
Dördüncü 

Kurultay 
kabrini 

Dil kurultayı toplandı 

azası Atatürkün 
ziyaret ettiler 

---·•---
Başkanlığa B. Hasan 

Ali Yiicel seçildi 
. * . B. Şemsettin G~naıta:y 

ve B. Memduh Şevket 
Esendal as ba.şlıan oldu.. kıtalan 

SOVYETLERE GORE 
* 

Almanlar 
yeni bir ge
dik acılar 

---*·---
Başka bir yerde de 
Ruslar geri ye çekil
mek zorunda kaldı 

-*-Bir günde Almanların 30 

Ankara, 10 (A.A) - Dördüncü Türk 
Dil kurultayı bugün (dün) saat 10,30 
da Dil ve Tarih fakültesi konferans sa
lonunda ilk toplantısını yapmıştır. 

Rwıyada harp hattından dönen yorgun Alman tanlıı, 260 yülılü lıamyo• 
---~-----------------1 nu ve bir gemisi 

Büyük Millet Meclisi reisi Allıdülha
lik Renda, başvekil Şükrü Saraçoğlu, 
üyeler, her taraftan gelen mümessiller, 
rstaDbul ve Ankara fakülteleri profe
sörleri bu toplantıya iştirak etmişlerdir. 

Samiin localarında seçkin bir davetli 
kütlesi, yerli ve yabancı ajans ve basın 
mümessilleri vardı. 

~)'ENİ YUZ LİRALIKLAR Mosko~~ifA~~i-ld~-:Ce yansı 
- ---------- -- _ ___ neırolunan Sovyet tebliği: 

9 Ağustasta kıtlarımız Kropotkin, Ar-

ya k l n da Pıe ya.,.a- mavir, Kkskaya bölgelerinde ve Koçe> 
~ nikofta diifmanla harp etmiıtir. 

[);ğer cephelerde hiç bir değifiklil< 

l 
olmamıştır. · 

Ya P.JJi:Brl IyOr Moslcova. ıo <AA>_ su eabahki 

. Y Sol:~e:~tn doğu ııimalinde Arma-

------
Evvela orkestra tarafından istik!~ 

marşı çalınm1ş ve bundan sonra Maarif 
vekili Hasan Ali Yücel tarafından bir 
nutuk söylenmiştir. Sürekli alkışlarla 
karşılanan bu nutku mütaakip başkan
lık seçimi yapılmış ve başkanlığa Hasan 

Memlefıetimize getirilirJıen bir Jıazaya ağrıyan 
ıoo liralıfı banfınotlar yerine Alman)la· 

virde ve Kropotkin dolaylarında düt· 
ma.nla fiddetli muharebeler olmuıtur. 

Diğer cephelerde bir değiıiklik yok
tur. 

TAHRiP EDiLEN ALMAN 
VASITALAR! 

Mısır harplerine iştirak eden 1ngiliz askerlerinden bir kaçı 

MISIR HARBi 
---·---Hindistan 

Meselesi Büyükhare-
___ .* __ _ 

ingHizleP sen 11e azimli 
davranmalı Jıararını 
almışlardır. Bu nofıta• 
da da çofı hafılıdırlar .. 

ketler yakın 
görülüyor 

RAKKI OCAKO<'iLU -·lngilizler şiddetli topçu 

Hindistanın istiklali davası bugünün 
işi değildir. Uzun yıllardan beri B1in~ milliyetperverleri, Hint münevver e~ı 
yurtlannı hür ve müstakil görmek da· 

ateşi açtdar, falı at 'belı
ıenen biiyüfı harefıet 

henüz başlamadı.. 

vasmın arkasındadırlar. . . 
Her millet için mukaddes .hır ~deal 

olan istikliUe malikiyetten Hint millet
leri bngüne kadar maalesef mab~ 
kahnışlardır. Bunun sebebi ne İngiliz· 
)erin cebir ve tazyiki ve ne .de orad~. ya· 
pyan milletlerin istiklale liyakat goste· 
recek bir durumda bulunmamalan de-

Kahire 10 (A.A) - 7 /8 ağustos ge
cesi tnııiliz bataryaları Elalemeyndeki 
düşman mevzilerini şiddetli bir surette 
bombardıman etmiştir. Bu, bir hareket 
başlangıcı intibamı vermişse de ertesi 
gün sakin geçmiştir. 
İNGİLlZ HA VA HÜCUMLARI 
İngiliz hava kuvvetleri üç gündür 

mihver nakliyatını hücumlarına başhca 
(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

ğildir. · Hint 
Hindistan denince hatıra hır de .. 

KARADENIZDE HARP 
---*---

milleti gelir. Halbuki nü~u. üçz ~z 
yirmi milyonu aşan ve Bindıstan. ti.hır 
edılen topraklar üzerinde ya~ıyan ınsan
lar tamamen bir millet halinde b~lwı: 
IJllyorlar. Bu muazzam insan ki1tl~s1 
muhtelif din ve mezhebe malik olup dıl-
lerinde de birlik yoktur. . 

Sovyet filo-
Birinci derecede münevver geçmen· 

!erimiz bile burada kaç din ve kaç mez
hep bulunduğunu tayin edeme~. Ekse· 
ri etini cahiller teşkil eden bu ıns~nlar 
d~a birbirleriyle mücadele halinde· 
dirler. Din ve mezbep kavgalannın ar
kası gelmez. Hint topraklarında yaşı
yanlar birbirlerini yemeğe devam eder-

ler . ·u· b" l'k kur E:-,er aralarında bir n1ı 1 ır 1 • 

mak imkilnlarına sahip olabi~se~er ~olar 
İngiltereden bürriyet ve is.~ı~l .dil~:: 
mek mevkündeıı çoktan mustagnı 
labilirlerdi. . . . . .. . t 

Esasen çok iyi bılirız ki burrıye ve 
istiklal verilmez, alınır. .. . .11• 320 milyonluk bir insan kütlesı mı 1 

birlik halinde hareket eylese onu~ mu
kaddes davasının karşısına ne .İngilter~
nin haşmeti ve ne de kuvvetı çıkmaga 
c::esarct "'demez. 

İstiklB.le sahip o~nnın ve. o!'". ~uh.a· 
f !menin birieık !j3rtı mıUı bırliktır. 
aza c im b .. bu 

Hindistanda dün ° ıya!', :':'.gun.. heU 
lunımyaıı, yann da olabılece!P. Ş~P .•. 

.. .. 1 . t budur Yani millı bırligın 
goru en ış e İ . "Uz] b vaziyet .. 
bulunmamasıdır. ngı er u t 
ten azami derecede istifade eylemek e-

di~ler. b 1 ke 
Jngilizlcr, imparatorluklarının e -

miği olan Hindistam ancak bu sayede 
diledikleri şekilde istismara muvaffak 
olmu.~lardır. . .. 

su faaliyete 
başladı 

-*-Alman işgalindefıi bir 
limana ve bir Jıafileye 

hücum edildi .. 
Moskova, 1 O (A.A) - Rusyanın 

Karadeniz filosu Almanların işgali al
tındaki bir limana cüretli bir taarruz 
yapmıştır. Rus gemileri maynlanmış ko
ya girerek deniz üsI:rini, ~epola~.• ve te
sisleri berhava etmışlerdir. Hucum o 
kadar ani olmuştur ki sahil bataryaları 
çok geç ateşe başlamışlar ve gemileri
mizi hiç bir hasara uğratamamışlardır. 

(Sonu Sahife 4, Siitun 6 da) 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

HiNDİSTAN MEŞELESI 
---·---

! 
! 

1 ş çiler lngi-
lizlere ta

raftar 
-*Müslüman birliği de si· 

vil itaatsızlıfı aleyhinde. 
Yeniden yaralananlar 

ve ölenler var .. 
Yeni Delhi, 1 O (A.A) - Hint işçi 

federasyonu, kongre icra konıitesince 
sivil itaatsizlik hareketinin başlamasına 
dair verilen kararı reddetmiş, kongrenin 
harp gayretlerini kırmak için kasten bu 
kararı verildiğini tebariiz ettirmiş ve 
kendi teşkilatının •bu hareketlerden hariç 
kalması kararını vermiştir. 

MOSLOMANLR DA SiViL 
iTAATSiZLiK ALEYHiNDE 
Bom:bay, 1 O (A.A) - Müslüman 

birliği reisi Cinnah kendi taraftarlarına 
çok tehlikeli olan kütle halinde hareket· 
lerin dışında kalmasını tavsiye etmiştir. 
Bundan başka henüz vakit geçmemiş 
iken umuma sükUnet ve anlaşmak tavsi
yesinde bulunmuştur. 

öLENLER VE YARALANANLAR 
Bombay, 1 O (AA) - Hükümetin 

(Sonu Sahife 4, Sütun ~ da) 

Geçen umumi harpte de hıgili~le~ sı· 
kışık bir duruma düşünce .Hint .ını~~·e~
perverleri harekete geçmışlerdı. Bur~.· 
yet ve istiklal diye bağırmışlardı.. Bu· 
yük Britanya bu gen~ş. ülke"!:° .. h.'."'P 
gayretlerini artırmak ıçıu bu gurültule· 
re 11Evet11 cevabınz verdi. Harpten sonra 
Hint istiklnlini tanıyacağını, o'!u da 
müstemlekelikten çıkararak domınyon 
haline getireceğini vaadeyledi. 

(Sonu Sahlfe 2, Sütun 6 da) 
Karadenizde faaliyet göstermeğe !Mıflıııcm SCW11et donanmumdaa bir FÇA 

da yenileri bastırıldı.. 
Ankara, 10 (AA) - Bize verilen ma

lumata göre memleketimize getirilirken 
bir kazaya uğrıyan 100 liralık banknot
lar yerine Almanyada bastırılan yeni 
100 liralıklar 15 ağustostan itibaren te
davüle çıkarılacaktır. 

Moskova, 1 O (A.A) - Sovyet teb
liğine ektir: 

6 Ağustosta hava birliklerimiz muh
telif kesimlerde 30 kadar tank, ulı:cr 
ve malzeme yüklü 260 kamyon tııılırip 
etmi~ veyahut hasara uğratmış ve bir 
devriye gemisi batırmıştır. Bunlardan tedavüle çıkarılacak mik

dar kanunun tayin ettiği had dahilinde 
kalacak, diğerleri de tebdil ve saire su
retiyle peyderpey tedavüle ÇJkarılacak
br. 

ALMANLAR YENi BiR 
GEDiK AÇTI 

Almanlar Kleskaya cevheainde ilk mü
(Sonu Sahife 4, Sütun 2. de) 

Millet Meclisindeki beııanatı cihan 
matbuatında incelenen ba.şueki!imiz 

B. ŞükriL Saraçoğlu 

Riz ve harp 
---·*---

Tazyikler-
den bahse
denler var 

-*
Tiirlıiye rahat bıralııl· 
masını istiyor, bir taar· 

ruz Jıarsuında bütün 
lıuvvetiyıe varlığını 
müdafaa edecefıtir •• 

Vişi, 10 (A.A) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Deha gazetesinde Piyer Bern, Şükrü 
Saraçoğlunun beyanatına dair neşrettiği 
makalede diyor ki: 

•Refik Saydanıın ölümü Türkiyeyi 
büyük bir devlet adamından mahrum 

(Sonu Sahüe 3, Sütun 1 de) 

SON ASKERi VAZİYET 

Alman hedefi Kafkas 
limanları gibi görünüyor 

------------------
Stalingradda şiddetli muharebeler oluyor, Vo• 
rone; ve RJellde Rus taarruzları devam ediyor
Japon muvaffafııyetleri propagandadan ibaret .. 

Voronejde Alman i§galinden sonra bir ltalyan mecmıı.a.sı için alınmış olan Tesim 
Radyo gazetesine göre hafta başın_da 

dünyanın en mühim hadisesi dün hu
susi hir Alman tebliği ile bildirilen May
kof ve Krasnodarın zaptı teşkil etmekte
dir. Bu iki şehir Kafkas petrol sahası
nın ikinci derecede mühlm şehirleridir ·?----------·----··:· ve bu bölge senede 5,400,000 ton petrol 
istihsal eder ki bütün Rusya petrol istih
sal&tırun yüzde altısı demektir. En mü
him hususiyeti Romanya petrollerinden 
fazla niSbette benzini havi olması nokta
sında roplanan bu petrollerden Alman
yanın derhal faydalanacağı tal:unlıı edil
memektedir. Rusların petrol kaynakları
m beton doldurmk suretile tahrip ettik
leri sanılıyor. Böyle olduğu takdirde 
Almanlar ellerine geçirdikleri petroller
den en az dört aydan evvel faydalana

•••••••••••• 

YENi HARBE OOGRU 

Japonya Sov
yetlere saldır

maia hazır 
Eylülde veya teşrin· 
de Japonların Sibir· 

yaya hücum etme
leri ihtimali vardır .. 

Nevyork 10 (A.A) - Nevy?r~ Tay
mis gazetesi Japonyanın Sıbıryaya 

l karşı taarr~ hazır olduğunu, önü
müzdeki eylül veya teşrin aylarının 
ta11rruz için en müsait aylar olduğu
nu yazıyor. 

mazlar. 
Almanlar önümüzdeki kış doğu cep. 

besinde kalmağı tasarlamışlarsa veya kı.. 
şı yine Rusyada geçirmeğe mecbur ka
lırlarsa o zaman bu petrollerden mühim 
faydalar temin edecekler, belki de bü
tün doğu ceııbesinin yakar akıtlannı 
buradan temin edeceklerdir. 
Almanların bundan sonra hedefleri

nin N""1'<JSİSki olması ihtimal içindedir. 
Stoldıolm radyMu Kerçteki Alman kuv
wtlerinin Taman yarım adasına geçtik

(Soııu Salılfe 3, 8litalı. 2 .ıe) 

Almanlar pek büyük 
kayılar vererek 

ilerliyorlar ... 
---*---

Moskova, 10 (A.A) - Volgaya ve Sta
lingrada biran evvel varınak için AJ. 
manlar ağır kayıplara rağmen ilerleme
ğe çalışmaktadırlar. Düşman ihtiyatlar
la birlikte bir çok tayyare ve tankı cep
heye sokmaktadır. Alınanların kayıpla
rı pek büyüktür. Yeni den 300 kadar 
kamyon ve 20 tank tahrip edilmiştir. 

Berlin, 10 (A.A) - Alınan resmi teb
liğine göre Krasııodar ve Maykofu zap
tettikten sonra cenuba doğnı ilerliyen 
kuvvetler Suasidoru zaptetmistir. 
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Rus mukavemeti oin derin sebepleri 

Her Rus yıpratma har· 
binde bütün Avrupalı 
düşmanlarına üstündür 
Rus askeri hausalaya sığmaz utıraplara taham• 
mül eder ve ıstırap ~elıerelı mulıauemet eder •• 

Gazette de Lausanne'da n.. Çeviren: Hatem Süleyman Tandoğan 

Rus ordusunun Leningradla Moskova Rus ordusunun resm! gazetesi olan 
önünde gösterdiği müessir mukavemet, ( Kresnaya Zv€sta _ Kızıl Yıldız ) fab
geçen kış esnasında Rostofun istirdadi- r ika gazetelerinin amele muhabereleri
le başlayıp diğer bazı mühim mmtaka- ni neşretmeleri kabilinden muntazaman 
ların, ezcümle Kırımın zaptı ile nihayet « asker muha:berelerini > neşretmekte
bulan mukabil tarruz en muhtelif tef- dir. Yeni makineleri imale memur ame
sirlere sebep oldu. En ziyade tekr;.r- lenin yaptığı gibi asri silahlarla teçhiz 
lanan tefsirler Rusların Almanlardan edilmiş ve yeni usul ve kaideler içinde 
ziyade ikilinin şiddetine alışık olmaları- askerliğini if.a etmekte bulunmuş olan 
dır. Bununla beraber meselenin aydın- askerler arkadaşlarına < yeni tekniğin 
lanması için bu kadar bir izah kafi ele- tecrübesi > denilen şeyi tebliğe çalışı
ğildir. Çünkü aşağıda anlatacağımız psi- yorlar. Bu muhabereler, ekseriyet iti
kolojik ve teknik bir takım amilleri he- barıle, harbe dair muvaffakiyetlerin 

• saba katmamak demektir. tumturaklı menkibeleri yerine yeni tü-
Teknik amiller arasında en bariz va- fenklerin istimalini, düsman tanklarını 

kıa hiç şüphesiz yüksek kumandanın durdurmanın el11İn tarzıiıı, en az kayıp
tekrar tanzim ve tensikidir. Kremlin en larla onlara yaklaşmak ve onları tahrrp 
nihayet tek bir kumanda vücuda getir- etmenin nakil ve hikayelerini ihtiva et
di. Ayni zamanda, bilhassa slyast sebep- mektedir. Yüksek kumandanlık, Fransa 
lar dolayısile o vah."te kadar göz hapsın- ve Balkan harplerinin t.etkikile hiç ol
de tutulan Buciyeni ve Voroşilof gibi nıazsa, esasen harekatın tabiatına gö;:e 
:ınaresalları serbest bıraktı. Tuhacefski pek çok fark eden, Alman harp usul ve 
dav~ını takip eden idamlardan y~ayı kaidelerini, kısmen olsun beyhude yere 
sıyırmış çarlığa mensup bazı kumandan- öğretecekti. On binlerle zabitlerin, yüz 
ları af ile idbar köşelerinden memleke- binlerle küçük zabitlerin ve milyonlarla 
te avdetlerine milsaaıie etti. Eski idare askerin bunları ameü surette öğrenme
gene.rallerinden biri olup halihazırda leri icap ediyordu. Bir kerre Slav köy
kızıl payitahtın ( Moskovanın ) müdafii lüsünün ağır hareketinin önüne geçil
sıfatile istihdam edilmekte bulunan Jo- di mi, :fevkalade mükemmel, müsbet ve 
kof ehaUce Stalin memleketinin ( Rus- esaslı bir furjl onun lehine işlemeğe baş
yanın ) en sevgili ve hürmete mazhar lıyordu : Rus tahammülünün ( yahut 
olmuş adamlanndan biridir. Mazide ir- daha doğrusu şark tahammül ve muka
tik!p edilen hataların itirafı yerine ge- vemetinin ) kudret ve kabiliyeti. 
çen bu tedbirler ayni zamanda tehlike· İtiraz götürmez bir surette, soğuğa 
karşısında ahvalin icabına göre hareke- alışıklık ve kayak tatbiki Rus orduları
tin de dikkate şayan ehliyet ve diraye~ na muvaffakiyetler temin ediyor. 
t.!ne bir delildir; Bunlar şÜıphesiz, sev- * 
kulceyşe ait mükemmel bir anlayışı ve Bu faydalar bir tarafa bıraİ$_ılmca ve 
muhtelif silahların pek mükemmel bir iki taraf şartlarının musavatı farzedilin
intizam ve insicamını meydana çıkaran ce, Rus, tabiat ve maslahat icabından, 
sebepler meyanındadır. ıstırap çekmek kuvvetinin galip bir rol * oynıyacağı bir yıpratma harbinde bütün 

ŞEHİR D&BERLBRi 
Bir .,,.azot ihti
karı davasına 

baslanıldı 
---+---

Mazotun tonu 250 lira 
yerine 700 liradan 

satılınış •• -·-Zabıta bir mazot cürmü meşhudu yap-
mış, Çankırı çarşısında 11 sayılı dük
kanda gaz bayii Ahmet İrfan İşbilen 250 
liradan satılması lazım gelen bir ton 
mazotu 700 liradan satarak ihtikar yap
tığı iddiasiyle zan altına alınmıştır. 
Numaraları tesbit edilen 350 lira bir 

mütavassıta verilmiş, bu para mukabı
linde 500 kilo mazot alınmış ve hemen 
cürmü meşhut yapılarak iki kisi milli 
korunma mahkemesince tevkif edilmiş
tir. 

Milli korunma mahkemesi dün bu iki 
maznunun duruşmasına baslamış, bazı 
~ahit.lerin celbine ve bazı noktaların li
man reisliğinden sorulmasına karar ver
mistir. 

----o---
Yeni petrol gemB?rdz 
sefer~ere b~iıyc~-
Devıet denizyolları idaresince satın 

alınan eski Panama bandıralı petrol ge
misi bir hafta sonra İskenderun limanı-

• 

Yaimur tehlikesi var 

Uzümlerin zarar görrr~e"" 
sinden korkuluyor 

Yağmur ne lıadar evvel yağarsa zararı o Jıadar 
az • Üzüm ve incir piyasaları ne zaman a~ılıyor •• 
Şehrimizdeki alakadarlara gelen malu_ 

mata göre dün Egenin muhtelif yerleri
ne yağmur yağmıstır. İzmire de bir mik
tar yağmur dii§mliştür. 

Hava henüz kapalı ve doludur. Üzüm 
mıntakalarında bağcılar yağmurdan şi

kayetçidirler. üzümlerin sergiye konul
mğa başladığı bugünlerde yağmurun za
rar yapmasından korkulmaktadır. Bu
nunla bel·aber, on beş gün sonra düşecek 
bir yağmur pek büyük zararlar yapabi
leceğinden yağmur tehlikesinin ve za
rarının şimdi ge~irilmesi müstahsilin le
hine olacaktır. 
Yağmur ihtimali karşısında bir çok 

müstahsiller bağlarda üzüm kesmeği ge
çiktirmi§lerdir. Yağmur geçince sı.srgi-

lere hız verilecektir. 
YENl ÜZÜM NüMUNELERl 
Manisadan İzmir borsasına kurutulan 

üzümlerin nümuneleri getirilmiştir. Bor
sa komiseri B, Cevad Nizami dün sabah 
bu nümuneleri tetkik ettirmiştir. 

Borsada yeni piyasa hazırlıklarına 
ehemmiyetle devam edilmektedir. 

PiYASALARIN AÇILMA ZAMANI 
Borsa idare heyeti bir hafta sonra ya

pacağı bir toplantıda üzüm ve incir pi
yasalarının açılacağı günleri tetkik ve 
layin edecektir. üzüm piyasasının daha 
evvel, incir piyasasının da ondan sonra 
açılması muhtemeldir. 

Borsa salonunda incirlerin teşhiri ve 
satışı için dahtt geniş bir yer haz.ırlan
ınıştır. 

Başlıca ihtiy"4ç mad&eleri 
ml'da diğer limanlarımız arasında pet- y • d 

1 rol nakliyatı için seferlere başhyacaktır. t • t 
~:rl:!t:~trol gemimize •Ba~an• ismi

1 

enı en pe ro , çımen o 
nr. Fik;;tSovdam ·ve kömür terrıin' ediliyor 
Askerlik vazifesini ifa dolayısiyle mu

\·akkaten şehrimizden ayrılmış olan de
ğerli doktor1arımızda.n kadın hastalıkla
rı mütehassısı Fikret Tahsin Soydum 
tet"his edilmiş ve İzmire avdet eylemiş
tır. 

Beyler sokağındaki. muayenehanesin
de tekrar hastalarını kabule başlıyan 
doktorumuza muvaffakıyetler dileriz. 

--o-.--
Dilıilide ve Candarlı· 
da zelzele oİdu ... 

Belediye mangal lıömür ü ihtiyacının şimdiden 
temin edilmesini tav.siy e ediyor .. • iaşe işleri. .. 

Belediye iaşe teşkilatı dün genişliyen ton çimento yakın günlerde getirilecek 
faaliyetle· beklenen rahdunanı vermeğe ve ihtiyaç sahiplerine tevzi edilecektir. 
başlamıştır. Bu teşkilahn başında itimat KÖMÜR !HT!YACI 
edilen bir şef b:ılunm~kta ve müracaat- Belediye, şehrimiz halkının mangal 
lan metodlu bır şekilde karşılamakta- kömürü ihtiyacı üzerinde tetkiklerine 
dır. . devam eylemektedir. tzmirde halen bir 

Hindistan 
Meselesi 
. *---
J ng iliz l er sert ve azimli 
davranmalı hararını 
almı~lardır., Bu noJıta• 
da da ~o!ı ltahlıdırlar .. 

(Baş'farafl 1 inci Sahifede) 

1918 den sonra bu mesele bir kaç de
fa müzakere menuu oldu. Lakin müs
bet bir neticeye vardmlanıadı. Çünkü 
hür ve müstakil bir devlet kurabilecek 
birlik bu memlekette mevcut den-ildi 

İngilizler de hayati menfaatler}~ bağlı 
bulundukları bu muazzam toınaklan 
anarşi içinde bırakıp çekilemezlerdi. 

Bugün yine ayni mesele bahis mevzu
udur. İngilizlerin basmda büvük biP 
harp gailesi vardır. Nihai .zafe;c ulaş
mak için Büyük Britanya, Hindistanın 
harp gayretlerini artırmak ve buradan 
::ızami istifade temin e:demek zorunda
du:. 

Hint milliyetperverleri ise 1914 cihan 
harbinden aldık.lan dersi ileriye süre
rek bu defa istiklal ' 'aitlerine inanma
makta, inı;lizleri derhal bu hakkı tam
mağa davet eylemektedirler. 

Bir seneyi ~iiteca,iz bir zamandan 
~ri müzakere mevzuu olan bu mese1e
~in artık nihai bir karara bağlanmasını 
Ingiltcrede istiytmler pek çoktur. 

Nitekim Moskovada oynadığı rolle:r 
dolayısiyle bi~;viik bir şöhret sahibi olan, 
hatta bugün lne:"~terede Çörçilden sonra 
en kuvvetli dc·det adamı olmak mazha
riyetini elde eden Sir Stafford Krips bu 
m~eJenin halline memur edilmiş ve 
Hindistana gönderilmişti. Büyük ümit-
lerle yola ~ikan Krips eli boş döndii. 

Çünkü milli kongre ,harp içinde Hin
distanm tam istiklalinin tanınmasuiı vo 
Hindistanın müdafaasını da Hint millet
lerine bırakarak İngilizlerin çekilmesini 
istedi. 

Büyük Britanya böyle bir talebi ka
bul etmedi Etmemekte de çok haklı idi. 
Japonların Hint hudutlanna geldiği ve 
buralara saldmnak üze~e bulunduğu bir 
zam.anda imparatorluğunun bel kemiği
ni felce uğrataınazdt. Hadiseler İngilte
reye bak kazandırmaktadır. 

HintJilcrio iki büyük peygamberi sa
yılan Gandi ve N ebru derhal mihverin 
adamı sayllabilecek kadar -ileri hareket
lere baş vurdular. Milli kongre İngiliz
leri memleketlerini terke davet ederken 
bu iki lider, Japonlarla müzakereye giri. 
'icceklerini, onlara topraklanndan asker 

Lakin bizim, bütün dünyaca malum Avrupalı hasımlarına faiktir. Beş sene
kanlı zayiattan, ekseriya bin kilomet- lik sanayi kalkınma pianlarının derya
reyi bulan 'bir ricattan sonra, kumanda- lar gibi akan muhaceret zamanlarında 
run mukavemetini, sonra arkasından ihtiyarlar, kadınlar ve cocukların ista'>
Rus ordularının mukabil taarruza geçi- yon civarlarında bir, iki yahut üç hat
şini teknik lbir amil olarak tavsif edişi- ta belli olmıyan bir azimet kader ve ta
roiz daha ziyade psikolojik sahaya ait- lii bekleştiklerini görmeliydi. Y1rt1k el
tir. Birisi, henüz zaptedilmekten uzak biselerinıe sarılmış, toprakla beraber ya
bulun.an Leningrad olmak Uzere iki pa- tak takımı bakayast üstüne yatmış ol
yitahtı, her ne pahasına olursa olsun, duıkları halde rüzgar, yağmur, her yeni 

Pazar günü saat 17,35 te Dikili kaza
sında ve Çandarlı nahiyesinde 6 saniye 
devam eden orta şiddette bir zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. Bununla beraber 
Dikili halkı korku geçirmiştir. 

Ç!MENTO VE PETROL t:HTtYACI buçuk milyon kilo odun kömürü mev
Belediye şehrimizin petrol ve müştak- cut olduğu neticesine varılmıştır. Bir 

ları ihtiyaçlarım tesbit eylemektedir. çok aileler daha şimdiden mangal l-ö
Bahçe sahiplerinin motorin ihtiyacile mürü ihtiyaçlarını temin etmi··· 
şehir halkının gaz ve makine yağı ihti- Bu cihet belediyece de tavsiye eJ lı. 
yaçlarının her ay toplu bir şekilde temi- tedir. 

•:çirmek hakkı vereceklerini gizlemeğe 
· ı llizum gönnem.islerdir. 

Gandi ancak ~eczup bir insanın dü
şünebileceği tarzda Japonlan Çine Jıü
t!1andan da ...,_ geo;iırıneğe çalaşaeaiuu 

nine teşebbüs edilecektir. Diğer taraftan belediyemiz de k1§lık 

---o~ ... 
müdafaa vazifesi, hiç şüphesiz ricat ha- trenin gelişinde üzerine atılmak sureti- B. Gcmel "eniden 
lindeki ordulara ve şarktan cel'bedüen le, hatta kar altında kalıyor]ardı. Ve bir 3 

imdat kuvvetlerine manevi yeni bir kuv- kısmı binmeğe muvaffak oluyorken öbür muhaiıeme edi!iyG~ 
vet bahşetmiştir. Lakin böyle olmakla leri, daha ziyade ısınmak kaygısile, im- Nebati yağ satışında ihtikar yapmak-

tktısat miiclürü B. Haluk ta vilfıyetin kömür stok eylemek üzere tertibat al
ve resmi dairelerin çimento ihtiyaçlarını mıştır. Belediye, yalnız ihtiyaçlarını 
tesbit eylemektedir. Bilhassa belediye- gündelik olarak temin eden ailelere kı
nin inşaatı dolayısiylc külliyetli miktar- şın perakende surette sattırmak üzere 
da çimentoya ihtiyacı vardır. Geti:rilmis 400 bin kilo kömür temin edecek ve 
olan 85 ton çimentodan başka daha 1Hl ' unları depo edecektir. 

beraber Almanlar, daha ziyade yaklaş- tidatlarını bilmedikleri bir intizarı kı- tan zan altına alınarak M"ılli korunma 
mağa muvaffak olsaydılar ihtimalki bu saltmak için bir duvar sığnağına yıgılı- mahkemesince beş sene hapsine, 9 b:n -

söylemek garabetinde bulundu.. Çini 
kurtarmak iddi.asında bulunan bu adam 
!.ı:osk~a Hindistanı Japonların istilasına 
maruz bırakacağınm farkında değildir .. 
Japonların Hindistanda İngilizlerin bu
~ünkü müsaadekarlığı da göstermiyece-

iki paytaht sukut etmiş bulunacaktı. Bu- yorlardı. Dondurucu rüzgarlar altında lira ağır para cez<ısı vermesine ve 82 bin K 1 Z 1 L A. Y 
nunla beraber ucu bucağı olmıyan Rus her yaşta erkeklerle kadınların bin zah- kürur kilo yağının müsaderesine hük- Gençlilı ~e;ldltitı 
harp sahası, en katt ft.mile, yani zamana, met ve meşakkatle, yarım saat belki de molunan B. Gomel hakkındaki karar B. h •j 
rolünü oynamağa müsait bulunmuştur. fazla seferlerde, tıklım tıklım dolu tram- temyiz mahkemesince bazı nuktalardan .aş a.tıflı ge. ;yor .. 

K" lü h 1 k'" 1 b 1 1 b kl t t d kl · Kızılay gençlik teşkilatının Bucada uy , ya ut ası oy il u unan orta vay arın asama· arına u un u arını nakzedilmiştir. Dün Milll korunma mah- ... ld v k 
halli Rus askeri yeni şartlara uymak bir görmeliydi. Yahut ta 25 derece ı=:o- k d açmış o ugu ·amp devam etmektedir. 
h d k b d b 

emesin e yeniden yapılan duruşmada Kampta mev•cut 152 çocugvun 15 gu"n 
ususun a ço ati ve ağır ır. En şid- ğukta ekse.riya in yahut iki bin ki5iden k k 1 

'..ı tli ·· ''kl lm _1_,_ na z ararına uyu mus ve maznunun içinde vu··cut sikletı' ı'u'ban"yle 1 kilodan 
cıe SUl"U eme ve çoşturma ona A an mürtm.Kep iri ve muazzam safların, ağız- · d f ı 11 · d f 1 

d d 
_,1 _ mıl a aa ve;:; erine mü ru:aaıarını yap- 4 buçuk kı'loya kadar ıs' tı"fade temı'n et-

or usu eniıcn aza.metli, ince ve dekik lardan hiç bir isyan kelimesi, hatta şi-
makinenin hakiki vasfı hak.kında bir fi- kayet sesi çıkmaksızın duruşmalarını malan için miihlet verilmiştir. tikleri teshit ve kamp müdürü B. Nuri 
k . kt kt "" k d k k ki R d Çarşamba günü muhakemeye devam Aydıngo""z t'akdı"r ed"tlmı"Qtı·r. · ır verme en uza ır. vere or u ve seyretme gere , ta · us or usuntm " 

--1- :ı...· l l" k d 1 1 edilecektir. 1 O Eylu"lde nı"hayet bulacaL olan geol't:'A. zaıuıt ere, evve a en i erini mü- nası tutunduğu ve mukabil taarruza "' 
dafaa .d-ek ..ı_ı..._ ..,,,_.,.a ış· lem ın· d g ı·gıv· l _,_ ·------~-- kampı ziyaret ve tefti<> eylemek üzere 

rwu ı wuı.a ...., ......... • es e ec 1 an aşwıın. nevi bir r emiz haline getirmekten mün- " 
hiç bir şeyin tesadüfe bıralolmadığı bu Bunun kerameti sırf propagandanın . beistir. Kızılay gençlik teşkilatı başkanı Tekir-
makinenin heyeti mecmuasına müessir verdiği hey~dan, bir ideolojinin da- Avrupa milletlerinin ve bilhassa La- dağı mebusu B. Cemil Uybadin yakında 
surette karşı gelmek vasıtalarını keş- ma.rla.rına kadar i§lemesinden, yani şu- tinlerin ahvali ruhiyesinden pek çok l:zmire gelecektir. 
fetm.ek için, aylarca süren bir kanlı tec- urlu unsurların tesirinden, esasen gayri 1 ruh h Bu akşam kampta çocuklara karagöz 

b 
farklı o an bu aleti şu cümlelerle 

rü e icap etmi§tir. meşur bir haleti ruhiyeyi ahlaki ve ma- oyunu gösterilecektir. 
hülasa edilebilir : «İnsanların hayatı- Kamp için Ankaradan dün 300 bat-

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-~--------~--------~ nın~aze~mm~eti vard~ Tutırç, ~n~e~nde~m~ti~ 
sıkıntı hayatın en tabii halidir. Buna Bir çok aileler Manisada.n ve civar 
karşı durmak faydasızdır, hatta fikren vilayetlerden gelerek kampta istirahat 
bile olsa. Rıza ve tevekkül göstermek ve eden çocuklarını görmektedirler. KULTURPARK 

Fuar Gazinosu 
20 Aiustos 
Büvük 

Akşan ı 
Eğl~nceJerle Açılıyor .., 

boyun eğmek gerektir >. 
Rus askeri evvelce çara itaat ettiği B · ---· ~---

glb:, bu def~ da Staline ayni suretle bo- IR ORMAN' y ANGINI 
yun eğmektedir. O, havsalaya sığmaz Çeşme kazasının Barbaros köyü ile 
bir derecede ıstıraba tahammül eder, la- Tatar çeşme arasındaki ormanda pazar 
kin ıstırap çekerek mukavemet eyler, günü öğle vakti bir yangın çıkmış, civar 
bize bir şecaattan ziyade sakınılması köylülerin de çalışması sayesinde sön
gayri· mümkün ve zaruri derin bir tezel- dürUlınüştür. 
li.Uden neşet etme bir kahramanlıktan Yangın on bir saat devam etmiş, 250 
mülhem tasavvurun fevkinde görün-:n Çam ağacı ateşten ütiilenmiş, 20 zeytin 
ı=:-.rtlar içinde ilerler. a;-;acı, 800 yük punar çalısı yanml§tır. 

------------------~--------------~=>G~----~~~----------~:z15~-==------~--------~.;......;..io=~~~ r ·-r-·-BUYüK-·-·EiKAYE"""T'_,_., i :::~~~d~i,~~:~·~.~:kı::~;';!d~~ ~n:f~:~~~:S~:Ei. fl~ 
v•a-~•-r_a_a_a_ıı_ı_a.,a••ıı• -p-·-·- -·-11-•-P-·-·-·-~~ ....... ~:. dedi. kat sız daima benim yardımımı görecek

- Hiç korkmayınız. Yerinize dönmek siniz! dedi. 

Kızıl B {JI kire 
Ser Rider Haygarddan naf:leden: F.Ş. Benlicğlu 

···21 -· 
- Sen ve efendin benim hayatımı kur

tardığınıza inanıyor sunuz, değilmi? 
Halbuki, dostum, üzerime okunu attığın 
zaman da beni kurtarmak mı istiyordun? 
Ve, okunun neden geriye döndüğünü 
hiç düşünmedin mi? Bunun sırrını ara
madın mı?. dedi. Hügoya da dönerek : 

- Senin adın nedir?. Hanği diyardan 
sın? Sen de beni kurtardığına inanıyor 
sun değilmi? diye sordu. 

- Ben Sir Hügo dö Kressiyim. !ngil
terenin Danoviç şehrindenim! 

- lngiltereden mi?. Danoviçl de bili
yorum. Evei, orada benim eski bir dos
tum vardır. Genç şövalye, hele bana dik
katle bak ve kiın olduğumu anla!. 

- Sizi gördüğümü hiç hatırlıyam1yo-
rum! . 

- Evet... Haklısm. Fakat bana iyice, 
dikkatle bak! 

Birden. Hüt?onun dimağında bir şiın-

şek çakar gibi oldu; çok büyük bir kor
ku ile : 

- Sen Mork, ölüm melfilesi Mork
sun ... Evet seni dostum Andre de Çinde 
görmüştür. Sen, belli ve felaket meleği 
Morkun ta kendisisin! diye bağırdı. 

- Evet. .. Ben Morkun ta kendisiyim. 
Fakat sen ve arkadaşın beni himaye et
tiğiniz için ben de sizin daimi bir dostu
nuz olacağım!. 

Mork, ellerini kaldırdı ve iki İngilize 
aikışlıirinı veriyormll§ gibi hareketler 
yaptı. 

Hügo, ne yaptığını bilmez bir halde : 
- Teşekkür ederim! dedi. 
- Şimdi şehre girelim. Fakat bana bir 

harmani veriniz, çünkü kiyafetiın halk 
için çok gariptir! dedi. 

Sefarethane memuru, harmanisini ga
rip ve esrarengiz adama verdi. Dört ki
şi tekrar meydana doğr~ ile.rlemeğe baş-

mi istiyorsunuz?. Rıhtıma gidelim, gon- Ve, ağır hareketlerle Mıork barmaniyi 
dolunuz sizi orada beklemektedir. çıkardı, sahibine verdL üç lngilize de 
Rıhtıma döndüler. Hakikaten gondol gondoldan çıkmalarını rica etti· bu üc 

olduğu yerde idi; fakat gondolcu mey- !n~z karaya ayak basarlarke~ esrar: 
danda yok idi. engız adam kürekleri eline aldı ve gon-

Mork : dol uzaklara doğru süratle gitmeğe baş-
- Zararı yok. Sizi yerinize kadar ben !adı. 

götüreceğim, ve oı·adan da burada bulu· ~ndol gözden kaybolurken tngilte
nan bazı dostlarımı ziyarete gideceğim! rerun Venedik sefarethanesi memuru : 
dedi. - Bu esrarengiz ve müthiş adam kim-

Dört kişi gondola bindiler; ve gondol dir?. diye sordu. 
Morkun kuvvetli elleri ve idaresi altın- Hügo : 
da olduğu yerden uzaklaştı. - Ölümün ta kendisi, fakat sükO.t ... 

Gece serin ve sakin idi. dedi. 
Kanalda hemen hiç bir hareket yok

tu. Gondol, sefaret memurunun kirala
dığı yere kadar geldi. Burada M.ork : 

- Hügo dö Kre.ssi ve Dik .. Bu akşam 
çok garip şeyler gördi.'tnüz ve acip bir 
dost kazandınız. Bu akşam olan hadi
selerden hiç bir kimseye hiç bir şey söy
lememenizi tavsiye ederim. Şimdi ayrılı
yoruz. Fakat daha iki defa ve bir de 
üçüncü defa birbirimizi bulacağız. Bu 
ü~iincüden sonra birbirimizi blr daha 
görecek değiliz. Belki beni başka defa
lar ve başka yerlerde de göreceksiniz, 
fakat sak.m benimle iör~meğe teşebbüs 

-10-

Ertesi sabah, Hügo ve Dik, tnglliz se
farethanesinin memuru ve Venedik dü
kalığının verdiği bir mihmandar ile bir
likte düelJonun yaptlacağı yere gittiler. 

Burada, düello için mutat hazırlıklar 
bittiği vakit, dukalığın bir memuru Hü
goya güzel hi::." at getirdi ve Hügo hemen 
·bu ata bindi. Biraz sonra Hügoya uzun 
ve ağır bir kılınç verildi ve çalınan 
trampeteler, düellonun başlıyacağını 
bildirdi. 

- BİTMEDİ-

Hariçten getirtifeceJı 
e$ya ticaret uc;:aıetine 

fJildirllecefl ... 
Ticaret vekaleti, ingiltere, Amerika 

ve Britanya imparatorluğu ülkelerinden 
bundan böyle yurda ithal edilecek tica
n eşya hakkında yeni bir karar venniş
tiı. 

T acider, getirecekleri ithalat eşyası
nı satıcısı ile mutabakat hasıl olduktan 
sonra bir beyanname ile Ticaret vekale
tine bildireceklerdir. 

Getirilecek malın nevi ve mik~arı, 
Türk gümrük tarifesine göre numarası, 
mahn istihlak yeri beyannamelere tafsi
latiyle yazılacaktır. 

Tical'et veka..leti bu husuata alakadar
lara gönderdiği bir yazıda, yapılacak it
halatta daima mübrem ve acil ihtiyaçla
rın göz önünde tutulması lüzumuna işa
ret etmiştir. --------
Borsa lıomiseri döndü .. 

Bir ay mezuniyetle İstanbula gibniş 
olan Borsa komiseri B. Cevat Nizami 
Düzenli şehrimize avdet ederek dün 
vazifesine başlaın!itır. ·-Defterdar geldi 
Defterdarunız B. Mümtaz Tarhan Di
~ ~e Bt:rgama kazalarında tahsilAt iş
lerını teftiş ederek tehrimize avdet ey-
lemiştir. 

• J•A z•s '**'* 

ğiui takdir edemiyorlar. • 
. Yalnız dikkate nlmmas1 lıizun gelen 

hır nokta vardır ki bu liderler bütün 
Hint milletlerini temsilden çok uzakta
dırlar. Nüf07Jarı muayyen zümreler 
arasmdadır. Milli kongre bir parti ha
lindedir. Bütün IDnt milletforinin kuv
\•eti ve kuvvetlel'i demek değildir. Bu 
itibarla bu liderlerin hareketleri İngi
lizler için bir gaile teşkil edebilir. Ukin 
ım..•tlak bir tehlike yaratamaz. 

lngilizler, bu liderleri hapse atmakla 
Hindistanda sert ve azimli davranmak 
kararını aldıklarını ispat eylemişlerdir. 
Harp gayretlerini artırmak düşüncesiy
le gösterilen yumuşaklık sona ermiştir .• 
Alınacak tedbMerle Ilindistanda siikfm 
ve huzurun iade edileceği, istildil di
-ı·ası görüşmelerinin harp sonuna bıra
kılacağı muhakkak sayılabilir. Hindistan 
meselesi dünyanın mukadderatım ta
yin edecek olan. bu harpte miihim rol 
oynanıaktadı.r. lngilizler bu mevzuda 
azami hassasiyet göstermek, şiddetU 
davranmak mevkiindedirler. 

HAlCKIOCAK.OGLU 
Bn. Mualla Sehrimizde .. 

!zmirin çok yakından tanıdığı kıymet
li sanatkar Bn. Mualla dün akşam arka.. 
daşlarile birlikte şehrimize gelmiştir. 
tzmirde bir kaç gün kalacak ve mahdut 
konserler verecektir. 

*' -
Titr riye Ses Kraliçesi 

Bn. Mualla Dinçses 
VE ARK.ADAŞLARI 

il ağustos SALI günii akşaını 

Bahribaba Beledi ve Sahil Park 
Gazinosunda tath ve eşsiz sesiyle konserlerine başlıyacaktı.r,. 

PSH* s• \ 

Salih Palas 
• Otel ve gazınosu 

AÇILIYOR 
' İnnir kibar balkının öteden beri eğlenti ve toplanma yeri olan SALİH 

PALAS OTEL VE GAZİNOSU (FEVKALADE ORKESTRA) ve meş
hur Fransız şantöz (JANETİN) iştirakiyle 20 ağustos 942 perşembe gü
nü akşamı açılıyor~ 
Caz, Dans, Temiz servis fevkalade yemekler ... 

~ .... llili .......................... 811 ........................ """ 
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lerini bildirmiş .se de bu haber başka hiç ~ıştır. Fakat Y.~rine başka bir~= bir kaynaktan teyit edilmemi§tir. Hal
siyetın bulunması guç olmamıştır. Çun buki bu Abnan )ıareketi çok evv~. ~a
kü başvekilete Şükiü Saraçoğlu tayin ılmak lnzımgelirdi, bu suretle mühım 
edilmiştir. Saraçoğlu uzun seneler Sa_r: kus kuvvetleri gerilere çekilmek zorun
dam kabinesinde bulunmuştur. Kendisi da bırakılmış olurdu. 
hariciye vekaletini de bırakmamıştır.. Almanlann Taman hareketini ~aktin
Çünkü bu devirde dış meseleler eJ? baş- de yapmamış olmaları, Karade?ız Rus 
ta bir ehemmiyeti haizdir.• flosunun kendilerine fazla zayıat ver-

Borsa 
ÖZÖM 

188 N. Üzü~cü 36 
188 F . Solari 37 
97 il Tarım 32 
'10 S. Süleyrnanoviç 36 • 
49 Öztürk şirketi 37 50 
46 K. Taner 36 

36 
38 50 
44 
36 
46 
36 
44 

Dolaplıkuyu mahallesi 744 sayılı se>
kakta adi clöşeme yaptırılması, fen işle
ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksilt.meye kinulm~r. 
Keşif bedeli 554 lira 90 kuruş mu~a~t 
teminatı 41 lira 62 kuruştur. Talıplerın 
teminatı öğleden evvel İş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
21/ 8/ 942 cuma gilnü saat 16 daencilme
ne müracaatları. 

:········································································ ........... -: • • 
5 Devlet Demir Y otlarından i 
...................................................................................... 

1.,esviyeci ve tornacı alıoacak 
Devlet Dcmiryolları 8 inci İ§letme 

müdürlüğünden : 
Sivas cer atelyesinde çalıımak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Ara 

edenlerin her gün saat yediye kadar Halkapmarda cer atelyesine mür..:aatlan. 
7 11 15 19 4558 (2055) 

6 11 14 4590 (2068) t LAN 

26 M. Sait Ustao. 44 

43 50 
B. Berno, Sarac;oğlunuİı bundan so_n;a dı' k durumda olmasından, Kırımda-

k h f "f] k ı ırecc . . s· t 1 omuzlarındaki yü ü a ı etme ıç n ki Alman kuvvetlerının ıvas opo mu-
bir hariciye vekili bulacağını söyledik- harebelerinçl.e fazla yorgun düşme:>in~en 
ten sonra şunları yazmıştır: . . ve k kayıp vermiş olmasından ıle:ıye 

•Saraçoğlu programını ve siyasctını ge~s olabilir. Bundan sonra harekatın 
Büyük Millet Meclisine anlatmış, taraf- Tama~ yarım adasına geçec~ Alma~ 
sıuık siyasetine rağmen bir taarru~ ~- kuvvetlerinin sahfl boyunca ılcrleı~~sı 
şısında Türkiyenin bütün kuvvetılc~ !s: ve Krasnodardaki Alman kuvvetle.rının 
tikliil ve varlığını müdafaa edecegını de cenuba inerek bu ~~vvtahctI:rle 1bırleb~-

7 Kaptan N. Özkı)ıç 4J 50 
671 Yekun 

215401 Eski yekun 
216072 Umumi .re:kıln 

No. 7 36 
37 
40 
43 
47 

1 - Maliye Meslek mektebinin ikin
ci şubesine memur olmıyan orta mek
tep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 

Tamamen veya kısmen lise . ta~s~i 
görmüş olanlar da müsabak.aya gırebilir. 

DEVLET DEMiRYOLLARI MODOORLO~ONDEN: 
Gümrüklü hamulclerden gümrük muamelelerinin ifaaı iç.in alınacak ücredeN 

mahsus yeni bir tarifat yapılmııtır. Bu tarife 1/ 9/ 942 tarihinde yürürliiie ıri
recektir. Fazla bilgi istasyonlardan verllecektir. 28 1 6 11 4338 ( 1950 

No. 8 
No. 9 
No. 10 

esi ekl.ınde gelisecegı mın o.una •-tebarüz ettirmiştir. m ş "" k tI No. 11 

Müsabakaya girebilmek içın : ... 
A) 1'1 yaşından küçük, 25 den bUyuk 

Muhammen bedeli 18000 (on sekiz bin) lira olan 5 000 (bet bin) kilo ln
giliz sicimi (27/Ağustos/ 1942) perıembe günü saat ( 15,30) on beı buukta 
Haydarpaşada Car binası d nhilindeki komisyon tarafından kapalı zarf uaulile 
satın alınacaktır. · 

Türkivc elindekinden başka topraklar r Kr snodardan inen uvve erın ora
istemiy~r, ycgine gayesi ve istediji şey 1 ırrif kiru Sovyet kuvvetlerini Kafkas dağ-
kendisinin rahat bırakılmasıdır.• ı:rı ~teklerine attıktan son~a Viladi Knf-

. kası işgal ederek şarka dokgrul ha17kctle 
•TAN• iN NEŞRIYATI sahillerinde Mabat · a aya ınme-
Vişi, 10 (A.A) - Tan gazetesi •':ür- Ha~r b"'tün Kafkas gecitlerini zaptet-

kiyenin yeni başvekili Şükrü Saraçoglu• le~İe~ ı,;klenebHir. ~ _ . 

ZAHİRE 
1 vagon Fasulye 

13 çuv::ı) S usam 
32 
53 

~~~~ 

olmamak şarttır. . .. 
Bu ite girmek isteyenlerin 1350 (bin üç yüz e lli) liralık muvakkat teminat. 

kanunun tayin ettiği veailtalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gt1n s .. t 
( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ioe ait tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
11 15 19 23 4600 (2094) 

17 den küçük, 25 den bilyuk olanlar 
askerlik çağında olup ta silah allına da
vet veya tecil edilmiş bulunanlar, as
kerlik çağını geçirdikleri hald~n. nilfwı 
hüviyet cüzdanlarına terhiSlerını sall-
hlycill mereilere kayd~ti~em~ b~~ ıı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

baslıklı başmakalesinde diyor ki: m Harekat şimdi aşağı yukarı daglık hır 
~Türkiyenin yeni başvekili Şükrü Sa- h a intikal etmiş bulunuyor. Sov-

raçoğlu Büyük Millet Meclisinde tam sat ay d" •su kendisine en ziyade yardım 

~ Ankara Radvosu ~ 
{ . } 

~ BUGONKU NEŞRiYAT ~ 
nanlar müsabakaya giremezler. Sıh~ D 1 K K A T 
sebeplerle askerlik hizmetinden affedl~- 1 

miş olanlar bu hususta ı_azım o~.an vesı- ı 
kayı ibraz ettikleri takdırde rnusabakak· ı b ye or .... ' · d ·f k 1 itimat reyi almıştır. Yeni başve ı u decek bir müttefike, yanı ag ı yer ere 

müz8heretten kuvvet alarak selefinin ke tu" Bu sebeple Alman ordu-
avuşmuş .. . h f d liyasetini takip edecektir. . . vvelki süratinı mu a aza e ece-di sunun e 

Türk hükümetinin siyaseti, şun ye g~ i .şüphelidir. . 
1 

.. 
kadar yapılmış olan bir çok teşebbüsle- Stalingradda harp çok genış emıııtır. 
- .ragm· en beynelmilel matbuatın müna- H 'ki taraf ta burada ne pahaya olursa 
... d er ı k . . f k lAd 

::::--- ~ --- - _;!.. -- ~, - - - - - _,, --- - -

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.32 Vücudumuzu Çalıştıralım.. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 Müzik pl 8.20·8.35 
Evin saati.. 12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 12.33 Müzik : Şarkılar 12.45 
Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Müzik: Şar
kı ve türküler 18.00 Program ve memle
ket saat ayan, 18.03 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 18.45 Müzik : Fasıl heyeti 
19.00 Konuşma (Dertleşme saati..) 19.15 
Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Memleket sa
at ayan ve ajans haberleri 19.45 Serbest 
10 Dakika 19.55 Müzik : Oyun havalan, 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müiik (pl.) ' 
21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müzik pl. 
21.30 Konuşma fİktisat saati .. ) 21.45 
Müzik : KlAsik Türk müziği programı ... 
22.30 Mem1eket saat ayan, ajans haber
leri ve borsalar 22.45 - 22.50 Yannki 

ya girebilirler. 
2 _ Müsabakaya girecekler fotoğraflı 

nüfus hüviyet cüzdanı ibrazına mec-
1 

burdurlar. Tahsil vesikalarının as~ları: , 
veya asıllarını tanzime salf&hıyetlı 

na tasdik ed:t-:~ ı 

Piyasada bir çok şekerler Ali Galip şekeri diye satıhnakta ise de şebr
lerimin üstünde (ALİ GALİP - IZMIR,) Markası ftnhr .. 

Taklitlerinden sakınmak için bu msrkaya dikkat edibırW rica 
ederim .. 

Şekel'ci Ali Galip kaşalan ile aydınlanmış bulunmakta ır. olsun muvaffak olma ıç~~k diev .,.~ a .e 
iler tarafından ..... ~ su- ; merc Diğ~ .1 ta 

retlere itibar olunur. er mercı ~ -
En mühim nokta. Türk siyasetinin ken- calışıyorlar. Almanlar büyu rse5ın şı. 
di hudutları clvanndaki inkişaflar ne ~alinde yaptıklan taarruzda muvaffak rafından tasdikli suretler ~.ul edilm~ 

3 -Talipler yaz.ıh ve sozlu olarak ilci Kernaınn~a Mal MüdüPlü~nden: ille günl d İsm t İno··nü la ca bu defa cenup ucundan ta-olursa olsun · ·· er e e -
0 

mavın 
nün çb:.diği istikamette yürümüş olması- arruza· geçmiflerdir. A~ma~larkn bur~da 
dır. ~ı: kuııattıklarını iddia ettıklerı uvvet er, 

imtihana tabidirler. r-y !I" 
4 _Yazılı imtihan 15 ağustas 942 cu- 1 - Yaptırılacak iı: 4980 lira 30 kuruı kctif bedeli Kemalpllfll hiikümet ko-

Saraçoğlu, baz.ı milletlerin ~~~e her halde münferit bazı Sovyet gruplan 
martesi saat 9 da defterdarlıkta yapıla- nağı tamiratı 
caktır. Bu imtihanda kazananlali~ın tabi bı· 2 - Şartnııme, keıifnanıl"; plan ve sair evra1n nıal müdürlüi-.incle eör&le
tutulacakları sözlü imtihan .ma ~.e ~e: lir. 
k&letince Ankarada icra edilecegı .. ~~ı 3 - Tamırat açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
Ankarada bulundukları müddetçe butun 4 - E.k,iltme 25/8/ 942 salı günü Kemalpata n.ıı.lmiıdürlüiü odumcl. ya-

sebep olan ihtilMlardan hiç ~ır:_sın~n olsa gt"rektir. 
1 Türkiyede mevcut olmadığını b.ıl.dırmış RUS TAARRUZLAR 

ve yeni TUrkiyenin esaslı politikasını Voronejde Sovyetler neh~.~ i~inc~ bir 
lrurmağa muvaffak olmuştur. yerinden geçerek A}-md~n .m

1
u d3: aa at-

,...,,.._... AZMi • l girdiklerini bıl ırmış er ır. 
~ .. UAI\.. anna d b.. ··k ··ı .. d So t 

masrafları kendilerine ait bulun~~ktır. pılacaktır. 
Sözlil imtihan günü vekaletçe biliıbara 5 - Muvakkat teminat 373 lira 52 kuruttuı. 

B:. talam ~ı..ıerin yapıldığ'l mada Rjev bölge•n e uy~ o -çu c 'VY_? ... ......J'.... .a • ., ... cfa taarruzlan devam edıyorsa da henuz 
~-- Türkiyeyi harp.~. mu··h'ım bir muvaffakıyet kaydedilmediği 

ilan edilecektir. !.iteklilerln vesikalarile 6 - Talip olan müteahhitlerin lzmir nafıa müdürlüğünden muaaddak eblJ-
birlikte nihayet 13 ağumos 942 ~ yetnamelerini hamil olacaklardır. Tall51 olanların muayyen gün ve saatte mil-
günü saat 18 e kadar defterdarlık. sicil racaat · eylemeleri ilan olunur. S 11 IS 19 4594 (Z08J) 
k lemine mUracaatlan, ve bu tarihten ----------------
SC:nraki müracaatıarm kabuı edilmtyece- İzmir Defterdarlığından: 

bırakbP Wr kene daha te~t ~tır. 
Fakat Türkiyenin her hangi bır ta~ anla§llıyor. 

program ve kapanış .. 

ği ilfuı olunur. (2047) Hasan oğlu Müslim, Azize, Müslim oğlu Y&far, Zeynel, Celiliuia oiba Raflı& 
'1 9 11 4570 ve Mehmet kızı Havvanın Yeni ıubeye borçlanma bedelinden meYCUt 640 ~ 

1.----nda mukavemet ve müdafaa azmTür. 1 UZAK DOOUDA -"°"· Yalım ·uz.ak. doğuda müttefiklerin birisi Pa- g~QO~JODOv.)O~ccc~cccı:ı: CrıGP • serre bdar sanabnamışbr. - d.ğ d --• . tarafıuzlıiı silihb bir tarafsız· .sifikte Alutien adalarına, ı eri e ce- E k k c lıar::..~~!.! le bir tarafsızlık büyük bir te- nupta Salamon takım adalarına karşı § r e 3ŞÇI aranı VOr tZMtR DORDtrNC'O tCRA MEMUR-
•ur. uvy . . de iki mühim harekete başladıklan bildiri- ı · -· ' y"'ıın.Al!l.T 

yakkmu icap ettirir ve bun~ •çın. . 4245 Numaraya telefonla müracaat LUôv4·uJ•n•L, : ah d"rt 
bnetli bir ordunun her vakit ~er ihtı· liyor. B' borçtan dolayı icraen m cuz o 
male lıamr bulunması 1hım gelır. iki gündenberi müttefik kaynakların- 11 12 (2099) il ı~ira kıymetinde fabrika makine ve 

B.. ~--L--1-L odvaseti, acaba nasıl dan harekat hakkında mühim bir haber ~ ~· 'le ve 40 lira kıymetinde koltuk ta-
... ~ _,, d d verilmemiştir. Yalnız Londra radyosu ıocccıı:ıı:ıccccıcı:o::--.....cc'!)OCe Z~~ kıeınıı ıarık arttırma suretiyle satılağa çı-oluyor da meri anlaşmalar arası~ a c:- bu hareketlerin elverişli bir şekilde de- •- ~ ~ ____ ~ _ _ _ :s 

'Hm edebiliyor? Saraçoilunun sıyaseti, 1 • -:::., - karılmıştır. 
Tllrk siyuetinin parlak bir muvaHakı- vam ettiğin~ .bildir~iştir. Ja~on ar ıse ı ı- - - SA'J'fLlff - - -\' Birinci arttırma 20/8/942 tarih~e 

ı harp gemısı, 4 agır kruvazor, 3 kru- . . . !, müsadif perşembe günü saat 11 d~. 7~ .... .ı- şöyle ta- ~'"'· 4 muhrip ve 1 O '"'" baı,,doklan- ' Bo~nova Meuonh.,nde Ka<akol ( Bu arlhrmada mm.mm en ln~ 
rlf etmek mllmktlndür: nı bildirmi!llerdir. sokagında 7 numarada cKavaf Ali ~ yüz.de 

75 
şini bulmadığı. s.urette .~m~ı Dostluğa en iyi bir dostluk ile muka- Müttefik~ kaynaklarının hiç bahset- ı bey bahçesi• namiyle maruf 1 O dö- ~ arttırması 
21181942 

tarih.ine musadif 
t.ele; düşmanlığa da sarsılmaz bir enerji mediği bu hyıpların d üsman manevi- ı 1 nüm meyve bahçesi ve içinde ilt.i ı cuma günü saat 

11 
de hmirde Taşçılar 

ile karşı koymak..n yatını sarsmak, kendi halk ve askerinin , ev ve su dolabı ile b irlikte satılık- : i~de 
11 

sayılunağazasında satışı yapı-
-·- maneviyatını sağlamlaştırmak makaadile 1) hr. . . . . . ~ lacaiından taJlplerin yevmi mezkGr ,,.. oaren_l_m_aı_' f .. "e ta"ınıerL ortaya ah]mlf bir Japon propagandası ıl '•tiyen1erin ıtu-Jlndeld alle111 ha- ' mahallinde hazır bulunmaları ilAn olu-

.& • ., .F olduğu sanılıyor. Japonlar Mercan de- , nesine müracaatlan. (2098)_ (; nur. 4635 (2095) İzmir maliye tahsi1At kontrol memuru niz muharebt',sinde miittefik donanması-~~... - - ------------==
Zeki Yüce bir derece terfi ederek maaşı nı imha ettiklerini bildirdikleri halde 
40 liraya çıkarılnuştır. aradan aylar geçmiş ve bir karış yer bi- • 

Münhal bulunan Bayındır kazası mal le almağa muvaffak olamamı,lardır. 
müdilrlilğilne Sinop muhasebe memuru Mercan muharebesi, Japonların ve 
NAzım Sayın, Kuşadası mal müdürlü- Avustralyaya kartı giritccek1eri anlap)-

. e HasSa malmüdürü Mustafa Su- mış olan istila hareketlerini önlemek iç~n ~ Menemen malmüdürlüğüne Ayv~- yapılmı~tı. Bu defa da Japonların bıl
lık :nal müdlirü Ethem Gündüz tayın hassa Port Muresbiye karşı tasavvur e.t
edilmis1erdir tikleri bir iııtila hareketini önlemek içın 

Karaburt.n malmüdüril Sıtkı Erkul müttfiklerin taarruzlara lüzum gördük
tznik malmüdürlüğüne. Karacasu m.~l !eri sanılmakta.dır. 
müdürü Fuat Deniz Karaburun malnıu- ___ , __ _ 

dil.rlüğüne, Urla ma1?1~d~. Cafer Er- DÔROONCO D1l KURUL• 
gün ErmenAk maJmudilrlilğüne. İncesu p ANO 
malmüdilrU Ali Riua Arar~~ ~~~a mal- TAYI TO l 1 

ud·· lüğüne Dikili Malınuduru Meh- (Haştarah t inci Sahifede) 
metm urGUven s' ü•~uler malmildürlüğüne, 

~ k Ali Yücel, asbaşkanlığa Şemseddin Gün_ 
Aziz Artug Dikilı malmiidürlüğüne na - altay ve parti genel sekreteri Memduh 
len tavin edilmişlerdir. Şevket &endal. şkretrliklcre de Nec: 

---o--.- meddin Sahir, Kemal Turan, Kutaı 
ZABITADA • Tecer ve Faik Reşit seçilmişlerdir. 

Seçimden sonra dil ~ur~mu gen.~l ~~k-BİRİSİNJ BIÇAKLA • releri tbrahim Necmı Dılmen kursuye 
v"RDVw AR gelerek altı y1llık faaliyet raporunu oku-

Vl'!>F ~ · · muş ve bundan .sonra altı komisyon .. a~: 
Birinci Sultaniye mahalles!?de . e~ıcı rılmış umumi heyetin perşembe gunu 

sokakta 5 sayılı evde oturan lsmail og~~ ikinci 'toplantısını yapması kararlaştırıl
Reiik, sarhoşlukla Hüseyin oğlu fsrnaılı mlJ ve toplanb sona ermiştir. 
bıçakla yaralamış ve tutulmuştur. . Komisyonlar öğleden sonra çalışmış-

Ynralı memleket hastanesinde tedavı lardır. Yann (ibugün) ve öbür gün de 
altına alınmıştır. komisyonlann faaliyetine tahsic; edil-

T. C .. Ziraat Bankası 
KaruJUf tCll'ihl : 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo.o o Türk Ura-.. 
Şube ve ajan adedi ~ 26ı 

Zint ve ticari her nevi 8-ka mwuneleleri 

PARA BtRMTIRENLERE ZS.800 URA 
balAMttE VERECEK . 

Ziraat hankamnda kumbuah 98 ihbarsız tuuruf b...,&.rmda en a <: 
liraaı bulunanlara senede ' defa çelı:llecek kur'a ne eplıd9'd pllm --
ramiye dağıtılacaktır : 4.800 Llr9 

' Adet .ıMO Liralık .. """ c • 500 • - • 
t • 260 • Loot • 

40 • 100 • 4..000 • 
ıoo • se • 5.000 • 
120 • '° . ......, • 
160 • 20 • l.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene lçlnde :W liradan 8Plı dU,.m. 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde 1ilzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur'alar aenede 4 deta, 11 Haziran 11. EylnI. 11 Birinciklnun 1 1 Mart 

tarihlerinde çeldlecekm.), .. 

llişanl15tnJ ~araladı... mi§tir. 
İkiçeşmelikte 833 üncü sokakta 6 ~- ATATORKON MANEVl 8 

yılı evde oturan Bohor .oğ. lu ~.oben, nı- HUZURUNDA T 1 a kası 
k d verme Ankara, 10 (A.A) - Dördüncü Türk ş n şanlısı Kanclyanın en ısme yuz .. - Dı'l kurultayına iştirak eden de. leg.e. ler.le • . -mesine kızmış, nişanlısını bıçakla yu- -

Zu"nden ve b"sından yaralamış ve tutul- üyeler maarif vekili Hasan Alı Yucelın •.ı~.-ıu. fasa~ .__SGPIGJeı JH2 lfıl'Gllduo pi/bu 
'"" refakatile kurultay açılmadan evvel, ...,~.... --·--ı ...- ı-

muştE:R· Anw • BİR ÖLVM .. Atatürkü~ muvakkat kabrine giderek Keşide1er: z Şubat, 4 Mayıs, 3 Atostoa, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapıhr .. .._ •~ -ıı çelenk koymll§lar ve Ebedt Şefin mane- ._ 
Ödemişin Beydağı nahiyesine bag vi huzurunda eğilmişlerdir. J t • 2 llCRAlfa & El.ERİ-

Yeşilköy halkından Mustala Arık kızı 1.
5 

-·------ ı adet zooo Liralık - 2000 - Ura 

ra borçlarının temini tahsili zımnında haczedilmit olan Umurbey mabaJleebda 
1525 nci Avcı sokağında kain 1402 ada , 8 pal'8d Ayıda mukayyet 4 kapa au
maralı ve 800 lira kıymeti mukayyedeli evleri tahalli emval kanmıa hükümler&. 
ne tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. 

Taliplerin 28/8/942 tarihinde saat 16 da vilA.yet idare heyetine mliracut-
ları ilan olunur. 8 1 O 12 1 4 45 73 (2078) 

lzrnlP Defteı-daPlığından : 
fbrahim Hasdağ, Muharrem Hasdağ ve Hüsniye Hasdağın Karııyaka ıubeei

ne iborçlanma bedelinden mevcut 96 lira borçlarının temini tahsili zunnında 
haczedilmiı olan Kar§ıyaka Bostanlıda ( 1 794-1800) numaralı mektep eoka
ğında kain 1345 ada, 5 parsel sayıda mukayyet 126 eski, ( l, 3, 12) namara
tajlı ve 416 lira kıymeti muk.ayyedeli bir bap evleri tahsili emval kanunu hti
k.ümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanlmlfbr. 

Taliplerin 28/8/942 tarihinde •Ht 16 da vilayet idare .heyelİlle ........... 
lan nan olunur. 8 10 12 14 4576 (2073) 

izmfl' Defterdarlığından : 
Hayim Ruao oğlu Yako Ruaonun 940-941 seneleri muamele ve i..;M&k ... 

gileri tubeaine maa ceza muamele vergisinden mevcut 582 lira 56 kuıut bo..
nun temini taru.li zımnında haczedilmif olan Kasap Hızır mahalle.inin S.clal
lah sokağında kain 669 kütük, 50 pafta, .3.32 ada, 23 parsel aa)'lcla m..U,,..C 
eaki 22, yeni 6 sayılı ve 3200 lira kıymeti multayyedell evin mutaaarn& l:ııuhm
duiu 3 / 4 hiaeeai tahsili emval kanunu hilkümlerine tevfilcan 2 1 a6n mGcldetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 28/ 8/942 tarihinde saat 16 da villyet idare heyetine minıcaM-
ları ilan olunur. 8 1 O 12 14 45 77 (2074) 

tzınır DefterdtıPl,,.,.dan : 
Ali kızı Esmanın Karııyaka §ubesine borçlanma bedelinden mevcut 400 lira 

borcunun temini taha1li zımnında baczedilıni, olan Bayrakla Menemen cadde.. 
ünde ( 1595) sokakta itain 1964 ada. 26 parsel a.YJda muhnet ..a 61, 

7 
.. 

ni 117 kapı numaralı ve 400 lira kıymeti mukayyedeli bir bap diikkaaa tahaiJI 
emval kanunu bülcümlerine tevfikan 2 l aün müddetle müzayedeye ~. 

Taliplerin 28/8/ 942 tarühnde saat 16 viliyet idare heyetine milracaatJui 
ilan olunur. 8 l O 12 14 45 76 (2075) 

lzmlP Defterdarlığından: 
Hüseyin oilu Mehmedin Karııyaka §ubcsine borçlanma bedelinden !Qeftat 

224 lira borcunun temini tahsili zımnında baczedilmi§ olan Kar§l)'aka Bahari
ye mafıalleeinin Tasvir sokağında kain 1 78 ada, 16 parsel sayıda muka,yyet l J 
eaki, 13 yeni lcapı numaralı ve 1120 lira kıymeti rnukayyedeli maa bah~ 'bir 
bap hanesi tahsili emval kanunu hükümlt"rine tevfikan 21 gün müddetle miiza. 
ycdeye çıkanlmııtır. 

Taliplerin 28/ 6/ 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine m&recut.-
ları ilin olunur. 8 1 O 12 1 4 45 75 (2076) 

lzını,. Defterdtn'lıilından : 
Yusuf oğlu lbrahim, Yusuf kızı "Necibe ve Yusuf kw Rabianın Yem tabe,. 

borçlanma bedelinden mevcut 2960 lira borçlarının temini tahaili ZUIUUDcla 
haczedilmiş olan Alsancak mahalleainin birinci kordon (Atatürk) caddeGncle 
Uin 1255 ada, 1 parsel sayıda mukayyet eaki 626, 426 taj numaralı •e 1800 
lira kıymeti mukayyeddi evleri ile yine ayni ada Ye pahel numarasında .._. 
kayyet ayni eve müttasıl ve ltapm Bornova cadde.inde bulunan cm 99, 61 y.,. 
ni t 03, 105 sayılı ve 2200 lira kıymeti mukayyedeli düilanlan tahaf.li em-..1 
kanunu hükümlerine tevfikan 21 gÜn müddetle müzayedeye çıkarılmıtbr. 

Taliplerin 28/8/9.fZ tarihinde saat 16 da viliyet idare heyetine miinıcau-
ları ilin olunur. 8 1 O 12 14 45 74 (2077) 

yaşında Ayşe, küçük Çavdar Y~Y~~ş- DENJZDE KVÇVK 3 adet 1000 Liralık - 3000 - Lira 
varındaki ormana odun kesmege g PJŞMA z adet 750 Liralık - 1500 - Lira 
ve köyüne dönmemiştir. . BİR CAR .. 3 adet 500 Lfrahk - 1500 - Lira 

• Kızı aramağa gidenler A~~. ~ Berlin, io (A.A) - Alman tebliği ~ 10 adet zso IJra1ık - 2500 - Lira 
cesediyle karşılaşmışlardır. 0~':1m.un ......-- 9 ağustosta nıayn tarayıcılarımızJa 40 adet JOO IJra1ık - 4000 _ Lira 
bebi ve şekli henüz malöm değildir, tah- hücum eden İngiliz hücumbotlan ar~- 50 adet 50 Lirahk - 2500 _ Lira 

lzmir 
iünden: 

inhisarlar Başmüdürlü-

kjk e dilmektedir. sında şiddetli bir çarpışma olmuş ve hır j 200 adet Z5 Llrahk - 5080 - Lin 
KVCtJK Bf R COBANIN hücumbotu batınlmış, diğeri de ateşler 'l._ 200 adet 10 Llrahk - 2000 - Lira 

FECİ ÖLiiMU . içinde kalmıştır. ~---------~--6imlmll!_~--~~ 
&•m~~lı~~~~~ın -------------~=~----~-~~======: Ö ı··1 .. k" ünden 15 yaşında Hasan Bu- , • 
r u u oy da lind bulu- K , b k 

cak koyun otlattığı sıra e e ur an o O r y t an nan tabanca ile oynamış, kazaen a~eş o y ç e e n 
alan tabancadan çıkan kurşun beynıne B E Si 
rastladığından hemen ölmüştür. ŞiiR VE KANUNLARI DRE s D N E R B A N K ş u 

ÇIKTI I Z M 1 R ALMANLARIH 
Ellndeııt f'eldnelerln 
başına gelecelı 11ar .. 

Stenley lıme- Poole'den dilimize çeviren .llKkezi : UEkU!ll 

AVNİ ooöAN Abnanyada 175 fUhesi mevcaıtar. 
Stokholm, 10 (A.A) - Stokholm Tid- 75 kuruş _ Kemeraltı mağazalarında 

n igen gazetesi yazıyor: ve Yeni Asır idarehanesinde satılar. tda: 
Hollnndada çıkan bir gazeteye göre, rehanemize 75 kurt11 yollayan hariçteki 

rebiue olarak Almanlarca tutulan1ar, karilerimlze posta ile gönderilir. 

s...,. " lh~ akpli 
J7Jd08,000 Rayllft.-ılGl'--11 

ranJ;ede phderi : ISTARBuL n ızaoa 
M1i1n1a .-lleled : KAHiRE VB ISKENDBRIYE 
- t8ıll ........ nelitmı ifa ft bW eder. 

müttefikler tarafından yapılacak bir ih- 1 • 5 

raç hareketinde tutacakları Y?lun ceza-ı ••••••••••••••aJ ~----•lll[l••••••••-~----.-1111!_•1!-!!I~ _ 11!.!l!!_~-~--.filDI &a,yatlariyle ödiyeceklerdir. 'ı • 

1 - Bundan önce taraplık Y8f çekirdeksiz üzüm satın alacağıouzı ilan et
rniıtik. ':akın y~r~r~~v .~ağ ~i~lerlnden gerek bil§ müdürlüğümüze, aerek ... 
rap fabrilı:aaı mudurlugune flilldıye kadar yapılan müracaatlar üzeriDe ka:rt 
edilen üzüm miktarı ihtiyacımızı karıılıamIJ olduğundan bundan sonra çekir
dekaiz üzüm aatın alınmıyacaktır. Bundan dolayı yakın ve uzak yerlerdeki b.ıi 
Mhiplerinin beyhude müracaatlarına, Muradiye, Manisa, Salihli ve Aia,elair ka
zaları bağcılarından isimlerini yazdırmıı olanların üzümlerinin alınmuma lü
zum ve mahal kalınamııbr. 

2 - Ancak nıialcet ve bordo üzümlerinin a1ınmaaına devam edileceğinden 
ellerinde bu mahsulü bulunanların müracaatları kayt edilecek ve aatacaklan 
mallan alınacakbr. 

3 - Menemen ve Kar11yaka ile Bornova böltıeeinde bağları görülmüt 
olanlar da Menemen bağlenndaki çekirdeksiz üzümlerin kesimlerine derhal 
ba§lanacağından Menemen bağcılannın hemen fabrikaya müracaat ederek ilıtl
yaçlıan kadar küfe almaları ve Aiuatosun onuncu gününden baılıyarak üzümle
rini fabrikaya getirip teslim etmeleri lazımdır. 

Karpyaka, Bornova bağcıları da mütealdben fabrikadan küfelerini alıp talim 
iıine baılıyacaklardır. 

4 - Üzümleri alınacak. bağ~ılar kendile~ne kolaylık olmak üz.ere 'bir ka91-
nın aralarından aeçcceklerı mı..cmet vasıtasıyle mahsullerini toplu IUJ"ette ~ 
ricaya tealiın edebilirler. Ancak paralarını kendilerinin binat ıarap fabrla. 
na ıidip almaları pıt olduiu da ilan olunur. 8 9 10 4602 (2080) 
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.SiY ASI VAZIYET HINDIST~N VE MiHVER l Rumen görüşü ALMAN • SOVYET HARBi 
H:·d'···t···d···· * * * 

ı_n ts a
1
n ~.~a- lngiliz n ak- Yeni Başve- Krasnodar 

zıve e n2ı ız-

ter hakim sadı anla- kilirr1.iz ve nasıl işgal 
Millet Meclisinde dünkü müzakereler 

Ame:oilıanın*Anlıara se• şılmışn.JŞ '' f ükreş,, olundu? 
firi Moslıo11aya gitmedi. 

Maliye Vekilinin izaha
tından sonra teşkilat 
kanunu kabul edildi 

Su!h ıayiaları • Alman• . _____._ _ 
• :tır Rus ordusu henüz Bı_r A~man r~.~~si Hint 

ayalıta diyorlar.. lılerı halılı gorııyor ue -*- lıqlurtmağa çalqı;yor 
Radyo gazetesine göre hafta başında Berlin. 1 O (AA) - F olkişer Beo-

<'lhanın siyasi manzarası .şöyle görün- bahter gazetesi Hindistan hidiseleYin-
mektedir: den bahseden yazısında diyor ki: 
Dünyayı en ziyade ilgilendiren hadise c Hint parti ,eflerini.n Çörçil tarafın-

Bindistandaki hareketlerdir. Kongre dan ya~ılan teklifın !'ır ma_nevYadan 
part!si pasif mukavemete geçmek kara- başka hır '.~Y o)madıgına .ka":' .bulu'.'· 
rını verir vermez bu faaliyetlerin önüne duklarına fuphe yoktur. Şımd• şıddetın 
goçmek için Hindistan hükümeti kongre başlaması. bu teflerin kanaatlerini teyit 

1 d 1 .. te kif tmi. tir etmektedır. 
ı er erını v e ş . 16 A" 941 d ç·· ·1 R 1 

So h be 1 te kil dil nl · 250 guotoo e orçı ve uzve t 
n a r er v e e erın . . . 

k d ld 
" bild" kt dir İ •!iz Hındıstana saadetler kazandıracak hır 

a ar o u,.unu ırme e .. ngı 1• .. d · · 1 eli B" bük"" tik tis" · 13" bn. p an vucu e getırmıf er . ır az sonra 

kum~ ) onbegrel ~aı: kamı tmı~e ış ve da Atlantik beyannamesi neşredilmiştir. 
mer e1.1y e şu erını pa •• ır. B b · d .. d". ·· dd · 

Lo dr dan bildirildi
•. .. b rt u eyannamenın or uncu ma esı 

n a gıne gore u se b.. .. .11 ti · · ki · ·· h .. 
t db

. 1 · alınm kral kil. il utun mı e enn ıste erıne gore ur-
e ır erın asına ve ı e · ı · k ak! d · d. ı ""k k Hint eclis. k . f B nyet enne avuşac anna aır ır. n· 

yu se. m ı araralruzver~ .'r. İnu giltere ıimdi Atlantik beyannamesini 
~~ın ~ hasından. Y • . bırısı - nakzederek yerine polisin sopasını kul-
g:lızdır, diger 11 Aza Hintlidir. !anmaktadır. Vaziyet lngilterenin haki-

Arbk Hindistanda ok yaydan çıkmış- ki maksatlarını açığa vurmuıtur. Hin
tır. Şimdi herkesin sorduğu sual İngil- distanın hürriyetini istiyenler Bombay 
terenin vaziyete hiki.ın olup olaınıyaca- sokaklarında kan içinde yatmaktadır. 
ğıdır. Bu suale henüz kesin bir cevap Hint davasını halledecek kasırganın 
verilemez. Hindistanda bir takım karı- kopması yakındır.• 

§ıklıklar çıkbğı şüphesizdir. Londra rad- -·----
~~;:r ~i~lkanlılara mahsus neşriyatında SOVYETLERE GORE 

• - Nümayişçiler Ahmetabatta bazı (Baştarab 1 inci Sahilede) 
iaşe depolarını yağına etmişlerdir.. Bu dafaa hatlarında bir gedik açmışlardır. 
sebeple Ahmetabat polisi silfilı kullan- Burada 6 düıman tankı tahrip edilmiş 
mak zorunda kalmıştır. Her ne kadar ve 450 Alman askeri yok edilmiştir. 
ölü yoksa da halk arasında yaralılar KOÇELNIKOFTA 
vardır. Polis tarahndan ciddt tedbirler Koçelnikofta kıtlarımız Alman kuv-
alınmış ve silA!ı taşımak yasak edilmiş- vetleriyle muharebelerde bulunmuı ve 
tir .. • bir çok tank tahrip etmiştir. 

Dünkü Londra haberleri vaziyetin da. BiR RUS GERiLEMESt 
ha sakin olduğunu • bildirmiştir. Galip Armavirde kıtalarımız tiddetli sa· 
olan kanaat İngilizlerin vaziyete hll.kiın va,larda bulunmuşlar, fakat Almanlar 
olacakları merkezindedir. İngilterenin taze kuvvetlerle birliklerimizi geriye at
Hindistanciaki ihtimallere karşı iyice ha- mağa muvaffak olmuşlardır. 
1.1rlannuş olduğu anlaşılmaktadır. -·----

Hükümet kongre liderlerini halka A11ustralyadan Japon• 
ve cihana kötü görünecek kadar ileriye lara yeni hücumlar 
gitmekte serbest bırakmış, fakat pasif 
itaatsızlık hareketine meydan vermemiş- yapıldı.. 
tir.. Melburn, 10 (A.A) - Resmen bildi-

MİHVERİN PROPAGANDALARI 
Mihver radyoları bu fırsatı kaçırma

mı.ştır. Bütün mihver radyoları Hintli
leri isyana teşvik etmektedir. Gizli ·hür 
Hindistan• radyosunda Hint liderleriı:ı
den Bude demiştir ki: 

• - Vatanda.şiarım, hepiniz, genç ve 
ihtiyar, kadın ve erkek bu mücadeleye 
iştirak ediniz ve maksat için nefsinizi 
feda ediniz. Dökeceğiniz kan, müstakil 
Jlindistanm hürriyetini sağlıyacaktır. 

Hariçte bulunan bizler, mihverle bir
likte gelerek Hindistanda hürriyeti sağ
byacağız ve Hint bayrağım bir daha in
memek üzere dikeceğiz .. • 
Dısanda iki gizli Hint radyosu vardır; 

biris'.nin Almanyada, diğerinin de İtal
yada olduğu sanılmaktadır. 

AMERiKAN DOŞONOŞO 
Ame1ikan eflc&rı Hint meselesinde 

lngilizleri tamamiyle haklı bulmaktadır. 
B. Krip•in dört ay evvel Hindistana git
mesinin bu meselede tesiri büyük olmuş
tur. Amerikalılar lngilterenin iyi niyetler 
beslediğine ve Hintlilerin müttefik di.
vasını baltalamakta olduklarına kanidir. 

MOSKOVA KONFERANSI? 
Moskova konferansı hakkında yeni 

malumat yoktur. Çörçilin Moskovada 
bulunduğu mesele.si de henüz aydınlan
mı~ değildir. Amerikanm Ankara büyük 
el,iainin Moskovaya gitmediği de anla
fılmıştır. 

SULH LAKlRDILARl 
İngilizler mareşal Göringin riyasetin

de Berlinde yapılan toplantıya ehemmi
yet vermektedirler. Anglosaksonlar bu 
toplantıda bir sulh teşebbüsü sezmekte
dirler. Filhakika bugünlerde bir takım 
ıulh tayiaları ortaya çıkmıştır. Tokyoya 
göre Rusya Almanyaya mütareke teklif 
edecektir. Fakat Almanlar bu teklifi an
cak kayıtsız ve şartsız olarak kabul ede
bileceklerini bi!dirmitlerdir. Dün Al
manlar bu meıeleden bahsederken Rus 
ordusunun henüz ayakta olduğunu söy~ 
!emekten kendilerini alamamışlardır. 

IRA"IDA YENi HOKOMET 
Tahran radyosu yeni İran hükümeti

nin progn:ımınt okumuştur. Bu programa 
lı".Öre yeni hükümet İngiltere ve Rusya 
ile mevcut ittifaklara sadakat göstere
cek, memleketteki asayipizlikle müca
d~le ve yiyt>cek maddelerinin tanzimi 
için gent, aalihiyet istiyecektir. Tahran 
radyo!u n1~clisin perşembe günü topla
narak pro("ram1 müzakere edeceğini ve 
jtimat reyinin de ondan sonra verilece
ğiııi h iJd:rmt"ktedir. ---·----rO.BRlTKTA 
inqilizler ne lıadar 
esiııo ııerdiler1 .. 
_Londra, 10 (A.A) - Harbiye nazır

lıgı;ıdan resmen bildirildiğine göre 21 
l:ıazıranda Tobrukta teslim olan İngiliz 
kuvvetleri şunlardır : 

201 inci İngiliz motörlü ve 31 inci !n
gdi> tank tugayı, cenup Afrika ve 2 in
ci c_enup Afrika topçu ve 6 ıncı cenup 
Afrıka tugayları ve 11 inci Hint tugayı. 

Kral tank taburu ve 2 inci muhafız 
ve İskoçya muhafız alayları bilhassa 
lıavdod;lon birliklerdir. 

rildiğine göre müttefik hava kuvvetleri 
Salamaoradaki düşman liman tesislerini 
şiddetli surette bombalamıştır. Bir nak
liye gemisi batırılmıştır. 

Kokoda kara kesiminde düş:mana za
rarlar verdirilmiştir. Hava muharebele
rinde beş düşman uçağı tahrip edilmiş
tir. 

---o---
Yahudilerin elinden 

JJ699 müessese alınıyor 
Vişi, 10 (A.A) - İşgal altındaki Fran

sada bulunan 31699 yahudi ticaret mü
essesesi &.ri ırkından olanlara verilecek
tir. Bu müesseselerin 24916 sı Paris ve 
dolaylarındadır. 

-----~-----
lngiliz ve Alman 
uçakları yeni

den akınlar 
yaptıla:t 
---*---

Bir Alman sanayi böl· 
gesi ile Ha11r, Hollanda 

11e ingilterede bazı 
yerler bombalandı .. 

Londra, 10 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği : Kuvvetli bombardıman tay· 
yarelerinden mürekkep bir teşk.ilimiz 
dün gece Etnabruk sanayi bölgesine ve 
başka hedeflere hücum etmiştir.. Havr 
dokları ve Hollanda hava meydanları da 
bombalanmıştır. 

6 bomba uçağımız düşmüş, dünkü 
devriye faaliyetlerinden de bir avcımız 
dönmemiştir. • 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 10 (A.A) - D. N. B. ajansına 

askeri bir mahfilden bildirilmiştir: 
Dün gece İngiliz tayyareleri batı Al

manya üzerinde uçmuş, ikametgfilı ma
ballelerine yangın ve infilllk bombaları 
atmıştır. 4 düşman tayyaresi düşürül
mü~tür. 

ALMAN HÜCUMU 
Londra, 10 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretl~rinin tebliği: 
Az mikdarda düşman uçağı deniz ke

narlarında uçmuş ve bir taloın yerlere 
bombalar atm"ltır. Üç düşman uçağı 
düşürülmüştür. 

Londra, 10 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği : 

Pazar sabahı iki düşman uçağı İngil
terenin cenup sahilinde bir yere bom
balar atmı~tır. Hasar yoktur. 

Ayni gün diğer iki Alman uçağı diğer 
bir yere bombalar atmıştır. Hasar az
dır. Az mikdarda yaralı vardır. 

ALMAN TEBLİCi 
Berlin, 10 (A.A) - Alman tebliği : 
İngilizler batı ve şimal Almanyada 

gündüzün iz'aç uçuşları yapmışlar ve 
geceleyin bazı şehirlere bombalar at
mışlardır. 

10 ağustos gecesi Alman hava teşkil
leri İngilterede bilhassa Midlanda ağır 
bombalar atmıslardır. 

-*~ -·-8. Şüfırü Saraçoğlunun Kaflıas Jıesimindefıi sa· 
lıe)1anatı Roman;yada 11qlara dair Almanların 
derin bir tesir yaptı.. 11erdiilıleri malumat 
Bükreş, 10 (A.A) - Türkiyenin yeni Berlin, 10 (A.A) - Alman orduları 

başvekili Şükrü Saraçoğlunun Millet başkumandanlığı Krasnodarın işgali 
Meclisindeki beyanatının sarahati ile hakkında su malilmatı vermiştir: 
samimiliğinin Romanyada derin bir te- Krasnoda.rı zapteden tümen, daha ev
sir yaptığını gazeteler yazmaktadırlar. ve! Rostof ve Bataiske yapılan hücum
Üniversul gazetesi ilk sahifesinde neş- !ara iştirak eden tümendir. Bu tümen 
rettiği bir yazıda diyor ki : hezimete uğratılan düşmanı takip ede-

c Yeni Türkiye başvekilinin sözleri, rek bir çok müsademelere ve müthiş bir 
Türkiyenin harp başladığından beri ta- sıcağa rağmen 180 kilometrelik mesafe
kip ettiği siyasete tamamile uygundur. yi süratle katetmiştir. Krasnodar şiddet
Türkiye bugün taahhüt ve dostluklarına le müdafaa edilmesine rağmen cebri hü
sadakat göstermektedir. Fakat Türkiye cumla zaptedilmiştir. 
bu siyaseti tatbik içjn büyük masraflara Piyade ile mutat işbirliğini yapan ha-
katlanmıştır. va kuvvetlerimiz düşman bataryalarını 

UMUMUN TASVllit tahrip etmiş ve mukabil hareketleri 
bombalamıştır. 

Türkiyenin iki muharip zümreye kar
şı tam bir dürüstlükle takip ettiği siya
set. Saraçoğlunun mecliste bu kadar 
açık konuşmasının başlıca amili olmuş
tur. İngiltere ile olan ittifak muhafaza 
edilmiş, Almanya ile de bir dostluk pak
tı imzalanmasına imkan hasıl olmuştur. 
Şuurlu bir vatanperverliğe dayanan 

ve hiç bir zaman zaaf göstermiyen 
bu siyasetin en bariz şekli, inkarı im
kansız manevi bir kudret olarak umu
mun tasvibini kazanmış olmasıdır. > 

Kra.!DOdarda büyük çelik fabrikaları, 
petrol tasfiychaneleri, bir çok sınai mü
esseseler ve gıda müesseseleri vardır. 

Bertin, 10 (A.A) - Başkumandanlık 
Kafkas kesimindeki muharebeler hak· 
kında şu tamamlayıcı malilmatı vermiş
tir : Alman ve Rumen kıtaları şiddetli 
sıcağa rağmen ricat etmekte olan ve yer 
yer mukavemet gösteren düşmanla mu
harebe ederek ilerlemişlerdir. Bilhassa 
Krasnodardaki muharebe çok şiddetli 
olmuştur. Fakat Bolşevikler nehrin öte--===============::: sine muvaffakıyetle atılmıştır. Köprü in· 

1 
·· şası için lazım olan malzemeyi bekleme-

316 • 331 tfog~ Uffi IU den Kuban nehrini geçmiş olan Slovak 
kuvvetlerinin yararlıkları bilhassa kay-

a Cem İ ihtiyatlara de değer .. 
Tahrip ve pike tayyarelerimiz muha-

İZMlR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ- rebelere iştirak etmiş ve son Kafkas ya-
KANLICJNDAN : Muhacirlerden maçlarındaki deıniryolu hattını büyük 

hasarlara uğra~tır. 
muhtelif zamanlarda yurdumuza ge- Büyük Don kavsinde kısmen muka-
lerek askerlik şubesince ihtiyata ge- vemet gösteren düşman taarruz hare-
çirilen ve şimdiye kadar hiç bir su- ketlerine devam ediyor. Burada Ruslar 
retle askerlik hizmeti yapmamış olan Alman kıtalarının ileri hareketini dur-
316 - 331 doğumlu acemi ihtiyat erat 
sevke tabidirler. Bunların 11/8/942 durmak istemişlerdir. Fakat bir çok 
salı günü askerlik şubesinde toplan- müstahkem mevki ve tepe el<\e edil-
maları H\zımdır. Gelmiyenler hak- miştir. Bolşeviklerin karşı hücumları 
kında ceza hükümleri tatbik edile- topçumuzun mütekAsif ateşi altında kı-
cektir. rılmıştır. 
Hiç bir suretle askerlik hizmeti yap- Berlin, 10 (A.A) - Askeri bir mah-
mamış 316 ve 331 dahil doğumlu sev- filden bildiriliyor : 
ke tabi bu kabil eratı resmi ve husu- Savaş ve pike tayyarelerinden mürek-
st hizmete alanlar askeri mahkemele- kep bir teşkil, Sovyetlerin çekilen tü-
re verileceklerdir. menlerine tiddetle t.aarrU% etm...işir. Bir _____________ • ., çok birlikler ve nakliye kollan büyük 

kayıplara uğratılmıştır. Kalaç civarında 
çevrilen mühim Rus kuvvetleri şiddetli 
surette bombalanarak mukavemetleri kı
rılmıı;tır. Hava kuvvetlerimiz Novrosis
kiyi bombalamıştır. 

Sıhhat Köşesi 
••••••••••• 

Şeftali yemekte 
~eçikmeyiniz ••• 

---·*---
Şeftalinin ilk vatanı Çin diyarı oldu

ğunu elbette bilirsiniz. Onun hassalarını 
da Çinlilerin herkesten iyi bildikleri 
ıüpheaizdir. Çinlilerin Şin-Nug-King 
adlı büyülı: kitabının yazdığına göre, in
san her yıl teftali mevoiminde, hiç vakit 
geçirmeden ıeftali yerse çok, pek çok 
yaşarmıo. Onun için hi.la aürüp giden 
bu harbin bir gün sona erdiğini görmek 
istiyorsanız, hazır ~ftali mevsimi gel
mişken, ıeftali yemekte acele etmenizi 
rica ederim ... 

Şeftalinin inaana uzun ömür vereceği
ne inanmassanız bile, bol bol şeftali ye

melde hiç aldanmış olmazoanız. Vakıa, 
şeftali yüzde ancak 18 gram şekeri ve 
birer gramdan daha az azotlu ve yağlı 
maddeleriyle insanı pek te çok besliye· 
cek bir gıda sayılamazsa da onun vita.· 
minleri ve madenleri insanı hastalıklar· 
dan korumak İç.İn birer hazinedir. 

Bir kere, A vitamininden yüz gramın
da ortalama hesapla iki bin ölçü vardır. 
Yüz gram ,eftali yemek te işten bile sa
yılmaz. Bu vitaminleriyle şeftali çocuk
ları büyütür, hem de onları ve annele
riyle babalarını bulaşık hastalıklardan 
korumaya yarar. Sinirlere sakinlik vere
cek olan B 1 vitamininden yüzde ancak 
üç ölçü bulunursa da, yediğimiz yemek
lerin hepsini, bilha88a tekerli şeyleri, 
vücude gerçekten gıda olacak hale geti· 
ren B 2 vitamininden, hatuı sayılacak 
derecede yüzde 2 3 ölçü vardır. Dişlere 
parlaklık:,· kemiklere kuvvet veren C vi· 
taminindcn yÜzde be§ miligram bulun
ma11 da yabana atılacak bir fayda değil
dir. 

Voronejde uçak ve Ştukalarımız bazı 
mevzileri ve Don nehrinin geçitlerindeki 
asker ve tank topluluklarını bombala
mıştır. 27 düşman uçağı düşürülmüştür. 

B1R Gtl"NDE 35 UÇAK 
Berlin 10 (A.A) - Uçaklarımız doğu

da bir günde 35 dilJınan uçağı düşürmüş.. 
tür. 

Helsinki, 10 (A.A) - Fin tebliği : 
Finlandiya körfezinin doğusunda donan· 
maınıza mensup kuvvetler dün gece düş
man ile temas elde etmiş, bir düşman 
devriye gemisi batırılmıştır. 

~----~·----Almanlar Rus-
yada vakıtten 
de kazanmaia 
çalışıyorlar 

*---
Alman tanrıları yalnız 

yollardan istifade etmi· 
yor, her yerden geç• 

meğe ~aJqıyor .. 
Moskova, 10 ( A.A ) - Cepheden 

Pravda g?zetesine gelen bir telgrafta de
niliyor ki : Alman tankları yalnız yol
lardan istifade etmekle kalmamakta, va
kit kazanmak için eki~ buğday tarla
larından ve çamurlar içinden de ilerle
meğe çalışmaktadır. 

ALMAN TEBL!Ct 
Berlin, 10 (A.A) - Alman tebliği : 

9 ağustos tarihli hususi tebliğde bildiril
diği veçhile Alınan piyadesi cebri yürü· 
yüşle ve çetin muharebeler vererek Ku
banın şimalindeki kuvvetli müdafaa hat
larını yarmış ve mühim sanayi merkezi 
olan Krasnodarı almış, buradan ilerli
yerek petrol merkezi olan Maykofu da 
zaptetmiştir. Cenuba doğru ilerliyen 
kuvvetler de Suasidoru zaptetmiştir. 

Stalingradda dilJınarun yaptığı ümit
siz taarruzlar akim bırakılmıştır. 

Büyük Don kavsinde büyük Rus kuv
vetleri çevrilmiş ve imha edilmiştir. 
Uçaklarımız düşman topluluklarını bom
balamıştır. 

Manisa mebusu B. Ref ifı ince Jıanunun lıabuı 
edilmemesi mütaJCi asında fJuJundu-

Ankara, 10 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün (Dün) Refet Caruteziİı 
reisliğinde toplanarak ruznamede bulu
nan maddelerden adliye harç tarifesi 
kanununun ba1.1 maddelerinin değiştiril
mesine, maliye atlı tahsildarlarına hay
van yemi bedeli verilmesine, muamele 
vergisi kanununun 12 inci maddesine 
bir fıkra eklenmesine ait kanun IAyiha
larını, ikinci müzakerelerini yaparak 
kabul etmiştir. 

Askeri memurlar hakkındaki kanuna 
muvakkat bir madde i!Avesine ait ka
nun Hlyihası bütçe encümeninin talebi 
üzerine encümene geriye verilmiştir. 

REFİK SAYDAMIN HATIRASI 
Türkiye cüınhuriyeti merkez hı.fzıs.. 

sıhha müessesesi aıbnın •Türkiye cüm
huriyeti Refik Saydam merkez hıfzıssıh
ha müessesesi• adına desğiştirilmesi 
hakkındaki kanun layihasının da birin
ci müzakeresi yapılmıştır. 

MALİYE TEŞKİLAT KANUNU 
Meclisin bugünkü toplantısında dev

let memurları maaşlarının tevhit ve te
adülüne ait kanun11 bağlı cetvelin mali
ye vekaleti kısmında değişiklik yapılma
sına ait kanunun ikinci müzakeresi mü
nasebetiyle söz alan Refsik İnce (Maı:ıi· 
sa) kanunun heyeti umumiyesinin ka
bul edilmemesi müta!Aasında bulundu
ğunu söylemiş ve üzerinde değişiklik 
yapılması teklif edilen maliye teşkil!\tı 
kanununun meclise arzı sırasında veril
miş olan izahatta uzun tetkikler netice
sinde ve bir mütehassıs tarafından ha
zırlanmış olduğu bildirilmiş olan bu teş
kilat kanununun vekaletin bütün ihti
yaçlarına cevap olduğunu hatırlatarak 
demiştir ki: 

• - Mevcut teşkilll.ta vermekte oldu
ğumuz paradan senede bir milyon lira
dan fazla para verilmesi lll.zım geldiği 
yolunda beyanatta bulunuldu, biz de 
verdik. Şiındi Maliye vek&.l.eti bütün bu 
esas ve ana hatları tadil eder mahiyette 
olan bu kanunu bize getiriyor aradaki 

fark her halde istisgar edilıniyecek bir 
ııeydir. Maliyenin bugün açmış olduğu 
bu gediği yarın diğer vekfJetlerin talep
leri takip edecektir .. • 
MALİYE VEKİLİNİN CEVABI 
Maliye vekili Fuat Ağralı cevap ve

rerek demiştir ki: 
• - Maliye vekfıleti le§kil!lt kanunu 

sekiz yaşındadır. 34 senesinde yapılınıt
tır. Buyurdukları gibi gelen mütehassı
sın reyine göre teşkillt yapılmıştır. Bu· 
gün tadilinih istenilmesi le§kil!\tın tev• 
siinden, ondan sonra ihdas edilen vergi• 
ler dolayısiyle bilhassa varidat üzerinde 
beyannameleri tetkik hususunda hesap 
rnemurlannın, varidat memurların tak
viyesi zaruretindendir. Arkadaşımızın 
hassasiyetle böyle •Barem yırtılıyor, ta
dil ediliyor• diyerek hangi noktaya iti· 
raz ettiğini anlıyamıyorurn .. 

Bu kanunda bareme muarız görülen 
bir madde vardı. Kanunun birinci mU
ıtakeresi esnasında bunun bareme mu
gayir olduğu söylendi ve gerçi bu mad
de ile istihdaf edilen nokta iyi bir şey 
idiyse de yalruz bir vekilette yapılma
sı doğru olmadığından diğer vek.Aletlere 
de teşmili istendi. Buna hüklimet te i§" 
tirak etti. 

İkinci müzakere esnasında bir arka
daşını bu maddenin tayyını teklif etti ve 
•Tekmil vekfıletlerde ne vakit yapılacak 
ise buraya da o zaman girsin• dedi. 

Madde de bu suretle tayyolundu.. \ 
Refik İnce arkadaşımın temas etmek 

istediği nokta bu olsa gerektir. Bunun 
aynca bareme dokunacağını sanıyorlar
sa tasrih buyursunlar .. Bendeniz olma· 
d1ğı kanaatindeyim. Kendilerine kanuni 
teşkilatın tevsiini arzettim. Buna da se
bep varidat tasfiyesidir. Aradaki fark 
zannederim 400 • 500 bin lira kadardır. 
Arzettiğim gibi zaruret dolayısisyle va
r:datm tasfiyesi içindir. Yoksa bareme 
mugayir hiç bir esas yoktur.• 

Bu izahattan sonra l!lyiha kabul edil· 
miştir .. Meclis çarşamba günü toplana
caktır. 

Kına hada açıklarında bir kaza 

Sandalda sarhoş olan 3 
gençten ikisi boğuldu 

Deri fabrilıasında amele Zefıi yiizerefı fıurtuldu 
lstanbul, 1 O (Yeni Asır) - Gecele- baılamıtlardır. Bu eğlence geç valı:te 

yin KınaJıı ada açrldannda iki gencin kadar devam etnUf, Y edikuleye döne.,_ 
boğulmasiyle neticelenen bir deniz ka- iten aandal birdenbire luıpaklanmtt ve 
za11 olmuıtur. .. .. d d · d.. ·· l eli 1 1 · d Yedikulede deri fabrikasında çalıpn uçu e enıze UflllUŞ er r. ç enn en 
Zeki, 19 Y"llannda Adnan ve 14 yaıı- yalnız Zeki yüzerek kurtu!mllf, diğerleri 
larmda Nihat !simli arkadaşlariyle be- boğulmuştur. 
raber asndala binmiş, bunlar hem sahil- Kaza hakkında tahkikata devam e"di-
den açılmışlar, hem de sandalda içmeğe liyoı. 

Kadın yüzünden bir cinayet işlenildi 
-~~-~-'----~ ......... ----~-~----

istanbulda .Sirlıecide bir adam öldürüldü 
lstanbul, 10 (Yeni Asır) - Gecele- mııtır. Kazım cinayeti Hilmi adında bi

yin Sirkecide kadın yüzünden bir cina- rinin işlediğini iddia eylemektedir Bu· 
yet işlenilmit. Emin isimli bir toför hı· nun üzerine Hilmi de yakalanmıştır. 
çakla kalbinden yaralanarak öldürül

Katilin kim olduğu anlaşılmak üzere 
müştür. 

Katil olduğu asnılan Kazım yakalan· tahkikata devam edilmektedir. 

MISIR HARBi 
(Bııştarab 1 inci Sahifede) 

hedef tutmuştur. 7 ağustosta Tobruk 
tekrar ve müessir şekilde bombardıman 
edilmiştir. 

Bahriyeye mensup tayyareler Mersa 
Matruha hücum etmiş, fakat alçak bu
lutlar hareketlere mani olmuştur. Buna 
rağmen pilotlardan birisi limandaki va· 
J>llrlara tam ieabetler olduğunu görmüıı
tüt. 

Üçüncü bir hücum da Bardiyaya ya
pılmış, fena hava şartlan yüzünden ne
ticeler görülememiştir. 

Kahire, 10 (A.A) - Resmen bildiril
diğine göre son üç hafta içinde Libya sa
hillerinde 20 mihver mavunası batırıl
mış ve bu suretle mihver iaşe ve ilanal
lerine büyük bir darbe vurulmuştur. 

Batırılan mavunalardan her birinin 
hamulesi takriben 1500 kamyon yüküne 
muadildir .. 

HiNDiSTAN MESELESi 
(Bııştarah 1 inci Sahifede) 

bi.r tebliğinde 19 polisin silah mermisile 
yaralandığı ve iki kişinin de öldüğü bil
dirilıniıtir. 
Akşam saat 1 7 de 34 polisin ve 14 

subayın yaralandığı ve döYdünün hasta• 
neye kaldırıldığı bildirilmiştir. 

Bombay, 1 O (AA) - Dünkü karı
şıklıkta yaralananlardan on kişi ölmüı· 
tüt. 

Bazı pamuk fabrikalannda iJ durmut
tur. 

Yükselt mektepler talebesinden bir 
kısmı grev yapmışbr. 

BOMBAY BORSASl KAPANDI 
Bombay, 1 O (AA) - Hindistanda

ki dahili vaziyet dolayısiyle borsa mu
vakkaten kapatılmıştır. 

BiR iŞGAL DAHA 
Yeni Delhi, 1 O (AA) Delhide 

Madenlerine gelince .. Onların en ba
şında. iyot madeninden tcftalide önem
li denilebilecek bir nisbette bulunur. Bu 
maden boynumuzdaki tiroit guddesini 
iglettiği için onun vasıta.siyle vücudümü
zün beslenme itlerini tanzim eder. Fa.
kat bu guddenin daha büyük, pek bü
yük hizmeti bayanlara güzellik vermesi· 
dir. Narin vücutlu, güzel endamlı, par
lak ve sık saçlı, parlak gözlü ve ok gibi 
kirpikli kızlar, tiroit guddcei iyi işliycn 
bayanlardır. 

--o-- ALMAN TEBUCI 

kongre partisi merkezi bu sabah polis 
tarafından işgal edilmiştir. 

---o---
Şeftalide bu hassanın bulunduğunu 

öğrendikten ıonra bagka hassalarını sor· 
maya belki lüzum görmezsiniz, güzel 
endamlı vücudün etlerine dolgunluk Ve
recek olan potasiyum madeninden de 
oeftalinin yüz gramında 230 miligarm 
bulunur. 

Şeftaliyi, tabiat billıana bayanlar ye
sinler. diye yaralmııtır, denilebilir .• 

Hayali Japon zaferi Berlin, 10 (A.A) - Alman tebliği: 
ital"anları Sel1indirdi Mısır hareketlerinde harketlerde dur-

,, gunluk vardır . 
Roma, 10 (A.A) - Stefani bildiriyor: iT AL y AN TEBLICI 
Salomon adalarmda Japonların elde Roma, 10 (AA) - ltalyan tebliği: 

ettikleri zafer İtalyada derin bir heye- Mısır cephesinde hafif kara ve hava 
can uyandırmıştır. hareketleri olmuıtur. Bomba uçakları-

İtalyanlara göre peJı: az kayıplara mu- mız düpnanın serilerini bombalamıttır. 
kabil İngiliz ve Anıerlkahlaruı uğratıl- Mihver bava )tuTI'etleri Maltayı gece 
dıkları ağır kayıplar, Japon üstün!URU~ ve gündüz bombalamağa iJevam etmiıı-
nün bari2 bir delilidir. &it. 

KARADENiZDE HARP 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

KAFiLEYE HOCUM 
Karadenizde kuvvetli bir himaye al

tında hareket eden iki düıman gemisine 
hücum edilmiı, gemilerden birisi batınl
mıı, diğerinde yangın çılı:anlmııtır. Hi
maye gemilerinden bir kaçı da haaara 
uiratılmıttır. 


