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R İSICUMBURUMUZ A!'KARADAN AYBILDI 
Ankara : 8 ( A.A.)- Cumhurreisi Milli 

Şefimiz lamel lnönü dün akşam saat 23 te 
hususi lrenleriylP. Kayseri istihdmetinde 
Ankara'dan hareket buyurmu1lar ve istas· 
youJo Büyük Millet Meclisi reişİ Abdülhalik 

Renda, Başvekil Şükrü Şaracoğlu, Genel
kurmay Ba,kanı Mau~al Fevzi Çakmak, 
Vekiller, Parti Genel Sekreteri ve idare 
Heyeti üyel~ri, mebuslar ve diğer askeri ve 
mülki erkan tarafından selô.mlanmıılardır. 

HiNDiSTAN 
KONGRESi 

SON KARARI 
DON VERDi 

lngiltere ile 
pasif ınücadele 

Ankanı : 8 (Radyo Onzetesl] 
Bombııydald } lind Kongresi konuş

malarına ait gelen malumata görf", 

umut hry\·t Lııgün 13 nıuhalıfe, 

kıuoı 237 reyl~ icı ıı konıitrai lrn· 

ııırıııı k:ıbul f"lmiştir. Bu karıırı 

kuıı~rt: unıunıt vıılisiıır. lıildirt:Ct:k, 

r~eı hu ~aıtH kabul erlilmeı-ıı;

Hiııdiataııda pıııı;f ıııücııdd~ tat 

bı~atı başla pıcııUır. 

(Pasif mücadt:le fr~~ il atı ba 

şıııda Gıındi lıulurııııalı.tıulır .) 

.......................... 
ı : 
1 Mısır'da İ 
1 hareket i 
ı ı 

f olmadı i 
ı : 
ı ı 
ı : 
ı Hazırlıklar : 
i devamda i 
ı ı 
Ankara : 8 (Radyo Oazetesl)

Mısırdö bü} ük keşif la ar ruzların

dan başka son haftıı içinde hiç 

bir hadise olmamıştır. Şu muhak

kak ki her iki taraf da bü} ük 

haıırlıkta bulunmuşlardır . 

Avrupada büyük 

iaşe darlığı 

Ankara: 8 (Radyo Gazeteal)
Avrupadan gelen haberler, bütün 
bölgelerde iaşe zorluğu olduğunu 
anlatıyor. Bazı yerlerde bu darlık 
felaket halindedir. Mesela Finlan
dada~halk açtır. Romanya ve Bul· 
geristarı gibi istihsal memleket
lerinde bile darlık ve hatta açlık 

vardır. Bütün bu memleketlerde 
yü:ıde iki yüıde oıı altı nisbetinde 
aıtmıştır. 

Dögol Kahirede 
Londra : 8 ( a. a. ) - Ge

neral Dögolün Kahir< ye gittiği 

haber verilmektedir . Londradaki 

reRmi mahfillere göre, bu Afrika 

ve Suriyedeki Hür Fransızlarla 

tenı u etmek meksatlile Geııera · 

!in yaµlıkı sr.yt.ıhuth:rdeıı biridir. 

Müttelı'k topçuları atıı esnasında 

DİL KURULTAYI 
YARIN AÇILIYOR 

Aııkııra: 8 ( a. :ı. ) - '!'uık Dıl Kuıuuıu ,t'ııd Sd(Jeteılififıdt:n!" 

10 Ağuı;tuı l 94'2 Pıuaı teııi giiııü sal:lt oıı buçukta aç ılacıtk olıuı dör
diirıcü Türk Dıl Kur ultıtyı gir nıe kağıtl:ırı poata ile ilgililere suuuhuu~· 
hır. Sona kalan ve poııta ile yetişenıiyecek oları girme kağıtlorını al
mak üzere ~vvf"lce Kuruma başvurmuş ve cevap almamıt olanların 8 
Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra Y.enişehirde Khım Özalp 
caddesindeki Kurum merkezinden, yahut 9 Ağustos Pazar ııünü saat 
15 ten 19 a ve 10 Ağuıtott Pazartesi sabahı saat 9 dan 10 a kadar 
Dil - Tarih . Coğrafya fakültesi kapııııııda bulunacak Kuıum mcmu 
rundan ka&ıtlarırıı almalaıı rica olunur. 

Lô.ğvedilecek olan 
teşkilat 

.A 

resmı 

Kararnameler yakında çıkıyor . 
Ankara : 8 ( Türksözü muha-

birinden )- iaşe müsteşarlığı ile 
Dağıtma Ofisi teşkilatının kaldı· 

rılmacı hakkındaki kararnamelerin 
önümüzdeki günlerde Vekiller He
yetinin tasclikındaıı çıkacağı ha· 
ber verilmektedir . 

Müstefarlık ve Ofis teşkila
tından , mevcudıyetine lüzum gö· 
rülen bazı memuriyetler Vekale
tin diğer müdürlüklerine ve Top
rak Mahsulleri Ofisine bağlana

cak, Toprak Mahsulleri Ofisi bu 

suretle daha çok takviye edilmiş 

olarak vıuife görecektir . Toprak 
Mahsulleri Ofisi yakında iaşe 
Müstefarlığının işgal etmekte ol
duğu binaya taşınacaktır . 

Diğer taraftan Ticaret Vekil· 
\iği, gırla maddelerinden başka , 
hükumetçe elkonulmuş olan diğer 
maddelerin de serbest bırakılması 

hakkında· tetkikler yapmaktadır . 
Bu mevzu üzerindeki kararname
lerin de önümüıcleki günlerde Ve 
lciller Heyetinin tastikırıa sunula
cağı bildirilmektedir. 

Elkoyma hükümlerinden yal~ 
nız zeytinyağı ve sabun hariç tu 
tulacak, bu iki madde hakkında 

fiyat tesbitinden sonra bunların 
da her türlü alım ve nakil işleri 

serbest olacaktır. 

Karne ile f"kmek verilmeııi u
sulünüıı yalını bir kaç biiyiik 

Yugoslavya' da 
İtalyanlar büyük 
harekat yaptılar 
Loııdra : 8 ( a. a. )- Roma 

radyosunun da bugün itiraf etti 

ğine gör~. Yugcıslavyada çetelere 

karşı yapılan son harekatta it al

yanlar bir siyah gomlekli hücum 

tümeni ile 47 nci piyade alayının 

bir bölüğünü, bir tank birliği, üç 

batarya loµ ve fen kılaları kul· 

!anmak zorunda kalmışlardır . 

ltalyan k ıtaları hücum ettikçe 
ve ilerledikçe geçtikleı i her yerdr 

temizlik ameliyesi yapmaya ınec 

bur olmuşlardır . 

Parti Müfettişiıniz 
Parti Müfettişimi.z Bay Halid 

Onaran dünkü ekspresle ~ehri

mize gelmişlerdir . 

şehre hası edilerek diğer yerlerde 

bu usulün kaldırılacağı hakkın

daki haberler de doğru değildir. 

Bu iş her şeyden evvel mahsul 

vıuiyetiuc ba~ it l>uluııınaldadı r. 

1 So~yetceph~ 

Rusya'da 
Kurganova 
ı,gaı edildi 

Kafkasya geriden 
alınmak isteniyor 

Aokara: 8 (Radyo gazetesl)
Geçe n haftadanberi Almanlar gün
Je vasati olarak Sovyet topı ak 
larında otuz kilometre ilerlemiş 

lerdir. Ve Almanlar Kurganovayı 
işgal etmiştir . Almanlar Kafkas
ları aı kadan düşürmek isliyor . 

Moskova : 8 (a. a.) - Kızıl· 
ordunun gazetesi olan Krasllflya 
Zvczda diyor ki: 

Cenupta Alrnur-laı ın ilrri ha 
rekttler iniıı dt'vaını , Suvyetler i 
çin UÜ} iik bir tehlike tı:-şk · I elnıek· 

tedir. U~ıadıklan a~ır kayıplara 
ıağıncn , Alınan oıuulııı ı hala kı

ıılmamışhr. Ve hala yavaş yavaş 
ilerlenıeklt:<lir. Düşmanın ne 1a
man ve nerede duıdıııulacağ'ı su
ali , hiçbir zaman bııgünkii kadar 
ehemmiyetli olmamıştır. 

Düşmanın bugün ele geçir
Jiği lır.r arazi parçası , düşman 
için bundan evveller le kıyıuı edi
lemiyecek kadar bilyüktür . Düş
manın şimdiden ve derhal dur
durulması laıımdır. .. E.mirsit bir 
adım geri yok 11 dediğimil disip· 
linimi:ıin hüküm sürdüğü her yer
dt", Almonlıu , muharebeye suk
tuklıııı kıtaların miktoı ı rıe ulunııt 
ulsun, hiç biı ter ukki dde e.de 
mr.mektediıkr . 

Muskov1:1 : 8 ( 8-...A )- Ru . 
teı iıı huı.usi nıutıaLiı i bildir iyoı ! 

Stalingrada cenuptan yapılan Al· 
marı hücumuna kaışı ko}·arı Mtı · 

reşal Tımoçenko lrnvvetleri, ciddi 
bir mukavenıetsiıliie u~ramışlar
dır . 

Üç gün süren şiddetli bir 
tank muharebesinden sonra , Al
ınanlar Stalingradın 150 kilometre 
cenup batısında Stalingrad - Ka 
rasnoJ1:1r demiry<ılunu geçmioler
dir. Bu noktada muharebeye bü 
yük sayıda tank kuvvetleri sokan 
Yon Bock, ileriye dokru tazyik 
yapmaktadır . 

Don kavsinde Alman kıtalıırı 
hala kendilerine yolu kapayan 
Don köprübaşlarına lcarşı yeni 
bir hücum için hazırlıklarda bu· 
lunmak üzere toze ihtiyat kuvvet
leri almakta ve yeniden toplan
maktadır . 

Moskova 
mülakatı 
Çirçll • Stalla 
glrlıtı mı? 

Berlinde de 
toplantı 

İkinci cephe l 
Ankara: 8 [Radyo Gazeteal]
Çörçilin Sovyet Devlet merke· 
zinde bulunduğu ısrarla söylen
mektedir. Ankaradaki bazı dev
let elçileri de Moslwvaya gitmiş 
bulunmaktadır. Bu içtimaın ikinci 
cephe ile alAkadar olduğu sanıl

maktadır . 
Moskova görü§meleriııe mu

vazf olarak Bcrlinde de bir içtima 
olduğu haber veriliyor . Hitlerden 
maacla bütün Alman şefleri bu 
içtimada hazır bulunmuşlardır . 
Bu toplönhya Göriııg riyaset el
nıiotir. 

Sahip ve Başmuharriri 1 
FERiD CELAL GÜVEN 1 

Kuruluş TarUıl : 1 Kanunusani 1924 L Onaeklzlncl yıl - Sayı : 538~1 

: ........................ .. 
ı Un tiyatları davası 
ı 
ı 
ı i Müdafaa vergisi 
İ maliyet masrafına 
i girerm i girmezmi? 
ı 
ı i Mubaılpler biyetl dinlenecek 
i ....................... : 
ı Şehrimiz fiyat mürakabe komisyonu ile belediye ihzari ! 
ı lw"misy~uu azil~rının , geç~n yıl un fiyatları tesbit edilirken i 
ı mustehlık al~!bıue. ve fııbrıkacılar lehint! yapıldığı iddia cdi· ı 
ı len 31,000 kusur lıralık hesap meselesinden dolayı muhakeıue ı i öl~uı.a alıudıklarmı yazmış ve geçen celseye ait tafsilatı bildir· ı 
ı mışhk · Bu muhakemeye dün sah!lb da devam edilmiştir . Bu l 
ı celsede belediye hesap müf ettişioiu tekrar so .. guliu yapılınış ve ı 
ı Hilmi Savaş " Un fiyatları lesbit edili .. ken müdafaa vergisiuiu ı 
ı fabrika uııtsrafları meyanında hesap ediJwesi ., liiı.umuııu iddia ı 
ı dmiştir . Keza fabrikatörlerden Bay Asıwuı da bu ıuev . .ıuda ı 
ı şahit sıfatile ifadesine wUracaat olunmuştur. Muhakeme uıı (j. ı 
ı yatları teııbit edilirken " Müdafaa vergisiuiu fabrika ıuasraf· ı 
t ları meyanına ithal edilip edilmiyeceği 11 hakkında kanaatlerine ı 
ı würacaat etmek Üzere, şehrimiz Milli Mensucat, Malaty11 Meu- ı 
ı ıuc1tt ve Gilodo labriluıları mes'ul llluha!ıiiplc.-riııiu wütnleala· ı 
ı rrna LılÜracaatı ve wuhakeoıenin 12 Atuı1loı1 942 çar.,aıuL1t JtÜ· ı 
ı uünc taJikuu kararlaştırwıştır • ı 

: .................................................. .! 
----------

Satışları serbest 
kalacak maddeler 

Yalnız zeytinyağı ve sabun fiatlannın 
hükumetçe tesbitine devam olunacakhr. 
Ankara : 8 (Türkıözü Muha

birinden)- iaşe Müsteşarlığı ile 
dağıtma ofisi teşkilatının la~vı 

hakkındaki korarnaıneler ayın on
beşine kadar neşredilecektir. iaşe 
Müsteşarlığı ve dağıtma ofüi teş· 
kilitından vilcudüne lüzum görü
lenler Tiaaret Vekalt>tinin diğer 

kısımlarına ve toprak malısülleri 
ofisine bağlanacaktır. 1 . 

Diğer taraftan Ticaret VcH· 1 
!eti gıda maddelerinden başka ı 
hükumetçe el konulmuş olan di. 
ğer maddelerin de serbset bıra- ı 
kılması karaı laştırılmıştır. Bu mev-, 
ıu üzerindeki kararnameler de ı 
yakıtıda çıkacaktır. Yalnız zeytin 

1 

yağ ve sabun f iatlarınm hükumet- 1 

çe tesbitine devam olunacaktır . 1 

1 

Bir Çekoslovak 
filosunnn yaptığı işler 

Londra : 8 ( a. a. ) - lngil
terede Vellington uçaklarından 

müreklcep bir Çekoslovak hava 
fılosunun teşkilindenberi, dün, iki 

yıl geçmiştir . Bu münasebetle 
neşredilen rakamlardan anlaşıl 

dığına göre, bu filo şimtliye ka
dar Almanya ve ltalya üzerinr. 

1500 tondan fazla bomba atmııtır. 1 
1 

1000 den fazla uçakla Bremen'e j 
yapılan büyük akına Çekoslovak 1 
pilotları da iştirak etmiştir . Çc· 
koslovak pilotları bu müddet için-

1 
de 1 milyon 500 bin kilometrelik 
uçuş yapmışlardır • / 

Çekoslova\c hava teşkili Alman· 
ya ve ltalyada 60 kadar şehre 
hücum etmiştir. Bunlar arasında 

Torino ve Cenova ş--lıirleri de 
vardır . 

AMERİKANIN HARP 
MASRAFLARI 
Vaıingtorı: 8 ( a. a. )- Bütçe 

dairesindc-n bugii n verilen malu

mata göre , Bi rle§ik Devletlerde 

milli müdafaa ve harp ihtiyaçlar; 
için bir Hat.İran 1940 dan 30 Ha-

ziran 1943 tarihine lcadaı sarfııııı 
mezuniyet verilen krediler tutarı 

205,140,657,286 dolsrı bulmuştur. 
Bu mebJahdan 139 milyar 770 

milyonu kongrenin şimdiki dev
resirıde kabul edilmif ve bu pa

radan 133 milyar 370 milyon 
harp masraflarına ve 6 milyar' 

400 milyonu ıia hükumetin di~er 
maı;raflanna tahsis edilmiştir. 

Mersinde et istihlaki 
Mersin : 8 ( Tüı ksözü muha

birinden )- Geçen temmuz ayı 
içerisinde şehrimizde 4682 baş 

hayvan kesilmiştir. Bunlar içinde 
2522 keçi, 2130 koyun, 16 inek , 

7 öküz, 1 manda, 3 kuzu , 3 o~
lak olmak üzere 4682 baş hay

vandır. Bu miktar haziran ayına 
göre 16 baş noksan ve geçen se
nenin temmuı. ayına göre de 875 
baş fazladır. 

Temmuz ayı içerislnde Tar· 
susta kesilen hayvanlar şunlardır! 
1846 1'oyun, 746 keçi , 52 ökii:.ı.: , 

olmak üı.ere 2644 baş hayvandır. 

Atış müsabakaları 
Bugün seat onda şehrimi:ı 

müessese kulüpleri arasında mükfi. Çekoslovak. pilotlarının çoğu, 
Almanyaya karfı harbetmek üı:ere fatlı atış müsabakaları yapılacak-
memleketlerinden kaçmış olan 

1 tır. Bu müsobakalar Atış Poligu. 
tayyan:cilerdir • 1 nuuda olacaktır, 
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