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tlôn mUnderecatmdan mes'uliyet kabul edilmez... Cümhuriyetitı ve Cümhuriyet eseT!erinin bekçm ,.baklan ç.kar liya.d oozet•"'•· YENt ASın Matbaasında bastlmştır .. 

B"rinci 
Karar 

----*----
HüJıüınetin Jıararı 'J'ürlı 
lıö;vlUsüne refah yolla· 
rını açacalı ve hallıımızı 
sılıınt:dan lıoruyacalıtır 

HA.KKIOCAKOCLU 

-

Ekmek Davası Hallolunuyor 

bu 
1 . 

a a 
etin 

------------------MıW··~,,,_ ________________ __ 

MISIR MUHAREBESi 
---·*·---

Mihver cephe-
nin şimal kesi
minde yeni bir 
hücum yaptı 

-*
Almanlar cenup Jıesi· 

minde ehemmiyetli Jıc
şif Jııtaıarını geriye at
tılılarını söyliyorlar .. 
Kahire, 15 {A.A) - Alman piya

desinin tart ve tanklarının tahrip edil
diği veya kullanılmaz bir hale konuldu
ğu pazar muharebesinden sonra Rom
mel cephenin §imal keaiminde hücumu
nu tekrar etmşitir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

·~ 

-*-İngiliz siyasi otoritesi· 
nin Hindlstandan çelıil· 
mesi lstendi·Müslüman· 
farın reisi Gandinin te· 
ıaııııııerlyle alay ediyor 

Vata, 15 (A.A) - Kongrenin icra ko
mitesi tarafından kabul ve neşrolunan 
karar sureti İngiliz siyasi otoritesinin 
Hindistandan çekilmesini tavsiye etmiş
tir. 
GANDİNİN BEYANATI 
Vata, 15 (A.A) - Gandi muhtelif su· 

allere cevap vererek demiştir ki: 
• - İngilizler müzakereyi kabul et

tikleri takdirde bu İngiliz krallığı için 
çok iyi olacaktır. İngilizler Hint istikla
lini partileri hesaba katmaksızın tanı· 
dıkları takdirde müzakereler hiç şüphe
siz mümkündür. İngiliz otoritesinin çc· 
kilıncsi Uım bir iyi niyetle yapılırsa de· 
ğişiklik hiç bir karışıklık çıkmadan ya· 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

---*---
Voronejde durum o 

kadar vahim değil 
-*-

İngiliz gazeteleri böyle 
söyHyor ve İngiliz harp 

istihsa!atını tenkit 
ediyorlar .. 

Londra, 15 (A.A) - Taymis gazetesi 
Rusyada cenup cephesindeki tehdidin 
çok büyUk bir tehlike teşkil ettiğini ya-
7.lyor. Fakat Voronejde vaziyetin o ka
dar vahim olmadığı ve Rus mukaveme
tinin çok şiddetli olduğu muhakkaktır .. 
Heyeti umumiyesi itibariyle Alman 
narv JlllUUlll!:ıiUIUI U~l~ yava~ıcuucs ... <i-

manına gelmediği, fakat bunun da çok 
uzak olmadığı tahmin edilmektedir. 

HARP İSTİHSALATINI TENKİT 
•Niyuz Kronikh harp istihsal~tı nazı· 

rı Lord Litelton tarafından Avam Ka
(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

Almanlann havadan yaptıkları hücumla,.ıa büyük yııngınla,. çıka.rdıklanm 
aöyledikleri Roatof §ehri 

SOVYETLERE GORE 
---*·---

Voronejde 
Alnıanlar 
geriledi 

ALMANLARA GÖRE 
---*·---

Voronejde 
Ruslar püs

kürtüldü 
VoPpnejde :0,.P bü]liilı 'J'CICll'l'ıız ce;hesinde sü· 
bir şiddetle devam edi· ratle Uerıeniyor ve Rus· 

yor ve Almanlar ağır ların oııarı, irtibatı 
lıayıplar veriyor Jıesiliyor .. 

Moskova, 15 (~.A~. -. Moskova Berlin, 15 (A.A) - Alman resmt 
rady~sunun VoroneJ holgesmden alınıı tebliği: Doğu cephesinde Alman ve 
oldu~ ~elgra~ h~ yerlerde Alman müttefik kıtaları taarruz cephesinde sür
mevzılerıne hır hın ardından yapılan atle ilerlemektedirler. Dü§manın ardıç
hücumlar neticesinde Almanların geri- lan ya yenihniş, ya kısmen dağıtılmış ve 
lediğini bildiriyor. 1000 Alman öldürül· ya imha edilmiştir. 
müş ve bir çok ganimetler elde edilmit- Alman motörlü birlikleri fasılasız ta-
tir. • kip ettikleri düşmanın yollannı kesmit 

Moskova, 15 (A.A) - Bu sabahki ve arkalarına düşerek doğu ile irtibatla· 
Sovvet teblim: . ınahMıı-aa••y'apuan oeyananan uaıı.st:u1> 14 temmuz gecesi kıtalarlllll% VoroneJ 
cephesinde şiddetli muharebeler yapmış- l'ek nazırın harp istihsalatı hakkında ce. 
!ardır. Başka kesimlerde bir değişiklik saret verici bir tablo çizdiğini yazmak4 
olmamıştır. 

1 
ta, fakat mesele tank imalatının, yalnı'l 

Moskova, 15 (A.A) - Sovyet tebliği- fabrikalardaki tankların en uygun olma· 
ne ektir: (Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

(Sonu Sahile 4., Sütun 6 da) 

Başvekilin Teftişi 
<--- ismet Paşa Kız Enstitüsü -

sergisini gezdi ve çok h~ğeadi 
şaft an dolayı yüJısefı üde görülen IJUyüJı lnlıl· 
Sayın IJaşveJıil enstit talıdlrlerinl izhar ettL 
Ankara, 15 (A.A) - Başvekil Şük- hir edilen eserleri görmüşl~ ve mü-

rü Saraçoğlu saat 15 te İsmetpaşa tehassıs öğretm~erde? ~t al
Kız enstitUsünde yapılan sergiyi tef- mışlardır. Başvekil teş~ .. ~ de
tiş etmiş, bu münasebetle maarif ve- ğerll eserler~e.n ve ens~t~~ çalış
killiği müsteşarı, kız teknik öğretim malarında gorillen bil~ ~an 
m ··d·· ·· st"tun·· un·· bır· çok ög· - dolayı mektep idaresine ve ogretu uru ve en ı .. 11ı..~ k takdir! · · 
retmcnleri tarafından karşılanmış- menlere billıassa '™e ~ 
lardır. izhar ederek saat 16 buçukta Sergı 
Sayın başvekil Sergi salonunda te~- yerinden ayrılmışlardır. 

ı:arp vazi~ retlerine asker gö~üyle bakış Brr kasabıı önünde h4ry 

Bnsların eennpta tutuna· 
bilmeleri c:tı~ görft.lftyor 

--~--------------MıW. 
Almanlar Sovyet cenup 

Radyo gazetesine göre Rus - Alınan 
harbini şöylece hülfisa etmek kabildir : 
Voroncjin 220 kilometre cenubunda, D~n 
nuhri boyunca Volgaya doğru ve Stalın
grad istikametinde Alman zırhlı ~vv~t
lcri ilerliycrek yeniden bazı mevkiler ış
gal etmişlerdir. Bir Alman zırhlı ko!u ?a 
Don nehrinin Stalingrad batısındaki di.:
seğe doi,'nl hareket etmekte Ruslar mu
tcmadiyen ardcı muharebe1eri vercr~ 
cenuba ve cenup doğuya çekilmektedır. 
ler.Fakat Alınanlar da Sovyet ordularını 
Din ne:hr.inin şimalinde yakalı yarak imha 
etmek için cenuba doğru süratle ile.~le
mektedirler. Hatta bildirildiğine gore, 
Rostofla Boboçar mevkilerinin tanı orta
sında ve Rostoftan 180 kilometre mesafe.· 
de mühim bir demir yolu " kavuşağı olan 
Mitrisovaya varmışlardır. 

ordularını imha etme.k istiyorlar 

SONDAKtK4 
••••••••••• 

BERLINE GORE 
---·*·---

Voroiıej civarında 
çevrilmiş olan Rus· 

lar imha edildi 
---*·---

Berlin, 15 (A.A) - Voronejin şimal 
babsmda çevrilmiş olan Ruslar 13 te~ 
muzda Almanlar tarafından imha edil~ 
miştii-. 125 tank ta tahrip edihniştir. 

V oronejde tutulan köprU başına Rrut
lanıi yaptıkları hücumlarda 3 günde 259 
tank Ahnanlar tarafından tahrip olun· 
muştur. 

i\LMAN KAYIPLARI AZl\fiŞ 
&rlln, 15 (A.A) - Sovyetler ve İn· 

gilli:ler Alman kıtalannın ilerlerken çolt 
ağır kayıplara Uğradıklannı işaa etmek
tedirler. Hnklkt kayıplar, dUşmanın gös
terdiği rakamlann onda biri bile değil
dir. 
Alınanlar Voronejdc aldıklan 30 bin 

esirden başkn dar bir sahaya sıkıştırıl
mış olnn Rus kuvvetlerinden :binlercesi
ni öldilrmüşlcrdir. 

1ngiliz motörlü kuvvetleri Mısır cephesi 11olunda 

Almanlann seri hamleleri karşısında 
ardcı muıharobcleri vermek zorunda ka
lan Ruslar cenuba doğru büyük müşkü. 
lntla çekilmektedirler. Bunlardan bir kıs
mının Don nehrinin ötesine geçerek kur
tulması mümldln olmakla beraber, Ros
toftan çekilmek isüyen Rusların Alınan 

(Sonu Sahife z. Sütun Z de). 
O:x:iv.CO.QCO::XXl:..U:ll:ll:ICl!::la:ı:ııı• aaızgxa:gx:~lll 
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EKMEK DAVASI HALLO· 
LUNUYOR 

(Ba~tarafı 1 inci Sahil ede) 

HARP VAZı YET ıNE ASKER 

4 

-- ERLE 
5.çin bir daha tetkik etmiş ve icap eden 
tedbirlerin tatbikine birbiri arkasınd.:ın 
}tarar vermiştir. 

GÖ~~~~~ •8~ciK!~hilede) ŞE 
sarma çenberinden kurtulmaları pek te \1Dis:m:ı:=mmmmııt!aDBmm~~ma;::.a:m:mm:rı:l!l::sı•agmmam:tz::jmtJ:mıa=ımmıll!ll•IEl=•mm•~· 
mümkün görülmüyor. Bu kuvvetleri an-

Bir·nci 
7 arar 

HUBUBAT FİYATLARINA ZAM 
Bir çok yerlerde, yeni mahsule kavu· 

şuucaya kadar, büyük darlık gören V~· 
killer heyeti işe hububattan başlama~ 
lüzumlu görmüş ve bu hususta önceden 
alınan raporlan ve teklifleri bir daha 
gözden geçirmcğe karar vermiştir. Du 
roma intibak için alınan bu kararda, h~ı 
:zaman olduğu gibi, milletin menfaati, 
hak ve ::ıdalet göz önüne aluunıştır. 
Memlck~t dahilinde müstahsilleri ki· 

milen Türk köylüsü olan hububat fiyat
larma yüzde 50 zam yapılması hem hak, 
hem adalet, hem de milli menfaate UY· 
guıa bulunmaktadır. Bu karar bu sene 
için olduğu gibi elde bulunan 1942 mah· 
sullerine de teşmil edilmiştir. 
HÜKÜI\IBTE SAffi.AN 1UİKDARLAR 

Bu ;kuarn gi;re küçük çiftçiler mah· 
sullerinin yüzde 25 ini, orta çiftçiler 
~·iizde otuz beşini ve büyük df~ilcr dl' 
yüzde ellisini bu yiik._~k fiyatla bükü· 
mcte satmağa mecburdurlar. Bu satışlar 
ekinlerin orak :zamanında yapılmış vcı 
yapılacak olan tahminlere göre hesay 
edilecek 1re miistııhsiller bu mikdarlar 
için borçlandmlacaldır. Hükümet bo 
suretle satın alacağı hububatla TCSJni te
şekküTic.rin ve muayyen biiyük ~ehirle· 
rin iaşesini üzerine alacaktır. 

SATIS SERBESTİSİ 
Çiftçiler höylece tesbit edilen mah~ml 

borclanm ödedikten sonra iaşesi hükü
metçe temin o1unaeak şehirler haric!n· 
de mütebaki mahsu1lcrini ~atmakta ser
be~t bırakılaeaklardır. 

MAHSUL İHTİYACA YETECEK Mi 
Bn kararlar alınmadan evvel hububat 

istih.salinin memleket ihtiyaçlarına ye· 
tip yetmiyeceği tetkik edilmiş ve yetmi• 
~ ecelmıiş gibi karar alımnasınm daha 
isabetli olacağına karar verilmiştir. 

Bu ma10.matı bize veren salroıiyetli 
zat ~u tavsiyede bulunmuştur: 

" - Haydi çiftçiler iş başına!.. Har
manlannızı istediğiniz yerde yapınız ve 
borcunuzu süratle ödeyiniz. Neşe içinde 
yeni ekim hazırlıklarında bulununuz .. • 

MISIR MUHAREBESi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

tNGİLİZ TEBLiCt 
Kahire, 15 (A.A) - Orta şark kara 

ve hava kuvvetleri umumi karargahının 
müşterek tebliği: 

cak büyük bir şans kurtarabilir. 
Alınan hava kuvvetleri. mühim bir rol 

oynamakta olan Rostofa şiddetli bir hü
cum yapmışlardır. ·Bir çok tahribat ol
muş ve yangınlar çıkarılmıştır. 

Voronejdeki durum gün geçtikçe Sov
yetler için vahim bir hal alıyor. Gerçi bu
rada Almanlar nazarı dikkati celbedecek 
mühim bir ilerleme kaydedememişlerdir, 
fakat son günlerde nehrin arkasına mü
him kuvvetler geçirmeğe muvaffak ol
muşlardır. Cenup cephesinin umumi şek
line göre Ruslar burada yeniden bir cep
he kurmak ümidini kaybetmeğe başla
mışlardır. 

MISIRDA 
Mısırdaki muharebeler tavsamağa.bas

larken Alman tanklarının ve piyadeleri
nin harekete geçmesi üzerine şimal kesi
minde yeniden muharebeler kızışmıştır. 

Fakat cephede bir değişiklik yoktur. 
Merkez ve cenupta da ancak keşif faali
yeti olmuştur. 

BOBİNCVVAL 
GETİRİLİYOR.. 
Dün ithalatçılar birlikleri umumi ka· 

tipliğine lskenderundan gelen bir tel
grafta, lzmir birlikleri emrine İskende
runda 80 bin çuval bulunduğu, bunla
nn aldırılması için 8 vagon temin edil
mesi lüzumu bildirilmi~tir. 

Bu 80 bin çuval !zmire getirilince bü
yük bir ihtiyaç k.uşlıanm~ olacaktır. 

---o---
Dağıtma ofisi 
Müdür mucwini gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan dağıt· 

ma ofu umum müdür muavini B. Nu
rettin Özmen, ticaret vekaletinden al
dığı talimat üzerine dün sabah Ankara
ya gitm~tir. 

Müdür muavininin sabun imalatı iş
lerini görÜşmek üzere bir hafta sonra 
tekrar !zmire gelmesi muhtemeldir. 

---o---
Belediye re!sinin 
TetkiklerL 
Belediye reisi B. Reşat Leblebic:~ğlu 

dün sabah Değirmendağı civarında, Inö
nü caddesinde, İnönü parkı ve Eşrefpa
şa istikametinde belediyeyi alakadar 
eden muhtelif işleri tetlCk eylemiştir .. 
Dün akşam da fırınları teftiş eylemiştir. 

Fırinlar sıkı surette kontrol edilmek
tedir. 

·----~··--.·o---
ZABITADA 

Şimal kesiminde dün akşama kadar 
küçük bir faaliyet olmamıştır.. Akşam 
geç vakit düşman tank ve piyade ile Tel· 
ielisaya hücum etmiştir. ÇOCUGVHU 

Cenup kesiminde keşif faaliyeti ol· saııarhen 11qruJdu 
llliffilniıa 'ıe"~tf~~'!ıuc~ ~~ek~ ~ırgı nahıyeside Arif kansı ~3 yaşın-
tsabetler kaydetmiştir. Zırhlı taşıtlar- da Nuriye Bayraktar, tarlada zeytin 
dan ve iki tanktan mUrekkep büyük bir ağacına kurduğu salıncakta çocuğunu 
kafile, bir araba müstc.ma olmak üzere sallamakta iken, ayni ağaçta asılı duran 
imha edilmiştir. Dört düşman tayyare- çüte tüfengi yere düşerek ateş alınış, çı-
6İ düşürUlmüştür. kan kurşun Nuriycyi başından ağır su-

Dün gece orta büyüklükte uçak.lan- rette yaralamıştır. Kadıncağız memle
mız Tobruğa hücum etmiş ve yangınlar ket hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 
çıkarılmıştır. COBANLAR 

Maltada üç düşman avcı uçağı düşü- A.rasmda .... ma 
tülmüştür. Üç avcımız kayıptır, fakat --r~ 
bir pilot kurtulmuştur. Tirenin Urfalı çiftliğinde koyun sürü· 

ALMAN TEBLIC:.l leri bulunan Mustafa Arkanın çobanla-
Berlln, 15 (A.A) _ Alınan resmi rı arasında bir kavga çıkmış ve Env~ 

tebliği: Mısır cephesinin cenup kesimin- Bolma, diğer çoban Cafer Kapantaşı bı
<Ielti bir hücum neticesinde ehemmiyet- çakla sağ kolundan ağır surette yarala
li lngi1ıi.z ke§if kıtalan geriye atılmıştır. mıştır. 

Savllf ve pike uçaklanndan mürekkep Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 
teşekküllerinıiz düşmana ağır kayıplar KaçıPdmamış, haçmq 
verdirmişler, bir çok arabasını tahrip Tirenin Kızılcaavlu köyünden 19 ya-
etmiş veya hasara uğratmışlardır. şında Rebia Çobanı ayni köyden Meh-

Maltadaki askeri tesisler gece ve gün- met Günayın, kardeşi Ahmet Kaçarın 
<Iüz bombardıman edilmiştir. yardımiyle kaçırdiğı iddia edilmicı ve 

1T AL YAN TEBLlôl Uçil de tutulmuştur. Rebia Çoban ifad~~ 
' Roma, 15 (AA} - Tebliğ: Mıııır sinde kendi arzusiyle kaçtığını, Ahmet 
·cephesinin cenup kesiminde kıtalarımız Kaçarla Melunet Günayın cebir istima1 
Elalemeynde İngiliz ke# birliklerine etmediklerini söylemiştir. 
hücumda bulunmuşlar ve düşmanı do- Bir hadını Jhi 
ğuya doğru püskürtmüşlerdir. Elale-
nıeynin cenubwıda mühim miktarda İn- bacağından yaraladı 
giliz motörlü vasıtaları tahrip edilmiş ve Ödemişin Yeni köyünde Osman oğlu 
ltalyan avcıları tarafından 9 ve Alman Ali Samancılı, ayni köyden Haticenin 
avcıları taraf.Jlldan da 4 lngiliz avcı tay- torah!m tarafından kaçırılmasına kı7.tn~ 
yaresi düşüMmü~tür. · bu yüzden Ayşe adında biriyle kavg.ı 

Maltaya geceli ve gündüzlü hücumla- etmiş ve Ayşeyi iki bacağından bıç:ık1:.ı 
ra <levanı ;edilmİ1 ve Alman avcılan 4 yaralamıştır. 
lngffiz avcısını tahrip etmiştir. !ki uçağı- Yaralı Ödemiş hastanesinde tedavi al-
mız dönmemiştir. tına alınmıştır. 

r·™·™T™"™ii"iiYOK™"™"HiKAYE·-·· r·-·-.. 1 
t;'•D-•-•-ıı-ıı n-o••ı ••-ca:ıııia_ı_ıı_;_ı_ı_ı_ı_a_ı_ ıı __ a_ı_o-w~~ •• .._.,,) 

Kızıl B ~ kire __________ , ________ _ 
Ser Rider Haygarddan nahleden: F .ş. Benlioğla 

••• 3 
- Ya ... Hügol Böyle bir suali bana 

jlasıl soruyrsun) Seni sevdiğimi bilmiyor 
'musun, yoksa?. Çok zamanlardan heri 
birbirimizi seviyoruz, azrail ikimizden 
birini alsa bile, sağ kalan yine sevdasın
pa ısrar edecektir 1 

- Sağ ol Evaf.. Saruı. çok teşekkür 
e'derim. Benim de sana söyliyeceğim an
.tak bundan ıbarettir. Sen benim hayatı
mın tek güneşisin. Senin için hayatımı 
.her zaman fedaya hazırım. Allah hana 
taşamak nasip etmişse, senin yüzün be
pim hı:ıreketlerimden dolayı hiç bir za
l.ıan 1'ızarmıyacaktu. Benimle beraber 
gel"!ceıı.. misin). Papas Amold seni hi
maye edecek ve nikahımızı kıyacaktır! 
({arın bir gemi de bizi Flander ve Gali
eva götiirecektir 1 

- Çok ala .•• Baban böyle bir gemiyi 

••• 
bize verecek midir) •• 

- Neden vermesin) iki aile arasın
daki hmwnet o kadar derindir ki, bizim 
evlenmemiz hu düşmanlığa artık bir faz
lı:ılık veremiyecektir. Bundan başka, be
nim babama da o kadar çok bir ihtiya
cım yoktur, ki ... Çünkü annemden kal
mış bir mirasım var! 

- Seninle beraber geleceğim, nere
ye kadar gidersen ben de seni takip ede
ceğim. Çünkü sen benim kalbimin erke
ğisin, ben o c İngiliz - Fransız - Jtalyan> 
delikanlıdan nefret ediyorum Seninle 
beraber geleeeğim, Allah yardımcımız 
olsun! 

- Düşüncelerinin temeli namuskar
lık ve fazilet olduğuna göre, allah her 
:ıaman yardımcımız olacaktır; buna 
şüphe yok. Şimdi kaçalım. Fakat elbise-

Szntnin ilk c. ... ul
taniye üzl;raü 

~e~irildi 
---*---

Toptan fi~a!lar .JO • JS, 
peraJıende 50 • JO:> 

huru,!-
-*-

Senenin ilk çekirdeksiz . •Sultaniye• 
ynş üzüm mahsulü dün üç yerden İzmi· 
re getirilmiş ve meyvacılarda satışa çı
karılmıştır. Bu üzümler hanlarda kilosu 
30 _ 35 kuruştan satıldığı halde dük
kanlarda perakende olarak 100 kuruşa 
kadar verilmiştir. Buna mukabil Balço
v&dan getirilen üzümler mahalle arala· 
rmda perakende olarak 50 kuruşa satıl· 
mı!':tır. 

Bu b:r inisli fiyal piyasada bir müva· 
zenesizlik doğurduğundan fiyat müraka· 
be memurları· frıüm satışlarını kontrole 
b:ıslamışlardır. 

Bu hafta sununda Kemalpaşa ve Ur
ladnn da İzmire mühim rnikdarda yaş 
iiz\im getirilecektir. Üzüm rekoltesi 
boldur. 

BARDACIK TA GE.vr'İRİLİYOR 
Yine hafta ba~mda Ödemiş mıntaka

sından İzmire yaş incir •Bardacık• gc
füilcceği de haber alınmıştır. 

--o--
\ ·a imiziıi dün
kü tetkikleri 

---*---
Kömür ildilJacı ili 
hallediliyor •• 
Vali B. Snbri Öney dün Bucaya gid~

rek muhtelif işleri tetkik eylemiş, bu 
arada Kızılay cemiyetinin 1 ağustos ta· 
rihinde Bucada Sarı Göllü bahçesinde 
açacağı gençlik kampı yerini gönnü~

tür. 
Kamp hazırlıltları Hcrlemiştir. Genç

lik kampı, bu tahsil yılında okullarda 
zail kalmış çocukların ;stirahatlerini te
min edecektir. 

KÖMÜR İŞLERİ 
Vali dün şehrimizin kışlık kömür ih

t!yacı ile de meşgul olmuştur. Diğer ta
rafüm belediye de kışlık odun kcimürü 
-..a.-1 .. 1,..._.. l._"..,.,"1,..----.. L-.-.._•ırıo--.J- l-.~ .. .J,ftıt 

bir şekilde ctüdler yapmaktadır. 
Kışlık kok kömürü temin etmek isti· 

yenler beyannamelerini dağıtma bir
l!klerine hazırlatıp vermektedirler. Ya· 
kında İzmire mühim m:kdarda kok kö
mürü getirilecektir. İlk partide gelecei( 
kok kömürleri İzmirin bir yıllık ilıtiya· 
cının yüzde ot uzuna cevap verecektir. 
Müteakip partilerde ihtiyaç tamamen 
kapatılacaktır. 

---o---
Halk~vinrl~ -·---BUGÜN KO~FERANS VAR 

- *-
Şehrimiz halkevinde bugün saat 18 

de felsefe doktoru F. Leesh tarafından 
ııModern İngiliz sahne edebiyatı• mev
zulu bir konferans verilecektir. 

---o---
TAVZİH 

Muhterem gazetenizin 9/7/942 tarih 
ve 11252 numaralı ve 10/7/942 tarih, 
11253 sayılı nüshalarının ikinci sah!fe
sinde, Anadolu gazetesi ve onun men
suplarının gazetemizle alakası olmadığı 
hakkında ne maksat.la yazıldığını anlıya· 
madığımız bir Y.azı neşredilmi~tir. Ga
zetemiz mensuplarınca hiç bir zaman ve 
hiç bir yerde böyle bir iddiada bulunul
mamıştır ve gazetemizin Anadolu ve 
onun mensuplariyle alakası bulunması
na da sebep yoktur. Keyfiyetin tavzih!
ni rica eder hürmetlerimizi sunnnz. 

Ticaret, Borsa - Piyasa Gazetesi 

ni deği§tirmek lUımdır. 
- Bana kızıl Eva derler, bununçün 

kırmızılar giyerim ve her zaman da böy
le giyeceğim. Zaten bu renk elbise be
nim esmer rengime çok yaraşıyor ( Elbi
seme ve elbisemin rengine hor bakma 1 
Çünkü sana getireceğim cihaz ancak 
bundan ibarettir. Fakat. ne suretle firar 
edeceğiz? 

Delikanlı Evayı kucakladı Ve öptü : 
- Sazlıklar arasında gizli bir sanda

lım var, Eval dedi, gün batıncaya kadar 
bu sandalla ilerleriz; seni hiç bir kim
senin görmemesi ve tanımaması için el
biseni değiştirmek lazımdır. Bu suretle 
Pater (baba) Amoldun manastırına ka
dar gidebiliriz. 

Bu sırada. uzun boylu bir adamın 
kendilerine doğru geldiğini gördüler. 
Bu adam iri, fakat ölçülü adımlarla iler
liyordu. Henüz otuz yaşlarında olduğu 
halde daha yaşlı görünüyordu. iyice 
yaklaştığı zaman, Evanın önünde hür
metle diz çöktü ve tekrar ayağa kal
karak : 

- Geliyorlar, geliyorlar! dedi. Siz 
ve Eva heman saklanınahııınız ... 

- Rihard (Rişar) kim geliyor) 
- Sir Con Klavering, miladi ( genç 

bayan demektir ) nin babası, kardeşi 
genç Jan ve Fransız Lord ... Oç şövalye 
ve yedi silahşör ... İşte bunlar geliyorlar! 

- Ne maksatla geliyorlar~. Yanla-

1 halatç iarın i tekleri 
~~----~---~~---~~--------~~ 

l evziat işiniiı süratle 
yapılması isteniyor 

Bir itflalcitçılar ıac·yeti y ahında Anharaya gidip 
mccarsn uğradığı s mmtıyı anıaıaeaJı .. 

Tacirler tarafından memlekete ithd 
edilen ve :th:ılat birlikleri mevzuuna gi
rip tevzie tfıbi olan malların dağıtma ha
zırlıkları ve tevziatı yapılıncaya kada-r 
geçen mUddet zarfında tacirlerin mali 
durumu çok sıkışık bir hale geldiği ve 
zarar ettikleri ileriye sürülmektedir. 

Tevzie tabi mallar uzun müddet de
polarda beklenildiğinden tüccarın ser
mayesi kapalı kaldığı, yeni tc,~ebbUslere 
girişmeleri imkansız hale geldiği, bu va
ziyetin de ba?.an ithalatın daralmasına 

sebep teşkil eU:ği beyan olunmaktadır. 
Bu hususların ticaret vekaletine bildi

rilmesi için yakında bir ithalatçı heyeti 
Anknraya gidecektir. Tacirlerin istekleri 
şu noktelarda toplanıyor: 

1 - Tevziat hazırlıklarının süratle 
yapılması .. 

2 - Tevzie tabi olan maddelerin bir
lik mevzuundan çıka:ııılarak bu madde
lerin devletçe ithal edilmesi veya bunla
rın tevzii kontrol altında ve süratle ta
cirler tarafından yapılmasının temini .. 

~-eni spor teşkilatına 

Dün viliyette beden 
terbi}resi işleri incelendi 
B. Vildan Afil' ve & Bur han Feleh izmirde 

lıaç gün dalla tethlh atta buJunacahlar ••• 
IJlr 

Beden terbiyeai teıkilatınm kendisine 
devri üzerine maarif vekaleti beden ter
biyesi işlerine verilecek yeni veçheyi ta-
yin eylemeden önce bu hususta tetkik
lere lüzum görmüştür. Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü iatipre heyeti azası 
yurdumuzun muhtelif yerlerinde tetkik-

ıniştir. Heyet azası da yeni teşkilat için 
düşünülenleri izah etmişlerdir. 

Heyet daha bir iki gün f zmirde kala
rak tetkiklerine devam edecektir. T et
kile neticeleri bir raporla maarif vekilli
ğine bildirilecektir. 

YE.Nl TEŞKlLA T 

-· Hül:ümertin hararı rıtrlı 
höylüsüne refah yolla· 
rını açacalı ve halhımızı 
sıhıntıdan ~oruyacafıtır 

( Baştarab l inci Sahifede) 

yccck, yeniden fiyatlan yüluıeltebilecek· 
tir. Çiftçi eliyle ı;erbcst satışa arzoluna· 
cak klsmınnı ise k&rlı bir iş mevruu te,
kil edeceğinde hiç şüphe yoktur. 

Türk kövlüsii bizim e!cndimizdir. 
Onu refaha· kavuııturmak ve kavumıoş 
_giinnck Türkiye cümhuriyetinin ideali· 
dir. Biitiin dünya ve bütün rnilJetlcr için 
en biiyük bir felaket olan harpten ma
sun kalmış bulunmamız, bize idealimize 
kavuşmak için bazı imkanlar öniimüzo 
çıkarmıştır. Dünya feliıketinden biz his
semize saadet çıkarmakla iftı1ıar ede.. 
cek bir millet değiliz. Kiişki harp feli
kcti sona ersin de biz birnz daha geç ide 
alimİ:!:e kavnşalrm .. Fnknt bu bizim te
ı:ncnnimizle halletlilecek bir dava değil· 
dir. 

Madam ki Türk milleti, başındaki 
de\•!ct adamlannın basireti ve dirayeti 
savesinde harp felaketinden uznk kal, 
tniı;tır. Tevek.külü bir tarafa bırakarak 
bu ·saadetin kıymetini bilmeğ'e ve bun· 
dan azami istifode teminine çnlışmağa 
mecburdur.· 

Bunu böylece anlamağı ve ona gön 
mesaimize hız vermcği memleket bornı. 
namus borcu. ~eref borcu bilmeliyU. 
Türk camiasının yüksek vatanseverlil 
vasfı bu hakikati bütiln genişliği ile an· 
lamağı amirdir. 

Türk ordusu menıleketini korumak 
için silah başındadır. Türk köylüsü de 
ayni mukaddes gaye uğrunda iş başına 
koşmak mevkiindedir. 

Bu işbaşı hem memleketi kurtaraeak, 
hem iş başına koşanları refaha kavuş· 
turacnktır. · 

Böyle iki baıılı mesut bir yolu açmak 
için çok cesurane bir karar almakta te
reddüt göstenniyen Saraçoğlu kabinesi
oi candan tebrik etmeği vame biliyoruz. 

Bu karar, yeni hükümete karşı besle, 
nen umumi \'e büyük itimııdm pek ye
rinde olduğunun ilk müsbet delilini eli
mize vermiş bulunuyor. 

RAKKIOCAKOOLV 
ler yapmaktadırlar. Bu arada 1zmire de Bize verilen malumata göre, maarif 
dün yazdığımız gibi beden terbiyesi izci- vekaleti spor işlerine en geniş anlamda 
lik müdürü B. B. Vildan Aşirle istişare nizamlı ve toplu bir veçhe vermek kara
heyetinden B. Burhan Felekten mürek- rındadır. Spor i"leri, umumi kültür çer-
k b. h 1 · · Y ~Jlllllllllll!lllllll~llllllllUtllllllllllllllllntlllllJlll! ep ır eyet ge m~tır. çevesi dahilinde nizamlanacak, gençlik - uJ s.. J -

Bu heyet dün saat 17,30 da bölge kulüpleriyle okullarda kurulan kulüpler § 339 1 ara 11e uan ar· E 
başkanı vali B. Sabri öneyin reisliğinde ahenkli bir çalışma hayatına kavuşacak- S la muameleye ~ 
İzmir istişare heyeti azasının ve bölge }ardır. Maarif vekaleti, yeni spor teşki- ~ tabi olanlara.. E 
başkan vekiliyle bütün spor ajanlarının . latında gençlik kulüplerine layık olduğu E 1ZMtR ASKERLK ŞUBF.Sl BAŞ- E 
i!;ıfrrakiyle yapılan bir toplantıda hazır önemi vermek arzusundadır. Yeni bir S KANLI(alNDAN: :;: 
bulunmuştur. talimatname hazırlanması da muhtemel- = 339 d w 1 b 1 la = : ogum u ve un ar muame- E 

Toplantıda beden terbiyesi teşkilat dir. S leye tabi eratın il1' ve aon yoklama.- E 
iı>leri; bu te .. kilatın lzmire ait hususiyet- öğrendiğimize göre vilayetler te~- - d .ı..:..._ ._ 
·ı Y k : lan askerlik şubesin e yapw:uıu.ta- : 

leri, gençlik kulüplerinin durumları, ku- !atında esaslı değişiklikler yapılmıyaca § dır. Bu doğumlulardan mektepler- S 
lüplerin ,.alışma vaziyetleri inceden in- ve ajan1ık1ar vazifelerine eskiden oldu- - -" = de okuyanların tecillerini yaptır- : 
ceye tetkik edilmiş, heyet tenvir edil- ğu gibi devam edecekleıdir. - nl -- :;: mak ve mektebi terkede erin u- E 
----------------·---------------- ! kerliklerine karar alınmak üzere 3 

§ mekteplerinden alacakları vesika- S 
E larla askerlik şubesine her gün öğ- S 
§ leden sonra müracaatları ilan olu- § 
:: nur. :;: 
:ı ıı ı ı ı ı ı il il il 111 il il l llllllllll l l l l llllllll 111111111111il1 r: 

___ ftyük orman 
yang nları ~ıktı ADLtYEDE: 

Köylüler 11e Jandarma e rıerı yangınları söndür· 
meğe ça lqıyor ... 

Yalan yere şafdtlilı .. 
Birinci Sulh hukuk mahkemesinde 

Yusuf Taraş isminde birinin yalan yere 
oehadette bulunduğu ~üpheai hasıl ol· 
muş ve hakkında takibata başlanmıştır. Seferihisarın Kuyucak tepesi ile Tel

c!k civarında büyük bir yangın çıkmış, 
Urla kazasının Kalburcu ve Sokaklık 
ormanlariyle Cumaovasının Sarı kav~k 
ormanına sirayet etmiştir. Yangın gittik
çe genişlemektedir. Yüzlerce köylü yan
gını söndürmek üzere y~r yer çalışmak
u~dır. Dün akşama kndar yanan ormar. 
sahası 300 hektarı bulmuş ve yangının 

FEVKALAUE 
Kazançlardan 11er9i 
Pazartesi günü ticaret ve sanayi oda

sında bir toplantı yapılacak, fevkalade 
kazançlardan ahnmasaı düşünülen vergi 
hakkında hazırlanan layihaya muteallik 
mevzular görüşülecektir. Oda meclisi 
bu hususta teshit edeceği mütaleayı ti
caret vekaletine gönderecektir. 

rında köpek var mı) .. 
- Hayır, köpek yoktur. Fakat elle

rinde uzun kılınçlar ve hançerler var ... 
- Belki de heni tutmak ve öldürmek 

için geliyorlar! Bugün bu Fransız Lord 
sebehile babamla münakaşada bulun
dum. Senden de bahsettim Hügo... Şu 
halde kendi kendimi onlara ihbar etmiş 
bulunuyorum. Bunun üzerine bana. 
Dangoviçin gülleri açılmadan sevgili
min ancak ruhsuz ve can.·nz cesedimi 
bulacağını söyledi 1 

Rihard; genç ve kızıl Evanın sözünü 
kesti. ve : 

- Benimle beraber geliniz 1 dedi. Şu
raya, şu sazlıklar arasına saklanınız. de
di ve iki genci sazlıklar arasına doğru 
çekti. 

- İ~e... Burada bizi hiç bir kimse 
bulıımıyacaktırl dedi 

-ÇARPIŞMA-

A:r. bir zaman için sazlıklar arasına giz.. 
lenmiş olanlar .hiç bir şey duymadılar; 
halbuki Gray Dik-in- yani Rihard'ın 
kulakları çok hassasdı.. Fakat bir az 
sonra, at nallanndan çıkan sesler duyul
du; ve aynı :zamanda münakaşa . sesleri 
gelmeğe başladı! 

!Ik olarak Fransız Lordun ~i geldi: 
- Sir Con, firari dilberi, kızıruz.ı bu

lamadık, ya.. dedi. 

-BİTMEDİ-

söndürüldüğü hakkında geç vakte kadar 
bir haber alınamamıştır. 

BİR YANGIN DAHA 

İzmir - Manisa hududunda Sabuncu 
ve Yaka köyleri arasında büyük bir or-
man yangını çıkmıştır. Yangını söndür
mek üzere köylüler ve jandarma erleri 
gönderilmiştir. Zarar oldukça geniştir. 

KURŞUNL~Y ~ EBE 
TAYIN EDiLDi 
Dikiliye bağlı Çandarlı nahiyesinin 

Bademiye köyü ebesi Bn. Şükrüye Ar1 
tan Nazillinin Horsunlu ebeliğine nak
len tayin edilmiştir. 

---o,,,_. __ 
Ziraat Müdürü geldL 
Zirai .işleri hakkında malumat ver1 

mek üzere Ankaraya davet edilen vila1 
yet ziraat müdürü B. Refet Diker şehri
mize avdet eylemiştir. Ziraat müdürü, 
ziraat vekaletine İzmirin zirai durumu 
hakkında istatistiki malfunat vermiş, 
yazlık ve kışlık zerriyat işlerini izah ey
lemiştir. 

BİR RAF'!' ALl.K 
Çocuğunu atmq .. 
ödemit kazasının üzümlü köyünde 

oturan Hadice Y enidağın bir hafta ev· 
vel doğurduğu erkek çocuğunu ödeınlş 
~aza merkezine göndererek orada terk 
ettiği iddia edilmiştir. Hatice adliyeye 
verilmi~tir. --------
Kültür malaaJlesi ı nu· 

maralı birliğinin 
hararları .. 

Kültür mahallesi 1 numaralı dağıtma 
birliği Gazi okulunda toplanarak bazı 
kararlar almıştır. Bu birlik mahalle hal
kının müracantlarını birliğin idare mer
kezi. olan Gazi okulunda salı ve perşem
be günleri saat 1 7, 30 dan 19 kadar, pa
zar günleri saat 10,30" dan 12 ye ka.dar 
kaydetmeğe ve muamele ynpmağa ka
rar vermiştir. Bu suretle, pirinç, kömür, 
ve pamuklu mensucat dağıtma me.eaisi
nin başladığı bugünlerde halkımıza mu
ayyen saatlerde mürcaatlannı yapmak 
imkanı verilmiştir. 

fCL: 36·46 
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GÜNÜ MATiNELERDEN 
lTlBAREN 

3 FİLM BİRDEN 
-1-

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Aşkin 
öliimü 

-2-
FRANSIZCA SÖZLÜ 

VE ŞARKILI 

DON 
kazak lan 

-3-
ALMANCA SÖZLtt 

Hayatın 
Esran 

Oynıyanlar : Oynıyanlar : (Kültür Filim) 
Charles Vanel Mia Slavenska Herkesi a18kadar ed• 
Vera Korcu Janina Cha Şayanı tavsiyedir 

MATİNELER : DON VE H. ESRARI 3.30 - 6.30 - 9.30 .• 
AŞKIN ÖLÜMÜ 5.00 - 8.00 

Cumartesi, Pazar Günleri 12.30 Ja B A Ş L A L 



JIJRKAÇAYDA 

INGILIZCE 
OORB'J'BN DEULBR ---···- -. 

YE'l'MIŞ AL 'l'INCI DERS 
.&MSWEll8 'l'O ~ LAST BXDCISES 

Son elaersize cevap veriniz.. 
l - Sentences in the plural Cemi Cümleler 
1 - They are women Onlar kadındırlar 
2 - You are Turks Siz Türksünüz.. 
3 - They are English Onlar İngilizdirler 
4 - We are here Biz buradayız. 
5 - They are doon Onlar kapıdırlar 
6 - Tbey are blue Onlar mavidirler 
1 - 'lbey are ili Onlar hastadırlar-
8 - They are bappy Onlar mesutturlar 
9 - You are tan Siz uzunsunuz 

10 - We are writing Biz yazıyoruz 
U - Sentences in the singular Milfret cilmleler 
1 - İt is a flag O bir bayraktır 
2 - it is red and white O kırmızı ve beyazdır 
3 - 1 am Engl!s Ben İngilizim 
4 - You &re a man Sen bir adamsın 
5 - She is a woman O bir kadındır 
6 - He is a man O 'bir adamdır .. 
7 - You are happy Sen mesutsun 
8 - The boy is clever Çocuk calışkandır 
9 - The house is large Ev geniştir 

10- I aman P'cllsbmaa Ben bir fngillzbn 
REVISION TETKİK 

'l'HE PAST TENSE OF THE VERB TO BE 
OLMAK fiilinin Mazi Sigası 
I - The sJmple pa.st teme 
1 was ben idim 
You were Sen idin 

HE) 
Sim) WM 

lT) 
Oldi 

EXERCISE 1 

Basit ınazi sigasa 
We were 
You were 

POT THE POLLOWINO tN'1'0 TRE PAST TENSE 
A'81ıdakf1erl Mazi yapımz : 

1-Iambere Ben buradayım 
Sen bir talebesin 
Biz İzmirdeyiz 

Biz idik 
Siz idiniz 

OnJar idiler 

2 - You are a student 
3 - We are tn İzmir 
4 - He Is in London 
5 - it ıs a fine day 
6-Sbeisfil 

O Londradadır 
Hava çok güzeldir_ 
o hastadır 

7 - 'Ihe eolur is bJue 
8 - '11ıe sky ja 11.rU 
9 - You are studentll 

10 - 'nıey are youngmmen 
n - THE PAST PERl'ECT TENSE 
I bave been 
You have been 

He) 
She) Hu beeıı 

it) 

Renk mavfdlr 
Gök gridir• 
Siz talebelerainiz 
Onlar genç adamlardır 

Past Perfect (Tam mazi) sigası 
Ben idim 
Sen idin 

o idi 

WE) Biz idik 
You) ~ been Siz idiniz 

'l'hey) Onlar idiler 

-· 

'!tıls tense is generaUy med for actlom which have taken place recentl for 
t&o.e whlcb have not taken place ata definite]y specified time y, or 
Bu sfga yakın mazide vuku bulan hare ketler veya gayri muayy. en bir d 
vuku bulanlar için kullanılır. zaman a 

l!Xl!RCISZ D. 
PUT THE FOLLOWING INTO THE PAST PERFEcT TENSE . 
Aşağıdakı1eri ıPast Perfech slgasm a koyunuz : · 
1 - 1 am in London Ben Londradayım 
2 - Y ou are right sometfmes Siz bazen d<>irusuııuz 
3 - They are tbere Onlar oradadırlar 
4 - He is unhappy sometimes O bazen bedbahttır 

TORK VE HAVACILIK 
* Eter bir S{Ün 

harbe j(İrer-
sek ••• 

1ZMm BW.Ji!DlYEStNDEN: 

1 - Bqet Us çocuk hutaııaıı.1-
nJn elektftt, sinyal, zil. dahili tele
fon vı pvvel .awharr.ike, uatea va 
siperi aaika tesisatı, yazı ifleri mü
dilrlUIODdeld ketlf ve prtaame
mesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 12090 
lira 81 kuruş muvakkat tem.inatı 806 lira 
81 kunqtur. TaJtplerin teminatı öğleden 
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'.IELD"ON : 3 O 8 7 
(1718 -*- evvel Jt bnbsma yabrarak makbuzla-

Yazan MURAT SEıt'l'OOLU riyle 22/7/942 dahil tarihinden 7 /8/942 ~------mliiiiiiİİİİİİİİİİİİİm;tİİİİİİİİİiİİİiİİİİİiİİmİiiİİİİİİİİİİİİİİİİ~~ 
tarihine kadar haftanın Pazartesi ç.. 1 

Bazı Hyle meslekler vardır ki aşağı pmba ve Cuma gUııleri aaat 11 da enci
yukarı muayyen karakterde milletler mene mUracaatlan. 
bunlarda muvaffakıyetin en yüksek ka- 2 - Belediye otobüs ve tramvay ida
deme]erlne çıkarlar. Almanların kara resine 6 ton motör yalı sabn alınması 
İngilizlerin deniz kuvvetlerini idare et~ yuı ifleri mUdürlUjiindeki prtnamesi 
mesinde, İsviçrelilerin en mükemmel veçhile bir ay müddetle pazarlığa bıra
saatler, Amerikalılann en genis nisbette kılmıştır. Muhamıqen bedeli 4500 lira 
otomobiller yapmaaında, t~lyanlann muvakkat teminatı 337 lira 50 lru.rUftur. 
müzikte, Finlerin her nevi sP<>rda ileri Taliplerin teminatı öğleden eVVel iş ban
olmaları gibi. kuma yatırarak :makbuzlariyle 22/7/9'2 

Türk karakterini tetkik ettiğimiz 28• dahil tarihinden 7/8/942 tarihine kadar 
man her şeyden evvel bu soyun. dünya. haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
da mevcut bütün soylardan her bakım- günleri saat 16 da encümene milracaat-

k
dan1 üstün olduğunu görürüz. Başta as- lan. 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak. 

taı,ın en aon eaeri 
(Altmdba) kolonJmmm ciıldl ra

killi :aevk, -.t, bedayi llep Wr arada 

hilal Eczaneai 
• er ik olmak üzere, mimari, edebiyat, 3 - Mezbaha idaresine 10200 litre 
spor vesair sahalarda Türklerin elde et- benzin satın alınması yazı ifleri mUdQr.. 
rneğe muvaffak oldukları mertebeye lOğUndeki prtnamesi ~ bir ay j ._ 
dünyada hiç bir millet vasıl olamamı1tır mOddetle pazarlığa bırakıhm§tır. Mu- ~•r Deftel'dlll'lıaından 
demek aslA mUbalAğa olmaz. Her sahife- hammen bedeli 3218 lira 10 kuru§ mu- .Ahekili Ahmet Dede oiullarmian Ali oilu Muatafa KAzımı · 
si eşsiz zaferlerle dolu olan Türk askeri vakkat teminatı 241 lira 36 kurupur. Mıllt Em1lk •bf bedelinden mevcut 2789 lira 97 k ~em ~ 
tarihini burada mevzuu bahsetmeğe bile Taliplerin teminatı ötleden enel iş ban- tahaill zımnında haczeclilmit olaa Huan hoca mahaD ~ ua temı.I 
!Uzum gö;mUyorum. Bundan başka mi- kasına yatırarak makbuzlarlyle 22-7-942 imda klfn 3.f.3 ada 27 panel .ayıda mukayyet 99 k ea16j 7 olbedatam .oQ. 
maride Sınan, edebiyatta Fuzuli ilimde dahil tarihinden 7 /8/N2 tarihine kadar ~000 lira kıymeti mulcayyedeli diillbı tahalli nwaı hn ~ tajlı '" 
:tb~s~a, teknikte Hezanfen ~et Çe- haftaıwı Paartesi Çarpmba ve Cuma fikaıı 21 gün müdd~tle miizayedeye çıkarıhnıttı:'. Talipıerh:''3ıe;~ in
Iebı, sıyıısette Sokullu, sporda Koca Yu- günleri 188t 18 da encUınene müracaat- silııl .. t 1 S te vilayet idare heyetine mllracaatlan illa l Pazarteli 
~f v~ Tozkoparan ayannda adamlan hiç lan. 12 1.f 16 18 °3997· ( 179 7) 
hır mıllet yetiştirememiştir. Ve yetiştire- 4 -K.arJıyaka belediye ot.obüsleri JçlD 
mez de. 10000 litre benzin aatm ahnnuun yazı ifoo .,,,,.eplJanfı ı-••• ff dolı ,_._.._ 

Askerlik sahasında esasen TUrk ırkın- leri mildUrlüğUndeki keşif ve prtnamesl ,..._ UlllCI ....,rucalaPı ....... 
dan gelen komutanlar ni.tbetinde komu- veçhile bir ay müddetle pazarhia bıı. NNal NCIZllJI IHulna fG'IJPllı ... ndtd,,,.ftUHtnd 
tanların yer yllzilnde görUlmediklerıni kılmıştır. Muhammen bedeli 3155 lira 1 - Fabrikammn •h•emda mevcut ve mabzenJeriyJe cı~-1.lr~::.en : 
Avrupalılar da taadilt etmektedirler. muvakkat teminatı 236 lira 65 kuruftur. kacak olan pamuk dökiintllleri bir eene m6ddetle çık çır çır alrealndea Cl
Dilnya, Cengiz Han,_Atilll ve Timur- Taliplerin teminatı öğleden evvel if ban- Miizayede 3/8/942 tarihine mU..dif panrte.i ~8 ~rma ile •tılacaktır. 
lekten ta Mustafa Kemal ve İsmet fnö- kasma yatırarak makbudarfyle 22-7-MZ :J:.rikada ,..pWıcakttt. Taliplerin mubner sGnde fabrikam~i:z... i:.t!,! 
nüne kadar yetişen TUrk komutanlarına dahil tarihinden 7/8/942 tarihhıe kadar 
eş olabilecek tek bir yabancı komutan haftaıım Pazartesi Çarşamba ve Cuma 2 - Sabf tutn&meei muamel&t MrTlaimizden tedarik edilebiliı: ~ 
görmemiştir ve görmlyecektir de.. günleri aaat 16 da encllmene müracaat- cönderild.iil takdirde taliplerin adrealerlne de aönderilir • o.ta paha 

TUrk ordu.sunun nasıl harp ettiğini lan. 14 16 18 . • 4030 ( 18 IS) 
b~t~. dünya bilir. Bu hususta en ufak 5 - 'l'Ukilik Faik Ener parkından 
hır munak~aya bile cevaz yoktur. Tiirk müfrez 2000 metre murabbaı yer ile Jçln. ~ ,.,.,.,... lııyınetlnl llOl'lllllCI J• ...___._ •--
ordularında görülen harik.aların uıl nı- deki kahvenin 1 sene müddetle kirap • ·-....-.... ...-
hu, Mehmetçik diye isimlendirdiğimiz ve verilmesi if1 yazı ifleri mfldtlrltllf1ndeld l'Gl'llGlileJNt elı fıCIPGF-
ebedileştirdiğimiz Türk askerinin eşsiz şartnamesi veçhile bir ay mftddetle pa- rihten1 -:tibTürkiy~en !h~~t~ilecek mallara ait Teuilrba, ibracatua ya-1..ı..ır.... .._ 
kah. ramanlığında, fedakArlıgwmda, cilr- zarlıL bırakılın·-. Muhammen bedeli 1 aren azamı .-U sün zarhnda. T:ı..L!..ed b" L--L ..-..P 

d 
6 '" ~..... tevdii mecburidir. • ""~ e ır uuma,.. tab.ll ~ 

etın e ve itaatindedir. Tek başına dilş- ican .fOO lira muvakkat teminat ı30 llra-
man kalelerine tırmanarak İmparator- dır. Taliplerin teminatı atleden. evvel if . 2 - Birinci maddede aözü geçen veaaiki olan bankalar b eaaiki • 
lu~~rın fethine sebep olan Türk asker- banka5ma yatırarak makbuzlariyle tikleri bariçtekt'bankanın imtlni, veaaik baliğiıü. Türk.iyedekiu Üırac. teYdi el-
1~~ ~e Rkseni geçen 18§1na rağmen ken- 22/7/942 den 7/8/942 tarihine kadar riçteld ilhalitçuun iaimlerini. iluacatm aerbeat dövizi klirina ~ ft hadısını atının sırtına iple bağlatan ve za- haftanm Pazartesi Çarıamba ve Cuma euat takas suretiyle yapıldıimı gösterir, her aym on~ ~le Te)"a Jm. 
ferlere ulaşan ordulannın batına g gOnlerf eııcUınene milracaatlan. günl itl>ariyle tanzim edilmit bir cedveli, bu tarihleri takip ed " SODUDCll 

Tür~.k?mutafı~annın sayısı pek ço~:: 8, 12, 16, 20 3927 (1751) it gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankuuıın en yakın,..:::. azamt ~ 
Amınnın verdıği emir üzerine tarlalar * ceklerdir. Bankalann tanzim edecekleri bu cedvellerde '9e9aik, mai: tr3n d..,. 
orak gibi biçen makineli tülek ateşleri~ - KUltUr mahallesi Voroşilof bulva- diği meml~k~t itibariyle ayn •Y? tunif edilerek gönderilecektir. san erll-
ne ve t?praklan kanş karış hallaç pa- nnda kadastro 1207 nci adanın 28, 50 3 - Türk.iydeki bankalar, ikınci maddede yazılı vesaik «zerinden tıklan 
muğu gı~l atan düşman topçusuna rağ- metre murabbamdald 11 ve 13 sayılı ar- ~aillb ve mub!emel tenzilltı. keza iklnci maddede yazılı tarihler ~J.n,... 
~~n ilenye atılmakta bir saniye tered- salannm aabft yazı i§leri mlldürlUğiln- Tuddye cumhunyet roerlı:ez bankamım en yakın tube-ine lıılldireceklerdir 
dut eden Tilrk askerine a,c;kert tarihimiz deki şartnamesi veçhile açık arttmnaya .f - •) Türkiyedeki bankalar harice tahsile gönderdikleri Teeaikt • 
rastlamamıştır. konulmU§tur. Muhammen bedeli 427 U- kararnamenin nef?i tarihinde, henüz bedelini tahsil ebnedikl rl k en. ı!: " * ıra 50 kurut muvakkat teminatı 32 lira memleket için ayn ayn yekun olarak. 2 O gün zarfında T~e cı::h · 

tçınıle bu bc:lar bll)'llk C!ifil[eJoleı"lil- ff ltwı=tMu tldtiıiwtu temtnac:ıı 811edaıı _ _.._ • L. • -- -ad•illlllııuci Lildir....-ardk unyet 
şıyaıı Tnrk askerine bugUnkil harp Wk- enre1it1-nkaama )'8trulrak makbuzla- b) v-1k1• 1 Taı+.i,ıede bir bankayı lawit etmeksizin cLt 
niğinde en uygun gelen harp smıfı mu- riyle ihale ıarihl oJmı 22/7/9CZ Çarpın- cöndennit buluııan Türlciyedeki ihracatçılar dahi (a) fıbuuıd :::tkeder. 
hakkak surette tayyareciliktir. ha günU saat 16 da encflmene müracaat- lGmab yirmi aUn zarfında T. C. merkez banbaı umum m6dtır- bfıcft:: 

Çünkü tayyarecilikte aranan en bU- ları. 8, 12, 16, 20 3926 (1152) cek.lenlir. AWmdarlar heniz taluıil edemedilderi mebalifde Tü L~ 
yük vasıf ferdi fedaklrhk, cesaret ve * ıVet meıb bankwnda bmuat taku Teya kJirins haaplan n. .::7~:'d~~ 
seri karar vermek meziyetleridir. Tabiat 1 - Tepecik 1201 sayılı sokakta 615 aynca tröeterec:eklerdir. na ,.. nwı: ranan 
bu meziyetleri Türk askerine ve umu- metre bo7da &dt kaldınm ve 158 metre c) Bankalar ile ibracallçılar (a) Te (b) &balannda yazm ""8aika 5 - We are eager to see it Biz onu görmeğe bahitkArız (istekli 
miyetle Türk ruhuna da~tmakta o ka- boyda kanalizasyon yaptınlması, fen~-- ben yapacaklart ·taıbaillttan Türkiye Cam1ı...a.. -L mab.a-

aa ... _,... • ""'".-TYT""~ .. ---..- r ~>'<::"><:>-~~~-<::>"~~~~;;: d b·· k ıs• l . üd l d -r d .. 1.nıu:-·· L"- b--L- -..Lı . d ..... ,.et menı;ez banlı:aa amam adi-~ '-'u.ı.un.u.ıuı.1:1.1. oıuv.u.c.ı· · ? ?r ?YÜ cömertlik l6stermi§tir ki hiç erı ~ ilr üğiln eki keşif ve fclrlnamesl 111'-sunU, ou au&amn .- enn en temın edec:eldeırt matbualada 
UMUMtLtOlNDEN: SATtl f K SAYFiYE EVi > hır mıllet bu hususta kendisiyle yarışa- v~ açık eksiltmeye konulmuştur. man haberdar edecklerdir. naımtaza-

l'azla fiyatla kahve satmaktan suçlu Öd-;-'- Gö'-'•L yay} ....... da Cuma . maz; hiç bir millet kendisiyle eş olamaz. kKeşif bedeli 4757 lira 82 kuru§ muvak- S - Bu karar nepl tarihinden muteberdir. 
SallılJnin Koca çeşme mahallesinden ~ u;wı; _.... Bugün düşman hedefini daha can alıcı at teminatı 356 Jira 85 kunqtur T~ 6 - ltbu karana icruma Maliye Vekili memurdur. 4 
Mustafa oğlu 34 yaşında bakkal Hasan önünde etrafı tat duvarla çevrilmi~ ~ noktasından vurmak için bomba yüklü lerin teminatı öğleden evvel iş bankası- 080 ( l 828) 
~erin SalUıli asliye ceza mahkemesin- bir dönüm ehna bahçesi içerisind~ '< tayyaresiyle kendisini zırhlılara çarp- na Yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi +-------------· f·~=~~~~~~~~İİİİİİİİİİİİİİi 
de yapılan dW'UJIDası sonunda: Maznu- ~k bir mOhend!sin plAnma göre ) tırarak ölen japon tayyarecilerine hay· 0~ 31/7/9'2 Cuma Slhıil saat 18 da D O K T O B f ,-llArek, Mw, ..._..., Mrllr ,.. 
ııun suçu sabit oldufuııdaıı hareketine dört sene evwl çok temiz malzeme 1 ran olan dünya, bu kahramanlıim her an encümene mUracaatan. Sallhetlla 'l'BKAJID t .. " tma.111 ............. mtl--ltlı.._-_tl 
lınıı mtııı konınma kanununmı 59/3 n- ile kArgir olarak yaptınlm~. d~ ka- vüz mlslini ıöstenneie hazır olan hava 2 - Celil Bayar bulvaruıda SS nci ÇOCUK BA8'1'ALIKLABJ UBOIOO - OPBllA'l'Oa 
CU nıaddesi mucibince bef 1fra alır para pı)arı oda, salon, bodrum pencer<? > Mehmetçikleri önünde büsbütün hayret •danın 208 metre murabba.mdaki 2( a- MCTEL'5SISI DOKTOa 
cezasiyle mahldllniyetine ve dükkAnmm kapak ve kepenkleri demir ve çelik 'f.. ve dehşet içinde kalmağa namzettir. ~ arsasuuıı satl§ı yazı i§lerl mildürlU- 0 HAYRI SAYKAJI 
~edi glln kapatılmasma ve yedi gQn de saçtan, ve dahilt oda kapılariyle ta- C( Türk imparatorluğunun inhitatı se- r;\.lU.deki §artnamesi ~ile açık arttır- Hut.larmı her KÜD öiJ,eyin ... t ~ Hastalarını her 
ticaretten meiı'ine 4/3/942 tarihinde ka- v!1°, taban tahta]an ve pencere çer-\ beplerini araştıracak olursak, Türk as- maya konulmUştur. :Muhammen bedeli 1 den itibaren Numan zade sokak ~ ikinci Beyler IÜD öiledeu 80Dl'a 
2'ar verilmiş ohnakla :mf11t korunma lca- çıveleri Romanya kerestesinden te- ı kerinin yllftllği hakkında bizi ş0pheye ~!" lira muva~t. temina!t 187 .. lira 20 S numar.ada hUSU8t .muayenehane- • No. S te kabul';:.~ zade IOıkak 
llunun 6.1 ndl maddesi hükmüne tevfi- miz flçilikle \itirilrniş ve il.zeri Mar- ( düşürecek en kUçUk bir noktaya tesa· ruşt.ur. Taliplerm temmatı oğleden ainde kabul eder. Telefon 3.fS3 T lef ... 
L__ ~la_ ,,..__ 1 k \ dilf ed ~el ,., bankasına -tırarak makb zl Ev• 3.fS9 e on: .-uayenehane -:t_.ıı.::-., -... 11:1-[0S üCUl olunur. 11/7/942 gün ve U1:W1 si ya iremidi ile örtülmüş, yedi · emcyiz, Türk ordularının yeniliş riyle ...,.. -1- u a- • - av -0> 

, sayılıdır. (1834) lmnbalık milkemmel elektrik ve ay- sebepleri imparatorluğun dahilen çürtl- günn ~el&~ 3117!!2 C: 
D 

rıca radyo tesisatını ve dış kapmın ~ ~esi, Türk _!larp sanayilnin gerilemesi ~. 20 24. 29 4~ m cıs::> DOKTOR DİŞ TABiBi l
aaıııııaıaıaaaııaııaıııaııııı ~ 

evren satılık sağ tarafta göl ile uzak yakın bi1t'I- ~ıbl şeyJerdır. Balkan harbinde mağJQ. -----' - --------
mum GölcUk manzaralanru gözö- , biyetimizi intaç eden .en bUyük sebepler RMJ' AKDENiZ NUIP DOi.UNAT 

J>oium ve Kadın Hasta1ıkJan ~ Paris fakültesinden mezun.. Alsancak Mesudiye caddesinde 89 nünde tutan zarif bir balkonu ve da- ">. Fransız mamulAtı yedi buçukluk toplaı· ~~~----••••••Jııııı. 
nu ralı c Pazar santıral > hakka- hilen üç oda bir salon, heli ve hama- ~ la Tiirk ordulannm aslA yetiştlrilınemiş 2' Al.EBE ue r Al.EBE mUWı....,.... Muayenehanesi : tıdaei 11eyı. .. 
iyesi müsait şeraitle devren satılık- mı havi ev sahibinin azimeti dolayı- ~ olmalandır. O harbi yaşıyanlann bugUn VEr.IJ.EJIJNE-
tır. siyle acele satılıktır. Temiz hava ve anlattıklarına göre hayatlarında ellerine Alsan--~- ,._, _ __. ... ~___._ _A 

Hutalarını her gün Birinci Beyler kak No. 79 Telefon : Z7Z'7 
sokak: No. 42 de muayehanes.inde 1 - U (14!1) 

.Arzu edenler.in mezkOr dilkkAna x su ve bilham silkQn ve huzur için- ~ilah verilmemiş memleket çocukları b•.ı ,...aa JIUlla -~ ...., .. 

~~~~ de dinlenmek ve hava değiştirmek harpte taze başaklar gibi biçilmişler, öl- ~~=-~::-~":;=! 1 
kabul eder. Telefon (2310) 

Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 l;;a ·- - ---~~~~iOİ-.;~~ 
:stiyen sellin zevk sahipleri için bu- müşler, fakat gözlerini kırpmamışlardı. NELERiNDE denlere devam edil-
lunmaz bir fırsattır. GCSrmek ve al- Halbuki bugün vaziyet tamamiyle de-

1 - 13 (1166) ~ DOK T O B 
ı~=ocn:1111ııaıoa1Dı11:1ec:ııo~ocn1ea~JX~~ =ı =oc:ıgge ~ac , iSHAil. VASIP AJf Aı. 

()rtak aranıvor "' mak istiyenlerin Ödemişte emekH i.işmiştir. BugUnkU Türk ordusu en mo- ınektedir. 
~müddeiumumi Zeki Yeşime müra-1(. dem teçhizata ve en mükemmel tayyare- Der ıfln kayıt muamelesi DOK2'0R 

BABAOZILUI 

KULAK, BOOAZ, BURUN BAS
TALIKLABJ ~ ... 

Tema edilmekte olan bir mukavva 
ve tutkal imalitbanesinin ulih ve 
fevaH için bir ortU aranıyor. 

~ caatlan.. 1-2 (1836) (i lere maliktir. Ve bu siWılan en büyük ıc • 18 • i:~~2 .. 4 • - • zg.3a 
muvaffakıyetle kullanmaktadır. _. v 

• Der sün öiledea enel 10 • ız 
• Öfleden sonra 3 • 6 ,. .bdar bata· 
lamu kabul eder. 

Yen.if ~ 45 nmaarah yaa· 
hanen mtlraeaat olmmııaa •• 

ooıscıııcı acı ıeıoo • oocııııocıı:ııııaaoı=~.!!..,.. 

1 -z (1833 

ffg-.i Pal """avfl'I 
CEl.Al.. PVLMAN 

Büyük Kardiçalı han No. 58 
::'.------~~~~~~~~~-

ı'-çl=ıcxıAı:ıaPCllllY~===o=,.a .. DHCICI~ TELEFON : 3184 ~ Damga kanunu muamelatiyle ifti· 
C al ve ist" kabul eder. 

lik ~liiimizde, ziraat işlerine ve çili- l axı.ocııaOiiOiiiCıOiOOi:iXiiim11C1C10C1ıaotl 
• • 

1daresine ameB olarak Aşina bir 1 
lfÇiye ihtiyacımız vardu. Askerlikle Z A Y t 
al&kası bulunmamak va ~ de be- ~ limanından alnuf oldutum 
raG~ olmak §al'tiyle taliplerin İzmir 18/8/942 tarihli ve 5954 sayılı tayfa cQz.. 

f'.~ Bulvarı numara 46 ya ve yahut ~ danımı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
-'11118ovaaı istasyonunda İzmirli Os- l esktslnbı hilkmil olmadığını ilAn ede-

i:;1 Karabıyık çiftliğine müracaat· ~ rim. Şeref motarilnde ta..&.. Yusuf ..s1u 
.. 16-17-19--22 (1832 Enabll B 3 .. • V&A 

-- lrUk 4082 (1831) 
;;;::::=--~~~~~~~~·~~-

Eğer bütün bu imkAnları elinde bu
lunduran Tiirk, günUn birinde çarpışa· 
~ak olursa diyeceğimiz söz sadece şu· 
aur: 

ADab dlişmanlanmıza aClSID!. 

..... ~ 

~ !\nkara Radvosu ~ 

~ BUGUNKONESRIYAT ~ 
~.y;:::><::ıı~c::::.,.c:;::,.c::~~.<:">.~~~ 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.32 Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 
Ajans haberleri 7.55 Müzik pL 8..20-8.35 
Evin saati.. 12.30 Program ve memleket 
saat a,yan, 12.33 Müzik :. Saz eserleri .. 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 MU· 
zilt : Şarkı ve türküler 18.00 Program 

au BAF'l'A LALEDE BllGVN rA~DA ~:ik::.~:~al~ =~ 
l N._ Heyecan haftasıdır 3 BltYüK FİLbl BİRDEN icmali .. ) 19.15 Müzik pl. 19.30 Memleket 
-TURKçıı: NE.$E TUFANI J - VENEDfK saat ayarı ve ajans haberleri 19.45 Mil· 

PAftllUIACJY AJf ZllllJANl.AJUNDA zı1t : Halk tUrkUlerf.. 20.15 Radyo gaze-
ŞIJRBKAaJ tesi.. 20.45 Müzik : Beraber şarkılar. o_. -••-p l'911I1nne•- Hissi v~ filmi 2LOO Ziraat takvimi 21.10 Mftzik: KUr-

3" .....,.. T--ıpHılr 2 - AŞK uvvARKEJf dfli hieaz.klr makamından şarkılar 21.30 
30 KISIM TEKMb:.t RAY MlLLAND Konuşma, 21.45 Müzik (pi.) 22.31) 

lfASKBı.J BBfl.ER J - RBllJUd HJIU Memleket saat ayan, ajans haberleri ve 
._ ...................... .;..;. ______ ....... ~• borsalar22.45. 22.50Yannkiprogram 

,,. bpenı, .. 

Hastalarını ber gün Ttlldlik eca-
ı nesi karpndald (4) numaralı mu-
S~: SULH HUKUK MAHKEiME- ayenehaneainde kabul ede.r. Wacl Beyler Sokak No. '11. Ma

yenehane Tel Z7Z7 .. Ev Tel. rıoı Telefon : 2283 (1357) 
SATIŞ 1LANI .. ıiıiiiiil!İııiiiiiıillll ... 11m .. miliıiııi{&I , 

Mehmet oğlu Rept, Mehmet karısı iıiliiiiiiiiiiii~~~~~~iiiiiiiiiim. 
Nazmiye va HUsey.in pyıan mutasarrıf DO•'J'OR .,E .. ,.., DOK T O B 
olduklan tzmirde kömUrcülerde kömür- ~ n. ... ..., fC 
cUler ÇUfısmda 159 No. lu halen manav OSMAN BOZKllR'I' emaı SaJlll Ay.s~ 
dilkklru ile yine aynı hmedarlardan Re- hmir Memleket Bestueai Sut b..tal.kler miltehasmm 
tat ve Nazmiyenin şayıan mutasarrıf ol- Asabiye Mil.Mte'ıı,..._ BAKTEJÜYOLOG . 
d~lan hm.lrde tkiçeşmelik Halil efen- .... -~-'----- L- J:~- Dahili hastalarını flt:tL..-ı:~- .. _.._ 
di ınahallesi 756 ncı so'--kta ı.a._ bır" ça- .DUlalllrJDI Dm" gün .......-. 80Dra [ • ... .......,"' -•JUi A.lllll ... _, _ __,Beyler ~,__-~.1r1 mua- nıye camii "----.:ıı- N.....,•ın 
tı altında 13, 15, 17 No. lu evler mahke. .uwu:ı __.IS""' -1~ caddeıd No. z d;'~ __._ -. - __... 
ınece verilen izaleyl fUYll karanna isti- hanesinde bhul eder- (1377) t aauua __. 
naden 8/8/942 Perşembe gflııil saat 15 te • ~- : KLtNbt: = 
lzınir sulh hukuk mahkemesinde atıt- SAJ.tm.t COMHUIUYET M'ODDEl- -----------5' ları yapılacaktır. Bu arttırmada pyri UMUMlLtOlNDEN:· =iiiiimİİOİİİİİİİİİİİİÖİiiİİİİİİİİİİİDöii9İiODi; 
menkullerden 159 No. lu düilkAna takdir Fazla fiyatla kömür Atmaktan maz..I gFH H 'ı11\r11&111a"n" ;;;-duan il I il it~ 
olunan kıymet 1300 ve evlerin tamamına nun Salihlinin eski Cami mahallesinden c 
takdir ounaıı kıymet 2500 liranın yüzde Halil otlu 329 dolumlu Hasan Yıldırı-
r~ıni§ beşleri verildiii takdirde talip- mm Salllıli asliye ceza mahkemesinde Acele .,.,,.,,, ,.,.__. •t 
erıne ihalesi yapılacak aksi takdirde sa- yapılan duru§ması sonunda: ,.. __ unun .,... 
h• 10 mı- daha tı1a k •'-•---' -~ _ .sab .a.uauı Manianın lıliltevelli Lö • .:~-~- -.. r -. a'"" uza ra ~ •nws- suçu it olduğundan hareketine uyan .ı 3 uuuııs -- t' 
malan 17/8/942 Pazartesi gOnil eaat milll korunma kanunun 59;3 nen macl- muk, kendir, gayet tath kavun w 
1~ te yqae dairemizde yapılacaktır. Gay- desi mucibince .ıs lira ağır para cewdy- her nevi hububat yetiştiren 8"11 
rı menkul üzerinde hak talebinde bulu.. le :rnahkdmiyetine ve dUkkAıun yedi ,un metre murabbaı fevblide mihıbit 
~ellerindeki :reami veAlk ile Ye da. aeddine 1/12/942 tarih.inde karar veril- bir arazi acele satılıktır. 

fazla malfunat almak ıtteyenler dal- m1t oım.kla milli konmma kanunun Taliplerin Manisada Mütevelli )dS.. 
remizin 942/352 No. lu dosyasına müra- 6.1 DıCi1 maddesi ho.kmüne tevfikan ilin yünde çiftlik sahibi Rasih Tunaya 
caatları lüzumu UAD olunur. olunur 11/7/94.2 llln ve illm 942/ 112 sa- müracaattan.. 
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SiY ASI VAZJYEr HiNDiSTAN iŞ I 
•••• • •••••••••• ---*·- - -

I~kenderiv~de- Hindistan 
kı Fransız fılosu 

be ki de tah- hemen istik-
rip ed:lecek ıaı istiyor 

Hindistanda yeni har e· .. • -~- • 
ilet v e ihtilaflar •• • ilıinci ~u!'rıyeti tanırsa ,.bir· 
cephe işi - Rusyada harp l!ğıne h~!r, yolısa Jngi· 
gayretleri geuşiyor mu? lızlere sılahsız mufıa11e· 
· met başlıyacalı .. 

Radyo gazetesine göre dünyanın efka- Vata 15 {A.A) _ Kongre tarafından 
nnı en ziyade ilgilendiren iki mesele var- ittihaz olunan karar sureti, bütün Bri
dır. Hindistan meselesinin yeniden can- tanyalıların Hindistandan çekilmesi ma
lanmaı, diğeri de lskenderiyedeki Fran- nasını ifade etmemektedir. Teklif Hin· 
sız harp gemilerinin durwnu yüzünden distanm derhal hür ve müstakil tanın· 
birleşik Amerika ile Fransa arasında gö-
rülen anlaşmazlıkbr. masını istemektedir. Bu teklif kabul 

edi1mediği takdirde silaha baş vurmadan 
HtNDIST AN MESELESi 
Hindistan meselesi Sir Stafford Krip

ein bir netice almadan döndüğü zaman
danberi heman heman unuttılmuş gibi 
görünen Gandinin politika sahnesine 
tekrar faal bir şekilde girmesiyle can
lanmış bulunmaktadır. Gandinin Hint .. 
liler birliği kongresi icra komitesine ver
diği bir karar projesi ile meydana çı
kan bu yeni durumun nasıl bir netice 
vereceğini §imdiden tahmin etmek müm 
kün olamaz. Bunu gelecek günlerde, da
ha doğrusu 7 ağustosta Bambayda top
lanacak olan kongrenin mesaisinde gör
mek ve anlamak kabil olacaktır. 

Gandinin karar suretinde İngiliz oto• 
ritesinin Hindistanla ilgisinin kesilmesi 
İstenilmektedir. Bununla beraber, ka· 
rarda belirtilen noktalar arasında şun
lar da vardır: 

fngilterenin harp gayretleri baltalan• 
mıyacak, Japon taarruzunu bertaraf et
mek için, Çini korumak ve Çine yardım 
etmek için arzu edildiği takdirde müt
tefik ordulann Hindistanda bulunma
tında mahzur yoktur. 

Fakat lngı1iz otoritesinin kesilmesi 
teklifi ret edildiği takdirde şiddete baş 
"VUrm.adan umumi bir mukavemet gös
terilecektir. 

Londradan bu karar hakkında bir 
tefsir haberi gelmemi"tir; yalnız Lon
dra radvo11u karan diğer Hint liderleri· 
nin ve bilhassa Müslümanlann rei~ Cin
nahin iyi v,önnediğir.i belirten haberlet 
vermiştir. Bu haberlerden çıkan ikinci 
bir mana da, Gandinin karar suretinin 
Londrada iyi karşılanmadığı manasıdır. 
Londra radyosu demiştir ki: 

<-Kongre partisinin verdiği kararın 
Hindistandak.i ak.islerine gelince; bir 
Yeni Delhi muhabirine göre karar Hin
aistanda fazla heyecan uyandırmış de
ğildir. Buna aebep kdrarm gayri munta
zır olmaması ve kararda derhal harekete 
geçilmiyeceğ'İnin tasrih edilmiş olmasıdır 
Bir Hint radyosuna göre başta Müslü~ 
manlar olmak üzere bir çok teşekküller 
ve demkratlar birliği bu karardan mem
nun olmamışlardır. Kararın tatbikine 
vergi vermemek, askere gitmemek gibi 
t ek.illerde mukavemetlerle başlanacağı 
.anılıyor. Fakat İngilizlerin icap eden 
eden tedbirleri alınacaklarını da ayni 
muhabir bildiriyor.> 

AMERJKA - VtŞI 
Hala bir netice vermiyen Martinik 

görüşmelerindenberi durumamış goru
nen Fransız - Amerikan buhranı lsken
deriyedeki Fransız harp gemilerinin 
nakli teklifi yüzünden yeniden canlan
mışbr. Amerika Mısır muharebesini dik
ltatle takip etmektedir. Bu sebeple is
kenderiyedeki Fraruıız harp gemilerinin 
her ihtimale karşı Martiniğe gönderilme
sini istemiştir. Laval bu tek.lifi ret etmiş
tir. Bununla beraber bir anlaşmaya va
nlması imkansız değildir. 

Ruzvelt tarafından Vişiye yapılan 
ihtara göre İngiltere bu gemileri cenuba 
doğru Süveyşten geçmeğe icbar etmek
te ve bu kabul edilmediği takdirde tah
rip eylemekte tamamiyle haklı olacak
br. Şu hale göre mesele de son karar 
ngilizlerindir. 

lKlNCt CEPHE MESELESi 
Rusyadak.i durum dolayısiyle ikinci 

cephe meselesi canlanmaktadır. Avam 
kamarasında işçi mebuslardan birisi 
<Avrupanın her hangi bir noktasında bit 
cephe açmak meselesi a.cele bir hal al
mıştır.> Demiştir. 

Mihver radyoları Nevyork Tayrnis 
gazetesine atfen ikinci cephe hakkında 
Rusyaya verilen hiç bir vaat olmadığını 
söylüyorlar; bu hususta Bulgar rad}\OSU 
sözcüsü diyor ki: \ 

< - Düne kadar ikinci bir cephenin 
muhakkak açılacağını söyleyen ve bu
nunla düşmanlarını korkutmak istiyen 
Amerikalılar şimdi böyle bir şey olmı~ 
yacağını söylemektedirler. Bu; kuvvet 
karşısında vaadını inkar etmektir.> 

Rus·y A VE HARP 
GAYRETLERi 
Moskova radyosu Pravda gazetesinin 

bir yazısını yaymıştır. Bu yazıda Rusya
daki cephe gerisi faaliyetinden şikayet 
ed.ilmekte, bazı yerlerde parti azasının 
vazifelerini yapmadıklarını söylenilmek 
tedir. Gazete diyor ki: <Bazı sanayi mü
esseseleri kendi işlerini plan üzerinde 
tahakkuk ettirmek için diğerlerinin mun 
tazam çalışmalarına mani olmaktadırlar 
Bu gibi hareketler memlekete ihanettir. 
Bu gibi müessese müdürleri bugünkü du
rumu kavrayamamış ve vatan için çalış
manın manasını anlıyamamıştır. 

işlere ciddi alaka göstermiyen bazı 

İngilizlere mukavemet başlıyacaktır. 
Ve bu harekete Gandi riyaset edecek

tir .. 
TEKLİF KABUL EDİLİRSE 
Teklif kabul edilirse hür Hindistan 

Büyük Britanya mümessilleriyle birlik· 
te ve müttefik sılatiyle müşterek dhayı 
halledecektir. 

Bu karar sureti 7 ağustosta toplana
cak olan kongre umumi heyetinde mü· 
zakere edilecektir. 
GANDİKONGREDESÖZ 
SÖYLİYECEK 
Vata, 15 (A.A) - Gandinin 7 ağus· 

tosta toplanacak olan Hint kongresi 
µmumi heyetinde söz alacağı bildiril
mektedir. 

Kongrenin icra komitesi, wnumi he
yetin içtima zamanına kadar Bombayda 
faaliyetine devam edecektir. ___ _._.,. .__,~--

Midva yda Ja
ponlara indiri

· len darbe 
---*' ____ _ 

AMERiKA BAHRİYE NAZIR· 
Li Gi YEN,l ~1ALUMAT VERDi 

-*-
Vaşington, 15 (A.A) -=-- Bahriye na-

zırlığı, 5 ve 6 haziranda Midvayda ya-
pılan muharebelerde Japonların 3 uçak 
gemisi, iki ağır kruvazör, 3 muhrip ve 
275 uçak kaybettiklerini bildi:rmiştir. 
AMERİKAN KAYIPLARI 
Amerikanın Yorkston uçak gemisi is

tifade edilemez bir hale gelmiştir. Har
man adında bir muhribi batmış, 92 uçağı 
kaybolmuştur. 

* Radyo gazetesine göre, Amerika bah-
riye nazırlığının yukarıdaki tebliğinden 
Midvay muharebesinde Japon kayıpla
nnm büyük olduğu anlaşılmıştır. 

Midvay hareketi Japonlara pek paha· 
lıya mal olmuş ve hiç bir sevktilceyş 
ayda vermem.iş, Japonların kurmuş ol
dukları deniz hakimiyetine de ağırca 
bir darbe teşkil etmiştir. 

ROYTER MUHABiRtNIN 
GöRDOKLERt 
Londra, 15 (A.A) - Midvay deniz 

muharebesini bir Amerikan uçak gerni
~en takip etmiş olan Royterin muha~ 
biri bildiriyor: 

Amerikan uçaklarının ve pilotlannın 
teknik. üstünlüğü dört Japon uçak gemi
ıine yapılan muvaffakıyetli hücumdan 
anlaşılır. Bu gemilerin tahribinden son
ra Amerikalılar hava üstünlüğünü elde 
etmişlerdir. Japonlar da bunu anladık
lan için geriye çekilmişlerdir. 

Japon pilotlan elverişli durumlarda 
meharetle dövüşüyorlar, fakat avantazi 
kaybedince derhal sinirlenerek şaşırı
yorlar. 

-~~-ea-~~~ 

ALMAN • RUS HARBi 
(Baştsrab 1 inci Sahifede) 

sında değil, asıl muharebe meydanla
rındaki tankların bu tipten olmasında4 

dır, demektedir. 
cDeyli Meyh gazetesi de şöyle diyor: 

Liteltonun dünkü beyanatı kimseyi ne 
memnun etmiş, ne de tatmin etmiştir. 
Harp istihsalatındaki terakkileri inkaı 
etmek abestir. Tek mesele iyi yolda ça-
1.ışıiıp çalışılmadığını bilmektir. 

cDey1i Telgraf» diyor ki : Harbin gi
dişi en fazla mikdarda ve en yüksek ev
safı haiz fstihsalat hususunda tedbir 
alınmasın::\ bağlıdır. B. Litelton bu esas-
1.t mesele hakkında tatmin edici bir şey 
söylemem.iştir. 
GEMİ İHTİYACI 
•Deyli Herald• bilhassa ticaret gemisi 

inşaatını tenkit etmekte ve muhtelif ser
visler arasında irtibat noksanlığını kay
dederek şöyle demektedir: 
Eğer harp istihsalatı zaferin anahtarı 

ise, ticaret gemileri de bu anahtarı çe
virecek olan eldir. 

BiR TRENE HOCUM 
Berlin, 15 (A.A) - Alman baş ku

mandanlığının bildirdiğine göre Alman 
savaş teşkilleri dün gece Tula dol{u
sunda bir marşandiz trenini bombala-
mış ve ağır hasarlara sebep olmuşlardır. 

- --o---
ALMANY ADAKi 
ESİRLERE YAR. HM 

parti azası vardır, bunlann particilik Vaşington, 15 (A.A) - Milletler arasl 
; ieri neden kendilerini harekete getir- Kızılhaçının bildirdiğine göre Almanya

. '>r~ Muharebe demir gibi bir disiplin da bulunan harp esirlerine ve göz hap· 
' • .» si altında o] anlara her hafta muntaza· 
üu yazı Rmıyada harp gayretlerinin men yiyecek paketleri gönderilmekte· 
• · diği hissini vermektedir. dir. 

YENİ ASIR 

r ·----------- -------- -- ----· Fransız bayramı ı 
....---·-·-·-· - ·-·~·- ·-· - ·-" 

LONDRADA TEZAHÜRLER 
- - -* . 

''V ı aşasın 

Fransa,, di
ye bağırıldı 

UZAK DOCU HARBi 
--~~'*' . 

Japon uça-
"' gıııın esrarı 

çözülüyor 
-*-o tipinde bi r Japon tay• 

yaresi yalıılmasına 
meydarı uerilmeden ele 

· - *- geçirildi • Yeni alıınlar 
Jngilizler Vişiye ue Şi· Vaşington, 15 (A.A) - Çin gazetele-

mali Fransaya 5 milyon rine göre Amerikan tayyarecilerinin ye
beyanname attılar.. re inmek zorunda bıraktıkları (O) tipin-

Londra, 15 (A.A) _ Londrada bulu- de bir Japon _tayyaresi, pilota tayyareyj 
nan Fransızlar ve bir ok Londralılar 14 yakmak vakti bırakılmadan Çin kara 
temmuz Fransız milli bayramının kut- ku~;tl~ri. tarafından olduğu gibi ele 
!anmasına iştirak etmişlerdir İşgal al- geçırilıniştır. 
tındaki Fransada 14 temmuz~ kutlan- Müttefik milletler mütehassısları şiın-
ması yasak edildiğinden Londradaki tö- di tayyareyi tetkik ediyorlar. 
ren çok heyecanlı olmuştur. Mareşal ]~ONLARA YAPILAN HAVA 
Foşun heykeline çelenk koyan General HUC~ .. . 
Degolü muazzam halk kütlesi hararetle Çunking, 15 (A.A) --: ~u~efik tay· 
alkışlamışlardır. Bir aralık heyecan o yareler, Yang - Çe ne~ının şuna! .~ 
dereceyi bulm~u ki törenden sonra ~ca Ta - O, .Lan~ - Sı, Taban ve. dige.r 
halk polis kordonunu yararak General bır t~ı.m. ~hirlen ve buralardaki Ja
Degolü sarmış ve yaşasın Fransa diye se- pon uslerını bombalamıştır. 
lfunlamıştır. Yirmi bin Fransızın iştirak ~~lburn, 1~ (A.A) -:-v.General Mak 
ettiği bu tören münasebetiyle büyük bir Ar~~ ka_rargahının t~~ligı: 
geçit resmi yapılmışhr. Kıtaları teftiş Mutte~ik u.çaklar d~ ~~ adasında 
ettikten sonra General Degol 36 ILi§an Kalabahide liman tesıslerını bombala-
takınıştır. mışlar, limanda yangınlar çıkarmışlar 

MADAGASKARDA ve küçük bir gemiyi bat~lardır. 
Diyego, 15 (AA) - 14 temmuz Fran- Bu ada, Timur adasının şimal batı-

sız milli bayramı için cenup Afrikalı or- smdadır ve ilk defa olarak bombalan-
dular belediye binasına çekil.miş muaz~ nuştır. .. . 
zam bir Fransız bayrağını selamlamış· S~banua da 28 uçaktan murekkep bı.r 
!ardır. Halk Marseyyezi söylemiş ve İn· teşkil tarafından bombalanmıştır. 
giliz komutanı ile kurmay subaylan - · ----
Fr:arısız bayrağını se13.ınlamışlardır. Rusya - Isveç 
INGİLİZLER BEYANNAME 

A'ITILAR d • 
Londra, 15 (A.A) - FrliI?sanın milli arasın a yenı 

bayramı olan dünkü günde Ingiliz bom-
ba tayyareleri Faris, Vişi ve Şimal Fran· h Ad• J 
sada şehirler üzerine beş milyon beyan- a ıse er 
name atmıslardır. 
EDENİN BEYANATI VE 
FRANSIZ 1'ITtF AKI 
Londra, 15 (A.A) - Londrada Fran

sızca çıkan ( La Frans ) gazetesi « Müt
tefik Fransa ~ başlığı altında yazdığı bir 
yazıda Mister Ruzvelt ve Mist.er Çörçil 
gibi Fransız milletine hitaben radyoda 
bir nutuk söyliyen B. Edenden sitay~le 
bahsetmekte ve İngiliz hava kuvvetleri
nin nutkun basılmış metninden milyon
larca nüshayı Fransaya attıklarını kay
detmektedir. Gazete ezcümle diyor ki : 

İngiliz milleti bu mücadelede Fransız 
milletini sadık müttefiki ve silah arka
daşı telakki etmektedir. B. Ruzvelt ve 
B. Çörçil gibi B. Eden de Britanya hü
kümeti ve İngiliz milleti namına söz 
söylemi§tir. B. Eden de hakiki Fransız.
larla şerefsiz ve bozguncuları birbirin
den ayırmıştır. FranS1Zlar kendilerin
den sitayişle bahsetmiş olmasından do. 
layı B. Edene minnettar olacaklardır. 
Fransız milleti müşterek düşmana kar
şı mukavemet ederek ve dövüşerek la
yık oldtığu mevkii elde etmek için nu. 
tukta yeni bir kuvvet kaynagı bulacak
tır. 

----tt-~~-
isueç İngiltereyi 
protesto etmiş •• 
Londra, 15 (AA) - İsveçin Lon

dra sefiri İngiltere hükümetine bir nota 
vermiştir. Bu notada İngiliz tayyarele
rinin cumaTtesi günü guya lsveç toprak
lan üzerinde uçtuklan iddia ve keyfiyet 
protesto edilmektedir. 

--- o- --
Pariste Ya hudiler her 
y ere gidemiyecefı 
Paris, 15 (A.A) - Paristeki Alman 

makamları Yahudilerin sinema, tiyatro. 
lokanta gibi yerlere girmelerini yasal~ 
etmiştir. 

--- o- - -
İNGİLİZLER 
Sicilya ue ciuarına 
hücum ettiler •• 
Roma, 15 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Dün gece İngiliz hava kuvvetleri Si

cilya ve Kalaberyada bazı yerlere hü
cum etmişler ve Mesinada Villa França
ya bir kaç bomba atmışlarsa da bomba
lar hedeflerine isabet etmem.iştir. 

~..r..r..r..r.o--..r..rJ....ı:r~~""..ooı:f.i 

HARP M~Ş~AFLARI 1 
Amerika geçen ay 1 
4 MiJyar 123 Mil- ~ 

1 yon dolar harcadı 1 
.. - - .... _ N 

Sene sonunda harp 

lar. J7,5 milyon 

---*---
iKi TARAF DENiZDE BiRBiR· 
LERİNE HOr.UM EDiYORLAR 

• -*-
Stokholm, 15 (A.A) - İsveç gazete-

leri tarafından bildirildiğine göre Van
ha yelkenli motör gemisi bir Rus deni
zaltısına çarpmıştır. Yelkenli batmlş ve 
hMise mahalline giden İsveç uçakları 
denizde yağ lekeleri görmüşler ve bat· 
tığı sanılan denizaltını imlha için bir .kaç 
bomba a~lardır. 

Stokholm, 15 (A.A) - Dün neşrolu
nan resmi tebliğde son torpillenen İsveç 
bapurunun battığı yerde dalgıçlar vası· 
tasiyle toplanan parçalarda Sovyetlere 
ait işaret Ve markalar bulunduğu bildi
rilmiştir. 

---~~tt~---

Makinev e 
\

1 erilirken 
Voronej harbi şiddet

le devam ediyor 
Moskova, 15 (A.A) - Royter ajansı 

muhabirinin bildirdiğine göre Voronej 
etrafında meydan muharebesi bütün şid· 
detiyle devam etmekte ve Almanlar çok 
ağır kayıplar vermektedir. Almanlar 
son dört gün içinde Donun doğu kıyısın
daki kuvvetlerini arttırmışlardır .. Bu sa
bah cepheden alınan telgraflar binlerie 
Alman tankı ile bir çok motörlü tüme
cin muharebenin cereyan ettiği vadide 
bulunduğunu bildirmektedir. Şimdi Al
manlar Donun batı sahilinde Voronejin 
şinıal cenup ve tam karş:ısmda geçitler 
kurmuşlardır. ---•M•M----
Afrika harbine Ame· 
rikalılar iştirak etmiş 

Londra, 15 (A.A) - Royterin askeri 
:muhabiri bildiriyor : Mısır cephesinde 
her iki taraf ta tutunmak için dövüşe 
devam ediyor. Her ne kadar harekat ba
sit ve daha ehemmiyetli ise de büyük 
ölçüde harekat cereyan etmiyor. Ame
rikan hava kuvvetlerinden başka Ame
rikan kara kuvvetlerinin de yani başı
nuzda harbe iştirak ettikleri habeTi hak
kında Londrada hlç bir mütalaa yürü
tülmemektedir. İmparatorluk kuvvetle
rine mensup üç tu~generalin esir edildi
ği hakkında bir İtalyan kaynağından 
verilen haberin Tooruktaki harekrita ait 
olması gerektir. Binaenaleyh eski bir 
hikayedir. --o---

Hint kongre reisi 
Azadın beyanatı 

J6 Temmuz Per$em'be J942 

Pahalılık karşısında 
yeni tedbirler alınıyor 

İstanbul, 15 {Hususi) - Ankaradan 
bildiriliyor : 
Saraçoğlu hükümetinin müstahsil sı

nıfı olduğu kadar müstehlik sınıfı da 
memnun edecek kararlarından birincisi 
bugün ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre sayın başvekil 
milli ekonomiyi ilgilendiren başlıca iş
lerden bir kaçını daha ele almıştır. Mil
li ekonomi cihazının sevk ve idaresinde 
vazüe almış muhtelli daireler arasında 
daha sıkı bir rabıta ve ameli faydalar te
min edecek ahenkli bir işbirliği tesisi 
için hazırlıklara geçilmiştir. 

İstanbul,. İzmir ve Ankara gibi n'" 
kesafeti olan büyük istihlak merkezl 
rinde önümüzdeki kışa kadar pah 
yüzünden hasıl olan iaşe zorluk! 
hafifletecek ve fakir halkı koruya 
cezri ve ameli tedbirler alınacaktır. 
çimin zorlaşması karşısında sabit ka 
zançlı sınıfı teşkil eden memurları ko
rumak için bu yılın başında alınan maaş 
ve ücretlere zam tedbirine ilaveten ayni 
sınıfa maliyet fiyatına ne suretle yiye
cek ve giyecek eşyası tevzi edilebilece
ği. de tetkik olunmak:tachr. 

Fakir ve çok çocuklu ailelere şeker 

Yakında. dört aylık şe
kerleri birden verilecek 
'l'euziattan istifade edecefı aileler hangiler idir? 
İstanbul 1 5 (Yeni Asır) - Geliri 

az olan ok çocuklu ailelere parasız şeker 
dağıtılı:nasına bugünlerde başlanılacağı 
anla.şılmaktadır. Sıhhiye vekaleti bu 
maksatla İstanbul vilayeti sıhhiye mü
düriyeti emrine 45 bin lira vermiştir. 

Ellerine ayda- 30 lira geçen üç çocuk-

lu ailelerle ellerine ayda 40 lira geçen 
4 çocuklu ailelere her çocuk için ayda 
yanmp.r kilo şeker dağıtlacaktır. Bu he-

sapla şekerlerin dört aylığı birden veri
lecektir. Tevziatı Kızılay ve diğer hayır 
cemiyetleri vasıtaaiyle yapılacaktır. 

lstanbulda sıcak yine arttı 
• 

lstanbul. 15 (Yeni Asır) - Şehri- , Fındıklı sahilinde denize giren Hayri 
mizde sıcaklar yeniden başlamıştır. adında bir hammal boğulmuş, cesedi 

Her kes serin yerlere ve deniz banyo- denizden çıkarılmıştır. 
Luına gitmektedir. 

ALMANLARA GÖRE 
(Haştarafı 1 inci Sahifede) 

HA VA HOCUMLARI 
Hava kuvvetlerimiz düşmanın ricat 

hareketlerine karşı hücumlarına devam 
etmiştir. Rostofa yapılan gece hücumun• 
da şehirde ve istasyon arazisinde büyük 
yangınlar ç.ıkanlınıştır. 

-VORONEJDE 
Voronej köprü başına karşı düşma

nın ehemmiyetli hücumlan inantçı mu
harebelerden sonra püskürtülmüş ve 58 
tankı tahrip edilmiştir. Piyade ve tank 
teşekküller.imiz Voronejin şimal batısın
da kuşatılan düşman kuvvetlerini imha 
etmiş ve 125 tankını tahrip etmişlerdir, 

ORTA KESiMDE 
Doğu cephesinin orta kesiminde düş-. 

ınanın mevzii hücumları aklın kalmış
tır. 

Orelin şimal ve ıimal babsın<la 2 5 
haziran ile 1 3 temmuz arasında yapılan 
muvaffakıyetli muharebeler esnasında 
kara ve hava kuvvetlerimiz tarahndan 
tahrip edilen düşman tanklarının sayısı 
446 Yl bulmuştur. 

Murmansk kesiminde hava kuvvetle
rimiz. tarafından yapılan hücumlarda 
hangarlara ve yerde bulunan uçaklara 
bir çog isabetler kaydedilmiştir. 

----ea--~~ 

HİND iSTAN MESELESi 
(Baştarafı 1 inci Sahilede) 

pılacaktır. 
Mesul ve basiretli adamlar bir araya 

toplanacak ve muvakkat bir hüküm.et 
teşkil edeceklerdir. İngiliz çekilmesin
den sonra kongre partisi de dahil oldu
ğu halde partiler hemen hemen otoma~ 
tik bir surette dağılacaktır. Yeni partiler 
teşkili ve hatta ayni partilerin kalması 
mümkündür. Fakat bunlar farklı bir 
surette ve birbirini tamamlıyan şekilde 
çalışacaklardır .. • 

Mahatma Gandi şunlan da söylemiş~ 
tir: 

c - Hür Hindistanın müttefiklerle 
dava birliği yapacağını söyliyebilirim. 
Fakat hür Hindistanın bir militarizme 
mi iştirak edeceği, yoksa şiddete baş 
vurmamak siyasetini mi seçeceği belli 
değildir .. ıı 

MOSLOMANLAR BtRLlô.1 
REiSlNiN BEYANATI 
Bombay, 15 (A.A) - Hindistan 

Müslümanlar birliki reisi Cina dün bura 
da yaptığı bir demeçte Gandinin müsta• 
kil Hindistan tela.kkiysiyle istihza etmiş 
ve demiştir ki: 

SOVYETLERE GORE 
{Baştarah 1 inci Sahifede) 

Voronej bölgesinde düşman ağır ka
yıplara uğramıştır. Ruslar bir kesimde 
taarruza geçmişler ve 11 Alman tankı 
ile yüzlerce er ve subay öldürmüşlerdir. 
Düşman bundan sonra geriye çekil· 

miştir. 

Roboçar cenubunda kızı.lordu şiddetle 
muharebeye devam ediyor. Almanlar üç 
gün içinde 400 ölü vermiştir. 
Düşman yeni ihtiyatlar getirmektedir. 

Son günlerde Belçika ve Fransadan ye
ni tümenler gelmiştir. 

ALMAN KAYIPLARI 
Moskova, 15 (A.A) - Gece yansı 

neşrolunan Sovyet tebliğine ek: 
13 temmuzda hava birliklerimiz muh

telif kesimlerde düşmanın 64 tankını ve 
165 asker veya mühimmat yüklü kam
yonunu tahrip etmiş veya ha.sara uğrat
mıştır. 

V ORONEJDE 
V oronejde muharebeler büyük bir 

ı,ıiddetle devam ediyor. Yalnız bir teşek
külümüzün aldığı şu neticeler muhare
belerin dehşeti hakkında bir fikir vere
bilir : 

15 gün süren devamlı ve şiddetli mu
harebelerde Almanlar 35,000 ölü ve 
yaralı vermişler ve 1 6 7 tank, 1 5 zırhlı 
vasıta ve 2 15 kamyon kaybetmişlerdir. 

BiR KöY GERiYE ALINDI 
Tanklara bindirilmiş mitralyözlü erler 

V oronej civarında Alman iıtgali altında 
bulunan bir köye girmişler ve yaptıkları 
şiddetli savaş neticesinde Almanları bu 
köyden çıkarmışlardır. 

Dtô.ER BtR KESiMDE 
Almanlar diğer bir kesimde 1 7 tank 

ve 900 insan kaybetmişlerdir. 
lHTlY AR MUHARtPLERIN 
MUV AFFAKlYETI 
Moskova, 15 (A.A) - Unayted 

Pres bildiriyor: Y~lı adamlardan te
şekkül ettiği için kır saçlılar ismi verilen 
kıta aon 18 ay iç.inde Don ha.vzasmda 
ikisi general. 69 zu subay olmak üzere 
1 000 kadar Alman askeri öldürmüşler-
dir. · 

Moskova, 15 (A.A) - Rus deniz· 
altıları şimal buz ve Baltık denizlerinde 
geçen hafta 70,000 tonluk düşman va· 
puru batırmıştır. Yalnız Baltık denizin· 
de 8 Alman vapuru batınhmştır. 

~---flıNwtit---~ 

Ameriha ile gene~aJ De• 
gol arasında ihtilôf mı 

varmış? •• 
Berlin, 15 (AA) - Yan reıımi bit 

kaynaktan bildiriliyor: 
General Degol veya Degolcülerle Va

şington ara<ımda görüş fark1an çıktığına 
dair olan şayialar Berlinde bir alaka 
uyandırmamıştır 

---o---
Jıişiyi IJulacaıı.. s 
Vaşington, 15 (A.A) - Harp istih-§ 

sali bürosuna göre Birleşik Ameri- S 
kanın haziran ayında harp masraf-§ 

S ları 4 milyar 123 milyon doları bul- § 
gmuştur. § 
8 ÇALIŞAN AMELE MİKDARI 8 § Vaşington, 15 (A.A) - Harpjstih· ~ 
~salatı reisi demiştir ki: ti H • - Harp sanayii i~lerinde çalışan ~ 
Nişçilerin sayısı 12,5 milyondur.. B..ı ~1 
R duruma göre 1942 senesinin son altı § 
l§Si ayı için beş milyon duha fazla işçi S 
kullanılacaktır. ' 

Vardha, 15 (A.A) - Hint kongresi re
isi Dr. Azat Roytcr ajansının muhabiri
ne demiştir ki : Kongrenin kararı eski 
m.i111 taleplerinin yeni bir izahıdır ve 
bir ültimatom değildir, kararın hedefi 
Hindjstanın kendi müdafaası bakımın
man istiklalinin müstacel mahiyetini be
lirtmektedir. Gerek Gandi gerek kong
re Hindistan müdafaasının ancak silahlı 
kuvvetlerle olabileceğine kani bultın
maktadır. Ben şahsen mecbud asker.i
ğin konulmasına taraftarım, fakat İngi
lizlerin Hindistanda bulunuşu bunu im-

- Gandi İngilizlerin Hindistandan 
aynlmasım, fakat İngiliz kıtalarının Hin
distanı müdafaa için burada kalmasını 
istemektedir. Gandiden, hedefimize, 
yani müstakil pakistan umdelerimize 
varmak için İngilizlere muhtaç olduğu· 
muzu söylemek suretiyle Müslümanlan 
aldatmaktan vaz geçmesini rica ederiz. 
Bizim istediğimiz yalnız Hint Müslü• 
manlarının istiklali değil, Hinduların ve 
başkalarının da istiklalidir. Gandinin is
tiklali ise kongredir. 

-~~---f!-~-~ 
~avada hayat 
tabiileşiyormu~ •• 
Tokyo, 15 (A.A) - Cavada umunıl 

sükun ve asayiş normal zamanlara uy· 
gun bir 'şekil almağa ba'?ladığmdan top
lmıtılar hakkındaki yasak kısmen kal 

Haziranda lngilterede 
hava hücumundan ölen 

ue yaralananlar •• 
Londra, 15 (A.A) - Haziran ayıll"' 

da vuku bulan birleşik krallığa ait hava 
kayıplan listesi neşredilmiştir. Buna gö~ 
re 300 ölü vardır, bunların 126 si er~ 
kek, 13 7 si kadın ve 3 7 si çocuk.tut. 

1 3 3 çü kadın, 168 zi erkek ve 36 si 
çocuk olmak üzere 3 3 7 yaralı da hıısA 
tah:ınelere yatırılmıştır. 

Mayısta 399·ölü ve 425 ya~~.ı vardl 
Senenin en az kayıplı ayı 2 1 olu ve 3 
aralı ile mart a: ıdır. . - == 


