
Ankara ya Milli ~el imiz 

Seyahatlerinin 
döndüler 

den memnun 
neticesin. 
kaldılar 

---*·---
Tetkikleri esnasında 
bazı şikayetleri de 

dinlediler 
---*---

Ankara, 9 (A.A) - 7 ağustos 942 cu-

Yeni gaile 
---*·---

Hindistan-
·ı~t da tevkiller 
·~,,; aşla ı 

:~#.~ ~~,.: 

Bugünlerde daha ağır buhTanlar geçirmesi beklenilen. Hindist.anın Madras 
şehrinde bir so kcığın görünüşü. 

• 
'l'ENI MEBUSLARIMIZ 

-·--Kongre partisi lider• 
leri yakalandı 

-*-
Kongpe merlıez binasını 
polis tıgal euı. Dombay. 

da matem günü ııan 
edildi ue IJazı 
htidlseleP ~ıfıtı 

Allahabat, 9 (A.A) - Polis kongre 

ma günü al~~mı Niğde ve Kırşehir vi
layetleri ile 'bazı kazalarında tetkik se
yahatine çıkan Milli Şefimiz cüınhur re
isi İsmet İnönü 8 ağustos 942 cumartesi 
sabahı saat 9 da Kayscriye varmış ve 
buradan İncesu kazasına geçtikten sonra 

(Sonu Sahife 4, Sütun f. da) 

JAPONLARLA HARP 
---*---

Bir deııiz 

Dtln 4 mebusluk 
l~in se~im yapıldı 

merkezinde araştırmalar yapmış ve kon
gre binasını işgal etmiştir. 
TEVKİFLER 
Londra, 9 (A.A) - Royter ajansının 

Hindistandaki muhabiri bildiriyor: 
Gandi, Nehru, Patel ve diğer kongre 

liderleri tevkif edilmiştır. 
Allahabat, 9 (A.A) - Gandi, Nehru, 

Madam Nabur ve diğer kongre liderleri 
tevkif ed.ilm~ir. 

Sovyet kuvvetleri Almanları gözlüyorlar .. 

aLMANLARA GORE harbi oldu 
Şülırü Sölımensüer, Safi EPden, Hııman Mene· 
nıencio{llu 11e Sabiha G ölı~en mebus olduJaP-

AHMETABATI'A 
Ahmetabat, 9 (A.A) - Kongreye 

mensup 7 kişi tevkif edilmiştir. 

Almanlar ''K fk 
Kafkasyayı ak" a~,, ın 
Al 1 ete ıerıne 

ır arsa dı 
--* var 

AlmanlaPın KafJıasyayı 
alınaJCll'ıharbiuzatacaJı 

llir hfidise olacalıtır
angili.z istihsalat nazırı bir demecinde 

fUillan söylemişti: . ~ 

-·-aylıof istilıa e1tin e 
taarruz IJaşladı. Stalin· 
grad, Voronej, Rjev 11e 
Vollzhoffa Rll!s taarruz· 

-*
.Japonlar hemen Jai~ lıa· 
yıpsız ı zırhlı, 4 lıPuva· 
zör, 2 muhrip ve ıo tafıt 
batırdılıları iddiasında •• 

SON DENiZ HARBi 
---·*---

Harekat 
l\::üttefikle~ 

• • re ever ş ,1 
-*-Bu defa taarruz eden 

miıittefihle11'in donan· 
ması oldu.. 

Ankara. 9 (A.A) - Açık olan Er
zincan mebusluklarına ticaret vek~eti 
iaşe müsteşarı Şükrü Sökmen Suer ve 
Alaşehir merkez okulu baş öğretmeni 
Safi Erden, İstanbul mebusluğuna hari
ciye veklaeti genel sekreteri Numan Me
nemencioğlu, Samsun mebusluğuna eski 
mebuslardan Erenköy kız lisesi müdürü 
Sabiha Gökçen 9 / 8 / 942 pa:zar günü 
(dün) parti namzedi olarak intihap edil
mişlerdir. 

Ahmetabat, 9 (A.A) - Kongre ma
halli şeflerinin tevkiflerine devam edil
miştir. 12 kişi tevkif edilmiştir. 

Bombay, 9 (A.A) - Bugün Gandi ile 
diğer Hint liderlerinin tevkifi dolayısiy
le matem günü i1an edilmiştir. Kale 
mahallesi hariç olmak üzere şehirde 
seyrüsefer kesilmiştir. Polis intizamı 
muhafaza için bazı yerlerde sopalarını 
kullanmak zorunda kalmıştır. 

cAlmanlar Kafkasyaya girmege mu
vaffak olurlarsa harp çok uzayacaktır.> 

İngiliz istih.salat nazırının teşhisi ye
rindedir. Alman kuvvetleri filhakika 
Kafkasyaya yerleşir, ve senede 30 mil
yon ton petrol istihsal eden kuyular ~1-
manların eline geçecek olursa makıne 
harbinin talihi elbette ki bir başka şekil 
alır. Bu harbin gayelerinden değilse bi
te onu gayesine ulaştıracak amillerden 

ıarı püslıürıtüldü •• 
Berlin, 9 (AA) - Alınan tebliği: 

Alman, Rumen ve Slovak kıtaları 
Kafkas dağlarının şimal eteklerine 400 
kilometrelik bir cephe üzerinde var
mışlardır. Krasnodarın şimalinde henüz 
düşman elinde bulunan Kuban köprü 
başı etrafından muharebeler devam edi
yor. Ordunun süratli teşkilleri ve hü
cum kıtaları L:ıba kesimini geçmiş ve 
batıya doğru Maykof istikametinde ta
arı·uza başlamıştır. 

Parl Harbur, 9 (A.A) - Resmi teb
liğ: 

Amerikan Pasifik filosu müttefik pasi
fik• filosiy le birlikte 7 ağustosta Sala
mon adalannın Tulaki bölgesinde taar
ruz~ hareketlere girİ§mİ~tir. Harekat 

biri ve en mühimmi petroldür. 
Esasen harplerin inkişaf istikameti 

tarih içinde garip bir talihe maliktir. Bu 
istikameti tayin eden daimi harp vasıta
lannın istihlak edecekleri maddeler ol-
muştur. . 

Süvarinin yegane büyük harp makı-
nesi halinde kullanıldığı zaman ordular 
tarla boylarını takip etmiş, ve zafere 
ulaşmak için hayvanların gıdalarını 
muharrik madde olarak birinci planda 
düşünmüşlerdir. 

Bugün de muharebelerin istikametini 
tayin eden şey, harp makinelerinin mu· 
barrik kuvvetlerini teşkil eden petrol ol
muştur. Netekim dünya üzerinde petrol 
mücadelesi büyük harpten evvel başla
mış, büyük harp sonrasında devam et
miş, bu harpte' de ehemmiyetini asla 
kaybetmemiştir. 

Harbin başında petrol tefevvuku 

Alman hava kuvvetleri Rusların Ku
ban üzerinµek.i ricat ve tahliye hare
ketlerine taarruzlarda bulunmuştur. 

Şimal Kafkasyanın liman ve denıiryo
lu istasyonlarına hücum edilmiş, Anapa 
limanında üç kayık bombalarla batırıl
mış ve bir vapur da hasara uğrablmıştır. 

RUS KARŞI TAARRUZLARI 
Volga ile Don arasında Stalingradın 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Amerikanın Pasifik harp filosuııdan 
kuvvetli bir parça. 

Tokyo, 9 (A.A) - Japon donanması 
ve hava kuvvetleri cuma günü Salamon 
adalarında müttefik kuvvetlerile muha
rebeye tutuşmuştur. Muharebe henüz 
devam etmektedir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

« YENi ASIR)) iN ASKERr MUHARRlRI YAZIYOR 
----------------·-------

Alman hedefi Stalingrad 
dan sonra Moskova mı? 

müttefikler cephesinde idi. Almanyanm 
ve dünyanın motörlü harp vasıtalarında 
kullanmaya mecbur oldukları petrol ve 
mürekkebatı hakkında öyle birbirini 
tutmaz rakamlar ileriye süriildü ve öyle _, _______ _ 

tahminler yapıldı ki bu hesaplara göre Almanlaı-ın «Stalingradıı ı aldılıtan sonra uVoro· 
'.Alınanyanın şimdiye kadar petrolsu~lu~ 
tan makineleri bir tarafa bırakması iktı- nejn üzePinden uMoslıo11anya yürümeleri ve RUS• 
2:a ederdi. Fakat henüz mihverin petrol farı lıqtan e1111el yenmelı istemeleri muhtemel 
ve mürekkebatt no\.sanl,f!-ından arızalara :.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı:. 
bğradığ· ! ·"' :.:.ı:c :! ~ütun 6 da) 5 YAZAN: EMEKLi GENERAL HÜSNO EMiR ERKILET E 
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DOGU CEPHESİNİN CENUP KE
SThll..ERİNDE : Mihver ordularının şi
mali Kafkasya ve Sialingrad istikamet
lerinde ileri hareketleri, Sovyet Rusya 
için gittikçe daha vahim neticeler vere
cek surette devam etmektedir. 

Rostofta Don nehrini cenuba geçen ya
ya mihver kıtaları Azak denizi doğu sa
hil bölgesinde bati surette ilerliyerek 
şimdi, Azak denizi sahilinde Yeisk li
manından Kropotkine giden dexnlı'Yol~
nun Yeisk - Umanskaya kısmını geçrnış 
veya geçmek üzere bulunuyorlar.. Bu 
demiryolu Rostofun ancak 100 kilomet
re kadar cenup batısındadır. Bu mınta
kada hareket ederek artçılariyle mihve
rin ileri yürüyüşüne karşı koymakta 
olan Sovyet kuvvetler grubu, Rostof ke
siminden cenuba kaçabilen kıtalarla 
Azak denizi sahil muhafızlarından ve 
belki de bunları takviye için Taınandan 
gelen bazı teşekküllerden mürekkep ol
sa gerektir. 

(~tma !'.-''1ltift! 2. Sütun < de) 

•!•~n--.11_1_ --.c~~~._..~(_·· 

1 316 - 331 cloğum lu l 

1 acemi ihtiyatlara 
1ZMtR A.SKERL!K ŞUBESt BAŞ
.KANLiöINDAN : Muhacirlerden 
muhtelif zamanlarda yurdumuza ge
lerek askerlik şubesince ihtiyata ge
çirilen ve şimdiye kadar hiç bir su
retle askerlik hizmeti yapmamış olan 
316 - 331 doğumlu acemi ilitiyat erat 
sevke tabidirler. Bunlann 11/8/942 
salı günü askerlik şubesinde toplan
maları lazımdır. Gelmiyenler hak
kında ceza hükümleri tatbik edile
cektir. 

Hiç bir suretle askerlik hizmeti yap
mallll§ 316 ve 331 dahil doğumlu sev
ke tabi bu kabil eratı l'esm1 ve husu
si hizmete alanlar askeri mahkemele-

• re verileceklerdir. · 
•.•~t-u-•-•• ı ı-a- ı •- •-•-n• 

•••••••••••• 

Almanlar "Kı·as 
nodar" şehri

ni a~dılar ---·--Berlin, 9 (AA) - Alınan hususi 
tebliği: Hava kuvvetlerimizin tesirli İş 
birliği ile hareket eden piyade tümenle
rimiz tahammul edilemiyecek derecede 
büyük sıcaklar altında fevkalade yürü
yüşlerden ve çetin muhareblerden sonra 
Kubanm şim.alindeki kuvvetli düşm~ 
mevzilerini yararak Krasnodar şehrmı 
zapt etmişlerdir. 

Krasnodar Ku·ban bölgesinin merke
zidir ve silah endüstrisi bakımJndan çok 
ehemmiyetlidir. 

Londra, 9 (AA) - Royterin Mos
kova bususi muhabiri, Kızıl Yıldız ga
zetesine gelen haberlere göre cKnuıno
darın> bugün sukut ettiğini bildirmekte
dir. 

Avrupada açılacak ikinci cephede miihim rol oynamalan beklenilen 
Amerikalı pilotlar 

YENi CEPHE MESELESi 
---'*·---

A vrupada ikinci 
cephe mutlaka 

açılacak 

HINDISTANDA DURUM 
---*---

K o n~renin ha-
reketi hiyanet 

sayılıvor 
-*

Hindistan umumi valisi -*
Avrupadalıi Amerilıan 
lıuv11etlePi lıumandanı lıongPe partisinin Jıa
ilılnci cephenin açılaca• rarıarı ııa,.ıısında ingi· 
ğından şüphe edilemi· liz göPüşünü 11e lıati 

yeceğinl söyledi~. azmini bildirdi •• 
Londra,9 (A.A) - Royter a1ansının Yeni Delhi, 9 (A.A) - Hint umumi 

İngiliz adalarındaki Amerikan kuvvet- valisinin kararında şunlar vardır : 
leri nezdinde bulunan muhabiri bildiri- « Hindistan hükümeti şimdiye kadar 
yor: sabırla beklemi§tir. Kongrenin istekleri 

Avrnpadaki Amerikan kuvvetleri b 
kumandanı demiştir ki: esas iti arile haklıdır; fakat İngiltere 

c - lngilteredeki Amerikan kuvvet- hükümeti istiklal hakkındaki isteklerin 
leri ikinci cephe için gönderilmiştir. Ne (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de\ 
oturmak, ne de müdafaa için değil, ta
arruz etmek için geldik. ikinci cephe ne 
kadar evvel açılırsa o kadar iyi olur.> 

Mf.ŞGUL YERLERDEKl 
HALKIN YARDIMI 

AmeriKan ordusu kumandanı Avru
padan göreceği yardımdan da bahsede
rek şöyle demiştir: 

c - Hücuma geçeceğimiz zaman giz 
li müttefiklerimizin yapacağı yardıma 
da güveniyoruz. 

Amerikan kuvvetleri o kadar çabuk 
gönderiliyor ki onlan yerleştirecek yer 
aramakbı meşgulüz.> 

CEPHE NEREDEN AÇILACAK} 

Ceneral. ikinci cephenin nerede ku
rulacağı hakkında imada bile bulunmak Daha doğuda Rostof - Bak\i demiryo-

ri..lııw~tua.e.tr.w.ı[llM:ı.a... __ ~~---~~---_._...~,,... ,....., •• halıL.A...tıııl..!..liı:~~~~~J;C.&..:.C.C.~;..::.;:-o=ı;:.:.c.ı:.e..:...-.......Liat• .......... iMi--~--~~------" 



SAHiFE 2 
- _:::es 

ANKARA YOLUI~DA 

Bir Japon meslektaşla 
trende hasbihalimiz. 

u.Biz ne Cinliyiz, ne Japo n, ne de Ame~~tuz!!~ Ej;er 
C .. rsün diivasına tema~ül gösıeriı;crsa:ı, bu XG.dfı· 
· ııır.z ~inin bir fstildal savaşı yapmasındandır» 
Bu defa Ankaraya giderken trende 

bır Japon meslekdaşla tanışhm. Hu.su i 
katibi ile Ankaraya gidiyordu. Bir Türk 
gazetecisinin de ayni trende seyahat et
mekte olduğunu şef trenden öğrenm:ş 
ohm bu zat tanışmak üzere haber gön
dermek nezahetıni gösterince fırsatı ka
çırmak hatırımdan geçmedi. 

Tokyoda • Yomiurin gazetesinllı Ber
Ln ve Budapeste muhal>irliğini yapan 
M Kuni Matsuo gayet iyi İng:li.zce ve 
bır nebze de Almanca konuşuyor. Bir 
Jr;pon meslekdaşıa tanışmak zevkinin 
b nim icın paha bıçilmez bir kıy met ve 
frrsat olduğunu M. K uni Mat su oya söy:
l edi~ im zaman gı. üm<:ed: 

u - Evet, dcdı • Ben de ayni hislel'le 
mütchassisim .. Hılkaten biraz çekingen 
olciuğum için İzmir<le gazete!Pri ziyaret 
edmnedim .. Daha doğrusu izm:re istira
hat için gelm~tım. Bir Türk kızı olan 
kfıtibemin de 1zmırde gazeteleri ziyaret 
edemeyisimde tesiri ve - tabir: mi aff e
d eniz - ihmaJl olmuştur.• 

hmonyalı meslekdaş İzmirin güzelli
ğinden ve bilhassa Ti.irk halkının hüku
mete olan sarsılmaz itimadından büyük 
bir ehemmiyetle bahsediyor ve: 

" - İşte bu nokta, diyordu, böyle za
manlarda bir millet için erişilmesi en zor 
saadettir. Bir milletin kuv-.retli bulun
ması, millet fertlerinin yekdiğerine iti
madiyle kabildir. Politika kavgaları ek
seriya bir milletin fertlerini birbirine 
düşman yapıyor, öyle değil mi?ıo 

Cevap verdim: 
• - Hakkınız var, dedim, Japonyada 

Ö.a vaziyet aşağı yukarı aynidir, sanıyo
rum.. Sizde partı kavgaları oluyor am
ma, memleketin umumi davaları önünde 
Japon birliği hemen vücut buluyor.11 

- Evet, teşhisiniz mükemmeldir. Fa
kat bir nokta var. Siz Türkler Japonya 
hakkında pek az şeyler biliyor ve daha 
fazlasını öğrenmek istemiyorsunuz. Hal
buki biz Türkiyeyi ve inkılap hareketi
ni vakından takip ettik. Atatürkün ve 
Milli Şefinizin yüksek şahsiyetlerini, 
ba:şardıkları iışleri Japon gazeteleri ya
kından biliyor ve şeflerin.izi takdirle 
anıyor. Size gelınce mesela Japon baş
vekilinin ismini bile bilmiyorsunuz. 

- Y anıhyor.nmuz, dedim. .. 
- Tamamen değil, Türk efkarı umu-

miyesi yalnız mareşal Çan_ Kay - Şekin 
adını, hususiyetlerini biliyor. Çünkü 
onu büyük bir kumandan, bir dahi ola
rak siz Türk gazetecileri okuyucuları
nıza tanıttınız .. Hakikatte, Büyük Ja
ponyanm nazarında onun bir kıymeti 
yoktur. Japonya isterse Çan - Kay ~ Şe
ki ve memleketini haftalar icinde ilhak 
eder ve onu ortadan kaldırıI-'. 

- Bu söyledikleriniz hakkında müta
laa serdedecek vaziyette değilim.. Ben 
ancak bir gazete muhabiriyim .. Mareşal 
Çan - Kay - Şekin işaret ettiğiniz gibi, 
Türk efkarı umumiyesinde belki de an
laşılan ve sevilen bir şahsiyeti vardır .. 
Eğer böyle ise, bu sevgi önünde kimseyi 
muahaze etmeğe hakkınız olmamalı. Çin 
mareşalının davası, anlaşılmıyacak ka· 
dar karışık bir dava değildir. Çin bir 
istiklal mücadelesi yapıyor. Çin toprak
lan :istilaya uğramıştır. Eğer mareşal 
Türk efkarında bir sevgi kazanmışsa, 
onu hak ettiği için, davası haklı bir d~
va olduğu için sevilmiştir. Biz istiklal 
mücadelesi yapmış, topraklan müstevli 
tarafından çiğnenmiş ve istiklfilin ma
nasını anlamış bir milletiz. Çin - Japon 
davası önünde onu tercih ediyorsak, 
haklı bir istiklfil savaşına yılmadan gi
ı iştiği için tercih ediyoruz. Bizim bu 
h:ssimizi nazarı müsamaha ile karşıla
manız lazımdır, sanıyorum. 

• - GUzel, dedi, daha bir nokta var. 
Uzak doğu harbi hakkında Türk ~aze
telerinde verilen haberleri takip ediyo
rum. Türk gazeteleri Uzak doğu harbi 
karşısında taraf tutmuş gibi göriinmek-

tedir. Japon tebliğlerine gazetelerin:z 
yer vermezken Amerikan tebliğlerini, 
miittefik unumıi karargahının tebliğle
rini muntazam surett,e neşrediyor. Bu
r.un sebebini izah edeb:lir misiniz? 

- Bu gayet basit bir şeydir. Anadolu 
ajansı bütün ajanslarla havadis müba
cielesi yapar. EğE:r Domei ajansı mUba
<le]e yapmıyorsa ve harp tebliğlerini 
~ aymıyorsa bunun mesulü Türk gaze
teleri olma<ıa gerektir. Türk gazeteleri
nin taraf tutma.,;ında makul b'.r sebep 
tasavvur edilemez. Böyle bir iddia asla 
varit olamaz. Türk gazetecisi ne Japon
dur, ne de Amerikalı .. Yalnı.G Türk da
valarını kavramış ve kendi memleketi
mizin iyi1iğ"ni, esenlfdini gönneğe ve 
düşünmeğe alışmış milli bir nıatbuattır. 
Bunun, böylece bilinmesi ve tarafınız
dan da böylece kabulü lazımdır. kanaa
t:ndeyim .. • 

ADNA.S EİLGET 

SON DEN.Z HARBi 
(fiaşıaratı 1 ınci Sahifede) 

elverişli bir şek.ilde devam ediyor. 
8 Ağustosta bir filomuz Japon gemi 

ve teşkillerini muvaffakıyetle bombardı
man etmiştir. 

Melburn, 9 (A.A) Avustralya 
basvekiü B. Kur tin demiştir ki: 

« - Salamon adalarındaki hareket
lere Avustralya harp gemileri de iştirak 
etmiştir. Bu taarruz müttefiklerin hafta
larca süren hazırlıklarının bir neticesi
dir. Ve bu hareket taarruzidir, dünya
nın her neresinde olursa olsun döva~ 
mek azminin eseridir.'> 

---o---
J PONL RlA HARP 

( ap.-J!1f"S ı:> uı t qe.i'tl ~ ) 
Tokyo, 9 (A.A) - Japon umumi ka

rargahı şu tebliği neşrztmiştir : 
Japon donanmasına mensup bir !ilo 

7 ağustos tarihinde Salamon adalan ci
varında İngiliz ve Amerikan filosuna 
şiddetli bir taarruzda bulunmuştur. 
Şimdiye kadar alınan haberlere göre 

sınıfı malum olmıyan bir hattıbarp ge
misi ile A.sturya sınıfından iki hafif kru
vazör, Avustralya filosuna mensup ik~ 
kruvazör, sınıfı malum olmıyan iki muh
rip ve 10 taş'it batınlmıştır. Bundan .baş
ka 2 muhrih ile bir çok taşıt hasara uğ
ratılmış ve 32 ağır tayyare, 9 av tayyaresi 
de düşürülmüştür. 

Japon kayıpları yedi gönüllü pilot ile 
hafif hasara uğramış ve harekata devam 
ede-bilmiş olan 2 kruvazörden ibarettir. 

Hususi müessese!erin 
• harc:i,.ahları ve vergi 

Maliye vekaleti, harcirah kararname
si hükiimlcrine tabi olmıyan huslllii mü
esseselerce bu müesseselerin işleri için 
yapılan seyahatler dolay1siyle verilen 
harcirahların kazanç vergisinden muaf 
olduğunu alakadarlara bildirmiştir. 

Ancak harcirah kararnamesine müs
tenit olmaksızın şirket ve cemiyetlerle 
hususi müesseselerin ve ticaret ve sanat 
erbabının memur ve müstahdemlerine 
verdikleri harcirahların tabii görülemi
yecck kadar yüksek mikdarda olanları
na tesadüf edildiği takdird~. ücretleri 
itibariyle emsali devlet memurlarına ve
rilmesi hnrcirah kararnamesine gö•·c 
mümkün olan mikdarının muafiyete ta
bi tutulup üst tarafından ikramiye ma
hiyetinde hizmet erbabı vergileri ke
silmesi iktiza etmektedir. 

!ZMtR ASKEJRLtK ŞUBESt BAŞ
KANLIOINDAN : 
İzmirde olduğu anlaşılan yedek leva

zım teğmeni Fahri Tokmakçıoğlunun 
(42294) acele askerlik şubesine gelmesi 
lazımdır. Gelmediği takdirde hakkında 
kanunun ceza hükmü tatbik olunacaktır. 
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üçüncü bir adanı : 
- Bu gemiye hiç bir şey lazım değil. 

Bu gemiye şu anda esrarlı bir kuvvetin 
hakim olduğu meydanda. Çünkü şu an
da hava gayet sakindir, rüzgar hiç esmi
yor. Kanalın sularına gelince, görüyor
sunuz ya, ceryan da çok hafiftir. Şu hal
de dedi, fakat sözünü tamamlıyamadı. 

Birdenbire şark cihetinden bir ışık, 
gözleri kamaştıracak derecede beyaz ve 
parlak bir ışık peyda oldu. Venedik böy
le bir gök hadisesini, böyle bir ışık veya 
nuru hiç görmemişti. Hügo bu sırada 
bir şey gördü ve titremekten kendini 
alamadı : Geminin bütün kürekçileri 
yerinde idi. Kimisi öne eğilmiş, kimisi 
de arkaya sarkmış, fakat hepsi de ölü 
idi, hepsi de aru bir surette ölmüştü. 

Evet, sıra itibarile bu kürekçilerin 
300 kadar olduğu ve Jıepsinin de ölmüş 

bulunduğu muhakkaktı! Fakat bunların 
arasında bir tanesinin sağ olduğu görü
lüyordu : Bu adam ölüler arasında dim
dik ve ayakta duruyordu. Bunun başın
da kırmızı bir külfilı vardı, külahın üze
rinde de siyah bir bez sarılı idi. 

Geminin mevtaları arasında ayakta 
duran bu insanı gören halk : 

- Şeytan, şeytandır bu! Bu Şı.!ytan, 
Venedik halkını cehenneme götürmek 
için geldi, diye bağrışarak kaçışmağa 
başladılar. 

Biraz sonra halk tekrar döndü ve : 
- öldürelim bu şeytanı. Venedik toP

raklarına ayak basmadan evvel bunu ge. 
bcrtelim! diye bağnştılar. 

Dik, soğuk kanlılığını muhafaza edi
yordu. Hemen kemanını gerdi, bir ok, 
havayı yararak kemandan fırladı. Fakat 
bu ok, hedefini bulacağı yerde geriye 
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ŞEHİR HABi:RL~ 
Kültür~ ark ei-f "Ankara - lzmir,, bisiklet yarışı 

ıeneeıeri vaku,.- Yarış 9 Eylôl sabahı ''Iz-
da acılı vor • • 

su 31ııırıar~yorııuğa mırde nıhayet bulacak 
lıissettiPilmemeğe 

çalqılac:alı Bu sene ikinci defa olmak üzere 30 !ıı=-sadan 2, Kocaeli ve Balıkesirden 2 

2 O Ağustos gecesi belediye reisi B. ağustos 942 tarihinde An.karada başla- ser Sivastan da bir bisikletçi ki ceman 
mak ve İzmirin kwtuluş bayramı olan 27 'atlet iştirak t:decektir. Reşat Lcblebicioğlu tarafından açılacak 

olan Kültürpark eğlenceleri büyük bir 
alika uyandırmıştır. Her sene o tarihte 
bir hareket kaynağı olan lzrnir, bu sene 
de kültürpark eğlenceleri sayesinde ayni 
hareketli vasfını muhafaza edecektir. 

9 eylül çarşamba günü İzm?rde nihayet izmirden Bayram Ad1var, Ahmet 
bulmak üzere 10 konaklı bir bisiklet ya- Sünbül ve Ahmet Çelebilerin iştirak et
rışı tertip edilmiştir. 1 meleri tensip edilmiştir. Dördüncü bi

Bu müsauakay:. Maarif vekaleti bisik- j sıkletçiyi de İzmir bölgesi başkanlığı ta
let federnsyonu, lı.mirin kurtuluş bay- yin edecektir. 

Kültürpark eğlenceleri yaz mevsi
mince devam edecektir. Bu müddet zar
fında kül iirpark geceleri bütün teşkila
tiyle tenvir edilecek ve bilhassa 20 
ağustos, 30 ağustos, 9 eylül geceleri 
l"nvirat fevkalade bir hadde çıkarılacak 
ve mehtao eğlenceleri yapılacaktır. 
Kültürparktaki bütün gazinolar meya-

rnınına mahsus "'.:ı~r programla idare ede- Bunlar haricinde arzu eden sporcular 
cektir, program Izınir bölgesi başkanlı- masrafları kendilerine kulüplerine ve 
ğma tebliğ edi~miştir. bölgelerine ait olmak 

1

üzere müsabaka
~arışa 30 agu:slos pazar sabahı saat ya iştirak ederek derece alabilecek ve 

c.-ekı~?e Anka~.a~.a Ulus meydanın~a umumi tasnife de gireceklerdir. Müsa
A:'.~tul\~~~I nnMıtı 01r:~~; bkaşlankacakt, nlb~- bakaya iştirak edecek olanlar 28 ağus
nır. ı Pt ~cc ısı, m.er ez ·omu a ıgı to t A k d b 1 acaklardır. 
· ·· d ·1 1 At t·· k b l t s a n ara a u un nun en ~eçı ere a ur u varını a- . 

1 
B l 

Lib~n Kızılaydan sapılacak, Maltepe, as~ Konak yerlerı Kızı cahamaro - 0 u-ında fuar gazinosunda h~r gece gar
d .. npartiler ve ~uvareler tertip o1unacü.k
tır 

Kiiltürpark eğlencelerinin devamı 

ker'l fabrikalar ve hipodrom önünden Adapazarı - Yalova - Bursa - M. _Kemal 
geçilerek Etimesut asfaltını takiben Kı- paş~ - .Balıkesir - Ayvalık - Manısa ve 
.. ılcahamama doğru yola devam ed'.le- Izmırdır. 
cektir. Yarış 9 eylül çarşamba sabahı sa- Yarışların birincisine bir bisiklet, 
hahı saat 9.15 te İzmirde Cümhuriyet ikincisine bir kronometre, üçüncüsüne 
meydanında Atatürk heykeli önünde ni- de bir bisiklet elbise takımı hediye edi
hayet bulacaktır. kcek, takım tasn.finde birinci gelen böl

müddrtirıce paraşüt kulesinden gece ve 
fYiindi!z atlamalar y:ı.pılacak, oyun yer
leri de gece giindüz faaliyet ~österecek
t:r. Atış po]İ<>onunda alt1ş müsabakaları, 
tenis kor~hrında tenis müsabakaları ve 
tıçık hava stadında güreş müı>abaakları 
yapıl"cağı ~ibi tiyatro ve sinema da 

Müsabakanın birinci konağı 30 ağus- ge de bir kupa alacaktır. 
tos Zafer yarışını teşkil edecektir. Ya- Bütün müsabaka 1112 kilometreliktir. 
rışa Ankara bölgesinden 4, İzmirden ve İzmirin bu seneki yarışlarda iyi bir de
İstanbuldan dörder, Eskişehirden altı, rece alacağı ümit edilmektedir. "'Österilecektir. 

Kül tiirpark eğlencelerinde hazır bu
lunmak iizer0 hariçten ve yakın vilayet
leıle rnülhakattım l:r.mire bir çok ziya
retçiler geleceği umulmaktadır. Beledi
yemiz. kültürpark eğlenceleri için bir 

'' eni Asır,, ın Askeri 
p:orrram h:ızır!amıstır. 

---o---
18 ~1aşun hitrrn ~v~n- muharriri yazıyor 
!eı in \'t' 

ı~ı·iu 

65 ini geçen
v~r~iJeri 

~-----~~~~-

( Haştarah 1 inci Sahifede) 

lu boyunca ilerliyen Alman seri kuvvet
leri, geçen haftanın başında, Rostofun 75 

---+ kilometre cenubunda Kuşiçevskaya is-
Maliye vekaleti 18 yaşını bitirmemiş tasyonunu muharebe ile alar~ cenuba 

ve 65 yaşını bitirmiş olan hizmet erba- yüri.imekte devam etmişler, Tichorjez
bmdan hangi vergilerin alınacağı ve kaya clemiryolu kavuşağını zaptetmişler 
hangilerinin alınmıyacağı hakkında ala- ve burada Kuban nehrinin cenubunda 
kadar dairelere bir tamim göndermiştir. bir köprü başı kurmuşlardır. Bu kuv
Bunda aynen deniliyor ki: vetlcr ş:mdi Roştcfun takriben 250 kilo-

« 2395 numaralı kazanç vergisi kanu- metre cenubunda ve Kuban nehri üze
nunun 3 i"ncü maddesinin l 2 nci ben- rinde Krasnodar şehir ve istasyonuna 
dinde 18 yaşını bitirmiyenlere ait nıua- dof;ru ilerliyorek burasını ya zaptetmiş 
fiyet hükmünün mutlak olmasına mabni ve yahut zaptetmek üzere bulunuyorlar. 
gerek kanunun 25, 26 ve 30 uncu mad- Aşağı Don nehrini Rostofun doğusun
deleri mucibince istihkaklarından vergi da geniş bir cephede geçerek Manicch 
kesilmek suretiyle, gerek 30 uncu mad- mnağı boyunca cenup doğu istikametin
denin son bendi mucibince gündelik de ilerliyeıı Alman zırhlı ordusu Stalin
gayri safi kazanç karinesine göre vergiye grad _ Novoro~isk demiryolunun takri
tabi bulunan.hizmet erbabının da bu ben orta yerindeki Proletnrskaya istas
muafiyetten istifade ettirilmeleri lazım- yonunu almış, buradan cenup batıya dö
gelir. 1890, 1980 ve 2682 numaralı ka- nerek Salı:;k istasyonunu şiddetli bir mu
nunlarda yaş itibariyle muafiyet tesis harebe neticesinde zaptetmiş, cenuba 
eden bir hüküm mevcut olmadığından doğru hızla yürümekte devamla Voro-
18 ya~ını ikmal etmemiş olan hizmet er- şilovska g.irm:ş, buradan da daha cenu
babının iktisadi buhran, muvazene ve ba ilerliyerek Rostof _ Bakii. demiryolu
'-ıava kuvvetlerine yardım vergilerinden nu bir daha kesmiştir. Bu zırhlı kuvve
iııt;snaı:ına kanunen imkan yoktur. An- tin muhtelif taar~-uz kollarının simdi 
cak munddel 30 uncu maddenin son hangi istikametlerde nerelere vardıkları 
bendiyle muaddel 20 ve 37 inci madde- malCtm olmamakia beraber kısmen ba
ler mucibince gündelik gayri safi kazanç 

tıya dönerek Maikopa ve kısmen de ceüv•rinden vergiye tabi olan hizmet er- nup doğu istikametinde Georgijevsk 
babından ka7.anç vergisinin gayri iktisa-
di buhran ve fevkalade zamlar da alın· sehrine doğru ilerledikleri kabul oluna-
makta olmasına ve 2416 numaralı ka- bilir. Bu kuvvetin yukarı Kuma ırma
nunun birinci maddesinde. kazanç vergi- ğını aşarak Gro:>ni petrol sahasına ka
sinden muaf olanların 1 /5 nisbetindeki dar ilerlemek ve buı·asını zaptetmek is-

temesi d"' mu"'mkün' dur·· . iktisadi buhran zammından da muaf ol- "' 
dukları beyan ve 3826 numaralı kanu- Alınan ba!?kumandanlığımn bu kesim.-
nun ı 5 inci maddesinde de zammın ta- de takip ettiği ilk hedef ve maksat Mai
alluk ettiği vergi kanunundaki hüküm- kopu zaptederek Tuapeye inmek ve bu 
lcrin cereyanı kabul edilmiş bulunması- suretle Aıak denizi doğusu ile Kuban 
na mebni gündelik gayri safi kazanç nehri bölgesindeki Sovyet kuvvetlerini 
üzerinden vergiye tabi tutulan hizmet Novorosisk - Taman sahasına sıkıştırıp 
erbabından vaşı 18 i gecnıemis olanların esir ve imha etmekt!r. 
kazanç ver~isiyle beraber l /5 nisbetin- Buna mukabil bu mıntakadaki Sov
deki iktisadi buhran ve % 1 O nisbetin- yet kıtaları Maikop ile Krosnodarı ve 
deki fevkalade •zamdan da istisna edil- sonra Tuapse ve Novorosisk limanlarını 
m1>leri iktiza eder. kabil olduğu kadar uzunca müddet mü-

65 yaşını ikmal etmiş olan hizmet er- dafaa ettikten sonra kısmen mahv ve 
hııbının da ayni e!!aı;lar dairesinde vergi-

1 
esir olacaklar ve kısmen de deniz yolu 

rJ-ı i .. ti .. na Pdilecr.ğ-i tabiidir.> ile Kafkasyaya l'ekileceklerdir. Bu su-

döndü ve Diki ayağından hafif surette gösterdi : 
yaraladı. - Demek oluyor ki, siz Venedikliler, 

Bu, inanılmaz bir hadise idi. Bunun sizi ziyarete gelen bir bedbahtı öldüre
için Dlk, rıhtımın bir taşı i.izerine otur- ceksini7., ha?. Ta uzak şarktan ve bu 
du ve bu hadisenin ne demek olduğunu uzun yolda binbir felaket geçirerek ge
düşilnıneğe başladı. len bir adamı, bir misafiri öldüreceksi-

Bu aralık gemi iyice yaklaşmış idi. niz, ha? .. dedi. 
Gemide tek canlı kimse olan garip kıya- Halk : 
fetli adam, umulmaz bir kuvvetle bir ha- - Gemideki ölüler hep bizdendir ve 
latı rıhtıma fırlattı. Bu halat, Dikin tam onları sen öldürdün, uğursuz sihirbaz! 
yanındaki demir babaya kendi kendine diye bağrıştı ve garip adamın üzerine 
geçti, gemi de rıhtıma yanaştı. doğru yürüdü. 

Korkunç ve garip kıyafetli adam ge- Esrarengiz adam : 
miden rıhtıma çıktı. Zayıf, çok uzun 
boylu, fakat çok kuvvetli idi. Yüzü ku- - Şu halde, sizin içinizde misafirper
ru ve korkunç, burnu iri ve ucu yassı, ver, gariplere yardım edecek tek kimse 
dudakları ince idi. yok demek oluyor! dedi. 

Halk bu acip ve korkunç adamın kar- Tam bu sırada, Hügi, arkasında Dik 
şısında derin bir si.ikfü içinde kaldı. Fa- olduğu halde esrarlı adama kadar ilerle
kat birden halk harekete geçti, müthiş di ve : 
bir uğultu gibi : - Seni biz himaye edeceğiz! dedi! 

- Şeytanı öldürünüz, sihirbazı geber- - Ueri. hamilerim ileri. Benim nasıl 
tiniz, diye bağrışmalar başladı. mücadele ~deceğimi de göreceksiniz! 

Ve, ellerinde bıçaklar, hançerlerle bir Dedi, ve ellerini göğsü üzerine çap-
çok kimseler acip kıyafetli adama sal- rast koyarak dimdik durdu, dudakların
dırdılar. Fakat garip ve korkunç adam, da şeytanı bir teb~ssiim peyda oldu. 
sükunetini zerre kadar bozmıyarak sa- Hügo ve Dik halk üzerine saldırdılar; 
dece elini kaldırdı; halk olduğu yerde fakat hiç bir kimseye el bile süremedi
kaldı, ve, .. ter, çünkü herkes, rast gele bir tarafa 

- Bütün arkadaşları seyahat esnasın- kaçml§ idi! 
da ölmüş bulunan bir yabancıya ve bir Biraz ilerlediler. Acip adam : 
misafire böyle hareket etmek çok ayıp
tır! dedi ve eli ile de gemideki mevtalan 

retle Rostof cenubundaki harekat saf
hası, aglebi ihtimal Kuma - Tuapse hat
tında sona ermiş olacaktır. 

Don nehrini Donezin 100 küsur kilo
metre doğusunda Similiyanskayada ge
cen bir Alman - Rumen sert kuvvet gru
bu Sal ırmağiyle Don arasından doğuya 
doğru ilerliyerek Stalingrad - Novoro
sisk demiryolu üzerinde ve Stalingradın 
160 kilometı-e batı cenubunda Kotelni
kovo istasyonunu zaptetmiştir. Bu Al
man - Rumen kuvvetinin hedefi Stalin
grad ~hridir; onun için oraya doğru 
ilerlemekte devam ediyorsa da Sovyet
ler bunun da karşısına ~yeni kuvvetler 
getirıni'? olduklarından hareketi bir mik
dar ağırlaşmıştır. Bununla beraber, Lon
dranın verdiği son malumata göre Don 
ile Sal arasından Stalingrada gittikçe 
yaklasmakta olan mihver kuvvetleri, bu 
çok önemli büyük Volga şehri için ar
tık fazla tehlikeli olmaktadJrlar. 

Stalingradın 60 kilometre batısındaki 
büyük Don dirseği içinde hareket eden 
mihver ordusiy le bu kaviste Kalaçın şi
mal batısiyle Klezkaja cenubunda kuv
vetli köprü başı mevkileri tutan ve bun
ları gittikçe fazlalaşan yeni kuvvetlerle 
takviye eden Sovyetler arasında neti
cesiz şiddetli muharebeler devam et
mektedir. Alroa;ılar, gerçi Kalaç.ın ce
nubunda nehri geçmeğe muvaffak ol
duklarını bir aralık bildirdilerse de bu 
köprü başı hakkında bir daha bahiste 
bulunmadıkları gibi buı-adan her hangi 
bir ilerleyiş te kaydetmediklerinden ge
riye atılmış olmaları pek muhtemeldir .. 
O halde Don kavsinEn Kalaçtan Kljez
kayaya kadar olan batı yani iç kıyıla
rına Sovyetler hak.im bulunuyorlar. 

Kalacın cenubundaki Don batı sahil
lerine Almanlar hakim iseler de bu kıs
mın doğu kıyıları Ruslardadır. 

Fakat Rus ve İngiliz radyolarının da 
verdikleri haberlere göre Don ile Sal 
arasından doğuya doğru hareket eden 
Alınan - Rumen seri ordusu ilerledikçe 
Donun doğu kıyısındaki Sovyet kuvvet
leri buralarını terke mecbur olacak ve 
karşı sahillerdeki mihver kuvvetleri 
serbestliyerek karşıya geçmek suretiyle 
Don nehrinin şarkından Stalingrada 
doğru yürüyen tehdit ve tehlikeyi git
tikce arttırabileceklerd:r. 

Mihver kuvvetleri Stalingradı zaptet
ınekle yalnız büyük bir Rus sanayi şeh
rini elde e~ olmıyor, ayni zamanda 
Rusyanın önemli bfr muvasale ve hayat 
şah damarı olan Volgaya el koymuş da
hi oluyorlar. Onun için Ruslar, buna 
var kuvvetleriyle marn olmağa çalışıyor 
ve bu maksatla bu bölgeye ~ ni • üyük 
kuvvetler yığıyorlar. Fakat Almanlar da 
burasını almak azminde görünüyorlar .. 
Bahusus Don ile Sal arasından ilerliyen 
ve Kotelnikovoyu şimal doğu istikame
tinde çoktan geçen mihver hamlesinın 
nihayet kati tesiri belirdiği zaman Sta
lingradın zaptı kolaylaşacaktır. 

Biiyük Don dirseğinin şimal girinti· 
sindeki Kljezkayadan Voronej cenubu· 
r..a kadar olan Don nehri kısmında Al
manlarla müttefikler nehrin batı sahili
ni, Sovyetler de doğu kıyısını tutup mü
dafaa etmektedirler. Yani iki tarafın 
şimdiye kadar nehri geçmek ve köprü 
başı kurmak teşebbüsleri neticesiz kal
mıştır. 

Bizzat Voronej bölgesindeki vaziyet 
ise takriben şöyledir: 

Voronej şehri Donun 15 - 20 kilomet
re doğusunda olup Voronej ırmağı bu 
şehrin doğu kenarından şimalden cenu
ba akarak biraz daha cenupta Dona ak
maktadır. Almanlar, Voronej sehri ha-

A nıanlar 
af Kasy ayı 

Alır arsa 
(Baştarah ı ınci Sahıfede) 

Almanyanın evvelden yaptığı stoklar 
Fransa, Belçikaya, Felemenge, Norveçe, 
Polonyaya, Yugoslavyaya, Romanyaya 
ait kara Avrupası devletlerinin petrol 
ve mürekkebatı, sentetik petrol istihsa
latı bugüne kadar mihver harp makine
sini besledi. Harbin başındanberi müt
tefiklere uit olan petrol, menbalanndan 
bazıları da mihverin emrine girdi. Po
lonya ve Romanya petrolleri, Malezya, 
Felemenk Hindiııtanı, Birmanya petrol
leri müttefiklerin kontrolü altından çık
tı. Gerçi hala müttefiklerin elinde denız 
aııırı sahalarda senede 1 70 milyon ton 
kadar petrol istihsalatı yapılmaktadır. 
Fakat bunların Avrupaya ve harp saha· 
larma nakli, nakil işinin güçlüğünden ve 
günden güne denizlerin tehlikeli bir hal 
almasından dolayı zorluk arzetmektedir. 
Eğer Almanlar Kafkasyaya inecek olur
larsa bütün tahriplere rağmen senede 
30 milyon tonluk bir petrol istihsaline 
"mkiin bulacaklardır. 

Filhakika petrol kuyularının tahri
binden bahsolunmaktadır. Fakat bu 
harpte petrol kuyuları üzerinde yapılan 
tahriplerin pek müessir olmadığı kısa bir 
2arnan sonra iı;letmeye açıldığı görüldü. 
Polonyadaki kuyular, Hint Felemenğin
deki kuyular. Birmanyadaki kuyular için 
hadise bu şekilde oldu. 

Kafkas petrol membalan harbi mih
ver lehine uzatacak bir· unsurdur. Filha
kika Almanlar Sovyet müdafaası önün
de Kafkasyayı alamazlarsa Rusyanın 
müdafaa kudreti devam edecek, bilhas
sa Kafkas petrol kaynaklan Rusyanın 
ayakta kalması için çok faydalı yardım
lar temin edecektir. 

2400 kilometlik bir cephe Almanya
nın bedeninde bir yara tesiri yapacak
tır. 

İngiltere için Sovyet müdaasının de
vamından beklenen netice budur. 

Almanya için harbi kazanmak Rus
yayı tamamen imha etmek olduğu hal
de Rusya için harbi kazanmak Almanya 
yı 2400 kilometrelik cephe üzerinde 
hedefine varmaktan menettemk, hatti 
sadece müdafaada kalmak demektir. 

Vaziyet bu şekilde kaldığı takdirde 
Almanyamn bu son baharda müttefik
lerle bir anlaşmaya varmaya çalışması 
beklenebilirdi. Netelcim münferit sulh 
teşebbüsleri hakkında çıkarılan rivayet
ler de bu esasa dayanmaktaydı. 

Almanlar Kafkasyayı aldıldan takdir 
de vaziyet başka bir şekil alacaktır. 

Vakıa sulh olınayacaktrr. Fakat m\ft-
ver kuvvetleri İran petrollerine kadar 
nüfuz sahalarını gen.işletecekleri için 
müttefiklere karııı mukavemeti daha ge• 
n:ş bir sahada vücude getirmiş olacak
lardır. Ayni zamanda bu yayılma Avru• 
panın dışında yeni sahaların Avrupa 
emrine verilmesini de ifade edecektir. 

Bu suretle iki muharip zümrenin kar
-:ı karşıya mukavemet kudretleri daha 
ziyede muvazenelermiş olacaktır. Bunun 
ıçın İngiliz htihsalat nazırının te..<Uıisine 
hak vermek icap ediyor. 

SADRi ERTEM 

tısında Don nehrini geçtikleri zaman 
kurdukları köprü başıyı ta Voronej neh
rine kadar ileriye sürmüşler ve bu su
retle Voronej şehrini Ruslardan zaptet
mişlerdir. Voronej suyunun doğusunda, 
mesela bizim Adananın Seyhanın ötes:n
de olduğu gibl, Voronej şehrinin bir 
mahallesinin mevcut olması pek tabü
dir. İşte Rusların Almanlardan geriye 
aldık dedikleri Voronej şehri bu mahalle 
olmak gerektir. Çünkü Almanlarm Vo
ronej nehrinin ötesinde bir köprü başı
ları yoktur ve yahut böyle bir teşeb
büsleri belki de akim kalarak Voronej 
nehrinin gerisine atılmışlardır. Fakat bu 
Voronej ~ehrinden geriye atılmış olma
iarı demek değildir. Bu sebeple bugün 
Voronej suyunun batı sahilleriyle Voro
nej şehrinin bu sahildeki kenarları Al
man köprü başısının dış müdafaa hatla
rını teskil etme!dedir. 
Almanların bu suretle büyük bir kıs

mı Voronej suyu ile korunmakta olan 
Voronej köprü başısmdaki devamlı ve 
muvaffakıyetli müdafaaları askeri tarih
te, bu yoldaki teşebbüsler için, daima 
olagan üstü biı: örnek olarak kalacaktır. 
Çünki.i Sovyetler, bu köprü basıyı ge
riye alarak buradaki Alman kuvvetleri
ni Don nehrinin geris:ne atmak için kül
liyetli piyade, süvari ve zırhlı kuvvet
ierle köprü başının simal ve cenubun
dan. devamlı, ciddi ,;e çok kanlı hücum
larda bulunmuşlarsa da neticede muvaf
fak olamamışlardır. Eğer Sovyet kuv
vetleri Voronej Alman köorü başını zap
te ve Don nehrini geçerek cenup istika
met!nde ilerJemeğe imkan bol5:a idiler, 
Almanların Rostof ve Stalingrad hare
ketleri akim kalabilirdi. Fakat Sovyet 
orduları, büyük ve muvaffakıyetli stra
tejik taarruzlar başarmak kudret ve im
kanını gösteremem~leı·dir. 

Sovyet başkumandanlığı, mihverin 
Don, Donez \'e şimdi Kuban hareketle
rini akim bırakmak için yalnız Voro
nejde değil, daha şimalde Orel, Briansk, 
Rjcv, İlmen· gölü cenubu ve Leningrad 
bölgelerinde de müteaddit taarruzlar 
yaptırmış ve yaptırmakta ise de bunla
rın hiç birisinde Alman cephesini yar
mağa muvaffak olamamıştır ve olama
maktadır. Onun iç:n Almanların, ce
nupta Kuma - Tuapse hattına vararak 
Stalingradı da aldıktan sonra Voronej 
üzerinden Moskovaya yürümek ve bu 
suretle Rusları kıştan evvel katt bir 
mağlubivete uğratmak inıkan1an vardır. 
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zuccacıyesı 

---*---
Cam sanayii asırlardan beri mevcut 

bir endüstridir. Venedikte miladi 1200 
senesinden evvel bile cam fabrikaları 

vardı. Fakat 12 inci asrın sonuna doğru 
§Ehrin muhtelif noktalarında bulunan 
muhtelif fabrikalar, Venedik hükütneti-
nin bir eınirnam.esiyle, Mw·ano adasın
da toplanmağa mecbur tutuldu. Çünkü 
•Ateş sanayii• adı verilen bu endüstri 
tehlikeli sayılıyor ve bir çok yangınlara 
sebebiyet veriyordu. O vakitten beri, 
Adiryatik denizindeki büyük şehrin ya
kınlarında bir ada olan Murano cAteş 
adası• olmuş ve cam imalatiyle şöhret 
kazanmıştı. 

İşte böylece yavaş yavaş bu sanayi te
kemmill etti ve terakkinin temin ettiği 
bütün yenilikleri her vasıta ile tatbike 
çalıştığı gibi sanat bakımından da, dai
ma yeni devrin seviyesine yükseldi. Bu-
gün Muranoda, on beş yirmi sene evve
line kadar ziyaretçilerin dikkatini çeken 
ıengarenk tezyini balmnından modern 
mimarinin ve dekorasyon sanatının ih
tiyaçlarına cevap veren mamulat yapıl-
maktadır! Böyle olması pek iyi olmuştur, 
çünkü Murano adası, eğer böyle hareket 
etmeseydi, eski şo1ıretini çok kaybetmiş 
olurdu .. 

Bu endüstrinin ehemmiyetini hakkiy
le takdir için Murano işçilerini <;al~ma 
halinde görmek gerektir: Büyük fırınlar 
etrafında bu adamlar harikulade bir sü
rat ve dikkatle çalışırlar. Camı çelikte~ 
bir borunun ucuna alırlar, muhtelıf 

HiNDISTANDA DURUM 
(Başfarafı 1 inci Sahifede) 

dışında bulunan taleplerin kabulünü 
zor telakki ediyor. Çünkü bunların ka
bulü Hindistanı mihverin dıştan taarru
zuna karşı bırakmak demek olur. Yine 
bunların kabulü Hint cemaatları arasın
da içtimai mücadeleler doğuracak, zirai 
ve iktisadi inhilale sebep olacaktır. 

Kongrenin Hint siyasi hayatında her 
ne kadar ehemmiyetli bir mevkii varsa 
da Hint hükümetinin vazifesi her şeyden 
evvel bütüc Hintlileri dii§ünmektir. Bü
vük cemaatleı·e mensup liderlerin beya
~atı ve kongreyi proteswları bunu ispat 
eder. Kongre partisinin tekliflerinin ka
bulü, Hint halkını bu kıymetli unsur
lardan mahrum edecek, cemaatların 
umumi hayat ve varlıklarını ihH\l ede
cek, aradaki ahenk ve muvazeneyi bo
zacakur. Hint hiikümeti bu hareketlere 
karq mukavemet etmek azmindedir. 

tNG1LtZ TEMİNATI 
Kongre bütün Hintlileri temsil etmez. 

Eğer etseydi Hindistan i.,;liklalini ~imdi
ye kadar almış olurdu. İngiliz parlamen
tosu ve halkı tarafından Hint istiklali 
için verilen teminatın Hint halkınca ka
bul ediJdi~rine eminiz. Hemen muvakkat 
bir Hint hükümeti kurulması hakkında
ki kongre iddiaları hiç bir esasa dayan
mamaktadır. Evvela aradaki ihtihlflrı 
kaldırmak Jfizıındır. Bu da kuvvetli Hint 
hükiimetinin temelini t€'!5ki1 eder. 

Kongrenin istekleri dahil ve hariçte 
müttefiklere karşı hiyanet olat'alctu; 
bu bilhassa hürriyete, i-ıtiklaI ideaUerine 
karsı, şan ve şeref sahibi Hint ask~rine 
kar~ı ilıanl't, ve Hindistanın sadık işbir
liği unsurlarına hiyanet ofacakhr. 

Bugün Hindistan şimdiye kadar gör
mediği en kuvvetli ve temsi] edici hii
klimele maliktir. Hükümet harp devam 
ettiği müddetçe harbi kazanacak yolda 
yürümek istiyor. » renkleri ihtiva eden kaplara batırırlar, 

bır müddet için tekrar ateşe sokarlar ve 
sonra, mayi nan halinde bir kürre elde Meralf lı Şe~ler 
edinceye kadar üflerler. İşte o vakit ya- • • • • • • • • • • • • • 
ı:ıılacak cisim bütün tezyinatiyle vücut G t) N E Ş 
bnlmağa başlar. Her işçi bu anda daha DONACAKMIŞ! 
dikkatli olmala çalışır. Çünkii, pek iyi Heyet şinaslara sorarsanız. her an 
bilir ki, dikkat ve itina gösterirse hem harice ışık, hararet vesaire şeklinde kuv
itinalı, hem de değerli bir iş başarmış vet yollıyan güneş bir gün gelip dünya
olur. mız gibi donacaktır. Zira sarfettiği kuv-

Fakat bununla her iş henüz bitmiş veti başka bir yerden almamaktadır. Ve 
değildir : Yllka.r!da bahsettiğimiz bütün zira bazı yıldızların tekrar keneli cazi
ihtimamlardan sonra, işlenen madde besine kapılarak güneşe düşmeleri ne
fevkal!de kırılmağa müsteittir. Bunun ticesinde ve kendi içinde bulunan faal 
için onu, birden bire değil. fakat yavaş radyo unsurlanndan aldığı kuvvet, yap
yavaş soğutmak l~ımdır. İşçi bunu ha- tığı sarfıyata nazaran hiç gibidir. 
raret derecesi gittikçe azalan müteaddit Heyet şinaslann bu hükmünü bir az 
fırınlardan geçirerek nihayet soğuk ha- ihtiyatla karşılamalı. Çünkü güneşin 
va ile karşılaştırır. Çünkü birden bire ııarfettiği kuvveti ba~ka bir yerden al
bu hararet farkına maruz kalan mamul mamakta olduğu tamamen isbat edile
ci.sim k.endlliiinden kırılabilir. Hararet bilecek bir iddia değildir ve çünkü gü
odalarmın böylece derecelerini indire neti halk eden bir kuvvet te bulunmak 
indire aazltnıalan çok nazik ve büyük lazımdır. O kuvvet güneşin hayatını 
118D&t kıymetini taşıyan mamulat gibi acaba ilelebet idame edemez mi? 
alelade şişeler ve diğer cam eşya için de Maamafih, belki de güneş donacak 
elzem bir ihtiyat tedbiridir. ve belki de o zaman ckıyamet> dediği-
Haddı zatında bu herkesin bildiği bir miz hadise vuku bulacakbr. 

şeydir, fakat Muranoda. bazı hallerde, Ressamlar ve dört 
tahmin edilemiyecek derecede ehemmi- nala giden at •• 

T. C. SALiHU TiCARET VE SA· 
NAYt ODASINDAN: 

- DÜNKÜ NÜSHADAN DEV Al\I -

Madde 30 - Şirketin fesh ve tasfi
yesi ticaret kanununun 451, 452. 45 6, 
-45 7 ve 4 5 6 inci maddesi hükümlerine 
göre yapıLr ve 45 7 inci mdadeye göre 
tanzim olunacak nihai ve kat'i bilanço
nun musaddak bir sureti ticaret vekale
tine gönderilir. 

FASIL 
VII 

Müteferrik hükümler 
Macide 31 - Şeriklerden birinin vefa

tı veya iflası halinde şirket münfesih ol
maz. Diğer hİ$edarlar arasında bu mu
kavelenamede yazılı müddet için ve ay
ni şerait dairesinde devam eder. 
Madde 32 - Hissedarlardan hiç biri ve

ya h"fofler.i her ne sebep ve suretle o1ur
s2 olsun hi&5elerinden veya menfaatle
rinden dolayı şirket aleyh.ne dava ika
me ve ~irket mallarını ha.-zedemezler. 
Hissedarlar şerikler heyetinin kararları
nı kabule mecburdurlar. 

Madde 33 - Sirket umuruna ait her 
meselede bu mukavelename hüküınleri 
\'C bulunmadığı takdirde ticaret kanunu 
hiiküınfori tatbik edilir. 

Madde 34 - Seriklcr adedi yirmiyi te
cavüz ettiği takdirde ticaret kanununun 
anonim şirketle.r hakkındaki hükümleri
n" tevfikan bir veya müteaddit mürakip 
tayin edilir. 

Mı:ıdde 35 - 4;bu şirket ticaret veka
letin:n tasdikinden ve tescil ve ilandan 
sonra kati suretle teşekkül etmiş addolu_ 
nur. Bu mukavelenamede icra edile<:ek 
~"r nf'vi adilfı.t ticaret vel;aletinin tasdi
k't>"' b.,;ılıdır. 

Madde :16 - Şirketin devamı veya 
tasfiyesi e.sı>..asında şeriklerin yekdiğe
riyle ve gerek müdürlerle ~irket muame
lfltından mütevellit ihtilAflaı:ın halli şir
ket merkezinin bulunduğu ticaret mah-
kemes;ne aitir. 

Şerikler vaki olacak ihtilafların taraf. 
larınd:ın tayin ed:lecck ticari hakemler 
marifetiyle hallini ve bu suretle halli 
mümkün olmıyacağı anlaşılmadıkça 
mahkemeye müracaat efmemeği kabul 
etmislerdir. 
Hakemler arasında rey musavatı halinde 
ticaret odası reisinin iltihak ettiği arafın 
reyi tercih olunur. 

Hakemler tarafından halledilmiş olan 
karara itiraz etmemeği ve bu kararı on
beş gün zarfında icra etnıeği kabul et
mislcrdir. 

Madde 37 - Ticaret kanununun tat
b·i·k sureti ~akkında.ki kanunun on üçün. 
cu maddesıne tevfikan ticaret vekaleti 
si.~ket ~zerinde muraka_?e, lüzum gör
dukçe h1ssedarlar umumı heyetini davet 
kanunlar ve mn kavelename ahkAmın~ 
mu~ayir hareket vukuunda şirketin fes
hi hususunda dava ikamesi hakkını ha
izdir. 

Madde 38 - Şirketçe çalıştırılan me
mur ve müstahdemlerin isim, tabiiyet 
ve maaşları miktarını gösterir cetvelle
rin usulen pullu ve tasdikli ikişer kop.. 
yası he.!ıap senesinin hitamından itibaren 
ticaret vekAYetine gönderilir. 

Madde 39 - Şirket Türk tabiiyetini 
haiz eş.has isihdam eder. Ancak kati lü
zum halind cticaret vekaletinin izni alın
dıktan sonra ecnebi istihdamı caizdir. 

tZMtR BELED1YES1NDEN : 
1 - 1391 ncl S<>kakta kanalizasyon 

yaptırılması yazı işleri müdüdüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhi.le bir ay müd
detle pazarlığa bırakılm~ır. Keşif be
deli 2251 lira muvakkat teminatı 168 lira 
90 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak makbuzla
rile 12/8/942 den 28/8/942 tarihine ka
dar haftanın pazartesi, çarşamba ve cu
ma günleri saat 16 da encümene müra
caatları. 29-2-6-10 4370(1963) 

* . Belediye otobüs idaresine 27 kalem 
yedek parça satın alınması, yazı işleri 
mi.idürlüğündeki şartnamesi veçhile ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 15186 lira, muvakkat 
teminatı 1138 lira 95 kuruştur. İhalesi 
14/9/ 1942 pazartesi günü saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

31 10 20 10 4424 (1994) 

~ı Acele satılıkhr 
Keçecilerde Alyans mektebi sıra-

1smda1308 rokak 26 numa.ah ... 13 oda 1:rrı•ıtbah1salon1 muntazam § R sofa ve kapıları ayrı 2 depoya elve- S 
N ri.şli bodrum katı kumpanya suyu ve 
§ ayrıca kuyu suyu elektrik ve radyo 
N tesisatı ve avlusu ağaçlık olup me-
8 sahası 240 metreden ibarettir. İçin-
~ dekilere müracaat edilsin. 

S.:..,;~~ .·.c: . -· ı _ 2_w(208~=c...§ 

Tecrübeli Ebe 

Sen~ye Pekel 
lstanbaJ tıp fakültesine bağlı kabile 

şubesinden diplomalı 
Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa
şa (Yah caddesi) No. 306 da kabul 
eder. 

r····;~jffJ;;~···••m 
h Eşrefpap. Hutaneai•Cilt. Saç ve 
~l Zehrevi hastalıkları mütehassısı 
§ Adres: Şamlı .sokak No. 8 tzmir 
§ Her gün saat (3) den sonra hasta- 8 
R !arını kabul eder. S 
Öııcc.c=o--:=~~..ecocc:cıcr...cıecooc 

(ıte-ıı•u_a_a_a_a ,_ -a-n-~-•-•• 

DOKTOR T 
Salahettin TEKAND 1 

ÇOCUK HASTALIKLARI 1 
MÜTELASSISI 

Hastalarını her gÜn öğleyin aaat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numarada hususi muayenehane- 1 
sinde kabul eder. Telefon 3453 

• Ev: J•S9 

r .. ::m.;·;;~: .... ·ı 

lzmir inhisarlar 
~ünden: 

Başmüdürlü-

1 - Bundan önce şaraplık yaş çekirdeksiz üzüm satın al v 'lA 
. tik Y k 1 d b v ah' l . acagımızı ı an el'-

mış f b ika ın y~rd~rı·~v .. ag ~ dı~ erıkndden gerek baı müdürlüğümüze gerek ıa-
rap a r ası mu ur ugune şım ıye a ar yaplıan müracaatla ·· · ' k d' 
len ü2:üm miktarı ihtiyacımızı kanglamış olduğundan bundanrsuozerıne k~Ydt ek .ı
.. ·· h 1 k B d d nra çe ır e sız uzum sa n a ınmıyaca tır. un an olayı yakın ve uzak yerl d ki b w • 

lerinin beyhude müracaatlarına, Muradiye, Manisa Salihli veeAlr e h' agk sah1ıpb v 1 d · · 1 · · d • aşe ır aza an agcı arın an ısım erını yaz ınnış olanların üzümlerinin alınmasına lüzu 
mahal kalmamıştır. · m. ve 

2 - Ancak misket ve bordo üzümlerinin alınmasına devam d'l w. d 
11 · d b h ı·· b 1 1 .. e ı ecegın en e enn e u ma su u u unan arın muracanltarı kayt edilecek ve satacak! 

malları alınacaktır an 
3 - Menemen ve Karşıyaka ile Bornova bölgesinde ba vl ·· ül' .. 

l l d M b vl d ki ki k g arı gor muı1 o an ~r a enemen ag wann a çe r de siz üzümlerin kesimlerine derhal ba~ 
nacagın?.an Menemen b~gcılannın hemen fabrikaya müracaat ederek ihtiyaçlan 
k.akdar kuf~ ~lmalali~ı ve agust~sun onuncu gününden başLyarak üzümlerini fab
rı aya getırıp tes m etmelen lazımdır. 
. K:'~şıyaka, Bornova bağcıları da müteakiben fabrikadan küfelerini alı tes-

lim ışıne başlıyacaklardır. p 
4 - üzümleri alınacak. bağcılar kendilerine kolaylık olmak üzere bir kaçı.o 

nın aralarından seçecek.len mutemet vasıtasiyle mahııullerini topl tt f L 
'k li d b T 1 A k l u sure e ao-rı.d~ya 

1
tes 

1
m e e ı ırder~ nca. Apara arını kendilerinin bizzat şarap fabrikasına 

gı ıp a ma arı şart ol ugu da ılan olunur. 8 9 1 O 4602 (2080) 

~ . ·• - ·•",.' . ·.-. . .. - ,··:.. . . ·:~ ·.- ·. . .- _ ...... 
.. ADEMt iKTiDAR-ve BELGEVSEKLIGIN_E. 
·.; :.· : ·:··~ . :.: · .. JSA.R_ş 1 . .. · .. ·. 
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İZMİR CEZA VE rEVICIF EYi •A'l'IH AUIA. 
KOMiSYOHVNDAH : 

(600) Gram ekmeğin beheri 16 kurut 25 aantimden muhammen fiyatla 
f 71050 adet ekmeğin mecmu muhammen bedeli (27796) liradır. 

Muvakkat teminatı 2085 liradır. 
lzmir ceza ve tevkif evinin 942 mali yılı ekmek ihtiyacı yukanda yazılı mıto 

hammen bedelle ~e kapalı zarf usuli ile 2 O gün müddetle münakasaya ç.kanl
~ıştır. Şartnamesınde muharrer evsafta beheri 600 gtaın üzerinden her gün 
luzumu olan ekmekler ceza evine kadar teslimi meşruttur. 

Taliplerin :ihale günü olan ! 7 A_ğuıtos ?.42 tarihine rastlayan Pazartesi güa6 
saat ona kadar ceza ve tevkıf evınde muteşekkil komisyon riyas tin teklif 
mektuplarını vermeleri lizımdır. Ve postada vuku bulacak t--Lh·· de e d ]a 

uli k bul dilm Ş . ooen ur en o ,. mes . yet .. a e ~z. .~rtnameyı görmek isteyenler her gün mesai _. 
atlen dahilinde ceza evıne muracaat edebilir. 

Maliye vekaletinin tebligatı mucibince ekmek bedeli müteahhide ödenirk
kanuni vergiler müteahhide ilaveten tediye edilecektir. 

27 31 4 10 4332 (1945) 

izınir Ziraat melıtebi Müdürlüğünden : 
Mektebimize aşağıdaki tartlan haiz olanlar arasında müsabaka ile paraarı 

yatılı talebe alınacaktır. 
1 - Mektebe girmek için orta mektep devlet imtihanını vermiş olmak, IS 

yaşından aşağı olmamak ve 18 yaşından yukarı olmamak hastalıklardan salim 
ve lıer hangi bir beden ar12ası bulunmamak ve ziraat iıler.ine dayanıldı bir bün
yeye ahip olmak ve yapılacalı: müahaka imtiluuunı kazanmak lazımdır. 

2 - Bu prtlan haiz olup ta mektebe ginnek istiyeııler istida, orta .mektep 
~iplom~sı hüviyet cüzdanı, sağ raporu, ap tahadetna.mesi iyi hal kağıdı ve ve. 
sik~ ~ki fotoğrafla eylülün birinci günü ak.tamına kadar mektebe müracaat 
etmelidırler. 

yeti vardır. Çünkü, cüz'1 bile olsa, bir Enstantane fotoğrafların tabiatından 
hararet hatası haftalarca yorgunluk pa· evvel ressamların dört nala giden at res
hasına vücuda getirilen bir sanat eseri- mi yaparken atların bacaklarını hakiki 
ni, tamir imkaru olmıyacak şekilde teh- vaziyetleriyle gösterememiş olduklarına 
ilkeye düşürebilir. Çok muvaffakı.retli dikkat e<lilmiştir. Enstantane fotoğraflar 
üflenmiş camların pahalı olmaması im- ressamların hatalarını meydana çıkrmış
k8nı yoktur. Fakat bu keyfiyet Murano tır. 

Madde 40 - Şirket ticaret vekaleti ta
rafından her talep vaki oldukça mua
melatı hakkında malfunat vermeğe mec
burdur. 

1 Aydın Gazi bulvarı, gümıiik önü 1 i No •. 102... . . . . . . . § Askerlik vazifesını bıtırıp gelmiştir. i Ve hastalarıııı her gün muayeneha- ı 

. ~ -:- Müsaba~~ imtihanlan matam~tik ve Türkçeden 11 /9 /942, tabiat bl
gısı, kımya ve fizikten 12/9 /94,2, tarihinde mektepte yapılacaktır. Daha fazl. 
malfunat almak iateyenle1· mektep müdürlüğüne veya bulundukları yerle · zf.. 
raat müdür ve müalli.m1iklerine müracaat edebilirler. nn 

cam imalatının ve oradaki fabrikaların İşin asıl garibi §Udur: Tal'ihten evvel 
şöhretinin mutlak bir teminatıdır. Çün- mağaralarda yaşıyan insanların mağara 
kü bunlar bu suretle hareket ederek bü- duvarlarına yaptıkları resimlerde dört 
tün dünyaya yayılmış olan şöhretlerini nala giden atların bacaklarını haki.ki ve 
daima yüksekte tutuyorlar. · doğru şekilde göstermiş oldukları da 

meydana çıkmıştır. 
~,--., • ~~ ..... .-.. ..... ~<' 

~ Ank~ra Hadyo!m ~ 
~ eur:ııru:' · =';;tYAT ~ 
~ -.<~ 

7.30 Pl'ogram ve memleket saat ayarı, 
/ .32 Vücudumuzu Çalıı~tıralım.. 7.40 
~jans haberleri 7.55 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.20 - 8.35 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik : IDcazkar makamından şarkılar. 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
zik : Saz eserleri ve şarkılar 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayarı 18.03 Müzik 
!tadyo dan9'1>rkestrası 18.50 Müzik: Fa
sıl heyeti 19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri 19.45 Konuşma (Yardım 
sevenler Cemiyeti adına).. 19.55 Müzik: 

Acaba cetlerim.izin gözleri mi, dikkat
leri mi, yoksa ressamlı.klan mı daha kuv
vetli idi? 

ra11aı a)'alılıalnlaP ••• 
Şimdi partman ve tank isimleri veri

len kadın iskarpinlerine alıştık amma 
ilk zamanlarda bunları tuhaf bulmıyan
lar pek azdı. Halbuki dünya pek garip 
ayakkabı çeşitleri görmüştür. Çarıkla 
başlamış olan ayakkabılar son iki bin se
ne içinde şekilden şekile girmiştir. 14 
üncü asırda bazı memleketlerde ayak
kabıların ucuna çan ltoyduk.lan tarihen 
sabittir. Gayet uzun burunlu ve bu yüz
den burunlan dize bağlanan ayakkabı
lar da görülmüştür. Bir aralık. yürümeği 
güçleştirecek derecede uzun konçlu çiz
meler de revaç bulmuştur. 

Uylıu gayPi ıallli midil'1. 

Madde 41 - Şirket, sermayesine te
sisdcn so~ iştirak edecek olan ecnebile. 
rin, bu iştirakini kabul etmezden evvel 
ticaret vekaletinden müsaade istihsal et
meğe mecburdur. 

Binaenaieyh 41 maddeden ibaret olan 
:şbu mukavelename cümlemizin hilsnü 
niyet ve muvafakatile tanzim ve cümle
miz tarafından tasdik kılındı. 

16 haziran 1942 
Kulada tabak esnafından : Mehmet 

Selçuk, İsmail Selçuk, yirmi dört kuruş
luk damga pulu üzerinde Osman Kara 
thrahimoğlu, Siileyman Gülmez, Halim 
Akham, Halil Yamanlı, Sait Tokul. Meh
met Emin Tokul, Şer.if Tambureci. Mus
tafa Sepet, Hüseyin Çakıroğlu, Ali Gül
sün, Ömer öııboyacı, Mustafa G<>kuğuz 
imza ve mühürleri 

Kula 1abaklar limited sirketinin kırk 
bir maddeden ibaret olan bu esas muka
velenamesi muvafık görülmüs olmakla 
ticaret kanununun 505 inci ~addesine 
tevfikan tasdik kılındı. 

s. A. 
Ticaret vekili namına okunamıyan 

imza. 
Otuz kuruşluk damga pulu üzerine 

29/6/1942 tarihi ve T. C. Ticaret veki
leti iç ticaret umum müdürlüğü resmi 
mührü ve okunamıyan imza. 

R~ğ~~~~8ı~ccccaoao. 

DOKTOR 

S'ULEYMA.ll ÇORVR 
ÇOCUK BASTALIKLABI 

MÜTEHASSISI 
Birinci Beyler Sokak 42 Sayı.. 
TEL. 4118 .• 
Evi İnönü caddesi (Göztepe) 831 
sayı_, TEL. 4436 1 • 13 (2065) 

DO.KrOR KEMAL 
OSMAN BOZKURT 

İzmir memleket hastanesi 
Asabiye mütehassısı 

. Hastalarını her gün öğleden sonra 
ikinci Beyler sokağındaki muayene
hanesinde kabul eder-

20 1 10 20 4114 ( 1877} 
~~-~~~~~~~~-----

rop p aJı ınalasullel'I Ofisi izınlp fulJeslnden • 
Pamuk ve dokuma sanayiile d tezgahlarında kullanılmak. üzr ihti ·~ 

lerin~ değirmen .ve ~e~olarun~~a toplantı ve tozlu unlar satıp eçıka:~br. 
Müesseae sahıplenıun vesaikile beraber ofise müracaat etmeleri ilan olunu. 

6 6 10 4526 (2039) 

Avdın vilayetinden: 
9 34 modeli fort marka üzerindeki dört ve bir adet yedek li.stiğiyle 1500 

lira muhammen bedeli olan vilayet hizmet otomobili Pctin para ile 2 7 /8/942 
tarihinde vilayet daimi encümeninde aa tılacağından taliplerin tartnameaini ve 
otomobili görmek üzere her gün viiyet daiıni encümenine müracaatları ilan 
olunur. 1 5 1 O 15 4439 (200 ı) 

:-···················································································· 

i Devlet Demır Y oilarınaan i 
.....................•............................................................... : 

Deulet DerniPyollaPı umumi idaPesinden • 
1 - Haydarpaşada birinci işletme personeli ile Mudan da M d• 

B · 1 · li · · 2707 k ya u anyaura.a ış etmesı persone ıçın ta ım elb.iae, 1 71 3 adet palto imil ettirile-
cektir. 

DOKTOR . Kuma~~ siy~~ .. ııeten, ve ~?l astan i~ar~ in~ap edilen neviden aynen ve-
ffİKMEr ALADAO rilmek dıger burun barcı, dugme ve alameti farikaları müteahhit tarafından t 
Kadın hastahklan operatörü ve min edilmek şartiyle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. e-

DOÔUM MÜTEHASSISI 2 - Eksiltme 2 7 /8/942 tarihinde perşembe günü saat on beşte Hayd 
1'fenileket hastanesi nisaiye ve veli- paşada gar binasında :işletme arttınna ve ekailtme komisyonunda yapılacak::-

diye servisi muavinL.. 3 - Muhammen bedel 38047 liradır. Muvakkat teminat 2853 lira 53 ku • 
Birinci Kordon Tayyare sineması tur. 2490 o.lu kanun prtlan iç.inde teminatlan ve teklif mektuplan ihale ru': 

Şarkı ve türküler 20.15 Radyo gazetesi.. 
20.45 Müzik : Haftanın marşı 21.00 Zi
raat takvimi 21.10 Müzik : Karışık şar
kılar 21.30 Konuşma (Posta kutusu. .. ) 
21.45 Müzik pi. 22.30 Memleket saat aya
rı, ajans haberleri ve borsalar 22.4~22. 
50 Yarınki program ve kapanış .. 

Uykuyu gayri tabil bulan bazı aliın
ler vardır. Bunlara göre insan ilk .za
manlarda. gecenin karanlığı iç;nde vah
ş1 hayvanlardan korunmak için,. muha
faulı yerlerde büzülüp hareketsiz ka
lırlardı. Böylece uyumağa başlamış ve 
uykuya alışmıştır. Yoksa uyJm tabiatte 
yoktur, sonradan bir ihtiyaç olmuştur. 

Damga kanununun 26 mcı maddesi 
delaletiyle 12 inci maddesine tevfikan 
alınması lazım gelen binde iki nW>etinde 
nisbi resim, 4040 sayılı kanun mucibin
ce, yüzde on fazla.siyle vekalette saklı 
esas mukavelenameye (56) lira 10 kuruş
luk pul yapıştırılmak suretiyle tahsil 
edilmiştir. 

.bitişiğinde No. 206H Telefon: 4032 tindken e~ geç bir aa1:}_ evvlid~line kadar Haydarpaşa i~letme arttınna ve eb7ı~-
ınc::ıoc:IQi:aQX;,.ıi.QCiciii:ii=oicoiii:ii~o"Dı:jOooıJl1 me onusyonuna verli.Ille ır. 

Kur'an 
SltR VE KINUHLftRI 

ÇIKTI 

Stenley Lane - Poole ·den dilimize çeviren 

AVNİ DOÔAN 

75 kuruş - Kemeraltı mağazalarında 
ve Yeni Asır idarehanesinde satılır. !da
rehanemize 75 kuruş yollayan hariçteki 
karilerimize posta ile gönderilir. 

1 - 5 

Bu alimlerin iddialarım çürük ve esas
sız bulmamalç, kabil değil .. Çünkü hay
vanlar ve bir ikisi müstesna haşereJer 
bile geceleyin uyuyorlar.. Acaba bun
lara uykuyu hangi ihtiyaç ve kim öğret. 
miştir? .. 

6ıo"-'A=ccıccc~~~ 

Is Böbrek, ~esane, Prostat, !~rar yo
lu ve tenasül hasWıldan mutehassısı 

~ lJROL(}(; - OPERATÖR 
.: DOKTOR 
§ HAYRİ SAYKAM 
U Hastalarını her gün öğleden sonra 

1 
ikinci Beyler, Numan zade sokak 

No. 5 te kabul eder. 
u Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5181 
~"l~~~...r..r/~~ 

CADIR Y AP'l'IRILACAK'l'IR .. 
Vilayet Daimi Encüm~n~~n ~.. . .. . 

' f' d · · b · 'lmek ve işçilik ile dıger butun malzemesı muteabL:i-
ı a ıa aıresınce ezı ven . bed l il 25 adet 

de ait olmak. üzere beherinin 30 liradıın 750 lira muhammen e e . 
çadır imaliyesi 1/8/1942 tarihinden itibaren 15 gün müdtletle açık ekailtmeye 
konulduğundan isteklilerin Nafiadaki şartnamesini tetkik ederek 2490 sa~ 
yaaa hükümlerine göre hazırlayaıc:aldan 56 liıa 25 ku~ Amu~k1!t ~
natlariyle 1 7/Ağustos/ 1942 pazartesi günü saat 11 de vilayt daımı enc:u-

. b la •JA l ~ JQ 44ZS (2016) 
!IJenıne aı vurma n ı an o unur. "' 

T. C. Ticaret vekaleti iç ticaret umum 
müdürlüğü resmt mührü. 

-SON-

ALAŞEH1R ASLtYE HUKUK MAH-
KEMES!NDEN: Sayı 451 

AJaşebirin Beş eylül M. Mehmet kızı 
Hafize Sarızeybek tarafından AJaşehir
de parlak Mustafa çobanı kocası Cemal 
namıdiğer CeJAI aleyhine Alaşehir asli
ye hukuk mahkemesine açtığı boşanma 
dbasının yapılmakta olan mahkemesin
de: 

M.aleyh Cemal diğer adı Celfilin ilca
metgahı meçhul olması hasebile iIAnen 
tebliğine karar verilerek duruşma 23/9/ 
942 çarşamba S. 10 a bırakılmış olmakla 
mezktl.r günde bizzat gelmediği veya ka
nuni bir vekil göndermediği takdirde 
hakkında gıyap kararı çıkarılacağı ve 
gıyabında muhakemeye de"Vam edileceği 
tebliğ makamına kaiın olmak üzere il3.n 
olunur. 

DOKTOR 
ICeınaı Salih Aysay 

Sari hastalıklar mütehassısı 

.4 - Melbwı.~~ n~uneleri Haydarpa~ada işletme arttırma ve eksiltme ko
mıayonunda gOTulebilir. Mukavele ve şartnameleri meccanen almak · · H 
d d k A k . Ank d 1 . ıçın ay-
arpaşa a mez ur omısyona ara a ve zınırde gar ıeflikle · ü 

edilmelidir. «8438> 10 15 20 25 4619 (2091) nne m racaat 

n;~~m..ı,;~da~...!':;h ld•u yo~!.~nlş~~!!Pı.draL 1 • ~ 
caddesi No. 2 de kabul eder. sane ve prostat una ı, aıatıt ve o sısti ere, böbrek rahat ızl kl k ~ n•:L -b • • k li • •tı J r zor Ugu, me-1 

Telefon : KLİNİK: 4223 tı en mükemmel bir ilaç BELSAMtTOL' dur. BELJ;AMtToİ. ı k~:aJ:; 
Evi : 3536 yukarıda yaz.ılı hastahklardan çabuk kurtulurlar Bu·· t" 

•lacllliiiiiıiıııİlıı••••••liiil!İimm• .. illiil•••••••••• d · un eczane ve ecza epolarmd:ın arayınız. •••m••••••• 
. .. - - ~- : ,· . . . . . --_ . 

'DE'R'MAN 
~ . . . . , -. . . . . . . ·-:· ..... ".:' . ._:;: . : . . 

KAŞE 

Ağrılal"ı dindirir 
ROMA TIZMA. BAŞ. DlŞ. SIN1R ve BEL ağrılan ile soğuk a.lgınlığmd 

iled gelen vücut KIR1KUOI, NEZLE ve GRtP hastalıklan O E R M A N 
::;::rıı. derhal geçer, icabmda günd~ 1 • 3 kate alınır. her eczanede bu-



SA.HIFE d 

HAV l HARPLERi Gand ioiu sözleri 
- - -* ·-- -

Alman avcıları istiklal mü-
karşısında ln2:İ-
liz tayyareleri... nakaşası -·-Bir buluş sayesinde in .. yapamayız 
gilizler en güç şartlar - • -
a:ıın~a dahi Alman av- Gandi çolı ycışıyamı17a· 
<'-!arma lıar.şı muvaffa- cağını ve öldüğü zaman 

Jnyetle sauaşıyorıar.. Hindistanın hürriyete 
Bombardıman tayyaresi askeri hedef- lıauıışmuş olacağını -

len: saldırır; avcı tayyaresi o h edefleri 
taarruzdan korur. Bu koruma ancak da Söy ledi .. 
bombardıman tayyaresini kaçırmak ve- Bombay, 9 (A.A) - Hint kongresi ic.. 
ya düşürmekle yapılabileceğine göre va- ra komitesinin kararı hakkında Gandi
zifesini başarmak istiyen bombardıman nin Hint liderlerine verdiği izahat iki sa
tayyaresi çok kerre kendi kendisini ko- at sürmüştür. 
ruyabilmelidir. Avcı tayyareleri sürat ve GAND1N!N BEYANATI 
saire gibi vasıflarından ötürü kısa mesa- Gandi demiştir ki: 
felerde uçmak mecburiyetindedirler. « - Ben bu mücadelenin hadimi ol-
Bu sebeple uzak mesafelerde bulunan mak isterdim; bir insanın tabii ömrii ka
hedeflere taarruz edecek olan bomba dar yaşamak ta isterim; fakat ben bu ka
tayyarelerine ekseriya katılmazlar. dar yaşayacağımı sanmıyorum. Belki 
Bombardıman tayyareleri mümkün ol- ben öldüğüm zaman Hindistan hürriye

duğu kadar iyi silahlandırılmalıdır ki tine kavuşmuş olacaktır. 
avcılara mukavemet ve hedeflerine mu- HüRR1YET SEVC.tStNtN 
w.salat edebilsinler ve vazifelerini ba- HOCALARI 
şarabilsinler. Ben hürriyeti, hürriyet sevğisini İn-

* Haddizatında gayet basit gibi görünen 
bu mesele tayyareciliğin en geç ve güç 
halledilebilen meselelerinden birisidir. 
Geçen umum! harpten beri hava tabiye
sinin bu hususta umumiyetle kabul edil
miş ve tatbik edilmekte bulunan kaidesi, 
düşman avcılarının taarruzuna uğrıyan 
bir bombardıman filosunun imkan nisbe_ 
tinde biri:ıirine yakın uçması ve böylece 
tayyarelerin birbirini tüfenklerile koru
masıdır. Böylece filodan herhangi birine 
saldıran avcı, diğerlerinin ateşine de 
maruz kalarak vazifesini başaramıyordu. 
Çünkü yukrıya doğru kademeli sıkı bir 
V nizamında uçan bombardıman tayyare
lerinin ölü noktası kalmıyordu. Fakat 
müteaddit avcı tayyaresinin hücumu 
karşısında b u usul pek müessir olmu
yordu. Onun için daha seri ve yüksek 
tavanlı bombardıman tayyareleri yapıl
ması düşünüldü ve yapıldı. Bu bir dere
ceye kadar meseleyi halletti. Zira saatta 
600 kilometre süratle uçan ve 10000 met
reye tırmanabilen bombardıman tayya
relerine muvaffakiyetle taarruz etmek 
çok güç bir iş idi. Fakat sonradan bu va
sıfları haiz olan tayyareleri de mükem
m~l dinleme postaları, gizli istihbarat ve 
saire vasıtasile vaktile haber almak ve 
bunların yolunu kestirmek imkanları 
mevcut olduğu anlaşıldı. 

Daha seri ve cevval avcı tayyareleri 
bunlara ağır darbeler vurabiliyor. Şu 
halde bu derdin biricik çaresi bombar
dıman tayyarelerini bir çok makineli tü
fek ile silahlandırmak, çok az ölü nok
tası bulunacak şelUldc yapmak ve iyi 
nişancılar yetiştirmekti. 

* Bu hakikati en önce kavrıyan İngiliz
ler bu cins yapı ve teçhizatla Alınan av
cılarına karşı koyabilmişler ve Alman 
bomba tayyarelerine nisbetle daha az 
%.arar ve telefatla daha mühim baskınlar 
yapabilmişlerdit. 

Bir lngiliz buluşu, daha doğrusu te
kemmülü olan Frezer - Nash hidrolik tü
relleri sayesinde iyi talim ve terbiye 
r.dilmiş İngiliz nişancıları en güç hava 
,artları altında dahi Alman avcılarına 
karşı tayyarelerini koruyabiliyor ve bom 
bardıman vazifelerini başarabiliyorlar. 

Sürati saatte 5 00 kilometreyi bulan 
bir pervane rüzgarında çift veya daha 
fazla sayıda makineli tüfeği sürat ve ko-
1.ay lıkla çevirmek ancak bu mihaniki tü
te.ller sayesinde mümkün olmaktadır. 
Ni<ıancı, üzerinde oturmakta olduğu san 
dalya ile birlikte makineli tüfeklerini 
gözünü akıncı tayyareden ayırmaksızın 
C:lönebildiği için avcı tayyaresi nerden 
saldınrsa saldırsın daima kendisini bir 
ateş yağmuru içinde bulmaktadır. 

Burada en çok ehemmiyetli olan nok
ta pilot nişancılar ara•ındaki işbirliğidir. 
Zira bir tayyare ne kadar mükemmel 
olursa olsun muhakkak ölü noktalara 
malik olncaktır. Binaenaleyh bu nokta
tara bir kaç saniye için bile girebilen bir 
•vcı tayyaresini ateş altına alabilmek 
pilotun nişancısına o fırsatlan verebile
cek şekilde tayyareyi idare etmesine 
b.ığlıdır. 

Bugün tayyare mühendislerini düşün
rlii re•1 meıcle bu iki zıt keyfiyeti telif et
mek, yani süratle seri hareket, silahla 
zırh mundelesinin tarafeyninde bazı fe
dakarlıklar yapmak suretiyle en ıyı 
bombardırııan tayyaresini vücude getir
mektir 
Miişterek b ir ülkü için işbirliği yapan 

inr.il"z - Amnikan tekniginin bu müşkü
lii de hal ednck Avrupa üzerinde dahi 
kaı·i hava ii..•ünlüğ_ü kuracaklarını dü
~iinmck bir hata olmasa gerektir. 

--- o- --
l'.S UR A.DALA RI 
i'ahviye ediliyor •• 
Lizhon, !) (AA) - Asur adalarında

ki garnı,onu takviye için dün Lima va
pun, ile h!r asker kafilesi gönderilmiş
tir. 

~'-"".,.,..'-'~~./.:~~....:-'-'~~....ır~ ............ ~ 
S İZMİR .\SKERLİK ŞUBESİNDEN: 
§ Bilumum ~.redek subay ve askeri 
§ memurların fiş doldurması lllzımdır. 
§ Fiş dol<.lurmıyanlara hiç bir şube
§ :ı. e k;;:,.dım yaptırmamış nazarile ba-

I
S kıfacaktır. Fiş doldurmıyanlarm as
kerli~ Ş'.lbesine müracaatları ilan 
olunur. 
~-0-~~ 

giliz hocalarımdan öğrendim. Kongrenin 
haklı isteklerine ne Çan Kay Şekin, ne 
Ruzveltin ve ne de İngilizlerin muhale
fet etmiyeceğini ümit ediyorum. 
ŞtKAYET VE TALEP 
Ben 1ngilterenin Hindistanda büyük 

tahrikler yapmasından müştekiyim. Kon .. 
grenin şimdi istediklerile bundan evvel 
ve şimdiye kadar istedikleri arasında bir 
fark yoktur. 
Eğer kongrenin isteklerini kabul et

mezlerse İngilizler büyük bir fırsat ka
çıracaklardır. Bunun için müttefik mil
letlerden muzaharet istiyorum. 
MÜSTAKİL PAK!STAN MESELF.81 
Müstakil Pakistan hükümeti kurul

ması meselesinin bir mahkeme kararile 
halline taraftarım. Fakat bunun icin ev
vela Hindistanın hürriyetine kav"°uşmuş 
olması şaı·ttır. Hintliler istiklfillerine ka
vuşmak için müslüman birliği reisi Ci
manın fikrini değiştirmesine kadar bek
liyemezler, istiklal yalnız bir camaatın 
değil bütün Hintlilerin malıdır. 

HüRR!YET ZAMANI 
Ben İngiltere ile Japon kuvvetlerine 

karşı harp edecek hale gelmemizi bekli
yemem. Bundan fazlasını beklemek gü
nah ve küçüklük olur. 

Ben mücadeleci hayahmın son müca
delesini yapıyorum, hürriyete kavuşma
mız zamanı gelmiştir. 
MüCADELEBAŞLIYACAK 
Mücadelemize başlamak üzereyiz. Fa

kat mücadeleye başlamadan evvel kral 
vekilinden cevap bekliyeceğim, Bunun 
için de üç hafta lazımdır .. > 
MÜNAKAŞA YOK 
Gandi Hint istiklali hususunda hiç bir 

müzakereye ve münakaşaya yanaşmak 
m!imkün olmadığını da söylemiştir. ----·-----GÜNÜN ME SELESi 

- - - *----
Hindistan işinde 
iki t araf t a ha 
talı mı hare
ket ediyor? 

-*-
Londra gazetelerinden 
yalnız Observer İngiliz· 
l erin d e, Hintlilerin de 
yanlış harelıet ettilıle· 

r inl .söyliyor •• 
Londra, 9 (AA) - Gazeteler Hin~ 

distan ahvalinden ehemmiyetle bahset
mektedirler. Sandey Kronik! diyor ki: 

c:Son hadiseler Hindistanı şimdiye 
kadar karşılaşmamış olduğu bir vaziye
te düşürmüştür. 400 milyon balkı mü
dafaasız bırakmak mümkün değildir. 
Hükümetin bir kaç suçluyu tevkif etme
si iyi olmuştur.> 

SiY ASI OLGUNLUK YOK 
Sandey Taymis diyor ki: 
« Gandi Hindistan azlıkları hakkında 

hiç bir teklifte bulunmamıştır. Hindis~ 
tanda olup bitenler, bu memleketin si
yasi olgunluğa malik olmadığına açık 
bir misal teşkil eder.» 

iKi TARAFTA HATALI 
Observer ise Candiyi taziz etmekte 

ve kendisini hıristiyanlık ruhunun bir 
remzi sayarak hayranlık göstermekte, 
şöyle demektedir: 

« Her iki taraf ta hatalı hareket et
mektedir. İngiltere Hindistana istiklal 
vermekte geç hareket etmiştir. Belki de 
bu mesele 939 da hal edilebilirdi. lngil
tere müsaadekarlıklarla G andiyi yola 
getirebilir. Kapı henüz açıktır ve Candi 
bir deli değildir.> 

Arjantin sefirleri 
Arasında değişilılilı 
Bern, 9 (A.A) - Arjantinin Bern or-

ta elçisi B. Kosta Madrid büyük elçili
'ğine tayin edilmiştir. 

---o---
B. Laval Pa,.ise gitti. 
P aris, 9 (A.A.) - Fransız hükümet 

reisi B. Laval dün Vişiden b uraya gel
miştir. İyi mal\lmat alan mahfiller e gö
re Laval, işgal altındaki yerlerde birkaç 
gün kalacaktır. 

YENi A.SIR 

MiHVERE KARŞI Sovyetlere göre 
* * T oplannıak iki noktada 

ve · hızlan- muharebe- Muğlada 2 zelzele oldu 
mak lazım! /er verildi 

-*-
ESKi lNGILIZ HARB İYE NAZI · 

RI VAZi YET İ NASIL 
GÖRÜYOR? -·-Londra, 9 (AA) - Eski habriye na-

zırı Sir Huar Belişa demiştir ki: 
« - Her geçen gün Mısır cephesinde 

zararımıza geçmektedir. Rommeli he
man vurmalıyız.» 

21NC1CEPHE 
İkinci cepheyi düşünürken Japonla

rın bunu açmak üzere olduğu görülü
yor. 

KUVVETLER DAölNIK 
- Kuvvetlerim.iz dağınık bir halde

dir. Bunun önüne geçmeden bir iş gör
mek güçtür.> 

---------·•~-~--
RUSYA HARPLERi 
---*---

Almanlar 
Stalingrada 
yaklaşmış 

-*
Almanların önünde yal-
nız bir ı,.malıtan l:Jaşfıa 

mônidfıalmadığı 
söyleniyor .. 

Stokholm, 9 (AA) - Havas - O fi 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Almanlar Don nehrini Sirotiskayadan 
geçmeğe muvaffak olmuşlardır. D on ile 
Stalingrat arasında tek bir ırmaktan 
başka tabii mani kalmamıştır. 

TAMAN BOöAZlNI 
GEÇTtLER Mi? 
Stokholm, 9 (AA) - Havas - O fi 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Henüz teyit etmiyen bir habere göre 

Almanlar Taman boğazını geçmişlerdir. 

------~--~----HAAV HOCUnıLARI 

- *-
Alma n ııçalıları Lenin· 
grad cephesinin zaif 

nohtalarını IJulmafı iste
diler, muuaffalı 

olamadılar 
Mo.skova, 9 (A.A) - öğle üzeri neş

rolunan Sovyet tebliği = 
Geceleyin kıtalarımız Kleskaya ve Ar

mavide düşmanla muharebe etmiştir. 
Diğer cephelerde kayda değer hiç bir 

değişiklik olmamıştır. 
LENtNGRADIM 
Londra, 9 (A.A) - Moskova radyosu 

.bildiriyor : 
Alman hava kuvvetleri Leningradın 

bazı mühim mevzilerine kütle halinde 
hücum ediyorlar. R us avcı tayyarelen 
bu hücumları karşılamaktadır. 

Alman hava kuvvetleri 60 - 70 tayyare_ 
lik kuvvetlerle cephemizin zayıf nokta
larını bulmak istemişlerse de R us avcı
ları buna meydan vermemiştir. 

Almanla,. ~lı ağır lıa· 
yıplal' vererelı ııerllyol' 

Londra, 9 (A.A) - Royterin Mosko
va hususi muhabiri bildiriyor: 

Kızıl Yıldız gazetesine cepheden ge
len haberlere göre Alm.rutlar cuma gü
nü de ileri h areketlerine devam etmiş
lerdir. Rus askerlerinin düşmanı şid
detli bir surette hırpaladığına işaret 
eden Kızıl Yıldız gazetesi diyor ki: &Don 
kazakları çok sert bir mukavemet gös
termişler ve muvaffakıyetler elde etmiş
lerdir. 

Kropotkin bölgesinden başka yerler
de askerimiz müdafaaya devam etmiştir. 
Bazı yerlerde karşı hücumlar yapılmış
tır. Almanlara çok ağır kayıplar verdi" 
rilmekle beraber Alınan ileri hareketle
ri durdurulamamıştır." 

İtalyan denizaltılaPı 
Atlanti ltte ... 
Roma, 9 (AA) - İtalyan tebliği: 
Denizaltılarımız Atlantikte 24875 to

nilatoluk iki vapur ve bir petrol gemisi 
batırmıştır. 

-----~----ı----
Makineye 
"eri ir en 

----* ... 
ln~iltere bir ge- 1 ~indistanda ör-

ce taarruzu- fi idare başladı 
na u~radı .b\ 

-*-Londra, 9 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nazırlıklarının tebliği: 

Dün gece bir Alman uçağı i ngiltere
nin doğu sahilinde bir şehire b ombalar 
atmıştır. Bir zarar olmamış ve uçak tah
rip edilmiştir." 

GECELEYiN YAPILAN H OCUM 
Londra, 9 (AA) - Güneş battıktan 

sonra Alman tayyareleri şimali i ngilte
renin bazı yerlerine b ombalar atmı;slar
dır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 9 (A.A) - Dün akşam ve 

gecleyin Alman tayyareleri İngilterenin 
merkez bölgesine ve doğu sahillerine 
yangın ve infılak bombaları atmışlar
dır. ____ _.,,,,·~--~~ 

ALMANLARA GÖRE 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

cenup batısında düşmanın büyük kuv
vetlerle yaptığı karşı taarruzlar püs
kürtülmüştür. 

Büyük Don dirseğinde Alman kuv
vetlerinin taarruzu Kalaçın şimal batı
sında muvaffakıyetle gelişmektedir. Ne
hir kıyılarında sıkıştırılan ve takip olu
nan Bolşevik kütleleri Alman savaş tay
yarelerinin yüksekten ve alçaktan hü
cumlarına uğramıştır. 

Voronejin şimal batısında bir çok ta
arruzları püskürttük. B uradaki bizim 
hücumlarımız mevzii muvaffakıyetlerle 
neticelenmiştir. 

Rjev bölgesinde şiddetli müdafaa sa
vaşları devam etmektedir. Cephenin 
merkezinde diğer bir muharebe kesi
minde piyade teşkillerimiz 20 temmuzla 
31 temmuz arasında çok arızalı bir top
rakta sürekli düşman taarruzlarını ne
ticesiz bırakmıştır. Bu muharebelerde 
Ruslar 4000 ölü, 1589 esir, 24 tank, yirmi 
top, 152 mitralyöz ve maynler kaybet
mişlerdir. 

Volkhof kesimindeki köprü başına 
karşı Bolşevikler bir çok taarruzlarda 
bulunmuşlar, fakat köprü başını tutan 
cesur Alınan kuvvetleri bu taarruzları 
ş!ddetli muharebeler neticesinde püs
kürtmüştür. 

Alman av teşkilleri ve karşı koyma 
topları dün 82 Rus tayyaresi düşürmüş 
ve kendileri ancrık 5 tayyare kaybe~ 
tir. 
FİN TEBLİÔİ 
Helsinki, 9 (A.A) - Düşmanın dev

riye hücumları püskürtülmüştür. 
Ladogada bir Fin birliği bir Rus mev

ziine girmiştir. Fin körfezinde bir Rus 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Bombay 9 (A.A) - Bu akşama kadar 
Hindistanda yapılan tevkifat 149 zu bul
muştur. Beş yerde halk karışıklıklar 
çıkardığından polis ateş etmek zorunda 
kalın!§ ve bunun neticesinde 15 kişi 
hastaneye kaldırılmıştır. Polis ağlatıcı 
gazlar da kullanmıştır. Resmen bildiril
diğine göre hükümete ait iki zahire ma
ğazası yağma edilmiş ve polis komiser
likleri taşa tutulmuştur. Otobüsler ya
kılmış ve bilhassa Avrupalı polis me
murlarına tecavüzler olmuştur. Bu ak
şam karışıklıklar çıkan yerlerde örfi 
idare edilıniş ve beş kişiden fazla top
lantılar menedilmiştir. Silah taşımak ta 
yasaktır. Ahmetabadda bir grup polis 
merkezine taşlar atmış ve burasını ate
şe vermek iste:rn.İ§tir. Polis ateş etmiş 
bir kişi ölmüş ve bir kişi de yaralanmış
tır. 

------~--MllW'--~-AL MANL ARA GORE SON 
VAZIYET 

Berlin, 9 (A.A) - D . N. B. nin aske
ri kaynaktan öğrendiğine göre Rjev ke
siminde düşman takviyeler alarak şid
detli taarruzlar yapmıştır. Muhtelif 
noktalarda karşı taarruza geçen Alman 
]atalan şiddetli muharebelerden sonra 
düşmanı geri atmışlardır. Bu taaruzla
rın hedefi bazı yerlerin ele geçirilmesi 
idi. İki günlük muharebelerde bir Alman 
zırhlı birliği ağır tipte 54 Sovyet tankı 
tahrip etmiştir. Alınan pike tayyareleri 
de ayrıca 17 tank tahrip etmişlerdir. 

BlR ŞEHtR DAHA ALMIŞLAR 
Berlin, 9 (AA) - Alınan orduları 

başkumandanlığının hususi ebliği: Kaf~ 
kasyanın şimal eteklerinde !bulunan 
ehemmiyetli petrol bölgesinin merkezi 
Maykop bu akşam saat 18,30 da süratli 
te~killerimiz tarafından hücumla zap
tedilm~tir. 

ORTA ŞARKTA 1NG1LtZ HAVA VE 
HAVA HAREKATI 

Kahire, 9 (A.A) - İngiliz orta şark 
kara ve hava kuvvetleri umumi karar
gahının müşterek tebliği: 7/ 8 ağustos 
gecesi fx)pçumuz,. şimal kesimindeki 
d~man mevzilerini bomıbardıman et
miştir. Devriye faaliyeti bütün kesim
lerde devam etmiştir. Dün kara kuv
vetlerimiz hakkında bildirilecek ıbir şey 
olmamıştır. Gündüzün muharebe böl
gesi üzerinde bazı hava faaliyeti olmuş
tur. Hafif bomba uçakları bir k üçük 
düşman gemisini muvaffakıyetle bom
balamış v~ iki tam isabet kaydetmiştir. 

MALTA ADASINA HAVA AKINI 
Malta, 9 (A.A) - Malta üzerinde 

uçan avcı tayyarelerinden mürekkep 
düşman teşkillerine h ücum edilmiş ve 
bunlardan ilç Messer Şmit hava muha
r ebelerinde düşürülmüştür. 

Muğla, 9 (A.A) - Bu sabah saat yedide bfr ve 7, 15 te de ikinci bir yer 
saraıntıaı olmuştur 

UZAK DOGUDA 
---*---

Havalarda ve 
karada harp ye

n iden kızıştı 
-*

Avustralyalılar tayyare 
afıınları yaptdar. Çinde 

.Japonlar yeni lla,-e
fıetlere geçtiler-

Sidney, 9 (A.A) - Devam etmekte 
olan aü.ktinet Rambao üzerine yapılan 
Jiddetli hücumlarla b ozulmu§tur. Bir 
tayyaremizin kaybolmasına mukahil Ja
ponların Zoro tipi 1 uçağı dü§iirülmüş
tür. Bir çok Japon avcılan da tahrip 
edilmiştir. 
Japonların Yeni Ginede başlıca üsleri 

olan Laeye hücu medilmiş ve birer ton
luk bombalar atılmıştır. Bunlan serl 
bomba uçaklarımızın hücumu takip et
miştir. 

KARADA 
Yeni Ginenin şimal kJSmında beş ki

lometre ilerliyen bir kara ibirliği sık bir 
ormanlık yakınında kamp kurmuştur. 

DFJN'tZ KUVVETLERİ DE 
tŞTtRA.K EDtYOR 

Melbum, 9 (A.A.) - Tebliğ : 
Deniz kuvvetleri Salamaoya yapılan 

hücumlara iştirak etmiştir. Hava kuv
vetlerimiz diğer hareketleri desteklemiş
tir. Bir çok hedeflere tam isabetler kay
dedilmiştir. 

Bir teşkilimiz Laeye geceleyin devam
lı hücumlarda bulunmuştur. Bir uçak
savar bataryası tam isabetlerle sustu-
rulmuştur. " 

ÇtN - JAPON BOGUŞMASI 

Nankin, 9 (A.A) - Şekyanga harbe
den Japon kuvvetleri Lişnonun 25 kilo
metre doğusunda Lişuyu zepdetmiş ve 
cenup doğu istikametinde ilerlemiştir. 

Japonlar 70 inci Çin ordusunun 10000 
mevcutlu 19 uncu tümenine karşı 5 ağus
tosta bir taarruza geçmişlerdir. 

--------------M 1 S l R DA DURUM 
---*·---

Topçu, devriye 
ve hava faali

yeti oldu 
-*ingUlzler Akdenizde 

küçük bir mihver gemi· 
sine hücum ettiler 

Kahire, 9 (A.A) - Orta şark tebliği: 
7 /8 ağustos gecesi topçumuz şimal ke

siminde düşmanı muvaffakıyetle bom
bardıman etmiştir. Devriye faaliyetleri 
bütün kesimlerde devam etmiştir. 

D ün bazı hava faaliyetleri olmuştur. 
Hafif bomba uçaklarımız küçük bir 
düşman gemisine iki tam isabet elde et
miştir. 

Maltada dü.şman teşkilleri hücumları
n a devam etmiş, avcılarımız tarafından 

. üç Messerşmit düşürülmüştür. 

İTALYAN TEBLİÔİ 

Roma, 9 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Mısırda iki taraf topçu ve devriye fa

aliyetlerinde bulunmuştur. Bir düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Mihver hava kuvvetleri İngiliz kıta 
ve malzeme topluluklarını muvaffakı
yetle bombardıman etmiş, hava muhare
belerinde iki düşman tayyaresi daha dü
şürülmüştür. 

Maltada V aletta ve Veneziya hava 
meydanları bombalamruş, iki Spitfayer 
düşti.rühnüştür. __ _.,,,,o,.,,,,.,,_-
Nevyo,.lt ciuarında 
otuz ü~ mihve,. tebaası 
teultif edildi-
Nevyork, 9 (A.A) - Federal tahkikat 

bürosu Nevyork civarında ikamet eden 
düşman tebaasından 33 kişinin tevkif 
edildiğini bildirmiştir. 

ZAFER AZMi 
---·*·---

Müttefikler so-
nuna kadar 

harbedecekler 
-*Avustralya llcqveııııı 

Paslfllttefıl son lıalele· , 
Pin bir lıa,.efıet nolıttuı 

olacağını söyledL 
Melburn, 9 (A.A) - Avustralya ba§• 

vekili B. Kurtin bugün bir demeçte bu
lunarak demiştir ki: 

• - Pasüikte elimizdeki kalan kale
ler dünyayı ve dünyadaki mukaddesatı 
yıkmak için çalışanlara karşı bir hare
ket noktası olacaktır. 

İngiltere ve Amerika harbe devam 
edecektir, Rusya ve Çinde mücadeleye 
sonuna kadar devam edeceklerdir. 

AVUSTRALYAYA YARDIM 
Husus! bir muamele beklememeliyiz .• 

Avustralyaya tahsis olunan kuvvetler 
hakkında bütün mesuliyeti üzerime alı
yorum.. Bize tahsis olunan bir kısım 
mühimmat yolda batmış ve bize kadar 
gelememiştir. Bir kısım mühimmat ve 
levazım da diğer bir cephede acele kul
lanılmak üzere yoldan çevrilmiştir .. ____ ,,_..,_..Nlıı'W-----
M l LL I ŞEF ı MIZ ANKARA· 

YA DONDÜLER 
(Baştarafı .1 inci Sahifede) 

Niğdeye gitmiş ve Nevşeıh.ir, Arapsun 
ile Kırşehire bağlı Avanos kazalanru 
teftiş etmiştir. 

Cümhu.rreisimiz buralarda ve yol uğ
rağındaki kaza ve köylerde binlerce 
halkın coşgun sevgi tezahürlerile karşı
lanml§lardır. 

Reisicumhurumuz adı geçen kaza ve 
köyleri teftişleri esnasında başta valiler 
olduğu halde kaymakamlar, askeri ve 
mülki memurlar, öğretmenler, parti, be
lediye, ticaret odaları ve muhtelif teş
killer heyetleri ve bilh~ kadın ve er
kek binlerce kişi tarafından kar~an
ınışlar, buraların zirai, iktısadi ve· kül
türel işleri etrafında malumat almışlar, 
bazı şahsi müracaat sahiplerinin şikayet.. 
lemi dinlemişler ve tetkiklerinin neti
celerinden memnun kalmışlardır. 
NEVŞEIDRDE 
Reisicümhurumuz öğle yemeğini Nev

şehir belediyesinin tertip ettiği ziyafette 
yemişler, bundan sonra damat İbrahim 
paşa kütüphanesini tetkik etmişler ve 
yeni yapılmakta olan halkevini gezmiş
lerdir. 
Reisicümhuruınuz Nevşehirden ayrı

lırken kendilerine karşı gösterilen sevgi 
ve bağlılıktan çok mütehassis oldukları
nı söylemişlerdir. Nevşehirlilerin çalış
kan ve okumayı sever vatandaşlar ol
duklarını ve bu şehrin ilerisinin dün
künden çok iyi olacağını, Nevşehiri bü
tün vatandaşların görmek istiyecekler
ni de söylemişlerdir. 

DlC.ER YERLERDE 
Reisicümhurumuz bundan sonra AraP

sun ve A.vanosa gitmişler, daha sonra 
'Orkübe giderek tetkikler yapmışlardır. 
Reisicümhurumuz burada da zirai ve 
kültürel sahalarda gördükleri inkişaftan 
ve kendilerine gösterilen bağlılıklardan 
memnun kalmışlrdır. 

ANKARADA 
Daha sonra !ncesuya uğramışlar ve 9 

ağustos pazar günü sa!bah1 Ankaray mu
vasalat buyurmuşlardır. 

Milli Şefimiz Ankara garında Büyük 
Millet Meclisi reisi, başvekil, genel kur
may başkanı mareşal Fevzi Çakmak, 
vekiller, parti grubu idare heyeti aza
ları, mebuslar, Ankara valisi, garnizon 
kumandanı ve belediye mümessilleri, 
askeri ve mülki erkan ve çok kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından karşılanmış
lardır. 

--- o- --
Jdam edilenlerin arlıa· 
daşları da maflfıum .. 
Nevyork, 9 (A.A) - Resmen bildiri-

liyor : 6 Nazi sabotajcısı elektrik sandal
yesine oturtularak idam edildiği gibi 
diğer iki sabotajcıdan birisi müebbet 
küreğe, üçüncüsü 30 sene ağır hapse 
mahkfun edilmiştir. 

Türkiye Ses Kraliçesi 

Bn. Mualla Dinçses 
VE ARKA.DAŞLA.RI 

11 ağustos SALI giinü akşamı 

i;ahribaba Belediye Sahil Park 
Gazinosunda tatlı ve eşsiz sesiyle konserlerine başhyacaktır .. 

Bütün İzmir halkının konse~e koşacakları şüphesizdir" 
• 


