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Türkün benliğinden bir parça 

''Türk Mimarı eserleri 
sergisi,, ır Ünasebetile 

Evvelki gün izfuir halkevi Türk mi- ıcıne alımş ve büyük alanın hemen her 
mari eserlerinden mürekkep bir sergi aç.- tarafında pek çok eserler vermiştir. En 
mıştır. Bu ve buna benzer bir ço k faali- ziyade ve en mukemmel olanları şüphe
yetleriyle memlekete faydalı olma esa- siz o devrin baş şehri İstanbulda Loplan~ 
ınnı daima işi bilen halkevimiz bu sergi mı~tır. 
ile yurttaşlara büyük bir hizmet daha ı * 
yaptığını kabul edebilir. Türk sanatının lslami kaidelere sadık 

Uzun yüz yılların meydana getirdiği kalarak inki af ettiğini daima hatırla
bir çok Türk nnat eserinin zaman za- mak lanmdır. Onun için mimari eserleri 
man gözümüzün önüne, ince bir zevkle miz hemen t-kseriyetle en yüksek kabi:. 
hazırlanarak, serilemeıi, sanat zevkimizi liyetini camilerde göstermi~tir. Türk 
okşama~ı. büyük mazimizi benliğimizde mabetleri Arap endülüs, İran tarzların
ihya etmesi itibariyle çok yerinde ve çok dan bir çok bakımlardan ayrılır. Kub
faydalı bir iştir. beyi büyültmek ve yükseltmek, sütün 

Yarının büyük Türk sanatkarına son- ba~lık1arının kendine mahsusluğu ile 
suz \'e aııoil duygular ilham edecek olan binaların aydınlık oluşu büyük bir üs
eııki !!anat eserlerimizi yurttaşlarımı:r.ın tünlük gösterir. 
önüne, !!ermek zir zevk oldu~u kadar- Mabetlerin dı~rıdan gösterdiği ahenk 
dan ziyade bir vazifedir. 1-Ialkevimizin Edirne Selimiye camiinde eşsiz bir teka
duygulu ve vazife sever oluııunu eserin- rol.ile erişmiştir. Sergi, Edime Selimi:ye 
den anhyoruz. Bu sergi bizi memnun caminin, bu duygumuzu canlı olarak 
ediyor. Halkevimizden daha başka alan gösteren bir tablosunu ihtiva etmekte
lardaki Türk hayatına dair buna benzer dir. Burada da hatırda tutulacak çok 
e"erler görmek istiyoruz. miihim bir nokta vardır. Atlas kıyıla-* rından büyiik Okyanos kıyılarına kadar 

Sergide, Türk Selçuk, Türk beylikleri Hint denizinden buzlu diyarlara kadar 
ve Oımnlı imparatorluğu devirlerine olan alanlarda çe"itli j,.Jam milletlere 
ait 250 parça eser ı;tösterilmiştir. Bu ait binlerce ve binlerce mimari eserleri 
eserler, ~phsiz büyük medeniyet tarihi- içerııinde i"lam sanatının başka diyar
mizin bir parçasıdır. Fakat sanat sever lıı.rdnkileriyle ö1çülemiyecek kadar yük
bir göz bunlarda büyük bir mi11etin sa- sek olanını 16 ıncı yıl Osmanlı impara
nat kabiliyetini ve zevkini bol bol göre- torluğu idrak etmi,tir. Bir sebzade, Sü 
bilir. Orta Anadoludaki Selçuk, Ege kı- leymeniye, Selimiye seyredilirken bu
yılanndaki T ürk beylikleri ve eski im- günkü tekniğin hayret ettiği ve bütün fs
paratorluğumuzun dört bucağındaki mi- lam dünya~ı mimari eserlerine rakipsiz 
mari eserlerimizden baslıcalarmı bir ara üstünlüğü tem.sil eden şaheserlerin icar
ya toplamak ve bu sur;tle Anadolu çe- ~ısında olduğumuzu düııünmek lazımd ır. 
kirdeği etrafındaki T ürk sanah tekamü- Mimar Sinan üç yüzden fazla eserile 16 
lünün en yiiksek devresini tesbit etmek ıncı yılı doldurmuştur. Onu doya doya 
mffmlcün ol mu,tur. JJeyretmek sanat sever bir varlığın en * vüksek bahtiyarlığını te~kil edecektir. 

Sergide fotoğraflar gözden geçirilin- 17 inci yı1 yı-ni cami gibi yüksek bir 
ce, b u aergiye lzmirden başka İstanbul. ı-~er vererek bu iistün devreyi kapatmış
Ankara ve Aydın halkevlerinin de eser- tır. 

ler gön<iermiı olduklarını i!;ÖrÜyoruz. j * 
Ba!:lıca şehirlerimizin böyle bir konu et- lıılam telakkisi resim yapmağı men 
rafında elbirliği ettiğini görmek ayrıca ettiği için Türk sanatkan renge olan 
menun olunacak bir noktadır. ' düııkünlüğünü çinilerde göstermiştir. * Renk1eTİn giize1liğini, imtizacını çeşit 

Selçukların on birinci yüz y1( sonla- çeşit çiçekler ve şekillerde ifadelendir
nndan on dördüncü yüz yıl başlarına mistir. Ser ide buna dair bir kaç misal 
kadar olan Anadolu hakimiyeti kendini gösterilmiştir. 
daha ziyade orta Anadolu bölgesinde 
ebedileştirmiştir. Erzurum, Sivas, Kayse
ri, Amaaya ve Konya büyük sanat eser
lerinin tecelli.ine sahne olmuşlardır. 
Bundan sonra gelen Türk beylikleri 
deVTeai ktsa olmakla beraber sanat haya 
b bakımından velud bir deVTe sayılır. 
Bu d evir eaerkrini, daha ziyade, Ege 
b ölgeaind e vermiştir. Birgi, Selçuk, Ay
Clın, KU§Adcw hu devrenin kıymetli 
eserlerini saklamaktadırlar. 
Osmanlı imparatorluğu Ak ve Kara

den · zıe orta Avrupaya kadaT olan bü
tün Balkanları, şimali Afrikayı, ön As
yanın başlıca m,.mleketlerini sınırlan 

* lzmirin başlıca sanat eserlerini de blr 
arada görmek için sergideki İzmir pa
nosunu tetkik etmek lazımdır. 

Cümhuriyet, her alanda olduğu gibi, 
mimari kabiliyet ve kudretinin de ev
latları elinde kendine layık bir seviyeye 
erişeceğine kanidir. 

* Yurttaşlar, öğünmek, gÜvenmek. ve 
çalışmak için halkevine Tfük. Mimari 
eserleri sergisini görmeğe gidiniz. Ora
da yüz yıllann biriktirdiği benli~inizi 
bulacaksınız. 

GARRA SARMAT 

Dahiliye ' 'ekili ilk 
tamin,.ini gönderdi 

--Ankara, 18 (A.A) ..- Dahiliye ve
kili Recep Peker yeni vazifesine ba,
larken aşağıdaki tamimi göndermiştir : 

cDahiliye vekili olarak bugün işe baş
ladım.. Vekllet vazifeleri arasında da• 
hili emniyet meselesi her zaman her 
işin başında gelir. Bunun yanında dev
letçe alınmtt olan iktisat tedbirlerinin 

b ize düşen kısımlarının tatbiki ve bu 
yolda yapılacak mahalli işler güni.in 
§artlan içinde en mühim vazifelerim.izi 
teşkil eder. Bir yandan diğer i~lerimizi 
glirmeğe devam ederken, çalı,malarımı
zı bilhassa bu esaslar üzerind e toplayıp 
sıklaştırmak bütün mesuÜyet arkadaşla
rımdan ilk ricamdır .. > 

Alma n - Sovvet harbi 
~------ -----

1. tsaştarab l inci Sahifede) 
RUS TAARRUZUNA DOCRU 
Ruslar kuvvetlerini sağlam olarak mu. 

hafaza ettiklerinden general Fon Bockun 
taarruzu durur durmaz kendileri taar
ruza geçeceklerdir. 

YEN! ALMAN HÜCUMLARI 
Mosk.ova, 18 (A.A) - Royter ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : Don 
dirseğinden gelen son haberlere göre Al. 
manlar bu nehrin sağ sahilinde ve 65 k.i
ıometre daha doğuda bulunan Stalin
grad sanayi şehrine doğru bir yol aça
bilmek üzere Kletskaya çevresinde ye
niden şiddetli hücumlar yapmaktadırlıır. 

VORON'EJDE 
Stalingradın 400 kilometre şimal batı-

sında buulnan Voronej çevresinde de 
Almanlar bütll.n gayretlerini sarfediyor
lar. Şiddetli bir topçu baraj ateşinden 
sonra Almanlar pazar sabahı büyük bir 
tank hücumu yapa:rak terakki kaydet
mişlerse de akşama doğru Timoçenko
nun kuvvetleri durumu düzeltmişlerdir. 

Pravda gazetesi harp muhabirinin bil
dirdiğine göre Soryet tankları Alınan 
hücumunun tardında eıhemmiyetli bir 
rol oynamıştır . .Kamyonlara bindirilmiş 
Alman toplan mağlup edilmiştir. 

DONUN SAC SAH1LtNDE 
Don nehrinin sağ sahillerinde Alman 

k uvvetleri meskiln b ir yere girmiştir. 
Son haberlere göre bu yerde sokak mu
harebeleri olmaktadır. 

KULTURPARK 
"Fuar .G· · ZİDOSU 
20 Ağustos Perşembe gü nü fevkalade 
zf'n~io varyete progra mile açı lıyor 

Muhterem müşterilerimizin şimdiden masalarını angaje etmelerini rica 
ederiz .•.• Ve ayni zamanda yemeklidir. Telefon DENİZ GAZİNOSU 4007 
IJDL: MWwemrz.~z~ssrwav:a mr 4W ati . 

Jf Ai•tos CCIPI ...... 
--==---- -

ŞEHİR -HABERLEıi.i 
~ .............. ~_..._ ..... 

Kren lin 
Mülakatı 

Kötek ve yel
kenmüsabaka

ları bitti 
---*---

Muhit tin iıçimenler 
Marmara şampiyona

sında bölgemiz i 
temsil edeceJı .. 

Bölgemiz kürek ve yelken birincilik
leri müııabakalan sona ermio;tir. Netice-
ler aşağıdadır: . 

Şarpi yanı1lannda birinci 12 puvanla 
Göztepeden Müjdat Yemişçi, ikinci 12 
puvanlar Karşıyakadan Muhittin lşçi
menler, üçüncü 1 O puvanla Göztepeden 
Mehmet Yılmrız, dördüncü 8 puvanla 
Karşıyakadan Sadi Agah. 

Yole yanıı1arında GöztPpeden Meh~ 
met Taşcı 5 puvanla birinci, Demirspor
dAn Burhan 3 puvanla ikinci olmuşlar
dır. 

Kiirek yarışlarında birinciliği Demir 
~pordan Burhan, ikincili~ yine Demir 
•pordan Nuri kazanmıştır. 

Bölge birincisi olan Müjd'\t Yemişçi 
2 3 Ai::ustos pazar günü Tekirdağında 
yapılacak olan f\.1armara şampiyonasına 
iııtirak edemiyeceğinden bölge yelken 
ikincisi ol11n Muhittin lşçimenler sarpisi 
ile bölgemizi temo;il etmek üzere bu ya
rışa i~tirak edecek ve bu akşam bölge 
dört tek fotası ekibile beraber istanbula 
müteveccihen hareket edeceklerclir. 

--- o- --
\ "' a rdı n1 sever lflr el 

ernek ler i sergisi 
---· -----

Yardımseverler cemiyetinin geçen se
ne fuar esnasında açtığı el emekleri ser
glsi halkımı7.ın büyük bir rağbetine 
mazhar olmuş, takdirler toplamıştı. Bu 
yıl fuarın acılmamasına rağmen Kültür
parkta mahalli toplantılar yapılması 
kararlaştırılması üeı·ine yardımsevenler 
cemiyeti gecen seneki pavyonda el 
emekleri sergisini tekrarlamağa karar 
vermiş ve hazırlıklarına başlamıştır. 
Ağustosun yirmisine doğru açılacak 

'>lan sergi geçen senekinden zengin ola
cak ve eskisi gibi perakende satış ta ya
pılacaktır. 

---o---
ÇELİK TAŞTA 
O R MAN YANGJNJ 
Evvelki gece saat 2 de Kemalpaşanın 

Ensizce köyünün çelik ta, mevkiinde 
bir orman yangını çıkmış, 1 3 saat de
vam ettikten sonra söndürülmüştür. 
Yangının söndürülmesinde köy halkının 
yardımı pek büyük olmuş ve daha bii
yük zayiatın önü a1ınmı~hr. 95 O çam 
ağacı, mühim miktarda çalılık yanmış
tır. 

Yangını kimin çıkardığı henüz anla
.:ı •la mamıştır. 

--- o- --
BEl..EDİYE REİSİ 
KiJLTVRPARKTA 
Belediye reisi B. Reşat l..eblebicioğlu 

dün gece Kültürparka giderek, bir ay 
cıürecek olan eğlencelerin açılması yak
la~tığı cihetle, parkın tenvirat vaziyetini 
gözdı-n geçirmiş ve tecrübeler yaphr:. 
mıştır. 

--- o- --
TEPECİK • ASRİ 
MEZARLIK YOLU 
Vilayet daimi encümeni. T epccikle 

asri mezarlık araıımda bozuk olan yolun 
P.•falılı kaplama inpatını bir müteahhi
de 5 3, 900 lira üzerinden ihale etmiştir. 
Yol en kısa bir zamanda ikmal edilecek 
ve büyük bir ihtiyaca cevap ver-ecektir. 

- --o---
DİSPANSER BAŞ 
DOKTORU GELDİ 
İzmir deri ve tenasül hastalıkları dis

panseri ba" tabibi doktor B. Ali Riza 
Doyran Hkeri vazifesini ifa ederek fz
mire avdet eylemi~ ve vazifesine ba~ 
lam ıştır. 

--- o- --
ZABJTADA 

HAVA GA.Zl 
Fabrilıasında bir lıaza 
Belediye hava gazi fabrikasında ame

le Hasan Gökçe fabrikada çalıştığı sıra
da ansızın patlıyan hava gaziyle vücu
dunun muhtelif yerlerinden ve yüzün
d en ğıT surette yaralanmış, memleket 
hnstah ancsinde tedavi altına alınmıştır. 

Bir hız Jıaçırıldı... 
1021 nci sokakta oturan Ahmet oğlu 

Cemal adında birinin, Bomovada oturan 
Zekiye adında 1 8 yaşında bir kızı izdi
vaç vaadiyle kaçırdığı kızın validesi ta
rafından zabıtaya 1'ikayet edilmiştir. Ü-
mal tutulmuştur. 

İzmirin faziletli ve çalışkan sanat
karlarından kunduracı Cemil Atlas 
miiptela olduğu hıı.stalıktan kurtu
lamıyarak tedavide bulunduğu ls
tanhııldaki. Alman hagtahanesinde 
dün gözlerini hayata yummuştur. 
Cenabı hak merhumu rahmeti rah· 
manına kavuo;tursun ve keder dide 
a ilesine sabırlar ihsan etsin. 

<=« 7 ? ; ''?e?'iP-+ 

---*·- ---
Uç ihtiyaç nıaddesi etrafında (Haştarah l inci Sahif~de) 

İkinci cephe mutlaka kara ordulan
nın her ne paha'>ma olursa olsun batı 
kıyıfarına akın etmeleri şeklinde mi, 
yoksa havalarda daha kati darbeler in· 
direı·ek mi olacaktır? Çiffientosuzluk büyük 

sıkıntılar doğuruyor 
, Bu yığın yığın sualler.in teşkil ettiği 
muammayı ancak önümiizdeki yakın 
hadiseler çözecektir. 

Bay ÇörçiJ I.ondraya dönmüştür. Fa
kat l\t:oskovada başlıyan müzakereler 
Kalıircde deYam etmektedir.. Kafkas 
mulıarcbeleri orta şark durumunu ge
nis ölc:iide teh1ikeve koymtL'j bulundu

Kömür ue manifa tura tevziatına başlanıyor 
İnşaat sahipleri çimento ihtiyacı önün

de kıvranmakta, yapılan bütün teşeb
büslere rağm.en ihtiyaçlarını kapıyama
maktadırlar. Istanbuldak.i çimento şirke
tine, tacirlere çimento satmaması ve ta
cirlerce yapılan ::iparişleri yerine getir
memesi emredildiği için evvele~ İzmir 
vilayeti ihtiyacına tahsis edilmiş olan 
100 ton çimento da İzmire getirilerne
ıni~tir. 

Şehrimizde kırk bin torba çimento 
mevcut olduğu, bu çimentoların depo
larda beklemekte olduğu ve ihtiyaç sa
hiplerine dağıtılmadığı ileriye sürülmü~
tür. İzınirde ancak 85 ton çimento me~~ 
cuttur ve bu çimentolar bir tacire ait
tir. Bunun resmi ihtiyaçlar çıktıktan 
"Onra kalan kısmı vilayet makamının 
kontrolü altında ihüyaç sahiplerine tev
;r.i edilecektir. Tevzi işinin yarın yapıl
ması muhtemeldir. 
Mıntaka iktisat müdürlüğü, çimento 

mevzuunu idareye vazifedar edilince 
gerek şehirde ve gerek kazalardaki ihti
yacı tesbit eylemiş ve vasati bir hesap
la ilk ihtiyacı karşılamak üzere 50 bin 
~orba çimentoya ihtiyaç hasıl olmuştur .. 
İnşaat mevsiminde halk ve müesseseler 

ihtıyacının kcft:>atılması hususunda vilA.- ğnndan bu mÜ7.nkere1erin biivük akis
yet makamının gerekli teşebbüsleri yap- leri olaciiğı tabiidir. 
tığı şüphesizdir. Mihverin telakkisine gelince, Berlin, 
GETİRİLEN KÖMÜRLER İngiliz ba'i'·ekilinin diplomatik temasla-
Doğan vapuru ile şehrimize getirilen rının daima en buhranlı ve en ümitsiz 

5050 ton kok ve maden kömÜrüniin tah- ~nrtlnr i<:inde vukubuldu:ımu kaydede· 
liyesine başlanmıştır. Bu partide yalnız rek hu ziyaretten Sovyetlerin de ümit-
;100 ton kok kömilrü vardır .. Ve bunla- siz bir durumda oldukfan neticesine 
rın en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine varmak istiyor. Hatta Fransanın yıkıl-
rlağıtılmasına başlanacaktır. rnasından ev,rel, Cörı;:ille. Reyno arasın-
MANİFATURA EŞYASI da vuku bulan nıiilô.katla Çör~il - Sfalin 
Bele~;ye reisi B. Reı:at Leblebicioğlu mülakatı arasında bir benzerlik noktaın 

di.in de iaşe bürosunda muhtelif işleri 
tetkik eylemiştir. İzmir vilayetine veri- bile bulmağa çafo~ıyor. 

Vaziyet gerçekten böyle midir? 
len manifatura eşyasını bugünden itiba- Yahut ta Almanlar, simdi müttefikle-
ı-en manifatura tevzi komitesi peraken- rin Sovyet Rusya~, kati bir inhidamdan 
decilere verecek ve bu manifaturalar · kurtarmak ic:in son çarelere baş vura-
hemeiı halka satılacaktır. Belediye, eğer caklarım mı anlatmak istiyorlar'! 
perakendecilere verilen manifaturaların S. EVKET BİL#'JJ"N 
halka satılmadığını veya bazı kısımların V 

satışa arzedilmediğini hissederse, bunu 
yapan tüccara ve dükkancıya bundan 
sonra manifa tura eşyası verilmiyecektir 
Manifaturalann halka satışı, 40 sivil 
memur tarafından g\:ıli.ce kontrol edile
cek ve dilkkAnlardan mal alan müşteri
lerin mallan görülecek. fiyatları not 
edilecektir. 

--- v- --
EV KONSERVELERi KUR· 

SU BASLIYOR 
- *-Sayın !zm.ir halkının çok rağbet ettiği 

Tiirkiyenin büyük iktısadi teşekkülü 

ev konserveleri kursu 24 ağustos pazar 
günü saat 14 de Akşam Kız sanat oku
lunda başlıyacaktır. 

Kurs bir hafta devam edecektir. 
Ev konserveleri, meyve sulan, marmu. 

latlar, meyvelerin kurutulması, ~ şara
bı ve sirkesi yapılması gösterilecektir. 

lzmir Tarım satış koope
ratifleri birliği umumi 

heyeti toplanıyor 
i~tima 21 uğustosta • ra ftım satq lıooperatiflerı 

birliğinin ser maye s i ve çalqmcdarı... 
Türkiyenin en büyük iktisadi teşek

küllerinden biri - belki de birincisi -
olan İzmir incir ve üzüm tarım sa~ 
kooperatifleri birliği umwni heyeti to~ 
lantısı 21 ağustos 1942 cuma günü saat 
15:30 da İzmir ticaret odası salonlarında 
yapılacaktır. Bu münasebetle bu muaz
zam halk ve müstahsil teşekkülü hak
kında okurlarımıza bazı ınalUınat vere
lim· 

Birliğe dahil kooperatiflerin sayısı 
31, bunların ortaklarının sayısı 21763, 
birJiğe her yıl teslimini taahhüt ettik· 
leri incir 22 milyon kilo, üzüm 20 mil
yon kilo, pamuk 25 milyon kilodur. Bir
liğe 1941 senesinde yapılan teslimat in
cir rekoltesinin yüzde 57 si, Uzilınde 
yüzde 16 sı, pamukta yüzde 24 düdür ve 
bu nisbetler her sene muntazaman art
maktadır. 

Birliğin öderurı4 sermayeleri ve ye
dek akçeleri yekQnu 3.051.080 lira, ko
operatif ortaklarının yalnız 1941 sene.o 
sinde ödedikleri serma}l'.e mikdan 400 
Y.üstır bin liradu. Aynca Mill! Aydın 
Bankasına 250 bin lira sermaye ile işti· 
rak etmişler ve bu bankanın sermayesi
ni beş YÜZ bin liraya çıkarmışlardır, 

Kooperatifler birliğinin binalariyle te
sisatıı:ın yapılış kıymeti iki buçuk mil
yon lirayı bulmuştur. Hakikt kıymeti 

iki mazot 

üç buçuk milyon liradan az değildir ve 
bu teşekk.Ul her sene yeni tesisatla mem
leket endüstrisine yeni kıymetler kat
maktadır.. Şimdi göz önünde tutu
lan en mühim teşebbils 1zmirde kurula
cak · olan yaj ve pamuk endüstrisi 
kombinasıdır.. Bu suretle birlik or
taklarının pamuklarını mamul halde pi
yasaya çıkarabilecek ve karlarını bü
yük nisbette artıracaktır. 

Birliğin son bir yıl içinde sattığı mah
sul ve maddelerin kıymeti 20 milyon li
rayı aşmıştır. Şimdi zeytinyağı ve sa
bun da bu teşekkülün faaliyet mevzuu 
içindedir. Böyl~ birlik Ege bölgesinin 
belli başlı bütün mahsulleri üzerinde 
birinci derecede bir mevki işgal etmek
te ve fiil~n bu böl~nlıi iktisadt faaliye
tinin yarısma yakın kısmı bu müstahsil 
te.şekkU.lünUn elleri arasında bulunmak
tadır. 
Kooperatifler bidiiin,in 1941 - 42 blA.n

çosunda görillen safi kir mikdan iki 
milyon 054.2H liradır. Bunun yarısın
dan fazla mikdan doğrudan doğruya or
tak mahsullerine ait olup ortaklara fi
yat farkı olarak dağıtılacaktır. Bu kh
dan başka blAnço tarihinde birliğin elin
de mevcut olup şimdiye kadar satılan 
stoklardan elde edilen mühim fiyat 
farklan bu rakama dahil bulunmamak
tadır. 

yolsuzluğu 

Turgutlu için alınan ma
zotlar kime verilmiş? 

~----~-~--~-----------~--
Mazot tevı.li Üzerinde yapılan bir 

yolsuzluk meydana çıkarılmıştır. 
Turgutlu .kaza.al elektrik ve un fahri· 

kası ihtiyacı için Sokon.i gaz kumpanya
sından Hamdi Akın adında bir zatın 4 
ağustos günü l O varilde iki ton mazot 
aldığı ve burılan Turgutluya götürmiye
rek Darağacı mevkünde Taş iskeleye 
götürdüğü, kaptan Osman Şenere ait 
Doğu motörüne 7 varil mazotu buakktı
ğı iddia edilmiştir. 

.Kalan 3 varil mazotun Dibek motörü 

BiR MAZOT IŞ1 DAHA 

Saraçoğlu bulvarında 28 sayıda teni 
Ali oğlu H~yin ve Yusuf oğlu Reşat 
adlarında iki kişinin mazot ycrir." mazot 
tortusu sattıkları ve bunu gizlice tonunu 
600 liradan verdikleri zabıtaya ihbar 
alilmiştir. Bunlann sattıkları bir buçuk 
ton mazot müsadere edilmiş, kendileri 
de adliyeye verilmiştir. 

Kursa iştirak edeceklerin şimdiden 
mektup veya telefonla Ziraat mektebi
ne müracaat etmeleri lazımdır. 

---o- --
KİNİN İH2'İY ACI 

Sıhhat vekaletinden İzmir emrine bir 
miktar devlet kinini gönderilniliı, bunlar 
eczahanelerc tevzi edilmiş ve halka 
satılmağa başlanmıştır. 

İRTİHAL 
İzmirin çok tanınmış ve aevilmiı 

tüccarlarından Ha.cı Davut zade 
Rahmi Karadavut uzun zamandan 
beri müptela olduğu hastalıktan 

kurtulamıyarak dün gece rahmeti 
rahmana kavuşmuştur. 

Cenazes.i bugün k.aldırılacalctır. 
Saat 1 2 de öğle namazını müteakip 
Kcmeraltı camiinde namazı kılın
dıktan ıonra Karşıyakadaki med
feni ebedisine nakledilecektir. 

Merhuma rahmet ve kederdide ai
lesine sabırlar dileriz. 

KJS'A.CA. 
•••• ••• 

Müreldıep yalamalı

Eczacı Kem4l K . Akıa~ 

.. 

Yeni ncail bilmez, bizim 90Cuk.luğ1.
muzda mürekkep bir nevi maneviyet ta
şırdı. Böyle rengarenk mürekkepler 
yoktu. mangal kömürünü gaye t ince toz 
haline koyup su ile karıştırır ve aiyah. 
koyu bir mürekkep yaparlardı. Kamıt 
kalemle beyaz kağıda yazarken bir hata 
olur, yanLş yazılırsa kağıt yalanır, yazı 
tertemiz silinir, kağıt kuruyunca tekrar 
yazılırdı. 

Yazı yazarken hata edip mürekkebi 
yalamak dilde muvakkat bir karalık ye.
par ve çabucak zail ohırdu. Müreıkkep 
yalamak, yazı yazmak ve dolaylAiyle ir~ 
fan aleminde bir nevi emek sarfetmelt 
manasını taşırdı. o devirlerde umumi 
kültür zaifti, bir çoklarına göre hafızlıJı: 
her şeye kafi gelen bir mesai sayılıTdt. 

Boyalı mürekkep çıkınca mürekkep 
yalamanın mahzurlan belirdi. Artık 
mürekkep kömür tozundan yapılmıyor. 
onu yalryanın ağzı, elitleri, dili bir hafta 
boyalı kaldığı gibi Avrllpa mürekkebinin 
terkibi mi~cyi de bozuyordu. 

Eski devirde kurşun kalemi de bu
günkü tekamülü almadıgı cihetle düzgüa 
yazamazdı, kurşuna renk vermek için 
kalemin ucunu dile değdirmek mecburi 
olurdu. 

Stiloların tarihi de pek yeni değildir. 
Ben 40 sene evvel babamın mürekkepli 
kalem kullandığını hatırlıyorum.at 

Bugün mürekkep yalamış olmanın 
kültür aleminde rolü yoktur. Bugünün 
mürekkebini yalamak üniversite diplo
m!lsını cebe koymak oluyor. Zamanbu .. 
durmuyor ki.. ... 

kaptanı Sabri Öztürke verihnek üzere 
Kızlarağası hanında fıçıcı Osman Cot
kuna teslim edildiği ileriye sürülmekte
dir. Salih Palas 

• Bu yoldaki i.hbatlay üzerine zabıtaca 
heman Kızlarağası hanında araştırma 
yapılmış ve Sabri kaptana verilmek. üze
re bırakılan 3 varil mazot ele geçmiştir . 
7 v;ıril mazotu alan Doğu motörü ev-

Otel ve gazınosu 
veJlci gün Geliboluya hareket ettiğin
d en bu mazotlar elde edilememiştir. 

Hamdi Akının da Turgu tluya git t iği 
ıçın ifadesi alınamamıştır. Tahkikat ev
rakı, şah i t ifadeleri alınarak dün milli 
korunma miiddeiumumiliğinı- verilmiş• 
tir. 

AÇJl..IY O R 
İ;ı:mir .kibar halkının öteden beri eğlenti ve toplanma yeri o.lan SALbl 
PALAS OTEL VE GAZİNOSU (FEVKALADE ORKESTRA) ve met- ~ 
bur Fr.uwz şantör (JANET) in iştirakiyle 20 ağustos 94Z pe~mbe gü-
nü akşruııı açılıyor .. 
Caz, Dans, Temiz se.rvis fevkalade yemekler ... 



Dil Kurultayı 
çalışmalarının 

ita 
ı mz 1 1 1 ES S 

Edirnede peynir 
ffJ·atları 

SELE! 1 

IOSKOVI IOt.illTI ~~A~k;;~~ 
(Baştan: ı inei Sahil.de) ~< BUGOIKU IEŞRIY lT ı 

için vazüe idi. Bu şahsi temas i§ birliği- ~ 
mize büyük kuvvet verecektir. > 

===aa •••••• ......... .,., . .,, ................... : 
1 - Söke huausi orta okulu için bir öireanen alınacaktır. 
2 - öiretmen fngilizce ile birlikte ihtisası olan diier ilci den okutacak• 

tır. 

---*---
hülisası Peralıende ftyatlGP: Be· 
--•-- 1 yaz peynir ııo · JJO, Ka· 

MüZAKRELERtN TAFSİLATI 
Londra, 18 (A.A) - Moskova müla

katı hakkında neşredilen tafsilata göre 
Çörçil ve Harrimanın Stalinle konuı:ıma
sı döı·t saat siirmüştür, ertesi gün Çiiıçil 
Molotofla uzun Lır mülakat yapmış ve 
tekrar Stalinle görüşmüştür 

3 - Mektep henüz iki sınıflı olduğu için teclria bu ilci 91nıfa munha11rdlr. 
7.30 program ve memleket saat aya- -4 - fngilizce üzerinde bilgi ve tedrie kahiUyet ve kudreti idaremiace WJ-

rL 7,32 vücudumuzu çalıttırahm. 7.40 huea ehemmiyetle mulahaza edildiğinden müracaat edenler arasında O. 

2'lil'lı Dil lı11Puma teşefı· ,_. peyniri ısa • 200 
lıürlerlnl IJUdlrlyor Jnlrllf-

ajans haberleri. 7,S5 müzik: radyo aa- gibiler tercih edilecektir. 
lon orkeatrası. 8,20-8, 35 evin saati. Yubnda yazalı evsafı ve kanuni prtlan haiz olanların ( l /f.,ylül/ 19-42) 
12. 30 proKram ve meml"ket saat a'ya- salı gününe kadar tekliflerini mektupla okul müdürlüiüne bildirmeleri Te-

Ankara, 18 (A.A) - Tiirk Dil Kuru
mu genel sekreterliğinden bildirilmiştir: 
Kurumumuzun genel başkanının yüce 
himayeleri altında toplanan dördüncü 
Tllrk Dil kurumu kurultayı 10 Ağustos 
1942 tarihinde açılmış ve 14 ağustos 942 
de sona ermiştir. Kurultay kurum çalış
malarının genel gidişini gözden geçire
rek gerekli önergeler vermiş, yeni ana 
tUzUk ve çalışma programını onayliJ,mış, 
eski genel kurul merkez heyetini akln
m.ış, yenisini seçmiştir. Kurultaya urul
taklannı göndermiş olan Halkevleri, 
üniversite, hukuk ye iktisat kurumlari
le basın birliğine, kurultay üye ve da
vetlileriyle dinliyenlere Türk dil kul'U
mu candan ve yürekten teşekkür eder. 

Ankara, 18 (A.A) - Dördüncü Türk 
dil kurumu kurultayı başkanlığından · 

DördUncU Türk Dil kurumu kurulta
yının toplaıu§ı dolayısiyle yurdun her 
tarafından alınan kutlama tel ve ~·azılıı
rından dolayı kurultayın saygı ve sevg; 
duyıularmı bildirmeğe sayın Anadolu 
ajansının aracılığını savgılarımla dile-
rim .. 

'LMANLARA GÖRE 
( BaparafJ 1 iDd Sahifede) 

Muharebe bölgesinin temizlenmesi de
vam ediyor. 

RUS HO'CUMLARI 
Viyazmanın dolusunda düşman hü

cumları kısmen ka'fll hücumlarla püs
kürtillmilştiir. Rijev bölgesinde Ruslar 
yeniden muhtelif noktalarda çok büyük 
piyade ve tank lcuvvetlerile hilcum et
mişlerdir. Bütün bu hiicumlar püskilr
tülmüştilr. 30 temmuzdan beri bava kuv_ 
vetlerinln if blrllği ile verilen şiddetli 
müdafaa aavqlarında 1068 düşman tan
ln imha edilmiftir. 

Cephenin şimal kesiminde de mahalll 
Rus hUcumlan muvaffakiyetsizlile ul
ratılmıştır. 

Fin hava kuvvetleri hava muharebe
lerinde 11 düııman uçalı dilşürmil§tilr. 

Berlin, 18 (A.At - Af&iı Kuban.ın 
cenubunda kuvvetlerimiz ilerlemiıJerdır. 
Bir QOk istinat noktalan ele geçirilmiş, 
SOO Mir abnmıtbr. 

HAVA HOCUMLARI 
Pike tayyarelerimiz bah Kafkas sahil

lerinde faaliyette bulunmutlar, bir çok 
~ tren1erln1 tahrip etmişlerdir. Dört 
Rus uç:alı y&rde tahrip edilmiştir. 

KAFKASYAOA 
Kafftuyada Alman - Slovak kuvvet

lerinin ~ hareketleri devam etmlt. ye 
niclen yw bzaıulmıtbr. Barada bir çok 
noktalarda düımanın mukavemeti kırıl
mlfbr. Dai yollannda oruzdan fazla 
•raba tahrip edilrniftir. 

BOYOK DON DIRSE~INDE 
Büyük Don kaninin fimal dirseiinde 

henüz mukavemet eden Ruslar geriye 
atılmıttır. 
FINTmLlöİ 
Helsinkl, 18 (A.A) - Fin tebliği : 
Kareli berzahında piyade ve ağır tank

larla beslenen bir dUpnan birliği istinat 
noktalarımızdan birisine tecavüz etmiş, 
püakilrtiilmU§tür. Ruslarııı diler hare
ketleri de topçumuz tarafından akim bı-

raltıbnlfbr. Lad ··ı·· .. . d b" 
Avcılarımız oga I<> u uzenn e ır 

Hariken dQfilnnOşt«r. Dilşman Ladop 
galilnOn batı sahilinde bir yere bombalar 
atm1s..11a da hasar ehemmlyet.cri7.dir. 

• 
--~---

RUSLARA BiR HiTAP 
'--alı 1 inci Sahifede) 

geçirmemeliyiz. Ordumuz bu harpte 
üçilncll defa olarak bu yaz sonunda mu
kabil taarrruza 1reçerek dGfTllanı imha et 
melidir.> 

Alekaandrov bldiaeleri ve muvaffa
kıyetaizlikleri tahlil ederek Almanların 
.on muharebelere muazzam ihtiyatlar 
ve aillhlar sürdüklerini aöylemiftir. 

GEÇEN HARP VE BU HARP 
Bolşevik propaganda tefi Almanyanm 

1914 - 1918 hatbinde iki cephede harp 
ettiği halde dört aene dayand~ğuu tel>a
rilz ettirmi9 ve fimdi yalnız bır cephede 
Rusyaya karşı harp ettiğini ilave etmit
tir. 

HAYATI VAZiFE 
Ale1csandrov sözlerine şöyle devam 

eylemiştir: . 
< - Rusyanın mukavemet kudre~ 

günden gilne artıyor. Şimdi hayat.i b~r 
ehemmiyeti haiz olan acele vazıfemız 
dü8manı, cenuba doğru ilerleyen Alman 
ordularını durdurmaktır. Panik yaratan 
ve mukavemetimizi zaafa uğratan bütün 
tahrikçiler vatana hiyanet etmit kimse
lerdir. 

Şimdi dü!lmanı durdurmak demek 
muzaffer olmak demektir.> 

Ed. 18 (Hususi) - Bu yıl süt 
ırne, .. 

mahsulünün islenme me" sımı sona er-

mistir. · 1 dT 
Kasım içindeki sütlerden ıma e ı ıp 

buzhane görmüş olan kaşer ve beya.z 
. l buzhanelerden çıkarılarak pı-

peynır er . 
yasaya :ırzedilmektedır. 

Halen piyasada perakende olarak be
. I · k"l u 1 00 - 1 30, kase-yaz peynır erın ı os 

. d k"I 180-200 kuruş arasında rın e ı osu 
satılmaktadır. 

RUSYANltt YOKO HA· 
f IFLET LECEK 

(Baş tarafı ı inci Sahifede) 

KREMLlNDE ZlYAFET 
Cuma aksamı Kremlinde verilen bii

yük 7.iyaiete Stalin riyaset etmiştir. Zi
yafette toplantı ve müzakerelnrdE.'ki ay
ni hava hakim olmuştur. Stalin bu ha
vayı < azami dostluk ·ve asgari gösteriş> 
sbzlerilc va!;ıflandırmıştır, 

DOSTLUK MüHüRLENDt 
Mevcut kanaata göre Çörçil - Harri

man - Stalin mülakatı, İngiitere, Birle
şik devletler ve Sovyet1er birliği arasın
daki dostluğu harp içinde mühürlemiş
tir. Kremlin 7.lyafetinde 25 defa kadeh
ler kaldırılmıştır. Ziyafet ananevi Rus 
misafirperverliğine uygun bir sekilde 
devam etmiştir. yük.. ·· hafifletecek-geçerek Rusyanın unu 

Icrini zannettiren sebepler vardır. DtôF...R TAFS!LAT 
RUSYA y A LEVAZIM YARD~U General Vavel ancak perşembe günü 
Görilşmelere i~tirak eden ~yetle- Moskovaya gelmişti. Çörçil ve Harriman 

rin isimlerine ve her. ~u~ mütabebaka~ Moskovada bulundukları müddetçe ses
hlsıl olduğunun bildirilmış olmasına li film iı; n bir kaç söz söylemişlerdir. 
kılırsa Rusyaya gönderil~n 1.ev~ me- Çörçil askerlerin ihtiram resminde elile 

1 . . de etraflı ve azımli bır tarzda zafer i areti yapmıştır. Cumartesi günü 
~:~~ınşuırduğu anlaşılıyor.. Çörçil ve Harriman bir gün evvel tam 

ERİNİN bir anlasmaya varılmış olmasına rağmen 
İNGİLİZ GAZETEL • tekrar Stnlinle görüşmüşlerdir. Sovyct-
NEŞRIYATI a·· .. t ler ler Çörçilin Moskovada bulunuşunu giz-
Londra. 18 (A.A) - ut.un gaz.eph e. lemişlerdir. Hiç kimse Çörcili Moskova-

b bahk: nüshalarında Rus ce esme d 
u sa • be b"l a görmemiştir. 

ait haberlere yer vermekle ~ra ~ ı -
hıwa Çörçilln Mosko~a. zıyaretı.n~:n DOSTLUK ÇOK 1LERLED1 
bahsediyor ve hepsi .t'.1~~lı~ başyekılının Bu nıUIAkat milşterek düşmana karsı 
siyasetindeki realistlıği ovuyorlar. sıkı iş birliğine azmetmiş iki şeim bulu§.. 

TA YMİSİN SÖYLEDİKLERİ ması olmu§tur. Seyahat maksadına ta-
Taymis bu seyahati iyi karşılıyarak mamen erişmiş ve İngiliz - Sovyet dost· 

görUsmelere Amerikan milletlerinin iş- luğunu 26 mayıs anlaşmasından çok da
tirakinin Çörçil ve Stali.n arasındaki gö- ha ileri götürmüştUr. 
rilşmelerin çok ~ullü olduğunu aös- HARRtMANIN SöZLERt 
terdiğini kaydediyor. Gazete baş yazı- Mister Harriman mUlAkat hakkında 
sında Rua gayretlerinin yavaşlamış ol- şunları söylemiştir : 
ır.ak1a beraber durmadığını ve Alman c - Ruzvelt harbin bu kati anında 
l.ıtalannın Kafkas ötelerindeki İngiliz Çörçile relabte beni memur etmiştir. 
kıtalarına yaklaştığını belirterek diyor Alınan biltiln kararlarda beraberiz. Sa-
ki: va~ da Rusyaoın yanı başındayız. > 
Açık ve samimi bir işbirliği zamanı 

gelmiştir. Moskova görüsmelerinde tam 
bir anlaşmaya v;.rılmadığını zannettire- NaZILLIDE ORTA OKUL 
cek hiç bir sebep yoktur. --*--
DEYLİ HERALD VE (8aştarab 1 inci Sahifede) 

TELGRAFIN NEŞRİYATI Orta okul binctsını yaptırmak için se-
(Deyli Herald) görüşmeler"n hakiki çilen heyet çalılimalarını hızlandırmış-

mahiyetinin bilirunediğini, esasen düş- tır. Bina için ılk teberrülerde bulunan 
manın istifade edebileceği ifşaattan sa- zevat şunlardır: 
kınmak gerektiğini yazıyor. (Dcyli Tel- BB. Nedim Yıldırım 1000 lira, Ragıp 
graf) ayni fikirdedir. Bu gazete görUs- Tapucu ve Abdurrahman Yorgancı be
~e~ere aske~i müşavirleı:?1 işti.rak etti- ser yüz lira, Nw·: Sarı Kahya 400 lira, 
ğını kaydettıkten sonra şoy1e dıyor: Mustafa Sabuncu ve Mehmet Ertem be-

Stratejik planların iqasına imlcaaı ter yüz lira Aluriet SoyAJ, Mehmet ç.
yoktur. Tam ôir anl8§D18.Ya nrıldı~ tinel. MuaWa Boyat, Fahri YUbel. 
kanaati herkese kA8 ge~elidir. Hakkı Panayırcı ve Uç kardeşler üçer 
DA~ SIKI İ~!lİRL!ôI . yüz lira, Riza Baysal 250 lira,. ~kli 
(De!.lı Meyl) şo~le diyor : Bu zıyaret Dalyan, Saatçı Nuri ve Necip Çilıngıroğ

strate1ıyi llgilendıren müzak~lerden Iu iki yüzer lira .. 
Rusyanın uzak tutulduğu şayialarına Okul binasının inşasır:ıa hemen başla-
bir cevaptır. Bu görüşmelerden daha sı- nacaktır. 
kı b:r işbirliği çıkacağı Umit ediliyor. 

KUMANDA BİRLİÔİNE DOORU 
cNiyuz Kronik!. Kumanda birliğime

selesine dokunarak diyor ki : •Bu ziya
ret devletlerimiz arasında koordinasyon 
tesisi lüzumundan doğmuştur. Ayni za
manda kumanda birtığine doğru atıhnış 
bir adımdır .. 

LONDRADA NESREDİLEN 
TEBLİÖİN METNi 
Londra, 18 (A.A) - Moskovada ya-

pılan Stalin - Çörçil görüşmesine dair 
neşredilen tebliğin metni şudur: 

TASHİH 
Gazetemizin 15 8/1942 tarihli (11289) 

numaralı nüshasının 3 llncü .sahifesinde 
çıkan İzmir defterdarlığına ait 2131/ 4625 
numaralı ilAnın 533 satış numarasının 
hizasında Karşıyaka Bahariye yazılaca
ğı yerde sehven Karşıyaka Bostanh ya
zıldığı göriildüğünden tashih.en illn 
olunur. 

Borsa 
CZCM 

n. 12.33mü~k:bdınla~anfu~p~~ ~~~~o•l~~uMrM·~~~~~~~~~01;;05~~~~~~~(~2•1•6•7~)~~~~~I ları. 1 2,45 ajans haberleri. 13,00-1 3.3u 
müzik: fasıl şarkılan. 18, 00 program ve 
mem1eket saat ayarL 18.03 müzik: rad
yo dan• orkestraıı&. 18.45 müzik: fual 
heyeti. 19,30 memldtet saat ayarı ."'e 
ajan• haberleri. 19,45 serbest 1 O dakıka 
19. 5 5 müzik: lcantık şarkılar. 20, 15 
radyo gazetesi. 20,4S müzik:. bir halk 
türküsü öğreniyoruz. 21.00 zıraat tak
vimi. 2 1, 1 O müzik. beraber prkı ve ~ 
mailer. 21,30 konu9ma (sağlık saatı), 
21 45 müzik: (pl.) 22,30 memleket sa
at 'ayarı. ajan• haberleri ve borsalar, 
22,45-22.50 yarınki program ve kapa-
nı§. 

~ Satıldı un falJrllıası ~ 
Denizlide Karabacak Un fabrikası ~ 

demekle maruf ve hali faaliyette 
5 valsli ve 50 Beygir 5\1 dolabı ve 
2 5 benir mazot motörü ile işle
mekte olan un fabrikası pazarlıkla }_ 
satılıktır. . / 

Taliplerin Denizlide Fabr~kacı Ah ~ 
Kara.bacağa müracaatlan ılan olu- ~ 

1-4 (2176) o 
JZMtR BtRtNCt tCRA MEMUR

LUôUNDAN: 
Emllk ve Eytam bankasına ipotekli 

bulunan ve utılmasına karar verilen 
tzmirde Bucada· Yukarı mahallede me
cidiye sokağında 34 taj numaralı ve ta
punun kaydına göre 5/9/929 tarih ve 
12 sıra numarada kayıtlı vesair lUzumlu 
·zahatı dosyasındaki tapu kaydı ve va
~yet raporunda yazılı (3000) lira kıy
meti muhaınmeneli evin millkiyeti açık 
arttırma suretile ve 844 numaralı Em
llk ve Eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus olmak üzere 
arttırması 22 ~/~ salı günü sa~t 16 
da icra da~mız ıçınde yapUınak zere 
bir ay müddetle satılığa konuldu. Bu 

ttırma neticesinde satış bedeli her ne ar k .. . 
olursa olsun en ço arttıranın uzerı-
ne ihalesi yapılacaktır. Satq peşin pa
ra ile olup müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk telllliye masrafı alınır. İpotek 
sahibi alacaklılarla diğer alacakhlann 
ve irtifak hakkı sahiplerinin ga~ri men
kul üzerindeki haklarını hususıle ma. 
raf ve faize dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinen itibaren 15 gün içinde ev
rakı müsbitelcrle birlikte memuriyetiml 
ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
haklan tapu sicillnce malum olmadık
ç~ paylaşmadan hariç 'kalırlar. 23 9/942 
...,.i8iad.a--i&i1taran prtname llerkeM 
açılttır. Talip olanlana yüada yedi bu
çuk teminat akçal veya milli bir ban
ka itibar mektubu ve 939/5535 dosya 
numarasile tzmir birinci icra memur
luğuna mliracaatları illn olunur. 

4822 (2170) 

KeınaJpaşa Hal Mitdıtrlftjünden: 
1 - Yaptırılacak it: 4980 lira 30 kurut ltqif bedeli Kemalp.,. hükümet ko

nağı tamiratı 

2 - Şartnııme, keıifnan.ı-; plan ve sair evrakı mal müdürlüğ-.inde g&rüle
bilir. 

3 - Tiıl•nırat açık eksı tme suretiyle yaptırılacaktır 
4 - Elc,ıltme 25 / 8 <)42 salı günü Kemalpaşa n.1ılmiıdürlüğü odasında ,... 

pılacalı:.tır. 
kuruıtur. 5 - Muvakkat teminat 373 1ıra 52 

6 - Talip olan müteahhitlerin lzm;r 
yetnamelerini hamil olacaklardır. TahJ» 
racaat eylemeleri ilin olunur. 8 1 1 

nafia müdürlüğünden musaddak ehli· 
olanların muayyen ııün ve saatte •mü-

15 19 -459-4 (2081) 

...................................................................................... 

! IJevtet JJemır Y oliarınaoıı § 
• • ...................................................................................... 

KIPeç, Tuğla, Kiremit alınaealı.. 
D. DemlPyoDcırı 8 lnd işletme Koınlsyonandan : 
Aşağıda miktarlariyle muhammen bedelleri hizalarında g&terilen Muıllqa 

tipi düz ve mahye kiremit ile tuğla, kireç şartnameleri veçhile milbayaa ecllJ
mek üzere ayn ayrı açık eksıltmeye konulmll§tur. !haleleri sırulle 28/8/9'2 
günil saat 16 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat rnakbuzlarile mU&JYen 
vakitte komısyonumuza gelmeleri lAzımdır. Şartnameleri iıııletme kaleminde gö
rülebilir. 

Miktarları 

150 ton 
100000 Adet 

25000 Adet 

2500 Adet 

Cins ve nevı 

Kireç 
Tuğla 
Mar.silya tipi düz 

kiremit 
Marsilya tipi mahye 

kiremit 
12 14 16 lt 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

4650 00 
2400 00 
2875 00 ) 

) 
325 00 ) 

DEVLET DEMtRYOLLARI MODOURW<:aUNDEN: 

M. teı:nimtı 
Liq Kr. 

MI 'il 
ı•. 

(2101 

Muhammen bedeli 18000 (on sekiz bin) lira olan SOOO (be, bin) kile in· 
elliz eicinıi (27/Aiustos/1942) per,embe silnü aaat ( IS,30) oa bet t:.aukta 
Haydarpapda Gar bina• dahilindeki komisyon tarahndan ka.,.ı. zarf uwl 
satın alınacaktır. 

Bu İfe airmek isteyenlerin l 3SO (bin ÜÇ yüz elli) liralık nuınkkat temina• 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf1amu &7Dİ CÜD .. a 
( 1-4,30) on dört otuza kadar komiayon reialiğine vermeleri l&zaad1r. 

Bu ite ait §artnameler komisyondan par&s1Z olarak dağıtılmaktadır. 
11 15 19 23 4600 (2094) 

(Elbise Be lıaslıet ue aaıto 11aot1Pdacalı.) 
D. D. YOLLARI 8 NCt iŞLETME lOMtsYclNlJNDAN: 
Ataiwda miktar ve nevileriyle muhammen bedelleri aösterilen rami takım e 

biıe ile kasket ve paltoya ait kumaf, saten ve kazalini idarece verilmek v 
diğer teferruatı müteahhitleri tarafından lemin edilmek ıartiyle elbise ile ka• 
ketler bir müteahhide, paltolar da diğer bir müteahhide diktirilmek üzere k 
palı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmu§tur. ihaleleri 31 /8/ 942 tarı
binde aaat 16 da lzmir - Alsancakta i§le tme binasında komisyonumuzca yekd 
ğerinl müteakip yapılacaktır. 

Taliplerin kanunen mani bir halleri bulunmadığına· dair ıubhüt beyan a 
meleriyle. bu gibi i§leri muvaffakıyetle baprabildiklerine dair _naikalanm aşa
lıda Mıaalannda söeterilen ma..ıduat teminat ~.-.... J.a.t m.w...lann 
teklif melctuplariyle birlikte uauli veçıhile ayni alln .. at 1 S a kadar komiayo 
reidiiine veya teahhütlü olarak pOlıla ile söndermeleri llzımdu. Şartnameler 
lzmirde itletnıerniz, Ankarada ildncl velstanbulda Sirkeci dokuzuncu if'letm
kalemlerinden bedelsiz alınabilir. 

Adet Yaptırılacak it Muhammen bedel 
Ura Kl'f. 

17676 00 

Muvakkat temina 
u.. ıc... 
1325 75 1ZMtR TtCARF:l" StCtL MEMUR- : ~:: J:1: elbise 

LUôUNDAN : 4578 900 Palto 7200 00 S..0 00 
İzmirdeYemişçarşısında48numara- 8 13 15 19 4571 (2069) 

lı mağazada zeytinyağı, tütiln ve deri -------:"---:---:---:-----:~------------
tic.aretini Kirlizade Mahmut Sadullah 1 A j j 
unvanı ile yapmakta iken bu k.erre tta1· IZHIR V L YEi' HAN FATURA 2'EYZf KO· 
adı kanunu mucibince ( Sadullah K,.. JfİTESİlfDElıf : 
ada ) wıvanı altında yalnız dahitt tG- 1 - lrmir Şehri Belediye hudutları içindeki manifaturacalaıdaa jthalle;a o!
tün ticareti ile iftiPl eden Sadullab mayan toptan ve perakendecilCT içinde çdftıklan ticaret ........ de en a 19~9 
Kuşa.danın ifbu ticaret unvanı ticaret eenee.lac:lenberi filen muamelede bulunanlar apiıcla yazah sUn " eaatlerde vr 
kanunu hükilmleriDe göre mellin 4m ..ıkleriyle manifaturacılar birliiinin Pettemala1ardald binauada tevzi komite
nwnarasma kayt ft tescil edildili i1h sine müracaatları. 
olunur 2 - Bundan evvelki tevziata iıtiraketmlt olıan firmalann veuik ibraz et 

tz.mh, ticaret aidl memurluğu resmi meUizin yoklama yaptırmaları. 
rni.ihrü ve F Tenik imzası. 3 _ Şimdiye ktdar hiç bir tevziata .ittirak etmenüt olanlar apjxla JıliıEum 

. 483.1 (2171
) ıöaterilen veaaikle birlikte semtlerine ıöre tayin edilen gün ve eaatlenle mü-

Sovyetler birliği halk komiserleri he
yeti reisi B. Stalin1e Birleşik krallık bq 
vekili B. Vlnston Çörçil arasında Mos
kovada müzakereler cereyan etmiştir .. 
Bu müzakerelere birleşik Amerika dev
letleri reisinin milmessili sıfatiyle bay 
Harriman da iştirak etmiştir. Sovyetler 
Birliii. hariciye ha1lt komseri B. Molo
tof le mareşal Voroşilof Sovyetler birli
ği namına, İngiltere büyük elçisi sir 
Alanclark ile imparatorluk genel kur
may başkanı sir Barcke, hariciye müste
şarı sir Cadopn ve fnıi1iz siWılı kuv
vetlerinin diler saWıiyetli mlimes8ille
ri İngiltere adına mtlukerelere iştirak 

94 Mustafa Beşikçi 36 
92 S. Akımsar 44 

36 50
50 tzMtR TtCARE'l' SİCiL MEMUR.-

47 LUôUNDAN: 4579 

racaatlan aksi halde vakti muayyen de yoklamalarını yaphrmaTBalar n h · 
müracaat etmeyenlerin haklanndan vazgeçmiı addedllecelderi i1ln olunur. 

thns olunecü "9alk 

etmişlerdir. 
Bu görüşmelerde Hitlerci Almanya ile 

Avrupadaki mUşariklerlne kup yapıl
makta olan harbe dair şUmullü karar
lar verilmiftir. Her iki hUkümet bu 
haklı kurtul\11 harbine Hitlerizmin ve 
ona benziyen istibdat idarelerinin kat! 
!ı.urette imhasına kadar bütün kuvvet ve 
enerjileri ile devama azmettikleririi te
barüz etti.nnişlerdir. Tam bir dostluk 
ve samimiyet havası içinde cereyan eden 
müzakereler Sovyetler birliği ile birle
sik krallık ve Amerika birleşik devlet
ler arasında mevcut ve müttefkler ara
s:nda cart münasebetlerle hemAhenk 
oian sıkı dostluğu ve anlayışı bir kerre 
daha teyit etmek fırsatını vermiştir.• 

82 Hüseyin Bakioğlu 36 
73 A. Lafont 41 75 
40 Rept Özbaş 39 
28 Özturk 44 

409 Ye~ 
7 
8 
9 
9 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

10 
11 

ZABl:u: 
50 Ton Susam 

36 tzmirde Bilylik Kardiççalı hanında 
42 56 numarada her nevi ticaret alım satı-
39 nu ve gerek dahilt ve gerebe Avrupa 
46 komisyinculuğu ile iştigal eden ( Rudi 

36 
38 
41 
41 
45 
49 

Barissioh ve L. Saliha ) §irketinin 31 
ağustos 1942 tarihhıden itibaren fe.11 
edildiğine mütedair beyanname ücaret 
kanunu hükilmlerine g6re actlln 4S"rt 
nwnarasuıa kayt .e tescil edild~ !118 
olunur. 

1- Tıcare~ odası kayıt veaikaaı 
2) 1939 senellİ Eylül ayından evvel mübayaa ettikleri (tth.al edilmit man·

fatura) faruralan. 
Mlracaat tarihleri 
19 /8/942 çaqamba ııünü .. at 1 7, 3 O - 19 kadar Pqtemalcdu, OduıJI! p n 

ve ciTanndaki manifaturacılar . 
20/8/942 pel'fembe ırünll Mat 17.30 - 19. kadar Etrefı>ata. lki9811De'a. 

Ataneak. Bayraklı ve Ka11ıyakadaki manifaturacılar. 
TEVZiAT KOMIT ASI 

18 19 (2154) 
ı - Beyanname 
lznıtr ticaret sieil memurluğu resmi j f, A 1f 

mUhrtı ve F. Tenik imzası. 56 
"8Ht ŞtRKBT BEYAtmAMESt Kll'endı altı taldası satın aıınaeaıı 

Z AY t Her ıievi ticaret, alım, satım ve 18- İZMIR lfAl'IA MCIDCIRLCIOfllıfDElıf: 
Emet kazası Kayı köyU ilk okulun- rek dahili ve gerebe Avrupa komisyon- Bornova ziraat okuluna teslim edilmek ilzere 4672 Ura muhammen bedelle 

dan 1928 senesinde aldığım tasdlkna- culutu ile iştigal etmek üzere l0/1/ 4X0.20X0.02 ölçüde 32 metre miki.p kereste satın ahnacağından isteklilerin 
meyi zayi ettim. Yenisini alacafımdan l941 tarihinde tesis ve İzmir ticaret il- 2490 •yılı kanun hükümlerine göre hazırlayaeaklan 350 lira 40 kuruıluk mu-
eskisinin hükmti yoktur. cilinin 2930 nuamruına :byt ve ~ vakkat teminatlan ile 4/ Eylül/ 1942 cuma günü saat 11 de Nafia mGdürlGiün-

Mehmet oğlu Mustafa lleri ettird.illrniz merkezi tzmirde BUyülr: de milte,ekkil komisyona bıq vurmaları. 19 25 -4830 (2174) 
Tilkilik Anafartalar Kardiçalı hanında 56 numarada bulu-

~ ~m ~c~&~~wı..~>~~-~-~,~-,~~i-~~~~~-~,~y----------
•=nuanaı:ı•uuaaı:ıun u• vanıı kollektif §irketimizi st/ ağustos IZH R SÇ ESNAF CEM E!'l..ERt BfB ~· 

S ı k 1942 taırlıinden itibar edilmek Uzere BA$KAPfLIOIHDAlıf: 
8 tJ ) arsa ;k~ ~~::: l:U::~edi!111ı!:a: Aleliintam Göınlefı~leıee ... 

batının ( aktif pasifinin ) münfesih ~ Yüksek vilayet makamınca kurulmasına müsaade olunan lzmir gömlekçılcr 
ket şürekasından Rudi Barisiç tarafın- cemiyeti ilk he.Jeti umwniye toplantısı aşağıdaki ruzname c:lahilinde ıöriitüf
dan kabul ve deruhte edildi~ ve ,ek- melı: izeTe 21 /8/9-42 cuma günü saat 1 7 de ikinci kordonda 81 numarada ış
diğerimis zimmetlerinde ifbu şirketin çi emaf cemiyetleri birlli' binasında yapılacaktır. 

Xiıi~i İ(TİDAR VE BELGEVSEKLİGİNE 

İzmir - Karşıyakada yolu Turan 
mevkii Menemen caddesi iizerinde 
5188 M 2 lık bir ana satılıkbr. Ban
ka Komerçlyale İtalyana tzmlr §Ube
.sine müracaat. 

1 - 8 (2085) 
JCCl'";...cc:.;:,..,,. ~~...ococOO""'A 

muamelAtmdan dolayı hiç bir hak ft G&nlekçilikle iıtigal edenlerin mezkur gün ve saatte teşrifleri rca olunqr . 
alacağımız kalmadıimdan dolayı htv RUZNAME : 
bir ı.-L ve aıa-.x........ luılmadığından 1 - idare heyeti intihabı 
yekdfi:mnizin ~l~rinl ~tebhl- 2 - Mürak.ip intihabı 

"".~ .... -:c· • . ~·,. ·. KARŞI 

··FORTOBiN 
, ~- ·• i. MUAYEMET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K.UTUSU 228 
., . 

İZMtR BELEDt~lNDEN: len ibra ve iskat eıylediğimlzl bıldirlr ft J - Bütçenin tanzimi 
keyfiyetin ticaret kanunu bilkilmledne 
tevfikan tescil ve UAnını ıb ederiL ve Uil Saliha ) unvanlı şirket şerikleri 
İzmiide Büyük Kardlçah hanında IS Rudi &risiçi ile Lui Salibanın olduğu

numarada ( RucB Barl§ich ve Lut S.- nu tud1k ederim. Bin dokuz yüz kırk 
liba ) unvanlı şi.Betl melsuba şerikllri iki senesi ağustoa ayının on yed.inci pa-
Rud.i Barisiç ve Uui Saliba hiızalan. Cartm günU. 17 / 8/942 

Umumi No. 10043 Hususi No. 15/nS T. C. t~mlr ilçüncü noteri Süreyya 
lşbu temi şirket beyannamesi altma .oJ.cq ft8mt mUlıür ve R. Giray imzaaı. 

konulan tnızalarm phıs ve lıilviyetleri Umumi No. 10043 Hususl No. 15/196 
manıfum tzmırde Büyük Kardiçah ba- t§ba &stıi firket beyannamesi sureti-

19 '558 (2055) ıunda • numanda ( Rucll Barilllda Din daire doayasmda saklı 17/8/9'2 ta-

Dolaplıkuyu mahallesi 744 aayılı so
kakta ldi döşeme yaptırılmas, fen ifle
ii mildUrlilğUndeki keşif ve prtnaınesl 
veçbile açık eksiltmeye kinulmuştur. 
Keşif bedeli 554 lira 90 kurıq muvakkat 
teminatı 41 lira 62 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel tş bankasına ya. 
brarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
21/8 942 cuma günü saat 16 daenciime
ne müracaatları. 

., ll 15 

483S (2172) 

rih ve (10043) umumt numaralı aslın 
uygun oldutwıu tasdik ederim. Bin d _ 
kuz yilz kırk iki sensi ağustos ayın. 
on aeldzinci salı günü. 18/8194:? 

ı. A. 
Altmış kuruşluk damga \)Ulu üzeri?} 

18 ağustos 1942 tarihi ve İzmir üçüncü 
noteri Süreyya Olcay resmi ntüluil ve 
imza okunamadı. 

4847 (2168) 



s 

• 
vermesı 

Radyo gazetesine göre dünkü resmi 
Alman tebliği büyük Don dirseğinde te
mizleme horeketleri yapıldığuıı ve bu 
hareketlerde Ruslardan 12800 esir, 47 
tank, 252 top alındığuıı bildirmiştir. 

İng:liz radyosu da bir haberinde bu 
bölgedeki Rus kuvvetlerinin yeni mev
zile'" çekildiğini kabul ediyor .. 

Yeni mevziler ancak Don nehrinin şi
mal ve doğusundaki kıyılar olabilir. 
Buradaki Sovyet kuvvetlerinin geriye 
alındığı ve Almanlara kaptırılmadığı an
laşılıyor. Nehrin karşı kıyısının müda
f..ası için evvelden tutulması ne kadar 
faydalar verdiği aşik!rdır. Tabiat ta bu
rada Ruslara yardım edecek şekildedir 
ve Almanlar yeni mevzilerini sağlamak 
için Rusların daimi tehdit ve !Acizinden 
güç kurtulacaklardır. Bu mahzurun or
tadan kaldırılması için Don nehrinin 
doğu şimaline çekilen Rus kuvvetleri
nin tutunmalarına meydan bırakmamak 
Iazıındır. 

Aeaba Almanlar burada yeni bir 
hamleye teşebbüs edecekler mi, daha 
doğrusu edebilecekler mi? 

Bunun için muhakkak yeni bir hazır
lanmaya ihtiyaç olduktan başka, daha 
Don batısında tutunduğu sanılan Kalaç, 
Kleskaya ve Krenskayadaki Rus köprü 
başılarımn da temizlenmesi lılzımdır. Bu 
~ en aşağı bir ilti güne muhtaçtır.. Bu 
kadar zaman da Sovyetlere yeni mevzi
lerine yerleşmek ve kendilerine düzen 
vermek imkAnını bahşedecektir. 

Dünkü Sovyet tebliği, Voronejde ve 
Donun batısında ismi bildirilmiyen bir 
tehlrde sokak muharebeleri olduğunu 
ve Almanların buralara yeni takviye 
kuvvetleri getirdiklerini bildirmektedir. 

RUS TAARRUZLA!ll 
Cephenin şimal kesiminde Sovyet !A

arruzları devam etmekte ve Almanlar 
ela müdafaaya çal~aktadırlar. Birbiri 
ardı sıra ypılmakta olan bu Rus taarruz
ları hakkında bir hüküm verebilecek 
nz.iyete girmiş bulunuyoruz. Biz, bu 
taarruzların top! uca ve daha can alacak 
noktalarda yöneltilmesi lüzumunu ev
velden ileriye sürmüştük .. Burasının da 
6molensk olabileceğini söylerni.şt.ik. Sov
yetler ilkin bu taarruzları İlmen cenu• 
bunda ve Volkhofta yapmışlardır. Şim-

di blitün bu taarruzların Alman ihti
yatlarını çekmek ve asıl maksadı gizle
mek için yapıldığı anlaşlııyor. Yeni ya
pılan ve bü)iik kuvvetlerle olduğu sa
nılan Viazma taarruzu gelişecek olursa 
Almanların merkez kuvvetleri müşkül 
bir duruma düşecektir. Çünkü Alman
.lıır böyle bir gelişme neticesinde çok 
müsait ikmal yollarını ellerinden çıkar
m1' olacaklardır. 
Kış muharebelerinde Ruslar Viazma 

•ehrine girmişlerdi. Almanlar büyük 
kayıplar pahasına burasını tekrar alm~
lardır ve her halde arada geçen zaman 
içinde tahkim da etmiş olacaklardır. 

Sovyetler İlmen cenubunda ve Bri
anskta yaptıkları taarruzlarla Alman 
merkez orduları ihtiyatlarının cepheye 
sokulmasını temin etmi§ler ve kendile
ri büyük kuvvetler toplarruşlarsa, bü
)iik bir netice elde etmeleri mümkün 
olacaktır. Böyle bir muvaffakıyetin cep
heler üzerinde tesiri de büyük olabile
cektir. 

MISIRDA DURUM 
Mısır hareki.tına gelince : Hava ke-

keş..if ve taarruzlannın yanı sıra lngiliz 
kara kuvvetlerinin de faaliyeti görül
mü,tür. Fakat İngilizlerin taanıui ma
hiyetten ziyade tedafüi maksatlarla ha
reket ettikleri sanılmaktadır. 

UZAK DOCUDA 
Pearl Harbour baskınından ve müt

tefik sömürgelerinin istilisı hareketle
rinden şonra - MalUm olduğu üzere -
müttefiklerin ilk olarak mukabil hücu
mu Salomon adalarına yapılmı~tır. T e
şebbüs mühim olmakla beraber. mah
dut hedeflidir. Maksat, Avustralyaya 
kar~ı hazırlanan bir Japon istila hareke~ 
tine mani olmak ve Amerika ile Avus
tralya muvasalesi üzerinde sağlam bir 
üs elde etmektir. Bu hareketlerden müt
tefik hazırlıklarının sona enni~ olduğu 
manası çıkmaz. Müttefiklerin hazırlı
ğı, ».ncak inşa halinde olan Amerikan 
donanmasının ikmaliyle başlıyacaktır. 

Yeni haberlere göre Amerikahlar 
Salomon adalarında bzı Japon hava Üs· 
lerini de ele geçirmeğe muvaffak olmuş
lardır. Japon tebliği · buralarda vukua 
gelen hava muharebelerinden bahset
melcle ban üslerin Amerikalıların eline 
geçtiğini de kabul etmit olmaktadır. 

SAL0~10N BASKINI 
---*·---

Vaşington, 18 (A.A) - Bahriye nazır
lığının sözcüsü Salornon adalarında ka
ra, deniz ve hava kuvvetleri tarafından 
yapılan hücum hareketlerinin devam et
tiğini söylemiştir. Amerikan kuvvetleri 
zayiata uğramakla beraber Pasüikteki 
bu ilk taarruzun iyi inkişafı ilerisi için 
memnuniyet vericidir. 

AMER!KAN ZAYtATI 
VE JAPONLAR 
Filomuzun zayiatı. hakkında Japon 

propagandasının efsanevi sayılacak neş
riyatı üzerinde durmağa değmez. Zarar
larımız asla bu kadar mühim olmamış
tır. 

---...... et ...... ----
HINDIS TAN iŞLERi 

----*·----
--------------- Vaziyet kati s ·· -

SiY ASI VAZIYET 
••••••••••••••• 

Almanyada "2" 
milvondaıjo çok 
fazla yabancı 

• • 
ışçı var 
---*·----

Radyo aa.zeteai.ne göre, gunun en 
mühim oi,yui olayı Moekova ııörüşme
leri olmuttur. 

Dünkü lnııiliz ııazetelıeri başmakale
lerini Moakova aörüpnelerine hasret· 
~erdir ve neticeden memnunluk gÖa· 
termektedirler. 

Rusya Pravda gazeteai de b&Jrnaka
lwnde ayni konudan bahia ile demiştir 
k.i: 

cÇörçil • Stalin göriifmeleri büyük 
bir önemi hiiz tarih! bir olaydır .. 

Bu zatlar, hürriyetaever milletlerin 
Hitlerizme karıı nasıl müdafaa edilece
iini görüşmüıler ve müzakereler tam bir 
anlayış ile devam etmif, harbe devam 
hususunda tam bir mütabekat ile neti
celenmiştir.> 

Mihver tarafında bu konferansın hu
oule getirdiği yankılara gelince : Berlin 
radyosu konferans hakkında nıkbinliği 
delice bulmakta ve Moslr.ova yolculu
iunun hayra delalet etmediğini oöyle
mektedir. 

lıga! altındaki memleketlerden Al
rnanyaya götürülen i§ç..i aayısı artmakta· 
dır. Almanyadaki F ranoız iJçilerinin he
oabı 160 bini bulmuıtur. Almanya 
f ransadan daha 15 O bin i§Çi istemek
tedir. Halbuki Almanyanın nüfusu harp 
oenelnindeki yeni ilhaklarla 71 milyon
dan 91 milyona çıkmııtır. Bu ıuretle 
~çi bulma imkanlannın artması tabii 
olduğu halde, Almanyadaki yabancı iş
çi mikdarı harbin birinci senesindekine 
nisbetle iki mislini ve 2.140.000 adedi
ni bulmu~tur. Bu, Almanyadaki i:ıçile
rin de ail8.h altına alınmasından doğmuş 
bir vaziyettir. 

Denizaltıların faaliyelterine rağmen 
Anglo Saksonların gemi ihtiyarı mcse
le.i düz.lmektedir. lngi]iz bahriye na
rırı dcn~zlcrdcki durumun müttefikler 
lehine dön:neğe başladığını •Öy)emiş:, 
hatta 30 giinde bir geminin denize indi
rilmci{e ba-,landığını da bildinn.iştir. 

YUGOSLA VY ADA KAYNAŞMA 

Alman kaynaklarının verdiği haberle
re r,öre Yugoslavyada sükUn hala iade 
edılem~mi~tir. Dağlık yerlerde çete ha .. 
rekctleri devam etmekte ve Alman, 
ltalyan, Bulgar kuv\·etlerine rağmen tc .. 
m.izltmt" ha.rcketlcTi hala sona ermemiş 
bulunmaktadır. 

Yuco~lavyanın işgali tarihi epeyce 
eskldir; bu kadar zaman içinde Yugos
]avyada çete faaliyetlerinin devamı dilc
kati ·:7,..rine ç""kC'n bir mc!C'ledir .. 

Moslıova mülalıatı 
---*---

Bir Italyan ı?a-
zetesi işi alaya 
boimaia ça

lışıyor! 
-*-Roma, 18 (A.A) - «Popolo Di Ro-

m&> gazeteai Çörçilin Moskova seyaha
ti hak.kında diyor ki : 

Çörçil siyaal seyahatlerini lngiltere ve 
müttefiklerinin askeri felakete uğradık
lan zamanlarda yapmağı idet edinmiş
tir. Amerikaya ilk gittiği vakit Japonlar 
Hong Kongu işgal etrniılerdi. ikinci ııe
yahatinde de Alman ve ltalyan kıtaları 
Tobruku almışlardır. Şimdi de lngiliz 
filosu Akdenizde Cebelüttarık ve Malta 
&Tasında acı bir darbeye maruz kaldı. 
Bunlar eadece tesadüf eseri midir) Her 
ne olursa olsun bu tesadüfler bizi Çör
çilin çok eeyahat etmesini temenniye 
aevk.edet. 

Moo.kova ıeyahatine gelince; Rusla
nn Don havzasında ve Kafkaslarda uğ
radık.lan feci mağlubiyetlere ikinci cep
henin açuması hakkındaki Rus ve Ame
rikan neşriyatı buna tekaddüm etmiştir. 
Bunlardan anlaşılıyor ki Çörçil ile Ruz
veltin mümeasili Stalinin ıevkini arbr
mak ve geçen mayıstaki vaitlerini tut
mamalarını mazur göstermek için Mos
kovaya gitmişlerdir. 

kiina doiru gi
diyor, hadise

ler azaldı 
-*-Bombay, l 8 (A.A) - Müslüman 

birliği icra komitesi bugünkü toplanb
nnda Copalıuarya mihracesi tarafından 
bu komitenin Hlııt kongre partiai ile İf 
birliği yapması hakkında ileriye oürülen 
teklifi tetkik etmiştir. T cklif HndiAtan· 
da muvakkat bir hükümet kurulabilme
sini temin etmek maksadiyle yapı~ 
tır. Gopalaııarya mihracesi Mavraa eya
letinin eski baş vekillerinden olup oon 
zamanlar kongreden aynlm11tır. Müslü
man blı:liği icra komitesi bu teklifi tet
kik etmek ve karara bağlamak üzere blı: 
tali komite ıqkil et:mİftİ.r. Tali komite
nin karan icra komitesinin yannki top
lantısında müzakere edilecektir. 

Müslüman birliği icra komitesi bugün 
yüklenmiş olduğu büyük mesuliyetleri 
tamamiyle müdrik bulunduğu bu huswı
ta acele bir karar vermesi ihtimal dahi
linde değildir. 

KATi SOKOT A DOCRU 
Hindistanda vaziyet dün de umumi

yetle sakin geçmiftir. Yalnız Kalkutada 
ehemmiyetsiz bazı hadiseler ohnuı ve 
bu meyanda bir tramvay yakılmıştır. 
Bombay ile Karati. Lahor, Yeni Delhi, 
Luknov, Allahabat, Patna ve Madrasta 
dün hiç bir hadise olmamıftır. Bu tehir
lerde ve diğer kasabalarda hayat yeni
den normal .. yrini bulmuştur. 

Bombaydaki bütün dokuma fabrika
larında ite yeniden başlanmııbr. Bütün 
şehirlerde tramvaylar, otobüsler munta
zam eervisler yapmaktadır. Brezilya ile Mihve

rin ·arası açılıyor 
() Yeni Delhi, 19 (A.A) - Muhtelif 
rı yerlerden gelen haberler, durumun ıU... 

kuta doğru gittiğini göstermektedir. 

Brezilyanın 5 11apuru 
batırıldı.. 

Riyo de Janeiro, 18 (A.A) - Bre
zilya bandıralı Ras Kondi, Anibal ve 
Arakoara vapurlarının torpillendiği 
resmen bildiriliyor. 
Yine Brezilya bandıralı Arama ve 

Astrekya vapurları da torpillenmiş
tir. Resmen bildirildiğine göre ilk üç 
vapur yolcu ve yük taşıyordu. 
Resmi tebliğde bu Mdiselerin şid

detle protesto edildiği ve hükümetin 
icap eden tedbirleri tetkikle meşgul 
bulunduğu bildirilmektedir. 
Tebliğ ahaliyi sükunete davet edi

yor .. 
Rad Kondi vapurunda bir asker kı

tası bulun:ıyordu, fakat alakadar 
makamlar bu kılanın mevcudunun 
ehemmiyetsiz olduğunu söyliyorlar. 
Kayıpların ~ok olduğunu blldiren 0 

haberler asıls;zdır.. O 

Kalkutada ban nümayişciler bazı 
yerlerde hareketlerde bulunmutlarsa da 
hadise çıkmamışbr. 

Allahabatıa gece ookağa çıkmak ya
sağı kaldırılmışbr. 

Loknovda bir gazete idaresine el 
konmuştur. Kalk.O.tada milliyetci gazete
ler cuma gÜnündcnberi neşredilmemek .. 
tedir. 

---o ...... --
Rusya • Çin miinafıale• 
ıeri fıolavlaşıyor •• 
Çunkin, 18 (A.A) - Çin Türkistanı 

ile merkezi Çin hükümeti arasında ehem
miyetli bir anlaşma olduğu ve bunun 
Rusya ile Çinin münakalelerini kolay
laştıracağı bJ!diriliyor. 

t.tVEÇTE 
İfıi casus tutuldu •• 
Stokholm, 18 (A.A) - Bir ecnebi 

memleket hesabına çalıııan iki casus 
Rus tevkif edilmiştir. Bunlardan biri 
suı:unu itiraf etmiştir. lsveç polisi casus
ların kullandıkları telsize el koymuştur. 

Almanlar . . 
A k Dr. Behçet Uz'un tetkıklerı 

stra ana 
yaklaşrr.ış Ticaret Vekili bu sabah 

''Bursa,, ya gidiyor ---*---
NOROSISKININ YAKINDA 
DOŞECEGi SÖYLENiYOR 

-*-Stokholm, 18 (A.A) - Ofi ajansı bil-
diriyor : Pravda gazetesi Rus askerin
den yalrıız düşmana mukavemet değil, 
ayni zamanda taarruz da beklemektedir. 

ASTRAK.ANA DOCRU 
12 ağustosta Elimayı alım§ olan Al

manlar şimdi Astrakana doğru ilerlemek.. 
te ve Astrakana 200 kilometre kadar 
yaklaşmış bulunmaktadır. 

NOVROStSK! DOŞECEK Ml? 
Cenup cephesinin öteki ucunda Alman 

kuvvetleri Kubanı aldıktan sonra Nov
rosiskiye doğru ilerlemeğe devam etmiş
tir. Alman askeri menbalan bu limanın 
yakında düşeceğini ima ediyorlar. Sov· 
yetler de bu limanın müdafaası imk:An.
sızlığını kabul etmiş görünüyorlar; çün
kü Alman keşif uçakları limanın tahliye 
edildiğini tesbit etmişlerdir. 

RUS TAARRUZLARI 
Viyazma, Rijev, Voronej ve Vollı:bofta 

Ruslar hücumlarına devam etmekte ı....
ler de hiç bir netice almağa muvaffak ola.. 
mamaktadırlar. Buradaki taarnızlar Rus.. 
!ara günde vasati olarak 1 00 tanka mal 
olmaktadır. 

--~ ..... ~-- ....... ---
.Japonlar ne lıadar 
Gemi batırmı.şlar? .. 
Berlin, 18 (A.A) - D. N. B. ajansının 

öğrendiğine göre harbin başından beri 
Japon denizaltıları 885 bin tonilato1uk 
117 vapur batırmışlardır. 

Manstafıi son çarpı.şma 
- 11e Almanlar .. 

Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği: 
16/ 1 7 ağusto• gecesi Alman mayn 

tarayıcılariyle İngiliz aeri hücum botlan 
arasında bir çarpışma olmuştur. Bu 
çarpışmada bir difşman hücum botu o 
derece hasara uğramıştır ki artık kay
bedilmiş telakki olunabilir. Bir Alman 
mayn tarayıcısı üssüne dönmemiştir. ____ ......, .. .......,, ___ _ 

Dün İstanbul tacirlerin in dflefılerini dinledi... 
ı.tanbul, 18 (Yeni Asır) - Tıcaret 

vekili doktor Behçet Uz bugün (Dün) 
ticaret müdürlüğünde tetkiklerine de
nm etmit, tehrimizin itballtçı Te ihra
e&tç.ı tacirlerini kabul eyleınit n bunla· 
nn dileklerini dinleınittir. Vekilin ta
clrlerle görüpeai uzun ıAirmiittür. 

Doktor Behçet Uz yarın sabah (Bu 
oabah) Mudanyaya, oradan da Bursa• 
,.. sidecek, pertembe gününe kadar 

Bunada kalacak ve tekrar ,dıri.mize 

d&ıerek itlıalAt ve ihracat birliklerinbl 
-nziyetiyle -tıı:ul olacalr.br. 

Tapuda yeni tayinler 
Ankara, 18 (Yeni Amr) - Tapu ve müdürlüğüne latanbul tapu azasından 

b.dutro t.eftit heyeti reioliiine Srtkı ~azi, Seyhan tapu müdürliiğüne Erzu• 
Necmettin. merkez ltaclastto müdürlü- nc tapu müdürü Etref, Erzurum .. ~!''! 
i\ine Ankara kadaatro müdürü Şerefet- müdürlüğüne lstanhul kadastro mudurü 
tin, merkez tapu müdürlüiüne Diyaıba· Hayri. H~tay ~p~ ?'üdürlüğüne Ziya 
krr müdürü Rahmi, Diyarbakır tapu ÖZsoy tayın edilmışbr. 

Rontgen muayeneleri 
11e talebe ... 
Ankara, 18 (Yeni Asır) - Maarif ;-e

kAietinin bir tamiminde R<>ntgen filim. 
!erinin tedarikindeki müşkülat dolayı

myle parasız yatılı alınacak talebenin 
muayenelerinde ancak doktor tarafın
dan lüzum gösterildiği takdirde rontge
ne müracaat edilmesi, aksi halde yalnız 
hntihanı kazanan talebenin rontgen fi
limlerinin alınacağı bildirilmiştir. 

Azınlılı 11e yabancı 
oııuııarında 
öğretmenlifı-
Ank:ra, 18 (Yeni Asır) - Maarif ve

kAleti müdürler encümeni verdiği bir 
kararda 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 
tAbi maaşlı veya ücretli memuriyetler
de müstahdem olarıların hususi azınlık 
veya yabancı okullarda haftada dört sa
atten fazla ders alarruyacaklarını karar
laştırmıştır. 

<:::,.<; 

Oğretmen ofıuJlarına 
alınacafı talebeye dair ... 

Ankara, 18 (Yeni Asır) - Maarif 
YekA!eti yaptığı bir tamim ile öğretmen 
okullarına yatılı talebe alındıktan son
ra sınıfların müsaadesi nisbetinde gün
düzlü talebe de alınmasını bildirmiştir .. 
Alınacak talebenin şeraiti ilan edil-

miştir. 

YENİ KAYMAKAM 
TAYİNLERİ 
Ankara, 18 (Yeni Asır) - Cihanbeyli 

ka akamı Şükrü Kırkpınar kayma
ka;:ğuıa, Kırkpınar kaymakamı Hilıni 
Cihanbeyli kaymakamlığına, Keşan kay
makamı Cemal Çankaya kaymakamlığı
na tayin edilmişlerdir. 

ISTANBVLVN 
Kömür ihtiyacı . . 
lstanbul, 18 (Yeni Asır) - Şelmmı· 

zin ihtiyacını karşılamak maksadiyle 2 5 
milyon kilo kömür temini için Bulgari.&
tana :iki kişilk bir heyet hareket eyle
miştir. 

SON HAVA HÜCUMLAR! 
---*·---

In~iliz tayya-
re hücumları 

on 6 ayda ln
giltereden al

bir sükun ~ar dığımız mallar 

Mısı7da ve Ak-
denizde nisbi 

daha geniş ve 
şiddetli oldu 

---* *·---
E1111elfıi gön c«Romanda Jnglltereden 6 aylıfı it• 

1aa11a tehlilıesi qaretf halcitımız 86 milyon 
verildi- lirayı buldu.. 

--*- Kahire, 18 (A.A) - :tngiliz karargA!ii-
Londra, 18 (A.A) - Avrupadald nm tebliği : 

Amerikan ordusu umum! karargAhiyle 141 17 ağustos gecesi icara kuvvetleri
İngiliz hava nazırlığının tebliği : Birle- ınizhı faaliyetlerinde kayda değer bir 
fik devletler ordusuna mensup tayyare- f"Y olm~tır. Hava faaliyeti hafif ol
cilerin idaresinde ve İngiliz hava ordu- muştur. 

L'-· • de Maltada avcılarımız 3 düşman \IÇllğı 
dusuna mensup a~cılann uuu.ııyesın dll§ürınüşlerdir. 
hareket eden Amerikan 1IÇ8n kaleleri ttALYAN TEBL1C1 
~~ öğleden 80Dl'a Fransa~ Ruen ~ Roma. 18 (A.A) _ Tebliğ : 
l1Z ~syonuna yü~n ?uc:um. etmi§- Mısır cephesinde düşman topçusu §id-
lerdir. Uçan kalelerın hepsı telı:mil bom.- detli bir ateş açın~ ve bizim topçumuz,. 
ba yüklerini hedeflere a~ardır.. da mukabelede bulunmuştur. 
Akın muvaffakıyetle neticelenmiştir.. Motörlii İngiliz birliklerinin bir kaç 

Müttefik uçaklan düşman avcılan kar- te§ebbüsü kolayca tardedilmiştir. 
;ı!amış ise de bunlardan biri bir uçan tNGn..tZ HOCUML.ARI 
kalenin makineli tilfenk ate§iyle düşll- Mersa Matruha yapılan bir gece akı-
rülınüştür. mnda hareketlere iştirak eden 3 düşman 

Amerikan ordusu hava kuvvetleri bomba uçağından ikisi karadaki uçak. 
bombardıman servisi komutanı general savar toplarile düşürülmüştür. Alınan 
Beyker bir uçan kaleden taarruzu ida- avcıları 2 Gurtis uçağı düşürmüştür. Bir 
re ediyordu. Uçan kaleler bundan baş- başka Gurtis de büyük ~ir k_a':,' ~irli.!!i
ka bir şaşırtma hareketi de yapmışlar- nin uçak toplan vasıtasile düşürülmuş. 
dır. Bütün uçan kaleler Arızasız olarak tür. 
Uslerine dönmüşlerdir. Bunlan himaye MALTADA . 
eden İngiliz avcılariyle Alınaıı avcıları Mihver uçakları Maltadakı kara ve de-
arasında bir çok arpışmalar olmuş, iki niz üslerine hüc~ etmiştir. Evvelce h~
A!man avcısı tahrip edilmiştir. İngiliz sara uğra~dığı ıçın y_e?ekte b~~ bu.. 
avcılarından da ikisi kayıptır. yük bir ticaret gemısıne yenı ısabetler 

Taarruza iştirak etmiş olan Amerikan kaydedilmiştir. 
kumandanı demiştir ki: ROMADA TEHLİKE 1Ş~ 

• - Gizli bombardı.ıruın nişancılarına Milliyeti meçhul _bir u~!;" d~ ba~r-
olan itimadımızın haklı oldu" u gör- yaları ~_sına gırmes~ :uzerıne ~ün 
dük .. Alınan neticeler çok mllkmmel ol- (evvelki gun) saat 17 yı bır kaç dakika 
muştur. Bu iş bir başlangıçtır ve bize geçe R<>mada tehlike i§a.reti veril.nili;;tir. 
d '"<en vazı"fe b · d tın kt"ır Avcılarımız derhal havalanmış ve bu u, u:ıııe evame e .• , b' Fr • ld • ani l ALMANYA ÜZERİNDE uçagın ır ansız uçagı o ugu aşı -

--...... o---
Londra, 18 (A.A) - Londrada bildi- D1l§tır. 

rildiğine göre İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup uçaklar dün gece Almanya üze
rindp uçmuştur. 

V ZAK DO(;V A 
MVHARE ELER OSNABRUKTA KAYIPLAR 

Berlin, 18 (A.A) - D. N. B. ajansı
nın askeri bir mahfilden öğrendiğine gö
re, İngiliz bomba tayyareleri dün gece 
Renin sağ sah!! çevresine taarruz etmiş 
ve Osnabrukta hasarlara ve insanca ka
yıplara sebep olmuştur. 

Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği : 
Gündüzün batı ve şimal Almanya ile 

işgal altındaki araziye yaptığı iz'aç ha
reketinde İngilizler, beş uçak kaybet
mişlerdlr. 

Bu uçaklar hava muharebelerinde dü
şürülmüştür. 

GECE HÜCUMU 
İngiliz hava kuvvetleri dün gece batı 

Almanyaya hücum etmiştir. Osnabruk 
şehrinin halkla meskfuı mahallelerinde 
hasar, sivil halktan ölü ve yaralı var
dır. 

Üç İngiliz bomba uçağı düşürülmüş
tür .. 

Alman hava kuvvetleri ı:ündüzün ve 

Melburn 18 (A.A) - Avustralya 
müttefikle; umumi karargMnnın tebliği: 
Şimal batı kesiminde Timurda orta bü
yüklükte bomba uçaklarımız dü~manın 

ünakale yollarına ve topluluklarına 
hücum etmiştir. 
Diğer bir yerde taarruz! keşif uçuşu 

yapan müttefik uçakları limanda bulu
nan gemileri bombalamışlardır. Fakat 
bombardıman neticesi görülememiştir. 

JAPON HOCUMU • 
Şimal doğu kesiminde Morespi.~e 24 

Japon uçağı bir hava meydanına hucum. 
la tesislerde hasarlara ve insanca kayıp
lara sebep olmuşlardır. Avcılarımız ha
valanın~ da bu uçakların yolunu ke
sememişlerdir. 

geceleyin İngilterenin cenup kıyı.ında 
ve ayni zamanda cenup batı bölgesinde 
mühim askeri tesislere yangın ve infi
!Ak bombıJarı a!mlştır. Hasar olmuş ve 
yangınlar çıkmıştır .. 

Londra, 18 (A.A) - 1942 yıluun ilk 
g ayında Türkiyeye yapılan i1ha!At 86 
milyon liraya baliğ olmuştur. Fotin vesa.
itt cibi eşya hariç olmak üzere ithal edJ.,. 
len askeri eŞY& bu yekfuıa dahil değildir. 

tthal edilen eşya meyanında 12 milyon 
316 bin. liralık hububat, 10,921,000 lira
lık lokomotif ve vagon, 3,640,000 liralık 
çelilc ve ehemmiyetli miktarda çay, kah
ve, ham madde, kalay, galvanizli çelik, 
pamuk ipliği, jüt ve sanayi makineleri 
Tardır. • 

DENİZLERDE 
Yeni harelıetıer .. 
Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği : 
Alman denizaltıları son 48 saat içinde 

Atlantikte, şimal buz denizinde ve Ak
denizde kafilelerden veya yalnız başına 
hareket eden vapurlardan topyekiln 72 
bin tonilatoluk 11 vapurla 12 bin tonluk 
hir muavin kruvazör ve asker taşıyan 2 
roınorkör grubu batırmıştır. 

Roma 18 (A.A) - Tebliğ : Bir deni
zaltımız' Atlantikte ceman 18.885 tonili
toluk üç gemi batırmıştır. Bu gemiler 
Medol isminde müsellMı bir İngiliz mo
törlü gemisi ile Kaliforniya adında bir 
Amerikan vapurundan ve bir üçüncü ti
caret gemisinden ibarettir: 

Denizaltımız on bin tonilAtoluk diğer 
motörlü bir gemiye de isabet kaydet
miştir. ____ ......, .. _, ___ _ 
Çörçil Rusyadan döner· 

fıen cenubi Afrilıa 
ba~11elıili ile fıonuştu.. 
l..ökap, 18 (A.A) - Çörçil Londra

ya dönerken Mareşal Smutsla görüş· 

müftür. _______ ......, ___ _ 
Yugosla11yada çarp~· 
maıar de11am ediyor •• 
Berlin, 18 (A.A) - D. N, B. ajansına 

askeri bir kaynaktan verilen malumata 
göre Bosna Hersekin uzak ve dağlık çev
relerinde harekette bulunan bazı çete
ler imha edilmiştir. 200 çeteci yakalan
mıştır. Çeteciler Almanları görür görmez 
çarpışmadan teslim olmaktadırlar. Bi• 
demir yoluna taarruz eden büyükçe bir 
çete dağıtılmıştır. 
Şimal ve cenup Bosnada bir kaç bin 

çeteci Alman ve Hırvat kıtalan tarafın
dan öldürülmüş veyahut yakalannı.ı§ta-. 


