz müesseseyi daha te
kamül ettireceğimiz gı'bi aynca Ankarn
da da ikinci bir yüksek mühendis mek
k bi açacağız. 

Bu işler için hazırladığımız 9 yıllık 
mesai programına 81 milyon lira tahsisat 
hesap edilmiştir. Her yıl bu paradan 9 
milyon lira bu teknik işlere sarfedile
cektir. Bu proje bir layiha halinde ha
zırlanmıştır. Meclisin 3 Ağustosta yapa
cağı içtimada müzakere edilecektir.:> 

Hasan Ali Yücel gençlerin hayatta ta
kip edeceıkleri yol hakkında bazı kıy
metli işaretlerde bulunmuştur. 

iaşe işlerinde tam düzen 
Geçim 

cek 
kolaylı~ını temin ede
tetkikler yaı_ılıyor 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ticaret ve
kilimiz Dr. Behçet Uz iaşe işlerini tanı. 
bir düzene koymak ve ticari ihtiyaçları 
vaktinde karşılamak için alakalılarla te
maslarına devanı etmekte ve bu yolda 
icap eden tedbirler alınmaktadır. 

VEKALET İŞLERİNDE SÜRAT 
Vekalet, kendisine bağlı bulunan mü

esseselerde işlerin süratle görülmesi için 
ayni daire içinde uzun kırtasi muame
leleri ortadan kaldırmış, şifahi temas
larla telefon konuşmalariyle neticeye 
süratle varılması eSaslan kabul edilmi~
tir. 
GEÇİM KOLA YLIÖI İÇİN 
Geçim. kolaylığım temin için ayrıca 

ADLİYEDE 

tr::tkikler yapıhnaktadır. Bir yandan ta
cirlerin iktisadi hayatta oynadıkla.n ro
lü müsbet ve faal bir hale koymak, bir 
taraftan da tacirlerin halk ihtiyaçlarını 
karşılıyacak bir vaziyete girmelerini te
min etmek üzere tetkiklerde bulunulu
yor. 

SERBEST HUBUBAT İŞLERİ 

Hububat fiyatları ve alım işleri üze
rinde k:ıbul edilen son kararlan göste
ren talimatname alakahlara gönderil· 
mektedir. Talimatnamede hangi vilAyet.
lerde tanzim satışı yapılacağı ve hangi 
vilayetlerde mahsul satışının serbest hı· 
rakılacağı da tesbit edilmiştir. 

TERFİLER 

Maaşları artanlar yeni 
yerlere tayin edildiler 

Ankara, 23 (Telefonla) - Adliye 
mensuplan arasında t.erfiler yapan ka
rarname yüksek tasdikten çıktı. 90 lira 
maaşa terfi edenleroen Tekirdağ müd
deiumumisi Saılim Isparta ağır ceza re
isliğine, temyiz raportörlerinden Abdul
kadir Edirne ceza hakimliğine, Bursa 
müddeiumumisi Tphsin Trabzon ağır 
ceza reisliğine, Mudanya bakimi Cevdet 
Giresun hakimliğine tayin edilmiştir. 

80 liraya t.erfi edenlerden Kemah ha.. 

kimi Ali Mışı., Malatya hakimi Fehmi 
Vana, Kütahya ha.kimi Hilmi Malatya. 
ya, A:kseki hfilrimi Fuat .Alkşehire, Bul. 
vadin hı\kimi Zühtü Aksa.raya, Kayseri 
müddeiumumisi Aıbdulkadir Tunçeliye, 
~in hakimi Mustafa Gümüşhaneye, 
Trabzon müddeium.umis: Salih Bursa.ya, 
Çorum ağır ceza reisi CeW Orduya ve 
yetmiş liraya terfi edenlerden Aydın ce
za hfiltimi Şevki Çala tayin edildiler. 

Hatayda anavatana kavuşma 
şenlikleri yapılıyor 

İstanbul, 23 (Yeni Asrr} - Hatayın ana vatana iltihakının dörd~U ~ 
dönümü münasebetiyle Hatayda büyük şenlikler yapılmaktadır. 

BUGUN 
Uç şaheser filim birden .. 

-1 

ŞEH~~ET KURBANI 
YARATANLAR: Ertuğrul Muhsin - Cahidc - Ferdi Tayfur- Necia 

-2-

Lorel Hardi Çifte Avcılar 
Türkçe Sözlü Komedi Şaheseri 

-3-

KAHRA~~AN SUBAY 
Garry COOPER - Andrea LEEDS 

SEANSLAR 
L. H. Çifte 1 Şehvet Kahraman 
Avcılar Kurbanı Subay 

14.15 - 19.45 15.45 - 21.15 17.t S 
Cumartesi ve Pazar 12.15 TE B A Ş L A R ... 

DİKKAT : Haftama her gününde ilk seaiıslar iıcuz HALK ma~dir 
SALON 10 KURUŞTUR ... 


