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Harelıat lstUti mahiye· 
tinde değil. Sag cenah· 
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dılar. Sol cenah ue ıner• 
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Bu harefıeti ildnci cep· 
henin a~ılmasına doğru 
lıati bir adını sa31malı 
için ualılt henüz • 
erlıendir •• . 

HAKKI OCAKOGLU 

Moskova görüşmelerinin neticeleri 
.. kkında bütün dünya matbuatı muhtc
llf tahminlerle meşguldür. Fakat bu hu· 
llUSta yapılan neşriyatın hiç birisi kati •ir bilgiye istinat eylemiyor. Çünkii 
Kremlin sarayında göriişülenleri ancnk 
muayyen şahıslar bilmekte ve onları if. 
.. ya hlç 'bir kimse mezun bu1unmama'\
t.dır .. 

Moskova müzakerelerine iştirak 
edenlerin ekseriyetinin asker oluşu, gö· 
riişiilen meselelerin tamamen askeri mn· 
Wyeti hlk olduğuna şüphe bıraknıa
maktaclır. 

Bunun böyle olması da gayet tabiidir. 
IBovyetler hemen harbe girdikleri gün· 
tlen beri müttefiklerinden ikinci bir 
cephe açılmasını istemektedirler. Bütün 
.Uhver kuvvetlerinin serbestçe Rus 
topraklarında harekitta bulunması, 
lmnlann bir kısmının diğer cephelerde 
işgal edilmesi bnkanlannm yara!ılma
ması Kmlordunun durumunu agırlaş· 
tırmakta ve harbin mukadderatı için 
tehlikeler yaratmakta olduiu ileriye SÜ· 

rülmeldedir. 
Sovyetler bu noktada habız da değil· 

ilirler. tl'çüncü yılını beş on gün sonra 
tamamhyacak olan bu harpte Almanlar 
lriiyUk zaferleri tek cephede harp etmek 
7oluyle kazanmışlardır. Müttefiklerin 
aralannda ahenkli bir işbirliği kurama· 
malan, bugiin müttefikler safında yer 
•lan bir çok milletlerin harbin dışında 
kalabilmek ümidinden bir türlü vaz ge· 
~ememeleri kendilerini teker teker 
mihver kuvvetlerine ezdirmek neticesi· 
ai doğurmuştur. • 

Ruslar bu l'alan tecriibelerden alın· 
nuş derslere de dayanarak miittefikle· 
rini harekete getirmek kin a'Zami gayret 
ıarf eyliyorlar. 

İngilizler de durumun ağırlığını sez· 
,.Uyor değildirler. İkinci bir cephenin 
lüzumuna onlar da kanidirler. Bir şeye 
.-azariye itibariyle inanmak başk~, onu 
,..pmak ve fiiliyatta ta~akkuk ~ttırmek 
)'ine baska bir iştir. Deauz aşın bır mem· 
lekete ~rnç yapmak. burada tuhın!11ak 
ft sonra da milyonluk orduların ~er!d~n 
ikmalini temin etmek hayli zor hır ıştır. 

Nitekim Fransnnın yıkıldığı günlerde 
Almanların İngiliz adalarına bir ihraç 
hareketi yapması beklenmişti. Almanlar 
ü harbi en kısa hir ~·oldan bitirmek 

" onu Sahife 2. Siihm 6 da) 

1 

* ---
Sovyetler "l{IPska-
va,, da tıeri ledi leı· 
of 

Voronejde yeniden ilan· 
ıı muharebeler oldu-

Moskoa, 19 (A.A) - Gece yarısı 
neşrolunan Sovyet tebliği : 18 ağustos 
gUnU Rus kıtaları Kleskaynnın cenup 
doğusu ile Kotelnikofun şimal doğusun· 
da ve Piyatigorsk ve Krasnodar bölge
lerinde düşmanla çarpışmışlardır. 
Diğer kesimlerde kayde değer bir de

ğişiklik yoktur. 
(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Jıezde çarpı,maıar 
de11am ediyor .. 

Londra, 19 (A.A} - Kombine hare
ketler umum! karargMu bu sabah aşağı
daki tebliği neşretmiştir : Bugün saba
hın ilk saatlerinde işgal altındaki Fran
ıı&cla Diyep bölgesine bir akın yapılmış
br. Hareketler devam ediyor. Tamamln-
yıcı raporlar alınınca başka bir tebliğ tngilizlerin karcıya ukeT çıkıu-malamH Q&teren temaili bfr 1'eftm 
neşrolunacaktır. Bunun bir istilti hare- --------------
keti olmadığı beyannamelerle Fransa '1-!ububat 
halkınn bildirilmiştir. C.L... 

FRANSIZ HALKINA HİTAP 
Londra, 19 (AA) - Radyolar Diycp 

akını esnasında Fransız Halkına hita· 
ben şu mesajı neşretmişlerdir: 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

ve ekmek işleri 

Alnıanlara göre lngiliz ihraç haı·eketi 

Serbest satış ta· 
1 matı l8tendı 

Bir l-rıl ..... ım uvvet Hüliiimet-hksesialın· 
A ...... dlllıtan sonrea hububat CASUSLUK MU? 

1 l •ePbellt satıl~ na * . er mha edildi Eylül iptidasından itibaren yalnız Salomon hareketlerı 
Ankara, İstanbul ve lzmirde hrt usulü- Avvelden Japonlora 

Bir çolı tanlı ve nalıllye gemisi tahrip 
Araziyi lıati olarafı tem izıemelı için 

oıundıı
girişilen 

Jıarşı hücum de11am ediyor 
t Berlin, 19 (A.A} - D. N. B. Ajan- gemisi batınlmıştır. 
sı bildiriyor: İngilizler kuvvetli hava "Ye Araziyi kati olarak temizlemek ıçın 
deniz teşkiJlerinin himayesinde bu sabah girişilen kal"§l hücum devam ediyor . 
ıafak]a beraber Fransanın Manş sahili- lNClUZ AKINI GENiŞ 
ne bir çıkartma hareketi yapmışlardır. Berlin, 19 (A.A) _ Salahiyetli 

nün idamcai ve diğer tehir ve kasabala- ' <1 

nıruzda e1cmeğin serbestçe satılması tet- h b · · ı • 
ldk edilmekte idi. Ticaret vekaleti bu üç 8 er Veri mIŞ 
tdtlre ilave olarak daha bazı Tiliyetler
de de kart usulünün idamesini muvafık 
görmüo ve bu gibi yerlere de eylül ipti
dasından meri olmak üzere yeni ekmek 
kartları gl;ndermittir. 

-+
Avıutralya lla.p1eJılll 

mullaJefetl tenıııı etti ve 
lfıaatta lluJunda.. 

Sidıiey, 19 (A.A) - Avustralya 1-f
wkili Kmtin parlimentodald muhalet.t 
teflerinden bazılarmın takip ettiklım 
usulleri tenkit ederek demiftir ki: 

(Sonu s.bi:fe Z, Sltan 5 tıe) 

Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. ajansı
nın askeri bir mahfilden aldığı maluma
ta göre askeri müşahitlerin dikkati su 
üç h.Adise üzerinde toplanmıştır : "' 

1 - Doğudaki vaziyet; 
2 - Okyanosların durumu; 
3 - M.oskova konferansı hakkında 

neşredilen tebliğ. 
Bu üç nokta yeni gelişmeler dot,'Ura

caktı;· Fakat bu gelişmeler teşebbüsü 
ellennde tutan mihverin iradesine uy
gun olacaktır. 

tl'Ç'ONC'O' SAFHA VE HEDEF 
:'~ ~mdi üçüncü safhasına gir

mıştır. Bugun bu safha da Kafkas ileri 
bölgelerinde geli§mektedir. Alman teb
liğlerindeki usul malumdur. Alman or
dusunun büyi.ik başarıları ancak bek
lenen neticeler elde edildikten sonra bil
dirilir. Hareketlerin tekrar bir sükun 
perdesile örtUlmesinin sebebi bu yüzden 
kolayca anlaşılır. Almanlar büyük ha
reketlerine başlarlarken daima sükfüu 
tercih etmişlerdir. Şimdi herkesi en zi
yade ilgilendiren D.Qkta doğu cenup ke
siminde başlıyan yeni büyük taarruzun 
haD8i latllcamette inkişaf edeceğidir. Mü-

(Sonu Sahife Z, Sütun J de) 

Rus uçakları Pı·us
yayı bombaladı 

---··---
Bedin, 19 (A.A) - Alınan tebliği: 

Ayn ayn hareltctlerde bulunan Rus 
~nın ıel.iıi güzel yaptıkları izaç 
bucumlan geçen gece doğu ve batı Prua
yada tehlike ifareti vcrilmeaine eebep 
olmUıftur. Burada yer yer atllan bomba
lar .nil hallı: arasında hafif zayiat ile 
eYlerde bazı hafif zararlara aebep ol
IDUftur. Düpnan 2 uçak kaybetmittir. 

Karaya çıkarılan piyade ve tank kuvvet- mahfiller İngilizlerin Manş kıyıbınndıa 
leri kıtalarımızın tamamiyle tesirli mu- bu sefer yaptıklan çıkarma teıebbüsü
kavemetiyle kartıla§ml§, bir çok tanklat nün mutat akıncı kıtalar hareketleri çev
topçumuzun ateşiyle derhal tahrip olun· resini aşbğını, §İmdiden yüzlerce lngili
rnuştur. Mukabil tedbirlerin alınmasına Ein öldürüldüğünli ve bir çok nakliye 
eaaalı tekilde devam olunuyor. gemuinin bahnldığını kaydediyorlar. 

HEDEF : DlYEP ŞEHRt VE ALMAN DENIZC11..ERININ 

Bundan da anlafl}ıyor ki Ttcaret Te

k&leti eltmek tahditlerini bir l.mlede 
hldınnamak ve teenni ile hareket ede
rek atılan adımlann muvaffalaietini te
lllİn eylemek karanndadır. Fakat mesı> 
liyeti kabul ebnek arzusunda bulunu 
..ıiler bu hususta takip edecekleri me
lllllelede eerhest olacaklardır. 

(Sonu SahJle 2, S8tmı .f te) Kültürpark etlenceleri 
LiMANI YARDIM! 
Berlin, 19 (A.A} - D. N. B. Ajan.. Berlin, 19 (A.A) _ Alman harp 

sı bildiriyor: Şafakla beraber Manş de- gemileri ve deniz tCf]c1.Jeri Jngilizlerin 
nizi kıyılannda karaya asker çıkarma te• Manş kıyısına asker çıkarma bareketleri
ıehbüsü hakkında alınan tamamlayıcı ni püskürtmeğe muvaffakıyetli yardım
haberlere göre Diyepin doğu batısında da bulunmuşlardır. ,. 
hareket bu tehir ve limana karşı geni} BiR KISIM iMHA EDIL[)l 
bir cephede yapılmı§tır. Bu hareket der- Berlin, 19 (A.A) _ Salahiyetli as-
hal Alman müdaf aasiyle karşılaşmııı, çı- keri mahfillere göre Malı§ sahiline kal"fl 
kanna teşebbüsü esnasında büyük sayı- İngiliz hücwnuna iştirak eden düoman 
da tank imha edilmiştir. Bir çok nakliye kuvvetlerinin bir kısmı imha edilmiştir. 

Bu g-eee g-arden· 
. l\'!uh:ıkka.k parıl ile a~ılaeak 
ıkıncı Cephe Mani.sa, Aydın ve HazU· ------

MOSKOVA GOROŞMELERI 
---*----

ilden 11ır ~ıı lılınseıeıe YENi KARARLAR 

k ıd eğle~elerln a~qında * 
SON ASKERi VAZİYET 

Rus askerinin mu
kavemeti arttı 

onusu u bulanmaJıvflze~e geldL Orta Şark in • 
.!J Kültürpark eilencelen bu akpm gı • -*- Kültürpaıkta büyük bir h_. kütlctıinba • 

Anıerilıa resmi maltffJ· iftirak~le açılacaktır. . lız Ba cku m an-1.xmir balknun eenelerdeoberı har 96 
ıerının Jıanaatf bu münasel>etiyle İt:İylıt haline getircliif d d v. • 

nıerlıezde, Almanlara Kültürpark eğlencelerinin açalmuı ,.u- anı eaıştı 
nız lzınirin değil. c:İYar 'Yillyetlerde ele ~ 

gelince.. alaka ayandırmqıbr. Dünkü trenlerle 
Vaıington, 19 (AA) - Siya.si "" Maniea. Aydın.,.. Nazilliden bir çok 

reemi mahfilJerin kanaatince Moskoft kimseler Kültürpuk cğlencıelerinin açı• 
aörüımelerinin esasını ikinci cephenin boında bulunmak lzcre lzmire gelmit
tıeaial meselesi teşkil ebni§tir. Diğer m• krdir. 
aeleler teferrüat halinde kalmst ve ...ı Kültihpaık, yapılacak eğlenceler iç2n 
müzekereler Rusyaya karıı Alman b- hazırlanmq, bütün noksanlar ikmal edil
k.mnın bir an evvel kaldınlmaaı mevzua rniştir. Gazinolar yeniden tanzim edil-Alman Jtareelttitı neden ağırlaıtı?. Ruslara göree 

A..lmanıar Kullan nef.lrı. ?Jden geriye atıldılar .. (Sonu Sahife 2, Sütun l de) mİ§, oyun yerlerine ilaveler yapılmı§tır. 

Radyo gazetesine ğfu.;-R~ cep~:sin
de hnrekftt biraz ağırlaşmış görilnu.yor. 

~ Sıhhat müzıesiyle Vakıflar pavyonu bo
~~~ yanmlf, iç tcrtibab bazı ilS.velerle daha 
~ güzel bir tekil almıttır. Oyun yerlerinde 

Alman ~skerl mahfilleri bunun yenıden &ON DAKİKA 
başlıyacak olan daha büyük taarruz için 

Lünapark_ atlı kannca da halkın iatifa· 
desine bu aqam 11Çılmaktadır. 

Bu ~ Kültürpark fevkalAde zaman. bir hazırlık devresi olduğunu söyli.iyor- • • • • • • • • • • • • 
lar. Kafkaslarda hare~t artık dağ sa
basına intikal etmiştir ve süratle ilerle
me beklemek hatalı olur. Fakat inkar 
edllemiycn başka bir hakikat ta Sovyet 
askerinin mukavemetin.in artmış olma

A larda olduğu gibi mükemmel hir surette 
m e- tenvir edilecek .,.. geceleyin Kültürpa"" Mısıra yeniden 

rikan askeri geldi 
ltın büyük garin09Unda verilecek b\iy6k 
bir gardenparti ile Kültürpark eğlenee-
leri açılmca havai &şekler ve mcşa?eler 
ku llarulac:ak tır. sıdır. Zaten düz sahalara hafif kuvvetle- - - * 

rin büyük bir mukavemeti beklenemc7r l.ondra, 19 (AA) - Şimdiye b-
di. Mukavemet ancak çetin geçitlerde clar_ Mıa~ gönde~ll~ .. Amerikan uker 
yapıla:bilirdi. Anlaşılan Sovyet komutan.. hfilelennın en buyugu ~ Tannıt
lan ela hakiki muharebelerin Kafkas tır. 
dağlarında verilmesini kararla§tırmış- Brezilyada llir ndhueıe 
ıa~~;·k .. Sovy 1 kaIAd t bllği Mny- denlzaııı.sı IJatırddı 

un u et ev ı:ı e e Ri d- 1 · 19 (A A) - Dün 
kofun dil tüğünli kabul ettiği halde 0 0 an~ro, . . · 
Krasnoda~ ellerinde olduğunu ve Ku- ece~ mihvere aıt bır denızaltıa batml-
ban nehrini geçmeğe muvaffak olan Al- DUf r. 

Kültiirpark enilencelerinde bulunmalı: 
Gzere 1zmirc gelenler otellerde yer:ıe,ti
rilmehedir. 

B. Çörçll Mısırda iken 
cepheyi gezclL 

Kahire, 19 (A.A) - Mısırda iken 

-*-
8 lnd ordu ile JO uncu 

lıolorduya yeni lıuman· 
danlar tayin edlldL 

Londra, 19 (A.A) - General Ohinle
kln yerine orta şark başkomutanlığına 
general Alcksandnn tayin edildiği ve 
sekizinci ordu komutanlığına da Mont
gameryin getirildiği bildirilmektedir. 

(Sonu Sahife 2. Sli•ım <> ~c) 

lrandu Kafkasya yolıle Rusyaya yapıla1ı malzeme ıevki71atına bir 7Ul.ZaT 

manlann tekrar geriye •tıldıklarmı bil-~~ 
(Sonu Sahife 3, Sütun 2 ele) ~~....-~ 

Elalemeyn cephesini 2.iyaret eden mister 
Çörçil tuğay ve tümen komutanlariylc 
birlikte Avustralyalı ve cenup Afrikalı 
Wmenleri te~ etmiştir . . 

Orta şa.rk Jngiliz ordulannın yeni bcı§ 
kumandanı genenıl Aleksanclw 
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üzerinde ccreyen etmiştir. Müzakereler
de lngiliz - Sovyet askeri §Cflerinin de 
bulunması bu mütaleaya kuvvet ver
mektedir. 

YENi KARARLAR 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

GAZETELERİN :\!ÜT ALAA LARI 
Londra, 19 (AA) - Gazetcler!n ço

ğu başmakalelerini oı-ta şark İngiliz ku
manda heyetindeki dcği<;ikliğe tahsis et
mişlerdir. Deyli Ekspres general Ohin
lekin yer:ne general A1eksandnn tayi
n:ni gti\'enle karşılamaktadır. (Deylı 
Herald) ise milletin, nıc;dyetleri başve
l<lce Ö\·ülen bir komutanın niGin vazi
fesinden azled!kliğini öğrenmek t:;ledi
P.ini kaydediyor. Bu gıhi değisıklikler 
harbin merke1.dt:'n sevk ve idaresini el
lerinde bulunduran makaınlnrın vazife· 
ler:ni iyi yapmadıkları intibamı doğu· 
~an ve ~üphe yaralan hareketlerdir. 

ŞEHİR HABERLERi Dieppe 
Baskını 

VAŞı. GTON POS1 UN FiKRi 
Va:;ington Post gazetesi diyor ki: 

Cörçll Moskovaya Stalini te5elli etmek 
veya evvelki yardım vadlerini teyit et
mek ıçın gitmemiştir. Müttefiklerin 
Rusyaya yardımı ancak batıda ikinci 
cephenin nçılmasiyle olabilir. Moskova 
müzakerelerinde bu m'eselcnin görü ·ül
mediğini znnnetmek hata olur. 

Londra. 19 (AA) - Londra gaze
teleri bu0 Ün de Cörçil - Stalin görüşme
leri hakkında tahminlerden ve ulu orta 
mütaleahırdan kaçınıyorlar. Gazeteler 
Rusyadaki askeri hareketlere dair tafsi
lit vererek Rusların çetin mukavemeti
ne rağmen Almanların ilerlemrğe devam 
ettiklerini belirtiyorlar. 

Berlin, 19 ( \ A) - Yarı resmi bir 
ka\: naktan bildırılıyor: Dün Alman ha
r0ciye nazırlığında bel"rtildiğine göre 
Cörçi1in Moskova ziyareti hakkında 
diişman mernleketlerde ne~redilen bü
tün haberler bir müddettenberi Alman 
sivasi mahfillerinde bu hu!lusta hıısıl olan 
kanaati te\•İt f'!tmektedir. Bi1indiği ~ibi 
bu mahfille-r C'örçilin Sovyetler birliğin
deki a keri vı-, sivasi durumun son geliş
melf"ri hususunda ve bu gelişmelerin ba
kası altında ümitsiı:ce bir harekete te
sebbüs ettiği kan atindedir. Bcr1in mah
fillerine göre Moslrnva görü~melerinin 
d:kknte değer başlıca hususiveti bundan 
ibarettir. 

Burada belirtilen başka bir nokta da 
sudur ki hakikaten bir anlaşmaya varıl
dığını gösterebilecek mahiyette resmi 
tııhlil ve tefsirlere rastlanmamı. tır. Filha
kika yapılan tefsirler zaiftir. Çörçilin 
Stalini bundan sonra da kendi safında 
tııtmağa muvaffak olup olmadığını ha
diseler gösterecektir. 

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

UMUM f DURUM 
(Raştarafı 1 inci Sahifede) 

tehnssıslara göre bunun cevabını hadi
seler verecektir. Kafkas dağlarını aşan 
kıtalar şimdi yeniden tanzim ve tensik 
edilmektedir. Yüksek ve arızalı dağlarda 
dövüsmek için ona göre teşkillt kurmak 
icap eder. Bu dağlarda zırhlı kuvvetler 
ayni rolü oynıyamazlar. 

'.EtrALtNGRADDA 
Stalingradda durum aynidir. Yakında 

buradaki muharebelerin son merhaley~ 
ulaşması beklenebilir. Stalingradın düş
manın can alacak noktası olduğu Rus
larca buraya verilen büyük ehemmiyet
ten ve buraya yığdıkları büyilk kuvvet
lerden anlaşılır. Savaşlar burada devam 
etmekte, zırhlı kuvvetlerle topçu savaş
lan da durmamış bulunmaktadır. He
def Rusların şimal cephesini cenuptan 
ayırmaktır. 
Hazırlanan Alınan hücumu muvaffa. 

kiyetle neticelendiği glin Rusların vazi
yeti fenalaşacaktır. 

MOSKOVA MOLA.KATI 
Müttefik kuvvetler oe son günlerde 

batı Akdenizde, Pasifikte ve Salomon 
adalarında büyük kayıplara uğramışlar~ 
dır. Bundan başka tngiltere ve Amerika 
büyük miktarda tonaj kaybetmişlerdir. 
Bu sebeple Çörçllln ikincl cephe imkan
sızlığını anlatmak için Moskovaya git
tiği anlaşılmaktadır. Çörçil ikinci cephe
nin açılmaması sebepleri üzerinde Sta
lini iknaa çalışmıştır. 

Berlin mahfilleri İngiliz başvekilinin 
Moskova ziyaretim buna benzer diğer 
ziyaretlerin ayni bulmaktadır. Fazla ola
rak İngiliz başvekilini Stalinin ne geliş
te karşılamamış ve ne de gidişte uğurla
mamış olması Berlin mahfillerinde dik
kate değer bir hadise say.ılmaktadır. 

OHİNLEKİ:-;' MEZİYETİ 
Deyli Telgrafın başnıulınrriri de şöy

le yazıyor : General Ohinlck vi.ik ek 
meziyetli bir k.)mulnııdır. Bir c~k zor
luklara ragmen Alman hamlc_c;ini kır
ınağa muvaffak olınustur. Hükümet 
onun 'erine bir başka.,ıııı tayin etmek 
lüzumunu hissetın:ştir. Yeni kumandan 
c1a muhtelıf ke ı.nlcrdc değerlerini is
ı:at etmiştir. 

"YENİ KUMANDA, T'1 ŞAHSİYETİ 
Devli Meyi h.ılkın bll değisikliği en

clişe ile karşılıyacağını kayded:yor. Ge
neral Alek andr Diinkcrk ve Burmada 
zor durumlardan kurtulmağa muvaffak 
olmus bir komutandır. Fakat makineli 
harbin sevk ve idaresini mütehassıslara 
vermek daha faydalı olabilir. 
BİR DECİŞME DAHA 
Londra, 19 (A.A) - 30 uncu kolordu 

komutanı general Gortun yerine gene
ral Lampson tayin edilmi.ştlr. ----·----BİR İSVEÇ 

VAPURU BATJRILDI 
Stokholm, 19 (A.A) - Liceval adlı 

bir vapur milliyeti meçhul bir d.-nizaltı
aı tarafından Uzvald civarında torpillen
miş. 40 kişilik mürettebatından 2 3 kişi 
kaybolmuııtur. Mütecaviz gemiye bir çok 
deniz bombası atılmıstır. 

ÇAOIRILAH 
YEDEK SUBAYLAR 
IZMtR ASKERLJK ŞUBESt BAŞ
KANUC.INDAN: 
Asağıda iııimleri ve ııicil numaraları 

yazılı yedek subaylann acele yerli as~ 
kerlik şubesine ellerinde bulunan askeri 
vesikalarla birlikte miirac.aat etmeleri 
ilan olunur. 

lbrahim Hakkı Erhos 28084. Ziya 
Ar el 4 3198, Mehmet Emin Soysal 
43429, Abdulkadir Aksel 49009, Ra
mi Yıldırım er 29023. Muzaffer Enis 
43045, Ömer Birol 46524, Hilmi Pak
kan 46258, Sami Yıldınmer 29023, 
Niyazi Fuat 28006, Ali Haydar Cakıı 
13924, Bahaddin Bilgin 43374, Hür
rem Bayoğlu 46262, .Şükrü Vardar 
29100, lsmail Hakkı Yalçın 46387, 
Hamdi Öncel 30325, l\Iacit Büke 50647, 
Orhan Ergin 5 05 04, Kamil Gültekin 
41211, Şaha bettin Sahat 465 19. Halu'k 
Faraynlı 52778. Mehmet Gürsel 52737, 
Ali Haydar Erişkin 53733, Ali Adil 
Üste 30261, Kemal Akan 52607. Ab
di Akgören 52673, Ethem Salmııngil 
485 12, Sadi Hekimgiller 42 134, Ah
met Hamdi Nomeler 42208, Nisani 
Kongor 44014, Mirza Mihtuni 31608, 
Muı:affer Dudan 43994, Kerim Tekin 
27492, Kadri Tuncer 37722. Ali Bedi 
46848. Kazım Oray 45595, Rafet Ka
yakırnn 28091, Asım Asal 142 32. Naz· 
mi Kaylan 29642, Ömer Vehbi Topçu
başı 28673, Mehmet Başkaya 29470. 
Zühtü Özgönül 41285, Şükrü Vardar 
29100, Fadıl Tayanç 39761, Hikmet 
Salih 46223. 

Sinek lide işle

n En cinayetiı_ 

esrar j erdesi 
---+---

Maznunlar ağır ceza 
mahkemesine verildiler 

Siııekt:cfo Abdii.lftziın adında bir genç 
ile nikahsız olarak karı koca hayalı ya
şamnkta olan Eıninenin ölümünü saklı
yan csı·ar perdesi kısmen aralanmıştır •. 
Sorgu h5kiınligi bu husustaki tahkıkatı 
.ikmal ederek evr.'.lkı nğır ceza mahkeme
sine gönclerıni~tir. 

Maznunlardan Abdiilfız:mlc bu cina
) eti yalnız ba:-.ına işlediğini iddia etmiş 
ulan Abdiiliıziının validesi Hanife Türk 
ceza kanununun 448 inci maddesi mu
c hince ağır ceza mahkemesine veril· 
mi.şlerdir. 

Hanife ifadesinde halfı ısrar etmekte 
\'C bu cinayeti _.•.,lnız ba!;ına i'?lediğ

0

ni, 

Emineyi bir türlü sevemediğini ve oğ-
1 :.ına layık görmediğini söylemektedir .. 
Eu kadın l'inayeti tabanca kurşunu ile 
i~lediğini iddia etmiş ise de Eminenin 
'ücuclunda tabanca ~:ırası mevcut olma
d,ğıııdan iddia!:ı !:aynnı kabul görülme
miştir. 

---o---
KAZALARA AKAR 
YAKIT VERİLİYOR 
Kaznlara ait dağıtmaları idare eden vi

luyetteki tevzi bürosu bütün kazaların 
mayi mahruk ihtiyacını toplu bir şekil· 
de vermeğe bnşlamıııtır. Kazalardan ge
len mutemetlere bir aylık mazot, ga:z: ve 
benzin verilmektedir. 

---o---
Bağcılar yağmurdan 
Korlıuyor •• 
Üziim sergileri bütün hararetiyle mın

takamıı:ın her yerinde clevam etmekte· 
dır. 

Hava bulutlanmış ve yağıs ihtimalleri 
artmııı bulunmaktadır. Dün bu yüzden 
müstahsillerde büyük bir endişe görül
mÜ!ltÜr. Eğer bağ mıntakalarına yağmur 
düşerse zararın telafi i pek mü~kiil ola
caktır. 

--- o- --
AKHİSARDA.K.İ 
Camiin tcmiri bitti •• 
Bundan 400 kUsur yıl önce Yıldırım 

Eayczidin validesi Gülruh Sultan tara 
r:ndan Akhisarda inşa ettirilmiş olan 
Yeni Cami Vakıflar idaresi tarafından 
yeniden tamir ve iç tczyinatı miikemmel 
bir hale ifrağ edilmiştir. İnşaat biterek 
cami açılmıstır. 

---o---
B. Rahmi Karadavudun 
cenazesi ... 

Dünkü sayı mızda vefatını teessürle 
haber verd'ğimiz B. Rahmi l(aradavu
ciun cenazesi dün türenle kaldırılmıs. 
namazı Kemeraltı camıinde kılındıkta11 
onra ebedi medfeniııe giitürülmüştür. 

Finlandiya fahri konsolosu olan mer
humun ''efatı münasebetiyle dün şehri
mizdeki koMolc.oshancler bayraklarını 
yarıya kadar indirmişlerdir. 

öLVM 
İzmirin tanuuruş tüccarlarından M. 

Salih Palas 
Anthony C. Gallianın validesi 

Mm. Vve. JOSEPHİN GALLİA 
Bir ay evvel geçirdiği bir kaza ne

ticesinde müptela olduğu hastalıktan 
kı:.rtulamıyarnk dtin, 19/ 8 942 çar
amba günü ,,~baht saat beste vefat 
etmiştir. 

• Otel ve gazınosu 
Miitcvcffanın cenazesi, bugün (20/ 

8 942 pcrsembe) öğleden evvel saat 
onda Şükrii Saraçoğlu bulvarında 
(Ste. Maria) kilisesinden kaldırıla
rak medfcni ebedisine tevdi oluna
caktır. 

AÇILIYOR 
İzmir kibar halkının öteden beri eğlenti ve toplanma yeri olan SALİH 
PALAS OTEL VE GAZİNOSU (F.EVKALADE ORKESTRA) ,.e nıeş. 
hur Fraıb--ız şantör (JANET) in iştirakiyle 20 atY\ıstos 942 per~cmbe gii
nil akşamı açılıyor •• 

Kederli Gallia ailesine samimi ta11-
:;etleriınizi bildiririz .. 

Caz, Dans, Temiz ervis fevkalade yemekler,_ 

<- -·- ~- 1 ·-~- • • -
1
-·-·- · - · -·- · - - · .- dildiği bir gUn, bir ınuhncir kafilesi oldu_ 

1 
! su·· ,.-u·· K Hl....... A-- E I' 1 ğu yerde durmak mecburiyetini hissetti: 
1 

Jı. Çocukların bir kısmı uyumakta, bir kıs-
1 mı da cadde üzerinde oynamakta idi. lh-

--·· ·-·-·-· -·- ·- ·- -"~ -·- _ ,,_ , _, ·--·-·-·- ·- ...... ,_,_ .. :. tiyar bir hasta, bir duvar dibine uzanmış, 

Ben Bir Casustum! 
son nefeslerini sakin ve his..c:iz vermekte 
idi. 
Omuzlarını siyah bir yiin örtü ile ört

müş genç bir kız, bir müddet aşağı yu
kan dola<;tıktan sonra hasta ihtiyarın 
yanına gitti : 

Geçen umumi harpte Belçikalı bir dilb erin basından geçen hakiki bir macera - Çok mu ıstırabınız var?. diye sor
du . ... ı ... 

Hasta adam cevap vermedi. 
Harbin en zi~ ade kudurduğu ve tah

ribat yaptığı Ypres ve Perperinghe 
mıntakasından gelen yollarda binlerce 
mülte:.-: ve muhacir Rulerse varmak 
için ~aşkın şaşkın koşuyorlardı. 

Hir süı ü araba büyük meydana yı
gı!- n!Ş. f{elip geçmeği çok güçleştirrniş
tı 

Bununçü.n de her §ehir, bu yeni hayalı, - Fakat. .. Sizi hastaneye götürmek 15.
gayri kabili içtinap ve tabii bir hayat zım! Ve, genç kız, bir yardımcı bulmak 
şekli gibi, göz kırpmadan, düşünmeden ümidile etrafına bakındı; vaziyeti epey
kabul ediyordu. ce zamandan beri kırı tik etmekte bulunan 

Rulers şehrinin sakinleri de, bu Al- bir Alman zabitini gördü. 
man istilasında bir şey yapamamışlar, va- Zabit elini kasketine kadar kaldırdı ve 
ziyeti sükunla, fakat içlerinden d~ gıcır- oldukça bir nezaketle : 
data.rak., gizliden gizliye yumruk sıkarak - Matmazel, dPdi, ic:minizi bana lüt-
kabule mecbur kalmıslardır. Alman kıta- fcder misiniz? 
ları, hiç durmadan ·geliyor ve hemen - Marta Guokhert! 
Fransaya geçiyordu. Bunların c Marn > - Bu şehrin halkından mısınız?. 
cephesine gittiklerine ve orada granitten - Şurada gördüğünüz gazinonun sa. 
manialara rastladıklarına şüphe yoktu. hibi Jef Guok hertin kızıyım. 

Bütün cephelerde mukavemetin arttı- - Pek ~la ... Kac yaşındasınız?. 
ğını, bir 1.amandanberi geriye gelen ve - Yirmi iki yaşındayıııı. 

F~naf ve . . 
ışçı biri iai 

"' 
k u v v~tlend i 

Birliğin aza adedi 36 bine 
baliğ olmuş bulunuyor 

Birliğin borcu ve llirilımif muamelesi lıalmadı. •• 
Bilcilıis Banlıada parası vardır •• 

iznür esnaf ve işçi kurumları birliği, Birlik daimi heyeti son zamanlarda 
yeniden iltihak eden üç cemiyetle bir müsbet surette faaliyet göstermektedir. 
kat daha kuvvetlen mi,, çalı!ımaları o Birlik reisi B. Hasan Y eğit evvelce bi
nisbette geni:ılemiştir. rikmiş olan muamelelerin ikmali dola~ 

Otelciler bir cı•ınıyet teskil ederek yısiyle birlik bürolarında çalı an memur 
Halk partisinin himaye ve idare ettiği 
esnaf Ye işçi kurumları birliğine iltihak 
clıni~lerdir. Kala~ cılar, gömlekçiler ve 
yorgancılar da birliklerini kurmaktadır
lar. 

lzmir esnaf ve iı.çi birliklerinin halen 
36000 azası vardır. Ru azdlıır birliğin 
sıhhi ve içtimai yardımlarını görmekte, 
bilhassa hastaların muayeneleri yapıl
mokta, dispRnserdcn İ!ltifade edilmek· 
tedir. 

HUBUBAT VE EKMEK iŞLER . 
(Bac:tnrah l inci Sahifede) 

Ticaret vekaleti tnrafından Manisa 
vilayetine de yeni ekmek kartları gön· 
derilmistir. Manisa v liııi B. Ali Riza 
Çevik kart usulünün idame edilip edil
memesi hakkında tetkikler yaptırmakta· 
dır. Bizim aldığımız habere göre eylül 
ayında Mani"'ada ekmek ııerbe"t olarak 
!!atılacak ve Ticaret vekletinden gelen 
kartlar halka tevzi edilmiyecektir. 

Diğer taraftan Manisa vilayetinin ba
zı yerlerinde halk hala ekmek darlığı 
içindedir. Me..ela Akhisarda fınnların 
çıkardıkları ekmeklerin kalitesi iyi de
ğildir ve nisbet itibariyle en mühim kısmı 
arpadır. Aydında da kart uslü tatbik 
edilmesine mukabil haftanın bir, iki gü
nünde yarım istihkak verilmektedir. 

YEN! KARTLARIN TEVZii 
lzmire getirilen kartların halk dağıt

ma birlikleri vasıtasiyle te\'Zİİne baııla
nılmak ü:.ı:eredir. Bu husuııta belediyece 
hazırhk yapılmaktadır. T evziata 24 
ağustos günli başlanacak ve bu i~ ay so
nuna kadar ikmal ı-dilmiş olacaktır. 

l IUBUBA TT A DEVLF..T HlSSESi 
İzmir vilayetinin her yerinde müstah

siller devlete olnn hububat boçlarını za
manındn. ödemektediTler. Ba11 yerlerde 
~eri kalındığı görülerek vilayetçe :icap 
eden tedbirler alınmış ve her türlü aksa
maların ön\ine geçilmi~tir. Toprak ofis 
teskil" tı ve ziraut bankası bu işte iyi ça
Jı.;makta ve kövlünün mahsulünü teslim 
etmesi için vasıta temin edilmektedir. 
Bazı kazalar müstahsilleri şimdiden 
borçlarını tamamen vermislerdir. Bu ay 
nihayetinrlen evvel bütün m\istahsiller 
lzmir vilayetinde borçlarını ödemiı ve 
paralnrını almış bulunacaklardır. 

BORÇLAR VERiLiNCE 
Ticaret vekuleti talimatı hububatta 

hükümet hisselerinin ödenme ıeklini 
gayet iyi izah etmektedir. Fakat bu his
seler haricinde kalan buğday, arpa ve
sairenin serbestçe satılması hakkıncla 
tamamlayıcı talimata ihtiyaç vardır. 

Vilayet makamı, köylünlin elinde ka
lan hububatın İzmir vilayetinde serbest
çe satılıp satılmıyacağı hakkında ticaret 
vekaletinden yeni talimat istiyecektir. 

--o---
ÇİRKilf 
Manifatura sattJJarı 
Siimerbanlon Mimar Kemalettin cad· 

desindeki sat~ yeriyle buradaki mani· 
fatura ş'rketindcn manifatura alan bazı 
kimselerin bw11an o civarda bekliyen
lere kar mukabilinde devrettikleri gö
ı Ulınüştilr. 

Yirmişer, otuzar kuruş farkla bu mal
ları satın alanlar da karla bazı dükkiln· 
laı·a devretmektedirler. 

Bu çirkin manzaranın ve halin orta· 
dan kaldırılması hususunda belediy" 
cap eden tedbirleri almıştır. 

çok olmak üzere bilirim, dedi. 
- Çünkü ... Bizim hasta bakıcı hemşi

relere çok ihtiyacımız var da ... 
Arada epeyce zaman bir sükut hüküm 

.sürdü. Nihayet zabit mü!Ayim bir eda ile 
söze başladı : 

- Ne düşündüğünüzü biliyorum. Fa
kat ıstırap karşısında düşmanlık hissi 
kalınaz. Zaten yaralılar arasında sizden 
olanlar da var. Bulabildiğimizi ve nakle
debildiğimizi hastanelere aldık. Yaralı
nın Fransız, Belçikalı ve tngilizi olmaz. 
Bunlar da insandır ve yardım herkesin 
borcudur - Sizin hasta bakıcı olarak bu
lunmnnı7. bu bedbahtlara teselli verecek
tir. 

ve müstahdemlere bir çay ziyafeti ver
miş ve mevcut işler bir aile samimiyeti 
içinde konuıtulmuştur. 

Birliğin tt!raküm t!den borçları öden
dikten ba"ka mali durumu iyileşerek bi
riken para!'ı bir bankaya verilmiştir. 
Şimdi bir (birlik bando!!u) kurul

maktadır. Bando lzmirin kurtulu~ bayra
mı olan 9 Eylülde yapılacak törene i~ti
rak edecektir. 

CASUSLUK MU? 
( Raştarafa 1 inci Sahifede) 

• - İşçi partisinin haı·pten sonra da 
iktidar mevkiinde kalmasını btemiyen
ler unutmasınlar ki kapitalizm bundan 
sonra işçiyi istediği gibi istismar edemi
yecektir .. • 

CASUSLUK ::\-1U? 
Kurtin Saloıııon aiiaları taarruzuna 

tema,; ederek : 
• - Japonların niyetlerimizden ha

berdar edildiklerine kaniim .. a demiştir. 
Başvekilin bu sözleri umumi efkarda 

~üyük alaka ve heyecan uyandımuştır .. 
Iyi haber alan Avu.'itralya mahfilleı·ine 
göre bu hal böyle devam eder, parli
meiıto hükümet.in icraatına engel olmak
ta devam ederse başvekil millete müra
caat ederek yeni intihabat istiyecektir. ----·- ----Mısırda miillim 
harelıetler olmadı 

Kahire, 19 (AA) - lngiliL orta 
şark tebliği: 

1 7/18 ağustos gece"'i keşif faaliyetle
ri az olmu;ıtur. Dün kayde değer bir ka
ra hareketi olmamış, ve mahdut hava 
faaliyeti olmustur. 
Bir in iliz generalinin 
yeğeni de esir olmuş •• 
Roma, 19 {AA) - Stefani ajamıı 

Mısırda alınan İngiliz askerleri arasında 
general Aleksandrın yeğeninin de bu
lunduğunu bildirmi~tir. 

450 lıllo kalay 
DağıtılacaJı ••• 
Şehrimize 4!'i0 kilo kalay getir!lmiştir. 

Bu kalaylar ihtiyacı olan miiesseseler., 
ve kalaycılara ''erilınek tizeredir. 

---o---
Adliyede tefrHer .. 

İzmir Cümhuriyet müddeiumumiliğı 
baş muav:ni B. Zahit Özbulak terfiıw 
l.stanbul asliye ceza hakimliğine, İzmir 
hakim namzedi ıfasan İlgüner terfian 
Çıldır hakim m~avinliğine tayin edil
mişlerdir. 
İzmir müddeiumumi muavinlerinden 

BB. Rüc:tü Uskent ve Celal Varol birer 
derece terfi etmişlerdir. 

Sulh ha.kimi B. Lütfü DoğutUrk te bir 
derece terfi etmiştir. 

KISACA . .. -... 
YOK? •• 
Eczacı Kemal K. Aktaı 

c Yok:. kelimesine bakın, ok. gibi ba
tan sivri uçlu. menfi ifıideli bir sözdür. 
(yok> baz.an acil ihtiyaçlar kar§ısında 
ok gibi batarken bazen de cyok. ta 
müsbet ve yüzü gülen bir müjde haberi 
vardır. Meaela bir lıastanın kanında 
mikrop arıyoruz, cyok> denildiği vakit 
bu cyok> un ucu sivri değildir, burada
ki cyok> ta yumuşak, sakin, güler yüz
lü bir Bevinç mülayemeti duyulur. Ba
zen de cyok,> hayır manasını alır cyok> 
bu olmaz, derken burada.ki menfilik ba
zen müsbet ve hayırlı bir menfilik olur, 
cyok. sana 100 lira az, olmaz, 15 O lira 
verelim> denilirken «yok> yine yumu
şak ve munistir. 

Kelimeler bile yerine göre l-arakter 
yaratıyorlar. Hani birine «keyfin nasıl"?> 
demi~ler, cadamına göre> cevabını ver
miş. Hayatın her safhasında telakki ru
ha göre değiıir, cyob un bazen var 
olduğu gibi .... 

( Kastarah 1 inci Sahifede) 

ıcın hunu <:Ok istediler. Uzun boylu .... 
ı.aplar yaptılar. Lakin bir tiirlii büyl• 
bir tc..~ebbi.i-:e ı:;iri-.mek <·esaretini güste
reınedi1er. 

Hatta o tarihlerde İngiltere hariciye 
nazırı olan Lord Halifaks Nevyoktu 
yaptı~ bir demeçte Almanların büyiik 
IJir fırsat kaybettiklerini belirim~. 
Fran.;anın yıkılnıasını müteakip İngili» 
adalarına yapılacak bir ihrac hare.keti
nin knrşılannıası ıçın impnrntorluğud 
lıımı·lıksız olduğunu ifsa ey1enıi ti. 

Bunu a ağı yukarı Almanlar da tah
min ediyordu. Huna rağmen teşebbüff 
ı:iri mek cesaretinde buhmamadılar. Se
bebi biiyük km·,·etlerin deniz a ırı ül
kelerde ikmallerinin temininde ra:.tla
nat'ak zorluklardı. 

Bu hesapları lıugiin İngilizler yapmak 
ıne\'kiindcdirlcr. 

l\füttefikler hesabına hakikaten hu 
harbi sona erdirmek icin Alman ordu
sunun ezilmesine ihtiyaç vardır.. Hava 
Jıiicmııları ile bu netice elde edilemez. 
İngilizler kati neticeyi elde etmek İ('İD 
mutlaka Avrupa kıtasmn <:ıkmak. ınih
\·er ordulari~·le talilerini denemek mec
huriyelindedirlcı. 

ingilizlcr bunu da yapmak kararında
dırlar. Uğradıkları biiyiik deniz kayıp
lımnı teliıfi için hüyiik gayret sadedi· 
yorlar. Diğer tara(tan da İngiliz adala
nnda bii;riik kuvvetler tahşit ederek 
haı:ırlmuyorlar .. Ancak böyle bir teşeh
bi.ise ne zaman girişecekleri mailim de
ğildir. Ruslar İngilizlerin hemen Avru
paya <: ıkmalarını. bu suretle Alman bas
kısmm iizerlerinden ktmıen alınmasına 
ısrarla istiyorlar. 

Durumun iç ve dış görünüsü bu oldu
ğmıa göre Moskova görüşmelerinin esa· 
sını ikinri cephe meselesi teşkil eyledi
ği muhakkaktır. 

Çiir<;ilin Londraya dönüşünü mütea
kip di.in sahalı müttefik kuvvetler de 
Fransa ile Belçika hududu üzerinde Di· 
eppe (Otyep) mevkiine çıkmışlar, Al
man kuV\'etleriyle büHin gün dövüş
müşlerdir .. 

Hatırlardadır ki İngilizler bundan ev
\'el de ~ cdi noktııya muhtelif tarihlerde 
IJaskınlnr yapmıslar, yine geriye çekil
mişlerdi. 

Bu defa yine İngilizler daha gen.iş bir 
ülçi.ide bir baskın teşebbüsünde bulun
duklarını ilan etmişlerdir. Yalnıs ba 
baskının lUoskov:ı müzakerelerini takip 
eden günlerde ynpıh ı ikinci cephealn 
kurulma~ma doğru km ,·etli bir ad.anım 
otıldığı zehabını zihinlerde uyandırmak
tadır. 

Bu tcsebbi.i hakikaten ikinci cephe
nin açılması dt.'mek midir? 

Bu hususta kati bir ey söylenemez.. 
Ciinkü henüz diin sahalı başlamış olan 
harekatın iııki<;af \ 'e neHceleri baklan
da kafi malumat elde etmeden karar 
vermek. mütalaa yürülmek yanlıs olur. 

Bunun bir gi.hteriş hareketi olmasa, 
ikinci cephenin açılması işine başka bir 
noktadan haşlnnnınsı da ıniimkündiir. 

Dii ünüldüği.i gibi ikinci cephenin Pa
rİSe en yakın nokta olan Diyepte açal
ması te,,,c;cbbüsüne girişilmiş bulunduğu 
da tahmin olunahilir. Her iki ihtimalin 
\ arit olmaması, Alman lan kuşkulandır
mak için meselenin askeri bir nümayiş 
hudutları içinde kalnıası da kabildir. 
Yalnız dikkati çeken ınühim bir nok

ta vardır: O da bu defaki baakuıa bütün 
miit.tefik kuvyetlerin i tirak ettirilme~ 
muharebeye tanklann sürülmesidir ki 
bu da hfıdisenin mana ve ehemmiyetini 
artırmaktadır. Her halde cihan harbinin 
dönüm noktalannda bulunduğu g3-
önünden uı.ak tutulmamalıdır. 

Mo kova giirüsmelerinden sonra müt
tefik kuvvotlf'rin harp snhnelerinde da
ha fnal bir rol C1ynamak vazifesini ta
kabbül eyliycceklcrinde şüı)he yoktur .• 
Bununla beraber Diycpte cereyan eden 
askeri harekatı mutlak urette ikinci 
cephenin açılmasına doi:>Tu fiili bir adım 
saymak için \·akit çok erkendir.. Biraz 
daha beklemek znrurcti vardır. 

HAKKJOCAKOOLU 
---o---

KARABVRUNDA 
Domuz sürüleri zeri
yata zarar uePfyor 
Karaburundan bize haber verildiiine 

göre Kösedere köyü civarında eon gün
lerde pek ziyade çoğalmı~ olan domuz 
sürüleri zeriyata büyük zararlar ver
mektedir. 

Köy halkının şahsi teşebbüsleri bu 
mahzuru gidermeğe yetmemektedir. Vi
layet makamının tedbirler alması rica 
ediliyor. 

Genç kız, başı önüne eğilmi§ olduğu 
halde düşilndü. Zaten ağustostan beri 
kaç defa hertı§ire yazılmadığı için vic
dan a?.abı hissetmiş, durmtLŞtu ' 

~ 

KU. LTURPARK 
Zabit : 
- Cevabınızı bekliyorum, matmazel! 

dedi. 
Marta, yav~ yavaş basını · kaldırdı, 

ve : 

Fuar Gazinosu 
• 

zenaın 

" 
IJu varyete 

Bu küçük kasaba, şimdiye kadar har
bin hakiki f ecayiinden hisse alınış de
ğildi; Alman isülAsı bir seylap kadar 
çabuk ve önünden kaçılmaz bir şekilde 
olmuştu : Liyejin sukutundan sonra, 
ne düşUnmeğe, ne de miidafaaya vakit 
bulmadan düşmanın Ohlan kapılarına 
dayandığını gören şehirler ve ka<>abalar, 
Alınan topçusunun. iaşe teşkilatının, 
ıüvari kıtalarının yerleştiklerine de şahit 
oluyorlardı. Bu i~ler a7.ami bir intizam 
ve rrıiikemmel :::!.r metodla yapılıyordu. 

yaralıları sevkeden otomobil katarları - Hasta ve yaralı bakmağı bilir misi-

- Her şeyden evvel ebeveynimin mü
saadesini almak mecburiyetindeyim. 
Cevabım1 size yarın sabah veririm! de
di. 

akşam fevkalade 
program ile açılıyor 

bildirmekte idi. niz? 
Günlerden bir gün, böyle bir taraftan Genç kız Alman zabitine dikkatle bak-

kıt.nların cephelere aktığı ve bir taraftan 1 tı ve : 
da cephelerden yaralıların geriJ e sevke- - Herhan3i bir kadından ne ıı~. ne de 

Babasının evine doğru yürüyen genç 
k zı zabit hürmetle selamladı. 

- BİTMEDİ-

Muhter<:m müşterilerimiz.in yemekli masalarım şimdiden angaje etma-
lerini rica ederiz.. TELEFO~ : DENİZ GAZİNOSU 400'1 
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MOSKOVAYA GÖRE SON 
VAZIYET Borsa 

1ZMtR BELEDlYEStNDEN: 
Kar11yaka belediye saAi1 aazinosu

nun yeniden yapılaaJı: büfesi müstecl~ 

w ==- SMlll'BJ 
·--

•Me Hasad of'ta oııuı MUdüıelGlllnden: -
tNGiLiZLER BOY.OK BiR 

AKIN YAPTILAR 
(Bettanfı 1 inei Sahifede) (BafCaralı 1 inci Sahifede) OZOM 

Eınııiyetinizi tehlikeye dil<:iirecek he.r YENİ MEVZİLERE ÇEKİLME 42 S. Sülcynıanoviç 
,,_ 19 (AA) G SJ 35 K. Taner hangi bir harekette bulunmayınız.. l§ Moskova, · - ece yarı 

So t t bı .ğ. kf R 24 İnan şir.Keti 

38 50 
33 

38 50 
35 50 

ne ait olmak üzere bir sene müddetle · 
kiraya verilmesi işi bir ay milddetle 
za:rlığa hırakılmqtır. Muhammen bedeli 
icari 250 lira. muvalclcat teminatı 18 li· 

1 - ~e hususi o.r~a o~ulu içi~ bir öğretmen alınacaktır. 
2 - öğret~n İngılizce ıle birlıkte ihtisa.ı olan cligv er He" d •~ L 

ur. ı ers oaı;utacaJı;-

3 - Mektep 1-ıenüz iki sınıflı olduğu için tedria bu ikı" sın f h d 
'4 l ""--- •· · d bil · · 1 a mun asır ır b:rlig"..'İnizi istemek zamanı gelince bunu n• .. .,.olunan vye e ı ıne e ır: us 

....,. k d y 'b .. l 5 Ali Akor bildireceğiz .. Vaitlerimizi tutacağız. Mi· kıtaları Kles ayanın cenup ogu o ge-
~illeme tedbirleri tehdidine hedef olma- sinde yeni mevz:lc:re çekilmi<:lerdir. Bu l06 Yclclın 

lm k t .. ı-· · de 2l!l366 Eski yek\ın uınız .. Kurtuluş gününde Fransanın ve çekilme A an tan· ve. ıno or u pıya 

45 
39 50 

45 
3!) 50 

.7 1 k ı b uh hed 2194i2 Unıumi yekun rnüttefiklerinln ~ze ihtiyacı olac;ıktır. kuvvetleriy e an ı ır m are en 
HAVALARDA SİDDETLİ onra olmuştur. On tank tahrip edilml~ No. 7 36 
SAVAŞLAR ~e 800 Alman öldüriilmü!itür. Diğer bir No. 8 38 
Londı·a, 19 (A.A) _ .hl.·an.:.a sahiline kesimde 700 Alman askeri öldüriilmliş- ~~: 9 41 

~·apılan çıkartma hareketleri hakkında tür. . No. lO 45 
Royter Ajansı aşağıdaki tafsilatı veri· KOTELNIKOFTA 11 49 
yor: Pek çok uçaklar sabah erkenden Kotclnikofun sima! doğusunda muka- ,..,....,...,, ~~~ ....... y..;: 

Fransaya doğru havalanarak hareketle- vemet eden Rus kıtaları yalnız. bir köy- ' A k Jl d ~~ 
l'e başlıyan kuvvetlerin hava himayesi· de: 600 Alman öldürmüşlerdir. ~ O ara \3 YOSll 
ni teşkil etmişlerdir. Bu teşkillerde Spit· KRASNODARDA ~ -
fayerler ekseriyette olmakla beraber Rus kuvvetleri Kra nodarcla karşı ta- BUGÜNKO NEŞRiYAT 
l\merikan avcı ve bomba uçaklarının ela arruza geçmişlerdir. Burada Almanlar _ _ _ _ _ _ 
bunlara refakat ettiği sanılıyor. Alman- Kuban nrhr!ni r.c:mağa murnffak olmus- -· - - · - - - - - - -:. - - ~ 

ıar milttefik hava filolarını karşılamağa !ardır. 7.30 Pı·ogram ve memleket saat aya-
teşebbUs ettiklerinden havalarda birçok VORONEJDE . rı 7.32 Vücuduır.uzu çalıştıralım 7.40 
ı:;iddetli savaşlar olmuştur. Voronejin cenubunda ?'enı~en ka·/lı Ajans haberleri 7.55 Müzik pl. 8.20-8.35 

Top ve infilak sesleri İngiliz kıyıların· muharebelcr olmuş ve hır mikdar esir Evin saali.. 12.30 Program ve memleket 
elan işitflmektcdlr. ~Jmınıştır. saat a.}'an 12.33 Mfüik : İsfahan maka-

.MUAZZAM HAVA FİLOLARI -·- mından sarkılar 12.45 Ajans habcrJcrL 
HARPl'E SON ASKERİ V~Z!YET 13.00 - n.30 Mü:Gik: Şarkı ve türküler .. 
Londra, 19 (A.A) - Royter ajansının 18.00 Pı·ogram ve memleket saat ayarı 

sahildeki hususi muhabiri bu sabah Dl- (Baştarah 1 ind Sahifede) 18.03 Müzik : Çifte fasıl 19.00 Konuşın~ 
yep bölgesine yapılan baskın hakkında di~tir. Buradaki mü~afaa No~rosiski (Dış politika icmali .. ) 19.15 Müzik (pl.) 
~ malfunatı vermektedir : İngiliz hava limanının da uzaktan mudafaası ımkfuı_ı· 19.30 Memleket snat ayarı \'e ajans ha
kuvvetlerine mensup iJk teşkiller bu nı vermiştir. Bu suretle Ru.s Karadcnız. l:erleri 19.45 Müzik : Yurttan Sesler ... 
sabah şafakla beraber hareket etmişler- donanması halfı bu limandan faydalnn- 20.15 Radyo gaz(;tesi 20.45 Müzik : Snz 
ôir. Saat sekize do/!ru çok büyük Spit- maktadır. 

1 1 
eserleri 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Mü-

fayer teşkilleri Manş istikametinde Kent Şimalde Don ~irscğinde A .man ar zik c~ k U k 
1 k ti B teml·.,ten1e harckctınc devam edıyorlar. : "°r: ı ve t r Ü er 21.30 Konuşma on uğundnn geçmişlerdir. iraz sonra .. (Kah ı r ) 21 45 M 

muazzam bir hava filosu ayni istikamet- Ve bu bölgeye yeniden takviye getiril- ., raman ar saa ı.. · • üzik pl. 
b 1 tı mcsl·ne manı· olmak ı'çı·n Rus şimendifor 22 .. "lO Memleket saat ayarı, ajans haber-fo ilerleml..+ir. Hava açılmış, u u ar - ı · bo ı 

'"!l• hatlarını havadan şiddetli bir bombardı- crı ve rsa ar 22.45 - 22.50 Yarınki kalkmış, mavi gök meydana çık~ıştır.. prog k 
Fakat karada sis hali devam ettigınden mana tabi tutmuşlardır. Burada yeniden ram ve apanış .. 
bir kaç kllometre ilerisini görmeğe im~ esaslı bir Alman taarruzu beklenemez. l>Oc:-:cı:-:~:-: ... :-:ao.:-:-:ı:oı-a-c-c:ı-ı::ı-c-ı::ı-ı::ı-ı:ı-o-ı::ı-e-.,-r----. 
itan vermiyor.. Yalnı7. l"esmi tebliğ dışında Orelde bir ' A 1 t 1 .. k .... ccı::ıcooc 

TOP SESLERİ İNGİLTEREDEN taarruz yapıldığı haberleri verilmiştir. Ce' f' Sll 1 1 f>V 
DUYULUYOR.. Bu haberddc fAlm:~ı zırhlı . ~=~~kl:r;in ~ İzmir Alsancak Mesudiye caddesi . 
Londra, 19 (A.A) - Roytcr ajansının Sovyet mü a aa a arın~ gır. 1 -. erın en tı J4G4 - K11rakol sokak) üncii sokakta 

İngiliz sahilindeki hususi muhabiri bil· bahsediliyor. Bu ehemmıyetlı bı_r ha~cr l> 32 numaralı kargir bir hane satılık. 
diriyor: ols~ydı herhalde Alınanlar ı-~smı teblığ- tır... Almak istiyenle.rin Bomo\'n 

:tllgtliz baskınının ilanından beş saat lennde bundan bnhscderlcrdı. 1 Meninli istasyonunda li88 inci so-
sonra Manş denizinin öôür kıyısından AKD~tZDE . kakta (3) nunıaralı bahçede Halil 
hala top sesleri işitiliyordu. Şimdi bu . Cebelul ttarLaık~. endyakın ~ır ~pbeanylol l\fcngiiye rnUracaatlan .. 
....... ler gittikçe daha uzaktan, her halde lımanı 0 an ıne~ an ver en ~ re- 16 - 18 - ZO (21 o 
...... re göre batı Akdcnız hava ve denız mu- 5 ) 
Diyep bö1gesinden gelmektedir. harebelerinde ağır yaralanmış olan İn· ı JOCXIC:IOCXICIO!:~**IOCIOCIOCICClıoc:ııoc:ı~ 

Hava faaliyeti artmıştır. Öğle üzer) gilizlerin bir safıharp gemisi ile iki uçak ·- - _ _ _ _ _ _ _ 
Folkstonun batısında yUksekten uçan · · c b iti ta k ı · · B d ı - -· ~ 
hava te~'l,.illerı· go""rülmu"ştu"r. Bogyazda' gemısı c e t rı a ge mıştır. un an, ' Satdı._ -un-fa-a..ri&:as- -· 

~ Maltaya bir kafile ulaştırmanın İngiliz- 1 H u H 1 
hft:;~~·DEVAM EDİYOR tere ne kadar ağıra mal olduğu anlaşılı- ı > Denizlide Karabacak Un fabrikası ~ 

Londra, 19 (A.A) - Bu sabah erken· yo~. Bununla beraber, Malta adasın~ el- ı demekle maruf ve hali faaliyette \! 

aen başlıyan İngiliz kombine akını lerı~de bulun~~';a~~ brı ·ı~dcn}zde ' 5 valsli ve 5 O Beygir su dolabı ve ~/'. 
Grinviç ayariy)e saat 10 da hll§ devam dve attak obrüta .. k .. enAı kde ~-ı ı İne17l'z1ay- 1 25 beygir mazot motörü ile iııle-

t--ııı- ası ço .} u ·t.ur. . enızın gı 1 er ı mekte olan un fabn'k 0 •1 pazarlıkla ediyordu. u.qs~ Jayılanndan mütemad! h b ehl k l d k t • ..., 
top sesleri ve bomba infillklan ;oitili- esa ına en t ı e 1 ve ::ır ısmını eş- ı satılıktır 

~ kil eden Sicilya boğazında bile hasara T ı· ı · · D · · . · 
tor Karaya çıkanlan kıtalar, araların- ğ k ·ı . . M ita "k l ı n ıp erın enızlıde fabnkacı Ali " u rıyaca gemı er ıçın a mu ·emme K _ı_ v .. . ~ ",/ 
da Amerikan uç&klan da bulunan kuv· ı..· v k lmaktad B .. 11 ır lt ı ı aru.oncaga muracaatları ılin olu- I'. U h k"ll • f d ı_, ,.,ır sıgna o ır. ununçun ına a 

1 4 
(
2176 

~ 
;;:u,.;_va teı 1 

en tara ın an rurnaye n?asına mihverce el atılması icap eder- _ ~~r...:.._ -_ -- --:.. -::.. :.. :- - -- :.. -- > _ ç; 
BUTON NOKTALARDA dı. Fakat mihver aylar~ evvel yaptığı =;;;;;ö;i-.;;;~~~~----

çok sürekli ve §iddetli taarruzlara rağ- .il 
MUVAFFAKIYET men bu adayı a1amamı§tır. Kuvvetli ha- DOKTOll 
Londra, 19 (A.A) - Resmen bildfrl). va akınlarına ve ttalyan donanmasının RAiF A ICDBNI Z 

İlijine gl>re evvelce tesbit edilen biltün ~evcudiyetine rağmen mihverin Malta- Doğum \'e Kadın Hastalı.klan 
noktalarda İngiliz kıtalan karaya çık- yı alamaması İngilizlere büyük faydalar miitehassısı .. 
inı§tır. Bir müfrezemiz dilşnan tarafın- sağlamaktadır. Hastalarmı her gün Birinci Beyler 1 
aan püsJdtrtülmilşse de yeniden kendi· --o-- I • .sokak No. 42 de muayehanesinde 
ni toplıyarak tekrar karaya ayak bas- AKDEHİZDE BİR • kah_ul eder. 

de~~~ m~~;~:k olmuştur. Muharebeler YELKENLİ BA rıRILDJ Evı: Karşıyaka ~ank:a sok7ı~~) 30 1 
AKINCI KUVVETLER Berlin, 19 (A.A) - Alman tebliği: OC0000004'oocr~.c.r~~ 
Londra, 19 (A.A) - Amerikan umu- Bir Alman denizaltısı Ak.denizde yel· - - - - _ _ . 

ra 75 kuruştur. Taliplerin teminah öğ
leden evvel iı banlcaııına yatırarak malı:
buzlarile 26/8/942 dahil tarihinden 
7 /9 /942 tarihine kadar haftanın pazar
t~ çarşamba ve cuma günleri saat 16 
da encümene müracaatlan. Şartnamelİ 
yazı i~leri müdürlüğündedir. 

12-16-20-25 4669 (2107) 

* Şehitler caddesi 1512 inci sokakta 1525 
sayılı sokaktan itjbaren 320 metre boy-
da adi taşlarla döşeme yaptınlması, fen 
işleri müdtirlüf.ründeki şartname ve ke
şifnamesi veçhile açık eksiltmeye konul
mustur. Keşif bedeli 3018 lira 90 kUl'Uf 
mu~akkat teminatı 226 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel fş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 31/8/942 pazartesi gUnü saat 
16 da encümene müracnatlan. 

16 20 24 29 4793 (2148) 

* Belediye otobüs idaresine 27 kalem 
yedek parça satın alınması, yazı i~leri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur .. 
Muhammen bedeli 15186 lira. muvakkat 
teminatı 1138 lira 95 kuruştur. lhalesi 
1919 1942 pazartesi günü saat 16.30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektuplan ihale 
günü azami saat 15,30 a kadar encümen 
riynsetine verilir. 

31 10 20 10 4424 (1994) 

* Fen işlerimizde 100 lira aylık ücretli 
bnhçe mütehassıslığı ve 50 lira aylık 
ücretli dosya memurluğu münhaldir. 
25/ 8/942 tarihinde saat 10 da müsabaka 
imtihanı yapılacağından taliplerin yed
lerindeki vesikalarla mektep diploma
larını hamilen dairemize müracaatlan. 

20 22 4852 (2180) 

------ --------
1.zMtR SULH HUKUK HAKtMLt-

ôtNDEN': 
Emin oğlu Rifat ile Fatmanın izalei 

§Uyu suretile satılmasına karar verllmlf 
olan tı.mirde Akçalı mescit mahallesi 
Damlacık yokuşunda. kitin tapunun 18 
kUtUk 14 sahife 102 ada ve 9 parsel nu
marasında kayıtlı ve 300 lira kıymeti 
muhammeneli bir bap ev satılığa çıka
rılmıştır. 

Birinci arttırma 11/ 9/942 tarihine 
müsadif cuma gilnü saat 15 te işbu art.. 
tırmada gayri menkul muhammen kıy
metin ylizde 75 ini geçmediği takdirde 
satış on gUn daha uzatılarak ikinci art· 
tırması 21/9/942 tarihine müsadif pazar. 
tesi günü saat 15 te yapılacalc:tır. Sa~ 
peşin para nedir. Gayri menkul üzerin
de hak talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte müracaat etme
leri IU.zımdır. Daha fa~la malumat al
mak lstfymıler dalnmlzln 912/.c«! ~ 
1ı dosyuma mUracaatlan ilAn olunur. 

4862 (21 '19) 

-- - DOKTOR 

SELİM UZEL 
Eorefpa§& Hastaneai Cilt, Saç ve 

Adres: Şamlı sokak No. 6 1zmir 
Her gün saat ( 3) den sonra hasta· 
larını kabul eder. 
~ıc:oıxaooocıoo~coc..a ıni karargAhının tebliğinde Diyep hare- le.enli bir düşman nakliye gemisini batır-

1
,- - - DOKTOR - - -

1
1 

ketlerine bir Amerikan müfrezesinin iş- mıştır. 
1 

SÜLEYMAN ÇORUff ı pıo0:>ı· ~ooıxıc1COOOC:IOOOOC:IOOOOCIDC!l l 
tiraki bildiriliyor. Resmt malumata göre _ _ _ _ _ ~ ) QOCUK HASTALIKLARI ı ~ DOKTOR 
bu harekete iştirak eden kuvvetlerin ı ;· - - '· - - - -

1 
ı ı MÜTEHASSISI ı HİKME'J' ALAIJAG 

arasında Degolcu Fransız1ar da vardır. ) Kadın berbe-. .. 1 1 )'ı 1 ', 1 l Kaclm bastaJıklan operatöril ve 
Çıkartma yapan kıtalarm ekserisi Ka- Birinci Beyler Sokak 42 Sayı.. 1 DOOUM MÜTEllASSISI 

nadalıdır. ı Alsancak semtinde müşterilerinin ı ı -~ıLir!~:·~dd~i (Görlepe) 836 ı > dl\Ieınleket hastanesi nisaiye ve vel&-
Billndiği gibi kombine hareketler baş- >takdı'r ,.c scvmsı'n"ı ka .. anan kadııı 

1 
) ı iye servisi muavini ... 

k ha d . .,,. '" 5a)'1 ... TEL. 4436 l • 13 (.2N5) 1 n· · · omutanı Lord Lul Mont ten ır. >berberi Mestan KIRKAH ~~ ll'ınci Kordon Tayyare siıaemllSI 
SA(} CENAHTAKİLER bitisiiinde No. ZOL Telefon: 4032 
GEMİLERE ALINDI · ıbu defa düklWnını ICcmcraltmda 65' .aı::ıccıcıccıccıocıcı-.ocıcıcıcı~ '°°~=tccı::ıcı::ı ı::ıı::ıı::ıı::ı ı::ıcıcı::ıc ı::ı =ı:ıcıı::ıı::ıı:tc 
Londra, 19 (A.A) - Resmen bildiril- ''>numarada (Zengin Piyango gişesi) ' Böbrek, Mesane, Prostat, idrar )'O· 

Cliğine göre Dlyep bölgesinde karaya çı- ' 1üstündeki dairede a~mıştır. Muhte. ı ) lu ''e tenasUI hastahklan mütehaSSl!>"l 
karılan kıtalardan sağ cenahta faaliyethı ' 1.rem müşterileri davet eder.. ı UROLO{; - OPERATÖR 
bulunanlar bütün hedeflerine vasıl ol- ' 1 Tel: 3753 1-15 H. 3 ,) [)OK TOR 

DOKrOR KEMAL 
OSMAN BOZKURT 

İzmir memleket hastanesi 
Asabiye mflteh&SSISI 

Ilastalanııı her gün öğleden sonra 
İkinci Beyle.r sokağındaki muayene· 
hanesinde kabul eder-

--:__~--~~ i 
duğundan yeniden gemilere bindirilerek Iİİİİİİİİİiİİa~~-~~~~~iiii HAYR SAYKAJI 
geriye alınmışlardır. " Hastnlannı her gün öğleden sonra 

Sol cenah ve merkezde çarpışmalar DOK70R • NÖROLOG ikinci Beyler, Numan zade sokak 
devam ediyor. HJLMİ DEMİRONA'J' No. 5 te kabul eder. * İ Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 
Cıfıarııan bütün Jıuvvet· ASKER BAST.Al\'ES o-....-.r~..r_.ı:x:,-..rJ:O""..Q"~:#G 
·- ıer gerı·ue alınacalı- ASABİYE MÜTEHASSISI 

" Hastalarını iıc.r gün üğleden sonra 
Nevyork radyosunun verdiği habere ikinci beyler sokak 79 No. da yeni 

göre şimali Fransaya çıkarılan koman- .. ha cd k b J ed 
dor akıncıları araaında bir Amerikan açtıgı ~~~N n No~ : ; 1; 1 c.r. 
müfrezesiyle bir lngiliz grubu ve hür ~- _ -· ----~ 
Fransızlar da vardır. Amerikan ve Ka
nada hava kuvvetleri İngiliz tayyarcle
rivle birlikte bu hareketi g~ bir ölçü· 
<I< desteklemişlerdir. Hücumun ilk ne· 
bcesi sağ <..cnahta 6 pusluk bir Alman 
bl\taryasiyle mühimmat depolarının im• 
hası ol ınu§tuı. Sağ cenahtaki kuvvetler 
vnzifelerini ikmal ettikten sonra İngiliz 
gemilerine alınmışlardır. 

Sol cenahta ve merkezdeki hareket· 
ler devam etmiştir. Bütün ihraç noktala
rı evvı.-lce mııayven plana göre ~eçil
mİ!ltir. 

aacı ı::ı ı::ıı: ı:ıcıcıı::ıcı a ı::ı ı::ıcıc~ı::ıı::ıı:ıı::ıccıı::ıc=ı::ıoc ~ 
DOKT O R 

NAFİZ YAZGAN 
Aydın Gazi bulvarı, «fimriik önü 

No. 102-
Askerlik V87.İfesini bitirip gelmiştir. 

Ve bastalnnnı her gün muayeneha-
nesinde knbule baştamıştır. · 
~..-er~~-

vııa~et DaJmi Encumenlncıen : 
ıo adet ııaııanııınq ot~~~!~" llistiğl satdacalıt• .. 

1 - iz.mir turatik yollar mıntalca mudurlugu kamyonlarından çıkanbrut on 
adet kullanılmlf lastik 20/6/942 tan'hinden itı"b~n 1 S aün müddotlıe açık ar
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti 800 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 60 liradır. 
1 - Artırma 7/9/942 pazartC9i günü saat 11 de vilayet daimi encümeninin 

odasında yapılacaktır. . . 
5 - L5.stikleri görmek ve şartnamesıN okuınalt .isteyenlerin turistik yollar 

mıntaka müdürlüğüM müracaatlan. 4653 (2182) 

Ziraat Melıtebl Möditrlüjünden : 
1 - lzmirde Gazi bulvarındaki 1(1% Sanat olculunda ajwstos 24 tıeD 29 na 

kadar ev konserveciliği lı:urau açılacak ve her gün 14 ten 1 7 ye kadar devam 
edecektir. 

Kunı parasızdır. Her kes i§tirak ed~lir .. ~u kura bilhaMa aile ekonomisinde 
büyük bir rolü olan kadanlarunw ilgilendırır. 

2 - Ayni ık ura ,_5 /Eylülde öJem.İfte ve 8-12/Eylülde Manisada açılacak· 
tu. 20 23 '4850 (2' 81) 

lngiliz radyosu bu akın faaliye~nin 
mahdut hedefi ve muvakkat oldugunu 
bildirmiştir. Yine ayni radyo bu hareke
tin jkinci cephe ile, yahut Mosko~ada 
ittihaz edilen kararla hiç alakası oıma

dir İlk defa olarak komandorlarm yap
tıkİarı akınlarda tanklar kullanılmııtır. 
Yalnız ili noktaya ip.ret etmek lllmıdır 
lci akın yapılan saha Almaıllann kuvvet· 
le tahkim edildiğini bildlıdikleri bir bö~ 
gedir. Burada büyük tahkimat ve genış ------------- - -··------------ ---
mayn tarWan. san kaleler mevcut ol- İzmir Zll'aat ıneldefll Müdflıtlllğtlnden : c.lt~ını tekrarlamıştır. 

Diyep bölgesine çıkarlıan .kuvvetler 
vulfelerini ifadan sonra çeidlecekler-

duiu ve tahJtlmatın 40 kUometre genit- Mektebimize apğıdaki prtlan haiz olanlar araaında müsabaka ile paruaz 
likte olduiu bildirilmekte idi. yatılı talebe ahnacakbr. 

·~-----:-::=:========-~ ' - Mektebe girmek için orta mektep devlet imtihanuu vermif olmak, 15 
Y8.ttndan aıaiı olmamak ve 18 yapndan yukarı olmamak hutalıklardan aalim 
ve her hangi bir beden anzan bulunmamak ve ziraat iılerine dayanıklı bir bün
yeye sahip olmak ve yapılacak müsabaka. imtihanını kazanmak 18.zımdır. 

# 
BVGtiH l.AL.EDE 
3 BÜYÜK FİLİM 2 TÜRK~ 

1 - TÜRKÇE GALIÇY A HARBİ 
OTEL EMPERYAL 
İSA MİRANDA-RAY MİLLANT 

2 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
GVLH AZ SUL'J' AN 

l •• Kovboy ve Ca sas 

BVGVH 'J'AHDA 
3 BtlYOK FİLİM BİRDEN 

1 _ TORKCE BOYOK aile filmi 

ROBENSON ADASI .. 
2 

_ Gary Grant _ frene _Donne ın 
oynadıkları neşe diyarı 

QBL BARJŞALIM 
J _ ıtenlıll Jfllıl Mcıas 

~~ .............................. ------~-

2 - Bu prtlan haiz olup ta mektebe gırmek istiyenler istida, orta ;nekiep 
diploması hüviyet cüzdanı. .sai raporu, &fı tahadetnamem iyi hal kağıdı ve Te
sikalık ilci fotoğrafla eylülün birinci günü alcpmına kadar mektebe müracaat 
etmelidirler. 

3 - MüaabakA imtihanlan matamatik ve Türkçeden 11 /9 /942, tabiat bil-
1riai. kimya ve fizikten 12/9/942, tarihinde mektepte yapılacaktır. Daha fazla 
malOmat almak iateyenler mektep müdürl~ne Teya bulundulclan ye:rlerin zi
raat müdür ve müalJimliklerine müracaat edcbilider. 

• 20 1 10 20 4 11 4 (UU7) 

- ngı~ uzerın e gı ve tedru kabiliyet ve kudreti id i b'I. 
h ... ehemmıyetle mulahnza eclildii:rinden ~Üracaat eden) •rem zede ~-~ 
gibiler tercift edilecektir. er arasın a ou 

Yulı:~rı~a yazılı evsa~ı v~ ~anuni şartları haiz olanlann ( J /Eylül/ J 942) 
sah gunune kadar teklıflerJnı mektup]a okul müdürliigvÜn• bı")d' 1 . 

J •· ırme en re-
ca o unur. 1-5 (2167) 

YUJıseJı Ziraat Enstitüsü Veteriner faldiltesı as
Jıerı Jıısmının Jıayıt ve fıabul fartları-

1 .- Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakülteai askeri kısmı \,. 
>:ıl aıYil devreli ~iaelerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve o]gunhak im
tıhanlannı. vermıı olmak şartiyle talebe kabul edliecektir. isteklilerin asa w ıdalti 
fartlan baız olmaaı lazımdır. g 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab'asından bulunmak. 
B - Yaşı 18 - 22 olmak 22 dahildir. 
C - Beden tqekküUeri ve ııhhab orduda ve her iklimde faal h' t mii-

sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) ızme e 
J? - ~av~r .vt; ?ar~eti ahlakı kusursuz ve ıeciyeai ıağlam olmak. 

. E-:- Ailesının hıç bır fena hal ve ıöh:reti olmamalı: (Bunun için de zabıta ve-
sıkas. ıbraz etmek) 

2 - isteklilerin müracaat istidalarına §ll vcsikalan bağlamalan lazımdır 
A - Nüfus cüzdanı veya muaadda.k sureti · 
B - Sı~hatı hak~ında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve &fi kliadL 
C - Lise mezun1yet olgunluk phadetnamesi veya musaddalc aureti. 
D - Oku~. a~ındıiı talcd~r?e. askeri kanun, nizam ve talimatlan kabul ettiif. 

hakkında velııunın ve kendıaının noterlikten tasdikli teahhüt d" taJ~L -
kuld . 'f k . k 1 eene ı. -o an .utı n etme ısterse o uca teahhüt ettirilecdt masraflan bfrd • 

b t hh.. d. le d'li en verv ve u ea ut sene ıne ayıt e ı r. 
Sar' alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınmaya müptell olmadığı hak

lı:!n.d~, velilerin!n noterlikten tasdikli teahhütnameai (Bu gibi haıtalıklardaa 
bırı ıle okula gırmezden evvel malul oldukları sonradan anlaııılanlar olcald 
çıkanl1T ve okul maaraflan velilerine ödetilir.) ~ aa 

3 - istekliler bulunduklan mahallerdelı:i uJcerlHc şubelerin ~-~d il -
t ed ı_l b 1 . 'k" e .._. a e mura-

caa ece~ er ve !u e en.nce ı ınc! ~~ddede bildirilen evrakı ikmal ~-
s.~~ra A.?kara~a Yu~ek ~ıraat enstitüsu veteriner fakültesi askeri talebe lmil'
ligıne K?.nderıle~_ekbtır1• Mdiu

1
racaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarilatea 

sonra muracaat .ıı:a u e me;z;. 
.. 4-:- Okula.kayıt ~e kabul tahadetname dereceleril}e ve müracaat ..,..... 

g~~edir. lste~li a~edı ta~am olunc.a kayıt iıleri kapan. ve kelNI edileaı... 
muracaat ettıklerı aakerlik ıubelenylıe tebligat yapılır. 
14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 '4693 (2121) 

:····························· ······················································ .. 
i Devlet Demır Yollarından ~ 
.................................................................. . 

DEVLET DDUR YOLLARI UMUM MODORLOtaUNDEN .. ; •••••• ....... 
idaremizde kura ve ataj göre:rek makiniat ve baı maki.ni.t tı8kaik büro 

soneli ve fen memuru yetit.ti~ek lizere ~.üzunıu ~adar unat okaJu me ~ 
nacaktır. Yapılacak kabul ımtıhanında goaterecekleri muvaffakıyete _pa ...... 
kir unvaniyle ayda 100 liraya kadar verilecektir. gore 

Bir eene.lik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler texil edilir. Ve müteekip 
kurslardakı aranılan şartlar şunlardır: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yapmıı bultınmak. 
3 - Yaşı otuzu gcçmemiı olmak. 
'4 - Ecnebi ile evli olmamak. 

• 

Talip olanlann okul diploması, kısa hal ten;ÜmCJıi, istida ve bonaervia ~ 
leriylo 15/9/942 gün~ne kadar Haydarpap, Ankara, Balıkesir, Kayseri., M.
latya, Adana, Afyon, Izmir, Sirkeci, Erzurum ve Eskitchir i§lctme müdürlGkle
rine müracaatlan ve bilahara adreslerine bildirilecek yerde ve günde iıntihaaa 
gelmeleri lüzumu ilan olunur. 18 20 25 4799 ı(2160) 

Deılld Demb7ofl ............. ,,,,,,..dnden : 
1 - Haydarpqada birinci itletııM penıooeli ile Mudaııyada ~· 

Buna it1etmw per.oneli içiıa 2 707 takım el>i.e.. 1 713 adet palto imil ettiriJe.. 
cektir. 

Kumaıı. siyah seten, ve kol aatan idarece jntihap edilen neviden 
·ı -'- d"y b"' .. h d"y -1" • aynea Y .. rı m~ 1ger utün arcı, ugme ve awmet.i farikaları aıüteabb.it ta fında 

min edilme~ prtlylc kapalı zarf. ~ulü ile ekailtrneye konulmuıtur. ra D te-
2 - Ekııltme 2 7 /8/942 tarihınde pcl'§Cmhe gÜnü saat on bette H da... 

paıada gar binasında itletme arttırma ve ckliltrne komiayonwıda yap~br 
3 - Muhammen bedel 38047 liradır. Muvaltlcat teminat 2853 lira 53 ~ 

t~r. 2490 o.lu k~nun ıartlan .jçinde teminatlan ve teklif mclttuplan ihale ...,_ 
ttnden en geç hır saat evveline kadar Haydarpa~a ~letme artbnna kailt 
me komisyonuna verilmelidir. ve c • 

.4 - Melb~bn n~uneleri Haydarpap.da itletme arttırma ve eksiltme ko
nmyonunda gorülebilır. Mılkavele ve şartnameleri meccanen almalc · · HQ
darpqada mcz:lcdr komisyona Ankarada ve lzmirde pr tefliltlerine IÇlD iincul 
edı'lmelidir. c6438> 10 15 20 25 4619 (2091) m 

Valııflar HüdörJiiğünden: 
Kıymeti 

Lira K. 
90 

No. 
ı26 

Cioai 
32,S M2 

Meftii Vakfı 
Mir Ali 954 Semu m~ .olcak .,.. 

40 26/1 60 M2 Tam&f&lık H>21 ve 1024 soiftalc 
ara 

Y~nda mev~ ve .. kıymeti ı;ı:ıuhamm~eleri yazılı analara talip zuhur eıt
mediiinden 1 5 aun muddetle muzayedelen temdit edilmiıtir. ihalesi 2 t /8/ 
?~2 cuma günü Mat 10 dadır. Talip olanların vakıflar idareaine müraeu.tlan 
ılia olunur. 8 20 4560 (2067) 

NAFIA VEKALEri r1RE su iŞLERi 20 iNCi 
ŞUBE MVDVRLVOVNDEN: 

Küçük Menderes ana yatağının Km. 11 +229 ile 14+410 aJUlftda açalac:ak 
(Rigol) Klaguz kanalı hafriyatı inşaab kapalı zarfla dcailtmeye konulmattm. 

1 - Eksiltme 25/8/1942 salı günü saat ( 16) da Tiredc sıa itleri 20 ci ..
be müdürlüğü dairesinde eksiltme komisyonunca yapılacakbr. 

2 - Bu işin muhammen.bedeli (2J094.87) ve muvakkat 
( 1507.12) liradır. 

tcminati 

3 - Bu ite ait prtname ve Projeleriyle sair evrakı lzmirde Nafia ve 
Tirede su işleri 20 inci ıube müdürlüklerinde görülebilir. 

4 - Eksiltmey': girme~ isteyenl~r .2490 .~YI~ kanunun hükümlerine göre ba
zırlayacaklan veaaıkle ekailtme tanhınden uç gun evvel Tirede au İ§leri 20 inc:l 
ıube müdürlüğüne yazı ile müracaatla ehliyet vesikan almalan prttır 

5 - Eksiltmeye girecekler teklif zarflarını 2490 sayılı kanun ?e • ebiltme 
.. rtnameainin tarifi dairesinde hazırlayarak ckailtmenin y.apılacqı aaatten bir 
saat evvel Tirede su itleri 20 inci şube müdürlüi:rü clcsı1tme korni.yonuna mak
buz mukabili vermi~ olmalan lazımdır. 

Po9tada olan gecikmeler kabul olunmaz. 
8 12 16 20 

Nafıa VeJıaJetfnden : 
Efısiltıneye JıonuJan if: 

4592 (2082) 

- Su İf}eri Oçüncü şube müdürlüğü bölgesi içinde 
Adala RePlatörü ikmali • 

Tamia edilen kctif bedeli fiat vahidi esa111 üz=n (834.13l) lira (35) 
lcuruftUr. 

2 - E.kailtme 14/9/942 tarihine rulayan pazartcai günü •aat J 5 te Anlcara
da su tileri reisliği bina11 içinde toplanan su e'ksiltme komiııyQnu odasında ka
palı zarf u.uliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler cbiltme tart.nameei, mukave1e projesi, baymdulık işleri ge
nel p.rtııamesi umwni su ifle.ri fenni fattnamcai ile huau.i ve fenni şartnamele
riyle ve projeleri ( 4 1 ) lira ( 71) kurut !k11Tş1lığmda su i!lleri reisliğinden ala
bilirler. 

4 - Eıkslltmeye girebilmek için .i.tdclilerin 3 71 15 lita 25 kuru§luk muvak
kat teminat venneai ve elkailtmcnio yapılaa.ğı giinden en az üç gün evvel bir 
dilclcçc ile Naha vekileline müracaat ederek La i4C m&hRJs olmak üzere .,,.._ 
lca a'bnalan ve bu vesı"kayı cöstermderi şarttır. 

Bu müddet .içinde vesika iateiinde bulunmayanlar elcailtrneye aircmcz.ler 
S - 1ste\l:ilerin teklif melchlplannı ikiinci maddede yazılı :saatten '\>it saat -ö 

ce.ine 'it.adar su ifleci reisliiine makbuz. karşılığında vcrme1eri !lazımdır PC::: 
tada olaaceçikmelerkabulcdilmcz 20 26 31 7 481~ (21J7) 



SAHiFE 4 YENİ :.t.ffR 

SİY ASİ VAZttEr Almaalı.ra göre 
---·---

BREZiLYADA HEYECAN emeli 
••••••••••••••• ---·*---

B. Lavabo 
---*·---,,Diyep" e yapı-

lan akın ikinci 
• 

Stalingrad 
yardımsız 
bırakıldı 

Mihvere 
harp ilanı 

muhtemel •.. 

Nazi usulün Ticaret Vekili Borsaya gitti 

de diktatör P .. .. I b ld cephenin baş-
lan~ıcı ı? 

---*·---
J.levcut beş sebep bu 

sr:aie müslJet cevap ver• 
direcelı mahiyette 

görülüyor •• 
Röd} o gazetesine göre günün siy ast 

manzarası şöyle görünüyor: Moskova 
konferansı hali. bütün dünya basın ve 
radyolarında yankılar uyandıran bir 
mesele olmağa devam ediyor. 

Amerika aiyasi ve resmi mahfillerinin 
kanaatlerine göre ikinci cephe bu konuş .. 
ınaların esaaı olmuştur. 

Londra radyosu da dün akşamki Far
.. a yayında cMihver, Stalin - Çörçil gö
rüımelerinden sonra batıda bir ikinci 
cephe açılacağına kanaat getirmiştir. 
iyi bilmelidir ki ikinci cephe yakında 
açtlacakbr. En ufak teferrüat bile hazır· 
lanmıştır. Yalnız cephenin ne zaman ve 
nerede açılacağını söyliyemeyiz. Çünkü 
bunun Hitlerin, Mussolini ve Tojonun 
kulakJanna kadar gitmesini istemiyo-
ruz.> Demi§tir. 

Mihver basın ve radyolan ise mesele
yi ters bakundan ele almakta, Çörçilin 
Moskova ziyaretini ctalihsizlikten doğ
ına bir seyahat> diye vasıflandınnakta
dır. 

Yine Mihver kaynalclanna göre Çör
çil ikinci cephenin bu sene açılmaması 
hakkında Moskovayı ik.naa muvaffak 
olmu,ıur ve lngiliz milleti artık bir ikin· 
ci cephe açılacağına inanmamaktadır. 

Berlin mahfilleri, Moskova ziyaretile 
Plüzakerelerinin üçlü pakt düşmanlarının 
askeri bakımdan bir çıkmaza girdikleri
be delil sayıyorlar. 

iKiNCi CEPHE iÇiN MI } 
Günün en önemli olaylarından birini 

de dün sabah lngiliz kuvvetlerinin Fran
ıız sahillos:inde Diyepte yapbklan çıkar
ma hareketinin teşkil ettiği muhakkak· 
br. 

Acaba bu teşebbüs ikinci cephenin 
ıoçılması için mi yapılıyor} Yoksa bu da 
Cliğer teşebbüsler gibi mahdut • hedefli 
bir hareket midir) 

Bu husurta henüz kati bir ıey oöyle
sıelt mümkün olmamakla beraber çı· 
hrma yeri, dünya olaylarının bugünkü 
durumu, hatta lngiliz tebliğinin bazı 
111analı cümeleleri bu tqşebün ikinci bir 
aephe için yapıldığını göstermektedir. 

Bu aözlerirn.i:ıl izah edelim: 
1 - Bugünkü genel durum ikinci 

eephenin açıhnası için en mül.im ve en 
elverifli fırsab vermektedir. Çünkü Al
man ordusunun büyük bir lı:ıomı ıark 
cephesine tamamen bağlanmış vaziyet
lıedir. Buradan batıya yardım çok güç 
tt çok geç olabilecektir. Hele Sovyet
lerin harekete geçmeleri yann amans12 
bir şekil alabilir. 

2 - Dünya oiyasi hadbeleri, mihver 
bıraftarlanna artık bu oene için ikinci 
ıtıephe açılmasına imkan vermediği ka
sıaatini vermiJtir. 

3 - Evvelce çıkarma yapılan Sen 
Nazer ve Bolonyi gibi yerler ancak mev
ltii hareketlerle muvaffakıyet verecek 
)'erlerdir. Buna mukabil Diyep muvaffa
kıyet temin edecek bir bölgedir. Strate• 
Ji1c mühim istikametleri ihtiva eder. Çün
kü bura•ı Parise en yakın bir yerdir; 
bundan başa Lö Havr gibi mühim bir 
limanı geTiainden düşürmek imki.nını 
iıla bah,.der. Bu suretle çıkarma kuv
•etleri bu limanın teaislerinden iatifade 
eder ve her zaman her türlü vasıtalar~ 
Jlan faydalanır. 

-4 - Almanlar bugün prktan takviye 
alamadıklan gibi lngilizlere kar~ı Mıoır
da da kuvvetlerini takviye etmek zorun
C!adırlar. 

-*-
SON MUH REBELERE DAlR 
YENi TAFSiLAT VERiLiYOR 

-*-Berlin, 19 (A.A) - Alman tebliği : 
Alınan ve Slovak kıtaları Kafkasyada 

çok geniş bir dağlık arazide dağların 
ve maynlerin teşkil ettiği maniaları aş
bktan sonra cenuba doğru ilerliyorlar. 

KARADENtZDE 
Karadeniz sahilindeki limanlar hava 

kuvvetlerimizin yeniden taarruzuna uğ
ramıştır. Bu taarruzlarda dört sahil ge. 
misi batırılmış, aynca bir Rus muhribi, 
6 nakliye gemisi ve 8 sahil gemisi ciddl 
hasara uğratılmıştır. 

DONDA VE VORONEJDE 
Don nehrinin kavsinde dağınık dü,r 

man kuvvetleri temizleme hareketleri 
esnasında imha edilıniştir. 

Voronej bölgesindeki hareketler hafü 
bazı mahalli çarpı=alara inhisar etmiş· 
tir. 

RUS KAYIPLARI 
Muvaflakıyetimizle neticelenen şid

detli müdafaa muharebelerinde düşman 
11 ile 17 ağustos arasında 2561 esir ver
miş, ayrıca 501 tank, 311 top ve 250 mn. 
ki.neli tüfenkle mayn atıcı kaybetrrllştir. 

Müteaddit defalar toplu halde yaptığı 
hücumlarda Rusların verdiği kayıplar 
son derece yüksektir. 

RUS HÜCUMLARI KIRILDI 
Viyazmanm doğusunda ve Rijev yakı

nında hava kuvvetlerile müştereken ha
reket eden Alman piyade ve tank tümen
lerinin mütemadiyen muharebe hattına 
sürtilmesi suretile Rusların durmadan 
yaptıkları şiddetli hücumlar kırılmış ve 
tamamile yok edilmiştir. 

Bu bölgede Vestifalye 58 inci piyade 
alayı çetin muharebelerde bilhassa te. 
ınayüz etmiştir. 25 Rus tankı tahrip 
edilmiştir. 
Düşman llmen gölünün cenup doğu

sunda neticesiz kalan bazı mahalli hü. 
cumlar yapmıştır. 

Berlin, 19 (A.A) - Alman başkomu
tanlığı, büyük Don kavsine varan kati 
neticeli muharebeler hakkında şu ta
mamlayıcı mal(tmatı vermi~tir: 

15 ağustos sabahı piyade ve motörlü 
kuvvetlerimiz, henüz kavsin içinde bu
lunan kuvvetleri imha için harekete geç
miştir. Alman kuvvetleri Don loyıları
na varmış, cenuptan ve şimalden hare
kete geçmiş olan lotalarımız 16 ağustos 
sabahı birleşmiş ve Bolşevikleri daha 
dar bir sahaya sıloştırarak kısmen im
ha ve kısmen de esir etmiştir. 

17 ağustos günü müteaddit Bolşevik 
grupları temizlenmiş, bir çok esir alın
mış, 3 tank ve bir çok top tahrip edil
miştir. 

Piyade ve motörlü kuvvetlerimizin 
hareketleri ehemmiyetli uçak grupları 
tarafından desteklenmiştir. Hava taar
ruzları bilhassa derinliğine yapılmış ve 
Bolşevik tahkimatına tevcih edilmiştir. 

Son günlerde Stalingradın batı bölge
lerine ve şimendifer hatlarına yapılan 
hücumlar da iyi neticeler vermiş. birçok 
trenler tahrip olunmuş ve Stalingrada 
ısi!Mı ve mühimmat getirilmesi hemen 
hemen sekteye uğratılmıştır. 

Dünkü tebliğde alındığı bildirilen 12 
bin 800 esir arasında bir de Rus tümen 
komutanı vardır. 

KAFKASYADA RUS R1CA'l1 
Stokholm, 19 (A.A) - Havas _ Ofinin 

husu.sl muhabirine göre Kafkasyanın 
merkez kesiminde Sovyetler Groziye 
doğru ricate devanı etmektedir. Sovyet 
tebliği bu bölgede müdafaa savaşları ya
pıldığını bildirmektedir. 

-~-, ....... tt----
SON HAVA HAREKETLERi 

---*---
Alman torpil 
uçakları a hü

cum edildi 

-*
uBrezilyalıların hayatı· 
na ve malına lıarşı işle· 
nen cinayetler cezasız 

bıral:ılmıyacalı •• >> 
Riyo De Janeiro, 19 (A.A) - Bütün 

gazeteler ceman 13900 ton hacminde beş 
Brezilya vapurunun torpillenmesi üZe .. 
rine hasıl olnn heyecana tercüman ol
maktadır. Bu hadisenin doğrudan doğ
ruya mili! ticnret servisinde çalışan Bre
zilya vapurlarına karşı yapılan ilk teca
vüz hareketi olduğu bildirilmektedir .. 
Şimdiye kadar yalnız birleşik Amerika 
devletleri ile Brezilya arasında işliyen 
vapurlar tecavüze uğrıyordu. 
ŞAYANI DİKKAT BİR CÜMLE 
Bazı gazeteler neşredilen resmi teb

liğdeki bir cümleyi bilha.<;sa tebarüz et
tirmektedirler. Bu cümlede Brezilyalıla
rın hayatına ve malına karşı işlenen ci. 
nayetlerin eczasız bırakılmıyacağı kay
dedilmektedir. 
BİRAZ TESELLİ 
Batırılan vapurlarda bulunanlardan 

bir çoğunun kurtulduğu hakkında neş
redilen bir tebliğ halka biraz teselli ver
miştır. 

MİTİNGLER YAPILDI 
Riyo De Janeiro, 19 (A.A) - Dün 

San Paoloda binlerce talebe mitingler 
yapmış ve sokaklarda dolaşmıştır. 

HER TARAFI'A HEYECAN 
VE NUMAYtŞ 

Riyo dö Janeiro, 19 (A.A) - Yeni
den 5 geminin torpillenmesi üzerine halk 
bir çok şehirlerde mihver aleyhine nü
mayişler yapmış ve mihvere ait binalara 
hücum etmiştir. Sokaklarda büyük nü
mayişler olmuş ve hatipler misilleme ha. 
reketleri yapılmasını istemiştir. 

Brezilya basını çok heyecanlıdır. Ra
dikal bir gazete bu hücumun artık bar
dağı taşırdığını yazmışbr. 

Polis müdürü halka hitabında : cHü. 
kümet icap eden tedbirleri alabilir. Bunu 
iyi bilmelisiniz. > demiştir. 

ALMAN BARLARINA TECA VOZ 
Riya dö janeiro, 19 (A.A) Riyo dö 

janeiroda bazı mahallerde hadiseler ol
muş ve halk Almanlar tarafından işle
tilen barlara tecavüz etmiştir. Taşkın
lıklar devam ediyor. üniversite talebesi 
mihver aleyhinde nümayişlerde bulun
makta, mihver tabaasına ait ticaretha
nelerin kapatılmasını istemektedir. Bu 
gibi binalar polisin muhafazası altında. 
dır. 
REİSİCÖMHURUN HALKA 
TAVSİYELERİ 
Riyo De Janeiro, 19 (A.A) - Cümlıur 

reisi B. V argas sarayın balkonundan 
halka görünmek zorunda kalmış sükO.
net tavsiye etmiş ve hükümete itimat 
edilmesini istemiştir. Cüınhurreisi hallı: 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Cüm
hurreisi 26 mayıstan beri halka ilk de
fa görünmüştür. 

MUKABELE VE CEZA 
Hükümet reisi halka demiştir iti: 
• - Bütün bunlar cezasız kalnuya

cak, yapanların gemileri müsadere olu
nacak ve casuslar ağır cezalara uğratı
lacaktır.• 

MATEM 
Batan gemilerde ölenlerin matemi ol

mak üzere belediye, müesseseler ~
ma kadar kapalı kalmıştır. 

HARP İHTİMALİ VAR 
Radyo gazetesinin Urugvay ıılyasf 

mahfillerine atfen haber verdiğine göre 
\"apurlarınuı batırılması h!idisesi Bre
zilyayı mihverle harbe kadar götürecek
tir .. 

1.'.1İHVER TEBAASI BIRAKILMADI 
Rlyo De Janeiro, 19 (A.A) - Mihver 

diplomatlariyle tebaasını götürecek olan 
Kabana ve Baga vapurları hareketleri 
kararlaşmış olmasına rağmen hlılll li
ınandadırlar. Bunun torpillenen gemiler 
ile ilgili olduğu sanılıyor_ 

----tt-----
Rusya ya 22 tümen 
Alman daha gitmiş 

--~*---

5 - Şimdiye kadar yapılan çıkarma 
6.areketleri C'VVela Almanlar tarafından 
bildirildiği halde Diyep çıkarma hare
k•tini evvela lngilizler vermi~tir. T eh· 
liğin en dikkate layık tarafı da Fransıı 
hallc.1na harekita iştir'k t-lmemelerinin 
tavsiye edilmesidir. Bunun bir oa~ırtma 
için yapıldığı mümkün oldu~u gibi mu· 
'Vaffakıyetsizlik ihtimalinde Fransızların 
kimadı kaybolmasına meydan verme
mek iç.in yapJdığı da dü~ünülebilir. Ha-
1ekata Amerikan, Kanadalı ve hatta hür 
Fransız kuvvetlerinin .iştirak ettirilmiş 
olması vr: bir çok nakliye gemilerinin 
tahsis edilmesi. bu hareketin küçük mik
yaoıta olmadığını göstermektedir. 

----·-,-~-B"r Alman gemi Jıafilesi 
h'"cuma uğradı •• 

-*
Almanya ve lngilterede Mo•kova, 19 (A.A) - Sovyetler 

haberler bürosunun hususi tebliği: Al
manlar son iki ay içinde Hollanda ve 

ı Belçikadaki kuvvetlerinden 22 tümeni 
muhtelif yerler 
bombalandı 

Dedin l& (A.A) - Alman tebliği : 
Manş denizinde, müteaddit İngiliz se

ri torpido ve süratli topçekerlerin 17 
ağustos gününü 18 ağustos gününe bağ
lıyan gece ileri karakol gemilerinin re
fakat etti"! b:r Alınan gemi kafilesine 
bir knç defa netices:z hücumlarda bu· 
lunmın;tur. 50 metre mesafe içinde ce
reyan eden deniz muharebesinde Alman 
kuvvetleri iki düşman harp gemisini 
hnha etıni<tir. Ağır hasara uğnyan di
ğer iki İngiliz gemisi de kaybolm~ ad
dedilebilir. Gemi kafilemiz hiç hasara 
uğraır.adan gitmekte olduğu limana var· 
ın1 .. lır. 

Londra, 19 (A.A) - Resmen bildiril
diğine göre bir Uiyyare filomuz Fransız 
sahillerinde uçu~ yaparken iki Alman 
torpil uçağına rast gelmiş ve bunlar la 
muharebeye tut~ın;tur. Bu torpil tay
yareleri altı avcı himayesinde idi. İngi
lız tayyareleri hücum geçtikten sonra 
bu tayyarelerden birisi ikiye bölünmüş 
ve denize düşmüş, diğeri de sakatlana
rak denize inmiştir. 

Bu muharebeye iştirak eden pilotla
rımızdan birisi diyor ki : 

doğu cephesine nakaletmi~tir. 

---o---
DIL KURULTAYIMIZ 
VE İNGİLIZLER 

Londra. 19 (A.A) - Dördüncü 
Türk Dili Kurultayı burada büyüle bir 
alaka ile takip edilmiş, Mancester Gar
diyan ve Observer gazeteleri kurultay 
müzakerlcrine geniş sütunlar tahsiı et4 

mişlerdir. Kurutalyın devamı müddetin .. 
ce Londra Halkevinin günlük Türkçe 
derslerinde Türk dili hakkında malumat 
verilmi~tir. 

7 düşman uçağı düşürülmüştür. 

ı k azar gunu stan u an 
o ma mış ''A k d.. k -*- n ara,, ya onece 

Şl~iDıDEN «ÜÇ RENKLi BAY· 
RAK LEJYONU)) KURUL~1UŞ 

-*
Londra, 19 (A.A) - Deyli Heraldm 

siyasi muhabiri şunları yazıyor : 
Lava! Fransada nazi biçiminde bir 

diktatör olmağa teşebbüs edecektir. AJ. 
manlar bu hususta ona yardım vaad et. 
mişlerdir. Dea ve Doriyo Lavale muza. 
herette bulunarak onu şef olarak tanı
yacaklar ve her türlü siyasi faaliyetten 
uzaklaşmak zorunda kalacaklardır. Dea 
şimdiden bunu kabul etmiş gibi görünü
yor. Doriyo ise henüz her şeye razı ol
mamt§tır. A1manların ileride Doriyoyu 
ellerinde koz olarak kullanmak istiye
ceklerine şüphe yoktur. 

PETENtN MEVKtt 
Lavalin son beyanatı Alınan zaferine 

güvenine dellllet ettiğinden diktatörlük 
teşebbüsüne Alınanların muzahareti 
mümkündür. Başvekilin mareşal Peteni 
bertaraf etmeğe çalışınıyacağı sanılıyor. 
Silfilılı kıtaları kontrol için devlet reisi 
olmak şart değildir. 

üÇ RENKLl BAYRAK LEJYONU 
Lavalin teşkil!ltının çekirdeği üç renk

li bayrak lejyonu adile şimdiden kurul
muştur. Alınanların buna razı olmaları 
kolay olmamışbr. Fakat Fransızların 
bazı cihetlerde artan mukavemeti karşı
sında buna muvafakat etmek zorunda 
kalmışlardır. 

----tt-·---
Amerilıada otomobil 
endüstrisinin harp 
istihsaıatı artıyor 
Nevyork, 19 (AA) - Otomobil en• 

düstrisinin harp lstihsa!Ab senede beş 
milyar doları bulmuştur. Azami rand-

İthalat ve ihracat 1Jirlilıleri halılıında yapılan 
tetlıilıat henüz bitmedi. .. 

İstanbul, 19 (Yeni Asır) - Ticaret 
vekili doktor Behçet Uz bugün (Dün) 
Trak vapuru ile ve Mudan.Ya yoluyle 
Bursaya gitmiştir. Vekil beyanatında 
Bursada mahsul vaziyeti ile ipek kozası 
mubayaa işleri etrafında tetkikatta bu-

lunacağını söylemiştir. 
Ticaret vekili yarın (Bugün) İstanbu

la dönecelı:, ithalAt ve ihracat birlikleri 
üzerinde tetkikleriııe de~ edecek, pa
zar giinü Ankaraya hareket eyliyecek
tir _ 

Marmarada kaybolan "20" ka
dar Alman genci bulundu 

Lrtanbul, 19 (Yeni A-r - Bir mo-lzabıtac:& yapılan ataflırmalarda gençle· 
törle Marmarada ııeziutiye çıkan 20 ka- rin Yalova civannda bir yere çrktılrJan 
dar Alman genci mutat ııaatte dönmo- &eabit edilmi,tir. 
c:liklerinden aileleri endifeye diifmiif, 

Ticaret Vekaleti müşaviri geliyor 

İstanbul, 19 (Yeni Asır) - Ticaret vekaleti müşavirlerinden Mümtaz Pek 
yarın (Bugün) İzmire hareket edecektir .. 

Büyük bir kt>reste fabrikası kuruluyor -------___ ., _____ _ 
letanbul, 19 (Yeni Asır) - Sinopta bir milyon lira sermayeli bir kereste 

fabrikaaı kuruhnasına karar verildiii öğ~tir. Fabrikanın makineleri ya
lı:ında getirilecektir. 

Hindistanda sü- Çörçilin Kahire
kônet iyice av- de iken yaptı-

man 1? ~yar ol~ca~b~. B":"un 15 m~- det edı•yor aı temas'ar yarı sıvil otomobil ıstilısaline muadil oliiıı .ıl. ! 
olduğu söylenebilir. * *------o---
Karadenizdelıi son ha• Gandinin oğlu mevlıuf .. Bilhassa general DegoJ 
relıat ve İtalyanlar Miizalıere i~in İngiltere· ile yapılan mülalıat ço~ 
Roma, 19 (A.A) - Resmi deniz den fJir heyet gönderil• samimi &ıe etraflı Oldu.. 

yı]lıklanndaki malttmata göre geçen mesi istendi.. diğer mültilıatıar .. 
hafta ~oğu Akde':'i~de babnla':' ve ha- Londra, 19 (A.A) - Burada bildi-
sar. a u. gratılan lngillz ve Amerikan ge- Londra, 19 (A.A) -G~dinin oğlu Ve -"'dig"ın" e go""re general Degolle Çörçil 

il d bul 1 ı 12 7 Endiyan Taymis gazetesinin başmuhar- nı 
m eTın e unan top ann aayıan riri Devada Hindistanı müdafaa Jtanu.. an.ınnda Kahiredc vuku bulan onut-
ldi. Bu miktar, çok kuvvetli bir kara or• çok ıanıim" olmuş ve orta prkta 
dusunun top k~tlerine muadildir. nuH~~in:,~:lifte~~- ~sız _ J~ it birliğini alakadar 

----·- ziyet iyileşmektedir. eden bütün meselelere taalluk etmiotir. 

akl·neve BİR MÜZAKERE TEKLİFİ Kahire, 19 (AA> Kahireden 
Moakovaya hareketinden evvel Çörç.il • • ı • k Bombaydan haber verildiğine söre, orta ~?k Fransız zırhlı birliklerini teftiı 

" müzakere i~;" Hinclistana +--"teredeu ~· en Jr en .-- _,.. etnllt. general Degolün Suriye ve Lüb-
hususl bir heyet gönderilmesi hakkında ıımı mümeoaili general Katru ile ve Sov

fNGILIZ KITALARININ DIEPPE 
BÖLGESiNDEKi HAREKAT! 

Eıİhadır Baho tarafın~an İn&iliz parlA- 7"t Rueyarun Londra elçilik erktônmdan 
mentosuna yapılan müracaattan ııonr• albay Kıemer ve Bay Novikofla görü1-
milliyetçi liberal partisi reisi de buna mıı,tür. Bundan ba§]ı:a Kahiredeki in
benzer Wr teşebbüs ya~. Londra- sillz büyük elçiliii memurlannı kabul 
um buna ne cevap verecegı bekleniyor. etmiştir. Çörçil bu ziyaretlerden 90nra ---* İŞÇİLER ŞİDDET ALEYHTARI Moekovaya hareket etmiftir. 

Londra, 19 (A.A) - Royter ajansmm Geçen hafta tahrikçilerin tedhlıı hare- -·----
bildirdiğine göre Dleppe bölgesinde tid- ketleriııe sahne olan merkezi eyaletler JNG1LrEREYE 
detli muharebeler aat 14,30 da lı.lll de- ltçl. ..,ıw&tı bu hareketleri takbih etti-
vam diyordu. Müttefik tayyareler dal- lini bildirmiştir. İşçi oıendilı:alan lıera Yeniden Kanada 
galar ~de ~ denizini Fransa isti- komitesi reisi Hintlileriıı şiddetten çe- Jıııv11etıeri geldi .. 
kametinde geçmeğe devam ed4>orlar. lı::inmelerini ve hürriyet uğrunda meşru Londra, 19 (AA) _ Son günlerde bir 

Londra, 19 (A.A) - Royter ajausmm ~la m~~dele etme!~ ~vsiye llmana gelen büyük b;r Kanada askeri 
askeri muhabiri yazıyor : Dleppe etra- .cmif ve İngiliz hUkilmetince fiddetll kafilesbıde bahriye ve hava birlikleri de 
fmda cereyan eden muharebenin bun- leDkil harelı:etlerlnin de lstenmiY~ fena vardır. Kafilenin esasını bir Kanada 
dan evvellı:! diğer bütün baskınlardan neticeler vereceğini beyan etmi§tir. ır:ırhlı tuğayı ile bin kadar pilot teşkil 
daha geniş ölçüde olduğu anlaşılıyor. ln- KOçt}K HADİSELER etmektedir. Kafile Kanadadan İngilte-
giliz tebliğinde ilk defa olarak tanklardan Son iki giinde Bingale ve Asam eya- reye kadar Mdisesiz gelmiştir. 
bahsedilmesi pek büyUk bir inkişaf ifa- Jetlerinin bazı ~birlerinde ufak tefek 
de eder. Keza hundan ...-ve! binden fazla vakalar olmuştur. Varda köyü civarın
tayyarenin iştirak ettiği uçuşlar yapıl- da Qç kişi ölmüş ve beş itişi yaralanmış
mış olmasma rağmen Manş üzerinde bu- br. Polis tahrikçilere ateş etmek :r.orun
günkü kadar çok tayyare görülmediği da kalmıştır. Halk polis karakoluna hü
hakkındaki haberler de çok manalıdır. cum ederek evrakı tahrip etmiş ve mo
Bu ölçüde bir hareketin görüşüne na- bilyeleri yakmışbr. 21 milliyetçi gazete 
zaran iki hedefi olabilir : neşriyabnı tatile karar vermiştir. Bun-

1 - Alınan müdafaalarını yoklamak. !arın altısı İngilizce intişar ediyordu. 
2 - Karaya asker çıkarma hususunda Bern, 19 (A.A) _Hint kongre parti• 

alınan İngiliz tedbirlerini ve bilhassa ha- sinden olmıyan Hintli politikacıların son 
va kuvvetlerinin bu çıkarmayı himayede teşebbüsleri Londra mahfillerinde bü-
göstereceği mahareti tecrübe etmek. yiik bir alAka uyandırmışbr. 

Berlin, 19 (A.A) - Alman orduları Goyobay Sargar mihracesinin müslü-

muhabirine gö~ bir çok Hintliler kong
reye uymaml§tır. Esasen lngiltere de bir 
uzlaşma imkfuıı aramaktadır .• 

Umumi intibaa göre kongre şeflerinin 
yanlış yol tuttuklarını anlıyarak öteki 
partilerle uzlaşması üzerine İngiltere 
harpten sonra meşruti Hint hük~eti
nin kurulmasını teyit edecektir. 

Vaşington, 19 (A.A) - Hariciye na
Elrl mister Kordel Hull gazetecilere hü
ldlmetin Hindistan vaziyetini günü gü
Dllne takip ettiğini söylemiştir. 

Kordel Hull bunları, Sosyalist lider
lerinden N orman Tomasla görüştükten 
sonra söylemiştir. 

Norman Tomas ta, hükümetin gayri 
resmt olarak İngiltere hükümetile Hint
lileri anlaşbrınağa çnlıştığını söyleml§

tıaşkumandanlığının husust tebliğine gö- ınan birliğine, Bahadırın da İngiliz hü
re : İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve De- kümetine beyannameleri ve Cinnahın 
golcüler kıtalarından mürekkep bir tü- sözleri de dikkati çekmektedir. İngiltere 
men kadar asker kütle halinde Fransa- hiikilmeti Hlndistanda siikfuıu iade için 
nm Manş sahilinde Dieppe yakınlarında hiç bir fırsatı kaçırmamak azmindedir. 
büyük deniz ve hava kuvvetlerinin hima- Jurnal dö Jenev gazetesinin Londra 

yesinde karaya çıkarılmıştır. Bu çıkar- -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
ma karaya çıkarılacak başka kuvvetle- ~ 
rin ilk dalgasını teşkil ediyordu. Sahil 
müdafaasını temin eden Alman kuvvet
lerinin hareketi sayesinde ağır ve kanlı 
kayıplarla akim kalmıştır. Saat 15 den
beri kıta üzerinde silahlı tek bir düşman 
kalmamıştır. Bu büyük muvaffakıyet 
tamamiyle bazı kuvvetler hariç olmak 
üzere başkumandanlığın ihtiyatlarına 
miiracaata katiyen lüzum kalmaksızın 
elde edilmiı;tir .. Topçunun ateşi ile 3 tor
plto muhribi 2 torpito ve 2 nakliye ge
misi batırılmıştır. Alman hava kuvvetleri 
83 düşman tayyaresi düt-lnnüş husus! 
olarak yapılmış 2 nakliye gemisi ile bir 
hücum botu batırılmış ve bomba isabet
Jeriy le 5 kruvazör veya büyük torpito 

tir. 

TEL: 36·46 
%0/8/1942 PERŞEll-ffiE Günü 

Matinelerden itibaren 

3 BilYiiK FİLİM BiRDEN 
Dünya sinemacılığının eşsiz eseri ... 

l··ARABACININ KIZI 
DÜNYAŞKA FRANSIZCA KOP~ASI 

OYNIYANLAR: HİLDE KRAHL • HEINEK GEORGE 

2··NEŞE iLE . 
Meşhur Fransız komedi artisti Mourrice Chevalier'in kahkaha şaheserı.. 

--o ....... --
Honduras Jıauçulılarını 
A !!E"ihaya satacalı 

• - Alman uçaklarının taarruza uğ
ramaları üzerin~ sahilden 12 av tay~·a
resi daha havalanarak İngiliz tayyare
lerine hücum etmiş ve şiddetli bir hava 
muharebesi olmuştur.• 

İki İngiliz uçağı kayıpbr .. 

Diğer bir lngiliz uçağı da geceleyin 
Kiel körfezinde iz'aç uçuşlarında düşü
rülrJüştür. 

muhribi ile iki nakliye gemisini ağır ha
sara uğratmıştır. 

---0 ....... --
.J··CARDA~ 

. ALMANCA SÖZL'Ü 

IR AL ,AN l''JRS~N GE ısı O)!'NIYANLAR: RASE BARS ANY 
Va<incton. 19 (A.A) - Hariciye na· 

ıurı hgiliz Hondurası ile bir kauçuk 
mukavelesi itnzalandığını bildirmi~tir. 

Bu mukavele mucibince Honduras 
194G sene ine k•dnr bütün kauçuk 's· 

tacaktır. 

Berlin, 19 (A.A) - Alman tebliği : 
Şinıal batı Almanya ile batı Avrupa

daki işgal edilmiş topraklar üzerinde 
dü<manın gündüzün yaptığı hava akın-
1>.rında tek tük atılan infilak bombaları 
jle sivil halk hafil kayıp]ara uğramı~tır. 

Hafif Alman savaş uçakları gündü
zün cenup İngiltere sahilinde bulunan 
asker? tesislere hücum etmiştir.. Gece 
ise Alman uçakları Norvik ıehrinde 
rarp iktLc;adi tcsi:lerine hücuın etmiş, 
gen'ş ınH<yasta y"ngınlar çıkarmı~tır. 

Vaşington, 19 (A.A) - Bahriye na
zırlığına göre kuvvetli surette silahlan
mış bir Alman deniz üstü korsan gemisi 
cenup Atlant"kte faaliyette hulunmakta-
dır. -

ENFES MÜZİK FİLMİ .. 
MATİNELER ; ÇARDAŞ : 3.15 - 7.25 .. NEŞE İLE : 4.25.- 8.30" 
ARABACININ KIZI ; 5.55 - 10.00 Cumartesi 1.45 le ARABACININ 
KIZL ... l'AZAR 12.15 te NEŞE İLE BAŞLAR ... 


