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MISIR HARBi 

Umumi kül- C h* I d .. .h . ep e er e 
tur ı tıyacı . b" b. .. 

-* nıs ı ır su-
Evveıa amumi Jıültür iti· 
zımdır. Umumi Jıültürü kiin var 

elısilı ihtisas faydalı 
olamaz •• 

, ki 
Umwni kültiir ihtiyacı meaelesı es -

dir. Zaman zaman üzerinde konuşu
lur. Fakat bu konutmalar çok defa 
müce1Tet bir dünya üzerinde olur. ln
ııanlar, sebepler, muhitler kaybolur. Ce
miyetlerin eeviyeleri ortadan kalkar, 
aadece mücerret bir in.aanm nasıl olınuı 
1izım seJdiği arqbnlır. 

Bu kadar tecride biç hir sosyal hadi
oenin tahammülü yoktur. Hayat bile ni
hayet hiicreye kadar tahlil edilebilir •• 
Ondan sonruı size belki bir tal<ım fara· 
~eleri yanyana ııetirmek imkinını ve
rir; Fakat ortadan canlı, taze heyet bir
denbire kaybolur. 

Zamanımız inaanınm vaafı nedir? 
Sulaine eğer mücerret bir tekilde cevap 
vermek li.zımsa kolaydır. 

thtiau sahibi olmak 1 
Zamanımızın en büyük tılsımı budur. 

Esirler arasında 17 ya
şında zaif Almanlar, qa· 
nimetler arasında Rus 
marlıalı toplar qöriildü .. 

Kahire, 27 (A.A) - İngiliz orta şark 
tebliği : Dün d<>vriye faaliyetleri istis
na edilecek olursa kara hareketleri ba
kımmdan kayde değer hlç bir şey olma
mıştır. 

Kum fırtınalan ve bulutlar muharebe 
bölgesinde hava hareketlerine mani ol
muştur. 

lskenderiyeye yaklaşan Yilnkers 88 
tipinde bir düşman tayyaresi avcıları
mız tarafından denize düşürillmüştür. 

Uzun mesafeli av uçaklarunız Sidiba
rani açıklarında mavunalara yeniden 
hücıım etmiştir. Dün gece bomba uçak

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

GANDI JAPON DÜŞ~ANI 
---·*---

---~-- - ~ 

Ticaret Vekili lzmirde tetkiklerine devam ediyor 

Bugün kaymakamlar toplanacaklar 
ve mahsul işleri konuşulacak 

* Gayri meşru kazan~ 
hırslarına meydan 

verilmiyecektir 
-*

Fae>JıaJfade lıazanç ve,.. 
gisi, incir, üzüm, pa!ıe· 
mut, ithalat ve ihracat 

işleri dün temas edilen 
mevzuları teşlıll etti 
Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili 

Dr. Behçet Uz dün İzmir ticaret hayatı-
nı ve tacirlerini ehemmiyetle alakadar 
eden mevzular üzerinde müzakere ve 
tetkikler yapmış, tarım satı.ş kooperat:f
leri birliği binasında kooperatifler çalış
malarının verdiği neticelerini gözden 
geçirmiı, belediyede eski arkadaşlariyle 
görili;müş ve Bucada hazırlanan Kızılay 
gençlik teşkilatına ait kampı açmıştır. 
MUHTELİF ZİYARETLER 
Vekil, öğleden evvel Köprü mevkün

(Sonu Sahife 2, Sil tun 1 de) 

Rwıyada bir yol üzerinde 
Alman tanklıın 

Alman kayıpları 
---·*---

SOVYETLERE GORE 
---*·---

• 
oroneıde 

muharebe
ler korkunc .. 

---·*---
"Rostof" da Ruslar 

geriye çekildi 
-*-Alman 'lıayıpları müthff 

ve gıttilıçe artıyoP, Bri• 
___ R_u•_as_k_l!T_ı_en_·_d_u._·şu_"_ru_"l_en_b_ir_A_ı_ma_n_ta_w_a_r•_ .. _·n_i_t_•t_ki_"k_ed_i_y_or_Uı_r ___ anslıta Alman ilerleme-

IK iKCI CEPHE iSi 
---*----

Tek zafer 
yolu yeııi 

cephe deği ! 

lr~GILIZLERE GORE 
---*·---

Sovyetler 
en tehlikeli 
durumda 

-*=-~-:----~~~ ~-- -·-~-Lo-n-dr~n-, -27- (A- .A- -) - Dün 60 bin kişi Moskova. 27 (A.A) - Royteriıı hu-
büyük bir toplantı yapmıştır, İkinci cep- sust muhabiri bildiriyor : 
henin hemen kurulması için yapılan bu Almanlar bilyül< muhan;belerden 
mit'ngte bir çok hatipler söz almıştır. sonra tanklarını c Don • dan geçirrniş-

Mister Hayding, ikinci cephenin ku- !erdir. Fakat düzinelerle tank karşı ta
rulması İngiltereyi tehlikeye düşürebi- rafa geçer geçmez nehre dökülmüşler
leceğini söylem'ş ve halkın böyle bir ha- dir. Bununla beraber, vaziyet dünkün
le karşı dövüşüp dövüsmiyeceklerini den daha endişe vericidir. 

( Sahife 4, Sütun 1 de ) l"~ı·ıı l"ahile 2, S~tun 5 te) 
-------· 

YENi HAVA HÜCUMLAR! 
---*·---

si durduruldu.. 
Moskova, 27 (A.A) - Moskova rad· 

yosunun verdiği habere göre Voronejin 
cenup dolaylarında korkunç muharebe
ler devam ediyor. Almanlar müthiş ka· 
yıplara uğramakta ve bu kayıplar git
ı;kçe artmaktadır. 

SOVYET TEBLİÔİ 
Moskova, 27 (AA) - Bugün öğle 

üzeri neşrolunan Sovyet tebl:ği: 
26 temmuz günü kıtalanmız Voronej, 

Lubliyanskaya, Novo Çerkof ve Rostof
ta düşmanla muharebeye devam ,.tıniş
lerdir. 

Diğer cephelerde değişiklik olmamıt
tır. 

Moskova, 27 (A.A) - Sovyet tebliği· 
ne ektir: 

V oronej cephesinin bir tek kesiminde 
dün 24 saat içinde bin Alman öldürill
müştilr. 

Bir Rus tank kıtası Voronej bölgesin
de Almanlara ağır kayıplar verdirm.it 

(Sonu Sahife 4. Sütun 3 te) 
Fetihlere, kefiflere yol açan dünyanın 
barikuladelilderini ııündelik meseleler 
haline koyan o dur. Bunda ıüpbemiz 
yok, fakat insan bu tılsıma nasıl yakla
tır? 

itte izahların, anlayıflann karfılıklı 
ÇBl'plftığı, hakikatlerin lıatti, aydınlık
ların karanlık haline ııirdiii saha budur. 

Japonlara 15 Temmuz lngiliz akın-
Baait hir manbk madem ki medeniye

tin manivelisı ihtisasbr. O- halde inaan
lan daha küçük ya§ta ihtisasa alıt~ 
hükmünü kolayca verebilir ve kendini 
haklı ııöatermek için bir hayli de misal
ler bulabilir. e>eli der ki: 

C•mha.z ip üstünde oynayan adam
dır. Bu adam ne kadar erken tecrübeye 
ba,laraa itini o kadar kolay bafan:"· !~
lanın idraki kartlqtıktan sonra elı hır 
İfe yatmaz. 

Doiru biuini veren bli buıt ~~ 
insanları hakikate götürmez. Çünkü, 
lu.rıısmdaki karıtık hadiseleri kafası t~n
bel olduğu için sathi bir hale koyan ın
san için belki deruni bir ferahlık imka
nı vardır. Bütün meseleler ke~disi için 
halledilmittir. Bütün meselelerıoi hallet
mit olan imanın da içinde bir fe<aiılık 
bir buzW- bir sükiln vardır. . 

yenileceksi- dan beri ''2,, ları çok ge-
• 

nız 
. "" 

nış ve agır diyor milyon! 
-*-

Hintliler lngilizlerin 
miqlıülatitından istifa· 
de etmiyecelı ve Japon· 
lara ııarşı ııoyacalılar ... 

Born:bay, 27 (A.A) - Gandi c Bütün 
Japonlara > başlıklı yazısında diyor k~ : 

c Yüksek mevkiinizden emperyalist 
ihtirasların derinliğine düştünüz. Siz bu 
halde belki de Asyanın parçalanmasına 

( Sahife 4, Siltun 1 de ) 

-*- ~•~ 
Böyle diyen Ruslar fıa• Berlin, Hamburgda ha· 
yıpların 3SO bini ölü ol· sa,. ve hayıp olduğunu 
duğunu ilave ediyorlar.. bil~iriyor. lngiltereye 

Moskova, 27 .<AA! - 15 temmuzdan hücumlar yapıldı.. 
bert Almanlar iki milyon asker kaybet- Londra, 27 (A.A) _ Hava tebliği: 
m1"lcrdir. Dün bo b dırnan servisine 

B 350 b .. "]"d" Artık alı gece m ar 
unun ıru 0 u ur. yar • mensup büyük bir hava teşkili Alman-

ları t";!ıya~ tren bulunamamaktadır · yanın en mühim bir liman ve denizaltı 
Her. guıı yuzlercc yaralı Alr':'an bakı7; inşaat merkezi olan Hamburg limanına 
sızlıgmdan harp sahalarında olmekted · hücum etmiştir. Hava elverişli idi ve 

---------------------------- taarruz muvaffakıyetli olmuştur. 
Almıın askerleri Rus lcöıılil !erinin ÜZl!Tlerini anyorlar 

Fakat ihtisas sahibi olan insan baait 
bir biıdi>e değildir. O ııöründ~den 
çok daha mujilak bir varlıktır: ~orunen 
teoirler yanında ııörünmeyen imiller de 
onun üzerinde. müessirdir. cin.san• ve 
cthtisas• tarihin tekimü! seyri içinde en 
ataiı bir kaç milyon senelik tekamülün 
birer merhalesini ifade ederler. . 

SON ASKERi v AZİY ET halı:11::::;;,a meydanlarına da bom-

Sahil servisine bağlı bir uçak teşkili
miz Fritz adası civarında bir düıman ka· 
filesine taarruz etmiş ve kayıpsız olarak 
dilsmana kayıplar verdirmiştir. 

lngiliz üniversiteleri sergisi açıldı 

Nasıl en modern makinelerde manı
velinın ilk ıeklinden buııünkü tekJine 
lu.dar ııeçen tekamülün izleri __ ciddi!eae, 
ve nasıl basit hir hadise değilse, uısan 
ve ibtisa.a ta milyonlarca senelerin üstÜl
te yıjdığı bir aürü Bmi11erin tesiri albn
dadır. 

«insan> eğer, .:ıntı&a$» mertebeıin-; 
llelmİf bir •medeniye!> in çerçevesı 
içinde değı1se ihtisas sözü ona bir ıey 
İfade etmiyecektir. Büyülı: ihtisaslar b_ü
Jiik medeniyet seviyeleri içinde . !~~
mektedirler. Çünkü ihtisas dedigmm 
feY, medeniyetin ta kendisidir. Med~
niyet hiç bir zaman bir satıhtan vey~. ~.ır 
lu.ç çizgiden ibaret olmamııbr. Bulun 
bir cemiyetin uzviyetini tamamen sa~
llUfbr. Bu balrundan iht:isu bir medenı
)'etin usaresidir denebilir. 

Bir medeniyetin usaresini çıkarmak 
için inanları pek küçük yqta ihtisas da
....,.ma sevketmek hatalı olur. 

Hele, bir medeniyete yeni intibah et
-kte olan cemiyetlerde. 

But cemiyetler vardır ki orada mede
tlİyet seviyesi mektep ve kitabı asarak 
hayatın, aile tartlannın, sokak mnüase
hetıerinin, kahvenin havasını bile dol-

(Sona Sahife 2, Siltun 6 da) 

Harekat artık Kafkasla
ra intikal edecek gibi 
Kaffıas dğlarında Almanların uğrıyacafıları 
müşfıüfcitı nasd yene cefıleri düıünülüyor .. 

Mısırda son durum. .. 
Radyo gazetesine göre cumartesi ak

şamından beri doğu cephesinin yalnız 
cenup kes:rninde bir değişiklik olmuştur. 
Rostofu zapteden Alman birlikleri aşağı 
Don nehrini geçerek ikinci bir köprüba
şı daha tesis etmişlerdir. Bu suretle Al
manlar bundan sonraki hareketler için 
iki mühim çıkış rnevkiine malik olmuş
lardır. Sovyet kuvvetleri iki, üç gün 
içinde bu köprü başlarmı geriye almağ:ı 
muvaffak olamadıklan takdirde çekilen 
kuvvetlerinin aşağı Donda tutunmalan 
imkfuıı kalmıyacaktır. 

Bununla beraber, A!manlarm bu ge
çitlerden başka Stalingrad istikametinde 
veya daha cenuptan Don nehrini geçe: 
rek Hazer sahillerine ks.dar Don nehrı 

(Sonu Sahile z. Slliııa ' u). 

29 urağımız üslerine dönmemiştir. 
1800 KİLOLUK BOMBALAR ATILDI 

Londra, 27 (A.A) - Resmen bildirii
d.iğine göre Dü'zburga yapılan hava hil
cumunda her biri 1800 kiloluk 50 den 
fazla bomba atılı:nışt:ır. Bu hUcum son 8 
güde vapılan üçüncil hücıımdur. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 27 (A.A) - İngiliz hava 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

Sergide lngiliz kültür 
tarihini ve mevcudiye
tini görmek mümkün 

İngiliz üniversiteleri ve diğer maarif . ~İiCiiC;;!D;;;~;;;ÖİİİİDİİİİİiiOİ;;;i;;;;;;;;;;' kunımlan resim sergisi dün akşam sas.t t 1 ı=::: O E 1 1 O 2 ~ ı : : 
18.30 da İzmir Halkevinde açılmıştır. ~ 

Merasimde Halkevi reisi Dr. Mithat ON D KiKA 
Orel, Halkevi erk8.nı, İngiliz konsolosu 
bay Hol ve refikası, İngiliz kültür he- • • • • • • • • • • • 

yeti reisi Lake ve kültür heyeti Azasın- M••tt f'kl k.a.ndı.le• 
dan Sivingatone, maarif rnildilrü, gaze- ll e 1 er .._ 
::.:;l':rd:.. daha bazı zevat hazır bulun- rine başkumandan 

=i:!:ı'!'yı~.;-ev- tayin ediyorlar 
vel aşağıdaki nutku irat eylemiştir: 

• - Muhterem yurttaşlarım, sayın Cenevre, 27 (A.A) - Nevyoıtis.ıı 
davetlilerimiz, gelen bir mbere göre eski Amerika p. 

Bilirsiniz ki Halkevlerlmiz milletimi- n~ lrunnay bafıranı general :Marşal 
zl IAyık olduğu muasır medeniyet ııevi- mu~tefik. ı.uv,,etler b&fkumandasıLiı
yesine yllbeltmelı: libi bllyWt b1r dl- tayın edilaceltth. 

ftds., !:ok eh~ vazifeler almış ~'Y'~~"'i-..:2'.J~~~~~ · (S-Sııl&ı,111t.ı•> c. 



SARJFE2 

Ticaret Vekili 
lerine 

( Baştarab 1 inci Sahilede) 

sormuş, halk yüksek sesle müteadd:t 
defalar •Evet! Evet!• diye bağırmıştır. 
deki evinden çıkarak vilayete gitmi~, 
vali B. Sabri Öneyi ziyaret etmiş, vila
yetin muhtelif işleri üzerinde görü.şert!k 
malU.mat almıştır. Sonra korkomulanlı
ğı ve parti merkezini ziyaret eden Tica
ret vekili, saat on birde Kordonda ihra
cat ve ithalatçı birlikleri binasına git
miştir. 
TİCARET İŞLERİ VE FEVKALA.DE 
KAZANÇ VERGİSİ 
Vekil, birlikler umum! katibi B. Atıf 

inanla lzmirin ticaret işleri üzerinde gö
rüşmüş ve sonra lstanhul ticaret odası 
reisi B. Mithat Neml!yi ve İzmir ihracat 
tacirlerinden üç zattan mürekkep heyeti 
kabul ederek Ticaret hayatımızın hali
ni ve istikbalini alakalandıran, takviye
ye ve hükümetin istihdaf ettiği gayele
rin tahakkukunu teshile matuf olarak 
fevkalade kazanç vergisi kanunu etra
fında serdettikleri mülah<u:aları dinle
mistir. Bu nokta etrafında kati bir mü
talaa beyan etmiyen Dr. Behçet Uz, ve~
gi mükellefiyeti için faal vatandaşlar 
a!'asında !dil ve tatbiki mümkün bir şe
kil bv.lunması hususunun hükümetçe 
göz önünde tutulduğuna emin olmaları 
lazım geldiğine işaret etmiştir. 

İNCİR VE ÜZÜM İSLERİ 
Bundan sonra ihrac~t birikleri idar-:: 

heyetleri reisi ve azasını bir arada ka
bul eden vekil, üzüm ve incir mahsulü
nü bugünkü vaziyeti, yeni sene rekol
tesi 'Ye bu mahsullerin fiyat mevzuu 
üzerinde konuşmuş, yeni mahsul fiyatı
nın tesbiti hakkında ihracatçıların mü
taUasını almış ve yeni fiyat hakkında 
bir karar verme zamanının henüz gel
rnedi~i neticesine varılmıştır. 
PALAMUTÇULARINİSTSEKLERt 
Vekil, palamut mahsulü hakkında 

uzun süren bazı şikayetleri dikkatle din
le~r. Palamut mahsulü üzerindeki 
konU§lllada bilhassa beliren noktalar 
!Unlardır: 

Bu mahsul, bilhassa dağlık ve sevk 
merkezlerine uzak yerlerde yetişir, Bu
ralardan sevk merkezlerine nakil için 
kullanılan vesait ücretlerin:.O artmış ve 
istihsal şartlarının da pahalılaşmış ol
ması dolayısiyle palamut fiyatlarının 
hiç olmzsa geçen seneki fiyat seviyesini 
muhafaza edebilmesi için bu mahsul ih
racatında yeni mükellefiyetlere yer ve
rilmemesi hususu, konuşmanın en mü
hinı kısmını teşkil etmiştir. Bunlar, ih
racat 'Yergisi, fon ve sairedir. Vekil, 
müşküllerin izalesi için 18zım gelen ve 
hemen verilmesi mümkün olan direktif
leri vermiş, hükümet merkezinde haıli 
icap eden hususların da ehemmiyetle ta
kip edileceğini vaadetmistir. 

DtôER MESELELER. 
Ayrıca ihracat tacirlerini devamlı zor

luklar karşısında bulundurduğu söyle
nen ihracat vergisi tatbikatına ait işler
le inhisarlar vekaletini ilgilendiren çay 
ve kahve satıslarındaki hususların halli 
için delalet edeceğini vaad eylemiştir. 

L!SANS tŞLERt 
Vekil, kül halinde doğrudan doğruya 

ticaret vekMetince idare edilmekte 
olan lisans işleri hakkında birlik azası
nın bazı dileklerini not ettirmiştr. 

!TR.ALA TCILARIN DtLEKLERt 
Vekil. ihra~ ... tcıların dileklerinden 

sonra ithalat~ı birlikleri idare heyetleri
ni kabul etmiş, onlann muhtelif dilek 
ve mütalaalannı öğrenmiştir. tthalatçı
lar, bilhassa ithalatın arttırılmasını te
min için ithalat yapıldıkça formalitede 
bazı kolaylıklar gösterilmesini rica ile 
mallaTın uzun müddet depo ve mağaza
larında, yahut gümrükte bekletilme 
ffiecburiyetinin kaldırılmasını, bunların 
bir kL'!lm.IIlUl daha seri bir şekilde mem
lekete yayılmasının temin edilmesini 
istemişlerdir. Vekil, isabetli bulunan 
teklifleri göz önünde tutulmak üzere 
not ettirmiştir. 

!THALATÇILARA IUTAP 
Vekil bundan sonra ithalatçıların mü

messillerine bir hitabe irad etmiş, tica
rette kazanç arzusunun makul, meşru 
ve ntandaşı, müstehliki lüzumsuz yük 
alb.na almıyan derecesini hilkümetin 
dalına iyi nazarla karşılayacağını, fazla 
itha1Atı mUmkün kılmak için umumi 

zmirde tetkik-
ediyor 

menfaatlere uygun kolaylıklar göster
meği esaslı bir vazife telakki etmeğe de
vam edeceğini söyliyerek demi§tir ki : 

- Bir taraftan bu kolaylıklar göste
rilirken diğer taraftan ithalatçı anasırın 
hükümetçe tahakkuk ettirilmesi azru 
edilen iyi neticelere yardımcı olacağın
dan eminim. Bu güzel maksada mani 
olmağa teşebbüs eden ve nefslerini 
gayri makbul kazanç hırslarına kaptı
ranlar çıkarsa bunlara karşı vatan duy
gusu ve ticret haysiyeti taşıyan ithalat
cılann birinci ve en önde gelen bekçi 
olması lazımdır. 

Vekil, ithalat birliklerinin kuruluş 
maksatlarına işaretle bu maksatlara se
dakat esası dahilinde yapılmış olan ve 
yapılması lazım gelen hizmetlerini 
ehemmiyetini bir kerre daha ileriye sür
müş, bu teşekküllerin istikbalde verim
lerini artırmağa matuf düşüncelerini bil
dirmiştir. 
YENı KARARLAR VE HALK 
Bu toplantı, hükümetçe alınmakta 

olan ve tüccar, esnaf, müstehlik ve müs
tahsil sınıflar arasında memleket men
faatini esas tutan bir düşünce birliği ya
ratmak kudretini taşıyan kararların 
uyandırdığı umumi memnuniyet hisleri
nin ticaret vekiline iblağına da fırsat 
vermiıı. her sınıf arasında mütezayit 
inanış duygularının en büyüğü ve hükü
metimize arzedilmesi hususunda delalet 
etmesi kendisinden rica olunmuş, vekil, 
bu vazifeyi yapacağını vad etmiştir. 

tTHALA TÇILARlN TEMiNA TI 
ithalat tacirleri, kendi kazanç arzu

lariyle memleketin yüksek menfaatlerini 
bir arada mütalea etmekten asla fanğ 
olmıyacaklarıru ve bu yolda hakim ol
ması lazım gelen temiz havayı ihlal 
edenler bulunursa, onları kendi bünye
lerinin muzır bir cüzi gibi telakki etmek
te ve tereddüt göstermeden aralarından 
çıkaracaklarını samimiyetle ve hüküme
tin güzel tedbirlerine karşı duydukları 
minnet hissiyle birlikte izhar etmişler
dir. 

TOTONCOLERLE GöROŞME 
Bundan sonra vekil, tütün tacirleriyle 

kısa bir görüşme yapmış. Evvelce yazı
lan prinı meseleleri hakkındaki mütale
alarını öğrenmiştir. Vekil, bu mevzu üze 
rinde ehemmiyetle tetkikat yapacağını 
beyan etmiş ve saat 13,30 da birlikler 
binasından ayrılmıştır. 

- TiCARET MODORLüô.ONDE 
öğle yemeğini hususi surette bazı ar

kadaşları ile deniz gazir.osunda yiyen 
vekil. saat 14 te mıntaka ticaret müdür
lüğüne giderek bazı tetkikler yapmış, 
bu memurların daha çok faydalı olacak 
yerlerde çalıştırılmaları ve bazılarının 
da hükümet merkezine nakledilmeleri 
hususunda direktifler vermiştir. 

KOOPERA TIFLER 
BIRLtô.NDE 
Ticaret müdürlüğünden sonra Tarım 

satış kooperatifleri birliğine giden ve
kil, memurların gördökleri işler ve bir
liğin bu sene yaptığı ticaret üzerinde tet
kiklerde bulunmuş, malumat almıştır. 
birlik umum müdürü B. Muhip Özyeğit, 
birliğin hu yıl iş hacmini yirmi milyon 
liraya yükselttiğini, ortak miktarının 
mütemadiyen artmakta olduğunu bil
clirıniş, üzüm ve incir satışlarından elde 
edilen kar nisbetini, eldeki stok mikta
rını izah eylemiştir. 

BELEDIYEDE 
Vekil. birlikten ayrıldıktan sonra sa

at 1 7 de belediyeye giderek reis B. Re
şet Leblebicioğlunu ziyaret etmiş ve 
sonra toplantı halinde bulunan daimi 
encümene geçmiş, uzun müdet beledi
yede birlikte çalıştığı arkadaşlariyle §eh
rin muhtelif işleri üzerinde konuşmuş, 
fuann gelecek: yıl zamanın müsaadesi 
nisbetinde mükemmel ve iyi bir şekilde 
açılmasl gayesiyle çalışmalara erken 
başlanmasını tavsiye eylemiıı ve şehrin 
işleri üzerinde belediye reisinin çalıma
lannı takdirle karşılamıştır. 

KOLTORPARKTA 
Vekil. dün Kültürparka da giderek 

uzun yıllar kendi tarafından hazırlan
mış olan güzel eseri gezmiştir. 

ZiYAFET 
Belediye reisliği tarafından dün saat 

20, f O da şehir gazinosunda vekil şerefi
ne verilen ziyafet, geç vakte kadar çok 
samimi hasbihallerle devam etmiştir. 
Ziyafette Vali, Komutan, şehrimiz-

•:...._.., ...... ____ ~_o_a_ -• 11-1-11-•-cı-a-•-~-•- _a_r_a• a-•-~ 
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Kızıl. Bakire 

-Ser Ridel' Haygarddan nalıleden: F.Ş. Benlioğlu 
••• J2 ••• 

- Burasını bilmiyorum; fakat Hügo 
ile Dikin dün yaptıklannı biliyorum : 
Beş olü, bir de ağır yaralı var. Oğlum 
Bügo, sen kardeşl~rin gibi ticaret için 
değil, dövüşmek için doğm~sun ... 

thiiyar dö Kressi, bu sözleri söyler
ken yanındaki üç delikanlıyı Hügoya 
gösterdi. Soora, ihtiyar keşişe dönerek : 

- Baba Arnold, söyle bakalım! dedi. 
- Çocukları takip edecek dört adam 

ıhazır mıdır?. 
- Bir saata kadar burada bulunacak

lardır. Şimdi atları hazırlıyorlar. Hügo
ya vereceğin mektup ne içindir?. 

- Rügoya ve arkadaşı Dike af bah
şetmesi ricasını havi kralımız hazretle
rine yazılmış bir mektup. Mektubun 
asıl sebebine gelince, onu kraldan baş
ka hiç bir kimsenin bilmemesi lazımdır. 
Bu mektuptan hiç bir yerde bahsetme
meni.zi de yemin ile bana vaad etmelisi-

niz. Joffrey dö Kressi ve çocukları ye
min ediyor musunuz? .. 
Başta babaları olmak üzere dö ~i 

ailesi birer birer yemin ettiler. 

* Eva ile Hügo, Per Arnol<lu takip ede-
rek kiliseye girdiler. 

İhtiyar papas, bir suret önünde dur
du; gıenç kız ile genç delikanlı oracıkta 
diz çöktüler; birbirlerini nasıl ve ne za
mandanberi sevdiklerini, aşklarının bü
tün saflıalarını anlattılar. Bunun üzeri
ne ihtiyar keşiş : 

- Çocuklarun, dedi, günahlanmzı 
cenabı hak affedecektir; fakat sizin ce
zanız henüz bitmiş değildir; bundan tam 
bir sene sonra geliniz, yine burada sizin 
nikahınızı ben kıyacağım. Haydi, şimdi 
allah yardımcınız o1sun! 

Ve, hepsi de, hazırlanan sofraya top
landılar. Ağııi hemşire, bugün için ma-
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Şarapçılar üzi;m 
mübayaasını 

kestiler 

Kızılay gençlik kampı 

Dün Bucada Ticaret Ve-. 
___ * ___ _ 

Şarabın lıilosu 40 lıuruı· 
tan satılamıyacağını 

söyliyorıar .. 

kili tarafından açıldı 
Kampta muhtelif uilciyetler ilfı ofıul talebesin• 

Üzümün bu yıl pek mebzul olmama
sına rağmen inhisarlar idaresi şarabın 
k'losunu 50 kuruştan 40 kuruşa kadar 
indirmiştir. 

den 150 çoculı 1,5 ay Jıalacalıtır .. 

Geniş mikyasta imalat yapmak için 
hazırlanmış olan şarapçılar idarenin bu 
kararı üzerine müşkül bir vaz:yete düş
tüklerini söylemektedirler. 
Şarap amilleri üzüm mubayaasını 

durdurmuşlardır. Bunlar fiyatların bu· 
günkü seviyesi karşısında şarabın kilo
su 40 kuruştan satılması imkansız ol
duğunu iler! sürmektedirler. Yine Ş3 · 
rapçılara göre buna imkan hastl olmac;ı 
ic;in müstahsilden d~ük fiyatlarla şa
raolık üzüm almak zarureti hasıl ola
caktır. 

Şehrimizdeki şarap amillerinden mü
rekkep bir heyet, T:caret vekilimiz Dr. 
Behçet Uzu ziyaret ederek bu hususlctrı 
bildirmiştir .. 

Vekil, mesele hakkında tetkikler ya· 
pacaktır. 

---o---

Kızılay kurumu gençlik teşkilatının 
sıhhat kampı dün saat 18 de Bucada Sa· 
rı Göllünün bahçesinde büyük törenle 
açılmıştır. 

Törende Ticaret vekilimiz Dr. Behçet 
Uz, vali B. Sabri Öney, korgeneral Hak
kı Oğuz, mebuslar, belediye reisi, Parti 
erkanı, vilayet idaı·e heyeti ve belediye 
auısı, maarif rnüdüı·ü, jandarma komı.ı
tanı, sıhhat müdürü, Kızılay mensuplan 
ve gazeteciler hazır bulunmuştur. 

Saat 18 de ticaret vekilimiz refakatin
de vali olduğu halde kampa gelince ha
zır bulunanlar tarafından ş!ddetle alkış
lanmıştır. 

Evvela Kızılay İzmir merkezi ikinci 
reisi avukat B. Baha Yörük kısa bir hi
tabede bulunmuş, Kızılayın, memleket 
yavruları için açtığı kampın ehemmiye
t '.ni anlatmış ve misafirleri selamlamış-

tır. ' 
Ticaret vekilimiz Dr. Beh.çet Uz, bu-

na çok veciz bir nutukla mukabele et-

miş, bilhassa bu kampın açılmasında en 
büyük amil olan Kızılay gençlik kuru
mu umumi reis vekili Tekirdağ mebusu 
Cemil Uybadın adını minnetle anmış 
memleket gençliği için çok lüzumlu olan 
kampın ehemmiyetini tebarüz ettirmiş 
ve kampı memleket için uğurlu olması 
temenisiy le açıyorum diyerek kurdelayı 
kesmiştir. Bundan sonra, muntazam ve 
temiz bir şekilde hazırlanmış olan ça
dırlı kamp gezilmiş, davetlilere piskü \li 
ve limonatalar ikram edilmiştir. 

* Kamp 7 ila 12 yaş arasındaki çocukla· 
ra mahsustur. 75 çadırı ve her birinde 
ikişer kişi olmak üzere 150 talebe var
dır. 

İzmir, Manisa, Denizli ve Aydın vila
yetleri ilk okul talebesinin iştirak ettiği 
kampta her gün muntazam beden hare
ketler yapılacaktır. Bir buçuk ay devam 
edecek olan kamptan iyi neticeler elde 
edileceği umulmaktadır. 

İaşe Müdürlüğünün ıııe
ri deurediliyor .. 

Ticaret vekaletince Uğvedilmiş bulu
nan v.layet iaşe müdürlüğünün işled 
bütün demirbaş eşyasiyle birlikte dün
den itibaren Belediyeye devredilmeğe: 
baslanmıştır. 

Zeytinyaiı Bollaşacak 

Devir ve tesellüm işleri bu ay başına 
kadar bitirilm.:ş olacaktır. 

---o---
i'icaret odamızın heyeti 
İzmir tacirlerinin dilekler:ni Tkaret 

vekiilctine arzctmek üzere yola çıknu~ 
bulunan ticaret odası heyeti, Ticaret ve
kilinin ansızın ist:hsal bölgelerini göt
meğe çıkması ve İzmire de gelmesi üze
rine İstanbuldan şehrimize dönmüştür. 

Piyasaya külliyetli zey
tinyağı çıkarıiacak 

Meucut Jıap buhranına çareler aranıyor ... 

Ticaret odası heyeti vekille temas et
mek üzere tekrar Ankaraya gidecektir. 

---o---
İHRACAr VERGİSİ 
Ve primler meselesi 

Ticaret vekaletinin son karariyle satı
şı serbest bırakılan zeytinyağ ve rafine 
yağlar İzmir tarım satış kooperatifleri 
birliğince piyasaya külliyetli m.ikdarda 
çıkarılacaktır. Bunun için birliğin Ku
şadasındaki fabrikasında hazırlıklar ya-
uılmaktadır. Satışlar birli~.n satış şube-: 
!erinde toptan ve perakende olarak ya
pılacaktır. Toptan satışlar büyük tene
ke ve varillerle, perakendeler Şişeler 

içinde yapılacaktır. 
Yalnız kap buhranı mevcut olduğun-

dan perakende satışlarda şişelerin tek
rar iadesi imk!nları araştıplmaktadır .. 

Bu takdirde ş~şeler iade edilince fiyat 
farkı müşteriye verilecek, zeytinyağı da 
ucuza tedarik edilmiş olacaktır. 

Birliğin Kuşadasındaki fabrikasında 
fazla randman alınabilmesi için bazı 
tedbirlere baş vurulm~tur. 

Bu meyanda fabrikaya bir de müte
hassıs tayin edlieceklir. 

Birlik tarafından sa!ışa çıkanlacak 

yağların fiyatları henüz tesbit ;dilme-
rniştir. r 

Ticaret vekaleti, son zamanlarda yi.i.l.
de ona çıkarı.lmış olan ihracat vergisi ve 
primler meselesi etrafında tetkikat yap
tırmaktadır. İhracat vergisinin ind!ril
mesi muvafık olacağı neticesine varıldı
ğı ve bu baptaki tetkikat raporunun ve
killer heyetine takdim edilmek üzere 
olduğu da söylenilmektedir. 

ilıi umıun müdürün stan· ı Buğdaylarını taltmin 
dardizasyon ve elımelı heyetlerine gösterme· 

---o--- tetlıifıleri" diğifçin-

Bir etilıetsfz satq 
işi mahlıemede .. 
Bergamanın Gazipaşa mahalles'n.:!c 

seyyar satıcı Rüstem oğlu Mehmet Do
nat, satışa çıkardığı zeytinyağı ile diğer 
gıda maddelerinin üzerlerine fiyatlannı 
gösteren etiket koymadığı iddiasiyle 
millt korunma mahkemesine verilmiştir. 

deki mebuslar, hükümet, parti, belediye 
erkanı, vekilin refakatindeki zevat, 
ajans baş muharriri ve matbuat erkanı 
bulunmuşlardır. 

KAYMAKAMLAR 
TOPLANTISI 

Vekil. bugün de muhtelif tetkiklerle 
me§gul olacak, öğleden sonra vilayet 
salonunda yapılacak kaymakamlar top
lantısına reislik edecektir. 

Bu toplantıda her kazanın bu seneki 
hububat istihsal durumu mahsul tah
minleri ~imdiye kaclar toprak mahsulle
ri ofisine satılan ve bundan sonra satı
lacak olan hububat mik.tan hakkında 
malumat alınacak ve hangi kazaya. ne 
vakit ofis tarafından hububat gönderil
mesi lazım geldiği öğrenilecektir. 

ı Şehrimizde bulunan Ticaret vekaleti 

1 
teşk:latlandırma umum müdürü B. Av
ni Sakman, dün mıntaka ticaret müdür
lüğü, ihracat baş kontrolörlüğü ile bor
sada standardizasyon işleri üzerinde 
alakadarlardan malumat almış, tetkikler 
yapm:ı.ştır. 

Toprak mahsulleri ofisi umum müdü
rü B. Hasan Bengi de dün ofisin İzmir 
şubesinde çalışmış, muhtelif ekmek nü
munelerini gözden geçirmiştir. Kısa za
manda İzmirde ekmek kalitesinin ıslah 
edileceği umulmaktadır. 

---o---
Gümrüfı müdürünün 
reftiıleri.. 
On günden beri mülhakatta bulunan 

gümrükler başmüdürü B. Seyfi Aydın, 
Edrem.ide ve Ayvalığa geçerek gümrük 
idarelerini teftişe başlamıştır. 
Başmüdür ay başında İı.mire döne

cektir. 

rAPUUMUM 
MilDüRV Girri 
Tapu ve Kadastro umum müdürü bay 

Halit Ziya Türkkan dün şehrhnizden 
tayyare ile Ankaraya gitmiştir. 

nstırın kilerinden son haddine kadar is- rinde bulunan orta yaşlı birisini göster
tifa<le etmiş idi. Gray Dikten başka her- di. 
Jı::es pek az yeme!k yedi; Dikin kanaatı- Hügo, krala doğru ilerledi, fakat kra
na göre, c aç ölmektense, tok ölmek da- lın maiyeti önüne geçtiler, Hügo önüne 
ha iyidir! > ilk geçeni belinden kavradığı gibi geri-

Bu aralık dört süvari de geldi ve bi- ye fırlattı; zırhlı atlardan da bir tanesi
raz sonra, Hügo ve Dik, dört süvari ile nin gümüş gemlerine sarıldı. At §ni ola-
birlikte harekete hazırlandılar. rak durdu ve süvari.si. arka üstü yere 

Hügo, aşikar bir endişe ile : düştü. 
- Ya, dedi, Eva ne olacak? Kral bu sahneyi baştan başa gördü 
Baba Andre ~ ve Hügoya yaklaşarak : 
- Onun için hiç merak etme, oğlum. - Bu hiddet ve şiddet neden? Neden 

Burada manastırda kalacaktır! dedi. benim en sevdiğim bir şövalyeyi. atın-
Hügo Evaya : dan dii§ürdün?. diye sordu. 
- Sevgilim, allalı yardıı:ncın olsun! Hügo hürmetle : 

dedi ve Evanın elini sıktı. - Efendim, dedi, Sir Dasayı atından * neden mi d~ürdüm? Çünkü beni h~-
Altı süvari, dört nala yol almağa baş- metli krala yaklaşmaktan men etmek 

ladılar, ancak hareketlerinin üçfuıcü istedi Krala verilecek bir mektubum 
gününün akşamı Londraya vardılar ve vardır. · 
Vestm.ini.stre gittiler. Fakat orada kral Kralın maiyetinde bulımanlardan bir 
Edvardın Vindsor şat.osunda, avda ol- genç : 
duğu haberini aldılar. - Şimdi mektup sırası değildir. dedi, 

Hügo arkadaşlann.a. her şeyden evvel mektubun kimden ol-
- Haydi, V.insds<:ora! Emrini verdi duğunu bilmek lazımdır. Sonra sen 

'kiımin? 

* Hügo ve arkadaşları, öğleye doğru - Benlın adım Hügo dö Kressidir. 
Vın.dsor şat.orunun bulunduğu yere var- ~!Andre Arnold tarafından geliyo-

dılar; konaklıyacak bir yer arıyorlar- Bun1an 4iden ve prens olduguv anla
ken, boru sesleri duydular ve arkasın-
dan da kalabalık bir alay gördüler. şılan genç, kralın kulağına eğilerek bir 

Hügo rast gele birisine kralın kim ol- şeyler söyledi. Ve sonra Hügoya : 

dağunu sordu, bu adam da, bir at üze.. - BİT .M E D i -

Çe.şme kazasının Alaçatı nahiyesinde 
oturan Necip oğlu İbrahim subaşı, ken
di harmanından kaldırdığı buğdayını 
tahmin heyetlerine göstermeden kaçak 
olarak evine taşıdığı iddiasiyle yakala
narak adliyeye teslim edilmiştir. 

---o---
ZABITADA 

rRAMVAYDAN 
Arl.AHAYl.NIZ 
Güzelyalıda Şamlı sokak 6 sayılı ev

de oturur Halil oğlu 13 yaşında Orhan 
hızla gitmekte olan tramvaydan atla
mak istemiş, müvazenesini kaybederek 
yere düşmüş ve bir bacağı kırtlmıştır. 

Yaralı çocuk memleket hastanesinde 
tedavi altına alınm~ır. 

Kah11eltanede lıauga. .. 
İsmetpaşa bulvarında bir kahvehane

ye sarhoş olarak giden Kadir oğlu Meh
met Canbal, Ali oğlu Hüseyin Özdemir 
ve Riza adında üç kişi sebepsiz olarnk 
kavga etmişler, neticede kahveci Hüse
yinin tabak, fincan ve kupalarını kır
dıklarından yakalanmışlardır. 

INGILIZLERE GÖRE 
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

VORONEJDE 
Voronej bölgesinde Ruslar nehri üç 

noktasından tekrar geçmi§ler ve bir kö
yU zapdetmişlerdir. Bu dolayda da müt
hiş bir muharebe olmaktadır. Köyler 
ve mevziler elden ele geçmekt.edir. 

TEHLtKELt DURUM 
Londra, 2'1 "(A.A) - Deyli Meyl ga

zetesinin baş makalesinden : 
c Ruslar harbin başından b"ri bu ka

dar tehlikeli duruma d~memişlerdir . 
Ahnanlarm Rostofu işgalleri doğru gi
bi görünüyor. Yalnız. şu var ki Timoçen
lro sağlam bir cephe kurabildiği takdir
de Rostofun kayıbı o kadar müessir ola
maz. Asıl mühim olan Almanlann Don 
üzerindeki endüstri b01gesine ve Kaf
kasyaya ayak basmış olmaJandn. 

Bugünkü durum hesaba katıJırsa, 
ikinci cephe açılman istel:lerinin sebep
lerini anlarız. Bununla beraber hazır
lanan planları halka söylemek te doğ
ru olamaz.> 

TARtHlN EN ÇET!N HARB1 
Dey li Skeç yazıyor : 
c Alman ordusu tarihin en çetin bir 

harbine girişmiştir . .Almanlar her zaman 
düşnanlannın en zayıf noktalarını. göz 
önüne alarak daima baskın şeklinde ha
reket etmişlerdil'. Fakat Ruslar tutun
mağa muvaffak olurlarsa Fon Bok halli 
pek müşkül meseleler karşısında kala
caktır. > 

Umun~İ kül 
tür ihtiyac 

---*·---
E1111elci umumi lıültür ı 
zandır. Umumi Jıültür 

eJısilı ihtisas faydalı 
olamaz-

< Haştaratı l inci Sahifede) 
durmUJtur. Bu gibi yerlerde insanla 
küçük yaıta ihtisasa doğru gitmeleri b 
ki de mümkündür. Çünkü umumi 
tür gÜndelik bayabn her aaflıasmda ke 
dini bisaetürir. Orada umumi külr· 
teneffüs edilen hava halindedir. Halb 
ki henüz yeni bir medeniyete intib 
eden milletl .. !'de dava böyle değild

0 

O, umumi kültür seviyesini yükselbn 
ğe mecburdur. insanlar onu iyi anlam 
için tahlil ederler. Fakat bir işi yapm 
için mutlaka senteze ihtiyaç vardn 
Sentezi yapacak en biiyük unsur umunı 
kültürdür. Hadiseleri Uah edecek der 
cede sağlam bir tefekkürdür. 

ihtisas ancak b.Jl tefekküre dayandı& 
zaman bir mana ifade eder. Bize ıö 
ihtisas sahibi adam için her ~yden e~ 
vel umumi kültür bir zarurettir. Umum 
kültür eksik ihtisas faydalı olamaz. 

SADRI ERTEM 

---o---
"Manisa" da ilk çe-
kirdeksiz üzüm bor· 

saya ~ötürüldü 
- ·---Manisa, 27 (Hususi) - Egenin 

mühim istihsalıitından birisi olan ilk çe 
kirdek:siz üzüm bugün Çakmaklar ko 
yünden Ali Çekici ve arkadaşı tar 
dan borsaya getirilmiş, kilosu 60 kuru 
tan satılmıştır. Bu münasebetle Bors 
donatılmış ve vali, Parti erkfuıı, bele 
ye reisi borsada hazır bulunmuştur. 

l
~.,,..~~"'..ıeco-J"'J"..0 
İZMIR ASKERLİK .ŞUBESİ BE· 
İSLİ!;İNDEN : 

§ 1 - Bilfu:num emekli, müstafi ve 
§ kayıt numaralı subay ve askert me· 
si murların vekruetten göderilen fişle-

ri •doldurmak üzere iki kıta vesika 
.fotoğraflariyle askerlik şubesine gel
meleri lazımdır. 

§ 2 - İşbu fişleri doldurmıyan subay 
~ ve askeri memurlara hiç bir şubeye 
S kaydını yaptırmamış nazariyle bakı
~ lacaktır. 
M 3 - Fiş dolduranların üfus cüz
tl danlarına askerlik şubesince meşru-
8 hat verilecektir. 

4 - Fiş doldurmamış subay ve as
keri memurlari resmi ve hUSüSi ruz: 
mete alanlar ve bilerek saklıyanlar 

~. askeri mahkemelere verilecektir. 
;j 5 - Fişler 31/7 /942 gUnüne kadar 
~doldurulacaktır. 
§ 6 - Sin haddini aşan yedek subay 
~ve memurlar fiş doldurmıyacağından 
§şubeye müracaatlarına lüzum yok
tl tur. 
H~~~ı:ıı:ıı:x:ıı:ıı:ıac 

SON ASKERi VAZIYET 
(Raşfarab l inci Sahifede) 

kıyılarını işgal suretiyle şimalden gel 
cek Rus yardımı imkanını tamamen k 
meleri ve cenuba sarkacak kuvvetlerin 
sol yanlarını emniyet altına almal 
icap eder. ·Bunlarm temini Alın 
için pek gUç bir iş olmıyacağı sanılıyor. 
Aşağı Don nehrinin müdafaası bu su

retle güç duruma girince harekat yav~ 
yavaş Kafkaslara intikal edecektir. 

Volga ve aşağı Don nehrinden Kafkas 
dağlarına kadar olan aşağı Kafkasya, 
Bozkırlardan mürekkep olup mahdu 
yollara maliktir. Bu yollar da Karadeni
ze yakın garp kısmındadır. Bu sahada 
aşağı Dondan başka belli başlı bir mü
dafaa yeri de yoktur. Ancak Hazer de
nizine dökülen Kerek ve Karadenize 
dökülen Koban suları birer engel olabı
lirse de, bunların müdafaaları o kadar 
kolay olamıyacaktır. Daha cenupta Kaf
kas dağları başlar. Bu dağların şimal 
eteklerinden cenup eteklerine kadar 
uzanan silsilenin en geniş yeri 180 - 200 
kilometre kadardır. 

Kafkas dağları geniş mikyasta askeri 
hareldta elverişli değildir. Ancak dağ 
kıtaları ve hususi askeri teşkiller, yol 
ve geçitler haricinde vazife görebilirler. 
Şimal Kafkasları aşan belli, başlı dört 

kara yolu ve ikisinin yeni yapıldığı tah
min olunan üç şimendifer hattı vardır. 
Şimendifer hatlarından birisi Astrakana 
gider. En mühim kara yolu Daryal geci
dinden geçen yoldur ve 5043 rakırıili 
Kazbek dağının pek yakınından geçer .. 
Bu yolun büyük hususiyeti senenin pek 
az kısmı müstesna, diğer kısımlarında 
harekata elverişli olmasıdır. Fakat bü
tün Kafkas yollarında hareket ve ma
nevra imkanları çok güç ve mahdut ola
caktır. Buralarda Alman ileri hareket
leri daha ziyade gUçlüklere çarpacaktır. 
Almanların bu güçlüğü nasıl yenecekle
ri merakla düşünülmektedir. 

MISIRDA 
Mısırda cephede bir değişiklik olma

dığı ve mihverin müdafaaya gectiği bir 
Kahire tebliğinde bildirliyor. Romelin 
müdafaaya geçmesi pek te gayri tabi! 
bir hal değildir. Romel vazifesini. hatta 
fazlasiy le yapmış demektir ve mtidafa~
da kalmak suretiyle de vazifesini Yatr 
mağa devam edebilir. Çünkü Romel bu~ 
ralarda kaldıkça İngilizlerin Mısır cep
hesinden kuvvet ayırmala:rma imkan 
yoktur. Bomel Mısır hudutlarına ka
dar sürülmed~ İngilizler rahat nefes 
alamazlar. 
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YENi A$1R SAHiFE J 

MISIR HARBi ING LIZ UNI~ ERSITELERI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) SEGISI AÇILDI 

larındu mürekkep büyük bir teşkil (Baştarah J inci Sahifede) 

Tobnılru bombalamıştır. 
Rıhtınılarda ve antrepolarda. y~g~

lar çıkarılmış, infilaklar işıdilm~t~. 
Tam isabet eden bir vapurda şiddetli hır 
patlama olmuştur. . 

Muharebe bölgesinde de şiddetlı hava 
muharebeleri ceryan ediyor. 

tNGtLlZ CEPHES1NlN 
UZUNLUOU 
Kahire, 27 (AA) - Pazar akşamı 

çölde kayde değer biç bir hareket olma-
mıştır. d 

General Ohilekin ilk hücumun an 
sonra hasıl olan sükunet devam etmek-

~~ 111· 

bır halk müessesesidir. , • 
yurttaşın maddi ve manevı var~gının 

bütün ihtiyaçları tizerinde. bas.sasıyetle 
durmalı:, onµn her sahada. bılgısını artır
mak belli başlı ödevler;mızdendir. . . 
Kalkınma ve yükselme bamlelerımız 

d ilimde fende garbı örnek tutuyoruz, 
e, , .. d 1ı 

esasen medeniyetin tesısı!1 . e en esas 
çalışmalarını ve gayretlerı~. y~pmış, fa
kat tarihi zaruretler, kend sını sevk ve 
idare edenlerin hatalı yollar takip. et
mesinden geri kalmış olan mılletımrz, 

.. mhuriyet idaresi sayes:nde durmadan 
d~nlenrnedcn, yük•elme yolunda ilerh-

Borsa 
ÖZÖM 

419 F. Solari 
141 S. Süleymanoviç 

74 A. Mayda 
52 M. İzmir o. 
50 A. Lafont 
25 N. Üzümcü 
23 j. Taranto Ma. 
10 K. İbrahim Yiğit 

794 Yekfuı 
211355 Umumi yekfuı 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

39 
40 
31 
39 
38 50 
36 50 
41 
31 

42 50 
40 
38 
43 
38 ~o 
36 su 
41 
31 

35 
37 
40 
43 
47 

Müttefiklerin cephesi şimdi Te e ısa- mektedir. . • .. • 
d lt ttara bataklığına kadar 60 kılo- Milletimizin terakki ve tekamule dog- ru· '.K YE S". RLOSU ız .·, IRDE 
ma~. . ru attığı bu dev adımlar~nın d.aha ve- . l 

Rommelin bu ay başındaki şiddetli \ rimli ve daha yaratıcı b:r şckılde d:- Komik Şarlonun taklitlerini farksız 
hücumlarına karşı şimdi müdaf~a~a vam etmesi için daha çok çalı;m~mız 1~4 

olarak yapan ve cTürkiye Şarlosu> adi
g"Çmeoine bu darlık yardım etm.ıştir. zımdır. Çalışıyoruz. ve hcdefımıze k- le anılan Urlalı Ahmet Gülgeçen lıtan-
Böyle bir mevkide, iyi yerleştirilmış hemehal vasıl olacagız. buldan lzmire gelmiştir. 
tank ,.. uçaksavar bataryaları sayes~- Bu hedef. Türk vatanını .ve onun ehe- Ahmet Gülgeçen eski ve yeni numa-
de ea kuvvetli bir taarruz durdurulabı- dl srıhiplerini en yüksek hır re!aha ka- ralarını İzmir halkına gösterecektir. 
lir. vuşturmak, medeniyet alemınde eu 

TAKV1YELER GEL!YOR yük,ek b'r seviyeye ulsstırmaktır. . ,· 1ZM1R S1C1L TİCARET MEMUR-
Her iki taraf ta takviyeler almaktadır. Milletimizi maarif teşkilatımızla iler LUCUNDAN : * . uha- daima ileri götürürken. Halkevl_er_imiz ( Lui Tiııs ) ticaret unvanile İzmirde 
Kahire, 27 (A.A1 - Roytenn m . . kend:lerine düşen şereflı vazıfelennı ye- Cumhuriyet bulvarında 116 numarada 

biri bildiriyor : Elalerı;ı,eyn cepbesıd~ rine ııetirmekle bahtiyar o~acakla;.dı.'." makine imalat ve tamirat işleriyle işti
şinıal kesiminde son günlerde esır e ıf Ba~ka milletlerin içtimaı ve kulturel gal eden Lui Tiıısun işbu ticaret unvanı 
len Almanlar arasında 17 yaşında za.y alandaki ba,anları hakkında yurtta~la- ticaret kanunu hükümlerine göre sicı
gençler de vardır. ... T T"'mI rımızın umumi biJ,,.i.,ini artırmak vazı.f~ lin 4559 numarasına kayt ve tesçil edil-

1TALYANLAR GER!YE ,.,,...,...~. b. !erimiz arasında olduğuna ııöre lngıliz diği ilan olunur. 4343 (1951) 
d . d ğru asken ır · d (1 'Uz .. · Şimdi İsken erıy~e o . Al- kültür heyetinin ev~ e n2'ı unı-

gezinti mevzuubahis olmadığı ıçn d versite1eri ve sair maarıf kurumları foto
manlar İtalyanları muhareberdhattın .an ğrafi) sergisinin açılması hususundaki 
hatırı sayılacak kadar uzakla a gerıye tekliflerini büyük bir memnuniyetle ka
çekmişlerdir. 'b barekAtın- bul ettik. işte bu duygularla eergiyi açı-

'J' ALEBE ue 'J' ALEBE 
VELİLERİNE-. 

Ruslardan alınarak Lı yad b. k yorum.> 
da kullanılmakta olan toplar a~ ıJ: ~~ Müteakiben merasimde hazır bulu-
ını tn.gilizlerin ellerine geç.nıış . · . nsnlar sergiyi gezmişlerdir. Sergide çok 
toplar üzerinde bili orak ve çekiç ışa- eski bir tarihe malik bulunan lngiliz 
retleri •ardır. k t maarif müesseselerinin fotoğraflan ga-

Alsancakta ikinci Kordonda 201 
numarada DEVRİM OKULUNDI\ 
!-temmuzda açılan İKMAL DERSA
NELERİNDE derslere devam ediJ . 
mektedir. 

Kahire 27 (A.A) - Mihver uvv~ - yet ince bir zevkle teşhir edilmiş, re
leri için' mühimmat ve !i:ı~k g:tır- simlerin altında bu müesseselerin tarih
mekte kullanı1an küçük 0 Y :r ava !eri ve verimleri izah olunmuştur. 

Her gün kayıt muamelesi 
yapılmaktadır .• 

ı•-16-18;....- ~20~--2~2•.•24 .. -.2.s.-.28-ıiııııiı3ıillo 
ICC'IP"~ -· 

. h"cumurıa ugramış- 'h' . kuvvetlerimizin bır u M İngiliz kültür hayatının tarı ını ve 
tır. Uuk menzilli av uçaklarımız ersa mevcudiyetini halkevinin mütevazi sa-
Maır-·'-ta yüld' ü bir mavunayı batırmış k J k .. k .. n 

u.u - tm tır }onlarında görme ve an ama mum u 
"'"-]erini de hasara ugra ış . 

B
veunl...,.an_. himaye eden Meser Şimit 109 düt .. 

MANİSADA 
Acele satıldı eu .. 

dır Sergiye lzmir münevverlerinin büyük 
lar vazifelerini yapamamışlar · bir rağbet göstereceklerine ıüphe yok-

ALMAN TEBL101 ebl'"' 
Berlln 27 (A.A) - Alman t ıgı : turBucada yapılan Kızılay gençlik kam

Mısırda 'Elalcmeyn mevzilerinin -~~?P pı açılış töreni münasebetiyle ~alkevi~e 
kesiminde bir İngiliz hücumu. puEsla~~ gidememi• olan vali ve beledıye reı.si 

İzmir kasaba caddesi Nişancıpaş~ 
mahallesinde 79 nıımaralı hane, beş 
oda iki, hayat, bir mutfak ve bir kiler 

tülmüşt" 22 temmuzdan berı • ur. I d tah · edi- akşam 19,30 da sergiyi ziyaret . . etmış-
meyn müdafaa savaş arın a rıp lerdir. Kendile-ri ha1kevinde Tngılız kon-
len İngiliz tankarının saylSJ 1.46 ya :'e f d k 1 -

d 1400 Ukseı ...... ;.,._ soloshanesi erkiinı tara ın an arşı an 
alınan e'ir sayısı a e Y m...,-

ayrıca bir bahçeyi havi ev acele sa
tılıktır. Evi görmek isti yenler Mani
sa Borsa katibi Ahmet Atacana ve 
taliplerin de İzınirde Yeni Asır gaze. 
tes'.nde Necati Gülpaka müracaat
ları .. 

tir. --'anl Malta adasındaki hava m~y~ arın-

mıştır. 

iZMİR VAKIFLAR MÜ DVRLVGVNDEN : da müteaddit İngiliz uçağı yerde tahrip 
edilmiştir. 

rrALYAN TEBLlGl 
Roma, 27 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Düsmanm Mısır cephesinin cenup ke

siminde yaptığı bir hücum teşebbüsü 
üskürtülmüş ve bir miktar esir alın

!:,ıştır. Uçaklarunız düşman topl~uk
larına ve cephe gerilerine müteaddit de
falar hii<:um etmiştir. .. 

idaremizde 15 lira maaşlı bir kitabet münhaldir. Memurin kanununun 4 cü 
madde5indeki ~eraiti haiz ve askerlikle alakası olmayan lise ve orta mektep 
mezunları arasında müsabaka ile memur alınacaktır. T alip olanların ihzar ede
~ekleri vesaiki vermek ve müsabaka günü görmek üzere 12/8/942 tarihine 
müsadif çarıamba gününe kadar her gün vakıflar idareaine müracaatları il4n 
olunur. Z8 7 4340 ( 1952) 

Sa hı 
No. 

!ngiliz uçaklarının Tob~ka karş.ı .h;ı
eumları hafif hasara ve bır ka.ç kış~.n 
ölümüne sebep olmuştur. Bır İngiliz -

İzmir Defterdarlığından : 
Muhammen 

Lira K. 

u ~1 dft1ilrülmüştür. 492 
~alta üzerindeki taarruzJ.ar~.~ ?.e

'll'am otmis ve iki Sipitfaye~ düşüriilmuş- 493 
tür 

tTALYANLARA Nl~ 494 
Roma 27 (AA) - Mareşal Rommel 

it 1 ;ümeninln kumandanına ve ~4 495 
a yaa h · ını vermış-

subay Te ere demir aç nışan 
tir. 

496 
~~~ ............. ~~~ 

YENi HAVA HOCUML~RI 
1 tıaştarab ı inci Sabıfede) 

497 

498 

k tl . dün batıda işgal altındaki 499 
uvve en ..... Beş :lngı.-

. uze" rine hücum etmı •• ır. 
arazı .. 
Uz tayyaresi düşürülmi,i.ştur. ku 500 

Berlin. 27 (A.A) - ln~ h~va v-
vetleri dün gece Hamburg Uzerınde ~ç- 5O1 
muş bombalar atılmıştır. Hasar var ır 

• d k Jar olmuş-Vf' ci,.;11"'"" arac::ında a ayıp 502 
tur .. 
Şimdiye kadar alınan raporlara g~re 503 

18 İngiliz bomba ura.ğı düşürülmüştur. 
ALMAN TEBLİ(;I 
Berlin 27 (A.A) - İgiliz bava ~u~- 504 

' ıJ teS!I'SlZ vetleri batı Almanyaya yap an 
d" gece gündüz hücumlarından sonra, un .. 

Hamburg şehriyle dolaylarınbala hucu; 505 
etmiş tahrip ve yangın bom an 

ikinci karantina M. Muhdes yol 1752 ada 13 panel 2 71 
M.M. numarasız arsa 
ikinci karantina M. Muhdes yol 742 ada 3 parsel 
290,25 M. M. numarasız arsa 
Ik inci karant ina M. Muhdes yol 7 5 8 ada 6 parsel 18 7 
M. M. numarasız arsa 

sokak 767 ada 2 pareel 206 lkinci karantina M. Türkoğlu 
M. M. numarasız arsa 
ikinci karantina M. Muhdes yol 1O16 ada 3 parsel 128, 75 
M M. numarasız arsa 
Güzelyalı Seli.met sokak 906 ada 1 pareel 167 M.M. 

• No.suz arsa 
Mersinli Bornova caddesine giren 15 64 üncü ıokak 1463 
ada 5 panel 920 M. M. 40 tajlı arsa, baraka, dam 
Bayraklı 1643 üncü Bornova caddeıi 1969 ada 1 parsel 46 
M. M. 89 tajlı arsa 
Oğuzlar M. 1252 inci Mahfi sokak 1520 ada 10 panel 
98,50 M. M. 3 tajlı. 4 odalı hane 
Tepecik M. 1220. 1227 ve 1228 inci ookaklar 2168 ada 11 

20 22 24 ·1, ı'ki du"kkan panel 8 7 M. M. - - taı 
Haean Hoca yol bedestanı Bidayet hanı içinde 343 ada 46 
panel 4 M. M. 45 / l taj, 49 yeni tajlı oda ve alhnda depo 
Karşıyaka Bostanlı 1 795 ve 1 790 ıncı Kemal ve Mektep 
sokak 1347 ada 1 parsel 58 M M. 31 //3 kapı, 1795 ci 
so. 4 taj arsa 
Tepecik M. 1220 ve 1227 inci sokak 2163 ada 2 panel 63 
M. M. 1220 ci sokaktan 21 / 24 ve 122 7 sokaktan 21 
tailı dükkan 
Umur bey M. 1526 inci iğdeli sokak 1389 ada 8 panel 320 
M. M. 3 tajlı Bahçeli hane 

--
54 20 

43 50 

26 oo 

80 00 

13 00 

66 80 

800 00 

29 00 

400 00 

1800 00 

lOOO oo 

25 00 

950 00 

650 00 

mıştı;. Sivil ahali oldukça büyük ka~r 506 
lara ui'?ramı.ştır. Hemen hemen hep~ı e 
ikametııah mahaUelerinde olmak Uzere 

Umur bey M. 1 5 1 2 ve 15 2 7 incı Mızraklı ve Altın ıokak 
1395 ada 4 parsel 310 M. M. 1512 ci ıokııktan 5 ve 1527 ci 
sokaktan 8 tajlı barakalı ana 31 O 00 
Umur bey M. 15 1 7 inci sepetçi ıokak l 389 ada 4 parsel 

bir ç0k binalar yıkılmış veya hasara uğ· 5o7 
8300 M. M. 82 / 1 tailı sebze bahçesi 2015 00 

ratılmıştır. batar- 508 
Gec,.. avcılarımızla uçak savar 

Kocakapı l 041 inci Gerenlik sokak 1600 ada 42 panel 
l 00 M. M. 23 tajlı hane 250 00 

yalar. bahr'ye topçıısu ve devriye ıı:
mileri 37 dü•man ucaiiı düsürmüşlerdir. 509 

KAC UCAK PÜCUM ETTİ? . ah 5 1 o 

Kocakapı 1064 üncü sokak 1814 ada 31 panel 99 M. M. 
68 tailı ana 

14 00 

Berlin. 27 (A.A) - Askeri lıır m -
Lldcn bildirilivor: Dün gece Ham~urP, 
böl~,.c:ine hüc~m eden İngil!z uca ~n-

d 'b u:. Şimdıye 
nın sayı<a 65 - 70 en ı arel.ı.u · ...... ~n 
kadar alınan raporlara göre du~ürül 
fn...,iliz bomba tayvarelerinin sayısı on 
sekizdir 

ALMAN HÜCUMU . . . 
Londra . 27 (A.A) - Resmen bıldıril-

diğine göre bu sabah erkende~. 30. k:~ 
dar dü<man tayyaresi İngiltere uzerın 
uc;mııstur. Bunlar ayrı ayrı olarak ~at 
4 ile 7 arasında birbirinden uzak yenler •-

"] er 
re bombalar atmıştır. Hasar ve 0 b 
oldu<ıu b:Jdiriliyor, fakat insan kayı 1 

"2dır. bir 
Dün sabah Londrada kısa süren 

alarm i~areti verilmiştir. . . 
Berl!n, 27 (A.A) - Alman tebliğı: 
Büyük Britanyaya karŞI mUcadeled.° 

'.Airnaıı savaş uçakları dün gUndilz Brı
tanya adalannın cenup kıyısında ve 
merkezi İngilterede askeri ve sınai he
defleri bombalamıştır. 
Dilşman Manş çevresinde ve H_eli~o

lll!ıt k5rfezinde altı uçak kaybetmiştir. 

Bayraklı 1644 üncü ıimendifer caddeli 2019 ada 10 parsel 
61 50 246 M. M. 58 / 1 tajlı arsa . 

Yukarı~a evsaf. yazılı 19 parea gayri menkulün peşin para ile mülk.iyetlen 
2317 /9 42 tarihinden ~tibaren 1 ~ ııi;in müddetle artırmaya konulmuştur. 1 O/ 
8/ 942 tarihine müsadıf pazartesı !!~nü saat 15 te ihaleleri ayn ayn yapılaeak-
tlr. Taliplerı·n, muhammen bedellen üzerinden % 7 .S teminat akçesini müzaye
de başlamadan evvel yabrarak Y.~vmi mez.ki'irde milli emli.k müdüılüğünde 

k · una muracaa tl·- 4105 ( 1955 l mütetekkil satış ornısyon ....... 

İzmir 'J'ramuay ue Ele1ıtri1ı Şir1ıetinden : . 
b k d apılacak ameliyat içı" n cereyanın qagıda Auğstos 1942 ayında şe .e e e Y 

gösterilen sektörlerde ve tarihlerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere 

ilAn olunut. 
1) 9 ve 23 Ağustoı 1942 pazarları 

1 Darağaç 
il Tepecik 

I1I Alııancak 
IV Basmahane 
IX E.şrefpaşa 

ıaat 7 den 17 ye kadar: 
E Karwaka 

Bornova 
Buca 

X V Kültürpark A"- 1942 azarları ıaat 7 ded 17 ye kadar: 
2 ) 2. 16 ve 30 ,.,..ustos P 

XI Gazi bulvan 
V Çarıı Xll Mezarlık başı 

VI Bahribaba Xlll Aııaıuör 
Vll Karantina XIV Gazi bulvan 

VIll Güzelyalı XVI Gümrük 
X Konak 

--~ ...,..,:..~;<..~~';r<: 

1 
Ankara Radyosu ~ 

BUGONKU NEŞRiYAT ~ 
7.30 Program ve memleket saat ayarı, 

7.32 Vücudıımuzu Çalıştıralım.. 7.40 
Ajans haberleri 7 .55 Müzik pi. 8.20-8.35 
Evin saati .. 12.30 Program ve memleket 
saat aYarı. 12.33 Müzik: Saz eserleri 12. 
45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mtizik: 
Tek ve beraber şarkılar 18.00 Program 
ve memleket saat ayarı, 18.03 Mtizik : 
Radyo salon orkestrası 18.45 Müzik : Fa
sıl heyeti.. 19.00 Konuşma (Dertleşme 
saati .. ) 19.15 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 
Memleket saat ayan ve ajans haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika .. 19.55 Müzik : 

BAGCILARA 
Bayındır Yddızyağ Fabri1ıalarının sureti hu

susiyede hazırladığı Yü1ıse1ı Kesaf etH Parnıılı KAP
CIK KÜLÜ ile Bandınlan üzümler renk itibariyle diğerlerinden 
çc;ı. parlak ve üstiin olmakla bera her bu üzümler katiyen seneler
ce şefıerlenmez tazelik ve taravetini muhafaza eder. 

Potastan daha ucuza mal olar .. 
Fiyatı Bayındır Vagon teslimi OH BVÇVK 
Kuruştur .. 
Çuval ve sipariş bedeli ba~-ale gönderildiğinde her mikdarda sipariş 

derhal kabul ve sevk olunur. 
(Beher çuval bedeli bir liradır, müşteri kendi çuvalını da gönderebilir .. ) 
Bayındır YILDIZYAli FABILIKALARI YAJIYA KERİM ONART 

Koşma ve semailer 20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Müzik pi. 21.00 Ziraat takvimi 21. 
10 Müzik : Arya ve liedler 21.30 Konu~
ma (İktisat saati .. ) 21.45 Miizik : Kli
sik Türk mtiziği programı 22.30 Memle
ket saat ayarı 1 ajans haberleri ve bors:ı
Jar 22.45 - 22.50 Yarınki program ve ka
panış .. 

tzM1R BELED!YES!NDEN: 
- ttfaiye için 8 - 10 Atınosfer tazyi

ka mütehammil keten veya kendir ol
mak üzere 800 metre hortum satın alın
ması, yazı işleri müdürl~ğündeki şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 4720 . lira 
muvakkat teminatı 354 liradır. Taliple
nn teminatı öğleden evvel iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 7 / 8/ 942 Cuma günü saat 16 da 
enci.imene müracaatları. 

İzmir İnhisarlar Baş Müdürlüğünden : 
Altındağ barut depomuzda mevcut barut emteasına ait muhtelif eh' atta 

1146 adet boı sandüc açık artırma ile satılacaktır. Tamamının muhammen be-
del tutan 373,35 muvakkat teminah 28 liradır. Şartnamelİ levazım şubemizde 
görülebilir. 

lıteklilerin 30/7 /942 tarihine müıadif perıembe günü ıaat 15 te baı müdü-
riyetimizdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 26 28 4331 ( 1938) 

24 28 1, 5 4250 (1914) . . .... 
Belediyemiz muhasebesinde 20/ 60 ve 

25/ 75 lira maaşlı 2 memuriyet münhal
d' 
ırTahsili ortadan aşağı olmamak üzere 

filt askerlik hizmetini yapmış veyahut 
askerlikle alakası b\!lunrnamış olanlar
dan müsabaka imtihanile memur alına
cağından taliplerin 3 ağustos 942 pazar
tesi günü saat 10 da tahsil ve askerlik 
vesikaları ve hüviyet cüzdanlarile bele
diye hesap işleri müdür!Uğüne müra
caatları ilan olunur. 

28 2 4296 (1956) 

tZMİR T!CAREI' S1C1L MEMUR
LUOUNDAN: 

!zmirde ikinci Kordonda 80 numaralı 
ımaJAtbanede makina ima!Athanesini iş; 
!etmek işlerile iştigal eden ( J. ve Luı 
Tiııs ) şirketinin feshine mütedair mu
kavelename ticaret kanunu hükümleri
ne gör sicilin 4558 nıımarasıııa kayt ve 
tcsçil edildiği ilan olunur. 

1 - Mukavelename. 
İzmir sicil ticaret memurluğu resmi 

mührü ve F. Tenik imzası. 
MUKAVELENAME 

Bir taraftan tzmirde ( Birinci Kor
don ) Atatürk caddesinde (318) numa
ralı evde oturan Lui Ti us cliğer taraftan 
tzmirde Ka.rşıyakad.a Muradiye soka
ğında 34 numaralı evde oturan Jcnef Ti
ııs arasında aşağıdaki şerait dairesinde 
akti mukavele olunmuştur. 

Madde 1 - Her iki akit arasında tesis 
edilip İzmir üçüncü noterliğinde 18 
mart 1930 tarihinde 3815 umumi 2/218 
hususi numara ile tasdik edilen muka
vele mudhince münakit ( J. ve Lui Ti
ııs ) unvarılı kollektif şirketi her iki ta
rafın rıza ve muvafakatlariyle bugün
den itibaren feslı edilmi§tir. 

Madde 2 - Yukarıki maddede yazıl
dığı veçhile işbu şirketin feshi ~zer:lı"' 
hini tesisten bugüne kadar carı bilu
mum muamelAt ve besabat şirket tara
feynce tetkik ve tasfiye edilerek şerik
lerden Jozef Tiııs şirketteki sermaye ve 
hukuk ve menafiini tamamen ahzü isti
fa eylemiştir. 

Madde 3 - tşbu fesh ve tasfiye neti
cesinde şirketin bıılunduğu mağaza ve 
mevcudat ve her nevi emval ve eşya ve 
tesisat ile şirketin her türlü alacakları 
ve borçlan ve kıı.ffei vecaip ve taahhü
datı şeriklerden Lui Tiusa devredilmiş 
ve mumaileyh tarafından da kabul ve 
deruhte edilmiştir. 

Madde 4 - Şu suretle vaki anlaşma
ya göre tarafeynin yekdiğerleri zimmet
lerinde gerek muamelAtı şirket gerekse 
husıısatı saireden dolayı hiç bir hak ve 
alacakları kalmamış olduğundan her iki 
akit mütekabilen yekdiğerlerinin zim
metlerini ibra ve iskat etmişlerdir. 

Tarafeynin imzalan. 
Umuml Ni. 9096 Hususi No. 14/78 
İsbu mukavelename altına mırhallin-

de konulan imzaların şahıs ve hüviyet
leri marufum !zmirde (Birinci Kordon) 
Atatürk caddesinde 318 numaralı evde 
oturan Lui Tius ile !zmirde Karşıyaka
da Muradiye "°kak 34 numarada mu
kim Jozef Tiusun olduihınu tasdik ede
rim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi tem
muz ayının yirmi üçüncü perşembe gü
nü. 23/7/ 942 

T. C. !zınir üçUncü noteri Süreyya 
Olcay resmi mühür ve imzası 
Umıımi No. 9148 Hususi No. 14/78 
lşbu mukavelename suretinin daire 

dosyasında saklı 23/ 7 / 942 tarih ve 
{90İl6) umumi numaralı aslına uygun 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki senesi temmuz ayının yirmi 
besinci cumartesi günü. 25/7 /942 

t. A. 
Altmış kuruşluk daınğa pulu Uzerinl' 

T. C. lmıir üçüncü noteri Süreyya Ol
cay resmi mühür ve namına imza oku-
namadı. 4344 (1949) 

Z AY t 
Denizli emniyet müdürlüğünden al

mış olduğum 1938 senesinde 18/14 nu
maralı ikamet teskeremi zayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Tepecikte Zeytinlik mahallesinde 
Sokak No. 1166 hane No. 11 

HAYDAR 
4335 (1954) 

İS'J'ANBVL BELEDİYESİNDEN: 
İstanbul buz nalıil ue teuzi işi ihale olanac:a'fıtır-

Karaağac; müessesatı buz fabrikasLnd a istihsal olunacak senevi tahminen (al
tı milyon) kilo buzun, lstanbııl belediyesi hudutları dahilinde nakil ve tevzi İJİ 
tadil edilen şartname veçhile 31 / 5 / 944 tarihine kadar devam edecek müddet 
içinde kapalı zarf usuliyle ekisltmeye konulmuştur. Beher kilo buz azami her 
kuruşa satıl.ıru.k üzere nakil ve tevzi için bir kuruş elli santim muhammen bedel 
vazolunmuştur. ilk teminat miktarı ( 16450) liradır. Eluiltme prtnamesi ve 
evrakı müteferruaaı (919) kurut mukabilinde Karaaiiaç müuesatı müdürlü
ğünden alınabilir. !bale 4/8/942 oalı günü aaat 15 te lıtanbul belediyeoi d,... 
imi encümeni odasında yapılacak.br. 

Taliplerin ilk teminat makpuz veya mektupları ve kanunen ibraz.ı !Azım 
gelen diğer vesikalariyle birlikte (2490) No.lu kanunun tarifatı çevresinde ha
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene 
vermeleri lazımdır. 20 24 28 1 4126 (1876) 

T. Kızılay cemiyeti umumi Merkezinden : 
Harpte veya ifgal altında bıılunan memleketlerdeki yakınlan ve akrabaları

nın sağlık haberlerini öğrenmek isteyenler iç.in An.karada Kızılay umumt mer
kezinde, latanbuld~ yeni poıtahane caddeainde kızılay hanında k.ı.zılay müm ... 
silliğinde ve lzrnir merkezimizde haber alma bürolan kurulmuştur. AJBkal,Jar 
bu bürolara müracaatla baberlqme k&ğıtlannı doldurmaları illn olunur. 

24 26 28 4221 ( 1904) 

İzmir Defterdarlığından : 
Emin Günay Fikriye Günay Gülnihal Günay ve Ayfe Gür .. y yeni ıubeye 

borçlanma bedelinden mevcut 1331 lira 33 kul'Uf borçlarının teıniıü tıuıaili 
zımnında haczedilen umurbey mahalleıinin ( 1494) piyade sokağında kô.ia 
1439 ada 29 parselde mukayyet (9, 9/12, 9/13) kapı numaralı ve 800 lira 
kıymeti mukayedeli bir bap evleri tahsili emal kanunun hükümlerine tevfikan 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarıİnultıı. 

Taliplerin 11 /8/ 942 tarihinde saat 16 da viliiyet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 22 24 26 28 4201 { 1 l'97) 

İzmir Defterdarlığından : 
Reşit oiilu Ruıen, Zeynel kızı Leyla, Ruten oiiullan Muetafa, Feyzullah, F ... 

zı1. Rqit ve RUJCll kızı Nafizenin Kar!llyalı:a ıubeıine borçlanma bedelinden 
mevcut 192 lira borçlannm tem.ini tallısili zımnında haczedilen Karııyaka Ba
hariye mahallcainin tasvir sokağında k&in 174 ada. 14 parsel sayıda mukayyet 
25 eeki 20 yeni, numaralı ve 192 lira kıymeti mukayyedeli evleri taheil! em
val kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbı. 

Taliplerin 11/8/9-42 tarihinde oaat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilin olunur. 22 24 26 28 4200 ( 1896) 

İzmir Defterdarlığından : 
Muıtafa Çiçekuzman ile Aziz Çiçekuzmanın yeni tubeye borlçanma bedelin

den mevcut 352 lira borçlarının temini tahsili zımnında haczedilen Umurbey 
mahalleeinin ıehitler sokağında ki.in 2 1 9 kütülı: 1406 ada l 3 panel sayıda m,.. 
kayyet 100 yeni kapı numaralı ve 1 7 60 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evle
ri tah911i emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmı§hr. 

Taliplerin 11 /8/942 tarihinde aaat 16 da vilayet idare heyetine müracaa~ 
lan ilan olunur. 22 24 26 28 '4202 ( 1896) 

İzmir Defterdarlığından : 
Nazif kızı F atına ilhanın Baıdurak ıubeeine borçlanma bedelinden mevcut 

96 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmit olan 3 ncü karat.af mahal
leııinin Enveriye ıokağında ki.in 655 ada, 10 parsel ııayıda mukayyet 53/55 
numaratajlı ve 480 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hüküm
lerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkan~tır. 

Taliplerin 17 /8/942 tarihinde ııaat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 26 28 30 l 4288 (1933) 

İzmir Defterdarlığından : 
Muetafa kızı Ha ticenin borçlanma be delinden Karııya}ca şubesine mevcut 

436 lira 12 kuruı borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiı olan Karwaka
da Donanmacı mahalleainin Galip bey sokağında kain 91 ada, 14 panelde 
mukayyet 1 eııki, 1 yeni numaralı ve 1 120 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsi· 
li emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle mÜzayedeye çıkarıl-
mı§bt. 

Taliplerin 17 /8/942 tarihinde ... at 16 da vilAyet idare heyetine müracaat ... 
lan ilô.n olunur. 26 28 30 1 4289 (1934) 

İzmir Vilayet Daimi Encümeninden : 
Muhemmen Muvaldaıt teminatı 

Miktan Bedeli 
Cinııi Kilo Lira 

Koyun eti 6200 7440 550 
lzmir f.trefpap hastabaneainin yıllık ihtiyacını kaqılayacalı: olan milctan TI> 

muhemmen bedeli yukarıda yazılı koyun eti 21/7/942 tarihinden 9/8/942 
tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf uınıliyle eluiltıneye konıılmuıhır. 
Taliplerin şartnameyi gönnek üzere her gün hastahane heyeti idaresi.ne müra
caatları ve 2490 ıayılı kanunun tarifah dairesinde hazrrlayacalı:lan kapalı zarf
larını 10/ 8/ 942 pazartesi. günü ihaleden bir saat evvel (saat 1 O da) vilô.yet 
da.imi encümeni riyaıetine tevdi etmeleri ilin olunur. 

20 24 28 4152 ( 1878) 

:-···················································································· 

~ Devlet Demır Yollarından i 
.......•••..............•....•....................................................... : 

DEVLET DEMIRYOLLARI MODOORLOcONDEN: 
Gümrüklü hamulelerden gümrük muamelelerinin ifa.. için alınacak ücretlere 

mahsuı yeni bir tarifat yapılmııtır. Bu tarife 1 / 9 /942 tarihinde yürürlüğe gi
recektir. Fazla bilııi istasyonlardan verilecektir. 28 1 6 11 4338 ( 1950 

MAHKÜMİY E'J' İLANI 
İzmir Milli Jıorunma M üddeiarnuıniliğinden : 
Fazla Hatla ekmek aatmak ouretiyle milli korunma kanununa muhalif hare

ketten ouçlu Tamaplılı: caddesi 1030 sokak 29 sayılı evde oturan amele Hü
"'.'.~-~.iilu lsm~I .Keresteci hııklı:ında yapılan duruşma ıonunda: Suçu ıabit gö
rüldugunden millı korunma ka. 31/2. 59/3 ve 63 cü maddelerine tevfik 
bq lira ağır para cezasiyle mahkümiyetine ve keyfiyetin gazete ile ilanına d=~ 
verilen 30/6/942 tarih ve 239 sayıl. hükmün katileıtiği ilin olunur. 

4337 ( 19S3) 
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Almanların Kaf
kaslara inmesi 
Hindistan için 

de tehlike 
---*---

JAPONLARA KARŞI 
---*·---

Hindistan 
harbe ha
zırlanıyor· 

Karada y eni b i r cephe _ -. *-
a;ılamıyor, müttefiJder 60 "!'~yon çıftçi_seferller 

zafere z amanla ed!Jıyor, ıo mılyonlulı 
Jıavuşacaldar ~ır ~rdu JıuruıacaJı. 

Radyo gazetesine göre hafta başında Muslumanl~r bu_ lıarar• 
dünya hadiselerine t.opluca bir göz at- ıara m uzahir .. 
tığımız zaman siyaset aleminin birbiri- Yeni Delhi, 27 (A.A) - Harpçı Hir.t 
ne bağlı belli başlı şu üç mesele ile ya- milletleri konferansının pazar günkü 
kından ilgili olduğu görülür : toplantısında Yeni Delhide cMuharip 

1 - Rusyanın cenubunda devam Hint milletleri cemiyeti• adiyle bir ce-
eden Alman ilerleyişi; miyet kurulmasına karar verilmiştir. 

2 - İkinci cephe meselesi: Mihraceler, kongre partisinin mukar-
3 - Hindistan meselesi. reratına nasıl mukabele ed.:leceği hak-
Almanların Rusyanın cenubunda el- kında müzakerelerde bulunmuşlardır. 

de ettikleri çabuk muvaHakiyetlerin Bu müzakerelerde 60 milyon çiftçinin 
doğurduğu son iki mesele, bilh8$3 bu f b dilin 
günlerde geniş ölçüde fikir yürütülme- se er er e · esine ve on milyonluk bır 
sine sebep olmaktadır. ordunun kurulmasına karar verilmiştir. 

Mihver, Alman muvaffakiyetlerinden Müslüman Hintliler birliği bu teşeb-
ötürü müttefikler aleminde bir asabi- büslere müzaherete karar vermiştir. 
yet ve endişe sezmektedir. Bunun da- BİR KONFERANS İSTENİLİYOR 
yandığı nokta, Almanlara göre Anglo- Yeni Delhi, 27 (A.A) - Liberal şet-
sakson radyo ve basınının neşriyatıdır. lerden Sakrn ana yasanın müzakeresi 
Diğer taraftan müttefikler Rusyadaki ve kurulması harp sonuna bırakılmasını 
cenup durumunun her gün daha vahim- ve partiler şeflerinden mürekkep bir 
leştiğini kabul etmekle beraber, Alınan konferans toplanmasını istemiştir. 
muvaffakiyetinin bir noktada durakla- • - --
yarak neticesiz kalacağını iddia ediyor- Amerikan istihsali 
lar. İngilizlere göre vaziyetin vahimleş-
mesinin iki sebebi vardır : az görülüyor •• 

1 - Almanların her ne pahaya olursa 
olsun zafer kazanmağa aı.metmiş olma
ları, 2 - Rusların hayati planlarına sek
te vurmadan terkedebilecekleri arazi
nin pek ziyade azalmış olmasıdır. 

Almanların hala iki esaslı hedef için 
çalıştıktan görülüyor, Almanlar c Rus
ların bütün gayretlerine ve mukaveme
tine rağmen Stalingradı alacağız, Kaf
kas petrollerine sahip olacağız. > diyor
lar. 
YENİ CEPHE MESELESi 
İkinci cephe meselesi bir sinir harbi 

haline getirilmiştir. İngiliz iş nazın, 
ikinci cephe istiyenlere karşı bir nutuk 
söylemiştir. Bu beyanat iknci cephenin 
açılması mümkün olamıyacağını anla
tan ilk resmi beyanattır. 

İngilizlere göre Rusyaya yardım bil
hassa istihsaUtı çoğaltmak; donanma ve 
hava kuvvetlerile taarruzlarda bulun
mak şekillerinde yapılmalıdır. İngiliz 
tayyarelerinin Alman endüstri merkez
lerine yaptıkları taarruzlann hem mad
'di zararlara ve hem de Alman halkının 
tna.neviyatının bozulnınsma sebep oldu
ğuna i§aret ediliyor. Londra radyosu 
sözcülerinden birisi: cHalen ikinci cep
hemiz yok mudur? Almanya üzerine 
binlerce tayyarelerle yaptığımız taarruz
lar mükemmel bir ikinci cephedir ve bu 
devam edecektir. > diyor. 

Ç1NL1LERE YARDIM 
Çinliler de uzak doğuda bir hareket 

bekliyorar, aksi takdirde zamanın mih
ver tarafına hizm~t edeceğini söylüyor
lar. lngilizler için şimdilik huna da im
km yoktur; çünkü uzak şarkta hareke
te girişmek de çok miktarda asker ve 
fazla miktarda vapur ister, vapur ise 
şimdi daha mühim işlere lfizımdır. Hü
la.sa olarak şu neticeye vamıak müm
kündür : c Müttefikler zafer bizimdir. 
Bunun için de istihsal lazımdır, gayeye 
zamanla erişeeeğiz > diyorlar. ________ , __ _ 

CANOi JAPON DÜSMANI 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

mucip olacaksın.ız. Veyahut istemiyerek 
bir birlik kurulmasına engel olacaksı
nız. 

lngilterenin içinde bulunduğu zorluk
lardan faydalanmak istemiş olsaydık bu
nu harp başladığı zaman, üç sene evvel 
~apardık.. 

Size şimdi insaniyet namına müraca
at ediyorum : Merhametsiz muharebe
nin hiç bir kimsenin inhisar1 altında ol
madığını anlamalısınız. Müttefikler sizi 
bizzat kendi silahlannızla mağlup ede
ceklerdir. 

Memleketimize girmek fikrine kapı
lırsanız bütün kuvvetlerimizle size mu
kavemetten geri kalmıyacağız. > 

GANDt VE DtKTATöRLER 
Bombay,, 27 (A.A) - Gandi bir ma

kalesinde diyor ki : c Beni Hitler gibi, 
bir diktatör gibi muahaze etmek doğru 
dE'ğildir. Bitler veya diktatörler isti§are 
kabul etmezler; ben ise etrafımdakiler 
ve hatta muarızlarım.la ist~re de bu
lunmadan İş yapmam. Diktatörlerin emir 
ve arzularına itaat etmiyenler için fena 
akibetler mukadderdir. Fakat benim 
muarı2larıma tertip edeceğim ceza sev
gidir. > 

-----------1 KINCt CEPHE I Ş t 

Londra, 27 (A.A) - Deyli Telgraf 
başmakalesini istihsal işlerine hasretmi~ 
tir ve şöyle demektedir : 

•İstihsal işlerinin henüz kafi dereceye 
varmadığı hakkında Amerikalılara ihtar 
yapılmalıdır. Harpte en lüzumlu mad:.le 
çeliktir, Amerik' harpten önce diğer 
milletlerin istihsali kadar çelik yapıyoı-
du; bu mikdar bugünün ihtiyaçlarına 
kafi değildir. 

İngiltere istihsal nazırı Litelton ağus
tos veya eyltilde İngiliz istihsal verimı
nin son haddine geleceğini söylemiştir .. 
Amerika h~nüz azami verim haddinden 
uzaktadır .. 11 

~----tt-·---

U zak Şarkta ye-
ni yapılanharp 

harekatı 
---*·---

HYenl Ginen de .Japon 
iaşe gemilerine indiri· 

len darbe de ağır
Meiburn, 27 (A.A) - Müttefik kuv

vetler karargahının tebliği: 
Yeni Ginede müttefik hava kuvvetle

ri düşman mevzilerine durmadan hü
cum etmiş ve hasarlar vermiştir. Hedef
lerin başlıcaları makine tüfek uçak sa
var yerleri ile erzak ve miibimmat de
poları olmuştur. 

Bir düşman tayyaresi düşürülmüş, 
birisi de hasara uğratılmıştır. İki tayya
remiz kayıptır. 

Port Darvinde gece düşmanın yaptığı 
hücumda az hasar olmuştur. 

Salamaorada yapılan bir baskında 
düşmana 50 - 60 ölil verdirilmiştir. 

AÔIR DARBE 
Vaşington, 27 (A.A) - Havas bildiri-

yor: 
Askeri mütehassıslar Yeni Ginede 

Guna kes!minde Japon iaşe gemilerine 
indirilen darbenin pek ağır olduğunu 
bildirmektedirler. 
ÇİNLİLER TAARRUZA GEÇTİLER 
Çunking, 27 (AA) - Çin tebliği: 
Çin kuvvetleri Siyang - Side bir taar

ruza ge<;mi~tir. Çin birlikleri Limçiyan
gın şimal doğusunda Timçuangun dış 
mahallelerine kadar sokulmağa muvaf
fak olmuştur. Şiddetli muharebeler olu-
yor. 
~--~.,.,_.~.,--·~---

Rusya da pet rolsuz 
ziraa tyapılacak 

---*·---
Moskova, 27 (A.A) - Pravda diyor 

ki : 
c Harp muazzam miktarda petrole 

muhtaçtır. Bunun için ziraatin traktör
lerle değil, beygirler ve el ile yap11.mas.ı 
l~ımdır. > 

J APONYADA 
Ylnız altmq 
Casuslar çılıardı.. 
Tokyo, 27 (A.A) - Yeni bir kanuna 

göre Japonyada gündel!k gazetelerin 
adedi tahdit edilecek ve bütün Japonya
da 60 gazete çıkacaktır. 

Kanun tedrici surette tatbik edilecek 
sene sonunda tamamiyle meriyete gir
miş olacaktır. 

l tiaştarah 1 inci Sahifede ) 

İNGİLİZ İŞ NAZIRININ BEYANATI 
Londra, 27 (AA) - İş nazırı kömür 

amelesinden mürekkep bir işçi grubu-
na demeçte bulunarak dem:ştir ki: RİNDİS'J' ANDA 

•Gelişi güzel bağırarak ikinci cephe 8Ü"Üfı b i r tG''"are 
açılmasını istemek düşman oyunlarına .1 .1.1 

alet olmak demektir. Kendilerini Rus- Kazası oldu •• 
yanın birer büyük dostu ilan edenlerden Yeni Delhi, 27 (A.A) - Neşrolunan 
şunu istiyorum: Harbin kazanılması için bir tebliğde bildirildiğine göre içinde 11 
yegane çare olmıyan umulmıyan bir ted- subay bulunan bir nakliye uçağı cuma 
bire baş vurmasınlar.. günü bir kaza neticesinde parçalanmış 

İşçiler! İkinci cepheden bahsetmeyi- ve içindekilerin hepsi ölmüştür. 
iliz.. Kaza, bu1utlar arasında uçan uçağın 

Bütün kuvvetinizle hükümete yardım ' lsızın önüne çıkan bir tepeye çarpma~ 
ediniz .. H~rkes mürnki\n olanı yapmalı- netices!nde vukua gelmi$tir. Ölenler ara-
dır .. • sında iki .zeneral de vardır. 
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Almanlara göre ALMAN • RUS HARBi 
- - -*·-- -

___ * __ _ 

Ruslar Vo- Voronej 
d 

"Atılay,, şehitlerinin hatırasını taziz 
ronejdepüs- mey an har,, 
kürtüldüler bi bitn1edi Yavuz,, zırhlımızda ha 

- *-
ŞEHRiN Ş iMAL BATIS INDAK~ 

RUSLAR YOK EDiLDi 
- *-Berlin, 27 (A.A) - Alman tebliği : 

Voronejdeki köprü başına karşı ya
pılan hücumlar düşmana ağır kayıplar 
verdirilerek yeniden püskürtülınüştü.r .. 
Şehrin şimal batısında yapılan muhare
bede Rus kıtaları şimale doğru hareket 
üslerinin ötesine püskürtülmü.ş ve çev
rilen gruplar yok ed:lıniştir. Bu şiddetli 
müdafaa savaşlarında 10 temmuzdanbe
ri bir tek kolordu kesiminde 751 Rus 
tankı tahrip edilmiştir. 

MERKEZ ~SİMİNDE 
Merkez kesiminde mevzii hücumlar 

esnasında müteaddit düşman taburu 
çevrilmiştir. 
Avcı teşkilleri dün 120 Rus tayyaresi 

düşürmüştür. Üç Alman uçağı üssüne 
dönmemiştir. Bundan başka İtalyan av
cıları d? üç düşman uçağı düşürmüştür. 

NEHIRE VARIŞ 
Berlin, 27 (A.A) - Askeri bir kay

nalctan bildiriliyor : Zırhlı kuvvetlerle 
işbirliği yapan Alman ve Rumen kıtala
rı genis bir cephede nehre varmışlardır. 
YENİ HA VA HÜCUMLARI 
Berlin, 27 (A.A) - Askert bir kay

naktan bildirHiyor : Düşmanın ikmal ve 
iaşe yollarına hücum edilmiş ve demir
yollariyle bir çok iltisak merkezlerinı> 
ağır çapta bombalar atılmış ve büyük 
hasarlar vukua getiril.m!ştir. 

Rus mukavemetini kırmak için tah
kim edilmiş kasabalara da havalardan 
hücumlar yapılmış ve bir çok yangınlar 
çıkarılmıştır. 

Berlin, 27 (A.A) - Bildirildiğine gö
re Rostofta köprü başını desteklemek 
için Almanlar 26 temmuzda hava faali
yetlerine devam etmişlerdir.. Ruslara 
her capta bombalarla hücum edilmekte
dir. Düşmanın insan ve malzemece ka
yıp] arı büyüktür. 
FİN TEBLİGİ 
Helsinki, 27 (A.A) - Fin tebliği: 
Topçumuz kareli berzahında düşmg

nın asker topluluklarını dağıtmış ve 
bunlara ağır kayıplar verdirmi$tir. 
Doğu cephesinin cenup kesim;nde ha

fif topçu faaliyeti olmuştur. İstihkam kı
talarımıtla yapılan bir carpuşn\ada yir
mi dört düşman öldürülmiiştür. Bizim 
yalnız iki askerimiz yaralanmıştır. 

--~-..·-----~ Alman resmi 
tebli~ine göre 
cenup cephe
sinde vaziyet 
~-~~ ... ·~---

Bir şehir d aha z apted il· 
eli, büyük Don havza· 
sında nehre varıldı-

Berlin, 27 (A.A) - Alman tebliği : 
Rostofun cenubunda Alınan kıtalan iki 
gün süren şiddetli savaslardan sonra 
mükemmel surette tahkim edilmiş ve 
çetin bir surette müdafaa edilen bir şeh
ri hücumla zapdetmi.ştir. Savaş, tahrip 
ve pike bomba uçakları Alman piyade
sine yol açmışlardır. 

Daha doğuda seri birlikler cenup isti
kametinde ilerlemişlerdir. Büyük Don 
havzasında zırhlı kıtalar ve hava teşkil
lerile iş birliği yapan müttefik ve Ro
men kıtalan düşmanı bozguna uğrata
rak geniş bir cephede nehre varmışlar
dır. 
Kalaçın şimal batısında zırhlı teşkil

lerle hızlı müfrezelerimiz nehrin solun
daki tepeleri ümitsiz bir surette tutma
ğa çalışan Rus tank ve piyade birlikleri
le şiddetli bir sava§a girişmişlerdir. 

Alman hava kuvvetleri düşmanın Vol
ga üzerindeki münakalatile Stalingra
dm şimal batısındaki demir yolu tesis
lerine şiddetle hücum etmiştir. 

-~---e1----
SOVYETLERE GORE 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ve düşman süratle çekilmeğe mecbur 
kalmıştır. Piyademiz üç düşman tayya
resi düşürmüştür. 

ROSTOFTA 
Rostof civarında Alman hücumları 

püskürtülmii.ştü.r. Bir kesimde tanklar~a 
takviye edilmiş Alman birlikleri mevzi
ler!rpize girmeğe muvaffak olmuştur. 

Alman sayı üstünlüğü ve Rostofa de
vam eden şiddetli hücumlara rağmen 
mukavemete devam ettik ve bir nokta
da geriye çekilıneğe mecbur olduk. Bır 
saat içinde bir kaç tank, 700 insan yolt 
edilmiştir. Düşmanla çetin savaşlar de
vam ediyor. 
BRİANSKTA 
Brianskta Alınanlar 30 tank kaybet

mL~lerdir. Buradaki kuvvetlerimiz üs
tün düşman kuvvetlerinin ilerlemesine 
mani olmuştur. 
BİR İMHA HAREKETİ 
Tank birliklerimiz dtin bir tepeyi zap

tederek 10 uncu Alman alayının bir kıs
mını imha etmiş, bir kısmını da esir al
mıştır 

_ ...,_ 
((Voronejn de Sovyetle· 
r in yenid en ilerlediği 
bildiriliyor. Rusların 

umumi durumu ümitsiz 
gör ülmiyor .. 

Londra, 27 (AA) - Vironejin oenu
bunda Ruslar ilerlemekte ve burada bü
yük bir meydan muharebesi devam et
mektedir. Almanların da itiraflan veç
hile bu muhareibeler Rusların lehine ne
ticelenirse Voronej geriye alınacaktır. 
Diğer kesimlerde de hücumlara devam 
edilmektedir. 

DEYLt TELGRAFA GöRE 
Deyli Telgraf gazetesinin askeri mu

harriri diyor ki : 
c Düşman Kafkasyaya kadar inebilir 

ve belki de petrol kaynakarını ele geçi
rir. Fakat düşman Volgaya kadar da
yansa bile, Baku petrollerinin Rusyaya 
sevkine mani olamaz. Ruslar, her karış 
toprağı düşmana çok pahalıya mal et
mekte devam edecektir. Ruslann bazı 
noktalarda durumları elverişlidir. Rus
ların durumu fena olmakla beraber 
ümitsiz değildir. Timoçenko hMA barba 
devam ediyor. Ruslar Briyanskta nelere 
muktedir olduklarını göstermişlerdir. 
Bu durum, bütün mevsim böyle silre
cektir. > 

Moskova, 27 (AA) - Vorinejde mu
harebeler arasız olarak devam ediyor; 
Ruslar düşmanı nehrin batı sahiline sür
mektedirler. Kıtalarımız mühim bir ge
çide yerleşmiştir. Diğer taraflarda da 
kuvvetlerimiz ilerlemektedir. 

Kıtalarımızı batı sahillerden çıkar
mak için düşmanın yaptığı gayretler 
akim brakılmıştır. Bir R us teşkili sal
larla nehri geçerek Almanlara hücum 
etmiş ve bu şaşırtmaca hareketinin so
nunda diğer bir yerden geçen askerle
rimiz düşmanı gafil avlamıştır. Başlıyan 
şiddetli muharebe devam ediyor. 

_ __ ....,,,,,,,woıııw9,.,,,,,,,,,---

zin bir tören yapıldı 
İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Atılay de

nizaltısında şehit olan bahriyelilerimizın 
hatırasını taziz için Yavuz zırhlıınızda 
hazin bir ihtifal yapılmıştır. 

Merasime saat 16 da İstiklal marşiyle 
başlanmıştır. Müteakiben donanma ku
mandanı amiral Şükrü Okan bir nutuk 
irat ederek ezcümle demiştir ki: 

- Denizaltı filomuzdan Atılay deniz
altı gemisinin Çanakkalede aldığı vazi
feyi yaparken uğradığı müessif kaz!l 
dolayısiyle bu gemi içinde hayata ebe
diyen gözlerini kapıyan kahraman şehl.t 
arkadaşlarmıızın hatıralarını anmak ve 
onlara son vazifemizi yapmak üzere bu
rada toplanıyoruz. Son vazife demekle 
bu şehit arkadaşları artık ebediyen unu
tacağız manası anlaşılmasın. Bilakis on
lar mesleğimizde ve kalbimizde ebelli
yete kadar her zaman yaşıyacak ve !A
yık oldukları yüksek mevkii dalına mu
hafaza edeceklerdir. 

Arkadaşlarım; 

Hepiniz biliyorsunuz ki Atılay deniı.
altı gemimiz Çanakkale boğazı dışında 
aldığı vazifeyi yaparken 14 temmuz 942 
tarihinde kazaya uğramış ve kara haber 
alınız alınmaz b ah.riyem:zde ve memle
kette mevcut bütün tahlisiye vasıtalari
le arkadaşlarımızın kurtarılmasına ko
şulmuş ise de geminin battığı mahallin 
seksen metre kadar derin ve ayni za
manda çok çıkıntılı bir yer olması iti
bariyle kurtarılmaları maalesef müm
kün olmamıştır. 

Vazife kurbanı kahraman şehit arka
daşların uğradığı feci akibetten bütün 
mesleğimiz ve memleket derin bir ele;n 
ve ıstırap duymuş ve duymaktayız. 

DENİZALTI MAYNLERİ 
BULUNDU 
Geminin battığı mılııaıde yapılan ara 

ma, tarama esnasında denizaltı ma 
!erinin mevcudiyeti anlaşılması ge ' 
bunlardan birisine çarpmak suretiy ı 
kazanın vuku bulması ihtimalini kuv 
vetlendirmekt~ ve bu hususta kazazed 
arkadaşların hiç bir hataları bulunma 
ması bakımından bize teselli vermekt 
dir. Esasen 14 sene evvel iki gemi · 
kurulan ve cüınhuriyet hükümetin:a 
bahriyeınize gösterdiği bUyük ve yakı 
alaka ile inkişaf eden ve gittikçe daha 
ziyade genişliyecek olan denizaltı filo
muz şimdiye kadar başarı ile çalışmıt 
ve çalışmakta bulunmuş ve hata yüzün
den en ufak bir kuaya meydan verme
miştir. Denizaltılarımızın bugüne kadar 
yapılan manevraların faraziye olarak 
verilen en mü.şki.U arızalan muvaHala
yetle başarmaları başta sayın mareşal 
olmak üzere ordu erkanının takdirlerı
ni mucip olmuştur. Şu ciheti de iftihar 
ve itimatla söyliyebilirim ki şimdiye ka
dar olduğu gibi bundan sonra da deniz
altı filomuz memleket ve vatan vazife
lerinde hiç yılmadan muvaffak: olacak 
ve mesleki hatalarla hiç bir kazaya mey
dan vermiyecektir. 
Ayrıca de tabrüz ettirmek isterim ki 

ölüm nihayet bir mukadderat işidir ... 
Bunun değişmez bir kaide olduğu bu 
hAdisede de kendisini göstermiştir.• 
Şükrü O kanın utkundan sonra bay· 

raklar yarıya indirilmiş, muzika ma
tem havasını çalınağa başlamış, bütün 
gözler yaşla dolu olduğu halde çelenk
ler denize atıloııştır. Bu suretle bu ha
zin törene son verilmiştir. 
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Medeni kanunda değişiklikler 

Gazetecilerimiz Boşanmayı kolaylaştıra-
Almanvayı k h••k•• I k l 

geziyor ca u um er oı~u rr:.a-
* Sedanda Majino hattı· 

nın yal'ddığı istiflfıam· 
ıarı da gör düler •• 

Berlin, 27 (A.A) - Türk basın heye
ti Kloç müstahkem şatosunu ziyaret et
miş ve Frank.lort ile Visbadene gitmiş, 
buranın meşhur bağ ve şaraphanelerini 
tetkik etmişlerdir. Bundan sonra Lük
semburga geçerek pazar günü şehirleri 
gezmiş ve Sedana geçmiştir. Sedanda 
Majino hattının yarılmış olduğu Mon
medi istihkamıarıru gördükten sonra se
yahatlerine devam etmiştir. 

--~------~-Makin eve 
\ j" erilirken 

•• 
Berlin BiiyüJı elçimiz 
harelıet etti... 

• 

Ankara, 27 (A.A) - Berlin büyük 
elçimiz Saffet Arıkan bu akşamki eks
presle hareket etmiş ve istasyonda hari
ciye vekaleti erkaru ve dostlarından 
mürekkep büyük bir kalabalık tarafın 
dan uğurlanmıştır. - --o--

HUSREV GEREDE 
Berlinden ayrddı.. 
Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. bildiri-

yor : Memleketine dönmekte olan Tür
kiye büyük elçisi Hüsrev Gerede bu ak
şam Berlinden hareket etmiştir. Büyük 
elçi istasyonda Führer adına devlet na
zırı Dr. Mesisener ve hariciye nazırı 
Von Ribbentrop adına hariciye müste
şarı von Veizsaicker tarafından selam
lanmıştır. Hariciye nazırlığı daire şef
leri ile bir çok devlet parti ve ordu mü
messilleri Türkiye büyük elçiliği me
murları ve kordiplomatikten bir çok 
üye de istasyonda büyük elçiyi uğurla
mıştır. 

Besorgen zaptedildi 
Berlin, 27 (A.A) - Alman orduları 

başkumandanlığının verdiği ınalfunata 
göre Alman kıtalan Krivyanska Novo
cerkof hattının cenup doğusundaki is
tibkamiar hattını yarmış ve Bolşevikle
rin şiddetle müdafaa ettikleri Besorgen 
Yahvskayaya gi.rmiştir. 

._ .. 
Mısırda yeni 1ıare1ıetıer 

sına lüzum görülmiyor 
İstanbul, 2 7 (Yeni Asır) - Şehri

mizde bulunmakta olan Adliye vekili 
Hasan Menemencioğlu, Adliyede tetki
katla meşgul olmUflur. Beyanatında me
deni kanunda yapılacak tadilat işinin 
henüz neticelenmediğini, bu husustaki 
ankete gelecek cevapların esaslı tetki
kata tahi tutulacağını, yapılacak işlerin 
kati şeklini önümüzdeki aylarda tesbit 
eylemek mümkün olacağını söylemiş ve 
şunlan ilave etmiştir: 

c - Boşanmanın kolaylaştırılması 
için kanuna yeni hükümler konmasına 

ihtiyaç yoktur. Bu iş dalına hakimin mü
rakabesine takdirine bağlı kalacaktır.> 

Vekil inşası ikmal edilmiş Muğla ce-o 
za evinde çalışan adliye ziraat amelesi• 
nin sayısı dört yüzü bulduğunu. yeniden 
yapılacak olan İstanbul adliye sarayının 
muazzam bir bina olacağını da söyle
miştir. 

Aydında idare amirleri 
iaşe işlerini konuştu 

Aydın, 27 (A.A) - Kaza kaymakam 
ve nahiye müdürleri valinin yanında 
toplanarak vilAyetin iaşe durumu hak
kında konuşmuşlardır. Son kanun mu
cibince hububatın teslim müddeti tetkik 

edilmiş, buğday ve arpa gibi hububatın 
teslim müddeti 15 eylül ve diğer hu
bubatın teslim müddeti de eylül sonu 
olarak tesbit edilmiştir. 

Ordu hasta bakıcı mektebi ilk 
mezunlarını dün verdi 

Ankara, 27 (Yeni Asır) - Ordu hasta ı ma verme töreni yapılmış, askert sıbhi
bakıcı mektebi bugün ilk mezunlarını ye dairesi r eisi g~neral Mazlfun mezun
vermiştir. Genç hasta balocılara diplo- .c.ra hitaben bir nutuk söylemiştir. 
~ ,.<.: 

Istanbulda gıda maddeleri ucuzlıyor 

İstanbul, 27 ( Yeni Asır ) - Hükü
metin son kararlan neticesi olarak muh
telif gıda maddeleri fiyatları düşmeğe 
devam ediyor. Pirinç 80 kuruşa dü.şmi.iş
tür. 

lstanbul vı11iyetinde yapılan bir top
lantıda son mahsul ve iaşe kararlan et
rafında görüşmeler yapılmış, kararlar 
verilmiştir. Belediyede bir iaşe müdür
lüğli kurulmak üzeredir. 
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YENİBERLİN 
ELCiMiZ GİDİYOR 

TRAKYA 
Umumi mülettiıliği 
Ankara, 27 (Yeni Asır) - İaşe müs

teşarı Şükrü Sökmensuerin Trakya 
umumt müfettişliğine tayin edileceği 
söyleniyor. 

Ank;ra, 27 (Yeni Asır) - Berlin bü
yük elçiliğine tay!n edilen Saffet kı
lcan bir haftaya kadar yeni vazifesi.ne 
hareket edecektir. 
Yeni lokomotiller geldL. 

----
0

· - Ankara, 27 (Yeni Asır) - Demiryol-
Yeni tekaüt sandığı... ıar idaresinin yeni Iokomotüıerinden on 

Ankara, 27 (Yeni Asır) - İktisadi te- ikisi İstanbula geldi. 
şekküller tekaüt sandığı yakında faali- Ismarlanmış olan diğer malzemenin 
yete geçiyor. Müdürlüğüne kazanç tem- bir kısmı da Almanyadan yola çıkarıl· 
yiz komsyonu reisi Kazını tayin edildi. mıştır. 

Rostof yakınlarında durmadan şiddetli f Rostofa batıdan süzülen ve doğudan hü
savaşlar olmaktadır. Dün muharebeye cum edilmektedir. 30 kilometre kadar 

Muharebe devam ediyor yeni Alman kıtaları sürülmüştür.. Bu- ötede Almanlar Donu geçmek için ce-
Moskova, 27 (A.A) - Royter muhabi- nun üzerine hücumlar fazlalaşmıştır. nuptan hücum ediyorlar. Similiyaııska 

Kahire, 27 (AA) - Bugün süren sü
kftn devresinden sonra pazar akşanu 
başlıyan yeni bir hücumla sekizinci or
du bazı arazi kazanmıştır. Bu hususta 
henüz tafsilat mevcut değildir. 

ri bildiriyor : Rostof müdafileri son Bir çok kesimde R uslar azimli bir bölgesinde sıkı surette tutulan iki köp· 
mevzilerinde çarpışmaktadırlar. Alman- müdafaadan sonra bir mikdar arazi ter- rübaşı kurduktan sonra Almanlar ağır 
lar istihkfunlardan mürekkep kavsele ketmek zorunda kalmışlardır. Şehrin şi- kayıplar pahasına doğuya doiru ilerle-
karşı yaptıkları hücum1arda binden faz- mal doğusunda Almanlar banliyo ma- mektedir. Bunlann hedefi Volga ..-e S.
la tank kullan:ıyorlar. 4 eünden l>Ui hallelerine girmişlerdir. 30 kilometre lingraddır. 


