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Ucrot pe indir • -
Günl' ooçen avua--:; 

10 l<u .. stu,.. it"~ SAYISI 2 KURUŞTUR • 

11.bubat alım ve satımı 
15 G" k d Dün Vaı· ~ une a ar sebest bırakılacak 

ırnız Şefik Soyerin reisliği altında beş buçuk saat sür er. 

t~re. V . . önemli bir toplantı yapıldı 
ııa P-kılımiz B h ·1 . . ~t .görilşrnek .. e • dı erıle bır toplantı yapmı~, ı devam edecektir. 
~ gün•· uzere bu top1 antı gece saat 22 1 Haber aldığımıza göre-

• 

KurtuluşB l 
Kutlama hazırhğ\ sona 

• enyor 
Bayra n bu yıl çok parlak bir şekild~ kut
lanacaktır,-perşembe günü akşamı Vali ko

nağı b:;hçesinde verilecek gardenparti 

hazırl:klarıda bitti 
if=h&~inıiz ~fi~d~nayu .~e kadar devam etmiştir. 1 satın alınacak lyüzdeler 
~ rıllıiz .. d.. Soy er l oplontıda alınan son süratle tamanılunacuk ve Ha tayın Ana vatana ka- bayrağının k1şlaya resmt•n 
~ 1\ Socır v onn.ıüş ve karıtrların tatbik tarzı ondan sonra buğday alım vuştuğunun üçüncü yıldö· çekildiği an olan ~ant 7 yi 
~l İçiııd:k~aat 17 de ve çiftçilerden alınacak yüz ve satımı tamamile ser- nümü olan 23:ternmuz 942 47 dakika geçe istiklfil 

1 
~ııı tıa}ı· 1 kayma- dder işi görüşülmüı::ı ka J best bırakılacaktır. Bu:işin perşembe günü plrlak bir marşile bayrak çekme tu-
da 'Ye m"d·· ' ~, .1 ., • l kt ~.\'et b<.I u ur- matiamlarla nahiye müdür en çok 15 güne kadar bi törenle kutlanacaktır. On rem aynen yapı nen ır. 
lı.s Sal erek Umu- lerine yeni direktifler veril- tirilerek buğday satışının. ce de haber verJi~'imiz gi· Bayrama bütün te-

ouunda ken- miştir. l'oplanrı bugün de da ondan sonra serbest bı hi, tö ·en bu yıl kışla ŞPkküller ,*"snaf birli' deri ve 

~~~~~~~~~~~~~~~~~r~ak~ı~ll~nn~s~ı~rn~u~h=te~m~e~ld~r.~~ önünde yapı\acakve Türk c~miy·tler se~b~llaril~ iş 
illi Şe .t l ·· ·· Tı·car_e .. t ' 7ek z=-ı,·m·= ı·: ıi:~k ;;~";:~~ş~;;:~~: ~~ art J n onu .1. j v l s.ıat 7 de lrnrkes kışla 
a Anadoluda b"ır tetk"ık • önündeki rneydanlıktıı yer 

Zln te~ ./ tz•ş[eri lerini almış bulunacaklar· 

1
t,,, 

21 
Seyahatına çıktı J Sonu 2 incide 

utııh ~.A.- Miııı . . . __ . .. . Adana, Mersin ve T arsı s böl- Rusy 7 ~'- Utreısi l l tı Vekılı ~Ukru Sanıcoğlu 
" smet nö G , 1 d • T d ı~ [I ~UaJoluda ı.· enel Kurmay llaşlırnnı ge erİnİ QÖZ eii geçiren İCa-

ıı ~etısj uır ~ıare ı r . ., Ev h akş Yapmak üze- . şa ıevzı Çakmak. ret Vekı'lı'm'ız bur;teftı'şler'ınde-,1 ger emen 
'lrt) Saat 23 t \ Ankarada bulunau Vekil-

'4İllt tı hııreket el .e ler, Parti Genel Sekreteri 1 çok memnun olarak Anka karşı taarru-
- ı.. Şef İ&t mış- Mebuslar, Generaller An~ ı 
l "UIJeı "• ~8!00d 1 kara Emniyet 1\1 .. d .. -~ G za geçmezse 
~halik l) d eı- Dİ7.0n Konıutaııı askeıi ve 1 mahvolacak '<f4ı IYlf..'Clısı R . l u uru, ar raya do'' ndu" 
t tı \".m a BaQ tilki 

ijı:lici,yez:~şe~fanm,·~m~~~i\nz:zraftzD:nan Uğur care~~=~~j 2~!:ı~-r s:r~~ ~~~u~:Şr~~~~~ ~~~~lS~~;:~ Ja 
çel Uz Mersin, Ad!ma ''e 

1 

alma işle ·ini gözden g çir 
Tarsus bölgelerine yapğı miş, tiir,c.ır,hılk ve çiftçi· 

Lı~S tetkz.klerz• ı seyahat esnasında teftişler lerle görüşmüş, oradaki 
11,;1 de bulunurken Hatay Vali pamuk tarLılarını v~ har-

a" ov 1 k si Şefik Soyeri de davet man işlerini uçaklü dola-
t~tt·, g an öy Enstitüsün Ü ederek Hataydaki istihsal şaruk görmüştür. Sayın 

~ ed M durumu ve İskenderun Vekil, bu teffş S""yohitiniıı 
"t en 'il" Ş f· ~ 
1 

1 1 e 1 m iz çal ıc:;.- Limanm ithalfıt durumu neticı-ısinden çok memnun 
~ııa a rd 'tf lıakkında kendisinden izu- olarak dönmüş ve durumu 
''lil17 Ş an memnun kaldılar hal almıştır. Cümhurrtıisimize arzeyle-

~tık ef hararetle k I ... 1m'imc•arim!!e•t illVcıe•k•il•i •iailrişemd~uıa1•mc:iş~tiınr. Ur°'--------=---..... 
'eıh •ra 20A.A - . arşı andı ve uğurlandı M d 

Ut M 11· • H.eı- t.ıleb . t" Gazefem"ız l sır a ~ b ı ı ş f l eyı a o yelt~rde çalışır l 
ak ugun smet ken o k b' k ~•llef saat 8-45 t . r.ı ıçer en dikiş Yarın intişar etmiyecek ı ~ l 
ı. U, 's~<le sayınlı .0 dıkerken tP.tkik etmişler Hataym kurtuluş ve rehlı'ke azal mı Ş 
'tı:.S ay ayan ve ayrıca , .. ·k -ı ~ ar ıu Uuşv k'l .. muzı dersile Anayurda resmen !katılış f k 
lai il\ acoğıu, An~ 1 

turkçe dersini de görmüş- gününün üçiincü yıldönü- a af fama men 
~ l'if\ cv~t Tundo"ara ~erdir. En~titU Müdürü ve mü olan 23 temmuı sa· ·ı 1 

1~re~~ılliği Müste;;n, ılgili öğretmenler Milli Şe- bahı gazetemiz fevkalade za 1 0 m a m iŞ 
~titri ıın Müduru rı, fe En~htü teşkilatı ve ta- 1 b~r nüsha halinde ve zen- İngiliz askerleri bü-

J~atacıa bulunduğu hal~~ ~belerin faaliyeti hak km- 1 gıu münderecatla iutişnr .. k b' 1 
) dan hareketi: • a g~reken mu10mulı al'- I edecektir. Bu aıilnasebet- yu ır cesarete sa-
~6~ c . liasaııoğ· ~~tınış er ve enstitUdekı , le gazeteıniz yarın öğle- vaşıyorlar 
t,ai111ııstıtUsüuu ('eref 1 ır yıllık mesainin sonu" 1 den sonra intişar etmiye- -' Lo~dra 20 A .. A. -

., erd· -r • arın b' · b' v "l t s 1\1 ı \,."Q{)trı ır. Millt Şef 
1 

d' ı ııer ırer göstermiş- cektir.Okuyucularımıza bil · aymıs,, gııze e ' L~ ıs rı~ 
'' ~ ittı d er ır E f diririz. durumu hakkında neşrettı 
~ l,rıb b.urağıtıda c)ğ- lan ıİas· 118 ~lUye yakın o- ği bir yazıda diyor ki: 

rı. ttrı ır talebe ano6 an köyüne de l 1 ,., Af . M ~t. a tıdaı 1 karı;ıılan gru ş?_rcf veren Milli Şef orada er e görüşen Milli Şef ens ";>im Jl rıkaııa ısm 
.. ,. U sır d '( ınış- yuzlerce k· d . titüdeki çulışmalur- tehdit eden tehlike a~ulmış 
'k 'rıin a il enstitü k a ın ve erkeğın dan memnun kaldtk'ıırını fukat tamamile ortadan 
~~ biçctı diğer kısmı • coş un teıahürlerile karşılaş· öğretmen ve talebebe bil- kalkmamıştır. MAziden çok 
t·~e ekte, inQaat . "ınışlar ve enstiti\ talebtsinm t 1~ \'e d " ış· \ b k" J dirmişler, talebe ve öğ· acı dersler aldık. Kıtaları-

<liki enıircilik dül bu oy e ya?,mış olduklara retmenlerin" YaşJ! Sağol! mız bu yük bir cesaretle 
lll~kta ş. ·~lôlyelerinde a.?1am ~e koy odasını gör Şen git!" sesleri arasıı... dövüşüyor. Bütün bunlar 

ldı. Milli Şer muşlardır. Köy meyd:mı- da saat 12 de enstitüden ümitleri'll1zi arttlraCilk iyi 
ıuı toplanmış olan köylU ayrılmışlardır. alnmetlerdir.,, 

o a 
nin 

Pek yakında 
Rusyaya hü .. 
cumu bekle-

• 
nıyor 

Mihver kaynakhtrı 
kıştan önce Rusya 
nın yıkılacağından 

emin görünm.:ktedır 
Aııkara (Rad 

yo guzete::;i) Almanların 
Sonu 2 incide: 

SON DA<ı:<.A 

Milli Şefimiz 
Çıftçilerle konuşuyor 

Spmhisar 21A A.- A 
tiz ~lılli Ş •fımiz İnönü 
bugiin buraya gelmiş ve 
coşku ı tez hiırat arasıda 
Belediyt' Uahç s;ne gide-
ı·uk orada çıftçilorimizle 
konuşmuş ve k .. ndilerin 
den ekim durumu hakkın 
du izahat almıştır. :Vlil i 
Şef çiftç-il~re yeni dir lt-

tifler vermiş ve alkışlar 
arasında buradan ayrıl-

mıştır. 



Sayfa-2-

Çok hazin bir tören ı 
Atıl::ıy denizaltımızda şehid olan subay ve 

erlerin ruhları taziz edildi 
İstanbul 20 A. A. - hazır bulunmuştur. lstik-

Çuııukkal~ önlinde bir ela- ını nıarşile lıaşlayan tören 
lış esııasıııdu batan Atılay de lıatipler nttŞli hitahell'r 
denizaltı gemimizde Şt>!lİt le aziz şehitlerimizin ruh-
dlişen 38 subay ve Ar hrını hıziz eylemiş, bun 
için bugün Cümhuıiyet d:.ı.ı sonra denize çelenkler 
meydanında hazin bir tören lhllrnış, bandonun r çaldığı 
de vali ve komutanlarla matem havusilE: tören sona 
kalabalık bir halk kütl~si ermiştir. 

Parti arflk leyli 
talebe okut

mıyacak 

__ ml!ll ____ _ 

Bu sene leyli mecani
ler yalnız müsaba· 

~ ~a imtihan ile alınacak 
Ankara 20 A. A. -

C H. P. Gt!nel Sekreter· 
liğinden tebliğ edilmiş~ir: 
Maarif vekilliğinin bu yıl 
zarfmdu lise orta ve okullar 
da leyli meccani olarak im 
bul .ld imiş ıa'ebe~er için son 
karara göre lise ve orta 
ok ıtlad ı leyii mec.: rnilia 
hlkkı a ıc llC milsabn
ka imtibanile kazanılaca
ğına göre bundan sonra 
Parti hesabına ayrıca mek 
teplerde leyi talebe okutul 
mıyacaktır. Bu istekle mü
racaat edilmemesi hususu 
şimdiye kadar yapılan mü 
racııatlara da bir cevap o~· 

:nıuk üzere alakalılara be
ya11 olunur. 

Yeni Fransız Sefiri 
Ankara 20 A.A.

Heisicüınhur ismet İnönü 
l'ugün saat 16,30da Çan
kayudaki köşkleriı!de Frn: 
snnın yeni bilyük Elçisi 
mösyö Berjeri Kabul bu
yıırnıuş, Büyük Elçi Reisi 
cümhurJ ıtimatnamesini 
ve selefinin başka vazifeye 
tayinine dair ohm \•edana 
meyi takdi!lı etmiştir. Baş 
vekil ve Hariciye Vekale
ti \ ekiJi Şükrü Sarncoğ
lu du bu kabulde hazır 

dır. 

Kurtuluş 

1Bayramı 
Başı 1 incide 

Bu sabah Halkevinde 
Va'iın z Şerik Soye in re-·· 
isliği altında esnaf birlikle 
ri bir toplantı yapmış ve 
b.ı.ıyrama iştirak şekli üze· 
rinde görüşerek 'rnrarlar 
almışlardır. 

Perşembe günü vila
yetlerden getecek davetli
lerle niisafir ler şerefine 
Cümhu riyet Halk Partisi 
Vilayet ldar~ Heyeti tara-
fuıdan Turizm otelinde 

bir ÖJle ye;neği verilec~k, 
öğleden sonra saat 15 30 de 
P.ırti binasında tebrikler 
kabul edilecekdir. 

Ak~am, şehrimizJeki 

beş hayır kurumu fayda
sına Valimiz Şefik Soycrin 
himayelerinde v~ Vali ko 
nağı bah~esinde büyiik 
bir gardeııparti verilecek
tir. Bu garddnparti şimdi-
ye kadar Hataydll eşi gö-
rülmemiş '1 derecede zen 
gin ıe srüprizli olacaktır. 

. 

Yin perşembee giınü 

aksamı bir füner alayı tertip 
edilecektir. 

Almanlaı· 
Rus ordusuna 
Hala ölüm darbesi 

indirecek kudrettedir. 
Moskova: 2J A.A. -

İngilizlere göre 

Savaş durumu 
Bir cephede ümid 
verici bir cephede 

endişelidir 
l.ondra 20 A.A.-Alman 

Jnr Voronejde durdurul-
11 muş olmakla beraber c~

nul>a doğru sarkmnk~u de 
"'vam ediyorlar. Hostof ve 
Stalingrauı tehdit ed~n 

tehlike büyıimektedir. 
Afrika cephesine gelin· 

ce Ela emeynde teşebbüsü 
ellerinde tutan İngilizler 
üst kesimda biraz arazi ka 
zunmışl:ırdır. Haberlerin 
tahmininden anlaşıldığı Ü· 

zere durum bir cephede ce
saret ver· ci, öteki cephede 
is~ endişe doğurucu nıahi 
yettedir. Gazeteler, Mısır
daki hareketler hakkında 

fazla iyimser gö. ünmekteıı 
çekinmekle beraber Rus 
rephesindeki vaziyetten do 
lllyı fazla bedbin\iğ'e kapıl 

mıyorlar. 

Londra gazeteleri, bil
hassa Rusların Voronejdt 
kazımdıkları muvaffakiyet
leri belitliyor ve bu mu
va ffllkiyetleri "Büyük uir 
zafer,, diye vasıflaudırıyor 
lar. ivz Kronikl"io a8ke
ri muhabiri diyor ki: 

"Eğer Mareşal Timoçen 
ko !:>ir kesimde dfüsmanı 

kati o~tırak durdurmaya 
ve eliııdeki maldut teşeb
büs irnka.ılarmı arltıl'ma

ya muvuffak olursa daha 
cen uptaki Hus kuvvetleri
n.ıı v..ız y3ti ıı es ıs'.ı surı.:!t· 
ta islaıı etmiş olur. Voro 
nej civarındaki Hus tahei
datı bu bölgeye ne kadar 
çok düşman askeri çeker
se Mareşal Fon Bokun 
taarruz hareketi de o ka
dar çok zorluşrnış olur. 

Rusya 
Başı 1 incide 

İncir ve üzüm mahsıJıa 
l\luh.ınınıen 

hedeli Cin,;i 
Lirıı Kr. 
8 80 taze üzüm 

45 25 ,, ıııcır 
54 105 Ycküo 

Kıl o 
176 
9 l5 

Maıturucık k5yi"ınce rııetıfık 
ve uzüm muhsulU açık aıttırına 

mış\ır. .. defter~•, 
]hale 22 7 942 çurşıımba güııUteJJJioBl~ 

pılacaktır. Talip olanların ° o 7.5 ı7,l 
likte müracaatları. 

Brezilyada 
Hususi otomobille 
rin işlemesi yasak 

Riyo dö Janeyro 20 
A.A.- Brezilya hükumeti 
yeni bir kararname ile 
Urez\lyada hususi vo resmi 
otomobillerin işleme ~ini 
yasak etmiştir. Bu otomo 
bilierin sahipleri, şoförleri 
ni işten çıkrmıyııcaklnrı 

gibi ücretlerini de ö:iemek 
le devam edecek erdir. 

Ortaşark lngiliz teb
lığı 

Kalıire 20 A.A.- Orta 
şark kara ve hava kuvvet 
!eri umumi karargahının 
tebliği: Dün kıtala·ımız bil 
tün kesimlerde m'!vzilerini 
muhafaza etmiştir. 14 tem 
muzdan beri 4 bin esir al
dık Av fıloları himayesin
deki hafıf bomba uçakları 
mızla av bomba uçakları
mız muharebe çeHesin'n 
batısmda düşnı an1ı1 işgali 

altında bulunan bir hava 
mP.ydamııa şiddetle hiicum 
etmişlerdir. Yerde~i uçak
lar tahrip edilmiş veya ha 
sara uğratılmış ve yere in
mek üzen~ bulunan 5 düş
man uçağı da düşürülmüş
tür. Kum fartmaları başka 
hava harekatına zarar ver
mişse de cenup kesiminde 
ki düşman kara kuvveti
ne karşı yapılan hiicumda 
6 tanka tanı isiıbt't kaydtJ 
dilıoiş ve yangınlar çıkarıl 
mışlır. Bomba uıraklıtrınıız 

Bedenfj' 
.. kellef 

mu -tell1f1J 4 
23 t ı•ıtl 

• ı.Js 1,, 16 
gece51 • • ıa~ısı 
jl\)'akl dO· f_,Of.f9 
tıır(lfuıd811 til 
Jacakiır· 1ı1d.;r 1" 

}-{ aıı r .itlJU"'"..ı 
ıaca~·_ııı 

;vel yaP1·erbi1t?' 
Bedeu n 'f 
}erinin sed~, 

birıası 
ge .. ··g"lede" ı 
giinU o ır bll 
7 de ıuız 

1 11ur· 
Hin ov iıaf1 

P f-1•" B· . 

bulunmuştur. 

Ha~ay Biçkı ve dikiş 
yurdu sergisi açıldı 

Kızlarnmzın nefis eser 
leriqi görmeyi bay ve ba
~ nnl ıra tavsiye ederiı Ser 
gi 26.7 ,942 pazar JÜDÜ ak 
şamına rndtır devam ede
cektir. 

, Höytrr ajansının hususi 
muhabiri bildiriyor: A'
manlar ·Hm; ordusuna ha
ıa ölüm durbesi indirebilc 
cek iktidardadır ve şimdi 

cenupta yapmaycl çalıştığı 

şey de budur. Düşınan za 
mamnda d.udul'Ula bilir 
mi? Durum ha!a Almanla 
rın aleyhiue çevıile bilir rui? 
Her kelimeyi tarta tartrı 
kullnnan Sovyt't basım bu 
suallere "evet,, cevabını 
vflriyor. 

aşağı Donetzi geçtiklerini 
ilan etmeleri üzerine Rus 
ordusu için tehlike art· 
mıştır. Moskova Alman 
tehlikesinin büyük oldu~u 

gündüz Tobruğa hücum elmiş 
tir. Bütün bu hareketler
den bir uçağımı1 üssüne 
dö:ımemiştir. 

Ruslar 
Bir muvaffakiyet 

kazandılar 
Moskova 20 A. A. - uehrın öbür kıyısma atıl· 

Höyter ajınsmın hususi mıştır. llu muvaffakiyet 
muhabiri bildiriyor: Don 3 gün süren muharebeler 
n .. hrinin doğu kıyısıuda 1 sonunda elde edılmiş 
önemli bir .noktadan çı- tir. Hu savaşta Huelar neh 
karılan 75 inci Alman pi· rio yolu üzerinde önemli 
yade tümeninin geri .kalau bir köprü başı olan 3 mes 
kısmı dağınık bir halde. ktln yeri geri almışlardır. 

nu itiraf etmektedir. 
Nevyorkta çıkan Nev

york Taymis gazetesi di
yor ki: 

"Görünüşe nazaran Al 
mantarın bitmez tüken
mez kuvveti vardır. Eğer 
.Kusya derhal bir karşı ta 
arruza geçmezse mahvola
caktır. Rus Müttefikleri
mizin ikinci cephenin açıl 
masııu nıçm istediklerni 
pek ala biliyoruz. Eğer bu • 
ikinci cephe açılmazsa 
Rusyadaki hayal ink"sarı 

büyük olacak:1r." 
Diğer taraftan Mıhver 

kaynaklarından gelen ha
berler iki nokta üz~rinde 

topl~nrmıktadır: 

Rus cephesirıdeki 8u· 

vaşlarrn neticesinden emin 
olmak ve bu yıl kıştan 
önce Rusy mm yıkılacağı

na immmok. 
l~panyada çıkan bir 

gazete de şunları yıızıyor: 
"Sonbahurdan öııca 

Rusyada son zafer kazanı 
lllcak ve bu zaferin netire 
si olarak siyasi hadiseler 
olacaktır.,, 

Alman-Rus savaşile il· 


