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2 ahilıaldı fı'gtiram 
süf:ıituntian son,,.a 
denize çelenfdeae 

l 

atıl ı.. _ 
Çanakkale, 20 (A.A) - Bogaz ı 

önünde batan Atılay denizaltımızda 
ölenlerin batımları yad ve ruhlarını 
taziz için dün Cümhuriyet al~ında 
vali, komutanlar ve hnlk huzunle ha-ı 
z.ip bir iıhtifnl yapılmıştır. .. 

ALM LARA GORE 
---"'*·---

,, 
us arp s-

., 
ur 
---*·---

Donun batısında mü· 
him llus kuvvetleri 

hezimete uğradı -·voroncjl geçen Alınan· 
Çölde bir 1ngiliz gözcüsii. 

ISIRD DURU 

'' 

SOVYETLERE GORE 
---*---

eide 
on, neh

ri gecildi ___ .,, __ _ 
Mühim bir köprü ha· 
şı A 1 man lardao alın· 
dı, savaş çok kanlı 

-*MUoruada Alman yar. 
1htifalde evvclu istiklal mnrşı soy
lenmiş ve bayraklar yarıya kadar 
indirilmiş, iki dakika ihtiram süku- f Alman bisikletli kıtalan bir §e1ı.irdcn geçiyorlar 

ıar Derliyor, Rostofun 
doğusunda da nehir 

qddı.. 

---·*---
ma teseblJüsü aJıim, Al· 

ınan paraşütçüleri 
imha edildL 

Vali ve komutanların dahil oldugu 
tu yapılını~ır. . _ ı 

ihtifnl heyeti sahilde durarak deni- , 
ze çelenkler ntmıştır. • . -·- -·-·-·----· ,_,,_,_~. 
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ep gerile in e e 
ş d e li c!itiha ç is e fl ö ·; ens ·ı ·· eh! r.o-;;j 

m fape: deS1am ~ old ıar, ~öyBü • e ~onuşu 
!yor.. Ankarn. 20 Telefonla) - Reisicum-

1 HAKIU OCAI\:OÖLU hurumuz Milli Şefimiz lsmet İnönü bu 
sabah (dün sabah) saat 8,45 te refikal.-ı-

Mihvcr de\'letlcrinin nihai zaferi elde n ve çocuklarüe başvekilimiz Şükrü 
etmek ümidiyle hnzırladıklnrı bi.iyük ta- Saraçoğlu, Anknra valisi Nevzat Tnndo
nrruz Sovyct toprnklannda devnm eyle- ğnn, manrif vekaleti müstesnrı lh<-an 
mclrtcdir. Almnnlnr Kızılorduyu inlha Sungu, ilk tedrisat umum müdürü Hnk
etmek emeliyle geniş bir sahada bütün kı Tonguç ve yaverleri bulunduğu hal
kuvvctlcriylc Sovycilcre yüklenmişler- de otomobille Çankaya köşkünden hn-

AL .iA RUS H RBl 
---*·---

tf ir. (Sonu Sahile 2, Sütun 1 de) 
Şimdiye kndnr bir haJ•li mumrtnlayet- ~-r-•,._.~"~-ı&-1"-;;ıa..ı~..ı.:ıc~ 

ler elde etmiş bulunuyorlar. Yalnız kn
bul eylemek limndır ki elde edilen ne
ticeler mihvercllcri nihai 7.nfere ulaştır
maktan hayli makta bulunmaktadır. 

Geçen sene Sovyetlcre açılan harbi mii
teakip geniş ~evirmeler ynpılrnt~, Kızıl 
ordunun ban mühim parçalan iniha 
edilmiş ıveya esir alınmıştı. 

Bu def aki taarruzda bunun benzerle
rine henüz rastlanmamıştır. Kı:zılordu 
cidden dikkate değer bir kudret ifade 
eylemekte, çok güzel harp etmekte ve 
nıtmta~ çekilmektedir. 

Gen1eme hareketi hiç bir zaman P8: 
hiğe tahavvül eylemiş değildir . Arazı 
lmyıbmm ise Sovyet Rusya isin büyü~ 
bir kıymeti yoktur. Alınanlar ehemmı
~etli bir zaferi ancak Ktzılordnyu imh.a 
etrnf'k \'C dağıtmak yolnyle elde edebı
lirler. 
Adım adım dövüşen ve muntar.ımen 

gcrlliven Kmlordu harbi loşa intikal ct
tirebllirsc mihvcrcilcrin muazzam bir 
hayal sukutu ile knrşılnşmalan mukad
aerdir. 

'nlnız göze bntan bir nokta vardır. 

HiNDiSTAN ıESELESI 
---··---

"Gandi,, artık yüzün· 
den maskesini 
attı diyorlar ... 

-*-Yeni Delhi, 20 (A.A) - Hindistan 
müdafaa komitesi nzalığına tayin olu
nan Hindistanın eski Londra mümessili 
Birsuk Han bugün Hint kongresi ko
mitesinin faaliyeti hakkında bir demeç
te bulunarak demi,ştir ki : 

c - Hindistanda tehlikeli bir rejim 
kurmak istiyc.n Gandi nihayet maskesi
ni yüzünden abnıştır. Gandi hürriyet 
ve demokrasi için çalışan milletlere ar
kadan bir hançer vurmak istiyor. Mecu
siler, müslümanlar, paryalar, işçi ve ko
münistler arasında Gandinin silah.sız 
itaatsizliğine i:,..ıirak edecek bir kimse 
çıkmıyacağına eminim. Hakiki Hintlile
re düşecek vazife bu hareketi neticesiz 
bırakmak olacaktır. > 

•• • guven yor 
-*-Ruslar zamanı gelince 

Alınanlareı durdurup 
yeneceğiz diyorlar . 

Stokholm, 20 (A.A) - Rusyadaki 
vaziyetin manası hnkltında Nevyork 
Tayrnis vunlan yazml§tır: 

c Rus ordluan büyük lcarvı taarruzla
ra hemnn bnılamazaa Ru.ya mahvolmuı 
demektir. Ruslann ikinci cephenin açıl
masını ısrarla istemelerinin manası şimdi 
anlaıılmaktadır. Bu cephe açılmadığı 
takdirde Rusyada büyük bir hayal su
kutu husule gelcccktiı.> 

RUSLAR KENDII E.RtNE 
GOVENIYORl.AR 
Moskova, 20 (A.A) - Roytcrin 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Almanlar hi.\la Rus ordusuna ölüm 

darbesi indirecek jktidardadır. Ruslar 
zamanında düımanı durdurabilirler mi'? 

Berlin, 20 (A.A) - Alınan ve mütte
fik kuvvetler yolları bataklık hale geti
ren .şiddetli yağmurlara rcğmen aşağı 
Don mecrası boyunca ilerlemeğe devam 
ediyorlar. 

(Sonu Sahüc 4, Sütun l de) 

lman askcrlirri bır tanıssut mcvk"iinde 

RUSYA MUHAREBELERi 
---*·---

Rus ordusu kuman· 
daolığın istediği 

yerde toplanıyor 
-*-Moskova, 20 (A.A) - Royterin husu-

si muhabiri bildiriyor : 
A1mnn ordulannın Rostol ve Stalin.

grad civarındaki tazyikleri henilz gev
şememiştir. Cenuba doğru .sarkan Al
manlar, Miloruvnnın düpneainden son-
ra demir yolunun her iki tarafında g~ 
nişlemişlerdir. Rus ricatını koruyan kı
talar Almıınlan çok kanlı muharebelere 
nıecbur etmektedir. Ros.sostan sonra Al
nuuılar 160 kilometre cenuba ilerlemiş
tir. 

Almanlanh Taga.nrugdan da ilerledik
kri hakkındaki haberleri teyit eden ha
ber yoktur. 

" l""lemey " 
ha plerinde · 

kati bir netice 
alına a 1 

-*re şeb üs ing·llzlerde, 
f hat Lo dra gaze eleri 

bu lı arı ı Jıtif i 
!!lmıyo,._ 

Kahire, 20 (A.A) - Orta şark İngiliz 
knra ve havn kuvvetleri teblil,ri : Dün 
kıta1arımız bütün kesimlerde mevzile
rini muhafaza e~t.ir. 14 teınınuzdan
beri 4000 esir aldık. 

Av filolnn ihimaycsindeki iuıfü bom
ba uÇ<lklraımızla av bomba uçaklarımız 
muharebe çevresinin batısında dilşma
run !işgalinde bulunan bir hava meyda
nına şiddetle hücum etmişlerdir. Yerde
ki uçaklar tahrip edilmiş veya hasara 
uğratılmış ve yere inmek Uzere bulunan . 

Moskova, 20 (A.A) - Gece y~ 
neşrolunnn tebliğ: 

Gcocleyin kıtnlarıınız düşmanla knnlı 
muharebeler yapmıştır. 
Kıtnlanmız bir mesk<in mahallin fçiw 

ne girmiştir, bumda sokak muharebele
ri olmaktadır. Bir çok asker, 14 sahra 
ve 4 tmık savar topu ele gı;:çirilmiştir. 

(Sonu Sılhife 4, Sütun:? de) 

l ~ E 

Ekmek çeşnisi yine de~işti 

Çiftçi mahsulünden hü
kümet hissesini vermek· 

için acele ediyor 
lzınlrln günlüfı hububat ihtiyacı ne fıadar, müva· 
redat ne Jıadar? • Safi buğday unundan yapıldı·· 

ğı talıdırde elııne ıı fiyatı al'tacalı-
Pazar gilnU ve dUn şehrimizde ç:ı,kan

lnn ekmeklerin çeşnisi değişmiştir. Renk 
biraz daha esmerlcşmiştir. Belediye re
isi diln fırınlarda tetkikat yapbrmış, 
}'eniden ilmuneler aldırarak bunların 
belediye kimyahancsinde tclılilini em
retmiştir. 

INGILIZLERE GÖRE 
• ---*·---

Rusların "Vo o-Alrnnn tebliğleri mühim ilerlemeler 
kaydetmekle beraber umdukları znfer 
Yoluna girdiklerine d:ıir kati bir -:ey söy
leınh·orlnr. Dıma mukabil l\foskovn, 
Londrn ve Va!'ıington rndyolan Sovye!
lerin dunmrnnu tok nazik olarak mı!
talan cvlemektc. hattu biraz da hedbı
bane h~hcrlcr ynymnktndır .. Bu:;u~. se
bebini izah cykmelt himz müşkiıldur .. 

:arp vazi 1et erine asker göz·· yle bakış 
Şayanı dikkattir ki HilAI un fabrikrun

nın hazırladığı unlarla Belediye un fab
rikasının unları arasında bile büyük bir 
kalite farkı vardır. HiliU un fabrikasın
dan un nlnn fırınlarda çıkarılan ekmek
lerin kepeği daha fnzln, rengi de daha 
esmer olduğu nlftknlılnrca tesbit edil
miştir. 

nej'9 zaferi ü-
yük, fakat 
kafi e~·ı .. 

Sovyctlcr çok güzel harp etnıektedır. 
Almanlann cenup cephesinde rn_iihim '4-
kaznnçlor temin etmclcri?e muknbıl ~·- (.ı 
t:ılordu da merkez kcsimınde Vorone3dc 
basnnlanna cok tehlikeli bir durum ya
tatma~ mn~·o((ok olmıL~tur. Utma. rait-
lnen 1\Ioskova haberlerinde bedbmnne '' 

m· 
oronej" de 

o nehr·nde 
~okmtımkün 

son vaziyet iki 

OFİS MÜDÜRÜNÜN MOTALAAsı 
Ekmek meseleleri hnkkmda Toprak 

mahsulleri ofüi İzmir subesi müdürü
nün mütalaası şudur: 

t a 
bir tavır dikknti cclbeyliyor. 

l1i1c göre ~O'"·etlı>r iizcrlerine çöken 
, __ ___;._ _____ ) • • 

ıçın de bu ı ••• 

• - Şimdilik ekmeğin kalitesini mu
haiazııya imk&n yoktur. Orta Anadolu
dan mahsul getirilmeğe başlayınca ve 
muayyen bir stok elde bulundurulunca 
İzınitde ekmek beğenilen evsafta çıka-

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) ... 

Alman cuıkcrleri hücum ederken 

Radyo gazetesine göre Alman tebliği 
cloğu ceph .inin cenup kesiminde yağ
murlar dolayısiyle muvakkat bir zaman 
i~ durmuş olan takip harekatının ye
niden başladığını ve hnvalann düzelm: 
sıle hava hnrckfttının da geniş bir ölçb
dc cereyan ettiğini bildirmiştir. İki giin
lUk duraklamaya hava şartlan kadnr 
yeni müdafaa mevzilerine yaklaşmış 
olan Rus mukavemetinin artması da se
bep olmuştur. 

Rusların yeni müdnfaa hatlan Don 
nehridir. Don nehri ise genişliği ve de
rlnliği itlbariyle bilhnssa cenup kesimin
de oldukça mühim bir mfuıi teşkil ede
cek vaziyettedir. Sovyetlerin bu durum
dan azami surett~ faydalanmağa çahş;ı
caklnn tabiidir. Yalnız 600 kilometre 
olan Rus cephesi, bu hat üzerinde 1200 
kilometre olacaktır. Eğer Sovyetler bu
raya evvelden ihtiyat kuvvetler getir
memişlerse 1200 kilometrelik cephenin 
her tarafını ayni şiddet ve muvaffaloyel-

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

SULH NE ZArnAN? 
---*·---

Belçika harbiye na· 
zırı harbin bitmesi-

ni yak:1:.n görüyor 
Hoeı yortularına Jıadar 

harp bitec_ehmif-
Londra, 20 (A.A) - Dünkerkin bo

şaltılması sırasında pek çok insan kur
t.arınış olan Belçika balık gemicileri şe
refine yapılan bir toplantıda Belçika 
milli bayramı dolayısiy]c nişanlar veril
miştir. Bu münasebetle söz söyliycn Bel
çika harbiye nazırı demiştir ki: 

• - Size belki garip görünür, !nkat 
size temin ederim ki harp en çok nocl 
Yortulanna kadar sona erdirilecektir .. • 

TECAVÜZ KARŞISıNDA 
* sveç il r sert 

dav anaca 
-*-Havada ve denizde ta· 

ra;sızldıları bozulursa 
ateş açacafılar-

stokhoım, 20 (A.A) - İsveç radyo
suna göre dUn lsveç müdafaa nazın bir 
demeçte bulunarak yabancı dcni7.altıla
n İsveç knra sularında faaliyetlerine 
de\·am eıt.tikl~ri takdirde silahla muka
bele zorunda kalıruıcağını, l8W.'Ç havnln.
rında hava muharebeleri olduğu zaman
da da bunlara ateş nçılııcağını söylemiş
tir. Hava kuvvetleri böyle bir takdirde 

~~ top a~i ile evvelden ikaz edilecektir. 
'Cocccxx~-~-

-·Cenupta uaziyeti dü· 
zeltınelı için Voronejde 

daha sağlamlaşmafı 
lcizıın.. 

Mo*ova, 20 (A.A) - Royterin 
hususi muhnbiri bildiriyor: 

75 inc.i Alınan tümeninin mühim bir 
kısmı dağınık bir surette Voroncjin öte 
kıyısınn atılmı~tır. Bu suretle Ruslar nc-
hir üzerindeki üç meskun yeri daha ge
riye nlmı~lardır. 

(Sonu Sıllıüc 4, Sütun 3 te) 
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Parlak bir yıldönünıi 

Boğazlar D\ukavelena
ş 

• • 
mesının in zalandığı gün Ka ... şıyakanın 

suvu yüzde 
"20'' artacak 

Fevkalade kazanç 
.. . 

ver~ısı 

Sulh ve harp zamanlarında, Türlıiye heı•pte de
ğilfıen, 'J'iif'fılye harbe girdiği veya yalıın haf'p 
tehdidi rıarşuında fıaldığı tafıdirde Boğazlar .. ---*----

Vç menba daha esa 
~-ı?ceheye ilave ediliyor 

Ticaret odası bazı esas
lara itiraz ediyor 

• 

Bugün Türk cümhuriyetinin kazand« 
ğı parlak zaferlerden bjrinin yıldönümü
ne müsadif bulunuyor. 

21 temmuzda, Tilrk milletinin tam is
tiklalinin dünya mikyasında tasdik hüc
ceti olan •Montrö• ve Boğazlar muka
velesi imza edilmiştir. 

cMontrö• mukavelesi, Lozan sulh 
muahedesini ibnam ve tarsin eden bir 
zafer olmuştur. Boğazlarda Tilrk haki
miyeti bu mukavele ile bütün dünya ta
rafından tanınmt§tır. Yine bu muka~ 

vele iledir ki sulh zamanında başka 
devlet harp gemilerinin bopazlardan 
geçmesi kayıtlar altına alınmıştır. 

Harp zamanlarına gelince. Tilrkiyenin 
kendisi harp halinde olmadığı takdirde 
harp gemileri boğazlardan. sulh zama
nındaki kayıt ve şartlara tevfikan ser
bestçe geçmek hakkını hfilzdir. Madde 
19 .. ) Fakat şu iki hal müstesnadır: 

1 - Milletler cemiyeti nizamnamesi
n:O 25 inci madde<inin tatbiki halinde .. 

2 - Milletler cemiyeti paktının çerçi
vesi içinde akit ve neşredilmiş bir kar
şılıklı yardım muahedesiyle Tilrkiyeye 
bağlı bir devlet taarruza uğradığı tak
dirde, ona yardım etmek için. 

Taarruza uğnyan bir devlete yardım 
için boğazlardan geçecek harp gemileri 
sulh zamanındaki kayıt ve şartlara tabi 
olmaksızın geçebilirler. Sulh zamanınclı-

MiLLi ŞEFiMiZ HALK 
ARASINDA 

(Baştarab 1 ind Sahifede) 

reket ederek 1O,30 da Hasan oğlan kö
yünü şerefl.endirmişlerdir. Mili! Şefi Ha
eanoğlan durağında köy enstitüsü öğ
retmenlerile bir talebe grubu karşıla.. 
mışlardır. Bu sırada enstitü talebesinin 
bir kısmı inşaat işlerinde, demircilik, 
dülgerlik ve dikiş atelyelerinde çalış
makta idi. Milli Şefimiz enstitüyü şeref
lendirmişler, demircilik ve marangozluk 
atelyelerini gezmişler, talebenin yapıda 
ve tarladaki çalışmalarını ayn ayn tet
kik etmişler, bundan sonra müzik ve 
türkçe derslerinde bulunmuşlardır. 

Bu tetkikleri sırasında gördükleri ça.. 
lışmalardan dolayı takdirlerini ızhar bu
yuran Milll Şefimiz müziği çok beğen
mişler ve i~tiklfil marşının çalınmasını 

· emir buyurmuşlar, bundan da memnun 
kalmı~lardır. 

Enstitü müdürü ve ilgili öğretmenler 
Milli Şefe' enstitü teşkiffitı ve talebenin 
muhtelif sahalardaki çalışmalan hak
kında malumat arzetmişler ve enstitü
deki bir yıllık mesainin sonuçlarını bi
rer birer göstermi~lerdir. 

HASANOCLAN KöYONDE 
Cumhur reisimiz bundan sonra ensti

tüye yakın olan Hasanoğlan köyünü şe
reflendirmislerdir. Kadınlı erkekli bü
yük bir se,;inç içinde bulunan Hasanoğ
lan köyü halkı Milli Şefi çoşkun teza
hürle karşılamışlardır. Milli Şef köyde 
enstitü talebesinin yaptığı hamamı ve 
köy evini görmüşlerdir. Köylü vatan
daşlarla görü,...,rek ekim vaziyeti de dahil 
olmak üzere bir çok sualler sormuşlar 

•ve izahat almışlardır. Köylüler ekim 
vaziyetinden memnun olduklannı söy

_ lemişlerdir. Enstitüden ne dereceye ka
dar faydalandıklarına dair suallere de, 

kı kayıt ve şartlar; boğazlardan geçecek 
gemilerin tonajını, tipin:, sayısını ve ge
çişini tahdit eden ve bazı şartlara bağlı
yan bir takun hükümlerdir. 

TÜRKİYE HARP HALİNDE 
OLURSA ... 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
K•rşıy~kanın su ihtiyacı hakkında Ya
manlar kaynaklarında yaptığı tetkikle
ri bitirmi~tir. Belediye mühend:sleri He 
bütün kaynaklar gezilmiş, bazı kaynak
larda büyük çınar köklerinin tesiriyle 
tıkanma görülmüstilr. Kökler kesilerek 
kaynaklar tekrar kil tnbakasiyle hemen 
ıs l ah edilmektedir. 

Beş fıişilifı bir heyet istanbııla, oradan da A.nfıa• 
raya gidip odanın mütalôaını bildireceh 

Türkiye harbe girdiği takdirde Mont
rö muahedesinin 20 inci maddesi, boğaz
lardan ecnebi harp gemilerinin müruru 
hakkındaki bütün kayıt ve şartlan ilga 
etmektedir. Böyle bir halde Tilrkiye dı
ledij"ti gibi harekette tamaıniyle serbest
tir İsted'ğini geçirir, istemediğ'ni geçir
mez. 

21 nci maddeye göre, Türkiye, yakın 
bir harp tehdidi kar-.sında kaldığı tak
dirde de 20 inci madde ahkAmını tatbike 
mezundur. Böyle bir hal vukuunda Tür
kiye muahedeyi imzalıyan devletlerle 
Milletler cemiyeti umumi katipliğine 
vaziyeti bildirir; eğer milletler cemiye
ti konseyi üçte iki nisbetinde bir ekse
r'yetle Türkiyenln bu hareketini haklı 
bulmazsa ve eğer muahedeyi imzalnm;ş 
devletlerin ekseriyeti de ayni fikirde ise. 
Türkiye ittihaz ettiij:i tedbirleri kaldır
mağa mecburdur. 

Harp zama.nındaki boğazlar rejimi :ş
te bu ahkamı ihtiva etmektedir. 

Tetkikat •ıra•ında Çarıkderedeki men
balora ıno metre me<afode oldukça bü
yük bir kAvnak daha bulunmuşttır. Bu 
menba ile İmam dağı civarında bulunan 
iki menb<ıın esas şebekeye ilfivesi ka
rarlrı~mıştır. Bu suretle Karşıyaka suy1..l 
veriminin yüzc!e 20 nisbetinde artacağı 
ürıit ed'lmektedir. 

.Mlihendisler yeni kaynaklarda ilmi 
etüdlere başlamL•lardır. 

---~---
Pirinç tevz~ atı 

bitivor 

Ticaret odası meclisi dün sabah saat 
11,30 da ticaret odası salonunda topla
narak İzmir ticaret odasını alakadar 
eden muhtelif mevzuları tetkik etmiş 
ve karara bağlamvıtır. 

Ruznamedeki t-n önemli mevzu, hü
kümetçe hazırlanmakta olan fevkalade 
kazanç vergisi kanunu layihasının tacir
leri alakadar eden kısımlan idi. Tacir
lerin edindikleri malumata göre fevkal
ade kazanç vergisi kanununun tatbikat
ta başlangıcı 940 mali yılı olacak ve o 
tarihten itibaren tahakkuk edecek ka
zanç vergileri bu sene tahsil edilecektir. 

UÇ NOKTA 
İzmir ticaret odası meclisinin dün üze

rinde durduğu noktıılar şunlar olmuş
tur : 

1 - Odalar nizamnamesinin üçüncü 
maddesi mucibince, ihdas edilecek ka
zanç vergileri hakkında ticaret odaları
nın mutalaası a.lınması 18.z.ımdır. Bu iti-

- -ıt--- barla İzmir odası mutalaasını şimdiden 

B • .__._,, I • . l hazırlamağa karar vermi§tir. 
ır 1A&H a pırırıç ere 2 - Kanunun 940 ına11 yılından itiba-

toz llarıştırdığı iddiasl· ı ren devam eden kazançlara teşmil edi-
le tutuldu.. leceği söylenmektedir. Eğer böyle olur-

sa tüccann bu iıte büyük zararlarla 
karşılaşması muhakkaktır. Bir kanunun 
makabline şümulü olmaması lhundır 
ve bu esas Büyük Millet Meclisince ha
zırlanan bütün kanunlarda büyük bir 
hassasiyetle göz önünde tutulmuştur. 

3 - Sanayi ve ticaretimizden yüzde 
70 - 80 nisbetinde fevklfule kazanç ver
gisi alınacağı duyulmaktadır. Eğer alel
ıtlak bütün sanayi ve ticaret erbabı için 
bu nisbetlerde vergi ihdası mukarrer 
ise, milli sanayiimiz ile ticaret erbabı
nın bundan müteessir olmaması imkan 
dahilinde görülmemektedir. 

Oda bütün bu noktalar hakkındaki 
mutalaalannı hazırlamıştır. 

B1R HEYEI' GtDECEK 
Seçilen beş kişilik bir heyet ticaret 

odası reisi B. Hakkı Balcıoğlunun reis
liğinde !stanbula gidecek; oradan İstan
bul ticaret odasının heyeQle birlikte 
Ankaraya giderek 1zmir ve lstanbul 
odalannın müşterek mutalaalarını tica
ret veHletine arzedecektir. lzmir heye
tine B.B. Şerif Remzi, Salahaddin San
ver, Khıın Taner ve Kazını Musa! da
hildirler. 

Verdiij:imiz bu kısa izahat bile, Mont
rö mukavelesinin ehemmiyet ve şümul 
derecesini göstermeğe kafidir. 

Leyli ve mecca
.. i talebe olnıak 

istivenler 

Pirinç teşziatına şehrimizin bütün ma- _Z_AB_IT_AD--A----------·----------------
hallatında devam edilmektedir. Bu defa 

-*-

tevzi edilen pirinçlerin kalitesi iyidir. 
Tevziat hefta sonunda ikmal edilmiş ola
caktır. 

BiR BAKKAL TUTULDU 
Çorakkapıda 1021 inci sokakta 105 sa

yılı evde oturan bakkal Hüseyin Zan
bak, halka tevzi için dağıtma birliği ta
rafından kendisine verilen pirinçleri 
tuz kanştırdıktan sonra sattığı iddiasi
le tutulmuş, milli korunma mahkemesi
ne veri1m!ştir. 

Eşref paşada ve Kııııkta 
iki kişi öldürüldü 

Bu faalıfıı müsabafıaya 
girmelıle lıazanacarııar, 

Partiye müracaat 
edilmemeli 

--o---
Zeytinyağlarının 

lnciraıtınadn Konağa gelen vapurda iiç fıfşl bir· 
birlerini ağır su rette yaraladdar 

Ankara, 20 (A.A) - C. H. P. genel 
sekreterliğinden tebliğ olunmuştur: 

Maarif vekilliğinde bu yıl zarfında Li
se ve orta okullarda leylt ve meccant 
olarak kabul edilmek istiyen talebe için 
mü.<abaka imtihanı acılacaktır. Lise ve 
orta okullarda leyli ve meccanilik 
hakkı ancak müsabaka imtihaniyle ka
zanılacağına göre bundan sonra Parti 
hesabına aYnca mekteplerde leyli tal<>
be okutulmıyacaktır. Bu istekler sekre
terliğe müracaat edilmemesi hususu, 
~imdiye kadar yapılan müracaatlara da 
bir cevap olmak üzere alakalılara beyan 
olunur. 

n~fılinde masraf 
fıime ait? .. 
Ticaret odası meclisi dünkü içtiınaın

da, alıcı mağazasına kadar zeytinyağla
rının naklinde ihtiyar olunan masrafl:ı
nn alıcıya mı, yoksa satıcıya mı ait ola
cağını tetkik eylemiştir. 

Oda meclisi bundan evvel masrafların 
alıcıya a't olduğunu kararlaştırmıştı. 
Halbuki İzmir borsası masrafları satıcı
ya ait olduğu mütalaasını ileriye sürü
yor ve mevzuun bir defa daha tetkikhi 
istiyordu. 

Evvelki gece saat 2 3 sıralarında Eş
refpaşa caddesinde içki içmekte olan 
E.min oğlu Yaşar ve Mabut oğlu Niyazi 
Eltutan arasında sarhoşluk yüzünden 
kavga çıkmıştır. Neticede Ya,ar bıçakla 
Niyaziyi karnından ağır surette yarala
mı~ır. Memleket hastanesine kaldırılan 
Niyazi bir az sonra ölmüştür. 

Yaşar tevkif edilmiştir. 
KINlKT AKI CINA YET 
Bergamanın Kınık nahiyesinin aşağı 

mahallesinde Osman oğlu Mustafa Gü
leri, harman yerine mahsul atmak mese
lesinden Kara Emin oğlu Ü:;man Sarı
saçla münakaşaya başlamış. hi.diıe kan
lı bir kavga ile neticelenmiştir. 

Osman Saruaç Mustafa Güleriyi ta

Oda meclisi dün yaptığı tetkiklerden 
50nra eski knrarında ıc:rar eylem.iştir. ---o--- banca kurouniylc göbeğinden ağır su

tamir de dahil olmak üzere hemen her K•zı~C!'J een-;lifı Kaaıpı ... rette yaralamııtır. 
işlerini bu hayırlı müesseseye gördür- Kızılay gençlik kurumunun Bucada Yaralı heman Bergama hastanesine 
dükleri cevabını vermişlerdir. Sarı Göllü bahçesinde açacağı knmp h~- kaldınlmış ise de bir az sonra ölmüştür. 
DöNUŞ zırl•kları nihayet bulmuştur. Osman Sarısaç tutularak adliyeye veril-
Milll Şef bundan sonra ~krar ensti- · · 150 ki•ilik olan kamp yerine lüzumu mıştır. 

tüye geçerek vazifeleri tetkik etmişler- k d d VAPURDA KANLI HADiSE a ar ça ır. yatak, karyola ve iaşe mad-

ralamışlardır. Vapur Konak iskelesine 
gelince yaralJar hastaneye nakledilmiş 
ve her üçü hakkında adli takibata b~ 
lanmıştır. 

* AGIR .SURETTE 
VURDU VE KAÇrl 
Bergamanın Turanlı nahiyesinde Ali 

Riza Canavar lbrahim Keçeci adında 
birini harmanına hayvan soktuğu ve 
mahsulünü tahrip ettiği iddiuiyle bı
çakla sol memesi albndan ağır surette 
yaralamış ve kaçmıştır. lbrahim Keçeci 
lzmire getirilerek memleket hastanesin
de tedavi albna ahnmııhr. 

Otobiis içinde rıaza_ 
Ktonak - Alsancak otobüsiyle Alsan

cağa gitmekte olan Jozefin Kalyo adm
da bir kız lzmir palas önünde otobüste 
bir kaza geç.İ.rmif. ayağı yaylı merdiven 
arasına aıklf&Ja.k. kırılmış ve tedavi altı· 
na alınmıştır. dir. Bu tetkiklerinden de memnun ka- d 1 d l Evvelki gece lncı"raltından Konag"a 

1 Şefi k hal'··-·- "dd li al e eri gön eri mi~tir. 
an aziz "miz öy ..........,, şı et . - Kampın açılma tarihi K=lay umwn.I gelmekte olan vapurda bir hadise ol- 8.J lira çalınmış .. 
kışlan, c yaşa var ol > sesleri ve enstitü merkezinden sorulmuştur. muıtur. lnciraltında fazla rakı içerek Kemerde Lale sokağında 48 sayılı 
talebesile öğretmenlerinin şükran ve ta- sarhoı olan Mustafa Gömlekçi, Eşref evde oturan Hayriye Yıldırım adında 
zhn tezahüratı arasında köyden ayrıla- - og"lu lbrahim ve Ali og"lu Hasan Sag"lam 
rak öğleye doğru Ankaraya avdet bu- Alman n sah-~l~ri ve bir bir kadm zabıtaya müracaat ederek 

vapurun demirbaş e§Yasıru tahrip etmi§"" oturduğu evin avlusunda uyurken y~b-
yurmuşlardır. denizaltı ÜSSÜ !er ve birbirlerini bıçakla ağır surette ya- ğı altında bulunan 83 lira parasının lo-

ıi·~ı=cı;iQ'.ö;i_;;°';;,°';;,'°";;ı;ı;;ı;ı;ı;ı;c;ı;ı;;:CicÖ .. ÖcçÖcÖ~'-i ... '-ic'-i-;;i:c:Ec:-.ı'-i .. cciC:iC:iC:şiCciC:c~:iC::j;i~iC::MiCciC:iC::iC:iC:iC:iC:Eici:i:i::iİc;,:;,:;,:;c;;;:;ıı;c;c;ı:ı;:;:;;-~~ ~.~dra, ~~~~~~c:ı?!~ebliği:~ •

1
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Dun gece 4 motorlu bomba tayyarele-
rimiz sima! Almanya sahillerini ve bir Ticaret odası reisi B. Hakkı Balcı EKMEK ÇEŞNiSi YiNE 

RASiM f'ALAS OTF L 
denizaltı üssünü bombalamıştır.. Yalnız oğlunun kerimeleri Bn. Nebahatla 
üç tayyaremiz dönmemistir. tüccardan Rahmi Karadavudun oğ- OECISTI 

---o--- lu B. Alp Karadavudun nikah tören- --*--
V E ,feksika sularında ]eri dün akşam saat 17 de Belediye (Baştarah 1 inci Sahifede) 

P L A J l lrıtfjleli l'U~kliyat.. evlenme dairesinde seçkin bir davet-
li kütlesi huzurunda yapılmıştır. nlabilecektir. Ekmeğin iyi veya beğe-

5 TEMMUZ P - u· ÇILMISTIR Meksika, 20 (A.A) - Meksika körle- Genç evlilere mesut olmalarım te- nilmiyen evsafta çıkması mahsul müva-AZAR GUN A zinde harp gemilerinin himayesinde ka- menni ederiz. redatına bağlıdır. Adanadan getirilen 
oc:r...CCC>'"-""-""J"-A°' • ----~ --.,.,. -~ _.., __ .._ ~-r_-p • .,__~ .• - '"'-:t.ıe"J".A"'J"...C:. fileler kurulmağa başlanmıştır. (--...;.;;...;~;.;,;;;;;.... __________ ,.:. buğdaylarla yapılan ekmeklerin rengi ---------------------------••=------=-..--=...,.====,._.,..iiiii...,.,. .... ,. daha esmer olmaktadır. Sonra kazalan

ı_ı_B_u_v_üK_H_İK_A_Y_E_l _f 
Kızıl aklre 

Ser Rfder Haygarddan ncılıleden: F .ş. Benlioğlu 
••• 7 ••• 

Hügo cevap verdi: 
- Evet pederim, bir kısım öldü, bir 

kısım da ölüm • tehlikesindedir. Fakat 
bize yol ver, evvelA içeriye girelim ve 
sonra lilzım gelen izahatı da verelim. .. 
Dedi .. 

lhtiyar keşiş biraz dikkat !tikten son
ra: 

- O ... Bu da ne demek?. Bir kadın, 
hem de Laydi Klavering .. Ne var Allah 
aşkına? Diye <ordu. 

Eva: 
- Mister, dedi, karşınızdaki Eva Kla

vering, Kızıl Eva vardır, hem kardeşi
nin kanına bulanmış kızıl Eva .. Yaln12 
bu kadar mı? E;:ı büyük fe!Aket darbe
sini yemiş, Blays nehri sularında ıslan
mış, soğuktan donmuş ve her şeyden 
evvel sığınacak bir yer anyan Eva. Bir 
dilim •'=ek, bir kucak ateş istiyen 

• 

bedbht Eva ... 
Eva daha sözünü bitirmeden ihtiyar 

keşiş: 
- Ağni h~ .. Ağni hemşire! Diye 

içeriye doğru seslendi .. 
Dehlizden ufak tefek, fakat kafi de

recede ihtiyar bir rahibe göründü. lh
tiyar keşiş : 

- Bu bayanı al, kendisine en iyi ve 
temiz giyecek ve yiyecek ver. Çabuk!.. 
Emrini V"erdi. 

Rahibe, Evayı götürürken, ihtiyar ke
şiş te erkekleri aldı ve geniş bir odaya 
götürdü .. Bu odada bir çok silah, kalkan 
ve ok vardı. 

lhtiyar keşiş: 
- Söyle bakalım, Hügo! Ne yaptın? 

Diye sordu .. 
Hügo sakin bir tavırla: 
- Knrenim Con Klaveringi ve zannı-

ma göre bir adamı daha öldürdüm! Ce
vabını verdi. 

Dik te : 
- Çok meşru şartlar ve müdafaa ha· 

:tinde! diye i!Ave ettL 
- Buna şüphem yoktur, Dik! Çünkü 

Dö K.ressi ailesi elrad ından birisinin ka
til denilen çirkin fili irtik~p edeceğini 
ümit etmem. İkinizin de kemiklerine 
kadar ıslak olduğunuzu görüyorum. 
Odama geliniz de size giyecek vereyim. 

* Bundan biraz sonra, hepsi de manas-
tırın büyük sobası etrafına toplandılar 
ve yemek yemeğe başladılar. 

Yemek esnasında misafirler, manas
tır erkanına başlarından geçenleri an
lattılar ve sonunda Hügo dö Kressi, ma
nastırın papnsı Per (Baba) Andreden 
Eva ile nikahının kıyılmasını rica etti. 

Per (Baha) Amire misafirlerin hepsi
ni de uyumak için oclalarına gönderdi, 
fakat Hügoyu yanında alıkoydu. 

Yalnız kalınca, 
- Hilgo, dedi, mevkiin çok tehlikeli

dir. Çünkü Klaveringler senden intikam 
almak için çok çalışacaklardır; buna 
şüphe yok! Bununla beraber eğer kaç
mağa muvaffak olursan, senin için kur
tuluş vardır. Çünkü seİı.in elinde sade 
Dik ve hedefinden şaşmaz oku değil fa
kat daha büyük bir fırsat vardır. Daha 
dün, Evanın bu Normandiyalı, evet ana
sı 1ıı.gi1iz fakat babası Nonnandiyah 

olan adamın bir hain olduğunu kral Ed
vardın malıvi iA;in çalıştığını söyledim. 
Bu adamın buralarda ne için bulundu
ğunu hiç düşündün mü? 

- Hükümdarlar al~ine casusluk 
için bulunduğuna şüphem yoktur. 

- Yalnız bu kadar olsa, yine iyi. Bu 
adam, Soffolk sahillerine elli bin Nor
mandiyalı asker çıkarmak için bir fır
sat kollamaktadır! Bundan da maksadı 
tngiliz tacını Dök J anın ~ına giydir
mektir. 

- Buna imkan var mıdır? Babacı
ğım! 

Per (Baba) Andre yerinden kalktı, 
bir dolaptan bazı şeyleri büyük bir dik
katle çıkardı. Bunlardan birisini Hügo
ya verdi ve : 

- Oku! dedi. 
Hügo heyecandan titreyen bir sesle 

şu mektubu okudu : 
c HaşmetlQ efendim; 
c Av ve avlanmak bahanesile burada 

bütün sahilleri ve yollan tetkik ettim; 
sahilde gemi yanaşmasına müsait derin 
yerler çoktur. Bu işleri görürken nez
dinde misafir btılunduğuın ihtiyar Kla
veringin kızı Evayı çıldırasıya bir sev
da ile S!!'ll'dim; babası kızını bana büyük 
bir memnuniyetle veriyor, fakat düğü
nümüz hasmetHl kral ordusunun İngil
tereye geÜşinden sonra olacaktır. Kla
veringler beni cidden İngiliz dostu sanı-
yorlar. - BİTMEDİ -

mızdan da henüz ihtiyaca cevap verecek 
mikdarda hububat getirilememektedir. 

İzmir şehrinin günlük hububat ihti
yacı yedi vagondur. Şimdiki halde arpa 
ve buğday olarak ancak 4 vagon hubu
bat getirilmektedir. Henüz bütün kaza
lara ekmek imali için İzmirden un ve 
buğday gönderilmektedir .. • 

BUGDAY MUBAYAATI 

Dün Adanadan İzoı.ire 15 ton buğday 
ve arpa getirilmiştir. Yakında daha bir 
mikdar buğday getirilecektir. 

Toprak ofisi İzmir şubesi yeni fiyat
larla buğday ve arpa mubayaası faaliye
tine dün başlamıştır. Yeni mubayaa eki
bi muhtelif kazalarunıza gönderilmiştir. 
Bize verilen malfunata göre çiftçiler is
tenilen mi.kdarlarda hububatı teslim et
mek üzere acele etrnektedirler. Çünkü 
ellerinde kalacak mahsul fazlasını ser
best olarak piyasaya çıkaracaklardır. Bu 
serbest satışlardan halkın ferahlık du
yacağı anlaşılmaktadır. 

ZAMDAN SONRA 

Ekmek fiyatlarına yapılan zamdan 
sonra ekmek tiplerinin değişeceği zan
nedilmişse de böyle bir şey şimdilik ba
his mevzuu değildir. Ekmek tipi değiş
tirildiği ve yalnız buğday unundan ya
pılmış ekmek çıkarıldığı takdirde arada 
fiyat farkı olması icap edecektir • 

• 

~..'.ephelerde kan 
Gövdevi 2ö

tür··vor 
----*·----

( Raş!arab 1 inci Sahifede) 

ağırlı~'l kısmen hafifletmek için mütte· 
Vklerine ikinci bir cephe açtırmak gay
retindedirler. Bu gayeye vusul için de 
durumlarını olduğundan daha zail gös• 
termeğe çalı~ıyorlar . 

Londra ve Vao;ington ise bütün ihti
malleri göz önünde tutarak umuml cf• 
kiln yeni bir hayal sukutiyle karııılaş• 
hmıamak h:;in isin vehnmctini şimdid~n 
belirtmeğ; menfnotlerlne daha uygun 
görmektedirler. 

t,;n hüla••sı şudur ki cephelerdeki 
harbin şiddcti~·le mütenasip olnrak p:eri· 
lerd'> ve miittefikler :ırasında bir politi· 
ka miicadelesi de hız almL' bulunuyor. 

Biilün bunlara rağmen hakikatin ifa
desi şudur: 

J\tüttefikler henii• Avrupada ikinci 
cephe açacak durumda dei(ildirler. Bel· 
ki cephe açacak kuvvetleri vardır, lakin 
bu kunıetleri A vnıpa toproklarma gö
türecek taşıt vnsıtafarından malmıın· 
durlar. Gemi kayıpları o kadar azimdir 
ki bu uğurda yeni fcdakarlıklan göze 
aldı.ramazla•. Böyle bir tesebbüs daha 
bir rok gem; kayıbına sebebiyet verebi· 
lir. Esasen sıkıntıda bulunan müttefik· 
!er yarın dalıa nğır bir duruma düşmek 
yo]iyle harbi kazanmak ümitlerini de 
çok za&fa uı,-atabilirler. Bu itı"barla 
Sovyetlcri hüsnü idare etmek ve gemi 
inıaliltını hızlandırmak yollyle ikind 
cephe meselesini 1943 e veya daha son
raki senelere terkeyleınek zorundadır
lar. 

Sovyetlere gelince; onlar müttefikle
rin yardımı olsun veya olmasın. ikinci 
cephe kurulsun \ 0 eya kurulmasın behe
mehal mücadeleye devam etmek mec
buriyetindedirler. 

Çiinkü bu harpten mağlubiyetle çık· 
mak Sovyet Rusya için toprak kaybet• 
mek davası değildir. Onlar için her şey• 
den evvel rejim meselesi mevzuu bah& 
tir. Eğer Alınanlar Rusyada kati netice 
alırlarsa Sovyet rejimi tarihe mal ola
cak ve onu yaratan ve yaşatımlar baş
larını vereceklerdir. Bu itibarla Kmlor
du son neferine kadar dövil~ek a,.. 
minde ve knranndndır. 
Şu hale göre Almanlar yukarıda da 

işaret eylediğimiz gibi za(eri toprak ele 
geçirmekle değil, Kızılorduyn tamamen 
imha eylemekle istihsal edebilirler. 
Kızılordunun imhasını ise bir iki ay 

içinde mümkün görmek kolayca kabul 
edilecek bir iddin sayılamaz. Rnsyada 
harp için ancak iki aylık bir mfiddet. 
vardır. Bn müddet içinde Kafkasyayı, 
Moskovayı ve Lenin~dı ele ge~irmck 
bugiin devam eden inatçı çarpı'!Dlalarla 
miiınkün değildir ve Sovyet ordum in· 
hilal eylemedikçe bu vaziyete biz şiın· 
diden imkônsız nazariyle balatbi!irİ%. 

Mihverciler kıs harbini kabule mec
bur kalınca bu dela lıayal sukutu mer• 
kezi Avrupa devletleri umumt eflıilnn· 
da a"-'1rlığtm hissettirecektir. 

Avrupa merkezlerinde, Rusyada elde 
edilecek zeferlerlc Avrupanm, battii dün
yanın sulha kavıı•aca;;t yolıında çıkan 
haberleri henüz mevsimsiz bulmakta ve 
maalesef sulh ümitlerinin daha pek 
uzaklarda olduğuna kani bulnnmııktıı
yız. 

HAKKIOCAKOl:LV ---o---
Adapazarı - BozoyüfılU• 

ler arasında maç .. 
Adapazarı, 20 ( Hususi ) - Şdırimi

ze gelmiş olan Bozöyük idman yurdile 
Gençler birliği takımı arasında yapılan 
futbol maçını 4 - 2 Gençler birliği ka· 
a.anmıştır. 

İzmir Ralfıevi heyeti 
Bayındırdan döndü 
Bayındır, 20 (Hususi) - lzmir halk 

evinin F olklör tetkikatı için gel.mit olan 
heyet bugün tetkilderiıri bitinırif ve b
mire dönmüştür. 

KISACA 
••••••• 

MECİDİYE 
Eczacı Kemal K. Alctaf 

ikinci Abdülmecit liranın beşte bi.ıi 
olan yirmi kuruşu büyük kıtada kendi 
namına bastırmış ve adına mecidiye de
miştL Çocukluğumdan beri •At nalı gı· 
bi beyaz mec:diye• tabirini bilirim ... O 
zamanlar para vahidi kıyasiliğini ~ 
kadar metelik te yapardı. Bizden evvel 
•Ak akça kara gün içindir• tibirini or
tı..ya atan, paradan daha küçük akçe 
varmış.. 

Çocuktum, kulağıma çalardı : Eskide~ 
ortalık çok ucuzluk irrllo. bir deve yÜ]cii 
bin akçe edermiş derlerdi. 

Gel zaman git zaman eski gümüş v• 
altın para ortadan kalktığı halde mecidi
yeyi hfila vahidi kıyasi gibi söyliyenlet 
kaldı. Mecidiye tabirine İstanbul ve Arı' 
karada rastlamak imklinı pek yo]ctlJl' 
amma İzınirde hfilA bir mecidiye diY1 

bağırar.ak mal satanlar vardır. Hat~ 
mecidiye bile demiyerek ·Bir mecil. J:ıit 
mecit...• Dediklerini ara sıra duyuY<>' 
ruz .. Ortada mecidiye diye bir para pat" 
çası yokken yirmi kuruşa mecidiye.~ 
meği garip buluyorum .. •Bir deve yw:.
bin akçe• ttlbirini dedelerimiz nasıl ~ 
rükledi ise bizim nesil de galiba ınec:Y 
diye, mecidiye diye mecidiyeyi ~ 
bırakacaktır, ne yapalım, olagan şeyler' 
dendir .• 

• 



• 

212'BMJlllZ a~r.I ''42 Tmd.UIR 

7.30 Program ve memleket saat ayan, tZM1R BELEDlYE.StN.I>EN : 
ocura DERSLER 7.32 Vilcudumuzu ~ 7.40 1 - Altmordu mahaJJ.,tnde 9&l si 

,----•• -· ___ , __ ,..,. Ajmıs haberleri 7.55 Mlb.ik 'fi.. 8.20 - 8.35 mbkta knıal•açan ~ im 
Evin saati .. 12.30 Program ve memleket işleri mildilrlüğilndekl kqlf ve şartna-

TEl'JIJŞ rEDlıfd DB&r saat ayan, 12.33 Müzik : Saz eserleri. . mesl veçhile açık eksiltmeye konulmut-
AMBWEBS TO '11IE LAST SDBCISES Son ekzenize cevap veriniz: 12.45 Ajana babederi 13.00 - 13'30 Mfi- tur. Kefil bedeli 1378 1iıa 97 kuruJ m• 
l THE PAST TENSE MAZİ SlGASI zik: Mulatelif mffamlerd.ın şarkılar . vakka& ..,buda 183 lira G kUr\l§tur. 

1 _1 Was here Ben burada idim 18.00 Program ve memleket saat ayan, Taliplerin teminatı öğleden nve1 İf bu-
3 _ You were a studenıt SeD 'bir talebe idin 18.03 Müzik~ Radyo salon orkestrası kasına yatırarak makbuzlarile ihale taıl-
3 _ We weıe fn İzmir Bis 1anirde iclik 18.45 Milzik : TOrldller 19.00 Kon~ hi olm 31/7/l.N2 GUma 8'iaıll mat 11 da 
4 _ He was in London O Londrada. idi (Dertleşme saati .. ) 19.15 Müzik : Fasıl encllmene mtıracaatları. 
5 _ İt was a fine day Hava güzeldi be7eti_ 19.30 Memleket saat ayan ve 1T 2t Z5 29 4181 (1M5) 
I _ 8be wu iD O Jamta ~. . ajans haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika. * 
7 _ Th 1 was blue Renk mavı ıdı l!l.55 Müzik : Fasıl heyeti 20.15 Radyo * 
8 - ~ ~ watl pey Go1t gri idi gazetesi_ 29.45 'MUzik : Çlgan roman&- 609 sram olarak imal edBen tek tip 

' 

_ y_.. _ -·dents Sız talebe idlıllz lan .. 21.00 Ziraat takvimi .. 21.10 .Müzlk ekmelin 19/7 /194! tarlhhıden muteber 
..... '""""n• :nu l d 1ardılar pl. 21.39 Kontışma (İktisat saati..) 21.45 olmak Ozere <>il alh kunq cın paradm 

lt - "nıey were yomıg men On ar genç a amst M"tlzik : K1A.sik TUrlt milzlM proın-........ ..ulacıalı tlAn olunur. t• ( 4188) n. "mE 'PAgf pntn:C"f '!"ENSE PA.f:rr ~ GASI E>' &• ... w 

1 _ 1 have been in London ~ Londrada ı~ 22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber-- l2MlR stetı. TtCARET MDl'UB-
2 -You bave been right sometimes Sız bazerı do~ ıdinlz leri ve borsalar .. ~.45 - ~2.50 Yarınki LOOUHDAN : 
.3 - 'Dıey have heen ._. Onlar ~~e!di program ve kapanış.. ( Himmet Un1M ) tie8Rt un..._le 
4 - Re has been unlmpP'JS onıettmes o. bazen ~unnt ı . . . Ç......., tcRA MEMURLUCUM •• tzmi.rde ikinci Kordonda 35 IUllDU8ıda 
5-We have been e.ıer to see il Bız onu gömıeğe .hah!şkar ıdık oAPi"; bmiıl)'Gn " ,elken1i deniz motarleri 

REVISION TETKİK aceat.elill ile .iftical edn Himmet n~ 
THE FUTURE TENSE OF 'ftm yERB TO B 1 - Tapunun 1 numarasında .kayıtlı JIÜll ifbı tiıcaıet uıınnı tieMet Jı:amu 

Olmak fiilinin ist:ikbal •ası Birgi köyünün Karakuyu ııaevkiincle bilkilmlriu 8iire acwa 45-15 Dumar.1-

1 SHAI.L 'BE Ben olacaltm ktin 1 dönüm bir evlek miktarından aa kqt ,,. t-Pl edildiii ilM olunar. 
YOU WILL BE Sen olacaksın ohm yerin diSrt d6n6m mahallt tarla -ve 1887 (4171) 

bakiye '3 dön6m bir evleklik miktan 
mı: WILL BE O obr.lık bai olap tulanm beher dönümü '30 ~ ~~~~><::><::ı~<:::>-ı::><::><~~~ 
SllB "1LL BK nıd1m baim beher d&nimtl 45 liradan Fenni Sf1nne1rJ 

~SWILLHALLBBEE Biz olacatız heyeti umumiyeai 2771ira so ~ b,ı- Emı·n Akdora 
sız elacakwnıır: meti muhammeneli. 

YOU WILL BE om- al.S 2 - Tap111111a 2 -.ıaruu.da kayıtL 
THEY WILL BIC E X E R C I 8 B f Birgi köyünün Karakuyu mevkünde Adres : İJdçepıeılik temeCpap Jılla. 

PT 
~ _ .. ~ SENTmCIS IN'1'0 TlllC i!VrtJRB TENSE: kain dört dönüm 1m me'k miktarından 

744 
'Makara sokak 2/1 

.1.n.A:a rv1AA1YU .... ""' l 1iJ1 ibaret tadamn :llqeti ....mı,.e.ı 148 li- ~..c....-~:;::,.<:::.<::><:::..<::>-<::>-<::>oc:::><:::.<::><:::~.cı 
~c!atd etbn1e1erl ütBdJa •ı.:ıe;:e .,!.; ... 15 m... hymeti •"Mmmeııeli. 

1 - I am here o tn..:1ı--.:ıe i-.uı- .3 - Tapam 3 ~ 1ı:ay.tb moiiöiİOiİİiiiiİİİİİİ;D;DiiimİİİİİmmCiİİt 
2 -Belapotl atng1islı o --~~d~ ~:~ ... _, d .... Biısinin .K~ mınldiade ktin Kı·na S. r .. ·azı·f ~ _cw..._ 

18
• P, ___ _.2 .... - her frlenıı1 MCAa 8'IJl1 pıw e nııenumn ur ~,._,,._... .......____. .ı__. 

• ..._ ,,_ .., ....... 1 ed1 J ic viia-eD _.. v--·· tarLıam 
4 _ .....__ are ın a hurry Onlar ace e yor ar L-....a: _...__ QA ı.:ra L __ ..... -~ 

.LD-.:r $' ...._ ~ -- 7V .U &iTUM:U w- )hrnJ@ette pek -.Jdclenberi :mlU-
5 - You _. MPPf n~~; M• ' bft1. m.iclevl w •tlnaya brp kul-

aA•WJ 
AYORClllYltlraax.uoldllşlRDrt•~ ........... ,,: 

Lu mukaveleaameai icra VelWl.i hQ ?! '• 16/6/1942 t.e. ft 2/18136 
...,.. bnna~le -.tik ~ Prketimizin teeia umumi heyetinin bir 
Aiıaııtoe 1942 lıuÜMM aliaadlf Clllmartea aiinü mt OD birde qaiıdaki 
nameJi müzakere ve karar altına almak ... ~ Ula ATCdlır ~ 
yed ldnawnda içtimaı tabrrur ettiitnden M7ln hieeedarlarm topla .... ~ 
leıl ıl:a oln•. n~,a se .. 

RUZ.NAME ı 

1 - Sermayei fİrkethı tamammm taahhüt ve rubu bedellerlnln tesviye edil-
clliWn u.dild 

2 - Jdaıe mecllai azuile murakiltba tudik1 
3 - Şirket müdürü hakkında karar lttıhaz. • 
4 - 1 emia muraflannan tucliki 'ftl tidreta dem 
s - .... mec:lial -·-·· bazw hakk.i,S. .............. --

1889 (4JS7) 

BAÖCILARA iLAN 
l"abriltamız \lzilm bandırmak için ~ e+afta pamuk bpçık ldDa 

sanıt1 hususlyede bazırlamlftır. Xlloma Bayındır "ftlOll tm1hnl oa bav* 
kuruftur. . Talipleriıı bot çuvAnart7Je birlJlcte lllımif becle1hll BA YIND1R 
YILDIZYAÖ FABRllt.AUm YAHYA KERbi ONART nunma .W.-
rdmeal rica olunur. 1 - 2 ~ 

1- ı1lııl ... Is.,. d om._ .Aıarmmmn 791 ' :ııiı 7S ala Mat. 1amlarak fl)hret kar.anm'I oWı bu 
f - '11le 6'llM :18 dpe =~ ~ I.& aıtlnaa I 0/6/942 Pmı1ılıli i11ıç temr piYa.Qa ~l§tır. r. B. l[w W ......... , .......... 
• - You .. ..._, 1 k Onlar biz __.__,__ .-. -* 10 da idm:i ...._. 20/8/ Her eaahaneden ı~ a1mab1- 1 - 1926 doiumlu olup orta okula 6iretmen bnaatt,le ea ..-iı ı..ı derw 
9 -~ .. .-W • ...ı .. _.. qldc ~ ~e ~.... 942 pes,....ı,e c'imıii mlll 10 ela Çew.e lir. Fiyatı 75 Jwruıtur. ile hidnnit fakat o)pnluk hntibanlanaa shmemit olan1ar, v• 

.M-!1- ama is... Tzıeıı t.ehirtidir :icra dab • -le. Oaiı:ilOCllMıaGOlllCICIO.lliıııılOO--DDC-ıll 2 - 1925 dofumlu olup orta okula öinıtmen hnaatb'le hilirmit o1pa. 
THE CONDITlONAL .MOOD OF TBE Y.KRB ro BE Bir bcwç1an do)Qa ipolırıldi b111ıı.aa 1ukta ~e b1mıt olanlar haT& sedlkli 'hamlama )'llft8lna 1WDZet o1anıl: 

01mak fiiBnba konaisJonel (ille;:'~ ~ nal ve •uhe ea ki)' et1e. l81ıD01._llOCl._llOCl .. DOl .. DDI~~· kaydedllecekm. 
I SHOULD BE Ssı lacaktm ri yazılı P7D mıe-..ao prt1aalOell Rıısad Pal ndlfaull'I F..ı. tafaillt almak için p'beye müracaatları. 21 U 24 1886 (4110) 

'ifjU WOOLD BE O o~ (MHMkk~ ~~~ç!:ı:,. 9= CELAL PVLllAJI 
SH1!: O olacMtı (lıfümnea) ain m~ ... a" a. la. ite.in tö- su,6k Kardiçah han No. 51 blaıtbal C•asfUıfepf Bat• Md""1 ......... e• : 
1T O olacakta (CamiO rebilmesi için açdtbr. ilanda yazın otan- 'lZLD'ON: UM miktan cleieri 
WB SHOULD BE Biz olacaktık lard&D I.az1a PMllımat aı...& ieteyenler Da.._ kanunu muamelatqrle itti· M. K. N. Kilo gram Lira brut [va cı..l Alııbaa 
YOU WOULl> BS Siz o1aca'ktuuz iıbu ıartnameye ve 942/50 dosya nu-ltEal~ve:.:~=:k::•ho:w:.:eıı:der:.. ---ııl 188 3518000 000 289131 74 Çimento TapL ... 
THEY WOULD BE Onlar olacaklardı marasiyle meaaariyetimize miirac:aat et- ,,ubndaki eaa 1549 aayala kanun mucil>iace 2'4/7/942 da .at 13,M da 

EXERCISE ll melidir. kapalı zarf usuliyle aablacakhr. Kanunu .,...b1vm iham Ta ı • ·ile~ 
Put eldıer .shoulas or •"Would• i~ 1he 'b1aıık space: Artırmaya ipir&k içia ~·nda 7BZ1- DOK t' O a mektaplanmn •tlf sünü .. t 12 ye kadar verilmeai ilh olunur. 

Bot o1mı y.ılere •Should• W)'8 swould• koyunuz.. h k1)'Jnetln % yedi buçuk niabetlnde Jf AFfZ y AZGAJr Satlt Repdiye caddeainde aümriik ubf müdiirlüiündedir. Şaıtmmeıer w-
1. - L.-.. be~ tıo c1o lt lf B were neeesısary pey veya millt bir bankama temiaat laa slmrilkten paarm verilir. 14 21 S96J (t810) 
2 -They __ be P1-..d to .W you lf YoU went tbere mektubu tevdi edilecektir, Cöaterilen -- G.a bultiti, ılwft lal 
3 - '11ıe tnııla ···········- 1te late, if ve ry much snow feD günde arhrmaya iJtirak edenler artırma No. lOL 
4 - lıly watelı - be spoiled if 1 put it in öater şartnamesini okumUf ve lüzumlu mıllü- Asbrfik na:ifuini bitirip plmiştit. 
5 - We --.. be anno1ed il he clid ıa ot come ... t .ım.. ,,.1-11... -....ı _. - ._ ... .. 

mit ad ve Jtl>ar o!unmlar. ·~:..=·=·'=~=~~? bhle==··=-====-•0-•••.J ArnıdPalya .,,..,,,,,,. Tayin edilen 'ZllDl&Dda pyrt menkul 

.... let U9' ~ defa baiaılcLkaa 8Dnra .. ~ utı- İ~İİİİİİİiİ-====:~İİİİİİİİİİİİİİİİj 
1 • Tana ihale edilir ancak •rbmıa bedeli 

Me bum, 2G (A.A) -Avustralya teb- _ _:L__ ,_ _.:_ ,,,_ 75 . bul DOIU'O& 
............. 
Ş b • _.I_ lii' . BntU.n ~lerdekı ıftftl:.. • munammen ıuym<;UU :/O fi mu ara m Je&ms•• ~rindm .buet b1m ~eı keşif veya satıı ~eyenin alacaiına ıuçhanı llAllA OZKAll 1 ıştır. olan diğer alacaklılar bulunup ta lfedel Basta1arm.ı her &ün Tilkilik eca-* bunlann o pyrl menkul ile temin edil-
Bir ~te wöre. prap bir Bektawi HA S.ADA mit ala~ m.m-• ... Aıdqa neal kıaqwııdakl <•> D"ıpvalj mu-

tıeklte.incle meydana ~· Bir 7lİ • çlkmazca en çok arbraauı taahhüdü ha• çenebmesinde kabul .der. 
tekkenin bahçesinde pek çok üzüm..... Acele saıddı eu.. ki kalmak üzere artırma ıo aün dabaJ••'t···'•GDiıııi:ııii2283iiiıiiim ___ _.<135iiiiııiıi ... 
mı olmuf. T ekltenin müridleri üzümi İzmir kasaba caddesi NipllMPA§s temdit ve oDUDcu silnl1 ayni ... tte ya• İİ9iiİİİİİİİİİİ-iii9iiOİİİİİiOİİiiOİİİİİiii9iiaİİİİ 
yerler, ,.der. koJDlll)aıa. ae1-e peene mahallesinde ıg numaralı hane. beş palacak artırmada bedeU aabf üteyenbı 
dağıtırlar, fakat tekk.ia b·L li • ~. ha· da iki, hayat. bir mutfak ve bir ldler alacafına ruçbanı olan diler alacaklala- DOKT08 
mı olan üzüm bir tildii tükenmez. Niha- aynca bir bahçeyi havi ev acele sa- nn o gayri menkul ile temin edllmlt a1a- RAİF .tKDBJIÖZ 
7et miiricller, blr tnrln tükemıüyen üzü- tılıktır. Evi görmek istiyenler Mani- caklan mecmuundan fazlaya çıkmak o.._ " ~ g 'M ..... 
IDÜ ne yapalım, diye aorarlar. Şeyh sa- sa Borsa kltibi .Allmıet Atacww •e prtiyle en çok artu.aa -.ı. edilir. mUte!.eme 
kahnı eline alıp dÜfÜndGkten aonra: taliplerin de Jmmde Yeni kifw PIR· Gayri menkul kendisine ihale olunan u..e.Jmmı her sin Blrtnd BeJler 

_ Tükenmek bil.miı}'en üzümü küp- aesiaıie Necati Göl..U müracaat- :kimse derhal veya Terilen mUddet ~~ sokak No. 42 de muay..J.anesincle 
lr.rlıı 1i jb. lan.. de parayı 'ftrmeae ihale bna fe..-o- bbal eder. Telefon .,..lt" 

lere hamam. der. ~ ,. •ın ne llliiiim----------· lunarak k•clillndea nwıl ft • yüklek Bwt: :ltlırnaka Bmık._,.,bk No. 30 
san eder} · . . tiri teklifte bulunan kiıme arzetmit olduiu ı _ ıs (1188) 

MiiricUıer fC.Fhıin emıiD& yenne ge r- SAUHU CUMHURiYET' MODDE- bedelle almaja nzı olvaa ou razi ol- ••••IDlaaıDOll*IDOr.ıiclıı-iiOo•-• 
ler. Tanrı ıarabı ihsan eder. tlJMUMILIClfQ)EN ı 942/130 maz veya lndunmazaa hemen on gün ilCQ;Dôi;;ciODOôiiiii;oaOOiiiCii-ooiiOİİ 

Fakat. daha kuvvetli bir :ıiyayete g~ :&ate he tince 1tenc1· • talim edilen müddetle artırmaya çıkarıhr en çok ar- DO & r O B 
re p.rap, Tufandan .onra Nuhwı 1~ waları eJu!:dt im&l-: karnem ~ tırana ihale edilir. 1ki ihale arasındaki I 
Cudi daimda karaya otarduiu ~e kaçak olarak aat.aa Salihlinin Midaat fark ve geçen günler için -J(ı betten he- SMAıL Y ASJJ' A1f AL 
meydana çakmıfbr. Nuhwı sem•:mm pap JD&beUeejnin tatc.&u w11imda 28 •P oJm.cak faiz .. diier zararlar ayn- KULAK. BOOAz, ·auaUN llAS-
hangı tarihte karqa otllDDUf o~~ ...,da fuw:.a Selim oila 317 doiumlu ca bükme bacet hbnabazuı memurb'e- rALIKl.Alll ~ 
takvimler yazmazlarsa da. o gemide~- Tahain Yavuz hakkında Milli korunma timiu:e alıcıdan tahsil olaau. . Her IÜil Cjld• enıel 11. 11 
~danb" b~ -~•t.:_er:. kanununa tevfikan Salihli Asliye ceza _ 1 .. nci t~~~8!!._4l --: l~Ln~!.- 1 P bel.-.....__ 
~. e~ ırer or~ . :-- .. mahkemeainde yapılan dmupn.. ao- KUJlU aaa . oa a .....,.... ~ .mem - -
biliraıniz. .. 1tte o kuvvetli rıvayete ıo~e _.ı _ _ ,. _ _._1t -1..ı....l'--dan odumda itbu ü&ıa .. söeterilea ut111DA Jkb1c1 ~- 8elaık Mo. ti. .._. 
Nuh .. ,_ft_H ... _, ..... .-nı- -- -- ··-.aça_, ....u....... --2 .ı-=--=-~ ._, __ .:,. j)ln -J 

un leDUSl ....... ..,a o----. 1ıı1ıreıUtine ~ 41 S6 •yılı kanunun prtnamcı.a ~• .. ......._. Yıenelwne N. l'll'I. • 'N. l'Nl 
dıekihayvanlarınarasındak~,eno~ SS/2 ac:i madd..t aaacibince zs lira olanur. 1888 (4168) h:iôôiöiiööôDiiöiliDiiô'Cio.;;aciciarl 
hanan olduğundan, hemen gemiden w cıauiyJıe --LLA-:l-.&:-. 

fırlar ve .kırlarda koflDaia bqlar. B_ir ~kapehbnat ol~ -k. i ................................................................................... ! 
nıiddet aonra. gemiden çıkan. keçinin 8Ullla b1 bru jttihazme malaal ol- 1 D ' D Y J; : 
lı:opnadıiına. batta ,.nrlhken ild tara- mad.._: SaldaJi Aaliye ceza mat.keme- 5 ev et emıT Oııarınaan i 
fına llandığına dikkat eder~. aince 14/4/942 tarihinde karar ftril- ................. _ .. _ ...................................... - ....... -• .. •••• 

Bu halin neden ileriye ıel~ anla· mit oJduiundan Milli korunma bnu- DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM ~CONDEN: 
ınak lateyince, keçinin yabani hır uma· ıuuaa tftfikan ilin olmam. 16/7 /942 M•dııammen bedeli 2863S binlll ~ biıı altı )'ÜZ otuz bet) lira olan muh-
dan üzüm yemit olduiunu anlarlar._ Bu- gün ve illm 942/106 sayılıdır. ( 1882) telif eb'etta 45SO( dört bin bet~ elli) kilo amyant Lm.. 4350 (dört bia 
nun üzerine Nuh üzüm aaDwnım uret• üç yüz elli) kilo 6riilmiit n örülmeınit kordamyant muhtelif cina .,.. eh'atta 
nıek ister. Fakat lbl1s ,eytan aaDwnı SAIJHU CUMHURiYET MODDE- .3850( ~ bbuekiz yilz elli) kilo Salına•tra (3/Aiuatos/1942) pazartMi afin& 
~rutur. Ondan aonra da, Nuhun kula- UMUMIUCINDEN ı M2/108 saat ( 15.30) on bet baçaılrta ~darpatada Car biaw dalaUinddd komiıvon 
gına f1sıldayarak: Fazla fiyatla beyaz kaput bezini aat- tarafından kapalı urf ~ •ba akna~br. 

- Ozumün yer yüzünden kaybolma· aktan maznun ve mahkOm S.liblinln Bu ite ainnek Mte:renleria (2147) (iki bin y6z brk yedi) lira 63 (ah-
ınasını istiyorsan, yedi tane hayvan kur- m k1ı Mahmudun hanında oturur.,.. IDlf üç) kunıtluk mUT&kkat temiDat. kanunun tayin ettiii .... "blarla teklifleri
ban et, onlann kaniyle bu asmamn ktı- ~ Abekinin büyük lmt kBy&nden nia muhten zarflannı ayni tıi1D .ut (14.30) on dört otuza kadar komisyon re-
tüiünü aula 1 0.:.0 oila 3 I 7 doiamlu Fehmi San ialiiioe vermeleri lizımdq. • 

DCT Te b,bolm. Nulı ~ nasi- akkmd Salihli Aaliye ceza mahkeme- Bu ite ait prtnameler komiqondan para._ olarak daidınalı:tadır. 
hatini .tut~r, bir""~ bir ayı. bir kap- ~de~ durupna aonmıda: Mazna- 17 21 2S 29 4060 ( 1839) 
lan, bır kopek, bu tilki. bir eabaian -1:Jit Jduiandan hareketine ---------------------------

~~ ~~~~b~P~~o~m•millt~ L O ~ m3~------------~------------~ nn kaniyle umanın kütüğünü ealu. uyan &orunma liraun~ 
Ondan dolayı üzilmfln verdili ~ mad~t macibtnee ~ ..,. ~ ~ 
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SiYASi VAZIYEr 
••••••••••••••• 

Rusya yıkılsa 
da harp bitmiş 
olmıyacak 
---*---

Ang!o &alısonların zafer 
azm· Jıati-Gandi bir mec· 
zup mu? • Fflistfndefd 
1' !!udilerin vazi31etı. .. 
Rtıdyo gazetesine göre hafta başında 

dünya efkfırım yakından ilgilendiren 
hadiseler arllSlnda Rusyadaki askeri ha
rekat başta gelmektedir. Bilhassa AJ
manlann aşağı Don nehrine Rostofun 
doğusunda geniş bir cephede varmış ol
malan bu ilgiyi arttırmıştır. Moskova 
kaynaklan Alman taarruzunun ağırlık 
merkezi şimdi Kafkasyanın şimal kısmı 
olciuğunu ve Stalingrad ile Rostofta tclı
Jikenin artmış olduğunu belirtiyorlar. 

Mihver radyoları, Almanların Volga
ya doğru çok esaslı adımlar attıklannı 
bildirmektedir. Mihver mahfillerinde 
1 - Rusyadaki muharebeler neticesinin 
bir zafer olacağına, 2 - Bunun neticesi 
olarak sulhun bu yıl kurulacağına olan 
ıit.imat bilhassa göze çarpmaktadır. 

Sofya üniversitesi profesörlerinden 
Genof ta c son zaferler > başlıklı yazı
sında demiştir ki : 

c Almanlar yakında Volgaya varacak
lar, Kafkasyanın işgali bundan sonra 
güç bir iş olmıyacak ve Rus ordusu ta
mamile mağlup edilecektir. Şark cephe
sinde en btiyük bir dUşmanın yıkılmasi
le milttefik devletler harbe devam et
mek cesaretini kendilerinde bulamıya
caklardır. Bu suretle Rusyanın mağlubi
yeti ile bu ha:rp UçlU pakt lehine bitmiş 
olacaklır. > 
Almanların Rus işini bu sene bitirip 

bitirenıiyecek1erini ancak hadiseler ta
yin edebilecektir. Bulgar profesörünün 
işaret ettiği gibi Rusya yıkılsa bile müt
tcfiklCTin Alman zaferine boyun eğecek
leri bir an bile akıldan geçmemelidir. 

ÇUnkü mUttefiklerin harp parolası 
Hitforin ve Hitlercilcrin mağlubiyetine 
kadar harbe devamdır; bu sebeple mu
hnr!'bc yine devam edecektir. 

RUSYA - JAPONYA 
Alman - Rus harbile ilgili bir mesele 

de, Avrupada ikinci bir cephe açılması 
oldu!!u kadar uzak doğudan Rusyaya bir 
Japon taarruzu ihtimalidir. Bir çok kay
naklar bu hususta ısrar etmekte, Ame
rikalılar Japonların Ruslara taarruz 
edecekleri iddiası üzerinde bilhassa dur
maktadırlar. 

IDNDlS't'.AN lŞt 
Geçen haftanın yeniden yarattığı Hin

distan meselesi bu haftanın mtihim olay. 
fan arasmdan çıkmış değildir. Gandinin 
kendi gazetesinde çıkan bir yazısını ba
his mevzuu eden Londra radyosu : 
c Gandi bu yaz.ısile bir meczup olduğu
nu ispat etmiştir. > demiştir ve hakikat
te de Gandinin yazısı cidden gariptir. 
Gandi diyor .ki : 

c Belki Japonları Hindistana sokma
yız. Fakat onlar gelseler bile biz daya
nılmaz bir mukavemet sayesinde onlara 
memleketi terkettirebilirlz. Bu hareket 
tarzımız Japonlara iyi bir ders olur ve 
aonunda Çini de terke mecbur olurlar.> 

FtLtST!N YAHUDtLERtNtN 
VAZtYETt 
Alman radyosunun bir haberine göre 

mihver kuvvetlerinin Mısın tehdidi Fi
listindeki yahudiler arasında bir telaş 
ve heyecan uyandırmış, zengin yahudi
ler mal ve arazilerini satmağa kalk~c;mış
Jar; fakat müşteri bulamamışlardır. Fil
hakika diğer kaynaklar da Mısır muha
rebelerinin buhranh sıralarında Filistin 
yahudileri arasında böyle bir heyecan ve 
telaş çıktığını, fakat durumun düzclme
aile telaşın şimdilik silkfuıet bulduğunu 
bildirmektedir. Bununla beraber, Mısı
rın mihver tarafından istilası ihtimali 
karşısında Filistindeki yahudilerin du
rumu İngiltere ve Amerikadaki yahudi
ler anısınCla da ehemmiyetle tetkik edil
mektedir, 

------~------
Al MA lARA GORE 

-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Alman zırhlı kuvvetleri düşmanın 

müstahkem hatlarını yarmış ve milda
faa tertibatına derinliğine nUfuz etmiş
tir. 

* Berlin. 20 (A.A) - Salahiyetli ~s-
keri bir kaynaktan bildiriliyor: 

Macar zırhlı kuvvetleri Don nehrinin 
batı sahilinde mühim düşman kuvvetle
rini h•z.imete uğratmıştır. 

Voronejde Alman köprü başina yapı
lan inatçı Ruıı taarruzlan püskürtülmüş 
ve Ruslar ağır kayıplara uğratılmıştır. 

Bı.ıd:ı.peşte, 20 (A' A) - Macar tı:b
liği: 

Piyade teşkillerimiz 18 temmuzda 
Don nehrinin batı kıyısında ıiddetle mü
daf edilen bir Rus ileri mevziini işgal 
etmi tir. 23 düşman tankı tahrip ve 3 
tank tıı iğtinam edilmiştir. 

VORONEJ GEÇiLDi 
V~i. 20 (A.A) - Alman radyosu

nun yııptıl!ı neşriyata göre Alman kıta
ları Voroneji geçmiştir ve durmadan 
ilerlemektedir. • 

ROSTOFUN DOCUSUNDA 
Viı1i, 20 (A.A) - Son haberlere 

gö-c Rostofun doğusunda ilerliyen Al
man kıtalnrı nehri de aşmış bulunuyor. ----·- .. ALMAN · RUS HARBi 

(Baştarah linci Sahüede) 
Rusyadaki vaziyet Almanlar aleyhine 
çevrilebilir mH 

Ruslar bu sur !lere cEvet> cevabını 
~ermektedirler. 

BENZiN KISINTILARI 
* 

Brezilyada 
otomobil 
işlenıiyor 

----*---
YAL N l Z 18 OTOMOBiL HÜ· 

KÜH,ET EMRiNDE ÇALIŞ~CAK 
-*-Riyo de Janeiro, 20 (A.A) - Dün ge-

ce yansından itibaren Brezilyada husu
& ve resmt otomobillerin işlemesi yasak 
edilmiştir. Yalnız harbiye nazırl1ğının 
emrinde 55 ve polis müdüriyetinin de 
emrinde 23 otomobil işliyecektir. 

Otomobil sahipleri otomobillerinde 
çalışanları işlerinden çıkarmıyacak ve 
tunlara ücretlerini vermeğe devam ede
cektir. 

* Radyo gazeteslııden : Husust otomo-
billerin scyrilsefcrden men -'.lmelerin 
den ve işliyen nakil vasıtaları benzinle
rinin tahdidinden dolayı bazılarının 
memnun• kalmadıkları ve memlekete 
benzin ithali mümkün oldui:'U halde bu 
tahditlere neden lüzum görüldüğünU 
sorduklan rnalGmdur. Buna, Brezilyada 
son verilen karar bir cevap olabilecek 
ve bir fikir verebilecektir. 

Amerika gibi mühim bir petrol istih
sal merkeLi olan bir Jotada Brezilyanın 
aldıi:'l karar karşısında bizim pek za:f 
olan tahdit kararlarımızı tabil görmek 
l§zım gelir. 

Bu münasebetle şurasım hatırlatmak 
isteriz ki mesele yalnız bir benzin bul
ma ve ithal etme meselesi değil, ayni za
mnnda bir nakil meselesidir. Bütün diln
yada petrol sarnıç gemileri çok azalmış
tır ve ihtiyaca kafi gelmemektedir. Ben
zin tahdidi kararı karşısında bir defa da 
bu noktaları göz önUnde bulundurmak 
gerektir. 

-----~ ,.,_.. ___ __ 
SOVYETLERE GÖRE 

-*-(Baş1arab 1 inci SalıUcde) 

DON KIYILARINDA 
Bir kıtamız Don sahiline doğru mü· 

hİı!ıce bir düsman kuvvetini tazyik et· 
miş ve takip için nehri geçerek bu teşki
li hezimete uğratmıştır. Ağır tanklarla 
desteklenen bir dilşman teşkili taaITUZ· 
da bulunmuş, 16 tank tahrip edilmiştir. 
Ancak mtihlın takviyeler geldikten son
ra kıtalarıınız buradan geriye çekilmiş
tir. 
PARAŞÜTÇÜLERİN İMHASI 

Bir yere indirilen düşman paraşütçü· 
leri imha edilmi~ir. 

MJLORUADA 
Moskova, 20 (A.A) - Bu sabahki Sov

yet tebliği: Miloruada müdafaa sav at-
lan şiddetle devam etmektedir. Alman
lar bir kesimde geriye çekilmişlerdir. 

Moskova, 20 (A.A) - Bu sabahki 
tebli~ ektir: 

Miloruada Sovyet kuvvetleri Jiddetli 
savaşlara iştirak etmiş ve Jotalanmız 
diişmanıı;ı bir yarma teşebbüsünü ağır 
kayıplarla akim bırakmış ve 15 tank ta 

tahrip etmişlerdir. Başka ibir kesimde 
kıtalanmız üstiln kuvvetler karşısında 
geriye çekilmiştir. 

Kalenin kesiminde mevzii taarruzlar 
olmuştur. 

VORONEJDE 
Moskova. 20 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : 
Voronejde şiddetli savaşlardan sonra 

Ruslar bir yeri daha işgal ederek bir 
çok ganimetler elde etmişlerdir. 

Moskova, 20 (A.A) - Bu sabahld 
tebliğe ektir: 

Voronejde kıtalanmız Don nehrinı 
geçmiştir. 

Muharebeler şiddetle devam etmekte
dir. Bir köyde sokak muharebeleri ol
maktadır. Almanlar 1500 ölü bırakmış
lardır. Bir kesimde Almanlar 19 tank 
kaybetmişler ve geriye püskürtülmüş
lerdir. 

KÖPRÜ BAŞI ALINDI 
Moskova, 20 (A.A) - Sovyet kuv

vetleri son 24 saat içinde şiddetli savaş
lardan sonra Voronejde milhim bir köp
rü başını Almıınlardan almışlardır. Az 
daha cenupta Ruslar Alınan kuvvetleri
ni nehrin kıyısma kadar sürmüşlerdir. 
YENİ MUV AFF AKIYFJI'LER 
Moskova, 20 (A.A) - Son 24 saat 

içinde Voroneje yeniden yeniye bazı 
muvaffakıyetler elde edilmiş ve Don 
nehrinde bir yerde Almanlar büyük za
rarlara uğratılarak bir yer daha ele ge
çirilmiştir. Dü._cıınanın elinde kalan diver 
bir geçit için şiddetli muharebeler de
vam etmektedir. 

6 ve 7 inci Macar tugaylarının bir ta
arruzunda 70 tank muharebe dışı edil
miş ve bir hilcumda da bir piyade tabu
ru imha edilmiştir. 

ALMAN YOLU UZADI 
Moskova, 20 (A.A) - Ruslar tarafın

dan son zaptolunan Voronej köprü başı
nın ellerinden çılonası, Almanların mu
vasale yollarını hissolunur derecede 
uzatmıştır. ----·-----ıııı Aınerihan vapuru 
dafla batırıldı.. 
Berlin, 20 (A.A) - D. N. B. nin 

aalahiyetll bir mahfilden aldığı habere 
göre Alman denizaltıları orta büyüklük
te iki Amerikan vapurunu Amerika au
lannda batırmı§tır. Geminin birisi tor
pillenerek, diğeri de top eteıine tutula
rak tahrip edilmiıtir. 
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Rusya savaşı iSPANYADA -KARARLAR 
-----* *-----

S ov yet top- Devlet reisi 
çularına dü- tasvip et .. Yeni Fransız Sefiri 

Dün Milli Şefimize iti .. 
matnamesini verdi 

• 
şen ış .•. 

-*-
Pravda gazetesi nA.lman 
zırhlı lıııvvetlerini dur· 
durmalı için her şeyi 

yapmızn dfyor-
Moskova, 20 (A.A) - Pravda gazete

si bugün baş yazısında Rus topçulanna 
hitap ederek düşmanın muvaffakıyetle
rine en ziyade yardım eden Alınan zırh
lı kuvvetlerinin durdurulması için her 
şeyin yapılmasını tavsiye etmiş, ve ya
zısını Rus topçusunu övmekle sona er
dirmiştir. 
FİNLERE GÖRE HARP VAZİYETİ 
Helsinki, 20 (A.A) - Cephenin bU

tün kes;mlerinde kara faaliyeti keşif ha
reketlerine münhasır kalmıştır.. Kareli 
berzahında düşmanın bir hücum teşeb
büsü püskürtülmüştür. Dün gece Fin 
körfezinde düşmanın mühim hava faali
yeti olmuş ve 10 uçağı düşürtilmüştür .. 
'l'ayynreler 'bazı şehirlere bombalar at
mıştır. Ayrıca bir düşman avcısı düşü-
rülmüştür. . 

Fin avcıları da Fin körfezinde bir 
düşman avcısını denize inmeğe zorla
mışlardır. 

----~~------
HARP G YRETI 
------*----

A vustr~lyada 
istihsal işi 
• • • • 
ıyı gı ıyor 

-*Ruzveltin tahmln ettiği 
mihdar l•:!izde eHf 
nisbet:6t e geçildi 

Melbunı, 20 (A.A) - Avustralya 
bahriye ve mühimmat nazırı bir nut
kunda A vustralyadaki mühimmat yapı
mının Ruzveltin tahmin ettiği mikdan 
yüzde elli geçtiğini ve halen Avustral
yada 45 b!n işçi çalıştığı, sene sonunda 
bu mikclann 100 bin olacağını söylemiş 
ve harpten evvelki işçi sayısının ancak 
5500. olduğunu bildirmiştir. 

------.. ---------
ING iL iZLER E GORE 

-*-(Baştarab 1 inci Sahifede) 

MUV AFF AKtYET VE TEHLiKE 
Londra, 20' (A.A) - Almanlar Vo

ronejde durdurulmuıtur. Fakat beri ta
raftan Rostof ve Stalin Gradı tehdit 
eden tehlike devam ediyor. Gelen ha
berlerden anla,ıldığına göre Don nehri
nin bir cephesinde vaziyet endİ§C veri-
cidir. • 

Gazeteler bilhaaaa Ahnanlann Voro
nejde durdurulmasını büyük bir zafer 
diye vasıflandınyorlar. 

NIYOZ KRONiKLE GöRE 

N.iyoz Kroniltlin aakeri muharriri di
yor ki: 

c Eğer marepl Timoçenko ordulan 
Voronejde Almanlan uzun müddet 
durdurmağa muvaffak olursa, daha ce
nuptaki Rus kuvvetleri de vaziyeti eaaa
lı aurette ialah etmif olacaklardır.> 

DEYLITELGRAFAGöRE 

Deyli Telgraf ta diyor ki: 
c Hareketlerin inki§afına intizııren 

Voronejde muazzam Alman kuvvetleri
nin durdurulmasını büyijk bir Rus zafe
ri olarak selamlıyabiliriz. Voronejde 
muvaffak olsalardı, Almanlar geçen ıe
ne Ukrayna harplerindeki büyük hare
ketleri tekrarlayacaklardı.> 

iAŞE i ŞLERi 
----*----

Ticaret Vekili-
nin yaph_" ı tet
kiklerin neti-

• • • 
cesı ıyı 

-*-Dr. Behçet Vz işlerde en 
az uBanlıa intizamın 

fstiyor-
Ankara, 20 (Hususi) - Adanadan 

dün buraya avdet eden Ticaret vekili 
Dr. Behçet Uz bu seyahati esnasında 
Hatay valisini de Adanaya davet ederek 
Hatayın mahsul ve iaşe durumu•ile İs
kenderun Umanı hakkında fikir edin
miştir. Vekil Mersin ve Adana ofisleri 
işlerini yakından tetkik etmiş, ofisin 
bugünlerde en ciddi bir imtihan geçir
diğini, ofisten en fazla iş beklendiğini 
söylemiş ve •En az bir banka intizamını 
sizden beklerim .. • demiştir. 

Vekil yolda otokarla giderken mahsul 
toplama yerlerindeki faaliyeti görmüş
tür. 

Ticaret vekili bu seyahatten iyi bir 
intiba ile dönmüştür. 

rr:..ezse ••• 
----*·-----

MECLiSiN KABUL ETTIGI 
KANUNLAR_I ~E_DDEDECEK MülcUıatta a. Şüfıreü saraçoğlu da Jıazır baJundu 
Madrid, 20 (A.A) - İspanya ihtilalı- Ankara, 20 (A.A) - Reisicumhur lefinin batlca bir vazifeye tayini dola}')oo 

nin yıldön'ümü münasebetiyle neşredi- ismet İnönü bugün saat 16,30 da Çanka. siyle vedanamesini vermiftir. Bu mül&
len Kortez meclisleri kuruluş kanunu yadaki kö§lcünde Fransız yeni büyük katta Bqvek.il ve Hariciye Yek&.leti ve-
17 maddedir. Bu meclisin başlıca vazi- elçisi Mösyö Gaston Berjeriyi kabul et- kili Şükrü Saraçoğlu da hazır bulunmu~ 
fesi, devlet reisinin haklarını ihlal etme- mittir. Büyült elçi itimatnamesini ve se.- tur. 
mck şartiyle kanunlan hazırlamaktır. 

Meclisin azası, nazırlardan, Falanj 
partisi milli müşavirlerinden, bazı mes
lekler erbabından ve 50 İspanya eyale
tinin mümessillerinden, bazı enstitü 
ha ve profesörlerinden ve devlet retsi 
tarafından tayin ve nasbolunacak 30 aza
dan mUrekkep q_lacaktır. Azanın hizmet 
müddeti üç sene olacak, fakat devlet re
isi tayin ettiği 30 azadan istediğini azle
debilecektir. Devlet reisi meclisin kabul 
ve tasvip ettiği kanunlan reddetmek sa
lahiyetini hliizdir. 

-----,-~------
RUSYA MUHAREBELERi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
TEHLlKELER VE VAZ1YEI' 
Kızıl Yıldız şunları yazıyor : c Al

manlar plfuılannı tatbike muvaffak olur
larsa, memleketi tehdit eden tehlike on 
misli bilyümUş olacaktır. Ordular ara
sında feci bir yanş başlamıştır. Rus or
duları başkumandanlığın gösterdiği yer
de toplanıyor. Almanlar buna mani ol
mağa çalışıyorlar. Fakat bu manevraya 
hiç bir yerde muvaffak olamamışlardır. 
Muharebe en zengin mahsul ovalannda 
olmaktadır. Rus köylüsü bilyük bir va
tanseverlikle mahsulü mümkün olan 
süratle kaldırmak.tadır. Moskova bölge
sinde hasad yeni b~lamıştır. 

Muvaffak olduk cliymeyiz, bununla 
beraber Voronejde Almanlann bariz bir 
muvaffakiyetsizliğe uğradıklan aşikar
dır.> 

-----~tt~-----

İNGİLTEREDE 
Tetkiluatta bulunan 
Cen bi Amerikalılar 
Boynes Ayres, 20 (A.A) - Büyük 

Britanyada iki aylık bir tetkik seyaha
tinde bulunan Arjantin, Şili ve Urug
vay bahriye subaylan bir İngiliz vapuri
le :tngllt.erc&n buraya g~lerdlr. 
yare gem.isi deniz üzerinde, mühim bir 

__ ,,,,_, uwuo,,,,.,.,.,---

Bulgar • ıs~ ticareti.. 
Sofya, 20 (A.A) - Bulgar hükUmeti 

ile İsveç arasında bir ticaret an.la§IIUISl 
akdolunmuştur. 

----o---
Parbte bire lnfllalı dalla 

Moakova, 20 (A.A) - Moskova 
radyosunun Cenevreden alınan bir tel
grafa atfen bildirdiğine göre Pariıte Al
manya için ifÇi kaydeden büroda bir 
infilak olmuştur. 

raJuıssüslere 
••••••••••• 

Gündüzler 
ve geceler 
-------'k·--~~--

Şairin birisi : 
c Rencide olur didei huffel§ ziyadan > 
Demiş. Belliki gündüzü geceye tercih 

ediyor. Fakat geoeye fena diyemeyiz. 
DüşünUnUz bir kene, gündüzler gccesiz 
olsaydı ne kadar neşesiz, tatsız ve yek
nasa.k bir !hayata mahldlm olurduk! 
Mehtabın emsalsiz letafeti nedir bil

mezdik. tlham membalanmıı.ın bir kıs
nu kaybolurdu. Sakin ve asude uyku
muz hastaların mecburi i;tirahatinden 
başka bir şeye lbenzemezdi. Çalı§mak 
.kudretimiz belki de bugünkünden pek 
ıışağı bir seviyede kalırdı. 

Zevk ve neşemiz yarıya düşerdi, ll
ltin bu, sclalıat ve .israfı azaltacağı için 
ihtimal iyi olurdu. 
Simaların, manzaraların, sefaletin üze

rine kah simsiyah bir perde inerek on
ların bizden saklrunaz, kah donuk, oy
nak, gümüşi akislerle onları bize aslın
dan başka şekilde, daha güzel ve cazip 
göstermezdi. Şiiphesiz bu da bir kazanç 
teşkil ederdi. Fakat aldanmak ve dinlen
mek ebedi bir ihtiyaç değil midir? 

Gece bize işte bunları veriyor.. Lakin 
gündüz olmasaydı böyle ihtiyaçlanmız 
dn olmazdı. 

İSMAiL İLHAN ----·-----
Kaç lıeliıne blEiriz? ... 

Kendi kendimize pek çok kelime kul
lnndığımızı :zannederiz. öyleya, mUtcma
diyen konuşuyoruz ve yazıyoruz. Hal
buki kullandığımız kelimeler azdır. Dai
ma hemen !hemen aynı kelimeleri kulla
nırız. 

Dünyanın maruf muharriri sayılan 
Şckspir bUtUn yazılarında başka başka 
olmak şartiyle 15 binden fazla kelime 
kullanmıştır. AleHlde hayatta c3> bin ke
limeden fazla kullananlar ekseriyet teş
kil etmez. Yalnız 800 kelime ile konuşup 
maksatlarını anlatanlar ve ihtiyaçlarını 
görenleı- de vardır. 

Yeni Spor teşkilatına doğru 

Maarif Vekili Istanbul 
sporcularını dinledi 

İstanbul, 20 ( Yeni Asır ) - Maarif 
vekili B. Hasan Ali Yücel bugün beden 
ıtcrbiycsi İstanbul bölgesi başkanlığında 
mC§gul olmuş, bütün spor kulür,ılcri ida
ırecilcrinin i§tirakile yapılan toplantıda 
sporcularımız.ın fikirlerini dinlemiş, bu 

arada yapılacak yeni teşkilat hakkında 
da malumat vermiştir. 

B. Hasan AU Yücel yarın (bugün) di
ğer maarif müesseselerinde tetkiklerine 
devam edecektir. 

~:.<:::~..<::ı.<:::><::><:::>-<::>-c;:::..-:;::::...c~:::><;;:::..<;::><::><:::::...c;:>-c:::::><::~~..<::ı.<:::><::>~<::>'c;:::..-:;::::...c::::::,. 

Yeni Berlin elçimiz yakında gidiyor 

Ankara, 20 ( Telefonla ) - Berlin el
çiliğine tayin edilen Erzincan mebusu 
Saffet Arıkan bir haftaya kadar yeni va
zifesi başına hareket edecektir. 

Hariciye umumi k&tib muavini birin
ci sınıf orta elçi Cevat Açıkalının da 
Moskova büyük elçiliğine tayini bugün.. 
kü resmi gazete ile :neşredildi. 

l~cuz ayakkabı temini için temaslar 
-------

Ankara, 20 (Tclcl'onla ) - lktisat vekaletilc ucuz ayakkabı tipi üzerinde 
görüşmek iç.in şehrimize gelen ve üç ayakkabı nümunesi getiren İstanbul 
ayakkabıcılar heyeti temaslarını bitire :rek şehrimizden ayrılmıştır. 

Vilayet umumi meclisleri seçimi yakın 

Ankara, 20 ( Telefonla ) - Müddet! eri bitmek üze.re olan vilayet umumi 
meclisleri seçimleri için hazırlıklar baş lamıştır. Dahiliye vekili vilayetlere seçi
min ıhangi zamanda ve nasıl yapılacağı hakkında yakında talimat verecektir. 

Arazi tevzii ve lıadas· 
ıro melıtelllne taJelJe 
Ankara, 20 (Telefonla) - Maliye ve-

kaleti arazi tevzi komisyonlarının sayı
sını artıracaktır. 

Vekalet bu yıl da tapu ve kadastro 
okulunda talebe okutacaktır. 

-----~~·------HARP VAZiYETiNE ASKER 
GOZOYLE BAKIŞ -·-(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

le müdafaada güçlük çekecekler ve Al
manlar nehrin müdafaası az olan yerle
rinde belki de kolaylıkla köprü başlan 
elde edebileceklerdir. 

MERKEZ KF.SİMİNDE 
Merkez kesimindeki muharebelere ge

lınce; yukarı Don nehrini geçerek Voro
nej bölgesinde daha cenup kesimde Al
manların tuttukları köprü ba.şlanna kar
şı Sovye• taarruzlan çok şiddetlenmiş
tir. Sovyetlerin ouralarda en ağır tank
lar kullandıklarını Almanlar söylemek
tedir. Denilebilir ki burada durum Sov
yetler için de, Almanlar için de buhran
lıdır. Almanlar Voronej köprü başlarını 
muhafaza edemezler ve elden çıkanrlar
sn muharebeyi kaybetmek gibi tehlikeli 
bir vaziyete düşebilirler. 

İLMENDE 
hmen gölünün cenubunda Valday or

manlarında hareket serbestisi yeniden 
Ruslann eline geçmiştir. Fakat bu böl
gedeki ve Rijefteki hareketler her iki ta
raf için de tMi bir ehemmiyette ve an
cak başka cephelere kuvvet kaydınl
maması için yapılan hareketlerdir. 

MISIRDA 
Mısırda vaziyette bir değişiklik yok

tur ve teşebbils general Ohinlekin elin
dedir. 

GEMİ KAYIPLARI MESELESİ 
Gemi kayıpları meselesinde müttefik

ler geçen umumi harbin en huhrnnlı 
devri olan 1917 deki durumu yajamak
ta gibidirler. Amerikada zayiat nisbeti
ne yakın yeni gemi inşnsı, gemi buhra
nını izaleye kafi gelmemektedir. Çünkti 
gemilerle birlikte milyonlarca ton kıy
metli harp levazımı da batmakta ve tec
rü heli gemicilerin bir kısmı kaybolmak
tadır. 

Gemi kayıplan meselesinde bu defa 
en mühim rolü denizaltılarla birlikte ça
lışan hnvn kuvvetleri görmektedir. 

Bundan başka geçen umumi harpte 
Frans:ı, itnlya ve Japonya müttefikler 
tarafında idi. Akdenizde hemen hemen 
hiç bir korku yoktu. Fakat ş!mdi İngiliz 
adasından orta şarka nakliyat ancak üç 
misli uzak bir yoldan yapılmaktadır. 

Bunun içindir ki Lord Hnlifaks •De
niz nakliyatı işini halledince harbin ka
zanılmış sayılaca~nı· söylemekte tered
düt göstermemiştir. 

1914 - 1918 harbine müttefikler yet
miş milyon ton gemi ile girmişlerken 
şimdi müttefiklerin - '.Amerika dahil - 38 
milyon tonilAtoluk gemisi vardır. 

HARP OKULU 
Sporsaluuıa~dıyore 
Ankara, 20 (Telefonla) - Harp oJru.. 

lu spor sahası cuma günU törenle açı
lacaktır. 1 

----a----
Yenl valf taylnlereL 

Ankara, 20 (Telefonla) - Edime v.
lisi Ferit Nomer Çankırı valiliğine, Bin
göl vali vekili Daniş Edirne vali vekilli
ğine, mUlkiye müfettişi Halit Ergun 
Bingöl vali vekilliğine tayin edi1miıler
dir. --o----Vatandıqlığanıza 
Alınanlar .. 
Ankara, 20 (Telefonla) - Muhtelit 

suretlerle memleketimize gelen 387 kişi 
Türk vatandaşlığına alınmıştır. 

-----IW~~-----
M l S 1 R OA DURUM 

-*-(&.ştarafı 1 lnd Sahifede) 

be~ dilşman uçağı da düşürülrnilştür. 
Kum fırtınaları başka hava harekAh

na zarar vermişse de cenup kesimindeki 
düşman kara kuvvetlerine karşı yapılan 
hucumda 6 tanka tam isabet kaydedil
miş ve yangınlar çıkarılmıştır. 

Bomba uçaklan gündüz Tobruka hü
cum etmiştir. Bütün bu hareketlerden 
bir uçağımız dönmemiştir. 

* Londra, 20 (AA) - Mısırda vaziyet 
hakkında fazla nikblıılik gösterilmiyor .• 

Maamafih gazeteler Mısırdaki duru
mu memnuniyet verici telakki ediyor
lar. Elalemeyn muharebelerinde katt 
neticeler alınmamakla beraber tCı.~bbüs 
İngilizlerin elinde kalmıştır. 

Tayrnis baş yazısında diyor ki: 
•Son ik1 gün içinde general Ohinlek 

kuvvetlerinin kazandığı muvaffnloyetlc
re bakarak fazla nikbin olmamak icap 
eder. Tehlike hafiflemiş olmakla bera
ber tamamiyle kalkmış değildir. Romel 
Tobruktan faydalanmaktadır.. HattA 
bazı küçük vasıtalar Mersa Matruha ka
dar gelebiliyorlar. Mısırdaki Alman ha
va faaliyeti şimdiden artmış bulunmak
tadır. Bunların bir kısmı Giritten gel
mektedir ve Almanlar henüz İskenderi
yeye pek yakın bir mevkide bulunuyor
lar demektir.• 
TEHLİKE TAMAMEN KALKMADI 
Londra, 20 (A.A) - Taymis!n şimal 

Afrika muhabiri yazıyor: 
Mısın tehdit eden tehlike azalmış, fa

kat henüz trunamiyle kalkmamıştır. 
Düşmanı olduI:ru yerden uzaklaştır

mazsak rıthat nefes alamayız. Artık ken
dimizi aşırı nikbinliğe kaptıramayız.. 
İTALYAN TEBLİÖİ 
Roma, 20 (A.A) - Tebliğ : Mısırda 

şimal ve merkez kesimlerinde düşmanın 
taarruzları pUskürtUlmüş ve bir kaç 
tank tahrip edilmiştir. 

Alman hava kuvvetleri bir Hariken 
düşürmüştür. Hava kuvvetlerimiz hava
nın· fenalığına rağmen düşmanın önemli 
mevzilerini bombalamış ve tam isabetkr 
elde etmiştir. 

• 


