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YENt ASIR Matbaasında basılmışttr .. 

yo ___ * __ _ 
Her tarafta aşılamaz 

istihkam silsile
Jeri yapılmış 

-*
Almanlar llu istihlıtim· 

Genenı.t Skorski 

!len; bı'r cephe açacak olurlarsa kendilerinden istifade edileceJe olan Hiir Fran.,,ız bahriyelileri MiittPfı1der Avnıpada • 
ıara en ağıl' top mermi· 
leri ve bombalar IJile 

KIŞA OOGRU 
- --*·- --

BiR KAYIP 

Dahiliye 
Vekili öldü 
Dolıtor Filıri 2'üzer 
bir Jıalp selıtesi 
neticesinde hayata 
veda e tt i •• 

Ankara, 16 (A.A) - Teessürle ~: 
her aldığunıza göre Dahiliye vekılı 
ve Erzurum mebusu Fikri Tuzer bu
gün (Dün) saat 17.20 de bir ka~p 
sektesi neticesi olarak hayata goz 
yummuştur .. 
Müteveffanın cenazesi Nümune 

hastanesine nakledilmiş bulunmak
tadır .. 

iç cepheleri yık,. 
mak için kulla
ıaılan son silah 

---*---
. Müttefilder de, mih11er· 
de iç cepheleri yıJımafı 
icin llir c:olı silCilılara baş 
vurduJar ve vuruyorlar 

Harbin başladığı günden~eri . ~uh~
ripler cephe ilerisinde oldugu gıbı gerı· 
&inde de birbirlerini yıkmak, amana ge
tirmek için çalışmaktadırlar. Gerçi bu 
tısul çok eski zamandanberi. w~üşman~a
ıın düşmanlar için tatbik ettıgı ..ısul~ur. 
Bunun içindir ki ckalenin içten fetih> 
.olunması asla unutulmayan bir .ta~zdır. 
fakat bu harp bir yandan kaleyı ıçte.n 
fethetme usull~rini menettiği halde hır 
yandan da iç cepheyi bozmak iınkanla_:
tmı en büyük haddine çıkaTdt. Mesel_a 
bugün hükümetlerin elinde bulunan s~
lahlar ve ezcümle hava kuvvetlen'. 

INGILIZLERE GÖRE TEK KUMANDA iŞi 11ır şey yapamaz 
----+·--- --+-- diye»rlar- Almanlar 

Almanya Ikl.ncı· cephe k~~1;\!~'!~ al~ ~ı!:~ö:: 
- 1940 tan beri Alınan işgal ve himayesi-

ne geçen yerlerde Barenç denizinden 

k d 1 İspanya hudutlarına kadar mWl2Z8Dl ve Din as ere ne en açı - aşılmaz bir istihkamlar silsilesi kurul-
ınuştur. Bu istihkamlar en son tecriibe-

sulh • mu ıs-
tiyecekler? 

lere göre bütün vasıtalar ve usullerle 

ihtiyacı Var mıyor? :::!:d:~:~~:r-i~:~!':~:aı::: Müttefikl:r bu tek-
sır yapamaz. -*- - *- Her türlü teşkilatı havi yeni tayyare lifi reddedecekler 

Itfacaristan daha fazla Müttefilıler için tefı Jıu- meydanları kuruhmrş ve tank. top ve -.L._ 

• bombalara karşı mukavemet çareleri ~lif 
aslıer veremiyec~ğinı, manda pefı t e mümfıün temin edilmiştir. Leh lJtqvelıiline gör e 
yeniden yiyecefı gönde· görülmiyor, ilıinci cephe Buralarda en modern müdafaa ve ta- Almanya Kaffıasıa teli· 

ğ- ... -ıd· di me ı - li arruz harplerinde bulunmuş ve bilhas-relJilece ını .... ,,. - se esıne ge nce... sa muharebe görmüş bir ordu hazır bu- lilıeli IJir maceraya 
Londra, 16 (A.A) - Gelen haberlere Londra, 16 (A.A) - Sandey Ekspres t 1 

göre B. Hitler Rusyaya yeni Macar kı- gazetesi « varlığımızı kurtaralım » ser- lunınaktadır. a I ınqtıf' .. 
talannın gönderilmesine mukabil Maca- lavhalı yazısında diyor ki : Londra, 16 (A.A) - Polonya askeri 
rislana Slovakyanın ilhakını tekli! et- « İkinci cephenin hakikati nedir? Al- BiR IDDf A günü münasebetiyle Polonya başvekili 
mişlir. manların doğudaki hareketlerine muka- general Sikorski Polonya meclisinde de--

Berlini ve Alman karargahını ziyaret- bil batı ne yapıyor? Rusya ile birlikte --*-- miştir ki: 
ten dönen Macar başvekili Kalay, parla- harp etmeği kabul eden devletlerin harp Jngiliz kafi lesi peri• • - Almanya Rusyada elde ettiği 
mentonun gizli bir encümen toplantısın- planlarında bu ikinci cephe herhalde zaferlerden sonra ve harbin dördüncü 
da demiştir ki : vardır. Fakat ikinci cephe neden açılını- şan edilmiş? kışından evvel ihtimal ki bir uzlaşma 

« - Bizden daha fazla asker yardımı yor? Londra, Moskova ve Vaşington bu sulhu teklif e_decekti:r._A4nanyarun bü-
is1'?nilmiştir. Ben .bunun imkan.'Mz oldu- suale Ceftt?""n!Tm\!!ttdirle·-.~___:_,......::.._~--l----~---=--::...-::...-::a:===---~,---ı tün ümidi şimdi buna bağlıdır. Fakat 
ğunu söyledim. Ancak yeniden yjyecek . (Sonu Sahife 4, S ütun 5 te ) Alıdenizdelıl son çarpış· müttefikler bu teklifi reddedeceklerdir. 
gönderilme!';ine muvafakat ettim. > mafar Ve ınillller-• Böyle bir teklif anc.ak yüzde yüz bir za-

ferden sonra yapı1abilir ve böyle bir za
Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı ferin kazanılması da Almanya ·için müm-

bildiriyor: kün değildir. 
Akdenizdeki büyük İngiliz kafilesinin POLONYA ORDUSU 

akibeti anlaşılmışhr. Bu kafileden Mal- Polonya ordusu şimdi yüz bini aş-
taya ancak küçük döküntüler varabil- ffilştır ve zırhlı, motörlü bir ordu hali
miştir. Bunlar da işe yaramaz derecede ne gelmesi im.km altına girmiştir .. • 
hasar görmüştür. Himaye gemileri de RUSYADA DURUM 
üslerine dönmeğe mecbur olmuştur. General Sikorski Rusyadaki harpler-

Roma, 16 (A.A) - B. Mussolini de- den ve Rus ordusunun durumundan 
niz ve hava kuvvetlerine gönderdiği bahsederek şunları söylemiştir: 
bir mesajda Akdeniz<fe kazanılan bü- • - Stalingrad, Voronej ve Lenin
yük zafer dolayısiyle hararetli tebrik- grad Almanlara karşı dayandıkça ve bir 
lerde bulunmuştur. Rus ordusu da ayakta durduğu müd-

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) (Sonu Sahife 4, Sütun:? de) 

MACARLARA GORE 

8 Ağustostan heri 
Ruslar müt~madi-

Kafkas cephesinde 
Alman yavaşlama-

' •• 

1 gore 
,_, • -· -·••ı-.o:-

f a a 
y 

---*---
Voronej -ve Rijevde 
şiddetli Rus taarru· 
zu devam etfiyor 

- +
Kaflıasta me11zii harp· 

lerde Ruslardan yer 
alınıyor, Korna 11e 
2'erelı nehi•lerine 

yalılaşddı.. 
Berlin, 16 (A.A) - Alman tebliği : 
Kafkas bölgesinde Alınan ve müttefik 

kıtalar kuvvetli artçı Rus teşkillerinin 
mukavemetini kırarak gittikçe şiddetle
nen bir hücumla ilerliyorlar. 

KARADEN1ZDE 
Alınan hava kuvvetleri tahliye faali· 

yetlerine ve Karadeniz limanlarile Kerç 
boğazında düşmanın gemilere binmek 
teşebbüslerine karşı mücadeleye devam 

(Sonu Sahife 4, Sütun f. da) 

Bir Sovyet topu. ateşe hazırlanıyo1· 

SOVYETLERE GORE 
---+·-- -

iki noktada 
şiddetli sa-
vaş var 

memnun olmıy~n halk kütlelerini t~~ı Macar askerleri bir Rus şehrine girerlerken 
bulunduklan, fakat ho~anmadıklan bu ~~~~~~~~-~-~~-~-~~~~~~~---~~~~! 
hükümet kuvvetine karşı harekete g~ç- .r.r YENi ASIR )"" iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

yen taarruz ediyor sı biss.?!~nuyor t Almanla,. .tıe.slıayada 
Almanlar Stalin- ı tafıviyeler aldılar v e mekten menediyor. Barikadlar inşası, .ıs- ,, 'J 

yanlar artık tarihe karışmıştır. 1879 ıh- · ~ 
tilali sokakta ve barikad arkasında. ka- b ı 
t.anılmıştı. 1830 ve 1848 ihtila.ıı:n de Rusyada harb·ı·n . 1·_tı·rı· •. ayni suretle kütlelerin harekeu ile si 
lcaklarda ve barikadlarda muvaffak k -
muştu. Fakat bugün bu hadisel~ri te ar d•ıd• v • k d 
etmek mümkün ddeğildbi~. ~~~e:r:t fa:= n1. esı· zanne 1 ıgı a ar polyonunki nevin en ~~ .u .. .. 
hesi bugün mümkün degıldır. Hukur:r.ıet 

ıer o kadar kuvveht~k".'edk.~:!~ıe~~ ı:~s~ kolay . deg"" ı•ldı•r ••• teknik vasıtalarla a ım 1 k 
tevlilere kr...rşı bile kütle halinde hare et 

b . kA b" hal almıştır. 
etmek ugün ım ansız ır . j • Ü f j LS-j nJaftl dara• 
ifank tayyare mitralyöz kuvvetlen cep- Rus ııııuvetıer nın ç e H-.> sap sa:. 
he g~risini tut.makta, herhangi bir ta~~i yor Almanlar IJelfıi Kaf fıasta durafılayıp Sta• 

t:~:1::n~ç~!r;;afe~~1~aşı!u~:un:Ie a~~- İingrad~ .. '!.'!..~~~~~!'.~!~.~~.'!.!~!!.';!:~~.~~~~~!:•••: 
ha kolay bir halde vukua gelmektedır. . ................. • - f KlLET • 
rna~ye:~:d~~:~~v::yg:~:i ~:;~~~~· ~~= ~ YAZAN: EME ~.~.ı •• ~~~~~~~ ... ~~~~~ ... ~~ .. ~ ... ~~ .......... J 

~................ ... . . . 
cude getirilmiştir. DOGU CEPHESİNİN CEN:n' ~SI-

Bu harp ba~ladığ~ zaman her ~! taraf MİNDE : Dünya harbinin en ?z:emlı ha
harbi çabuk kazanmak için dahılı cep- rt!ket ve olayları doğu cephes.ının cenuy 

f ulaşıla- k . ·ınde olmakta devam edıyor. Aşagı heleri gedik açılacak ve za ere esun R Slovak kı-
cak bir unsur telakki ettiler. f'kl Donu aşan Aman - umen - .rı ___ d • •••••••••••• 

d "tte ı er tnları Kubanı da geçerek Ka.LK..d" ag-İngiltere için Almanya a mu .. b 
1 d k d'kler şun- !arının şı·n1al eteklerine vardıla. r ve u-ehine zaferi temin e ece ge 1 kil 
brdı: h' ıalarda öncmll stratejik mev- er zap-

t - Almanyadaki büyük arazi sa ı~- tcttiler.. k lları 
l 1 ·ı · ·1 beslenen ııı- Bu mihveı· ordusunun Y. a. ya 0.. a' eri, ngı tere sermay6Sl ı e .. . d 

l• Al b"" "k Al ..... an endustrı ft ve a1.:agwı Don gerısınde uşm -rna ı manya ve uyu '" . · Rosto a " ] · t'k 
muhitleri harbin tazyiki artınca Hıtlerı nın mukavemetini kırarak ne uı ge~_ıt -

k d k l ·ı ·ı sulh yapa- Sovye~ aı·tçı'kıtalarının mu e-ter e ece Ier, ngı tere ı e . t sonra • 
l da bır end.. .. kerret ınukavemetlerile kar-caklardır. Harbin ilk zaman arın . ı ve mu 

l · "t madıyen nıla 1 dı Bu sebeple gerek Rostof-çok l ngiliz tayyare erı mu e A .,1 ac:mış ar · k b 
b k t. } bu dava- -: ·< " b ve gere u eyannameler atma sure ıy e Baku demıryolu oyunca 
.. 1 tahakkuk ettirmek istediler, fakat . l ·ı Azak denizi arasından 
" d demıryo u ı e d • ileri 
rnuvaffakn et kazanılma ı. .

1 
'h er kıtalarının cenuba ogru 

II - Almanyada nizamlı ordu .. ı .e ~~r;ketleri• nisbeten ağırlaşmıştır. 
... artı' ordusu arasındaki tezatlara umıt l .· ; Rostof ile Donez arasın-

Salomon adaları bar· 
bi devam ediyor 

Vaşington, 16 (AA) - Gazetecilerin 
suallerine cevap veren hariciye nazır-

lığı sözcüsü, Salomon adaları muha:_e
lıesi hakkında yeni bir haber almadıgı
nı söylemiştir. 

Gazeteler bu habersizliği hayra ala
met sayıyorlar. 

Sovyetlerin insan ve 
malzeme lıayıbına 
IJafıtıfıları yalı •• 

Budapeşte, 16 (A.A) - Macar genel 
.kurmayının tebliği: 

8 ağustostan beri Macar ordu.su cep
hesinin bir kaç kesiminde şiddetli mu
harebeler olmakta ve dü.,.<mıan insan ve 
malzeme kayıplarına bakmadan taarruz
larda bulunmaktadır. 55 tayyare düşü
rülmüş ve 32 tank tahrip edilmiştir. Bi
zim bir tayyaremiz üssüne dönmemiştir. 

HINDISTANDA DURUM 
- ----*·---

35 kişi daha 
tevkif edild. 

- +
Gandinin hususi lıttı~:bi 
hastanede ansızın öld ü.. 

Bombay, 16 (A.A) - Dakkada 35 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Gençlerden mürekkep gruplar Dak
kada hususi binalara ve bazı okullara 
toplu halde taarruz etmişlerdir. Beş ki
§iden fazla kimseniit biı' araya gelmesi 
yasak edilmiştir. 

GAND1N1N KATtBt öLDü 
Bombay, 16 (A.A) - Gand~ ~~~

si katibi Desai hapishanede olmuştur. 
Desai hapishane müdürü ile gö~üşüyor
ken başının döndüğünü söylemış ve h~
men ayni hapishanede bulunan Gandi
nin hususi doktoru getirilmiştir. Kalbini 
kuvvetlendirecek enjeksiyonlara rağmen 
Desai 20 dakika içinde ölmüştür. 

1 
gradda ciddi güçlülı· telırar taarruza 
ıerle lıarııltqtı.. geçtile r .• 

Stokholm, 16 (AA) - Stokholm Tid- Moskova, 16 (A.A) - Sabahleyin 
ningen gazetesinin Berlin muhabirine reşrnlunan Sovyet tebliği: 
göre Kafkas cephesinde hissolunan ya- Kleskayanın cenup bölgesinde ve Ko· 
vaşlığı Kurskta başlıyan büyük hare- çelnikofta kıtalarımız düşmanla siddet· 
ketin mühim safhasının sona ermiş ol- le ~~pışmışlardır . 
duğuna ve ayni cephede yeni bir hare- Dıger cephelerde hiç bir değişiklik 
ketin başlamak üzere bulunduğuna bir. yoktur .. 
delil saymak lazımdır. YENi ALMAN TAARRUZU 

Muhabirin bildirdiğine göre Alman Moskova, 16 (A.A) -Almanlar Kles· 
.kltaları Stalingraddaki hareketlerinde kayanın şimal doğusunda tekrar taarru· 

(Sonu Salıife 2, Sütun 3 te) za geçmişler ve cepheye yeni takviyeler 
sokmuşlardır. 

• 

,.. b l d Don ne 11 ın. .. d ) h";;lnnrlı zaman zaman u tezat ara a- (Sonu Sahife 3, Sutun 1 e 

. (SnnuSahife2,S~ii-tu_ı_ı _4_t_c_l _______ ~--~-----------------------------~------------------------------------~ 

~...0-~~o--..r.r....,...~~J.X!': 
~~ ~-~:;.:: ... ..,,. .,:;.c: ~--7'/A':lt> Almanlar bir kesinıde Sovyetlcrin ıııukaveıııetini kırmağa çal1§ıyorlor 



artıroıanın ~areleri 

Köylü ve çiftçi için top
rak mülkiyeti istiyoruz 
istihsal ancalı böyle art ar. Köylü ancah bö~le 

zengin olur. ve dev ıetini bö:Ylece zen-
gin ve talı viye eder •• 

Toprak işi yine canlandı. Gecende ga~ 
zetelerin birisinde c: topraksız köylü kal
mıyacak, yakında toprak tevziine baş
lanıyor > başlıklı bir yazı okuduk. 

Bilmem bu kaçıncıdır? Benzetmek gi. 
bi olmasın, bir yem borusu hikfıvesi var-
dır. • 

Bir vakitler bir süvari komutanı mu
hasarada kalmış, yiyecek içeceği tüken. 
mis. Hayvanların arpalarını neferler ye
miş. Hayvanlar otsuz, yemsiz kalınca 
kumandan arasıra yem borusu caldırır
mış, stivari hny\'anlan bu yem bÔnısuna 
çok alışkındırlar. Acıktıkları vakit te
pinirken yem borusunu işidınce sakin
leşir ve yem heklemeğe başlarlar. Yine 
benzetmek gibi olmasın, gazetelerin bu 
toprak borusu ile; nerede ise tepinmeğe 
başl ıyacağız. 

Toprak... Şu istihsalin en ana vasıta
sı olan toprak bir çok tetkiklerle sabit 
olmuştur .ki i~·i bir durumda değildir. 
Çok köylüler vardır ki topraksızdırlar 
ve bir çoğunun yeter toprakları yoktur. 
Bu adamlar kendi köylerinde çiftçi ame
le diye geçinirler. Müstahsil olduğumu
zu jddia ettiğimiz biz türklerin bu duru
mu ne acıdır değil mi? 

Bu yüzden ne btiyük sefaletlere ve 
ne büyük za;-arlara girdiğimizi yine bu
rada sayalım mı acaba? 

Antalya, Fethiye, Milfıs kıyılarından, 
Ala ehir ovasmdan, velhasıl ova ve de
niz kıyılarından yükselen dağlara, ya
maçlara doğru giderseniz. bu fecaatin 
canlı timsallerini görür ve acı duyarsı
nız. 

Ovalarda kendi topraklarını haciz, 
borç yüzünden ağaya, beye, tüccara bı
rakmak mecburiyetinde kalan eli na.sır
lı, ayağı çanklı çiftçiler amele ve ortak
çılıktan, beyin, ağanın, zulmünden ka
çınarak bu güzel ormanlarla süslü ya. 
maçlara kaçmışlar. Malarya da bu göçü 
teşvik etmiş. • 

Yamaçlara yerleşen köylüler şurada 
burada obalar kurarak kötü bir kara sa
pan, uyuz bir öküz ile taşlık, kıraç top-

YAZAN : NiHAT lYRIBOZ 

rağın yüzünü yırtıp bir kaç tohum eke
rek knnnlarını doyurmakla meşguldür
ler. 

Bu adamlar az kazanıyor, az yiyorlar, 
amma hürdiirler. Koca ormanların icin
de odunculuk belki baslı işleridir. K~ca 
asırlık ağaçlar ne yapılsa bunların bal
tasından kurtulamaz. 
Yamaçların daha yukarılarında bu 

obalann birleşerek tec;kil ettiği köylere 
rastlarsınız. Bunlar da tütünü kfırlı bu~ 
larnk durmadan ormanları tütün tarla
sına döndürmektedir} r. 
Alaşehirden Uşak:ı doğru yükselirken 

güzel palamut ormanlarının her yıl bi
raz daha genı~ll"mek şartile tarlaya çev
rildiğini görmek yiirekler acısıdır. 

Bütün bu i..)er köyliinlin hiç veya ye
ter toaprğı olmadı~•ındandır. 

Müstahsil kollar bereketli ovalardan 
he>p bu topraksızlık yiiziindeıi kaçıvorlar. 
Öyle ya! Ovad toprak sahibi olsalar 
tarlalannı ihya ca cekler, bataklıkları 
kurutacaklar, temel atıp ağaç dikecek
ler ... Ortakçı toprak i~çbi bir adam bun
ları yapamaz ki. 

Genç ve yeni ziraat vekili bir vakitll'r 
hu işle uğraşmış ve hntta bir toprak kn
nunu planı hazırlamıstı. Köylerde mil
yonlarca topraksıilar bir hareket bekli
yorlnr. 

Bir vakitler toplanmış olan zfraat kon
gresinde yeni türemiız bir toprak komis
yoncusu bizi bu yüzden komünistlikle 
itham etmek ciiretinde bulunmustu. O 
vakit ona verdiğimiz cevapta köylü ve 
çiftçi için toprak mülkiyeti istiyen bir 
adam halkçıdır demi ve süreceği kanı 
lekenin mahiyeini bile bilmiyen bu cahi'. 
adamın ağzını tıkamı tık. 
·Köylü ve çiftçi içi~ toprak mülkivet: 

istiyoruz. Bizde artık bir toprak refor
munun zamanı gelmiş ve geçmek üzere 
bulunmuştur. İstihsal ancak böyle artar. 
Köylü ancak böyle zengin o1ur \'e dev
leti böylece 7.engin ve takviye eder. 

Köylü ve çiftçi için toprak mülkiyet? 
istiyoruz. 

Bucadaki çocuk kampı 

Gelecek yıl kamptan ·bin 
çocuk istifade edecek 

Bucada 80 ~atalılı bir pr evantor:vom da açılacah 
B. Cemil Vybadın dün ftampı ge:zdi-

-- 1"2 

ŞE - .......... . - . . - KÖYLOYE* YARDIM 

BiR HAJIER~;E~~J: J,· Geçim kavEaiı 
Şehadetı: ame 
ve tasdikname 
pulları arth 

1 e·!yük zafe_·in yıldönümü 
olmıvanlara 

dokuma tez~a
hı verilivor 

___ * __ _ 
Yapı~tırılacalı pul milı

darları olıuJlara 
bildirildi •. 

''30,, Ağustos merasimi 
programı hazırlandı 

____ ... ___ _ 
PütürJrede 20 Jıöyliiye 

tezgôh dağıtddı .. 
-*-

3826 sayılı k ninla ve 4040 sayılı 
kanunun 26 ncı maddesi ile damsa res
mi kanununa yapılan yüzde elli zamlar 
4226 sayılı lrnnunuln bir misli artırılmış 
olduğundaıı lise ve öğretmen okulları 
diplomalarına 100 kuru~luk, lise ve öğ
retmen okulları jkinci sınıf talebesine 
verilecek ta diknameleıe 50 kuruşluk, 
seyahat ve!:ikalarına da 30 kunısluk 
damga pulu yapıştırılncağı maarif vekü
letinden taınimen bıldirilmiştir. 

Dumlupınarda büyülı tezahürat yapılacak ve bu 
büyüJı gün yurdun her tarafında anılacaJı •• 

Malatya. 16 (Hususi) - Geçim kay-
nağı olmıyan köylünün büsbütün işsiz 
kalmalarına mani olmak için bunlara 
dokuma tezgahları dağıtılmasına karar 
v'Crilmiıtir. Pütürke kazasında yirmi 
köylüye etzgah verilmiştir. Bunlardan 
beherinin teferruatiyle beraber -kıymeti 
150 liradır. 

--- o- --
HaHıevindehi sergi 
bugün açıtlı~or •• 
İzmir Halkevi tarih Ye müze komite

sınin hazırladığı lSclçuk Türkleri, Türk 
beylikleri ve Omıanlı Türkleri) mlma
ı i eserler! fotoğraf scrgısi bugün saat 
18.~0 da çılacaktll". 

- -- \)- --
Şim2nd·fer ftazaları 
ve höyiüler-
Demirynllnrında başı bo!'; hayvan bu

lunduı-ınak. hat üzerinden her hangi bir 
nakil vasıtası geçırtmek, hat boyunda 
~ Urüm!'k gibi haller deın:ryolları zabı· 
tası nizamnamesi mucibince yasaktır. 

cBaşkumandan meydan muharebesi> 
yirminci yıldönümünün bu yıl 30 Ağus
tosta Dumlupınarda geçen yıllardakin· 
den faz.la bir teznhürle kutlanmasına ka
rar verilmiştir. Bu maksatla hazırlanan 
şümullü progralTlft göre 30 Ağustos gü
nü meçhul asker abidesine Büyük Mil
let Meclisi, Başvekalet, Vekaletler, Or
du ve C. H. P., Beden Terbiyesi genci 
direktörlüğü, Kızılay, Türk Hava Ku
rumu. Çocult Esirgeme Kurumu, Harp 
malulleri, Şehitlikleri imar cemiyeti ve 
Turk Basın birliği adlarına birer çelenk 
'rnnulacaktır. Bu çelenkler, her makam 
~·e her müessesenin mümessilleri tara· 
fından abideye vazedilecektir. 

Adları te bit edilmiş olan 28 vilayeti 
pnrti ~·e halkevleri namına bir. vilayet 
unıumi meclislerı namına da bir mü
messil temsil edecektir. Vilayetlerden 
çelenk tedarikinde güçlük çekenler çam 
dalından yapılmıs rozetli çelenk koya
bileceklerdir. 

Yapılac k meraııime bir askeri kıta, 
Afyon. Konya, İzmir izcileri, İstanbul 
ve Ankara yüksek okullarını temsil ede
cek bir kısım talebe, beden terbiyesi 
gençlik kulüpleri adına bir mükellef kı· 

tası. Kütahya ve Afyonkarahisann köy 
ve kasabaları halkından istiklal harbine 
İştirak etmiş mücahitlerden mürekkep 
kıtalar iştirak edecektir. 

Bundan başka ayni günde köylerine 
dönebilecek köylüler de merasime işti
rak ettirilecektir. 

Halkın merasime kolay iştiraki 1çın 
Afyon ve lzmirden Silikkayaya kadar 
ucuz ııimendifer tarifeai tatbik edilecek
tir. 

YURDUN HER KöŞE'.SiNDE 

Köylü sevinç :içinde ve hükümete 
minnettardır. 

Amerlfıa lıimya 

harbine hazır •• 
Nc.wyork, 16 (A.A) - Dünya harbi 

te .kilah reisi general Porter demio:tir 
30 Ağustos günü akşamı radyoda ki: -ı: 

parti namına bir konferans verilecek, · 
o gece bütün halkevlerinde ve halk oda- - Amerika birleşik de,·letleri ne öl-
larında, bulunmıyan yerlerde parti mer· c;üde olursa olsun her yerde ,.e her in 
kezlerinde toplantılar yapılacak, istiklal lüzum görülür Ye.} a icap ederse kimya 

harbine hazırdır. 
harbinde milletçe gösterilmiş olan kah· .,. l'k 
n:ımanlıklar ve fedakarlıklar, c30 Ağus- -.>.sene 1 ar.ıştınna '-e tecriibeler 
tos meydan muharebesi> nin ehemmi- teknık ~·e . malzeme bakımından çok 
yet ve kıymeti üzerinde konuşmalar ve ·kıın'etlı hır scr\'İs yaratmı')hr ... 
konferanslar tertip edilecektir. ---o---

AFYONDA ZtYAFET Lübnan llaşveldlf 
30 Ağustos gecesi Afyonkarahisarda B tt •uJ 

C. l 1. P. reisi ve ordu namına merasime eyana Q. u undu 
;ştirak eden heyetlere ve halk mümessil
lerine bir yemek ziyafeti verilecektir. 

Beyrut, 16 (AA) - Başvekil Kamil 
bey demiştir kı : Maarif vekfıleti, bu yiizden çıkan bir 

r.ok kazaların kii.vllilerin bu yasaklara 
dikkat etmeme iııden ve yahut bu ya· 
sc.kları bilmeıne:~inclE'n ilerive gcJdôğini 
göz önüne alarak köy okulları öğret· 
menlerine hır tamim gondermiş ve ge
-ek çocuk 1. rn v., gerek çocuk velilerine 
hC'r fırsattan istifö.de edilerek bu yasak
ların bild:rilmesini, bul'Jara riayet edil
mcdigi takdırdc çıkacak kazalara dik· 
kat naznrlnı ının cclhedilmesini bildir
ınistir. 

iÇ CEPHELERi YIKMAK iÇiN .KULLANILAN SON StLlH 
• - Yeni hükihnetin başlıca gayele

ri arasında Li.ibnan istiklalinin istikran 
ve İngiltere ile dostluğun idamesi yer 
almaktadır.• 

RUSYA HARPLERi 
< Haşlanıh 1 inci Sahifede) 

çlddi güçlüklerle karşılaşmış bulunmak
tndır. Muhabir şunları bildiı·mektedir : 

•Eğer Almanlar ccınıp balı taarru
zunda muvaffak 0lsnycl1lar, Elisadn ve 
Astrakana doğru yaptıkları hamlelere 
ihtiyaç hi C'tıniyeccklerdi.• 

--- o- --
RVSYADA 

enzinden tasarruf 
l\To kom, 11; ( A.A) - Bu sabahki 

Prn,·da gazetesi 11İsraf millet malını çal
mak demcktirn ba~lıklı )'azısında, oto· 
mobil ,.e sair motiirlerde heıızin , ·erine 
ga-wjcn kullıımlınasını tavsiye ctı~ıektc-
clir. . 

....._..., ................. ~~ 

( Haştarafı 1 inci Sahifede) 
ir misaller zikredildi ve vaktin yaklaştı· 
ğı bildirildi. 
. Netekim Fon Bravçiç"in azli meselesi 
ordu ile parti kıtaları arasındaki tezadın 
azami haddine vardığı hissini verdi. Fa
kat ne bir çatlak, ne de cephede bir ge
dik husule geldi. 

IIl - Almanya için en büyiik korku, 
harbi kaybettirecek en biiyük afet ablu
ka idi. Netekim lngiliz ablukası ilan edil
diği zaman bütün diinya 19 39 Napolyo
nunun nasıl teslim olacağını bekliyordu. 
Abluka çok sihirli bir mefhumdu. On· 
dan lngiliz galebesinin ve Almanyanın 
il mi kaybedi inin sırrı gibi bahsedili· 
yordu. Fakat abluka Napolyon devrin-, 
de olduğu gibi tesirini göstermedi. 

kaya karşı korumakla beraber bütün Av
rupayı kıta haricine muhtaç olmaktan 
kurtarmış değildir. Zaten böyle bir şey 
mevcut olsaydı, bugünkü Avrupa har
binin çıkmasına ve Avrupanın emsalsiz 
bir şekilde sıkıntı çekmesine lüzum kal
mazdı. 

iV - Almanya harbin başladığı gün
den itibaren kara Avrupasına taştı, ya· 
yıld. Bu yayılışın manası Alman nüfusu· 
nun gitgide düşman kalabalıklar ortasın· 
da bir ada halinde kalmasıdır. Bu va:.ı:İ· 
yelten Almanyanın kendi ııoyundan ol
mayan yabancılar yanında büyük mik
tarda jandarma kuvveti bulundurmak 
mecburiyetinde kalacağı neticelen çıka
Tıldı. Hntta Almanyaya dü~man olan, 
fakat mukavemet ve mücadele kalitele
ri bakımından birbirinden farklı olan 
milletlerin nüfusları ve Almanyanın 
bunları nizam altında tutmak için kul· 
}anacağı kuvvetin militan Amerikada 
hesap edildi. Fakat bu yayılma hadisesi 
de şimdiye kadar mühim bir netice ver· 
ınedi. Dahili cephede bir bozgun çıkma· 
dı, ( V) ordusu, dahili ihtilal hareketle· 
ri propagandası bu ümide bağlı olarak 
yapılıyordu. Halbuki bugün teknik şart
lar gayrimemnunları harekete geçmek
ten menetmektedir. 

'* . 

Başvekil Suriye ile dostluğun idame
si ve iaşe zorluklarının kaldırılması üze
rinde çalışılacağını da sözlerine ilave 
etmiştir. 

... - - ---~--- ._...._. ...... ._- t 

'

! İZMİR ASKERUK ŞUBE..~İ RAŞ-
KAKLl{ifNDAN : 

•1 FİS DOLDURMIYAN YEDEK 
- SUBAYLARA 
i Müstafi, P.mekli, kayıt numaralı 

1 
tekmil yedek subayların \'e askeri. 
memurların fıs doldurması vekfılctin 
emri iktizasındandır. Fiş doldunnı-

1 
yanlara hiç Nr askerlik şubesine 
kaydını icra ctiirmemiş nazarile ba

i kılacaktır. Bunlar hakkında 10i6 sa
j yılı yedek subay kanununun şube
a !ere kaydını ~ aptırmıyanl:ır hakkın
i daki maddesi tatbik edilecek ve ken-
t dileri :mo lira para cezasına çarptı· i 
rılacaktır. Görülen lüzum üzerine 

j
t fiş dolchırıııa müddeti 18'8/9-12 salı i 

gi.inüne kadar uzahlmıo;tır. Fiş do)- ı · 
f durmıyanlarm acele askerlik şube- i 
1 ~ine gelmeleı·i lazımdır. 
.) . ..._.. ..... .-.-·-·-·---- -·- ......_. _..~ .:. 

KISACA --. -. . 
Kızılay gençlik kurumu genel baş1rnnı 

Tekirdağ mebusu B. Cemil Uybadın An
karaaan şehrimize gelmiş ve dün Buca
daki Kızılay bahçesinde kurulmuş olan 
çocuk kampını tefti~ etmiştir. 

Ankara Hadyosu ~ 
kampta bulunan İzmir, Aydın Manisa, _ _,..._____ 'f 
Denizlili öğretmenlerden kampın muh- BUGUNKU ffEŞ IY T ~ 

Çiinkü Napolyon zamanında Fransa 
her şeyden cv .. ·el bütün donanmasını 
kaybetmişti, abloka hattını yaracak de
niz silahından mahrum kalmıştı. Halbu
ki bugün Almanyanın ve mihverin ablu
ka hattı hissettiren bir deniz kuvveti 
mevcuttur. Ablukada açılan bu rahne 
müttefikler için bilhassa gemi kayıpları 
bakımından çok. miihim olmuştur. Ncte
kim ingiltere ve Amerikada gemi kayıp
ları meselesi günün en mühim hadisesi 
sayılmaktadır . Bu mesele üzerinde avam 
kamarası en büyük hassasiyeti göster
mekte, Amerikada İnşasına başlandığın
dan itibaren 41 günde bir gemi denize 
indirilecek şekilde hummalı bi; faaliyet 
göze çarpmaktadır. 

Almnnyanın da lngilterede dahili ceı>: 
hede gedik açmak için ileriye sürdüğü 
bazı esaslar vardı, bunlar da harbin ba
şındanberi sırasiyle taıbik edilmiştir. 
Fakat bunların da muvaffak olmadığı 
görülmü~tür: 

TIİKRİİK? ... 

telif diğer ihtiyaçları hr.kkında malumat { • • R A '{ 
almı_!~ı~:..t . -".;:-..c. "-.<..-....<.....,...:,.--y:;.~ 
G~EK YIL KMiP 7.30 Program ve memleket saat ayan, 
BO'YOYECCK 7.3::! Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 ajans 
B. Cemil Uybadınuı kampta çocuklar h.bcrleri 7.55 Müzik : Radvo salon or· 

arasında sbylenen marŞlaı·dan ve oyna- ı~estrası 8.20. 8 35 E\'in saati 12.30 Prog
nan muhtelif milli oyun ve danslardan ranı \"e memleket saat ayan, 12.3~ Mü
sonra yaptığı samimi hasbihald"n oğre- zik : Karışık sarkılar 12.45 Ajans ha· 
nildiğine göre kamp bu yıl haklı bazı se- lıerleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve 
beplerdcn dolayı 150 kişilik olarak açıl- türl..·üler 18.00 Program ve memleket 
mı~tır. saat ayarı 18.03 Miizik : Radyo dans 

Gelecek yıı birer buçuk aydım iki orkestraıu 18.50 Miizik : Fasıl hey
clevrcde beşer yüzden bin çocuğun yeti Hl 30 Memleket . aat ayarı ve ajans 
kamptan istifadesi tem~n edilecek ve haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 
bunların masrafı Ege vilayetleri gençlik Müzik : Şarkı \'C türküler 20.15 Radyo 
teşkilatından temin olununca Kızılay gazetesi 20.45 Müzik : Bir halk tiiı-küsü 
gençlik kurumu gençl:k başkanlığı Bu- iiğrcn!yoruz .. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 
cadaki bahçede 80 yataklı bir prcvan· Müzik : Muhayyer makamından şarkı
toryom inşa cttire'tektir. Bu da gelecek lar 21.30 Komıc;ına (Günün meseleleri) 
sene açılacaktır. 21.45 Müzik pl. 22.30 Memleket saat 

Halk için de ayrıca paralı bir kamp ayarı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
açılması çok muhtemeldir. 22.50 Yarı,nki program ve kapanış .. 

ii&liiömımıiiliöia ............. i&iiii ............... --.~;.,,;;;;;;;;;;;öii;;;;;;;;;oi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----...-

B. Cemil Uybadın saat 14,30 da 0°to
mobUle ve beraberinde valimiz B. Sabri 
Öney. kızıl:ıy kurumu lzmir başkanı avu
kat B. Baha Yörük olduğu halde Buca
claki kampa gitmiş, orada nahiye müdü
rü B. Şükrü, kamp müdürü kızılay mü
fettişi B. Nuri Ayclıngöz, Buca merkez 
komiseri B. Feyzi ve kampla bulunan öğ
retmenler tarafından karşılanmıştır. B. 
Cemil Uybadın çocukların sağlık durum
ları, 15 gün zarfında kamptan istifade 
dereceleri hakkında müdür B. Nuriden 
mallımat almış, tetkikler yapmış, duş 
yerlerini, temiilik işlerini görmüş, ço
cukların gıdalarına verilen ehemmiyet 
derecesi hakkındaki izahatı dinlemiş, ço. 
cuklardan her birinin 15 giin 7.aıimda 
1,5 - 4,5 kilo arasında siklet kazanmış ol
malarından memnuniyetini bildirmiş ve 

.... _._.....-....-..--.- -·- - . ,_ .... ____ .... ________ " ___ _ - Ben, dedi, ates ve öliinıden kur
tardığınız yahudinin kardeşiyim, ben. 
takip ediniz. sizi kurtaracağım. fakat ça
buk olunuz! L. BUYUK · ~~ IKAYE 

• i 

' 
• 
' 1 

··-·- -·-·-·-·-, -·-·-· ..... -·-·-·-·- ......-~"'.-. .. :• 

Kızıl. n~ ki re 
• ---~~~-~~~-

Ser Rider Haygarddan naJıleden: F .$. Benlioğlu 

• 
••• 25 ••• 

Hepsi de içeriye girdiler. Per Andre 
ile Hügo da Evanın hasta yatmakta ol
duğu hücreye girdiler. Tam bu sırada 
Evanın gözleri açıldı : 

- Pater, sizsiniz ... Fakat yanınızdnki 
kimdir?. diye sordu. 

- KJZım, telaş etme. Yanımdaki dok
tor idi. 

Bu esnada dışarıdan müthiş bir gü
rültü duyuldu. 

Dik: 

di. Vnsil Papadan bir mülakat müsnadesi 
aldığını ve hemen Papalık sarayına git
melerini heber verdi. Bunun. üzerine üç 
İngiliz ve Vasil Papa sarayınfo bulundu
ğu yere doğru koşmağa başladılar. 
Papalık sarayının bulunduğu meyda

na vardıklan zaman, bir papasın büyük 
bir ateş yakmakla· meşgul bulunduğunu 
ve meydanda kalabalık olduğunu gör
düler. 

Hügo, Vasile : 

Ne düşünecek vakit vardı , ne de yapa
cak başka bir şey. Bununçün üç tngi
lız bu adamı takip ettiler. Halk ise, ar
kalarından : 

- Kahrolsun yahudiler. Yahudi ve si
h:rbazlara öliim! diye bağırıyorlardı . 

Üç İngiliz ve yahudi, bacaklarının bü· 
tün kuv\•etlerilc koşarak orada bulunan 
bir kuleye ilticaya muvaffak oldular . 
Kuleyi hariçle birleştiren köprüyü kal
dırdılar, bu suretle halk olduğu yerden 
ıleriyc bir adım atamadı. 

Çılgın bir hale gelen halk : 
- Allah bl'lanızı versin ınenht.JS ya

hudiler!. Şimdi nçlıktan nasıl kurtulacak
sınız. bakalım!. diye tekrar bağırdı. 

Oç İngiliz ve yahudi bu suretle bir 
hafta halk tarafından sarılmış. bir halde 
kulede kaldılar. 

Ablukanın tesirini zayıflatan ikinci 
ve mühim hadise Almanyanın 1916 
mnğll'ıbiyetinin hakiki sebebini açlıkta 
ve dolayısiyle ablukada aramış olması· 
dır. 

Almanya ablukaya karşı daha sulh 
senelerinden başlayan tedbirlerle knrşı 
koymuş, memlekette büyük mikyasta 
otarşi kurulmuş. memleketin biitiin im
)d\Olnr Alman davuının hesabına istis· 
nınr olunmuştur. Ersatz"ları, senelerce 
c!vvel baslayan ticaret muhadeleJi ta· 
mamln!llıştır. Bu suretle İngiliT ablukası 
bu harpte umulan tesiri yapmamıştır. 
Fakat bugiin Almıınyanın nüfuzu altın
da bulunan kara A;_vrupası tabii bir 
surette sıkıııık yazlyettedir. Çünkü bu 
Avrupa nüfusuna ve sosyal ekonomik 
bünyesine göre kendine kafi gelecek bir 
halde dPğildir. Almanya kendisini ablu· 

c;ekil ve şemailini öğrenm~ bulunuyor
du. Morkun burada görüni.isü halk üze
rinde müthiş bir panik yaptı ve veba ani 
tesirini gösterdi; etraf ölülerle doldu. 

Mork Hügoya : 
- Haydi, buradan hemen kaçınız! de

di ve kayboldu! 
llügo ve arkadaşları bu tavsiye üı.eri

ne hareket ederek kuleden kaçtılar ve 
hk bir kinıse tarafından taarruza uğra
mndılar. 

Birnz sonra, \iç 1ngiliz tekrar A vinyon 
sokaklarında dolaşmağa başladılar; ve 
Per Andre He Evanın bulunduğu bina 
civarına Vdl'dılar. Fakat, ilerliyorlarken 
Dikin ayağı bir ölüye çarptı. F..ğilip bak
tığı zaman, Vasilin cesedi ile karşılaştı. 
Bu hain adam, ellerini göğsü üzerine 
bağlamış, fakat çoktan ölmüsti.i. ölünün 
elleri altında bir seyler bı~lunduğunu 
hissettiler ve aldıla~r. 

Bu, bir kağıt idi. Hügo bu kağıttaki 
şu yazıları okudu : 

c Hain Vasi!; 

1 - lngilteredc nazi taraftarı olan, 
Almanya ve ltalya ile anlaşarak Musso
Unin tasavvur ettiği cDörtler~ hakimi· 
yetini kurmayı gaye edinenler vardır. 
Bunları elde etmek, bunlarla bir anlaş
maya vararak lngiltereyi saf harici bı-
rakmak için ehemmiyetli bir surette ça· 
lışJmıştır. 

l ngilteredeki faşist temayüllü politi
kacıların bnşında bir zamanlar Çember
]ayn'i bile görmek mümkündü. Netekim 
bu temayüle sahip olanların gayerti ile 
Miinih anlaşması yapılmıştı. cHeS>in 
istediği sulh ta bu esasa göre ayarlanmış 
bir propagandaya dayanıyordu. Fakat 
bu temayül kuvvetle hakim olmadı. 

il - lngiltereyi dominyonlarından 
nyınnak için bir hayli gayret sarfedildi. 
Cenup Afrikası, Yeni Zeland. Avustral
ya dominyonlarını imparatorluktan so
ğutmak için bir çok vesileler jhdaa olun
du. Bilhassa imparatorluk için doınin
yonlar halkının ölüme sevkedildiği Ta
kamlar zikredilerek ileriye sürüldii. Fa
kat İmparatorluk dominyonları daha sı· 
kı bir suret te harbe sürüklemeğe muvaf
fak oldu. 

Eczacı Kemal K. Aktaş 

İnsan vücudunun ifrazatına bakın, 
ana .:-iitünden gayrisi hep kerih ve iğ
rençtir. Bu mahsulleri ile insanı müta
Hia etmek ondan iğrenmek manasını çı
karacak diye pek utanıyorum. Hilkatin 
en büyük eseri §Üphesiz insandır. Tabi
at en geniş tecellisini insanda göstermiş 
lbıılunuyor, yazık ki 60 - 70 senelik ömür. 
lcrini birbirine katan insanlar ortaya 
1942 senesi gibi bir tarih çıkarmış bulu
nuyorlar. Bu tarih 2000 sene olsa, 5000 
sene olsa ne ifade eder?. Tabiatın şayet 
ömrü varsa bu varlığa kar ı bu tarih ne 
küçi.ik. ne kadar dar ve basittir!. 

Bedayi dediğimiz güzellik, müzik, şiir, 
koku -nasıl diyeyim- -eda. tavır, sempati 
iJe cinsiyet füsunlarını duyan ve yaşıyan 
nez.ih bir genci düşünün; bir melek, bir 
ismet tasavvur edin, o vücut da insan 
oldukça o iğrenç ifrazatı bu bedayj üze
rine serpecek ve kirletecektir. 

İnsan ifrazatının en munisi tüküriık
tür. Affedersiniz, sizi iğrendirmeden işa
ret edeyim ki maksadım balgam değil
dir. Tüküriiğün c pltialin > denilen bir 
maddesi ni.c;a.staları eritir. Tükürüğii vü
cut ifraz.Atının en munisi bulanlardır ki 
utanmadan yerlere tükürürler. Böyle 
oncırmal insanlar yere tüki.irmeği bir 
kusur saymazlar, hani yüzüne tükürsen 
yağmur yağıyor zannedenler vardır, ter· 
biye ve ahli\k kendilerine doğruyu öğ
retinceye kadar bunlar öyle yağmurlara 
rahmet deyip geçecektir. Ne yapalım, 
allah afiyet versin. 

lll - Kolonilerle imparatorluk ara
sındaki münasebetleri imparatorluğa 
kat§ı isyan şekline sokmak. imnarator· 
luğu bu suretle iç cepheden yıkmak için 
çalışıldı. Bilhassa Hindistanda bu tah
rikler azami haddini buldu. 

Vakıa Hindistnnla 1ngiltere anla a· 
madı. Fakat bazı mahdut '.'lahıslar hariç 
olmak üzere Hindistan imparatorluktan 
henüz fiili surette ayrılmış vaziyette de
ğildir. 

iV- lngiherede sosyalist ve komü· 
nist düşmanları vardır. İngilterenin Sov
yetlerle ittifak etmesi dünfanın bolşe
vikle~tirilmesi şeklinde tefsir edildi ve 
ingilterede bolşevik düşmanlarının ha· 

yanın bünyesine göre tatbik edildi: 
l - Ruııyadaki muhtelif milletlerin 

istiklalinden bahsolundu. 
il - Slavların bolsevik dfüımanl rı 

ile cephe birliği yapmnları propnganda
sı yapıldı. Faknt çözülme eserleri görül
medi. Harp bütün şiddetile devam edi
yor. Şimdi dahili cephelerde gedik aç
mak için daha müessir olduğu tahmin 
edilen bir sil:th kullanılmaktadır. 

- Köpcgi dışarıya atınız, Eva Klave
ringin bulunduğu yerde senin işin nedir? 
diye bağırıyordu. 

Per Andre ve Hügo dışarıya koştular; 
Diki, mahut Vasil dö Turun üstüne atıl
mış gördüler. Bu adam Hügoyu görünce: 

- Size çok güzel haberler getirdim, 
fokat her şeyden evvel beni şu adamın 
t'linden kurtarınız! dedi. 

..._Bu ne demek oluyor?. diye sordu, 
fakat, Vasil birdenbire kalabalık arasın
da kayboldu. Bu sırada da ateşi yakmak
ta olan papas halka üç arkadaşı gösterdi. 

Halk boş clur..ıuyordu; hendeği dol
durmakla meşgul idi. Sekizinci gün de
rin hendeği doldurmağa muvaffak oldu
lar; Kuleye saldırdılar. 

üç tngiliz ile yahudi hemen müdafaa 
ve emniyet tertibatı aldılar. Vaziyet cid
den tehlikeli idi. Fakat bu anda harikul
ade bir hal oldu : Ani olarak koyu bir 
sis husule geldi; ve Hügo bu sis arasın
da Morkun suratını gördü. 

Paralarımı çaldın. 
Kaybolan sevgilimi aramak için gidi

yonım. Fakat sen müsterih ol, yaptıkla
rını ~ok pahalı olarak ödeyeceksin! 

Akur dö Navay 
Hügo: 

rekete geçmesi beklendi. Bu suretle 
Krips ve Çörçil düşürülecek, iç cephede 
açılan bir gedikle lngilterenin harp gay
reti zayıflatılmış olacaktı. Bu hadise de 
vukua gelmedi. Bilakis ltıgilterede iş 

Almanya İngiltereyi aç bırakmak için 
bütün gayretile ticaret filolarını batır
maktadır. lngiltere Almanyayı açlığa 
mahkum etmek için sanayi mües.5cseleri, 
askeri tesisler yanında tarlaları. gıda sa
halarını nteşe vermektedir. Bu harbin iç 
cepheyi yılunk için kult:ındı~ı son silah 

HUgo, Dike Vasili bırakmasını söyle· 

Halk, kudurmuş gibi İngilizlerin üze
rıne atıldı. Hügo, Dik ve arkadaşları 
kendilerini miiclafaa için kılınçlarını 
cektiler. · " 

Halk arasından bir genç çıktı ve üç 
arkadaşa yaklaşarak : Halk, ölüm meleği denilen Morkun 

- Demek oluyor ki Eva gitti. Dik hay. 
di biz de gidelim! dedi. 

- BiTMEDİ-

başında bulunan partiler arasında parti
siz bir hükümet cereyanına doğru daha 
ıkı bir anlaııma husule geldi. 

* Ayni tAkta.: Rusya aleyhine de Rus-
budur. 

SADRi ERTEM 



"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

-tar, Kalaç m ısındald Sôvyet orı1usunun 
sarılıp imhası iiıer;in~ .bu yılın ilk baha
rında ba~lıyan Kerç muharebelerinden 
beri So\'yetlerin '2lyiattnı 1,444,741 esir, 
6271 tank ve 10131 top ve 6056 uçak ola
rak tesbit ettiler. 

Umumi planconun yekunundan Kerç
tl\ ilk Harkof ~avaşl.ırında ve Sivasto
polda Sovyetlcrden alman esir ve gani
metlerin miktarları çıkarıldıktan sonra 
Kursk - flarkof yarınasından beri yapı
lan muharebe ve tazyiklerde ( Kalac ba. 
tısında yeni ahnanlar dahil ) Sovy~tle
rin yarım milyondan fazla e~;r Vel'dikleri 
anlaşılır. Buna, herhalde çok olan, ölü 
miktarı da katılırsa Sovyet zayiatının bu 
yıl dahi büyük o!Buğu görülür. 

t ZMfR 'BELED:tYFSlNDEN: 
- Sokak 1.enYiratı 1.eaisatmİn ta..;t.rin

de kullanılmak üzere 11 kalem muhtelif 
elektrik malzemMi,-ntm alınması, maki
ne ve elektrik mühendisliğindeki şartna
mesi ve keşifıuunesi veçhiJe kapalı zarflı 
k.silt.meye konulmuştur. Ke.Jif ~edeli 
8585 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 
643 lira 95 kuruştur. İhalesi 19/ 8/ 942 
Çarşaınba ji.inü saat 16,30 dadır. 2490 
sayılı kanunun tarüatı dahilinde hazır
lanmıs teklif nıektupları ihale günü aw
mt sa~t 15,30 a kadar encümen riyasetine 
verilir. 3, 13, 23, 17 3797 (1707) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak

taı'ın en ıon eseri ( Baştarah ı inci Sahifede) 

dan geçen seri ve zırhlı Alman kuv_vet
leri ıse Maniç ırmağı boyunca hızla ıl~r
liyerek bir hamlede Proletarsk.aya ıs
tasyonunu zaptettiler ve St.alingrad-No
voro~isk demiryolunu kestiler.. Ondan 
sonra Sal~k Bi~elava Glina, Tihor)o·es-

' ' J • A 
k&ya, Kropotkin, Vorosilovsk ve. rma-
vir mevkilerini zaptetmekle Stalıngradı 
simali Kafkasvadan ayırdılar. Rostof
Bakıi deınin•~lu ile Azak denizi arasın-

- b 1 · \'ererek dan inatlı artçı muhare e erı 
d bu stLgeri giden Sovvct ordusuna a 

rctJe Bak-fı istikametinde geri gitmek 
imkanı bırakılmanuştır. Stalingrad batı-

n d. - · · · de muharebe smda ve on ırse~ı ıçın _ 
eden Sovyet ordusu ile Azak dogusun-

d - icat eden dan Kuban nehnne ogru r . . 
· d birbırlet'mSovyet kıta1arı da netice e 

Clen ayrıhms1ardır. K 
Zıı·hlı ve ser! mihver teşekkülleri d u

ban nebrini evvela yukarı t.arafltik~rıı: .~~~ 
Armavir \'e Koropatkinde ge~ . en 1>"11 

b "d faası tabıatwle sar-asağı Ku anın mu a J 

sılmış ve bu suretle Ifr.asnodar ve rz
itop ıpetrol tasfiye ve kaynak mer ·e -
ri le beraber Taman yarım ada~ının do
~ und k" Slaver,skav şiddetlı muka
gus a ı , ..l :. , erek artık bütün 
\•eınetlerden sonra, ~u.~ . . . 
Kuban bölcre10i ınUhverin elıoe geçmışti. 

"" l · d"y r yandan Seri Alman teşekkül erı. ıge -
A • ı b yunca cenup dogu-Baku deınırro u o 

a ..J-.::...u ilerl~w devam ederek Vo-
Yosilo~ku 90 kilometre cenubunda 
~ w n . 
Cerkesk. 80 kilometre d~ doğuda ~= 

1 . Vodi ve Piyatıgorsk mevkıle 
nera nıye K ırmağının 
rini aldılar. Buralan :uma. . · ati-

k! ~ Kafkas ;;imal eteklerıdir. Pıy 
cı ıgı · · • . ali Kafkas doğu 
gordctaıa Grossnyı şım .. kilo-
petrol sahasına 'kadar 250 kus~ k" 
metre ve buradan Bakuya 500 kusu; dı
lometrelik bir yol daha vardır. Şu an a 

tle · • Kuban ve Ta.-mihver kuvve n, apgı · le 
man bölgelerini dü~mandan temız -

ki beraber Krasnodardan Novor~ 
ıne e .. ·· kezalik 
s:sk Karadeniz liman ve uss~ .. 
Mav'koptan Tuapse liman ve us7uı;ıe ta
a~ etmekte ve bu çok önemli . Iıman
t&n eHeorine geçilmek isteme~~lhaer. 

Bakft demiryolu boyunca iler~ re-
ket eden mihver kuvvetleri, belki Gros
nv petrol sahasına k.ad.ar uzanırlar. -!a-
1..~t A1man1arın Kafkas dağl~rım D~erınt, 
Vl::ıdikafkas - THli~. Alagır - Ku~a?"s, 
Twıpse ve yahut Poti yollar~an bıny
l vcva bir kaçiyle birden ve bır baskın· 
ı: g~iJ> g~mek istemeleri Kafkas 
sHsilesinin ~u anda So:'Yetler tarafın
dan müdafaa tarzına baglıdır. 

Buradaki Sovyet kuvvetleri, ikinci ve 
ücüncü derecede teşekküllerden ibaret 
ol~p sayıları da az ise. Piyatigorsk: ka
dar ilerlemis bulUJ'lan. Alman sen ve 
zırhlı teşekkülleri, Grosnyiyi aldıktan 
f;onra Baku. Tifüs, Kutays ve Batum.u 
ia zaptetmeği elbette ihmal etmezler .. 
• a.ncak Kafkasyada hatırı sayılır ~~~t 
kuvvetleri var da buranın zaptı büyuk 
km.wetlerin uzun müddet çahşmalarına 
evakkuf edecekse bu işi Almanlann 

Stalingradla MaskoYanm zaptından s;n
r.ava bı.ral.""acaklan kuvvetle um~lur. u 
ıtakdirde onlar Anapa, !No\·oros~~· k~ 
apse Karadeniz limanlarını 3 : d' 

Baku deuıiryolu boyunca şım ı
sonra. . . . . ci ilerlemekle 
lik ilerlıyeh1ldıkler~ ~ ar afk s •adaki 
iktifa ederler ~ . !i1merhalalı ~ ı: ~evke
fazla kuv'\'etlerını d .. .. sın:ıa i-
d l H tta mi.imkundur kı onlar. .ş 

er er. a 1 d artan •u "V-fk.as harekat alan arın a 
ma .cu.ı • . bic olmazsa Sta-kuvvetleri şımdide.u ve -
i:n~ada y-0la cıkarm~ olsunlar .. 

l.1A1'1-YC IRMA.GI HAVZ.ı\SINDA : 

- ., · Don neh-
Yukarıda anlattıgıını~. ~~i>1' •• -·· rde 

rini Manyç ırmağının doküldugu ye 
A '- "''rhlı ve seri kuvvetler ev-gecen .ıınan..... - d · o-

\'ela Stralin,grad - Novorosısk em11' 
luna doö-ı·u ileriiyerek bunu ~e~m.1~ er 

"' b h ıstıkame-ve sonra cenup ve cenup a 
tinde ilerlemislerdi. Şimdi ise bazı sey-
yar Alınan piyade kollarının Man;?< ırk 
mağı kaynaklarına ilerliyerek: ~a m~n 
Türlclei"uı.iıı diyan olan Kalınukis~ 

:k . Kresty';i aldıklarını öğremyo
mer. ezı l uk ··ı.. rtasından 
.ruz .. Buradan, Ka m co u o.. ldu-
.E' derbana doğru ilerlemek guç 0 • 
ğ~dan bu mevkiin zaptında husus! hır 
önem vol:t· 1 .. 

STALlI\GRAD CENUBUNDA : 

1 ağının kanştığı 
Don nehrini Sa ırm A Alınan te-

' . d - dan .aeçen sen yerın ogusun ~ d 1 · şimal 
.şek.külleriyle ~uınez:. piya .e ı:~ı, ve Sta
doğu istikametınde ılerle~ş sü
lingrad Novorosisk demıryoluna 
ratle v~ışlardı. Fakat .sovyet ~:: 
danlığı, Stalingradı tehdit _eden ~e t
yi cabuk sezdiği için bu cıhete u'J::a-
ler c;öndermis ve Alınan - Rumen 

1 .., l t tt m:tu Bunun a !arının yo unu u unn_,. . d -
b abcr Sal ile Don arasından ve e 
~r ı ' bo~·unca şimal doğuya doğru 

mıryo u J k:ıtaları sid-
·ı 1. Alman Rumen · 
ı er ıyen beden sonra Kotelniko-
detli bir ınuhare d k Stalingrada 
vo istasyonunu zapte ere • 

yaklaşm.slardır. kadar var-
Bunların .şu 5~da ~ereye Fakat Rus

mıs olduklarını bılemıyoruz. .
1 

. ha-
lar~ mihver taarruz kolunun ı b~raya 
reketini yavaşlatacak kadar la
kuvvetler gönderebilmiş oldukları an 
şılıyor .. Her halde Almanlar ~a ::~: 
ihtiyatlar sürmii:;: olacakla~dn. aı· 

• la beraber Kalınukistan~ ?1'~n seVo~-
Alman piyade kU\'Vetlerının ş~m~e ~ 

' ru ilerliyerek Stalingradı t~~mı~le ~-e
nuptan tehdit etmeleri de mumkundur. 

gibi oldularsa ila, Ruslar bilha:-;sa 
Stalingradı oatıdan korumak için bura
sını süralle kuvvetlendirdiler ve Kla
gczkaya köprü başılarını bilhassa kuv
vetli olarak tuttular ,.e şiddetle müda
faa ettiler. 

Nihayl'l Alman te-bliğine göı-e Kalaı; 
batısındaki 62 inci Sovyet ordusile bi
rinci ordusuoun bir kısmı Alman kıta
ları tarafından sarılarak imha edilmi,..tir. 
Almanlar burada 50,000 den fzla esiı- al
dıklarını 1000 den fazla tank ve 750 top 
ele geçiı·diklerini veya bozduklarını bil
dirdiler. Bu mihver ınuvaffakıyetinc, 
Stalioin son defa verdiği kati müdafaa 
ve emirsiz ricat etmemek talimatının 
şüphesiz hayli yardımı olmuştur. Daha 
evvel Ruslar, alabildiğine geri ricat et
tiklerinden büyük ölçüde sarılıp imha 
edilemiyorlardı. Bununla beraber Kursk
Harkof yarmasından beri Rusların ver
diği in.san. silah ve malzeme zayiatı bü. 
yüktür. 

SOVYETLERlN ZAYİATI : Alman-

KALAN SOVYET KUVVErLERt 

B!J suretle 7..a}•iat veren Sovy.et kıtaları, 
Tımoçenkonun ıkumanclasındaki cnup 
Sovyet orduları gı·ubudur. Bu ordular 
grubu ise umum Sovyet kuvvtlerinin an
cak ücte b:ri kadardır. Sovyet orduları
nın üçte ikisi Voronej, l\foskova ve Vol
kof bölgelerinde henüz sağlam durmak
ta ve hatta mevziler civarında Almanla
ra taarruzlarda hile bulunmaktadır. O 
halde Almanların Rusya harbini bitir
mek için Sovyetlerin mütebaki kuvvet
leı·ini de vurup bozmaları ve kısınen ol
sun imha ve esir etmeleı·i lazımdır. Rus
ya harbi başka türlü bitmez. 

~~:-.,..c;~~><::><:::::.<:::~....:;;::.~~~~::::::::..<~;::,,..c;:::::,..:;;~::::,..ç:><:;:>.<;;::><::;:><::::,~,v 

Türlç Maarif Cemiyet i Resmi 
ilan işleri Dan Bürosu Limi
ted Şirk~ti Tasfiye Memurlu
,(undan: · 
-Temyiz Ticaret mah.k.emclİnce tasdik edilmi~ olan İstanbul Asliye üçün
cü Ticaret mahkemesinin 942/ 12.3 5 esas ve -9-42/ 38 karar numaralı ve · 
6/3/942 tarihli ilamı mucibince Is tanbulda Veni Posta.hane 'tcuşısında 
Erzurum b.anıocla icrai faaliyet eden Türk Maarif ~miyeti Resmi ilan iş-
1 ri Büro.u Limited prketiniıı fesih ve tasfiyesine utanbul avukatlarından 
Necati Yalımın tasfiye memuru tayin ve ıintilıabı.n.a karar verilmif ıre tas
fiye memuru tarafından münfesih ~rket muamelatınm kema.fissabık tas
fiye memııru nam ve hesa~ma ifa olunaca.ğ~ v~ ~~ket müd~r, memur ve 

üsta.hdemlerinin va:ı:ifelerınde kezalik eskıa gibı ıcrayı vazıfe edecekleri 
m münfesih şirket alacakhlannın şirketteki hultu:kunu bir sene zarfında 
bllmüracaa isbat etmeleri ilan olun ur. c8 751 » 

t7 24 31 478 t 

* 1 - 387 inci sokakta kanalizasyon 
)aptırılma~ı :fen iş~eri ın~dürlüğiind~ki 
keşif ve şartnamesı veçhıle açık eksılt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 506 li
ra 76 kuruş, muvakkat teminatı 38 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
1s bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 24/8/942 pazartesi gü
nü .saat 16 da encümene müracaatları. 

2 - 394 üncü sokkta kanalizasyon 
yaptırılma.-;ı fen i~leri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt.
meye konulmuştur. Keşif bedeli 1270 li
ra 6-0 kuruş, muvakkat teminatı 95 lira 
30 kurU§lUr. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel tş bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 24/8/1942 pazar
tesi günü saat 16 da encümene mi.iraca
atlan. 

9 17 22 4631 (2088) 

Acele sahlıl< az 
kullanılmıs motör ... 
36 beygir kuvvetinde NASYO

NAL marka sıcak kafa mazotla ça
lışır iyi bir mitör ile zeytinyağı tasir 
fabrikalarına mahsus muhtelif alet
i.er satılıktır. lstiyenlerin eski ke
restecilerde No. 44 de Rifat Tarhana 
müracaatları. Telefon 3791 

13 15 17 (2113) 

OOKTOlt 
RAİF AKDENİZ 

Doium \'e Kadın Hasta1ıkJarı 
mÜfeh8S$1SI .. 

§ Hastalarını her gün Birinci Beyler 
§ sokak No. 42 de muayehanesinde 

Is kabul eder. 
&ümerJlanJı ipfflı Ve clOfıUnta falJrifıaları ll'IÜeS• Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 ... __ f IJ iJı -~:.~ .. ,•.::..ıw •• d s 1 13 (1166) sesesi Nazilli ..uma a r ası .. ....... ur .... yun en : B~~_,....o"'..,..o--.....r..,..,..-=r.r~ 
Fabrikamızda bulunan aşağıd& evsafı yazılı bo~ asit damacanaları 28/6/942 

u a günü saat 15 te aç1k armma ile satılacaktır. 
c Taliplerin mezkur ~rjhte fabrikada ibu~~nm~.l•rı. ilin olunur. Arhrmaya işti
rak için muvakkat temınat - T. L. 400.- dort yuz liradır. 

Damacanaların evsafı : 
Adet .Eh'ad 

810 
170 
100 

70-90 litrelik 
50 c 
25 « 

17 21 

Evsafı 

Demir çenher 
Hasır sepet 
Haııır sepet 
25 

mahfaulı 
« 
« 

4749 (2 153) 

r··· .. n~;ı;-;c;~;,;;··y~li~;;~d~·~ ......... 1 
: •. Nı~·h:;::~·~::i:it·;~;ööö·(:;~· :i~k~·; ·hi~)··ü:·~i:: .. iôô~öô<>(;:·i:i~)" icilo 
Bilama karbonacl Do sud (21/Ağustos/1942) cuma günü saat ( l 6) on al~ıda 
Haydarpaşa.da Gar bina11 dahilindeki . komi!lyon tarafından kapalı zarf usulıyle 
satın alınacakbr. ') kk 

. IJu işe girmek isteyenlerin 1425 \bin dört yüz yirmi beş} •liralık muva a~ 
temin&t, kanunun tayin ettiği vesi~alarla ~e~~i_flerini muht:viA zarflarını aynı 
gün saat ( 1 S) on beşe kadar komısyi>n reıslıgıne vermel:rı lazımdır. 

B · ait şarbıa~ler komisyondan parasız olarak dagıtılmaktadır • 
:u ışe 5 9 13 1 7 4479 (2026) 

~· BELS~ MITOL ;. 
I idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOC.Un UcU, idrar zorluğu, me-ı 

sane ve prostat iltihabı., sistit v~ 1koli sistitlere, böbrek rahatsızlıklarına kar-
şı en mükemmel bir iliç BELSAMiTOL'dur. BEl.SAMtTOL kullananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan ~abuk kurtulurlar. Bütün eczane ve ecza 

.. •••••••••• depolarmd3n arayınız. ••••İllılliiıııı•••• 

T. C. Ziraat Bankası 
Karalıq taP.ihi : 1888 

sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ Ut 

Zinl ft ticari IHır nevi 8-ıka muameleleri 

PARA Bnl.tKTiRENLERE 2&800 LiRA 
bDLUdYE VERECEK 

Ziraat baınkasında kumba.rah Te ihbarsız tasarruf h e.saplarmda en d (50) 
lir81l buJnunlıra lenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina göre ik
ramiye dağıtJlacaktar : 

' ~det l..000 Lirabk 4.000 Ure 
~ • llO • 2.900 . • 

• • ; 250 • Ll90 • 
.. • 100 • 1.000 • 

100 • 51 • l.800 • 

120 • '° . 4.800 • 
160 • • • l.200 • 
DİKKAT : Hesaplannd&k:i paralar bir sene içincle 50 Uradan aşağı dUpl-
enl ikramiye çıktığı takdirde ytlzde 20 fnlasiyle verilecektir. 

y (~'alar ecn.ede 4 .defa, 11 Haziran 11 EylUl, 11 Birinciki.nun 11 Mart 
tarihlerinde çekilecekUT.), 

... .~ . .~. 

ADEMİ iKTiDAR VE BE{GEVŞEk:ll~INE 
KAR°şı 

·FoRTOalI~ 
S v• i. MUAVENET VEKAliTJNIN , RUHS:'!~N~ZllR 

. M~R EClANEK BlllU•~. POSTA KUTUSU 228 

DOKf'OR KEHAL 
OSMAN BOZKURT 

İzmir memleket hastanesi 
Asabiye mütehassısı 

Hastalarını her gün öğleden sonra 
İkinci Beyler sokağındaki muayene· 
hanesinae kabul eder •. 

DOKTOR 
HİKME2' ALADA.(; 
Kadın hastalıktan operatörii ve 

• DOOUM MÜTEHASSISI 
~ Memleket hastanesi nisaiye ve vela· 
§ diye servisi muavini... . 

1 Birinci Kordon Tayyare sineması 
bitişiğinde No. 206 .. Telefon: 4.032 
'1~..cocca::ı ecece 

DOKTOR·HOROLOO 
HİLMİ DEMİRONA'I 

ASKER HASTANF.Sİ 
ASABİYE .MÜTEHASSISI 

Hastalarını her ıün öğleden sonr~ 
ikinci beyler sokak 79 No. da yenı 
açtığı muayenehanede kabul eder. 

TELEFON No. : 27%7 

§ıooıxıcıcıı:ıaa~~~~:a=aıxıı:ıı:ıı:ıoc 

§ SELİM UZEJ. 

1
§ Eşrefpap. Hastanesi c~.t. Saç ve 

Zehrevi hastalıkları mutehassısı 
Adres: Şamlı sokak No. 8 İzmir 

8 Her gün saat ( 3) den sonra hasta-

88 'larını kabul eder. 
>ecocooceo:xv.:ıDJ10 .. acıcı CICICC"' 

DOKTOR 
StlLEYMAH ÇORUH 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 4% Sayı~ 
TEL. 4118 .. 
Evi İnönii caddesi ( Göztepe) 836 
sayı •.• TEL. 4436 1 - 13 (2065) 

l
~cccecoccı:ıcı:ııc~ 

Böbrek, Mesane, Prostat, idrar yo
lu ve tenasiU hastahklan mütehassısı 

UROLO~ - OPERATÖR 
DO K TOR 

S HAYRI SAY.KAM 
~ Hastalarını her gün öğleden sonra 

1 ikinci Beyler,· Numan zade sokak 
No. 5 te kabul eder. 

8~Jg~:r~e:~:c3~g~ı~.2J 

iAŞE 

(Altın.rüya) koJonyasuıın ciddi ra· 
kibi zevk, sanat, bedayi hep bir aradıı. 

hıtaı l:. czaneıu 

İSTAHBVL BELEDİYESİNDEN: 
Edirnekapı - Yediku!e yolunun mevlane kapı Yedikule kısmının şose inşaab 

kapalı :zarf usuliyle ebiltmeye konulmuştur. Ke)f bedeli 82 2 15 lira 7 8 kurutı 
ve ilk tcrninatı 5 360 lira 79 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme. Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni sartnameleri pro
je keşif hula"-l!aiyle buna müteferri diğer evrak ( 4) lira ( 11) kuru~ mukabilin
de vilayet nafıa müdürlüğünden verilecektir, 

ihale 2..f / 8/942 pazartesi günü .saat 15 te belediye daimi encümeni odasın
da yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tariihnden (3) gün ev
vel vilayet nafia müdürlüğüne müracaatln alacakları fenni ehliyet imzalı ~artna
me ve saire ve kanunen ibrazı la;ı;ım gelen diğer vesikalariyle birlikte 2490 
No.lu kanunun tıı.rifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gÜ
nü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

6 12 17 21 4550 (2060) 

Ziraat 'Velıtileti Manisa örnelı çiftliği çiftlih 
meJıtelJi müdürlüğünden : 

A - iki senelik tahsil miiddetli Çiftlik mektebine parasız - yatılı talebe alı
nacaktır. 

B - Mektepte ziraatin bütün ıube1eri : Zira!\t sanatları, hayvan yeti!tirlci
liği, çayırcılık, bağcılık, bahçavancılık, U. ziraat, çiftlik iıletme.i, ziraat maki
neleri traktör, lokomobil işletme ve tamirleri elel.trik nazari ve ameli calarak 
öğretilir. 

KABUL ŞARTLARI : 
1 - Arazi sahibi ve ilk mektep me:r:unu olmalı::, 
2 - Yaşı 1 3 den aşağı bulunmamak, 
3 - Ziraat iılerine dayanıklı ve haıtalıksız olduğuna dair doktor raperu. 

aşı ve eyi hal kağıtları 

4 - Dilekçe Ye 3 Fotoğrafile eylül 15 e kadar mektebe müracaat etmeleri. 
29 2 s 9 13 17 21 25 4367 (1966) 

T. iş Bankası 
Kiiçiilı taarrııf hesapları 1942 ikramı~ planı 
Keıiieler : Z Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, Z ikinci teşrin tarihlerinde yapıhr .. 

ı 9 11 2 İKRAMiYEl..ERi ... 
1 aclet !000 Lirahk 2080 

· 3 adet 1000 Liralık 3990 
! adet 750 Li.raltk 1500 
3 net 500 Liralık 1soo 

10 adet 250 Liralık 2500 
40 adet 100 Liralık 4000 

SO adet 50 Liralık 2~ 
2tO adet 25 Liralık 5008 
Z90 adet 10 Linbt 2000 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

srA.JYBa ALINACAK 
İzmir P. r. r. MÜDÜRl.iJGÜNDElıl: 
- Muhabereci yetiştirilmek üzere 3-41 doğumlulardan miiaabaka ile staj· 

yer alınacaktır . 

2 - Müsabakaya gireceklerin orta mele.tep me7.unu olması ve Ylll kayda 
hariç 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki şartları hiiz bu
lunmast lazımdır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara stajyer namiyle ilk de.fa kırk.ar lira ücret 
ve ayrıca fevkalade zam verilecektir. ve talimatnamesine göre muvaffak olduk
tan sonra 15 lira asli maaşlı memurluğa geçirililecektiı. 

4 - Müsabakaya girmek isteyenler 1 eylül 9-42 salı günü akşamına kadar 
dilekçe evrakı miisbiteleriylc birlikte müdürlüğümüze müracaat etmelidirler. 

5 - Müsabaka 2/Eylül/9-42 çarpmba günü saat 10 da müdürlüiümü:r:de 
yapılaeaktır. 

St.ajyer mü..hakasına iştirak edecek olal\ bayanların 30 yaşım deiil stajyer 
talim.atnamesinin ikinci maddesi mucibince 25 yaşını geçmemiş olması l&Zun-
dır. 2 5 9 13 17 21 25 29 4463 (2008) 

Yülıselı Ziraat Enstitüsü VetePinerr fafıültesl as
lıerri lıısmının lıayıt ue lıalluı ıartları .. 

1 - Ankara Yübek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi ask.eri kısmına bu 
yıl aivil devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunlıuk im
tihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edliecektir. isteklilerin atağıdaki 
tartları haiz olması lmmdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab'asından bulunmak. 
B - Yaşı 18 - 2 2 olmak 22 dahildir. 
C - Beden tcsekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete mii

sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak.. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de zabıta ve-

sikası ibraz etmek) 
2 - isteklilerin müracaat istidalarına ~u vesikalan bağlamaları lmmdır. 
A - Nüfus cüzdanı veya mu.saddak sureti. 
B - Sıhhatı l\akkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve aşı kağıda. 
C - Lise mezuniyet olgunlu.le. şahadetnamesi veya musaddak sureti. 
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 masraflan birden veril 
ve bu teahhüt senedine kayıt edilir. 

Sar' alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınmaya müptela olmadığ, hak
kında, velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi (Bu gihi hastalıklardan 
biri ile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan 
çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile müra
caat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettiictea 
sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe amır
liğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarihten 
sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şahadetname .der~celerine ve müracaat S.1raaına 
göredir. İstekli adedi tamam olunc:a kayıt '.şlerı kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri askerlik şubelerıyle tebligat yapılır. 
14 17 20 23 26 29 l 4 7 10 13 16 19 4693 (2121) 

DERMAN 
Ağrıları dindirir 

DON DİRSEGİNDE : 

Burada Almanlar bidayette, Sovyet l 
Jmalarını nehrin öte yakasına atar 

lEÇı:Tl rlE $ATl1.llt .. - .. 
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SARIPE• 

AKDEHİZDE 

lngiliz kafilesi 
"Malta'' ya se
lametle nasıl 

varabildi? 
- *-

Son JıafiJeden evvelJıi 
l:onvoy Maltaya hiç za· 
y~a! vermeden varmı$tı. 

Bu muvaffaflıyetin 
sır.rı nedir? .. 

Dünya harbinin başlangı~ından beri 
Atlantikte olsun, Akdenizde olsun bir 
çok müttefik gemi kafilesi - Konvoyu, 
vüklendikleri limanlardan kalkmış ve 
boşalacağı yere gitmiştir. Fakat bunla
rın hiç birisi, seyahatinin akisleri hala 
cievan1 eden son kafilt?dcn evvel Cebe
ltitıarıktan kalkıp Maltaya giden kafile 
kadar bir hususiyet gösterememiş ve bi
naenaleyh o derecede dikkati cekeme
rr.::stir. 

Bu konvoya bilhassa Ingiliz milletinin 
neden bu kadar alaka gösterdiği elbette 
merak edilecek bir hadisedir. 

Bu alakanın sebebi şudur : Şimdiye 
k•dar seyreden bir çok konvoylar - ge
mi mikdarı bakımından ne derece ehem
ıniyelqiz de olsalar - mihver deniz ve 
hava kuvvetleri tarafından az çok zayi
ata uğratıldıkları halde sondan bir ev
velki kafile hiç bir kayıp vermeden 
menzili maksuduna tam bir selametle 
Fri~m:ştir. Şimdi bu muvaffakıyetteki 
'1rrı tetkik edelim: 
Bir kerre Malta. Akdenizde İngiliz filo

sunun en ehemmiyetli bir üssüdür. Ay
ni zamanda Akdenizi tam ortasından 
ıkiye bölen dar bir noktada bulunması 
•tibar:yle adeta bir kilit vaziyetindedir. 
Bundan başka Malta, gerek Mısırda bu
lunan ve gerek batıdan gelecek olan 
müttefik uçakları icin bir ileri üssüdür. 
Eğer burası da mihverin eline ge~n1iş 

c.isaydı keyfiyet Mısırda cereyan eden 
harekata simdikine nazaran bam b~ka 
b:r mahiyet verecek ve mihver lehine 
gerek in~an, gerek malzeme ve yiyecek 
bakımından sonsuz bir serbesti temin 
edilmiş olacaktı. Ayni zamanda İngiliz 
donanmasının Akdenizdeki serbestii ha
reketi de tamamen felce uğratılacaktı. 

* Bu bakımlardan müttefikler :çin ha-
yat! bir ehemmiyeti olan Maltanın 1942 
bahar harekatı başlayınca mihver tara
fından devamlı ve pek siddetli hücum
lara maruz bırakılması İngilizler üze
rinde haklı bir endişe uyandırdı ve her 
hangi umulmadık bir Mdise kar~ısında 
Maltayı ihtiyaçlarından mahrum bırak
mamak için orada insan, harp malzeme
si ve yiyecek stoklannın artırılması ka
rar altına alındı. Bu suretle mukaveme
tin uzatılması ve artırılması için Cebe
lüttarıktan Maltaya büyük bir kafile 
(Konvoy) hazırlandı, bu güç iş tam bir 
muvaffakıyetle basarıldı. 

Kafilenin zay:atsız olarak Maltaya 
varabilmesinin yegane sırrı kafileyi hi
maye eden deniz kuvvetlerinin1 hemen 
hemen ilk defa clarak, hava kuvvetle
riyle tam ahenkli bir işbirliği. yapabil
ınis olmasındadır. İngiliz deniz kuvvet
leri kafileyi mihver deniz kuvvetlerine 
kan;ı muvaffakıyetle koruyabilirlerdi.. 
Fakat bu konvoyu en tehlikeli dü~man 
o1an mihver hava kuvvetlerinin kısa, 
sert ve sert hücumlarına karsı koruma
ya muvaffak olan hiç şüph~siz İngiliz 
hava kuvvetlerinin becerikli faaliyetle
ri olmuştur. Unutulmamalıdır ki Akde
nizin bu kıyılarında, gerek Avrupa ve 
gerek Airika yakalarında, bir sürü mih
ver hava üsleri bulunmaktadır ve bu 
üslerden konvoyların adım adım takip 
ve tacizi isten bile değildir. 

Bundan başka en mühim mesele, bu 
kafilenin tertibi ve hareket planının bil
hassa (Deniz - hava kuvvetlerinin iş 
h:rlii?i) eşasına dayanmasıdır. 

* Cebelüttarık - Malta arasındaki me-
safe aşağı yukarı 1800 - 2000 kilometre
dir. Bu mesafe 'bir gecede asılamıyaca
ğından İngiliz konvoyları ayni zamanda 
gündüzleri de yollarına devam etmeğe 
mecburdurlar. Gece seyirleri miliver 
hava taarruzlarına pek o kadar müsait 
olmasa bile gündüz seyirlerinin deva
mınca konvoylar bu tehlikeden masun 
kalamazlar. Bilhassa Sardonya ve Kag
liyari tayvare meydanlarından kalka
cak olan İtalyan bombardıman tayyare
lerinin ve keza Sicilya ile küçük Pan
taleria adacığındaki meydanlardan kal
kacak İtalyan ve Alman uçaklarının de
vamh ve çok mlıessir ateşlerinden, çok 
ağır darbelerinden kurtulabilmek haki
katen çok güçtür, bütün bunlar göz 
önünde tutularak konvoyun hareketi 
şöyle tert'.p edilmiştir : 

Bilhassa Kagliyariden uçacak tayya
rr,lerin tesir s~hası dışında gündüzün 
seyretmek ve Ingiliz uçaklarının yardım 
ve himaye.sine sığınmak .. 

Asıl mesele fngiliz hava filosunun 
kendisinden beklenilen bu derecede 
ehemmiyetli bir yardımı nereden ve ne 
şekilde yapabileceği idi. Cebelüttarık, 
coğrafi mevkii itibariyle çok kıymetli 
bir deniz üssü olmakla beraber ayni bi
kıır.dan hic bir :zııman kuvvetli bir hava 
i.issü olmağa müsait değildir. Burada ol
•• olsa kü~ük deniz uçakları üsleri bu
lunabilir ki bunlar yolun sonuna ka
dar himaye vazifesi yapamazlar. 
Diğer taraftan M&itadan kaldırılacak 

bomba uçakları <ia bu mesafe dahilinde 
rrrekt o1arak koruma işini muvaffakı
•. tile başaramazlEr, Çünkü mes&fe men-

"•rl d1'ındadır. Maltanın Kagliyariye 

RUSYAOA GAYRET 
- --·---

Uçak iırala-
tı artıyor ___ * __ _ 

Sovyet tayyare fabrifıa· 
ları Alman uçafılarının 
varamıyacağı yerlere 

taşındı.. 
Moskova, 16 (A.A) - Sovyct sanayi 

halk komiseri Yanulef havacılık günü 
kutlama merasimi münasebetile bir me

l sajında diyor ki : 
c - Uçak fabrikalarımız hükümetin 

emrile Alman uçaklarının varamıyacak
ları kadar uzak yerlere nakledilmiştir. 
Fabrikaların ve yüzbinlerce işçinin bu 
uzak yerlere nakline rağmen tayyare is
tihsalatımız durmamış, hatta bazı yerler
de artmıştır. İstihsalin şimdi gün geçtik
çe arttığını da söyliyebilirim. • 

KIŞA DOG ~U 
- *-( Baştarah l inci Sahil ede) 

detçe Alman zaferinden bahsedilemez. 

ALMANLAR BELKİ DE TEHLİKEDE 
Timoçenko muntazam şekilde geriye 

çekilmiştir. Bundan başka Timoçenko
nun gerilerde mühim ihtiyat kuvvetleri 
olması da muhtemeldir. Almanya ce
nupta maceralara girişmekle büyük teh
IJkelere düşıneği kabul etmiş bulun
maktadır.• ----·----UZAK DOGU HARBi 

- - -·•- --
Avustralya 
çok kuv

vetleniyor 
-*-

Sel halinde harp malze· 
m~si geliyor ve mütte· 

filllerin taarruz 
lludreti artıyor .. 

Nevyork, 16 (A.A) - Avustralyada 
müttefik ordular tayyare itibariyle mü
temadiyen takviye almaktaWr. Devamlı 
ve sürekli şekilde başta bomba tayyare
leri olmak üzere Avustralyaya her tür
lü harp malzemesi akmaktadır. Bu su
retle Avustralyadaki müttefik kuvvet
lerin taarruz kudreti günden güne art
maktadır. · 

JAPONLARA YENİ HÜCUMLAR 
Melburn, 16 (AA) - Avustralyada

ki müttefik kuvvetler karargfıhının teb
lıği : 
Şimal batıda Timorda orta büyüklük

te bombardıman tayyarelerimiz düşma
nın kıtaları ve taşıt toplulukları ile sa
hildeki binalarına hücum etmiştfr. Bi
nalara tam isabetler vaki olmuş ve bir 
çok yangınlar çıktığı görülmüştür. 

Şimalde Komudada ileri karakolları
mızın faaliyetleri devam etmiştir. 

Evvelki tebliğde taarruz edildiği bil
dirilmiş olan küçük düşman kafilesin
den bir haber yoktur. Kafilenin dağıl
dığı sanılıyor. 

Timorda hava kıtalarıİnız muntazam 
suretle taarruz hareketleri yapıyorlar .. 
· Japonların Kokodada son günlerde 

bir mikdar takviye aldıkları öğrenilmiş
tir. 

Çunking, 16 (A.A) - Çin tebliği: 
Çin topçu kuvvetleri Siyang - Si ile 

L~uang arasındaki .nehir nakliyatına 
mani olmw;lardır. 

olan mesafesi 550 - 600 kilometre oldu
ğuna göre Kagliyariden kalkarak kon
voya saldıracak mihver tayyareleri, 
Maltadan kalkacak ve kafileye yetişe
rek vazife alacak olan İngiliz himaye 
uçaklarına nazaran Pu kadar bir mesa
fe tasarruf edecekler, tabiri diğerle on
lardan bu kadar daha ileri bir durumda 
olacaklardır. 

İşte işin bu ince tarah kafilenin seyir 
planında göz önünde tutulmuş ve bil
hassa Kagliyari tehlikesi bertaraf edil
mek ve oradaki mihver uçaklarını, ka
file o mıntakayı >elametle geçinceye ka
dar olsun, felce uğratmak esasına ehem
miyet verilmiştir. Biı suretle de Kag
liyariden uçacak tayyarelerin tesir sa
halarına kadar gündüzün seyreden kon
voy her ne kadar akşam olmadan ev
vel bu sahaya girmeğe mecbur kalnuş 
ise de daha evvel Maltadan hareket 
eden İngiliz uçakları Kagliyarideki El
mas tayyare meydanlarının tepesine di
kilmiş ve oradaki bütün uçakları kafile 
o sahayı aşıncaya kadar - kafa kaldıra
mıyacak bir halde - devamlı bir bomba 
sağnağına maruz bırakmıştır. O muaz
zam kafile de bu suretle hiç zayiata uğ
ramadan bu ölüm geçidini büyük bir 
selametle aşmağa ve geceye ulaşmaya 
muvaffak olmuştur. 

Bütün gece daha çok müsait bir em
niyetle yoluna devam eden konvoy sa
bah olunca tekrar İngiliz hava kuvvet
lerinin endirekt himayesine kavuşmuş
tur. Çünkü artık Malta uçak sahasına 
girilmiş bulunuluyordu. Ayni zamanda 
bu tehlikeli yolun devamı üzerindeki 
Sicilya ve Pantelaria İtalyan hava üsle
ri de İngiliz uçaklarının vaktinden ev
vel harekete geçmeleri sayesinde hiç bir 
ı.:çak havalandırmağa imkan bulama-

Yeni hava akınJan 
---··---

Almanlar 
epey faali
yet gösterdi 

-*-
INGIL TEREDE HASAR VE 

INSlN KAYBI AZ 
-*-Londra, 16 (A.A) - Hava nazırlığının 

bildirdiğine göre bir düşman tayyaresi 
İngilterenin cenup ve cenup doğu sahil
lerine taarruz etmiş ve müteaddit ye:r~ 
lere bombalar atmıştır. Hasar hafiftir. 
İnsanca kayıp azdır. 

Londra, 16 (A.A) - Dün öğleden ev
vel dört düşman tayyaresi İngilterenin 
doğu sahiline bomba atmıştır. Binalarda 
hasar vardır. Bir kişi ölmüş, 6 kişi yara
lanmıştır. 

Londra, 16 (A.A) - Dün gece yan
sından biraz önce müteaddit düşman tay_ 
yareleri bazı yerlere hücum etmiştir. 
İnsanca kayıp yoktur, hasar azdır. 

Londra, 16 (A.A) - Hava ve dahill 
emniyet nazırlıklarının tebliği : 

Gece yarısından evvel lngilterenin şi
mal d-Oğusunda faaliyette bulunan düş
man tayyareleri üç yere b cmbalar atmış
tır. Hafif hasar vardır, insanca kayıp 
yoktur. 

İngilizler de batı Al· 
manyayı bombaladdar .. 

Londra, 16 (A.A) - Hava nazırlığı
nın tebliği : 

Cumartesiyi pazara bağlıyan gece, 
bomba tayyarelerimiz batı Almanya he
deflerine t.aarruz etmiştir. 
Beş tayyaremiz dönmemiştir. ----·-·----ALMANLARLA HAR P ___ * __ _ 

Alman harı~ nıa

kinesi hava hü
cumlarile tah

rip edilecek 
-*-

Londra, 16 (A.A) - tngiliz hava kuv-
vetleri başkumandanı bir Amerika 
mecmuasında çıkan yazısında dôyor ki: 

•İngiliz ve Amerikan hava kuvvetle
ri yakında Alman harp makinesini ta
ınamiyle tahrip edecek bir duruma ge
lecektir. Bir taraftan Almanyanın Rus
ya seferini açmış olması, diğer taraftan 
da tayyare ischsalatımızın artması dola
yısiy!e vaziyetiıruz çok iyileşmjştir.• 

ı YAHUDi DÜSMANLIGf,. 

1
. 40 bin yahudi 

ailesi yolda 
İşgal edilmemiş 
Fransadan doğuya 
sevfıediliyorlar .. 

Londra, 16 (A.A) - Alman kont
rolü altında bulunan Paris radyosu- ] 
nun verdiği bir habere göre işgal 
edilmemiş Fransadan 40 bin Yahudi 
ailesi gelmiş ve bunlar doğuya sev
kedilmiştir. 

o . 

mışlar, bilakis konvoy artık Malta hava 
üssünün menziline zayiatsız girmiş bu
lunduğundan bu üsse bağlı bütün uçak
ların himayesiyle yoluna devam etmiş
tır. İşte işin en ince noktası bu buluş
tadır. Bu suretle kafile hareket limanı 
olan Cebelüttarıktan muvasalet limanı 
olan Maltaya kadar 2000 kilometrlik bir 
yolu büyük bir selametle ve hiç bir ha
va hücumuna uğramadan aşmıştır ki 
bunun en büyük sebebi seyir plô.ru.nııı 
tatbikatı neticesi olarak, bütün yolculu
ğun devamınca İngiliz hava kuvvetleri
nin kısmen direkt, kısmen de endirekt 
himayesine mazhar edilmiş olmasıdır .. 
Ayni zamanda keyfiyet konvoyu idare. 
eden İngiliz denizcilerinin yüksek bilgi
lerine güzel bir misal ve kendileri için 
bir şeref teşkil eder. 

* Hülasa olarak bu hildiseden şu neti-
celeri çıkarmak faydalı olsa gerektir: 

1 - Konvoyların hareketleri evvela 
gizli tutulmağa çalışılmalıdır. 

2 - Hareket plônım, diişmanın tesir 
sahaları göz önünde tutularak tanzim 
etmek gerektir .. 

3 - Bilhassa refakatinde uçak gemi
si veya takip edeceği rota üzerindeki 
yakın sahillerde kendi sancağına men
sup uçak üsleri olmadığına göre düş
manın bu saha üzerinde bulunan uçak 
meydanlarına vaktinde musallat olmak 
ve ona tekaddürn eden devamlı hücum
larla düşmanm tayyarelerine uçmak 
imkanını bırakmamak lazımdır. 

4 - En son olarak ta gerek deniz ve 
gerek hava kuvvetleri arasında çok has
sas ve devamlı bir işbirliği yapmak im
kanını temin eylemek muvaffakıyetin 
belli başlı şartlarıdır . • 

ANKARA • SOFYA 
lı 

Bulgarlar 
menınun ... -·-Bulgar milletinin Titl'Jıi· 
yeye flarşı iyi hisler 
beslediğini tefırar 

ediyorlar .. 
Sofya, 16 (A.A) - Numan Menemen

cioğlunun hariciye vekilliğine getirilmiş 
olması Bulgaristanda büyük bir memnu
niyetle karşılanmıştır. 

Bulgar siyasi mahfilleri yeni hariciye 
vekilinin Saraçoğlunun arkadaşı ve her 
ikisinin de Atatürk tarafından yetiştiril
miş olduğunu belirtiyorlar. Ayni zaman
da Menemencioğlunun Balkanlarla yakın 
şark meselelerini halledecek olanlardan 
birisi olduğunu da söylemektedirler. 
Başvekil Filofun organı olan yarı res

mi Mir gazetesi diyor ki : 
c Yeni hariciye vekili, Bulgar milleti

nin cenup doğu komşularına iyi hisler 
beslediğini çok iyi bilir. Bulgar milletinin 
Türkler hakkındaki hisleri, Türk _ Bul
gar münasebtlerinin müsait şekilde inki
şafına garanti olacaktır. > 

--- o---
BIR iDDiA 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Berlin, 16 (A.A) - Askeri bir kay
naktan bildirildiğine göre dün Alınan ha
va kuvvetleri Akdenizde silroılı keşif 
uçuşları yapmıştır. ----·-·----

Kaçakçılıkla mücadele 

Trakyada 3 ayda 239 
kaçakçılık vakası oldu 

Bir fladın düflfıanında hem inhisar tütünü, hem 
de Jıaçall tütün satıyormUJ ... 

Edirne, 16 (Hwıusi) - Nisandan ·kilo kıyılmış, 26 kilo yaprak kaçak ıü
Temmuza kadar bölgemiz dahilinde ve kendisi mahalli müddeiumumiliğe 
239 kaçakcılık hadisesi olmuştur. Bu verilmiştir. 
adede dahil bulunan yeni iki vaka ol- tün bulunmuı, bunlar müsadere eclilmi~ 
dukça ehemmiyetlidir. Lüleburgaz mıntakaııında da Mehmet 

Kırklareli mıntaka.sında yapılan ince- UçaTın seyyar tütün kaç.akcılığı yaphğı 
lemeler neticesinde tütün satıcısı Ayşe- anlaşılmı~f. alınan tedbirler sayesinde 
run kaçak tütün de •attığı teobit edil- 2 7 kilo kıyılmış kaçak tütün elde edil
miştir. Mezburenin evinde yapılan araş- mit ve Mehmet Uçar Lüleburgaz müd
tırmada dirhemleriyle bir terazi ve 40 deiumumiliğine tevdi olunmuıtur. 

Maarif Vekili Hasanoğ
lan enstitüsünü gezdi 

Ankara, 16 {A.A) - Maarif vekili 1 miş, yapılan işleri ve civardan gelen ~ 
Hasan Ali Yücel, yanında ilk öğretim köy enstitüsü talebesinin faaliyetlerini 
umum müdürü Hakkı Tonguç olduğu teftiş etmiştir. 
halde Hasan Oğlan köy enstitüsüne git-

~AVANAD! BUHRAN Gazeteciler Almanya 
Bır ıruhar- seyahatinden döndüler 
rir Başvekil Matbuat umum müdür ü AnJıaraya döndü... 

namzedi 
-*-

Partiler arasındafıi ihti· 
laf fıaldırılabilirse buh· 

ran lJitecell, flabine 
flurulacafı .. 

Havana, 16 (AA) - Partiler ara
sındaki ihtil.iifın kaldırılması suretiyle 
hükümet buhranı ka1k.mış olacaktır. Bu 
suretle yeni harp kabinesi kurulacaktır. 
Eski ba•vekil gönderdiği bir mektupta 
kabine kurmak vazifesini üzerine almı
yacağını bildirmiştir. 

Gazete muharrirlerinden Alfrodo 
Hornike en başta gelen başvekil nam
zetlerindendir. Bu zet, gazetesinde paTti 
ihtilaflarının bertaref edilmesi iç.in çok 
çalışmıştır. 

Makineye 
, ,. erilirken 

OAH ıL İ YE VEKiLi MERHUM 
DR. FiKRi TUZERIN CENAZE 
TOAENI BUGÜN YAPILACAK 
Ankara, 16 (A.A) - Haber aldığımıza 

göre dahiliye vekili me~hum Dr. Fikri 
Tuzerin cenaze töreni yarın (bugün) öğ
leden sonra yapılacaktır. Merhumun naşı 
saat 16,30 da Hacıbayram camiine geti
rilecek ve cenaze alayı saat 17 de Hacı
bayramdan hareket edecektir. Cenaze 
alayının önünde askeri kıtalar ve bunun 
arkasında n;uzikayı cenazeyi taşıyan top 
arabası takıp edecektir. Top arabasının 
ardından da merhumun ailesi efradı ve 
cenazeyi takip edecel.-.zevat gelecektir. 
Cenaze alayı Hacıbayram caddesini ta
kiben belediye ve adliye sarayı yoluyla 
Samanpazarına gelecek ve burada tören 
nihayet bulacaktır. Tabut burada cena
ze otomobiline konularak merhumun 
ebedi istirahatgahı olan yeni mezarlığa 
hareket edecektir. 

HIND'STANOA VAZIYET 
Yeni Delhi, 16 (A.A) - Yeni Dellıide 

n<;şre_dilen bir emirname bütün tngiliz 
Hındıstanında yüzbaşı rütbesinden itiba
ren bütün ordu subaylarına mallannı 
himaye işin mütecavizi öldürmek dere
cesine kadar kuvvet ve silfilı kullanmak 
hak.kını .verme~tedir. Ayni bak tngilte
renın muttefıkı memleketlerin orduları
na mensup ayni rUtbede subaylara da 
verilmektedir. 

1Nrı 1 L TEREDEKI AMERiKAN 
UÇAKLARININ FAALiYETi 
Lon~ra, 16 (A.A) - Avrupa harekat 

sahnesındekı Amerikan ordusu umumi 
karargfilıının tebliği : 

Birleşik devletler ordusu hava kuv
vetlerine mensup av uçakları filolrı Ka
nada '.'e İngiliz hava kuvvetleri av uçak
ları fılolarının refakatincfe Fransa üze
rine bir çıkış yapm;şlardır. Amerikan 
av uçakları İngiliz hava kuvvetlerinin 
g_emi kafileleri?i himaye uçuşlanna iŞ
tıra_k. ehnışlerdır. Amerikan av uçakları 
lngılız hava kuvvetlerinin düşman hava 
kuvvetlerini karşılama çıkışlarına da iş
tirak eylemişlerdir. 

DOVELnR ANIN ~UTKU 
Dublin, 16 (A.A) - M. Dovelara dün 

söylediği bir nutukta demiştir ki : Mü
dafaa hazırlıklarını yav3'lattırmak deli-

İstanbul, 16 (A.A) - Vaki olan da
vet üzerine Sivas mebusu Necmettin 
Sadakın riyasetinde Almanyaya giden 
Asım Us, Nadir Nadi ve Nevzat Güven
den mürekkep gazeteciler heyeti ile ay-

Mısırda askeri 
hareketler ha

fif ~eçi}-or 
---*·---

Amerifıan avcdarı Mı· 
sırda ilfı defa olarafl 

lıarelliita iştirafı ettiler .. 
Kahire, 16 (A.A) - Tebliğ : 
14/15 gecesi cephede keşif faaliyet

leri olmuştur. Bunun dışında kara ha
reketlerinde kayde değer bir şey yok-
tur. • 

Hafif hava kuvvetlerimiz düşmana 
hücumlarda bulunmuştur. 

Hava kuvvetl~rin;ı.iz Libya kıyıların
da en az Uç motör batırmış, bir kısmını 
da hasara uğratmış ve bir himaye tay
yaresini düşürmüştür. 

Maltada avcılarımız üç düşman tay-
yaresi diişünnüştür. 
AMERİKAN AVCILARI 
ATEŞ HATTINDA 
Kahire, 16 (A.A) - Orta şarka gel

miş olan Amerikan kuvvetlerinden 
Amerikan avcıları dün ilk defa hare
ketlere iştirak etmiş ve bir düşman tay
yaresini ağır hasara uğratmıştır. 

Ağır bombardıman tayyareleri de ya
kında faaliyete geçeceklerdir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 16 (A.A) - Afrikada Elale

meyn bölgesinde düşnıana hücumlar ya
pılmıştır. ____ , __ ......., ___ _ 

BiR HABERE GÔRE 
- - -·•---

lngiliz lllüsion uçak 
gemisi yaralı 

-*-
GEMIN ı N CEBELÜTTARIKA 

VARDIGI BiLDiRiLiYOR 
Lalinea, 16 (A.A) - Ceıbelüttanka ge

len lngilterenin lllüsion uçak gemisinin 
bordasında su kesimine yakın bir yerde 
büyük bir rahne ile gövertesinde büyük 
hasarlar vardır. 

----· ...... ·-----
TEK KUMANDA iŞi 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Yarım tedbirlerle harp kazanılamaz. 
Varlığımızı kurtarmak için Hizım gelen 
her tedbire baş vurulmalıdır. • 

TEK KUMA.NlDA MESEL.ES! 
A,yni gazetede Mareşal lord Mayn 

< tek kumanda • meselesine temas ede
rek diyor ki : 

« Umumi düşüncelerin tersine olarak 
ben öyle sanıyorum ki böyle bir şey im
kansızdır. Çünkü beyle bir vazifeyi hiç 
hir kimse yapamaz. Foş bile yalnız batı 
cephesini elde tutmakta idi. Ne Make
donya, ne Rusya ve ne de Arabistan cep
'hesi onun kumandasında değildi. Donan
mamız da Foşa tabi olmadan vazife gör
mekte idi. > 

lik olur. &Ier harp bir gün Irlandaya ge
lirse Irlandalıların vazifelerini yapmasını 
bileceğinden eminim. Harp te birdenbire 
gelebilir. 

rıca davet edilmiş bulunan matbuat 
umum müdürü Selim Sarper bu sabah 
Sofyadan İstanbula dönmüşlerdir. 

Sellin Sarper bu akşam ekspresle 
Ankaraya gitmiştir. 

Romen kabine
sinde değişiklik 

vapılıvor 
---·---

Dağıtdmış olan büyüf: 
partiler liderleri if 

birliğine çağırdacafı ... 
Stıok'holm, 16 (A.A) - fyi haber alan 
mahfillere göre Bükreşte adliye nazın• 
nın ve diğer bir nazırın tebdili mareşal 
Antonesko kabinesinde yapılacak geni§ 
tebeddülün bir baş_langıcıdır. 
Mareşal Antonesko, evvelce dağıtıl

mış olan büyük partiler liderlerini i§ 
birliğine davet edecektir. ----... ·----ALMANLARA GORE 

(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

eylemiştir. 
Rus filosu bu hareketler esnasında iki 

büyük nakliye ile ilti sahil gemisi kay
betmiştir. Başka bir büyük nakliye ve ;a 
karakol gemisi de ciddI hasara uğratıl
mıştır. 

DON KA VS1NDE 
Büyük Don kavsinin şimal doğusunda 

hava kuvvetlerinin sıkı iş birliğile hare
ket eden piyade ve motörlU tümenleri
m!z düşman mevzilerine varmış ve Don 
kıyısına kadar ilerlemiştir. 

Macar kıtaları muvaffakıyetli savaş
larda 18 tank tahrip etmiştir. 

tLMEN, VOLKOF VE VORONEJDE 
Voronej bölgesinde Rijev yakınlarm

da Rusların bir çok hücumlarını şiddet
li müdafaa savaşları neticesinde akim bı.. 
relrtık. Ruslar yalnız Rijev kesiminde 
71 tank kaybetmişlerdir. 

llmenin cenup doğusunda Volkof ya
kınlarında düşmanın yeni hücumlan ağır 
kayıplarla püskürtülmüştür. 

* Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bHdiriyor: 
Alınan ve müttefik kuvvetleri Kaf

kaslarda ileri hareketlerine devam edi
yorlar. Mevzii muharebelerde de hu 
t&rafta yer kazanılmaktadır. 

RUSLAR MUNTAZAM 
ÇEKİLMİYORLAR MI? 
Alman kıtaları Koma ve Terek ne

hirlerine yaklaşıruıı bulunuyorlar. Rus
lardan 20 top alınması da geri çekilme
nin muntazam surette olmadığını gös
termektedir. 

KARJ..DENİZDE 
Alman hava kuvvetleri Karadenizde 

takip ve !mha hareketlerine devam et
mektedir. Kıyılarda boşaltma hareket
lerine iştirak eden bir düşman muhribi 
ile dört taşıtı batırılmış, diğer bazı ge
miler de hasara uğratılmıştır. 

STALNİGRAD YOLLARINA 
HÜCUM • 
Stalingrada giden dcmiryolları şid

detle bombalanmış, bir çok trenler ''e 
tasıt vasıtaları tahrip edilmiştir. 

VORONEJ VE RJEVDE 
Voronej ve Rjevde Rusların şiddetli 

hücumları püskürtülmüş ,,e 200 tanlC 
tıJırip edilmiştir. 


