
Mınr çöllerinde motÖT lü kuvvetler ilnLıyor 

Mihver tam 
bir müdafa
aya çekilfli 

* Bazı lugiliz kolları 
Mihver mayo saha
sının ötesine geçti 

Ticaret Vekilinin çalışmaları 

Dün Izmirde ve Manisada 
genis tetkikler yaptı 

-----------------.--..---------------. 
Şehrimizde ekmek işi pek yakında 

------·· ------------------------------------------------
dizelecek 

istihsal artarsa vatan 
-vaşar, biz de ra· 
ol 

lngWz to~ ue llaua fa· hat yaşarız 
· aDyetl ••nlf, ınilıuer de -*-llu Juırelıetlere Rem lstlfual ar-.. ıae-d~oP, 

ınuJıallele ettL lleın Jtaıtlpen llUOday T•• k• • . HAVI HtCUMLARI 
ur ıyenın .. * 

Siyasi lngılız akın-
Durumu ları çok ge 

Kahire, 26 (A.A) - Orta Şark tngı. geflrlllyol' • 'l'oluırnlıılı, 
liz kara ve bava müşterek tebliği : azam .,. paınalı fiyatla· 

Dün bütUn kesimlerde kara hareket- 1 Bal._. 
leri devriye ve topçu faaliyetine mün- ,.. mese elm • H•G 
hasır kalmıştır. fePGlddı ue fazla 

Hafif hava teşkillerimiz bareklt saha- lsfUual azınL 

niş oldu 
amda dUşman kıta ve topluluklannı, 
ağır teşkillerimiz de Tobruğu. Giridi Şehrimizde bulunmakta bulunan tl
bombalamıştır. Bahriye uçakları Portsa- caret vekilimiz Dr. Bdıçet Uz dün sa
it civarında 2 düşman tayyaresi düşür- bah toprak mahsulleri ofisine giderek 
miiştUr. Marsa matruh da bombalanmış. bir müddet meşgul olmuşlar, billıassa 
tır. hayli tikiyetleri mucip olan tmıirin ek. 

tki Yunkers 88 keşif uçağı tayyarele- mek durumunu ıslah yolunda allkalı 
rimiz tarafından önlenmiş, birisi dU:şü- ve sa!Ahiyetli phsiyetlerle görilşmüşler 
rUlmüş, diğeri de hasara uğratılmıştır. ve bu buausun behemehal temini için 

Malta üzerinde hafif hava harekitı icap eden direktifleri vermişlerdir. Bu 
(Sonu Sahife 4. Sütun 5 te) (Sonu Sahife Z, Sütun 4 te) 

JG'f>M' ukerieri Çmde h4"p ederierkn 
------~----------~--

HiNDiSTAN MESELESi 

* 
Alman iler-
leyişi dur
urul~ ....... 

-+-
CENUP CEPHESllll YlllLIŞI 

EMRi VAKi GiBiDiR 

Almanlar 
hep hücum 
ed·y lar 

* lLMlflLARIN lGIR IAYIP· 
LiRi BIKTllllRI 101! 

« 1Elll ISIR » lfl ASKERi IUHIRRIRI 1 lZIYOR 

Alınanlar ccDonn a lld 
noııtadan geçffleP .. 

Moskova, 26 (A.A) - Royterin hum
st muhabiri bildlrlyor: 

Don nehrin!n batı kı)'llllDda bllyak bir 
----+ meydan muharebesi ıelifmeldedir· Al-

lllJnlelte _.. -nA• ndt• manlar mUhim kuvvetlerle Debrl Od 
UN ...... ., noktadan "eçmişlerdir. 

ldnanaf, fotofl'af H Kızıl Yıldız pzeteelnin cephe ma-
... yolllJ' ele gedl'lldl habiri~ bil~lin· göre o:nup ~n 
Ditrolt. 26 (AA) _ Polia. Ditroit- cephesinde Sıbıryanskaya kesiminde bü

te ve diier bir çevrede mihvere alt ba- vUk muharebeler olmaktadır. Almanlar 
n merkezleri. hUllUf ve Almanlarla I~ bu kesime taze ve mUhlm ltunetler • 
yanlara ait bir çok elllh. miiblmiDat. tbmlf]erdJr. 
cephane. fotoiraf ft radJoo aleti bul- .. DH il rr H Hl u UH ıuı uı Dl 

IDUflur. -

-



S~JFE2 

GiUliin meseleleri 
•••••••••••••• 

Bu ;yılın • • mahsulü lllC]r 
- - -- - ------

lndr IHdlçelerirnize )Mlfı ın sahaların soğlllıtmı 
z• -· görmiyen Jıuyta ve sığınaJı ye~!erinde uca 

INlllçeleri tesisine ıimdiden IHl.Jlamal-ı ıa.-... 
NİHAT İYRİBOZ 

A,...._ sık sık gelen haberler incir 
matıı.lüün dökülmeğe başladığı şek
lindeM.r. Bahçe sahiplerini ve incirle uğ
r~ wkeii bir telaş almıştır. Bu te
lq \; ee haklıdır da. Geçen kışın Zge 
incinilitinde yaptığı zarar çok büyük
tür. ~çların bir çoğu kökten kuru
ttıUCi, Wr coğu bu sene mahsul veremi
yeoek kadar sarsılmıştır. Şimdi bir de 
saf#ı1-. kalan ağaçlann dökümü karşı
smcla .ıınnin bir kısmını olsun incir
deD ltlikliyenlerin sıkılmamasına. Uzül
m o ·-e elbette imkan yoktur. 
..._ böyle bir döküm beklenmekte 

idi. ~U~ sağuklardan sarsılmış ve 
kışı- •Tıf çıkmış incir ağaçları bütün 
diğer ajlıçlar gibi bir can tehlikesi kar
ş:smda MI sene bol meyva verdiler . Do
ğlllll alacıa m eyvey i beslemek kudreti
ae ı..w-ca nor:mı.lin üstünde idi. Bu 
4-- .. ağacın bütün meyvelerini 
t.eslş ı resi. ve besleyebileceğini alı
k~lı: ltundan fazlasını dökmesi çok 
taWi .. aadise olarak kabul edilmelidir. 

Dili 1 i.k!nci sebebi de ile.ksizlik 
\re.ak Mbanlığıdır. Soğuktan zarar ~ö 
rea .. lllaçlan ilk ileği veremediler .. 
a-.. dışarıdan ilek getirilmek 
ud ... ~da kalındı. Durumun 
kitlll• il süratle inckal eden Dev1.?t 
•e Jcı ı, uatifter birliği derhal harekete 
N ı Ac mit bölgelerden büyilk zah
-.et w ......ftarla incir bölgelerine ilek .... ~. 

... ' ' '6Ama göre dağıtılan ilek mik-

HAVI HOCUILIRI 
-*-~ 1 iMi Saıbifelle) 

~ r. !..":,"' ve Frankfurtta kima-ra pddetle bombalanımt-
br. 

N•--•• INCtLIZ TEBUOI t..am. !6 (AA) - Hava nezare
tinU. te\tliij.: 

l.cilis ..__a tayyareleri dün gece 
DwHı a• bombalunıtlardır. Hollan
aatlaıki \ııecfe&,... de bombalanmıştır. 

B. ..b.la münferit İngiliz uc;aklan 
Dw.1.-. Te Rurdaki hedefleri bomba
ı.....-. 

1..-1 alt.da bulunan Fransız toprak
lan.da clemiry.U.n ve sahilde seyre
i• ........ vapurlan muvaffakıyetle 
~ edilmiftir. Bu hareketler
«le. 1 aY tan-resi dönmemiıtir. 

S.. laafta içinde de dütman sulanna 
..... _.,muie devam edilmiftir. Bu 
iti ppma ~elerimizden ikisi dön
memi,tir. 

ALMANLARA CöRE. 
Ldl.. 26 (AA) - lngi)iz bombar

a.... ~eleri dün &ece Ren ve Veıt
hlFe ...lillrl bölgelerine bir kerre da
lla ı.c... eemiftir. Şimal Almanya aa
hilleliae mnferit uçaklar hırpalama hü
tumllın ~. 
~ •nrlanmız bir diifman bomba 

tayyar-.;, difürmiiftür. 
Y.- SKGtLtZ HO'CUMLARI 
....., • (A.A) - Alman teblili : 

Teker tılıker ::çuı bazı lngiliz uçaklan 
dün &. bölgesine gelişi güzel bomba
lara ....... 

O.. ..- lngiliz hava kuvvetleri batı 
Al=·.,a üzerine bir akın yaparak Du
b:ltmıs. ._.urg ve Moert şehirlerine 
7eni'- Mlcum etmiştir. Halle arasında 
ölen n ~lanaa omtuftur. Bazı ma
haU•jı bü,.ük buar vardır. 

Gece a•calan ile uçabavar batarya
lar · ı "n~iz bomba açalı dilşilmıllt
lerau. 

Bl..J...iNCI HUCUM! 
Loadn, Z6 (A.A) - Dün gece hUcu

;ı:na •lraıml olaıı Almanların Duizburı 
şdu-i ıimdlye kadar 50 defa taarruza uğ
ramııtır. 

Al.MAN HOCUMU 
Londra. 26 (A.A) - Dün gece ln

gilterenin fimal doğusu üzerine kısa bir 
dütman haTa taarruzu olmuı ve bir yer
de yanpılar çak.nu,tır. iman kayıhı var
Clır. 

BerJ.la, Z6 (A.A) - Ahnaıı tebllli : 
Alman uçaklan havanın güzelliğinden 

darı 30 tonu geçmekted;r. 
İlek o kadar nazik bir meyvadır ki 

bunu erken koparmak fayda vermez .. 
İlek mcyvaları olgunca bir halde ko

panlmazlarsa ilek vazifesini görcmcilcı·. 
Olgunca meyvalann ise uzaklardan 
sevklerinde ambalajda büyük znyiat 
vermesi zarurid:r. Çünl.ü çabuk ezilır 
ve ciirürlcr . 

B Ütiin bu zorluklara rağmen S<ikedcıı 
Bodnımdan. Urladan tonlarca ilck cel
bedilmiş ve incirciler e dağıtılmıstır. Ge
len ileklerdc yüzde elli bozukluk ve cü
riiklük tahmin edilmektedir. Buna göre 
scvked:len 30 ton ileğin en aşağı 10 tonu 
işe yaramış demektir. 
Eğer bu on ton olmasaydı bu ıiin biıi 

endişeye düşüren dök Um daha bu k:l
dar cok olacak ve asıl zararın büyüği.i o 
vakit belirecekti. 

Her kaç yılda bir olursa ol.;un bu y~l
k i hfid iselcr ilek bahçelerine lüzum ver
mek lazım olduğu kanaat!ni bir kat da
ha sağlamlaştırmış bulunmaktadır. 

Devletin ve kooperatifler birliğinin za
rann mUmkün olduğu kadar önüne ge
çebilecek şekildeki süratli hareketlerine 
teşekkür etmekle beraber bir taraftan 
da onlardan bu iş!n istikbalini düşüne
rek incir bahçelerimize yakın sahaların 
soğuktan zarar görmiyen koytu ve sığı.: 
nak yerlerinde ilek bahçeleri tesisine 
şimdiden başlamalarını temenni etmeli
yiz. 

SOVYETLERE CORE 
-*-

( lllıştanh ı mei Sahifede) 

DONUN öTESINE SOROLDOLER 
Moekova, 26 (AA) - Voronejde

ki muharebeler gittikçe fiddetlenmekte
dir. Pravda gazetesinin muhabirine gö
re Rus kuvvetleri Almanları şiddetli 
muharebelerle Donun ötesine sürmüı

tür. Dü.şman şiddetli bir mukavemetle 
elde ettiği yerleri bırakmamak istemek
tedir. 
AŞAôl DONDA 
Moakova, 26 (AA) - Apğı Don 

nehrinin aağ sahilindeki mevzilerde mu
harebeler devam etmektedir. Düşman, 
ağır kayıplara bakmadan durmadan 
hücuma devam ediyor. 

cDONU>N SOL SAHtLINDE 
Pravdanın cephe muhabirinin bi1dir

diğine göre bazı Alman kıtalan Don 
nehrinin 901 eahiline geçm1'tir. Rualar 
şimdi bunları yok etmek için çalışıyor
lar. Nehri geçen Alman kuvvetleri ne 
pahaya olursa olsun aldıkları yeri bırak
mamak için çalqıyorlar. Nehri ilk geçen 
kuvvetlerden bir Alman alayı yok edil
miştir. 

---o---
.... Bay,..,, h/idlsesL 
Boynes Ayres, 26 (A.A) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Hariciye nazın V aşingtondaki büyük 

elçisine, büyük Viktorya petrol gemi
sinden Arjantin bayrağının indirilmesi
ni emretmiştir. 

Hariciye nazın bu hususta şunlan 
aöylemiftir: 

• - Bu gemiye el konulurken, Ame
rikada inşa edil.mit gemileri bahriye n~ 
zırlığının satın alabileceği hakkındakı 
hükme dayanılmlftır. Durum karşısında 
bayrağın indirilmesini sefire emrettim.• 

---o---
Porteldzln slyasetL 

Riyo de Janeiro, 26 (A.A) - Bir tet
kik seyahati yapmakta olan Portekiz 
Banka enstitüsü reisi Karlo Savere de
miştir ki: 
•- B. Salazarın mesaisi namuskarane 

ve dürbinaneclir. Brezilya ile PorteklZ 
münasebetleri örnek olacak kadar mü
kemmeldir.• 

faydalanarak tngilterenin doğu kıyıla
rında Middleuborouyka limanına pek 
çok infilak ve yangın bombası atmıştır. 

Bu bombardıman neticesinde geniş 
yangınlar çıktığı görülmüştür. 

L ___ J ~-~1!~ --~ıc:~ ~~ J ___ _J 
Kızıl Bakire 

!fer Rldeı- Haygarddan nalıleden: F.Ş. BenJloğla 
-ıı-

Evet, llor& Ç.indeki lıfDrg idi; buna sun, belki bu aöylediklerimi de hep ma-
eminİlll.. sal .sanıyonıun.. Değil mi? dedi 

Bir aa içinde bütün bu anlattdtlarıım H·«e> Dö Kremi, 8fllir' bir iç sıkıntı-
gördü.-; ft yine bir an içinde gözümün sı ıle: 
&ıilnde11 her n kayboldu ve ben bn- ·- Hayır, Baba Amold, bayır! dedi, 
dimi aasd olduiunu bilmiyorum! ta'b.t bu anlattıldaruı çok eeıki bir za
Kemımi iki ejdedıa ile yapılmq bir met- ıoanda, ben ft En henüz dünyaya gel
haldıe bWdum.. Bir defa daha bqunı ar- memq oldulumuz bir mrada oldu di~ 
kaya f"İJ'd1DI ft baktım: Meçhul adam, düfünilyorum! 
menıı er kilnG flzerinde otumwkta ve et · - ·ruD: Andan elli, belki de altmıf 
rafaMa bialerce kut uçupnakta w ay- aene aeçtıııiftir. OilumJ Fakat gördilk
aqmakta ldı. ft kuıJar, gilverc:nler o lerim bir rüya detild1, btiyea rüya de
bd.r çolUdılar, o kadar sıklaştılar ki ğildi! Bütün bu gördüklerimin rüya ol-
n.iha,.: lıiç bir feY göremez oldum!• madılmı ilıpllt etmek için bana, Eva ile 

- 4 - evlenmek istıeyen Fransız Lordu tarif 
P«(Baba) Amolduıı hik.Ayeai burada etmelisin Çilııkil ben OllU fimdiJe kadar 

bitti Ye derin bir stık:Qt hikim oldu. Her hiç bir yerde gömril§ değilim! 
W aGaıa biribirine dilcbtle baktalar ve Bugo, A4bnond Dö Navagi milmkün 
8Dlluada Per Arnold: olduğu kadar mıOkemmel surette tarif 

- a • .,, bua f{lpheli gözle baktılıın etti. 
~unı. Bunachpr>a hiikmecli7ar- Baba Amo1d, lf;t~çe arialı bir haf· 

%7 "1emmuz Pazaıetesı 1942 

-1 -.&BEKLERi: Türkiyenin 
Siyasi 

f':" •••• ' 
uanı -ose .. e va- Ün Göztepede yapılan Cururr.u 
pı_ . a;ına ça

lışilıy<l r deniz müsabakaları 
Yapm!I fıös;!eleatin tabi· Müsabalıalar annımi heyeti ltilJaıtlle flüzel oldu 

He~i lıadar sa"-lam Dün Göztepede deniz müsabakaları ci gelmiıtir. 
. . !I yapılmıştır. Saat 1O,30 da kürek müsa- Yanılann bu ilk kısmı saat 1 I, 1 O da 

OJacağı S'»J1feniyor.. bakalarına başlanmıştır. İştirak eden iki sona ermiştir. -*- futadan Göztepeli Alaettinin futası bi- Aaıl heyecanlı olan prpi yanşlarına 
Ucuz ve kullanışlı kundura yapmak ria4 Demirspor ikinci gelmiftir. saat 15,30 da bqlanmııtır. Bu yanşa 

çal~maları arasında suni kösele imaline Halk tekneleri dört tek kürek yarış- üç tekne iıtirak etmiıtir. Kaqıyakalı 
de teşebbüs edilmiştir. Bu maksatla icap larında Nurinin idaresindeki Demirspor Haldunun Acan b irinci, Göztepeli Meh
eden makinelerin b ir kısmı geti rilmiı. birinci, Göztepeliler ikinci ve üçüncü met Yılmazın prpisi ikinci ve yine Göz
hir kısmı da modellerine göre memle- gelmi!llerdir. tepeli Müzdadın prpisi üçüncü olmUf"" 
ketimiz imalathanelerinde yapılmağa Yelken yanşlanna iki yole iştirak et- tur. 
baılanmıştır. miş ve Göztepelilerin yolesi 14 dakika Yanşlar saat 1 7.30 da bitmiftir. 

Suni kösele imalinde ham madde va- farkla birinci olmuştur. Demirspor ikin- ŞOKRAN BENUOOLU 
zifesini eöre Lateks ve Aı;eton denilen 
maddderin kolaylıkla i thali için de te
~ebb:i lere geçilmiştir. 

Aldığımız haberlere göre yakında 
ayakkabılarda suni kösd e kullanılması 
mümkün olacaktır. Bu köselelerin de 
tabii köseleler kadar elverişü olacağı 
tahmin ediliyor. --o--
Buca J:ampını bugün 2'f· 

caret velıili açı~or .. 
Dün haber verdiğimiz üzere Bucada 

hazırlıklan biten Kızılay gençlik kampı 
bugün saat 16 de Ticaret vekilimiz dok
tor Behçet Uz tarafından açılacaktır. 

Ticaret Vekilinin çalışmaları 
---~~~----ııww-----------

( Haştarah 1 inci Sahifede) memlekette nasıl kaqılanda!mı somnış-

maksadın istihsali yolunda bazı fırıncı- tur. 
larla bir konuşma yapan vekilimiz mü- Bu sual •Çok memnunuz, Allah siz. 
ttsakiben ofis anbarlarını ve ofis emrinde den razı olsun• sözleriyle karşılanmış
çalışan fabrikalan teftiş etmişlerdir. br .• 
Alınan kararlara nazaran pek yakında Bir çok kimseler söz alarak son ka
İzmirde ekmek meselesinin ıslah edil- rarların ehemmiyetini ve halka verdiği 
miş bulunacağı ümit olunmaktadır. ferahlığı izah etmişlerdir. 

MAN1SAYA HAREKET VEKİLİN BEYANATI 
Öğleden sonra saat 14 de Dr. Behçet Ticaret vekilimiz tekrar söz alarak 

Uz refakatlerinde İzmir mebuslan Naz- demiştir ki: 

Kampa Denizli, Aydın, Manin 
lzmirden 150 çocuk girmiıtir. 

mi, Rahmi, Sadettin, Manisa mebusu • - Hepimiz bu memleketin çocuk-
ve Yaşar, vali, belediye reisi, toprak ofisi larıyı.z. Yurdun bazı yerlerinde, bazı 

--o---
KA.DAS!'RO UMUM 
MCIDttRCI GİDİYOR 
Şehrimizde bulunan tapu ve kadastro 

umum müdürü B. Halit Ziya Türkkan, 
kadastro itleri üzerinde bazı · tetkikler 
yapmıştır. 

Umum müdür, Ticaret vekilimiz Dr. 
Behçet Uzu Ankaradan getinnif olan 
devlet hava yollan yolcu tayyaresiyle 
bugün Ankaraya gidecek.tir. 

---o--
ZABIT ADA 

AL!'Jlf SUYUNA 
BatıPIJmq meddlyeler 
Keçecilerde Abdülkadir hanında otu

ran Arif, İsmail iven ve Cako Perea. al
tın suyu- batmimı, olan mecidiy~ri 
sebze komisyoncusu Mehmet Akta.fa 
yirmi liraya sathklan iddiaaiyle tutul
mutlar, üzerlerinde bafkaca sahte altın
lar da bulunmuş. dolandmcılık madde
sinden haklannda takibata baılanmlfbr. 

SDötClflYCllllGP 
Kemerde bir gazinoda garson Naci 

Akyüzün üzerinde bir tabanca. lkiçeş
melikte Avni Yüzgen ile Karantinada 
Muatafa Çömezde birer bıçak. bulunmuı 
ve zabıtaca mmadere edilmittir. 

llıi tabalı için 
Keçecilerde Anafartalar caddesinde 

176 ıayılı Esat oğlu Servetin aşçı dük
kanına giden Hasan Yanaavur iki tabak 
çaldığı iddiaaiyle tutulmuıtur. 

Yatalı i~ndelıi para.. 
Keçecilerde Ali pqa aile evinde oturan 

oda baıı Sabri Yayla tarafından Ali kı
zı Meryemin odasında yatak içinde sak
ladıiı para cüzdanının çalındığı iddia 
edilmiştir. Sabri tutulmuıtur. 

ingUlz ünl11ersiteleri1 
Fotoğraf sergisi ~ 
IJugün açılıyor.. o 
Evvelce de yazdığımız gibi bugün }) 

ııaat 16, 30 da lzmir Halkevinde ~ 
İngiliz Oniveraiteleri ve diğer Ma- ~ 
arif kurumlan fotoğraf aergiai açıla- / 
caktır. i. 

umum müdürü, vekAlet teşkilltlandır- vatandaslarımız açlık sıkıntuma maruz 
ma umum müdürü, kooperatifler bir- iken diğer bir bölgede bolluk içinde ya
liği müdürü, ithalAt ve ihracat birlikleri şanmasını tecviz edemeyiz. İlk istihsal 
umumt katibi, ofis satın alma müdürü, yapan mıntakalardan yoksul mahallere 
sekizinci işletme müd~ gazeteciler, sevkiyat yapmak gayet tabi! vazifemiz
Anadolu A~ansı mümessili v~ daha bazı dir. Bu nakiller nihayet bir aylık iştir. 
zeva~ oldugu hald~ h~ ~ otorayla Bir ay sonra muayyen noktalarda 
Manısayı şereflendirmışlerdir. stoklar vücuda getirecek, vaziyeti tabıi-

YOLLARDA leştirmeğe çalışacağız. Biz yalnız mem-
Menemen is~onunda kaymakam leket dahilindeki istihsalle iktifa etıni

vekile devlet hesabına yapılan mubaya- yonız. Bütün ihtimalleri göz önünde tu
at hakkında izahat vermiş, elde edilen tarak hariçten de buğday celbine ehem
neticelerin memnuniyete şayan olduğu- miyet veriyoruz. İki bin ton gelmiştir .. 
nu belirtmiştir. Menemen kaymakamı İki 
hariçten Menemene hububat getirilme- . bin ton da bugfuılerde gelecektir .. 
si serbest bırakıldığı takdirde Menemen- Daha büyük ölçüde mubayaat için pren
de ekmek için kart usulünün devamına sip anlaşması yapılmıştır. Nakil vasıtası 

temin edilince memlekette muazzam 
lüzum kalmıyacağını izahatına illve ey-
lemiştir. stoklann mevcudiyetini siz de görecek-

V eıkil köy istasyonlannda, köylillerin siniz. Sizden ricam israftan kaçınmak ve 
içten gelen aamirnl tıezahüratile karşı- çok çalışmaktır. 
lanmış ve selamlanmıştır. Dertleriniz varsa onlan da dinlemeğe 

Muradiye istasyon.unda çiftçilerden hazmm .. Elimizden geleni yapacağımıza 
sUı:ht duxumlan ye aec;im v~ şüpheniz olmasın .. • 
haklrii:ı.da izahat almış. kendilerine çok TOHUMLUK. MESELESi 
yakında iaşe bakımından ferahlı giinle- Bunun üzerine bir çok kimseler söz 
re kavuşacaklarına dair teminat ver- alarak ·bazı temenniyatta bulunmuşla-r-
miştir. dır. Bunların arasında en mühimmi to-

.MANtSADA humluk meselesi teşkil eylemektedir .. 
Vekil Manm istasyonunda vali, bele- Manisa topraklarında hariçten getirilen 

diye reisi, komutanlar, bütün kazalar- tohumluklarla iyi neticeler ahnamamak
dan gelen murahhaslar ve kesif bir kala- tr.dır. VilAyetin kendi istihsalAh ise an
balık tarafından karşılanmış, jandarma cak üç aya kifayet edecek ınikdardadır .. 
polis ve belediye müfrezeleri tarafınd~ Anlaşıldığına göre bir buçuk ay zar
selamlanmıştır. Misafirler dotruca par- fında Manisaya kAfi mikdarda buldav 
ti merkezine giderek bir müddet i.9tira- gönderilmezse çiftçiler ellerindeki to
hattan sonra halk.evinde çiftçi, tüccar humluklan sarfetmek zorunda kalacak-
ve esnaftan müteşekkil toplantıya işti- 1ar ve gelecek 9etle için ekim tehlikeye 
rak eylem~lerdir. manız kalacaktır. 
lAŞE SIKINTILARI Ticaret vekili bu mütalaaya karşı ge-
Dr. Behçet Uz ilk sözi1 almış, mernle- reken tedbirlerin alınacağını, fevkallde 

ketimizin elmıek ve iaşe durumunu izah bir mecburiyet olmadıkca stoklar viicu
eylerni.ş, bu hususta Karadeniz mille- da getirilinceye kadar Manisadan diter 
rile iç Anadolunun buı ı,oigelerinde va- bölgelere sevkiyat yapılmıyacağım ve 
ziyetin ve sıkıntının F.ge bölgesindekin- çiftçilerin tohmnluklannı şimdiden ayır
~~a ağır olduğunu tebarOz ettir- malan lüzumunu .aylemiştir. 

TEHLİKENİN AÖIRLIÖI Uz'OM VAZİYETİ 
Behçet Us di1ıı7a vuiyeti L., _ __.

8 
Müteakiben üzüm mevzuuna geçilmiş, 

ftll"k --~- aWcalılar kuraklık ve soğuk dolayıaiyle 
t ı enin ağırhğma ve mevcudiyetimi- rekoltenin noksan bulunduğunu ve is-
zi koruyabilmek i(in kuvvetli orduyu tihsal masraflaruıın ağırlığını söyliye
gerek iaşe ve renk ~t llakmamdan 
beslemek zonında bulundu~tna na- rek üzüm piyasasının geçen seneki du-

zan çekmiş, feragat ve fedakarlıkla çok = ~~ ~d~~=~nda mu-
çalışmanın ve çok istihsal yapmanm bir ... ~ 

ta bo On beş gün sonra yeni mahsulün pi-
va n rcu olduğunu ve bunun yalnız yasaya çıkanlacamn• ve köylünün bor .... 
hftkünıetin bir vazi.ır.......: _, __ ._ ...._,._ ... ...: ·- " 

ı1C11& omraa ~aaıu la yaptıiı istihsali muhafazaya kudreti 
edihnemesini, istihsali artmnaiı her n- bulunmadığını ileriye ıümıek .uretiyle 
tandaşın kendi ölçüsünde bir vatan bor- alınacak tedbirlerde istical gösterilmeıst
cu sayması lizmı geldiiinl, çUtçilere bu ni rica etmişlerdir. 
hakikatin anlatılmasma çalışılmasını AHİLD 
!'özlerine ilive etmif, son kararlann D E ÜZÜM SARFİYATI 

Vekil bu hususta hilkümete gereken 
izahatı verecelini bildirmiş ve kuru 

retle: - Affet babacığım, dedi, Per Amold üzümün dahill piyasada istihlaki için de 
- Tıpkı o, fakat diyeceksin ki bizim sana başundaıı geçenleri tabii anlatmış- ne gibi düşünceler mevcut olduğunu 

Blishurgda Çinin Morgunun işi ne? Oğ- tır. 
1 
Bu faciada benim kaOahatım yok- 901'Dluştur. Bu suale karşı da UzUmUn 

lum, büt.ü.n arz onun Allah tarafından tur. w ekmeğe karıştırılması teklif olunmuşsa 
kendisine verilmiş bir bahçesi demek· - Eğer sen ve o uzun boylu arkada- da bunun ekmek fiyatlannı fazla yük
tir. Ne ise.. Şimdi sen. uyu. Allahtan ş~ b_u faciada ;uçlu değilseniz, suçlu selteceği miltaliası doktor Behçet Uz 
korkusuz. kabussuz bir uyku dilerim. kimdir ŞU halde·· tarafından cevaben b;ldirilmiştir Görilş
öldürmüş olduğun genç Kleveringin rı:am. bu sırada, Kızıl Bakire, ~ Kla- melerde nihayet inhisarlar tcbuesince 
gözlerini de görme, ben babanla göriiş: verıng ortaya atıldı, ve tatlı sesile : d kte l . . . 
meğe gidiyorum. Sen Gray Dikin hima· - Bütün kabahat benimdir! dedi. saz- ve ~r u, ~ öl!,;r ihti~~C:~çın mfubk~
yesi altında rahat, rahat uyursun. Eğer lı:k civarına Hügoyu davet eden benim. Y~ ın genış .... e ya~ı~ ve a ır 
fevkalide bir hal olurda tehlikede kalır- Karde§iın de Hügoya orada hücwn etti. ailelere ~er olduğıı gıbı gıda maddesi 
san, şurada gizli bir yol vardır; orada Tahkirleri çok ağırdı; Bir d.ö Kressinin olarak~ de dağıtılması noktalan et
seni hiç bir kimse bulamaz. Haydi Alla: böyle bir tahkire tahammül edebilece- rafında ıttifak hAsıl olmuştur. 
ha ısmarladık, oğlum Hugo! ğini sanıyor musunuz?. PAMUK FİYATLARI 

Dedi ve ihtiyar keşiş Hugoya gizli yo- - Ecdadımın kooıikleri üzerine ye- 'Maniulılar pamuk mamulüne tayin 
lu gösterdi, dışarıya çııktı. Hugo da yer· min ederim ki tahammül edemem! F.ğer edilen fiyatm çok az olduiunu, amele 
de bulunan bir kaplan pc:l6tu üz.erine böyle bir tahkire tahammül etmi.f olsay- fiyatlarmm hayrete '8y&n derecede yük
uzandı, derin bir uykuya daldı; fakat bu dı Hügoyu evlatlıktan çıkarırdım. Ah seldiğini ve pamuk fiyabnm 120 - 130 
uyku uzun sürmedi, çünkü dört saat kızım ... Sen ve senin Hügo ile olan aşkı- kuruşa ÇJkanlmumı fstemi'1er ve bu fi. 
sonra Baba Arnold döııdil ve onu uyan.. nız, ailelerimize yeniden feliketler geti- :vatlar kabul edilmecfili takdirde gelecek 
dırdı. recektir. Araya giren .kan divası, belki sene istihsalin çok az oJacalım bildir-

- Kalk, oğlum! dedi, eler' buradan de kıyametlere kadar bitmiyecıektir. mişlerdir. 
diri çıkmak istiyorsan, çabuk gitmelisin! Bundan başka sen de Hügo ile evlen~ Vekil pamuk fiyatlumm hariçten mu-

Ve, az eonra, Hügo giyinmiş ve silah- meızsin. Çünkil Hilgo, kardeşinin katili- bayaa edilen ihtiyac:]armuzla da allkah 
lanmış olduğıı halde avluya indi. Fakat dir. bulundu!unu, fiyatlarm pek fazla yUk
orada bir çok insanlarla karşılqtı. Bun- - Evet öyle, fakat kabahat tamamile seltilmesinin bu bakımdan memleket 
lan dil.şman sandığı için bir defa irgildi kardeşimindir. :Eğer Hilgo onu öldUrm~ menfaatlerine uygun dilşmediiini, maa
ve silAha sanldı, fakat bir aes, babasının miş olsaydı o, Hügoyu öldürecıekıti. Hü- mafilı pamuk fiyatlanna bir zam yapıl
M!Si duyuldu : go, birinci defa da kardeşimin kanım masa için gereken tetkikleri yaptıraca-

- Ne o, oğlum; kuzıenin Klaveringi bağışladı, it burada bitecekti. Fakat y~ ğını cevaben söylemiştir. 
öldUrdüğün yetişmiyormuş gibi beni ve niden öldürmek için saldırdı, nihaye\ DİÔER tsTIHsAL İŞLERİ 
adamlarımızı da mı öldUreceksin! dedi. öldU!. İstihsalle alAkalı çunl, kanaviçe p.l-

Hilao, silahını tekrar beline koydu ; - B ı r il E D ı - - tel ve amele ihti,yacı, ameleİeriır 

* Biz hiç IJir zaman mü· 
tearrız olmıyacağız S'e 
tCICll'f'uza müsamaha 
etndyeceğiz .. 

ŞEVKET Bb..GİN 

( Kaştarab 1 inci Sahifede) 

Tarafsız politikammn bütün hidiı.e
lerden ayn ayn kuvvet topladığı şüphe
sizdir. Dünya çapmda bir savaşta bita
raflığın muhafazası her şeyden evvel bir 
kudret ve liyakat işidir. Türkiye cümhu· 
riyeti bu kudret ve liyakati göstererek 
feliketten uzak kalabilmiştir. Bize bu 
kudreti kazandmm milli şefimizin a. 
ham ettiii siyaset, şimdiye kadar pürüz
süz bir muvaffakıyetle tatbik edilmiştir. 
Bilhassa yeni başvekilimiz Saraçoğlu bu 
muvaffakıyetin kannıllllMJnda en lie
reni mevkii işgal etmiş bulunmaktadır. 
Bundan dolayı Türk milletinin başveki· 
bne sevö ve itimadı hudutsuzdur. °'1u'!I 
tükenmez enerjisinden, yorulmak bilnıi· 
yen azminden büyük medeniyet dava· 
mızın tam zaferi uinmda daha mesut 
hamleler ve neticeler beklenmektedir. 

ŞEVKE!' BİLGİN 
---o---

Hünalıaldt oefdll 
AnJıC1Paya döndü.. 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Bir kaç 

günden beri şehrimizde bulmıan milna• 
kalAt vekili Amiral Fahri Engin bu ak
şamki ekspresle Ankaraya hareket et· 
miştir. 

ICISACA 
••••••• 

APAR2'MAN 
Ec::ıac. Kemal K. AJctq 

Bir zamanlar "reDginliğin ifadesi çift
lrkte toplanmıştı, çift1i1t sahibi olmak 
irat sahibi olmaktı. Yine öyledir amma 
son zamanlarda apartman hepsini g~ 
ti Çitliğin hecesinde bir tevhu beliril'
«en apartmanda bir alafrang8lık, bir 
yükseklik duyaru.. 

Her §eYİn büyiii(i. küçüğü. iyisi, aJa. 
sı olduğu gibi bir kaç dönOmlillt ıııahada 
bir iki yüz ağaca çiftlik diyenler oJnıut, 
ilç katlı bir evin btlarmı ayınmık su
retiyle apartman kelimesiııin ihtipmm
dan hazan meftıumlarından ziyade hece
lerinin il ny -, -~' kea .-,Or .. 
Mesela, cFalan yerleri bomhalamqlan 
denildiği ftkit alman mana ile cBom
baMıman edHmip pıklinde 8iiylenifia
de bir fark dayuJ'ClrUZ. Dünya iktiaadl
yatının kat kat bina kurmakla mMrafı 
ualtmayı dJjşiinmesinden apartman ke
limesinin azameti ortaya çıkımşbr. 

Kelimelerin heceleri manalanııa çok 
tesir yapar. Meseli debdebe, t.aııtanada 
debdebe ile ta.ot.nanın ihtişamı tempo 
tubnllf, dan dan ötmektedir, sulh ,,. 
sük1lna bakın, bunlar sessiz bir fJaaltı ile 
söylenirken apartman, bombardımaD 
kulaklarda akisler yapmaktadır. 

Sözler bile heceleri içinde mnalarmı 
takviyeye çalışıyorlar. 

GCUZ tarifelerle Manisa bölgesine .nakil· 
leri meseleleri de uzun boylu görUflll
müş, derhal çuval ve kanaviçe verilmesi 
orada hazır bulunan kooperatifler birli
ği mildiirüne vekil tarafından emrolun· 
muştur. 

Görüşülen meseleler arasında pamuk 
çekirdeği fiyatlannın da artırılması ve 
palamut nakliyatında vasıta temini mev· 
zuları ehemmiyetle mütalaa olunmu,. 
tur. 
Toplantının so~unda vekil biltiln me

seleleri tekrar gözden geçirmiş, kendi 
vekAletine ait olanlannı derhal yerine 
getireceğini, diğer vek.Metlere ait olan· 
lan da arkadaşlarına izah eyliyeceğinJ 
vaadetmi.ştir. 

TAM ZAMANINDA YETİŞTİNİZ 
Toplantıda bulunanlar adına 'ncare& 

vekiline şu hitabede bulunulmuştur: 
• - Kararlarınıza candan bağlı~ 

Bütün çiftçi ve tacirler adına aize 
minettarlığımızı arzetmek istiyoruz. HU" 
kUmetin aldıjtı son isabetli kararlat 
memleketin içine büyük bir ferahl.1' 
vermiştir. Tam zamanında yetiştiniz. Sd 
kararlann asıl bUyük fayda ve tesirle
rini daha geniş ölçüde gelecek sene göııe
ceksiniz. Çalı tarlalan bile mahsul yata" 
jtı haline getirilecek ve her taraf ekili' 
cektir .. • 
MANİSADAN DÖNÜŞ 
Toplantı çok samimt ve candan ted" 

hiiratla sona erm!ş, vekil refakatindetd 
zevatla birlikte halkın alkışlan arasında 
halk evinden ayrılmış, Manisadaki Ta" 
nın sahş kooperatifleri depolarını ,,. 
yeni yaptmlmakta olan şarap fa~ 
m gezmiştir. MUtealriben 17.50 de yiO' 
meraslırı ve candan tezahüratla Manisi" 
dan ayrılınmış ve saat 19.30 da ~ 
hane istasyonuna gelinmiştir. 

Basmahanede toplanmış olm lWk .,r 
ltili hararetle alkışlamıştır. 
VEKİLİN BUGUNK'O MESAİSİ 
Dr. Behçet Uz bugün 10.30 da nu-aeat; 

çılar birliği binasında ithallt ve j}Jrac'1 
tacirleriyle göriişecek, İstanbuldan tT 
len ticaret odalan heyetini kabul ~ 
cek, saat 16 da kooperatifler birliği!\( 
meşgul olacak, 17 de belediyeyi ziyar , 
edecek, 18 de Bucada Kızılay tar~1' 
dan hazırlanmış olan 150 kişilik g~~ 
kampını açma merasiminde buı~
br. 



• 
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A•~ara Radyosu ~ 
memleket saat ayan. 18,03 müzik: rad
yo dans orkestra& 18,50 müzik: faaJ 
heyeti. 19,30 memleket saat ayan ve 

8RUIKU NEŞRlYlT ~ 
ajans haberleri. 19, 4 5 1erbeet 1 O daki
ka. 19,55 müzik: şarkı ve türküler. 

1.-" Jll99Sl'UD ve memleket saat aya
"- JJl ftaul11maza ~ 7,40 
..._ \ } .deri. 7 ,S5 müzik: radyo .a
l• ........... 8,20-8,35 evin saati. 
il,-" ....-am ve memleket saat aya
n. ll.'9 aiidk: prb ve tArkül•. 12.45 
.... hhder.. 13,00-13,30 müzik: 
..... •• tirkiiler. J 8,00 program ve 

20,15 radyo gazetesi. 20,45 müzik: bir 
mart öğreniyoruz haftanın marşı. 11,00 
ziraat takvimi. 21. 1 O müzik: prkı ve 
tllrküler, 21. 30 konUf111a (posta kutu-
su), 21.45 müzik: oda muaikisi. 22,20 
müzik: (pl), 22.30 memleket saat aya
n. ajanı haberleri ve borsalar. 22,4S· 
22,50 yarınki program ve kapanış . 

Sümerbank \ erli Mallar Pazar
lan Müessesesi lzmir Mağazası 
Müdürlüiünden: 
1.- lıııelediye hudutları dahilinde ikamet edip te henüz birinci devre p~

....W. lıııı• teniatından istifade etmemİ.f aayın lzmir halkının 15/ 8/ 942_ t_arı-

.... L..... _:ı__ ··r ___ ,_ ahalle tevziat birliğiuden alacaklan kuponla bırlikte 
- nu ~n ve m • w •• l S •ıtır<aılilt uklu haklarını almak üzere magazamıza muracaat an reca 

..... paın 27 29 31 (1943) 

JfAFJA VEKALETi SU iŞLEJU 20 iHCf ŞUBE 
MVDVRLiJOiJHDEH : ıı w ·ı· d ·ı · 1 k .. 

JO / 7 / t 94 2 giinü kapalı zarflıt eksilt mesinin yap acagı ı an e ı mış o an u-
aıll!k M..aeres Feyezan yatağının kilometre 3 7 + 000-3 7 + 7WOO arasın~.a ya: 
r\a ıak ...lmıuz Ye nhtun dıvarlan inı aahna istekli çıkmadıgından muddeti 

- l:Mıt .- uzablm!fbr· . !'.°,_ t' • en bedeli (J.4707.11) lira ve ilk teminab .C26~3.03~ füadır. _ ~-
+-• •18/ 1942 Sah günü ... t ( 1 O) da Tirede su ıılerı 20 cı ıuhe mudur-
liiil --nda eksiltme komisyonunca yapılacaktır. . . . im' "eleri her gün mesai aaatleri içinde lzmırde Nafia ve Tıre-

__ , e ye proJ . d ··rüJ• eb'li 
tle • ftı1-ııi 2 inci pbe müdürliiklerın e go ı r. . 

1.t.J.J? rin muv&kkat teminat. lzmir yaliliğinden aJrflaacaJdanL~il yet Y~iltdll8l-
• ._ ....Jl .azi7etlcrini göıterir vesikalarla teklif za nnı eıu tme aaatın en 
.. _.. _.eı Jtoııüqona vermiı olmalan prttır. 25 27 4272 ( 1926) 

tswtR CEZA VE TEVKiF EVi SATIN ALMA 
lr9111.1TOIR11IDAlf : (609) Gr ebneila beheri 16 kuruı 2S'-aantimden muhammen fiyatla 
17 ll't adet~ mecmu muhammen bedeli (27796) liradır. 

., R1't umh•h 208S liradır. 

... - ye tnkif eorilün 942 mall yıla ekmek ihtiyacı yukanda yazıla mu-
1. , Welle ye bpah r.arf usuli ile 20 sün müddetle miinakaaaya Çlkanl
...- ....... m ! ... iıntıluarrer enafta beheri 600 gram üzer\llden her giiıa 
ı-.... .._ elızuıkler cea eYine kadar teellmi ~ttur. . .. .. 

T - • h jUle p.& olan 1 7 Ağustoa 9•2 taribine r~yan .P~ gun~ 
.... < bıılM' ye teYkif mnde mütetekkil komwyon rıyueline teklif •••r w ,,._:,jeri Jizundsr. Ve postada vuku bulacak t~~dea ~olayı - 1'c lı:aW edilmez. ş.rtnamqi görmek isteyenler her sun mesaı --
.... 1 1. de ceza mne müracaat edebilir. . .. . .. . 

lılUiJ-e Yeklletİ.DİD teblipb mucibince ekmek bedeli muteabbide ödenirken 
1r •' :wsi]ıer m&lelılahide illveten tediye edilecektir. 

27 31 4 10 4332 (1945) 

ncPEcfK ASJU JfEZARUK YOl.U !'AMİR 
YB UIŞA ED1LEC:EK 

la adJI i111M3'eıı ....,,,,, Bılc:lllneldnden : 
t - Tepecik • Asi mezarlık yolu 3 + 343-6 + 1 1 3 kilometreler arMtnın 

.... .-lirle ufaltlı kaplama infllUI 27 /7 /942 tarihinden itibaren 20 gün müd
fede Te kapalı nrf u.suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
~ - Kewif bedeli 55.000 liradır. 
' - Mtwakbt ~t •.-000 ...... 
~ - ı.teklder tmbıdk yollar mmtab mGdGrltiiüadeD ehli,.et ..-U. ala· 

icıiı&ırcbl. 5 - Ebiltme 17 /8/942 pazartesi günü aaat 11 de lzmir vili.yeti daimi en-
d; ı edwnda yapdacakbr. L _ _ı 

6 _ ı.teldileT 2490 aayıh kanunun hükümlerine göre 1U1ZH1a,.acaklan zarf-
ı.. •ahıılea bir saat nvel yani saat 1 O a kadar vilayet makamına Jenneleri 
.. ....... 27 31 4263 (1947) 

11..ısa Dcdnli Endbllenlnden : 
l - Borlu • Demirci yolunda 5 O+ 800 kilometrede 1 O metre açıklağuıdald 

lrltır' • ıahldmile S O+ 9S 2 nci kilom etre.incle yıkılan 1 O metre açıldığında 
1Mıtı .. tabllyell köprü ne iliveten yapılacak 7,40 açıklığındaki köprülerin 
yetliW• _,.atı 66 7 4 alb bin alh yüz yetmiı dört lira 9 7 kunııluk keıifname
ll ' t d de ~ ebi}tme)'e lı:.onulmut tur. 

1 - Daale 14/8/9•2 cama günü •at 11 de villyet daimi encümeninde ya-

' l nls ... • J - Mnakkat teminat 498 tin 60 kunıttur. 
-'-K~ proje Ye f&Ttname Nafta müdürlüğünden ı.tenilebillr. Taliplerin 

94% ,,... :t ticaret od .. yaika•nl hamil ve ihaleden en az sekiz gün evvel 
Mas. _...arlül'lnden alacaklan ehliyet veeikalariyle birlikte müracaatlan. 

4269 (1948) 

ı· ··············································································-: 
1. Devlet L.~ .. ~!.~ ... r.~!.~.~.~~.!!.~.~.~ ...... ..J 

... 

.............................. 
53 No. • Bornova Banliyö treninde 

yapılan tadilat H. 
D. D. YOlJ..ARI 8 tNCl ışı.ETME MODORLOCOND~ :_ _ _ .. 
Ba.mabane • Bornova arasında ifley en S 3 numaralı banliyo treni gorülen lu

.._ üzerine 1/8/942 tarihinden itibaren Baamabaneden aaat 6,35 te hareket 
atlecek ye Bomovaya aaat 6,56 da varacakbr. 

S.,. halka ilin olunur. 4 319 ( 1946) 
(BALASr AUNAC'AK) 

D D YOlJ..ARI 8 _ NCt ışl.El"ME KOMtSYONUNDAN: . 
~C:da miktarlariyle muhammen bedelleri eösterile~ d~rt yerd~ prtn.~me-

,__. ecb. l ·h 1 nacak balıut ip kapalı zarf uıuliyle ihale edılmek uzere 
- .,. ıy e ı zar o u 8 9 42 . .. .. 16 d 
ayn ayn eksiltmeye konulmuıtur ~haleleri 3/ / pazartesı gıınu saat a 
Al.aacakta iıletme binasında sırasıyle yapılacaktır.. . . 

ı t 
,_,ıl • h. 1 da go··sterilen muvakkat temınat makbuzlarıyle teklif 

• e~ erın ıza ann r h" ı k . . rv· ~ktuplerini ayni gün saat: 1 S e kadar usu ı vec ı~ e • onudsyon reısŞa ıgıne v1er: 
~eleri Yeya teahhütlü olarak posta .il.e göndermeleri lizım ır. rtname erı 
itletme kaleminden bedelsiz alınabılır. Bedeli muvakkat 

Lira Krı. teminat 
Lira Kıt-Ocap. yeri 

KllEtlçullu - Kemer arası 
1+700. de 
Moralıı - Söke kemeri 
K..: 113. de 

Balastın miktan 
M. 3. -
3500 

4000 

T11raa - Karpyaka 
0+300-12.000) 3500 
~ _ Muradiye arasında 3000 

M3. nın fiab 

Lira 

3. 10500. 00 

3. 12000. 00 

3. 10500. 00 
.3. 9000. 00 

17 20 2• 27 4092 

BAYINDIR YÜKURTLtJ 
ILICALARI AÇILDI 
HER TORLU HASTALIKLARA DEVADIR 

v eait ~ iatirabat tamamen temin ediJmittir. • 
Yeniden ha.adar lap eclilmifdr. Etraf aiaçı.rla ~· Fi,atlar 
tok mutedildir. 
a., kiti., lbcaa müsteciri lbrablm ç.ı.. 

YEJIJ ASJR 
lZM1R BELEDlYESlNDEN: 
Hatay caddesinde 587 ci adanın 11 

parselinde 6 metre murabbaından ibaret 
yol fzlasının satş yazı işleri müdiirlü
ğüııdek.i şartnamesi vechile açık arttır
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
48 lira muvakkat teminatı 3 Ura 60 ku
~tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
~ bank~ yatırarak makbuzları ile 
ıhale tarihı olan 7 /8/94~ cuma günü sa
at 16 da encümene müracaatlan. 

Amerikadan lngilizce 
Radyo Neşriyatı 

·----------------~~ 

23-27-2~ 4223 (1902) ... 
1388 nci sokakta 63 ncii adanın332.50 

metre muarbbaındaki 23 sayılı arsanın 
satışı yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi vechile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 3325 lira 
muvakk~t ~minatı. 249 lira 40 kuruş
~ur. Talıplerın teminatı ğöleden evvel 

Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki 
Dinleyicilere ln,Plizce 

Haberler Neşriyat Saatlerini Bildirir. 

ış bankasına yatırarak makbuzlarile 
ihale tarihi olan 7/ 8/ 942 cuma günü 1 
saat 16 da encümene müracaatları. 

23-27-1-5 4224 (1903) ... 
_1 - Kültürpo.rk için 14 kalem elek

trık malzemesi satın alınması yazı işl 
ri müdürlüğündeki şartnamesi v~ 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muha e 
men bedeli 1107 lira 50 kuruştur. Mı: 
".akk~t temin.atı 83 lira 10 kuruştur. Ta
lıplerın temınatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihal 
tarihi olan 3/8/ 942 Pazartesi günü saa~ 
16 da encü.-nene mürac&atları. 

19, 24, 27 4135 (1869) 

Kina S. I~azif 
Memlekette pek eskidenberi mu-

lanılarak şöhret kazanmış olan bu 
ilaç tekıar piyasaya çıkarılmıştır. 
Her eczahaneden reçetesiz alınabi-
lir. Fiyatı 75 ku,,ustm. 
~ .. ,..~ 

o ·-
.. .. IİM GENÇ 

GORUNMEK ISTIYOI 

Tlrkb'e suti 

18:00-18:1$ 

18:15-18:30 

lt:Ot--19:15 

19:15--19:38 
20:00-20:15 

20:15-ZO:SO 
20:45--20:55 
ZO:~l:tl 

ll:tt--!1:15 

Haberler 
• 
• 

• 

• • 
• • 
• • 

• 
llaberlerin tahJill 

Hüerler 
• 
• 
• 
• 
• 

Jhberleria tahlil ı 
Haberlerin tahlili 
-.alMırleda tahlili 

• • 

• 
• 
• 
• 
• 

••• ..,.. .. e.hllB 
• • 
• • 

GOnler 
Bacbo Dalp Umnluiu 

Merkezi Kilo&ild Metre -Pazarteli, Çarşamba, Cumartesi WRCA 15,150 11,8 
• • WNBI 17,'180 16,8 
• • WBOS 

Pazar WGEA 
15,Zıt 19,7Z 

Her ıUn WLWO 
15,338 11,51 

• wcw 
15,250 11,7 

Cumartesi WRCA 
15,850 18,t 
15,150 11,8 

• WNBI 17,711 11,8 
• WBOS 15,ZIO 19,72 

Pazar WGEA 15.331 11,56 
Her g6n WLWO 15,258 19,7 

• wcw 15,851 18,t 
Pazar WGEA 15,330 19.51 

Her giin WKCA ıs.ıs• 19.8 
• WNBI 11,788 18,8 
• WBOS 15.211 lt,71 

Pazar WGEA 15,330 11.51 
Her g6n WLWO 15,251 lt,7 

• wcw 15.851 18,t 
Pmr WGEA 15,330 lt,5' 

Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi WRCA 15,150 lt,8 
Pmrtesi, Çarpmba, Cumwtesl WNBI IT,'180 11,8 

• • • W80S 15,%11 
Pmr WLWO 

11,7'1 

• WBOS 
15.ZSO U,'I 
ıs.zıt lt,71 

• wcw 15,850 
PrnW Dl C-W WLWO 

11,1 
15,!R 11,T 

• • WBOS ıs.zıt ıı,n 

• • wcw 11,111 11,1 
Pmr watJL 11,ftl !U 

• wauw .., .. ,.,. 
• waus , ... ... 

21:15 21:11 Hı! d la ..... ft •lb:lk • 1VlttJL 11,'IM 11,C 
• WRUW 
• WRUS 

t,ftt ... 
• WLWO 

. .... • •• 15,2St U,7 
Herıln WCRX 15,!'fl U.1 

• WCRC 17,838 11,1 
Pmr WRUL 11,791 ZS.4 

• wauw 
• WRUS 

t,700 ... 
6,MI 

• • 
• • 
• • 

zt:31-Zt:f5 
• 

• • 
• • 

YASUllUw 
UDllUl35 i• 
IOlülEllLllUI 

Clld hiiceyreJe. 
rlnden lltlhraç 99 

tıpkı SlhhaW blr 
cenç kız cUdlnJn ha 

Jati unsurlarına mU..-1 
1U TECRUIEYlblh oıan yenı ve klyıneW 

2l:f5-2!:0I 
llaberlerin bhBll " mtbik 

Baberleria tahlill 
• 

Her ıtln 

... 
WLWO 15.ZSO 11,'I 
WBOS 15,Zll 11.ft 

Y•ıı bir büllsa... Butun dUQ. 
yada tanınm1f Viyana 

ünlverslteıl profesörü bir c11d mute
JWalııi ..,., ...... ~ ,,. -- .... 
l&IM ... ~ _,......,..... 

lla&ıbnc " eaioca.. &alNr ........ -
billUa fiaadl cUd lldua olan penbe 

%2:00--!!!15 

•• Dfl 

Z3:"5--U:tl 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

Pmr 
• 
• 
• 

Her gOn 
• 
• 
• 
• 
• 

l'amtell B o-rt.i 
• • 
• • 

Pwalwl 
• 
• 

WCBX 15.2'70 11,1 
wcac 17,830 11,8 
WRUL 11,790 ZS,4 
WRUW 9,700 ... waus l.Mt .... 
WLWO ıslso U,T 
WLWO 15,ıSO 19,'1 
wcw ll.IU 11,1 
WLWO 11,251 U,7 
WBOS ıs,zıı U.71 wcw 
WCDA 

15.,851 11,1 
17,UO 11.1 

WRUL 17,'J'IO 25,4 
wauw 
WRUS 

l,'J'OI .,. 
WRUL 

.. ... .. 
WRUW 

11,7tl ISA 

WRUS 
1,711 ... 
1,MO .. 

renktekl Tokalon Kreminde m~ 
tur. Her ak.tam 1atmazdan evvel iN 
lueml lullanınıa. Sla u11u1ten cUdl-' 
ruc bu kı.rmeW cevbert musederek 
be31enır. Hu sabah uyandıtumda 
clldlnlzln daha açık, daha taze, DA
HA GENÇ, daha rumuşak oldu&una 
ıorecetslnla. Oilndüzlerl için de tbe
yu renkteki ratan> Tokalon Krernl
IU kUIJanUUL Bu bUU ve kolay tanl 
tednl saye&lnde bft kadın 10 yat 
cençletebUlr we bitün ıenç 1ua1ana 
ııpta nuartle bakacalı fayanı tıar
reı bir dld Ye bir tea teı:ala ecteblllr. 
TokalOll Kremlerinın memnunl,et. ye
rıct aemue&el'i caranUlidlr. AJts1 tak
tirde paranız iade olunur. 

(Bu Listeyi Litfen Kesip Saklayınız) 

re -· 
6 

Vak& 

--260 Dükkin 113 Anafartalar C. Mazbut odun kap1 
Yukanda mevkii yazılı gayri menkul aenelik muhammen kıymeti üzerinden 

ve ihale tarihinden 31 /5 /94 3 gününe kadar ldralanmak için on l(ÜD milddetle 
müzayedeye çıkanlmııtır. 
Ibaleıi 28/7 / 942 salı giinü saat ond adtt. Talip olanlann mezktr gün ye _. 

atte Yakıflar idaresine müracaatlan ilin olunur. 18 27 4118 ( 1856) 

HAftA VEKAı.E!'j SU iŞLERi 20 İHC'I ŞVBE 
MVDURLOVHDEH: 
20/7/1942 günü kapalı zarfla eksiltnıeainln yapılacaiı Uh edilmit olan kü

çük Menderı:8 yataiamn Km. 14 + 3WOO-J 4 + 600 aruanda yapılacak yafSIDID 
kapatJmaaı ınpatına 1-tekli çakmadıgından müddeti on bet giin uzatılmıttır. 

Muh.ammen bedeli ( 482 19.42) lira ve ilk teminab ( 3616.•6) liradır. Elı:.
~~~~ 4/8/1942 .aalı günü aut (14) te lırede w ifleri 20 inci ıube müdür
lugu bınaıında eksıltme komisyon~ yapılacakbr. 

.Ş.rt~ame ve. projeleri her gün ıneaaı saatleri içincle lzmirde Nafia ve Tirede 
eu ıılerı. 20. incı ıube müdürlüklerinde görülebilir. 

lıteklilenn muvakkat teminat. tzmir valiliğinden alacaklan ehliyet veailta.
n~ ve mali YaZİyetlerini gösterir vesikalarla teklil zarflannı eıbiltme aaatindea 
bır saat evvel komisyona vermit olnıalan tarttır. 25 27 4270 (1927) 

·--=-------- - --------- - - - -

BAGCILARA 
Bayında- YddızyGj Fül'UıcdcıP.,.. areti 1na-· 

susiyede bazırladaiı Yltlıselı KesafetJI Panaı1ı KAP• 
~IK KCILV u. Bandanlm GzGınıer ıen1ı: itibariyle dJlerlerWea 
çek pulU ve tisUln olnwlda ...,..._ ba thftnt'- btl7a aeneleP-
ce ıerıeıeıenmez tMelik ve tuavetlnl mahafua ecler. 

Potadan dalla llCllZCI lllCll olaP-
l'fyatı Bayınd• Vagon tesllnd ON BVÇVK 

Klll'llffap. 
Çuval ve sİparİf bedeli havale ıönderiJd1ilnde her mikdarda alparif 

derhal kabul ve .evk olunur. 
(Beher çuval bedeli bir liradır, m Ü§teri kendi çuvalını da gönderebilir .. ) 
Bayındır YILDIZYAÖ FABWKALAIU YAHYA KERİM ONART 

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe Fabrikası 

S1ADJK GüRTUNCA 
VE 

MEHMET Df.ŞüNüR 
Memleket --yilade ~ Wr •er olan fabribmn her ttlrtl mod 
teblkle teıkimtll ederek b87tlk ihtiyaçlara -

1 

meir em -·-... veı e hafl••qtır. 

SiPARiŞ KABUL EDiLiR 
Umba, Lamba şişesi. Sllnhi. Kavanoz Çay ve Su bardaiı bl"I 
züecaciye- ADRES : İzmir Gaziler caddesi No. zız Telefon 37:..am... 

GüınPIUI ue lnldsal'laP uelıaletlnd • 
1 - Gümrüklerde münbal •o ve S O lira maatlı iki 1,.;_~ •. • 

baka imtihanı açılacakm. ...._,.qerlik içm m&ıa-
2 - Bu imtihan l 0/8/942 pazartesi günü _,.led 

n. lıtanbul ve lzmir cümrüklerinde og en eoma eaat ( 1 •) 19 Anb-
3 - imtihana eirebilmelı:. için: yapalacaktar. 

a) Memurin kanwıunwı • iindl maddeeincle 7amlı 
Ye aıkerliiini yapDUf bulunmak,, ,.rtJan haiz olmak 

b) Kuk ptmc:laıı yukarı olmamalı:. 
c) Yardwı b ... yerinde Yazife .&..a..u+e dair -lLl.1. mele. ec ....- raporu ibra et--

d) o . . kim 
mezun buı:':tİıznn~:. tubeainden vqa buna muadil ecnebt bir fakülteden 

• ~ - M~bakada kazananludan lnailizce. Almanca. F ran · bırini veya bır kaçuu bilenler tercih edilecektiı mca dillerinc:la 
S - Tayin edileceklere 3656 aayılı teadül 

0

kanunuııa - -'-Lil 
maq verilecektir. gore aıau ecelrleri 

6 -. Müaabaltaya ittirlk etmek istiyenlerin yultard .. .. . 
den birine 8/8/942 cumartesi aünü akpıru it d 

6 ~ ~k ıdarelerin
rek )ijzum)g belaeleri vermeleri lizımdır cs46Aa) ar dilekçe ile DlÜracaat ec:l.. 

• , . J88~ 21 27 J 



SAHiFE d 

«YENi ASIR)) iN ASKERi 
MUHARRiRi YAZIYOR 

---*·----
(Baştanb t inci Sahifede) 

MtDVEY DENiZ HARBi 
---* .~ 

YENi A~IR 2'1 ~e"''"'~ Pn?:tır-tesl 

Alman - Rus harbi UZAK DOCU BOCUŞMASI 
---*·---- ---*---

Rostof kalesi de, çetin muharebeler ne
ticesinde Alman ve Slovak kıtaları tara
fından zaptolunmuştur. 

Buradaki Sovyet mukavemetine bakı
lınca Rostofta hayli bir kuvvetin imha 
ve esir edildiği tahmin olunabiir. Ros
tcfun zaptile Almanlar Don nehrinin ağ
zına hakiuı oldular. Bundan başka 
Kursktan Azak denizine kadar olan 550 
kilometrelik Sovyet müdafaa cephesi ta
mamile bozulmuş ve yok edilmiştir de
nilebilir. Donej havzasile bizzat Rostof 
şehir ve limanının elden çıkması Ruslar 
jçin iktisadi bakım<ian tela.fi edilemez 
bir kayıp teşkil eder. 

Japon1ara 
indirilen 

darbe ağır 

Savaşlar 
gittikçe çe
tinleşiyor 

Çinliler yıl-
ır-adan dö- Balıkesirde Ziraat işleı 

1918 de ancak 25000 kişilik ahalisi 
on Rostof şehir ve limanının nüfusu son 
zamanda 500000 kişi omuştu. Burası ay
ni zamanda çok önemli bir muvMala ka
vuşağıdır. Rostoftan batıya, şimale, do-. 
ğu ve cenuba bir çok demir ve su yolla
n gider. Rostof limanı Rusyanın üçüncü 
derecede bUyük bir limanı olup her tlir
lü modem tesis ve tezgahlan havidir. 
Donun iki kıyısı boyunca inşa edilen 
nhtımın boyu 800 metredir. Rostof li
manından en ziyade ihraç edilen madde 
bu~daydır. 

Şimali Kafkasyadan Donej havzasına 
giden petrol yolu da Rostoftan geçer. 
Burası Rusyanın bilhassa makine ve de
ğirmen imal merkezidir. Harp başladık
tan sonra Rostof fabrika ve imalathane
leri harp sanayiine çevrilmişti. Bu su
retle burada billıassa patlayıcı maddeler
le menni, piyadf" havanları için bomba, 
gaz maskesi vesaire yapılıyordu. Ros
tofta her nevi araba, bilhassa otomobil 
ve lokomotif imalathaneleri vardır. Ke
zalik harp sanayii bakımından pek 
ehemmiyetli maden! parçalar, bilhassa 
san maden ve bronz aJJt ve edevatla 
vantilatörler, beton kanşbrma makine
leri, döküm kalıplan yapan fabrikalarla 
değirmen ve konserve evleri vardır. Bu 
sebeple Rostofun elden çıkması, Sovyet
ler için bUyUk ve önemli bir stratejik 
mevkile beraber bütiln bunlarm kay
bolması demektir. 

Ruslar, Donej havzasile Rostofun mü
dafaa ve muhafazasına hususi önem 
vermişler ve geçen yıl Almanlar bursmı 
bir cephe baskın hücumile zaptettik
ten sonra kuvvetli ve şiddetli bir karşı 
taarruzla geriye almıya muvaffak ol
muşlardı. Almanlann verdiği habere 
göre Rostof etrafında blr kaç müstah
kem müdafaa hattı vücude getirilmiş 
ve Alman - Slovak kuvvetleri bu hatla
rı yardıktan sonra şehirle liuıanını ay
nca hücumla zapta muvaffak olmuşlar
dır. 

Evvelce yazdığımn gibi Almanlar 
eenupta Donej havzasını zaptederek 
Rostofu ihata etmekte iken Donejin do
fusundan cenuba ~ llerllyen b\r 
mihver ordusunun aşağı Dona vardığı 
w bu nehri geniş bir cephe ile cenuba 

1 
geçtiği bildirilmişti. Bu ordu kol başıla
rının nehri geçtikten sonra büyük ve 
küçük birer havis üzerinde sağa yani ce
nup batıya çark ederek Rostofun cenup
]a muvasalasını kesmek istemeleri ta-
1>it iae de fU anda nereye vardık.lan ve 
ne yaptılclan malum değildir. 

Daha doğuda diğer bir ~ihver ordu
sunun Don nehrinin batı kıyılan boyun
ea ve bu nehrin cenup doğuya doğrı• 
ak.arken cenup batıya dönmesiyle yap
bğı büyük dirsek içinde umumiyetle 
Stalingrada dojtru ilerlediği malt1mdur .. 
Ancak bunun da şu Andaki durumu mu
fassalen bilinememektedir. 

Rusların Voroneje bUyük zırhlı kuv
vetlerle yapmakta olduklan mUtemadt 
ıiddetli taarruzlann bu ordunun ileri 
hareketlerini kısmen yavaşlatmış olma
sı muhtemel olmakla beraber Sovyetle
rin Don nehri batısında Svoboda ve No
vo Oskoldan itibaren Rossoş, Boguçar, 
Millerovo ve sair mevkilerde gösterdik
leri bütün mukavemetler kanlı bir su
rette kırılmıştır. Don nehri şimalinde, en 
son Novo Çerkask ve Zimli Janskajada
ki Rus mevzilerinin de yanlarak Sovyet 
kuvvetlerinin buralardan bUyUk zayi
atla geri atıldıktan Rus ve İngiliz kav· 
nakJanndan gelen haberlerden anlaşıl
maktadır. 

O halde Rusların Kursktan Rostofa 
kadar süren 550 kilometrelik bir yıldı~ 
bütün vasıtalarla tahk!m edilmiş muaz
zam mUdafaa cephelerinin tamamile ya
nlarak sarsıldı~ ve mihver ordularının 
iOO kilometre daha doğuda bulunan yu
karı Don nehrine kadar olan bütiln ara
ziyi zaptettikleri. cenupta aşağı Domı 
Oonej doğusunda geniı bir cephe ile 
g~ikleri ve en son Rostof şehir ve li· 
manını zaptederek Don nehri ağzına ha
kim olduktan bir hakikattir. 

Az zamanda elde edilen bu netice Rus 
harbi başılıyalı beri ayni zaman ölciic:ü 
dahilinde elde edilen basanların hep
s:nden daha muazzam ve harbin netice
ıi üzerinde daha kati bir mahiyettedir. 

Mihver ordularının cenupta aşağı Don 
nehri üzerinden cenuba doğru ciddi bi.r 
taarruz.lan inkişaf ettiği takd:rde bu
nun ilk hedefi Rostofun cenupla olan 
muvasalesini yalondan ve uzaktan kes
mekten ibaret olmak IAzundır. Ondan 
sonra mihverin Kafkasvaya karsı büyük 
ölcüdc bir taarruz hareketi şimdilik ge
rekmez. Bu sebeple şimali Kafkasyaya 
doğru kacan zaif düşman kollannın ha· 
fif ve seri kollarla takip olunmalan ye
ter. Don dirseğinde, cenup doğu istika
metinde yavaş bir surette ink!saf et
mekte olan mihver taarruzu ve ileri ha
reketlerinin hedefi ise Don nehrinı 6e
çerek İdil (Volga) nehrine varmak ve 
Stal:n~radı zaptettikten sonra burada 
bir Volga köprü başı kurmaktır. Ondan 
sonra, evvelce de yazdığımız gibi, ce
nup mihver ordularının başlıca hedefi 
Voronejle Moskovadır. 

vüşüyorlar 
-*

ılaponlara peJı ağ• Jıa· 
--*-- --*~ 

Almanlar Voronejde ılaponlar girdlJıleri yer-

yıplara mal olan multa· JıaylJettlfılerlni aımağa, lerde istifade ımııanını 

~~=~!~ ı!~~af sllf!!:ka IJaşJıa bir yerde cepheyi Çung~~':!"<'l.2r'a';;lıı ukeri 
bahriye nazırlığının tebliği: yarınağa çalışıyorlar IÖzcüsü diyor ki: 

Midvey deniz muharebesinin tafsil&- Moskova, 26 (A.A) _Tas ajansı bil- c - Japonların çok yorucu bir sefer-
tını bildiren ve büyük bir dosya teıkil den sonra ele geçirdikleri Çuııkıyang 
eden bütün raporlar tetkik edilmiıtir. diriyor: demiryolundan istifadeleri, Çinlilerin 

HARBlN TAFS1LAT1 Voronejde çetin savaşlar devam edi- hat boyunca k.aııı taarnızlan ve Onya-
yôr. Duşm·· an kaybettigıv · yerleri geriye Bu tetkikten çıkan buli.aa ıudur: nın iıgali hasebiyle hiçe lnmiıtir. Ayni 

3 Haziranda saat 9,30 da Amerika almak için çalışıyor. En çetin savaşiaı eyalette Çinliler beı günlük bir muha-
keıif uçakları 900 kilometre uzakta iki su mevzii arasında oluyor ve düş- rebeden eonra Tiyen-çeyi ele geçirmif
düıman gemilerinin görüldüğünü haber man bu avantajlı mevkii biltiln varlı- lerdir. 
vermiı ve 9 uçan kaleye heman faali- ğiyle müdafaaya çalışıyor. 13 temmuzda 3000 Japon askerlik 
yete geçmeleri ve düımanı durdurmala- DON NEHRİNİ GEÇMEK İÇİN bir kuvvet Ting-Şuadan gelerek Şing-
rı emredilmiştir. Japonların beı koldan Moskova, 26 (A.A) - Tas ajansı Al- Şiyang istikametinde ilerlemiıtir. Çok 
ilerledikleri, bir çok harp gemileri ve manların bir kesimde cepheyi yararak üstün kuvvetler karııaında Çinliler geri
mühim mikdarda taşıttan mürekkep ol- nehri geçmek için büyük kuvvetlerle Ye çekilmiştir. l .ıf temmuzda Japonlar 
duğu görülmüıtür. hücumda bulunduklarını bildiriyor. Seng - Tiyen oehrine yaklapnıılardır. 

Jlk temasta bir taııt ve bir harp gemi- Tas ajansı şunları da ilave ediyor: Burada bir Japon kolu pusuya düıürül-
si isabet almııtır. Tayyarelerimiz bun- Alman bomba ve pike uçakları Rus müt ve ağır kayıplara uğratılm11tır. 
lan yanarken bırakm11tır. b!rliklerinin arkalanna arasız bir sur~t- Şing-Yangın batısında da bir Japon ill§e 

UÇAK GEMILERJNE HOCUM te hücumlarda bulunmuı:ılardır. Alman- kolu pusuya düşürillmii§ ve 100 Japon 
Daha sonra geceleyin Katabuna ti- ların zayiatı pek büyüktür. öldürülmüı. Çinliler Japon takviyeleTi 

pinde dört Japon uçak gemisi görülmüş -·- gelmeden çekilmiılerdir. 
ve bunlara da hücum edilmiıtir. Uçan Aıııerika • Fin müna· JAPONLARIN SON 
kalelerin attığı torpillerden ikisi isabet iHRAÇ HAREKETİ 
etmiştir. Bu uçak gemilerinden birisinin s~betleı· ·l şeker ron k Vaşington, 26 (A.A) - Mercan de-
battığı sanılıyor. '- '- nig:i muharebesinden beri ilk defa ola-

.ıf Haziranda sabahleyin uçak filomuz * rak Japon başkumandanlığı Yeni Gine-
Japon gemilerine tekrar hücum etmiş ve de bir harekete teşebbüs etmiştir. Bu 
dört torpil uçağından ve kuvvetli hirna- Ay IJGJlftda Amerlfıada• hareket Yeni Ginede Guno mevkiine 
ye uçaklanndan mürekkep olan düşman Jıl IJütün Fin JıonsOIOS• 1500 asker çıkarmağa munhasır kalmış-
himayesini yarmağa muvaffak olrnuıtur. l••Lf Jı f 1 tır. 
lki uçak gemisine torpillerimiz isabet et- NH Gri apa 1 ıyor.. General Mak Artur karargN:ıının teb-
m.İ§tir. Vaşington, 26 (A.A) - Finlandiya liğine göre müttefik bava kuvvetleri bir 

Bir uçağımız dönmemiştir. hükümeti, Amerikadaki bütün konsolos- 5000 tonilatoluk akar yakıt gemisi ile 
Diğer bir grup ta bir Japon uçak ge- luklannın kapatılması hakkındaki nota- beş mavuna batırmışlardır. İhraç kuv

maine 3 isabet kaydetmiştir. Bu uçak ya cevap verm:ştir. vetleri zayıflatılmış olmakla beraber, 
gemisinin Soryo tipinden olduğu anla- Bu cevapta bu kararın evvelce görü- Japonlar tutunmağa muvaffak olmuşlar
tılmıştır. Bu harekete iştirak eden uçak- şülmemiş olduğuna işaret edilmiş ve dır. Japonların Port Moresbiyi tehdit 
larımwn yarısı dönmemiştir. bütün konsoloslukların ay başında kapa- emelinde olduklan anlaşılıyor. Fakat, 

JAPON KAYIPLARININ tılmasının emredildiği bildirilıniştir. Japonların ih1·aç yaptıklan yerden Port 
MECMUU ---o--- Moresbiye tek bir yol vardır. Bu yolun 
.ıf Haziranda saat 9,30 da Japon ge- Taponya Hm· dic:-; 100 kilometresi piyadenin geçmesine 

~ • ,. ı.&:La müsaittir; burada Kamutcuda tek bir 
milerinin şimale doğru çekildiği görül- tal b • • b d 1 
müştür. Netice olarak pike uçaklarımız e e mu 8 e e asma köprü vardır. Bundan sonra yol 
ve torpil uçaklarımız düıman gemileri- edecekler- 200 metre yükselir ve Kokudo dağına 
ne bir çok isabetler kaydetmiş ve düş- Tokyo, 26 (A.A) - Japonya ile Fran- çıkar, bundan sonra da derin bir vadi-
man ıu kayıplara uğaramııtır: sız Hindiçinisi arasında bir talebe mü- den geçer. Bu yol herhangi bir harp va-

Karava, Aakari ve Soryo uçak gemi- badelesi mukavelesi imzalanmıştır. sıta.c;ının gcçmeı:i için tC'hlikelidir. Ka-
leri ağır hasarlara uğramıştır. Uçakları- mutçudaki asma köprünün atılması teh-

likeyi büsbütün artırır. 
mız bu gemileri tutuşturmuş yanarken cenup doğudan, belki de ayni zamanria KARŞILIKLI HAVA HOCUMLARI 
bırakmışlardır. tki harp kruvazörü isa- batı ve şimalden saracak, asıl en büyük Melburn. 2S (A.A) _ Müttefik kuv-
bct almıştır. Biriııl yanarken ateşler için- taarruza girişeceklerdir. vet1er umumi Jearaiganının tebliği : 
de bırakılmıştır. Bir muhribe isabet kay- Almanlar, Kursk - Rostof cephesinı Vona Bonada müttefik hava kuvvet-
dedilmlştir. Bunun da battığı sanılıyor. tamamiyle ele geçirdiklerinden artık leri düşman mevzilerine hücum etmiş 
Bir aralık Japon Hiryo uçak gemisi hi- batıdan doğuya doğru muvasalelerini ve hasarlar yapmıştır. Bir tayyarerniz 
maye kuvvetleriyle birlikte kcşfedilmiı geniş bir cephede tanz:m edebilecek bir kayıptır. 
ve heman hücum edilmiıtir. Hiryo tam hal ve vaziyete sahip olmuslar demektir. Diyide bir hava meydanı bombalan. 
isabetler almıı ve ertesi sabah batmış- Bu sebeple onların, Sovyetlerin merkez- mış ve dilşmana kayıplar verdirilmiştir. 
br. deki ordular grubunu imha için ~ımdi1d Ra:bavda 15 Japon tayyaresi bir birli-

lki Japon harp gemisi ağır bomba İsa- fevkalade müsait durumdan istifade et- ğimizin yolunu kesmeğe teşebbüs etmiş-
betleri almış ve bir ağır kruvazör de ha- meleri pek muhtemeldir. se de düşmanın bir tayyaresi düşüriil-
sara uğratılmıştır. Ayni gün yanar bir Mihverin gerek Donej havzasında ve müş ve iltlsi hasara uğratılmıştır. 
halde yedekte çekilen Soryo Japon uçak ?erek Donej]e Don arasında ve rıih~vet Darvine önemli düşman uçaklan hü
gemisine bir muhribimiz üç torpil isabet Rostofta ne kadar Rus kuvvetlerini esir cum etmiştir. İnsan kayıbı yoktur. Az 
ettirmiı ve gemi batarken bırakılmııtır. ve imha ettikleri henüz malQm değildir. hasar vardır. .,.. 
Yine ayni gÜn Akaryo uçak gemisile 3 Harp hareketlerinin çok geniş alanlar·Ja •----
harp ıemiaine ve bir kruvazöre iıabet- cereyan etmekte olmalan sebebiyle bu, 
ler kaydedilmiotir. Bir muhribin babrıl- ancak sonra belli olur. Bununla beraber 
dığı sanılmaktadır. elde edilen ve edilmekte olan neticeler-

Hula.a ıudur: le bizzat Ruıı, lngiliz ve tarafsız memle-
Kaza, Akadiyo, Soryo ve Hiryo Ja- ketler kaynaklanndan ~elen haberler-

pon uçak gemileri batırılmııtır. den anla§tldığına göre Timoçenko ordu-
Japonlann 3 harp gemisi hasara uğ- lar grubunun kendi ihtiyariyle bir ricat 

ratılmıt. Mogama ve Nilr.oma ağır k.ru- yaptığına ve yapmak.ta olduğuna ibti
vazörleri ağır eurette yaralanmıı. 3 muh- mal verilemez. 
rip batınlmıt. bir kaç muhrip te hasara 
uğratılmıştır. Bunların bir veya ilr.iai son- Bunlara göre asağı Don havzasında 
radan batmıotır. artık bir Timoçenko müdafaası ve yahut 

175 Japon uçağı tahrip edilmiş, .ıf mukabil taarruzu bahis mevzuu değil
bin Japon ölmiif ve yahut denizde bo- dir. Kacan, oralarda bulunan ve geriler-
iulmuştur. den getirilen kuvvetlerle Stalingradda 

JAPON HOCUMLARI bir mukavemet vücuda getirmek kabil.:ıe 
Bir aralık bir uçak gemisinden hava• de bunun had ve mikdan ancak sonra 

lanan 36 düıman tayyaresi bir uçak ge- belli olur. Aşağı Don nehri boylu boyu
mimize hücum etmittir. Uçaklardan yir- na mihver ordulannca geçildiği takdir
mi biri bombalarını atmağa vakit bula- de Stalingrada hem batıdan ve hem de 
maml§, ancak 7 Japon uçağı himaye cenuptan taarruz kabl olur. Velhasıl 
çenberini yarmıştır. Bunlardan birisi Rusya cephesinin cenup kesiminde du
tahrip edilmiş ikincisi de denize bomba- rumun Ruslar için pek kötü olduğu aşi
larını atml§ ve bir az sonra kendisi de kardır. Bilhassa Voronej taarruzların
denize düşürülmüş, üçüncüsünü de ma- dan bir türlü e~aslı bir netice alamama
kineli tüfek ateşiyle parçalanmıştır. Dört lan ve Almanlann ne yapmak istedik
J apon uçağı uçak gemimize 3 tam isabet leri Sovyet kurmayının bilip keşfetme
kaydederek kaçmışlardır. Bir az sonra mesi yüzünden Ruslann durumu gittikçe 
düıman avcılarının himayesinde torpil daha giiçleılp ağırlaoacaktır. 
tayyareleri Yorktavn uçak gemımıze MISffiDA : İnlgilizler, Elalemeyn-Kat
tekrar hücum etmiştir. Bunlardan 4 - 5 tara müdafaa mevzilerinin bilhassa ~
tanesi tahrip edilmiı, üçü de uçak savar mal ve orta kesimlerinin önler!nde, bi
ateıiyle düşürülmüş, yalnız beş Japon rer çıkıntı teşkil eden mihverin ileri is
tayyareai torpillerini atabilmiş, fakat tmat noktalanna taarruz ederek bunlar
kaçarken bunlar da tahrip edilmiştir. dan bazılarım elde etmişlerse de taar
Y orktavn beş isabet almıı ve muharebe ruzlarını ileriye götUrememişlerd:r. 
dışı kalmıştır. Geminin uçakları başk-ı Mihvercilere göre muharebe devam 
bir gemiye geçmiıtir. ediyor. İngilizler ise cephede yenide'l 

dafaa koltuğu vücuda getirdikten başka 
buradan Kuı:skun şimal doğusuna doğru 
rjden yeni bir müdafaa cephesi kurmuş
lardır. Y!ne Voronejden itibaren umu
m'yetle yukan Don nehrinin batı kena
n boyunca cenup doğu istikamet inde 
bir müdafaa mevzii daha vücuda getir 
mi~lerdir. Mihverin burada ve yukarı 
Don nehri boyunca meseli Svoboda, 
Pavlovsk ve Bogucar mevkilerinde birer 
köprü başı mevkii kurmuş ve tutmuş 
olmalan pek mümkündür. Hasılı Al
manlar şimdilik yukarı Don - Yoronej 
Kursk - Orel - ila hattında müdafaa ede. 
rek cenup doğu ve cenup istikametinclf' 
taarruzda bulunuyorlar. Rostoftan sonra 
Stalingradı aldıktan veya burasını sar
dıktan sonra cenup ve cenup doğuda 
müdafaada kalarak Voronej, Kursk ve 

sükflnet hüküm sürdüğünü haber verı
yorlar. 

Libyanın cenup doğu çölünden ilerii
yen ve 15 temmuzda Carabub mevk!ini 
j!eri nlan İtalyan kuvvetleri 20 temmuz
da Mı.;ır batı çölünün cenup kapısını teş-
kil eden Siva vahasını zapt ve işgal et
tiler. Burası sulak mükemmel bir üs (>1-
auğundan buraya dayanarak seyyar 
İtalyan kolu Kattara bataklıkları cenu
bundan Kahireye doğru giden cöl yolu 
boyunca ilerliyebilir ise de ne dereceye 
kadar ileriye gidebilecekleri bilinemez. 
Hasılı Mısırda şimdilik büvük ve kati 
neticelerden ziyade mahalU muharebe
ler olacağı anlaşılıyor. Çünkü ne seki
zinci İngiliz ordusu mareşal Romeli ge
riye atarak Mısırdan uzaklaştıracak kıı
dar kuvvetlenmiş ve ne de Romel Mıst
rı zaptedebilecek derecede b!lhassa Al-

YENi BiR VESiKA 
---·*·---

,,Gestapo'' ya 
Almanya hari
cinde verilecek 

vazifeler 
-*ingillzlerin neşrettiil 

bir vesikaya göre Al· 
man devlet polis lutaları 
Almanya haricinde de 

çalışacaklar .. 
Londra, 26 (A.A) - Mart ayında Lib

yada İngilizlerin eline geçmiş olan gizli 
bir Alman vesikası Londrada neşrolun
muştur. 

Bunda, Gestaponun bütün dünyada 
göreceği vazife ve roller izah edilmek
tedir. Bu vesika 21 inci zırhlı tümenin 
71 inci alay kumandan muavininin elin
den alınmıştır. B. Hitler, Almanyamn 
içinde olduğu gibi Almanyanın dışında 
da devlet polis kıtalannın bulundurul· 
ması lüzumuna işaret etmektedir .. Polis 
kıtaları, Almanyanın yüksekliğine ve 
galebesine iman etmiş ve saf Alman ka
nından kimselerden müteşekkil olacak
tır. Bu teşkil, varlık ve intihabı dolayı
siyle gurur kesbederek proletarya ile 
temasa tenezzül etmiyecektir. Orduların 
saflarında çalıştıktan sonra Almanyaya 
dönecek olan bu kıtalar kendilerine ve
rilen vazifeleri görebileceklerdir. 

Hücum kıtalarının güzide bir teşkilat 
mahiyetini muhafaza edebilmeleri için 
sayıca mahdut olmalan lhımdır. Bu sa
yı, sulh zamanındaki ordunun ancak 
yüzde beş ve yahut yüzde on mikdarını 
geçmiyecektir. 

Bu vesika bütün birikler kumandan
lıklarına gönder!lmiş ve B. Hitlerin bu 
fikrinin yayılmasını mareşal kaytel is
temiştir. İlk vesika 6 ağustos 940 tarihi
ni taşımaktadır. Şiuıdi bu hilcum kıta
lan 10 tümeni bulmuştur ve dört ay ev-

AlmanlA• ~ ,.:ı_ • .t; L!- -" n 1 •• • • ~ -• • . . . .. .. 

Hububattan devlet hisselerini 
alınmasına başlanıldı 

BALIKESİR, 26 (HUSUSi) - Balı- ı yüzde yirmi beş devlet hissesinin 
kesir valisi bugün Demirkapı civarın- mini ile meşgul olduktan sonra 1 
daki köylere gitmiş ve hububattan kesire dönmüştür. 

Jskenderuoda yüzme müsabakaları 

İskenderun, 26 (Hususi) - Hatay, ı Seyhan 63 puvanla birinci, Hata 
Seyhan ve İçel bölgeleri gençleri arasın- puvanla ikinci, İçel 36 puvanla il 
da yüzme yarışları burada yapılmıştır. olmuştur. 

Jngiliz - Amerikan 
görü~ ayrılığı 

Londra, 26 (A.A) - İngiliz matbuat 
birliğinin reisi ve Royter ajansı müdür
lerinden Haley bu sabah radyoda söyle
diği bir nutukta Amerikalıların harp ve 
barış meselelerini İngiliz görüşünden 
farklı muhakeme ettiklerine işaret ede
rek iki memleket arasında devamlı bir 
surette gazeteci, hekim ve avukat mü
badelesinin fikirleri karşılıklı olarak ay
dmlatmağa hizmet edeceğini söylemiştir. ______ _,,,,_ ____ _ 

MISIR SAVAŞI 

olmuştur. 

(Baştarah 1 ind Sahifede) , 
Kahire, 26 (AA) - Royterin cenup 

Afrika kuvvetleri neznindeki muhabi-
rinden : · 

Elalemeynde mihver müdafaaya çe
kilmiştir. 

Cenup Afrikalı ve Avustralyalı kuv
vetler tarafından oimal kesiminde ileri
gönderilen keşif birlikleri düşman mayn 
tarlalarının ötesine geçmiştir. 

Müttefikler Kattara bataklığının ci
varına gelişi güzel yayılan düşman kol
lannı top ve hava taarnızuna tutmuı
tur. Hava ve kara kuvvetlerimizin işbir
liği bu muharebelerin en bariz vasıfla
nndan birisi olmuştur. 

Tayyarelerimiz düşmanın i~sine ha
va meydanlarına ve iniş yerlerine, göz
cülerin bildirdikleri her hangi bir topçu 
mevziine ve motörlü kıtaya derhal bom
balarla hücum etmektedir. 

Berlin, 26 (A.A) - Alman tebliği : 
Maltada Lukka, Haltor uçak meydanla
nndald teeıaler yeniden. tahrip edlınlf-
tir. 

Portsait açıklarında büyük bir ticaret 
gemisi bomba ile hasara uğratılmıştır. 

Roma, 26 (A.A) - ttalyan tebliği : 
Mısır cephesinde topçumuz düşman 

kıta ve tank kollarını muvaffakiyetle 
bombardıman etmiştir. 

Mihver hava teşkilleri lnıgiliz hava 
kuvvetlerine karşı hareketlerinde üç 
düşman uçağı düşürübn~tür. 

Şiddetli muharebelerde Taranto tU
meninin 67 inci alayının 3 üncU taburu 
16 dü'1llan tankı tahrip etmek auretile 
temayüz etmiştir. 

Maltaya kal"§ı Alman ve ttalyan hü
cumlan devam etmiş, 2 tayyaremiz U. 
s~ dönmemiştir. ---------
Makine ve 
,, erilirken 

SIR KRIPS N AMERIKALI· 
LARA HITABI 

- *--Londra, 26 (A.A)- Sir Krips Ameri-
kalılara hitaıben radyoda söyldiği bir 
nutukta Gandinin harektini tenkit ede
rek şöyle diyor: 

Vaktiyle hürriyet uğrunda yaptığı 
mücadelede ne kadar temayüz e~ 
olursa olsun birleşmiş milletlerin mu
zaffer olmak için sarfettikleri gayretle
rin bir fikir adamı tarafından baltalan
masına müsaade edemeyiz. ÇilnkU bahis 
mvzuu olan meselelerin bütiln dünya 
bakımından çok büyük bir ehemiyeti 
vardır. Gandi memleketi müteaddit me-z 
bepler arasındaki ihtilaflar içinde çal
kanır bir halde bırakarak Hind.istandan 
çıkıp gitmemizi istiyor. Hndistanda her 
hangi bir meşru hUkümet kurulmadan 
ve her hangi bir idarei teşkilat vücuda 
getirilemeden memleketi terketmemizi 
istemekte tereddüt bile etmiyor. Hiç bir 
mesul hükümet bilhassa harp ortasında 
böyle bir harekette bulunmaz. Gandinin 

Harbio sevk ve id 
resi mesuliyeti 

* Vaşington, 26 (A.A) - Baltimor 
dey gazetesi yazıyor : Ruzvelt, Çö 
Stalin ve Çan Kay Şek harbin snk 
idaresinin mesuliyetini üzerlerine 
mışlardır. 

Harb!n felsefesini B. Hul yapa 
B. Kordel Hul hararetli, fakat sarih 
lerle harp prensiplerini ve esaslarını 
defa daha izah etmiştir. B. Kordel 1 
nazariyelerini yalnız içinde bulund~ 
muz mücadeleye tatbik ile lı:alm 
yeni dünyanın sulh sonrasına da ~ 
etmiştir. Şimdi takip ecl!len milcaıd4 
nin gayesini herkes biliyor. 1 ______ ,_._,,,,_ ______ _ 

ALMANLARA GORE 
(BaştarafJ t inci Sahifede 

Uçaklanmız Don nehri maneab 
bir Rus topçekerini batırmı§tır. 

Volga nehri üzerindeki hedeflere 
celi ve gündüzlil hücumlarda bulu~ 
Alman bomba uçaklan tıopyek!ln ~ 
ton hacminde 3 petrol gemisini yak 
ve cepheye malzeme götüren üç bil 
mavunayı batırmıştır. 

Don nehrinin büyük bir kavis ç" 
bölgede Alman ve Romen kıtalan d 
manın zırhlı birlikleri ve piyade k 
vetlerie muharebe ediyorlar. Alman 
Romen öncüleri nehre varmışlardır. 

Voronej bölgesinde bütün Rus hüc 
lan kıtalanmızın şiddetli mukavem 
ile karşılaşmıştır. Şehrin şimal bat 
da düşmanın kesif asker toplulukl~ 
piyade ve zırhlı teşkillerimiz ile 
kuvvetlerimiz.in nı~k hUcumları 
ticesinde dağıtılmıştır. Düşmanın ka 
hücumlan püskürtülmüştür. Yalnız 
kesimde 48 düşman tankı tahrip 
miştir. 
Doğu cephesinin diğer kesimle · 

mevzii faaliyet kaydedilmiştir. 
Rus bomba uçaklan doğu Prusy 

muvaffakiyetsiz izaç uçuşları yapın 
24 ve 25 temmuzda Ruslar 128 u~ 

kaybetmişlerdir. 5 Alman uçağı lı:a 
tır. 

Berlin, 26 (A.A) - D. N. B. aj 
askeri bir kaynaktan fU malmnab 'Y 

yor: 
Rualar Roıtofun çevreaindeld 1teh 

leT ve bataklıklar gibi tabit müdaf 
unsurlarına menbalarını katmJflar -ye 1 
çok ta tanlr. aiperleri yapm11lardır. 1 
bunlar ve ne de Rusların ıiddetli muı! 
vemetleri Alman ve Slovaklann Ros 
cepheaini yarmalarma ve düşmanı a 
rin öteeine atmaia mani olamamıı 
Ruslar çok ağır kayıplara uiraıı.u.u: ... 1.1 

Alman ve müttefilr. kuvvetler 
Dona doğru ilerliyor. Rostofun do 
eunda diğer bir tehir daha ele geçi 
miştir. 

Yu1ı:an Donda kuvvetli biri:öprü 
il kurulmuştur. Ruslar bura11nı ger 
almak için büyük kuvvetlerle müte 
diyen taarruz etmekte, fakat bunlar ~ 
püskürtülmektedir. 

Bir Rus taarruzunda 1 O 3 tank tah 
edilmiı olması buradaki aava,Iann 
detim göıterebilir. 

Hava Junvetlerimiz Voronejde 
man muvaffakıyetlerini desteklemi§ 
Ruslar hep kanlı kayıplara uğramış 
ve en ufak bir netice dahi alamamışl 
dır. 

Moskova, cenup cephesinin yılr.ıl 
sını kabul etmeğe mecburdur. Artık 
man ilerleyiıini durdurmak imkanı lı: 
mam11tır. 

------... ~----
HiNDl STAN MESELESi 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

c - Şimdi yeni kom§umuz olan d 
mana kar~ı konması için Hint mille 
yeni bir ruh aıılamak lazımdır. Bu d 
de bir çare bulabilmek için Hint kong 
si icra komitesinin hareket~ geçmesi 
zımdır.> 

ve kongrenin isteklerini kabul etmek iç
tina.bi kabil ilmayacak bir tarzda kar
gaşalıklar doğmasına sebebiyet vermek 
olurdu. Bu yalnız benim de mütalaam 
değildir. Gandi de bunu bizzat itiraf et
miştir. Her hangı bir siyası partinin ve
ya siyasi bir liderin yanlış hareketi ne- Hint milletinin umumiyetle Gandiye 
ticesinde birleşmiş milletlerin Hindis- zaheret etmediğini biliyorum. Gandiq 
tandaki ordularını ve hava kuvvetlerini kütle halinde ittatsızlık hareketi doğ 
tehlikeye düşürecek ve yahut düşman- maktan bir dereceye kadar muvaff 
lanmıza memleketin kapılarını ardına olması muhtemeldir. Fakat birleş 
kadar açacak yeni ve tehlikeli harp sa- milletlerin davası için olduğu kadar H 
hneleri yaratacak bir vaziyetin husulu- milletinin menfaati için de Hindista 
ne müsaade edemeyiz. Bu yalnız Hin- japonlara karşı yapılacak müşterek 
distanda bulunan İngiliz ve Amerikan reketlerde emniyetli bir üs vazifes 
kuvvetlerine karşı değil ayni zamanda görmeğe devam etmesini istemek hak 
Hint milletine karşı da borcumuzdur. mızdır. Bu neticeye varmak için alın 
Gandi kendi partisine siyasi bir ikudret sı zaruri tedbirleri hiç korkmadan alıri 
kazandırmak içic. çok müşkül bir zaman- lıyız. Zafer elde edildikten sonra canl 
da büyük bir tazyik yapacak kadar ileri nnm istediği gibi bir hükümet kurmal 
gitmekten çekinmiyor fakat başka kuv- rı hususunda Hintlilere tam bir serbe 
vetli siyasi partilerin Gandini?-_ist_e_k~I.e_r_i-__._iı_'k_v_e_rilm __ es_i_~_kl_if_ed~il_d_i _fa~ka_t_be __ r_p_ 


