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tlln mlnderecatmdan mes'ullyet kabul edilmez... 

Dil Kurultayı dün de çalıştı 

Milli Şef huzurlarile top
lantıya şeref verdiler 

I -~?rkiye 0 

v~ fu.;p..i 
lflGILIZLERE GORE 

* T ürkiyenin 
imtihan sa
ati gelecek 

A ı.ıcrıkada yeni yapılan d 0 stroyerler m erasimle deniz'.! ind'rılirken 

* 1 l 

Bugjiade·
~tlt 
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Dün PPOfnfJplef' ltqe• 
canlı...,..,....,,.., enL 

Ankara 13 (A.A) - Dördüncü Dil 
kurultayının ikinci genel toplantısı bu
gün (Dün) saat onda Milli Şef Reisi
c.ümhurumuz İnönünün yüksek huzur
lariyle Dil ve Tarih fakültesinin konfe-JAPONLARLA HARP •-------...... --"'> l'ans salonunda yapılmıştır. 

AY SONUNDA f --*· -- Toplantıya as başkan B. Şemsettin 

'
'S 1 Günaltay başkanlık ediyor, kltiplik va-

a a m zifesini B. Necmettin Sahir ile B. Faik 

EkD ek istih- on,, Reşit Onat görilyorlardı. 
Kurultayın ilk toplandığı gün Tilrk 

k 1 d e 1 (Sonu Sahife !, Siltun Z de) 

a an ar- g j8p0D ar -K-AB-11-ED-E-YE_N_I A-ZA-
tırılacak .. t * 

den ıübaren ekmeğin kartla verile-
ceji Ankara, İstanbul ve lzmirde ek- -•-
~ek iatihkakının, arbnlacaiı bildi· lllı defa ndtdafaa IHIZl
rıliyor. 

mencioğlu Ha
yeaıne dtqen .ıaportJaıt 
RaQaya taGPl'llZa cm- riciye Vekili 

Piyasalarda ~..!T~ tayin edileli 
* SalamGll adalarında harp eden bahri- -*-

.. 71'1 taldl llarek~eı-1 ~:8!1d!1;:d;~::;r~~J~~~=r~: !'ayin fıeyflydf tadal 
önlemek için cezrı tecl• (Sonu Sahife 3, Sütun ı de) c11fy .......... _ •. ,,. .... _ 

HAKKI OCAKOOLU BiR ALMAN ALAYI 
* B. Stalin 

SOVYETLERE GORE 
* Almarilar 

Çer keste 
ilerledi 

HllDISTllOI DURUi 
* Vaziyetsü

kiinedoğru 

* imtihanın vakti, şek• 
li Rusya ve orta pttk 

durumuna bağlı __._ 
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Loadra. 13 (A.A) - lnsillz '*mi 
Şibil ~Wl Biyik Millet Mec
liaincleld lie,.nabnı hararetle tuvip 
etmeltteclir. 

MANCESTER CADtY ANIN 
NEŞRiYATI 
Ba 'beyanattan h.heec:len ., __ _ 

Gardiyan p.zetem diyor li:. c~ 
yeni \arekill memleketiJa bltarafhlma 
mulWua etmek 'Ye memleketini 1aarp 
d1p tulmak kararında ..Lit olduiund 
tekit etmiftlr. Ayni umanda hir tec.. 
riz halinde toprak bltBn16iünl Ye .V.
al ftıtilrlAJinl mGdafaa için Tiidr. mlDetl• 
nta. 80ll ferdine kadar döviifec:eiini de 
lll'arla teyit eylemiftir. ıc.Lineye, pro
anumnm lzalundan sonra. ittifakla iti
mat edilmlttlr. Cihantumul mulua.emat 
haricinde kalmak Ye bitarafhiı mahafa.o 
za etmelt için her fe7i ,,_,..nm memle
ketin ınenfeatlerlne daha uygun olduia 
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Telaş ve endişe;·e mahal vok -ş 
lzmirde kok köırürü tev-.. 

ziatı neden durduruldu? At!karada mer
----------- kez siı ariş hi:-

İhtiyaç milıdarları tesbit ediliyor. ul1oğanıı va
purunun limanımıza gelmesi belıleniyor ... rosu ku uldu 

Halkımızın kömür ihtiyacının tem.Jnı 
için hük.ümetçe bazı tedbirler alınmı,, 
mahdut ve mesuliyetli kömür tevzii bü
rosuna bu hususta vazifeler verilmiştir. 

Bu teşekkül halkımızın ihtiyaçlarını 
kıstan evvel temin eylemek maksadiyle 
gayret sarft!ylemektedir. Fakat nakliyat 
zorlukları istenilen miktarın heman tev~ 
zilne imk.in bıralc.mamaktadır. 

Şimdiye kadar fzmire getirilen kok 
kömürleri beyanname veren vatanda~ 
]ara derhal tevzi ediJiyordu. Fakat kö

mür kalmayınca müracaat edenlere bir 
~ey vermek mümkün olamıyordu. Bir 
kısım vatandaşların ihtiyaçlarını alabil
meıi. diğer bir kı!'lmın da ckömür yok> 
cevabiyle kar.ılaşma91 kafalarda bazı 
yanlış zehap]ara yol açıyor ve tel8.ş1 
mucip oluyordu. 

Vili.yet makamı salahiyetini kullana
rak kömür tevziatını durdurmuştur. Be-

KABiNEDE YENi AZA 
-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

reisi Rilat bey, annesi büyük milli şair 
Namık Kemalin kızı Seyyide hanımdır. 
B. Numan Menemenci 1892 de babası
nın defterdar bulunduğu sırada Bağda i
ta doğmuştur. Tahsilini Lozanda tamam
lamış ve 1914 senesinde hariciyeye inti
sap etmiştir. 

Sırasile Viyana, Bem, Paris, Bükreş. 
Atinada vazife görmüş ve 1928 de mer
keze gelmiş, bir sene sonra biiinci sınıf 
elçi derecesile hariciye müsteşarlığına 
tayin edilmiş, 933 de büyük elçi payesile 
hariciye krıtibi umumisi olmuştur. 937 
de m .. bus intihap ve hariciye müsteşarı 
tuyin edilmiş, ayni sene istifa ederek yi
ne hariciye vekaleti umumi kStibi olmuş 
ve büyük başarılar elde etmiştir. 
Montrö boğazlar muahedesi müzakere

lerine filen iştirak etmiş, Hatay mesele
sinin halli kendisine tevdi olunmuştur. 
Liyakati ve tecrübesi pek geniş olan ye
ni hariciye vekilimizin bu nazik zaman
da vazifesini meharet ve muvaffakiyetle 
başaracağına şüphe yoktur. 

TÜRKiYE VE HARP 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ler. Fakat Türkiyenin anane ve hiuiya
lma vakıf olanlar için Saraçoilunun 
icap ettiii takdirde Türk milletinin son 
ferdine kadar dövüıeceii haklmıdaki 
ifade.inin cerçeldiii fÜpbe kabul ebnez. 

lMTIHAN SAA Ti? 

Türle siyasetine mhiver lehdarlığı !6-
mayÜ1ünü vermel< için Almanların hulıil 
etmek saatinin gelmesiyle Türkiye için 
imtihan saati açı)m!J olacaktır. Bu imti
hanın naııl ve ne suretle yapdacağı Rus
ya Ye orta prldaki askeri tartlara bağh
dıt.» 

ŞARK ESiR OLAMAZ 
Taymis diyor ki: cBeltlendiği gibi 

Saraçoğlu lcendiainden evvelki kabine
nin dı.ı ıiyuetini takip edecektir. Büyük 
Millet Mcclioinde tıuviple ka,.ılaoao 
beyanab çok samimi olmuştur. Saraç
oğlu memlekette çok ıevilıniş bir şahsi
yettir. Onun için muvaffakJYeli büyük 
olacakbr. 

Her hangi bir tecavüz ve tehdide Türk 
azminin karıı koyacağının belirtilmesi, 
şark.1n esaret altına ahnabilec~i ümidi
ne düşenlere tam yerinde yapılmıt bir 
ihtardıt. 

TORKIYE VE BALKANLAR 
Nutuktan çıltarlıan bir m&na da şu

dur: Kendisinin hiç bir arazi ihtiruı ol
mıyan Türkiye, meseli ismet lnönünün 
geçen son tetrinde Büyük Millet Mccli
oinde beyan ettiği şekilde, Balkan mil
letlerinin istiklali ilt: alakalıdır.> 

Deyli Meyi: c Saraçoğlunun beyana
tında Türk siyaseti gayri faal olarak de
ğil faal olarak belirtilmiştir.> 

•: 

led iye vasıtasiyle dağıtma birlkilerinden 
halkımızın evlerinde mevcut soba ade
d inin tesbiti !ster.ilmist ;r. 

Bir taraftan lzmirde kok kömürü 
stoku vücude getirilmesine çalı ılmak
ta, diğer taraftan da ihtiyaç miktarı 
birlikler vasıta~iyle tesbit edilmektedir. 
Mevcut ve ihtiyaç lmt'i tJekilde anlaşı
lın ca eylül ayı içinde tevziata ba<1lana
cak, birinci teşrinden evvel vatandasla
rın kömür ihtiyaçları kendilerine dağı
tılmı" bulunacaktır. 

Bu hususta vilayet makamı, iktisat 
müdürlüğü ve kömür tevzi bürosu müş
terek gayretler sarfeylemektedirlcr. Hal
lc::ımıza da ihtiyaçlannı tesbite medar 
olacak. beyannameler vermektedir. 

Haber aldığımıza göre Doğan vapuru 
kömür yüklü olarak buŞ?"Ünlerde limanı
mıza gelecektir. Vapurun Zonguldaktan 
hareket ettiğine dair ~ehrimize malUmat 
gelmiştir. 

Dil KURUL TAYI DÜN DE 
ÇAUŞTI 
--*-

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Dil kurumu genel sekreterliği tarafın
dan cümhurrei.illnize, Büyük M'llet 
Meclisi reisine, '":>.aşvek.iJe, Maarif vekili
ne, Parti genel sekreterine ve bundan 
evvelki kurultaylarda ve Dil kurumun
da yüksek ödev almış arkadaşlara tel
graflar çekilmişti. Bunlara cevap olarak 
Milli $ef İsmet İnönü, Millet Meclisi 
reisi B. Abdülhalik Renda, B~ekil B. 
!;ükrü Saraçoğlu. Parti genel sekreteri 
B. Memduh Şevket Esendal ve B. Ru
~en Eşreften gelen telgraflarla kurulta
yı kutlamak üzere İstanbul üniversitesi 
ile Tarih ve coğrafya kurumlarından ge
len telgraflar ol:unmuş, v'.liiyetlerden, 
kazalardan, belediye ve parti reislerin
ôen gelen yüzlerce telgrafın listesi de 
kurultaya bildirilmiştir. 

Bundan sonra raporların müzakeresi
ne geçilerek hepsi kabul edilm'ş ve ya
rın (Bugün) saat 10 da üçüncü defa 
toplanılmak üzere toplantıya son veril
miştir. 

MİLLf ŞEFİMİZİN TELGRAFLARI 

Ankara, 13 (A.A) - Dördüncü Dil 
Kurultayının toplantısı dolayısiyle Türk 
Dil kurumu genel sekreteri tarafından 
gönderilen tAzim telgrafına reisicümhu
rumuz İsmet İnönü karşılık olarak aşa
ğıdaki telgrafı gönderm'şlerdir: 

lbrahim Necmi Dilmen 
Türk Dil kurumu genel sekreteri 

ANKARA 

•Dördüncü Dil kurultayının açılışı 
ciolayısiyle Dil davamızın bilgi ve fera
gatli emekçileri namına gö.sterdiğin:z sı
cak ve temiz duygulara çok teşekkür 
ederim. Bundan sonrası için kurultayın 
açacağı ve geniş:eteceği calışma saha
sında kurumun daha büyük başarılar 
elde edeceğine eminim .. • 

MÜZAKERELERİN TAFSİLATI 
Ankara, 13 (R. G.) - Dördüncü Dil 

kurultayının bugünkü (Dünkü) toplan
tı.5ında öneloeler, tüzük ve bütee ko
m:..~yonlar1nın müZbatalan kabul edil
mi~ bundan sonra terim ve lügat ko .. 
misyonunun mazbatası okunmuştur. 

Bütün mazbat<:larda dil kurumunun 
altı yıllık mesai ve ba"'1!'ısı takdirle zik
redilmistir. 

__ ... --
Tacirle,. haP2ce sipaPiJ· 

lePini bu büPoya 
bildirecelıler ... 

-*-
Ticaret vekalet! dış ticaret dairesinin 

hazırladığı 58 sayılı sirküfor şehrimiz
deki alakadarlara tebl:ğ edilmiştir.. Bu 
s irkülere göre, ticaret vekaletinde muh
telif veklıletler mümessillerinden mü
rl'.kkep bir .. Merkez sipariş bürosu • te
sis cdilmistir. Bu büronun vaıiresi, İn
giliz impn~atorluğu ile İngilit lirası sa
hasına dahil ülkelere ve Birleşik Ame
rikaya yapılacak ~iparişleri tefrik ve tan
zim eylemektir. Bu memleketlere yapı
lacak siparişlerin memleketimizin en 
n1übrem :.htiyaçlarına cevap vermesi 
noktasında bilhaS>a itina gösterilecektir. 

Merkez sipariş bürosu, devlet sipariş
lerini de tacirlerin yapacağı siparişlerle 
birleşt'recektir. Sirkülerde. tacirlere 
yukanda sayılan memleketlere sipariş 
verirken çok itinalı davranmaları ve si
ı:arişlerinin nevini dolduracakları bir 
beyanname ile merkez sipariş bürosuna 
];'.ldirmeleri tavsiye edilmiştir. 

---o---
'fütünciilt-r birlik 

kuruvorlar 
-*-

Önümüzdeki çı.rşamba gunu bütün 
tütün tacirleri İzmir Ticaret ve Sanayi 
odası salonunda tnolanarak kurulacak 
olan Türkiye tütün .. ,1l~r birliği için bir 
-· tatil kabul edeceklerdir. r heyet bu 
statüyü hazırlamıştır. Statu mühim hü
kümleri ihtiva etmekte ve tütüncüleri 
ayni çatı altında toplamaktadır. • ---o---
Hususi idare ve beledi· 
yelePin çimento ihtiyacı 

Hususi idare ve belediyelerce 1942 
yılında yaptırılacak in•aata lüzumlu çi
mentonun ver:l~bilmesi için yapılacak 
inşaatın nevi (Yol, köprü ve mektep gi
bi) inşaatın başlamış olup olmadığı, her 
nevi için her ay lüzum olan çimento 
mikdarı 1 çimento siparişinin kim. tarafın

dan vedeceği hakkında acele ve sarih 
malumat verilmesi lüzumu nafıa veka
letinden vilayete bildiril~tir. 

Toplanacak malilmat hemen bu veka
lete vilayetçe gönderilecektir. 

PoH MelıteJJine 
Talebe alınıyoP 
İstanbul polis mektebine pol'.s nam

z<di talebe kayıt ve kabulüne ba~lan
mıştır. Emniyet umum müdürlüğünden 
gelen taliınat üzerine İzmir emniyet mü
dürlüğü namzetleri kaydetmekte ve ilk 
ckul mezunlan da kabul edilmektedir. 

Cemi: B'l•cl, $evket Aziz Kansu bulun
dukları ilim müesse~elerinde terimler 
hakkında nasıl çalıstıklarını bildinni~
lerdir. Müteakiben profesör Kemal Ce
.ıap, profesör İsmail Gülkan ve profesör 
ismail Hakkı Baltacıoğlu taraflarından 
heyecanlı birer hitabe irat edilerek le· 
rim işlerinin ehemmiyeti anlatılmış ve 
terim komi~yonu raporu kabul edilmiş
tir. 
BUGÜNKÜ İÇTİMAIN RUZNAMESİ 

Gramer Sentakt komısyonunun rapo- Ankara. 13 (A.A) - Türk Dil kuru-
ru hakkında öğrebnen Hayrettin, öğret- ınu genel sekreter! 'ğinden : 
men Kevser Acarlar, öğrebnen Aziz mü- 1 - Dördüncü Türk D~ . · urumu ku
talaalarını söyleırill;ler ve genel sekreter rultayının üçüncü genel toplantısı 14 
Necmettin D'lmen bu mütalaaların cc- ağustos cuma günü (Bugün) saat onda 
\ahını vermi~tir. Bunlardan sonra say- Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesinin kon
lav Süreyya söz almıs ve genel sekrete- ferans •alonunda yapılacaktır. 
rin verdiği izahatı müteakip rapor ka- 2 - Yönetim komisyonları raporları 
bul edilmi~ir. okunacak, ana tüzük, çalışına programı 

Daha sonra terim komisyonunun ra-1 ve hesaplar hakkında kararlar verilerek 
ooru okunmu5 ve profesör Ali Kemal, yeni merkez kunılu secilecektir. 

1-llKAYE 1 
- Benim fikrime kalırsa, biz buradan 

gitmeliyiz. Fakat her şeyden evvel Aku
run akibelini öğrenmek istiyorum! dedi. 

Dikte : ı f BUYUK 
···------- -·:· - Hemen tahkik edelim ... dedi. 

Kızıl kire 
---------

Uç arkadaş, Akurun konağının bu
lunduğu yere gittiler; fakat içeriye gi
recekleri sırada, kapıcının oldL;.ğu yer· 
de ölüp kalmış olduğunu gördüler. Za
ten koskoca Venedik şehri bir mezarlık 
halini almıştı; her tarafta ölüden baska 
bir şeye tesadüf edilmiyordu. Konağın 
bir dairesi kilise halinde idi. Kilsenin 
içi bir sürü ölü ile dolu idi. Kürsüde 
de bir papas, olduğu yere kıvrılmış, öl
müş gibi bulunuyordu. 

se,. Rider HaygaPddan nalıleden: F .ş. Benlioğlu 
--- 23 ··-

Venediğin bu tarihe kadar gördüğü hare. 
ketlerin en büyüğü bu idi. Biraz sonra 
ikinci, daha sonra da üçüncü sarsıntı 
daha oldu. Hareket o kadar şiddetli idi, 
ki dünyanın yıkıldığı sanılıyordu. Yer 
sarsılıyordu, gök yüzü siyah bulutlarla 
kaplı idi. Bunlar yetmiyormll.'j gibi, 
denizler de müthiş dalgalar şeklinde ka. 
çan halkın üzerine atıldı. 

Bu umumi kaçışa Hügo ve Dik te ka
rıştılar, fakat biraz gittikten sonra dur
dular. Hügo, binlerce insanı da birlikte 
sürükleyen deniz dalgalarını gö•lererek: 

- Fırtına, kuvvetini kırdı, dedi. 
Yanlarında bulunan yarı yıkılınıs bir 

duvarır. arlı:asmdan bir ses duydular; 
baktıklan zaman, İngiliz sefırini bir sü
rü ~ altında gördüler. Onu oradan kur. 
tardıktan ~onra hemen sefaret binasına 
lı.~tu!:ır. Fakat, sefirin hanımını hasta 
ft yatakla buldular. Tesadüf olarak ora-

dan geçen bir doktoru çağırdılar, fakat 
doktor bu şekilde bir hastalığa hayatında 
rastlamadığını söyledi ve, güneş batma
dan evvel sefirin bayanı öldü. 

ölen yalnız sefirin karısı değildi; ayni 
hastalık ve şekil altında bir çok Venedik
li daha öldü. Felaket umumi idi; iki gün 
içinde Venedilı: mezarlıklarında ölü gö
mecek bir yer kalmadı. ölüm o kadar 
arttı, ki nihayet yüzlerce ölüyü gemilere 
yükliyerek denizlere almalı: mecburi
yeti hasıl oldu. 

Bu felaket, Asyanm korkunç vebası 
idi. Asyadan Venedike ve Venedikten de 
bütün Avrupaya bula,.ıı. Tarihte bu ve
baya c kara ölüm > adı verilmiştir. 

Bir kaç gün sonra. İngiliz sefiri de öl
dü. Sefirin öldüğü günün akşamı, Hügo, 
Dik ve Morku:ı göriliıdüğü gün beraber
lerinde bulunan sefaret memuru toplan
dılar. Hügo : 

Dik, ilk olarak içeriye girdi ve hay
retle : 

- Bu. dedi, bizim şeytanlar papası 
Nikoldür! 

Hakikaten o idi. Daha doğrusu papas. 
Nikolün hayaleti.gölgesi idi. Henüz ta
momile ölmemişti. Mecalsiz bir halle : 

- Su! diyebildi. 
Hemen su buldular ve ölmek üzere 

bulunan papasa içirdiler. Papas biraz 
kendine geldi. Bunun üzerine Hügo, he
men: 

- Akur nerededir? diye sordu. 
- Avinyona gitt'; Papaya Kıı.ıl Eva 

ile nikahını tasdik ettirecektir. cevabını 
aldı. 

Papa> Nikol. Per Andre ile Evanın 
Avin}·on :ı.ki tc;;cb!:ıü.>lerini de aut-

-- -ABE 
lngilizler n alaca~ı •• •• uzum 

Kesele Istan bul· 
da. halledileeek 

---------........ 
İngilizlerin beş bin 700 ton daha ~efıirdefısiz fıu· 

,. .. üzüm alma laPı lazım. ... 
İzmir tüccar birlikleri umumi ki.tibi 

B. Atıf inanla İngiliz ticaret koorporas
yonu adına emekli binbaşı B. Kodler ve 
B. Taylor aratııında izmirde cereyan 
eden ticari müz3kere1er henüz netice
lenmemiştir. Mailim olduğu üzere geçen 
kış mevsiminde, şimdi İngiliz kabine .. 
sinde iaşe nazırı olan Lord Karlayil İn
giliz koorporasyonu adına 8000 ton çe
kirdesksiz kuruz üzüm alınmasını taah
hüt eylemiş, gerek f t mevzuu ve ge
rek bu üzümlerin teslimi işi müteakip 
müzakerelere talik edilmişti. İngilizler 

bilahare 2300 ton kuru üzüm salın al
mışlardır. Bu suretle geriye kalan ve al
maları icap eden 5 700 ton kuru uzum 
hakkında bu defa lngiliz ticaret koorpo
rasyonu mümessilleriyle ihracatçı birlik
leri umumi lc.ii.tibi B. Atıf İnan arasında 

müzakereler cereyan eylemiştir. 
İngilizler müzakerelerde tam bir an

layış göstermişlerdir. Bununla beraber 
bir anlaşmaya varılabilmesi ıçın bazı 
noktaların sorulması icap eylemiştir. 

R. Atıf inan ve lngiliz ticaret koor
poruı;yonun sal8.hiyetli mümessilleri 
olan B. B. Taylor ve Kadler İstanbula 
hareket etmişlerdir. B. Atıf inan lstan
bulda ticaret vekilimiz Dr. Behçet Uza 
müli.kı olduktan ve talimat aldıktan 
sonra üzüm üzerine cereyan eden müza
kerelerin neticeleneceği kanaati vardır. 

İngilizlerle yalnız üzüm satışı konu
şulmuştur. Bununla beraber diğer iharç 
inadde1erimiz için de fikir teati edilmiş 
bulunmaktad1r. 

İngiliz mümessilleri ~erefinc B. Atıf 
inan tarafından bir ziyafet te verilmiş
tir. 

Dikkate defı·er bir vak'a 

iki ıstasyon arasında bir 
yaralı bulundu 
---------........ --------~ 

Kendisine nasıl yaralan dığı sorulunca bayılıyor 
ve uÖyle istedim, öyle oldu. •• n diyoP .. 

Gece yarısından sonra saat 1.30 su
larında Halkapınar ve Hilal istasyonları 
arasında derniryolu üzerinde bir şahsın 
yaralı ve muhtelif yerleri kesilmiş bir 
halde yattığı zabıtaya haber verilmiş, 
hemen mahalline gidilmiştir. 

Zabıta memurları, filhakika bir ada
mın el ve vücudunun muhtelif yerlerin· 
den kan sızmakta olduğunu, bilhassa sağ 
avucunun derisi sıyrılmış ve kendisinin 
sarhoş bulunduğunu görmüşlerdir .. Ya
ralı memleket hastanesine nakledilerek 
tedavi altına alıruruştır. 

Biraz sonra bir polis komiseri yaralıyı 
yormadan ifadesıni almağa çalışmıştır. 
Yaralının pek zorlukla verdiği ifade

ye nazaran kendisi Adanada orman me
murudur ve Bayraklıda Taksim soka
ğında 8 numarada oturmaktadır. İsmi 
Ahmet Şerif Özaydındır .. 25 yaşındadır. 
Tirede misafireten bulunan akrabasını 

alıp İzmire getirmiş, Bayraklıda anne
sinin nezdine bıraktıktan sonra saat 24 
le evden ayrılmıştır. 

Bu ifadeden anlaşılan ve öğrenilen 
tek nokta yaralının hüviyetidir. Kendi
sinin nasıl ve kimin tarafından yaralan
dığını söylememiş, bu nokta sorulunca 
kendisinden gec;miş, bayılmış, kendisine 
gelince de: 

• - Öyle istedim, öyle oldu• demiş
tir. Bu cümlenin ifade ettiği mana he
nüz anlaşılamamıştır ve aksine olarak 
hadiseyi esrarlı bir hale sokmuştur. 

Yaralı bir kazaya mı uğramıştır, yok
sa bir şahsın tecavüzüne mi maruz kal
mıştır? Bu cihet anlaşılamamıştır. 
Yaralının bulunduğu yer demiryolu 

hattıdır ve o saatle oradan bir banliyö 
treni geçmiştir. Trenden düşmüş olması 
hatıra gelen ihtimaller arasındadır. Tah
kikata devam edilmektedir. 

Yurdumuzda zelzele 
--------------~~---

Zelzele bir çolı yePlePde 
taPafta zara,. ve 

Evvelki gece yarısı İzmirde hissedilen 
zelzele vil5.yetimizin hemen her yerinde 
kaydedilmiştir. Bayındırda zelzele saat 
23.28 de vuku bulmuş, beş saniye devam 
etmiştir. Hasar yoktur. Foçada saat 
23.30 da b:r sarsıntı kaydedilmiştir. Ora
da da zayiat ve hasar yoktur. 

AJANSIN VERDİGİ TAFSİLAT 
Ankara, 13 (A.A) - Muhtelif yerler

den gelen haberlere göre dün gece yarı
'' ve bu sabahın ilk saatlerinde garbi 
Anadolunun bazı kısımlarında, İzmir, 
Balıkesir ve Akhisarda yer sarsıntıları 
h issedilmiştir. Sarsıntı İzmirde şiddetli 
olmuşsa da zararsız geçmiştir. 

İstanbulda dün saat 23.39 u 21 saniye 
geçe merkezi şehirden 240 ·kilometre 
mesafede oldukça şiddetli bir zelzele al-

tıktan sonra : 
- Göğ.sümde Evanın nikahı hakkın

daki yazıh itiraflarımı bulacaksınız ve ... 
Dedi, fakat sözünü bitiremedi, şiddet

li bir titremeden sonra ruhunu - allahı
na veya şeytanına! - teslim etti. 

-11-
tki ay sonra, Hügo ve Dik, onlardan 

artık hiç ayrılınıyan tngilterenin Vene
dik sefarethanesi memuru, Papalığın 
yerleştiği Avinyona vardılar. 
Söylemeğe lüzum yoktur, ki ölüm ve 

felllket te onlarla beraber idi. 
Bütün cihanı saran bu felaket ve ölüm 

bolluğuna karşı Dik : 
- Doğrusu, Mork işi çok mükemmel 

görüyor! diyordu. 
Veba yüzünden Fransada nüfus kal

mamıştı. A vinyon da sair şehirlerden 
daha iyi halde değildi. Bir çok yerlerde 
halk çıldınnıştı ve v~badan yahudileri 
mesul tutmakta, yahudilere saldırmakta 
idi. 

Bir gün, bizim üç arkadaş bir yahudi 
ile üç çocuğunu yakılmaktan kurtardı
lar. 

üç arkadaş Avinyon kapılarında hal
kın : 

- Yabancı istemiyoruz... Hastalı"ı. 
felaketi memleketimize yabancılar ge
tirdiler! Fcryatlarile hücumlarına uNra· 
dılar. 

-BİTMEDi-

hissedildi, falıat hi~ bir 
hasa,. yolı ... 

muştur.Gece yarısından 52 dakika 24 sa
niye sonra şiddetlice bir ve dört dakika 
sonra da hafif iki sarsıntı daha olmuştur. 

---o---
IAŞE iŞLERi OYUNCAK DECIL 

-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

kadar yükselmiş bulunmaktadır. İstan
buldaki tüccar alivre oyunlarında pek 
ileriye giderek İzmirden 24.5 kurusa 
kadar bakla satın almağa teşebbüs et
mişler ve Alaşehirden bu fiyatla mal bi
le almıslardır. 

Borsa idaresi İstanbul borsasında bak
la fiyatının 24 kurll.'ja kadar yükseldi
ğini öğrenince lı:efyiyet belediye kana
liyle Ticaret vekA\etine duyurulmuş, 
vek8.le;t borsadan bir heyetin hemen İs
tanbulda Ticaret vekiline mülaki olma
sını istemiştir. 

Heyet bugün btanbulda bulunacak ve 
Ticaret vekiline iki borsa fiyatları ara· 
sındaki farkı bütün delilleri ve vesaiki
le isp::ıt ederek bir müvazene teminini 
istiyecektir. 

Bize verilen malfunata göre, Ticaret 
vekaleti İstanbulda da hububt i'zerine 
alivre satı.şiarı menedeceği gibi çok ke
stn bazı tedbirlere daha teşebbüs etmek 
1':>rarındadır. İzmir piyasasındaki ka
naate göre, İstanbulda tüccarın verdiği 
söze rağmen bozguncu bir hava yaratıl
mıştır ve bunun önüne geçilmesi lazım
dır. 

Valimiz Müzede-
Vali B. Sabri Öney dün İzmir miizesi

ni ziyaret etmiş, müdür B. Salllhettin 
Kantar tarafından kendisine i•.ahat ve
rilmistir. 

MENEMENDE BİR 
F!RINCI TUTULDU 
Menemende Gaybi mahallesinde fı

rıncı O~man oğlu Rahmi Taşkın, tek tip 
ekmek unlarına arpa karıştırıp ekmek 
imal ettiği iddıas:yle tutulmuştur. 

iyasa arda 
-----*-----

G yri ta ii ha eketleı•i 
önleme~< i~in cezri ted· 
birlere lüzum vardır •• 

HAKKI OCAKOCLU 

(Bastarah 1 ınci Sahifede) 

•adan \'e Alaschirden İslanbula bakla 
•evkiyatı hara~ctle de\'am etmektedir. 
Piyasalar ara~ında mü\·azenc ve iş iihen
gi kurulamazsa bugün bakla irin olan 
bu hadisenin yarın bütün maddeler üze
rinde tesirlerini göstereceğinde ~üphc 
etmemek lazımdır. 

İzmir dürüst hareketinde sebat göste
rirse İzmir borsasının kapılannı kapa
mak icap eder. Gayemiz dürüst adam
ları iş sahasından uzaklaştırmak değil, 
bilakis hükünıct kararlarına karsı sabo
taj yapanlan kulaklarından tutarak bor
salardan çıkarıp atmaktır. 

Hiikiimetle tacirlerin işbirliğinde 
ehemmiyetle gözönünde tutulması ge· 
reken nokta iş b~ya!ında aksaklık üade 
eden hadiselerin derhal giderilmesi ve 
sıkı bir temasın devam ettirilmesidir. 

Bakla fiyatlarının yükselmesi için bir 
sebep var mıdır? 

Bu hususta biz makul bir sebep gör
nıiyoruz.. Çiinkü bakla, ihracı serbest 
bir madde değildir. Dahili istihlaki de 
mahdut olan bir maddedir. Hatta ihra
cına müsaade edilmi.'j olsa bile ihraç fi. 
yatları sabiWr. Bakla harice ne kadar 
yüksek fiyatla satılmış olursa olsun mu
ayyen nıikdardan fazlası fona, yani dev
let hesabına alınacaktır. Binaenaleyh fi. 
yatların yükseltilmesi tacire bir kazanç 
temin edemez. Bu mesele doğrudan doğ
ruya devleti alakadar eder. 

Llikin devlet işe elini koyuncaya ka
dar vurguncular ellerini daha çabuk tu
tarak işlerini görmek islemjşJerdir. 

Buna karşı alınacak tedbirler şunlar 
olabilir : 

1 - Bütün borsalar arasında bir iş 
birliği vücuda getirilmelidir. Alınan ted
birlerin bütün borsalara sümulü temin 
edilmelidir. · 

Z, - Hava oywılarına manı olmak 
için alivre satışlar yasak edilmelidir. 

3 - Borsalarda toptancıların toptan
cılara mal satmalan menolunnılıdır. 

Çünkü malların elden ele geçmesi 
spekülasyon gayretinden başka bir şey 
değildir. 

4 - Devlet, ordu ve diğer resmi te
şekküller için yapacağı mubayaatı ya 
toprak ofis kanaliyle yapmalı ve yahut 
zahire birlikleri kanaliyle temin eyle. 
melidir. Zira bakla fiyatlarının teref.fü. 
üne sebep olarak devlet mubayaatı ile
~;y., sürülmektedir. Halbuki sahlı-e bir
liklerinin elinde on üç kuruştan muba
yaa edilmiş külliyetli bakla vardır. On
lar makul bir kar haddiyle ordu ihti
yaçları için satın alınabilir. Piyasayı 
devlet ihtiyaçları için yükseltmekte fay
da mütesavver değildir. Bilakis hazine 
aleyhine zarar vardır. 

Yalnız bakla i~in değil, diğer madde
ler için de bu mesele mühimdir. Nitekim 
İstanbulda resmi teşekküller seksen ku· 
ruşa sabun mubayaa etmektedirler. Bu 
'!'Brtlar altında İzmirde sabit bir piyasa 
kurmağa imkan yoktur. 

Devlet mubaya~tında ahvalin fevkala
deliği nazan dikkate alınarak müzayede 
ve münakasa kanununun çerçivesine sı
~P kalmamak lazımdır. Kurulacak bir 
heyet umumi devlet ihtiyaçlarım piya
sa vaziyetlerine göre ve piyasayı tazyik 
etmeden tanınmış firmalardan pek ila 
temin eyliyebilir. Yeni hükümetin poli
tikası itimat esasına dayanmaktadır. 
Memleketin namuslu ev18tlarına itimat 
göstermek yoluyle bu meselenlıı de hal
li mümkündür. 

HAKKIOCAKOCLU 

iAŞE ÇALIŞMALARI 
---*---

Balıkesir valisi 
takdir ve teb

rik edildi 
-*

İlıPamiye ile de taltif 
olunacalı 

Ankara, 13 (A.A) - Bize ven1en 
maliimata göre ticaert vekili Dr. Behçet 
Uz Balıkeair valisi Recai Güreli hububo.t 
alımındaki muvaffakıyetli çalışmalann
dan takdir ve tebrik etmiştir. Vali borç· 
landırma i~lerini zamanında yaparak 
diğer viliyetlerden önce alım itlerini 
tamamlamı§ ve şimdi hububatın teslimi
ne geçerek hu sahada da hızla ilerlemiş
tir. Vekftletin Balıkesir valisini ikr&mi· 
ye ile taltife karar verdiği öğrenilmiştir. 

---o---
ITIZ AR 

Dünkü nüshamızda cE.kmek. hakkın
da karar bekleniyor> yazısının 2 inci .... 
hifede bulunan mabadının başına cHin
distanda vaziyet> yazısının mabadın
dan 9 satır konulmuştur. Mürettiphane
de vuku bulan bu nahoş sehiv ve hata
dan dolayı karilerimizden özür dileriz. 

Rumen Ba 11efıili 
'l'Pansilvanyada •• 
Bükreş. l 3 ( A.A) - Romanya baş· 

vekili mare~al Antonesko T ransilvanya
yı ve oradaki fabrikalan ziyaret etmit. 
co~kun tezahüratla k.an;Uanmısttr. 
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SEKSENİNCİ DERS 
Bundan evvelki dersteki ekzersizlerin cevapları : 

POSITIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 
Good B etter Best 
Bcautiful More beautiful Most beautiful 
True Truer Truest 
Grccn Greener Grecnest 
Soft Softer Sof test 
Bad W orse Porst 

Fewesl Few 
.. · cw 
Bright 
l\iagnificent 
Little 
Great 
Pompous 
Many 
Brown 
Happy 
Pale 
Clever 

Fewer 
Newer 
Brighter 

More Magnificeııt 
Less 

Greater 
More pompoııs 

More 

Newest 
Brightcst 
Most magnificcnt 
Le ast 
Greatest 
Most poınpous 
Most 

Browner Brownest 
Happier Happiest 
Pal er Palcst 
Cleverer Clevcrcst 
More Clever Most clevcr 

REVISION 
The constnıction of sentences in which there are comparisons or in which the 

superlative degree is uset .. 1 · k"b" 
İçinde mukayese olan veya superlatif derecesi kullnnılan cum enın ter ı ı, 
If we compare two equal things we usc the \Vords ·AS ..... AS:··• . 
İki müsavi şeyi mukayese edersek As (gibi) ... As (kadar) kel:melenne kulla-

nırız .. 
EXAMPLES - MESELA 

1 - That girl's dress is AS blue AS .t~ e sky 
O kızın elbisesi gök gibi ma~dır .. 

2 - His brother is AS tali AS he 1s 
Biraderi kendisl gibi uzundur .. 

3 - This bird is AS small AS that on e 
Bu kuş o kuş kadar küçüktür. 

4 _ This novel is AS interesting AS the one which 1 read Jac;l wec1~ 
Bu roman geçen hafta okuduğurı roman kadar merakl•ıt"· 

With A negative construction we USE •SO ..... AS• 
Cümlenin terkibi negatifise SO .... AS kullanırız .. 

EXAMPLES MESELA 
ı - The moon is NOT so bright AS t he sum 

Ay güneş kadar parlak değildir. 
A) She is as beautiful as her sLc;ter 

O hemşiresi kadar güzeldir. 
B) This mountain is as h:gh as that on e 

Bu dağ o dağ kadar yüksektir. 
C) My book is as interesüng as yours 

Benim kitabım sizinki kadar enteresandır .. 
D) Her eyes are as blue as the sky 

G6zleri gök kadar mavidir .. 
E) His horse is as quick as mine 

Onun atı benimki kadar süratli dir .. 
EXERCISE II EKZERSİZ II 

Put these sentences into the positive degree: 
Bu cOmlelerl ~itiv derecesinde yazınır. 

EXAMPLES - MİSAL 
He is older than I am O benden daha yaslıdır •. 
He Is as old as 1 am O Benim kadar yaşlıdır .. 
:A) He is taller ~ his brother 

Obı........_,_.._~ludm--
B) "nıat town fs blaer tban Manehester .• 

O şehir Manchesterden daha b Uyüktilr .. 
C) She is more intelligent than her h usband 

O kocasından daha akıllıdır. 
D) This motor - car is quicker than the train 

Onun otomobili trenden dall:ı s üratlidir .. 
E) A holiday by the sea is better tha n one in the cou~try .. 

Deniz ken:mnda bir tatil müddeti geçirmek dahılde geçı.rılenden daha 

lyidir .. 

JAPONLARLA HARP 
<u..tuafı t inci Sahifede) 

detli gayretlerine rağmen askerlerimiz 
tutunmağa muvaffak ilmuştur. 

Japonlann Tulagide büyük bir bava 
iiaü kurmak istedikleri ve tatbikata 
geçmiş bulunduklan anlaşılmıştır. 

* Vaşington , 13 (A.A) - Askeri kay-
naklara göre Salamon adaları muhare
besinin neticesi ne olursa olsun şurası 
muhakkaktır ki Japonya Rusyaya ta
arruz etmek niyetinde ise düşünmek 
zorunda kalmıştır. Salamon adalan bas
kını bir ınuvaffakıyettir. 

ÇOK UÇAK LAZIM 
Askeri mütehassıslara göre yapılan sa
vaşın çetinliğine bakılırsa Amerikanın 
Pasifikte neler yapabileceği anlaşılır. 
Maamafih Amerikalı mütehassıslar. iç 
muvasale yollarile kuvvetli :müstahkem 
mevkileri ellerinde bulundurmak saye-

/ sinde Japonların durumlan d~ m~it 
olduğunu söylüyorlar. Bununçun mut-
tefikler hava kuvvetlerini çok artınnak 
zorundadırlar. 

JAPONLAR M'ODAFAA 
V AZ1YEI1NDE 
Vaşington, 13 (A.A) .. V~ington 

ZEFER NEREDE? 
<Raştarafı 1 inci Sahifede) 

yüzden hiç bir yrde gereken kuvvetleri 
tahşit edemezler . .Mesell Orta şarkı ve 
Avrupayı tutmak için uzak şarkı evvel
den feda edebilirlerdi. Yahut bunun tam 
tersini tatbik edebilirlerdi. Hava harbi
ni Almanya veya şimali Afrika üzerinde 
toplıyabilirlerdi. Fakat daima her yerde 
birden hareket etmek isterler. Buna ise 
kuvvetleri kAfi değildir. 

HARBtN MUKADDERA Ti 
Objektif mii§ahitler inkar edemezler 

ki harbin mukadderatı şark cephesindeki 
harp meydanlarında belirecektir. Şark
ta kazanan her yerde harbi kazanacak
tır. Şu cihet sarihtir : Almanya hedefi
ne varmak icin, başka yerlerde 1Shrap 
verici yaralar pahasına da olsa, bütün 
kuvvetlerini şarkta toplamıştır. Zira, bu 
yaralar düşman bünyesinde bizim açtı
ğımız yaralar kadar vahim değildir. 

tNGlLTEREYt TEHDİT 
Şarktan bir kaç bin uçak ayırarak İn

giltere üzerinde geniş misilleme hare-
ketleri yapmak daima mümkündür. Al
manya bunu yapmıyor. Çünkü biz, haklı 
da olsa, intikam hissine kapılmak için 
değil, zaferi kazanmak için harp ediyo
ruz. 
İngiliz zimamdarlarının Almanyaya ha

va hücumlarile neyi elde etmek istedik
leri açıktır : Çörçil, ikinci cephe yerine 
halkın isteğini bu suretle yerine getir
mek ve Rusyayı avutmak için bunu ya
pıyor. Fakat bu suretle Alman endüst
risine katt darbeler indirmeği ümit etti
ği pek az muhtemeldir. lngiltereye layık 
olan karşılığı vereceğimiz günün çok 
uzak olmadığı muhakkaktır. 

TERi ASIR 

HINDISTANDl DURUM 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ciddi b ir mahiyet almı~tır. 
Demiryolu kwnpanyasının büroları 

soyulmuş, belediye dairesi çıkarılan 
yangınla ağır h asara uğratılmıştır. Vergi 
dairesi de hasara uğratılmış ve burada 
bir çok kasa soyulmuştur. 
ATEŞ EDİLDİ 
P olis ve asker bir çok defa halka ate§ 

nçmak zorunda kalmıştır. Bir mi.islüman 
polis müfettiş muavini gakyan halinde· 
ki halk tnrnfından linç edilmiş \ ' C öldü
rülmüştür. 
Me:ısucat işçileri ve talebe arasında 

bir çok kişi te\•kif edilmiştir. 
YASAKLAR 
Bütün şehirde geceleri sokağa çıkına 

ynsağı konulmuştur. Beş kişiden fazla 
kimsenin b!r sokakta toplanması yasak· 
tır. 

1ZM1R SULH HUKUK HAK1MLl
ö1NDEN: 

Dfıvacı İzmir orman idaresi v ek ili avu
kat Murat Çınar i1c müddeialeyh tzmi
r in Değirmender~ Karaağaç karyesin
den Külah oğlu Süleyman aleyhine ika
me olunan tazminat davasının cari mu
hakemesi n eticesinde tahakkuk eden 38 
lira 67 kuruş tazminat bedelinin miid
deialeyhten tahsiline ve orman idaresine 
tevdiine ve yiizde beş ücreti vekfıletin 
de ayrıca müddeialeyhe aidiyetine ve 
400 kuruş mahkeme masrafile 78 kuruş 
ilam harcının dahi müddeialeyhe aidi
yetine 6/ 2/ !>40 tarihinde ikametg5.hı 
meçhul kalan müddeialeyh Süleymanın 
gıyabında karar verilmiş o1duğundan 
müddeialeyh Süleymanın işbu ihbarna
menin gazetede neşri tarihinden b ilitibar 
8 gün 7.arfında miiracaatla mezk(ir hiik
mü temyiz etmediği takdirde ihükmün 
iktisabı katiyet ey1iyeceğ lan olunur. 

Külliyetli asker takviyesi gelmiştir 17...MtR SULH HUKUK HAKtMLt-
Kıtalar schirde karakol gezmektedir. ""tNDEN : 

SÜKÜNA DOCRU '-" 
ı. Davacı tzmir Devlet demir yolları 

Yeni Delhi, 13 (AA) - Bugün Yen idaresi vekili avukat Murat Çınarla 
Delhide aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: müddeialeyh tzmirde Kahramanlar ma
Bu snbah (Dün sabah) kayde değer bir hallcsinne 1412 inci sokakta 21 numaralı 
şey yoktur. Ekserisi küçük lokantalar evde mukim Sadık Aldoğan aralarında
olan h::ızı di.ikkfinlar yeniden açılmıştır. ki alacak dAvasının icra kılınan muha
Polis komiseri gıda maddeleri satan di· kemesi neticesinde tahakkuk eden 11 1i
ğer dükkanların r..çılması için tedbirler ra 34 kuruşun yüzde yedi vekalet ücre
nlmaktadır. Polıs askeri vaziyete ha- ı.ile birlikte müddeialeyh Sadık Aldo-
kimdir. ğandan tahsili ile Devlet demir yolları 
CİDDİ KARIŞIKLIK YOK idaresine verilmesine ve 346 kuruş ma-
Londra, 13 (A.A) - Royter ajansı· sarifi muhakemenin müddeialeyhe aldi

nın Yeni Delhi muhabirinden gelen ha· yetine kati olmak üzere 23/7/ 942 tari
bcr1ere göre Hindistanın muhtelif şe- hinde gıyaben karar verilmiş ve müdde
hirleı-inde durum şöylece hülasa edile- ialeyhin ikametgahı mechul bulunmuş 
bilir: olduğundan keyfiyet gazete ile ilan olu-

Yeni Delhide bazı serseri grupları nur. 4742 (2122) 
çarşamba günü bazı hasarlara sebebiyet 
vermişlerse de ciddi bir karışıklık olma- tZMlR tKtNCt tCRA MEMURLU-
mıştır. <.";UNDAN : 
Çarşamba günü kapalı olan bankalar tzmir EmlAk ve Eytam bankasına ipo-

persem:.,e günü açılacaktır. tekli olup satılmasına karar verilen tz-
AHMETABATI' A mirde Aliağa mahallesinde Fevzi paşa 
Ahmetabatta nisbt sük(in vardır. Ge- mescidi sokağında kain 1 numaralı ve 

ce yasağı saatleri tahdit edilmiş, fakat 123 adanın 4 parselinde kayıtlı ve için
Müslüman mahalleleri bundan istisna de aynca yanm masura Osman ağa su
edilmiştir. Nümayiş yapan talebeleri da- yu cari bulunan 443 metre murabbaı 
ğıtmnk için polis ateş etmiştir. Bir kişi miktannda ve 3500 lira kıymetindeki 
ölmüş, 12 kişi yaralanmıştır. gayri menkulün mülkiyeti açık artbr-

MAKPORDA ma suretile ve 844 sayılı Emlik ve Ey-
Makporda polisin ateşiyle bir kişi öl- tam bankası kanunu mucibince bir de

müş, nümayişçiler de 19 polisi yarala- faya mahsus olmak üzere arttırması 
ını~lardır. Polisin tekrar ateş etmesi üze 24/9/942 tarihinde perşembe günü saat 
'l'İn~ 12 niimavişçi daha yaralanmıştır. - 15 te icra dairemiz içinde yapılmak üze-

re bir ay müddetle satılığa konuldu. Bu 
MEDRADA arttırma neticesinde satış bedeli her ne 
Medrada da gece yasağı ilan edilmiş- olursa olsun en çok arttıranın üzerine 

tir. Nümayisçilerin faaliyeti neticesinde )halesi yapılacaktır. Satış peşin para ile 
kooperatif bankası yıkılınıştır. olup mii§teriden yalnız yüzde iki buçuk 

ROMBAYDA dellAliye resmi ve 20 senelik taviz be-
Bombayda neşrolunan resmi tebliğde deli alınır. 

deniliyor ki : Durwnda büyük bir iyi- tpotek sahibi alacaklılarla diğer all
leşme vardır. Şehrin şimalindeki yolla- kadarlann ve irtifak hakkı shiplerinin 
rın hemen hepsinde barikatlar zaptedil- gayri menkul üzerindeki haklarını hu
mişlir. Sanayi mahallelerinde vaziyet susile faiz ve masrafa dair olan iddiala
iyileşmektcdir. 7 kişi ölmüş ve 5 kişi de nnı yirmi gün içinde evrakı müsbiteleri-
yaralaıınm:tır. le birlikte memuriyetimi7.e bildirmeleri 
KARŞTA icap eder. Aksi halde baldan tapu mcl-
Karaşta sük6n hUktim silrmektedir.. lince malum olmadıkça paylaşmadan 

Burada 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmış- hariç kalırlar. 
tır. Bir çarpışma esnasında nilmayişçi- 1/9/942 tarihinden itibaren şartname 
lerden bir çoğunun yaralandığı bildiri- herkese açıktır. Talip olanların yüzde 
Hvor. 7 buçuk teminat akçesi veya milli bir 
·VAZİYETE RÜK~ HAKİM banka teminat mektubu ve 940/20364 
Londra, 13 (A.A) - Dün akşam Hin- sayılı dosyaya ve ikinci icra memurlu

distan nazırlığı tarafından aşağıdaki de- ğuna müracaatları ilan olunur. 
meç neşredilmiştir: 

•Londradaki resmt mahfillere gelen t L A N 
malOmata göre Hindistandaki hUkUmet Alaşehirde mütevelli oğlu eski bele-
makamları vaziyete tamamiyle hlkim- diye reisi Akif öztUrkün terekesi tasfi
dirler ve Hindistanda geniş karışıklık- ye edilmektedir. 
l&r bulunduğunu gösteren bütün haber• Mumaileyhin alacaklı ve lborçlu1an
lr:r tamamiyle yanlıştır. Her hangi bir nın vesaika müsteniden on beş gün için
geniş kütle hareketi mevcudiyetini gös• de memuriyetim.ize müracaatla kaydet
teren hiç bir emare mevcut değildir. fümeleri ibu müddet içinde müracaat et-

Hareket köylere hiç dokunmamıştır rniyenlerin defter harici kalacakları illn 
ve harp gayreti fiiliyatta engele uğra- olunur. 
mamıştJr. Alaşehir sulh hukuk hAkimliğinin ka-

Hindistanda harp endiislri faaliyetinin rarile tasfiye memuru : tmza okunamadı. 
en büyük kısmını içinde toplıyan Kal-
k\ıta şehri civarında kongre liderleri- 1ZMtR BELEDlYEStNDEN: 

· k c h _ 1338 nci sokakta Küçük Tuhafiyeci-
nın te\· ·i i iç bir tesir uyandırmamış ler ça""ısında Belediyeye ait 18 dilkkl-
tır. Bu şehirde kapalı kalan bazı dük- -~ 
kanlar yeniden .-.çalmıştır. Bazı jüt do nın satışı, yazı işleri müdürlüğündeki 
k f b · e şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko-

uma a rikalarının kapanmasının ıs nulmuştur. Muhammen bedeli 750 lira 
hiç bir siyasi manası yoktur. Bunlar se- muvakkat teminatı 26 lira 25 kuruştur. 
nenin bu zamanında daima mevcut ti: Taliplerin teminatı öğleden evvel tş ban
cari sebeplere atfolunabilen hadiseler kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
dir. tarihi olan 19/8/942 çarşamba gUnil sa-

Bengale eyalet.nin uzak bölgelerinden at 16 da encümene müracaatları. 
hiç bir karışıklık haberi verilmemekte- 5 9 14 18 4510 (2032) 
dir. 

öLEN VE YARALANANLABIN 1 1~~-~-~~~~~-~~~...-:::ı~<:::><ı:;:::,.c--v· 

~~ (A.A) - Yeni Delhi rad- : 
1 

- T8ciıtlbt!U Ebe - - ~) 
yosunun verdiği habere göre 4 günlük ~ Senı·ye Pekel ~' 
karl§ıklıklarda Bombayda 41 kişi ölınilş 

1 
, 

ve 300 kişi yaralanmıştır. 1 İstanbul tıp fakültesine baih kabile ~) 
· · ıubesinden diplomah > 

YENi NEŞRiYAT ~ Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa- ı > 

İSLAM _ TÜRK ANSİKLOPEDİSİ- şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 1, 

Aşık, aşık çelebi, Aşık ömer, aşık paşa, 1 _e~~~ _ -:... ___ - - _ - - 1 

ltşık paşa zade, Aşır, aşO.ra kelimeleri ve 
•Din tarihi. hakkında Mustafa Namık 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111![ 

Çankı, M. Şakir üıkutaşır, Sadettin ~ Azim~t dolayısile ~ 
Nüzhet Ergun, A. Himmet Berki, B. Ze- - -
ki Pakalın, Kamil Miras ve Ömer R~ ~ satılık ~ 
Doğrul tarafından kaleme alınan yazı 
lan muhtevi olarak çıkmıştır. ~ Si~ suretile lstanbulda yaptırıl- ~ 

Post gazetesi diyor kı : Muttefik kuv
vetleri Salamon takım adalarına hücu
munun bir de müdafaa tarafı vrdır. Ce
nup batı Pasifikte müdafaa pasif kaldığı 
mUddetçe teşebbüs Japonların elinde 
bulunacak ve Japonlar bundan istifade
den geri kalmıyacaklardır. Müttefikler 
ilk hücumu yaparak teşebbüsü ele al
m akla iki hedefe varmış olacaklardır. 
B irincisi Japonyanın Avustralyaya kar
şı planını bozmak, ikincisi Pasifik har
binin başladığından beri. ilk .defa o~~~~k 
Japonları müdafaa vazıyetine duşur-
mektir. 

Tokyo, 13 (A.A) -:: Domei ~jansının 
verdiği malumata gore umumı Japon 
karargahının Salamon adaları muhare: 
besi hakkında bugün beklenen resmı 
tebliği tehir edilmi§tir. Tebliğ mu~te
mel olarak cumartesi günü neşredile
cektir. 

Sitrnet'llanlı lplilı ve dolımna fallPllıaJllPI ınöes• 
sesesl Nazilli Basına falJPIJıası rnüdürlüünden : 

Fırbrıkamız sahasında mevcut ve mahzenlerile çırçır daireısi~-de~-Ç;bcak pa
muk toz ve cfôküntüleri bir sene müddetle açık arttırma ile satılacaktır. 

E nuş mutena bir yatak oduı takımı ; 
§E satılıktır. E 
E Görmek ve almak iatiyenlerin Ce- e 
S lil Bayar bulvarı 17 numaraya mü- 5i 
5 racaatlan rica olunur. e = 1-2 (2112) ~ 
M1111 ııııııııı11111111111111111111111n1111111111111111111111 

JAPONLARA D.A.RiBE 
1NI>1RMEK 1ÇlN 
Vaşington, 13 (A.A) - Vaşington 

Post gazetesi diyor ki : Pasifiğin cenup 
çevrelerinde Japonları tutunduklan yer
lerden atmak için yere inme tekniğiai 
( paraşütçil ve tayyare ile kuvvet mcı.) 
mek tekniği olacak - Yeni Asır ) esaslı 
olarak öğrenmek gerektir. Bu usulle ba
&ı h'allerde tam muvaffakıyet kazanıla
bilir .. 

3/8/942 tarihindeki kati ihale 1/9/942 tarihine müsadif salı günü saat 15 e 
bırakılmJ§tır. Taliplerin mukarrer günde fabrıkamızda hazır bulunmaları. Satı§ 
şartnamesi muamelat servisimizden tedarik edilebilir. Posta pulu gönderildiği 
takdirde taliplerin adreslerine gönderi lir. 12 14 16 18 4638 (2103) 

lzmlr indi' ue Vzüm l'af'ım Satq Koopet'atllerl 
811'1,,.nden : 
Bağcılara: 
Birliğimize potasa gelmiştir. 
Depo teslim fiatı 50 kiloluk varili 28 lira 35 kuruttur. 
Vqon teslimi fiab SO kiloluk varili 28 lira SO kulllflur. 
S.tm almak iateyenlerin lzmirde birinci kordonda İt han<la birliğimiz mer-

keızine müracaat etrskri ilin olunur. 8 D. ..( 1768).. 

~~- ---~-::..--~-

~} &iÇıiuUIAZ 11 

:> İYİ BİR FIRSAr ;: 
~ , Yolculuk dolayısiyle acele satıbk ı 
1 klrgir bir hane altında bir dükkin ı 
) Damlacık raddesi 413 sokak 5 Nu- ı 
marah hane satılıktır. 4 oda bir sofa ı 

1 mutbah ve taraçası muntazamen beş 1 
~ yol ortasındadır.. ı 
j yeni i . 1 Almak ve görmek isti er çm-
~ deldlere sahibine J!Uracaat.. 1 

1 

2 
SAHiFE J 

:ı: 

:····················································································: . . 
~ Devlet Demir Yol/arından a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tesviyeci ve tornacı alınacak 
Devlet Demiryolları 8 inci 

müdürlüğünden : 
işletme 

Sivas cer atelyesinde çallflllak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Arn 
edenlerin her gün saat yediye kadar Halkapınarda cer atelyesine müracaatlarL 

8 11 14 4590 . (2068) 

Kireç, rujla, Kif'emft alınacalı .. 
D. DenairyoUarı 8 inci işletme Komisyonundan : 
Aşlğıda miktarlariyle muhammen bedelleri hizalarında gösterilen Marsilya 

tipi düz ve mahye kiremit ile tuğla, kireç şartnameleri vcçhilc mübayaa edil
mek üzere ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri sırasile 25/8/ 942 
günü saat 16 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen muvakkat t eminat makbuzlarile muayyen 
vakitte komisyonumuza gelmeleri lizım dır. Şartnameleri işletme kaleminde gö
rülebilir. 

Muhammen bedeli M. teminatı 
Miktarları Cins ve nevi Lira Kr. Lira Kr. 

150 ton Kireç 4650 00 348 75 
100000 Adet Tuğla 2400 00 180 00 

25000 Adet Marsilya tipi düz 2875 00 ) 
kiremit ) 240 00 

2500 Adet Marsilya tipi mahye 325 00 ) 
kiremit 

12 14 16 19 4639 (2101 

izmlf' Defterdarlığından : 
Hayim Ruso oğlu Yako Rusonun 940-941 seneleri muamele ve istihlak ver

gileri ıubesine maa ceza muamele vergisinden mevcut 582 lira 56 kurut borcu
nun temini tahisli zımnında haczedilmiı olan Kasap Hızır mahallesinin SadW. 
lah sokağında kain 669 kütük, 50 pafta, 332 ada, 23 parsel sayıda mukayyet 
eski 22, yeni 8 sayılı ve 3200 lira kıymeti mukayycdeli evin mutaaarnfı bulun
duğu 3/4 hissesi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmı~tır. 

Taliplerin 28/8/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat• 
lanilinolunur. · 8 10 12 14 4577 (2074) 

lzmlr DeftePdarlığından : 
Ali kızı Esmanın Karııyaka ıubesine borçlanma bedelinden mevcut 400 lira 

borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiı olan Bayraklı Menemen cadde
sinde (1595) sokakta kain 1964 ada, 26 panel aayıda mukayyet e9kİ 61, ye
ni 1 1 7 kapı numaralı ve 400 lira luyme ti mukayyedeli bir bap dükkanı tabam 
emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 ıün müddetle müzayedeye çıkanlmıfbr. 

Taliplerin 28/8/942 tarühnde aaat 16 vilayet idare heyetine :müracaatlui 
ilin olunur. 8 10 12 J4 4576 (2075) 

ızınır Deftel'darl...,.dan : 
Hüseyin oğlu Mehmedin KU11Ya.lca ıu'besine borçlanma bedelindeıı meYCUt 

224 lira borcunun temini tahaili zımnında haczedilmit olan KU'flYW Bahari
ye mahallesinin T uvir sokağında kain 1 7 8 ada, 16 p&r8Cl sayıda mukanet 13 
eski. 13 yeni kapı numaralı ve 1120 lira kıymeti mukayyedeli maa bahçe bir 
bap ha.nesi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gÜn müddetle müza
yedeye çıkarılmııtır. 

Taliplerin 28/8/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat.. 
ları ilan olunur. 8 1 O 12 1 4 45 7S (2076) 

izrnl• Deftet'darlıtından : 
Yusuf oğlu lbrahim, Yusuf kızı Necibe Ye Yusuf kızı Rabiaıu.o Yeni ıube;r. 

borçlanma bedelinden mevcut 2960 lira borçlarının temini tahsili zımnında 
haczedilmiı olan Alsancak mahaUeainin birinci kordon (Atatürk) caddesinde 
kain 1255 ada, 1 parsel sayıda mukayyet eski 626, 426 taj numaralı ve 1800 
lira kıymeti mukayyedeli evleri ile yine ayni ada ve parael numuaamda mu
kayyet ayni eve müttasıl ve kapıaı Bornova caddesinde bulunan eski 99, 61 ye
ni l 03, 105 sayıh ve 2200 lira kıymeti mukayycdcli dük.kanlan tahaili emval 
kanunu hükümlerine tevfikan 21 ıün müddetle müzayedeye ~. 

Taliplerin 28/8/942 tarihinde saat 16 da villyet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 8 10 12 14 4574 (2077) 

fzndıt Deftadarllğından : 
Hasan oğlu Müslim, Azize, Müslim oğlu Y AfU, Zeynel. CeWittin oğlu Rıfat 

ve Mellmet kızı Havvanın Yeni JUl>eye borçlanma bedelinden me•cut MO li
ra borçlannın temini tahsili zımnında haczediln:a.it olan Umurbey mahaU.inla 
1525 nci Avcı sokağında k&in 1402 ada, 8 par8Cl aa)'lda muhyyet 4 ka.,. ... 
maralı ve 800 lira kıymeti mukayyedell evleri tahaili emval kanunu hükümleri
ne tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılnutbr. 

Taliplerin 28/8/942 tarihinde aaat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 8 10 12 14 4573 (2078) 

fzmlr Deftet'dllf'lığından: 
1 - İzmir hükümet konağı yanında Adliye binuanın tamiri açdc ebiltme'9 

konulmuıtur. 
2 - Keşif bedeli 7964 lira 39 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 599 lira olup ihaleyi müteakip bedeli ihale 

üzerinden % 15 kat'i teminat alınacaktır. 
4 - Eksiltme 28/ 6/942 uarihinde Cuma günü aaat 17 de Defterdarlık bi

naaı yanındaki Milli Emlak müzayede salonunda yapilacaktır. 
5 - istekliler keşifname ve eksiltemeşartnamesini Defterdarlık Milli Emllk 

müdürlüğünde görebilirler. 
6 - Ehi.ltmeye iştirak edecek olanlar 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddle.rinde yazılı evsaf ve ~raiti gösterir vesikaları komisyona ibraz etmeie 
mecburdurlar. 14 21 4733 (2123) 

Yülıselı Zlf'aat Enstltiisü VetePineP falıöııesl cu
lıe•I Jıısmının Jıayıt ve lıalluJ şmetları.. 

1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kıınnına b. 
yıl sivil devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan •e olgunluk im
tihanlarını vermiı olmak prtiyle talebe kabul edliecektir. isteklilerin a,ai,dald 
prtlan haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab' asından ıbıalunmak. 
B - Yaşı 18 - 22 olmak 22 dahildir. 
C - Beden te§ekkülleri ve sıbhatı orduda ve her iltliınde faal hizmete mü

sait olmak (Dil TCkaketi olanlar alınmaz) 
D - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi eailıam olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve ıöhreti olmamak (Bunun için de zahıta ve-

sikaaı ibraz etmek) 
2 _ İsteklilerin müracaat istidalarına ıu vesikaları bağlamaları lllırn4ır. 
A - Nüfus cüzdanı veya musac!dak sureti. 
B _ Sı'1hatı hakkında tam teşekküllü askeri ha.auJıane raporu ve aşı kağıdı. 
C _ Lise mezuniyet olgunluk oaJıadetnamesi veya musaddak 11UTeti. 
D _ Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul ettiii 

hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi, talebe 
okuldan istifa etmek isterse okulca teahhüt ettirilecek mUTaflan biTden vem 
ve bu teahhüt senedine kayıt edilir. 

Sar'alı, uyu~en gezen. sidikli, bayılma ve çarpınmaya müptcli ol'madığı hak
kında, velilerinin noterlikten tasdikli teahbütnamesi (Bu gibi hastalılı:.lardan 
biri ile okula girmezden evvel malul olduklan eonradan anlaşılanlar olı:.uldan 
çıkarılır ve okul masraflan velilerine ödetilir.) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik ıubderine istida ile müra
caat edecekler ve tubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikten 
sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakülteai askeri talebe Amil'" 
liğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarilten 
sonra mÜ1'acaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul tahadetname derecelerine ve müracaat aıraaına 
göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt itleri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri askerlik ıubeleriyle tebligat yapdır. 
14 17 20 23 26 29 1 .. 7 10 13 16 19 4693 (2121) 

Mallldbnl~et uanı.. 
fzrnl• Milli .Kof'u'nrna Jf üddelmnmnllfOlnden : 
Dükkanında mevcut kihritleri satıp arzetmcmek suretiyle milli korunma ka

nununa aykın hareketten suçlu lzmirde Mimar Kemalettin caddesinde 115 
noda baklı:.al lsmail oğlu lsmail Alkan hakkında yapılan duruşma sonunda: 

Suçu Nbit görütd~fiind.e~ Milli K~. K. v nun 32 D. bendi delaletiyle 5913 
ve 63 ~ ı:naddelerı _mucibınce bet lıra aglf paTa cezasiyle mahlcumiyetine ve 
yedi gün müddetle dükkanının kapatılmuına ve bu müddet zarfında tica tt 
menine '" .ed keyfiyetinin büyük harflerle yazılarak dükkanının go-z:e re e~ 
-L • --·1--- h-k" fıL. çarpa c ... ~ne ~ına ve u um ınaaanm gazete ile ilanına dair verilen 28/5/ 

942 tarih Yo 179 aa)'lh hükmün btileıtiği ilan olunur. :f73S (2124) 
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MISIR HARPLERi HINDlSTAN DERDi Almanlara göre UZAK DOCU HARBi ez= 

~~~· ... ·-~~ ~~-· ... ~~~ 
Yalnız keşif, tayyare Ruzve)tten 

ve topçu faaliyet-

leri oluyor müdahalesi 

~~-... * 
Voroneide Japonlara .. 
h b . . h t Tuccar arasında kontrol işi 

ING{LIZLER BiR MiKTAR ı·stendı· 
ESiR ALDILAR 

Kahire, 13 (AA) - lngiliz orta şark 
tı-bliği: 1 1 - 12 Ağustos gecesi keşif kol
larımızın faaliyeti devam etmistir. Mer
kez kesiminde bir miktar eııir ;lmmıştır. 
Diğer kara hareketleri topçu düelloları
na inhisar etmiştir. 

ar ın şıd- ep aarruz 
deti artıyor ediliyor Ticaret Vekili Istanbul

da bu işlere de bakacak 
Muharebe meydanında hava faaliyeti 

olmuştur. 
ALMANLARA GöRf. 
Berlin, 13 (AA) - Askeri bir kav

naktan bildirildiğine göre Alınan hafif 
savaş tayyareleri Elalemeynin şimal 
çevresinde 1ngiliz kamyon kafilelerine 
yeniden hücum etmişler ve İyi neticeler 
almışlardır. Av tayyareleri dün hiç ka
yıp vermeden 12 lngiliz uçağı düşür
mü .. Jerdir. 

1TALYANLARA GöRE 
Roma, 13 (A.A) - Tebliğ : Mısırda 

şimal bölgesinde topçu faaliyeti olmuş
tur. Şiddetli hava muharebelerinde Al
man tayyareleri tarafından 12 İngiliz 
uçağl düşürülmüştür. 

İtalyan hava kuvvetleri Malta hava 
meydanlarını bimbalamıştır .. Denizaltı
larımız bir düşman Sandervelt uçağını 
düşürmüşlerdir. 

~---,--tt--~----

Makineye 
"'erilirken 

·- :ili ı .. JngiHz istihsal Hazırı 
Litteltonun beyanatı.. 
Londra, 13 (A.A) - Bugün beyanat-

ta bulunan istihsal nazın mister Litel
ton önümüzdeki üç ayın İngiliz tarihinin 
en mühim devresini teşkil edeceği hak
kındaki son demeçini hatırlabnış ve şöy
le demiştir : Bu husustaki düşüncemi 
değiştirmek için hiç bir sebep yoktur .. 
Rusların cenupta çok ağır darbeler ye
diği muhakkaktır. Fakat Sovyet kuvvet
lerinin muharebelerde gösterdiği cesa
reti takdir etmek ve fikrimce cephenin 
hayati kısmı olan Don nehri dirseğinde
ki çetin mukavemetten dolayı Rus as
kerini tebrik eylemek bir borçtur. Mısır
da durum gerginliğini muhafaza etmek
tedir. Elalemeyn etrafındaki muharebe 
meydanı kadar çorak ve kasvetli bir 
bölge tasavvur etmek imkansızdır. Har
bin bu sahnesi henüz bibnemiştir.. Bir 
buçuk iki aya kadar bu bölgede şiddetli 
bir muharebeye şahit olacağımıza şüı:r 
he yoktur. Temmuz ayında evvelki ay
lara nazaran daha az ticaret gemisi kay
bettik. Diğer taraftan son iki üç hafta 
zarfında batırılan düşman denizaltıları
Dın sayısı artmış ve vasatiyi geçmiştir .. 
Bununla beraber hücumların artması ve 
şjddetlenmesi beklenebilir. Almanlar 
denizaltı inşaatı programlarını henüz 
tamamile tatbik edememişlerdir. Deniz 
altı limanlan ile inşaat tezgahlarına hü
cum etmek suretiyle Almanların prog
ramlarını gerçekleştirmesine mani ol-

. mak azmindeyiz. Bu hususta şimdiden 
muvaffak olduğumuzu bile söyliyebili
rim .. ..... 
Hindbtanda Vaziyet •• 
Bombay, 13 (A.A) - Bildirildiğine 

göre bugün Nagpurda vuku bulan kar
gaşahklarda yağmacılar eşya istasyonu
nun kapısını kırmışlar ve hangarlarda 
bulunan hububattan bir kısmını almış
lardır. Hangarlardaki demiryol tesisleri 
ve su boruları hasara uğratılmıştır. Ak
şama doğru Nagpurun diğer iki mahal
Jes:nde polis ateş açmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Diğer taraftan halkın taşla 
hücumuna uğnyan po}i<; kalabalığı da
ğıtmak i<;İn ağlatıcı bomba kullanmıştır. 
Haydarabat yakınında Secunderabatta 
üç polis komiseri halkın hücumuna uğ
ramıştır. 

Bombay, 13 (AA) - Amerotide 80 
kişi tevkif edilmiştir. Nümayişçiler Lu
eknovda mahkeme binalarına tecavüz 
etmişlerdir. Bununla beraber Müslü
man mağazalarının hemen çoğu açıktır. 
Tenalide dün 4 kışi ölmüş 10 kişi yara-
1<.nmıştır. Madras eyaletinin merkezin
de polis istasyonu yakan halka ateş aç
mnk zorunda kalmıstır. 

Amerilıan aslıerıeri va· 
zivetlerini tahlıim etti.-

Nevyork, 13 (A.A) - Bugün buraya 
gelen ve radyoda neşredilen bir telgrafa 
göre Salomon adalarına çıkan bahriye 
siliihendazları vaziyetlerini tahkim et
mişlerdir. Müttefik deniz kuvvetleri ha
rekata iştirak etmekte ve uzun me~afe
li müttefik uçakları da Japon münakale 
hatlarına ve düşmanın takviye gönder
mek hususunda istifade edebileceği üs
lere hücum etmek suretiyle harekatı 
clesteklemektedir. Stratejik liman Tula
g!ye yakın üç adaya çıkmış olan ihraç 
kuvvetleri mevzilerini muhafaza için 
muharebeye devam ediyorlar. Son ha
berlere göre bu kuvvetler mevzilerini 
t.~hkim etmişlerdir. 

___ ,...... __ _ 
Amasyada sıcalılar ••• 
Amasya, 13 (A.A) - Üç günden beri 

:r.ıcakların şiddeti artmış bugün sıcak 
gölgede 41 dereceyi bulmuştur. 

İran parlamentosu 
Tahran, 13 (A.A) - İran parlfunen

tosu Gavamussaltana kabinesinin prog
ramını mevcut 116 mebustan 109 unun 
lehte rey vermesi suretiyle büyük bir 
ekc:privctle tasvip etmiştir. 

-*-
INGILIZ • HiNT ANLAŞMASI 

IMKANSIZ GOROLMiYOR _,.._ 
Nevyor, 13 (A.A) - Birleşik devlet

lerdeki Hint cemiyeti dün aldığı bir ka
rar sureti ile Gandi, Nehru ve diğer 
Hint şeflerinin tevkifini takbih etmiş ve 
B. Ruzveltten meseleye müdahalesini is
temiştir. 

ANLAŞMAK İMKANLARI 

Madres Hint şeflerinden Sariar Roy
ter muhabirine demiştir ki: 

• - Hindistan davasının bir hal sure
tıne raptı imkansız görülmemelidir. İn
giltere ile Hindistan arasındaki münase
betler Hindistanı mihver eline dü.şmek
ten kurtarmak icin hallolunabilir. 

Gandi harekete geçilmek emrini ver
meden evvel umumi vali ile bir görüş
mede bulunabileceğini sanıyordu. Fakat 
hükümetin birden bire harekete geçme
si her türlü müzo.kere imkanlarını orta
dan kaldırmış, maalesef tehlikeli bir va
ziyet doğurmuştur. Buna rağmen kong
renin vaziyetini sükUnla tetkik edecek 
bir İngiliz demeçi ne imkansızdır, ne de 
faydasız olacaktır.• 

AMER1KAN 1ŞÇtLERtN1N 
BtR TF.ŞEBBüSü 

Nevyork, 13 (A.A) - Komünist par
tisine mensup Amerikan işçileri, Hin
distandaki karışıklıklara bir çare bul
mak için İngiltere ve Amerika hükümet
leri nezdinde teşebbüste bulurunağa ka
rar vermişlerdir. 

~---_..._.tt---~--

Hind istan daki 
Amerikan as

kerlerine veri
len emirler ___ .... __ _ 

DAHiLi iŞLERE HiÇ BiR ŞE· 
KiLDE KARtŞILMIYACAK _ ... _ 

Vaşington, 13 (A.A) -Amerikan har_ 
biye nezareti Hindistandaki Amerikan 
askerlerine şu emirleri vermiştir : 

1 - Amerikan kıtalarının Hindistan
da bulunuşunun sebebi sadece mihver 
kuvvetlerile harp etmek ve Çine yar
dımda bulunmaktır. 

2 - Mihver Hindistana hüctm etme
den evvel hlç bir hareket yapılmıyacak
tır. 

3 - Hindistandaki Amerikan askerle-
ri Hindistanın devamlı işlerine hiç bir 
veçhile müdahalede bulunmıyacaktır. 

4 - Dahili karışıklıklar çıktığı tak
dirde Amerikan kıtalan yalnız Ameri
kan tebaasını himaye ile meşgul olacak
tır. 

-~~~~~·~w~tl---~-

SQN HAVA HOCUMLARI 
---*·---

Almanyada a~ır 
zarar ve kayıp

lar var _ ,.._ 
Mayansa İngiliz hücumu 
çolı tesirli oldu.. • Son 

Alman alıını .. 
Londra, 13 (AA) - Hava nazırlığı

nın tebliği : Dün gece Büyük bomba 
t&yyarelerinden mürekkep hava teşkil
lerimiz yeniden Mayansa hücum etmiş
tir. 
Hollandada bulunan Alınan hava mey-
danlarına da bombalar atılmıştır. 
Beş tayyaremiz dönmemiştir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 13 (A.A) - Alınan tebliği : 
Bir Britanya uçağının dün batı Al

manyada bir şehre çok yüksekten attı
ğı bombalar tesirsiz kalmıştır. 

_ ... _ 
Voronej ve Rjevde Rus 

hücumları devam 
ediyor ... _ ... _ 

Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği : 
Alman hava teşkilleri şimal Kafkasyada 
ve sahil çevresinde, açıklarda ve Kerç 
boğazında düşman deniz kafilesine hü
cum etmiş, bir sahil gemisi batırılmış bir 
çok şilep ile 3 taşıt gemisinde yangın çı
karılmıştır. 

VOLGA KIYILARINDA 
Volga kıyılarında Alman ve Romenler 

yapılan çetin muharebelerde arazi ka
zanmışlardır. Rus uçaklarının bir hücu
mu esnasında bir hava muhare-besi ol
muş ve 28 Rus uçağı düşürülmüştür. 

VORONEJDE 
Voronejde muharebelerin şiddeti art

maktadır. Düşmanın tankların yardımı 
ile yaptığı şaşırtma taarruzları Alman
ların ateşi ve savaş ve pike tayyareleri
nin hücumlarile püskürtülmüştür. Düş
man ağır kayıplara uğratılmıştır. 

11 ve 12 ağustos muharebelerinde 234 
Rus tankı tahrip edilmiştir. 

RJEVDE 
Rijevin cenup doğu ve şimalinde Al

man tank ve piyade tümenleri müdafaa
Jarma devam etmektedir. Dün 54 ü yal
nız bir piyade tümeninin mevkiinde ola
rak 71 tank tahrip cdilmiştr. 

1LMENDE 
İlmen cenup doğusunda Ruslar tesir

siz hücumları tekrarlamış ve girilmesi 
güç bir yerde küçük bir düşman grubu 
yok edilmiştir. 

UÇAK KAYIPLARI 
11 ve 12 ağustosta hava muharebele

rinde ve uçaksavarların ateşile 161 Rus 
uçağı düşürülmüştür. 8 Alman uçağı ka
yıptır. 

Şimal Afrikada 4 Alman uçağı kayıp.. 
sız 12 İngiliz uçağı düşürmüştür. 

FtN TEBLlöt 
Helsinki, 13 (A.A) - Fin tebliği : 
Düşman şiddetli sahil topçu ateşi 

Kareli ve Aunos berzahlarında kayda 
değer bir şey olmamıştır. 
ve birbirini takip eden dalga halinde ha
va hücumlariyle Kronştad koyundaki 
bataryalarımızı sustunnağa çalışmış, fa
kat muvaffak olamamıştır. Dün Ruslar 
altı tayyare kaybetmişlerdir. Bizim 
uçaklarımızın hepsi dönmil§tilr. 

Gece yansı Kolkata ve Hanima dolay
larında bombalardan bir sivil yaralan
mıştır. Maddi hasar ehemmiyetsizdir. 

-----------------8 IR ALMAN ALAYI _,.._ 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

iki Amerikan diplomatının Moskovada 
bulunduğu muhakkaktır. Bunlardan bi
risi Amerikanın Kuybişef büyük elçisi
dir; hususİ maksatla Moskovaya geldi. 
ğini söylemiştir. Diğeri de Ruzveltin hu
susi ibir mesajını getirmiş olan general 
Bradleydir ve mesaj getirdiğini bizzat 
kendisi söylemiştir. Ruzveltin müşkül 
zamanlarda gönderdiği hususi: bir mesaj
la olsun verilen vaadların ne için tutu
lamadığını izah etmek adetidir. Fakat 
alakalılar bu mesajı okumakta cele gös
termiyorlar ve general Bradley bir haf
tadanberi Stalin tarafından kabul edil
memiştir. 

-----~~tt---~~ 
Bir Yugoslav başııatibi 
ve zevcesi intihar ettiler 

Lizbon, 13 (AA) - Yugoslavyanın 
Lizbon elçiliği başkatibi ile zevcesi 
apartmanlarında ölü olarak bulunmuş
lardır. Her ikisinin de başlarında birer 
kurşun yarası vardır. Yapılan tahkikat 
neticesinde intihar ettikleri anlaşılmiş
tır, fakat intiharın sebebi meçhuldür. 

~~--~--------Bir İngiliz hava lıuman· 
danı Amerilıadan 

dönüyor .. 
Vaşington, 13 (AA) - Reis Ruz

velt ingiltereye dönecek olan 1ngiliz 
he.va vis kumandanı Loidi kıabul etmiş-
tir. · 

______ ,_..._,ti---~~ 
Amerilıan fasistleri 
reisi mahlıtim oldu •• 
Nevyork, 13 (A.A) - İndianopoliste 

t€vkif edilen Amerikan faşistleri reisi 
Paley on beş sene hapse mahkfun edil
miştir. Paley fesatçılık ile itham olun
muştur. 

_,.. _ 
JAPONLAR DA MELBURNE 
AKIN YAPMAK iSTEDiLER _,.._ 
Melburn, 13 (A.A) - Tebliğ: Raba

oda limandaki düşman gemilerine hü
cum edilmiş, 15 bin tonilatoluk bir ge
mide yangın çıkarılmış, diğer bir gemi
nin batmak üzere olduğu görülmüştür .. 
Orta hacimde iki vapurda da yangın çı
karılmış, bir tayyare dti§ürülmüş, altı 
tayyare de hasaı·a uğratılmıştır. 

Müttefik hava kuvvetlerinin kayıpla
rı yoktur. 

Timorda cenup sahil açıklarında düş
man gemilerine hilcum edilmiştir. 

MELBURNDA 
Dün gece Melburnda bir tehlike işa

reti verilmiş ise de hiç bir tayyare gö
rülmemiştir. 
BİRMANY ADA 
Yeni Delhi, 13 (A.A) - İngiliz hava 

tebliği : Hava kuvvetlerimiz Birmanya
nın batısındaki hedefleri pazartesi günü 
tekrar bombalamıştır. Bombalar hedef
lere isabet ebniş ve Kalevada düşmana 
zayiat verdirilmiştir. 

Tayyarelerimiz kayıpsız olarak dön
müşlerdir. --------.. --~~~ 
Gazetecilerimiz Al-
man yadan geliyor 
Sofya, 13 (A.A) - Almanyadan dön

mekte olan Türk basın heyeti yarın 
(bugün) Sofyaya gelecek ve bir gün bu 
şehirde kalacaktır. 

---o-----
Akdenizde bir 
1 _giliz kafilesi
ne hiic nı de
vam ediyor ___ ,.. ___ _ 

MiHVER RESMi TEBLIGLE· 
R

1

NİH VERD 61 M LO YI T _,.._ 
Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği : 
Bir Alman denizaltısı doğu Akdeniz. 

de beş yelkenli batırml§tır. 
Batı Akdenizde Alman ve İtalyan de

niz ve hava kuvvetleri 11 ağustostan be
ri kuvvetli himaye altında giden ıbir ka
fileye hücum etmektedir. 

1TALYAN TEBLtôt 
Roma, 13 (A.A) - T~bliğ : 11 ağus

to.sda batı Akdenizde kuvvetli himaye 
altında büyük bir düşman kafilesinin 
geçmekte olduğu haber alınmış, hava 
ve deniz kuvvetlerimiz hemen !hücuma 
geçmiştir. Hücum hal~ devam etmekte
dir. Ve ilk neticeler çok mili3aittir. De
niz ve hava kuvvetlerimiz düşmanın hi
maye gemilerine ve bilhassa uçak gemi. 
lerine ağır darbeler vurmuştur. Bu ka
yıpların tafsilatı daha sonra tavzih olu-

-~-,-tt------

TEDHiŞ HAREKETLERi 
---*----

Japonyada ya-
pılan suikast 

tafsilatı _,.._ 
Şimdilıi ve eslıi .Japon 

başveıııııeri nasd 
vuruldular? •• 

Vaşington, 13 (A.A) - Buraya gelen 
haberlere göre Japon başvekili Tojoya 
yapılan suikastte eski başvekil Hirota 
da yaralanmıştır. 

Suikastçı Kora tedhişçi cemiyetine 
mensup Soba adında birisidir ve polis 
tarafından öldürülmüştür. 

Suikast Hirota ile Tojonun eski har
biye nazırlığı binası önünde bulunduğu 
sırada yapılmıştır. Atılan birinci kurşun 
eski başvekili yaralamış ve Hirota he
men hastaneye kaldırılmıştır. 

13 ağustos gecesi İngiliz hava teşkille
ri Ren ve Mayn çevrelerine tedhiş hü
cumları yapmıştır. Mayansta ikametgah 
mahallelerinin bombarclımanı sırasında 
hareket tarzı örnek olacak derecede mü
kemmel olan halk arasında kayıplar ol
muştur. Ehemmiyetli tahribat olmuş ve 
yangınlar çıkmıştır. 

İkinci kurşun da başvekil Tojoyu ko
l undan yaralamıştır. Yaranın _ağır olup 

-----o---- olmadığı malfun değildir. 
A M E R İ K A D A Suikast faili, tedhiş cemiyetinin aza-
Mihver tebaasının sından bulunduğunu söylemiştir.. Bu 
evlerinde SaJılı Olanlar tedhişçi cemi~eti şimdi Yo.kohama ve 

(AA) Alb 
'd Al Ozakada tedhiş hareketlerınde bulun-

Nevyork, 13 . - anı e - maktadır. 
man ve İtalyan evlerinde yapılan araş- nacaktır. 

Alınan haberlere göre hücum eden 
tayyarelerden dördü gece avcıları ve 
uçak savar bataryaları tarafından düşü
rülmüştür. 

tırmalarda av tüfenkleri, fotoğraf ve 
radyo makineleri bulunmuştur. 

teyit olunmuştur. 
ALMAN TEBLİÔİ 

SON ALMAN AKINI Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği : 
Londra, 13 (AA) - Hava nezareti- Büyük Britanyaya karşı mücadelede sa

nin tebliği : Dün akşam bir düşman tay- vaş uçaklarımız dün gündüz ve gecele
yaresi İskoçyanın cenubunda bir yere yin infilfilc ve yangın -bombalariyle ce
bombalar atmıştır. Hasar az olmuştur. nup ve doğu İngiltere ile cenubi İskoç-

Bu sabah Alman tayyareleri doğu İn- yada liman tesislerine ve fabrikalara hü· 
giltere üzerindeki hedeflere bombalar cum etmiştir. Hedeflerine isabet eden 
atmışlardır. Hasar azdır. bombalar infi1Aklar ve bir çok yangın~ 

Bir düşman uçağının tahrip edildiği lar çıkarmıştır. 

-~~--.. -----
Manş Jııyılarında 
Topçu düellosu yapddı 

-*-Londra, 13 (A.A) - Dün gece Man-
şm iki kıyısındaki ağır toplar :faı.1a faa
liyet göstermişlerdir. 

Alman toplan bilhassa Duvru hedef 
tutmuşlardır. İngiliz toplan da Alman 
ateşine mukabelede bulunmuştur. 

Almanlann topçu faaliyeti dün 
fazla olmuş ve çok defa altı top birden 
ate§ etmi§tir, Hasar ve .kayıp yoktur. 

Zeytinyağı fiyatlarını a rt•an bir lıaç tadr 2'ica
ret Odasına bildirildi .. 

İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Yann 
(bugün) şehrimize gelecek olan ticaret 
vekili doktor Behçet Uz tetkikleri esna
sında tüccarın kendi kendisini kontrol 
etmesi iıleri ile de bizzat menul ola
caktır. 

lstanbul, 13 (Yeni Asır) - Tücca
nn kendi kendisini kontrol ebnesi işine 
hararetle devam ediliyor. Fiyatlan kara 
borsa fiyatlarının üstüne çıkaran bir kaç 
zeytinyağı tacirinin ismi ticaret oda. 
ıına bildirilmiştir. 

Bir züccaciye istifçiliği 
n.eydana çıkarıldı 

540 sandılı züccaciye ve emaye müsadere edildi 
İstanbul, 13 ( Yeni Asır ) - Şehri

ınızda mühim lbir züccaciye ve emaye is.. 
tifçiliği meydana çıkarılmıştır. Albert 
Menahim ve arkadaşları şirketinin 941 
senesinde ithal eyledikleri 540 sandık 
züccaciye eşyasını, fiatların daha z.iyade 

yükselmesine intizaren gümrük depo
larından çekmedikleri tesbit edilmiş. 

mallan müsadere ve şirketin mesul şa· 
hıslan milli korunma mahkemesine tes
lim edilmişlerdir. 

Satışı serbest bırakılan maddeler 
İstanbul, 13 (Yeni Asır ) - Başta çivi olmak üzere ithalatçılar birliğince 

tevziata tabi bir kısım maddelerin de satışı serbest bırakılmak üzeredir. 

SON ASKERi VAZIYET 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

yayı boşaltmağa başlamış görünüyorlar. 
Büyilk kuvvetleri süratle geriye alın
ması için buradan bir yol az gelmekte 
ve denizde de istifade zaruri olmakta
dır. 

Rumenler Azak sahilini takip ederek 
Alavanskaya şebıini zaptetmişlerdir. 
Buranın işgalinden sonra Tamandaki 

Rus askerleri süratle denizden alınmaz
larsa esir düşmeğe mahkUnı gibidirler .. 
Diğer taraftan Almanların Anapa li

manına doğru yürümek istedikleri gö
riUüyor, Novrosiskinin j gali galiba da-

ha evvel vuku bulacaktır. 
Stokholm radyosunun verdiği bir ha

ber doğru ise, Almanlar Tuhafşeye 50 
kilometre yaklaşmış bulunuyorlar. Bun
dan çıkarılan rnfula da şudur ki Alman
lar Kafkasları gı:?riden almak istemek
tedirler. Eğer bu kısmın mihrak merke
zi olan Sohum iki taraftan tazyik edi
lirse, Almanlar doğuya doğru daha iyi 
araziden Tülis istikametinde ilerliyebi
leceklerdir. Bir çok belirtilere göre Al
manların beş güne kadar Astrakana 
varmaları ihtimal içindedir. 

VORONEJDE 
Voronej bölgesinde esaslı hareketler 

olduğu anlaşılıyor. Ruslar yeni takviye
lerle şiddetli hücumlar yapmaktadır .. 
Almanlar bunların piiskürtilldüğünü id
dia ediyorlarsa da Voronejde ştuka ve 
pike tayyareler kullandıklarına bakılır
sa Ruslar cephede bir gedik açmgğa mu
vaffak olmuşlardır. Bununla beraber bu 
gediğin kapatılmış veya kapatıhnak üze
re olduğuna da hükmolunabilir. 

Sovyetler geçen seneki Alman taar
ruzunda yaptıkları gibi Pasif kalmıya
rak zaif gördükleri yerlerde taarruz et
mektedirler. Fakat bu taarruzların en 
münasip bir yere toplanması daha fay
dalı olur kanaatindeyiz. 

UZAKDOÔUDA 
Salomon adaları harekatı hakkında 

Amerikan bahriye nezaretinin yeni teb
liği muharebelerin hfil.a devam ettiğini 
bildirmektedir. Ayni tebliğ Amerikalı
ların dört adada karaya çıktıklarını da 
bildiriyor. Bu adalarda göğüs göğüse 
şiddetli muharebeler devam etmektedir. 
Asker çıkarılan adalardan Tolgori ayni 
isim altında Salomon adalarının başlıca 
limanlarından birisini ihtiva etmektedir. 

SOVYETLERE GORE 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Ç~ ÇEVRESiNDE 
Mcskova, 13 (A.A) - Orta Kafkas

larda Rus kı taları Çerkeşkin doğusuna 
çekilmiştir. Kıtalarımız bazı ehemmi
yetli tepelerde sağlam olarak tutunmuş
tur. 

Moskova. 13 (AA) - Gece yarısi 
neşrolunan Sovyet tebliği Sovyet kıta• 
lannın Çerkes çevresinde yeni mevzilere 
çekildiğini bildiriyor. 

KOTELNJKOVDA 
Kotelnikovun şimal Cloğusunda Al

manlar Rusların muvaffakıyetli taarn.ız-
lan karşısında bir çok noktalarda müda
faaya çekilmişlerdir. Bu kesimde 700 
den fazla Alman öldürühnüttür. 

KLESKAYADA 
Kleskaya çevresinde Alman taarnız• 

lan pii.skürtühnüştür. 
RUSLAR DAYANIYORLAR 
Moskova, 13 (AA) - Stalingrad 

cephesi dayanmaktadu. Ovadaki muka
vemet ş:Wldetlidir. 

ARMAVIRDE 
Son 24 saatin en mühim hareketi Ar-

mavirdeki mukavemettir. 
YILDIRIM HARBi VE 
RUSLAR 
Her halde Almanların yıldmm harbi 

projesinde Ruslann da söyliyeceitleri 
sözler vardır. Daha şimdiden Almanlar 
geçtikleri yeni arazinin güçlüklerini gör• 
mektedirler. 
ŞtMAL BUZ DENtZiNDE 

Moskova. 13 (AA) - Şimal Buz 
denizinde ha.va kuvvetlerimiz düşmanın 
bir kafilesine hücum ederek bir sahil 
gemisi ile bir nakliye gemisini liatırmış
tıt. 

VORONEJDE 
Londra, 1 3 (A.A)" - Moskova rad

yosunun bildirdiğine göre Voronej çev
relerinde Almanlar bazı mevzileri daha 
boşaltmışlardır. Ehemmiyetli miktarda 
malzeme ve esir alınmıştır. 

Japonlar burada büyük bir hava üssü 
kurmağa başlamış bulunmakta idiler. 
İTALYAN DONANMASINA HÜCUM 

Alınan bir habere göre Navarindeki 
İtalyan deniz üssü Amerikan bombardı
man tayyareleri tarafından taarruza uğ
ramış ve dört kruvazöre isabetler kay
dedilmiştir. 

BUGÜN 
YENi KOPYA 3 ŞAHESER 

FiLiM BiRDEN 
-1-

Harunvrreşidin ı{Özdesi (TÜRKÇE) 
Musiki: SADETTİN KAYNAK Şarkılar: MÜZEYYEN SENAR .. 

-2-

Kralın Hazinesi (ŞERL.OK HOLMES) 
Türkçe sözlü dehşet ve heyecan Fi L M İ 

-3-

Demir Maske (TÜRKÇE VE INGILIZCE) 
Bu filmin Türkçesi yalnız cumartesi, Pazar 12.15 te ve İngilizcesi her 

gün 5.45 te gôsterilecektir ... 
S E A N S L A R 

Demir Maske Harunurreşidin Gözdesi Kralın Hazinesi 
5.'5 3.45 - 9.15 ~ 2.00 - 7.45 

Cumartesi, Pazar rünleri 12.15 TE BAŞLAR... 
DİKKAT: Haftanın her gününde :ilk seanslar UCUZ HALK MATİNE

ı.ERIDtR ... SALON 20 KURUŞTUR... 


