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~k Almanlar 1 Ha~~;:·t~oğru? 
t Hindistan duru mu 

Lı arihi uzatıldı ayda S~alini~ gizli hakkında her iki ta 
'lat v .. bır emırname rafın verdiği haber 

llu ay aliligv inden.· Ruslardan ıer bir birini tut 
le; hafta Vilftyet . Sİ n İ ele geçil 
~ı'.•lerde lıuğda çevres!'ldeki kazalarda yaptığım allnan esirler 1 muyor 
(ll~_ırıı tarihi y, çavdar, yulaf, arpa ve mahlut için miş er Japonya fırsat 
tıı'flfl ıs ag"u ~'nu olarak evvelce tayin ve itan edilmiş bir mil yon u Bu em·ırnamede 
tıcip 8 os 942 tarihinin .,t · · k 11 kt 

~~İrf olaı::rığını gördüğ.. d b' çının mağduriyetini • Stalin neler yazı- o ama a 
~eı il) 30 ağusto 942 um en u mahsuliin teslim la geç m ış 
oı .. :-e bildirilen t s • ' mısır ve Akdarı ic;in Je ev-
~k Yeniden t:sspl~nt.ı .tarihi sonunun 15 eylOl 942 627 4 tank 10 bir.-
~· • ıııın uyguo görüldüğünü ilfiıı e· den fazla lop 5960 · 

V....... Vaıı··. Şef uçak tahrip edilmiş -~ .... -RJ ik Refik Soyer a}j · _(.,, rn Ankara 12Radyo gazetesi 
t Ol iZ Soy er Alrnaı1Bıışkumandar.lığınm 
ttkik l\ız lisesinde fevkalade bir tebliği ile 

gezisinden bildirildiğine göre, Husye h• döndu .. {"' İ da yaz tatrruzunun başla-
'ıtııcı. tat r günü lskende kmal. imtihanlan dığı 28 hazirandan bugü-
V ı· etkikl d • ıoıiı er e bulu!!an ne kadı:tr cereyan eden sa-
lQl\ij l)G Şefik Soyer salı Kız lisesinde iknı>tl im- vaşlarda . Ruslardan alımm 
~~ k rlJola gitmiş ve lihanlarına 31 ağustoSta esirle-i•1 s ıyısı 1 milyon 
~it haııtyı ilgilendiren başlanacaktır. Ayni tarih- 44 bindir. Hundan başka 
(rirıj. Ububab satınahn·• ten itiberen tolt-be kavıt 6274 tank 10 bin 131 top 
t!!.. ~~lediklen sonr~ ve kabulüde başlaycaktır· tahrip edilmiştir. Alman 
~· 1: lıskenderuna hava birlikleri tarafından 
V ır. Lise bitirme imtihanla havada ve yerde tahrip e 
~~iı ~Un sabah ls- rına 8 eylQlde başlaııc1k daen Rus uçı:klnrınıo sa-
~~k•~dakı tetkiklerini ve 21 eylillde son verile yısı 596'.l;nır. 
:ııtıL "'n 80 cektir. Ortaokul sözlü im- A · k tiı."iıt ara oradan .h men an sa ;.~~ ~t''e Reyhaniyeye tı ttnlarına 15 eylO. de baş 
• 

l t11...":' IOalnıa IDt"rZezle lanurak 25 eyltllde bitiri· va~ masrafları 
·~ •Vf.Qen g · lecektir. Bütünleme imti- Y 1n~. tehrioıi~ıre~~~nı~:~ bunları 31 ağustosht bıu~la Sanıyede 448 İn-

8'.L ~r·~ yıp 23 eylQlde sona erecek giliz lirası 
~:ltillli~e•~Yer bu sabah tir. Elenıe imtihanlurıua Vaşington 13 A.A. -
,).,,. "' bux.d 1 9 ylülde baıılanacdk ve A "k t l · 1ııı ·~ı. h... . 6 ay satı .., merı an gaze e erı 

11ı... "41..,rke 12 eylülde son verı·ıecek- A ·k f ı..:•rırı 8.. zıne giderek merı anın savaş masra 
•ttı d; U~aUe görülmesi tir. Oıgunluk imtihanları- tarı hakkında çok dikkate 
~tlttı ~ktıfl~r ve · na da 24 eylO.lde başlana- değer rakamlar neşretmek 

Ter ahlırrnı /mış, ted n_acak ve 29 eylulde biti· tedirler Bu istutisliklere gö 
ş ır · rılecektir. 

re,şiındi Amerikanın savaş Opr k ç•f masrafı saniyede 448 Jn ~ a sız ı tçiye giıiz lirası, yani bizim pa lo ramızla aşağı yukarı 3500 

~ ... frak Dag~ ıtımı kuruş tutmaktadır. 
\ıl ı~ atı için 5·15 hektar bağ, 

vl n SÜ r.~tle fe · · · . bahçe, sebze ziraatında 
b. "Q mını ıçın yen·ı 

k 5-5,5 hektardır. Beş kişi-

~ l\tı•·a lr anun hazırlanıyor denfdz\a Olun ailelere yüz 
ııro.. " ra de 20 kadar ilAve oluna bi-lr...-'"arn :- HükO.met d 
~'ka 'tıda "k .. l"" ı ır. Bundan başka toprak lecektir. Proje ile teklif 
\i~ b:~~ topr8~1 d~y kU:y~ 1 ~~~rile~ekler, ziraat işçiliği· edildiğine göre, her toprak 

yormuş 

Ber~ in 12 A.A.- Bir 
Aiınun zırhlı kolordusu 
Kafkasyada ~Stalinin gizli 
bir emirnanıesini ele ge~ir 
qıiştir. 28 temmuz 942tarih 
ve 227 nurnnray1 taşıyan 
bu emirnamede Stalin di· 
yor ki: 

"Almanlaruı işgal ettiğı 

veya işgcıl etmekte olduğu 
yerter de ordunun yiyece
ği ve giyeceği bakırndı.n 
~ok önemlidir. 70 milyon 

d!ln fıız\a nüfus ._kaybettik 
Su yıl buğday rekoltemiz 
8JO milyo:ı kilo noksan
dır. Ricale deva-ıı büyük 
bir felakettir. Ham mad-
de kaynaklarımızın önem
li bir kısmmı kaybettik kö 
nı ür islihsalatı!llızın yüz.de 
60 Almanların eline geç
miştir. Tuğaylarda tü· 
menlerde intizam Kalma· 
mıştır. Subayların ve ko· 
m1serlerin kıta'arı başın· 
darı ayrılması ihanettir. A!
çıık bozguncular yokedil 
melidir. Geriye tf:k bir a 
dım atmak artık yoktur. 

Kötü Haber 
lerden 

İngilizlerin manJvi 
yatı bozulmuş 

Madrid 13 A.A.- Al· 

Ankara 12 (Hadyo ga
zetesi) -Hindistan :mese
lesi milletler arası mesele
ler in ön sıfın 1 ık i yeri 
rini işgal etmektedir. Her 
şede olduğu gib~ bu hususta 
her iki tarafın verdiği ha 
berler bir birini tutmuyor. 
Mihverciler Hindistam kon 
ve cıteş içiııJe göstererek 
lngılizlere son darheniıı 
inLliriımek üzere o;duğ.ı ıu 
yaymallbdırlar. lngilizler 
de yer yer kıyamlar •>lmak 
lu b9raber d ırumuo salU
ha doğru g:ttigini uildir"
yurlar. Bmdistan durumu 
ııun bu iki iddianın ortası 
01duı{Jnu k ıbu 1 et'll~k gır 
rekt\r. 

Gandi i'e diğe lider:8rin 
tevkifini bir takım hareket 
leri l takip edec~ğı bak'eni · 
yordu. Bu if barla Juru· 
mun büsS:.itün ve kriaycı
sakinıeşeceği iddia ed i'e
mez. Hatta lngi1iz'erin Hin 
dista:ıdn zor bir durnma 
düşecek'erini kabu etnıelr 
'fizımdır. 

Yeni hadiseler 
Yeni De'hi 13 A .. A. -

f I{ • ~ ni tcı') 1' \1 rnsucat iş
f çilerinini" grev:nden sonm 

bir çok yer erde çık arı'an 
ın~gı~; ık Jr n~lic•sirıd~ 

·~~ 'tlrt-t kn:ı.anıak,, ibarl- geçınenl~r, askerliğini sıahası üzerinde, işletmeniıı 
~ .. ~~ah. e<iılen bUyük top ykapmış ve yeni bir aile icabettirdiği tesisatla can- . 
' 1111lrı •uııın urmuıı ·r lı ve cansız demirbaş eşya ~"' <la A • tahakkuku .. .., çı tçi çocukları, . 

man ajansı bildiriyor: Is· 
punyol ga~etef Prine Lon
dradan bi dirildiğine göre 
dünyanın Jı .. r tımıfın<lan 
ge en kötn hab .. rftr lngi
liz milletinin mnncviyutını 
çok sarsmış'ır . Ruslara 
yardım yapı maması ve 
Husya i 1e irtibatın hemen 
hemen kesi rniş o masınm 

, y ı ıJın ar v ~ ağır has1rlar 
o muştur Mağazıı ve dük
kaıılar soyu'muş polis vt: as 
ker nü ı:ıy "ş.;itere ateş aç 
nınk zorunda kalmışıtır. 

Bir kaç polis b·nç edile· 
rek ö'dürülm üştiir. Çok 
miktnıı nsker takviyesi 

Rur arı h yal inkisarı na ' 
g3lrnişlir. Şehirde örfi 
idare ilan edilm:ştir. iki 
kişinin bir arada g"'zmesi ~lfl1t1a~ gu"nış bir plAn hu- ~oçebelerde çiftçi olanlar, siıe bir bütün teşkil edecek 

~ti ı. zer zır t ve (çiftçi ocağı) adını ala 
~'"''ra be timdiden 

88 mektebinden mezun ,~ktır. 
~~~ "ıırı,n aşlanmıştır. olupta toprağı olmıyan ve (Çıfl<,:i ocağı) hiç bir 
\ıa~1ere a~~ projedeki ya yetıniyenlerdir. suretle bölünrniyecek ve 
~·~kl& e,topraklaıı- T ı 
t.}bi 01 r Ya hıç to r k . oprağı olmıyanlara satı rnıyacaktır. Toprak ve 

~'·a.rıı'Yanlar p 8 verılecek toprak büyük1·· rilecekler, ziraet Bankası-
ll.qj veya top gy •• • u- bo 

1 ~"'-la . gelmediği .. · u. P~PJ~de şHyJe gösteril- na rç u olacaklar ve 
~· rıyıe ıçın mıştır· A K toprağı aldıktan üç sene 

116 • ortakçılık ı t da. - uru tarla zira sonnı her yıl müı:mvi tak 
Çıftçilik yapanla1r 

8;;~ ~O 30 he~tar. B-çe· sitlt:rle ve faizsiz olarak 
ş ' munavbeelı tarla zins 

borçlarım ödeyecekleı dir. 

1 

lğrattığı Londrada beyun 
·di ın lkt .. J,r. 

ı yas1k edilmiştir. 
au;aw= *IW 

SON u~ K :~A 

; N.IVJeııemenci oğlu 
~ Hariciye Vekaletine tayin editdi 
1 AnkarP 13 A.A.- İstanbul Mebusluğuna Seç.lrrriş 

olan Numan Hifat :'\len .. mencioğlu~un lfaric·ye V ~
killiğine tayini yilks~k tasdik ı iktirdU eyl~miştir. 
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Sayfa-2-- YFN1r.t1N 

Askeri ceza kanur ,unda ya
pılaii değişiklik 

Beden Terbi
yesi f\I} ü kelle

f i yeti 

iskenderundaki 
l kahve stoku 

Fevkalade zamanlarda ve sef1.~rberlikte hır 

sızlık yapanlar için ölüm cezası verilecek . 
Ankara - -Askeıi ceza 

kanununa ek kantm ret:
mi gautcde neşrediJer€k 

meriyet m~vkiine girmiş
tir. Kanunun metni şudur 

1- A. Fevkalade ha 

lin, saferb erliğin veya 
luırp halinin devamı müd
detince askeri bir hizmet 
yaparken milli .Müdafaa 
vasıtalarına veya ask~ı-i ih 
tiyaçlara taalluk eden ta
ulıhüt, imal, inşa ulırn sa 
tını, teslim, tesellüm,uakiL 
muhafoza veya tevzi, yahut 
celp, Se\'k ~e muayene gi· 
bi işlerde zimmet , ihtilas 
irtikap veya hırsızlık, suç 
larından birini işliyenler 

on seneden aşağı olmu-

mak ÜZt're ağır hapis ve 
ya müebbet ağır hapis ce
zasile birlikte 500 liradan 
aşağı olmama üzere ağır pı 
ra cezasile cezılandırıhrlar 
Şukadar Jıi, para ctzası hiç· ' 

bir halde t~min olunan ı 
menfaatin iki m!HJioden az 

olanı az. 
H. - Vahim hallerde 

ölihn cez.ısı lıüknıoJunur. 

C- Bu maddede yazı 

lı suı,;lard rrn hu~ule gd~n 
veya husulü kı.ısdolunan 

zarar hııfir ise A. ~ fıkrası

na göro hiikmediimesi la 
zımgelen muvt.kkat ağtr 

hapis ve para ctızası yarı

ya pe'< <1 z ise üçte bire 
i udi rilir. 

MadJe 2 -·- l•'evkalade 

halin seferberliğin VJy.ıı 

harp halicıinin, devdınt müd 
detince Milll Miidr.fau va
sıtalarına veya askeri ılı

tıyaçlara taalluk ed0i! işler 
de hususi kanunlara göre 
kendilerine tevdi edilen 
vazifeleri yaparken bu ka· 
nunda y::ızılı suçl~n işliyea 
askeri :o:mıyan şab~slar 
bakkmdu da umumi malı· 

kenıelerCH birinci madde
d( yazılı cezalar lı:ıtbik o
lunur. 

Paçavralardan kumaş yapdacak 
Bu ış içirı Romanyandan bir fabrik~ satın alındı 

Aı,karadan alıııan bir habere geıe, Sümer Bank 
Umum Müdürlüğü, Romanyadan hir paçavra fabrika
sı satın almış ve bu fabrika da Türk :ye~ e nakledil
mek iızere sökülrniye başlanmıştır· 

.Fabrika na kilden sonra lstanbu da Defterdarda:ku
rulacaktır. Harice sevkettiğim iz- ptlÇı!Vralar bu fabri
kada işlenerek kumaş yapılacuktır. Fahrika " ın ikinc:
kanun 1943 tt~ faaliyet geçeceği t11hmin edilmektedir. 

Ereğli Limanı 
Kendi vasıtalarımız ı 
la temizlenacek 
Ankara 12 (Radyo p,a· \ 

zelesi)-Büyük Millet Mt eli 
siuiu b\lgünkü lop' an~ ıs .nda 1 

kabul ettiği kanunlar ara- 1 

sında Karıı<lenizde se~ r ;: 
şofer ve ikli8JC.ti durumu
muzu ilgilendiren bir ku
ııun da vardır. Malumdur 
ki Karadeniz sahillerinde 

Yeni Mebus-
rımız 

dün an~diçtiler 
Ankam l 2A.A.- Bü

yük Millet l\lec isinin bu 
günkil toplantısıııda ~rzi . 
can rnı-lııı:-oluğuau s· çilen 
:jUkrü Söknıt'nsiier!(ı Safı 

Erd"m ve hıttınbulMt:buslu 
ğuna seçilen Numan Me
nemencioğlu ile Sabiha 
Gökçülün seçim mozbc:ıta-

ya pılmış ve her türlü hava 
sartlanııa uygun bir lima
nımız yoktur. Ancak tabii 
lıınaaltı rımız arasınduEreğ 
li liıL:ını vardır. Ereğli li· 
mumnın kömür hEıvzasın
da bulunması ehemmiyeti 
ni bir kat daha arttırmak 
tadır. Hu kadar önemli o
lan .Ereğli Limanı ı-ığzmda 
batan bir kaç gemi ile kıs 
men kapanmış ve limanın 
butı kısmında gP.milerin 
burınma imkanı kalmamış 

I lan tetkik ve kabul edil-

r 
miş ve yeni Mebuslar kür 
süye gı:>Jerek ar.d•ç nişler~ 
lerdir. 

Yeni Çi;-. Elçisi 
Ankara 12 A.A.-foış

vekil Şükrü Saracoğlu bu 
gün saat 11,30 da ' yeni 
çin Elçisini Başvekalet bi
nasında kabul etmiştir. ı 

Bütün yurt da kaldı
rılacak 

Ankara -;- ~ehrimizdt> 
lophrnan 13ederı Tcrlıiy,..si 
istişare Heyeti, 8porun:esas 
lı bir şekilde planlaştınl

ması ic;in gerek klüp1er ta 
rafından, gerekse mütelıas· 
sıslar bıraf ınaan hazır! aoaıı 
tetkik raporları üzerin-
de görü~meler ynprnış ve 
ayrılan i !<i tali komisyon. 
bu raporlardaki meseleler\ 
tasfiyeye başlamışltr .İstişare 
Heyeti~lekrar loplanacakıır. 

Şimdiye kadar varılan ne· 
ticelere göre, fü~den Terbi 
yesi l\lükellefıyetinin bil· 
tün yurdu te~milinden vaz 
gaçilecktir. 1) ğ~r taraftan 
klüplerin k:.ıl kındırılması 
için eldeo gelen her 'şey 
yapıl acaktır. Amatör faali
yetin genişletilmesi de ka 
rarlar arasındtıdır. 

Memurlar için 
Dağıtılacak elbise 

ve ayakkabı 
Ankara - Başvekil 

tarafı '1dan Mecliste oku
nan hükumet beyanname
sinde temas edilen mese· 
leleı· i tahakkuk ettirmek 
için Bişvekalel Müsteşarı 

Camal Yeşimin riyasetinde 
toplanan komisyon faaliys 
tine devam etmektedir. 
Hu komisyonun süratl~ 

bir neticeye bPğlarnak is
tedi~i meselel"!rden bir ta
ne side kü<.:ük memurlara 
veri lecek ay~kkab1larla bu 
memurlara ve eşlerine vr,
r ı lecek elbiselik kumaş
lardır. Hu iş etrafında her 
nevi kırtasiyecilik Lir tara 
fa bırakılmış ve mil li fabri 
kalara irabeden direktifl€r 
verilmiştir. Bu fabrikalar 
çeşilli kudın ve erkek ku
maşları hazırlamağa başla

mışlardır. Keıa Beykoz 
kundura fubrikası da rno 
murlara verilecok ayak
kabıları i:nal etmektedir. 

Taknik müşavirlerin 

• 

komisyonlara bildirdikleri 
ne göre memurlara ' erile 
Ct!k kumaşlar ic.~in devlet 
bütçe~inden 10. milyon, 
ayakka.hı ar için de 3 ınil
yon lira kadar bir para l 
çıkac,tktır. Söylendiğıne 1 
göre devlet tarafından el-
biselı k kuıııaş, ayakkabı · 

tır. 

Yeni kaııunla Münaka 
HU V .. kaleti bu limttnı te· 
mizlEtmeğe başhyacaktır. 

Buiişin kendifvasıtalarımızla 
bt.şarıhı cağı ve çıko.nlacak 
gemi erin parçahırmdan is 
tıfode temirı edileceği an-

Bursada yol faaliyeti , 
Büyük 1\li let Meclis:- l 

nin yine dünkü toplantısınd:.ı 1 
Hursn yollarına harcanmak 
üzere Bursu Vilayetinin ı 

alabilect1k memur ve müs· 1 
tabdemlerin maaş veya 
ücretlerinin yekünu kesin
tisiz 170 lirayı geçm;ye 
cektir. yupacağı 500 :.. bin liralık 

is tik r az için Maliye Veka- · 
Jelinin kefil olması kı:ıbul 

"' 
lavılmaktııdır. edilmiştir. 

---------------------ı\eşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C H.P. Matbaası Autakye 

İnhisarlara devre· 
dilecek 

iskenderun Ticaret Of 1 

si anbarlı:ırındıı hulumın 
kahve stokhmmn .inhisar
lar idares;ne devriae baş 
lanmıştır. (20 hin torbu 
kadar olan bu :kahvelerin 
devir muamelesi , bir kaç 
güne kadar sona erecektir. 

Yerli mantar 
Gavur dağında mü
kemmel bır mantar 

bulundu 
inhisarlar laaresinin 

mühendisleri tarafından 
Gavurdağı ormanlarıuua 
marıltır "yapmağa elverişli 
uğa~lar bulunduğunu yn· 
mışlık. Bu ağa~~lurdan ya 
pılan d~nemeler muvaffa
kiyetle ueti~lcnnıiş oldu· 
ğundan, lııhisarlar l<lnresi 
Gavurdağı ormanlurından 
külliyetli miktarda tığ'.lç 
hazırlatarak lstanbufo gön 
dermiştir. Yeni mantarlar 
yakmda piyasaya çıkarıla
Clk ve maatar sıkınWn bıı 
suretle önlenecektir. 

Rusyadaki amerikan 
Elçisi 

Moskova 11 A.A. -
Kuybişeften buraya gelen 
Amerikamn Moskova Bü
yük Elçisi Amiral StanlJy 
gazetecilere verd; ği de.neç 
te şunları söylemiştir. 

"Ziyaretim tamamile 
husuısi mahiyettedir. P er
şem be f!ÜniıMololofla görüş 

tüm.,, 

Bataklık kurutma 
Nafıa Vekaletinden: 

• • 1'-0 ; 
Eksiltmeye konubın 1~idurtih'tLltıı1 

1 - Su işleri ondürdüncü şııbe rıll .ııLJrLl _JJ 
için<le Amık l vası balaklıld~rının ·di f? 
Ası nehri islahının ikmali işle~1 ... t vııb1 ~ 

Ttıhmin edilen 1keş'.f bedıah f~a tur· lıJi~~~ 
z~rinden (1,553,182) lıra (79) ku~~·~e ra~~ıefl 11 

2 - Eksıltıne 26- 8-942 tur• d 13ıı 1
• ~o~ 

şamba g tinü saat (15J de Ank_arıı.: liO Jl'~ eli' 
b· nası ıı.:inde toplanan su eksıJtcı; ~ş< jll 
sında kapalı .zarf us~llile yapll:ıc&kt~~~ ~ıJıJı:ıJıJ ~ 

3 - ısteklıler eksıltnıe şartnanıe. ıaeslı f.'tl 
jesi, bayındırlık işleri genel şa~t~~ feflııt 1ı.'1 
ışleri fsnn_i şa~tnarnesi. ıle hususı ·LlŞ ı;ıırŞ (fJOı. 
ri ve proJelerı (50) lıru ( Jl)) kU

1 
•11 ~ 

l1leri Reisliği den alabilirler. . . te1'li!et1 <f' I 
4 - Eksiltmeye gitebilmek içın 18 nıirıııt guo 
lira (49) kuru[jıluk muvakkat te aı ilC J,t 
eksiltmenin yapılacağı günden. eıL ıviil"~c ,ışı" 
bir dilekçe ile Naha Vekaletıne., . ıır 0 1 
bu işe mahsus olmıtk üwre ıes1 ·'a l\loıı' 
vesikayı göstermeleri şurtbr. . de tJll 

Bu müddet içinde vesika iste~ııı . ~ 
eksiltmeye giremezler. j~ııJ 9J 

ıarıIJl d'' ~ 
5 - isteklilerin teklif mektU~ t;ıı. 1.-! 1 

de yazılı saatten bir saat öncesıo~rJleıer1 ı- J, 
l\eisliğiae makbuz karşılığmda V~· edilllle 

Postada olan gecikmeler kabu ,. 


