
Milii Şefimiz Konyadan geçtiler 

Konya halkevinde halkla 
hasbihalde bulundular 

---*·---
Bundan sonra Ereğ-
liye hareket ettiler 

---+,---
MUli Şef llal1ıın eoıfıan 
tezalaiil'atlyle lıarıııa. 

ııyorlar .. 
Konya, 22 (A.A) - Milli Şef Reisi

cümhur İsmet lnönü bugün (dün) saat 
9 beşte şehrimizi şereflendinnişle-rdir. 
Kendilerine çiftçilerimiz adına büketler 
sunul~uştur. Halkımızın coşkun teza
hürleri arasında Milli Şefimiz yaya ola
rak Halkevine gelmişler ve halkla sam1-
mi haSbihallcrde bulunduktan sonra sa
at ona doğru Karapınar kzası üzerinden 
Eregliye hareket etmişlerdir. 

·~-·- _l_U_"_C_ -·-·- -· - -~ 

TURK GAZETECiLERi 
Milli Şefimiz Ankarada son giinler?e açılan sergilerden birini ziyaret 

ettikler ı sırada 

._._ 
B. "Göbels,, tara

fından kabul edildi Fevkalade 
Ver~ilerden 
Endişemiz 

---+·---
MüfıeDeflyetln a,.,.lı· 
tından defll Jaazarsuz· 
lalı yaratmasındandll' 

HAKKI OCAKOÖLU 

MıSIR HARBi 
---*·---

Marsa Mat-
rah yine to-
pa tutuldu 

* 

Alman propaganda 
nazırı gazetec:llerı. 

ınüzle uzu bir müd
det görüştü_ 
Berlin, 22 (AA) - Propaganda 

nazırı doktor Cöbels hükümetin da
veti üzerine Almanyada bir tetkik 
seyahati yapmakta olan Türk ga
zeteciler heyetini kabul etmiı ve 
uzunca bir müdd~t görüşmüştür. 
IIARtCiYE ?-."'EZA:RrrtNDE 
Berlin, 22 (A.A) - Har:lclye nazı-

n Fon Ribbentrop namına hariciye 
müsteşan Baron Fon Veitaecker 
dün öğleden sonra Türk basın heye
tini kabul etmiş ve kendilerile sami
mi bir hasbihal yapmıştır. Müsteşar, 
nazır namına heyete iyi seyahatler 

J'lyat ınüralıalJe heyetle •I fıaldırdmaJıta, laar~ 
ten yeniden buğday ue arpa getll'UlyoP .. 

Ankara, 22 ( Yeni Asır ) - İaşe ~le- doiruya ticaret vekaletine bağlı bir 
rini düzene koymak yolunda yeniden wnwn müdürlük teşkili uygun görUIU
mühim kararlar alınmak fueredir. Bu yor. Diğer taraftan petrol ofis gibi son 
cümleden olmak üzere fiyat milrakabe zamanlarda teşkil edilen ofislere niha
heyetleri kaldırılmakta, bu vezifeler be- yet verileeektir. 
lediyelere bırakılmaktadır. Tedarik ve dağıtma ofisi de Jatvedl:l-
Subaşı teşkilatına da lüzum kalmadı- mektedir. 

ğı anlaşılmaktadır. Hububat alımına ve son hububat fi-
laşe müsteşarlığının lağvile doğrudan (Sonu Sahile 4, Sütun: de) 

1 Sovyetlere göre 

Voronej sa
vaşı kati 
safhada 

---*·---
Voronejdeki mühim 

Rıularn eline geçen bir Alman ağır topu 

geçitler Sovyetlerin 
eline geçti 

-+
Almanlar ölü ue yaralı 

Almanlar geçen yaz taamızlannda 
e~rler alırlarken 

ALMANLARA GÔRE 
* Rostofta 

Ruslara hü
cum başladı 

-+-
ŞlmaJ doğa ue cenaptalıl 

Alman fıaıwetlel'I 
IJlrleşınefı keıee-

Beriin, 22 (A.A) - Alınan tebliği : 
V:oronejin şimalinde ve §imal batısında
ki Rus taarruzu çetin savqlarla pi.i,s.. 
kürtülmil§tür. 25 tank tahrip edilmiştir. 

ORTA ıastMDE VE ŞlMALDE 
Cephenin orta kesiminde ve gerilerde 

hı§atılan yeni grupların yok edilmesi ta
~ır. 

nmen gijlünün cenuounda Voldıol 
üzerindeki köpril başında dilşmanın 

(Sonu Sahife 4, Sütun ' da) 

~0-23 Temmuz 
- ---·-

INGILIZLERE GORE 
----*----

Almanya 
hedefinden 
cok uzak 
' * Ruslar darbe indire

cekleri yere doğru 
çekiliyorlar 

-+-
Bunun en IJüyüfı delUI 
Almanların esip alama
maları, aldılılarını söy· 
llyememelerldll' .. Rus 
taarruzu IJefılenebW. 
Loııdra, 22 (A.A) - Almanlar Don :t.

tibmetinde ilerlemele başladıklarından 
beri aldıklan Rus esirleri bakkmda ra
kam~ etmemftlerdir. Bu, Alınan re. 
m! mahfilJerinin de itiraf ettili gibi Ti
moçenkonun taarruz zaman ve yerini 
seçmek üzere kendi lsteğiyle çekildiii
ne delildir. 

(Sonu Sahife Z, Sütun 1 de) 

llıralıaralı fıöprü IHışda· 
rının ötesine çefılllyor• 
lal'. Ruslar VoPoşllof· 
gradda geriledUeP .. 

Moskova, 22 (A.A) _ Gece yansı 
neşrolunan ek tebliğ: 
v Kıtalarımız Voroşilofgradın cenup do
~usunda bütün gün müdafaa savaşlann
aa bulunmuştur. Almanlar burada Al
man ve diğer kuvvetlerden mühim mik
darda kuvvetler tah.şit etmişlerdir. Kı-
ta.larımız Yeni mevzilere çekilmiştir. 

VORONEJDE ALINAN ESİRLER 
Mo~o.va, 22 (A.A) - Tas ajansının 

muhabın radyo ile bildiriyor: 
Rus kıtaları, Voronejin cenubunda 

önemli bir yeri zaptetmiştir. Şimalde de 
kavuşak te!';kil eden bir yolun civann1 
hücum ile almıştır. Almanlar ölü ve ya
ralılan bırakarak köprü başlann ötesi
ne geçiyorlar. İki geçit tamamiy]e eli
mize geçmiştir. Bir geçit elimize geçmek 
iizeredir. Dördüncü geçitte topçumuzun 
şiddetli ateşi altındadır. 

KATI SAFHA 
Mosk.ova, 22 (A.A) - Pravda gazete

sinhı Cephe muhabiri bir tellrafmda 6 
yor Jd: 

V oronejde savaşlar kat! safhasına gt.. 
rlyor. Hava kuvvetlerimizin faaliyeti 
~k şfddetlenmlş ve dilşmana byıp1ar 
verdirmiştir, 

BİR GÜNDE 58 TAYYARE 
Moskova, 22 (A.A) - Moskova rad

yosuna göre Sovyet uçaktan bir gQndtt 
58 Alman tayyaresi tahrip etmiştir. 

Gandi maiyetile benıber çal1f111or 

HiNDiSTAN MESELESi ------
* Belkide va

him hidise
ler olacak 

SON DAKiKA 
••••••••••• 

«BERLIN» E GORE ---*' __ _ 
Cenup cephesinde 
kuşatılan Sovyetler 

yok edi livor 
~lin, .22. (A.A) - Cenup cephesin

de şıddetli bır imha harbi yapılmakta ve 
kuşatılmış olan Rus kıta.ları yok edil
mektedir. 

Berlin, 22 (AA) - Alınan tebliği: 
~f çevresinde Rus ordusunun 

muntazam mukavemeti kmlmıştır .. Al
man ve müttefik kıtalar şimdi şehri ya
nm daire şeklinde çeviren müstahkem: 
köprü başına varmıştır. Doneçin dolu
sunda Don nehri geniş bir cephe üze.;. 
rinde geçilmiştir. 

İtalyan teşkilleri l9 temmuzda Donec: 
dirselfnde dQşmanm takibi masında 
ebemmıyetli bir kHmUr madeni bölgesi 
olan ICıamYUCu zaptetmittir. Pek çolt 
sayıda esir alınmış ve ehemmiyetli mik· 
darda harp malzemesi toplanmıştır. 

Don dirselinde zaiflemiş olan d~a 
ancak haftfçe mukavemet ~bili
yor. 



SAHiFE 2 YENi ASIR 2i !'ernmaz Persernııe - :::Z- l'.!22ZJ * 
UlblltZLERE GÖRE 

-*-( lılılıştarab ı inci Sahifede) 

ALMAlf PLANI TAHAKKUK 
KTım:>t 
~rcı-un imhası için yapılan bu 

Wr •Fı. 1umızda, Almanlann plin:ı 
tahakkuk ettirilememiştir. Filhakik:ı 
Kalka.yana kilidi demek olan Rosto{ 
tehli.k*dir. Fakat Rusların birden bire 
nrarak .şiddetli bir taarruza geçmelel'i 
Cle mimkündür. 

' 
İTAL YAN RADYOSUNUN 
İHrh'ATI 
İtalyan radyosu, mihverin iyi netice

ler alalııüecek durumda olduğunu, fakat 
ihtiyatla hareketin daha lüzumlu oldu
iunu ileriye sürmüştür. Bu, İtalyanla
nn en • kullandıkları ihtiyatlı bir dil
Clir. 

Bfıt •UMARALI DÜŞMAN ? 
RlJaFaya karşı haçlı bir ı:efer açtıkla

l'ını sö:rnyenler, şimdi en büyük düşma
nın t..ilizler olduğunu söyliyorlar. Bir 
nwnan* düşmanın kim olduğu mesele
sinde Slk.rini hiç değiştirmemiş olan müt
tefikler bu hususta her zaman ayni ce
vabı vePeCeklerdir. •Di.işman tepelen
bıelidir .. • 

İNGİLİZ TAYYARELERİNİN ROLÜ 
Rusyada son yapılan muazzam taar-

1'\Wsdıa ukliyat işlerinin teşkilatlandı
rılraaa Wlhassa göze çarpmıştır. 

Ab=lar da yetecek kadar vagon ve 
lokomo4if bulamadıklarını itiraf ecliyoı-
lar. 1.cilJ& tayyarelerinin Avrupadaki 
taarrwlan Avrupa nakliye işlerini 
~e.rı:myetli surette hırpalamaktadır. 
Su. ı..m tayyare!erinin önemli bir rol 
ııtyn-•Aı- muvaffak olduklannı göster
tmek~. 

B1R T ARAIT AN DA V AZlYET 
V AH1M DiYORLAR 
I.aah., ZZ (A.A) - Bu sabahki ga

iet~ R•dyada durumun daha vahim
te.rii" • Ro.tofa üç taraftan hücum edil
li.iiol 7azınaktadırlar. Ruslann Voro
laeide ı ı bNieü elde bulundunnalan te
lıelli o ektedir. Fakat Alman iddia
lar ~ edene Taganrogdaki Ruslar 
pddi lııir tehlikeye uirayacakbr. 

JfDf)lada zelzele oldu 
Muğla, 2ı (Husus!) - Bugün (Dün) 

IUt ıı.• da hafif bir yer sarsmbsı ol
lrluştur. ---o---Smam flyatlan 

11e PCIZlyet .. 
Ticaret vek.Aleti susamın iı.raç fiyatı

m 70 lrunış olarak tesbit ettiği halde, su
llMll piyuasa 50 - 52 kuruş arasında bu
lunmaktadır. 

t.bmbul piyasasında susam fiyatları 
tzmirdekiııe Jisbetle daha elverişlidir. 
iki IJİ7Ua arasında görülen bu farkın 
~ ileriye p}dill alakadarlar
• .85ylen.iyor. Zira İstanbul piyasasın
la satılan susamlar, çuvallı olarak al.r 
IUP 'ftlrilmektedir. 

Ticaret ftkaleti, bu 9eneDDı susam 
1Dahsuıl için 48 .kuruş fiyat koymu§tur. --·-.o---

ZABftADA 

BİR MEK'l'EP 
HADEMESİ GLDV 
Karatq okulu hademesinden 40 ya

tinda Dadayh Mehmet. dün sabah okul
!da bet buçuk metre yühekliğinde bir 
eelıpaya çıkım,. muvazenesini kaybede
rek dütmüt. aiır surette yaralanmqbr. 
Jiaetaluıneye naklolunan Mehmet. bir 
• 80IU'll ölmilftür. 
fEBIR IÇDIDE 
IDZ KAÇIRJIA 
Çorallapuda oturan Mustafa oğlu 

Caferba Hacı Ali caddesinde oturan Y u
ımf km Kadriyeyi kaçırdığı zabıtaya P. 
lAYet eclilmit. Cafer yakalanlllJfbr. 

1 O · 23 TEMMUZ 
• (Baştarah 1 inci Sahifede) 

Fakat bu felaketler iç:nde Tilik ka
nı sel gibi akarken 10 temmuzda atı
lan hürriyet tohumu geli~. Türk 
milleti benliğini tam manasiyle kav
rıyarak birliğini kurmuş ve hürriyet 
aşkını elden bırakmıyarak nihayet 
büyük Atatürkün ve büyük İnönü
nün etrafında bu hürriyetin hakiki 
ifadesi, milli varlığının öz çehresi 
olan cümhuriyetine kavuşmuştur. 10 
temmuz resmi bir bayram olmamak
la beraber kalplerde dalına kutla
nan mutlu bir gündür. Onu kutla
maltla yine cümhuriyeti kutlamış ve 
(10 temmuz) tarihinin hatırlattığı 
hürriyet şehitlerinde yine cümhuri
yet şehitlerini selAmlamış oluyoruz .. 
10 temmuz merhalesinden geçerek 
cümhuriye~ kavuştuğumuz için bu 
yıldönümünde de Türklüğün ezelt 
ve ebedi hürriyet ve cümhuriyet 
sevgisinin bir tezahürünü görüyor 
ve hürriyet uğruna can vermiş olan 
kahramanları saygı ile anıyoruz. 

MISIR HARBi 
-*-( Baştarab 1 inci Sahif ecle) 

DEVRtYE FAALiYETLERi 
Londra, 22 (A.A) - Mısırda ancak 

devriye faaliyetleri yapılm1Jtır. 
Cephenin hafif noktasını bulmalı: için 

Almanlar tarafından yapılan teşebbüsler 
hop çıkmıtbr. Alman tebliğinde lngi
liz taarruzlarının muvaffakıyetle püs
kürtüldüğü bildirilmektecür. 
MERSA MATRUH TOPA TUTULDU 

TOPA 11J11JLDU 
İskenderiye 22 (AA) - lngiliz do

nanmaaı Marsa Matruhu tekrar bombar
dıman etmiştir. Bu dört gün çinde yapı
lan üçüncü bombardımandır. 

Bombardımanın hedefini liman tesis
leri. limanda bulunan küçük bir devriye 
gemisi ile baıka vapurlar teşkil etmiştir. 
Bunlann hepsine mermi yağdırılmış ve 
çok muhtemel olarak isabetler kaydedil
miştir. 

YALNIZ TOPÇU A TEŞI VAR 
Londra, 22 (AA) - Mısırda sükun 

devam ediyor. Hareketler ancak topçu 
ateşine munhaStr kalmııtı:-. 

Deyli Ekspres geçer. hadiselerden 
bahseden baş yazısında diyor ki: 

c Ordumuz Alman harp usullerini 
bildiklerinden tank kuvvetleriyle çarpış· 
mağı ivi öğrenmişlerdir.. Askerlerimiz 
ıimdi Mısırda Llbyadalı:.inden daha gü
zel savqmaktadır.> 

INGIUZ TEBUôl 
Kahire. 22 (AA) - Tebliğ: 
Dün Elalemeynde karplılı:.h topçu fa

aliyeti olmUJtur. Tayyarelerimiz dün 
bütün düşman mevzilerini ve taııt top· 
luluklannı muvaffakıyetle l>ombardunan 
etmiştir. Merkez bölgesinde J 000 kadar 
dÜfman tapt topluluğu ve diğer toplu
luklar bqlıca hedefleri teşkil etmiştir. 

Uzak menzilli avcılarımız Seydi Ba
rani civannda bir düıman deniz uçağı 
düşürmüştür. 

MALTA. GiRiT VE 
TOBRUKTA 
Malta üzerinde dütman faaliyeti ha

fif olmuştur. 
Tayyarelerimiz dün Ciritte Suda koy

nuna hücum etm.İf. 2 gemiye tam isa
betler kaydere.k nhtmılarda yangınlar 
çıkal'11llfbr. 

T Obruga da hücum edilmittir. 
Bu hareketlerden bq tayyaremiz üs

süne dönmemiıtir. 
BiR ALMAN HOCUMU 
Bedin. 22 (AA) - Askeri bir kay

naktan ven1en haberlere göre Alman 
tayyareleri 20/21 temmuz gecesi Mı
sırda bir tayyare meydanını bombala
mıştır. Meydan çevresinde yangınlar 
çıkmıştır. 

ÇEŞME 
RASiM PALAS OTFL 

VE 
PLAJ 1 

5 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ AÇILMISTIR 
.,.,_,._IOCIOCCCCC.~=r'~/~~~~ ~- "T. ~-=-=::~-.c 

i _ ~-~~-r-· ~#.~~~-~-~~~~~-~-T-~-~J 
Kızıl Bakire 

g 

ş 

-liy~dt! w.apı

lan son terfi 
ve tayinler 

---*---
lzmlr müddelantamUI· 
ğlne göndertıen Udeyl 

nepedlyoraz 
Yeni adliye terfi ve tayin li.tesi İzmir 

müddeiumumiliğine gelmiıtir. Listeye 
göre lzmir ticaret mahkemesi azasın
dan Feyzi Uılu terfian temyiz mahke
mesi raportörlüğüne tayin edilmiı. as
liye ceza hakimi Halim Gençosmanın 
maaıı 90 liraya, birinci hukuk hakimi 
Müfit Erkuyumcunun maaıı 60 liraya, 
icra muavin hakimi Enveri Egenin ma
aıı 50 liraya çıkarılmıttır, 

iz.mir ikinci hukuk hakimi izzet Aker 
lstanbul sulh hakimliğine, ticaret mah
kemesi aza muavini Piraye terfian sulh 
hakimliğine, dördüncü icra memuru 
Baha Çakıt terfian ıulh hikimliğine, 
ıulh hakimi Avni Cünol terfian Aydın 
asliye ceza hakimliğine, Kemalpaşa ha
kimi Cemil KaruT maaıiyle Şarkışla ha
kimliğine, Çorum sulh hakimi Suphi 
Andiç terfian Seferihisar hakimliğine, 
Tunçeü eski ceza hakimi Burhanettin 
E.neralp Kemalpap hakimliğine, İstan
bul müdeiumumi muavinlerinden Ke
malettin Utkır terfian İzmir sulh hakim
liğine, Urla kazası eorgu hakimi Ihsan 
Türkmen Edirne sorgu hakimliğine nakil 
ve tavin edilmiılerdir. 

KA TiPLER ARASINDA 
Mahkemeler zabıt ve baı Utipleri 

arasında da fU değişiklikler olmuıtur: 
2 5 lira maaılı Karaburun mahkemesi 

baı katipliğine terfian lzmir ceza mah
kemesi baı katibi Süreyya Ungur, sulh 
hukuk mahkemesi bat katip muavinliği
ne birinci hukuk mahkemesi zabıt katibi 
Saip &akman, ağır ceza mahJcemesi bq 
katip muavinliğine Hüseyin Avni Az. 
tarar müddeiumumi kalemi haf katip 
muavinliğine zabıt katibi Naci Tölengen 
asliye birinci hukuk mahkemesi baş ka
tip muavinliğine zabıt kabôi Mehmet 
Ali Bilcan, adliye encümeni baı katip 
muavinliğine ağır ceza zabıt katibi Ha
lil lbrahim Yürzcy, ticaret mahkemesi 
baı katip muavinliğine Ali Soyak, Tor
balı mahkemesi 20 lira maaılı baı ka
tipliğine Alaettin Sezer tayin edilmiş
lerdir. 

---o---
ADIJYEDE YAZ 
r I LADl 
Adliyede dünden itibaren yaz tatiline 

başlanmıştır. Eylülün iptidasma kadar 
devam edecek olan tatil zamanında meş
hut cürüm işlerine ve mevkuflu dlva
lara nöbetçi kalan üçtincil asliye ceu 
mahkemesi bakacaktır. 

---o---
Hubrıb t topralı ofisi 
anlJarlarınataşınıyor 
Tonra1< ofis mubavaat memurlannm 

Dikili, Menemen, Seferihisar, Urla ve 
Bergamadan aldıkları arpa ve buğday
ların kamyon ve arabalarla ofis anbar
lanna nakline başlanmıştır. 

---o---
rarım satq Jıooperatif· 
lerlnde umumi ıetlma 
İzmir Tarım satış kooperatifleri birli

ği senelik umumi içtimaını ağustos ipti
dalannda yapacaktır. Birliğe bağlı 31 
kooperatifin ortakları murahhas gönder
mek suretile umum1 toplantıya iştirak 
edeceklerdir. 

M~sut bir nikah 
B. Süleyman Sağıroğlunun kızı 

Bn. Sabahat Sağıroğlu ile B. tbra 
him Kardıçalmın oğlu Dr. Mustafa 
Kardıçah diln hmirde güzide davet
liler huzurunda evlendiler. Genç 
evlilere saadetler diler, ailelerini 
tebrik ederiz. 

... _._m'_ - ·-·- rı - · - - --· -·-· 
ba§ı da bir ölü başını andınyordu.. Et
rafında güzel kuşlar uçuşuyorlar, bazı
lan da kulağına kadar gidiyorlar ve bir 
şeyler söylüyor gibi biraz kaldıktan 90n

ra tekrar havalanıyorlardı! 
Bu hal ve vaziyette ne kadar zaman 

kaldım, doğru bilmiyorum. Yalnız kor
hınç, yürek titretici bir sesle uyandığı
mı, damarlarunda soğuk bir kanın do
laştığını ve-·· bUtiln tüylerimin örper-

Ser Rtder ff""'19arddan na .. leden.·., ~. BenlioAtla diğini biliyorum. 
-.1~ H ~ ey :1 O hatifden gelen ses : 

- 9 ·- c - Antlre Arnold, biraz evvel hangi 
Kapıdan da içeriye yürildüm; beni ne tan beni muhafazasını yalvardım. allah namına tapmıyordun? dedi. 

men eden ve ne de karşılayan olmadı, BaşlDll secdeden kaldırdığım vakit, Ben büsbütün artan hayretle : 
karşı tarafı kara ve tek kapılı bir duvar mermer kürsünün artık boş olmadığını - Ey efendi, benim yurdumun diliıü 
i1e kapalı bir avluya girdim. Bu tek ka- gördüm; kürsüde, üzerimde çok büyük nereden ve nasıl biliyorsun!. diye oevap 
pı nereye gidiyordu, bilmiyorum. Av- bir tesir yapan bir adam oturuyordu; yerine bir wal sordum. 
hmun ortasında içi sakin ve siyah su ile dehşet ve heyecanıma rağmen bu adam Meçhul adam, korkunç gözlerini kal-
oolu b~r havUT., havuzun da kenarında bir dev değildi! dırdı ve bana : 
pıcnnerden boş bir kilrsü vardı. > HAll gözümUn önilnde bulunan bu - Senin kalbin seni bildiği gibi ben 

Per (Baba) Anclre bir an için sustu, adamın bende husule getirdiği tesiri ta- de dilini bilirim. Sual sorma bant\ ... Yal
liügo da çok derin bir hayret ile sordu : rif etmek benim için mümkün değildir, nız cevap ver ki ne kadar samimi old~ 

- Bir mabed için çok sade bir yer oğlum! Bu adamın diğer insanlardan ya- ğwıu tayin ve takdir edebileyim. 
aeğil mi?. km ve tarifi güç bir ba~kalığı vardı, mu- - Hazreti tsaya kalbimin bütün :saflı-
. - Sade.. Evet sade. Fakat .korkunç. hakkak demirden kaş ve kirpikleri var- ğı ve lruvvetile bağlıyım, 
Orada ne gördüğümü sana söyledim : dı diyebilirim; göderindeki kudret ve - Andre Amold, 1sa büyüktür; fakat 
iYüksek ve kap kara bir duvar, sakin ve nüfuz büsbütün ba'1ca, dudaklart iri etli onun hakik~ Jıavvarlsi yok denecek ka
siyah bir su, az miktarda ağaç. Bütün idi. Genç değildi, bu muhakkaktır; fa- dar azdır. Falcat, ey gafil Anclre Ar.nold, 
bunların da üstünde mavi bir gök! Di- kat ihtiyar da değildi; yalnız asırlar ya- senin mabudunun seni benim elimden 
~bin ki bunlarda korkunç olarak ne şa~ gı"bi bir hali vardı! Elbisesine ge- .kurtarabileceğini sanıyor mU5Wl?. 
vardar? .. Hiç bir şey! Degil mi? .. Halbu- lince; nipnlın Evanm giydiği gibi kır- Ummadığım bir cesaret ile : 
ki ben korkudan tirtir titreyordum, ikin- mızı bir harmanisi ve kemeri vardı. - O benim ruhumu her zaman azap.. 
c:i defa olarak diz ilstil dua ettim, allah- Kollan ljaçtan ve takma 8ibi sarkıyor, tan ve y~ ~ diifl"k• k~ 

-
• ay:n ıııeşru hareketler 

Fevkalade 
Ver2ilerden 
End·şemiz 

---*·---
(8aştarah 1 inci Sahifede) 

IV:al saklıyanlar ve fazla 
Fiyat alanlar adliyede 

ra kazananlar bu yıl üzüm piyasasının 
arzettiği son vaziyet karşı.sında külli. 
yetil para kaybetmektedirler. FevkaJ,. 
~de kazançların karşılığı olabilecek fev
kalade zararlar da vardır. Onun için 
vergi sistemimizde iş sahiplerinden ça
lıfma imkan ve sahalarını kurkanma
mak lazımdır. 

_ ehPimizde ue Çeımede Milli lıoPunma Jıamınu· 
nu dlnlernedflılerln il~ 11 dolayı yeniden 

Adliyeye IHrilenleP 

Yeni layilıaya göre sermayeye yüzde 
onla onbeş arasında kar hakkı tanılıyor. 
Halbuki devlet bonolan ve istikrazlan 
biç bir vergiye tabi Olmaksızın yüzde 
yedi gelir getirmektedir. Bu şerait al
tında is adamlarının tehlikeli bir yolda 
çalışmaktan ise para1annı daha emin 
bir kh sayılan bu kabil menabie bağla
maları en isabetli bir h~ket sayılabi
lir. Devlet.e para temin eylemek bakı
mından bu kısım da hayırlı bir iş sayı
labilirse de iktisadi faaliyeti ~kteye uğ
ratmuı noktasından halk ve hazine 
aleyhine bir hareket doğuracaimda 
§ÜDhe yoktur. 

Karantinada köfteci Hüseyin oğlu 
Mehmet Şenbaşın ekmeğin bir adedini 
35 kuru~ sattıiı iddia edilmio. dükka
nında yapılan araıtırmada .f2 adet ek
mek bulunarak müsadere edilmiş, ken
disi de milli korunma mahkemesine ve
rilmiştir. 

Kazım Dirik caddesinde 1 numarada 
fırıncı ldmail oğlu Nazım Birliğin kart
SJZ olarak yirmi beşer kuTU§tan 15 adet 
ekmeği Necdet oğlu Hüsnü Karakayaya 
sattığı, Hüsnünün de bu ekmekleri tütün 
amelesin~ 30 kuruta sattığı iddia edil
miş, ikisi de ·yakalanmıştır. 

Bornovada yukarı Çay sokağında 16 
sayılı fırında çalı,an Osman Gülmezden 
Ramazan oğlu Hasan Dorunun kartsız 
olarak bet adet elı:.melı:. aldığı iddia edil
mit ve tahkikata başlanılmıştır. 
ÇE.ŞMEDEKİ HADiSELER 
Çetme kazasının Sakarya mahallesin· 

de oturan Tençber Ali oğlu Hüseyin 
Köıe tarlasından kaldırdığı 300 kilo 

VALJ BERGAJIAYA 
GIDIPGEWI 
Vali B. Sabri öney dün sabah Berga

maya gitmiş, mahsul vaziyetini ve bOkU
metçe yapılan mübayaatı tetkik etmif, 
köylülerle temas etmif ve seç vakit İz
mire dönmüştür. 

---o---
KOOPERA'l'İFÇiLiK 
KVRSV AÇIUJJ 
Atatürk lisesinde bir kooperatifçilik 

kursu açılmıştır. Klll'Sa lise ve orta 
okul mezunlarından talebe kabul edile
cektir. 

---0""'1tl'll--

DAGlrHA 
BlrWılalnln ffJel'I 
Halk daiıtma birl.ik1erinden bazılan 

ekmek kartı heaplannı henüz iaıe mü. 
dürlüğüne vermemillerdir. iaşe müdür
lüğü bu birliklere beaaplarn,a ba ak..
ma kadar görmeleri ltizumunn f>Ddir-
ıni§tiı. 

Pasaport mıntakası Akdeniz mahaTie
si birinci grup Halk Dağıtma t>ir
liği Ye reisi 8. Suphi bhudak göeterdiğj 
çalıpna}ardan dolayı iqe mii<lürlüğünu 
takdir edihniftir. 

onca o 
MAHKEMELERDE 

Vatman beraet eıtl-
Karataşıa Asansör arasında vubıa ge.. 

len ve Bohor kızı 3 yaşında Jülyetin 
ölümilc neticelenen tramvay kazası hak
kındaki davaya diln asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde bakıhnış. kızm. karp ta
rafa geçmek istemesi kazaya sebebiyet 
verdiği anlaşılarak vatman Mustafanın 
beraetine karar verilmiştir. 

Bir ııaıu ınaltlıtiın okla 
Bir içki esnasında Eşrefpaşada M.ak~ 

sut oğlu Niyaziyi bıcakla karnından ya
ralıyarak öldUren Emin oğlu Yaşarm 
muhakemesi dün ağır ce-za mahkemesin
de bitirilmi~tir. Yaşarın 19 sene 6 ay 
hapsine ve öldürdüğü Niyazinin babası
na bin lira tazminat ödemesine karar v&
rilmiştir. 

YenJ blP lıatll dciuası 
Bir düğün gece.$inde Cumaoıvasının 

Oğlananası köyünde oturan Saniyeyi 
öldürmekle maznun ayn! köyden Ay
rancı Ahmet ve arkadaşlannın evrakı 
ağır ceza mahkemesine sevkedilmiştir. 
Bu muhakemeye ağustosun 8 inde bat
lanacaktır . 

buğdayı suba§ılarına ölçtürmeden kaçı
rıp eve sakladıjı, yine bu mahallede 
rençber Giritli Ahmet oilu Ali Bahar 
70 kilo arpuıru ayni suretle sakladığı 
Çeşme kazasının Musalla mahallesinde 
oturan ve fırıncılık yapan Emin kızı ve 
Seyyit karısı Fikriye Bekem 600 eram
lık bir ekmeği 40 kurup sattığı. Çqme 
kazasının Ilıca mahall~de oturan ve 
Hurmalık caddesinde sütçülük yapan 
Vli oilu Mehmet Yücel ufak bir kiae 
sütü 20 kurup aattıiı, Çqme k.azaaının 
Musalla mah&lleainde oturan ve Çepne 
belediyeaine kayıtlı J O sayılı otombilin 
sahibi olan Halil oğlu Mustafa sürücü 
ile Çqme kazasının Sakarya mah&lleain
de oturan ve Çqme belediyesinde h· 
yıtlı 1 sayılı kaptıkaçtı otomobilinin sa
hibi bulunan Ali oilu Hasan Şekerci 
Çe,meden lzmire getirdikleri yolcular
dan ikiter lira ücret almalan lhun ırelir
km 250 ter kurut aldıklan iddiui7le 
adliyeye nrilmltlerdir. 

'l'IC:ARBI' ODA.il 
BBYETI GiDiYOR 
T6tiindileTe tekrar Terilme.t i.teni

len ihracat primi n hükümetçe hazır
lanmakta olan fevbllde kazanç •ersW 
layihasiyle diğer muhtelif meseleler hak
lunda hflldimetle temasta bulunacak 
olan İzmir ticaret odası reisi B. Hakkı 
Balcıoğunun reisliğindeki heyet bu ıa
bah lzmir vapurlyle Te ı.tanbul tarikile 
§ehrimizden aynlacaktır. 

---a---
KAHVECİLERDElf 
'f'aallJdjtnaıne almıyor 
1 Ağustostan itibaren kahve ve çay 

inhisan filen başlıyacak, bu iki madde 
inhiar idaresince eablacaktır. 

Kahve ve çaylara başka maddeler 
kanştırmıyacalı:.larına dair inhisar me
murları tarahndan .kahvehane sahiple
rindeD birer taalıhiitname alınmaktadır. 
~--

Fasulye, mercımeıı ve 
nolıut satqları 
Fiat mürakabe komisyonu lzmirde 

fasulye. mercimek ve nohut eatıolannın 
fimdilik serbeıt bırakılmasını muvafılt 
görmütt6r. Piyuadaki vaziyete göre 
ileTide bu maddelere fiyat konulacak
tu. 

_ _,..,...ıwıt_1111ıt O"""""'---

1faftaftne tuz 
lıarlftıPıyornuış.. 
Anafartalar caddesinde 489 sayılı dUk. 

kanda baharatçı !sak oğlu Aiber Yafe
nin naftalinin içine tuz karıştırdığı ih
bar edilmiş, dükklnmda yapılan arama
da 4 çuval içinde 220 kilo naftalin bulu
narak musadere edilmiştir. 

---o---
SIRRİYEDE 
MacqlaPI al'fanlcıP 
Emrazı aariye ha.tahaneai anbar me

muru Mahmut Özoktayın maqı 20 lira
ya, mutemet ve .idare memuru Hulusi 
özdemin maatı 2S liraya. aağır dil.iz 
körler mektebi muallimlerinden Hamdi 
Arkanın maap 2.S liraya. Salahettin Ta
pnan maqa 3.5 liraya çılumlmıfbr. 

Umum! bir gö~ yeni llyiıan.m be
yannameye tAbi mUe5RSeler üzerindeki 
tesiratını en kısa bir ifade ile böylece 
belirtmiş bulunuyoruz. Halbuki dört 
yU:z bin milkelleften ancak altı bin beş
yUz kadan beyannameye tabidir. Diğer 
'bsmı bugUn temin eyJedikleri kazancın 
hesabını devlete verecek durumda bu
lunmuyorlar. Bu azlnı kütlenin hovka1-
&de kazanç vergilerini tahaldruk ettire
bilmek için muazzam bir t.efkilAta flti
yaç vardır. Bu tefkllAtm bu lfi adilAne 
bir tekilde bap.rabiJeceline ele ..ı. :lna
mmız JOktur. Böyle .-ı, vıe da)p1ı bi1-
ifln içtlmat nlzamımızda Y8&bıcaiı hu
zursuzlutu da ula aıDz &dinden uzak 
tutınam.k ltzımdr. Bu itibarladır ki 
yeni bir llyilu le ve adalet mefhumuna 
ula uygun diqmiyecek bir tanda va
tancfapn huzursuzluğa w lktf.ad! 
bUnyemizi sarsıntıya maruz bırakmak
tan devletin bu J011a elde et?Mtl der
Pİf ettiği geliri iki misli i~ temin eyll
yecek yeni bir mükellefiyeti, bundan 
sonrasına şamil olmak ü.zeN vaz eyle
mesi çok daha adillne bir hareket olur. 

HAKKIOCAKOGLV 
-~~-

Antalya ceza eulnde 
ofıuma YCIZIHa 
öğrenenler-
Antalya, 22 (Husust) - Ceza evinde 

açılmış olan okulda okuyup yazma ağ
renenlere cftplomalan ~lmfttir. 

Törende vali, Adliye erkim ve All' 
zevat hazır bulunmuş ve vali Ceza evi 
kUtUphıme!!hıe ıoe 1cftap hediye etmış.. 
tir. 

Kl.IACA 
••••••• 

Uzıat Uilılf'flı 

Eczacı Kemal K. A1daf 
Uzun boyla lı:onupndan, çenesi da. 

tüklerden, tırattan bahsetmiyorum. Bu 
au:aklarda bunlann h~ ..... değildir. 
Dün kütüphaneyi karışhnyordum, mek
tepdeki hesap defterim elime geçti. Ta
rihi 319, ıöyle yunrlak he•pla 19 se
ne evTele ait... Yaprağı açtım, hoca 
söylemi9, ben not tutma,un. Deherin 
yapraklannı çevirdlkce 11nıf göztimlin 
önüne geldi, Allah rahmet eylesin hesap 
hocamız Fuat beyi kısa boyu ile tahta 
batında tebeıir elinde ııörür gibi olmıya 
baıladım. Baktım, ctenlsübn adedti 
aleMla mütezayide> diye bahis. Bu ne 
uzun lakırdı dedim, tekrarladım: cte
n&sübü adedtl alelUla mütazayide? 

Acaba bugünün talebesi buna ne di
yor, git gide büyüyen oranti falan mı 
diyor? Merak ettim, öğreneceğim. 

Uzun laf bizim eczacılıkta ta vardır. 
Mesela lesitln dedijimiz yumurta •rw 

IZMIR ASKERUK şuiiis~ı özünün kimyaca adı cdi palmito idroksi 
REtSUetNDEN : etilen trim.etil amin> dir. Hani Nurettin 

bocanın hikayelerinden biri vardu, ho-
1 - 339 doğumlu eratın ilk ve R ca yoğurt ile tu11ayu birlikte yemif dJu.. 
son yoklamalan bitmek üzeredir. N nu ben i.cad ettim amma ben de beğen-
y oklamalannı yaptırmayanlann medim> dem.if. Lesitlııin formülünü eöy• 
hemen ıubeye müracaatla yaptır- liyıen de bu uzun lakırdıyı beğenmemif 
malan lhamdu. 
2 _ 339 doiuanlularla muamele- olacak ki cluitin> de111i1o kıaa ke9-

lir! dedim. ye tabi mektep talebelerinin tecille- nıı::ıayatın her aafhuuıda. her devrinde 
- Ruhunu mu?. Fakat benim senin rini yaptırmamış olanlann tecil rnu· ı i§e kısalık ve özlük vermek lizun pl-

ruhunla bir ifim JOk, ki! Ruhun namma amelelaini yaptnmalan ve yaptır- nı.ittiz. Leb demeden leblebiyi anlama-
allahtan her ş--i bel.1•·ebilirsin! Şimdi mayanlar haklannda askerlik kanu- nın bir marifet olduğu mod&a geçmiy.,. 

-;r .,......~ nunun cezai hükümlerinin tatbiki bana söyle: Buraya ne için, ne istemek cektir. Ben bile yazılanmda lu..ca ke-" __ ,, edileccii ilan olunur. 
veya ar~ için 8eldin? Bu kadar ~.,..q;,.~ .. :;r; ..... ;oı·-cmoı'"'-l"lımııDO;l!W'!!ıı~=I!"'~ aiyonun. 
korktuğun bir c mahluk > u g"ôrmek -------------------------------
için buralara kadar ne .için gldin? .. 

Ne cevap vereceğimi bilemedim., aa
dece : 

- Ey Morg! diyebildim. 
c - Ya. .. Sana adımıda mı söylediler? 

Bu adın bir çok manası vardır; ana 
şi.ındi yalnız bir tanesini söyliyeceğim. 
Morg. c Allahın kapısı > demeıktir. Al
lahın kapısını ne ınakst:tla 7.i:ya?l!'t edi
yorsun?. .Merak etme, bunu mna ben 
söyliye.ceğim : Boyalı bir put veyahut 
manasmı bndm de bilmediği hald,., 
herkıese nasihatler vel'91 bunamq bir 
ke§İŞ bulacağını sanıyordun! Ermit ol
duğu söylenen h er yerin keşişleri böyle 
değilmidir?. Sen, ha~ başa albn ile 
i§Jıenmiş kıymetli ll'lıftmec~ yapıl
msş, her tarafı parlıyan bir mahed isti-. 
yordun; fakat karşına siyah taştan ya
pıhn19 korlrunç duvarlar çıktı! M;ıhed, 
her şey&n evvel ziyaretçinin gözünü 
boyamalı. ruhunu pprtmalıdu, değil 
mi? Buraya, vakit wı uata gelen herkes, 
blç bir merasim veya rebheze liizu.m 
göri.ilıne:ieıı eircbiliyor, işte! 

-BtTMEDt-

TEL: 36·46 
RUEAFTA 

3 BOYOK FiLiM BiRDEN 
- l'BANSIUA SÖZL'O -

1 - GA~P UFUKLAR 
OYNIYAN: (RONALD COLMAN) 

- FKANSIZCA SÖZLÜ -

2-ZAMAN ADAMI 
ODIYANLAB: (MAUBtCE CEVALiEa-ELtva POPESKO) 

- FBANSIZCA SÖZLt} -

3 - SATILIK AY ALET 
OYNIYAN : KOBDT DONAT 

MA'l'bflLE&: G. U. 3.10-7.10- Z. A. 4.39-8.30 S. R 5.58-9.50. 
Cumartesi 1.59- Pazar 1.2.30 DA BAŞLAR... 
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YENi ASIR 
!CA! 

•••leler Borsa 
OZOM 

37 öztürk 
39 F. Solari 
1 1 Ş. Bencı:ya 

34 50 35 
30 30 
35 35 

Amerikadan 
Bildm için sen we dalla erlıelı sporlara 

menin zamanı gelndftlr .. 
Yazan: Prof. Dr. Sadi Irmak ! 

arif ba • ve yahut: ı' 

8 Avni S. H. E. 
75 yekun 

33 33 

209440 umum yekun 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

tNClR 
146 F. Solari L Ş. 35 

33 
34 
37 
40 
44 

39 
31 

Fransızca Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki Dinleyi
cilere Fransızca Neşriyat Saatlarını Bildirirler 

Bede. 1erbiyesi teşkilltı ma e g- Tek adımda 4,75 metre atlamak. 
lanı:mt bulunuyor. Böylece ruh ve be- 400 metreyi 68 saniyede koşmak. 

5 S Yusef Arslan 3 1 
201 yekun 

.İlen terbiyesi mesuliyeti bir m~da Ciridi 30 metre atmak. 
loplanmat oluyor. Bu karar Mecliste ol- Bisikletle 20 kilometreyi 45 
Guğu *~ memlekette de derin bir ilgi , -~ _ L 
~ Isa ek da &UDAA· 

VE: meı111Dunluk uyandırmış 0 ger w • ve yahut: 
tir. Maarif vekilliği, milli idealler ug- 1 35 metre irtifa atlamak. 

1 8 7 1 7 7 eski yekun 
dakika- 187378 umum yekGn 

ZAHlRE 
324 kental palamut 8SO 

20 ton ausam 52 
8SO 

52 2S 
tunda .. kadar ağır olursa olsun mesu- l SOO metreyi bet dakika yirmi sani-
liyet kabul etmekten çekhımediğini gös- yede koımak. ~~~~ 
terirke1& Meclis te beden ve ruh terbi- Gülleyi 8 metre fırlatmak. 1 A,nkara lladyoSU ~ 
Yesini bir bütün olarak kabul ettiğini 100 metreyi 1,40 dakikada yüzmek , • 
anJatımw oldu. Bu önemli ve tarih! ka- ı 0000 metreyi 5 O dakikada kOJIDak 
l'arla aa RkİZ milyonluk vatandaş kfit- Bu gruplar birer bütün teşkil ederler , BUGUNKU NEŞRi Y l J 
lesinin \eden! terbiyesi, maarifimizin işte bizde de her vatandaş bu gruplar- - - - - - -
nı~e eklenmiştir. Gerçekten mil- dan biriaini tamamen bap.rabilecek ~ir 1, 30 ;rogram - ve memleket ~t ay,;: 
it ~ tıelikkiye göre beden! terbiye beden olgunluğu .eviyesine gelmelldır n. 7,32 vücudumuzu çalııtıralım. 7,40 
lhti.racmdan müstalni bir yaş yoktur.. Bazılan bunlan elde etmek için fikri ajans haberleri. 7,55 müzik: (pl) 8,20-
~yalım gençlik çağınııı bir ihtiyacı terbiyenin ihmal edilmeai lazımA gel~e- 8,35 evin saati. 12,30 program ve mem
"e İlll~ sayan eski telakki her yer- ğinden end* ediyorlar. Bu asla d.o~ leket saat ayarı. 12,33 müzik: karışık 
Be ~. Esasen beden terbiye- dewildir. Aksine bedenle ruhun g~lı!ı?.'11 p.rlular. l 2,4S ajans haberleri. 13,00-
11 bınumJ bu noktayı göz önüne alnu,_ PJ ala muvazi yürütülebilir ve yunıtu~- 13,30 müzik: ıarlular ve beraber türkü
br. Fabl maddt imkAnsız}ıldar yUziln- mesi lazımdır. Kudretli ve kusursuz hır ler. 16,00 program ve memleket saat 
Clen bu .-hşmaları şimdililc ınuayyell beden emniyet. cesaret, irade ve zeka ayarı, 18,03 müzik: çifte fasıl. 19,00 
Ça!lara tahsis etmek zoru ile karşılaşıl- kudretini en iyi iJleten bir unsurdur. Be- konU§ma ( dlf politika içmali) 19, 15 
buttır,. :ilk dileğimiz, dAvanm kanunun den kusuru ve zafiyet, infriyorite kom- müzilc: (pL) 19,30 memleket saat aya
l'Uh- _"' bir şO.mulde ele alınması plek.ııini doğurur. Bu tuh gelitim~ d~r- n ve ajans haberleri. 20, l 5 radyo gaze-

l - .. - dir Muhta duran v-a kötü yollara süren hır amil- teai, 20,45 müzik: mızraplı sazlar saz 
çia. imk&nlar elde edilmesi · · ç -J 

blduıu.a- ftSltalarm maddi olanlarını diı. eserleri. 2 1. 00 ziraat takvimi, 2 1. 1 O a • d . bul * müzik: prlo ve türküler. 21. 30 konut-
evlean em,ıemıyeceğin en emın u- Bütün bu müta1Aalar gösterir ki be- ma {kahramanlar saati). 21,45 müzik: 

lluy0l"9. P'üat asıl mühim olan nokta daha b ·· ük b · bütQa _.
11

_tin bu harekete katılması ve denimizi şimdikinden uy ır (pl) 22,30 memleket saat ayarı, ajana 
- nisbette işletmek hem zaruri, hem fay- haberleri ve bonalar. 22,4S-22,SO ya-

bıane"9! YMCbmda bulunmasıdır. dalıdır. Avrupa üniversitelerinde sınıf rınki program ve kapanıf. 
"I birincilerinin çoğu rekortmenler aıraaın-

-Bu b uta bazı peşin hükilmlerimiz.- da bulunurlar. 
Üen sıynlmU zorunda olduğumuzu aa- Burada anlatmıya çalıştığımız şümul-
tııyonn de bir beden çalışması için bizim gilctl-

1 - BM::aJan memleketimizde bed~n müzü aşan parair lAzımgeleceğini ileri
Çal~ ruh terbiyesine zaman ve ye silrenler, bu yüzden imkansızlık gö
J'er baümıyan aşın bir şümul almış ol: renler vardır. Aktif olarak spor yapmak
Cluğımdm p"kAyetçidirler. Bu, besbelli ta olduklannı söylediğim yirmi milyon 
bir yaalat g&ilşt{lr. Bizde bilfiil spo:- Alınan spor masraflarını tamamen ken
~aJ)llDbra sayısı çağdaş Avrupa ve dileri temin etmektedirler. Berlin beden 
l\merıka milletlerinden hiç birisile kı- terbiyesi enstitüsünil ziyaret ettiğimde 
yastm-yacak derecede ~ Bir mi- bu enstitü masraflarının bile tamamen 
sal olarak Almanyayı alırsak orada 40 talebeden alınmakta olduğunu hayretle 
bin ~ kulübünde yirmi milyon iıısa- gördüm. Milletçe spor idealine inanırsak 
ıun durup dinlenmeden spor yapmakta devlet bütçesini sarsmadan pek çok şeyw 
olduğama görürüz. İşin aldığı şümul dır }er yapmak bizde de mümkündür. Biz 
layuıiyle Rusyada, Yugoalavyada, Fran- astl masrafı, beden terbiyesinin değerini 
sada spm' ili mOstakil nezaretler kurul- öğretmeye, yani geniı bir spor terbiye 
illa.Dl -., ettirmiştir. Almanyada bu ve propagandasına tahai& etmiye mecbu
nzlfe .-ırlardan Ustün saWıiyetlere ruz. Sporun değerini herkes gereği gibi 
malik bir spor Filhrerine verilmiştir. kavradığı gün dava halledilmiştir. Fa-
fnwı nesli kudret ve güzellik bakı- kat o zamana kadar spora verilecek dev

~mdan eski Yunan devrine en çok as- let parası, en verimli bir hasada _yatı
nnuzda yaldaşnnştır. Bu da sürekli bir rı1mıf olaeaktır. 
beden tmırbiyesi sayesinde ~ki~ •----
tir. Raat1enleP SllHlstopolda 
be~!::\; =~d=~ az Jıayıp "ermişi~. 
bul edenler vardır. Bu da yanlış bir gö- Bükreş, 22 (A.A) - Resmı ":>ir teblı
ruştür ÇQııktı bütiln bu çalışmalar ni- ğe göre Sivastopol muharebelerınde Ru· 
bayet 

0

tıek taraflıdır. Ancak muayyen men kayıplar~ 55 subay, 28 erbşş, 1733 

1 da ..... 'Pi -'-''de_ :-1etip za- erden ibarettir. Yaralıların kati olarak 
UZUV aft - 0 _..,.A ~JU1 ~ :_LA- k ç•• kü bunl 
rurt olarak diğer uzuvlan dumura uğra- tesbiüne ilı~ yo tur. . ~ . arm 
tan bir faaliyettir. Beden şekli bozuk- ~ kıtalarına tekrar iltihak.~~~-
lu.._, ön]· L · • artırmak, sağ- dir. Sivastopolda üç Rumen tumenınm 
ıuanm eme~ verımı ,_,_ edil~:r.: bakkındald hancı kay 

lıiı korumak için her sınıf işçinin ayn iuuıa \ıL&f>& ya · 
bir beden terbiyesine ihtiyacı vardır. nakların verdiği haberler bu tebliğde 

SA'l'll.JK ÇOK 
KIYMETLI ARAZ! 
Manisanın İsak: Çelebi köyü timarınw 

da Manisa Akhisar clemiryolu üzerinde 
bir tarafı kum çay bir tarafı burun ören 
yolu bir taraf Akhi.sar pe caddesi ve 
bir taraf güllük çışnesi gibi sabit hu
dutla çıevrilmi.ş bir parçada 1200 dönüme 
yakm hububat, bağ, pamuk, tütün ve 
güyeri yetiştirmeğe gayet elverişli ve 
çiftlik tesisine müsait arazi satılıktır. 
Talip olanların bu baptaki ~artlan öğ
renmek üzere Akhisarda tütüncüler 
bankası merkezine ve İzmit'de ban.kanın 
Gazi bulvarındaki şubesine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 4222 (1905) 

1 LA .N 
DAKTİLO ARAHIYOR 
İzmir mıntaka Liman reisli~..ne dalrli

lo alınacaktır. Taliplerin milracaatlan 
mın olunur. 21-tt--23 1884 (4185} 

tZMtR BELEDlYEStNDEN: 
- Sokak tenviratı teslsatınm tamirin

de kul1anılmak üzere 11 kalem muhtelif 
elektrik malzemesi satın alınması, maki
ne ve elektrik mühendisliğindeki şartna
mesi ve keşifnamesi veçhile kapalı zarflı 
ksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
8585 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 
643 lira 95 .kuruştur. thalesi 19/8/942 
Çarşamba günü saat 16,30 dadır. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır
lamnıı teklif mektupları ihale günü aza-

Türkiye Saati 

9:45-10:00 

11:00-11:15 

15:15-15:15 

15:15-15:30 

17:30-17:45 

18:00-18:15 

18:15-18:30 

18:30-18:45 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

20:30-20:45 

Zl:OO-Zl:l5 

Z1:15-21:3t 

21:30-21:45 

Z1:45-22:00 
22:30-22:4.5 

22:45-23:00 

23:00-23:15 

Z3:15--ZJ:3t 

Z3:15-23:39 

23:30-Z3:45 

23:38-%3:45 

23:45-24:00 

Program 

Haberler 
• 

Haberlerin tahH1I 
• • 

Haberler 
• 

Haberlerin tahllli 
• • 

Haberler 
• 

Haberler 
• 

Haberlerin tahllli 
• • 

Haberler 
• 
• 
• 

Haberler 
• 
• 

Müzı"k ve haberlerin tahlili 

• • 
• • 

Haberler 
• 

Haberler 
• 
• 
• 
• 
• 

Haberlerin tablOi 
• • 
• • 

Haberler 
• 
• 
• 

Haberlerin tahJi1i 
• • 
• • 
D • 

Haberler 

• 
Haberlerin tahh1i 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Haberler 
• 

Haherlerin tahli8 
• • 

Haberlerin tahlili 
• 
• 

• 
• 

Haberler 
Haberler 

lJ 

• 
Müzik 

• 
Haberlerin tahlili 

Günler 

Sah ile Pazar 
Pazartesi 
Sah ile Pazar 
Pazartesi 
Her gün 

• 
Der rUn 

• 
Her gün 

• 
Her gün 

• 
Her g(ln 

• 
Her gün 

• 
Pazartesi ili Cumartesi 

• • 
Pazartesi ili Cuma 

• • 
• • 

Pazartesi Dl Cuma 
• 
• 

Der gün 

• 
Her gün 

• 
• 

• 
• 

Pazartesi ili Cumartesi 
• • 
• • 

Her ıün 
• 
• 

Her ıün 
Pazartesi Ul Camartesi 

• 
Pazar 
Her~ 
Pazar 

• 
• 

Her gün 
lJ 

Pazar 
• 
• 
• 

Her gün 
• 

• 

• 
• 

Her ıün 
Her ıfin 

• 
• 

• 

• 
• 

Salı ve Perşembe 
• • 

Her ıün 

Radyo 
Merkai 

WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
wcw 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
wı.wo 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WRCA 
WNBI 
WBoS 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WGEA 
wı.wo 
wcw 
wcw 
WGEA 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WCDA 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WGEA 

Dalp 
Kiwld 

9.670 
11,890 

9,670 
11,890 
15,270 
17,830 
15,270 
17,830 
15,250 
15.850 
15,270 
17,830 
15,270 
17,830 
15,%50 
15,850 
15.350 
17,750 
15,150 
17.780 
15,210 
15,150 
17,780 
15,210 
15,250 
15.850 
15,330 
15,270 
17,830 
11,790 

9,700 
8.048 

15,350 
15,270 
17.830 
15,330 
15.250 
15.850 
15.850 
15.330 
11.790 

9,700 
8,040 

15.%50 
15,850 
11,790 

9.700 
6,040 

15,330 
9,670 

17,788 
9,179 

17,780 
11.790 
9,700 
1,040 

17,R38 
15,330 
15.!50 
15,850 

9,670 
17,780 
15,330 

Uıamlufu 
Metre 

31.02 
Z5.?3 
31.02 
ZS.%3 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.5 
16.9 
19.8 
16.08 
19.72 
19.8 
16.8 
19.72 
19.7 
18.9 
11.51 
19.6 
18.8 
ts.4 
30.9 
49.i 
19.51 
19.6 
16.8 
19.51 
19.7 
18.9 
18.9 
19.56 
25.4 
30.9 
49.6 
19.7 
18.9 
~5.4 
30.9 
49.1 
19.545 
31.02 
18.8 
31.0Z 
11.8 
25.4 
30.9 
49.6 
16.R 
19.58 
19.7 
18.9 
31.0Z 
16.8 
19.56 

Buma gibi çocukluk ve ib~lık yalanlanmıştır. _, __ _ 
çağla-ı da kendilerine uygun şekill."!l'de • 
bir beden terbiyesine muhtaçtırlar. Kostaf'ilıadald ndhuer• 

3 _Spordan doğan ufak tefek~ cflef' De ,,,,.,,~aPIGPI 

mi saat 15,30 a kadar encümen riyasetine 
verilir. 3, 13, 23, 17 3797 (1707) 

* 1 - Cümhuriyet mahallesinde Akın-
(Bu Listeyi Lôtfen Kesip Saklayınız.) 

lan QOk müballgalı görm~ğe meyl~~ Jıampta.. 
J'UZ Spor gibi eşsiz bir nımet, engın hır 
kudret kaynağı uğruna bazı fedaHrhk- t Kostarika.1 ~h (AA) f•~ Al lma:°~ar ~ 
!ardan çekinirsek hayat savaşında birin- talyanlar a mı ver tara ... r arı ıçın Y~ 
d plAnda bir millet olmak davamıza za- ni bir toplama kampı ~}muştur. ,. 
t'ar vermiş oluruz .. Şüphesiz spor arın- Kampa konulanların fırar~anna mruı.ı 
lariyle savaşılacak ve bunlar önlenmeğe olmak için kamp~ ~ ~dbırler alınmış 
çalışılacaktır. Fakat şurada burada ~a~ ve binalar inşa edilmiştır. 
gösterecek bir kırık, çıknk. veya gizli -·----
bir hastalığın azması gibi arızalar tera: CEBEL'UT'l' ARJK'l' A 
Zinin kefesinde ağır basa~. Halbuki Şlddeffl fıf'tınaJtıf' 
hu gibi vasıtalan bazıları, hızım memle- . 22 (AA) C bel .. ttank 
k;t~ spor ideali aleyhinde birer delil bo ~=~hUküm sUren-;idd:tli ~. 
gıbı h11anrnaktadırJar. g l · il T 

4 _ Vatan müdafauı. teknik ve en- lar yüzünden A cezıras e :ınc~ . ara-
düatri çalışmaları büyük hi.r beden k~~- sındaki deniz mürulkal!tı kesilmiştir. 
~eti ve suplesi istemektedir. Onun ıçın .~ ,..,,.....,...h7 AT 
<!aha 9ert ve daha erkek sporlara g~me: ı:~ı ,ı:u.O?aw.ı 
nin zamanı gelmiştir. Beden terbıyesı 
adına hemen yalnız hafif ve yufka h_a
l'ekct!er yaptmldığı için her sabada dun 
Ya relı:orlanndan çok gerideyiz. Bu be
den lı:udreti yarışında geri kalmış oldu
iumuzu anlatır. Halbuki milletlerin mu-
1cadderatında ruh kudreti yantı gibi be
den kl.ldreti ya11f1 da rol oynamaktadır. 

* B~n Avrupada her vatandapn, 
bilhaaaa mekteplilerden asgari bir beden 
~ahiliyeti ve kudreti iatenmektedir. Bu
nu Dataranuyanlar l!lllltflannı geçeme%ler 
Bu Mgari kabilivete bir kaç örnek vere
lim: 

300 metreyi dok.uz dakikada yüz-
nıclt. 

1,35 metre irtifa atlamak. 
100 metreye 13,S saniyede kOflDak. 
Dalcı 25 metre atmak. 
1000 metreyi 24 dakikada yüzmek. --.-zr 'E 

BUGVJI LALEDE 
4 I<tLtl\l 2T1JKKÇE 

1 - TCRKÇE TARİHi Büyük filim 
MOTBDANDI 

KAMBURU 
2 - TÜRKÇE DİCK FORAN 

AVCI BOl.'OCO 
3 KUMARBANEM~ 

4-:aa:.NKLi -
-

tsLAM - TORK ANStKLOPEDtSt 
Asım, Asıme, a'şa, A'şar w ~bakımdan 
Aşık kelimeleri hak.kında Hıkmet 'l'.,uı:
han Dağlıoğlu, !smail Hakkı !zmirlı, 
Efdalüddin Ömer Doğrul, Ali Himmet 
,Berltı, M. Zeki Pakalın, Mustafa Na-
mık Çanla imza1ariyle yazılmış bahisle
ri havi o1arak 37 inci sayısı çıkmıştır. 

()Satılık traktör 

--~~~~~~~~~-~--
14 

BU HAFTA TAMDA 
3 ŞAHESER FİLİM 

ı -Türkçe beyecaa kaymığı 

DAGIAR KRALI 
n:R.ANDIO 

2-·TA YFUN 
KAMfLEN RENKLİ 
DOROTİ LAMUR 

3-&ENKLiMiKi, 

. cılar caddesinin betonla esaslı tamiri, 
fen işleri müdürlilğündeki keşif ve ~-
namesi veçhi!c açık eksiltmeye konul- Xac1G:ıco:ıcı:ıacı:ıacı:ı.cac:ıcıııc::ıKAıcoı:ıocı oı:ıTı:ıı:ıı'lcıı:.cı:ıcı::ı:ıcALA.K.Aı::ı:ıccı:ıcı:ı1ıcı:ıacı:ııcıı:ııc:ıcııcıı:ıoı:ıoı:ıcııı:ı ı:ıı:ııo=acıcl 
muştur. Keşif bedeli 8540 lira 07 kuruş 
muvakkat teminatı 640 kuruştur. Talip-
lerin teminatı öğleden evvel iş bankası- a GöZEN nam ve markası altmda 
na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi yapılmakta olan her hangi bir mu.ır '' 
olan 24/7/942 Cuma günil saat 16 da en- tahzar ile gerek maddt ve mıuıevt 
cümt:ne müracaatları. hiç bir alakam olmadığını .sayın hııl-

2 - 1369 sayılı sokakta kadastro 105~ kımıza lbildiririm. 
nci adanın 200 metre murabbaındakı A YNt GöZEN 
2 nci parseli, yazı işleri müdürlüğündeki Mukavva kutu fabrikası 
şartnamesi veçhile açık artbrına ile satı- Necati bey bulvarı No. 18 : 
lacakbr. Muhammen bedeli 4000 lira ınu- - ~~~ 
vakkat teminab 300 liradır. Talip2erin ---------------

teminatı öğleden evvel iş bankasına ya- H-ususı"" Pul m"•a-.arf 1 

tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 99'!' .,. 
27/7/942 Pazartesi günil saat 16 da en- CELAL PULMAN 
cümene milracaatlan. Büyük Kardiçalı han No. 58 

10, 14. 18, 23 3985 (1772) TELEFON ; 3184 
Hatay caddesinde 587 ci adanın U 

parselinde 6 metre murabbaından ibaret Damga kanunu muamelltiy)e 
yol fzlasının satışı yazı işleri müdiirlü- o~g=ı.a:;ııl:ıCv:ıCexistiiöC"şareracıCCikaaböuliXlıed~e:ir.:ıocaıocıcıotil 
ğiindeki şartnamesi vechile açık arttır7 
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
48 lira muvakkat teminatı 3 lira 60 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden e,-vel 
iş bankasına yatırarak makbuzları ile 
ihale tarihi olan 7 /6/942 cuma gÜnÜ sa
at 16 da encümene müracaatları. 

23-27-2-6 4223 (1902) 

* 1388 nci sokakta 63 ncü adanın332.50 
metre muarbbaındaki 23 sayılı arsanın 
satışı yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi vechile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 3325 lira 
muv kkat teminatı 249 lira 40 kuruş
tur. Taliplerin teminatı ğöleden evvel 
iş bankasına yatırarak makbuzlarÜe 
ihale tarihi olan 7/ 8/942 cuma ~ü 
saat 16 da encümene müracaatlan . 

23--27-1-5 "224 (1903) 

'ICIDOGı:ı=aıı:ıııaaaaıııaıııa a aı:ıc 

Kioa S. r:azif 
Memlekette pek eskidenberi mu

kavvi, midevi ve sıtmaya karşı kul
lanılarak şöhret kazanmış olan bu 

§ illç tekrar piyuaya çıkanlaıl§tır. 
S Her eczahaneden reçetesiz a}mabi
§ lir. Fiyatı 75 kuruştur. 

tLAN 
1 - hmir ce7.a evinin 24 temmuz 942 

tarihinden mayıa 943 sonuna kadar üç 
yüz on bir günlük ekmek ihtiyacı eksilt
meye konulmuı1tur Şartnamesinde mu
harrer evsafta beheri ( 600) gram ve 
günde tahmin bedeli ( 18038) liradan 
ibarettir. 
. 2 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve 
ihale 24 temmuz 942 cumartesi günü sa
at 18 de İzmir ceza ve tevkif evinde mü
teşek.kil komisyon tarafından yapılacak
tır. 

3 - Şartname İzmir ceza evinde me
sai saatlerinde her zaman göriilebilir. 

4 - Talipler (1355) liralık muvakkat 
teminat mektuplarile bu kabil taahhiit
lere girebileceklerine dair ticaret oda
sından alacakları vesikalar ve teklif 
mektuplarını yukarıda yazılı ihale gtl
nünde saat H de kadar komisyona ve11-
melert lhım oldutu ve postadan vuku 
bulacak teehhilrden memliyet kabul 
edilıniyeceAL 

5 - Ekmek bedeli müteahhide öde
nirken kanuni vergiler ile harç rilsum
lan ilheten müteahhide tediye edile
cektir. 

'I 11 23 3880 (1144) 

İdanlJal c. MfkldeluınamJUğtnden : 
latanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali senesine ait ve 2 73 750 kil tahm" 

edilen ekmek ihtiyacı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konmu• ; __ d 
0 ın 

t r ıkm d v d b h aki ih . "' ~ e muayyen a ıp ç 
1
ad ı~ın an u usust tıy~cın pazarlık auretiyle teminine karar 

verilmiı o ugundan muhammen bedelı 3 7 412 lira 5 O ve muvakkat t • t 
2806 lira 13 kl1111f ol~ ek~eğin ebiltmesi 29/ 7/ 942 aah günü saat 15 ':1~-
tnn Ahmet ceza ve tevkif evınde yapılacakhr. Taliplerin yevmi z.kA d k 

-• ·ı.~ ,_ · 1 b. lik ı. . mc ur e a-
nuıu 'YesJ&JUArıy e ır te .. omısyona müracaatları. 

9 14 19 23 3882 (1756) 
---~---~~~---~ ,. .............................. ~;;;;;;~.~ 

Dotan Si~orta anonim şirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 

iDARE MERKEZİ: i S r A H B V r. 
izmlf' we Bavcdlsl umumi acentalığı 

H Ki ER L 
Birinci Kordon No. llG Telefon : 3528 

Hayat • Y a119ın • 11 alıUyaı • Kaza sfflOl'ta· 
IGPınızı en müsait şartlarla ue SÜl'Cdle yapal' 

T. B•zılay cemiyeti amami Merkezlndea : 
Harpte veya ifgaf altında buluuan ınemleketlerdeld yakmlan ve akrabalara

nıa .ajlık haberlerini öğrenmek isteyenler için An.karada Kızılay umumi mer
kezinde. 1atanbulda yeni poataluuu; caddeande luzılay haıunda kızılay müm
amiğincle ve Jzmir merkez.imizde laaber alma bürolan kwulmUfbar. Alibhlar 
bu bürolua müracaatla baberlqme üiıtlaruu doldwmalan ilin olunur. 

24 26 28 4221 (1904) 

izndr Valııfllll' Madör_,,,,,,,en : 
Ura Cinsi No. Mevkii Vakfı 
100 Ev 8/3 Ali ağa camii Maibut Ali ağa 
Yubnda.~evkfi yazb gayri m_~ senelik ?1uhaınınen kıymeti üzerinden 

'Ye ihale tarihınden 31 / S/943 gunune kadar kiralanmak için 00 gün m""dd t-
le müzayedeye çıkanlmıtm. u e 

İhalesi 24/ 7 /942 cuma günü saat 1 O dadır. Talip olanlann mez.k• -
uaU. vakıflar idareaine müracaatları ilin olunur. 403S .( ı 61 :; gun ve 



SARIFE4 YENf A.llR 2J 'l'emrnuz Persembe 1942. 

SiYASi VAZIYEr UZAK DOGU HARBi Amerika - Vişi HARP GAYRETLERi 

s.;y;i:c\~;;.p;.da Çinliler mü- MünC:sebet- ---*·---
lngiltereye 

yeni bir cephe him bir yolu l k 
açılması ihti- •

1 
er ço ger· 

mali l(ayet az kes~ı er ginleşti ... 
Tütüncüler kongresi bitti 

pek çok H . .. d ·ı k .. 
uçakgeliyor arıce gon erı ece tu-

Rusya har:.eri etrafın· RIR MEVKii VE BiR HAVA 
dalıi ııarıııııııı propa· MEYDANINI DA ALDILAR 

-*
Amerilıa hariciye nazır «1000» ucAKTAN ANCAK tünler tek tip olacak 

«10» U ZARAR GÖRÜYOR gandaJar • Mısırda du· 
rıım • Ameri'lıa ve 

Finlandiya.. 
Radyo gazetesine göre Almanların 

Doneç nehrinin cenup doğusundan Don 
nehrini geniş bir cephe üzerinden geç
meleriyle muharebeler şimdi Kafkasya
nın ıimal bölgesine intikal etmiş bulun
maktadır. Rusların durumu bu suretle 
cenup bölgesinde güçle~tikçe ikinci cep
he meselesi de alevlenmiştir. Mihver 
rndyolannın bu husustaki neşriyatında 
bir meydan okuma havası seziliyor. 
Müttefikler Avrupada ikinci bir cephe 
açamıyacaklardır diyorlar. Hatta bazı 
mihver radyolarına göre lngiltere de 
Rusyanın yıkılmasını bekliyor. Bulgar 
ıadyosuna göre İngiliz umumi efkan 
bugünkü vaziyette ikinci cephenin aley
hindedir. Bulgar sözcüsü ene de olsa 
komünist Rusya Borjuva lngilterenin en 
büyük düşmanındır> diyor. Boston rad
yosunun sözcüsü ise Rusların medeniyet 
dünyasında hakiki bir amil olmağa nam
zet bulunduklarını söylüyor. 

Bu karşılıklı propaganda arasında, 
umumi kanaat şu merkezdedir: 1942 
senesinde Avrupada ikinci cephe açıl
ması ihtimali gayet za..if, hatta imkansız· 
dır. Diğer taraftan bu cephe açılmadık
ça Sovyet ordulannın yalnız başına mih
ver ordulannın taarruzlarına karşı koy
mak durumunda kalacağı, halbuki Rus
ların bu vaziyette uzun müddet mukave
met edemiyeceği de bazı kaynaklar ta
rafından bir ihtimal olarak mütalea edil
mektedir. 

Mihver Rusyanın iktisadi bakımdan 
da çökm«;k üzere olduğunu iddia edi
yor. Müttefik kaynaklan ise Mihver du
rumunun güçlüğünden bahsetmektedir. 
Rusların zirai ve sanayi bölgelerini kay
betmekle zor bir duruma girdikleri, 
üzerinde durı.ılan bir noktadır. Fakat 
Londra radyos·- Ruıılann bazı sanayi 
bölgelerini kaybetmek ihtimalini düşü
nerek Ural dağlarınm arkasında büyük 
sanayi şehirleri kurduklarını söylemek
tedir. Bu sanayi bölgelerinde binlerce 
erkek ve kadın işçi Rus ordusuna harp 
malzemesi. tank ve tayyare yetiştirmek 
için çalışmaktadır .. 

Londra radyosu Macarca neşriyatın-
da diyor ki: Rusya bu harpte yalnız de
ğildir. Birleşik Amerika ve Jngiltere de 
Rusyaya ellerinde bulunan her yolla 
yardım azmindedirler ve müe.csir bir 
yardım yapmaktadırlar. Rus orduları 
lıenüz dim dik ayakta durmaktadır. Bu 
vaziyette Almanların zafer kazanmış 
o1malan bahis mevzuu olamaz. 

MISIR MUHAREBE.LE.RI 
Mmırda muharebe durgunluk devre-

11.İne girmiştir. Fakat mihverin yeni bir 
hamlesi en yakın bir ihtimal olarak elo 
alınmakta, lngilizlerin ise daha hazırlık
lı olduğu kaydedilmektedir. Bir mihver 
radyosu Volga ve Nil gibi biri Avrupa
nm, diğeri Afrikanın en büyük iki neh
rine doğru harekatın inkişaf ettiğini söy
liyor ve timdi sıranın Rommelde oldu
ğunu, mihver kuvvetlerinin yakında Ni
le kavuşmasının beklendiğini ilave edi
yor. 

AMERlKA - FNLANDlY A 
Amerika - Finlandiya münasebetleri 

tekrar ilgi uyandırıyor. İngiltere ve Ame 
rika Finlandiyayı mihvet cephesinden 
ayırmağa muvaffak olamamışlardır. 
Şimdi Amerika Finlandiya ile konsolos-
luk münasebetlerini kesmeğe karar ver
miş ve bu karar Finlandiyada infial 
uyandırmıştır. 

Fin gazeteleri bu kararı tenkit eder
ken bunun Amerikan hükümetinin his· 
siyatının bir emaresi olduğunu, halbuki 
Amerika milletleri arasında küçük ve 
medeni Fin milletinin büyük sempatiye 
mazhar olduğunu belirtmişlerdir. 

(Stokholm Lidingen) şöyle diyor: Ka: 
rann gayesi ne olursa olsun, kahraman 
Fin milleti müstevli ve mütecavize karşı 
dost ve müttefik milletlerin yanı başın
da nihai bir zafere kadar azimle ve 
imanla savaşacaktır. ----·-·----HiNDiSTAN MESELESl 

(Baştarab 1 inci Sahilede) 

rerek dolaşıyor. Buna mukabil ,Hindis
tandaki İngiliz makamları şimdiye kadar 
ihtiyatlı hareket etmiştir. Maamafih bu 
makamların gizli faaliyette bulundukla
rını ve perde arkasında bir şeyler ha
zırladıklarını hatıra getirmek caizdir. 

!NGtLlZ 1H'l1YATI 
Hindistanda mri olan kanunlara göre 

Hint hükümetinin Gandiyi ve taraftar
larını tevkife salahiyeti vardır. Böyle 
olmakla beraber, bu tedbirleri ittihaz 
etmeğe meydan vermemek için İngiliz 
makamları ellerinden geeni yapacaktır. 

Gelecek müzakereler zor olacaktır. 
Her iki taraf iki satranç oyuncusu gibi 
yapacaktan harketleri uzun uzadıya 
tahlil edecek ve bu hareketlerin tevlit 
edeceği akisleri evvelden hesaplamağa 
çalışacaktır. 

NEI'tCEYE EMN!YET 
Londranın hükilmet mahfilleri İngiliz 

makamlarının herhangi bir isyan veya 
ayaklan.mağı kolayca bastırabileceği ka
naatındadır. Fakat bu tkdirde yine hap-
9e girecek olan Gadinin tekrar açlık 
u.evine başlamMını görmek hoşa gider 
bir §t'Y delildir. 

-*-Çunking, 22 (A.A) - Çin tebliği: 
Çinliler Venconun cenubunda Çuya

nı elde tutuyorlar. Şimal Honnanda Çin 
kuvvetleri Laiçung hava meydanını zap
te~ler ve bir çok mühimmat elde et
mişlerdir. 

Sihattan geri alınmıştır. 

BİR JAPON YOLU KESİLDİ 

muavini Fransız elçisini 
'lıabuJ etmi~or-

Berlin, 22 {A.A) - Yan resmi bir 
mahfilden bildiriliyor: 

Vişi - Vaşington münasebetleri hak
kında Berline yeni malU.mat gelmemiş
tir. Gelen son raporlar Fransız basınının 
bazı neşriyatı ile Amerika hariciye na
nz muavini Somner Velsin Fransız elçi
sini kabul etmediğinden bahistir. 

-*-Londra, 22 (A.A) - İngiliz hava kuv-
vetleri için Amerika ve Kanadadan ha
valanan her bin uçaktan 990 nı sağlam 
olarak İngiltereye gelmiştir. Bu suretle 
kayıp nisbeti ancak yüzde birden biraz 
fazladır. 

AVUSTRALYA AMERİKAYA 
TEŞEKKÜR E'lTİ 
Vaşington. 22 (A.A) - Avustralya 

elçisi sir Oven Vilson reis Ruzvelti ziya-
Çunking, 22 (A.A) - Çin sözcüsü de

miştir ki: 
- Çinliler Hingenin şimalini almak 

suretiyle Japonların Siang - Si - Sangsu 
volunu kullanmak fırsatına marn olmuş-
1;.rdır. 

Berlin siyasi mahfilerinin kanaati Al
man hariciye nezaretinin ihitayth bir 
yol takip ettiği merkezindedir. ret etmiş ve Avustralyaya yapılan büyiik 

_ yardımlardan dolayı teşekkür eylemiş
tir. Sefirin yanında imparatorluk mü
messili de bulunmuştur. 

* Radyo gazetesine göre Amerika 
Fransa münasebetleri lskenderiyedeki 
Frasnız harp gemileri meselesi yüzün
den normal münasebetler çerçevesin
den çıkmıştır. Amerika hariciye nazır 
muavininin Fransız büyük elçisiyle ka
rarlaştırılmış bir mülakatı iptal etmesi 
dikkati çekmektedir. Berlin mahfilleri 
Lavalin bu hadisede takındığı tavur ve 
hareketi takdir etmekle beraber ihtiyat
lı bir bekleme siyaseti takip etmektedir
ler. 

JAPON KAFİLESİNE HÜCUM 
Melburn, 22 (A.A) - Müttefik kuv

vetlerin tebliğin~ göre müttefik hava 
kuvvetleri Yeni Ginenin şimal açıkk.
:·ında himaye altında seyreden bir Japon 
kafilesine tam isabetler kaydetmişlerdir. 

-----it--~-~ 

YAHUDi AKlBETI 
---*·---

1 milyondan çok ya· 
hudinin öldürülmesi 

protesto etlildi 
-*

Yunanistandafıi Yafnı· 
diler mecburi işe tlllJi 
Nevyork, 22 (A.A) - Avrupada Al

manların işgal altında bulunan memle-
ketlerde bir milyondan fazla Yabudinio 
öldürülmesini protesto için 20 bin Ya-
h udi bir miting yapmışhr. 

B. ÇÖRÇİLİN MESAJI 
Mitingte Çörçilin bir mesajı okun

muftur. Bu mesajında Çörçil Yahudi
lerin yapmakta oldukları hizmetlerden 
bahc;cdcrek demiştir ki: 

uOrta Şarktaki Britanya kuvvetleri 
arasında on bin yahudi hizmet etmekte· 
dir. 20 bin Yahudi de polis hizmetlerin· 
de çalışmaktadır·" 
YUNANİSTANDA MECBURİ İŞ 
Selanik, 22 (A.A) - Stefani: harpte 

yaralanan!: : hariç olmak üzere Yuna· 
nistandaki yahudilerden 18 - 45 yaşına 
kadar olanların nafıa islerinde kullarul
masma karar verilmiştir. _______ , __ _ 

SON HAVA AKINLARI 
---·---

1 n giliz le r .:!Duis-
bur~" u bom

baladılar 

Amerika hariciye nazın kordel Hulun 
dünya durumu hakkında bugün söyliye
ceği nutkun Amerika - Fransa münase
betlerini aydınlatması ihtimali de var
dır. 

·ıııııınııııııııııımmıııııııımıııııııumıııııımı•= 1 BiR HiTAP 1 
!Ruslar, düşma-i 
: nı ~eçirmek- ; 
- tense öli:.nüz! = 
~ Moskova, 22 (A.A) - Pravda ga- 5 
§ zetesi Kızılorduya karşı beyanname- § 
:: sinde diyor ki: :: 
~ uDüşmanın Don, Volga ve Kafkas- E 
§yaya saldırdığı şu sırada her Kızıl E 
~savaşçı düşmanı geçirmekten ise öl- E 
:=meği tercih etmelidir .. • = 
:ı 11111111111111111111111111111.uııııı 11111111111111111111 r. 

AMERiKA VE HARP 
---·---

9' ı,, milyar "859,, mil· 
von dolarlık tahsisat 
J 

kabul edildi 
-*Amerilıanın 'lıayıpları 

44143 insandan illaret 
Vaşington, 22 (A.A) - Hükümet hiz

metleri için istenilen 1,859,000,000 do
larlık tahsisat ile maliye kanunu ayan 
tarafından kabul edilmiştir. 

AMERtKAN KAYIPLARI 
-+-- Vaşington, 22 (A.A) - Harbiye na-

Dig~ er Alman hedefleri zırlığının sözcüsü Amerikanın harpteki 
kayıpları hakkında şu malumatı. ver

de hücuma uğradı • Bir miştir : 
Alman baskını - Harbin başındanberi Amerika si-

Londra, 22 (AA) _ İngiliz tayya- lahlı kuvvetlerinin ölü, yaralı ve kayıp 
releri dün gece Almanya üzerinde uç- olarak zayiab 44143 kişiden ibarettir. 
muştur. Bunun 4925 i ölü, 32218 i yaralı ve 86 

Londra, 22 (A.A) - Hava nezaretı· bin yüz yirmi dördü de kayıptır. 
· bl" w • D" k li t k"ll Bu rakamlara Parl Har bur ve Manil-

nın te ıgı : un gece uvvet eş ı e- 1 .. "l . k l d d hild" · · Al h"" · D · a oncu en ayıp an a a ır. rımız manyaya ucum etmış ve uıs- ' YENt BAHR!YE KAYIPLARI 
hurgta geniş yangınlar çıkarmıştır. Vaşington, 22 (A.A) - Bahriye na-

14 tayyaremiz üssüne dönmemiştir. zırlığı temmuzun birinden onuna kadar 
Berlin, 22 (A.A) - Alman tebliği : Amerikan bahriyesinin kayıpları 30 ölü, 
Dün gündüz batı Almanya üzerinde 21 yaralı ve 114 kayıptan ibaret olduğu-

İngiliz bomba tayyarelerinin giriştiği nu bildirmiştir. 
muvaffakıyetsiz teşebbüslerden sonra, ___ 

0 
__ _ 

düşman uçakları geceleyin b!lhassa Du- A .. ERJ.KADAKJ. 
isburg şehrine ve dolaylarına oldukça ıq 

ehemmiyetli sayıda infilfilt ve yangm Alman cemiyeti reisi 
bombalan atmıştır. • • 1 dl 

Halk arasında kayıplar vardır .. Taar· SUÇUnU SOY e •• 
rıı.z eden bomba tayyarelerinden altısı Şikago, 22 (A.A) - Alınanyaya v~ 
düşürülmüştür. Pearl Harbour baskınında Japonyaya, 

Berlin, 22 (A.A) _ Alınan tayyarele- verilmesi memnu bazı maddeleri ver· 
ri Vayt adasına bir taarruz baskını yap- mekle itham olunan Alman cemiyeti re
mıştır. İngiliz tayyarelerinin çoğu daha isi Vilhelm suçunu itiraf etmiştir. 

Manş denizi üzerinde iken Alınan avcı- ·:···-·---·---·-·-·---·!. 
lan tarafından karşılanmış ve püskür· ı • 
tülmüştür. ISPANYANIN YOLU 
ŞE MOsJEŞiRLıGı, BAZI 1 
OFiSLER L GVEDILIYOR 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

yatlarına dair çıkan yeni kararnamele.. 
rin tatbik şekli hakkında talimatnameler 
hazırlanm~tır. 

-·._, 
Gtı'neral Fra n ko 

istikbalde tutula-
cak yolu göstermiş -· 

---o---
İNGİL'J'EREDE 
Verilecelı ıe'lıerleme 
ve t;u'lıulata mi'lıdarı 
Londra, 22 (A.A) - Gelecek hafta· 

dan itibaren üfus başına günde 60 gram 
şekerleme ve çikulata verilecektir. 

---------~--B l R DEGIŞIKLIK 
---*---

Amiral Lihi Ameri· 
ka orduları genel 

kurmay başkanı oldu 
-*-B. Ruzuelt yine bcışlıu· 

mandan olaPa'lı Jıaldı 
Vaşington, 22 (A.A) - Amiral Li

hiyi Amerikan ordulan genel kurmay 
başkanlığına tayin eden Ruzvelt Ame
rika silahlı kuvvetleri baş kumandanı 
kaldığını bildirmiştir. Amiral Lihinin 
b~ kumandanlığa tayini şayialan bu 
suretle suya düşmüştür. 

Vaşington 22 (A.A) - Dün Ame
rika orduları genel kurmay ba~anhğı
na tayin olunan amiral Lihi 69 yaşında 
ve emekli amiraldır. 

Ruzvelt kendisine sorulan suale karşı 
amiralın sadece genel kurmay başkanlı
ğına tayin edilmiıı: olduğu cevabını v~ 
miştir. 

----ııı·~--~--·~--~~Nr11----tS4li •<WU 

İSPANYA 
Arjantin tk:aretl 
Boynes Ayres, 22 (A.A) - Bildirildi

ğine göre İspanyol - Arjantin ticaret mtı~ 
;akerelerinde bir anlaşmaya varılmıştır. 
ispanya bir milyon ton buğday alacak 
ve mukabilinde mamul mevat verecek· 
tir. 

Arjantinin İspanyada bazı ticaret ge-
mileri yaptırması muhtemeldir. 

* Radyo gazetesine göre İspanya uzun 
müddetten heri çektiği yiyecek darlığı· 
nı önlemek için Arjantinle anlaşmak 
tedbirini bulmuştur. Arjantin mühim 
ınikdarda hububat ve et ihracat eden 
bir memleket olduğu halde harbin başın
dan beri ihracatı çok azalmış bulunu .. 
yor. 

---~--·AANlll---~ italyada Harp 
istihsaıatı meselesi 
Roma, 22 (A.A) - Korporasyonlar 

nazırı M. Ri.karıdi, façist sanayi kongre. 
sinde sanayiin rasyonalize edilmesi hak
kında ileriye silrülen presipleri incele
miş ve bunun sanayide harp istibsalitı
nı arttıracağını söylemiştir. 

-~~--------KUÇilK BİR iHGİLİZ 
ŞİLEBİ BAT'l'I 
V~ington, 22 (A.A) - Bahriye na

zırlığı bir tebliğinde küçük bir İngiliz 
şilebinin Amerikanın doğu kıyılarında 
650 mil uzakta torpillenerek batırıldı .. 
ğını bil~tir. 

Kurtulan mürettebat doğu kıyıların
da ıbir limana çıkarılmıştır. ··-PARiS!'E 
Yeniden lıurşuna 
dizilenler var •• 
Moskova, 22 (A.A) - Royter : 
Sovyet haberler bürosuna göre Paris

te üç subay ile iki kişi kurşuna diLil
miştir. ..... 
Bir Macar heyeti cenubi 

Rusyaya gidiyoP •• 
Budapeşte, 22 (AA) - Cenup 

Rusyada bir tetkik seyahati yapmak üze
re bir heyet aynlmıştır. Bu heyet, işgal 
edilen yerlerde örfi durum hakkında 
tetkikler yapacakhr. 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Ege, 
Marmara havzası ve Karadeniz tütün
cüleri kongresi bugün son toplantısını 
yaptı. Verilen karar hakkında rapor 

hazırlandı. Toplantıda tütün imalatı için 
muayyen tipler, harice gönderilecek tü
tünler için de tek tip tesbit edil-
di. • 

lstanbulda fırıncılarla mücadele 

lstanbul. 22 (Yeni Asır)' - Şehrimiz de fınnlann teftiJi devam eylemekte
dir. Noksan ekmek çıkaran on fınrun k apablması kararlaşbnldı. Bugiinkü tef• 
tişler neticesinde şehrimizin muhtelif semtlerinde 2234 noksan ekmek musa• 
dere edildi. 

SON ASKERi VAZIYET 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Doneç nehriyle Azak denizi arasındaki 
sahada Rostofun müdafaasına tahsis 
edilmiş olan büyiik Sovyet kuvvetleri· 
nin Kafkaslara doğru çekil.meğe :imkAa 
bulamıyarak çevrilmesi ve imha edilme· 
si tehlikesidir. Çünkü Don nehrinin ce
nubundaki arazi kısmı şimal Kafkasya 
dağlarına kadar gayet düz olup motörıü 
birliklerin harek~tına çok elverişlidir.. 
Bu motörlü birliklerin cenup batı isti· 
kametinde hareket ederek Rostoftaki 
Sovyet kuvvetlerinin çekilmesinden ön• 
ce Azak denizi kıyılarına varmaları ih· 
timali çok kuvvetlidir. Esasen aşağı 
Dondan Kafkaslara çekilmek zorunda 
kalacak olan Sovyet kuvvetleri için pek 
mahdut yollar mevcuttur ve bu yollar 
da motörlü birlikler tarafından kısa bir 
zamanda ve kolaylıkla kesilebilir. 

Don nehrini aşmış bulunan Alman 
kuvvetlerinin cenuba veya cenup batı 
istikametine doğru harekete geçmelerj 
halinde Kırımı temizleyip bütün kuv· 
vetleriyle Kerç yanın adası sahasında 
toplanmış olduklarını tahmin ettiğimiz 
Alman ve Rumen kıta]arının da Kerç 
boğazından atlıyarak şimal Kafkasya sa· 
hasında cereyan edecek muharebelere 
müdahaleleri ve Don nehrinin cenubun· 
da harekete geçirilecek Alman ordula· 
riyle iş birliği yapmaları beklenebilir .. 
İleride cereyan edecek hMiseleri şim· 
diden kestirmek biraz güç olmakla be-
raber Sovyetlerin bir hataya kapılarak 
Rostofu şimdiden feda etmemeleri halin· 
de Dondan gelen ve Kerçten atlıyacağı 
tahmin olunan Alman kuvvetlerinin 
Rostofun cenup bölgesinde tam bir im· 
ha meydan muharebesi yaratarak Kaf
kasların müdafaasını da zaifletmesi çok 
muhtemeldir. 
Şimdiye kadar söylediklerim.izi hüla· 

sa edecek olursak Don nehrini aşmış 
olan Alman kuvvetlerinin ileri hareket• 
leri <Snlenmediği takdirde Sovyetler için 
ileride telMisi gayri kabil tehlikeler 
beklenileceği gibi Alınan kuvvetlerini.YJ 
de kısa bir zamanda şimali Kafkasye 
dağlanmn eteklerine ulaşmaları ve bu• 
gün Novorosisk limanında bulunan Ka. 
radeniz Sovyet donanmasını Batuma çe· 
kilmeğe mecbur kılmaları imkam mev· 
cuttur. Çünkü, aşağı Don nehrinden 
sonra Kafkas dağlarına kadar 200 kilo
metre derinliğindeki sahada Sovyetlerin 
ikinci bir müdafaa hattı tesis edebile· 
cekleri belli başlı bir müdafaa mevzii 
yoktur. 

VORONEJDE 
Y ukan Don bölgesinin Voronej çev· 

resindeki muharebeler her iki tarafın 
taarruz ve karşı taarruzu halinde devam 
ediyor. Buradaki muharebelerde teşe~ 
bilsün Sovyetlerde olduğu bildirilmek· 
teclir. Alınan tebliği yukarı Don bölge· 
sindeki Alman köprü başı mevzilerine 
yapılan Sovyet taarruzlarının ağır zayi• 
atla püskürtüldüğünü bildiriyor. Al· 
manların bu bölgede taarruz halinden 
müdafaa muharebelerine geçmelerinln 
sebebini cenup cephesinde beliren bil· 
yük muvaffakıyetleri daha ziyade geniş
letmek maksadiyle bu bölgeden kuv
vetlerini çekmiş olmalarına atfediyoruz. 

ŞİMAL CEPHESİNDE 
Şimal cephesinde mevzil muharebeler 

cereyan ediyorsa da bu muharebeler ne
ticesinde cephe üzerinde bir değişiklik 
olduğuna dair bir haber yok.tur. Sovyet
ler Volkhof nehri boyunca devamlı ta
arruzlarda bulunuyorlar. Bu taarruzla· 
rın geçen seneden beri Leningrad çev
resinde bulunan Sovyet kuvvetlerinden 
bir kısmının Ladoga gölü üzerinden çe
kilmesini kolaylıkla temin için yapıl· 
makta olduğu sanılmaktadır. Ha~ bir 
habere göre yiyecek ve su temini bakı· 
mından büyük bir sıkıntıya düşmüş olan 
Leningrad halkının da şehirden tahliye
sine başlanmıştır. 

MISIRDA 
Mısır harekatı hakkında İtalyan teb

liği bu bölgede topçu faaliyetinin arttı-

ALMANLARA GORE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

müteaddit taarruz.lan kendisine pek a~ 
kayıplar verdirilerek akim bırakılmıştır. 
Bu köprü başını tutan kuvvetler 31 Rua 
tankı tahrip etmi§tir. 
Şim8lde balıkçılar yanın adasına yer

leştiril-en bataryalar pike tayyarelerimi
zin tahrip edici taarruzlarına uğramış
tır. 

8 temmuzdan 20 temmuza kadar Rus 
hava kuvvetlerinin kayıbı 829 tayyare. 
clir. Bunlardan 640 adedi hava muhare
belerinde, 62 si karşı koyma bataryala· 
n ve 9 zu da ordu birlikleri tarafından 
düşürülmüşdür. Geri kalanlar da yerde 
tahrip edilmiştir. Ayni devrede bizim 
kayrbımız Doğu cephesinde 70 uçaktan 
ibarettir. 

* Berlin, 22 (A.A) - Voronej kesi• 
mindeki cephe vaziyetini gösteren ve er• 
kanı harbiye tarafından neşredilen bir 
harita ve Rus - İngiliz kaynaklan tara• 
Findan işaa olunan yalan durum ve şa• 
yialar dolayısile F ollcişer Beobahter ga
zetesi diyor ki: 

c Dünkü resmi tebliğ, esrar perdesini 
kaldırmıştır. Alman ve Romenler Ro&o 
tofta hücuma geçmişlerdir. Şimal doğu
da bir kıtamız ilerlemektedir ve cenup• 
taki kuvvetlerimize 80 kilometre yak
laşmış bulunmaktadır.> 

Berlin, 22 (A.A) - Askeri bir mah· 
filden bildiriliyor: 

Kuvvetli hava teşkillerimiz Rostof 
çeVTesinde Rus kıtalanna ve topluluk
larına muvaffakıyetle taarruz etıniş vcı 
bunları imha etmiştir. 

Doğu cephesinin orta kesiminde de
miryollar dün Alman tayyareleri bom
balannın başlıca hedefini teşkil etmİ§"' 
tir. Y ollann tıkanması yiizünden hare
ketsiz kalan kafileler bombalıı.nmııı vo 
3 kafile yok edilmiştir. 

ROSTOFUN EHEMMiYETt 
Berlin. 22 (AA) - D. N. B. asked 

bir kaynaktan bildiriyor: 
Rusyanın en mühim şehirlerinden ve 

S 00 bin nüfuslu olan Rostof Rusyanm 
mühim sanayi merkezlerinden biri ola
rak aayılabilir. Doneç havzasına kadar 
uzanan petrol borulan Rostoftan geçer. 
Liman çok canlı ve modem tesisatlıdır. 
Burada bilhassa buğday muameleleri 
yapılır. Rostof Ruslar tarahndan bir 
makine ve değirmen sanayi merkezi sa
yılmaktadır. Makine sanayii. son zaman
da harp sanayiine çevrilmiştir ve bura• 
da her türlü mermi bomba vesair harp 
levazımı yapılmaktadır. Bu müessese
lerden ikisinin 2 7,000 işçisi vardır. Ros
tofta her çeşit nakil vasıtası yapan bil' 
çok müesseseler de vardır. Madeni eşya. 
kırmızı bronzdan mamulat, erimiş broru: 
demir boru ve döküme makineler yapı .. 
lıt. 

Rostofta gıda maddeleri ve bilhassa 
büyiik un fabrikaları vardır. ------41--N----
Ciğer ue lıalp anaeliya• 

tında tePalılıi-
Beriin, 22 (A.A) - Profesör Savel 

Brukun ameliyatları sayesinde cerrabt 
yeni bir adım daha atılmıştır. Bu profe
sör, harpte yaralanmış olan1ann ciğer ve 
kalplerinden kurşunları çıkarmağa ve 
bu yaralılan tedaviye muvaffak olmuş· 
tur. 

--•"'"'-"'"•o"""""""-
AM ERllCA 
Hariciye nazıf'ı 
nutalı söyHyeceJı •• 
Vaşington, 22 (A.A) - Hariciye na· 

zırı Kordel Hull radyo ile yann (Bu· 
gün) dünya durumu hakkında önemli 
bir nutuk söyliyecektir. 

ğını bildiriyor. Cephede bundan başka 
önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu sil• 
kfuıun pek uzun sUrmiyeceği ve yakın
da iki taraftan birinin kati net!ce almak 
için harekete geçeceği beklenebilir. Yu
karıda bahsettiğimiz topçu düellosunun 
bu fırtınanın başlangıcı olması da muh
temeldir. 

BUCDAY VE ARPA GETllUL!YOR 
Memlekete hariçten getirilen 2000 

ton buğdaydan başka yeniden bazı par
tiler de getirilmektedir. Ayrıca Basra 
yolile arpa da idhal e~tir. 

Bizim gibi Avrupa da 
Bolşeuilılilı tehli'lıe· 
sinden fıurtulnaalı 
diyor-. 

FELEMENKKRALİÇESİ~iiiiiiimiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili~ 
Jnıaat ıezgtihlarında.. HüKOMET MtmAYAATI 

Son kararnameler mucibince mahsu
lün yeni fiyatlarla mübayaasma başlan
mıştır. 1lk mübayaat cenup mmtakasın· 
dan yapılmıştır. Bir kaç glindenberl 
Polatlıdan da mubayaalara başlanmış
tır. 

EL KOYMA TAHS!SATI 
Muhtelif el koyma kararlarının tatbi

ki için şimdiye kadar 100 milyon lira 
tahsis edildiği anlagıbnaktadır. 

Madrit, 22 (A.A) - D. N. B. 
Enformosion gazetesi, general 
F rankonun §U sözlerinin ileride tu
tulacak yolu göııterdiğini yazıyor: 

c - Bolteviklik Avrupanm en 
büyiik bir tehlikesidir. Bunun için 
Mihverle beraber olduğumuzu .söy
ledim. A vrupanın da bizim gibi 
bol§Cviklik tehlikesinden kurtuldu
iunu görmek iatiyonım.> . 

·~-·- & ·-·-···- - -·-·-·--. 

Nevyork, 22 (NA) - Hollanda kra
liçesi Vilhelmaina dün ansızın inşaat 
tezgahlarını :ı.iyaret etmiş ve pddetle al· 
luılanmıştıı. 

____ ..,. __ _ 
Kanadada Kondinld 
Faaliyeti saelJest .. 
Ottava, 22 (A.A) - Komünist paı

tiainin faaliyetini yatak eden 'kanunUD 
İptaline karar nrilıniştir. 

Şehir Gazinosunda 
BU AKŞAM 

PerŞembe Eğlencesidir 


