
Milli Şefimizin seyahat eri i Sovyetlere göre 1 

Cif-, Cümhurreisimiz Sivrihisara ve 
teler köyü enstitüsüne gittiler, 

candan tezahüratla karşılandılar 

içtimai 
Adalet 

Muhtar vt- çiftçilerle 9;:-;;;-~~;;;;.,-.;;;; 

Nan~ına 
---*·---

tlıtisadi mü11azeneyi 
bozmalıta fayda 
tasa1111ur edemeyiz •• 

HAKKI OCAKOÔLU 

konuştular 

-*
Bilhassa zirai durum 11e 
çoculıların olıula gidip 
gitmedikleri ile meşgul 

oldular •• 
Sivrihisar, 21 (A.A) - Aziz ve Millt 

Şefimiz İsmet İnönü bugün (Dün) saat 
10 da kasabamızı şereflendirmişler ve 
binlerce halk tarafından •Yaşa, varol! .. , 
nidalariyle, sürekli alkışlarla karşılr.n
mışlardır. Devlet reisimiz köy muhtar
lannı ve çiftçileri kabul buyurarak ken
dilerinden kazanın zira! durumunu =-

Önümüzdeki ayın ilk haftaları içinde lamışlar ve çocuklarım okullara gönde
müzakere edilecek olan fevkalade ka- rip göndermediklerini, köylerden Çifte
zançlar vergisi 18yibası tacirler arasın- ler köy enstitüsüne talebe gidip gitme-
da büyük bir heyecan ve endişe yarat- (Sonu Sahire 3, Siitun 1 de) 
nu•tır. Ankara, İstanbul, İzmir ticaret 
od~lan bu kanun layihası üzerinde tet
kikler yapmıslar, bu yeni verginin mem
leketim.iz iktisadi bünyesinde yapaco~ı 
tahribatı belirtmişlerdir. Şimdi bu üç 
ticaret od:ısının hazırladığı raporlar tev
hit edilecek ve her üç şehirden se~ilen 
heyetler hükümet merkezine giderek 
mesul devlet adamlarımıza vaziyetin iç 
yüzünü izah eyliyeceklcrdir. 

Tacirlerimbi bu kadar büyük bir kor
kıı ''e heyecan içinde bırakan h5.dise ne
dir? 

llepiıniz biliyoruz ki harp iktisadiyatı 
bazı adamların önüne unıulmıyan ve 
beklenmiyen fırsatlar çıkarmış, bunları 
biç yoktan harp zengini yapmı§tır. 

Hallan ıstırapları pahasına keselerini 
ilolduran bu adam1ar pek haklı olarak 
umumi efkiimı kinini üzerlerine çek
mişlerdir. Hiç yoldan büyük servet sa
lı!bi olanlann fevkallide kazanclannı, 
devletin bütçe müvazenesini temin sa
ltedinde çok sıkıntılara düştüğü şu gün
imle, tevkaliide vergilere tibi tuhnak 
içtimai adalet namına akla gelen en lsa· 
betli tedbir olmuştur. Filhakika hanr
lanmış olan liiyiha ile bu gaye istihsal 
edilmiş olsa, bundan memnun kalmıya
w tek bir vatandaş tasavvur olunamaz. 
Fakat hazırlanan layihanın esaslan et
nfında alman malfunata göre bu yeni 
mUkeDefiyetten maalesef vurguncular 
iteği!, biWas namuslu ve dürilst tacir-

Çölde tttgiliz aııkerleri 

MtSIRDA VAZIYET 
---*·---

"Ronıa'' ya göre 
In~iliz taarru

zu önlendi 
ler müteessir olacaklar, belki de bunla· -*-
nn arasından banlan ticari hayatlanna 1-ngilfzlel' lıal'a harelıet• 
10n vereceklerdir. 

içtimai adalet namına atılan adım, iç- lerinin de11riye f Galiye• 
timat ve iktisadi bir müvazenesizlik ya- tine inhisap ettiğini 
nhnak istidadındadır. 

Bu memlekette harp dolayısiyle fev- SÖyfiyorfar .. 
kaliıde kazanç temin eyliyenler vurgun- Roma, 21 (A.A) - Tebliğ : Mısır eep-
cuJardır, muhtekirlerdir. Hiikümet bun- besinde İngilizlerin yaptığı ta~ 
lan yakalamak için milli korunma ka- kati olarak önleruniştir. 
nununa ağır hükümler koymuş, bu se- Uçaklaruruz düşman kuvvetlerine hii-
filleri seri bir ~ekilde cezalandırmak cum ederek bir çok tanlı: yakmıştır. 
için hususi mahkemeler kurmuştur. Bu- (Sonu Sahile 4, Sütun 6 da) 

Rus cephesinde düşmana karşı ma.s
kelenmi§ ve 1714skelenmemiş iki ttefer 

~LMANLARA GÖRE 
---*·---

Rus kayıp-
ları çok ağır 

---*·---
Uzak Şarktan kuv-

vet getiriyorlar 
--*-

Rus uçafdarı Fin fıörfe-
zlnde büyüfı faaliyet 

göstel'di .. 
Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği : 

Rus cephesinin doğu kısmında Ahnan 
ve müttefik kıtalar Rostofa karşı halı
dan, §imalde:n ve cenuptan toplu taarruz 
halinde bulunuyorlar. Şehir alevier için
dedir. Don üzerindeki köprüler tahrip 
edilmiştir. Daha şimalde bir Alman or
du.su cenup doğu istikametinde süratle 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

YENi INGILIZ AKINI 
---*·---

Almanyanın şimal 
batısı bombalandı 

-*
Hücumu yapan tayyare• 
ler hiç fıayıpsız döndü. •• 

Londra, 21 (A.A) - İngiliz hava kuv· 
vetleri dün gece sabaha karşı Almanya
nın şimal batısındaki hedeflere hücum 
etmiştir. Bütün tayyarelerimiz üslerine 
dönmil§tür. 

(Sonu Sahife 3, Sütun Z de) 

Voroneı e 
teşebbüs 

Ruslarda ... 
---*·---

Don nehri üzerinde 
bazı yerler daha Al

manlardan alındı 
-*-

Voronej bölgesinde çolı 
şiddetli bir muharebe 
11ar, Voroşilofgradda 

Ru.slar geriledi.. 
Moskova, 21 (A.A) - Gece yansı 

neşrolunan Sovyet tebliğine ektir : 
Voronej cephesinde Don nehri üze

rindeki bazı yerler ~al edilmiştir. 

• 

Al1114nlar Rvyada bir nehri geı;meğe çalışıyorlar 

"Izmir" in mahsul durumu 

Hububat geçen senede
kinden yüzde ''25,, fazla 

Moskova, 21 (A.A) - Bugün öğle -*-
üzeri neşrolunan Sovyet tebliği : ALMAN • RUS HARBi Yapılan tetkiklere nazaran bu sene 

20 tem.muz gecesi kıtalarımız Voronej !zmir vilayetinde hububat mahsulü ge-
bölgesinde ve Voroşilofgradın cenup do- * çen senekinden yüzde 25 nesbetinde faz. 
ğusunda muharebelerde bulunmuştur. Al ı la olmuştur. Subşılann tesbit ettiğine 
Diğer yerlerde ehemmiyetli bir deği- man ar cenup ~;i.,1,.=;r vilayeti hububat rekoltesi 

§i'klik olmamıştır. 
ÇOK ŞtDDJITr...t MUHAREBE cephesinı•n ce• Buğday 60 bin ton, arpa 48 bin ton, 
Moskova, 21 (A.A) _ Bugün öğle r;;:-to~ bin ton, yulaf 5 bin ton, mısır 

üzeri neşrolunan Sovyet tebliğine ektir: nup ucunda Manisa vilayetinin hububat durumu 
Voronej bölgesinde çok şiddetli bir !zmirinkinden daha iyidir. Manisada 

muharebe olmaktadır. Bir kesimde kıta- mahsulün idralcine başlanmıştır. !zmir-
larımız mühim bir yol kavuşağını ele ilerliyorlar de olduğu gibi Manisada da ekipler çift.. 
geçirerek düşman muvasalasını bozmuş- çinin verdiği mahsulü hükümet namına 
tur. 15 tank, bir çok mitralyöz tahrip -*- almaktadır. Yakında Manisa vilayeti 
edilmiş ve yüzlerce Alman öldürülmüş- Ruslar MilOllOda çeldldi• harice muhtaç olmadan buğday ve arpa 
tür. Başka bir kesimde 700 Alman öldü- ihtiyacını temine başlıyanakt.ır. 
rülmüştür. fer 11e Königsberge hü· GEÇİCİ DARLIK 

Tayyarelerimiz 25 tank ve 15 top ile Cum edip Jl yangın Bugünlerde Manisa ve Aydın vilayet-
mühimmat depolaruıı tahrip etmiş ve 7 
tayyareyi hava muharebelerinde düşür- çıJıarddGI'" !erinde hububat darlığı varsa da bunun 
m""'"''·. ~ - ,.. ~) ın·---rı- ak! - günlük muvandatla aUkalı ve geçici ol-..,.~ .mo ova, ~ı ,,,.,,. - uy~ uç •· d ğu bilclirilm. tir 
VOROŞlLOFGRADDA nmızın Königsberge hücumlarında 31 u ış . 
Voroşilofgradda 400 Alınan öldürül- yangın çıkmıştır. ~=:::=:::;::::::;:;=:::=::::::~.;. 

mü§tür. Bu kesimde kuşatılmamak için Akına iştirak eden uçaklarımız.m hep-
kıtalarunız geriye alınmışt.ır. si de üslerine dönmüştür. 

(Sonu Sahile 3, Sütun 2 de) (Sonu Sahife Z, Sütun 5 te) 

DENiZDE NAKLiYAT GEMi YERiNE UÇAK 
---·*---

Amerikan filosu ha-
---*~--

Bir günde 500 bin 
şarılar gösterdi asker taşınabiJecek 

---k- -*-
Bütün lııt boyunca 2400 AmerUıada ha11a nalıU· 
gemiden anc:alı sefıizf ye gemileri yapılması 

batırıldı.. düşünülüyor" 
Va§ington, 21 (ı\.A) - Bahriye na- Vaşington, 21 (AA) - Vapur inşa· 

zırhğı Amerikan filolarından birinin ge- atçılannın reisi, gemi tezgAhlanndan 
çen kış içinde şimal Atlantikten 2400 dokuzunun hava nakliye gemileri yapa· 
gemiyi himayesinde geçirdiğini. ve bun- cak şekilde tadili lüzumunu ileriye sllr
lardan yalnız sekiz geminin ha~ mllştür. Marti tipinde uçaklardan yapı-
olduğuııu ifşa etmiştir. (Sonu Sahife 4, Sütun:! de) 

YENi CEPHE 
RuzveJte 1 milyon 
mektup gönderildi 

Yeni bir cephe açd· 
ması bütün Amel'ilıa 
için hayati ehemmi
yeti htiiz ... 
Vaşington, 21 (A.A) - Bir milyon 

kişi reis Ruzve.Itten ikinci bir cephe 
açılmasını istemi§tir. Bu bir milyon 
kişinin mektuplarında ikinci cephe-

1 
nin yalıuz Birleşik Amerika için de
ğil, diğer Amerika devletleri için de 

1 
hayatı mahiyeti haiz olduğu belirtil
miştir. 
q~~~~~~--~~~~~-..o. 

Beden terbiyesi işleri neden iyi gitmedi? 

na ra~en bu vurguncuların pek azı ya
bvı ele vermişlerdir. Ayni şekilde bu 
ad;.,,,lar fevkaliide kazanç vergisi hü
lı:iimlerinden de kendilerini masun tuta· SON ASKERi VAZİYET 

"Spor ve beden terbiyesi 
ayrı şeylerdir,, bileceklerdir. 

İçtimai adalet namına cezalandınlmak 
istenenler kendilerini sipere atacaklar 
ve memleketin iktisadi bünyesinde falU 
ve miisbet bir rol oynıyan müesseseler 
'1kılmak tehlikesine maruz kalacaklar
dır. 

Bizde uzun senelerden beri vergilerin 
ağırlığı veya azlığı münakaşa mevzuu 
illan bir meseledir. Ağırlık ve azlık id
iliasında bulunanların da kendilerini 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Rostof şehri Alman teh- ·~ 
didi altında buluııuyor YENi CEPHE HAZıRtıcı lstanbul kulüpleri namına 

1 1 d d •k. A ._ niş tenkitler yapıldı 
Yeni hedefleri Kaflıasya olursa Almanların ııa• r an a a 1

• • merı Sporcuların 11e fıulüpçü· 
zanacalıları ve lıay'bedecelıleri şeyler kan askerlerının tec- ıerin memur teltilılıi 

Radyo gazetesine göre aşağı ve yuka- hiza ti çok iyi edilmesi, ilmi USufSÜZ• 
n Don nehrinin teşkil ettiği büyük ka- lüfı Ve saire .. 
vis içinde harekat nihayete ermek uze- -*- lstaııbul, 2 ı (A.A) - Beden terbi-
redir. Don nehrinin şimal sahilinde bu- Bunların bilhassa tanlı• yesi ve spor te§kilin üzerinde tetkikatta 
lunan Rostof şehri doğudan ve batıdan farı her türlü sitayişle• bulunma.k üzere ,.hrimizde bulunan 
ilerlemekte olan Alman kıtalarının en •• ··ı •• Maarif vekili Hasan Ali Yücel bugün 
Yakın tehdidi altındadır. Sovyetlerin l'e ftiyıfı gorU uyor- Taksım· de beden terbiyesi merkezinde 
§elırin şimalinde büyükçe bir köprü ba- Bern, 21 (A.A) - Gazetelerin istih- beden terbiyesi mensupları ve epor ku-
Ş' kurmak suretiyle burasını ellerinde baratına göre şimal Irlandada. t~pl~ış lüpleri reis ve elemanlariyle birlikte va.
tutmak istedikleri anlaşılıyorsa da Al- bulunan Amerikan askerle~ külli- ziyeti tetlı:ik etmif]erdir. 
manların buna müsaade edecekleri çok yetli mikdarda zırhlı malz~e~ vardır. KULOPLER MESELESi 
şüphelidir. Bunların en arızalı arazıde suraUe ha- M arif k.li 1 .. zl 

1 D ehr . teşkil tti.. . . ti için· rek t ed bil tanklan her türlü sita- a ve ı top anbyı ıu eo er e 
on ~ ~ . ~ gı .g~ di . e e en .. k açmı§tır: 

de Stalıngrad ıstikametınde ılerlıyen - Y~lere !Ayıktır. Aııı: taıtlt!:'1°• en ilir.sılca c _ Şimdiye kadar baıvekillete bağlı 
• Alın k t1 · St r dın batı- iklim1 d bil faaliyet gostereb er .. ger an uvve en a ıngra er e e . . lik olan beden terbiyesi te,kilatı aynen bi-
sında Don kavsine 80 kilometre ınesa- 14 tonluk orta tanklarda 37 milimetre ze bağlanmı§br Bu husuıta takip ettiii
feyc varmışlardır. . . bir top ile sert ateşli ~tralyözler var- m.iz uou} evveli mevcudu aynen almak, 

İngiliz kaynakları Voronej bölgesının dır. Kamyonlara 75 milimetı;fil<. to!_~ sonra mü,,.hededen geçirmek ve en 
hAfa Sovyetlerde bulunduqunu, ~azı konulmuştur. Askerler makineli . ıuu.µ sonra hangi yol fyi ise onu tatbik ennek
noktalarda Alman köprü başı me~ile- vasıtalariyle mükemmel teçhiz ed~ tir. Bundan evvel görüıtüğüm esa.slı 
rine taarruz eden Sovyet kuvvetlerının · • ..,.,_ meselelerden biriai kulüplerdir. Sizin 

ge-

Bilhaıı•ıı Alman katlan gerisinde çalışan Rus çetecilerinden bir grup 
Almanları Don nehrinin batı kıyısına _•,,.__~. ~ ,,.... - ~ - (Son Sahil • ütun 4 te) 

(Sonu Sahife 4. Sütun 3 te}. u e ., Maarif vekili bir hitabede buluııurk4 



SARIFE2 

Parlak bir zaferinıizio yıldöuümü 

Milli toprak Meseleleri
n} izin son kısmtnı ka
patan n .. esut hadise 

BOGAZLAR MUKAVELENAMESININ 'MZASILE Kir< SE AL· 
OANMIŞ OLMAOI VE TORKIYENIN EMNlYETI ARTTI 

!atanbul, 2 1 Yeni Asır) - Boğazlar 
üzerinde Türk hakimiyetini yeniden te
sis eden Montrö mukaveleneme.inin im
zaa yıldönümü münasebetiyle bugün 
İstanbul gazeteleri Türk diplomasının 
bu ınühim zaferini belirtmekte ve hara
retli yazılar yazmaktadırlar. 

* Aakara RC.) - Bugün (dün) mut-
lu bir günün 6 ıncı yıldönümündeyiz; 
bundan 6 yıl evvel 21 temmuz 1936 da 
dünya. cümhuriyet Türkiyesinin parlak 
6ir 211ferine daha ıahit olmuı ve Montrö 
mukaveleai imzalanmııtır. Mukavele
nin imzasından bir gün evvel, mevcut 
olan gayri ulceri mıntaka kaldınlm11 ve 
bu mıntalca Türk ordu.u tarafından fi
len işgal edilmiştir. 

Montrö mukavelenameai, milli top
rak meselelerimizin son kısmını kapatan 
mesut bir hadisedir. Bütün dünya, Tür-

KONUŞMALAR 
••••••••••••• 

kiyenin nizam ve istikrar amili olduğunu 
görmüş ve boğazların ancak Türkiyeye 
emanet edilebileceği kanaatine varmıt
tır. 

Bugüne kadar da hiç bir kimse bun
da aldanmamııtır. Boğazlara tam ma
nasiyle hakim olduğumın: gündenberi 
de, bu yüzdı;__n duyulan endiıeler de 
kalkmııtır. 

İzmir Halkevinde tören 
Dün lzmir halk.evinde Montrö :zaferi 

münasebetiyle parlak bir ihtifal yapıl
mış, vali, komutanlar, belediye reisi, 
devair rüesası, parti idare heyeti vekıli 
ve parti erkanı, muallimler ve büyük 
bir kalabalık ihtilale iştirak etmistir. 

Muallim Kemal Batur bu tarihi gi.i
nün mana ve ehemmiyetini anl~tan gü
zel bir nutuk söylenm!ş ve alkı.şlanm.ş
tır. 

Ktllttır meselesi 
Her Jıes bUmell ue inan malıdll' Jd bu hallı ue bu 
nuderyal Ue ~Jı fflet' ya pdrnqtır 11e dalla bir ~olı 

lfler de y apılablllr-

Son günlerde başarılmıyan, başanla
mıyan işler karşısında bazı kafalarda 
yeni bir mazeret, bir bahane belirdi. Bu 
hiç te meşru görülemiyecek bahane; ne 
yapalım kOltUr meselesi efendim, bun
dan fazlası yapılamazdı ki ... Şeklinde ya
vaşça alçak perdeden ağızlarda dolaş
maktadır. 

Bu alçak perdeli sesler korkarım ki 
yarın büyük mazeretler biçiminde belki 
de gazete siltunlanna intikal edecektir. 

Bu duruın karşısında mUnevver fıkir
lere düşen ödev bunu şimdiden önleme
ğe çalışmaktır. 

Ki.iltUr seviyemizi başarılması llzım 
gelen işler karşısında eksilt görenlere 
verilecek çok ağır cevaplanınız var. Bu
nu daha sonralara saklıyarak şimdilik 
ilk ve hafif olarak şunlan demek iste
riz. 

Bundan önoaki büyük harpte içimize 
girmek fırsatını bulabilen Avrupa mtl
letlerinin kültür seviyelerine şahit ol
duk. Benim çağımda her in.san ~unu 
gördU ve onların ne mal olduklarını 
sezrli.. 
Avrupayı pas diplomatik ile değil ge

lışi gilzel b:r gezgin gibi dolaşan ve ora-
larda onların içinde yaşıyan her kes bi
lır ki hele Akdeniz kıyılannda bize ba
kılınca bir çok noktalarda daha düşkün 
milletler yaşamaktadır. Bu milletler bu
gün dayanaklı da olsa iyi adımlar atmış
lardır. 

Yine bunlar içinde birinci büyük har
bin sonunda genel ve millt kUltnrü iflh 
edecek kadar kokmuş milletlerin 20 yıl
lık kısa bir zamanda şiddetli ve keskin 
bir tasfiyeden sonra nasıl yükseldiklerı
ni ve neler başarmakta olduklarmı gör
dü · ve elAn görüyoruz. 

Bu arada biz kendimiz de yokluk de
recesine kadar yuvarlanmış iken ulusal 
bir k"l ın...,~ ve bunun arkasından van-

İSTANBUL NİHAT İYRİBOZ 

tığımız hamleler, başardığımız devrim 
ve bugün gözümilzün öniindcki büyi.ik 
eserler ve nihayet önce boyun eğdiğiınız 
büyük devletleri müsavi şartlar altında 
ittifaka mecbur etmek suretiyle göster
diğimiz kudretli varlık bugünkü halka 
istinat ediyordu .. 

Ve tereddütsüz denilebilir ki işin baş
langıcına bakılınca o günkü kiiltür sevi
yemiz bugünkünden her halde daha 
düsük idi. 

Kültür yüklüğlinün kıymetini takdir 
etmiyor değiliz. Fakat iki büyük harp 
arasındaki büyük olaylar mevcutlaıla 
neler başanlabileceğini ispat etmiş iken 
eldekl materiyalı kMi görmlycrek işlz-

rin başarılamamasında bunu bir mazeret 
olarak ortaya sürmek istiyenleri de hiç 
haklı görmek niyetinde değiliz. 

Bütün yaptıklannı bu halktan ilham 
alarak ve onun inan ve kudretine daya
narak yaptığını söyliyen «>bedi şef ve 
bugün başımı7.da onun iş ortağı Milli 
Şef ulusun hakimiyet ve rUşdünü dün
yaya ilan etmişlerken sağda solda mü
nevver diye geçinenlerin kendi acizle
rini örtmek için sayıklamak biçiminde 
bile olsa bu özlü sözlerin! sustum1ak Hl
zımdır. Her kes bilmeli ve inanmalıdtr 
ki bu halk ve bu materiyal ile çok işler 
yapılmıştır ve daha bir çok işler de ya
pılabilir. 

Bu inanı olmıyanlar lüzumsuz yere iş 
yerlerini doldurmaktan vaz szecerek iş 
yapabileceklere fırsat vermelidirler. 

Amerll!ada bir No ueç 
taburu Jıuruluyor •• 
Vaşington, 21 (A.A) - Harbiye na-

zırlığından bildirildiğine göre Amerika
da bir Norve~ taburu teşkil edilecekt!r
Bu tabura Norveçlilerden başka Norveç 
dilini bilen Amerikalılar da yaz.fiabile· 
c-c>klerdir. 

kire 
....-.--~-------~ 

Ser RldeP Ha tJGPddan nakleden: F .ş. Benlloğlu 
... 8 ••• 

< 20 şubat 1346 da Soffolkta Blay- yemin ediyornıusun!.. 
burgta hürmetkarınız E - ;vet, yemin ederim ki bana söyli-

c Admond dö Navay yeceğiniz sırn hiç bir kimseye bildirmi-
Hügo bu mektubu o~ıyunca, yeceğim. 
- Ne alçak herif! dedi. . ı - Belki de beni bir çılgın sanacaksın· 
- Doanı söylüyorsun oğlwn. Fakat çünkü sana inanılması pek gliç bir ta~ 

İngiltereyi bu tehlikeden kurtarmak sa- kım şeyler söyliyeccğim. Fakat bütün 
na düşüyor. Bu mektubu Edvarda sen sözlerimde hakikatten başka bir şey ol
kendin götürmelisin. Londrada benim madığına emin olmalısın oğlum. 
adımı verince r.:;n kolaylaşacaktır. Baş keşiş Hügoya doğru başını uzat-

- BabacığLm, dört tarafı düşmanla t.; çok ciddt fakat yav~ bir sesle şun
sanlınış ve öldüriilmesi kararlaştınlmış ları söylemeğe başladı : 

YE1fl ASIR :2 Temmuz carsamlJa 1942 

ŞEHİR HABERLERi: içtimai 
Adalet 
Nan ına Rekolte heyeti yakında gidiyor Y' eni helediy·e 

intiha~ah 

hazırlıkları ___ * __ _ 
Defterler altı eylülde 

mdacalı 

Bu yıl üzüın nıahsulünün 
çoğu iri taneli ve nefis 

---*·---
İlıtlsadi muvazeneyi 
IJozmalıta fa~da 
tasauuur edemeyfz-

( Baştarab J inci Sahifede) 

haklı gösterettk bazı iddialan mevcut
tur. Bunlardan hangilerinin haklı oldu
ğuım burada münakaşa edecek değiliz .• 
Yalnız çekinmeden söyliyebiliriz ki ver
gi sistemimizde adalet mefhumu hakki
lc kendisini hissettirememekte, az kaza
nan çok, çok kazanan az vergi ödemek 
imkanlannı bulabilmektedir. 

6~en yıldan Jıalma 9 bin ton üzümden beş isin 
tonunun satdrnas ına çalqdıyor-

Belediye meclisi intihabatı hazırlıkla
rma devam edilmektedir. Mahallelerde 
18 lo"asıncfan yukan kadın ve erkek se
ç' ellerin isimlerini havi defterler hazır
lanmaktadır. İş 15 ağustos tarihine ka
df'r tamnın1'ınacaktır. 

20 ağustosta mahallelerden ayrılacak 
iki~r kişilik heyetler kur'a ile intihap 
:ancümenle~ini c:eçeceklerdir. 

Hafta başında bir heyet 942 - 943 mah
sul yılı üzüm rekoltçsirıi tetkik eyle
mek üzere İzmir kazalarında tetkiklere 
başlıyacaktır. Tanınmış zevatın dahil 
olduğu heyet evvela Kemalpaşa mınta
kasında tetkiklerine başlıyacaktır. 

devam etmektedir. Bize verilen mallı
mata göre 5000 ton üzümün dış memle
ketlerden birine satılması mukarrerdir .. 
Esasen bu hususta bir de satış mukave
lesi varsa da alıcı memlekete 5000 ton 
üzümün teslimi için yeniden tatbikata 
taaHtık eden esasların tesbiti icap et
mektedir. İhracatçı birlikleri idare he
yeti bu satışı kuvveden fiile çıkarmak 
üzere alakadar makamlar nezdinde te
şebbüslerde bulunmustur. Yakında beş 
bin ton ilzüm teslim edilirse stokların en 
mühim kısmı elden çıkmış olur ki kala:'l 
üç, dört bin tonluk bir mevcutla yerıı 
mahsul yılına girmek hiç bir tehlike 
yaratamaz. 

Biz bu yolüald lıak~tlığın giderilme
sini isterken şimdi bunlara bir yenisinin 
ilave edilmek istenildiğini hayretle gör
mekteyiz. Bu ta...Wten ro?1ra merkez intihap en

ciımt"ni deftnrlrıi tetkik edecek ve def
terler G evlül tar:hincle asılac-.nh.'i.ır. Her 
kes defterlerde adları olup olmadığını 
tetkik eclccek. adları olmıyanlar bunu 
htihap heyetlerine haber vererek ta
m:unlatacakl::ırdır. 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma
Hlmata göre bu sene üzüm mah.cıulü cid
den !JlÜkemıneldir. Taneler büyüktür .. 
Rekoltenin takriben yüzde 60 mm dokuz 
numara üzüm olacaqı anlaşılmaktadır. 

Her şeyden evvel kanunun makabline. 
teşmil edilmesi en biiyiik adal~tsizlik 
teşkil eder. Bundan üç sene evvel. az 
veya çok, kendi iş hac.mine göre para 
!ı;.aznnmış ,.e hesaplarını, masraflarını 
ona göre yapmış bir vatandaşa bugiin 
yeniden eski kazancım bir vergi matruhı 
yapmakta ne hak ve ne de adalet tasav
nır edebiliriz. 

Belediye meclisi ôzası seçimi 1 ilkteş
rin 942 tarihinde başlıyarak 7 ilkteşr;n
-le bitecekfa. --o--SiV~ilfltN~KLERLE 
~tJCADELE .. 
Dün şehrimizin muhtelif yerlerinde 

evlere sivrisineklerle mücadele icin be
lediyece mazot tevzi edilmiştir. Güzel
yalı mıntakasmdaki evlere iki kiloya 
kadar mazot verilmiş, bau yerlere de 
parasız olarak mazot döktürülmü.ştür. 

---o---
DİS.PANSERDE 
'!!eni maaşlar .. 
Deri ve tenasül hastalıkları dispanae

ri hemtıireai Necmiye Güntürkün ücreti 
75 lira olarak tesbit t-dilmiıı, ayni dis
oımser fen memurları Mecbure, Şevkrt 
Arak ve Nazmı Kılcının ücretleri 75 li
ralık kadro karşılığı gösterilerek 60 şar 
liradan tesbit edilmiştir. .. ---o---
FAZLA. FİYAı'LA 
~~·1t ·~ lA~ARK 
Menemen kazasında bakkal Hakkı 

Gündüz fazla fiyatla şeker sattığı; ayni 
kazada scbz.e k6misyoncusu Hüseyin 
Karaburun sebze fiyntlrının yükselme
sine sebebiyet verdiği iddiasile adliyeye 
teslim edilmişlerdir . 

---o---
ZABITADA 

GECELEYİN 
Y A.PILAH BİR iŞ 
Alsancakta Şüitrü Kaya bu'vn.r;n.ı 

54 sayılı evde oturan Kemal Karaçalı
nın Osko loz.ı Örsülesin geceleyin evine 
girdil,ti ve kııı dövmek istediği zabıtaya 
şiktye~ edilmiş, tahkikata başlanmıştır. 

!'JREDE 
.K!!n!ı bir h~n· se .. 
Tirenin Kurtuluş mahallesinde oturan 

İsmail Şimşek, kavea ettiği Mehmet Gü
vc.niri çakı ile kolundan ve karnından 
ağır -surette yaralamış ve adliyeye veril
mistir. 

E DİFEK LE 
!~İNDE B'.V A.R 
KadifEiknlede mağaralardan bidnde 

kumar oynadıkları görülen Recep Di
ken, İbrahim ve İsmet tutularak adliye
ye veribnişlerdir. 

i t! erelı Jıacm~ .. 
ödmişin Araptaş mahallesinde oturan 

İbrahim kızı 16 yaşında Fethiyeyi ayni 
mahallede Mustafa oğlu Kadir kacırmış 
ve tutulmuştur. Kız ifadesinde kendi is
teğile kaçtığmı söylemiştir. 

K~v '1.~zın a 
B!l!l HIRSJZlılK .. 
Ödemi§in Köyaf,'Zl köyünde gece vak

tı Mustafa Uçarın evine giren bir hırsız 
sandıktan 430 lira çalmıştır. Ayni köy
den Hasan Fidanın bu işi yaptığı sanıl
makta ve kendisi aranılmaktadır. 

tlğimi anlatmak için bütün gece yetmez. 
Şimdi Çin denilen Katay ( Hata y) di
yarında. ben üç sene bulundum, gezdim 
ve tetkiklerde bulundum. Şehirden şe
hire dolaşırken Pekin denilen büyük 
şehire vardım, burada hakanın misafiri 
oldum. Çinde bulunduğum müddetçe 
mahalli din iizerinde incelemeler yap
tlm; c Göklerin mabedi > denilen bir 
mabede gittim, fakat ten adı verilen ma
budlarından hiç birisini görmeğe muvaf 
fak olamndım. Hakandan mabudlann
dan birisini görüp göremiyeceğimi sor
dum, c görmesen daha iyi olur! > ceva
~~ aldım, Ben, Çin mabudunu görmek 
ıçm ısrar ettim ve : c çünkü bizim ma
budwnuz hakiki mabuddur. Beni her 
felaketten muhafaza eder! > dedim. 

Bunun üzerine hakan hiddetlendi ve 
a~amlar~ beni Morgun mabe~ gö
türmelerını ve benim allahımm ~ne 
kadar himaye edebileceğini anlamaları
na enu:tti. Bana da dedi, ki cM'.orgu gö
ren fanilerden pek azı ölürıWen kurtul
mU§tur! > 

Hakikati söyliyeyim ki bu sözlerden 
korktum; fakat iman kudretinin önün
de bu korkuyu manasız buldum! 

* 941 - 942 mahsul yılı rekoltesinden 
halen tüccar elinde 9000 ton üzüm var
dır. Bunların yeni mahsul borsaya g~l
meden eritilmesi için ciddi çalışmalar 

Beden terbiyesi işleri 
den iyi gitmiyor? 

ne-

(Baştarab 1 inci Sahifede) melidir, 35 senelik. hayatı ile rüıtünü is-
filtirlerinizden faydalanmak jçin ai:zi ça· ı bat ede? spo~ ?irl~lderi m~arife_ . bağlı 
ğırdım. Sizden ricam benden bir ıey b~ılca bır şelcil ıle ıdare edılmelidır.> 
sormamanızdır. Çünkü henüz davanın\ dır.> . 
tetkik safhuında bulunuyorum. Müş- MAARlF VE.KtUNıN CEVABI 
küllerin.iz nedir? Hangi bmu.larda na- Dört saat süren bu müzakerelerden 
sıl yardımlara muhtaçsınız Bunlan ba- ıonra Maarif vekili Hasan Ali Yücel 
na esaslı surette anlatınız. Kulüp reisle- demiştir ki: 
rinin karıılaştıkları zorluklan ve mü~ • c - Bütün arkadaılan dinledim; 
külleri uzun ve mudellel oekilde ifade aöylenen ıeylerden hiç birisi kaybolmuş 
etmelisiniz.> değildir. Arkada~larım da icap eden 

SPOCULARlN iZAHA Ti notlan tutmuşlardır. Esas itibariyle şu-
Bundan sonra sporcuların uzun iza- nu söyliyeyim ki bir ifte düzgün hare

hatını maarif vekili dikkatle dinlemiş- ket edebilmek için düzenli olmak lizım
tir. Bu izahat şöylece hulasa olunabilir: dır. Sporcu olarak değil, politik bir va

c 1 - Teşkilatın muvaffakıyetsizlik- :zife ile bulunduğum için geçmİ§ten ha-
leri, bunların düzgün bir şekilde kurul- berdanm. Bunun için ricam ıudur: Bu 
mU§ olmamalarından ileriye gelmiştir. mesele kabili haldir: yalnız heman ya

BEDEN TERBtYF...5I nn değil, Bunun için bu teıkilit ve :zih-
2 - Spor ve beden terbiyesi ayrı ay- niyet davasında sizler bir intizar devresi 

rı meselelerdir. Bunlar birbirine karıştı- geçirmeğe mecbursunuz. Benim davam 
rılmıştır. Beden terbiyesi bir devlet işi- bunu kııbil olduğu kadar vazife yapma
dir. Çocuğun doğumiyle başlar. Spor ise ğa çaiı,makbr.> 
daha ziyade bir zevk ve heyecan meae- ---------------

lcıo~~1UR MAHiYETNDE Tfl.AKKJ il Miti . RUS HARBi 
3 - Eski teşkilatın bir çolc noksan- (Baştarab l inci Sahifede) 

lan olmakla beraber gençleri hayat ve ilerlemektedir. Bu ordu Sta'Iingradın ba_ 
faaliycte alıştırdığı halde yeni teşkilat, tısında Don kesimine 80 kilometreye ka
sporcuları ve kulüpcüleri memur mahi- dar yaklaşmıştır. Düşman artçılan ve 
yetinde telakki ctmi§tir. şuraya buraya dağılmış olan kıtalar yok 

il.Mi USULDA NOKSAN edilmiştir. 
4 - intihap ve idarede normal sia- HAVA HÜCUMLARI 

tem bırakılmıt. onun yerine yukarıdan Alman hava kuvvetleri tıkanmış ric-
a~ağı idare usulü tatbik olunmuıtur. at yollarına, :ı:idıir geçitlerine ve Rostof 

5 - Beden terbiyesi acı bir mesele- sahasındaki demir yolları ınünakalele
dir. Bunların toplama ve çalııtırmalan rine taarruı..lara devam etrrtıştir. 
ilmi bir usule tabi değildir. VORONF.JDE 

6 - Spor teşkilatını idare edenler da- Voronejin şimalinde düşman taarruz-
ha serbest yani spor bakımından pro- ları püskürtülmüştür. Cephenin orta 
fesyoncl olmalıdır. kesiminde bir Alman piyade tümeni, ku-

KULOPLER VE şat~ bir düşman grubunu yok etmiş-
MEKTEPLILER tir. Göğüs göğüse *1ddetli çarpışmalarda 
7 - Kulüplere hiç bir yardım yapıl- 105 düşman mevzii hücumla ele geçiril-

mamışhr. Bunlar yapyaeak bir bale ge- miştir. 
tirilme1idir. lngiliz ve Sovyet basını tarafından 

8 - Mekteplilerin kulüplere devam- Voronej dolaylarındaki. durum hakkın
dan meni apor kulüpleri için bir darbe da yayılan haberler baştan aşağı uydur-
olmuştur. madır. 

KJRTASIYECtUK VE Bu kesimde harp eden tümenlerin üs-
PROFESYONE.LLlK lerile olan muvasalası k~lmediği gibi 
9 - Kulüplere bir çok vazifeler yük- bunlar Donun beri tarafına da çckilmi-

ledilmi, ve kırtasiyecilik hükmü kuv- yorlar. Dlişınanın hedef tuttuğu Voro. 
vetlendirilmiştir. nej köprü başı ve Voronej şehri Alman 

1 O - Nakdi ya:-dımlar profesyonel- kıtalarının elindedir. Rusların bütün ta-
liği icap ettirmemelidir. arru:zlan kendileri için kanlı kayıplarla 

lSTIKRARSIZLlK püskürtümil§tür. Voronej çevresindeki 
11 - Beden terbiyesi nizamlarında dunımu gösteren harita Alınan basını 

istikrar yoktur. müttaı:nl değiştirilen tarafından neşredilecektir. 
usullerle hiç bir kulüpte emniyet hissi !LMEN VE LENlNGRADDA 
bırakılmamıştır. 1lroen gölünün cenubunda ve Lenin-

12 - Bederr terbiyesi bir kanunla ta- grad muhasara çevresinde düşmanın mü
dil edilmek ~rtiyle yalnız idare edil- teadclit hücumları bir kısmı şiddetli gö

bede girmek kolaydır, çün'kU kapuların 
hiç birisi bir an için bile kapanmaz! > 
dediler. 

ğüs göğüse muharebelerden sonra akim 
bırakılm~hr. 

Berlin, 2 1 (A.A) - D. N. B. nin 
askeri kaynaklardan öğrendiğine göre 
bolşeviklerin uğradığı ağır kayıplar Sov
yet bnı kumandanlığını muharebeye ar
tan sayıda uzak prktan getirilmiş kıta

Moskova, 21 (A.A) - Königr,berge 
yapılan hava hücwnu fena hava şartla
n altında olmuştur. Bununla beraber 
.şehrin içinde ikisi büyük 17, şehrin dış 
mahallelerinde 14 yangın çıkmış. 10 dan 
fazla infilak olmuştur. 

Moskova, 21 (A.A) - Rus şimal do
nanmasına bağlı hava uçaklan Alman 
hatlarının gerisindeki mühim noktalara 
hücum etmiş ve tayyare meydanların
dan birinde on av tayyaresi tahrip et
miştir. 

Ahvalin fc-.kalildeliği, kazanc;larm 
fevkaladeliği bu yeni layihanın mesne
didir. Fakat ahvalin fevkalidelijinden 
Mifade temin eyliyenler kimlerdir?. 
Bunlar ara<ihnlmadan daha ilk adımda 
beyannameye tibi eşhas ve şirketleri 
fevkalade kaz:mç vergisi.ne tabi tutmak
ta isabet bulm1yonız. 

Vurpncular, hi( hir aman kendile
rini be)·annameye tabi bir mükellef 
mevkiine dil iirmezJer. İthalat ve ihra
cat tacirleriyle sanayicilerimb: ise bil· 
tün harp .senelerinde devlet kontrolü aJ· 
tında çahşmışlardır. 

İhracat muameleleri hep devlet eliyle 
vapılnuştır. İhr~at tacirleri iktisadi 
bünyemizde faydalı bir unsur telakki 
edildiği içindir ki harice devlet eliyle 
yapılmıs satı.~lar onlara taksim olonnnq
tur. Dahili piyasa ile satış arasmdakt 
farklnnn bir kısmı da fona aynlmıştır. 

İthalat işleri yine devletin kontro
lündedir. Eğer bunlar arasında da buı 
spekiilatörler çı]mıışsa, ithalat eşyasmı 
elden ele ~rerek büyük paralar b
uuım.ış olanlar \'US& olılann da sayısı 
m.nhduttar. Ve bu kabil muamelelerin 
pek azı beyannamelerde yer almıştır. 

Hele .küciik tasarrafbmnı anonim şir
ketlerin hisaeleriae 'bağı.auş, ..Wi eer
veti a1ıl hir durumc1a bulundunnaldan 
kaçınmış baD vatandaşlan bir vorrunca 
imiş ~ibi fevkalide kazanç verıisine ta
bi tutmak. hükümetimizhı ba mev:ıuda
ki ana p0Jiti.kasivle tanuımen tezat 'teş
kil eder. 

Her hangi bir verginin ediline olabR
mesi icin hiitün vatandaşlara servetleri 
ve kaznnçJan ile mütena!İp bir seldlde 
tevzi \'e taksim edilmesi i~p ede;.. Biz 
bu yeni fiyihada bu mefhumun gÖ%önfin
de tutulmuş olduğunu mfisahede etnı1-
yomz. 

Ahvalin fevkaladeliği, devletin mali 
mfü;ayckası yeni vergi matrahları bul
mağı emrediyorsa bunun yolu bu değil
dir. Türk milleti istiklalini ve mevcudi
~·etini korumak yolunda ihtiyar olunan 
r,ayretlcri ve fedakarlıkları görmekte
dir. Bunlann karşılığı olan mükellen
yetleri de seve seve yerine getirme!e 
ha7.ll'dır. Yeter ki miikellefiyet adiline 
matrahlara istinat eylesin. Yeter ki bü
tün vatandaşlara adilane bir şekı1de teş
mil olunsun.. 

Buna karşı hic bir kimsenin bir diye
ceği yoktur. Hatta sermaye ve serveti
mizin bir kısmııu devlet talep ey1eıniı 
ol<;a bile dünya şartlnnnm korkunç 
manzarası karşısında buna seve .eve 
vermiyecek hiç bir kimse tasavvur et
miyoruz. Lfıkin böyle iktisadi müvaze
neyi bozucu ve az iş hacmini darbeleyi-
ci bir miikeilefiyct.in milli menfaatimize 
uygun düşebileceğine asla inanamıyo
ruz. 

Kazanç vergisi kanununda üç sene 
zarfında yapılan tadilatm netifl!lerini ve 
bu yeni layiha kabul olunduğu takdirde 
basıl olacak vaziyetlerin izahını başka 
bir yazımıza bıralayoruz. 

HAKKI OCAKOOLV 
--o---

Münalıaltit VelıUlnln 
tetlıilılerL 
İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Müna

kalat vekili Amiral Fahri Etkin bugün 
liman reisliğinde mqgul olmuıtur. 

--•""•*•O.........,--
Amasya ve dulll'ında 
zelzele oldu.. 

· Amasya, 21 (Hususi) - Dün saat 
bir buçukta Amasya, Ladik ve diğer bil' 
kaç yerde 4 saniye süren ıiddetli bir yel' 
sarsıntısı olmuştur. 

c Etrafıma baktım : sonu bulmımaz 
bir mezarlık vardı. Ta ~k sökünceye 
kadar ilerledim ve nihayet kendimi bü
yük bir mabed, kaleleri andıran bir bi
na önünde buldum. İçimde sebepsiz, fa
kat çok biiyük bir korku vardı; kendi
mi görünmez binlerce ölü arasında sanı
yordum. Bununla beraber, çok derin bir 
süktit içinde idim, ne bir köpek havla
ması, lli? de bir çakal uluması yoktu. Or
talık aydınlandıkça benim de korkum 
a~lıyordu; gönlüm fcrahlanıyordu, çiln.. 
k~ karanlıklar arasında ölmeği hiç iste
mıyordum. Başım üzerinde sanki bin
lerce ruhlar uçuşuyordu; ortalık tama
mile ağardığı vakit, yüksek bir dağın 
baştan başa çamlık bir tepesinde oldu
ğumu farkettim. Bu ağaçlık tepede, ka
ra taştan yapılmış büyük bir mabed bi
nası vardı. 

Hemen diz çöktüm, allahtan: inayet 
yalvardım ve sonra mebedin büyük ka
pısına doğru ilerledim. 

CENUP CEPHESİNİN UCUNDA 
Moskova, 21 (A.A) - Almanlar ce

nup cephesinin cenup ucunda ileri hare
ketlerine devam etmiılerdir. Milovoda 
Ruslar, sayıca üstün kuvvetler karşısın
da yen!den geriye çekilmişlerdir. Bu-1 ğ~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm 
nunla beraber, düşman daha çetin hare- Bir JJ2S Do•undıı:va.. 
ketlere mecbur kalmıştır. !6 

RUS BALTIK ÜSSÜNE HÜCUM :tzmirde olduğu anlaşılan 1zmirin Ce-
bir kimsenin bu mektubu Londraya gö- c - Çok uzaklarda, en uz.ak şarkta 
türınesi muvafık mıdır?. Beni öldilrilr- büyük bir ülke vardır, ki buna başka
lerse... !arının başka adlar vermesine rağmen 

- Oğlum, seni öldürecek insan henüz biz Katay ( Hatay ) adını vermekteyiz. 
tioğmuş değildir. Ne dediğimi tabii an- Bütün İngilizler içinde bu bilyük ve es-
layam:ızs~, fa~at sana tevdi edeceğim rarengiz ~hri ziyaret eden sade ben va-
91m hıı; bır kimseye söylemiyeceğine rım! Bu şehre ne maksatla ve nasıl git-

O gece, hakanın adamlan beni bir tah
tırevana bindirdiler, şehir dışına çıkar
dılar ve beni yalnız bıraltarak şehre 
döndüler, bana da : c Morgu buluncuya 
kadar ve sabaha kadar ileriye yürü! Ma-

İnsanın zerre kadar bir büyüklük :ifa
de etmediğini o anda anladığım kadar 
başka bir zaman anlam~ değilim ken
dimi mahlukatın ve mevcudatın ~ na
çizi sandım! 

-BİTMEDİ-

Moskova, 2l (A.A) _ Dilşmarun 12 dit mahallesinden Sami bey oğlu 325 
bomba tayyaresi 18 avcı himayesinde doğumlu Mehmet Raşidin ilAn tarihin
Baltık denizinde bir Rus üssilne bomba- eren itibaren 24 saat içinde İzmir yerli 

askerlik şubesine müracaat etmesi la-
lar atmışsa da avcılarımız tarafından zımdır. Etmediği takdirde kanuni ceza 
karşılanarak geriye döruneğe icbar edil- hükümlerinin en ağırının tatbik edile
ıniştir. Avcılarımız kayıpsız olarak yedi cegı-· ilan olunur. 
Alman tavvaresi düsürmüstür. 
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Milli ŞEF!MIZIN SE· 
YAHATLERI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Üiğini sormuşlar ve aldıklan cevaplar
aan memnun kalmışlardır. 

Milli Şef bugünkü dünya bnğuşnıasın· 
da kuvvetli bir ordu beslemek zorunda 
olduğum.uzu ve bu itibarla çiftçimizin 
daha çok çalışması tazım geldiğini, esa
sen buna da itimatlan olduğunu beyan 
bllyararak 15 d8kika tevakkuftan sonl'3 
Y'i;ne halkın coşkun tezahüratı aras~nda 
prteler köyü enstitüsüne müteveccihen 
•u~ ~--.:zdan aynlmlflardır. _ ___ , ____________ _ 

Vl'uguay Jıuvvetıen· 
rneğe çalışıyor •• 
Montevideo, 21 (A.A) - Urugvay hü-

kümeti, Amerikanın müdafaasına işti
.l'ak bakımından pek az görülen bir gay
l'et sarfediyor. Amerikadan pek <,.-ok 
harp malzemesi getirilmiştir. Bunlar 
.arasında uçaklar, silahlar, tanklar var
dır. Yakında toplar da gönderilecektir. 

----o------ 1 
AMERİKA 
Denizaitı mii,.ettebatı• 
nın aylığı artıyor .. 
Vaşington, 21 (A.A) - Mebusan mec-

lisi bahriye encümeni denizaltı mürette
batı aylıklarına yüzde elli zam yapılma-
8'1nı kabul etmiştir. Denizaltı mürette
bah şimdiye kadar ytizde yirmi beş zaın 
&lıyordu. __ ............. 0,,,,.,.,,,,,--

APjantinin siyaseti 
Değ~~miyor .. 
Boynes Ayre, 21 (A.A) - Harwiye 

nazın bugün gazetecilerle konuşurken 
tnillet meclisinin gizli müzakerelerind-an 
SOlll'a hükümetin siyasetinde bir deği~ik
lik olup olmıyacağı hakkındaki suale: 

•Hayır!• cevabını vermiş ve şimdiye 
kadar muhafaza edilen vaziyetin devam 
ettirileceğini de ilave etmiştir. 

__ ,_.-...,,.,,1.Jo~--
H OL LANDA DA 
Bin lılşl teulıif edildi, 
hayatları teftlilıede! 
Stokholm, 21 (A.A) - Ofi ajansı bil-

diriyor : Nasyonal Çaytung gazetesi son 
günlerde Hollandada bin kadar İngili.L 
taraftarının ve komünistin tutsak olarak 
tevkif edildiğini bildirmiştir. 

Gazete, bu tutsakların hayatlarının 
kurtarılması Hollandalıların elinde ol
duğunu da yazısına ilave etmektedir. 

__ ,_.,_.O_.•-· --
Aft.JAN'rlNDE 
YENİ rAHDirLER •• 
Boynes Ayres, 21 (A-A) - B. Kastil

lonun reisliğinde toplanan kabinede yi
yecek, yakacak ve gemi satın alınması 
işleri görii.şülmüştür. İthalattaki güç
lükler hasebiyle bazı maddelerde kısın
tılar yapılacaktır. 

SOVYETLERE GORE 
(Baştarab 1 inci Sahüede) 

SüVAR1 HO'CUMU 
Süvarilerin geceleyin yaptıkları bir 

taarruzda yüzlerce Alman öldürülmüş: 
bir çok tank tahrip olunmuştur. 

VORONEJDE TEŞEBB'OS 
RUSLARDA 
Moskova, 21 (A.A) - Mareşal Timo

çenkonun Voronej de yaptığı taarruz ne
ticesinde biraz daha toprak kazanımlış
tır. 

Ruslar Don ile Voronej arasında te-
şebbüsü ellerinde bu1u~duruyoz:I_":1"· Ba
zı yerlerde düşman yznı yerleştıgı mev-
zilerden geriye atılmıştır. 

1 KURTULAN RUSLAR 
Moskova, 21 (A.A) - Moskova batı- j 

sından Rief bölgesi gerilerinde harekette 
bulunan ve Almanlar tarafından ku~a
tılmış oldu1dan bildirilen kuvvetle~inıiz 
-şiındi emin bir yerde bulunu~ror. Kay.ıp 
diye bildirilen 500 kisinin de çetelere ıl
tihak ettiği anlaşılmı~tır. ---o--

YENi ıNG\UZ AKINI 
( B~tarah 1 inci Sahifede) 

• Londra, 21 (A.A) - !ngiliz bomba 
uçakları tarafından bombalanan Vege
sack, Bremenin 48 kilometre ~imal batı
sındadır. 

HELlGOLAND DA 
BOMBALANDI 

Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği: 
Dün gündüzün Ingiliz tayyareleri He

ligoland koyu üzerine bomh~ar ~tmış
tır. Bombalar bir köy mektebıne ısabet 
etmiş ve bir kaç çocuk yaralanmıştır. 

· Dün gece münferit dü~man tayyare
leTi şarki Prusyada izaç taarruzlarında 
bulunmuştur. 

---o---
Esf:i IHllHP ve ldıitik 
parçalariyle .sinemaya 
giriliyor .. 
Kambera, 21 (A.A) - Eski otomobil 

ıa.stil<leri sinema biletleriyle değ:ştirilc
cek.Hr. Bakır ve diğer nadir madenler 
mukabilinde de sinema biletleri veril-

ELEKTRİKLİ VE 
FENERLİBALIKLAR 
Bazı denizleTde yaşıyan elektrikli ve 

fenerli balıklar vardır. Elektrikli balığa 
torpil balığı derler. Bu, adeta yılan şek
lindedir. Torpil balığına çarpan mah
luklaT, elektrik cereyanına maruz kala
rak derhal ölürler. 

Fenerli bahğa gelince, başının üzerin
de değnek gibi uzun bir kısım vardır lci 
bunu istediği tarafa çevirebilir, kısaltıp 
uzatabilir. Değneğin ucunda da elektirk 
ampulüne benziyen bir uzuv vardır. Bu 
uzuv hayvan istediği zaman tıpkı bir 
elektrik ampulü gibi yanar ve söner. 

fenerli balık ampulünü yaktığı zaman 
ışığa koşuşan küçük balıklan, olta gibi 
kullandığı değneği vasıtasiy]e yakala
yıp ağzına götürür ve heman yutar. 

Urla C. Müddeiumum iliğinden : 
.lzmirden metresini 130 kuru§a aldığı bazeni Urlada 185 kuruşa satmak su

retiyle millt korunma kanununa muhalif hareketten maznun Urlada küçük 
arastada viktorya habifin dükkanında çalışan eslci cami mahallesinden Ali 
Riza oğlu 192 7 doğumlu Farik. ve Mümeyyiz Lütfi Kıpkıp hakkında Urla as
liye ceza mahkeminde yapılan duruşma sonunda sabit olan suçundan dolayı 
3954 numaralı kanunla muaddel milli korunma kanunun 31 /2 ve 59 /3 ve 
:Türk ceza kanunun 54/3 delaletiyle 47 /5 maddelerine tevfikan ve neticatten 
2 lira 50 kuruş ağır para cezasiyle tecziyesine ve 7 gÜn müddetle mağazanın ka
patılmasına dair verilmiş olan kararın katileştiği ilan olunur. 4199 ( 1899) 

izmi,. Defterdarlığından : 
Reşit oğlu Ruıen, Zeynel kızı Leyla, Ruşen oğullan Mustafa. Feyzulla~, Fa

zıl Reşit ve Ruşen kızı Nafizenin Karşı yaka şubesine borçlanma bedelınden 
tnevcut 192 lira borçlarının temini tahsili zımnında haczedllen Kar~ıyaka Ba
hariye mahallesinin tasvir sokağında kain 1 7 4 ada, 14 pars~l sayı?a mu.k.ayyet 
25 eski 20 yeni, numaralı ve 192 lira kıymeti mukayyedeli evlen tahsılı em
val kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlrnışhr. 

Taliplerin 11 /8/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
lan ilan olunur. 22 24 26 28 4200 ( 1896) 

İzmir Defterdarlığın dan : .. . 
Emin Gürsay Fikriye Gürsay Gülnihal Gürsay ve Ayşe Gursay Y:~ı şube~~ 

borçlanma bedelinden mevcut 1331 lira 33 kuruş borçlarının te1!:1nı tan~~lı 
zunnmda haczedilen umurbey mahallesinin ( 1494) piyade sokagınd88Q0 kfun 
1439 ada 29 parselde mukayyet (9, 9/12, 9/13) kapı ?.u~ara~ ve fikaa 
kıJrmeti mukayedeli bir bap evleri tahsili emal kanunun hukumlenne tev n 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. . .. 

Taliplerin 11 /8/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetıne muracaat-
lan ilan olunur. 22 24 26 28 4201 ( 1897) 

İzmir Defterdarlığından : . . 
M f Ç. k ·ı Azız" Çı"çekuzmanın yenı f\lbeye borlçamna bedelin-' usta a ıçe ·uzman ı e dil U b 

i:len mevcut 352 lira borçlarının temini tahsili zımnında hacze el dur ey 
nıahallesinin şehitler sokağında kain 219 kütük 1406 ada 13 Pd~b. sa.; a mı:: 
kayYct 100 yeni kapı numaralı ve 1760 lira kıymeti ~uka~ed ı ır .. ap f!!V 

ri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gun muddetle muzayedeye 
çıkarılmıştır . _ 

Talipleru; 11 /8/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine muracaat• 
lan ilan olunur. 22 24 26 28 4202 ( 1898) 

l 

su·GUN 

3 YENi KOPYA TOR· 
ÇE FiLiM BiRDEN 

-1-

Salaheddini Eyyubi ve Boz Aslan 
Musiki - Sadettin Kaynak 

Okuyanlar: Münir Nurettin - Müzeyyen Senar .•. 
-2-

Tarzan Maymun Adam 
W . üll" er - Mooren O'~ulevan. .• J ohny eısseın 

-3-

M AZ UR K A 
Pola Negri 

SEANSLAR : Her gün 12.30 ve G.lS ~ A R.
Cumark'3i ve Pazar 9.15 te B AŞ 

~ENİ ASJR 

Borsa 
ÜZÜM 

264 Ş. Bencuya 33 38 
90 M. İzmiı:oğlu 39 39 
3:-1 Riza Solman 39 44 
25 A. Lafont 33 36 
20 Kaptan Süleyman 37 37 
13 Öztürk 36 36 

445 YekU.n 
208900 E.~ki yekıln 
209345 Umumi yekOn 

No. 7 33 
No. 8 34 
No. 9 37 
No. 10 40 
No. 11 44 

10 Ton Susam 52 52 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.32 Vücudumuzu çalıştıralım.. 7.40 
Ajans haberleri 7 .55 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.20 • 8.35 Evin saati. 12. 
30 Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : Şarkı ve türküler 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve 
türküler 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı, 18.03 Müzik : Radyo dans or
kestrası 18.45 Müzik : Fastl heyeti 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajans haberleri 
19.45 Serbest 10 Dakika .. 19.55 Müzik : 
Hicaz makammdan şarkı.lıu- 20.15 Rad
yo gazelesi 20.45 Müzik : Bir halk tür
küsü öğreniyoruz .. Haftanın türküsü 21. 
Ziraat takvimi.. 21.10 Müzik : $arkı ve 
türküler 21.30 Konuşma (Sağlık saati.) 
21.45 Müz:k : Riyaseticümhur bandosu . 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri ve borsalar .. 22.45 - 22.50 Yarınki 
program ve kapanış .. 

i r.. AN 
DAKTİLO ARA.NIYOR 
İzmir mıntaka Liman reisliğine dak+..i~ 

lo alınacaktır. Taliplerin müracaatları 
ilan olunur. 21-22-23 1884 (4185) 

!ZMtR BELEDtYEStNDEN: 
Tephirhane olarak kullanılmak Ü?.e

re belediye encümeninin 15/5/940 tarih 
ve 907 sayısiyle istim1~k.ine karar veri
len T<>pecik - Kağı tl:ı.aıie caddesinde k8.
in 117, 117/1 emlak numaralı 7800 met
re murabbaından ibaret arsa ve binala
nn bulunduğu semt ve muhit ile vazi
yeti hazıralan ve o civardaki arsalarla 
binaların emsal alım satım rayiçleri göz 
önüne alınarak heyeti umumiyesine 
(12730) lira bedeli is~k takair ve 
kabul ed.ilın.iş olup işbu gayri mnkulün 
tapu kaydına göre taayyün eden sahip
~erinden Eriç Patersonun tesbit edilen 
adresine tebliğat ifası müm!kün olmadı
ğından keyfiyet 3710 numaralı belediye 
istiınl3.k kanununun 10 ncu maddesine 
uyularak tebliğ makamına kainı olmak 
üzere ilan olunur. 4187 (1892) 

t LAN 

Biganın Cihad.iye köyünden takriben 
bir buçuk sene evvel İzmire gelip Bü
yük Abdülkadir paşa hanında iıkaroet 
edip amelelik yapan 1339 doğumlu Hü
seyin oğlu Nurettin Şenkulu aramakta
yım. Bilenforin lütfen Al'<ımr.ak cami.şe
rifi imamı hafız Mecide haber vermeleri 
insaniyet namına rica olunur. 

Alsancak camii.şerifi imamı hafız 
Mecit yanında Hüseyin Şenkulu 

4205 (1895) 

~~~~~cıc~~=cı==~A-§ 
S§ l~çi Aranıyor.. § 
S Çiftliğimizde, ziraat işlerine ve çift- el, 
§ lik idaresine ameli olarak 8.şina bir 
§işçiye ihtiyacımız vardır. Askerlikle 

1 
alakası bulunmamak: ve ailesi de be· 
raber olmak şartiyle taliplerin İzmir 
Gazi Bulvarı numara 46 ya ve yahut 

§ Cumaovası istasyonunda İzmirli Os-
S man Karabıyık çjftliğine müracaat
S ları.. 1&-11-19-22 (1832)_ t..1 
&..oc-""~_,.,,..,,.~.,,.~ 

---~~ Böbrek, Mesane, Prostat, idrar yo-
lu ve tenasül hastahklan mütehasstsı 

UROLOli - OPERATÖR 
DOKTOR 

HAYRİ SAYK4M 
Hastalarını her gün öğleden sonra 
ikinci Beyler, Numan zade sokak 

1 No. 5 te kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 
ICıCO'"~J""~..Q"~Ao 

DOKTOR 
Sallhettin TEKAND 

ÇOCUK BASTALIKLA.RI 
MÜTELASSISJ 

l lastalarım her gün öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numarada huaust muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 3453 
Ev: 3459 

<--o-..-.. ..... -..-..._,._f90<o--..ı--..ı---•---•~•..-o....(• 

DOKTOR 
Kemal Salih Aysay 

Sari hastalıklar mütehassısı 
BAKTERİYOLOG 

Dahili hastalarını Tilkilikte Batu
niye camii karşısında Namazgah 
caddesi No. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: 4223 
Evi: 3534 

Karşıyafıa Spor lıulii· 
bünden: 

Kulübümüz faaI sporcuları şerefine 23 
/7/942 perşembe günü saat 18.30 da bir 
çay ziyafeti verilecektir. 

Sporcu arkadaşların kulüp binasına 
teşrifleri rica olunur. 4198 (1893) 
--------

1 DİŞ TABIBİ 
: NESİP DOLUNAY 

1 

'ı 

1 

ı Paris fakiiltesinden mezun.. , 

1 
ı Muayenehanesi : İkinci Beyler so-

1 
ı 

kak No. 79 Telefon: 2727 
1 1 

1 - _ı :- J3 - - - (1421) 
-1 

1ZMlR :tK1NCt !CRA MEMURLU
ô.UNDAN: 

Bir borçtan dolayı haczedilip satıl
masına karar verilen 400 lira muham
men kıym~tli lastikleri çürümüş karo
scn hurda ve çok müstamel bir adet 
Şevrole otobüs 27 /7 /942 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 11 de 1335 inci 
sokak 12 numarada otomobil kasa ma
rangozu Ziya Kurul atelyesinde açık 
arttırma ile ve peşin para ile satılacak
tır. 

Bu arttırmada teklif olunan bedel mu
hammen kıymetin yüzde 75 şini bulmaz
sa ikinci arttırması 28/7/942 tarihine 
müsadif salı günü saat 11 de ayni ma
halde icra ve en çok arttırana ihale edi
leceğinden talip olanların yüzde 7 bu
çuk pey akçesiyle mahallinde memuri
yetim.ize mfuacaatlan ve hazır bulun-
maları ilan olunur. 4207 (1900) 

TALEBE ve r ALEBE 
VELİLERJNE-

Aisancakta ikinci Kordonda 20t 
numarada DEVRİM OKULUNDA 
l·temmuı;da açılan İKMAL DERSA· 
NELERİNDE derslere devam edil
mektedir. 

Her gün kayıt muamelesi 
yapılmaktadır •. 

U-li-~-~-U-M-U-~~ 

~Sa;.lık traktör 
Q Az kullanılmış gaz ve mazot teşki
i, lath a30· beygir kuvvetinde Titan 

~ 
Romeo marka çift silindirli bir trak
tör beraberinde ikili bil' disik ve üç-

l
lü bir pulluk olduğu halde satılık
tır. Talip olanlann Bergama Zeytin 
dağ nahiyesinde Kemal Sıığlığa ınü· 
racaatlan.. 1-3 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

G A R i p ~u8~~A 
TECRÜBESİ 

~ 

Daha gilzel 

görUnebileceğinizin 

Kat'i DELiLi 
BUGÜN bu 

Pudrscılıkta şıyanı TECRÜBEYi 
hayret son bir keşif .• 
Cildi gilzellestiren, " Yapınız. 
ona güzel bir cazibe ve yeni bir ha .. 

1 yat veren unsur . . donuk ve çirkin4 
bir cildi, gençliğin tabii renlderile~ 
eüııler. Pudra yağmur'•• Rüıg~r's ve 
halt. terleme' ye rağmen bile sabi 
kalır ve artık parlak burun bırakmaz 
Bu cevher (Krema köpütü) namı ıl~ 
tında beratı ı.ııtilual edilmiş ve yılnıı 
Tokalon Pudrasında bulunmaktadır~ 

CiDDEN MÜHjM BiR TEKLiF 
Yüziinüıün bir tarafına krem! 

köpütil sayesinde istihzar edilen 
T o ita 1 on Pudra11nı ve diğer ta 
rafına her hangi bır pudrayı sürünüz. 
•Şayet "Krt-011 köpüklü pudra" ile~ 
pudralanmış taraf dığcrinden daha 
güzel daha taze ve daha cazip r&t 
rünmeue Tok.alon pudraruı.a verdi, 
ğiniz para iade olunacakbr. 

KAŞE 

:········································· 
$ARiFE J 

• •••••••••••••••••••• s Devlet Demır Yol ....................... ! 
.......................................... la rınaan : 

(Ko ·- ••••·•••••·••·••••• • MVR r AHMİL VE r AH;·~ ..................... . 
D. D. ~?LLARI 8 tNCt 1ŞLETME KOMtSYONUN&61YESf ... ) 
ldaremızın Alsancak ve Halkapınar de ol . DAN: 

( 43000) ton maden kömürünün tahmil vp t ahl:a ~U: ae~ede gelecek tahminen 
~~arlığa konulmuştur. Köınürün beher t:nu:u:C:~~len ~~n_aınesi veçhile 
ıç'-? C.3~) ~UTU§ hesabiyle mecmuu için (24940) liray.:ıdıe ıstıfı (26) tahmili 
edil.miştır. ihalesi 30/7 /942 günü saat 15 t 1 . Al ammen bedel tesbit 
sında komisyonumuzca yapılacaktır. e zmı:r - sancakta işletme bina-

lsteklilerin İ§e girmeye mani bir halleri olmad ~ d · 
bi i~eri muvaffakıyetle başara bildiklerine dairıgJ1ru aı~. beyanname ile bu gi-
lan vesikalarını ve ( 1870.50) liralık kk g . muesseselerden alacak-

ki k muva at temınat makb 1 . 1 yen va tte omisyonumuza gelmeleri liz d Ş . . uz arıy e muay-
delsiz verilir. 11 J 5 19 22 ım ır. art3n9am7 esı ışletmemizden be-

4 ( 1780) 

2'. H. Kal'umu izmiP Şubesinden 
. 1 :-:- 1 ?26 doğumlu olup orta okulu öğretmen kanaatiyle en w •• 

ile bıtırınış fakat olgunluk imtihanlanna gı" . l l 3.§agı ıyı derece 2 1 w rmenuş o an ar, 
- 925 dogumlu olup orta okulu öğretmen kanaati I b" · · 

lukta ikmale kalmış olanlar hava gedikli hazı 1 y e ıtirmış olgun
kaydedilecektir. r ama yuvasına namzet olarak 

Fazla tafsilat almak için §ubeye müracaatlan. 21 22 2 4 1886 ( 41 70) 

Satış 
fzmi,. Deftel'daPlığından : 

No.su 

474 ikinci karantina M. Nizamiye - Mektep sokak 1756 ada 
5 parsel 2 70 M.M numarasız arsa 

475 ikinci karantina M. Nizamiye - Mektep sokak J 756 ada 
3 parsel 2 70 M. M. numarasız arsa 

476 ikinci karantina M. Nizamiye sokak 1756 ada 2 parsel 
270 M. M. numaTasız arsa 

4 7 7 Bornova Pınarb~ı köyü Ulu yol Kemalpaşa şosesi ü:z:erinde 
~arlı kah~e mevk.iinde İsmail Başpınar tarlası içinde 18 
agaç zeytin 

478 Turan 1595 inci Menemen caddesi 2060 ada 14 parsel 525 
M.M. 275, 273/I tajlı cephesi divarlı arsa 

4 79 Karşıyaka Bos~anlı 1809 cu Şeref ıt0kak 1354 ada 2 parsel 
148 M.M. 4 taılı arsa 

480 Gözte~ Turgut reisi sokak 840 ada 7 parsel 38,75 M. M. 
2/ 1 taılı arsa 

4 6 1 Göztepe şehit Fethi sokak 84 3 ada 1 parsel 4 1, 5 O M. M. 
25-2 7 tajlı arsa 

Muhammen 
Lira K. --

67 50 

67 00 

67 50 

14-4 00 

525 00 

37 00 

30 00 

30 00 482 Kar§ıyaka Bostanlı 1809 uncu §eref sokak 1354 ada 5 plll'9el 
1 •8 M. M. 1 O tajh arsa 35 00 

483 Klll'§ıyaka Bostanlı 1811 inci karakol sokak 13 36 ada 3 parsel 
12 6 M. M. 6 tajlı arsa 

464 Köprü M. E.minbey - dere sokak 826 ada 4 panel 30 J 
M. M. numarasız arııa 

485 Köprü M. şehit Nazım - Emin beysokak 816 ada 9 parsel 
2 7 2 M. M. numarasız arsa 

486 Köprü M. Dere sokak 826 ada 5 parsel 280,50 M. M. 
No.suz arsa 

487 Köprü M. Şehit Nazım ve Emin bey sokak 829 ada f 1 
parsel 266. 75 M. M. numarasız arsa 

488 Köprü M. Dere solı:ak 1732 ada 11 parsel 462,SO M M. 

32 00 

7S 00 

81 00 

70 25 

76 00 

numarasız arsa 
489 İkinci karantina M. Selirniye sokak 1759 ada 7 parsel 

452,75 M. M. numarasız arsa 
490 ikinci karantina M. Kayseri sokak 1753 ada 6 parsel 377 

M. M. numarasız arsa 
491 ikinci karantina M. Tevfik.iye ve Fethiye sokak 763 ada 

92 40 

113 00 

75 00 

5 parsel 323,50 M. M. numarasız arsa • 80 7S 
Y uka:ı?a ev~~ yazılı 18 parç~: emvalin pe§in para ile mülkiyetleri 1 7 / 7 / 

942 tarıhınden ıtıbaren 17 gun muddetle arhrmaya konulmuıtur. · 
3/8/942 tarihine müsadif pazartesi günü aaat 15 te ihaleleri ayn ayn yapt

lacaltbr .. 
Taliplerin, muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçe.ini müzay&

a~. l>ql~dan evve~ yatırarak ~evmi mez.kQrde milli emlak müdürlüğünde 
mutetekkil aabı Jcomısyonuna muraeaatlan. 4065 ( 1891) 

Beden 'l'erJJlyesl Bölge IJIJffıanlığından : 
Futbol sahası ve atletizm pisti yaptırdacaJı 

16309 lira 12 kuru§ keşifli Karşıyaka çor saha.sının atletizm pisti fu9bol 
sabası inşaatı kapalı zarf usuliyle ihaleye vaz edilm:iftir. ve t 

Plan keşifname ve şartnameler her gün 1:>ölge merkezinde fen ;.ı · cı• 
.. · d ·· ··ı bili" ..,. en fel~ gın e goru e r. 

ilk teminatı 1223 lira 16 kuruştur. İhale 6 Ağustoa per§embe günü bah eli
ler banmda bölge merkezinde alım sabm komisyonunda yapılaca1cb Zarflç 

6 A .. b hı k · · b r. ann en geç gustos sa a omısyona ver rn.1f ulunması ... rtbr B "b" · 1 · ifa 
kd d . ldukla d · "k "b -s- • u gı ı lf en -ya mu e ır o nna aır vesaı ı raz edecek taliplerin iha1 ·· Ü 

m 7,30 da teminatları ile birlikte bölge merkezinde bulunmalan ~ ~ saat 
22 29 5 4206 ( 18940) unur. 

Kömür almak için rr.:Ü 
tevassıta ihtiyaç yoktur 
'J'Urlılye KörnüP Satı$ ve 2'evzi müessesesi iz· 

mir Şubesinden : 
Maden, Linyit ve kok kömürü kullanmak 2:al'U'retinde bul b" k 
·· tehlikl 1 kı lık. k"" ·· 1 · · d un.an ır ısun mus ere, ş omur~~- te .arik etmek iatiyen bir 1osım halkı-

mızın muhtaç bulundukları komurlen müteva.aaıt vasıtaaiyl af k · .... 
diltl · b · · dikk e ma ıııw:-en şu emızın at nazarını celbet:miş bulunmaktad K A 

mevzuat dairesinde elden gelebilecek her türlü kolaylığı h~ ~nturu 
v· "f b'1 __ , l .. . ıza gos er

~egı '.'.azı e wru~ o an ı:?ue~e?'1ıze -!apılııca.k her nevi kömür talepleri-
nın mutavassıta }uzum gormeksızın dogrudan doğruya yapılmıumı sayın 
halkımızdan ehemmiyetle rica ederiz. 1 3 H. 3 ( 1858) 
~...::o:xxnX:-'!:ICCr~~~~~..Q;. ... ~CQ~::ıoc:dl 

( 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

l Z M 1 R 
Merkezi : BWLIN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Ra)'h.sınarıı 
l'tlıkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMJR 

Mısırda ~heleri : KAHlRE VE ISKENDl!:RJYE 
Her Uirfü banka muamelitını ifa ve kabul eder. 

Ağr arı dindirir 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SlNtR ve BEL ağrılan ile aoğuk algınlıw d 

ileri gelen vücut KIRIKLICJ. NEZLE ve CR1P haıtalıklan O E R J1A N 
hmkaşelerile derhal geçer, icabında günde 1 • 3 kate alınır. ber eczanede bu-

ur. 



SAHiFE 4 

SiYASi VAZIYET 
••••••••••••••• 

Sovyetlerin du
rumu geçense
nekinden iyi 

2'Örülüyor 
---*·---

UJıral)nanın mahsulü ve 
Almanlar • Macaristan· 
da hıtlılı • Amerilıada 

mali tedbirler 
-*-Radyo gazetesine göre dünyanın .siya-

si ve askeri manzarasına bir göz attığı
mız zaman bütün ilgilerin, bUtün propa
ganda faaliyetlerinin yine Rusyadaki 
olaylarda toplandığı görülür. Mihver 
alemi, Alman ordularının Volgaya var
mak üzere olduğunu ileriye sürerken 
müttefikler Alemi de Voronejde duru
mun elverişli bir saflıaya girdiğini, fa. 
kat ccnuptaki durumun vahim olmakta 
devam ettiğini söylüyorlar. 

Londra gazeteleri, bazı sanayi bölge
lerinin elinden çıkması dolayısilc Rus
yaya daha fazla top, tank, silah ve mü
himmat yardımı yapılması liizumu üze
rinde durmaktadırlar. 

Taymis gazetesi şöyle diyor : « Al
man ilerleyişi iki nokta üzerinden teh
like vermektedir : Birisi Kafkasyayı 
Moskovaya bağlıyan en mühim demir 
yolunun kesilmesi, diğeri de Alınanların 
elan fazla miktarda hazırlanmış durum
Clan çıkmamış olmalarıdır. > Taymis, 
Rusların geçn senekine nisbetle bu sene 
daha müsait durumda olduklarını ve 
müttefiklerin yardımları iyi neticeler 
verdiğini de ilave etmektedir. 

RUSY ADA YENl GAYRETLER 
Rusların kaybettikleri sanayi mües

seselerinin ortada bir boşluk bıraktığı 
kaydedilmekte, şimdi Rusya gerilerin
deki müesseselerin daha verimli bir ha
le sokulması için çalışıldığı bildirilmek 
tedir. Pravda gazetesi kömür işleri Uze
rinde önemle durulması lüzumuna i~aret 
etmektedir. Pravda ayni zamanda bazı 
işçilerin kendilerinden beklenen randı
manı vermemekte, vakitlerini boş geçir
mekte olduklarını ve bir çok kimselerin 
bugUnkü durumun önemini anlayama
d.kJannı yazarak dikkati çekmekte ve 
böyle yapanlnrm vatana ihanet etmiş 
sayılacaklarını yazmaktadır. 

MtHVERtN :MAHSUL 1HT1YACI 
İngilizlere göre Almnlar Ukraynada

ki mahsülden istifade edemiyeceklerdir. 
Bütün nakil vasıtaları harp işlerine has
redildiğinden Almanların bu mahsulle
ri kaldırmak imkfınlarından mahrum 
kalacakları tahmin ediliyor. Londra rad
yosu Macaristanda zirai durumun iyi ol
madığını ve Macaristanda buğday nok
sanı bulunduğunu haber vererek şöyle 
diyor : 

« Macaristanın cenubu şarki Avrupa
DJ.n en zengin bir ziraat memleketi olına
sına rağmen böyle bir duruma düşmesi
ne hayret edilmemelidir. İşin iç yüz.ünü 
bilenler buna hiç hayret etmezler. Çün
kü Macar buğdayları Almanları doyur
mak için Almanyaya veriliyor. > 

YENt CEPHE MFSELESt 
Avrupada ikinci bir cephe açılması 

meselesi mihver ve müttefik radyolarile 
basını arasında bir düello mahiyetini al
mıştır. 

Boston radyosuna göre ikinci cephe
nin politik bir mahiyeti yoktur ve bu 
mesele Uzerinde Amerika ile İngiltere 
arasında fikir anlaşmazlığı çıkmamıştır. 
Aksini dilşUnUrsek Aınerikadan Büyilk 
Britanyaya kara ve hava kuvvetlerinin 
gönderilmesinin ne manası kalır. Bu iti
barla, Birleşik Amerikanın askeri nak
liyata mahsus büyük tayyareler inşası
na başlama.en çok manalıdır. 
YİNE ZEH1RL1 GAZ 
Almnnlann Kınında Kerç yanın ada

sına taarruzları esnasında zehirli gaz 
kullandıkları ileriye sürülmüş, hatta 
Çörçil bu münasebetle, şu takdirde, !ıı
gilterenin ayni silahla mukabele edecE!'" 
ğini söylemişti. Mihver radyolanna gö
re. Almanlar tekrar bu maksatla ittiham 
edilmektedir. Bcrlin radyosu Amerika
nın böyle bir ateşle oynamamasını tav
siye· ederek diyor ki : Unutulmamalıdır 
ki Alman tekniği bu sahada da üstün
dür. 
AMERİKADA TEDBİRLER 
Vaşingtondan gelen bir habere göre 

mebusan meclisi 6 milyar dolarlık yenı 
varidat temin edecek bir kanun proje
sini büyük 'ekseriyetle kabul etmiştir .. 
Bunun başlıca gayesi enflasyonu önle
mektir. Ruzvelt buna ait programında 7 
miilıim nokta tcsbit etmişti. Bunlar ka
zançlardnn ağır vergi alınması, fiyatla· 
ra nzami hadler tayini, ücretlerde ve 
zirai mnhsul fiyatlarında istikrar temi
ni, vntnndaşların hnrp tahvilleri almala
n, mikdan talebi karşılıyan madde1er!n 
muayyen usule tabi tutulması, kredili 
satışların önlenmesi ve borçları ödcme
ğc teşviktir. 

Amerikada şirketlerin fevkalade ka
uınçlnrı yüzde doksana kadar yükselen 
vergiye tabi tutulacaktır. Diğer taraftan 
irat vergis:nin yüzde 45 ten 40 a indiril· 
mesini reddetmekle mümessiller mecli!:i 
nğır vergi siyasetinde ısrar etmiştir. Mü· 
tehassısların gayreti geçen harpten so:ı
ra çok fena tesirleri görülmüş olan enf
lasvonu önlemek üzerinde tekasüf et
mektedir. 
HİNDİSTAN MESELE.Sİ 

NORVEÇ DEKLARASNONU 
---*---

lV!illetler 
cemiyeti 
I A ' azım .• 

-*-
BAL TIK DEVLETLERi BiRLi· 

GI KlME YARAYACAK? 
-*-

Londra, 21 (A.A) - Norveç istihba-
rat bürosu tarafından neşrolunan Nor· 
veç hüküınetinin bir deklarasyonunda : 

•Norveç Almanyanın istilasına ve te
cavüzüne uqradığı günden beri bitaraf· 
lığına veda etmiştir .. • denilmektedir. 

Deklarasyonun bir yerinde de denili
yor ki: 

•Norveç bir Atlantik devleti olmal< 
itibariyle İngiltere, Amerika ve mütte
fiklerinin yanında yer almıştır. Norve4 

çin gayesi bütün vasıflarını hfilz olacak 
yeni bir milletler cemiyeti kurulması ve 
yahut şimdikinin tekrar faaliyete geç
mesidir. Fakat bunlar gerçekleşinceye 
kadar Norveç hükümeti emniyetini ko
ruyacak bazı anlaşmalar imzası zarure
tindedir. İngiltere ve Amerika ile Nor
veç arasında karşılıklı b!r itimat vardır.• 

BALTIK DEVLETLERİ BİRLİÖİ? 
Norveç istihbarat bürosunun böyle bır 

deklarasyonu bugünlerde neşretmesi 
Baltık devletleri arasında bir birlik kur
mak teşebbüslerinin yapıldığı sıraya te
sadüf etmiştir. 

Dikkati celbeden bir nokta deklaras
yonda Baltık hüklimetlerinin böyle bir 
hareketinin Rusyaya karşı yalnız Fin
landiyanın işine yarıyacağının zikredil
miş olmasıdır. ______ , __ _ 

DENIZAL rı HARPLERi 
---*·---

Almanlara göre 
"16p;' ~emi daha 

batırıldı 
-*-

Son dört gün içinde müt· 
tefilıler 140 bin tonlulı 

vapur lıaylJettiler •• 
Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği : 
Almnn denizaltıları Atlantikte Assor 

adasının şimalinde 38 bin tonilato tuta
nnda 7 gemi batırmıştır. Bu gemiler Af
rikaya harp malzemesi götüren ve kuv
vetli himaye altında giden bir kafileye 
dahil bulunuyordu. Bunların içinde mü
himmat yüklü bir vapur da vardı. Bu 
vapur da infilAk etmiştir. 
Diğer bir Alman denizaltısı Sen Lo

ran nehrine girerek himaye altında gi
den bir kafileden 15 bin tonilato tuta
rında üç gemi batırmıştır. Bu denizalb 
4500 tonluk diğer bir vapuru da torpille. 
miş ve bu vapur mürettebatı tarafından 
terkedilmiştir. 

Bundan başka Amerika kıyı sularında 
51 bin tonilato tutarında 6 gemi batırıl
mıştır. Bir ticaret gemisi de torpillene
rek ağır hasara uğratılmıştır. Böylece 
düşman ticaret filosu son dört gün için
de Alman denizaltılarının hareketleriyle 
140 bin tonilato tutannda 16 gemi. kay
betmiştir. 

---.--w~--,-~-

GEM I YERiNE UÇAK 
-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

lacak bir hava filosu bir günde 500 bin 
asker ve bunlara }tiz.mı mühimmatı taşı
yabilecektir. 

Bu dokuz tezgfıhın uçak imalathane
lerine çevrilmesi 10 ay sürecek ve sene
de 5000 marti nakliye tayyaresi yapıla
bilecektir. 

* Radyo gazetesine göre, me~hur Ame
rikan denizaltı inpat nTi.ihendislerinden 
Henri Kayzerin en büyük 9 gemi inp 
tezgahının uçak gemi inşasına tahsisini 
istemesi ve ticaret gemilerini tehdit eden 
denizaltı tehlikesinin ancak bu suretle 
önleneceği kanaatini ileriye aürmem bü
yük alaka uyandırmıştır. 

Bu pek büyük tayyareler 14 ton mal
zeme taşıyacak veya tam techizatiyle 
( 1 5 O) askeri uzak mesafelere göndere
bilecektir. Bunlardan müteşekkil büyük 
hava filoları Amerikadan İngiltereye 
bir gÜnde beı yüz bin er veya 64 bin ton 
malzeme ve mühimmat taşıyabilecektir. 

15 O kişiyi tam techizatiyle taşıyan 
42 tonluk nakliye tayyareleri halen var
dır. Yeni tayyareler ise 62 buçuk ton
luk olacak, uzunluğu 52, kanat sahası 
61 metre, mürettebatı 11 kişi olacaktır. 
Bunlar bir seferde Atlantiki geçip dö
nebileceklerdir. 

YENi A.llR 

BiR INGILIZ TEBLIGI ikinci cephe işi 
~~-* *"-----

L on d r a şim- Balıkçı ge-
dilik imkô:n mileri teh

,, • 
gormıyor 

-*-Rusya ile Çinin yeni lJir 
cephe açdmasını isteme• 
leri ve halıihi vaziyet •• 
Vaıington, 21 (A.A) - Nevyork 

Taymis ikinci cephe hakkındaki yazısın
da diyor ki: 

Müttefiklerin artık mukabil hareket
lere geçmeleri zamanının geldiğine dair 
Moskva ve Çungkingden sesler duyul
mağa başlamıştır. 

Lndradan gelen haberlerde batı Av
rupanın istilasına timdilik imkan olma
dığı bildirilmektedir. Pek tabiidir . ki 
ikinci cephe meııelesi hakkında ancak 
müttefik devletler komutanlığı karar 
vermeğe salahiyettardır. 

~-~--tt~~--

SON ASKERf VAZIYET 
-*-(Baştarab 1 inci Sahifede) 

attıktan başka bazı Sovyet kıtalanrun 
da bu ~ada nehrin batısına geçmeğe 
muvaffak olduklarını bildirmişlerse de 
Alman başkumandanlığının resmi tebJi
ği bu haberleri yalanlamaktadır. 

Don nehrinin girinti sahasında muha· 
rebeler nihayete erince Alman başku
mandanlığı müteakip harekat için yeni 
bir karar vermek durumunda kalacak
tır. Bu karar Alman - Sovyet harbinde 
en mühim bir safha teşkil edecektir. Bu 
karar şunlardan biri olabilir: 

1 - İkiye ayrılmış olan Sovyet ordu
larının her ikisi üzerinde netice almak, 

2 - Yalnız şimaldeki ağır Sovyet or
dularını imha etmek, 

3 - Bu büyük Sovyet orduları karşı
sında müdafaada kalarak Kafkasya isti
kametine çekilmiş olan Sovyet orduları 
üzerinde netice aramak .. 

FAYDALAR VE ZARARLAR 
Cenuptki harekAtın gayet kısa bir za

manda büyük inkişaflar göstermiş olma· 
sı Alman kumandanlığımn Kafkasya 
üzerinde netice aramak yolunda olduğu
nu gösterir. Bunun şu faydalan olabi
lir: 

1 - Almanya petrole kavuşacak ve 
hasmını bu zengin petrol kaynakların
dan mahrum bırakacaktır. 

2 - Kafkasyanın tamamiyle işgali 
halinde Karadenizde Rus donanması ba
nnmıyacağından bu deniz Alman haki
miyeti altına girecek ve bu suretle Al
man cenup ordularının ikmali denizden 
yapılarak demiryollarının yükü hafifle
tilmiş o1acaktll'. 

3 - Alman ordusu loş için geniş bir 
hareket sahasına malik olacaktır. 

4 - En mühim fayda ise ikinci cephe 
tehlikesi uzun zaman için kökünden sö
külüp atılacaktır. Çünkü müttefikler 
için hayatı ehemmiyeti olan orta şarkın 
bu kadar yakından tehdidi karşısında 
ikinci cephe için hazırlanmış veya ha
zırlanmakta olan kuvvetlerin bir kısmı 
bu tehlikeyi önlemeğe tahsis edilecek ve 
bunların yenilenmesi uzun zamana bağ
lı kalacağından 1943 te de Almanya b
rada yalnız Rusya ile karşılaşacaktır. 

5 - Rusyadan maada, yakın şark ve 
Hint okyanusunda da müttefik ordular 
petrol kaynaklanndan mahrum edile
cektir. 

6 - İskenderiye kapılarına gelmiş 
olan Romel şimaldeki ordularla işbirliği 
yaparak mUttefikleri Akdenizden uzak
laştırmak imkanını kazanacaktır. 

Buna mukabil, yeni Alman hedefinin 
Kafkasya olması halinde şu mühim mah
zurları Alman kumandanlığının göze al
ması icap eder: 

1 - Biltün kuvvetinin takriben dört
te üçü ile şimalde pek yıpranmamış ola
rak kalacak olan Sovyet ordulariyle 943 
senesinde de boy ölçüşmeğe mecbur ka
lacaktır. 

2 - Alman orduları yakın şarkı işgal 
etmekle çok geniş bir sahaya yayılıru~ 
olacak, buraların gerek idaresi, gerek 
inzibab bakımından kuvvet ayırmak 
mecburiyetiyle asıl Sovyet orduları kar
şısında zaif bir durumda kalacaktır. 

3 - Zaman daima mütefiklerin lehin
de çalışmış olacağından Almanya düş
manlarına 1943 senesini de kazandırmış 
olacaktır. 

4 - Alman ordusu ikmalini daima 
ana vatandan yapmak mecburiyeti.ndı:.-
dir. Bundan dolayı geri ikmal hatları da 
çok uzıyacak ve büyük zorluklara ma
ruz kalacaktır. 

----o---
Amerikııda Fevkalade 
kazanç vergisL. 
Vaşington, 21 (A.A) - Mebuslar mec

lisi normal kazanç fazlası üzerinden yüz
de doksan vergi alınması hakkındaki l~
yihayı dün kabul etmiştir. 

ı.:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r: 

§ Almanlar mahsulü ~ s hava hücumundan s 
g korumağa çahsıyor § 
: Stokholm, 21 (A.A) - Ofi bildiri-: 

likede 
-*-PADUKALE BOGAZINDA KO· 

ÇOK . BiR ÇARPIŞMA OLDU 
-*-Londra, 21 (AA) - İngiltere hükü-

meti İ§gal altında bulunan yerlerin kara 
sularında avlanan balıkcılara ıu tebliğ
de bulunmu§tur: 

« İngiltere hükümeti 2 3 mart tarihli 
tebliğde Atlantik ve Manı aahillerinin 
bir çok yerlerinin tehlikeli olduğunu 
bildirmi§tir. Buna rağmen bu bölgeler
de bir çok balıkçı gemileri görülmekte
dir. Bu balıkcılara ilan olunur ki bundan 
sonra buralarda dolaıacak bütün balıkçı 
gemileri her an zarar göremeğe hazır bu
lurunalıdır. > 

PADUKALEDE KOÇOK 
BlR ÇARPIŞMA 

Londra, 2 1 (AA) - Bahriye nazır
lığının tebliği: Devriye gemilerimiz Pa
dukalede silahlı Alman balıkçı gemile
rine rastlamıı ve bir kaçını hasara uğ
ratmıobr. Bir İngiliz top çekerinin bat
tığı tahmin olunuyor. 

BlR ALMAN MUV AFF AK.IYETt 

Bedin, 2 1 (AA) - Alman tebliği: 
Hafif Alman deniz kuvvetleri, içinde 
lngiliz hücum botları .filotilla kumanda
nı bulunan bir gemiyi babrmışbr. Diğer 
bir çok hücum botlan da obüs isabetiyle 
hasara uğratılmııtır. 

-----~-----
M l HVERDE IŞBIRLlGI 

---*·---
Japonya Rusya-
ya h··cuma teş

vik edil.yor 
-*-Rusya ve MısırdaJıi ha• 

erlıetler Japonyaya 
yardımlar temin etmiş •• 

Bcrlin, 21 (A.A) - General Fon Nef 
Berli.n radyOıSUnda « Tabiye, strateji ve 
slyaset > mevzulu konuşmasında deınif
tir ki : 

« - Japonyanm harbe ginnesile üç 
büyük mihver devletinin stratejik iş 
birliği bir zaruret haline girmiştir. Rus
yada.ki hareketler ve Rommelin Mısır
da bulunması Japonyaya büyük yardım
lar temin etmiştir. Sovyetler birliğinin 
Amcrikadan gelen mah:eme ba.kımmdan 
Viladivostokdan istifade edememesi de 
hesaba katılmalıdır. 

Almanya, İtalya ve Japonya araeında 
siyasi görüş birliği harbin tamamile 
ayarlı bir şekilde cereyanını temin et
miştir. Bunun aksi. durumu hızla mih
verin aleyhine döndürecektir. Siyast ve 
askeri durumun ahenki ve telifi sayesin
de mihver muzaffer olacaktır. 

Sıhhat Köşesi ............ 
Kabakulak 
hastalı~ı 

tpokrat hekim, kaba kulatk hastalığı
nın, o zam.anda, yalnız Taşoz adasında 
bulunduğunu yazar. Bundan da o za
manda taşıt vasıtalarının Taşoz adası
na pek az uğradıkları anlaşılır. Büyük 
hekimin zamanındanberi o adanın başka 
yerlerle münasebetleri pek ziyade çoğal
mış olduğundan bu hastalık şimdi dün
yanın her tarafı.na yayıhmştır. 

Girdiği yerde de pek bulaşık bir hasta
lıktır. Bir mahallenin bir sokağında, 
kulaklarının iki tarafı kaba kulaktan ~ 
miş bir çocuk görürseniz, bütün soka
ğın, bütün mahallenin çocuklarına da 
bulaşın~ olduğunu tahmin edebilirsiniz. 
En ziyade erkek çocukları. onlann da 
beş yaşından yukan olanlarını tercih 
eder. Buntınıa beraber daha küçükle
l"C, daha büyüklere, hat~ yirmi beş, 
otuz yaşına kadar genç erkeklere de 
dargın değildir. Yalnız, ilci yaşından aşa
ğı ve kırk yaşından sonra insan bu has
talığa karşı şerbetlenmiş gibi görüuür. 

O kadar çok ve çabuk yayılmasına 
sebep, birinde meydana çıkmadan önce 
bulaşık olmasıdır. Henüz kendisi hasta
lığını meydana çıkarmamış bir genç kız
la, bir baloda dans eden delikanlıların 
kaba kulak hastalığına tutulduklarınm 
hikfıyesi meşhurdur. Kızın kendisi de
likanlılarla dans ettiği akşamın ertesi gü
nU hastalığı meydana çıkarmıştır. 

Hastalık, kaba kulağa bulaşmış 01aı1 
çocuğun, yahut gencin ağzından, söz söy
lerken, yahut aksırırken, çıkan suyun 
zerreleriyle bulaşır. O zerrelerin içinde 
bulunan mikropların, yahut mikroplar
dan daha küçük şeylerin, karşıdaki ço
cuğun gözünden girdiklerine ihtimal ve
rilir. 

Hint kongresi icra komitesinin İngi
lizleri Hindistanı terke davet kararını 
vermesi, mihver radyolarına göre isyan 
hazırlığıdır. (Deyli Herald) fngiUz dost
luğunu ve işbirliğini feda etmeğe kalkış
mak suretiyle kongrenin Hindistana en 
bUyük fenalıtb yaptığını belirtiyor. 

Bu teklifin mahzurları ıunlardır: Bu 
uçakların en fazla 14 ton yük alabile
ceklerinden daha havaleli büyük ve ağır 
parçaların yekpare olarak bunlarla nak
li mümkün olamaz. Bundan başka 1 0-
15 bin ton malzemeyi bir seferde nak
lcbedilen bir kemi yerine bu büyüklük
te 100 tayyare kullanılması }azamdır. 
Müttefiklerin gemi ihtiyaçlarını eüratle 
karşılamak zorunda bulunduklan bir sı
rada en büyük 9 tezgahın uçak fabrikası 
haline sokulmak maksadiyle on ay mu
attal bırakılması da en büyük mahzur
dur. Bugün için böyle bir karar vermek 
müttefikler hesabına her halde zor ola
caktır. 

E yor : Göring Alman ziraat bölgele- § 
Erinde, havadan atılacak yangın bom- § 
E balarına karşı yeni tedbirler hak· E 
E kında bir emir neşretmiştir. Bu böl- E 
E gelerde kadınlar, erkekler ve harp § 
: esirleri yeni müdafaa tedbirlerine : 
E iştirak rdeceklerdir. E 
:.ıııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111:1 

Hastalık bulaştıktan sonra da hemen 
meydana çıkmaz. On sekiz günden yir
mi altı güne kadar sonra belli olur .. O 
vakte kadar da hastalığa bulaşmış olan, 
fakat hastalığı henüz belli olmıyan ço
cuk, kaba kulağı arkadaşlarına dağıtır .. 
Onun için kaba ku1ak hastalığından ko
runmak pek güçtür. İnsan bir hastalık· 

• 

22 remmıız CttıtsamiJo 1942 

Nafıa işlerinde yeni çaJışmaJar 

Evveli Karadeniz Ereğ
lisi limanı yapılacak 

Sene sonuna Jıadar Anfıara • istanlJuJ şosesi llıl· 
ıeımlf olacaJı • Sulama iflerL. 

!stanbul, 21 ( Teleionla) _Şehrimiz- caktır. Bunlardan biri Şile _ Kandra • 
de bulunan nafia vekili general Ali Fu- Adapazarı - Bolu üzerinden, diğeri de 
at Cebesoy bugün nafia müdürlüğünde lzmit - Sabanca - Geyve _ Nallıhan Uze,. 
tetkiklerde bulunmuştur. Vekil garete- rinden geçecektir. > 
ellere beyanatında İstanbulun imar iş- LtMANL.ARIMIZ 
le~den. ~~·.ecnebi şirketler~ Liman faaliyetimizden bahseden vekil 
~eştu:ilmesı işlenne devam edeceği- demiştir ki : 
nı soyledikten sonra yurdda yol inşaa4 b" k k · ·· 
durumundan bahsetm" tir y. kil d . « - Marmarada ır ço Uçuk liman 
tir ki . ış · e e~ denilebilecek iskeleler vücude getiril-

e _:Geçen sene tatbikine başladığı- ??iştir. Kendi vas.ıtaarımızın en mUhim 
uh ...... lif vilo t1 -.3-ki 1 . f limanlaruruzı yapmak mevzuu kıymet-

mız m ""' "ye e.l'l.M: yo .ınşa a- li üb" dis1 . · · g---,! ·· dUzlil ali ti dev edi m en enmızın ~ gun ye programına am yonız. Bu- · . . + ....... ı,;1 işt" p 1. 1n da 
nu 942 senesi nihayeti.ne kadar ikmal mesaısını ~ etm. ır. e.L ya n 
ettirmek gayesindeyim. Şimdiye kadar ~u h~ta ~usbet hır sonuca v~aca-
400 kilometre kadan yapıldı. lkinci bir gını ~t ~yoı:uz. ~~ da ilbe 
400 kilometrelik yolun da tamamlanmas etmek ısterım ki yem liman faaliyeti 
için gereken faaliyete devam etme~ P

1 
roğra.!11"18' Karadeniz Ereğlisinden ~ 

yim. Bütün bunlardan başka yeni bir ıyacagız. > 
yol proğramına başlanmıştır. Bu proğ- SULAMA lŞLERl 
ram da senede bir kaç yüz kilometre Sulama işlerinden bahseden vekil, se-
yapmak suretile ilerliyecektir. Yeni yol neden seneye sulama faaliyetinin arttı
yaparken mevcut şoselerimizin tamira- ğını söyliyerek şöyle demiştir : 
tmı da göz önünde bulunduruyoruz. c - Sulanan yerler arasında Küçük 

Trakyada yapılmakta olan yollarımı- Menderes ve Gediz havzalarının bazı 
z.ın bir çoğu ikmal edilmiştir. kısımları da vardır. Gelecek sene Çu-

!STANBUL. ANKARA ŞOSELERl kurovayı sulamağa başlıyaeağız. > 
1942 senesi nihayetine kadar İstanbul- Vekil bir hafta kadar daha lstanbulda 

la Ankara arasında iki tane şosemiz ola- kalarak tetkiklerde bulunacaktır. 

Sebze ve meyve ihtiki
rına karşı fatura usulü 

DÜNDEN iTiBAREN ISTANBULDA BU USUL BAŞLADI 
~~~~~~-~~~Mıw~------~ 

İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Sebze ve meyve satışlarında ihtikann önüne ' 
geçilmesi için bugünden (dünden) itibaren ıehrimizde fatura usulünün tatbiki
ne başlanılmı§tır. 

Güreş kursları açıldı 

Anlıara güPe~çilePI EslılfehPe gldlyoıelaP 
Ankara, 21 (Hususi) - Beden ter

biyeai bölge merkezinde güreş kuralan 
açılmııtır. Kural.ann hakemliğini Tayyar 
Yalaz yapacaktır. Haftada üç defa ça.
lıtılacak olan kuralar bq hafta aürecek
tiı. 

ESKf ŞEHiRDE GOREŞLE.R 
Ankara, 21 (Hususi) - Beden ter

biyesi Ankara bölgesi B. güreı takımı
nın 26 temmuzda bir güreı müaabakaaa 
için Eski§ehire gideceği haber alınmıo
bt. 

Amasya köylüsü de memnun 
Amasya, 21 {Hususi) - Hububat ve fiyatlan hakkındaki kararlar çiftçi ara

ainda memnuniyet uyandırmııhr. Vali köy köy dolaımış ve mahsul tahminleri 
üzerinde dikkatle tetkiklerde bulunmuıtur. 

BİRKAriı. 
Kaçtı ve yalıalandı 
latanbul, 21 {Telefonla) - Bugün 

adliyede durutmaaı yapılan Uhami adın
da bir katil jandarma nezaretinden kaç
mıtbr. Ceç vakit Ahırkapıda gizlendiği 
kayalıklar araaında yakalanmıştır. 

ALMANLARA GORE 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

lari cokmak zorunda bırakmaktadır. 
Helainki, 2 1 (AA) - Dünkü Fin 

tebliği: Cephenin bütün kesimlerinde 
kara faaliyeti izaç hareketine munhasır 
kalmııtır. Kareli berzahında düımanın 
hafif bir hücum te§ehbüsü piişkürtülmüı 
tür. 

Dün gece düşman Finlandiya körfe
zi üzerinde büyük bir hava faaliyeti göe
termi§tir. Gece yansından sonra 1 O Sov
yet uçağı Hokka ,ehri üzerinde uçarak 
tahrip bombası ve mayn atmıılardır. Bir 
kiti ölmüı, 15 kioi yaralanmıştır. Maddi 
hasar hafiftir. 

Baıka bir kıyı ıehrinde de tehlike ip
reti verilmiştir. 

Sivrin cenubunda yapılan bir hava 
savaıında 1/16 tipinde bir düıman av
cLSl düşürülmüııtür. 

Fin avcılan Finlandiya körfezi üze
rinde düşman hava teıkilleri Üe 'karıı· 
laşmı~lardır. Bir düşman uçağı mecburi 
iniş yapmıştır. 

tmı korunmak istediği vakit, ancak has
ta olduğunu bildiği kimseden korunabi
lir. 

Kaba kulak hastalığına tutulm çocuk 
iyi olduktan sonra, bulaşıldığı ancak bir 
kaç gün sürer, fakat bazıları, kendileri 
iyi olduktan günlerce sonra da hastalığı 
bulaştırabilirler. Bu da, kaba kulaktan 
korunmak için bir güçlük .. 

O kadar bulaşık olan bu hastalık, be
reket versin, pek te önemli bir şey de
ğildir. Onun n15metlerini her kes bilir .. 
Onun için, kaba kulak hastalığının ken
disini tarif etmiyeceğim. Bununla bera
ber, hastalığın aIAmetleri ne kadar hafif 
olursa olsun, istirahat etmek, hiç olmaz
sa bir hafta yatakta kalmak, ondan son
ra bir hafta da, yatak odasından çıkma
mak şarttır. Çünkil kaba kulak hastalt
ğının kendisi önemli olmamakla beraber, 
sebep olduğu ihtilatlar haylice önemli
dir-

ŞAHGHAYDA 
Kolera ve tifo uar 
Şanghay, 21 (AA) - Japonlar Şang-

hayı kolera bölgesi iltın etmişlerdir. Ye
niden hastalananların sayısı 151 e çık
mıştır. Hastalığa tutulanlar arasında iyi 
su içmiyen fakirler çoktur. 

Şehirde tifo salgını da vardır. 
--u,.-uw· o---

Ml SIRDA VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci SabUede) 

Maltanın bombardımanı devam etmiş, 
düşmanın iki tayyaresi düşürülmüştür. 

ALMAN TEBLtCt 

Berlin, 21 (A.A) - Alınan tebliği : 
Mısırda !ııgiliz taarruzları püskürtül

müştür. Alman !bava kuvvetleri gecele
yin tskenderiye dolaylarındaki asken 
hedeflere taarruzlarda bulunmuştur. 

Malta adasında Lukka tayyare mey
danı tesislerine bomba isabetleri olmuş
tur. 

İNGİLİZ TEBLİCi 

Kahire, 21 (A.A) - Orta şark İngiliz 
karargahının tebliği: 

Dtin kara hareketlerinde faaliyet dev· 
riye hareketlerine inhisar etmiştir. 

HA VA MUHAREBELERİ 
İngiliz hava kuvvetleri düşman tayya

re meydanlarına hücum ederek yerde 
30 kadar tayyareyi hasara uğratmıştır
Bir avcı tayyaremiz bir Alman avcısını 
düşürmüştür. 

Sidi Barraninin şimal doğusunda av
cılann himayesinde hareket eden mih
ver savaş tayyarelerine hücum edilerek 
tayyarelerden bir kısmı ateşe verilmiş
tır. İngiliz savaş tayyarler geceleyin düş
manın tank ve taşıt topluluklarına hü
cum etmiş ve kayıplara sebep olmuştur. 

Maltayn hücum eden düşman tayya
relerinden birisi düşürülmüştür. 

Bütün bu hareketlerden sekiz tayyn
remiz üssüne dönmemiştir. Pilotlardan 
ikisi kurtulmuştur. 

AJ..MAN HA VA HOCUMLARI 
Berli.n, 21 (A.A) - D. N. B. Ajan.51 

askeri bir kaynaktan bilcliriY"Or : Elale
meyndeki Alman pike tayyareleri, İngi
liz tanklarının toplantı yerlerine mU'laf
fakiyetli bir hücum yapmış ve üç gün 
içinde 30 tank tahrip etmişlerdir. 


