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B. Cöıçil Moskovadan döndü 
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harp edilecek 

--
lngiliz • Amerikan • Rus ~örüşmeleri 

mevcut dostluk anlayışını teyit etti 

Doğudaki 
Muamma 

---*---
Almanlar umdufıları 
neticeyi alamazlarsa 
durumları 941 1ıışından 
daha parlalı oımıyacalı 

ŞEVKET BİLGİN 

Tarafsız kaynaklardan verilen haber
lere göre, Dolu cephesinde, mihver or
tlulan tarafından yapılmakta olan bil
,.ıik yaz taamızunun ilk safhası sona 
ermiş gıl>idir. Cephenin cenup kesimin· 
ile Alman ileri hareketi devam etmekte 
ise de, Rus mukavemetinin artmış bu· 
lunması yüzünden Kafkasya petrol ku· 
yulanna bir dakika evvel varmak isti. 
yen taarruzun yavaşladığı muhakkaktır. 
Dig• er taraftan son Alman tebliği, Vo-' . ronejden İlmen gölilne kadar, cephenın 
merkez ve şimal kesimlerinde devam 
eden Rus taarruzlanna karşı nıuvaHa
lıJyetli müdafaa savaşları yapıldığını 
bildirmektedir. Burada dikkati çeken 
'4'Y· Rusların gerçek1en sersemletici 
'darbeler karsısında bile mukavemette 
devam aznın;i muhafaza etmeleri ve 
cephenin büyilk bir parçasında teşebbil· 
sil ellerinde tutmalarıdır. Bundan anla· 
ıplıyor ki Alman darbeleri henüz ezici 
bir mahiyet almamıştır. Halbuki 1941 
yılının kış giriminde Almanlar, taarruz
larını durdurmağü mecbur oldukları za. 
man. Kızılorduyu tasfiye işini 1942 ye 
lnrakhklnrını. bu sene içinde Doğuda 
harbin muhakkak surette neticelenece
ğini iddia etmMerdi. O giinden beri baş 
ıösteren olaylar Alman hamlesinde bir 
ıevseklik mevcut olduğuna şüphe hı· 
rak:mamı.~tır. Zin Fransanın ve Balkan
ların yıkıldığı güne kadar her tuttuğunu 
koparnn Alman harp makinesi, on dört 
•y oluyor ki düşündüğünden kat 1?'1 
~etin bir savaşın bitmez tükenmez gır
dapları içindedir. Aylarca hazırlıklar 
yaparak dünyayı daha bir defa ama~ız 
darbelerinin hayranı bırakmak azmıyle 
ıiriştiği son büyük tarruzda kazandı~ 
ıerçekten parlak muvaffakıyetler dahı 
yuknrıda bahis mevzuu ettiğimiz gev-
1Cklii:in belirli izlerini ortadan kaldırmış 
ileğildir. 1942 taarruzunun 1911 taarru
suna henzemyen tarafı sadece Almnnla
nn hütiin gn:\·rctlerini cenup cephesinde 
toplamalarından ibaret değildir.. Ayni 
&amanda, So,·yetlcrin ordularını feda 
edercesine nıuka,·emet göstermektense 
düşmanlarını },pratarak ~ekilm~ğ~ ~er
rilı ettikleri ve kendi kun·etlerını ım· 
lin nisbctinde sa~lam muhafaza ettik
leri göriilmektedir. 

Gerçi Ruslar her bakımdan çok kıy
metli topraklar knybctmi~Jerdir .. Hatta 
ean damarlarım teskil eden Volgayı ,.e 
Kafkas petrollerini kaybctınek tehlikesi· 
ne de mnı u7.durlar. Fakat ordularını 
düsmnnl:ınnn kaptırınadıklarınn göre, 
ao~unn kndar mukavemet inık5nıru el· 
lerinde tutmaktadırlar. Kendi hesapla
nna bu hic tc hatalı bir hareket olma· 
nnstır, Zir~ htı ."n'"edc hata dii~manları
nn ndctre iisHin bir kuv,·etc ~nh;pfirler. 

---*---
Görüşme I ere kimler 

iştirak etti? 
Moskova, 17 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre Mister Çörçil ile Stalin 
Moskovada görüşnilşlerdir. Görüşmeler 
çarşambadan cumartesi gilnilne kadar 
devam etmiştir. 
. Neşredilen tebliğe göre görüşmelerde 
Ingilter nin imparatorluk genel kurmay 
başkam S. Alenbruk, general Vavel ve 
Sir Aleksandr Kadogan hazır bulun
muştur. Rusya tarahndan da Staline 
Molotof Ve Mareşal Voroşilof refakat 
etmiştir. Mister Harirrıan da görüşme
lere iştirak etmiştir. 

NEDEN GİZLİ TUTULDU? 
Moskova, 17 (A.A) - Royterin husu

s! muhabiri bildıriyor: 
(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

JAPONLARLA HARP 
--~*---

Salomon 
adalarında 
kim hakim? 

-*
AmerifıaJılar lıendileri· 

ne çolı güueniyorlar, 
Japonlara göre Salomo· 

na çılıanlar ölüme 
mahlıüm! .. 

Vaşington, 17 (A.A) - Ayan meclisi 
bahriye encilmeni hasından bir zat Bal
timor radyosunda söylediği bir nutukta 
Salomon ndalarının Amerikalılar tara
fından istilasının büyük muvafiakıyet
ler vaadettiğini söylemiştir. Pasifikte 
Japon işgalindeki adalara yeni taarruz
lar yapılacaktır. Salomon adalarına ya
pılan taarruzdan beklenen ilk netice 
Birleşik Amerika, Avustralya ve Yeni 
Zelanda iaşe yolunu kurmak ve bir ileri 
üs temin etmek olacaktır. 

(Sonu Sahi{e 4. Sütun 1 de) 

IKi!:cl CEPHE MESELESi 
---·*---

Ruslar ye-
niden ısrar 
ediyorlar 

---*·---
Bu yıl açılmazsa ikin-
~i cephe kurulması 

daha güçleşir 
-*-

MOSKOVA HARP KONSEYiN-
DE RUSLARIN FiKRi BÖYLE 

---·*---

Rus yada 

z 
YENi DAHiLiYE VEKiLi 

Recep Pek
er Dahiliye: 
Vekili oldu 

---*·---
Londra, 17 (A.A) - Moskovadaki 

müttefikler harp konseyinde Ruslar 
Kafkasya petrollerinin can damarlan 
olan Volga nehrinin kaybedilme&; tehli

vekilin cenaze· kesi karşısında ikinci cephenin açılması- Es k j 
nı tekrar istemektedirler. Rus makam
ları bu~n Rusyada Almanyanın yilzde sinde Milli Şefimiz 
70 kuvvetini topladığuu ve işgal altın

de bulundular daki yerlerle Manş kıyılarındaki Alman 
kuvvetlerinin çok az olduğunu ısrarla 
ıfade etmektedir. -*--

Bunun içindir ki Sovyet makamlan .. 
ikinci cephenin sene sonundan evvel Ankdarb!~n\A.A~liDun ~ 
açılmasını istemektedirler. ÇiinkU 1 fat e en ye ve 
cek yıl Almanlar Manş kıyılarına v!~:= mebusu Fikri Tuzerin yer~e Kü~:.• 
tıya büyük kuvvetler gönderecek hale mebusu Recep Peker Dahiliye vekilliği
geleceklerdir. Bu takdirde milttefiklı>- ne tayin edilmiştir. 

(Sonu Sahile 2, Sütun 2 de) (Sonu Sahife 2, Sütnn 2 de) 

INGILIZLERE GôRE HiNDiSTAN iŞLERi 
---*·--- * 

Alwan ma- Anlaşmata
-ı~ • 

olmakta! kansız mı? 

son askeri vaziyet 

-
Bütün muvaffakıyetlerine rağmen Alman· 

]ar Rusyada tehlikeli bir durumda! 

---*·---

Rwıyada ımka.ı yığını haliııe gelmiş bir §ehre Alman motör!ü kuvvetlerinin giri§i 

Almanvanın ne vap- MISIRDA DURUM 
ması muhtemeldir? 

-*-Radyo gazetesine göre hafta başında 
belli başlı değişiklik. büyük Don dirse
i!inde olmuştur. Alman zuiılı ve motör
IU kıtalan Rus cephesini yararak Don 
dirseğine girm ğ muvaffak olmU§l r 1r. 
Sovyetler burada yeni mevzilere çekil
dlklerini bildirmişlerdir. Bu dirseğin 

lngilizler iz-
ç hare eti 

yarılmış olması milhim olmakla beraber, yapıyor 
.Almanların bu yaz başladıkları vazife-
lerini ba§armış olduklan kabul edile-
mez. Bu vazife ancak Dondan ilerliye- -*--

Bir taraftan Rus mulıa• Rindistanın sulhtan son• rek Stalingrad §ehrini şimalden ku~t- Yalnız lıeşif, haua faali· 
uemeti, dig· er taraftan ralıl hürriyetinin mUtte- mak ve almak suretile tamamlanmış ola- "etleri ue to~u 

bilecektir. Bunu yapamadıkbrı takdirde "' r':!' 

JngiHz haua hücumları filı mUletlerce telıef fUJ .Almanlar ne yapacaklardır? düellosu uar .. 
Almanları sarsıyor ue edilmesi telıllf Böyle bir netice alamadıklıln halde Kahire, 17 (A.A) - Orta şark 1ngi.. 

ı Alınanlıırca yapılacak iki ;, vardır : liz tebliği : 15 _ 16 ağustos gecesi keşif 
SarsacaJı.. 0 unııyor.. 1 - Yeniden bir hareket plAru hazır- kuvvetleri bütiin cephede faaliyet gös-

Londra, 17 (A.A) - İngiliz l§çi par- lamak te~lerdir. Şimal ve merkez kesimle. 
tisi reisi Artilr Grinvud şimal Ameri- (Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) (Sonu Sahife 2, Sütun ı de) 
kaya hitaben radyoda dün a1qam ıı8y- -------------------------
!ediği nutukta demiştir ki: 

• - Gandi, dünya durumunun vahim
liğini anlamamış görünüyor. Bllyük Brl
tanyanın bu dünya harbindeki mesuli. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 da) 

RUSYADA BiR KARAR 
---*---

B. Molotof icra 
heyeti birinci 
muavini oldu 

-*-icra heyetinin bütün 
saltilliyetlerinl 

Almanyaya yapılan hücumlara iştirak &.ııflanabil-elı .. 
eden 1ngilteredeki Amerikan H ~ .. 

pilotlarına,.,. ilcisi Moskova, 17 (A.A) - Resmen blldiril. 
Londra, 17 (A.A) _ Bir iııgiliz ge- eliğine göre yük.sek Sovyet meclisi. Mo

nerali neşrettiği bir makalede şunları lofu.fu icra heyeti birinci muavinliltne 
yazmıştır: ~yiıı etmiştir. B. Molotofun bu muavin

Dog-uda Ruslar, batıda İngiliz tayYa- lilt salôlıiyeü icra heyetinin bl1tlin sal&
hiyetlerini camidir. 

releri Alman maneviyatını :1ı9k etmek- ı-;--.:----;::--:-=---::::;::;;::_:~~;;;c~ 
tedirler. r 

(Sonu Sahife 2. Siltıın ı de) ooc:r~:::ccı:ıı:ıc:"c~ı:ırcr;...c. 

.SON D EİKA 

·-···-······ 
Ruslar Maykof u 

Cenuptaki Ru.ı orduları kumandanı mareşal Ti1'1oçımko erk.im harbiyeoile 
tıa.riyeti tetkik ediyor 

Berliı ... e göre harp vaziyeti 

Tekmil Don hav
zası zap edildi 

boşalttılar Büyülı Don lıavsinde R;;ıar tamamiyle 37enildi· --* ler. Almanlar Kaffıas silsilesinde ilerliyor. Viaz• 
Kuyular tahrip ue malıl· ma ue Rjefte Souyet haua hücumlarını 

neleri llaşlıa yere . püslıürtüyorıar ••• 
lıl diJdf.. Berlin, 17 (A.A.) - Alman tebliği ' miştir. 

na e Kıtalarıınız aşağı Rubanın cenubunda Alman savaş ve pike uçakları düşma-
Moskova, 17 (A.A) - Tebliil : Kru- ve Kafkas dağları silsilesinin şimal batı nın gerilerinde demir yolu tesislerine 

nodar, Minirallivoda ve Potelniko& kısmında muvafiakiyetli hilcumlarla ller- ve iaşe nakliyatına hilcum etmislerdir. ' 
§iddetli harp devam etmiştir. Maykof !emektedir. RUS H'OCUMLARl · 
boşaltılmıştır. Karadeniz kıyılarında hava hücumla- Viyazmanın doğusunda ve Rijef dt'-

Buradaki petrol kuyularının maklııe- rile dilşmanın üç vapuru batırılmış, bil- !aylarında •bütün sınıflardan kıtalanmız 
!eri ve bilfunum Aletleri ve petrol ihti- yilk bir nakliye gemisi de ciddl hasara şi.ddell·i· mildaf~a savaşlarına girişmişler-
yatlan vaktinde başka bir yett nakle- uğratılmıştır. dır. Dün de bır çok düşman hücumlan 
dilmiş, kuyular tahrip olunmuştur. BtlYO'K DON KA VStNDE muvaffakiyetsizliğe uğratılmış veya 

NOT : Mayko{ Kafkasyanın petrol Düşman büyilk Don kavsinin şimal muhtelıf noktalara karşı hücumlarla. 
merkezlerinden biridir. Senelik petrol doğusunda tama~ile yenilmiş ve her ta- pilskilrtülmli~tür. Cephenin şimal kosi-Alınanlara gtlinc<.". l1ü:rük tna.,ruza 

b~larkcn Ru".Y~~:ı bu sen~ irlnde har
bin dısına atnıa~·ı Umit edi~·orhırdı. ~im

<S..ntt Sahifp 2. Sütun 6 da) 

B. Rı,:t•e lt Anıeri1.:an fil o. · k,•r. lckı,1 ları11 ''!tt 11 ıo.nıiral 
rinden dolayı ni§a,ıı. verirken 

lstihsal verinıi 3 mi!Y.PA. ton4UT. :.-. raftan Don nehri kıyısına varılmıştır. minde bir çok noktalarda dili;man hil! 
'""' Bu suretle tekmil Don nehri havzası Al- cumları pilskilrtilldüğil gibi savaş hazır-
ıcı:.eoce=-eec~::.=-/~....OCC man ve 1tal,yan kuvvetlerinin eline geç- lıkları da topçu ateşi altına alınmıştır. 

• 



...... ,. 
• 

Yeni ekm~k kartları ve köınür 

Eylôlde daha çok ekır.ek 
verileceği söyleniyor 

Yeni eJımeıı Jıartları bir aylı'lı mı, iJd aylık mı1 ••• 
Dün Doğan vapuru Jıömiir getirdi 

Eylül ayma aıt ekmek kartları dün 
İzmire getirilmiş ve belediyece tesellüm 
edilmeğe başlanmıştır. Kartlarla dolu 
olan sanciıklar henüz. açtlmadığı için 
rkmek kartl~rının bir n.ylık ıın, iki ay
lık mı olduğu anla!'ılamamışhr. Sandık
lar bugün açıfarak kart mevcutları sa
yılacak ye biı· zabıt varakası tutulcak
tır .. 

Eylül ayında ekmek istihkaklarının 
b ir miktar artacaiı, bilhas.sa çocukla
ra verilen 150 gramlık istihkakın iki 
misline çıkarılarak 300 gram olacağı 
söylenmektedir. Bu hususta vilayete 
henüz malumat gelmemiştir. 
İAŞEDE 
Belediye reisi dün ia~ bürosuna gi

derek çalısmafarı tetkik eylemi~ ve bazı 

MISIROA DURUM 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

rinde düşman mevzilerine ve işçi ekiple
rine hücum edilmiş ve bu suretle izaç 
hareketleri yapılmıştır. Diğer kara sa
vaşları topçu dliellosuna inhisar etmiş
tir. 

Hafif bomba uçaklarımızın düşman 
nakliye kollarına hücumu üzerine düş
man avcıları bunları karşılamağa çalış
mışsa da muvaffak Glamamıştır. Böyle
ce muhrebe meydanında hafif hava fa. 
aliyeti olmuştur. 

Şim{ll Afrika açıklarında hava hücum
larına devam ederek düşman mavunala
rma ve motörlerine tam isabetler kay
dettik. 

Kahire, 17 (A.A) - Resmt tebliğ : 
Batı çölünde devriye faaliyeti olmuştur. 
Cephenin şimal bölgesinde kara harekatı 
topçu düellosuna münhasır kalmıştır. 
Ağır ve orta büyüklükte müttefik uçak
ları Tobruka taarruz etmişlerdir. Bir 
düşman motörü tutuşturulmuştur. Bir 
gemiye isabet kaydedilmiştir. Limanın 
batısında bir petrol deposunda yangın 
çıkanlmıştır. Diğer uçaklar Sollum ve 
Mersa Matruhu bombalamışlardır. Mer
sa Matruhta rıhtımda iki yangın çıkmış
tll'. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği ! 

Şimal A:frikada avcılarımız kendileri hiq 
kayıba uğramadan 14 İngiliz uçağı dü
§U.rmii$erdir. 

Berlin, 17 (A.A) - Şimal Afrika cep
hesin<le son haftada (52) !ngiliz uçağJ 
düşürillmil§tür. · 

1T.ALY ANLARA GöRE 
Roma, 17 (A.A) - İtalyan tebliği : 

Mısır cephesinde yeni keşif faaliyeti 
evvelki günlerdekine nisbetle daha şid-
0.etli olmuş ve keşif kuvvtlerimiz bu çar
pışmalarda bir kaç esir almışlardır. 
Avcı teşkilleri arasında şiddetli çar

pışmalarda Alman tayyareleri 14 tngili7 
uçağını düşürmüşlerdir. 
Düşman hava kuvvetleri ta.rafından 

Marsa Matruh Ve Tobruka yapılan hü
cumlar hafif hasarlara sebep olmuştur. 
Uçaksavarlar bir Boyfayer düşiirmüş
tür. 

Bir kafileyi himaye den İtalyan avcı
larına hücum eden başka bir İngiliz uça
ğı Sirenayka kıyılarında düşürülmüş
tür. 

--•""'nW•O---
INGILIZLERE GÖRE 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Batı Almanyada hiç bir şehir hava 
hücumundan masun olduğunu iddia 
edemez. Geceler uzayınca yakında Ber
line ve doğu Alrnanyanın diğer şehirle
rine varmak mümkün olacaktır. İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin Almanya
ya varamıyacakları efsanesi yıkılmıştır .. 
Artık yeni bir tAbiye ile toplu ve tah
ripçi akı.rtlar yapmak kabildir. Bl} ma
hiyette ilk akın Paris civarında Reno 
fabrikalarına yap:lmış ve bu fabrikalar 
işlemez hale konmuştur. Bin bombardı
man tayyaresiylc yapılan akınlar ümit
lerimizi gerçeklec;tirmiştir. 

.; .. -....._......-....-.._ -·-·-,-·-·-·-·-·-· 
1 

BUYUK 

dağıtmalar hakkında hazırlanan listele
ri imzalamıstır. 

KÖMÜR GETİRİLDİ 
Dün Doğan vapuru ile İznıire 4000 

ton kok ve maden kömürü getirilmiş
tir. Bu kömürlerın ancak 550 tônu kok
tur .. Bunlar beyannameler mucibince 
halka tevzi edilecektir. 

Kiimür tevzi müessesesi, kömürler 
vapurdan tahliye edilip depolara \'erleş
tirildikten sonra beyannameler üzerinde 
tetkikat yaparak bir tevzi esası hazırlı
yacaktır. 

Vilayet makamı kömür mevzuu ile 
yakından alakaıfor olmaktadır. Tevzia
tın her türlü suitefehhümden fü-i bir su
ı·elte yürümesi ic;in li.izurnlu tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. 

YENi DAHIL ıYE VEKiLi 
(Raştarafı 1 inci Sahifede) 

FİKRİ TUZERİN CENAZE TÖRENİ 
Ankara, 17 (AA) - Ani ölüınii her 

tarafta derin tee~sür uyandtran Dahili
ye vekili ve Erzurum mebusu Dr. Fikri 
Tuzerin cenazesi bugün saat 17 de me
rasimle kaldırılm.ş ve asri kabristana 
defnedilmiştir. Cenaze namazı saat 16.30 
da kalabalık bir kütlenin ve merasimde 
hazır bulunanların işt!ı akiyle kılındık

tan sonra Türk bayrağma sarılmış olan 
tabut bir top arabasına konulmuş ve 
alay saat 17 de Hacı bayramdan hareket 
dmiştir. En önde bir süvari müfrezesi 
ve onu takiben piyade ve jandarma kı
talariyle matem m~ı çalan bando geli
yordu. Basta Milli Şef tarafından gön
derilen çelenk olmak üzere yüze yakın 
çelenk tabutu taşıyan top arabasını ta
kip ediyordu. Yürüyüse baslandığı sı
rada Milll Şef yanlarında başvekil Şük
rü Saraçoğ!u ve maiyetleri oldu,qu hal
de geldiler ve cenazeyi Ankara beledi
ye dairesinin önüne kadar takip buyur
dular. Reisicüınhurun sağ tarafında B. 
Millet Meclisi reisi Abd Ulhalik Renda 
ve sol taraflarında baş\'ekil $ükri.i Sa
raC'oğlu bulunuyordu. Onları takiben 
~enrimizde bulunan büyi.ik ve orta elçi
!erle elçilikler erkanı, vekiller heyeti, 
parti genel sekreteri, mebuslar, Genel 
Kurmay ve vekf\letler erkanı ile merhu
m un dostları geHyordu. Büyük bir hallc 
kütlesi tarafından sern.mlanan alay adli
ye sarayı önünde durdu. Burada cenaze 
top arabasından cenaze otomobiline 
nakledilerek asri kabristana götürüldü .. 
Otomobille cenazeyi takip edenler ora
da da son hürmet vazifesini ifa ettiler. 

--- o- --
Kahve IJelıleniyor 

!zmire gönderildiği bildirilen 500 çu
val kahve dün gelen vapurda çıkmadı
ğından keyfiyet inhisarlar umum mü
dürlliğünden sorulmuş, kahvelerin va
pura yetiştirilemediği, hemen gönderil
me:;i hususunda tedbir al mdığı bildiril
miştir. ,Kahveler ancak bir hafta sonra 
!zmire getirilecektir. 

---o---
Bir düzeltme ••. 

Çorakkapıda Çolak sokağında 10 ya
şındaki Nihadın elindeki ekmekleri ve 
ekmek kartını alıp kaçan şahsın Tevfik 
üçer olmayıp Memduh oğlu Fikret na
mında bir şahıs olduğu bildirilmiştir. 

iKiNCi CEPHE MESELESi 
(Baştarah ı inci Sahifede) 

rin ikinci cephe açmaları bir kat daha 
gücleşecektir. 

Nevyork, 17 {A.A) - Nevyork He
rald gazetesi derhal tek bir cephe teş
kili hakkında yazdığı bir yazıda c müt
tefikler için daimi yüksek bir harp şu
rası kurulmalıdır. Bu .şura Vaşingtonda 
olmalı ve şuranın reisliğine de Mister 
Ruzvelt getirilmelidir. > demiştir. 

Bu harp şurasının ancak siyasi bir va
zifesi olacaktır. 

HiKAYE ' t 
t ! .. -·-·-·- .. - n- - ·-·-•-•- - 11 -•-•-•- a_ ı_ı _a_ı_ vr •- ~.__.,..._•:• 

Kızı)_ B -kire 
Ser Rider Raygarddan nalıleden: F.$. BenJioğlıı 

••• 26 ••• 
Şubatın son günlerine doğru Hi.igo ve 

Dik Danoviçe vardılar. Burada da bütün 
Avrupa ve İngilterede olduğu gibi halkı 
korku ve fernketin içinde buldular. Her 
yerde öliim ve ölü vardı. 

Hügo, baba yurduna vardığı zaman 
burasını bos buldu : 

- Hepsi de öldü, dedi ve gözlerinden 
sıcak yaşlar boşandı. 

Dik, meyus bir halle : 
- Başka yere kaçm1ş olacaklar! Biz 

manastıra kosalım. dedi. 
Başka bir ~şey konuşmadan manastır 

yolunu tuttular. Fakat biraz sonra, Hil
go : 

- Dik ... Şurada bir şeyler görüyor 
musun? diye sordu. 

Dik, epeyce bir zaman Hügonun gös
terdiği cihc-te baktı, sonra : 

- Evet, dedi, kml bir bulut görüyo-

şeklini almaktadır. Hem de bu adam şekli 
bize meçhul değildir! 

Hügo da : 
- Evet.. Bize aşina bir sima ... Mork, 

Morkun ta kendisi! dedi. 
Mork, onları korkunç vaziyetile bekli

yordu. Yanına vardıkları zaman ikisi de 
diz çöktüler. 

Kalk.tıklan vakit, hayret içinde kaldı
lar : Hügo ve Dik Per Andre Arnoldun 
önünde bulunuyorlardı. Per Anderenin 
yanında da Eva, Kızıl Bakire vardı! 

Mork: 
- !şte, dedi, sonuncu buluşmamız! ... 

Dik, mezarı aç. 
Mork eli ile bir işaret yaptı ve ani bir 

şekilde ova tarafından bir şövalye peyda 
oldu: bu da Akur idi. 

Mork : 
- İnsan oglu ... dedi, Avinyon ve Ve-

ıa At'JIJS'f'OS S • ı, 1 

ŞEHİR HADER~mtc,i -~ ~ . ~,... . 

Parti ocak ve \ 
nahiye kon2re

leri başlıyor 

Zafer bayramı ve havacılık haftası 

---*---
?t! erhez Jıazası Jıongresi 

Havacılık haftası ''5,, 
Eylôle kadar sürecek 

e~lülden sonra 
toplanabilecek .. 

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ıner- ı 
kez kazasına bağlı nahiye ve ocak kon
greleri eylül :ptldasında başlıyacak ve 
eylül sonunda nihayet bulacaktır. 

Hafta içinde Hava Kurumuna yardımlar temin 
edilece'lı, IJazı ticarethaneler de Jıa

zançlarını verecekler .... 
30 ağustos zafer ve tayyare bayramı 

hazırlıklarına vilayette devam edilmek
fodir. Havacılık haftası 30 ağustosta 
~a!}lıyarak 5 eylülde nihayet bulacak ve 
Izmirde havacılık haftasının hareketli 
bir surette geçmesi, Türk hava kurumu
na yardımcı üyeler kaydı temin edile
cektir. 
Havacılık haftasında halkımızın ha

miyetine müracaat etmeğe karar veren 
Türk hava kurumu zarfları hazırlanmıs
hr. Bu zrfü:ır bekçiler vasttasiyle v:la
~·et merkezinde ve köylerde evlere da
ğıtılacak, herkes bu zarflara yapabile
ceği yardımı kaydedecek ve zarf içine 
yardım edeceği mikdarı koyarak zarfı 

l{ültürpark 

kapıyacaktır. 
Otobüsler, tramvaylar ile bütün nakil 

vasıtalarında birer kuruşluk hava ku
rumu pulu ve makbuzu dağıtılacaktır .. 
Yine havacılık haftasında telgraf, tele
fon ve mektup muhaberatında da yar
dın\ pulu yapıştırılacaktır. 

Bu sene havacılık haftası Jl)Ünasebe
tiyle İimirde bazı licarethaneler birer 
günden üçer güne kadar olan kazanç
lıırını Türk Hava kurumuna terkede
ceklerini kuruma bildirmişlerdir. 

Bu gibi ticarethanelerin teberrüleri 
bir liste halinde Hava kurumu İzmir şu
besi tarafından gazetelerle ilan edile
cektir .. 

eğlenc~leri 

Alsancak nahiye kongresi 28 eylül 
pazartesi günü saat 21 de, Bayraklı na
hiye kongresi 26 eylül cumartesi glinü 
;:aat 21 de, Bornova nahiye kongresi 27 
e.>·1ül pazar s<ıbahı saat onda, Balçova 
nahiye kongre.;:i 20 eylül pazar sabahı 
:;rıat onda, Buca nahiyesi kongresi yir
mi yedi eylül pazar günü saat 20 de. 
Cumaovası nahiyesi kor.gresi 26 eylül 
cumartesi günli saat 15 te, Dolaplıkuyu 
kongresi 24 eylül per~embe günü saat 21 
de. Deği.rmendere kongresi 20 eylül pa
zar günü saat 10 da, E'?refpaşa kong~·esi 
:JO eylül çarşamba günü saat 22 de, Iki
çeşmelik nahiye kongresi 28 eylül pa
zartesi günü saat 20 de, Kar~ıyaka na
hiye kongresi 26 eylül cumartesi gecesi 
:-:aat 21 de, Tilkilik nahiye kongresi 29 
ey1Lil salı aksamı saat 21.30 da, Yalılar 
kon.gresi de 30 eylül çarşamba gecesi sa
at 21 de yapılacaktır. 

Nahiye kongrelerinden önce bütün 
oc;ıkların kongreler! yapılacak, nahiye 
konı:{releri ocak kongrelerini takip ede
C'ektir. 

Partinin ocak, nahiye, kaza ve vila
n~t kongreleri her .şeyden önce her ma· 
hallenin, semtin ve kazanın ihtiyaç ve 
dileklerin'n konusulması ve dileklerin 
halk kürsii,ünden. en vüksek makamia
t a kadar duyuı·ulması . bakımından çok 
faydalı olmakta. yerine getfrilınesi 
mümkün olan dilekler daima hükümet 
makamlarınca takip edilmekte ve tat
bik mevkiine konulmaktadır. 

Perşembe akşann için 
hazırlıklar tamanılandı 
Kiiıtiirpartı llir ay müddetle neıe ue hareket 

lıaynağı olacak, fuarın yofıluğu kısmen 
gideri ıeceıı •• _ 

Geçen ~eneki ocak ve nahiye kongre
lerinde verilen kararlardan ve i7J1ar edi
len dileklerden en mühim kısmının ye
rine getirilmiş olması, bu kongrele-rin 
güzel faaliyetlerinin müsbet neticeleri 
olarak mütalaa edilmelidir. 

Nahiye kongrelerinden sonra İzmir 
merkez kazası koııgre::;i yapılacaktır. 

---o---
B. Cemil Uvbadının 
Zivaretleri .• 
Şehrimize gelmiş bulunan Kızılay 

gençlik kurumu başkanı ve Tekirdağı 
mebusu B. Cemil Uybadın diin valiyi 
ve belediye reisini makamlarmda ziya
ret eylemic:tir. 

--~(}~--· 

44 SAAT SÜREN 
R!r orrttan yanııını 
Bayındır, ödemiş ve Turğutlu hudut-

larındaki bir ormanda yangın cıkmış, 
Doğandere, Çamlı köy ve Kerpiçli or
manlarına sirayet ederek 48 saat devam 
ettikten sonra söndürlilınüştür. 

Bayındır hududundaki ormanda 670 
cam ve 1700 mese, Ödemis mıntakasın
da 1700 çamla 60-0 kantar ~dun, Turğut
lu hududunda 40 çam ağacı kısmen yan
mıc; ve kıc;men ütülenmistir. 
Yangının söndürülmesinde halkın yar

Kültürpark eğlenceleri perşembe ak
şamı Kültürparkta büyük fuar gazino
sunda verilecek bir gardenparti ile açıl
maktadır. Bi.itün hazırlıklar tamamlan
mış, fuar gazinosiyle Kültürparltın 9 ey
lül ve Lozan antreleri yeniden boyan
mış, bütün pavyonlar yeni bir renk ve 
~ekil almıştır. Ege çevresinin en büyük 
neşe ve hareket kaynağı olan Kültürpar
kımız bu sene de bir ay devam edecek 
çeşitli eğlencelere sahne olacak ve fua
rın yokluğu kısmen giderilecektir. 

Kültürpark, açılış ge<:esi şerefine per
:;embe gecesi fevkalade surette tenvir 
edilecek ve ada gazinosu civarındaki 
çam ağaçlan altında havai fişekler atı-

Çok 
lara 

çocuklu
nıükifat 

---*---
Es lı i senelerde müraca-

at edenlerin parası 
geldi-- •-Çok çocuklu annelerden eski seneler· 

de sıhhat müdürlüğüne müracaat eden 
aşağıda adları yazılı annelere verilmek 
üzere lazım gelen tahsisat gelmi~tir: 

dımı büyük olmuştur. 

A~ncakta Feyzi kansı Fatma, Kar
~ıyakada zeytin zade sokağında Muher
rem kızı Gülsüm, Y eğitler mahallesinde 

___ 
0
___ Kadri kansı Zehra, Yeğitlıer mahalle-

ff A!.,KEVİNDEKİ sinde Sevgi sokağında Murat karısı z.a
hide, lkiçeşmelikte Halil efendi soka-

SERGİ AÇJLDI.. ğında Cörece köylü Mahmut eşi Gül
Halkevi tarih ve müze komitesinin süm, Alaybeyde Giritli Ali zevcesi Emi-

lacaktır. Bir taraftan gardenprti devam 
ederken diğer taraftan da paraşüt kule-
sinden atlamalar, tenis kortlarında mü
sabakalar yapılacak, poligon atışlar için 
açık bulundurulacaktır. 

Kültürparkın bütün oyun yerleri açık 
olacağı gibi sıhhat müzesi, kültür müze
ııi, vakıflar pav"yonu, sümerbanlt pav
yonu da açık bulunacaktır. 

Kültürparka işliyen otobüs seferleri 
ilci misli artırılınııtı.r. Hariçten kültür
park eğlencelerinde bulunmak üzere tz-

mire gelenlerin istirahatleri temin eı:li
lecek. kendilerine otel ve lokanta gös
terilecektir. 

lzmir borsası 
heyeti döndü 

---+---
Ticaret 11elıifimiz bafıla 

fiyatı ifiyle meşgul 
oldular •• -·-Tica.ret vekili Dr. Behçet Uza mülaki 

olmak üzere İstanbula giden İzmir bor
sa heyeti vekil tarafından kabul olun
m~. İzmir borsasının ve tacirlerinin 
maruzatı not edilmistir. 

Haber aldığımıza göre Ticaret vekili
miz, borsada muamele gören baklalar 
hakkında cereyan eden muameleler 
hakkındaki maruzatla yakından a~ka
dar olmuş ve lüzumlu tedbirlerin alına
cağını vaadetmiştir. 

hazırladığı « Selçuk Türkleri, Türk bey- ne, Biirnci Sultaniye mahallesinde Ali ÜZÜM VE İNCİR PİYASASI 
likleri ve Osmanlı Türkleri > mimari Hatip eşi Leyla, eski mahkeme önünde Borsa reisi B. Cevdet Alanyalı, Tica-
eserlerl fotoğraf sergisi dün aksam saat gizli sokakta Ali eşi Meryem, Memdu- ret vekilimizi bu sene incir ve üzüm pi-
18.30 da Halkcvi salonunda se'ckin bir hiye mahallesinde l 7 numarada Şevket yasalarının borsada yapılacak açılış tö
davetli kütlesi huzurunda törenle açıl- eşi Ze~ep, daktilo Burhanın yanında renine riyasete davet eylemiştir. 
mıştır. tılam Rıza, cümhuriyet meydanı karşı- Ticaret vekili, üzüm ve incir piyasala-

Törende ezcümle vali, halk partisi ve ııında_ F.eyz~llah oğullarından Hayri~e, nnın açılışında bulunmağı arzu ettiği
evi reisleri, vakıflar ve maarif miidür- Erkek lises1 yanında 2 numarada Halim ni vakit bulursa gelmek istediğini he-
leri de bulunmuştur. kızı ~ahzc, Yeğitler mahallesinde Ağa yı:n eyl~miştir. 

Sergi Muzaffer Urasın bir nutkunu !'okagında İbrahim karısı Hüriye ve Al~ 
müteakip vali tarafından açılmış ve ge- sancakta bahçeler sokağında 2 7 numa-
zenler tarafından takdir edilmiştir. rad:_ Ramiz eşi Muradiye .. 

==---=Ak ur, titriyerek cevap vermeğe çalış- sadüfi.imüzü unutmayınız. Ne kadar geç 
h . kalsa bu tesadüfün muhakkak olduğunu 

l\fork : biliniz! dedi. 
- Hak \.'e adalet namına bu adamla Başka bir şey söylemeden geriye dön-

\'llru~mağa mahkumsun! Ve, Hügo ile dü, garba baktı ve sisler arasında, sanki 
aralarında müthiş bir vuru~rna başladı, uçup gitmi_ş gibi, kayboldu. 
fakat bu, çok devam etmedi. Bir an geldi Hügo, Evaya döndü, ve : 
ki Dik : - Sevgilim, buradan biz de kaçalım. 

- İ'> bitti! dedi. Henüz vaktimiz varken biz de hayattan 
1\Iork : gamımlZl alalım. dedi. 

---o---
Bucada Preuantoryom 
ve Sanatoryom 
Kızılay gençlik kurumu Bucada kamp 

kurulan yerde bir prevantoryom tesisi 
için hemen teşebbüslere girişecektir. İs
t!kbalde de ayni mahalde bir sanator
yom kurulması derpiş olunmaktadır. Bu 
iş tahsisattan ziyade sıhhi tesislerin te
darikine mütevakkıftır. 

Doğudaki 
IV:ua11 ma 

---*---
(B~tarah 1 inci "Sahifede) 

di bu ümidin gerc:ekleşemiyeceğfoi, Rus 
bozkırlarında bir kış harbi daha yapına
ğa mecbur olacaklarııu biliyorlar. Al
manlar, di.inya harp tarihinde emsali 
nadir görülen bir fedakarlık ve kahra
manlık1a harp etmektedirler. Ordu saf· 
larında açılan kanlı ho~luk1arın netice 
almadan devamı son zafer ümitlerinin 
yıkılmasına muadil olacağını takdir et
tik!erinden darbelerini katileştirmekte 
acele ediyorlar. Bu sebepledir ki hamle 
gey~ekliğ'i ifade eden her duraklamanın 
maneviyatları üzerinde tesirsiz kalması 
imkansızdır. Bu nokta;\'I biiyük hassasi
yetle göz öniiııde tutan mihver basanı 
yeniden bir hayal kırıklığına mani ol
mak için nisbeten daha ihtiyatlı bir li
san kullanarak 194.2 senesinde Rusya 
harbini tasfiye etmenin düşüniilmediği
ni, asıl hedefin Kızılorduyu artık Al
nıan.''8 için bir tehlike teşkil edemiye
cek hale sokn1aktan iharet olduğunu 
yazıyorlar. 

Fakat dev cüsseli bir ordu ayakta dur
dukt>a dii.smanına tehlike teskil etme
mesi nasıl kabildir? 

Uu suale şu ce,·abı veriyorlar: 
Kı~ gelmeden Rusları Volgamn ve 

Uralların ötesine atmakla ... 
Şu halde biiyi.ik Alman taarruzunun 

ikinci safhası cenupta Stalingrad ve Ej
derhanın (Astrakan), merkezde Mos
kovanın. şimalde Leningradın zaptını is
tihdaf edecektir. Almanlar bütün cephe 
boyunca taarruza ı:eçebil«ekler mi! .. 
Bu hedeflere varmalarını temin edeeek 
kadar nkit bulacaklar nu? 

Önümüzdeki haftalarda bunu cörece
ğiz .. 
Eğer bu defa da umduklan neticele

ri a1ama·zlarsa doiudaki durumlannıa 
1941 kışından daha parlak olacağı düsü
niilemez .. 

ŞEVKET BİLGİN 
--•""'cuıııwuO,,,,.,,,,,,,--

Ankara - lzmir 
bisiklet yarışı 

hazırlıiı 
---*---

Konalı yerlerinde istira-
hat için lüzumlu 
tedlllPleP alındı-

Ankara, 17 (A.A) - Haber alındığı
na göre 30 ağustosta Ankarada başlıya
rak 9 eylülde İzınirde bitecek olan An
kara - İzmir bisiklet yarışı hazırlıktan 
bitmek üzeredir. İkinci defa olarak ya
pılan bu yarış için geçen yıl yapılan 
tecrübelerden istifade edilerek yol de
ğiştirilmiştir. Geçen seneki Ankara-Ba
lıkesir - Afyon - Usak - İzmir merhale
leri yerine bu seı~e Ankara - Bolu _ İz
mit - Yalova - Bursa - Balıkesir - İzmir 
konakları tercih edilmiştir. Bu yolda 
başlıca konak yerlerinde bisikletrjlerin 
istirahati için lüzumlu bütUn tedbirler 
alınmıştır. Bu yarışlarda derece alanla
ra beden terbiyesi umum müdürlüğün
ce verilecek mükafattan başka sporcu
ları teşvik için Ankara Halkevi, Hava 
kurumu, 19 mayıs stadyomu, Ulus ga
zetesi ve diğer bazı müesseseler tarafın
dan da muhtelif hediyeler teberrü edil
miştir. 

--- o- --
ZABITADA 

Hamamda hırsızldı 
Keçecilerde Tevfikpaşa hamamına yı

kanmak üzere giden Ahmet Gürltanla 
Osman isminde iki zat Üzerlerinde bulu
nan 583 lira ile 30 Gazi ziynet altınını 
hamamdaki 9 numaralı çekmeceye bı
raktıklarını, bilahare paraları ve ziynet 
altınlarını bulamadıklarını zabıtaya ha
ber vermişlerdir.Derhal tahkikata başlan 
ınış ve hırsızlığın hariçten giren biri ta
rafından yapıldığına dair henüz bir delil 
tesbit edilememiştir. 

Bir araba J:azası... 
Alsancaktan Bornovaya gitmekte olan 

Ahmet Öncanın idaresindeki araba, önil
ne çıkan 7 yaşındaki Çetin Bilere çarpa
rak yaralanmasına sebebiyet vermiş, 
yaralı çocuk hastaneye kaldırılmıştır. 
Hadisede arabacının sunutaksiri ilmadı
ğı anlaşllmışiır. 

- Hayır ... Heniiz bitnıiş bir sey yok- Eeva da : IJllll ................................................. ~ 
tur. dedi ve Per Andereye döndü. - Evet, Hügo! Gidelim buradan! dedi . 

Bunun üzerine Per Anderenin hafif Ve el ele vererek Danoviç yolunu tuttu-
sesi rluyuldu : lar. 

- Hügo ve Eva ... Diz çökünüz! dedi. Dik, orada iki ölü ile birlikte yalnız 
tki genç bu emre itaat ettiler. Per An- kaldı ve : 

dre : - Hiç olmazsa ben de bunalrı gijme-
- Ben. ihtiyar ahiret adamı Per An- yim! dedi. 

dre Arnold, size alkışımı veriyorum. Bu- * 
rada nikahınız kıyılmıştır. Ve şimdi, sen Bu sırada, güneş bulutlar arasından 
ölüm zebanisi, artık benim de canımı soğuk yerleri t§ık ve ı~ıia kavuşturdu. 
alabilirsin! dedi. bütün parlaklığı ile çıktı, bu h.azin ve 

Mork, sert ve korkunç sesile : - SON -
- Hakkın sadık hizmetkarı ... İsteğini 

yerine getiriyonım, öl artık! dedi. G f d 
İhtiyar ahiret adamımn yüzünde tatlı enera Degol Şarn a .. 

bir sarılık peyda oldu; bir şeyler tutmak Şam, 17 (AA) - Hür Fransızlar re-
istiyormuş gibi ellerini uzattı, fakat bir- isi general Degol Şamdaki Fransız ve 
den olduğu yere yıkılıverdi. müttefik kuvvetlerinin toplantısında 

Per Andre ölmüştü artık! hazır bulunmuştur. 
Bunun üz~rine Mork iki gence Şam 17 - Burayı ziyaret eden ge-
- Ben de artık gitmeliyim ... Mesut neral Degole general Katru refakat et-

K (J' LTURPARK 
~Fuar G;at. zlnosu 

20 Ağustos 1942 Perşembe güoii 
Fevkalade Avrupa varyete PROGRA.l\U 

MORİ ZO KAUÇUK AKROBAT 
BAYAN ŞERİFE VE KÖPEKLERİ 
TRİO VALDES MO NDEN AKROBAT 

BÜYÜK İSPANYOL ATRAKSİYON 
MEŞHUR ŞANTÖR 

rAPYO KOLMAN 
VE 

SEVİ.lULİ İSPANYOL DANSÖZÜ 

RAKEL S'EVİLİA 
İLE 1AKVİYE Eoiı.Mtş LANroş oRRESTRAsı 

olarak ya~aınağa çalışınız. Hayat yolcu- ınektedir. General müttefik kuvvetlerin .-
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1 A0U61'U a AL 1 ·-··-
r .. ıhten ya,,,..ıııar 
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Erkek gibi savaşan bü; 
yük Türk kadınları 
~~~~~--#-~~~~~ 

y AZAı"I : Kemalettin Ölmeztürk 
T .. kl .. k duygusu alevlen-

Türkün yüce adı tarihe bir kuvvetllerde_ya?an ur_ ubo'u mak iç:n bu 
sembolü olarak geçmişt!r. Türk demek mış, ılerı .atılm:k·b g ~ sayılmıstı. En 
kuvvetli demektir. Bu hakikati tarihin sözler yer_ınde 1~0,::~larını bil';, şa
başlangıcından beri yazılagelen olagan- yılmaz dusn;an \' b' vruı tAbiyesi gös
lar belirtmektedir. ~ırtan ve de.ger ı : ~aulu kadın; sözle-

Türk gücü, bütün dünyada dillere teren bu. yukse~us~~~n maneviyatını 
destan olmustur Tarihte hiç bir ulus rıyle Turk or k 1 u tu 
yoktur ki TUrkUn büyük gücü karşısın- yükseltmeğ~mu;aff_~~~şm Ttrk ordusu 
da boyun eğmemiş, saygı göstermekbezo- t-rtı~ 1~'.g_ .:i 0~~:ya k~ymustu.. Bu 
runda kalmamış olsun .. Bununla ra· es 1 yuce 1 1 k 1 .. ve geni~ 
ber •Türk• kelimesinin öz Türkçedeki ani saldırış haçlıl~rı rs t~n ~:unda b~ 
anlamı da bu sembolü berkitmektedir. bir bozgunluğa ugrak.mgışb: Türk ordusu-

k 1 la U saı·a..c; ta her zaman #ı ı ı 
Çok eski bir Tür u usu o n ygur- · · , .. 1 b'tmişti. Böylece bahadır 

' ftUS1 ADA SOll ISKEftl 
VAZIYET 
-*-(Bqtarab 1 iaci Sahifede) 

2 - Kışın d .. muharebeye devam ede
rek eldeki planın tatbikine devam etmek. 
Eğer Almanlar her iki plin için de ev

velden hazırlanmamış iseler. yeni pl!inın 
hazırlanması ve tatbiki çok uzun bir za
mana mütevakkıftır. Hesapça husule ge
len bir musavat karşısında başlangıçta 
ezici bir il~tün1Uk temini büyük bir ce
sarete lüzum gösterir. İ~te, Alman genel 
kurmayının bu noktadaki yanlış tahmin
leridir ki tat.bik edilmekte olan planın 
tatbikini mümkün kılmamu;tır. Belki de 
planın başlan başa değişfüilmesi icap 
edecektir. Sovyetlerin buralarda mühim 
kuvvetler bulundurdukları ve bunların 
ceph•nin başka kesimlerinde hiç kulla
nılmamış olduğunu, cenup cephelerinde 
devam eden olaylardan anlaşılmaktadır. 

Sovyellerin büyük kuvvetlerin elden 
çıkma.sına katlanarak en ün1itsiz mevki 
lerde bile yerlerinde kalmağa çalışacak
ları tahmin edilmişti. 

Borsa 
ÖZÖM 

220 tl'züm tarım • 
150 P. P. Daniyelsen 

93 A. Lafont 
82 N. Üzümcü 
70 A. Mayda 
67 H. Alanyalı 
61 M. Beşikçi 
39 Hüsnü Baldo. 
29 Öztürk şirketi 
11 S. Akimsar 
8~2 Yekfin 

218135 Eski yekıln 
218957 Umumi yekiln 

No. 
No. 

7 
8 
9 No. 

No. 
No. 

10 
11 

ZAHİRE 
5 Ton susam 

30 çuval Börülce 
70 çuval Fasulye 

5 Ton Bakla 
6 ton Anason 

J7 
49 
35 
35 
37 50 
40 
37 50 
42 
45 
41 

• 
4S 
4S 
46 • 
35 
37 50 
42 50 
37 50 
42 
45 
41 

36 
38 
41 
4-l 
48 

56 
M 
32 50 
u 75 
60 

•••N!P,,..,, lpfflr H dolııınuı f altPllılllarl •Mes .. 
sesesf HazUlf Basma falJrfJıası miidiiPlütüncfen : 

Fabrıltam11; sahasında mevcut ve mahzenlerlle çırçır dairesinden çıkacak pa
muk to& ve döküntüleri bir sene müddetle açılı: arttırma ile satılacaktır. 

3/8/142 tarihindeki kati ihale 1/9/942 tarihine müsadif sah ııünü saat 15 e 
bırakılmıştır. Taliplerin mukarrer günde fabrıkamızda hazır bulunmalan. Satıt 
şartnamesi muamelat servisimizden tedarik edlleb!Hr. Posta pulu gönderil~ 
takdirde taliplerin adreslerine gönderilir. 12 14 16 18 4638 (2103) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . 
i Devlet Demır Y ollarıncıan E . . 
············~······································································· DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MUDORLUcUNDEN : 

idaremizde lrun ve staj görerek makiniıt ve baı makinist teknik büro pel'* 
aoneli ve fen memuru yetiıtirmek üzere lüzumu kadar sanat okulu mezu1t.u alı
nacaktıT. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffakıyete göre s.nat .. 
kir unvaniyle ayda 100 liraya kadar verilecektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler teKil edilir. Ve müteakip 
kurslardaki aranılan ••rt1ar şunlardır: 

1 - Sanat ok.ulu mezunu olmak. 
2 - AskerHğini yapmış bulunmak. 
3 - Ya~ı otuzu geçmemi, olmak 
4 - Ecnebi n~ evli olmamak. 

Talip olanların okul diploması, kısa hal tercümeıei. istida ve bonserviı ıure~ 
!eriyle 15/9/942 gününe kadar Haydarpafa, Ankara, Balık<!sir, Kayıeri, Ma
latya, Ada.na, Afyon, izmir, Sirkeci, Erzurum ve Eskitchir i:,letme müdürlükle
rine müracaatlan ve hil&hara adreslerine bildirilecek yerde ve günde imtihana 
gelmeleri lüzumu ilan olunuT. 18 20 25 4799 (2160) 

ların sözlüklerini gözden geçirecek olur- n:ın y~n:ı•~ de ı ayesinde yurt kurtul
sak görürüz ki •Türk• sözünün de Ilı- bır Tur a. ınıAs ) dındaki bu Türk 
gat bakımından anlam1 .kuvvetli• de- mu~tu. (Gnzı~e Y~~iz se\·gi ve saygı 
mektir (1) .. Şu halde Türkler, bugün kadınını bugun tarı 
olduğu gibi eskiden de egemenlik ve ile anm~\ttadır. 
yengiyi (galibiyet) kendilerine hakkiyle . , inc't ılında i&. Türk hü-
tnaletm'41erdir. Batının •Tlirk gibi kuv- _Mıladın 1162 Cy iz) Hanın annesi 

Geçen yıl bir çok yerlerde böyle 
yapmışlar ve çok. esir vermişlerdi. Bu 
sene ise, insan kaynaklarının azalmış ol ... 
ması hasabiylc Rusların ııeçen yıldaki 

gibi hareket etmemek mecburiyetleri 
Almanlar tarafmdan takdir edilmiş ol
aaydı, Almanlar kendilerine bu kadar 
zaman kaybettirecek. hareketlere girişe-

İZMiR VİLAYETİ MAHiFATVRA TEVZİ 
MİTESİHDEH : 

KO· 7 30 Program ve memleket saat aya-
7 32 Vücudumuzu çalıştıralım, 7.40 

~ja.;. haberleri 7.55 Müzik pi. 8.20-8.35 
Evin saati .. 12.30 Program ve memle~et 1 - İzmir Şehri Belediye hudutları içindeki manif.turacılardan ithalltçı ol
saat ayan, 12.33 Müzik : ~rkı ve tur- mayan toptan ve peralı:.endeciler içinde çahştıli!arı ticaret şub .. inde en az 1939 
küler l2.45 Ajans haberlerı 13.00 - 13.30 senesi.ndenberi filen muacmelede bulunanlar a.,..ğıda yazılı gün ve aaatlerde ve-

vetli• sözü de bundan doğmuş güzel ve kunıdarlarından ( 
2 
engkoeası Yesökeyin 

yerinde bir taııgıdır, Fakat şunu da söy- l]1:ınye~e hat;:"ül~;sinde bir karu;ıklık 
!emek lazımdır ki tarihe ölmez ve unu- olum_il ".2"nn .. zliyen düşmanların da 
tulınaz yiğitlik andacı bırakanlar arasın: ç'.1-hğfnı •. ~~~;u ~~e lizerlerine saldırınak 

mezlerdi. • Ml
'izik : Peşrev, Semai ve şarkılar 18.00 saikleriyle manifaturacılar birliğlni.n Peştcmalcılard.alci binasında tevzi komite--

1 k t 18 03 sine müracaatlan. 

da Türk kadınlarının da önemli bir yerı ~uyuk bu kla.tıklanru duymuştu. Kııa bir zaman içinde A1manlann baş
ka bir cephede taarruzları beklenemez. 
Çünkü Stalingrad ve Voroneide büyük 
Ruı kuvvetleri top)annıış bulunmakta
dır. Gere1'. \' oronejdek.i ve gerek Don 
dir~ğindeki büvük Rua kuvvetleri her 
zaman için Kafka.a hareketlerinin geri
lerini tehdit edecektir. Buralarda bırakı
lacak ihtiyat kuvvetler, Almanlann ai.k
let merkezlerini zaif dütürecektir. 

Program ve ınem e et saa ayarı · 
k 18 45 2 - Bundan evvelki tcvziata iştiraketmiı olan firmaların vesaik ibraz et .. 

Mu .. zik : Radyo salon or estrası · -
~ 00 K meksizin yoklama yaptırmaları. 

ul d ğ ··p1ı ·-~'- B · · üzere sınıra ya · . C b W1 u u şu esı7.U..l.C. unun ıçın on- y . h "küındar oğlu Teınüçın ( en-
ları da sevgi ve saygı ile anmak gerek- . Hem ) ~ ele ı,. 1 sa bir zaman içinde 

M .. ·k · Saz eserleri b. onusma .. 
uzı · ) 

19 15 M .. zik Tür 3 - Şimdiye kadar hiç bir tevziata ittirak elmemit olanlar atağıda lü.z ... 
(Dertleşme saati.. · u : . - gösterilen vesaiklc birlikte Rmtlerine göre tayin edilen gün ve aaatlerde mi .. 
1--üler 19.30 Memleket saat ayarı ve a]ans raca.atlaTı aksi halde vakti muayyende yolıtlamala.rın.ı yaptarmayanlar Te hiç 
haberleri 19.45 Serbest lO Dakika 

19
·
55 

müracaat etmeyenlerin haklanndan vazgeçmiı addedilecekleri ili.n olunur. 
tir 

gız an ıse P ,,. · b. 
iki kuvvet arasında sıkışmış fena ır 

Binlerce yılı kucaklıyan tarih bize d d kalmıştı. Yavaş yavaş, ayak-
Tur .. k kadınının, Türk erk.;;; kadar yur- urum a 1 T ·· - du•u .,,. lanmn kımıldanma arı emuçın or ~ - Mürilc : Fasıl heyeti 20.15 ~d?'.~ gaze- ibraz olunacak vesaik 

tesi 20.45 Müzik : Çıgan m'-!"ı~ı .21·00 \-Ticaret oduı kayıt vesikası dunu, istiklıllini korumak için gerektiği d. 
• h • k na da bula<rnakta i ı. . 

zaman tereddütsüz savaştıgını, atı .. ÇO Oğlunun bu fena durumundan denn 
önemli yengiler kazandığını göstermek- bir üzüntü duyan Ulu~_ye~~ ~~tu_~, dah~ 
tedir. Nitelcim en öcmen (garazkar)garp fazla duramamıstı. Çunku ı-:~e~ınde~ı 
tarihçileri bile kitaplarında bu hakikati asil Türklük kanı kaynamı~. uzerıne du
göstermekten; Türk kadınlarının yurt- şen büyük öde"i b~rmağa onu zorla
larına yapbkl~n önemli hizmetleri öve- mıştı. Hemen atına atlamış, yanına top
rek yazmaktan kendllerini alam:amıslar- ladığı bir kısım bahadırla dü.~manın üze-

Ziraat takvimi 21.10 Müzik : lk~ pıyano 2) 1939 oeneai Eylül ayından eTYel mübayaa etııikleri (lth&I. edilm~ muü-
için eserler 21.~0 Konuşma <!;ıttısat.~~: fatura) faturoJıuı. 

K t!la bir zaman içinde Almanlann ye
ni bir cephede taarruza geçmelerini im
lcin•ız kılan başka mü1'im bir sebep te 
eephenin çok genişlemiı olmasıdır. A:z. 
da olaa, yeniden kurulacak cephelere 
bırakılacak kuvvetkT Almanların zaif 
dü.şmelerini icap ettirecektir. Vakıa Vo· 
roncj ile Stalingrad arasından büyük bir 
yarma teııehbüsü faydalı bir plan ola
bilecektir. Fakat hunun da imkin:uz de
necek kadar büyük mahzurları vardır. 
En ba~talci sebep, çok fazla bir kuvvete 
ihtiyaç göstermesidir. Sonra iki muaz
zam dü'11lan kuvveti &Tasına girmekten 
çok büyük bir tehlike doğabilir. Hatıl 
küçük bir duraklama da ezilmek muhak 

ti..) 21.45 Müzık : KlS.Sık Turk muzıgı Müracaat tarihleri 
programJ·· 22.30 Memleket saat ayan, 19/11/942 çarşamba günü aut 17,30 - 19 kadar Peıtemalcıtıır, Odllflpazaıi 
ajan! haberleri ve borsalar 2!.45 - 22·50 ve civarındaki manifaturacılar 
Yarınki program ve kapanış.. 20/8/942 perıembe cünü .. at 17,30 - 19. kadar Etrefpa1&. lliçefl"elik. 

dır rine yürümü.c;tü. 
Her türlü tarih kaynaklarını ara~tıra- Bir elinde kocasının ölürken ona an-

cak olursak, yurdu için canını vermek- daç olarak bıraktığı kutsal sancak, öbür 
ten kaçınmıyan Türk kadınlarının adla- elinde de kıJıncı olduğu halde çarpışma-
nna Mk ra•tlarız. ğa başlamıştı. l-~=;~i;==~:;;i:k

11

ev 
111 

İzmir Alsancak Mesudiye caddesi 
1464 • Karakol sokak) üncü sokakta 

32 numaralı karcir bir hane sablıJı:
tır ... Ahnak istiyenlerin B.o~ova 

* Düsman beklemediği bir z.an1anda kar· 
Fransızların tarihinde yurt kurtarıcı

sı •Jeanne d'Arc• adlı bir kız vardır .. 
Bir zamanlar Fransayı düşman baskı
nından kurtarmağa çalıştığı için göklere 
çıkarılmış, adı bir kahraınanlık sembolü 
olarak anılmıştır. Halbuki bizim harika 
yaratan tarihimiWe bunun gibi ülkeler 
kurtaran nice kadınlarımıza her devir
de hem de pek sık olarak rastlamak 
mÜmkündür. 

Tlirkün j eanne d' Arcı bir değil bin
lerledir. Ne çare ki burada hepsinden 
bahsetmek mümkün olaıruyacağından 
bir kac;tm yazma#! yeter saymaktaymı. 

* Miladın 1895 ci yıllarına doğru Haçlı 
orduları sa<)lna ve bo4 bir düşünceye 
uyarak müslümanlığı ortadan kaldırmak 
sevdasına düşmüştü. Büyük bir kuvvet 
ile bütlln milslUman ülkelerine saldır
ını$, dOnyanın her bucağını ateş, kan 
içinde bırakmıştı. İnsanlık, acıma duY
guları yok edilmişti. Artık haçlı ordula
rında önlerine rastlıyan her şehri yakıp 
yıkmak bir istek halini aJınısh. Eşi gö
rülmemiş bir vahşilikle tslam ve Türk 
ordusu için her türlü alçaklığı ele ala
rak, önüne durulmaz bir sel halinde iler
liyorlardı. Bu bal Dan~ent Türkle
rinin en bayındır ülkelerinden biri olan 
Amasyaya kadar sürmüştü. Önlerine _çı
kan bütün İsllm ve Türk ordulan ıse 
nedense bu saldırL<lara karııı duramamıs. 
hep gerilemek zorunda kalmıştı. . . 

Tam bu sırada Türk ordusunun ilerı 
boylarında bir duraklama olmuştu .. 
Çünkü meydanda at üzerinde bir kadın 
hayali belirmişti .• 

Bu bir Türk kadını idi. Elindeki kılıcı 
büyüle bir çeviklikle dü~man tarafına 
çevirerek Türk erlerine şöyle bağır .. 
n:..ıştı: . 

- Yurdunu, sancağını seven Türk erı 
geri d.:;rımez; Türk ölür, yurdunu ver
mez .. Yaşamak için ilerlemek gerek! .. 

Bu sözler Tllrk erlerini savaştırmak 
için şüµhesiz ki yeterdi. Çünkü yürek-

sısında böyle korkusuz ve tam bir erkek 
~bi çarpı...c;an Türk kadınını görünce, da· 
yanma gücü sarsılmış, gerileme zorunda 
kalmıstı. 

Sonunda bir avuç erle yengiyi kaza
nan şanlı kadın; ikinci ödevini de ha· 
~ak i~in ayaklananların üzerine yü
rümü..til. 

Bu savaş ta öbürU kadar önemli ve 
kutsal idi. Çünkü bir yandan oğlunu 
kurtaracak, öbür yandan da ülkede baş
lamak üzere olan karışıklığı bashrarak 
yurt düzenini elde edecekti. 

Nitekim bu isteği de sonunda olmuş
tu. Çünkü ayaklananlar karşılarında bir 
Türk erkeği kadar yılmadan atılan, sa
vaşan bir Türk kdınıru görünce yaptık
ları uygunsuzluktan utanmışlar, bll}jları 
önlerine eğik olarak bu yurtsever kadı
nın önünde bağıs (af) dilemişlerdi. Böy
lece ünlü kadın da ulu Türk sancağı al
tında yurddaşlarının birleı;mesini sağla
mış, bu suretle birlikten doğan yücel
menin; büyük Türk tarihinde ~nlı tan
sıklar yarathğını bir kerre daha anlat
mak isteıniştir. 

(1) Uygur sözlüiü - Profesör B. Ah
met Caferoğlu .. 

(!) ·Ulun• hüyük; ·Eke• çok akıllı 
demektit. Bakınız (Türk biiyükleri ve
ya Türk ad.brı) B. Besim Atalay .. 

-------~_....-~~ 
Pa dö Kale boğazında 
Jıüçüfı bir harp oldu 
Londra, 1 7 (A.A) - Amirallık da

iresinin tebliği: 
Hafif sahil kuvvetlerimizden bir te

şekkül Padökalede düşmanın 6 mayn ta
rayıcısına raatlamılj ve bunlardan birisi
ni babrmuıtır. Bu geminin komutanı öl
müş, mürettebattan on beşi deniz
den kurtanlara.k esir alanmıştır. Diğer 
bir mayn tarayıcısı ağır hasara uğrahl
mı~. Bunun da batmıf olması muhte
meldir. ikinci bir mayn tarayıcaı daha 
hasara uğratılmışhr. 

kak olur, 

Akla gelebilen başka bir taarruz plruu 
da Voronejden ilerliyerek Volgaya var
maktır. Eğer ilk Kursk yarmasından 

sonra elde edilen köprü başlan elde tu
tulmuı; olsaydı, bu plan iyi tatbik edi
lebilecekti. Fak.:ıt burada vaziyet şimdi 
rok değişmiş bulunmaktadar. Aln1anla
~ın ellerindeki köprü başından geriye 
çekilmek zorunda kalacakları kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

İste yeni bir hareket planının ve tat
b:kin;;, ne kadar güç olduğu bu mütala
.. 1ardan anlaşılıyor. Almanlar için yapı
lacak şı.ı iki iş kalıyor: 

1 - Stalingradın zaptı mümkün ol
mazsa, harbin siklet merkezini Kafkas
kra intikal ettirmek, sonbaharda da İn
giltere üzerinde muvaffakıyetler ara
mak ve Sovyetlere karşı 1943 senesinde 
net:ceye varmak .. 

Bunun da malızurları çoktur, batta 
Almanya için belki harbin kaybedilme
sini intaç edecek kadar tehlikelerle do
ludur. 
Kış planının tatbikine gelince : Kış 

Alman üstünlüğünü bir dereceye kadar 
kaldıracaktır. Soğuk Alman erlerinin 
bütün kabiliyetlerini kaybettiren bir 
amil oluyor. Birinci mahzur belki de 
Alman teknisyenlerinin gayretleriyle 
belki bir dereceye kadar azaltılabilir; 
fakat soğuk kar~ısında Almanların ya
pabilecekleri bir şey yoktur. 

Hadiseler düşüncelerimizin doğru 
olup olmadığını göstereeektir. 

~----' -" -

TeU'iibeli Ebe 
Bizim kayıbımız yoktur. Ölü ve yara

ı lı da pek azdır. 

Viazma ve İlmen bölgelerinde Rusla
rın inatçı taarruzları devam ediyor. va
kıa Almanlar bu taarruzların püSkür
tüldüğiinü bildiriyorlarsa da biz taarru
zun durdurulduğuna emin değiliz. Bil· 
İlassa Viazma taarruzu Almanların de
tınliğine nüfuz edene, çok mllhim ne
ticeler doğuracaktır. Seniye Pekel 

lstanbul tıp faküllesine bağlı kabile 
şuksinden diplomalı 

Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa
şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 

eder. ...,.,""""'°""'""'""""""""""""::::.<:::><:::.~ ıl ..................... 

NAZtrLt SULH HUKUK MAHKE-
r.fF..S!NI>EN : 942/145 

Sahil bataryalarımız bu muharebeye 
müessir şekilde iştirak etmiştir. 

OCOO-.-o"'..JCjQ:=ccco:cc:::cccc=::ccccccc:c:ccccccc:cccccccc:c::=cıc 

Söhe Hususi orta ofıul Müdürlüğünden : 
1 - Söke hususi orta okulu iç.in bir öiı'ctmen alınacakbr. 
2 - öğretmen lngilizce ile birlikte ihtisası olan diğer ôlı:i dera okutacak

tır. 

3 - Mektep henüz iki •ınıflı olduğu için tedris bu iki sınıfa munhasırdır. 
4 - t ngilizce üzerinde bilgi ve ted ria kabiliyet ve kudTeti idaremizce bil~ 

hassa ehemmiyetle rnulahaza edildiğinden müracaat edenler arasında bu 
gibiler teTcih edilecektir. 
Yukarıda yazılı evsafı ve kanuni ııartları haiz olanların ( 1/Eylül/1942) 

salı gününe kadar tekliflerini mektupla olcul müdürlüğüne bildirmeleri ye· 
ca olunur. 1-5 (2167) 

cccccr.ccac:cc:cacccccccc:cı:I'! 

ıersinli istasyonunda 1588 ıncı ~ 
kakta (3) numaralı bahçede Halil 
J.\lengüye müracaatları .. 

16 - 18 - 20 (2150) 

tzMtR BELEDlYEStNDEN: . , 
1338 nci sokakta Küçük Tuhafiyecı

ler çarşısında Belediyeye .. ai~ 1~ _ d.ükkl-: 
nın satışı, yazı işlerı mudurlugundeki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko
nulmuştur. Muh,ammı-n bedeli 750 lira 
muvakkat teminatı 26 lira 25 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel İş. ban .. 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 19/8/942 çarşamba günü sa
at 16 da encümene müracaatları. 

5 9 14 18 4510 (2032) 

* Belediye zabıta memurluklarından 
münhal bulunanlarına müsabaka imti
hanı ile memur alınacaktır. Orta mektep 
veya muadili derecede tahsil görmüş ve 
askerliğini yapmış bulunan talipleı::ın 
tahsil ve askerlikten terhis vesıkalarile 
birlikte 21/8/942 günü yapılacak olan 
müsabaka imtihanına iştirak etmek üze.. 
re zabıta müdürlüğüne müracaatları. 

4808 (2156) 

1ZMtR sten.. TtCARET M'l'll\nJR.. 
LUöUNDAN: 

Ali Sertdemir ticaret unvanı ile lz
mirde Yeni Tuhafiyecilerde 1341 inci sı>
kakta 13 numarada eski çuval, pamuk 
iplik kırıntıları aluıı ve satımı ile işti
gal eden Ali Sert.demirin işbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4576 numarasına kayt ve te.scil 
edildiği i1An olunur. 4802 (2159) 
lZMıR TtCARm' StCtı. MEMUR

LUöUNDAN: 
İzmirde Birinci Kordonda 124 numa

ralı binada ihracat işlerile iştigal eden 
( P. P. Danielscn ) in ticaret unvan~
na yapılan ilaveyi havi beyanname ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4575 numarasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 - Beyanname 
İzmir sicil ticaret memurluğu resmt 

mührü ve F. '!'enik imzası. 
1ZM1R tK1NC1 NOTERL!ö1NE 
İzmirde vekil ve mümessili bulundu

ğum ( P. P. Danielsen ) firmasının tica
ret unvanına ( Sahibi Paul Peter Daniel
sen ) kaydının ilavesi\~ unvanın badPma 
( P. P. Danielsen • Sahibi Paul Peter 
Danielsen ) sekline ifrag v.e fi','.:'anın 
unvanı bu yolda istimal edilecegınde? 
alelusul ticaret siciline kayt ve tescıl 
edilmek üzere işbu berannaınenin tas
tikini rica ederim. 

Derin saygılarımla 
Otuz kuruşluk dam~a pulu üzerine 

11 ağustos 1942 damgası ve okunamıyan 
iki imza. 

Nazilli Karaçay mahallesinden lbra
hiın oğlu derici Mehmet Ok kızı ve ve
kili avukat Tevfik Kayhan tarafından 
müddeıaleyhler Atçadan kasap ._R~stem 
ve karısı Emine ve evlatları MurUvvet, 
Şerife ve evladı manevisi Ramazan aley
hinP •çtığı izalei şuyu davasının ya?.ıl
makta olan mahkemesi sırasında mud
deıaleyhlerden Mürüvvet, Şe:ife, Ra~a
zarun yerleı·i malum olmadıgıııdan ıl~
nen gıyap kararı tebliğine karar verıl
miş olduğundan ilanen gıyap kararı t~b
liğine karar vnilmiş olduğundan mud
delaleyhlerden Mürüvvet, Şerife ve Ra
mazanın sulh hukuk 942/145 dosya nu
marasile mahkeme günü olan 7/9/942 
pnartesi günü saat 9,30 da ya bizzat ve
ya bir vekil ile dilvalarını takip ve nıah
lı:emede hazır bulunmaları ak.si takdirde 
gzyaplarmda mahkemeye devam oluna
cağı hukuku wnuıniye kanununun 402 -
~ry 1 üncü maddelerine tevfikan gıyap. 
~ " · "'" kaim olmak üıere ilan olu. 

İzmir Gümrüfıleri Başmüdürlüğünden: 
Kaçak olarak yakalanan bir adet albn pantatif ile levazım servisi ilin tahta

ıında yazılı c9yaların 3/9/942 perşembe ııünü saat 15 te aleni müzayede ile S8 "' 

bşları yapalaeaiından talip olanların ayni gün aalıf komisyonunda hazır bulun· 
malan ve teminatlan yatırmaları ilin olunur. 18 26 4809 (215 7) 

Umumi No. 6730 Hususi No. 7/171 
İşbu beyanname altındaki imzaların 

zat ve hüviyetleri dairemizce m~ruf ve 
dairemiz 942 senesi birinci vesaık dos
yasında 53 numara ile saklı ve İstanbul 
3 üncü noterliğince tasdikli 22/4/94.2 
tarih ve 5201 sayılı vekA!etname mucı
bince yazılan hususatı ifaya mezun ve 
mü~tereken imzaya izinll Gethard Gless 
ve KAni Suveren taraflarından vaz ol~
duğu anla.sılmakla tasdik kılındı. Bm 
dokuz yüz ·kırk iki senesi ağustos ayı-

""'"'. (2166) 

-F~ c. llfüddefurnumUiğinden : 
Fazla fiyatla et aatmak suretiyle ihtikar yaprnalCtan ıuçl11lar eoki F oçanın 

cephane m..tıalleoinden Ahmet oilu 31 1 doğumlu kasap Mustafa Atilla ve 
F eni P&f& mahallesinden Kuun oğhı 31 1 doğumlu kuap Hilmi Doğan hak
larında Foça aaliye ceza mahkemesinde yapılan duru§mada suçluların fazla fi
yatla et sattıldan ve bu suretle ihtikir yaptılclan anla~ıldığından milli korun~ 
ma kanununun 31 /3, 32, 59, 63 ncü ve Tiirk ceza kanununun 80, 81 ve 95 nı:ı 
maddelerine tevfikan Mustafa Atilli.dan on iki ve Hilmi Doğandan on dört li
ra aiır para cezası alınmasına ve dükkinların on dört gün müddetle kapau~a
a1na ve bu malrk.Umiyetin gazete ile ili.n ettirilerek ilin bedelinin de kendile~ı!'
den alınmasına 21 /6/942 tarihinde karar verilmekle hükmün katilettiiii ılan 
olunur. 4800 (2158-

nın on ikinci çarşamba günü. 12 18(942 

V. G. T nik 
!zmir ikinci noter vekili Fehmi e 

resmi mührü ve F. Tenik imZ&Sı 
On kuruşluk tayyare pulu. üzer~ne İz

mir ikinci noter vekili Febmı Tenık res-
• ührü. • (19'7 (2155) 

mı nı ' 

A1-J<, Bayraldı ve Ka11ıyalı:adaki manifaturacılar. 
TEVZIA T KOMIT ASI 

Hl 19 (2154) 

Salihli Cümhuriyet lif üddefumumHiğlnden : 
942/60 
Piyasada 15 O kuruşa satılmakta olan rıişadırın kilosunu muhik bir acbep ol

malcamn 750 lı:uruşa satmak suretiyle ihtikiirda bulunan Salihlinin Tatar ı .. 
Ilın lı:öyünden bakkal Hasan Tuna hakkında Salihli Asliye ceza mahkemesin
de yapılan duruoma .onunda: Suçlunun bu hareketi sabit olduğundan Milli 
korunma kanunun 32 nci maddesi delilctiyle mezkiir kanunun 59/3 ncü mad .. 
desi hükmüne tevfikan be~ lira ağır para cezasiyle mahkômiyetine ve yedi gÜn 
dükk&nın aeddiyle yedi gün de ticaretten menin~ karar verilmiş olmakla ayni 
kanunun 63 ncü maddeııi hükmüne tevfikan ilan olunur. 942/60 ilam aayıhdır. 

(2161) 

Salihli Cümhuriyet M üddeiumumlliğinden : 
942/187 
Elinde bulunan sekerler hakkında beyanname vermemek ıuretiyle milli l<o

runına kanununa .;kın harekette bulunan Salihlinin calc.l cam:i. mahan..indem. 
Aksekili ve bakkal Emin Karaküçük hakkınd.ı1. Salihli Aaliye ceza mahkeme
sinde yapılan duTuşma .onunda: Suçlun un bu hare.keti sabit olduiund.an MiIH 
korunma kanunun 55/2 nci maddesi mucibince yirmi beş lira aiır para cezuila 
mahkô:miyetine ve me.zkü.r kanunun 63 ncü maddesi hükmüne tevfikan illn 
olumrr. 942/ 187 ilam sayılıdır. (2162) 

Salihli Cümhurfyet lif üddeiumwniliğinden : 
942/72 ' 
Köylerine tevzi için verilen gazları fazla fiyatla halka tevzi etmek 1Uretile 

kendisine menfa&t temin etmek suretile milli korunma kanununa muh.alif ı.. .. 
reketten maznun Salihlinin hacılı köyünden muhtar Ali Karatepe hakkında S.... 
Jihli Aoliye ceza mahkemesinde ve 2 7 / 2/942 tarihli son celsede yapılan mu
hakeme neticesinde adı geçenin bu suçu aabit olduğundan milli korunma ı.... 
nunun 59 '3 ncü maddesi mucibince bet lira ağır para cezasile m.ahkUmiyeti.ne 
ve mezkôr kanunun 63 ncü. maddesine tevfikan ili.n olunur. 942/72 ilam 

(2163) 

Salihli Cümhuriyet M üddeiumurniHğfnden : 
942/66-67 
late heyetince kendisine teılim edilenunlardan 331 kilo ekmeği karnesiz ka

çak olarak ... ımaktan maznun Salihlinin Mithat paıa M. fmncı Hasan Alı:hıyık 
ve teriki ve Muharrem Sayın haklarında milli korunma kanununa' tevfikan ya.
pıla.n muhakemeleri sonunda: Maznunlann i:lhu suçlan sabit olduğundan 26/2/ 
942 tarihli cet.ede ve milli korunma kanunun 21 ve 55/2 nci maddeleri muci
bince yirmi he.şer lira ağır para ceza.sile mahkG.miyetlerine karar vcrilmit olem.. 
ğundan mezkur kanunun 63 ncü maddesine tevfikan ilan olunur. 942/66-67 
il&m. (2165) 

s'aıihli Cümhuriyet M üddeiumwniliğinden : 
942/129 
Karnesiz ekmek aatmak ıuTetiyle milli korunma kanununa aykırı harekette 

bulunan Salihlinin Mithat paşa mahallesinden fınncı Mahmut oğlu Osman El
yu hakkında Salihli Asl;ye ceza mahkemesinde yapılan 10/3/942 tarihli soa 
celsei mahakeme neticesinde: Suçlunun bu hareketi a bit olduiiundan 4156 
aayıl.ı lı:anunun 21 nci maddeıi deliletile 5 5 nci maddMinin 2 nci fıkraaı muci
bince 25 lira ağır para ecza.sile mahk.Umiyetine karar verilmiş olduğundan me2"" 
kur kanunun 63 ncü maddesi hükmüne ıı:öre ilan olunur. 942/ 129 ilam. 

. 

Altınrüya 
KOLON ASI 

1zmlri holonyası ile 
me$hur eden Eczacı 
Kemal Kdmil Afrta
$1ft $aheseri, bir sa-

nat harihası.. 

DEPO: Hilal Eczanesi 

Doyçe O 
DRESDNER 

ryent 
BANK 

l Z N 1 R 
Merlımi : BEKIJN 

(2164) 

bank 
ŞU BESi 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur. 
SertnQe ve iht!J"t akçesi 

Nrg~:,o~ ~2ı~"!:~ 
MllUda 111bderi : K.AHIRE VE ISKENDEBIYE 
Der tadil banka mıwııelitıııı ifa ft lıııba1 .... 
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SİY ASI VAZiYEr -.- - BELÇIKALIL. RA HiTAP 
---*---

Harp, o HARP gayret eri 
* ••••••••••••••• 

Alman infilak 
maddeleri Fran

sada imal olu
nacak! 

Almanlara 
arr .. ele ver-

---*·.:;___..;....:..; 

·Bir zenci 
hava filosu. 
kuruluyor 

Tayyare ge- . . . . . 
misi nasıl Tıcaret Vekılı tetkıkle-
battı? rine devam ediyor • • 

meyınız 
-*-

Radyo g~zeteıilne göre hafta başında 
O.i.inyanın s~yasi manzarası şöyle görü
I'lilyor : 

Hindistan vaziyeti, üzerine ilgi toplı
yan bir mesele olmağa devam etmiştir .. 
Bir taraftan Anglo Saksonlar durumun 
normalleştiğini haber verirken dİğer ta
r:ıftan mihver karışıklıkların devam et
t:ğini bildiriyor. Fakat !lindistanda va
z,yete henüz normalleşti denilemez. Ba-
21 ~~birlerde tabii hayatın tekrar başla
masına rağmen müsademe ve tevkifler 
de görülmektedir. 

Mihver radyoları Gandinin katibi 
Destainin hapishanede kalp sektesinden 
ölümünü şüpheli görüyorlar ve İngilte
renin bu ölüm h§disesini izah etmesini 
istiyorlar. 
Zamanımız muharebelerinin yalruz 

silfilıla değil, söz söze de yapılılığını tek
rar eder ve bu gibi iddialara kapılgan
lık gösterilmesinin doğru olmadığını 
tekrarlarız. 

Diğer taraftan lngilterede Hintlilere 
lstikl5llerinin harpten sonra bağışlana
cağına dair şimdiden inanca verilmesi 
cereyanı kuvvetlenmiştir. Hintlilerin 
'.Amerikahlara büyük güvenleri olduğu 
cihetle şimdi İngilterede AmerikQlU1l 
bunun için kefil gösterilmesi cereyanı 
baş göstermiştir. Eğer bu cereyan kuv
'1etlenirse Hindistan ve İngiltere arasın
daki münasebetlerin yeni bir safhaya 
girmesi beklenebilir. 

ALMANYA - VİŞİ 
• Vişinin Almanya ile yapacağı siyasi 
ve iktisadi işbirliği hakkında Londra 
radyosu şunları söylemiştir : 

, - Lava! Almanyanın yeni taleple
ri karşısında kalmıştır. Almanlar harp 
!cin !Azım olan infilfilt maddelerinin 
Fran•ada imalinın teminini istemişler
di:. Lava! hiç olmazsa bu suretle lazım 
olan ispirtonun Almanya taraiından ve
rilmesini ileriye sUrmüş ise de Alman
lı.r Fransanın bütün şarap istihsalfıtı 
paha<ına da olsa bunun Fransa tarafın
dan teminini istemişlerdir. Lava] hiç ol
mazsa bu maddeleri yapacak fabrikaları 
bimaye edecek uçak savar bataryaları 
'1erilmesini istemiştir. Fakat Almanlar 
bu talebe ~ da ancak bu gibi silAh
ları artığı takdirde verebileceklerini 
sövlemislerdir .. • 
1K1NCİ CEPHE VE HAVA 
AKINLARI 
Anglosaksonların ha'1a kuvvetlerini 

arttırmak hususundaki büyük gayretle
ri, ikinci cephenin yalnız havadan açıl
ması fikrinin karada bir cephe açılması 
fikrine galebesi manasında telekki edil
mektedir. Beliti de asıl cephe, kati hava 
llstünlüğilnün temininden sonra açıla
caktır. 

İngiliz adalarından Almanyaya yapı
lacak hava taanuzlarında gecelerin uzun 
hığunun büyük bir mevkii vardır. Bu se
beple yakında Anglosakson hava altın
ları yine Berline ve Almanyanın diğer 
doğu şehirlerine varacaktır. Almanlar 
bir vakitler hiç bir düşman uçağının Al
man topraklan üzerinde dolaşamıyaca
ğını söylemişlerdi. Bu belki o zaman için 
doğru bir iddia idi. Fakat fazla uçak ima
li ve pilot yetiştirilmesi ve daha üstün 
tiplerde tayyare yapılması sayesinde bu 
c Alman efsanesi > yıkılmıştır. İngiliz 
ve Amerikan hava mahfillerine göre Ak
deniz bile Anglosakson hava taaarruzla
rına saha teşkil edecektir. 

İngilizlerin bu mevzu etrafındaki mü
nakaşalarından doğan neticeler şunlar
dır : 

1 - Anglosaksonlar yakında hava üs
tünlüğlinü tamnmile elde edeceklerdir. 

2 -Anglosakson stratejisinin esası ha. 
vadır. 

3 - Hava harekıltının baş hedefi Al
man endüstrisinin tahribi olacakhr. 

AMER!KADA HAVA HAZIRLJCI 
Amerikanın •imdi 2 milyon pilotu ta

lim görrnektedi~. Bu pilotlar 185,000 tay
yareye taksim edileceklerdir. O zaman 
Anglo.•akson havacılığı ezici bir üstün
lük elde edecektir. 

Almanlar bütün bunları istihfafla kar
şılamakta ve Alman endüstrisile azmi
nin bütün bunlara karşı koyabileceğini 
iddia etmektedirler. ----·-----JAPO. LARLA HARP 

( Baştarab 1 inci Sahifede) 

Aıncrikanın bazı mahfillerine göre, 
bu Salomon adaları seferi, mahdut he
defli bir harehttir. Pasifikte büyük 
Amerikan taarruzu henüz başlamamış
tır. Pasifikte hiç beklenmedik Mdiseler 
çıkabilrcck ve bütün stratejik durum 
b'rdcn bire def:isebilecektir. 

Nevyork. 17 (A.A) - Salomon ada
lnrında Amerikan kuvvetlerinin beş bin 
kilomcı re kare tnp"ak elde ettiği hak
.. ındaki haberlere rağmen umumi intiba 
bu m ıhnrcbeleriıı daha uzun bir zaman 
ıürcccği ıncrkezi~declir. 

JAPONLARA GÖRE 
Tokyo, 17 (A.A) - Japon haberler 

bürosunun sözcüsü Salomon takını ada
larmdak hareketlerden bahsederek de-
m!ştir ki: 

-*-
ALMANLARA HıZMET EDEN· 

LER HAiN SAYILACAKLAR 
-*-Londra, 17 (A.A) - Belçika hariciye 

nazırı Spaak dün a~am Londra radyo
sunda Belçikadaki umumi kıltipliklere 
yaptığı ihtarda demiştir ki : 

c - Evvelce güç bir vazife gördüğü
nüz sanılıyordu. Fakat faaliyetiniz artık 
böyle telakki edilmiyor. İyi niyetli 
adamların hareket tarzını geçmiş bulu
nuyorsunuz. Memlekette nazi sisteminde 
bir iktisadi rejim kurdunuz ve düşmana 
işçi tedarik ettiniz. Bu hareketiniz, sa
yısı artan Belçika vatanperverlerinin 
nefretini çekmektedir. Akıllarını başla
rına toplamıyanlar, işgal kuvvetlerinin 
uşakları sayılacaklardır. > 

~----~· ...... ---
Numan Mene-
mencioif.luna 

gelen telgraflar 
---·----

Hariciye velıilimiz Rib· 
bentrop, Eden ve Hule 
teşelılıürlerini bildirdi 
Ankara, 1 7 (A.A) - lngiliz harici-

ye nazırı B. Antoni Eden, Numan Mene
mencioğlunun hariciye vekilliğine tayini 
münasebetiyle samimi bir tebrik telgrafı 
göndermiştir. Hariciye vekilimiz B. Ede 
ne bir tehassüs ve teşekkür telgrafı ile 
mukabele etmi~tir. 

* Ankara, 1 7 (A.A) - Hariciye ve-
killiğine tayini münasebetiyle Numan 
Menemencioğlu Amerika hariciye nazı
rı Korde] Huldan ve Almanya hariciye 
nazırı Fon Rihbentroptan samimi tebrik 
telgrafları almış ve bilmukabele teşek
kür ve tahassüslerini bildirmiştir. 

-*
Amerilıada zencilerden 
miirelılıep hava lıuvvet· 

leri hazırlanıyor .. 
Nevyork, 1 7 (A.A) - 34 zenci 

tayyaresi taJim deVTe.sini bitirmiştir. 0~ 
ha 70 zenci pilot hazırlanmaktadır. Zen 
ciler kara ordusunda da hizmet görecek
lerdir. Yakında hir zenci hava filosu ku
rulacaktır. 

-·-ROYTER AJANSI MU ~ABl· 
RINıN VERo cı TAFSİLAT 

-*-
Cebelüttarık, 17 (A.A) - Royter 

ajansının Eagl uçak gemisinde bulun
muş olan hususi muhabiri bildiriyor: 

Pazar günü C~belüttarıka gelen bir 
Britanya zırhlısının subayları geçen 
hafta Maltaya giden kaiilenin uğraılığı 

---·-·---- müthiş hava hücumları hakkında taisi-c A !At vermişlerdir. Yüksekten uçan bom-
U Z AK DO U D ba ve torpil uçaklariy le ştukalar Sicilya ----·*---- ve Sardonyadan gelmiş ve kafileyi hi-

maye eden İngiliz av uçaklan taraiın-

Ja p on ı ara dan püskürtülmüştü. Zırhlı, kruvazör, 
uçak gemisi ve destroyerlerden mürek
kep büyük himaye filosu içinde Eagl 

e h •• uçak gemisi de bulunuyordu. Eagl 11 

Yeni Ucum• ağustosta muharebe bölgesine yaklaşır
ken batırılmıştır. Bu uçak gemisi, üs
tünde bulunan uçaklarla birlikte battık-) 1 d tan beş saat sonra mihver hava hücuma r yapı 1 !arı şiddetlenmiştir. Eagl uçak gemisi
nin battığı günün akşamı ve ertesi gün 

---•·--- devam eden muharebelerde bu tayyare 
gemisi uçaklariyle birlikte bulunsayılı 

Japonlar Avustralya çok büyük hizmetler görebilirdi. Eag-
sularında on vapur im battığı sırada havada bulunan bazı 

b t 1 r tayyareler kaiilenin diğer bir tayyare 
a ırm~ a .. gemisine inebilmişlerdir. 

Melburn, 17 (A.A) - Avustralya YENİ HÜCUMLAR 
müttefik kuvvetler karargShının tebliği: Sabahleyin büyük düşman bomba teş-
Timorda müttefik uçakları adanın ce- killeri etrafunızda belirmişti. Fakat tay
nup kesiminde Japon işgalindeki bir yare gemilerinden havalanan av uçakla
şehre hücum etmiştir. Bombaların he- n vazifelerini yaparak bu teşkilleri da
defler dolaylarında patlaılığı ve bir çok ğ!tınıştı ve kaiileden uzak:laştırılılar. 
yangınlar çıktığı göriilınüştür. Uçakla- Bundan sonra mihver uçakları büyük 
rımızın hepsi de üssüne dönmüştür. teşkiller halinde yaklaşarak harekete 

geçtiler. Sakin geçen bir geceden sonra 
BİR ÇARPIŞMA 20 büyük bomba uçağı yüksekten hü
Yeni Gine ve Kokodada müttefik ön- cum etmişler ve ağır bombalar atınış

cü askerlerle düşman keşif kolları ara- !ardır. Bombalardan biri bir ticaret ge-
sında bir müsademe olmuştur. Japonla- misinin yakınına düştü. Gemi hasara 
rın esas hedefi anlaşılamamıştır. Japon- uğradı ve makineleri durdu, az sonra 
!arın Port Moresbiye mi ilerlemek veya gemi tekrar hareket ettiği sırada torpil 
ellerinde bulunan Salamaoya mı kuvvet taşıyan bir düzine bomba uçağı alçak
göndermek istedikleri belli değildir. tan uçarak yaklaşmış, fakat İngiliz hi-

Hava kuvvetlerimizin faaliyetine bu maye gemileri baraj ateşi açarak tayya-
Hayf a bir hava bölgedeki çok ve sık ormanlıklar bir releri alev, duman ve mermi parçaların-

tehı'Jıesi atlattı.. engel teşkil etmektedir. dan mürekkep bir duvarla karşılaştır-
HİN İ · · I mıstır. Bunun üzerine Alman tayyare-

Kudüs, 17 (A.A) - Bir mihver uçağı D ÇINI DE BOMBALAND !eri geriye döndUler. Fakat birkaç tor-
Hayfaya yaklaşmış ve uçaksavarlar der- Lond,,a, 17 (A.A) - Saygon radyo- pil bir gemiye isabet etti. İtalyanlar da 
hal faaliyete geçmiştir. Hasar yoktur. swıun bildirdiğine göre Çin uçakları torpil taşıyan av uçakları gönderdiler .. 

---o--- Hindiçinide Hayfong ve Hanoiye hü- Bunlar topçu ateşiyle püskürtüldükten 
Orta elçi B. Şevlıi cum etmişlerdir. az sonra ştukalar İngiliz gemileri üzeri-
Vaşingtona vardı.. JAPONLARA GÖRE ne geldiler ... Bunlardan biri pike hücu-
Nevyork, 17 (A.A) _ Vaşingtondaki Tokyo, 17 (A.A) - Japon karargMıı- mu yaptı ve büyük bir bomba yanımıza 

Türkiye büyük elçiliği nezdine tayin na göre Japon denizaltıları Avustralya düştü. Bir kaç dakika sonra 7 pike tay-
ki Alk La G Sularında topyekfuı 90 bin tonilatoluk yaresi daha göründü. Bir uçağın attığı'. olunan orta elçi Şev · an uar-

dia tayyare meydanına varmıştır. on vapur batınnışlarılır. bomba yanımıza düştü ve kocaman bir 
------------------------------ su sütunu arkasında gemi gözden kay

Ruslarra· göre harp 

Sovyeiler iki noli 
tada cerlledller 

Almanlar Don nehri batılııyısında bir Jıöye girdi· 
ler, bu lıö~de solıalı muharebeleri oluyor. Diğer 

yerlerde bütiin hücumlar püslıiirtüldü 
Moskova, 1 7 (AA) - öğleyin net- ALMANLAR GEDiK AÇTI 

rolunan Sovyet tebliğine ektir: Dün ge- Ağır kayıplar pahasına Almanlar 
ce kıtalanmız Kle•kayanın cenup doğu- Kleskayanın cenup doğusunda ilk hat
ıunda, Kotelnikofun şimal doğusunda, larımızda bir gedik açmağa muvaffak 
Minerollinodi. ve Krasnodar bölgelerin- olmuştur. 
de düşmanla muharebe etmişlerdir. KRASNODARDA . . . 

Diğer cephelerde ehemmiyetli bir de- Kr~nodarda tank ve pıyad~le~ 
ğ~k yoktur. düşmanın tanklarla desteklerunJf hu-
ŞiDDETLI MODAF AA cumlannı püskürtmüştür. 
MUHAREBELERi YENi HA 1LARA ÇEKiLiNDi 
Moskova, 1 7 (A.A) - Sovyet teb- M:inerallinodid~ lı:uvvetlıerimiz. ~ 

liğine ek: Kleskayanın cenup doğuıun- Alman kuvvetlerı karşıaında yeru ml>
da kıtalarımız ıiddetli müdafaa muhare- dafaa hatlanna çdtllmek zorunda k.al
beleri etmiılerdir. Dü§manın hatlarımız· mııtır. 
da bir gedik eçmak teşebbüsü üzerine VORONEJDE 
birliklerimiz cenahlardan ilerliyerek Voronejde Almanların kaybettikleri 
düamana ağır kayıplar verdirmitleT ve bir mevzii geriye almak teşebbüsü pU.. 
alt~°,İuıman tankını tahrip etmiılerdir. kürtülmüştür. 

Kotelnikofun ıimal doğusunda kıtala- DONUN BA Ti KIYISINDA 
rırnız bir çok düşman hücumlarını püs- Düşman Don nehri bab kıyıoında bir 
kürtmüşler ve mevzilerimizi sıkı tutmuş köye giınUştir. Şimdi bu köyde 1<>kak 
!ardır. Son çarpışmalarda ağır kayıplara muharebeleri olmaktadır. 

boldu ve biraz sonra tekrar yola devam 
eder vaziyette görüldü.. 

---, ...... ·----
Karşılıklı hava 

hücumları ---· . Almanya ve Jnglltere-
nin muhtelif yerleri 

bombalandı.. 
Berlin, 17 (A.A) - Alınan tebliği: 

Bab ve timal Almanya ile ifgal altında
ki araziye gece ve gündüz yapılan hü
cumlarda dört lngiliz uçağı düşüriilmüır 
tüt. 

ALMAN HOCUMLARl 
Savaş uçaltlanmız dün gece merkezi 

ve doğu lngilterede çok mühim askeri 
teWler üzerine atılan infılak ve yangın 
bombalan atmışlardır. 

INGiLIZLE.RE GöRE 
Londra, 1 7 (AA) - Gece yansın

dan evvel az sayıda dii§man tayyaresi 
fngilterenin doğu sahilini &§lllıtbr. Bun
!ann bir ltaçı orta lngiltere üzerinde uç.
mut ve dağınık yerlere ablan bombalar 
az hasara sebep olmuştur. insanca kayıp 
bildirilmenüı tir, 

-~~, ............. __ _ 
Denizlerde yeni 

kayıplar 
uğrayan düşman süratle takviye getirt- DlôER YERLERDE •·---
mektedit. Leningradda bir birliğimiz bir Alman Berlin, 17 (A.A) - Alman hava ve 

MlNERALLINODI VE garnizonuna girmiş ve 5 7 Almanı yok deniz kuvvetleri son hafta zarfında yarısı 
KRASNODARDA etmiştir. Akdenizde olmak üzere 400 bin ton düş-
Kraanodar bölgesinde Alman motör- Lublin viliyetinde ormanlarda .aklı man gemisini batırnuşlardır. 

lü piyadeainin büyük kuvvetlerle hücu- bulunan Polonyalı çeteler 1 00 den faz- Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği : 
mu püskürtülmüştür. la Alman öldürmüş, petrol yüklü bir Denizaltılarımız şimal buz denizinde, 

Minerallinodi bölgesinde kıtalarımız treni yoldan çıkarmıştır. şimall ve merkezi Amerika sularile A!ri-
düşmanın motörlü piyadesiyle ııiddetli A J } w kanın batı kıyılarında ve Atlantikte hi-
çarpışmalar yapmışlardır. man arın açtıgı maye altında veya münferiden seyreden 

Briyansk cephesinde mahalli savaşlar 105772 tonilatoluk 19 vapurla iki nakli-
olmaktadır. Bir kesimde birliklerimiz ged İ k kapatıldı ye yelkenlisini batırıruşlardır. üç vapur 
Almanların hir taburunu geri atarak da- da torpille ciddi hasara uğratılmıştır. 
ha müsait mevziler işgal etmitlerdir. 13 Moskova, 17 (A.A) - Tebliğ : Kras- Fakat düşman müdaiaası derhal hare-
ağustosta 649 neli Alman piyade alayı nodar bölgesinde Almanlar yeni tank ve kete geçtiğinden bunların batıp batma
püskürtülrnüt ve 1450 Alman öldürül- piyade kuvvetleriyle hücumlarda bu- dığı anlaşılamamıştır. 
müştür. lurunuşlardır. Bu hücumlar tardedilmiş- · -·----

ALMANLARA VERDiRILEN tır. 
- Müttefiklerin karaya çıkarılıkları 

kuvvetler •İmdi tamamiyle tecrit edil
mış bulunuyor. Çünkü bunları getiren 
\•apurlorın çoğu batırılml!j, geri kalan
ları da ihraç edilen kuvvetleri bıraka
rak kaçınıstır. Karaya çıkarılan kuvvet
ler böylece muhakkak bir ölüme mah
kıirndıır .. 

KA YIPLER Düşman Kuban nehri cenup kıyısın-
Moskova, 17 (A.A) - Sovyet teb- da kuvvetli bir kprü başı kurmağa he-

liğine ek: , nüz muva~ak olamanÜştır. 
15 Ağustos günü hava kuvvetlerimiz Kleskayada şiddetli hücumlarla ilk 

Almanların 30 tankı ile asker ve harp mevzilerimizde düşmanın açtığı gedik 
malzemesi yüklü 200 kamyonunu ve karşı taarruzlarımızla kapatılmıştır. 
cephane ) üklü 600 yaennunu tahrip et- Voronejde kaznnılan mevkiler düzel-
mittir. tilmi,ıtir. 

Man~ lııydarındalıi 
Alman topçusu 
faaliyette .. 
Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği : 
Manş kıyılarında ordu ağır topçusu 

Duvr bölgesindeki hedefleri loombardı
man etmiştir. 

İstanbul, 17 ( Yeni Asır ) - Ticaret 
vekili Dr. Behçet Uz bugün (dün) tica
ret müdürlüğünde tetkiklerine devam 
eylemiş, tacirlerin dileklerini dinlemiş
tir. 

Vekil ayrıca ihracat ve ithalat birlik
lerinde de tetkikatta bulunmuştur. 

Vekil şerefine ticaret odası taraiından 
bu akşam (dün akşam) Taksim gazino
sunda bir ziyafet verilmiştir. 

''Karadeniz,, bölgesi 
.müsabakaları bitti 

Sinop, 17 ( Hususi ) - Bütün Karade. 
niz denizcilerinin iftiralı:iyle 42 kürekçi
nin müaabakaları bugün bitmiıtir. 

Dört kürek yarışlarında Akça'.sıı, altı 
kürek müsabakalarında Zonguldak, mu
kavmet yarışında Trab:ron, 2000 mire 
mukavmet yarışında da Sinop birinci 

gelmiştir. 
Yapılan tasnifte 9 puvanla müsavi ııel

diii anlaşılan Trabzon v Zonguldak na
sında yeniden müsabaka yapıhmş w 
neticede Trabzon birincillği almıştır. 

Vali, denizcilere madalye ve mükllfat
lar vermiştir. 

Karadenizde bir motör battı 
İstanbul, 17 ( Yeni Asır ) - Karade

nizde bir deniz kazası olmuş, Bulgaris
tandan muhtelif tüccar eşyası yüklü ola
rak gelen 103 tonluk KJsınet motörü 
Kilyos önlerinde kayalara oturmuş ve 

Bir ev çöktü, iki 

delindiğinden derhal batmıştır. Yedi ki
şilik tayfa müşkülıltla kurtulmuşlar, ]i. 
manımıza gelmişlerdir. 

Batan motörün sigortalı olduğu anla
şılmıştır. 

kadın yaralandı 

İstanbul, 17 ( Yeni Asır ) - Küçük 

1 
Şükriye ve Kadime adlarındaki kaılınlar 

Mustaia paşada Nimet adında bir kaılına enkaz altında kalıruşlar, yaralı olarak 
ait ev çökmüş, içinde bulunanlardan kurtarılmışlardır. 

Emniyette yeni 
tayinler 

Maarifte veni 
J 

tayinler 
Anluıra, 17 ( Yeni Asır ) - Gaziantep Ankara, 17 ( Yeni Asır ) - Kütahya 

emniyet müdürlüğüne Ekrem Sokullu Maarif müdürlüğüne Emin Ataç, GümUş
Kocaeli emniyet müdürlüğüne Hüsnü hane maarif müdürlüğüne Mahmut Da
Ari, Afyon emniyet amirliğine İstanbul ra, Rizeye Vehbi Akay, Tekirdağına Ze
emniyet amirlerinden Hamdi Tongar, ki İlker, münhal bulunan ziraat işleri 
Toli:at emniyet amirliğine tstanbuldan umum müdürlüğüne Siileyman Kalaycı
Şevki Dunak, Giresun emniyet amirli- oğlu tayin edildiler. 
ğine lstanbuldan Vasıf Kartum, İstanbul _ • ..,..., __ _ 

ikinci sınıf emniyet amirliğine Giresun- DUMLUPINAR YAKINDA PiRE· dan Halil Yener, İzmir amirliğine Faik 
Nartin, İstanbul ikinci sıru.f emniyet YE HAREKET EDiYOR 
amirliğine lzmirden tsmail Hakkı tayin 
edildiler. 

---..... ~·-·---
Şeker satışı bugün· 
den itibaren serbest 

Ankara, 17 ( Yeni Asır) - Şeker bak. 
!tındaki kararname bugünkü resmt ga
zetede in~ etti. Bu kararnameye göre 
yarın (bugün) sabahtan itibaren §eker 
atışına başlanacaktır. 

8. ÇORÇIL MOSKOVA· 
DAN DONDO 
(Baştarııfı 1 inci Sahifede) 

Çörçil ve Stalin Moskovada görüş
miişler, harbin devamı hakkında karar
lar verilmiştir. Cihan harbinin buh
ranlı bir zamanında harbin iki büyük 
tefi ilk defa olarak buluşnuşlarılır. Bu, 
harbin tarihinde büyük bir mevki tuta
cak bir Mdisedir. 

Amerika namına da mister Hariman 
müzakerelere resmen iştirak etmiştir. 
Görüşmeler emniyet mii!Ahazasiyle 

Çörçilin avdetine kadar gizli tutulmuş
tur .. 

VERİLEN KARARLAR MEÇHUL 

Nevyork, 17 (A.A) - Çörçilin Rus
yadan hareketiıı,,den sonra neşredilen 
tebliğde görüşmelerin samimi bir hava 
içinde yapıldığı bildirilmiştir. Faltat ve
rilen kararlar hakkında hiç bir sarahat 
yoktur. 

RESMİ DEMEÇ 
Londra, 17 (A.A) - Çörçil - Stalin 

görüşmeleri hakkında burada neşredi
len demeçte deniliyor ki: 

•Görüşmelerde llitlerci Almanya ile 
müttefikler arasında vuku bulmakta 
olan harbin muhtelif safahatı ile ilgili 
meseleler görüşülmüş ve bazı kararlar 
alınmıstır. İki müttefik hükümet Hitle
rizm ,;,ahvedilinceye kadar kurtuluşu 
getirecek olan bu haklı mücadeleye bü
tün kuvvetleriyle devam etmek azmin
dedirler. Yapılan görüşmeler Sovyetler 
Birliği, İngiltere ve Birleşik Cilmhuri
yetler arasında mevcut samimi dostluk 
ve anlayışı teyit etmek fırsatını vermiş
tir .. • 
GÖRÜŞMELERDE BULUNANLAR 
Görüşmelerde orta şark İngiliz hava 

kuvvetleri başkomutanı ile Amerikan 
kuvvetleri kumandanı tümgeneral 
Maksvel de hazır bulunmuştur. 

ÇöRÇlLMOSKOVAYI GEZEMEDİ 
Moskova, 17 (AA) - İngiliz başveki

linin Moskovayı ziyareti hakkında neş
redilen t~liğe göre Çörçil Sovyetler bü
yük erkfuıı harbiye reisi Sapoştikof ve 
Milotof taraiından karşılanmıştır. İngiliz 
başvekili bir ihtiram kıtasını teftiş et
miştir. Bando İngiliz, Amerikan marşla
rile enternasyonali çalmıştır. Çörçil ayın 
12 sinden 15 ine kadar Moskovada devam 
eden ikametinde müzakerelerle o kadar 
meşgul olmuştur ki şehri gezmeğe vakit 

Ankara, 17 (Yeni Asır) -Dumlupı
nar vapuru önümüzdeki günlerde incir 
üzüm, tuzlu balık ve fmılık yüklü olaralt 
Pireye hareket ediyor. 

HiNDiSTAN iŞLERi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

yeti çok büyüktür. Harpten sonra Hin
distanın kendi kendisini idaresi temin 
edileceğine dair samimi bir anlaşma im
zalanmak suretiyle Hintlilerin de müş
terek gayretini elde etmek imkinsız ını
ılır? .. 

Müttefik milletler Hindistanın hürri
yetini tekeffül etmelidirler •. • 

Bombay, 17 (AA) - Gandinin tevki
fi üzerine Müslüman birliği bugün ya
pacağı umumi toplantıyı yarına talik et
miştir. Birlik komitesi, hazırlanmış olan 
karar suretini yann (bugün) inceliye. 
cektir. · 
YENİ DELHİ, 17 - Madras ve Kal· 

k1ltadaki bazı hMiseler müstesna 
olarak Hindistanda durum normal ha
lini almaktadır. 

bulmamıştır. Kremlinde verilen ziyafet
te samimi .söylevler verilmiştir. Stalinin 
teklifi üzerine bir çok defalar kadehler 
kaldırılmıştır. 

STOKHOLMDEN VERİLEN 
HABERLER 

Stokholm, 17 (A.A) - Evvelce söy
lenenlerin aksine olarak M.oııkova gö
rüşmelerinin neticesi hakkında bir tebliğ 
neşredilmemiş tir. 

İngiliz gazeteleri şunlan belirtmekte
dirler : 

Moskovada tahmin edilmiyen güçlük
lerle karşılaşılmıştır. Asıl müzakere 
edenler hfilıl Moskovada olmakla bera
ber, görüşmeler bir taraftan da Kahire
ye intikal etmiştir. Bugünlerde her iki 
yerdeki konuşmalar hakkında bir tebliğ 
neşredileceği ima edilmektedir. 

Sandey Taymis diyor ki : c Sovyetler 
müttefiklerden daha fazla harp malzeme
si vermek vadını almışlarılır. > 

Müttefik genel kurmayları arasında 
hoşnutsuzluk o kadar derindir ki bu hal 
en esaslı konuşma mevzuunu teşkil et
miştir. Görüşmeler bir neticeye varama
mıştır. Çünkü Alman denizaltılarının ve 
hava kuvvetlerinin hücumlarına ne ka
dar karşı konulacağı henüz malum de
ğildir. 

ALMANLAR NE DİYORLAR? 

Berlin, 17 (A.A) - Yarı resmi \,ir 
mahfilden bildiriliyor : 

Çörçilin seyahati hakkında D. N. B. 
ajansının verdiği haber hatıra gelmekte
dir. İngiltere başvekilinin seyahatlerinin 
daima buhranlı zamanlara tesadüf etti
rilmesi belirtilmektedir. 
Diğer taraftan salAhiyetli Alman mah

filleri siya•i ve askeri tahminlerde bu
lunmaktan kaçınmaktaılırlar. Bununla 
beraber Molotofun Stalinin muavinli
ğine ıa;ini meselesi üzerinde durulmak· 
tadır. 


