
Türk 
köylüsünün 
hareketi ___ * __ _ 
Münevver geçinenlere 
örnelı te,ııil edecek 
lıadar lıuvvtli ve 
sevinç vericidir •• 

HAKKJ OCA.KOliLU 

Türk köylüsü beklediğimiz gibi hare
.ket etti. İstihsal eylediği buğdayın, ar
panın devlete ait hissesini seve seve 
alakalı memurlara teslim ediyor. Bu his
senin saklanmak istenildijiııe dair he
nüz bir vakaya rast1anmam1ştır. Hatta 
l:sayındırda buğdayına taş kanştı.ran bir 
müstahsilin bu fena hareketi yine köy
lüler tarafından görülmüş ve o çiftçi fe
rıa muameleye ınaruz bırakılm1~tır. Ca· 
bil dediğimiz köylülerin şu şuurlu hare
keti karşısında sevinç duymamak imka· 
IU yoktur. 

Dün toprak ofisin salahiyetli bir me
muru ile görüşüyordum. Mildafaa etti
ğimiz bir davanın neticeleri ne şekilde 
teceJ1i ettiğini öğrenmek merakile sor
ttum: 

- Nasıl, köylülerin buğday teslimat. 
11mduğumn2 neticeyi veriyor mu? de
ilim.. 

- Evet, hem de pek faz]asiyle .. Çüt
~iler devlete ait hisseyi büyük bir şevk 
ve istekle anbarlanmıza taşıyorlar. İti
raf edelim ki teslim almak için gayret, 
lerimiz kafi gelmiyor. Hatta bazı yerler· 
tle geçen seneden saklanmış buğdaylar 
meydana çıknnş ve bunlar da toprak 
ofise getiribniştir. 

Yeni fiyatlar yeni sene mahsulüne ait 
olduğundan bunları tesellümde memur· 
]arımız tereddüde düşmüşlerdi. Sorulan 
suale müsbet cevap verildi. Şimdi bun
Jan da yeni fiyat üzerinden sabn alıyo
ruz .. Dedi .. 

Bu cevap karşısında en mesut hadise· 
lerde duyulan sevinci hisseylcdiğimi 
kaydetmeden geçmiyeceğim. Türk köy· 
lüsüne esasen namütenahi itimadımız 
yardır. O, bu memleketin en ağır yükü· 
nü omuzlarında taşımakta, feragat v~ 
fedalmrlık1a çalışmakta, icabında canım 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

---*·---
Kartsız ekmek satı-

lacak yer neresi? 
-*-Ekmek kartlarının ay sonlarında teb-

dili icap etmektedir. Ticaret vekaletinin 
ekmek mevzuu hakkında bugünlerde 
yeni kararlar vereceği de söylenmekte
dir. Bazı vilayetlerde ve ez cümle orta 
Anadolu ile cenuubi Anadolunun bazı 
vilayetlerinde kart usulünün kaldırıla
rak ekmeğin serbestçe satılacağı ileriye 
sürülmektedir. 

Bütün bu mütalaaların tahminden 
ibaret olduğunu söylemeğe ihtiyaç yok
tur. Önümüzdeki ay başında dağıtılmış 
bulunacak olan kartlar henüz tzmire 
gönderilmemiş, ticaret vekaletinden de 
bu hususta bir işarda bulunulmamıştır. 
Bu itibarla da kart usulü hakkında veri
lecek kararlara ehemmiyetle intizar edil
mektedir. 

BtRMUAMELE 
Hariçten !zmire un getirilip getirile

miyeceği meselesi henüz halledilememiş. 
tir. Belediye zabıtası şöyle .bir muamele 
ile karşılaşmışbr : 

Civar vilayetlerden birinden tzmire 
gelen bir şahıs beraberinde iki çuval un 

(Sonu Sahife 2, Siitun 5 te) 

JAPONLARLA HARP 
---*·---

Alma ı Şaı i: O'rdııları kumandanı general 
Man§tayn harek8.tı takip ediyor 

ALMAt~LARA GORE 
---·*---

Kalacta bir 
t 

Deniz harbi Rus z ora usu 
e ., 

ı 
• 

ce a tı or • 
---'*'---

Bir çok yerde asiJere 
ateş açılmak zorun· 

da kalındı 
-•-- 1ngili.zlerin başına yeni bir gail.e açan Hindistanda bir mebed ve civarı 

Bazı yerlerde aslıer de ----------------------
polise yardım ettL Yeni· SOVYETLERE GORE INGILIZLERE GORE 
den tevlıif edilenler, ölü --*·-- --*·--

ve yaralı var.. ç t• h R k 
dey:~~~:~;!~:~:-f~~~t~J!: e IDIDU a- US DiU a-
rinin kalabalık bir halde toplanması yü- b ı d 
zünden şehirde emniyet tehlikeye düş. re e er e- vemetı• ço·· -
müş ve bir çok yangınlar çıkmıştır. 

Yüz binlerce rupye zarar vardır. Bü-
tün posta kutulan nümayişçiler tarafın· d• •• ı • k 
dan sökülmüştür. Polis meşru müdafaa vam e ıyor zu mıyece 
halinde nümayişçilere ateş etmiştir .. Bir 
polis ölmüştür. Üniversite talt?besinden -*-- --*--
ve işçilerden pek çoğu tevkif edilmiştir. Almanlar •u··,nilı lıG"IP• StaJinnradda harp .~ı·d· 

Vali gece yasağını emretmiştir. 5 kişi- ., _,_ ., :6 7 

den fazla kimse bir araya top1anamıya- ıarına rağmen ilerleme• detleniyor, en cesaret 
caktır. şehirde devriyeler gezmektedir. ğe çalıfıyorlar ve Voro· lıırıc:ı ıartlar altında IJf• 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) ----------- nejde meslıun IJir yeri le Rus mulıavemeti azmi 
.~ .. -·"MEiiui\-(ii\i-Yi"R'ai;;ı-.. ·ı· 
"70" liraya ka
dar maaş alan

lar ön safta 

dalla lıaylJettiler- hiç azalmıyor •• 
Moskova, 12 (AA) - öğle üzeri Londra, 12 (A.A) - Bu sabahki ga-

neşrolunan Rus tdbliğine ektir: zetelerin neşriyatından Rusya cephesin-
Kleskayada ve Koçelnikofun şimal de durumun çok değiştiği anlaşılıyor. 

doğusunda düşmanla çetin muharebel.ır Gazeteler, Alman hamlesinin talingrad
yapılmıştır. da şiddetlendiğini ve Alman taarruzlan

Krasnodarda sayıca üstün düşman nın devam ettiğini bildiriyorlar. 
(Sonu Sahife 4, Sütun(\ da) (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

-*- ---·* f 
Asker çıkarma işine 57 bin esir alındı ve ' 

tutulacak 
1 

c~nupta bir şehir 
daha zaptedildi 

u!'imor» civarında da 
Japonlara hava hüc:Uft!• Yaz taarrU:undan ııeri 
ları ya~ıld': Çinliler llır Ruslar ı milyon esir ver· 

ıehrı gerıye alddar diler binlerce tanlı top 
Nevyork, 12 (AA) - Nevyork Tay· ' ' 

mis gazetesi diyor ki: ve u~alı lıaybettiler .. Ye• 
Salomon muharebesinin neticesi ne ni Rus hücumları 

devam ediliyor 
-*-

olursa ols~n şu açık h~a~. anl~şılmış- püslıürtüldiL 
tlr: Amerikan kuvvetlerı muttefik kuv- . . ., · 
vetlerle geniş işbirliği ile bu taarruza Berlin, 12 (AA) - Alınan t~bligı: 
geçmiştir. Orgeneral Beron Fon Rıhtofenın ha-

Bu taarruz Mercan denizinde Japon va teşkille~. ve uçak sava:r birlikleri ta.
donanmasının hemen kfunilen imha edil- rafından mukemmel surette deat~enen 

(Sonu Sahife 3 8 .. t . 2 d ) orgeneral Pavlos kumandasındak.ı zırhlı 
' u un e kuvvetler ve ordu kıtaları lbüyiik Don 

Yalnız bunlara ve 
eşlerine Jıumaş, 
ayalılıallı 11erilmesi 
düfünüJüyor .. 

.Ankara, 12 ( Yeni Asır ) - Şükrü 
Saraçoğlu hükümetinin beyanname
sindeki kararların tatbikatına geçll
mek için icap eden tedbirleri almak 
ve hazırlanacak teklifleri başvekale
te anetmek üzere başvekalet müste
şarının başkanlığında kurulan ko
misyon çalışmalarına hummalı bir 
surette devam etmektedir. 

; 

Kamptaki çocııklardcm bir kısmı 

Buca Kızılay Gençlik kampınd a 

-------------- kav&inde Kalaçın batısında 62 nci Rus 

SON ASKERi VAZI•YET ordusunun tamamım ve birinci zırhlı 
ordunun kuvvetli unsurlarını imha et· 
tnişlerdir. Bu imha muharebesinde §im· 
diye kadar 5 7 bin esir ahnıruş ve 1000 

MEMU'RLARA. YARDIM 
Memurlara ve eşlerine verilecek el

biselik kumaş ve ayakkabılardan 
yalnız maaşlan 70 liraya kadar olan
ların istifadeleri komisyonca muva
fık görülmektedir. Bu yardımın dev
lete ait iktısadi teşekküllerle banka
larda çalışan ayni maaşlı memurla
ra da teşmili komisyonca dilşünill
ınektedir. 
Nt-a-a n-a-•-•-•-•••-~•rı 

Mareşal ve pilot olmak 
istiyen çocuklar arasın

da bir kaç saat ... R d Al t 
den fazla tank, her cinsten 750 top ya RUSYA HARPLERi 

* Us ya a man aa.rru• ele geçirilmiş ve yahut tahTip edilıniştir. 
Düşmanın kayıpları yüksektir. Bu 

çarpışmalarda Hırvat kıtalan da teına-

z u yeni Saf hasına giriyor "':~~;.~ğ~!~t'!t~ .... , .. Karadeniz 
limanları 
tehlikede! 

Kampta neıeli, yüzlerin den sağlılı izleri fışfıı· 
ran çocalıların gü ndelilı hayatı.. 

Kaflıasta Alman taarruzu durmadı, Ruslar kuv
vetlerini daha cenuba alıyorlar· Pasi· 

filıtelıi mP..ltim harelıetler ... 
Radyo gazetesine 

göre Alman baş
kumandanlığı bu 
yaz hareketleri es
n2sında ilk defa 
olarak fevkalade 
bir tebliğ neşret
miştir. 

Bu tebliğe göre 
Kerç yar1m ada
smda harbin baş
ladığı giinden bu
güne kadar 1 mil
yon 44.741 esir ele 
geçirilmiş ve 6271 
tank, 10131 muh
telif çapla top alın
mış veya hasara 
uğratılm1ştır. Ay
nca Alman tav
yareleri tarafı~
dan 4860, uçak sa
varlar tarafından 
664 yer de 432 Rus 
uçağı tahrip olun
muştur. 

Yaz taarruzunun 
başladığı günden Almanların yaklaştıkları Karadeniz Rus liman1ariyle Sta
beri geçen bir bu- lingradda son vaziyc ti takribi surette gösterir bir harita.. 
çuk ayda Alman]ann aldıkları ganimet J bebi şu olsa gerektir: Almanlar yaz ta· 
ve esir miktanm açığa vurmalarının se- (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

YENi CEPHEYE DOGRU 
---·*·---

Müttefiklerin 
her askeri üç 
silahla karaya 

---·*---
Ruslar Stalingradı 
müdafaa edecekler 

i 
•••••••••••• 

iki taraf ta "Stalin· 
grad" da bütün kuv· 
veti ni kuJlanıyor 

---*·---çıkmalı! Almanlar iaradenlz -*- Rus limanlarına çolı Alman hava taarruzla· 
Fransız hallıının Alman· Yalıl'lftılar • Petrol lıu· rına rağmen Volga neft• 
ıara saldırmalı zamanı· Yuları yalııldı • Rjevde rindelıi Rus nafıliyatı 
nı dört gözle 'belılediğl Alınan hatları IJozulmadı.. 

IJildiriliyor.. delindi mi?.. -*-
Londra, 12 (A.A) - &yter : Fransa- Stokıh.olm, 12 (A.A) - Alman mo- Moskova, 12 (A.A) - Sta.lingradın 

dan kaçarak tngiltereye gelmiş olan bir törlü kuvvetleri. taarruzun ilk günlerin· "imal batı bölgesinde her iki hasun da 
Fransız Royter ajansı muhabirine şun- deki hızlariyle eenup bölgesinde ilerle- "' 
ları söylemiştir : :ınektedir. VoToşil.oftan hareket eden bir müthiş gayretler sarfetmektedir. Al-

« - Fransızların yüzde doksanı Fran- kol da jlerlemektedir. nıanlar Kafkaslarda mühim ilerlemeler 
saya asker çıkanlmasını dört gözle bek- TUHAŞEFE VE NOR-OStSKlYE kaydetmişlerse de d;j.a yukarılarda va-
lemektedir. Fransaya çıkarılacak her DOCRU . .. . . ~ . . . . 
müttefik askeri üç silMı.la gel.melidir; Diğer bir k<0l da NorOliski iatik.ame- zıyetın umıtli oldu~ bıl~ektedir .. 
çünkü bunlann birisini kendisi kullana- tinde süratle ilerliyor. Alınan kı~ ~ava taarruzlarına ra~en mükemme~ 
cak ve ikisini de kendisini sabırsızlıkla timdi bu limana ancak 75 kilometre hır mUn~e yolu ohnaga ?evam ~~n 
beklemekte olanlara verecektir. > uzaktadır. Diğer Alman kuvvetleri de Volga nehrinden Rus nakliyatı bUyük 

Fransada küçük ticaret erbabından Tulıqe.f limanına elli kilometre Tllla.- istifadeler temin etmektedir. 
olan bu Fransız, kendi adının da rehi- mıtlardır. Bqb Alman birlikleri KaF
neler listesinde yazılı olduğunu ~ri.ince k.u dai1an y~ doğru ilerle-
hıgiltereye kaçmı§tır. .{Son• ...._ ~ lltD 2 de) 

Kapmtu bayrak çekiliyor ve kamp 
çocukları lnciraltında ptA;da 

(YAZISI sAııiFE 2, stlTUN 1 DE) 



•ARIFE2 

Buca Kızılay ~ııçlik kampında 

Mareşal ve pilot olmak ... Ş ___ E_Hıı-....ıi_R~--ııD ... A ...... D_-_E_R~L.;:-~ı:;;;_Rim-mi_,1 
istiyen çocuklar arasın.., 

da bir kaç saat ... 
Çocuktuk, Kızılçulludaki Amerikan 

kollejine devam ediyorduk. Bir tatil gü
nü kollejdeki arkadaşlarla Kızılçullu
dan Bucaya doğru demiryolu hattını ta
kı"ben bir gezinti yapıyorduk. Sarı göllü 
bahçesinin önünde idik. 30 kadar arka
daş bu bahçeyi gezmek ve biraz istira
hat etmek arzusunu izhar ettik. Çam ko
kusu bizi bu bahçeyi ziyarete çekiyor
du. 
İçimizden üç kişilik bir murahhas he

yeti seçtik .. Bu heyet bahçeye dahil 
olup bahçe sahibini görmek ve ziyaret 
arzumuz için müsaade almak istedi. He
yetimizi karşılıyan adam Kamil efendi 
isminde yüzde yüz. aksi bir emektardı: 

• - Böyle şey olmaz. Dedi. Ben me
sul olurum. Hem ortalığı berbat eder, 
hem de meyva arakJarsuuz, sizin arka
nızda ~kçilik edecek değilim .• • 

* Aradan seneler geçmişti. Hepimiz Sa-
n göllü bahçesinin aksi Kamil efend!si
nin ters cevabını unutmıyorduk.. Bun
dan beş, altı sene önce bir akşam vakti 
Sarı göllü bahçesinin öni.inden geçerken 
bir ecneb~ zatın J 2 yaşlannda bir çocu
ğu elindeki bastoniyle dövmekte oldu
ğuna p.hit oldum. 

Sahip değiştiren bahçen.in yeni ecnebi 
efendisi oradan bir armut koparan ço
cuğu o kadar insafsızcasına dövüyordu 
ki müdaha1e etmek mecburiyetinde kal
dım. Bu ıat bana izahat vermek lüzu
munu hissetmiştı: 

• - Ben, diyordu, bahçemden bir ar
mut çaldığı için onu dövmiyorum.. Çal
manın fena bir şey olduğunu anlatmak 
için bu suretle muamele ediyorum .. • 

* Dün Bucadaki San Göllü bahçesinde 
kurulmuş olan •Kızılay Gençlik kuru
mu kampını ziyarete gittiğimde sanki 
kapıda Kam.il efendiye veya eli baston
lu ecnebiye rastlıyacakmışım gibi bir his 
altında idim .. • Yanımda muharrir arka
'daşun bay İrfan Hazar da vardı. 

Neşeli bir çocuk grubu bizi kampın 
kapısında karşıladı. Hepsi de 7 - 12 yaş 
arasındaki ilk okul çocuklarıydı. Okul
da geçen ders yılı içinde zaif kalmışlar
ın. Kızılay gençlik kurumu bu nahif ço
cuklan her sene kırk beşer gün bir 
kampta toplıyarak kendilerine sıhhatle
rini vermek için böyle ulvi bir teşebbü
se girişmiş ve muvaffak olmU§tur. 

Vali bay Fazlı Gilleç zamanında bu
ı·ada bir Kinderhayim kurulmasına te
~ebbUs edilmişti. O zaman bu teşebbü
sü kuvveden fiile çıkarmak için büyük 
bir gayret sarfetmiş olan bay Fazlı Gü
leç vilAyet adına San Göllü bahçesini 
satın almış, fakat harbin patlak vermesi 
üzerine Kinderhaymin kurulma~ı müm
kün olamamıştı. 

Bu defa Kızılay gençlik teşkilatının 
tahakkuk ettirdiği iş, bu kinderhayim 
teşebbUsUniln tahakkuk ettiğini ve ço
cuklar için 150 kişilik bir sağlık kampı 
açıldığını göstermekte idi. 

Kampm bir müdürü, aliı öğretmen
den mürekkep bir eğitmen ekibi var .. 
Kamp~ mevcut 150 ilk okul çağındaki 
yavru lzmir, Manisa, Denizli ve Aydın 
vilayetlerindeki okullardan ayrılmıştır .. 
İlk 15 gün sonunda bu çocukların 1 - 4 
kilo arasında kazanç temin ettik1erini 

kampın sağlık defterindeki kayıtlardan 
öğrenmekle sevindik.. 

45 gün devam edecek olan kampın 

günlük programı şudur: 
- cSabah saat 7.30 da uykudan knlk

ma, 8 temizlik, 8.30 za kadar beden ha
reketleri, 9 kahvaltı, 10 na kadar :.Stira
hat, u · e kadar müzik, 12.30 za kadar is
tirahat, 13.30 da yemek, 16 ya kadar 
uykun, 17 ikindi kahvaltısı, 19.30 za ka
dar serbest çalışma oyunları, 20.30 da 
ak.şam yemeği, 22 ye kadar gece eğlen
tisi ve müteakiben uyku .• • 

Çocuklar bu şerait altında sıhhaten 
bir çok şeyler kazanmakta, banyo ve te
mizlik i.şler:ne önem verilmektedir. Haf
tanın bir gününde de İnciraltında deniz 
banyosu yapılmaktadır. 
Çocukların kampta kolaylıkla intibak 

ettikleri çadır hayatı, onlara bir çok şey
ler öğretmektedir. On yaşındaki çocuk 
temizliğin ve kendi sağ1ığına ihtimam 
göstermenin manasını pek iyi anlamak
tadır. 

* Ben kampta tetkiklerle meşgul olur 
ve izahat alırken kıymetli arkadaşım bay 
İrfan Hazarın bir çocuk yığını ortasında. 
onlarla hasbihaline şahit oldum. İrfan 
Hazar çocuklara soruyordu: 

- Sen ne olacaksın? .. 
- Ben tayyareci olacağım .. 
- Ben pilotluğu seviyorum.. 
- Ben general olmak isterim .. 
Ve bir köy yavrusu cevap verdi: 
- Ben mareşal olacağım .. 
Dikkat edilirse, çocukların hepsi de 

askerliğe ve yurt müdafaasına çocuk 
ruhlarında o kadar kuvvetle yer vermiş
lerdir ki bu güzel tezahürü gururla kar
!'ıUamamak ve çocukların temiz duygu
larını övmemek elden gelmiyor .. Çocuk 
halkası ortasından güçlükle kurtulan İr
fan Hazar da benim gibi çok mütehassis 
olmuştu. 

Gençlik kampının ~esini kıymetli 
yardım ve teberrüleriyle temin eden 
tüccarlarımıza burada teşekkür vazife
mi aparak kampa veda edioyrum .. 

ADNAN BİLGET 

RUSYA HARPLERi 
( Baştarah l inci Sahifede) 

mektedir. Bunların 48 aaate kadar Tu
haşef limanına girmeleri beklenebilir. 

Almanların ellerine düıen petrol lm
yulannın yandığı anlaıılmııtır. Alınan
lar bu petrol kuyulan yangınlannı çok 
ıiddetli inhlaklarla söndürmektedirler.' 

Stalingradın fimal batıaında çok ~id
detli muharebeler olmaktadır. Bazı 
emarelere göre pek yakında hem timal 
batıdan, hem de cenup iatikametinden 
Stalingrada yeni bir hücum başlıyacak
hr. 

Stalingradın müdafaasına memur Rua 
kuvvetleri mühim bir kuvvettir. Buraya 
yeni bir çok takviyeler verilmiştir. Cep
he halen şehir etrafında 128 kilometre 
imtidat etmektedir. Ruslar, ne pahaya 
olursa olsun burada müdafaa azminde
dirler. 

BıR RUS HOCUMU 
Şiddetli bir hücum neticesinde Rus

ların Rjevde bir gedik açtıkları haberi
ni Berlin kabul etmemektedir. 

Salih Palas 
• ve S?azınosu -Otel 

AÇILJYOR 
İzmir kibar halkının öteden beri eğlenti ve toplanma yeri olan SALİH 
PALAS OTEL VE GAZİNOSU (FEVKALADE ORKESTRA) ,.e meş
hur Fransız şantöz (JANETİN) iştirakiyle 20 ağustos 942 per~embe gü
nü akşamı açılıyor •. 
Caz, Dans, Temiz servis fevkalide yemekler ... 

Kızıl Baki re 
Ser Rlder Haygarddan nalıleden: F.Ş. Benroğlu 

••• 22 ••• 
rı altına düştü. İsviçreli kendini birden 
tutamadığı için irkilmek ıneoburiyetinde 
kaldı ve Dik hemen ayağa fırlıyarak kı
lıncı - keskin tarafından değil, arkasile -
İsviçreliye vurmağa başladı. Kıhncın 
tersilc indirilen darbeleri, İsviçrelinin 
feryadları takibe b~ladı. 

Zel·tin. ait ve 
sabuıı fivatları 

vükseli~or 

\ Yaimur ve üzümlere tesiri 

___ * __ _ 
Belediye azami fiyatla· 

rı aşan satıııara 
müdahale edece~ 

Zeytinyağı fiyatının yükselmekte ol
duğu beled iye reisli ğinin nazarı dikka
{İni çekmiqtir. Belediye reisi dün bir 
munarririmize su izahatı vermistir: 

« - T icaret vekaleti zeytin~ağı ve 
sabun satıslarını serbest bırakmı!! bulun
maktadır. Bu mevzularda bütün. el kon
malar da kaldırılmıştır. Zeytinyağı fi
yatlarının yükseltilmesine musammeha 
edilmiyecektir. Evvelce fiyat mürakahe 
komi.}'anlannın teshit eylem~ olduğu 
fiyatları a!!mamak sartiyle verilen ser
bestiden istifade edilmesi lllımdtr. Az.
mi fiyatları aşarak yapılan satışlara be
lediyemiz müdahale edecek ve ihtikar 
mevzuuna dahil olan bu iş takip edile
rek alakadarlar hakkında milli korunma 
kanunu hükümlerine uygun takibat ya
pılacaktır.• 

---o---
Ka-r) ırz - kavun 
ihracı vasak 

Takas sureüle ve sakız idhali mukabi
linde dış memleketlere kavun, karpuz 
ihracına teşebbüs edilmişti. Ticaret ve
kaletinden ticaret ve sanayi odasına gelen 
bir yazıda vekaletce bu hususa muvafa
kat edilmiyeceği bildirilmiştir. 

---o---
Vali hastane,,; gezdi.. 
Vali B. Sabri öney, dün şehrimizde 

bazı tetkiklerde bulunmu;;, bu meyanda 
memleket hasta.nesine de gitmiştir. 

Vali hastanenin durumu hakkında baş 
hekimden izahat almış, bundan sonra 
hastaneyi gezmiş ve ayrı ayrı her koğu
şa uğrıyarak hastaları ziyaret etmiş, 
kendilerile görüşmü.şlür. 

- - - o---
OtomofJil, otofJüs 
lôstiqi getiriliyor 
Yakında dıs memleketlerden mühim 

miktarda otobüs lastiği getirilecektir. 
tzmirde tevzi edilecek otibüs ve otomo
bil lastiklerinden bir ktsmı suni kauçuk
tan yapılmıştır. Erbabının söylcdigine 
göre bunl;ırın alestikiyeti az ise de mu
kavemeti fazladır. 

Bağ kütüklerinde zarar 
var, n. iktar meçhul 

Yağmur deuam ediyor • tlzüm satıcıları nazlı. •• 
Bir dq rnemlefıete aliure satış rnı? -· 

Şehrimizde fasılalarla, civarda daha 
fazla yağmur yağmaktadır. Yağış vazi
yeti hakkında egenin muhtelif yerlerin
den alakalılara ve tacirlere dün gayri 
müsait haberler gelmiftir. Manisa vila
yeti dahilinde yağış fazlacadır. İzmirin 
muhtelif mmtakalarına bol miktarda 
yağmur düşmüştür ve devam etmekte
dir. 

Bir kazadan gelen telgrafta deniliyor 
ki: 

cSergilerde fazla miktarda üzüm yok
sa da sıgnak halinde devam eden yağı
şın bağ kütüklerine zararı olmuştur. 
Eğer yağış daha bir müddet bu şekliyle 
devam edene bağlann çokca zarar gör
mesinin önüne geçilemez. Köylü düşün
celidir.> 

Bize verilen malumata göre Manisa 
mıntakuında sergilerde mevcut üzüm· 
!erin en mühim kısmı, daha yaimur 
emareleri belirince kapalı yerlere kaldı
nlabilmittir. Bununla beraber bai kü
tükleri zarar görmüştür. Zarar miktarı 
hakkında henüz malumat yoktur. 

Dün akşama kadar şehrimizde ve ka
zalarda fasıla ile yağmur devam etmiş
tir. Bilhusa öğleden ıonra yaiıı arta.rak 
aaiınak halinde yağmış, bau yerlere de 
dolu düşmüştür. 

Y AC.MUR VE ALIVRELER 
Yağmurun mahsule ibraz edeceği za

rar. 94 1 mahsulü üxüm piyasasında fim
diden teşir yapmış gibidir. Satıcılar bir 
az nazlı davranmakta ve mahsullerini 

elden çıkarmak havesinde acele etme
mektedirler. Bu intizar, bir az da mah
sulün fiat baLmından kıymetlenmesi 
ümidinden ileriye gelmektedir. İngilizle
re üzüm satışı hakkında alınan heber de 
piyasada iyi tesir yapmıştır. 

Dün piyaaa<h dola'4ln bir habere gö
re, izmirde büyük bir firma 942 üzüm 
mahsulü üzerine dış memleketlerden bi
rine alivre satışını yapmı!_!tır. Bu husus
ta resmi makamların malumatı yoktur 
ve hiç bir tüccarın bu umanda alivre 
satışına cesaret edemiyeceği söylenmek
tedir. 

Macaratanla bu sene üzüm mahsulü 
üzerine çalışmak mümkün görülmekte
dir. Bu memleketle tediye işleri yoluna 
girerse Macaristana takriben beş milyon 
kilo kadar üzüm göndermek kabil ola
ca.k.tır. 

J NGILiZLERE OZOM SA TJŞI 
Dünkü sayımızda Ank.aradan alınmış 

bir telefon haberi, lngilizlere dört bin 
ton üzümün satılmak üzere olduğunu 
bildiriyordu. Bu hU11uata hmire akset
miş malfunat yoktur. 

Bizim bili:liiimize göre Jngiliz ticaret 
koorporasyonunun bir mümessili halen 
lzmirdedir ve ihracatçı birlikleri umumi 
katipliğiyle temas halindedir. Ancak 
henüz ortada 4 milyon ton üzüm sabşı 
için açılmış bir müzakere zemini yoktur. 
Bununla beraber lngilizlere bir miktar 
üzüm satılması muhtemeldir. 

Dr. Behçet Uz'un yapacağı yeni tetkikler 

Borsa reisi ve komiseri 
lstanbula gittiler 

rıcaret uelıili icqe durumunu, ticaret 1ıır11rııerl· 
ıe belediye ue ticaret o dalarının calqmaıarını 

B
. - - 0

- - d h tetlıilı edecefı ·Heyetimizin bildireceği hususlar 
ır orman yanQını a a 
Bergamanın Damar köyü civarında Ticaret vekili doktor Behçet Uz bu- Borsa reisi ve Borsa komiseri lstan-

Sar~ dere mevkiinde bir orman yangını gün Ankaradan ha.reket ed~rek yarın bulda ticaret vekiline izınirin yeni tica
çıkmış ve halkın yardimile söndürülmüş_ lstanbula muvasalat ~decektır. ri durumundan bazı meseleleri arzede
lür. Elli dönümlük arazi içinde 100 adet ,. Bu tetkik seyahati lstanbul ticari ma- cekler ve direktifler alacaklardır. Bu 
cam ağacı yanmış, 150 çam fidanı da hafilinde büyük bir alaka uyandırmıştır. meseleler arasında mahsul vaziyeti, bor-
ateşten ütülenmiştir. Vekilin tetkiklerinden de hayırlı ve sa satışları, alivre satışlann memnuiye-___ 0_ __ müsbet neticeler istihsal olunacağı ve tinden doğan neticeler vardır. 

ZABITADA yeni kararlara intizar edilebileceği kuv- --o...---

950 liranın 400 lira.sı 
Alsancakta Me~udiye caddesinde otu

ran Bn. Jüdit, odasında çantasında bu
lunan 950 lira paradan 400 liranın çalın
dığını iddia etmiş ve bu işi yaptığını 
zannettiği iki kiş'.yi polise bildirmiştir. 

Bu iki maznun hakkında !'.~ıkikat ic
ra edilmektedir. 

HARAC İSTEMİŞ! 
Kemerde Zeytinlik sokağında Hasan 

cğlu Demirin karpuz scrgis!ne giden 
Mehmet Beytuşun haraç istediği, ma
halle bekçisi tarafından işe müdahale 
edilme•li üzerine beRçiye bıçak teşhir et
tıği :ddia edilmi;? \"e tutulmustur. 

SOL OMUZUNDAN 
YA ALADJ 
Şehitlerde 1517 inci sokakta ~ sayılı 

evde oturan Şevket Kaşanın kahveha
nede kağıt oynamak meselc .. inden Ali 
Kurtuşları bıçakla sol omuzundan ya
raladığı iddia edilmiştir. Sevket tutul
muştur. 

madı. Bu suretle S ir Akur taraftarları 
tarafından takip edildiği halde meydana 
çıktı . 

Sıcak bir giindü, vakit te ilerlediği 
için havanın sıcaklığı tahammül edile
miyecek kadar artını.eş bulunuyordu. 
Güneşin önünde siyah bir bulut peyda 
olmuş, ya~mur sıkıntısı başlamıştı. 

Hazırlık trampetesi çalındı ve biraz 
sonra da asıl mücadele trampetesi çalın
mağa başladı. Trampeteler susmadan 
evvel, sahada çok garip bir hal hasıl ol
du, etrafı müthiş bir karanlık bastı. 

Gözgözü görmüyordu. 
Hügo ve Dik, hareketsiz kaldtlar; 

Morkun yardımını anladılar. 

vetle umulmaktadır. 

Vekil, lstanbul tetkiklerinde umumi 
şekilde iaşe durumunu, belediyelerin, 
ticaret odolannın ve ithalat, ihracat bir
liklerinin çalışmalarını gözden geçirecek 
tir. ithalat ve ihracat birliklerinin kaldı
rılıp kaldırılmıyacağı lstanbul ticari 
mahfillerinde tekrar mevzuubahs olma
ia başlamıştır. Vekilin hu seyahatinden 
Ankaraya avdetinde meaelenin ıevazzuh 
edeceği anla,ılmaktadır. Maamafih ih
racat birliklerinin kaldırılması bahis 
mevzuu olmadığı sanılmaktadır. Tetltl
kat daha. fazla ithalat birlikleri üzerin
de yapılacak ve bu birliklerin de kaldı
rılması cihetine gidilmeden evvel daha 
faydalı bir şekle sokulup sokulamıyaca
ğı üzerinde durulacaktır. 

Ticaret vekilinin İstanbula yapacağı 
"eyahat, lzmiri de yakından alakadar 
etmektedir. Öğrendiğimize göre İzmir 
borsası reisi B. Cevdet Alanyalı ile ls
tanbuldan mezunen yeni gelmiş bulu· 
nan borsa komiseri B. Cevdet Düzenli 
dün akşamki vapurla lstanbula hareket 
etmi"lerdir. 

eğilerek yerden bir kılınç aldı; bu kılınç 
Akurun kılıncının ayni idi. Bu kılınçla 
şark ve garbı, şimal ve cenubu işaret et
tikten sonra, ani bir hareket yaptı ve kı
lıncı diikün bulunduğu tarafa fırlattı. 

Biraz sonra, denizden rutubetli bir 
rüzgar esmeğe başladı ve garip bulut 
sıyrılıp çekildi. Fakat herkes ne garip 
hayaleti ve ne de dükün yanında yere 
saplandığını gördükleri kılıncı göreme
diler. 

Şimdi güneş bütün parlaklığiyle mey
dana çıkmış idi. Düello sahasında gayri 
tabii hiç bir şey yoktu. Fakat bir fark 
vardı : 

Hügo hala yerli yerinde idi ve Akur 
ise meydanda yoktu!. 

Hügo, gök gürler gibi bir sasle : 
- Kont Akur nerededir? diye sordu. 
Bu sualin cevapsız kalmasından. Hü-

Dün ~ece iki 
zelzele oldu 

---·+---
Dün gece saat 23,40 ta şehrimizde bir

biri ardınca hissedilir bir kuvvette iki 
yer sarsıntısı olmu.ştur. 

Saat bire doğru daha hafiften iki zel
zele daha olmuştur. 

---o---
EK!WEK HAKKINDA KARAR 

BEKLENiYOR 
-*BOMBAYDA 

Bombay, 12 (A.A) - Yapılan büyük 
tahrikat üzerine polis nümayişçilere 
karşı silah kullanmak zorunda kalmış
tır. Labasta bir kişi ölmüş ve bir kaç 
kişi de yaralanmıştır. Bir çok tevkifat 
yapılmıştır. 
RESMİ BİR DAİRE ÖNÜNDE 
2000 kişilik büyük bir halk kütlesi 

getirmiştir. Belediye memurları bu un
ları müsadere etmişlerdir. Un sahibinin 
elinde geldiği şehir belediyesinin verdi
ği iki çuval unun nakline ait bir ilmillıa
ber vardır. Fakat İzmire un getirilmesi 
memnu olduğundan bu şahsa unları ve
rilememiştir. 

Belediye reisi B. Reşad Leblebicioğlu 
dün sabah iaşe bürosuna giderek ıehri
mizin iaşe mevzuluile al~kadar olmuş
tur. 

MANtF ATURA TEVZtA'l'l 
Belediye reisi dün İzmir şehri halkı

na tevzi edilecek manifatura eşyasının 
]i.stelerini tetkik eylem~tir. Yakın gün
lerde bu manifaturalar bütün peraken
decilere tevzi edilecek ve halka satıla
caktır. Kazalara ait manifaturalar gön
derilmittir. 

-j 

J9tf2 

Türk 
köylüsünün 
hareketi ___ ... ___ _ 
Münevver geçinenlere 
örnelı te~lıil edecefı 
Jıadar Jıuvvtli ue #ti 
seuinç ueriddir-

tBaştarab 1 inci Sahifede) 

ve malını vermekte asla tereddiit ı9ster
memektcdir. Bilhassa cehline rağnıea 
onun temiz duygularına, onun şuurUJUI 
giivenmekle asla aldanmadık. O bu 
memleketin acılarını daima yüreğinde 
duydu. Üzerine llü~eni yaptı ve yapıyor. 

Li.kin itirafa mecburuz ki münevver 
geçinen, fakat gözü ve kalbi karanlık 
yoJlarda dolasan bazı muhteris vatan
da~lar, şahsi menfaatleri uğrunda bütiin 
bu şuurlu ekseriyetin menfaatlerini is
tismara kalkmaktan korkmıyorlar. On· 
Jarm kara vicdanlan memleketin aCJSıru 
duymıyor. Yalnu ve yalnız doymak bi1-
miyen midelerinin sesini dinliyor. 

içinde ya~dığ'ımız bayat şartlaruu 
gözi)niine getirelim. Dünya bir felaket 
İ<:inde inim inim inliyor. Karadan ve 
havadan ya(dırılan ateş yağmuru yüz 
binlerce aile ocağını söndürüyor. CanJıa· 
nm kurtaranlar aclılt ıdıraplan i~iıMI• 
kıvranıyor. 
Yakın komşumuz Yunanistanda tüy• 

ler ürpertici faciaların iniltileri kulak· 
Jarımızda çınlıyor. Sahillerimize atıla· 
rak canlanm kurtarmak istiyenleri.n ne 
müşkül şartlarla seyahat ettiklerini ıöc
Jerimizle görüyoruz. 

Hayat ve refahma imrendiğimiz Av
rupalıların bugiin çektikleri ve yarm 
klf gelince çekecekleri ııkıntılann aza
meti daha şimdiden dünya umumi vic· 
danmı titretiyor. 

Hal \'e hadiseler böyle iken bizim çek
tiklerimize sıkınb demek hususunda çok 
düşünceli davranınamız lazımdır. Hariç· 
ten gelenler memleketimizdeki hayat 
şartlarını en büyük bahtiyarlık diye tav
sif eylemekte ve burada ,eçirdiklcri za. 
manian en mesut &:tinler diye saymak• 
tadırlar. 

Belki biz içinde yaşadığımn i~in bu 
biiyük hakikati kavnyamıyormı.. Belki 
dünküne nisbetle bu~nün sartlannı 
ağır buluyoruz. · 

Fakat takdir etmemi% lazımdır ki ci
han şartlarına göre (Ok mesut bir mem
leketteyiz. Sıkıntılanmız, dünya millet
lerinin katlandıklanna nishetle (Ok ha
fiftir. 

Bu ırıaadetin dev- ettirilllMISİ yalnız 
lıükümetin omuzlarına bırakı1amu. Hü· 
kümetin tedbirleri bu saadetin devamı 
için bir vasıtadır. Amma onun muhafa
zası milletimirin ımnrlu hareketlerine 
bağlıdır. · 

MilU birliğimizde ıösterdi~ has· 
sasiyet ve kudret, iktisadi raaUyetimb· 
de de kendisini hlssettinnelidir. 

Adetleri ne kadar az olursa olsun şah
si servet dü5iüncesiyle bu memleketin 
saadetini, hmunınu ihlal etmek istiyen
lere kar~ sert davranmak, mille~ tep
he almak mttburiyetindeyiz. 

Etrafımı%R göz ,e:ıdirdiğimiz ıün bu 
milli cephede vazife almanın bir şeref 
tcskil eyliyeceğini takdirde müşküllt 
rekme:riz. İdrak ' 'e şuurumuzu kullan
dığımız dakikada iiç, beş muhterisin bu 
memleketin basına ne pileler açabil&
ceğini anJamak.ta zorluğa rastlamayı:&.. 
Ve yine hemen ilive edelim ki hüldime
tin yakalamakta zorluk çekeceii ita 
adanılan biz kolaylıkla kulaklanndan 
tutabiliriz. Bu hususta küçük bir gayret 
ve hassasiyet derhal semere vermek İs• 
ti dadın dadır. 
Yapacağnnız iş gayet basittir. Spekü· 

lasyonculann iizerinden tacir vasfım 
kaldırmak, onları iş hayatından uzaklas
tırmaktır. 

Nasıl ahlaki vasıUarı uygun olmıyan 
bir hukuk mezunu avukat olamıyorsa, 
nasıl a~·ni !'jckilde bir adam eli kalem 
tutmasına rai:;rmen gazetecilik yapamı
yorsa bu memleketin umumi menfaatle
rini haris emelleri uirunda baltalamak 
istiycnl<'r de tüccar olamamalıdırJar. 
H;~rc~etleri milli menfaatlere uygun 
dutmıyen eınafJar, esnaflık yapamama
hdU'. Dünkü nüshamızda kayıt ve İf&ttl 
ettiğimiz gibi mesleki fesekküller bu 
mevzuda rollerini ifa etmeli, hükiimetle 
i birliğinde uami ~ayret ıöstennelidir
ler. 

HAKKIOCAKOOLU 
- --o---

BİR KÖMUR SArlŞJ 
JSi MAHKEMEDE 
Karşıyakada 1690 ıncı sokakta 69 sa

yılı evde oturan ve Yolbedesteninde bir 
dükkanda tuhafiyecilik eden Celal ör,. 
arslanın demircilere mahsus toz kömü
rünün tonunu 30 liradan sattığı .lıJdia 
edilmiştir. Deposunda bulunan 20 ton 
kadar kömUrü musadere edilen Cernl 
mahkemeye verilmiştir. 

.. 
\W p u ıs ;ıı '-.....-« 

Hügo, arkasından yaya olarak Dik ta
rafından takip edildiği halde ve baıtan 
başa silfilılı olarak meydana çıktı; ikin
ci defa çalman trampeteler üzerine kar
§ı taraftan da Sir Edmond Akur mey
dana doğru ilerledi. İri ve çok güzel bir 
at ilzerinde bulunan Sir Edmondu mü
sellah bir tsviçreli takip ediyordu. Dik, vurmaktan yorulduğu zaman, 

dükün önüne gitti ve bir reveranstan 
sonra : 

Aradan bir zaman geçtikten sonra ka
ranlık biraz hafifledi; fakat aydınlık he
nüz tabii şeklini almamıştı. Bu defa kı
zıl bir ışık peyda oldu ve herkes kan 
kırmızı rengini aldı. 

Hügo ve Dik, gittikçe artan kırmızı 
ışık altında, tam Akurun bulunduğu 
yerde dimdik duran bir adam gördüler; 
bu adam uzun boylu idi, san bir harma
ni ve kırmızı bir külah giymiş bulunu
yordu. Kollarını çapras t olarak göğsüne 
ba~lam~. dimdik duruyordu. 

gonun muhasımının garip sis hadisesin
den Uitifade ederek firar ettiği anlaşıldı. -. 

Venedikteki usul üzerine, evvela mu
h&sımların hizmetkArları düello ederler, 
asıl muhasımların düellosu bunlardan 
sonra olurdu. 

"Oçilncü bir trampete işareti üzerine 
İsviçreli, Dikin üzerine atıldı ; fakat İn
giliz, mahirane bir hareketle kendisini 
bu darbeden kurtardı, hemen gerileme
ğe başladı Halk bunu bir kaçma sandı 
ve nihnyet bu gerileme öyle bir hal aldı 
ki hakiki bir firar oldu; Hügo bile bu 
vaziyete bir an için inandı. Fakat bu hal 
<'<> k ı:ıiir'Tl<'di : Dik, İsviçrelinin ayakla-

- Haşmetli dük hazretleri şahidimdir. 
öldürmek elimde olduğu halde bu İsviç
reliyi öldürmeden mağlup ettim. Bu 
dayak ona ömrü oldukça hatıra olacak
tır, dedi. 

Dük, düe1lonun, Dikin galebesile ni
hayet bulduğunu kabul ve tasdik etti. 
Bunun üzerine asıl muhasımların düel
losunun başlamac;ı ltizumunu işaret etti. 

Sir Akur, sıcak hascbile düellonun ta
likini istedi. Fakat Hügo buna razı ol-

Bu hayaleti, düello sahasında bulunan 
binlerce Venedikli tamamile gördü ve 
hep bir ağızdan : 

- Katil... Katil... Bu katili öldürünüz! 
F yatlı yükseldi. 

Hayalet, ~özlecini lWka ciöndü.rdü.; 

Bunun üzerine Venedik dükü ayağa 
kalktı, ve : 

- Venedik asilzadeleri ve halkı! dedi, 
Kont Akur namus ve şeref mücadele
sinden korkmuş ve kacnu!';tır. Bu sebeple 
Akurun adı Venedik asilzadeleri defte
rinden silinmiştir ve Hügo dö Kressi de 
muzaffer ilan edilmiştir. 

Hügo, düke kadar yürüdü ve teşekkür 
etti. Fakat dönerken. yer ayaklarının al
tında sar.sıldı; müthiş bir hareket oldu. 

- HİTl\IEDİ -

K ' LTURPARK 

Fuar Gazinosu 
• 

20 Aiııstos Akşanıı 
Büyiik Eğlencelerle Açılıyor 

• -



SON ASKERi VAZlYET 
(~tarah 1 inci Sahifede) 

aıYUZunun birinci aa.fhasuıı hltİmı.i§let
d.i:r ve ik.iaci aafbasma başlamalı.: üzere
dirler. Çünkü Alman birlikleri cenupta 
Sovyetleri Kafkaıtlara atmağa muvaffak 
olmuşlardır. Şimdi Almıuılar nhat ve 
serbest olarak yeni bir plan tatbik ede
bileceklerdir. 

Dünkü Alınan resmi tebliğinde Ka
laçta elde edildiii bildirilen muvaffakı
yet daha ehemmiyetlidir. Çünkü burası
nın alınmasiyle ikinci safhanın başlıya
bilmesi için çok mühim olan Stalingra
tta bir adım daha yakla~1ş olmakta
dır. Eğer o ahadaki boşluk Sovyetler ta
rafından derhal yeni takviyelerle dol
durulmamışsa, Alınanlar Stalingradı şi
malden kuşatmak ve oradaki mühim 
Rus kuvvetlerinin ana kuvvetlerle irti
batını kesmek imkanını elde etmiş ola
caklardır. 

Kafkaslara doğru Alman ileri hare
ketlerinin dünkü tahminlere rağmen du
raklamamış olduğu yeni ilerlemelerden 
anlaşılıyor. Alman hava kuvvetlerinin 
Tuhafefi, Norossi9kiyi ve bu limanlarda 
ki tafıtlan iki gündenberi f]ddetle hom
baladığ1 bildiriliyor. 

RUS KUVVETl.E.Rl 
DAHA GER.il.ERE ALlNIYOR 

Sovyetlerin kuvvetlerini daha cenu-
ba ve deniz yoliyle almakta oldukları 
görülmektedir. Bunun da sebebi şunlar 
olabilir: Sovyetler Kafkasların nisbeten 
daha az anzalı olan kmmlarında mü
<la faadan vaz geçmiş ve cenupta muka-

• vemete karar vermiş olabilirler. ikinci 
bir ihtimal; Az kuvvete ihtiyacı olan 
bazı geçitlerin müdafaa91na icap ettiği 
kadar kuvvet bırakılmıştı~ Diğer kuv
vetler Batumda başka maksatlar için ye 
niden tertip edilecektir. Üçüncü sebep 
şu olabilir: Geriye çekilen kuvvetlerin 
Kafkas mUdafaasını yapacak hususi te
şekküllerden ayrı kuvvetler olması muh 
temeldir. 

Bu sebeplerden hangisinin doğru ol
duğunu bize ancak zaman ve hadiseler 
gösterecektir. 

VORONEJDE 
Voronejde Almanlar müdafaada kal 

mışlardır. Sovyet tegliğlerindeki süku
tun, Voronejd.eki Rus taarruzlarmdan 
beklenen neticelerin elde edilmemesin
den ileriye geldiği sanılmaktadır. 

PASiFiKTEKi HAREKETLER 
Pasifikteki harekat hakkında dün de 

tamamlayıcı ha.herler alınmamıştır. Lon
aradaki kanaate göre Aluit adalanndak.i 
Amerikan hareketi mahdut gayelidir, 
fakat Salamon adalarına yöneltilen ta
arruz ehemmiyetli bir te§el>büstür. Alu
it adalarında Tiska adasına 22 temmuz
dan beri taarruz yapılmaktadır. Ameri
bn tebliiine göre Tisk.adak.i sahil ba
t.aryaları susturulınuş ve limanda 9 ge
mi batınlmış, 12 gemi de tahrip edilmiş· 
tir. 

Salamon adalarında.ki taarruza gelin· 
ce: T olgaide karaya çıkanlmış olan 
Amerikan kuvvetleriyle japon kuvvet
leri arasında göğüs göğüse bir muhare
be devam etmektedir. Japonların da 
sükunetine göre buradaki hareketlerden 
henüz b1r netice alınmamışlıT. 

Mercan deniz muharebesi Salamon 
&dalarında toplanan japon istila kuvvet 
lerini hareketten alıkoymak için yap1l
rnıştı. bugünkü Amerikan taarruzu da 
ayni aebeplerle yapılmaktadır. Büyük 
hazırlıklan icap ettiren bu hareket belki 
de ağır kayıplara sebep olacaktır; fakat 
netice elde edilirse, tabii kayıplann hiç 
bir ehemmiyeti olmıyacaktır. 

~~~-,""""""tt.-w~~~ 

. INGILIZLERE GÖRE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

RUS MUKA VEMEI1 ZORLU 
Londra, 12 (AA) - Doğuda Almanla

rın lerlemelerine rağmen Rus mukave
meti bütün şiddetile devam etmektedir. 

BüyUk Don kavsinde Almanlar Rus
farın inatçı bir mukavemetile karşılaş
mış bulunuyorlar. 

KARADENİZ UMANLARI 
TEHLtKEDE 
Tuhasef ve Novrosiski limanları tehli

kededir: Bununla beraber Ruslar en ce
saret kırıcı şartlar altında mukavemet 
azimlerinden hiç bir şey kaybetmiş de
ğildirler. 

!!.11111111111111111111111111111111111111ııil1111111111111111 y; 
E Azim~t dolayısHe ~ 
~ satılık ~ - -
~ Sipari§ suretile tstanbulda yaptırıl- E 
:: mış mutena bir yatak odası takımı ~ 
§satılıktır. : 
2 Görmek ve almak istiyenlerin Ce- § 
:: lil Bayar bulvarı 17 numaraya mü- E 
E racaatları rica olunur. E = 1-2 (2112) = 
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DOKTOR S 

SELİM UZEL S 
Eşrefpaşa Hastanesi Cilt, Saç ve 8 
Zehrevi hastalıkları mütehassısı §

1 
Ad~s: Şamlı sokak No. 8 tzmir 
Her gün saat ( 3) den sonra hasta
larını kabul eder. 
x:cr~ı:ıc=ıı:ı~~CIC~ 

BU HAFrA LALEDE 
1 - Z4 kısmı Tekmili birden 
01.VM M'ilKINESJ 
HPvecan, dehşet korku filmi .. 

2 ... rVRKÇE MALEK 
ZORAKf HAYDl11' 
Zevk, kahkaha neşe filmi.. 

1942 YEJft •llR 
ez • 

JAPOMLARLA HARP ~"''"''""~~~ 
<a.ştantr 1 İlld s.rureııe> ~ Ankara Radyosu ~ 

:!~~:.a= t!~~e:,irA=:::ı;~: ~ BUGONKO 'KEŞRl y l T ~ 
lar ve Amerikalılar denizde, karada ve ' ~ - - - ~- _ - _ -_ _ - - - -
havada Japonlara şiddetli darbeler in- 7.30 Program ve memleket saat -ay-ar~ 
clirmektedirler. 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım 1.40 ajans 

SALOMONDA MUHAREBE haberleri 7.55 Müuk pl. 8.20 - 8.30 Evin 
DEVAM EDİYOR saati.. 12.30 Program ve memleket saat 
Vaşington, 12 (AA) - Bahriye na- ayarı 12.33 Müzik: Şarkılar 12.45 Ajans 

zırlığının bildirdiğine göre Amerikan haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve 
kuvvetleri 22 temmuzdanberi Aluit ada- türküler 18.00 Program ve memleket 
larına beş defa hUcum etmişt!r. Salomon snat ayarı 18.03 Müzik : Çifte fasıl 19.00 
adalarında muharebeler devam ediyor.. Konuşma (Dış politika icmali..) 19.15 
Şimdilik tafsilat verilmemiştir. Dün Sta- Müı.ik pl. 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ide bir Japon gemisi batırılmış, iki gemi ajans haberleri 19.45 Müzik pl. 20.15 
de ha~ara uğratılmıştır. Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Mızraplı 
Vaşington. 12 (A.A) - Bahriye nazır- sazlarla saz eserleri 21.00 Ziraat takvimi 

lığının tebliğine göre Tulai çevresindeki 21.10 Müzik : Şarkılar 21.30 Konuşma 
muharebe devam ediyor. (Kahramanlar saati..) 21.45 Müzik (pl.) 
Tebliğ bundan sonra 22 temmuzdan 22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber-

9 ağustosa kadar süren Aluit adaların- leri ve borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki 
daki hareketlerin tafsilatını vermiştir. program ve kapanış .. 
Başlıca hedef 7 - 9 ağustosta Miski liına-
nı olmuştur. 9 gemi batırılmış, 12 gemi 
de hasara uğratılmıştır. 

tNGlLlZ GAZETELER1NlN 
NEŞRtYATI 
Londra, 12 (A.A) - Bu sabahki İn

giliz gazeteleri uzak şarkta Salamon 
adalarına karşı yapılmakta olan mütte
fiklerin asker çıkarma teşebbüsünü ka
yıtsız şart.sız tasvip etmekte ve iyi neti
celer alınmasını temenni eylemektedir
lcr. 

Melburn, 12 (A.A) - Orta büyüklük
te bombardıman tayyarelerinden mürek
kep kuvvetli bir müttefik hava filosu 
evvelki gün Timor adasının doğu sahi
linde Berka limanının bir mil açığında 
bulunan iki büyük düşman taşıt gemisi-

Kur'an 
ŞiiR VE K&NUNLARI 

ÇIKTI 
Stenley Lane - Poole'den dilimize çeviren 

AVNİ DOOAN 

75 kuruş - Kemeraltı mağazalarında 
ve Yeni Asır ldarehanesinde satılır. tda
rehanemize 75 kuruş yollayan hariçteki 
karilerimize posta ile gönderilir. 

1 - 5 

MtLAS ASLlY'E CEZA MAHKEME-
StNDEN : 942/72 ı 

Tayin edilen fiyattan fazlaya buğday 
satmak suretile milli korunma kanunu
na muhalif hareketten suçlu Milasm 
Hacı tlyas mahallesinden Ahmet oğlu 
Mehmet Altıh hakkında Mil!s asliye 
ceza mahkemesinde yapılan duruşmada 
suçlunun hareketine uyan milli korun
ma kanununun 31 ino.i maddesi de1Ale
tlle 59/ 2 bendine göre yedi gün hapis, 
elli liı-a ağır para cezası, on beş gün 
mağazasının kapatılmasma mütedair 
27 / 1/ 9"2 1arih ve 72/18 sayılı karar ka-
til eşmiş olmakla ilan olunur. (2119) 

tZM1R BELED1YES1NDEN: 
1 - 387 inci .sokakta kanalizasyon 

yaptırılması fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşi! bedeli 506 li
ra 76 kuruş, muvakkat teminatı 38 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
tş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 24/8/942 pazartesi gü
nü saat 16 da encümene müracaatları. 

2 - 394 üncü sokkta kanalizasyon 
yaptırılması fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 1270 li
ra 60 kuruş, muvakkat teminatı 95 lira 
30 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel İş bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 24/8/1942 pazar
tesi günü saat 16 da encümene müraca
atları. 

9 13 17 22 4631 (2088) 
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Salahettin TEKAND 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTELASSISJ ne hücum etmiş, bomba atm~ ve bun. 
lan alçaktan mitralyöz ateşine tutmuş
tur. Gemilerin batmış olması mümkün
dür. Tayyareler kayıpsız olarak üslerine 
dönmüslerdir. 

YENt HÜCUMLAR 

<::YÇy._: r<::Y', - -::.. -::.. -:... -::.. ~ - - -

~ 
KACJRILMAZ - - J Hastalannı her gün öğleyin saat 1 

1 den itibaren Numan zade sokak-
İYİ BJR FIRSAr :) 5 numa.rada hususi muayenehane-

'/ Yolculuk dolayısiyle acele satıhk sinde kabul eder. Telefon 345 3 
r kargir bir hane altında bir dükkan ... ev: 3459 

Melburn, 12 (A.A) - Pasifikteki 
müttefik kuvvetler karargahmın tebliği: 

Timorun şimal batısında orta büyük
lükte bombardıman tayyarelerinden mü
rekkep bir müttefik hava teşkili dün 
Japon üslerine hücum etmiştir. Netice 
henüz belli değildir. Pilotlardan birisi, 
bir gün evvel bombalanmış olan gemi
nin battığını görmüştür. 

Yeni Ginenin doğusunda Tamaraniye 
uçaklarımız hücum etmiştir. 3 düşman 
ucağı düşürülmüş, ikisi hasara uğratıl
mıştır. Bir tayyaremiz kayıptır. 

Ç1NL1LER Bffi ŞEHRl ALDILAR 
Çunking, 12 (A.A) - Liguon şehri 

Çin kıtaları tarafından hücumla ahnmı~ 
ve Japonlar mevzilerinden tardedilmiş
tir. 

YENİ AKINLAR 
Çunking, 12 (A.A) - Amerikan ha

va tebliği : Uçaklarımız Nanşangta Ja
pon hava meydanına hücum etmiş ve 
beş tam isabet kaydetmiştir. Depolar ve 
hfillerde yangınlar çıkarılmıştır. Haller
de Japon tayyareleri bulunmakta idi. 

Üç Japon tayyaresi yolumuz üstüne 
çıkmış, bunlardan birisi düşürülmüş, di
ğeri de hasara uğratılmıştır. 

Bütün tayyarelerim!z üslerine dön
müştür. 

~~~'WOIMI~..,._.~~~ 

HiND STANDA VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

resm1 bir da!renin kapılarını zorlamış, 
polisin ihtarına ve müdahalesine rağ
men bu hareketten vazgeçmemiştir. Po
lis ateş açmağa mecbur olmuş ve 19 kişi 
yaralanmış, fakat halle yaralıları da be
raber alarak çekilmiştir. Bu yaralılar
dan beş kişinin ölmüş olduğu sanılmak
tadır. 

MADRASTA 
Madras, 12 (A.A) - Şehrin muhtelif 

noktalarında karışıklıklar olmuştur. As
keri kuvvetler polise yardım etmiş, 15 
kişi yaralanmıştır. 
Diğer bir yerde de 15 kişi yaralanmış

tır. 
Halk yolları barikatlarla kapamış ve 

polise taş ile hücum etmiştir. 
MADORADA 
Madras, 12 (A.A) - Madorada nü

mayı~çılere karşı ateş açmak mecburi
yetinde kalınmış, üç kişi ölmüş, 20 kişi 
yaralanmıştır. 

Hükümet vaziyete hakimdir. 
KARAŞtDE 

(ı Damlacık caddesi 413 sokak 5 Nu-
1 
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maralı hane satılıktır. 4 oda bit- sofa 
1 

1 1 
mutbah ve tara~ası muntazamen bes DOKl'OR KEMAL 

(}yol ortasındadır.. ~ 1 OSMAN BOZ.KUR!' 
() Almak ve görmek istiyenler için-

1 İzmır" memleket hastanesı' 
1 dekilere sahibine müracaat.. 

1 

~~~~~~ Asabiye mütebas.gsı 

TİRE ASLİYE HUKUK HAKlMLı:-
CtNDEN : 124/ 203 

Müddei - Tirenin istasyon baskıcısı 
Mehmet Ali Çaylak vekili avukat Ah
met Gündoğdu 

MüddeialeY'h - İzmir Karataş Kırk 
merdiven ara sokak 20 sayılı evde Meh
met Ali karısı Hatice Çaylak. 

Müddei tarafından Tire asliye hukuk 
mahkemesine verip 2 kanunusani 1942 
tarihinde kayt ettirdiği dilekçesile müd
deialeyha Hatice ile dört senelik karı 
koca olup kanunu medeninin kendisine 
tahmil eylediği karılık vazifelerini ifa 
etmediğinden mezburenin dA.vacı koca
sına karşı sadakat ve müzahareUe mü

Hastalarını her ıün öğleden sowa 
ikinci Beyler sokağındaki muayene
hanesinde kabul eder .• 

DOKTOR 

RAİF AKDENİZ 
Doğrun ye Kadın Hastalıklan 

ınütehassısı.. 
Hastalarını her gün Birinci Beyler 

S sokak No. 42 de muayehanesinde 
g kabul eder. 
B Evi: Karşıyaka Banka sokak No. SO 
ti 1 - 13 (1166) 
~~~..Q'~~..ı:r.<~~..rh'"..rJXO'X 

kellef iken milddeialeyhanm bu kanuni DOKrOR. N""ROLO'-!! 
ve ahlaki vaUfelerini yapmadığı gibi V •v 
başkalarile tesisi münasebata ba§ladığın- HİLMİ DEMiRONA!' 
dan bu yüzden taraflar arasında müşte- ASKER HASTANESİ 
rek hayatın çekilmez bir hale geldiğin- ASABİYE MÜTEHASSISI 
den boşanma1arına talep ve dftva eyle-
mesi üzerine Tire asliye hukuk mahke- Hastalarını her gün öğleden sonra 
mesinde yapılan ınuhakemei aleniye so- ikinci beyler sokak 79 No. da yeni 
nunda : ı a~ttğı muayenehanede kabul eder. 

Müddeinin davası sabit oldux.undan .111 •• _.TEiiıiiiiııiLEiliiiiiiFiılOiıNiiııiııiNiiiıio.iı:iııiı27İİİ27İİllMa:!IS ll • 'f'Y\J 
tarafların boşanmalarına 13/5/1942 ta-
rihinde karar verilerek müddeialeyha
nın ikametg!hının meçhuliyetine bina
en işbu hükmü tarihi ilandan itibaren 
müddeialeyhanın on beş gün içinde tem
yizi dava etmesi aksi takdirde yukarıda 
yazılı tarih ve numaralı hükmün kesbi 
katiyet edeceğine dair tebliğat makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

4704 (2118) 

Acele satılık az 
kullanılmış motör 
36 beygir kuvvetinde NASYO

NAL marka sıcak kafa mazotla ça
lışır iyi bir mitör ile zeytinyağı tasir 
fabrikalarına mahsus muhtelif alet
ler satılıktır. tstiyenlerin eski ke
restecilerde N'b. 44 de Rifat Tarhana 
müracaatları. Telefon 3791 

13 15 17 (2113) 

DOKTOR 

Kemal Sallll Aysay 
Sari basiahıdar mUtehaw.sı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hastalanm Tilkilikte Hatu

niye camii karşısuıda Nama%gih 
caddesi No. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: U!S 
Evi: 3536 

~ıo.:ecoaa=ıaccaaoaaaQcııa~...rJ:'-

§ Böbrek, l\f csane, Prostat, idrar yo
lu ve tenasül hastalıkları mütehassısı 

UROLOÖ - OPERATÖR 
DOK'l'OR 

HAYRİ SAYKAM 
Hastalarrm her gün öğleden sonra 
ikinci Beyler, Numan zade sokak 

No. 5 te kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 
ı-:ıa=goca;~caa~. 

----- -----
100"..ocıc;cıoccca:;o a:c:a:aaacaaoocı 1 - - -
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-0KTOR 

DiKKAT. 
Piyasada bir çok teke!ler Ali ~ali,p ~keri db"e s.atıl.ı:µakta ise de şeker

leıbain üstünde (ALI GALiP • JZMJR) Markası vardır~ 
Taklitlerinden sakınmak için b1t markaya di"at edilmesini 

ederim .• 

Şekerci Ali Galip 
8 - 9 - 11 - 13 - 15 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
i Devlet Demır Y oiiarından ~ . . ...................................................................................... 

(Elbise ile lıaslıet ve DCllto yaptırılacalı .. ) 
D. D. YOLLARI 8 Net tŞLETME (oMtSYONÜNDAN ı 
Aşağıda miktar ve nevileriyle muhammen bedelleri göısterilen resmi takım el

bise ile kasket ve paltoya ait kumaş, saten ve kazalini idarece verilmek ve 
diğer teferruatı müteahlUtleri tarafından temin edilmek şutiyle elbise ile ka .. 
ketler bir müteahhide, paltolar da diğer bir müteahhide diktirilmek üzere ka· 
palı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 31 /8/942 tari. 
hinde saat 16 da lzmir - Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yekdi
ğerini müteakip yapılacaktır. 

Taliplerin kanunen mani bir halleri bulunmadığına dair teahhüt beyanna• 
meleriyle, bu gibi işleri muvaffakıyetle başarabildiklerine dair vesikalarım af&.• 
ğıda hizalarında gösterilen muvakkat teminat miktarlarıni" havi makbuzlarını 
reklif mektuplariyle birlikte usuli veçhile ayni gün saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine veya teahhütlü olarak posta ile göndermeleri lazımdır. Şartnameleri 
bmirde işletmemiz, Ankarada ikinci velstanbulda Sirkeci dokuzuncu işletme 
kalemlerinden bedelsiz alınabilir. 

Adet Yaptırılacak iş Muhammen bedel 
Lira Krş. 

17676 00 

Muvakkat teminat 
Lira Krt-

1584 
1584 
900 

Takım elbise 
Kasket 
Palto 

8 13 15 
7200 00 
19 4S7l 

ı 325 7S 

54() 00 
(2069) 

Muhammen bedeli 19000 (on dokuı bin) lira olan 100,000 (yüz bin) kilo 
Bil.ama karbonad Dö sud (21/Ağustoa/1942) cuma günü saat (16) oo altıda 
Haydarpaşada Car binası dahi1indek.i komisyon tarafından kapalı zatf usuliyle 
satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek isteyenlerin 1425 (bin dört yüz yirmi be§) liralık muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
gün saat ( 15) on beşe kadar lcoıniayon reisliiine vermeleri 18.zımdır. 

Bu ioe ait ,artnameler komisyondan parasız olarak. dağıtıbnaktadır • 
5 9 13 17 4419 (2028) 

Apğıda miktan muhammen bedel ve teminat milr.tan ile itltlhnl mahalli 
gösterilmiş olan 1 kalem balast kapalı zarf uıuliyle •bn alınacaktır, Münaka.-
20 aiustos 942 perşembe günü saat 11 de Sirkecido 9 if}etme hinaaında A. E. 
komisyonu tarafından yapılacakbr. 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalanm ihtiva eden kapalı ndlarmı ayni 
gün saat 1 O a kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Ocak Km. si miktarı 

163-170 7000 M3 
5 9 l3 15 

Muh mmen 
bed~li 

24500 
4462 

teminat 

1637.50 
(2030) 

tzmlr Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltme müddeti on gü uzatılmış olan 35S8 lira 40 k.utuş keşif bedeli Di

kili jandarma bölük binası bir kı91m inşaatına bu kerre de istekli çıkmadıiından 
4/8/942 tarihinden itibaren mezkur inıaat bir ay müddetle pazarlıia. koRul• 
muıtuY. 

Jıteklilerin tatil günlerinden maada 2490 aayıll yasa hükümlerine göre ha
zırlıyaca1r.1an 291 ıayılılc muvakkat teminat ve ehliyet vesika.siyle birlilcte her 
gün nafia müdürlüğünde müteşekkil komisyona baş vurmaları. 

7 13 4488 

S'l'A.JYER ALIHACAK 
lzmlr P. r. r. MVDCIRLüGUNDEN : 

(2043) 

l - Muhabereci :yetiştirilmek üzere 34 1 doğumlulardan müaabaka ile staj. 
Yet alınacaktır. 

2 - Müsabalı:aya gireceklerin orta mektep me~nu olması ve yaı ka1dı 
hariç 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki şart.lan hm bu
lunması lbundır. 

S - Müsabakada muvaffak olanle.ra stajyer namiyle ilk defa lurhr füa ücret 
ve ayrıca fevkalade zam veril~ktir. v~ talimatnam~ne efu:e muvaffak old\lk· 
tan eonra 15 lita •sll maaılı memurluğa 1r~rilil~ektiı. 

4 - Müaabakaya aimıek iateyenlor 1 eylül 942 ıalı aünü akşamın• kadıu 
dilekçe evrakı müıbiteleıiyle bitlikte müdürlüiümüze müracaat etmelidirler. 

5 - Müsabaka 2/cylül/942 çatJamba günü saat 1 O da müdürlüğijmüzd• 
yapılacaktır. 2 5 9 13 17 2 l 2S 29 4463 (2008) 

Ziraat Velıdleti Manisa örnelı çiftliği çlftlllı 
melıtelli rnüdiirliidünden : 

A - iki şendik tahsil mUdcletli Çiftlik mektebine parasız - yatılı talei>e ah
nacakbt. 

B - Mektepte ziraatin bütün şubeleri : Ziraat sanatları, hayvan yet.ittirici .. 
liği, çayırc1lık, bağcılık, bahçavancılık, U. ziraat, ~iftlilc itletıneai, ziraat mili• 
neleri traktör, lokomobil i~letme ve tamlrleri elektrik nazari ve ameU olarak 
ağrettlir. 

KABUL ŞARTLARI ı 
1 - Arazi sahibi ve ilk mektep me~unu olmak, 
2 - Yaşı f 3 den aşağı bulunmamak, 
3 - Ziraat işlerine dayanıklı ve haatalık111z: olduiuna dair doktor raporıı. 

a~ı ve eyi hal kağıtları 
4 - Diljkçe ve 3 fotoğrafile eylül 15 o kadar mektebe müracaat etmeleri. 

29 2 5 9 13 17 21 25 4367 (1966) 

İzmir inltisarıar Baş müdürlüğünden : 

Karaşi, 12 (A.A) - Dün nümayişci 
balk polis tarafından önlenmişdir. Nü
mayişçiler polise taş atarak karşı koy
muşlar ve polis şiddete müracaata mec
bur olmuştur. Bir kaç kişi yaralanmış
tır. 

DOKTOR . 
NAFİZ YAZGAN 11 SiiLEYMAN ÇORUH 

Altındağ barut deposunda mevcut barut emtea1ına ait muhtelif eb•addı 
1146 adet boş sandık pazarlığa bırakılmıthr. Mı.ıhammen bedel tutan 373,35 
muvakkat teminatı 28 liradır. iıteklUerin 25/8/42 tariihne müsadif aah günil 

16 da baş müdüriyetimizdeki komiıyona gelmeleri ilan olunur. 
4703 (2117) 

( 

1
) saat 

V AZtFEDEN MEN ED!LENLER 
Bombay, 12 (A.A) - Birleşik ayalet

ler hUkilmeti 12 mahaill heyetini altı ay 
müddetle vazife ifasından men etmiştir. 

MURAD ABADDA 
Muradabadda 3 kişi ölmüştür. 
Hükümet şimdi vaziyete hakimdir. 

~J'"~~..r..r~...or~.r.r.o-J"..r~ ~ 
DOKTOR 

HiKMEr ALADAG 
Kadın hastalıkJan operatörü ve 

DOOUM MÜTEHASSISI 
Memleket hastanesi nisaiye ve vela

diye servlııi muavini_ 
Birinci Kordon Tayyare sineması 

bitişiğinde No. 206 .. Telefon: 4032 
~..,.,.~ 

BUGUN !'ANDA 
2 EŞSİZ FiLİM BİRDEN 

Bütün dünyanın romanını seve 
seve okuduğu büyük eser 

EMILZOLA 
YARATAN POL MUNİ 

2 - TÜRKÇE Kahramanl!-1' . 

VAl'AH FEDAiSi 

1) 1 ÇOCUK HASTALIKLAIU 
Aydan Gazi bulvıır., güınrük önü ı MtITEIIASSISI 

No. 102" 
Askerlik vazifesini bitirip gelıniştit'. 

Ve hastalarını her liio muayeneba
nesindeı kabule başlamıştu. 

• »-...oc:cr-cıcr..r~~~~ 

Birinci Beyler Sokak 42 Sayı.. ı 
~) TEL: 4118.. ı) 
) Evt lntinü. caddeJ>i (Göztcpe) 836 ı) 

1 ~ _ ~yı ... y~L._ 4~6 ı .. 13 J2'!!i51 1 

- - -

. Şo~e ue ınenf ez i'! ıa ettirllecefıtlr
lzınlr Vilayeti Dalını Encümeninden : 

Gülbahçe - Karaburun yolunun 15 + 8 33-20 + 61 O kllometrolan araıında 
yapılacak 'ose ve sınai jmalat inşaatı 30021 lira 1 7 kurut ketif bedeli ilz&o 
riden 10/6/ 1942 tarihinden itibaren 20 giln müddetle kapalı eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 31/Ağustos/1942 pazartesi günü saat 11 de İzmir villyeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler bu işe ait keşifname, mukavele projeal, eksiltme fenni, huıuat ve 
bayındırlık işleri şartnameleriyle ketif tefailitı vt:ı fiat silsilesi cetvellerini 1%• 
mir, lstanbul ve Ankara Nafia müdürlüklerinde görebilirler. 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları 225 1 lir• 
50 kuruıluk muvakkat teminat ile 1942 yılına ait Tiearet oda111 ve izmir valili .. 
ğinden istihsal edecekleri ehliyet veaikalannı havi teklifnamelerini yukarıda ya
zılı saatten bir saat evvel encümen reİ.lıliğine tevdi ile makbuz almaları lbım
dıı. 

Poatada vaki gecikmeler kabul edilmez. 4565 (211 O) 

MahJıumiyet ilanı •• 
izmir Milli Korunma Miiddeiııınumillalnden : 

Fazla fiatla ekmek satan Yusuf dede caddesinde 655 nci sokak 7 sayılı e"' 
de oturur Ali kansı Fatma Özsaraçlar hıakkında car.i muhakeme sonunda: 

Suçu sabit görüldüğünden milli kortınma kanunun 31 /2 59/3, 63 ve T. C. 
K. nun 56 v e 59 ncu maddesinin son fıkrasına tevfikan 2 lira 70 kuruş ağıt 
para cezaaile mahkumiyetine ve keyfiyetin gazete ile ilA.nına dair verilen 1 I /. 
7/9.f2 ııün ve 25.f sayılı hükmün katilettlği ilAn oh.ınur. 4706 (2114) ' 

Foça c. Müddeiumuınilfğlnden : 
Fazla fiatla phe to:w satmaktan suçlu eski Foçanın büyük camii mahalleain

den Halil oğlu 316 doğumlu Mehmet Tevfik Coşkun hakkında Foça asliye ce
za mahkemesinde yapılan duruşma sonunda: 
w Suçlun~n fu:la flatla pire tozu sattı~ı ve bu suretle ihtikar yaptığı anlaşıldt
gından mıllt korunma kanunun 32 ncı maddesinin A. fıkrası 59/3 ve 4 ve 63 
ncü maddelerine tevfikan 1 O lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine 1 O gün 
müddetle dükkanını kapatılmasına bu müddet zarfında ticaretten menine ve 
bu mahkQmiyetirı gazet~ ile illn ettirilerek ilA.n bedelinin kendi5inden ahnması• 
na 19/6/9'40 tarihine karar verilerek hilkmün katile~tiği ilan olunur. 

4705 (2115) 

P. T. T. Umum Müdürlü~ünden: 
Sayın halkımıza kolaylık olmak üzere P. T. T. jdaresi ıimdilik Ankara; J,s

İ.zınif' glimPiilıleri Baş MüdUrfüOUnden : tanbul ve lzmir şehirleri iç.in her havale baıına yalnız beı kuruş mQnzam ücret 
Gümrük komiıyoncusu ve maiyet memuru olmak uteyenlere ait imtihan 1 / mukabilinde 25 liraya kadar olan havalelerin imkametgaht• ödenmesi muanl&' 

9 /942 ııüoüne müsadif ulı günü saat 8, 30 da baş müdürlük dairesinde yapı- lesine ba~lamıştır. 
Iacağından isteklilerin 1093 sayılı gümrük komisyoncular kanunun 3 ncü mad- Posta paketleriyle kıymetli mektuplann mutedil bir munzam ücret karşılığın-
de&inde yazılı ev.af ve ,er&iti haiz bulunduklanna dair lüzumlu vesikaları hazır- da ikametgahta teslimi muamelesi ue her yerde yapılmaktadır. 
layarak imtihan ııiinünd.en ııihayet bir gijn evvel ibraz: etmek şartiyle imtihan Bu hususta posta gişelerinden malumat alınabilir. 

l_~~~~~!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~=g~ün~u~·n~d~e~ba~ş~m~ü~d~ür~l~ü!ğwr.~-~·~üz~d~e~ha~z~ı~r ~b~u~lu~n~rn~M~ar~1~l~Azı~~~d~~:·~~4~6~9~S~~(~2~1~1~6~l:._~~~~_:30~~2=-~S~8 IJ 4384 (l 960) 



SAHİFE 4 

SiY A.SI V AZIYE2' 
••••••••••••••• 

Japonya Hindis-
tana ve Rusya
ya karşı fırsat 

hekleyor 
--------... ·~-----

Radyo gazetesine göre günün siyasi 
manzarası şöyle görünmektedir: Hindis
ren meselesi milletler arası politikasının 
yine ön planını işgal etmiştir. 

Hindistandaki hadiseler hakkında 
mihver ve İngiliz kaynaklarının verdiği 
haberler adet veçhile birbirini tutma
maktadır. Mihvere göre Hindistanın her 
tarafında büyük insan yığınları İngiliz
lere son darbeyi vurmak üzeredir. 

Japonya, Almanya ve İtalyadaki gizli 
Hint radyoları da Gandinin hareketini 
uzaktan körüklemektedirler. 

•Hür Hindistan-. gizli radyosunda Bu
de demiştir ki: 

• - İşim bitince size derhal iltihak 
edeceğim. Siz hiç bir zaman ümitsizliğe 

~ kapılmayınız; İngilizlere ne suretle olur-
sa olsun zarar vermeğe devam ediniz .. 
İngilizlerin elinde artık kuvvet kalına
mıştır. Bunun için parolamız şudur. 

Ya ölüm, ya kurtuluş!• 
l Öte taraftan İngiliz kaynakları da yer 
yer Hindistaııın. bazı kısımlarında asa
yişsizliğin devamm1 kabul etmekle be

._ raber durumun gittikçe sakinleştiğini 
bildiriyorlar. 

Hakikat hangi taraftadır? Hakikatin 
bu iki iddia ortasında olduğu söylene
bi1ir. 

Gandi ile diğer Hint liderlerinin tev
kif edihnesi bir takım hareketler uyan
dıracağı zaten biliniyordu. Normal za
manlarda da bu ancak böyle olurdu. 
Fakat bugünkü hiidiselerin normalden 
yukarı olduğu da söylenemez. Büyük 
bir kısım Hint halkı istiklal işinin harp 
sonrasına bırakılmasına taraftardır. Bir 
takım Hindulardan başka Müslüman ve 
Parya azınlıkları da kongre partisinin 
sivil itaatsızlık kararına taraftar değil
dirler. hk üç gün atlatıldıktan sonra ya
pılan hareketlerin İngilizlerin vaziyeti
ni zorlaştıracak bir mahiyet alamıyaca
ğına şüphe edilemez. 

Japonya henüz vaziyeti kafi derecede 
olgun saymamaktadır. Ancak dün Çun
kingten verilen bir haber Japonların 
Birmanyaya takviyeler gönderdiklerici 
bildirmektedir. Bu takvi~elerin Hindis
tandaki durumdan faydalanmak için 
gönderildiğine şüphe yoktur, Japonya 
Hindistana hücum için fırsat beklemek-
tedir. I 

RUSYA VE JAPONYA 

Japonyanın Rusya için de fırsat kol
ladığı gelen haberlerden anlaşılmakta
dır. Japonyanın yeniden Sibiryaya as
ker yolladığı da bildiriliyor. Çinlilerin 
çoktan beri iddia ettikleri bu harekete 
şimdi Amerikalılar da ehemmiyet ver
mektedir. Japonların Rusya ile harp et
mesi ihtimali üzerindedir ki Amerikalı
lar Aluit adalarına, bilhassa en mühim 
olan Tiskaya karşı taarruza geçmişler
dir. Fakat Rusya tamamiyle mağlup ol
madıkça Japonların harekete geçmiye
ceklerini kabul edenler çoğunluk teşkil 
etmektedir. 

B. LA VALİN NUTKU 

B. Laval beklenen nutkunu söylemiş
tir. Laval bu nutkunda Fransanın kur
tuluşunu Alınan zaferinde gördüğünü 
bir defa daha belirtmiştir. La vale göre 
Fransa için en büyük tehlike Bolşevizm
dir; bu sebeple Fransa harbe fiilen işti
rak etmemekle beraber Almanlara el
den gelen yardımı yapacaktır. Şimdilik 
en önemli yardım Almanyaya işçi gön
dermektir. Fransız işçilerinin Almanya
ya gitmesi, hem Bolşeviklere karşı mu
harebeye hizmet, hem de Almanyadaki 
Fransız esirlerini kurtarmak demektir .. 
İşte Lavalin nutkunun hülasası budur. 

Bu nutuk Anglo Sakson basınında 
Vişi politikası ve Lavalin şahsı hakkın
da sert hücumlara vesile olmuştur. La
val dünyaya bir hain olarak gösteril
mektedir. 

FRANSADA ALMAN 
ALEYHTARLICI 

Diğer taraftan Fransadan gelen ha
berlere göre Almanlara karşı tedhiş ha
r eke tlerinde bulunanlardan 25 kişi da· 
ha Almanlar tarafından kurşuna dizil
miştir ve yine bu haberlerden Fransada 
'.Alman aleyhtarlığının pek ziyade arttı
ğı anl~ılmaktadır. Bu aleyhtarlığın iaşe 
zorlukları yüzünden kış aylarında daha 
ziyadeleşeceği d~ tahmin edilmektedir. 

PETROL KUYULARI 

Almanların eline düşen petrol kuyu
larının yanmakta ve Alınanların bun
iarı şiddetli infilak usulüyle söndürme
ğe çal~makta oldukları anlaşılıyor. 
Rusların petrol tasfiyehanelerini de 

tahrip e ttikler :ne şüphe yoktur. Bu yüz
den Almanların ele geçirdikleri kuyula
rın petrollerinden faydalanmaları tahri
batın şekline göre gecikecektir. 

--- o- --
Amerilıa Vi$iye şimdiJilı 

sefir göndermiyoP
Vaşington, 12 (AA) - Dün gazeteci

ler konferansında bir suale cevap veren 
reis Ruzvelt demiştir ki: 

• - Amiral Lihinin yerine Vişiye 
şimdil:k bir büyük elçi tayin edilmiye
cektir. 

ı.ı Aiiustos PerşemDe 1942 YEH1 ASIR 
-====- --

YEPYENi BiR USUL Can noktası HiNDiSTAN DERDi 
* *·~~-

Şehirlere Müttefik 
* ' 

Durum git-
beyanname gemi kaybı k Mecliste Müzakereler 

ti çe va- .. .. . 
himleşiyor Dunku cels~d~ yenı I?e~-yağıyor azalıyor 

avaM KAMaRasıNıN roP· uslardan uçu and ıçtı --~*---

PiLOTSUZ BALONLAR OTO· 
MATIK ŞEKiLDE BEYAN· 

NAME ATIYOR 
-*-Bern, 12 (A.A) - Neşrolunan bir 

tebliğe göre Avrupanın muhte1if mem
leketlerine propaganda beyannameleri 
atıhnak üzere pilotsuz hareket eden bir 
nevi yeni balonlar kullanılmaktadır. Bu 
balonlara iliştirilmiş olan beyannameler 
otomatik olarak ve yerden eletrikle ida
re olunan bir kuvvet ile istenilen mem
leketler üzerine atılmaktadır. 

Dün sabah böyle bir takım beyanna
meler lsviçre topraklarına atılmıştır. Bu 
beyannameler şimdi İsviçre polisinin 
elinde bulunmaktadır. -·-Başuelıil Çin sefirini 
fıallul eHi .. 
Ankara, 12 (AA) -- Başvekil Şük

rü Saraçoğlu bugün başvekalet dairesin
de yeni Çin elçisini kabul etmiştir . 

---~-~ıwwwı-~-

AKDE N l ZDE HARP 
---*·--- -

Büyük bir lngi-
liz kafilesi ta
arru Ilara u'

makta 
- *-BiP İngiliz uçalı gemisi· 

nin battığı teeyyüt etti
Mihve• de en afağı llir 
denizaltı lıaylletti. 

Berlin, 12 (A.A) - Deniz ve hava 
kuvvetlerimiz 11 ağustostan beri hima
yeli büyük bir düşman kafilesine batı 
Akdenizde taarruzlarda bulunmaktadır .. 
İNGİLİZLERİN VE MİHVERİN 
KAYIPLARI 
Londra, 12 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre Gaglc tayyare gemisi torpil 
isabetiyle Akdenizde batıruştır. 

Mürettebattan bir kısmı kurtarılmış 
ve o çevrede harekatta bulunan denizal
tılardan en aşağı bir tanesi batırılmıştır. 
italy anlaPa göre MısıP 
ve Alıdenizde vaziyet

Roma, 12 (AA) - Tebliğ: 
Mısır cephesinde devriye faaliyeti ol

muştur. 

Mihver hava kuvvetleri düşmanın as
ker ve taşıt topluluklarını muvaffakı
yetle bombalamıştır. Düşman tayyarele
ri bilhassa Tobruğa akınlar yapm,ıştır .. 
Bir düşman tayyaresi dii§ürülmüştür. 
Hava muharebelerinde Alman ve İtal
yan tayyareleri 8 İngiliz uçağı dil§ür
müştür. 

İngiliz hava kuvve!Jeri Katanya ve 
Gagliyari vilayetinde bir kaç yere bom
balar a~br. İki kişi ölmüş, bir kişi de 
yaralanmıştır. 

Akdenizde hüviyeti tesbit edilemiyen 
büyük bir düşman harp gemisine iki 
torpil isabet ettirilmiştir. 

------~-----
SON HAVA HÜCUMLARI 

----- *·-- -
Mayans, Visba-
den bombalandı 
son Alman akı
nı da şiddetli 

- *
MüHefilıler haya ti öne· 
m i olan gemi ihtiyaçla· 
rını temin ediyorlar
Londra, 12 (A.A) - Amerikadan dö

nen Norveç deniz ticaret nazırı, gemi 
kayıplarına karşı sarfolunan mesaiden 
ve elde edilen neticelerden bahsetmiş, 
kayıpların tel§.fisi mümkün olduğunu 
ve esasen gemi kayıplarının son ayda 
geçen aylardakine nisbetle çok az oldu
ğunu söylemi~ir. 

TÜRKiYE • ALMANYA 

Gazetecileri
miz Şark cep
hesini ziya
ret ettiler 

,., ... 
Alınan ordulaPı 
ııumandanı general 
Manıtayn IJir 
nutufı söyledi-
Berlin, 12 (AA) -- Türk gaze

teciler heyetinin şark cephesini zi
yareti dolayısiyle şark orduları ku
mandanı general Fon Manştayn ta
rafından bir ziyafet verilmiştir. Ge
neral irat ettiği nutukta Türk - Al
man dostluğundan bahsebniş, Nec
mettin Sadak ta kısa bir nutuk ile 
seyahatleri esnasında Alman zabit
lerinden çok iyi muamele gördük
lerini bildirmiş ve bu misafirper
verliğe teşekkür etmiştir. 

(••:•~·11- 0-~wıa_:a_ı_ı_ a_o_ ı:ı _oe 

YENi GAiLE ETRAFINDA 
----*---

Hindistan mes-
elesinde Iiıgi-
liz - Amerikan 
ihtilafı yok -·-Nevyork, 12 (A.A) -- Nevyork Tay-

mis gazetesi Hindistan hüdiselerinden 
bahsederken diyor ki: 

Hint meselesi yüzünden Amerika ve 
lngiltere arasında en küçük bir ihtilaf 
çıkacak olursa bu müttefikler davası için 
çok büyük bir zarar olacaktır. Fakat 
ıböyle bir şey yoktur ve varit değild.ir. 
Mukaddes bir sulh ve .ııük.Wı nazariyesi 
aşılamağa hazırlanan Gandi, uyuyan 
kaplanı uyandırmıştır. Hindistan aiyaai: 
bir terbiyeye muhtaçtır. Harpten sonra. 
bu demokrasi ruhu ve terbiyeei aşılana
caktır. 

-~~~~~,---~ 

ALMANLARA GÖRE 
(Baştarah l inci Sahifede) 

LANMASI Hf Ç MONASIP 
GÖRÜLMIYOR 

- *-Londra, 12 (AA) - Hindistanda 
vaziyetin vahimleştiği anlaşılıyor. Bom
bay valisinin yeni ve kesin tedbirler 
aldığı bildiriliyor. 

Deyli Meyi diyor ki: 
«Bazı mahfiller Hindistan işleri için 

avam kamarasının toplanmasım iste
mektedir. Vaziyetin ve Midiaelerin bu
giinkü safhasına göre bazı mahfiller 
Gandinin tevkifini ve ekseriyet te ittihaz 
olunan tedbirleri haklı bulmaktadır. 

G andinin bize karşı düşmanlığı açık
ca görülmüştür. Biz de bu ha.re;kete göre 
mukabeleye mecbur kaldık. 

-------------x*x---------
Bazı fıanunlaP Jıallul ed i idi ve EPeğli limanında 
batmış olan gemilerin çılıardması fıonuşuldu 
Ankara, 12 (A.A) - Büyült Millet hakkındaki kanun ile Bursa belediyesi

Meclisi bugün Şemsettin Günaltayın re- nin maliye vekaletinin kefaletiyle 500 
isliğinde toplanmıştır. bin liralık istikraz akdına dair kanuP ve 
YENİ MEBUSLARIN ANDI hayvan sağlık memurlarının hayvanla-
Celse açılınca yeni mebus seçilen Nu- rına yem bedeli verilmesi hakkuıdaki 

man Menemencioğlu, Şükrü Sökmensü- kanun Iiyihalan kabul olunmuştur. 
er, Safi Erden ve Sabiha Gökçünün in- EREGLİDE BATAN VAPURLARIN 
tihap mazbataları okunmuş ve kabul ÇIKARILMASI 
edilmiştir. Numan Menemencioğlu (İs- Daha sonra Eregyli limanında baf--•• 
tanbul) Şükrü Sökmensüer (Erzincan), """"""!l olan 16 vapurun çıkarılması için müna-
ve Sabiha Gökçü (Samsun) and içmiş- kalat vekaletine 100 bin liralık tahsisat 
lerdir. 

KABUL EDİLEN KANUNLAR 
Bun-Oan sonra 1942 Mli yılı düyunu 

umumiye bütçesinden 100 bin liranın 
münakalat vekaleti bütçesine nakli 

verilmesi hakkındaki kanun layihası 
hakkında hatipler tarafından söylenen 
sözlere mazbata muharriri Hüsnü Kitap
çı tarafından ceva~ verilmiştir. 

Meclis cuma günü toplanacaktır. 

Avam kamarasında Hint hadiseleri
nin müzakeresi düşmanlara zail olduğu. 
muz zannını verebleceği gibi aldığımız 
tebdirlerin doğruluğuna inanmadığımız -

Istanbuldaki pahalılık zannını da verebilecektir.~ 

----~tt-,-~~ 

HAVA DEVLERi 
- --*·---

Dünyanın en 
büyük uçaklan 
In~iliz hizme

tine girdi 
- *-Saatte 400 JıilornetPe 

uçan v e 8 ton llornlla ta• 
fıyan llu tay yareler ilfı 
hücumlarını yaptılar
Londra, 12 (A.A) - Dünyanın en bü-' 

yük ve en kuvvetli tayyaresi olan dört 
nıotörlü Langister tayyareleri de İngiliz 
hava servislerine katılmış bulunmakta
dır. 

Bu tayyareler 8 ton bomba taşımakta 
ve saatte 400 kilometre süratle hareket 
etmektedir. 

Bu tip tayyareler ilk defa olarak Ba
varyada Ausburg şehrine yapılan gün
düz taarruzunda kullanılmış ve çok iyi 
neticeler alınmıştır. 

-~--,-~~------
S TAL l N iN BiR E:hRI 

* Ele geçirildiği 
söylenilen emir· 
de neler var

mış? •• 
--k-

ALMANLARIN NEŞRETTIGI 
VESiKA •• , 

Fiyatların Karaborsa
nınkilere benzemediği 

neticesine varıldı 
Yeni mahsul alınınca fiyatlar düşecefı deniliyoP 

İstanbul, 12 (Yeni Asır) - İstanbul da görüşmeler yapılmış, fakat bu hal 
piyasasını kontrol için ayrılan tacirler her sene yeni mahsul devresinde görü
bugün (Dün) faaliyete geçmişlerdir .. len nisbi fiyat yükselişine atfedilmiş ve 
Ticaret odasında yapılan toplantıda bazı keyfiyetin muvakkat bulunduğu netice
gıda maddelerinin •Kara borsa» fiyatla- sine varılmıştır. Bu cihet telgrafla Tica
riyle satılmakta olduğu iddiası hakkın- ret vekaletine :bildirilmiştir. 

Alman yadan mal getiriliyor 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Bu ayın sonuna kadar Almanyadan 250 vagonluk 

ithaHlt eşyası getirilecektir. 

,,3" Lokomotif daha ~eldi 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) -Almanya ya .ısmarlanan lokomotiflerden üçü bu

gün gelmiştir. Bunlar 12 şer tekerlekli m uazzam lokomotiflerdir ve Trakya hat
tında işliyeceklerdir. 

Meslek teknik okulları açılacak 
Ankara, 12 ( Yeni ASır ) - Meslek teknik okulları açılması hakkında ma

arif vekfiletinin hazırladığı k.anUlil. teklif i Büyük Millet Meclisi ruznamesine it
hal olunmuştur. 

Genç doktorlarımız Sıtma kursunda 

'.Adana, 12 (A.A)" - Adana sıtma l münasebetle vali, parti erkanı kursta 
enstitiisünda tekamül kunılan görecek bulunmuş ve ilk dersten sonra genç 
olan tıp fakülte& 942 mezunlann<lan doktorlanmız izaz edil.mİ§]erdir. Kunt 
genç doktorlar kursa başlamışlardır. Bu 45 gün 9Ürecektir. 

Berlin, 12 (A.A) - D . N. B . bildirj,. Millet Meclisi tatil SOVYETLERE GORE or : B ir Alınan zırhlı tümeni Kafkas 
maların başlamasından beri Kerç yarım cephesinde Stalinin mühim bir emrini fıGPGPI veriyor- (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
adası muharebesinden büyük Don kav- ele geçinniştir. Bu vesika 28 temmuz Ankara, 12 (Yeni Asır) - Büll:ük Mil- kuvvetleriyle §iddetli muharebeler 'de· 
sindeki hareketlerin sonuna kadar Al- 942 tarilıli ve 227 numaralıdır. let Meclisi cuma günkü içtiınam,da ikin- vam etmektedir. 
ınan ve müttefik. kıtalan 1.044,74 1 eair Stalin emrinde diyor ki: ci teşrinin birinci günü tekrar toplan- Almanlar uğradıklan büyük kayipla· 
almı~tır. 62 7 l tank ve her çapta 1O1 3 1 O d . R mak üzere tatil kararı verecektir. ra ..... M-nen lbiı- nehrin sahiline varmak 

1 · il . - '- h . edil • r unun yıyeceği, us endüstrisi- ___ 
0
_.., ·-·--

top ya e e geçır mış, yanut ta rıp - nin kömür ve madeni demektir. 70 mil- için bütün kuvvetlerini sarfetmektedir. 
mi§Btir. dd fınd h uh yon nüfus kaybettik. 800 bin ton buğ- !'lcaret Vefıfll İStGn• Bu kes.imde Almanlar 1000 den fazla 

u mü et zar a ava m arebe• ld ölü ibırakmışlardır. 
lerinde 4960 uçak düşürühnüş, başka~ day e en çıkardık. Sovyetler, bir çok IJuJda IJefılenlyor.. VORONEJDE 
664 ak, ak 1ar tarafınd 432 kaynakları elden çıkarmışlardır. Kö- İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Ticaret 

uç uç savar an, tnürün yüzde altmışı Voronejdedir. Yoronejde meskun bir yer zapt edil .. 
uçak ta yerde tahrip edilmi§tir. Manganez istihsalinin üçte ikisi eli- vekili Behçet Uzun cumartesi günü şeh- miştir. Almanların burasını istirdat i~ 

Kafkas bölgesinde Rumen kıtaları d rimize geleceği ümit olunmaktadır. AArfettik1eri meaaı' akim kalmı.,trr. 
da miz en çıkmıştır. Taburlar ve alaylar ~ " 

Kerç yarım adasının doğusun şiddejJe tüm nl --~-,....o:. ... rıı o--- Moskova, 12 (AA) - Ögwleden sonra 
rnüdafaa edilen Slamanakaya tehrini al.. ve e er intizamdan mahrum kal- İLf l ff mıştır. m.ışlardır. Bazı subaylar ve komiserle- H ceza ının a 1 neşrolunan Sovyet tebliği: Kl sk --*- Alman kıtaları Kafkasyaya ginneğe rin mevkilerini terkettiklerinden bahse- düşünülüyor.. 11 temmuz gecesi kıtalarımız e a-

İ K I TARAFÇA VERiLEN devam ediyor. diliyor. Bu alçak bozguncular mahvedil- :Ankara, 12 (Yeni Asır) - Samsun ya bölgesinde Kuçelnikofun cenup ba-
Alman hava kuvvetleri sahilde ve Ka melidir. En iyi kıtaları gerilere koyma- belediye reisi İhsan Keteli ile milhendis tısında ve Kleskaya, Maykof ve Krasno-

TA f S 1 l AT radeniz limanlarında Rus tahliylerine h ve bunlar geriye döndükleri zaman Ali Ratıbın cezalarının affı hakkındaki darda düşmanla muharebe etmişlerdir. --*-- taarruzlarına devam etmiştir Bir himaye silahla karşılanmalıdır .. Geriye tek bir mazbata Büyük Millet Meclisi ruzna- Diğer cephelerde hiç bir değişiklik 
Londra, 12 (A.A) _ ın· giliz' hava kuv- 2 sahil ve 2 nakliye gemisi bahnhnış, adım yoktur... mesine alınmıştır. yoktur. 1 6 akli b sahil d h Moskova, 12 (A.A) - Sovyet teb i-

vetleri dün gece Almanya üzerinde uç- n ye ve ir . gemisi e asara ğine ek tir : 
muşlardır. uğratılmıştır. l nk 

S li d b d b · R hl Kleskaya bö gesinde düşmanın ta -
Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği : !abngrba 

1
1n lcenuahun adilıniır us Zll1 ı larla yaptığı yarma teşebbüsü akim 

Dün gece İngiliz hava kuvvetleri Al- treru om a ara t rip e . 'ştir. TEL•. 36·46 
Volga üzerinde bir gemi batırılmış kalmıştır. 

man sahillerindeki tesirsiz iz'aç taarruz- ve 3 gemi de hasara uğratıhnıştır. Kuçelnikofun şimal doğusunda Rus 
larından başka batı Almanyanın müte- VORONEJDE 13/ 8/ 942 perşembe günü mati- kıtalarının elinde bulunan bir demiryo-
addit şehirlerine ve bilhassa Mayans ve Voronejin şimal batısında düşman olı.. nelerden itibaren lu çevr esinde şiddetli bir t ank muha-
Visbadene taarruz etmiştir. dukça uzun süren bir durgunluktan son- 3 Büyük Filim birden rebesi olmuştur. Rus tank ve topçusu 

Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği : ra zaiiletme taarruzlarına tekrar baş- da mukabil şiddetli hücumlarda bulun-
Dün gündüzün Alman koyu üzerine lamıştır. Bu taarruzlar şiddetli muhare- ı C E N U p K lif z J m~tur. 

akın yapan bir İngiliz av tayyaresi ha- belerden sonra püskürtülmüş ve 40 düş • 1 Krasnodarda Rus mevzilerine karşı 
va muharebesinde düşürülmüştür. man tankı tahrip olunmu~tur. OYNIYAN : B EBE DANİYEL yapılan Alman hücumları göğüs göğüse 

ALMAN HÜCUMU RJEVDE bir muharebeden sonra püskürtülmüş-

Londra, 12 (A.A) - Dün gece az sa- Rjev bölgesinde bütün düşman kuv~ 2 - tlot· r Damın Kanburu tür. 
yıda Alman tayyaresi İngilterenin ce- vetleri tarafından dün de yapılan mu- BİR YOK ETME 
nup doğu sahillerinde bir şehre bomba- kerrer taarruzlar neticesiz bırakılmıştır. OYNIYAN: Charles Loughton •İngilizce Kopyası .. • Bir başka kesimde Almanların hatla-
lar atıruşbr. Taarruz kısa, fakat şiddet- lhnen gölünün cenup doğuŞunda Vol 3 ALÇ ( ) rımızı yaran bir tarik birliğinin geri ile 
li olmuştur. Hasar ve insanca zayiat hokf cephesinde dÜ§IJlanın yeni taarruz - AKLIK Fransızca irtibatı kesihniş ve 19 tank ile 700 Al-
vardır. . ları, bir kısmı göğüs göğüse muharebe- man yok edilmiştir. 

Diğer bo~ba taşıyan Alman av tay- ler de olmak üzere, önlenmiştir. OYNIYANLAR : Meri Oberon • Miriam Hopkins • Joel Mc. Grea Maykofta Alman hücumlarına kal:şı 
yareleri de lngiJterenin cenup doğusun- F iN Kö R FEZINDE MAT İ N E LE R : şiddetli karşı hücumlar yapılmaktadır. 
da diğer bir şehre taarruz etmiş ve mü- Finlandiya körfezinde Alman .avq CENUP KIZI ! !.'5 - '1.05 Voronejde Ruslar mevzilerini muha-
himce hasar yapmıştır. Altı ölü ve ya- uç.aklan 3 düfrtlan devriye gemiaini ha- NOTR DAMIN KANBURU ~ - 8.15 faza ediyorlar. Almanlar meskWı bir ye-
ralılar vardır. tmnı§ ve diğer bir çolt devriye gemile- ALÇAKJ.IK: 5.'5 - 10.05 ri almak için üstüste hücumlarda b ulun-

İngiltereye taarruz eden Alman tay- riyle bir mayn aemiaini hasaıa uğrat~ Cwnartesi Ye Pazar günleri saat tam l.Z5 te ALÇAKl.JKJ.A BAŞLAR muş ve 1000 ölü vererek geriye çe~ 
--------------~._...._.'--~-------'~ ........ --.-'l,.__,....._.,_,__~ • ..ill.-.l:. ........... ~-_ı_,_...t.... __ ~-----------J....;~ .................................................. ll!!!lfll!l.'..L:wilwfe.Jmne~c~b~uriLl!~mşlardır~~.~----__:---~ 

Yeni sefirin tayini, M diselerin göste-


