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Sovyetler 
yıkılırsa 

---* 
HausaJaya sığmaz 
neticeler gerçelıleşse 
IJUe harp IJıtndyecelıtlr 

ŞEVKET BİLGİN 

Harbin gidişinde ağı;lık merkezi Do
lu cephesi üzerinde toplanmıştır. Bes
belli ki Almanya ve ortakları, Rusy~yı 
tasfiyeye uğratmakta acele etmektedır
ler. Bu sayede, •Yenilmez bir kuvveh 
le§kil ettiklerini düşmanlanna tasdik et
tinnekten ibaret olan en büyük hedefl~
rine varmış bulunacaklannı ümit edı-
Yorlar. . 

Filhakika kıtalar harbinde, müttef1k
lerin dayandıkları iki büyük kuvvet 
,.ardır: 

Doğuda Rusya .. 
Uzak Doğuda Çin ... 
Olaylar şimdi o şekilde inkişaf ~t

rnektedir ki bu iki kuvvet ya. h.ep bır
den avakta duracak. ya hep bırlıkte yı
kılacaktır. 

•Führer• 1942 kışından evvel Sov
yetlcr Birliğini inhilale uğratmağa mu
uffak olursa mihver ordulan arasmd~ 
tam bir birleşme hasıl olacaktır.. Ya!'ı 
Almanlar Japonlarla elelc vereceklerd:r. 
Böyle bir darbeden ne gibi neticeler do
ğacağını anlamak için haritaya göz gez
dirmek yeter. 

Rusyasn kıtalar harbine devam ede
bilmek imkDnsızdır. Almanlar, düsiin
dükleri gıöi. Rus ordulannı imha edebi
lirlerse. bfttiln Rusyaya hakim olmakla 
kalmıyacaklar, orta sarkı miidafaa edeu 
engeneri de bertaraf edeceklerdir. Bu 
~pta bir zaferin sayım ganimetleri ara. 
smda Asyanm bütün petrol menbalan. 
fngiliz lmpanıtorlnğuna giden bütün 
yollar bulunacaktır. Ayni zamanda Al
man zırhlı tümenleri Japonlarla elele 
vererek Çini bir dakika evvel tasfiye)·e 
tılratacak, milttefiklerin eski dünyad:ı 
dayandık.lan iki büyük kuvvetten eser 
bJmıyacaktır. Görüliiyor ki Sovyetler 
Birliğinin tasfiyeye uğratılması, Frans1z 
yıkmmdan kat kat üstün neticeler do~
racak mahiyettedir. Bu vaziyette, mıh
\'er iiç kıta üzerinde istediği şekilde 
hükümran olabiJecektir. 

Gerçi biltün bu havsalaya s_ı~az ne· 
ticeler gerçekleşse bile harp bıtmı.yecek, 
Anxlo Sakson alemi daha uzun hır har· 
be hazırlanacaktır. . 

Fakat şu da muhakkaktlr ki, bır çok 
seneler mihver devletlerinin yenilmez 
bir kuvvet teşkil ettiklerini teslim et
lhek bir zaruret olacaktır. • . 

Bö 1 b • tahavviilün şundıden kes
Y e ır d u• 'k 

tbilmesi imkansız daha bir cok egışı -
likıere sebebiyet vereceği d.e u~~.tula
ınaz. Hadiseler Almanyanm u;tedıgı şue
ln1de inkişaf ederse yann neler olacagı, 
her bakımdan hudutsuz ihtimaller taşı
Yan bir davadır. 

Bunun incelenmesini başka bir yazı
lhıza hfl'nkıırak mevzuumuzdan aynl-
llııyalım.. d 
Doğu harbi kati safhasındadır. Lon -

l'a \'e Moskovadan gelen ha~l~r :'hnan 
baskısının bazı noktalarda ezıcı hır ma
hiyet aldığını gizlemiyor. Yalnız bu sa!
hanın bcklenmiven şaşırtmaçlnn olabı
leceğj ihsas edilh•or. Büyün Don mey
dan muharebesi 

0 

lnzıllann mukavemet 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Mısır harplerinde tngilizlere esir düşen Jtalyanlardan bir kaçı 

B. HULLUN BEYANATI MISIR MUHAREBESi 
---* o ---*·---

Mihvere lngilizler 
taarruza Mısırda. 
geçilecektir ilerliyorlar 

-*-
Vaşington, 24 (A.A) - Hariciye na-

zırı Kordel Hu11 dün akşam radyoda be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

• - Muharebe ancak dü~mana taar
ruz ile kazanılabilir. Hudutlarımız içine 

(Sonu Sahife 4, Siitun 4 te) 

TAHTELBAHiR HARBi 
---*---

Son 6 ayda 600 
vapur batırılmış 

- *-
Alman IHıf amlralı ifti-
har 11e sevinç duyuyor 
Berlin, 24 (A.A) -Alınan donanması 

başkumandanı büyük amiral Rider de
nizaltıları kumandanına şu mesajı gön
dermiştir: 

•Altı aydan beri denizaltılarımız mu
vaffakıyetli hizmetlerle düşmana arnan

(Sonu Sahüe 4, Sütun! de) 

-*-
Londra, 24 (A.A) - General Ohinlek 

hü) ük hareketlere haşlamıştır. İlk ha
berlere göre fngil=zler ilerlemektedir .. 
Fakat Alman mukavemetinin çok şid
detli olduğu anlaşılıyor. İskenderiyeyi 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

TÜRK GAZETEC LERI 
'---·---

Rus c~phesine ha-
reket ettiler 

-*
BerHnde zırhlı lııtalar 
MelıtelJlnl gördüler .. 

Berlin, 24 (A.A) - Türk basın he
yeti Berlin civarında zırhlı kıtalar mek· 
tebini ziyaret etmiş ve bir tank tecrübe
sinde hazır bulunmuştur. 

Heyet cephede tetk!klerde bulunmak 
üzere dün sabah Berlinden aynlmıştır. 

(Sonu Sahüe 2, Sütun 6 da) 

SON ASKERi VAZİYET 

Almanlar Rostof a girdi, 
sokak harpleri oluyor 

StaJlngrad lstilıam~lnd e Rus malıauemetl sert• 
leşti. Mısırda lngillzlerin mıwaffalı ola

cağı mııhalılıalı gilJL 
Berlin, 24 (AA) - Tebliğ: Hava ıehri çetin aavaılardan sonra hüc~a 

kuvvetleri tarafından t~irli surette des- zapt etmiıtir. Şehrin düıman bakiyesın
teklenen Alman kıtalan, hususi birlik- den temizlenmesi henüz devam ediyor. 
}er ve Slovak teşekkülleri Rostofun kuv- * 
vetle ve derinliğine tahkim edilıniı mü- Radyo gazetesine göre aşağı Don neh-
dafaa mevzilerini yararak bu mühim (Sonu Sahile 4, Sütun 3 te) 
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Ticaret vekili vaziyeti anlatıyor 

Ekmek sıkıntısı bir müddet 
daha devam edecektir 

Y eryer el koymalar men olundu ••• 
----+·---

iaşe teşkilatı ve fiyat 
murakabe heyet

leri kaldırıldı 
_ __;._*'---

Hülılbnet halldan, mües
seselerden, tacirlerden 
ricalarda IJaJıınayor-
Ankara, 24 (Hususi) - Ticaret Ve

lt.ili doktor Behçet Uz bu akpm (dün 
akpm) radyoda fU konu§tllayı yapm11-
tır: 

< - Aziz yurttaılanm; 
Geçen hafta hububat hakkında aldı

ğımız kararlan anlatırken diğer mesele
lere de sırnsiylc temas edeceğimizi söy
lemiştim. Bugün de müstehlik ve müstah 
sili sıkım ve bilhassa şehirleri üzen iaşe 
meseleleri ve bu hususta hükümetimizin 
aldığı karar üzerinde duracağım. 

Son karar, umumi efkar ve onun mü
messili olan gazetelerde güzel akisler 
yaptı. Gazeteler, beğendikleri bu kara
un ehlımmiyet ve tumulunu ba11amm 
anlatmak için güzel yazılar yazdılar. 

Hüldlmete bu münaeebetle yurdun 
her tarahndan tetekkür ve tebrik telgraf 
lan geldi ve bıı karann halkın umumt 
tasvibine mazhar olduğu anlaııldı. Biz 

(Sonu Sahife 2, Sfitun 1 de) 

Yeni biT nutuk söyliyen B. Eden 

8, « EDEN >> DiYOR Ki : 
---'*·---

Son zafere 
kadar harp 
edeceğiz 

Soı>yet topçulan cepheye doğru giderken 

ALMANL~A GORE ı SOVYETL~E GORE 

Rostofta Voronejde 
v 

agır agır 

ilerleniyor 
Sovyetler 
kazanıyor 

--+- __.._ 
AlnıanJann eenapfa ndl· Ra.tlar Voreonejde yem 
dafaaya g~p Moslıooa· ,,,,. lıöpra IHqı lıUPdaJaıe 

ya yftlılenmelerl 1fo110 Şarlıofta geriye ' 
lldlnlaJI de llCIP. relıUdUer .. 

Berlin, 24 (A.A) - Yarı resmi bir 
mahfilden bildiriliyor: 

Rostof muharebesinin bu kadar alır 
inkişaf etmesi. bu şehrin pek geniş mayn 
tarlalariyle himaye edilmesinden ileriye 

(Sonu Sahife t, Sütun 1 da) 

Moskova, 24 (A.A) - Bu sah.hkl 
Sovyet tebliti : Rus kıtalan Voomej 
Liyanskaya, Novo Şarkof ve Rostof k.,: 
simlerinde dfişmanla şiddetle sav&fDUl-
tır .. 

(Sonu Sahile Z, tltun t te) 

TARİHİ VE BÜYÜK GCN 

Lozan sulhunun yıldönü
mü hararetle kutlandı 

Bütlln memlelıette candan tezaldlraı yapıldı, ıs. 
met lnönüye tazım, IJağldılı ldslerl telırarlandı.. 

Ankara, 24 (A.A) - Lozan sulhunun 
19 uncu yılı bütün memlekette teuıhll
rc:tla kutlanmıştır. 

Bütün Halkevlerinde toplantılar ya
pılmış ve bugilniln önemi anlatılmış, bu 
münasebetle harp ve sulhun büyük kah
ı·amanı Millt Şef İsmet İnönüye thim ve 
bağlılık hisleri tekrarla"!lmıştır. 

ANKARA HALKEVl'NDE 
Bu meyanda Ankara Halkevinde bü

yük bir tören yapılmış, İstiklal marşın
(Sonu Sahife 2, Sütun l de) 

~ 

VIŞININ SiYASETi 
---'*·---

Laval mih-

. *·~~~ 

H.Ç BiR ŞEY BU KATI AZ· -*-
M M ıZI KIRAMAZ i;,~~~i;A ;:;NK ıoo IJln lspanyol ndUte· 

vere her iyi
liği yapıyor 

S HDAKIKA 

-*- MUHAREBESİ Btrrı dslnl ya general Fran· 
.. aJht m~uear -·- Jıoya uerecelı, yahut ı .. ..a .. an sonra ... - Kahire, 24 (A.A) - Royterin Kahire ·---· Al -.~· 
rızıarın sııaıuız IJıralıd· muhabiri bildiriyor: 0....-uH manyaya 
ntası tam olınaJıdır- Sekizinci İngiliz ordusunun taarruzu göndePeceJı 

Nortingham, 24 (A.A) - Diln burada ile başlıyan Elalemeyn muharebesin:n " 
beyanatta bulunan hariciye nazın Eden, ikinci günü, şiddetli savaşlar neticesin- Vaşington, 24 (A.A) - Resmi mahfil-
sulhun yeniden kurulması için harpten <ie elde edilen yerlerin tahkimi gilnil lerden gelen haberlere göre Laval, Fran
sonra Büyük Britanyanm Ruslarla bir- olmuştur. Tank muharebesi bitmiş ve sada bulunan yüz bin İspanyol mülteci
likte fafil surette çalışacağını Amerika- merkez kesiminde Rintatta muharebeler yi Almanyaya işçi olarak gönderecektir. 
h1ara vaadetmiş olduğunu söyliyerek olmuştur. Laval bunlan ya Frankoya teslim ol· 
demiftir ki: e»ı~~ malt, yahut ta Ahnanyaya gidip ifçi m

.aı--- ı ... RtUUtUia. bir. *"" ~~~Jwa.nr~~Za~aarba~~---------~-__l~==-..:J&11m1L..Sılhll[e..JLI!iitt11LUlL_Jj~~~~~~~~~~t:&.ı::r.ı:=u.._...:...::~....-ı.::....:.:;~~::..:...::~~~=--



SAHiFE 2 YENi A.llR 2,; Temmuz Cumartesi ı~6ı 

- Sovyetıer 
Bundan sonra, Anadoluda biı: silsile ( Hnştarah 1 inci Sahifede) 

da Mnra Faik Reşit Onat tarafından 
bir k.nf erans verilmiş, Lozan günür.e 
ait Wirnler gösterilmiş ve şürler okun-

halinde kahramnnlık ve fedakarlık des- ~•m•••mı•••••m:mam•••maım::1m-.::m!::11mm•l!l•m:::•am:mmm:ms:::m::a:•••"I 
tcınları, yiğitlik müsabakalan başladı • 

yıkı a 
mu T 

* İZMİRDEKİ TÖREN 
Lozan gününün 19 uncu yıldönümü 

müruwsPbetile dün İzmir Halkevinde ka
bbak bir halk kütlesi huzurunda bü
yük 'ltir tören yapılmıştır. 

T&-ende vali, mebuslar, Halk Partisi 
memupları, Belediye reisi, Maarif mü
dürü ev ir rüesası da hazır bulunmuş
lardır. 

T.. ene İstiklal marşı ile başlanmış, 
müteakiben Cümhuriyet Halk Partisi 
İzmir reis vekili avukat B. Ekrem Oran 
tarnfındnn veciz bir nutUk söylenmiştir. 

B. 'EKREM ORANIN NUTKU 

B. Ekrem Oran, bundan 19 yıl önce 
:Atatürkün aLozanda heyeti muralıhası:ı 
reisi aariciye vekili İsmet paşa hazretle
rine• hitaben yazdığı bir telgrafı okı.1-
m~.,. demiştir ki: 

cı - Aziz milli Şefimiz, memleketi 
sulh •e istikllile kavuşturmak yolundR 
yüklt"ndiği bu hakikaten çok ağır vazi
foyi 1G yıl önce bugün muvaffakıyetle 
başarmış, başta Ebedi Şef olmak Ü7.ere 
bütüa Türk milletinin sükranma hak 
kazaamlıştı. Bugün böyle bir günün yıl
dön ünü kutlıyoruz. Hepinize kutlu 
olsuıı .. 

D yanın dört tarafında facialar ya
rataa ltnrp dolayısiyle bugün bütün 
dünya nasıl kan ağlıyorsa geçen 191 l 
haziraıunın 28 inde Sırp milliyetperver! 
Gawilo Perencibin Avusturya veliahdı
nı öWürmesiyle ateşlenen birinci cihan 
harl:ıimde de insaniyet, bakımından Av
rupa 9ugünkü gibi ayni ıstıraplan, mah
ru.mİ7et1erl çekmişti. Şu fark ile ki bu
gün lııllr Te müstakil vatanımızda sullıun 
verdijij huzur içinde milsterih yaşamak
lığımma mukabil geçen umu.mı harpte 
biz .ı. taraflardan birine katılarak har
bm lıer türlü mahrumiyetlerine, fAciala
r.ına lf6ğüs germiş bulunuyorduk..• 

SEVR VE LOZAN 
B..dan sonra hatip, tarihte hiç bir 

milletia geçen umumt harpten sonra 
Türk milletinin dilştüğU fect perişanlığa 
benzer bir ~iyete düşmediğini, niha
yet bir idam hUkmü demek olan •Sevr• 
muahedesini J)1l~yacak Türk çocuğ'.ı
nun 19 mayıs 1919 da Samsuna çıkarak 
te.şki1ltına başladığını söylemiş ve sö
züne tievamla hulasaten şöyle demiştiT: 

• - Mustafa Kemal millete açıkça 
öedi lci •Ya ecnebi tekliflerine boyun 
eğip esir yaşıyacaksın, ya başını dik tu
tup TUruşacaksın, dövüşe dövüşe belki 
öleceksin, fakat ecdadın gibi hUr kala
caksın .. ı 

Millet şefine gür sesiyle tereddütsüz 
cevap Terdi: 

• - Vuruşacağım ve hür kalacağım.ı 

Vatiın ve istiklal kurtarıldı ve Atatürk, 
bilyük bir bahtiyarlık eseri olarak dü:ı
yanın bugünkü fevkalade zamanlarında 
da başımı.ada bulunan milli şefimizi, ih
tilalin bu muzaffer kumandanını Loz:ı
na gönderd!. Çok yorucu mücadeleler
den sonra, Inönü Türk mi1leti namına 
Loznnda Sevri pa~alamağa muvaffak 
oldu. 24 temmu7. 923 tarihinde de uğur
lu eliyle sulhu imzaladı .. 

Kardeşlerim, 
Açıkt".a (?örülüyor ki Sevr, ölilm ve 

esarettir .. 
Buna mukabil Lozan muhakl.ak ki 

hayat ve :stiklaldir. 
TÜRK MİLLETİNİN KUDRETİ 
Ne mutlu o millete ki en gayri ka~!J 

ve müşkül zamanlarda bir şeyler yapa· 
rnk gayri miimkünü mümkün kı1ncak, 
ölüyü diriltecek evlatlar yetiştirsin .. 

Türk milleti ananevi safiyetini, dü
rüst seciye ve temiz ahlakını muhafaza 
ettik~e en müşkül zamanlarında kendt
ni koruyacak ve kurtaracak evlatlarını 
daima sinesinde yetistirecektir 

LOZANIN MANASI 
Yurddaşlarım; büyük eserin kahra

man banisi ulu Atama hürmeten sÖ7Je
rime onun telgrafiyle başlamıc;tım. Söz
lerimi yine milli kahramanımızın Lozan 
muahedenamesi hakkındaki irşatk5.r 
sözleriyle bitirmek isterim. Ata der ki 

•Bu munhedennme, Türk milleti aley
hine asırlardan beri hazırlanmış \'e Sevr 
munhedenamesiyle :kmal edildiği zan
nedilmiş büvi.ik bir .cnıikastın inhidamını 
ifade eden bir vesikadır .. • 

Hatibin bu nutku şiddetle alkışlanmıs 
ve törene nihayet vcrilmi~ir. 
KARŞIYAKA HALKEVİNDE 
Lozan muzafferiyetinin yıldönümü 

Karşıyaka Halkevinde yüzlerce vatan
daşın huzuriyle kutlanmış ve muallim 
Kemal Batu tarafından günün kıymet 
ve ehemmiyetini tebarüz pttiren vecız 

bir söylev verilmistir. 
...L 

UR LADA 
URia, 24 (Telefonla) - Lozan sul

hünün 19 uncu yıl dönümü münasebe
tiyle saat 18 de halkevimizde ~be r~si 
Mehmet Ali Aktaş Türk milletine sulh 
huccetini veren Ebedi Şefle Milli Sefi
mizin Türk mnleti ile beraber knhra
manlıklannı ve çelik azimlerini belirten 
bir hitabade bulunmuştur. Törene hü
kümet devniri ve mücsscsat müntesip
leriyle halk i:Jtirnk etmi,tir. 

* tSTANBULDA 
lstanbul, 24 (Yeni Asır) - Lozan 

günü şehrimizde heyecanla kutlandı. 
Onivnsitedeki törende Yeldör Cemil 
Birsel, cdünya nizamında Lozan> mev
zuulu mühim bir Jconferans verdi. Pro
fesörler ve talebe birer konuşma yaph
lar. Halkevlerinde toplantılar tertip 
edildi. 

Ticaret Vekili vaziveti anlatıver 
l liıl1lla.nlb l mci Sahifede) 

de ıoflndilc. Sizden beklediğimiz ek· 
mek meıelelİnin halli için attığımız bu 
mühim adımdan istifade iç.in istisnasız 
her Tür1cün vazife almasıdır. 

EKMEK SIKINTISI 
Flrmek aakınbla memleketin her yerin

de dn-.ı etmektedir. Bu amumi sıkın
tı, çiftçilerin mahsUllerini idrak ederek 
devlete olan borçlan ödeninceye kadar 
de.ama edecektir. Herkesten istedi
fimis, çiftçiye bu isticalin hakiki se
beplerinin anlablmasıdır. On.mı merha
metli bir yüreği vardır. Duyana dayana
maz.. Kendi yiyeceğini bile verecek ka
tlar cömettir. idare &mirlerinin, parti 
teıkilit ve mümessillerinin maluulün 
hemen toplanıp teslim edilmesindeki is
ticalin sebeplerini yer yer anlabnalann
da çok büyük faydt\lar görüyoruz. 

BELEDiYELERE YENi 
SALAHiYETLER 
Bwıdan ba§ka yeni kararlarıma var· 

dır. Onlar da §unlardır: 
Yeni bir kara.name ile vilayet iaıe tq

kili.tnu ve f"ıat mürakabe ~inde çalıpn 
heyetleri kaldınyoruz ve bmılann Tazİ
f,. ve salahiyetlerini mahalli belediyele
re devrediyoruz. Yer yer elkoyınalan 
da men ediyonaz. Belediyeleri, ticaret 
odalan ve diğer milli tqekküllerden fay 
dalandırarak mı1li konınma salahiyet
leriyle techiz ediyoruz. 

FtY ATLAR SERBF.ST 
Biitün gıda maddelerinde fiyatlan 

aerbest bırakıyor, tesbit edilen fiynUan 
kaldınyonu:. 

Niçin kaldığımızı izah edeyim: 
iktisadın kuvvetli ve sade bir kaide

si vardır: Arz ve talep knidesi. Bunun 
tesir "e nüfuzunu bertaraf etmek kolay 
değild"r. Çok nn:zik bir meseledir. Biz 
ae ve her yerde arz ve tnlebi ayarlaya
cak iki mühim halk müessesesi vardır. 
Bunlar da belediyelerle ticaret odaları
dır. Her yerde en iyi teşkilab olan, hal
kın ticaret usullerini ve kazanç nisbet
lerini bilen, her işten nnlıyan çeşitli halk 
müme!!!Jillerinden te ekkül eden, halk 
tarafından seç.ilmiş ve halka bağlı olan 

bu arlcadaşlann her hangi bir işte vere
cekleri kararlar yüzde 80 halkın lehin
de olacaktır. Belediyeler esasen kendi 
vazifeleri olan bu işleri görüYlı:en tica
ret odalarının, borsaların ve hükümetin 
müzaheret ve yardımını daima yanla
nnda bulacaklardır. icap ederse yeni 
kararlar alınacakhr. 

HALKTAN RiCA 
Şimdi milletten, müesseselerden ve 

tacirlerden bazı ricalanmız olacaktır: 
Birincisi: Halle muvakkat bir zaman 

için, bilhassa ilk haftalarda hiç bir ih
tiyaç maddesini ele geçirmekte tehalôk 
gödennemelidir. ihtiyacı batta acil bile 
olsa sabırlı olmalıdll'. cMahnımiyet 
zevkini milli l\)enf-tler uğruna kazan
mak istiyorum. Bu benim için bir vazife
dir!» Hissini kendi nefsine ve etrafında
kilere ~ılamak ve telkin etmek yolunda 
ısrar etmelidir. 

MOF.SSESELERDEN RiCA 
2 incisi: Mubtelil yerlerden istihlik 

için lüzwnlu ıeylerin gelmesi 15-20 gÜ
ne bağlı olduğunda.11, bonlan büyük 
miktarda satın almak mevkiinde olan 
resmi ve hususi müesseseler carlık fiat 
serbestir, bütün senelik ihtiyacımı ıim
di temin edeceğim!» sevdasına kapıl
mamalıdırlar. Bunlar bir iki ay sonra 
her ,eyi -laha bol 'ff daha kolay bula
caklardır. Acele hareketler zararlı neti
celer doğurur. Bunlar halk haleti nıhi
yesinde fena tesirler yapar. Müesseseleri 
idare edenlerin hareketi temkinli olına
hdır. 

T ACtRLERDEN RiCA 
3 üncüsü: T cirlerimiz, bet" tarafta 

olduğu gı'bi bizde de, çok zeki ve bece
rikli ndıunlardır. Zeka •e kabiliyetlerini 
her hnngi bir büb.ran doğmasına meydnn 
venniyecck ilde kullanmağa d im3 
dihkat etmelidirler. Menf tleri icnbı da 
budur. Tqekkillleri d:Uma onlan ikaz 
ederler ve aralarında bulunan kötüleri 
temizlemek için giııe aralırmda müca· 
dele ederler. Bunlann içinde her tarafı, 
herkesi aldatıyonun iddiasında, zannın
da, gafletinde bulunanlar da eksik de
ğildır. Bu gafillerin unısttuklan bir teY 
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\akında bir çok 
manifatura 
2etir·ıectk ___ ... ___ _ 

~ersın elıi manifatura· 
lardail da izmire yeni 

bir arti yrıl ı.. 
İstnnbuldaki mnnüaturalardan 119 

bın liralık kısım İzmir ihtiyacı için 
ayrıldığı ve bu malların getirilmesin~ 
teşebbüs edildiği gibi Mersinde bulu
nan manifatura eşyasından da İzmir.o 
ihtiyacı yeniden bir parti ayrılmıştır. 

Gerek İstanbuldaki ve gerek Mersin
deki mallar hemen getırtilecek ve pe
rakendecilere dağıtılarak halka tevziine 
bnşlanacaktır. 

---o---
Bır a~ıtni& 
birli w i - . re sı 
ma kum odu ·---Cemal Deryanın 7 ay 
hapsine lıarar verildi 
Akdeniz mahallesinde 2 nci grup 

halk dağıtma birliği reisi Cemal Berya
nın iaşe müdürlüğünden halka tevzi için 
aldığı ekmek kartlarını para mukabi
linde başkalarına satmumdan dolayı 
lzmir milli korunma mahkemesinde 
mevkufen yapılan duruşmMı sonunda 
7 ay müddetle hapse konulmasına ka
rar verilmiş ve kendisi fzmir ceza evi
ne gönderilmiştir. 

---o---
Genç Emineyi 
kim öl .. d.'? r u. 
Aşılıının annesi ben 

öl .. düm di~or, 
lıallJulıi-

Sineklide genç ve güzel roettesi Emi
neyi öldürmekten maznun olan Abdül
azim ile annesi Hanife kardeıi Mı:stnfa 
Malkarada, ktz kardeşi Ramise de Hay
raboludn yakalanarak evvelki gün İ:ani
re getirilmişlerdir. 

Abdül.a:zimin 60 yaşındaki anası Ha
nife cinayeti kendisinin :işlediğini, oğlu
nun bunda hiç bir auçu olmadığını iddia 
etmiştir. 

Bu iddia garip görülmektedir. Çünkü 
cesette yapılan muayenede bı~ak darbe
leri görüldüğü halde Hanife ve Emineyi 
tabanca ile öldürdüğünü ısr.ula. söyle
miıtir. 

Maznunların evrakı birinci sorgu ha
kimliğine verilmiııtir. Muhakemelerine 
yakında telırimiz ağır ceza mahkemsin
de başlanacaktır. 

---a---
1600 ııuo fJağday 
Yandığı anlaşddı 
Ödemiş!n Birgi nahiyesinde bağlı De

reli köyünden Mustafa oğlu Halil Bağ
dada ait beş dönümlük buğday harma
nında bir yangın çıkmış ve harman ta
mamen yanmıştı. Vilayet makamına 
gönderilen rapora göre bu yangın ayni 
köy halkından Mehmet kızı Hanifcnin 
oğlu Mustafa ve Murat Dinlemez taraf
larından yakılnn bir ateşten çıkını., ve 
harmanda bulunan 1600 kilo buğday ka
milen yanmıştır. 

Maznunlar tutulmuş, adliyeye teslim 
ed!lmişlerdir. --------

Defterdarımız B. Mümtaz Tarhan dün 
Ödemişe gitmiştir. 

Maliye muamelatını teftiş edecek ve 
pazartesi günü şehrimize avdet edecek
tir. 

vardır ki zanın yalnız memleket değil, 
ayni zamanda kendilerine olan bana bir 
kauıncm 11111baw oldcldandw. 
YaptıMannm kimse tarafından fark 

edilmediğini zan eden bu gafiller halk 
ve h"' ümet tnrafmdan ne kadnr ince bir 
itina ile takip edildiklerinin farkında 
deei1lerdir. Bu S?ibifer bu gaflet uyku
sundan uvanm:ılıdırlar. 

IS BIRLlôt LAZIM 
Her husustn olduğu gibi bu hususta 

da en faydalı tedbirleri alan hükümet 
esnaf teşekkiilleYinin ve halkın, kendile
rinden istiyeceği iş birliğini ynpacakla

'ficaret e dağıtnıa unıuın ınüdiirü geldi 

Mahsul ve çiftçinin vere
ceği miktarlar için bir 

toplantı yapıldı 
Umum müdür Aydın ve lıavalisine gidiyor • Ka· 

ru IJaJda scıtqı da serbest bıralııldı 
Ticaret vekaleti iaşe müst~<1arlığı ti

caret ve dağıtma umum müdürü B. Hü
samettin Tuğaç dün Ankaradan ııehri
mize gelmiştir. 

Umum müdür, mahsul ve çiftçi üze
rinde tetkiklere ve alakalılarla temasla
ra başlamı:J, bu münasebetle dün öğle
den evvel vilayette Vali B. Sabri Öne
yin reisliğinde bir toplantı yapılmış, bu 
toplantıya umum müdürden başka ala
kadarlar iııtirak etmiştir. 

Toplantıda, mahsulün tahmin ve mü
bayaası çiftçinin hükümcte satacağı yüz
de yirmi beş, otuz beş ve yüzde elli 
miktanndaki hububahn alış şekli ve 
müddeti üzerinde görüşülmüş, bazı ka
rarlara varılmıııtır. 

Bu kararlara göre, mübayaaların tam 
bir intizam içinde yapılması ve çi.ftçinın 
borcunu seve seve ödemsi icap etmek
tedir. 

Umum müdür bugün Aydına gidecek 
oradan Denizli ve Muğlaya geçerek 
mahsul vaziyeti üzerindeki tetkiklerine 
devam edecektir. 

FASULYE. NOHlIT, MERCtMEK 
VE KURU BAKLA 
Fasulye. mercimek ve nohut fiyatla

rının tzmirde muvakkaten serbest bıra
kıldığını y~mıştık. 

Fiyat mürakabe komisyonu yeni içtl
mnında bu kararı teyit etmiştir. 

Ticaret vekaletinin emri üzerine ev
velu el konulan kuru baklanın da sa
tışı serbest bırakılmıştır. 

Fiat mürakabe komayonu onumuz
deki hafta tekrar toplanacak ve piyasa 
vaziyetini, fiat seviyelerini tetkik ede
cektir. 

Bu toplantıda mezklır dört maddeye 
veni fiyatlar tesbit edilmesi muhtemel
dir. 

Jaşe kaı~arlarına ay kırı hareketler 

Bir çok kart ve bir hayli 
arpa ele geçirildi 

ir fırın a ve müs eciri nin evinde bulunanlar ... 
Arpa mahsulünü izmire getiren biri de tutuldu.. 

Kemerde Gaziler caddesinde 211 sa
yılı fırındn müstecir Riza oğlu Şükrü 
Atılbnzm Kuşadası belediye katibi Halil 
ile arkadaşı Salihtcn 265 adet ekmek 
kartını 365 liraya satın aldığı zabıtaya 
ihbar edilmiş ve ynpılan araştırma neti
cesinde bir c;ok ~yler meydana çıkarıl
mı tır. 

Şükrünün evinde 219 adet büyüklere 
mahsus ekmek karlı dip koçanı, 20 adet 
ağır işçi kartı dip koçanı, 2420 adet ke
silmiş muhtelif günlere ait ekmek ku
ponları, bir çuval içerisinde kaçak 65 
kilo arpa bulunmuştur. 

Yine Şükrünün fırınında 26 muhtelif 
ekmek kartı ile 2344 adet kesilmiş gün
lük ekmek kuponları, b!r çuval içerisin
de 37 kilo arpa bulunmuştur. 

Son orman 
~angınının neticesi 
İki, üç gün evvel Urla kazasının Ka

vacık köyü ile Efen çukuru mevkileri 
arasında vukua gelen onnan yangınının 
tam raporu vilayet makamına gönderil
miştir. Raporda 4500 kadar fidan ile 180 
cam ağacının tamamen yandığı, 400 ka
dar çam ağacının da ateşten zarar göre
rek kavrulduğu b!ldirilmektedir. 
YENİ BİR YANGIN 
Çeşmenin Domuz çukurundaki devlet 

ormanında yangın çıkmış ve iki buçuk 
saat devam ettikten sonra halkın ve jan
darmaların gayretiyle söndürülmüştür. --o---

Pi İNC 1!'.EVZİATJ 
Şimdiye kad~ hiç pirinç almamış 

olan mıntnkalar halkına dağıtma birlik
leri tarafından pirinç tevziatına devam 
olunmaktadır. 
Bazı birliklerin tevziat işinde ağır 

davranmakta o1duklan görülmüştür. Bu 
gibi birliklere iaşe müdürlüğünce ihtar
lar yapılmıştır. 

SOVYETLERE GORE 
<Başta.rafı 1 inci Sahifede) 

Diğer kesimlerde bir değişiklik olmn
ınışbr. 

Moskova, 24 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ektir: 
Düşman kaybettiği yerleri geriye al

mak iç!n Voroneje mühim mikdarda ih
ti,Y:!t kuvvetleri getirmiştir. 

Oneınli bir kesimde Alman kuvvetleri 
bir Rus birliğine hücum etmişse de kan-

Şükrü ekmek kartlarını bu hesabında 
açık bulunduğu için kapamak maksadi
le Kuşadası belediye katibi Halil ile ar
kadaşı Salihten üçer liradan satın aldı
ğını, arp:ıları da ismini bilmediği bir ~
hıstan tedarik ettiğini söylemiştir. 
Şükrü meşhut suç evrakiyle birlikte 

Millt korunma mahkemesine teslim edil
miştir. 

418 KİLO ARPA 
Çiğli köyünden Hasan oğlu Salih is

minde biri, kendi mahsulünden 418 kilo 
arpayı trenle İzmire getirirken yakalan
mı.stır. 

Salih Milli korunma mahkemesine, 
arpalar da muhakeme sonuna kadaı 
Toprak ofis anbarlnnna teslim edilmiş
tir. 

O'J'ELCfLER 
BİRLİK Y APTl.LAR 
İzmirdeki otel sahipleri birleşerek bir 

b=rlik kurmak üzere vilayete müracaat
ta bulunmuşlardır. 

Otelciler birliği pek yakında ilk top
lantısını yaparak idare heyetini intihap 
edecektir. 

---a---
Otomobil IAstiklerine 
ait bir madde vergisin· 

de tenzilat •• 
Muamele vergisi iptidai maddeler 

tenzilatı listesinin H grubunun sonuna 
cotomobil. kamyon ve diğer nakil va
sıtalarının iç lastiklerinin tamirinde kul
lanılan sıcak 15.stik yama> da ilave olun
mUJ ve tenzil nisbeti yüzde 39 olarak 
ldbit edilmiştir. 

VlŞININ SlYASETI 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

fatiyle çalışmak arasında muhayyer bı
rakmıştır. 

ALMANYAYA GiDENLER 

Liyon, 24 (A.A) - Klennan Fer
randan gelen ve buradan katılan 608 
Fransız ixisi Almanyaya hareket etmif
tir. 

* lı knyıplıırla püskürtülmüş ve askerle-
CGl'et veJı 1 en· riıniz ilerlemiştir. Almanlar 1000 ölü 

nndan emidir > 

___ * __ _ 
Havsalaya sığmaz 
neticeler gercefıleşse 
bile harp b~tmiyecelıtir 

ı Hn tar&h J ınci Sahıfede) 

kudretleri hakkında yeni tecrübeler el
de edilmesine imkan \'erecektir. 

Sovyct Rusl•adan yükselen tek se : 
Ya zafor, ~a o1.. den ibarettir. 
Şuna fnnnılmışttr ki Almanlar kati 

netice almak azmi le bütün kozlannı, 
biitiin kuvv<'tlcrini kullanıyorlar. Eğer 
düçnr olduklan sademcnin tesiriyle ee
nup cephesi çökmczsc bundan sonraki 
snvn lanı dahn emniyetle atılacaklardır .• 
Cenupta Ruslan tehdit eden tehlike en 
biiyiik lru\'vetlcrindcn birinin imhasın
dan biitiin Don havzasının, Kafkasynnın 
kaybından, Knrndenizdeki Rus doruın
masının kara ordulari~ le birlikte yok 
edilme~inden ibarettir. Hakikate g<izle
rini yummadıkl:mndan Alman istilfı se
lini tutmak için imkansız görünen şey
leri de yapmak azmini henüz kaybetme· 
misJerdir. Rusyayı ~imdiye kadar aynk· 
ta tutnn bu azimkiir imandı. F.ğer sonu
na kadar ayni imanı kaybetmezler ve 
karşıJa tikJan baskının sikleti altında 
gcvşcmezlersc 5'ine 1941 harbinin kati 
safiıa ındnki sürprizlerle karşılaşmak 
mümkündür. 

Miittcfiklerc gelince, kendileri i~in ta.. 
mamcn hayati olan bir dununda yuknn
da işaret ettiğimiz tehlikeleri göze al
madan Rusyanın yıkılmasını önlemek 
maksadile mübrem bir müdahalede bu
lonmnlan aklın nlamıyacağı şeydir. Moe
ğer ki maddi imkUıısızlıklannm derece
si gerçekten mihverenerin iddialarma 
nygmı olsun .• 

ŞEVKET BİLGİN 
--a---

Ticaret vekili bugün 
lzmire ~elivor 

* Ticaret vekili Dr. Behçet Uz bu sa
bah Ankaradan tayyare ile Balıkesire 
gidecektir. Ak.şnm saat 17 ye kadar Ba- • 
lıkesirde meşgul olacak olan vekil saat 
17.30 da İzmirde tayyare alanında bulu
nacak ve merasimle karşılanacaktır. 

---o---
Posta idarf'sinin yeni 

bir kolaylığı 
---*·---

25 liraya Jıadar olan hav 
aıeıere evler-de ödeniyor 

İstanbul. 24 (Yeni Asır) - Posta 
idaresi şimdilik yalnız f stanbul Ankara 
ve İzmirde halka lcolaylılc. olmak üzere 
25 liraya kadar olan posta havalelerin! 
ikametgahlara teslim etmeğe baılamıt"' 
tır. Yalnız bu gibi havaleler iç.in 5 ko
TU§ munzam bir ücret alınmaktadır. 

TORK GAZETECiLERi 
(~ 1 iDd Sahifede) 

Türk gazetecilerine Berlinde bulun
dukları üç gün içinde askeri ve mülkt 
makamlar tarafından gösterilen samimt 
hüsnil kabul dolayısiyle heyet reisi a 
Necmettin Sadak teşekkür etmiştir. 

Tütün llırandyelePI 
veriliyor-

izıuiR ASKEBLiK ŞUBESİNDEN: 
1 - Harp malfillcriyle şehit yetim

lerinin 942 tütün ikramiye tevziatı
na 3 ağustos 942 pazartesi günü baş
lanacak, dört ay tevz.iata devam edi
lecektir. Bu müddet "Zarfında gelıni
yenler ikramiye alamıyacaklardır
AHikadarlnrın ikinci, üçüncü, dör
düncü mnddclerde yazılı günlerde 
şubeye gelmeleri kendi işlerinin se
lfuneti iktizasındandır. 
2 - Hnrp malfilleri subaylar resm1 

senet ve raporlariyle pazartesi gün· 
lcri şubeye geleceklerdir. 
3 - Harp malulü erler resm! senet 

ve rnporlariyle salı ve çarşamba 
günleri şul>eye geleceklerdir. 
4 - Şehit yetimleri çarşamba ve 

cuma günleri ikramiye cüzdanlariyle 
şubeye gelccek1crdir. 
Bu günler haricinde gelenlerin 

muameleleri yapılamıyacağı ilan olu-
nur.. 1-2 

bırakmışlar ve bir kaç dw.ine tank işe 
Jıararlm-a t:airr telJr ği yaramaz bir halde yol üstünde ka~ 
Ankara, 24 (A.A) - Ticaret vekalc- tır. 

- FRANSIZCA SÖZLfi -

tinden tebliğ edilmiştir: Liyansikaya çevresinde şidaetli savaş-
ı - Fiyat milrakabe komisyonları, tar olmaktadır. 

fiyat mürakabe heyetleri ve vilayetler Novo $arkofta kuvvetlerimiz, üstün 
inşe teşkilatı kaJdırılmıştir. d~ kuvvetleri tarafından çevrilme 

2 - Ticaret vekaletince f'l konmuş rnek için gerideki yeni mevzı1ere alın
olan her nevi gıda maddeleri üzerindeki ınI!ltır. 
el koyma hükmü kaldırılmıştır. YENi KöPRO BAŞI KURULDU 
Gıda maddeleri satışları serbest ola- Moskova, 24 (A.A) - Tas ajansının 

c:.ktır. İaşe ve iht.ikarla mücadele işle'"i haber verdiğine göre Voronejde Rus kı
belediyelere verilmiştir. Satış hareketle- taları nehrin öte tarafında yeni köprü 
ri milli korunma kanunu hükümlerine ba~lan kurmuşlardır. 
tcvfikat belediyeler tarafından takip ve İNGİLİZLERE GÖRE DURUM 
kontrol ed:leccktir. Londra, 24 (A.A) - Voronejde Al-

3 - Subaşı teşkil.atı kaldırılmış ve rnanlan çekilmek zorunda bırakan bir 
\ Prlerine tahmin heyetleri ikame edi - müdafaa taarruzu yapılmaktadır. Fakat 
miştir. Rastofta durum tehlikelidir. 

1- GAP UFUKLAR 
OYNIYAN : (BONALD COLMAN) 

- FRANSIZCA SÖZLfi -

2-ZAMAN ADAMI 
OYNIYANLAB: (MAUBİCE CEVALİER -ELİVBE POPFSKO) 

- FRANSIZCA SÖZLfi -

3-SAT LIK k.AYALET 
OYNIYAN : ROBEBT DONAT 

MATiNELER: G. U. 3.10- 7.10_ Z. A. 4.30- 8.30 S. R 5.50-9.50-
Cumartesi 1.50- Pazar lZ.30 DA B A Ş LA B... 



MUKREM PAŞ.I! 
Mısırda mahaleletin 
bapna geçti- . . d 
Kahire, 24 (A.A) - Veft partısın t:n 

çıkartılmış olan Mukrem paşa ile 26 ~a 
yeni bir grup teşkil ederek muhalefetin 
başma geçmişlerdir. _._,,,,,,,,, __ _ 

CEBELVrrAJUKrA 
Haıa f•talA .,_._ 
Elceziras, 24 (A.A) - Cebelil~~ 

boğazında hüküm süren fırtına1ar yu: 
zünden Tanca ile olan vapur seferlerı 
hruA yapılamıyor. Maamaiıh postanın 
Yarın hareketi muhtemeldir. 

7.30 Program ve memleket saat ayan, 
7 .32 Haftanın Beden terbiyesi programı, 
7.40 Ajans haberleri 7.55 - 8.35 Müzık 
pl. 13.30 Program ve memleket saat 
Dyan, 13.33 Müzik : Türkçe plAklar. 13. 
45 Ajans haberleri H.00 Müzik : Rıya
seticümhur bandosu 14.30 - 14.40 İstan
bul at yarışlarının tahminleri 18.00 ~~ 
ram •e memleket saat aYart, 18.03 Mu
zik : Radyo dana orkestrası 18.45 Radyo 
çocuk kulübü 19.30 Memleket saat aya
n 'Ye ajans haberleri 19.45 Serbest 10 
Dakib .. 19.55 Müzik 20.15 Radyo gaze
tesL 20.45 Milzik : Kısa fasıl programı .. 
21.0() Konu~ (Ana eserler-) 2L15 
MUzilt : Dinleyici istekleri 21.45 K~Uf" 
ına (Şiir ve nesir saati .. ) 22.00 Müzik : 

.tzM1R TtCARET sten.. MEMUR-

1 
LUOUNDAN: 

( öztilılk Terzihanesi Vela Belet ve 
ömer ımp ) ticaret unvanile hmirde 
Peştemalcılal'Cla Necati bey. ~>Ul~annda 
39 numarah mağazada tenilik ıcrasına 
yarayan her türlü malların alını satımı 
ve iınallt ile iştigal etmek üzere teşek
kül e<k>n işbu şirketin ticaret unvanı ve 
şirket mukavelenamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4554 numarası
na byt ve teecil edildiği ilan olunur. 

1 - Mukavelename. 
İzmir sicil ticaret memurluğu resmi 

mührU ve F. Tenik imzası. 
Bugiln bin dokuz yüz kır~ ik~ ~~ 

temmuz ayının yirminci pazartesı gunu. 
20/ 7/ 942 

tmıirde Birinci Belediye caddesinde 
72/1 numaralı hususi dairede vazife gö
ren lzmir İkinci noter vekili hı:1 Fe~i 
Tenik işimin başında. ike~ ~gıda hu
viyetleri yazılı iş sahıplen daırerne ge
lerek anlatacakları gibi bir mukavele
namenin tarafımdan resen yazılmasını 
istediler. Kendilerinin kanuni ehliyı:t
leri baiz old~larmt gördüm. 

Şahitler : lzmirde Tilkilik ikinci c1k
ınazında 49/ 1 numarada oturan Meh
met üçkök ve tzmirde Alsancak Hazine
li sokağında 6 numaralı evde oturan 
Mehmet Tokat. 

Yukanda isim ve adresleri yazılı olup 
iş sahiplerini tanıdıklarmı ve şaha.dete 
mani halleri olmadığuıı söyliyen ve ka
nunt evsafı haiz olduktan görülen şa
hitlerin tariflerile şahıs ve hüviyetleri-

ibit u:~ .... ni te9 e.wa_.. ._.-.ı... Faik 
1Ş $A1UPLDU : J.Zll1.1nR: paşa 

mahallesi incirli meecit 80kağmda 21 
numaralı eıvde ikamet eylediğini bildi
ren Halil oğlu Vefa Belet ve lzmirde 
FşeEpaşa semti 651 inci sokakta 6 numa
ralı evde ikamet eylediğini bildiren Mu.s.
tafa otfu ömer İmğL 
Aşağıda yazılı prtlarla bir şirket teş-

kil ettiklerini bana beyan ettiler. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiijj Madde 1 - Bu .şiriretin nevi kollek-

MAJrtlADA ~ 2 _ şın.ewı meıbzi lzmir 

Radyo salon orkestrası 22.30 Memleket 
saat ;aan, ajans haberleri ve borsalar 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa
nı, .. 

Acele .,,,,,,,, ..,_ ve merkezi muamelltı lzmirde Peşte-
h.ir kasaba caddesi Ni.pncıpap malcılar Necati bey bulvannda 39 nu-

mahaJleslnde '19 numarah haneı ~ maralı mağazadır. 
~ Ud. hayat. 'bir mutfak Te bir leller Madde 3 - Şirketin unvanı ( ômlrk 
aJ'J'IQ bir bahçeyi havi ev acele sa- tıenibanesi Vela .Belet ve ömer lmğa ) 
tılıktır. Evi görmek istiyenler Mani- dır. 
sa Bana kttfbi Ahmet Atacan& ve Madde 4 - Şirketin mevzuu : Terzi-
taliplerin de tzmirde Yeni~ gaze· lik icrasına yarayan her türlü mallar.n 
tesiade Necati Gülpaka müracaat· alım satımı ve imal!t ile :iştigalden iba-
lan. rettir. 

• Madde 5 - Şirketin sermayesi : 

Daktilo aranıvor 
a mektep mezunu olmak çabuk 

... 4olru ~ prttır. Otuz lira 
aaetlldlr. Btrtncl Noterllie mUn-
caat. 1- 2 

MııflaselJed aranıyor 
Kartul111 Iİfe " am fabrika ıpa· 
ı..e ................ k .... 

re mal " bvaniM wlaf tıecrtlW 
bir muhasibe ihtiyaç nnbr. 
ARZU EDENLER : 
İzmir Gul1er eaddeli KURTULUŞ 

l ŞİŞE n CAM fabrik•sma müraca-
atlan... 1 - 3 (1917) 
-· - -·-· ·- -·· o 

KAT'I Al.AKA 
GOZEN nam ve markan altmda 
yapılmakta olan her 1ıangl bir ı:nu. 
tahzar ile gerek maddi '" manevi 
hiç bir aJalram olmadığını saym bal-

baua bildirlrimAYNl GOZEN 
Mukavva kutu fabrikası 
Necati bey bulnrı No. 18 

3000 Uç bin liradan ibaret olup yan ya-
nya nakden vazedilmiştir. A 

Madde 6 - Elde edilecek safi hasılat 
ile melhuz zararlar yan yarıya taksim 
olunacaktır . 

Jrladde 7 - Şirketi ilzam ve taahhüt 
altma koyacak her türlü Akit ve mt.0a
meJıelerde firma ile birlikte münferiden 
temsile mezun bulundtiklarını şerikler 
ittifakla beyan ederler. 

Madde 8 - Şirketin müddeti : Bu
güıldma CD ~r. 
Yaalaıı bu mukavelenameyi phitler 

yanında iıendilerine okudum ve anlat
tım. Münderecatmm iste1tlerine ve be
yanlarına aynen uygun olduğunu ve 
başka bir diyecekleri olmadığmı bildir
meleri ilzerine resen tanzim ettiğim bu 
vesikayı tasdikan heptrntz imza ettik ve 
mühürledik. Bin dokuz yüz kırk lld 11e

nesi temmuz ayınm yirminci pazartesi 
günü. 20/7/942 

V.G. 
Akitlerin : lrmalan. 
Şahitlerin : tm:r.alan. 
T. C. tmı.ir .ikinci not.er vekili Fehmi 

Teruk resmi mübri1 ve imzası 

Umumt No. 6203 Husuıst No. 5/n 
tşbu mukavelename suretinin daire

miz dosyasmda saklı aslına uygun oldu-
ğcnu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki senesi temmuz ayınm yirminci pa-
zartesi günü. 20/7 / 942 

Kina s. l~azif ~~ikinci noter vekili Fehmi Tenik 
Memlekette pek eskidenberi mu- resmi mührü ve namına imza oktma-

kavvl, mı· devt ve sıtmaya karşı kul- , d 
lanb maı. ~ uınz· lanılarak şöhret kazanmış o u Altmış kuruşluk dam5 a p u erme 

illç tekrar piyasaya ~~bi-· tzmir ikinci noter vekili Fehmi Tenik 
Her eczahaneden reçetesiZ resmt mUhril. 
lir. Fiyatı 75 kuruştur. 4265 (1924) 
»a=====cı::nc"~·cec:ı=caccccc=aaa 

BVGttll LAt.SDE 
' FtLtM z r()aKÇB. 

ı -T'OBKÇE TABiBI Büyük filim 

xOTRDAMIM 
KAMBURU 

z _ TO'BKÇE DİCK FORAN 

AVCIBOLOCO 
3 KUMARHANE ~TANI 

4-BENKLI 

ü UGUN 

3 YENi KOPYA TOa· 
ÇE FiLiM BiRDEN 

-1-

~alaheddinı Eyyubi ve Boz Aslan 
:Musiki - Sadettin. Kaynak 

anlar • Münir Nurettin - Müzeyyen Senar-
Okuy · _ 2 _ 

Tarzan Maymun Adam 
J 1m Weissemüller - Mooren O'sau!evan. .. 
o 'Y -3 -

MAZURKA 
Po1a Negri 

SEANSLAR • Her gün 12.30 ve 6.l5 &e
Cwnartesl ~ Pazar 9.15 &e B A Ş L A B-

BAYINDIR KÜKURTLU 
ILlCALARI AÇILDI 
HER TURLU HASTALIKLARA DEVADIR 

Vesait ve istirahat tamamen temin eclilmİftir. 
Yenidaı havuzlar inp ediJmittir. Etraf aPÇiula çenllmiftir. Fiptlar 
çok mGteclildir. 
Bat kitip lbcaaı müsteciri ibrahim Ça1ıf. D. 4 

i LA il 
Jzınll' Nafıa Müdürlüğünden : 

3885 lira 40 kuruı keıif bedeli üzerinden 1 S gÜn müddetle ekailtmeai ilia 
edilmiı olan Dikili jandarma bölük binuı bir kısım inpatma istdili çıkmada
ğından 22 / 7/1942 tarihinden itibaren eksiltme müddeti on gün uzatılml§hr. 

isteklilerin 2490 sayılı yua hükümlerine tevfikan hazırlayacaldan 291 lira
lık teminat ve ehliyet vcııikaaile birlikte 1 /Ağuatos/ 1942 cumarteai günü saat 
1 O da Nafia müdürlüğünde müte,ekkil komisyona baı vurmalan 

4208 (1921) 

Söfıe c. Müddel111t1umlllğlnden: 
Milli .korunma kanununa muhalif olarak fazla fiatle japon bezini satmaktan 

maznun Sökenin Konak mahallesinde 111kin Aksekili Bezzaz sergici Halil oğlu 
Mustafa Ulay hakkında Söke asliye ceza mahkemesinde yapılan dunıtması ne
ticesinde: Mezkur kanunun 32 nci maddesi delaletiyle 59 ncü maddenin 3 ncü 
fıkraaı mucibince 5 lira ağır para ceza sile mahkumiyetine ve yine 63 ncü mad
desinin son fıkraa mucibince hükmün neşir ve ilanına 11 / 2/ 942 tarihinde ka-
rar verilerek bu hükmün katileıtiği ilan olunur. 42 74 ( 1928) 

IZMIR SiCiL MEMURUJôUN-
DAN: Sayı 4556 

(Nazillili Mustafa Saatçı ve Mustafa 
Koatak Kollektif fİrketi) ticaret unva
nile tzmirde Mezarlık başında 1 O nu
maralı Vakıf hanında dahilde her nevi 
mahsulatı arziye ve emteai ticari alım 
sabmı ve konıiayonculuiu ile İ§tigal et
mek üzere teıekkül eden işbu firketin ti
caret unvanı ve ıirket mukavelenameaJ 
Tıcaret kanunu hükümlerine göre sici
lin 4556 numarasına kayt ve tescil edil
diği ilin olunur. 

1 - MUKAVELE.NAME 
lzmir aicllıl ticaret memurluğu resmi 
mübürü ve F. Tenik imzası. 
Bug\in 16/7/1942 bin dokuz yüz 

kırk iki aeneai temmuz ayının on altın
cı peTJembe günü aaat on sekiz raddele
rinde lzmirde Dr. Hul6ai bey caddesin· 
de kardiçalı han 1 S numaralı dalrei mah 
suaaaında Türkiye cümhuriyeti kanunla
nnm bahtettiği aal&hiyetle vazife gören 
İzmir üçüncü noteri Süreyya Olcayın 
yaıuma gelen kanuni ehliyet ve vaaıflan 
haiz olmakla tebadette bulundu1tlan 
anlaıılan, İzmir yerli ürünler Türk Ano
nim ıirketi memur Ahmet oğlu Mehmet 
Özdel ve Izmirde Kültür mahallesinde 

lZMlR B:ELEDlYESlNDEN : 
1 - Altmordu mahallesinde 981 ncl 

sokakta kanalizasyon yaptırılması fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna
mesi veçlıile açık eksiltmeye konulmUf
tur. Keşif bedeli 1378 lira 97 kuruş mu
vakkat teminatı 103 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel İş ban
kasına yatırarak makbuzlarile ihale tari
hi olan 31/ 7/ 1942 cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatlan. 

17 21 2~ ?9 4101 (1845) 

Kaqıyaka beled.ıye &ahil gazinosu, ye
niden yapılacak bUfenin inşası millıt.ed
rine ait olmak il2ıere bir sene müddetle 
ve yazı ifleri nıOdtırlüjüııdeki prtna.. 
mesi veçhile kiraya verilecektir. Mu
hammen bedeli 250 lira muvakkat temi
natı 18 lira 75 kuruftur. Taliplerin temi
natı öğleden evvel if bankasma yatıra
rak makbuzlariyle ve gazino işletmeğe 
ehliyeti olduğuna dair belediye riyase
tinden alacakları vesikalarla Jhale tarihi 
olan 27/7/942 Pazartesi günü saat 16 da 
encümene müracaatlan. 

11. 15. 20. 25 4008 (1792) 

Gül sokağında 1 5 numarada mukim Sey- Kültürpark fuar gazinosu yazı iıleri 
fettin Erkut. b 

müdürlüğündeki prtnamesi veçhile ir Nam phitlerin tarif ve tehadetleriyle k M 
taayyün eden ehliyeti kanuniyeyi haiz aene müddetle kiraya verilece tir. u-
bulunan lzmirde Namazgahta birinci hammen bedeli ican 900 lira muvakkat 
Sakarya sokak 8 numarada mukim Ha- teminatı 67 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
lil tbrahim oğlu Mustafa Kostak diğer teminatı öğleden evvel it bankasına ya
taraftan lzmirde Alsancakta Kültür ma- tırarak m.akb~zlariy!e ve g~obel itdl~t-
h 11 . d c··ı kak 15 d meye ehlıyetli olduguna daır e ıye a esın e u so numara a mu- r&-etinCl l8cail eeikalarla ihale ..., 
kim ~-~et oila Mu.tala Saatçiden rihi olan V 1•7 /942 ;...rte.i sGaG ..at 
sebebı müracaatlannı sorduiu!nda anla-

16 
d ndl finıcaatlan. 

tacaldan gibi tara~dan .rese'? bir mu- İt I 5i9 m 25 4002 ( 1789) 
kavelenamenin tanzımlni 111tecliler. Yu-
kanda iaim ve adrealeri yazılı phitlerin 
yanında .öze bqlayarak aşağıdaki te"" 
rait daireainde bir mukavele akdettik· 
lerini beyan etmitlerdir. Şöyleki: 

1 - Mukavelenin tanzimi: işbu mu
kaveleııin tarihi tanzimi 16/ Ağustos/ 
942 peqembe günüdür. 

2 - Şüreka: lzmirde Namazgiht~ 
birinci Sakarya sokak No. zi kanunı 
ikametgah ittihaz eden Halil İbrahim 
oğlu Mustafa Kostak ile lzmirde Alaan
cak Kültür mahallesinde Gül aokaiı 15 
numaralı haneyi kanuni ikametgah itt!
haz eden Mehmet oğlu Mustafa Saatçı
den ibaret olup ıirlcete dahil başka terik 
yoktur. 

3 - Şirketin merkezi ticareti: tzmir
de Mezarlık bap 1 O numaralı Vakıf 
hanıdır. 

4 - Şirketin nev'i: Kollektiftir. 
5 - Şirketin unvanı: Nazillili Mus

tafa Saatçi ve Mustafa Kostak Kollektif 
ıirketi olup merkezi İzmirdir. • 

6 - Temsil aelihiyeti: Şirketi alaka
dar eden bilumum muamelat ve ukudat
ta her bir terik unvanı firkete uti?'~l 
etmek üzere münferiden imzaya aelihi
yettardırlar. 

7 - Şirketin mevzuu iftiialib: Da
hilde her nevi mahaulib arziye ve em
teai ticariye alım aabmı ve komisyoncu
luğu ile iştigal etmektir. 

8 - Şirketin sermayesi: Şirketin aer
may,Pi (.30,000) otuz bin liradan ib~re! 
olup itbu sermayeden (20.000) yırmı 
bin liraaı Mustafa Saatçi ve ( 10.000) 
lirası da Mustafa Kostak tarafından ko
nulmuıtur. 

9 - Kar ve zarar: Müddeti mukave

+ 
Belediye zabıta memurluklarından. 

münhal bulunanlanna mii.sabab imti
hanı ile memur alınacaktır. 

Orta mektep veya muadili derecede 
tahsil görmüş ve ıuııbrliğini yapmış bu
lunmak prttır. 
lilifüne mUracaatlan illn olunur. 

Taliplerin tahsil w askerlikten teriıls 
vesikalarile birlikte imtihanın yapılaca
ğı 30 temmuz 1942 günü zabıta müdill'-

4297 (1930) 

* 
Havagazı idaresine ait 600 iıo1ı maden 

kömürünün Alsancak iskelesinde va
gondan tahliye ve havagazı fabrikasına 
kadar nakli ve istif }fi pazarlıkla bir mü
teahhide verilecektir. Muhammen bedel 
480 lira, muva'kXat teminatı 72 liradır. 
Taliplerin teminatı İş bankasına yatıra
rak ınalWuUarile ihale tarihi olan 27 / 
7 / 942 pazartesi günü saat 16 da encü-
mene müracaatları. 4295 (1929) 

Pivano 
Akort, Tamirai. Alım Satmı, Kira 

tılerl 

Adil İmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

le zarfında hasıl olacak safi kar ve zara- •ene müddet için akdedilmittir. 
rın üçte ,iki.si Mustafa aaatçiye ve üçte 1 3 - tıbu mukavele iki nüsha ola-
biri Mustafa Kostaka ait bulunacakhr. rak tanzim edilmiıtir. 

1 O - Şürekadan Mustafa Saatçi ha· Dediler ve sözlerini bitirdiler. Bunun 
len yanında çalııhrmakta olduğu tama- üzerine ben yeminli noter aıfatiyle resen 
il Tarhanı ıirket emrinde çalıştıracak ve Yazılan i,bu mukavelenameyi açıkça 'Ye 
iıbu mesaiye mukabil lsmail Tarhana yüksek aeale okudum ve manaaını an
verilecek ücret tamamen Mustafa Saat- lattım. Diledikleri gibi yazıldığını benim 
çi tarafından ve ıahsen ödenecektir .. ı.. ve tahitlerin yanında tamamen kabul ve 
mail Tarhan filen çalıımadığı takdırc:le ikrar eyledikten kendilerine ve phitle
lamail Tarhanın iti bıraktığı tarihten re imza ettirdikten sonra ben de imza 
ihb&ren bir hafta zarfında Mustafa Ko.. ve tasdik ettim. Bin dokuz yiz kırk IkJ 
tak on bin liralık sennayaini yirmi bine eeneai temmuz ayının on altınca peqem
iblağ edecek n bu hususta noterde mu- be günü. 16/7 / 942 
bvele akdedilecektir. Taraflann: imzalan 

Bu takdirde klr ve zarar .erınaYe Şahitlerin: imzalan. 
m.betinde "Ye yanyanya taksim edile- T. C. lzmir iiçllncü noteri Sürena 
cektir. Olcay remıi mühür vcı imzua 

11 - ~irekl aralarında mutabık Umumi No. 88S .3 Huauai No. 
bldlklan takdirde 1ermayelerini ifbu ltbu mukavelename auretinin daire 
firkete koyduktan mermaye aibeti daire- dOS)'aaaada saklı 16/7 /942 tarih ve 
ainde ıezylt edebileceklerdir. (88S3) umumi nwnarah ulma unun 

12 - ŞüreU tirket haricinde basuat olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
olarak ticaret yapmamaiı kabul ettikle- kuk iki emeli temmuz ayuım on yeclin
rini 'Ye yalnız tarallann mUT&fakatlarile Q cuma .UnU. 17 /7 /942 
lzmir haricinde ılrkete ait pıbe açmak l A. 
buauunda mutabık lrahnmıı bulunduk• iki adet 30 kunı,1uk damga pulu üze-
lannı beyan ederler. rinde 17 Temmuz 1942 tarih ve T. C. 

13 - Şirketin mebde ft mflntehaaı: lznür flçtlncO noteri Siireyya Olcay ree-
Şrket 17/7/942 tarihlpdaı ltllaarm le Dal IDlih8r w imza& ~287 ~(1925) 

BAGCILARA 
Bayındır Tddızyaj FaJJPlfıalaPının sureti .._ 

11111J'ede tumrJachia Yalı.ielı Kesaf eta PaınaJı KAP· 
ÇIK KVl.V ile Bandınlan üzUmler rencf ltibuVle diferlerinden 

çok parlak ve i1stü.ıı olrnakla ben ber bu üzilmler katiyen seneler
ce felıerlenntez ..... "taravetini muhafaza eder. 

Poıasıan claJla aeaza mal ollll' .. 
Fiyatı IJayındıP Vagon fesllnd ON BllÇllK 

""""-"-
Çuval ve llİparİf bedeli havale gönderildiifnde her ......... slJIU'it 

derhal kabul ve sevk olunur. 
Bayındır YILDIZYA~ FABRİKALA.BI YAHYA KERİM ONABT 

1-6 (IJZO) 

:····················································································· 

i Devlet J.)emıT Yollarınaon i 
.......................•............................................................ .: 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MUDURLOCUNDEN: 
Muhammen bedeli 2863S (yirmi sekiz hin alb yüz otuz beı) lira olan muh

telif eb'etta 45SO( dört bin beı yiiz e1li) kilo amyant levha. 43SO (dört bia 
üç yüz elli) kilo örülmüt ve örülmemif kordamyant muhtelif eina ve eb'atta 
38SO( üç bin sekiz yüz elli) kilo Salmastra (3/Ağustoa/1942) pazartesi siiıril 
aaat ( 1 S,30) on be, buçukta Haydarpapda Gar binw dahl1indeki komi.yon 
tarafından kapalı zarf uauliyle aatm ahnacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin ( 214 7) (iki bin yüz kırk yedi) lira 63 (ah
mıı üç) kuruıluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği 'Yealmlarla teklifleri
nin muhtevi zarflannı ayni gün saat ( 14,30) on dört otuza kadar komiayoa :re
isliğine vermeleri llzımdır. 

Bu ite ait prtnameler komisyondan paraaız olarak daiıblmaJctachr. 
17 21 25 29 4060 ( 1839) 

Dotan SİSforta anonim tirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 

İDARE ME.RKEZi: f S TA JI 8 U ı. 

jzndp 11e BalHdld mnmni aeenı.,. 

HAKi EROL 
Birinei Kordon No. 108 TeWon ~ 3DO 

Bayat • Yangın • Jralıllyat ·Kaza .dgorta
klrlnızı en müsait fCll'tlarla ue SÖl'alle J'CIPCll' 

Borno11a Ziraat Melıtelll MödöPlağfjnden : 
% 7,5 ilk temi-
natı 

Lira Kr. 
Fı. 
Kr. Kilo 

126 00 10.SO \2000-\6000 adet ekmek beher 

40S 00 
135 00 
238 so 

70 87 
30 37 
14 17 

436 50 
113 62 

13S 
90 
53 
27 
27 
27 

194 
1 Ol 

3000-4000 
1500-2000 
S000-6000 
2SOO-JSOO 
1000-1500 
SOO- 700 

2S00-3000 
1000-ISOO 

Medi600p. 
Kopa eli 
Dana eti 
Pim; 
bna fuul:re 
T9lil ..-cimek 
bör61oe 
..de yal aria 
MlilQrai 

(l,S Mit) 
141 7S 94,50 1500-2000 tos.._ 

78 7S 70 1000-ISOO zeytin ta...ı 
Mektebimiz 942 yılı ihtiyacı için yukanda c:iu. Ye miktarlan ,.za1a erzak 

10/7/942 tarihinden itibaren IS gün müddetle açık ebi.ltmeye konnı....., 
olup ekailtmesi 2 7 /7 /942 pazartelll ailnii ... t 15 te mektepte müteplrld) -
tm alma komiayonunda yapılacağından taliplerin mezkGr güa 'ftl .. ue tM!>iaat
lannı lzmir mektepler mabuebecili.iine yatırualt makbau Be birlikte ..L P" 
çen komisyonda bulunmalan. 

Bu ite ait ..,tnameleri görmek iateyenler her aGn mektep mldiirJiiibe ml-
racaatlarL 10 15 20 2S 3910 (1175) 

iS'J' AJrBUL BEı.EDtt ESiNDEN : 
Temizlik itleri hayvanab için ahııacak 396000 kilo aman ve 396000 kilo 

kuru ot kapalı zarf uauliyle ebiltmeye konulmuıtur. Mecmuunun tahınin bede
li 59400 lira ve ilk teminatı 4229 liradır. Şartname 149 kurut mukabilinde 
belediye temizl.llc itleri müdürlüğünden alınabilir. ihale 10/8/942 pazartetıl 
günü •aat 1 S te latanbul belediyesi dai mt encümeni oduında yapılacakm. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı llzım ae
len diier veaikalariyle 2490 no.lu kanunun tarifah çevresinde bazırlayacaklan 
teklif mektuplarını ihale günü aaat 14 de kadar daimt encimene Termeled J&-
zımdır. 25 29 3 7 4232 ( 1922) 

il.AN 
. VDayet Daimi Endtmenlnden : 
Tıre - Çatal yolunun 6+400 üncü kilometrosundak.i Hiiaeyinap k~prüsG 

eaki kirgir aksamının tamir ve temel takviyesi iti 5482 lira 8 kunıt kctif bede
li üzerinden 21/7/ 1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 ayılı yasa hükümlerine wöre hazJTlayacaklan 
412 liralık muvakkat teıninatlariyle birlikte 6/ Ağuato./ 1942 peqernbe günl 
aaat 11 de viliyet daimi encümenine baı vurınalan. 25 31 4173 ( 1920) 

NAFIA VEKALETi SU iŞLERi 20 fNCf ŞllBE 
MVDtJaı.VOVNDEll : 
20/ 7/ 1942 günü kapalı ~arfla «:ksiltmesinin yapılacağı ilan edilmif olan kii

çük Menderes Feyezan yatagmm kilometre 37 + 000-37 + 700 arasında ya
pılacak mahmuz ve nhtım dıvarlan inşaatına istekli çıkmadığından müddeti 
on beş gün uzahlmıştır. 

Muhammen bedeli (34707.11) lira ve ilk teminab (2603.03) liradır. Ek
siltmesi 4 / 8/ 1942 alı günü •at ( 10) da Tirede au itleri 20 ci tube müdür
lüiü binuında eksiltme komiayonunca yapılacaktır. 

Şartname ve projeleri her gün mesai saatleri içinde lzmirde Nafia ve Tıre
de au itleri 20 iaci tube müdürülderinde görülebilir. 

isteklilerin muvakkat teminat, lzmir valiliğinden alacaklan ehliyet vesikuı
nı ve mali vaziyetlerini gösterir vesikalarla teklif zarfiannı ekailtme Aatinden 
bir eaat e'YVel komisyona vennif olrnalan prtbr. 4272 (1926) 

NAFIA. VEKALETi SU iSLERi » iNCi $1/BE 
MVDVRLtlVNDEH: 
20/7/ 1942 aünii kapalı zarfla ekailtmeainln yapılacaiı illn edilmit olan kü

çük Menderes yataimın Km. 14 + 300-14 + 600 aruında yapılacak yargınm 
kapatılmaaı İnpabna istekli çıkmadıiuıdaa milddeti on bet gün uzatıhnııtır. 

Muhammen bedeli (48219.42) lira ve ilk teminah (3616.46) liradU'. f.k.. 
aı1tmesi 4/ 8/1942 sah günU saat ( 14) te nrede au itleri 20 inci tube mfldGı-o 
lüiü binıwııda ehiltme komisyonunca yapılacakbr. 

Şartname Ye projeleri her gün meaai aaatlerl içinde lzmirde Nafia ve TıTede 
su itleri 20 iııcl tube müdürlüklerinde göriilehilir. 

Jateklilerin muvakkat teminat. İzmir valiliğinden alacaklan ehliyet veak 
nı ve malt vaziyetlerini gösterir vesikalarla teklif zarflannı eksiltme ~ d 
bJr aut evvel komiayoaa vermif olmalan earttır. 25 27 4270 (İ9l7~ 
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SlJl ASI VAZIYE'J' 
••••••••••••••• 

An~losakson 

hariciye nazır
larının yeni 
bevanatı ___ * __ _ 
~~nyayıyenldentan
zim etmelı için güzel 

prensipler Deriye 
süriilüyor_ 

Radyo gazetesine göre Birlefik Ame
rika hariciye nazın Mister kordel Hul 
ve Büyük Britanya hariciye nazın Mis
ter Eden tarafından ayni günde söyle
nen nutuklar müttefiklerin harp karıısın
daki azim ve iradelerini ve harp aonra
•ı hakkındaki iyi niyetlerini göstermesi 
bakımından dikkati çekmektedir. Her 
ilci nutuk ta düımanlann yenilmesi ve 
yenileceği ve harp sonrası dünyasında 
refah ve saadetin başlaması gerektiği ve 
gerekeceği noktasında toplanmaktadır. 
Mi.ter Hul muharebenin ancak düşma
na taarruzla kazanabileceğini ve mihve
re dünyanın bütün noktalannda taarruz 
edileceğini söylemiıtir. 

Avrupa kıtaaında Almanlann, uzak 
doğuda Japonlann taarruz hareketleri 
devam ederken Amerika hariciye nazın 
milletlerin harp mefhumundan doğan 
mesuliyetleri göze almak §8rtiyle zafere 
ulapbileceklerini söylemiş ve Amerika
mn bu mücadeleden muzaffer çıkacağı
nı ilave etmiftir. 

Devamlı sulhün prb olarak milletler 
arasında fark telakki.inin ortadan kalk
ma11 lizım geldiğini söyliyen Mister Hul 
istikbalde serbestçe gelişebilmeleri ve 
birbiriyle siyasi ve iktisadi münasebete 
girişebilmeleri için tehdit ve tecavüz 
unsulımnın dünya yÜzÜnden kaldınlmış 
olması icap ettiğini belirtmiştir. 

EDENiN NUTKU 
Mister Edenin nutkuna gelince; ln

gilterenin sonuna kadar harbe devam 
az.mini bir kerre daha tebarlamış ve 
umumi harpten 80nra iflenen hataların 
bir daha tekrar edilmiyeceği hakkında 
teminat vermiş, Büyük Britanyanın ye
gane gayesinin Rusya, Amerika, Çin ve 
Cf iğer milletlerin müzaheretiyle yeni bir 
aünya medeniyeti kurmak olduğunu 
.c:iyliyerek sözlerine nihayet vermi§tir. 

Mister Eden nutkunda harp sonrası 
Clünyası üzerinde bilhassa durmuştur. 
Harp sonrasında servet ve sefalet te
:ıatlan ;,lmıyacağına ipret eden İngiliz 
lıariciye nazın cdünyayı tekrar tanzim 
i!tmek İ§inde iki esas prensip vardır> 
demio ve onlan ıöyle tesbit etmİ§tİr: 

• - Malt veya .. ir 11UTette yapılacak 
olan yardım hiç bir suretle yardım gö
ren memleketin istiklilini ihlal neticesi
ni vermemelidir. 

2 - Tecrübesiz memleketlere yapı
lacak yardım ve verilecek. nasihat ıekli 
bu memleketlere kendi inkişaflarını te
min etmek i.m1tanını vermelidir. 

B. Eden harp aonrasında yardım ve 
inki§!lfa muhtaç memleketlere yardım 
itinde bu prensiplerin hak.im olacağını 
temin etmiotir. 
' MJHVERDEKI AKiSLER 

Bu nutuk.lann mihver memlek.etlerin
C:lek.i akislerine gelince; harp sonrası ga
yesi 1919 Versayını daha ağır hüküm
lerle tekrar yaratmak olduğunu iddia 
eden İtalyan radyosu cMüttefilder ikin
ci Versayı yaratamıyacaklardır> diyor. 

Ahnan radyolanna göre Mister Hu
lun •Özleri iftiralarla. yalanlarla dolu
dur, kin ve aczin ifade.inden başka bir 
fCY değildir. Alman radyosu ıunu ilave 
ediyor: 

c - Bu nutuk üzerinde fazlaca dur• 
mak. manasız bir noktayı belirtmek ye• 
rinde olacaktır. Hul harp ancak dü~ma
nı arayıp bularak ona hücumla kazanıla
hiJir diyor. Amerika hariciye nazın 
düşmanı arayıp bulduktan sonra ona 
taarruz etmenin ne güç bir it olduğunu 
Buz denizi, Mercan denizi ve Midvayda 
görmemiş gibi görünüyor.> -----·----
l\1akineve 
\?erilirken 

ROSTOF ŞEHRi ISGAL EDiLDi 
Berlin, 24 (A.A) - D. N. B. ajansı 

Alman başkumandanlığmın bugünkü 
rebliği hakkında şu tamamlayıcı malu
nıntı almıştır : Bugünkü tebliğde bildi
rildiği veçhile RostQf Alman ve Slovak 
kıtalan tarafından işgal edilmiştir. Bu 
şehrin ele geçirilmesini Sovyet cephe
sindeki büyük Alman hamlesinin başlı
ca muvakknt neticelerinden biri olarak 
mutalnn etmek icap eder. Sovyetler aşa
ğı Donun mühim bir geçidi ve birinci 
derecede ehemmiyette bir muvasala 
noktası olan bu şehri iyi bir şekilde ve 
derinliğine hazırlamış ve çok büyük mü
ddaa hntlarilc korumll§lnrdır. Bu Ros
tof miistahkem bölgesinde nisbetcn kısa 
süren çok şiddetli muharebelerden sop.
r:ı Bolşeviklerin mukavemeti kırılmış
tır. Bu hal Alman ve müttefik kuvvetle
rin eksilmiyen seıvaş kudretlerine ve 
askeri tecrübelerine en mükemmel bir 
delilidir. Şunu da kaydetmek lazımdır 
ki Rostofun düşmesi Don nehrinin ağzı
nı teşkil eden bölge Almanların eline 
geçmiş ve bu suretle Almanlann cenup 
kanatlnrı geniş ölçüde yeni harekat im
ikanları için bir başlama noktası kazan
mıştır. Sovyetlere gelince Rostofu kay
betmekle çok mühim bir iktisadi ve si
nai merkezi elden çıkarmışlardır. Hatır
lardadır ki Ruslar geçeı· sene burasını 
geri abnak ve elde bulundurmak için 
bUyük kuvvetler kullanmışlardır. 

-· -

YENi A.SIR· 

EN ESKi B JGUŞMA Yeni bir taarruz 
* *·~---

Milli Çin Isvecin bir ' . 
merkezi hü- adası bom-
cuma uğradı balandı 

---*---
Yeni Ginede Japonlara 
üstiiste haua alıınları 

yapddı-
Tokyo, 24 (A.A) - Harp başladığı.'"'l

dan beri ilk olarak Japon hava kuvvet
leri Çunkingi bombalamıştır. 

JAPONLARA AKINLAR 

Melburn, 24 (AA) - Umumi kar:il'
gahın tebliğine göre Gunaya çıkarılan 
Japon askeri bir donanmanın himaye
sinde ,çıkarılmıştır. 

Melburn, 24 (A.A) - Avustraly:ı 
müttefik kuvvetler karargahının tebli
ği : Yeni Ginede Gunaya karşı üstüste 
yapılan beş hava hücumunda bir çok 
yangınlar çıkarılmıştır. Beş bin tonilS.
toluk bir vapur ateşler içinde batarken 
bırakılmıştır. Gunaya yakın bir yerde 
bir kaç mavuna batırılmıştır. 

--~,--ta--~--

TAHTELBA HIR HARBi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

sız bir mücadele açmıştır. 
Denizaltılarımız bu mücadelede 3 mil

yon 843 bin tonilatoluk 600 düşman ge
misi batırmıştır. Bunlardan 467 sı mün
hac;ıran Amerika sularında batınlmıstır 
Elde ettiğimiz muvaffakıyetleri iftihar 
ve sevinçle karşılar ve sizlere samimt 
tebriklerimi sunarım.• 

* Radyo gazetesine göre geçen umumt 
harpte 1917 senesinin ilk altı ayında Al
man denizaltıları 5.452.000 tonluk müt
tefik gemisi batırmışlardı. Şimdi is~ 
uçakların da yardınu dahil olduğu hal
de 3.843.200 ton batırıldığına göre Al
man denizaltılarının 1917 yılındaki rn:ı
dımanı temin için bugünkü muvaff akı
yetlerini en az yüzde otuz artırmaları 
lftzım gelmektedir. Alman denizaltıları
nın geçen cihan harbinin kendi he.,apla
nna en parlak devresi olan 1917 yılın
dakine nazaran daha az gemi batırm.:ı
larının bir sebebi de üslerinden 3-4 bin 
mil kadar uznklarda faal:yette bulun
malarıdır. 

~---·----~ Kanada harice as-
ker gönderecek 

---*·---
Ottava, 24 (A.A) - Kanada meclisi, 

d.eniz aşın yerlere ordu göndermek hak
kındaki kanunu üçüncü okunmasından 
sonra 41 reye karşı 141 reyle kabul et
miştir. 

---~~--~--M l SIR MUHAREBESi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ele geçirmek için harekete geçmiş olan 
Almanlar, şimdi ellerindeki yerleri kay
betmemek için pek çok çalışıyorlar. 

İKİ TARAFIN KUVVETİ 

Her iki tarafın müsavi kuvvetle harp 
ettikleri sar.ılıyor. İngilizlerin lehinde 
olan bir nokta vardır ki o da iaşe üsle
rinin yo.kınlığıdır. Sekizinci İngiliz or
dusu bu üslerle c;ok mükemmel ve emin 
surette temastadır. Romel ayni avantaj
lardan mahrumdur. 

HAVA HAf<fMİYETİ 
Gelen haberler, İngiliz hava kuvvet

lerinin Ohinlek taarruzunun muvaffakı
yetle neticelenmesinin ilk safhasmla 
kuvvetli bir himaye kurduğunu göster
mektedir. 

İNGİLİZ UÇAKLARININ 
HÜCUMLARI 
Kahire, 24 (A.A) - Royterin Kahire 

muhabiri bildiriyor: İng!liz bomba tay
yareleri tarafından yapılan hücumların 
arkası kesilmemiştir. DUn akşam orta 
büyüklükte bomba uçaklan· ve donan
ma tayyareleri düşman mevzilerini ata 
sıra bomba yağmuruna tutmuştur. Dört 
hafta içinde müttefik hava kuvvetle!i 
tarafından 200 düşman taşıtı tahrip edil
miş veya hasara uğratılmıştır. Son gün-
lerde Alman hava meydanlarına yapılan 
akınlarda yüzden fazla bomba ve av 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Bcrlin, 24 (A.A) - Tebliğ : Mısırda 

Elnlemeynde muharebeler devam edi
yor. Alman ve İtnlyan hava kuvvetle:-i 
cephe gerilerini bombalamıştır. 18 düş
mnn tayyaresi tahrip edilmiştir. 

İTALYAN TEBLİÔİ 
Roma, 24 (A.A) - Tebliğ: Elalemeyn 

çevresinde şiddetli hnrpler devam et
mekte ve düşmana yeni kaYJplar verdi
rilmektedir. Alınan es!r 1000 den faz1a
ya yükselmiştir. 

İtalynn kıtalan Mısırın hah toprakla
rında Siva vahasını 20 temmuzda işgal 
etmiştir. 

Alman uçakları 6 dUşman tayyaresi 
düsürmüştür. 

İz'aç hücumları yapan düşman kuv
vetleri Bingazide iki uçak kaybe~ir. 
B!.zim kayıbımız bir uçaktır. 

Maltaya devamlı hücumlar yapılmış
tır. Alman tayyareleri 4, İtalyan tayya
releri de iki düşman tayyaresi di.i§ür
rnUıtilr. 

---*---
8 U İŞi YAPAN 2 UÇ~GIN MiL· 
LIYETI ŞlMDll\K MEÇHUL 

-*-Stokholm, 24 (A.A) - Milliyeti meç-
hul iki tayyare saat 24 ile yarım arasın
da İsveçin Avland adasını bombalamış
tır. Bu ada İsvecin doğusundadır. 

Uçaklar Bokholma karşı iki infilak 
ve üç yangın bombası atmışlar ve şimal 
istikametinde uzaklaşmışlardır. İnsanca 
kayıp yoktur. Fakat infi.W<lar çok şid
detli olmuştur. 

---o---
ALMAN • RUS HARBi 

---*---
Cenupta Sov-
yetlerin muka
vemeti artıyor 

-*-Novo Şarkol ile Rostol 
arasında kuvvetli bir 

Rus müdafaa hattı var 
Londra, 24 (A.A) - Royterin Mosko

va muhabiri bildiriyor: 
Cenup kesiminde cereyan eden muha

rebelerde Ruslann mukavemeti artm.ı.ş
tır. Rus kuvvetleri intizamla geriye çe
kilerek Rosto{ ve a'.:ab Donda daha mü
sait müdafaa yerlerine varmışlardır. 
· Novo Şarkof ile Rostof arasında ya
nlması çok güç olan bir müdafaa hatb 
vardır. 

Alman iaşe kollan, her türlü tank, 
knmyon ve iaşe vasıtalan şimdi açık ye 
büyük bir sahayı geçmek zorundadır .. 
Almanların geri ve nakliye işleri ne ka
dar iyi olsn, bu kadar çok malzeme ve 
nakil vasıtalarını bu sahadan geçirmek 
olagan üstü bir iş olacaktır. -- ----SON AS <ERf VAZIYET 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

ri üzerindeki büyük ve ehemmiyc?tJi 
Rostof şehri Alınan kıtalan tarafından 
işgal edilmiştir. Fakat şehirde httıa. so
kak muharebeleri devam ediyor. İkinci 
defa Almanların işgaline maruz kafan 
Rostof 500 bin nüfuslu gayet büyük bir 
şehirdir. Kafkasyadan gelen petrol bo
rular Rostof içinden geçerek daha yu
karıda Doneç havzasına kadar uzanır .. 
Şehirde harp malzemesi ve mühimmat 
imal eden büyük fabrikalardan başka 
ziraat makineleri yapan fabrikalar da 
vardır. Ayni zamanda Kafkasyadan 
Moı::kovaya doğru uzanan demiryollan
nın geçtiği yer olmak itibariyle de Ros
tof aynca bir ehemmiyet arzeder. Al
ır.anlar geçen sene de bu şehri işgal et
mişler ve kış harbinin başlangıcına ka
dar burada kalm~lardı. Nihayet mare
şal Timoçenkonun yaptığı büyük taar
ruzla şehir tekrar Sovyetlere terkedil
mişti. Alman ordularının kış harbi es
nasında ilk çekilmeleri de buradan baş
lar .. 

Don nehrinin Stalingrad önünde bir 
kavis teşkil ettiği geniş saha üzerinde ve 
Stalingrad istikametinde ilerliyen Al
man kıtaları ilk defa olarak büyük bir 
mukavemete rastlamışlar, hatta Rusla
rın karşı taarruzlarına maruz kalmış
lardır. Sovyetler büyük Volga nehrı 
füerinden petrol ve diğer mal7eme nak
liyatını uz.aktan emniyet altında tutmak 
için Don nehrinin batısında bir köprü 
başı bulundurmak mecburiyetinde idi
ler. Bu sebeple Volganın tehlikeye ma
ruz olduğu en yakın yerine mühimce 
takviye kuvvetleri göndermek suretiy!c 
bugünkü mukavemeti kurmağa muvaf
fak olmuşlardır. Fakat bu mukaveme
tin ilA nihaye devam edeceğini kabul et
mek çok güçtür. Çünkü büyük Alman 
taarruzunun ulaşmak istediği en mühim 
hedeflerden birisini Volga nehri teşkil 
~tmektedir. Bundan dolayı Almanların 
bütün hıziyle bu istikamete yüklenmele
rini beklemek lazımdır. Bu bölgede Sov
yet mukavemetiyle karşılaşan kuvvetler 
yalnız en ileride hareket eden tank ve 
motörlü birlikJerdir. Asıl piyade tümen
lc:ri daha geride oldufuı icin muharebeye 
iştirak edememişlerdir. Bir haf ta, on 
gün sonra bunların da muharebe saha
sına ulaşarak Sovyet köprü bazı mevLi· 
lerine büyük bir taarruzda bulunmala
rı kuvvetıe muhtemeldir. 

Voronej bölgesinde tamamen müdafa:ı 
halinde bulunan Alman kuvvetleri şim
dil!k Sovyetlerce vaki taarruzlara karşı 
koymakla iktifa ediyorlar. Yem Sovyet 
haberlerinde ba7.ı Rus kıtalarınm Voro
r.ej bölgesinde Don nehrinin batı sahil
lerine geçerek ba7.t köprühaşı mevzileri 
kurmağa muvaffak oldukları bildiril
mekte ise de mihver kaynaklan heniiL. 
böyle bir hareketten bahsetmemişlerdir. 
Mısır cephesine gelince Londra tebli

ği bu cephede general Ohinlek tarafın
dan büyük ölçüde harekata girişildiğini 
ve ilk neticelerin oldukça iyi olduğunu, 
bütün bölgede ilerlemeler kaydedildiği
ni, fakat Almanlann gösterdiği muka
vemetin çok şiddetli olduğunu bildiri
yor. 
Mıs~m~danmuharebesiadıverilen 

, 

HAVA HOCUMLARI 
~----~ ... ~------

Son lngiliz -
Alman akın Milli Şef lstanbul istika· 
ları hafif metinde. yola çıktılar 

___ * __ _ 
Almanlar llıl, inglJlz· 

ler yedi tayyare 
düşürdüler-

Lond.ra, 24 (A.A) - Resmen bildiril
diğine göre İngiliz tayyarelerinin Duiz
burga sah akşamı yaptıkları hücumun 
Rura yapılan hücumların en şiddetlisi 
olduğu teeyyüt etmiştir. 

Bir çok noktalarda büyük yangınlar 
çıkarılmıştır. Alınan resimler, infilk
lardan çıkan ışık ve dwnanlan açık su
rette göstermiştir. 

2000 kiloluk bombalan da büyük te-
sirleri resimlerde göze çarpmaktadır. 
YENİ HÜCUMLAR 
Londra, 24 (AA) - Hava tebliği: 
İngiliz bomba uçakları dün gece Rur 

ve Ren havzalarına hücum etmişlerdir .. 
Buralardaki hedefler şiddetle bombalan
mıştır. Bundan başka Hollandadaki ha
va meydanlarına ve diğer bir devriye 
teşkili de işgal altındaki demiryollarına 
hücum etmiştir. İki dü.şman uçağı tah
rip edilmiştir. 

Berlin, 24 (AA) -Alman radyosuna 
göre münferit İngiliz uçaklan endüstri 
bölgelerine bir kaç bomba atmıştır. Ha
sar ehernmiyetsizdir. İki dti.şman uçağı 
düşürülmüştür. 

Berlin, 24 (A.A) - Tebliğ : Alman
yanın batısında düşman hava kuvvetle
ri Duizburga hücum etmiş ve bombalar 
atmıştır. Halk arasında kayıplar vardır. 
Binalarda da hasar olmuştur. 

Ankara, 24 (A.A) - Milll Şef, reisi
cümhur İsmet İnönü memleket dahilin
deki seyahatlerine İstanbul istikametin
de devam etmek üzere bu akşam (Dün 
akşam) saat 22 de Ankaradan hareket 
buyurm~lardır. 

Reisicümhurumuz Ankara Garında B. 
Millet Meclisi reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil ve hariciye vekil vekili Şükrü 

Saraçoğlu, genel kurmay başkanı mm. 
şal Fevzi Çakmak ve şehrimizde bulu
nan vekiller, CWnhuriyet Halk parüd 
genel sekreteri ve umumt idare heyeti 
Azaları, mebuslar, generaller, Ankara 
valisi ve garniron mmutc!nı, Ankara em. 
niyet müdürü ~ merkez komutam "ff 
diğer askeri ve müDd ezün tarafmdaıa 
uğurlanniışlardır. 

ÇİRKİN BİR HADİSE 

Usküdar Yerli Mallar 
pazarında suiistimal 

Kadınlı • Erlıelıll bir ıellelıe meydana çılıarddı 
latan.bul, 2'4 (Yeni .A.U') - Oık.üdar tefle tevzi memuru da alakadardır. 19" 

yerli mallar pazarında bir auiiatimal ya- lerinde iki kadının da bulunduiu yedi 
pıldığı ,anlqılıwf ve bunu yapan bir fe- kifinin evlerinde aJ'a§brmalar yapılmlf, 
b le. d ık nlmı yed' ltiti top toP kumqlarla uydurma ieimleTe 

e e mey ana ~ a ş~r. . 1 • • yazilı yüzlerce kupon bulunmuıtur. Saç-
yakalanarak adlıyeye teslim edilmiıtir. luların kumaılan Nikolaidis adında bir 
Halka tevzi edilmekte olan qya kupon- toptancıya büyük karlarla devretmeie 
lan üzerinde yapılan yolsuzlukta bir bqlarnıt oldukla.n da teebit edilmiıtir. 

Istanbul vali muavinliği 
Gece yarısından bir kaç saat sonra İs Doğu Prusy·· aya tesırs· 12• bır' uçak akını tanbul, 24 (Yeni Asır) -Beşiktaş kaymakamı Ali Riza İstanbul vali mua-

yapılmıştır. 
ALMAN HÜCUMU 
Orta ve doğu İngilterede hedeflere 

hava kuvvetlerimiz bombalar atmıştır. 

vinliğine tayın' edildi .. 

Ziraat Enstitüsünün yeni mezunları 

Berl!n, 24 (A.A) - Alman uçaklaıı 
İngiltere üzerine bombalar atmışlar ve Ankara, 24 (Hususi) - Bu sene zira- (fakültelerinden 134 talebe diploma al-
hasan mucip olmuşlardır. at enstitüsü orman, ziraat ve veterinE:r mağa hak kazanmışbr. 

Londra, 24 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri dün gece Almanya üzerinde faa
Jiyette bulunmuştur. 

Londra, 24 (A.A) - Alman uçakla
rının İngiltere üzerinde Midlanda taar
ruzları sırasında yedi Alman tayyar~si 
düşürülmüştür. 

---·--·----~ Hariçteki ln!!ilizler 
de asker 
-*-Londra, 24 (A.A) - Yabancı memle-

ketlerde oturan İngilizlerin de askere 
alınması hakkındaki kanun dün akşam 
neşrolunm~tur. Bu kanun Hintlileri ve 
Rodezyalıları askerlikten muaf tutmuş
tur. 

' 
'th'OA4 -~----

B. HULLUN BEYANATI 
(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

çekilerek müdafaa halinde kalmakla ve 
yalnız düşman taarruzlarını pilskürt
mekle harp kazanılamaz. Onun merkezi 
tahrip edilirse, denizaltılann taarruzla
rı ve kendileri mahvedilebilir. 

Mihvere dünyanın her tarafında taar
ruz edeceğiz. Onun bazı geçici muvaffa· 
Jayetleri, hatta mağlubiyetlerimiz bizi 
~anrnamah, gayretimizi eksiltmemelidir. 
Bilakis bizi daha kuvvetli darbeler in
dirmeğe sevketmelidir.• 

Kordel Hull düşmanın bütiln dünya 
sulh vve hürriyetine hücuma hazırlanmış 
oldugundan bahsederek şunları söyle
miştir : 

. •.-: H~rp daha 931 de Japonyanın Çi
nı ıstılAsıyle başlaımştır. Mihver devlet
leri ondan sonra sonu gelmez futuhat 
sevdasına dü.şmüştür .. • 

8. EDEN DiYOR Ki : 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

• - Bugün mücadelenin en kızgın 
devresine gclmiş bulunuyoruz. Rusyada 
Mısmn çöllerinde Rusya ve İngiliz im
paratorluğu düşmanla göğüs göğüse çar. 
pışıyor. Bunlann neticesi harbin üzerin
de geniş ölçüde müessir olacaktır. Rus
lar ibttın bir azimle muharebe edlycw. 

Mücadele uzun olacaktır. Müttefiklerle 
beraber kuvvetlerim.iz dö~ktir, ve 
muzaffer oluncaya kadar harbe devam 
edeceğiz.. Hiç bir şey, hatti kaybedilmiş 
muharebeler bile amıimizi kıramaz. 

BÜTÜN KÖPRÜLER YIKILDI 
Nazilerin gösterdilderi barbarlık ve 

vah.şet münferit birer hldise değildir. 
Naziler, imhaya çalıştıkları milletlerin 
ne d~düklerini biliyorlar; Gobels bi
le bir nutkunda Almanyanın kendisini 
diğer milletlere bağlıyan bütiln köprü
leri yıkbğını söylemiştir. Bunlar, birleş
miş milletleri birbirine o kadar daha 
bağlıyan şeylerdir. Aramızda rabıtalar 
çok sağlamdır. Yalnız birimJz.e karşı iş
lenmiş bir cinayet, hepimize karşı işlen
miş demektir. 

SERB'EST VE KORKUSUZ 
YAŞAMAK 
Her millet serbest ve korkusuz yaşı

yabilmelidir. Aksi takdirde bu milcade
le içinde mahvoluruz .. Artık bütün dün
ya uyanmıştır. 

Milletler artık ırk, renk farkı gözet
meksizin beraber yürüyorlar. 

SULHU KAZANMAK 
Daha iyi bir dünyayı, ancak iyi gıda 

almış ve sıhhatli insanlar kurabilir, sul
hu kazanmak harbi kazanmaktan gUç 
olacaktır. 
Mütearrizlerin silAhlandırıhnaınası tam 

olmalıdır. Sulhla beraber, en evvelki va
zife açları doyurmak olacaktır.. Yeni 
bir dostluk kurulmalıdır ve bu yeni ar
kadaşlık, Amerika ve İngilterenin insan
lığa hizmet ve dünya refahı için çalıştı
ğı zaman kuvvetli olabilir. Bir felAk~t 

ALMANLARA CORE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

geliyor. Bugün cephenin bu kısmından 
daha sarih malfunat verilmesi umul
maktadır. 

ALMAN HEDEFİ MEÇHUL 
Berlin, 24 (A.A) - Bir Alman ıe

nerali tarafından Algemanya Çaytung 
gazetesinde nqredilen bir makalede de
niliyor ki: 

Şimdiki muharebeler her türlü iııJrl. 
şaflara müsaittir. Voronejdelti muhare
belerin birden bire Moskovanm mUna· 
kalesini kesecek duruma dönmesi mtım
kilndiir. Bununla beraber cenuptaki Al
man ordularuım da müdafaaya geçme
leri pek mümkündiir. Ancak Ruslar du
rumdaki bu imkAnı tayin edemezler. Bu
radaki durumu Alman Führeri tayin 
edecektir. 

Bugün katı olarak söylenebilir ki Al
manya, Bolşevikliği Avrupanm dışında 
tutma~a muvaffak olmuştur. 

ALMAN HA VA HÜCUMLARI 
Berlin, 24 (A.A) - Alman bava bir

liklerinin hücumu bilhassa cephe geri
sindeki diişman topluluklarma tevcih 
,edilmiştir. Evler, çiftlikler birer muha
rebe meydanına dönm~. Rus topçu ba
taryaları ve münferit topçu mevzileri 
hava kuvvetlerimiz tarafından ya tah
rip edilmiş, yahut susturulmuştur. 

Asker, benzin ve mühimmat taşıyan 
kamyonlar tahrip edilmiş ve Moskova
dan cenup batıya giden demiryolu bir 
çok yerlerde kesilmistir. 

ALMAN TEBLlCJ 
Berlin, 24 (AA) - Tebliğ: Donda 

büyük seyyar kuvvetler Ruslara yeni 
kayıplar verdinnit ve 69 tank tahrip 
eclilmiıtlr Voronejde büyük dü~man ta
arruzlan akim bırakılmış ve düşmana 
ağır kayıplar verdirilmiıtir. 

Volkbof ve Leningradda düşamnın 
yeni hücumlan da akim bırakılmıştır. 

olan bu harpten sulh için daim! bir fay
da çıkmasını istiyoruz .. • 

bu savaş başlıyalı iki gUn olmuştur. Bu 
nman zarfında müttefik ordulann çok 
önemli bir ilerleyiş kaydetmemiş olma
la~ ~izi pek hayrete düşUrmemiştir. 
BUyuk fedakArlıklan göze alarak cesa
retiyle dil.şmanlannın bile takdirini ka-
zanan mareşal Romelin Mısırın bu ka-ı--------__;..----------------------
dar yakınlarına sokulmağa muva!fak ol-
duktnn sonra kazandığı araziyi kolay 
kolay terkederek geriye çekilmeğe razı 
olacağını zannetmek bir hayal olur. İn
?i~izle~ ~azanacakları her karış toprak 
ıçın buyuk f cdakarlıklan ve hattA zayi
atı göze almalıdırlar. 

General Ohinlekin Mareşal Rom~l 
kuvvetlerine karşı taarruza geçmek için 
oldukça mühim bir üstünlük temln etti
ğini tahmin ediyoruz, bu üstünlüğü de
vam etmesi İngilizler için imkansız de
ğildir. Çiinkü aşağı yukarı bütUn kuv
vetleri serbest vazivette bulunuyor. Af
rika cephesi Amerikalılann hava kuv· 
veti ve malzeme bakımından daima yar
dım ettikleri bir bölgedir. Halbuki mih
ver kuvvetleri şark cephesinde kendile
rine mundil blr kuvvetle kati neticeli 
snvnşa girişmislerdir. Ve bunların he
men hepsi taa~uz sahasında bulunmak
tadır. Afrika harbi için mihverin ayıra
cağı takviyeler daima şark cephesinln 
aleyhinde olacaktır. Bu avantajlar do
layısiyle İngilizlerin üstünlüğünün de
vam edeceğini tahmin etmek yanlış bir 
hareket olmaz. Maamafih kısa bir za
manda bUyük bir İngiliz muvaffakıyeti 
beklenemez.. Muvaffakıyet bir zaman 
meselesidir ve bunun ancak Romel kuv
vetlerinin devamh yıpranmasiy)e elde 
edilebilece&ini tahmin ediyoruz. 

BUGUN 
'Üç şaheser filim birden .. 

-1 

ŞEH~-ET KURBA 1 
YARATANLAR: Ertuğrul Muhsin - Cahide - Ferdi Tayfur - Necla 

-2-

Lorel Hardi Çifte Avcılar 
Türkçe Sözlü Koınedi Şaheseri 

-3-

KAHRAf~1AN SUBAY 
Ga.rry COOPER - Andrea LEEDS 

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

14.15 - 19.45 15.45 • 21.15 17 .45 
Cumarieli ve Pazar lZ.15 TE B A Ş L A B. •• 

DİKKAT : 11.ıt.mn her alniincle dk seanslar aem BALK matüıeeidir 
SALON ZO K UBUŞTUB.. 


