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Etrafında şiddetli harplerin devam ettiği Voronei §ehrinden bir göriinuş 

"Moskova" ya 2öre vaziyet 

8iddetıli bir nıey• 
dan ha-rbi oluyor 
Harbin 
seyrinde 

---··---
Yepyeni IJir safha 
açılmalı üzeredir •• 

ŞEVKET BİLGİN 

Görünüşte bütün harp cepbelerin~e 
olaylar mihver lehinde gelişmektedir. 
Fakat harp durumu üz!rin~e ~ü,~~e
deler derinleştikçe hakikatin gorun.uş· 
ten farklı olduğunu kabul etmemek ım· 
kfuısızdır. Bilindiği gibi, Birleşik dev
letlerin harbe girişini takip eden gün
lerde, üçlü pakt devletleri, 1942 yılı 
içinde kati zafere ulaşnıağı akıllarına 
koymuş bulunuyorlardı. O kadar ki 
Aııglo Saksonlann havsalaya sığmıyan 
lıazırlıkları ne zaman bahis mevzuu ol· 
IDuşsa, mı'lıverin dilşmanlanna hazırlık
larını bitirmeğe vakit bırakmadan ölüm 
darbesini indlJ'eceği bir nakarat halinde 
tekrar edilmiştir. Bugün ııaiit mihver 
propagandası bu fikri yaymakla bera
ber, harp ne kadar uzun silrerse sürsün 
81ihverin mllttefiklerden ziyade muva{· 
lalııyet şansma malik olduğunu da ispa
ta ça~maktadır 
1 

Rusyada, 30 haziranda bıışlıyan bü
,-lik Alman taarruzu elli gün içinde her 
lıakımclan ıızanıetli neticeler almıştır. 
Don havzası baştan başa istila edilmiş· 
tir. Şimdi Alman - Rumen ve Slovak 
ordulan Kafkasyaya sokulmuş bulunu
:rorlar, Fakat yine Alınan kaynakları: 
lllD verdikleri haberlerden anlıyoruz ki 
1avaş dakikadan dakikaya sertleşmek
te ve Sovyetlerin inatçı mukavemeti 
tahminin fevkinde artmış bulunmakta
dır. 

- - ----
Bir noktada "Don" u 
geçenler vok edildi 

-*-
Buna mulıabil Ruslar 

Krasnodarda gerilemeıı 
zorunda Jıtııdılar .. 

Moskova, 21 (A.A) - Dün öğleyin 
neşredilen Sovyet tebliğine ektir: Klets
kaya çevresinde Sovyet kıtalan müte
addit hücumlarda bulunmuştur. Klets· 
kayarun cenup doğusunda bazı Alman 
birlikleri Don nehrini geçmişlerse de 
yok edilm!şlerdir. 

KOTELNİKOVDA 
Kotelnikovonun şimal doğusunda Rus 

tank ve piyade kuvvetleri karşı hücu
ma geçmiştir. Burada şiddetli bir mey
dan muharebesi devam etmektedir. 

VORONEJDE 
Voronej çevresinde son günlerde 5500 

kadar Alman dağıtılmıştır. 
Don nehrin:n batı sahilinde meslclln 

bir yerde muannidane sokak muhare
beleri devam etmektedir. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

VILKININ SEYAHATi 
---*---

Rusyaya ve Yakın 
Şarka geliyor 

-*-
B. VilJıi B. Ruz11elt hesa· 
bına bazı 11azifeler 
göreceğini söyledi .. 

Vaşington, 21 (A.A) - V andel Vilki 
Rusyada ve yakın şarkta bir seyahat 
yapmak üzere birkaç haftaya kadl!1' yo
la çıkacağım söylemiştir. 
\TİLKİNİN TEMASLARI 
VE BEYANATI 
Vaşington , 21 (A.A) - V!lki dün bay 

(Sonu Sahile 4, Sütun 2 de) 

INGIL!ZLERE GOHE 
---*--- ili" Ş f seyaha e çıktıla ___ ,,.. __ _ Rusya da 

durum hic le Inöı:ü Kayseri-
• 

1 
'v. de xçten teza-

vahım aegıl hürlerle kar
* Almanlar Stalingra- şı!andılar 

-*--
da doğru zorlukla Ka;vseriden Pazarören 

ilerliyorlaı· Jıöy enstitüsüne hare· 
lıet ettiler .. 

-+- Ankara, 21 (AA) - Reisicümhur 
Vmumi 11aziyette endişe Millt Şef ismet İnönü Anadolu dahilin-

11erfci -bir ıeJdl yoJı.. de tetkiklerde bulunmak üzere dün ak
Londra, 2 1 (AA) _ Royter ajan- şarn saat onda ~ehrimlzden müfarekat 

sının askeri muhab ir i bildiriyor: buyurmuşlardır. 
Fon Bock hala Stalingrada varmak lstasyonda başvekil Şükrü Saraçoğlu, 

için b ir yol açma!?~ uğraşıvor. Şimdiye Genel Kurmay başkanı mareşal Fevzi 
kadar az ilerleyebilmiştir. Zira Alman Çakmak, Vekiller, Parti Genel sekrete-

(Sonu Sahife 4. Sütun 5 le) ri, parti idare heyeti Azaları, generaller, 
-------------- (Sonu Sahile 2. Sütun 6 da) lngilizlerin ıon baskından evvel Fransız sahillerine yaptıkları 

küçük U.nıç hareketlerinden bir intiba 

OZOM VE l~'CIR F:ATI 

Fi atlar bu vıl da 
normaldf>n aşa~ıya 
clüşürülmiyecek 

Ticaret 11e1ıiileti em
rine 2 milyon lira 
11erildl. .. 

Ankara, 21 (Hususi) - Koordinas
yon heyetinin üç mühim karan ya
rınki (Bugünkü) resm! gazetede çı
kacaktır. Bu kararlardan Ege bölge
s'ni alakadar edeni şudur: 
İzmirde üzüm ve incir yeni sene 

fiyatlarının nCJrmalden aşağıya dü
sürülmesinin önüne geçilmtk üzere 
Ticaret v kllleti emri.-ıe iki milyon 
l'.ra1ık tah .. ıı;;isat verilmiştir. 

~-..-. 

H NO.STANDA OURU.VI 
---+---

y «.-niden bazı hadi· 
seler vukua geldi -·-Olen 11e yaralananlar 

11ar, falıat 11aziyet nor· 
maıe doğr~ gidiyor .. 
Kalkiita, 2 1 (AA) - Pofu Kalkl'.i

tanın bir mahallesinde bir pirinç anban
na girmeğe çalışan halkı dağıtmak için 
alet açmıştır. Polis taıa tutulmuştur. Bir 
po]Uı: memuru taşla yaralanmıobr. 

KalkOtade dördü lngilizce intişar 
eden 1 3 milliyetçi gazete bugünden iti

(Sonu Sabite Z. Siitun 6 dal 

Diep baskını taf siliitı 
lngilizler karada tam 

sekiz saat kaldılar 

JAPONLARLA HARP 
*---

''Salomon,, 
lngilizler pıtinlarını mu11affa1ııvetle tatbilı et• adaları te-
tiJılerinl 11e bu basııında lıi tecrübelerden ileride } 

b':n~:-~.,,(~~~-·s~~!~~:n: ~:~::~::~=~- :~~?,:~;~v- m iz eniyor 
devam ettiği sekiz saat zarfında aahil- vetl toplanmış, denizden pelı: tehlikeli -*-
deki kayalıklarla düşmanın müstahkem bir geçiş yapılmıştır. Saat 4 - 5 arasın- AmerlJıalılar halıim 
noktalarına dört pusluk yüzlerce mermi d bardtet eden kuvvetler evvelden ae-
•tılmıştır. Bu akın düşman aah;J;ne bir çilen 6 plijda yine evvelden t..&it edi- Vtı%i)1efte olmaJıla bera• 
kaç yüz lcilomeıre mesafede büyük bir len aaatte karaya çıkmışlardır Uçalı:lan- ber f~atJıtir davranı• 
deniz kuvvetinin durabileceğini göster- mız hareket devam ettiği müddetçe ge- "Orlar. Bir Japon harn 
mi.ıir. mileri ve karaya çıkan kıtalan himaye " r 

Küçük Fransız gcmı1erinin Diep hare- etmi,lerdir. gemisi batırıldı.. 
ketlne ittiraki o günün en heyecanlı HEDEF NEYDU Vaşington, 21 (A.A) - Bahriye na-
manzarasını teşkil etmektedir. Yapılan akının beı;leflerl müstahkem zırlığı Salomon adalarından bazılarının 

RESMi INGILIZ TE.BLlôl aıılıil ltwnmın müdafaalanru yoklamak, Amerikan sil&hendazları taraf.ııdan ta-
Londra 21 (AA) - Kombine bare- (Sonu Sahife 3, Sütun % de) mamen ele ııeçirildiğioi bildirmiştir. 

ketler umumi karargahının pelJ"llDbe gü (Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 
nü neşrettiii tebliğ: 
Kombbıe hareketler kumanda heye

tinden şimdi alınan malumat yapılan 
akın tafsilibru vermeği mümkün kılmır
llr. Deniz, kara ve hava ıervialerimiz 
uaaında İf birliiinin normal bir ııöıteri-

SON BAS:HN 
-*-

''Londra,,ve Halbuki lm mukavemetin büsbütün 
kırılması Sovyetler için ne kadar fela
ketli olabilirse onun istikrar bulması ih
timali de Almanlar için o nisbette bü
,Uk tehlikeler doğurabilir. Zira mih· 
verciler buradaki üstünlüklerini bir ker
re kaybederlerse bütün harbi kaybet
miş olacaklardır. Bu üstünlüğün muba· 
fazası doğu harbini kati olarak kazan
mn1anna vabestedir. 

İkinci dünya harbinin mukadderi 
Kalkasyada, Volııa kıyılarında teayyiin 
edeceğine inandıkları içindir ki, Alman
Jar savaş kuV\·etlerinin en büyük kıs
mını doğu cephesine yığmışlardır. 

SON ASKEKl VAZIYET 

Bnsy.ada harekat 
ağ'ır gelişiyor 

''B ı· . er ın,, ın 
iddiaları 

---··---
Amerikada büyük bir süratle yapılmakta olan 11eni 

deıtroyerlen!en ikisi denize indirilirken 
Alman ucaklarmın, zırhlı tümenleri

nin ve çeşitli harp vasıtalarının yüzde Diep bashını Almanları Rusyadan 1ıU1111et ayı• 
sekseni Rus bozkırlarına dağılmıştır. Bu b g" d .ıııı s. d 

Almanlar baslıınm bir 
istila teşebbüsü olduğu· 
nu söyliyorlar, lnglllz· 
ler buna ce11ap 11eriyor .. 

Ber!in, 21 (A.A) - Yan resmi bir 
kaynaktan bildirıliyor : İngilizlerin Di
ep çıkartmaoında düçar olduktan fe
lAketten sonra İngiliz propagandası bu
~~ küçük bir prova hareketi olduğunu 
ıdd:a ediyor. En mühim İngiliz gazete
lerinden biri olan Taymisin neşriyatı bu 

Ekmek ve kömür işleri fapta bir hazırlığın bu derece büyük rıp gar_ e ., on __ ~~me!I e mecuur e eceJ?tir-
limitıerıe girisilen bir taarruzu asıl he· Radyo gazetesıne gore dünku Alman metinde olduğunu ve ağır zayiata rağ-
definden uzak kalması Alman zaferini t~bliği Kafkaslarda Rusların çetin mü- men Almanların bir mikdar ilerlediğini 
karartan sebeplerin basında gelmektc· ı cafaasına rağmen Alman ileri ha,reket- bildirmiştir. 
dir. · !erinin devam eWğini haber vermiştir. Krasnodardaki harekatın cenuba ve 

(Sonu Sabile 2, Sütun 6 da) Sovyct tebliği de Alman tazyikinin bil- batıya yöneltilmesi Taman yarını ada-
hassa K rasnodar ve Piyatigor sk istika- (Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

Almaan - Ru.s lıarbine ait 11eni resimlerden biri 

(Sonu Salıire 3. Sütun ı del 
Ekınek kartları 
verilnıek ftzere ••• 

SON DAKİKA -+-
• • • • • • • • • • • • Ağır i$Çiler lıartlarını 
Mısırda lnuilizler bir nasıl alacalılar? Kofı fıö· 

e ' miirü te11ziatına 
hücum yaptılar IJOJlanıyor ... 

- - + --- - -* Eylül ve birinci teşrin aylarına ait ek-
Berlin, 21 (A.A) - Askeri bir mah- mek kartlarının dağıtılmasına salı günü 

fılden bildiriliyor : başlanacaktır. Beled:ye reisliği, İzmire 
Elnlemeyn cephesinde BritanyaWarın ait pkmek kartlarının belli olması için 

tanklar himayesinde yaptığı hücum 18, bunlara çiçek şeklinde surşarj yaptır-
19 da Birels!n mevkiinde püskürtül- mış, numara ve vili\Yet ismini yazdırmış
müştür. 

, Kahi.e, 21 (A.A) - Orta şark İngi- tır Pazartesi günü, İzmirdeki halk Dağıt
lız tebliği : 19/ 20 ağustos gecesi devri- ma birlikleri reisleri şehrimiz ticaret 
Ye faaliyeti devam etmiştir. Cenup ve odası konferans salonunda toplanacak
merkez kes!minde topçu düellosu ol- !ar, kendilerine tevziat şekli hakkında 
muştur. Kara hareketlerinde kayde de- izahat verilecektir. 
ğer bir hareket olmamıştır. Ağır işçi ekmek kartlarının tevzii için 

j "~oeeo~...ıC'~..oo:;cıı:ıoo= İşçilerin, çah$f:Uclan yer ve müessese-
.<.; ~~'Y- ...... ~ ~ ....,..c;.~ So <'-L"- 2, Sil d ) cııce= : = cc===ooen=== o ( nu.,......., tun l e 

BREZiLYA • MiHVER ___ ,* __ _ 

Harp ilanı 
nJuhakkak 
görülüyor 

-*-
Riyo dö Janeiro, 21 (A.A) - Bre:r.il· 

ya vapurlarının batırılmasından heye
can içinde olan denizciler dün cüınhur 
reisinin sarayı önünde büyük nümayiş
ler yapmışlardır. Nümay!şçilerden bir 

( Sahife 4, Sütun 1 de ) 



iki koordina~yon kararı 

Kömür ıradenleri an_e
lesinin eknıeği arttı 

FIMDIK FİYATLARI NORMALDEN AŞAGI 
DtJ'ŞORVL MİYECEK ••• 
~~~~~~~x*•~-~---

Ankara, 21 (Hususi) - Haber alındı
ğına göre yarın (Bugün) resmt gazete
de çıkacak üç mühim koordinasyon ka
ı·arından birisi geçen sene olduğu gibi 
fındık mahsulünü normal fiyatlardan 
asağı sattırmamak üzere ticaret vekil.Je
tine iki milyon liralık kredi verilmesi· 
ne dairdir. 

EKMEK VE Kô~OR iŞLERi 
(Baştarah ı inri Sahifede) 

l.rden musaddak vesika almaları 18-
~ım gelecektir. İ~ kanunu tatbik edilen 
müesseselerde çalışanların vesikaları ik
tisat. müdürlüğünden. diğer müteferrik 
islerde c;alışanlıırın \•esi.kalan belediye 
zabıta müdürlli~nden tasdik edilecek
tir. 

KÖMÜR TEVZiATI 
İzmir kömür ~tış ve tevz.ı müessesesi 

tarafından yakında halka kok kömürü 
tevzüne başlanacaktır. · 

Bunun için müessese müdürlüğünce 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Semt kömür bayilerinin tesbiti için 
belediye encümeninden liste isten
mişti. Haber aldiğumza göre Belediye 
dalnıt encümeni hangi bayilere kömür 
verilmesi lazım geldiğinin tesbiti ışını 
kömür satış ve tevzi milessesesi müdür
lilğUne bırakml$tır. _......;..-,,_ __ 
Yeni Hapishanenin 
inşasına doğru.. 
Karantlnada Arap Hasan mevkiinde 

tamamlanmamış halde bulunan eski Da
rillınuallimin binasının nümune hapis
hanesi halinde adliye vekll.letince inşa 
ettirileceği yazılmıştı. Civardan hapis
hane bahçe ve binasına i!Avesl lazım 
gelen bazı evlerle arsaların istimlnk 
muamelesi tamamlanını.şhr. Bu hususta 
müdde:umumilikçe adliye vekil.Jetine 
malfunat verilecek ve sonra inşaat ek
•iltmeye çıkarılacaktır. 

BELEDİYEDE 
Yenı memuriyetler 
Belediye kadı·osunda muhasebecilikte 

yeni bİ.l" mümeyyizlik ve ayrıca iki de 
müfettişlik ihdas edil.ın!ştlr. 

Şehir nizamlarına 
aylıırı faare1tetler 
Yerlere tilküren 6 kişi, nizamlara ay

km hareket eden iki şoför ve 3 arabacı 
belediyece cezalandırılmıştır. 

Üç kişi dilenirken yakalanmış, dilen
diği görülen iki küçük çocuğun babala
rı hakkında takibata başlanmıştır. 

DAC IUZILCADA 
ORMAN YANGINI 
Torbalıda Dağ kızılca nah:yesinin 

Kara ot köyü ile Kemalpaşa kazasının 
Simitli köyü arasında devlet ormanında 
yangın o;ılanı.ş, halkın çalışmasiyle sön
dlirillmllştür. Zarar mikdan tesbit edil
mektedir. Yangının sebebi anlasılama-
nııştır, ' .., 
Husu.si otomobllle 
giderlıen tutuldu.. 
İzınlrden Çeşme kazasına giden Ro-

manya petrol şirketinde makinist Nec
mi Erkut, İzmİl" seyrüsefer funirliğinden 
a mış olduğu •H&rice gideb'lir• vesika
siyle ve üç kadın yolcu ile bİ.l"likte nu
marasız hususi bir otomobille seyahat 
ederlren tutulmuş, koordina<;yon l<ara
rına göre adliyeye verilmiştir. 

OLVM 
Bundan dört gün evvel İstanbulda 

Alman hastanesinde vefat eden mer
hum kavaf Cemil Atlasın cenazesi 
dün Tırhan vapuru ile şehrimize 
gelmiş ve bugün saat 12 de cenazesi 
Güzelyalıdaki evinden kaldırılarak 
Güzelyalı carniinde öğle namazını 
müteakip cenaze namazı kılındıktan 
sonra ebedi medfenine isal edilece
ği bütün dostlanna ve meslekdaşla
nna bilgi için ilan olunur. 

EFRADI AİLESİ 

Diğer kömür amelesine dair karar 
hükümet malı kö1nür madenlcı·inde ça
lışan amelenin günlük ekmek mikdarı
nın 1000 grama, hariçteki kömür i~çile
rinin günlük ekmeklerin:n 700 grama 
çıkarılması hakkındadir. Ticaret vekA
ı~ti bu mikdarlan icabında azaltabile
cektir. 

SON ASKERi VAZIYET 
(Haştaralı 1 inci Sahifede) 

sının ve Novrosiski liınanının durumu
nu gittikçe güç bir hale koyabil'r .. 

Piyatigorsktaki Alman hamle<inin du
rakladığı anlaşılıyor. Almanlar bu böl
genin şimalinde ikinc: bir h:ımle yapa
r&!< Kuban suyu üzerinde Drgortuyef
kaya şehrini de zaptetınişlerdi; fakat 
derhal yetişen Sovyet ihtiyatları saye
sinde Almanlar Kuban rnyunu sarka ge
çemem'şler ve durdurulmuşlardır- Şim
di bir ilerleme ıııümkün olmuş.,a bile 
Rusların ayni sekilde yeni ihtiyatlarla 
Almanları durdurmalar1 mümkündür. 

Esasen dağlık sahaya intikal .-den bu 
hareketlerde süratli inki!;aflar bekle
lT'ek doğru olamaz. 

Stal:ngradda Almanların derinliğıne 
ve geniŞliğine tahkiınatla karşılasmış 
oldukları anlaşılıyor. Bu yüzd•n de Al
ınanlar ancak adım adım ilerliyorlar ve 
tabii zayiatları da ağır olmaktadır. İddi
alara göre Don nC"hri Ruslardan taınami
lc temizlenmi~tir Fakat Almanlarca b:r 
köprü başı tesis edildif!i hakkında hiç 
bir haber yoktur. Sovyet tebliği ise I 
Kleskayanın cenup doğusundan nehri 
geçmeğe muvaffak olan Almanların 1 

tank kıtaları tardındaıı imha ed:ldiği
ni bildiriyor. Alman resmi tebliğleri 

bundan hiç bahsetmiyurlar. Buralarda 
hakiki bir emniyet tesisi için Aimanla
rın ~iddetli taarruzlarda bulunmaları 
icap eder. 
Cephenın şimal kesıınlerinde kayde 

değer bir hareket yoktur.. Rusların 
Viazma ve R'jefe karsı taarruzları hala 
devam ediyor. Dün Sovyetler Lenin
gradda da bir taarruza geçmişlerdir. Al
manlar bu taarruzun da püskürtüldü
ğünü bildiriyorlar. Sovyetlerin • diğer 
cephelerden Almanların cenuba kuwet 
kaydırmalarına mAni olmak istedikleri 
sanılıyor. 

Diyep baskını ıki taraf için başlıca 
!-onu teşkil ctmektediı·. Almanlar esir 
nıikdarının 617, yaralıların da 2090 ol
duğunu, düşürülen tayyarelerin yüz 
yirmi yedi adedine çıktığı ve kendi 
uçak kayıplarının ancak 35 olduğunu 

bıldiriyorlar. İng;lizler mihver tayyare 
lr.ayıbmın 98 muhakk k, bir mısli kada
rının da muhterr.el olduğunu bildiri
yorlar. 

Harekita i~t:rak eden kuvvetler ara
sında bİ.l" Polonya muhribi ve bir kaç 
muharebe gerni.sı ile bir kaç hür Fran
sız denizaltı avcısının ela bulunduğu an
laşılmıştır. Bu kuvvetlere İngiliz bahri
yesinden kaptan Holeş kumanda rtm:ş
tır. Kara kuvvetleri general Robertin 
kumandasında idı. Kara kuvvetleri ara
sında 14 üncü tank tümeninden birlik
ler vardı. Amerikalı, Kanadalı ve Nor
veçli kuvvetler arasından birlikler de 
alınmış bulunuyordu. 

Diep teşebbüsü netice itibariyle Al
manların buralara yeni kuvvetler ge
tirmesini icap ettirecektir. Beliti de 
Şark cephesinden kuwetler getirmek 
zoru hllsıl olaca:Chr. 

Dün Londra radyosu şu dikkate şa
yan haberi vernuştir: 

•Dün gece işgal altındaki arazi üze
rinde uçan beş yüze yakın Amerikan ve 
İngiliz uçağı buralarda yalnız kendıle
r'ni vaziyete hilkim halde bulmuşlar
dır .. • 

Bundan anlaşılıyor kı baskında Al
man uçak kayıpları çok olmuştur .. Her 
ne kadar Almanların ihtiyat tayyare 
kuvvetleri varsa da bw1Iarw tecrübesiz 
p:lotlarını harbe sürmek doğru görül
memiş olacak ve şarktan hava kuvvet
leri alınacaktır. 

Bu AkşanJ. 
lzrn ir bf>stekarı üstad 

Rakım 
Elkutlu 

ŞEREFiNE 

Bayan MUALLA IŞILA Y 
Tarafından Sahil P ark gazinosunda 

rmn ••ı• 22 Aıılıı.tto.t r.aıtıOPtesf 

Ş:E:&İR HABERLBRi 
- ---.-.~--- ~ 

Harbin 
seyrinde 

Fazla fiatla ma
zot satışı işleri 

mahkemede 
---· ---

4 lıişi daha adliyeye tes· 
lim eilildi • Bir mahlıu· 

miyet 11c bir beraet ••• 
Birinci Kordonda nakliyecilik yapan 

o.mana fazla fiyatla mazot sattıkları 
idaia edilen terzı Hasan ve Reşat ile 
dört arkadaşı ınilli koruruna n1üddeiu· 
ınumiliğine verilınişlerdir. Müddeiumu· 
mil 'k bunlardan Re!;at ve Hasanı tevkif 
etmi~. diğerleri hakkındaki takibatın 
ı;ayri mevkuf olarak yapılma<ma karar 
\ ·ermiştir. Bunlara ait davaya. yakında 
bcıslanacaktır. 
MAHKUMİYET VE BERAET 
Tonunu 205 liL·aya satınası 13.zı.ın ge

len 1nazotu 700 İiraya satmak suretiyle 
nıilli korunma kanununa. aykırı hareket 
ettkleri iddia olunan Çankırı çarşısın
da 11 numanlı mağazada bayi Ahm~t 
İrfan İ~bilcn i1e İz1nir limanında kayıtlı 
Uğur motörü sahip , .• kaptanı Ali Riza 
Erdeniz haklarında milll korunma mah
keme~inde görülmekte olan cHlva ~ona 
crmistir. 

Ahmet İrfan dört ay hapse, 400 lira 
ağır para cezasına, mağazasının iki ay 
kapatılmasına, mzotlartn müsaderesine 
mahkQ.m edilmistir. Kaptan Ali Riza Er
deni7, beraet etmiştir. 

--- o- --
Kızılay ~ençlik tt>ş· 
k ii atı tt>tti ş Vt> tak

vı yt> t'dilt'Ct'k ___ * __ _ 
ıı. Cemil ll:vbadın 
İstanbuıa'" gitti •• 

Bucada Kızılay gençlik bahçesinde 
kurluan sıhhat kampını teftiş eden Kızıl 
ay gençlik kurumu genel başkanı T ek.ir 
dağ mebusu B. Cemil Uybadin lstanbu
la gitmiştir. 

Haber aldığımıza göre genel baıkan 
kampta yaptığı tetkiklerden çok mem .. 
nun kalmış, Kızılay kurumu lzmir genç
lik te,k.ilitı başkanı B. Baha Yörük ile 
Kızılay Ege bölge•i müfettişi B. Nuri 
Aydıngözü tebrik ve takdir etmiştir. 

Kızılay gençlik te~kilatı müfettişliği 
bölge.sine Antalya, Burdur, Isparta ve 
Muğla vilayetleri de alınmıştır. lzmir, 
Aydın ve Denizli vilayetleriyle bölgeye 
sekiz vili.yet bağlanmış oluyor. 

Gelecek yıl kurulacak gençlik kampı
na bu vili.yetlerden bin çocuk alınacak 
ve bunlar birer buçulc aylık. iki devrede 
kamp görecektir. Gelecek yıl 80 • 100 
yataklı bir de provantoryom inşa edile
cektir. 

Kızılay miHettişi, 15 Eylülde kamp 
kapandıktan sonra bölgesi dahilindeki 
vili.yetleri dolaşarak gençlik dernekleri 
le kilitının kuvvetlenmesi ve varidatı
nın artınlması için faaliyet gösterecek
tir, 

t':İ. ENTO TEVZİATI 
DEVAM EDİYOR 
Mıntaka iktisat müdürlüğü, dün de 

çiınento tevziallno devam etmiştir. 
Mübrem ihtiyacı olanlara çimento ve

rilme.sine devam olunacaktır. 

--- o- --
KÖY ENSTİTVSV 
Müdür Vefıilliği.. 
Kızılçullu köy enstitüsü müdürlü" ·-e 

'ckaleten B. Şevket tayin ed:lnı 
--- o- --

TVTVN KiRiMi 
DEVAM EDİYOR •• 
Ege bölgesinin tütün yetişen yerle

rinde tütün kırımına ehemmiyetle de
vam edilmektedir. Geçenki yağmurlar 
mahsulün nisbeten artmasına yaramış
tır. 

Nüfusta tay Jnler 
Yeşilova nüfus memuru B. Kemal 

Tüzüner Seferihısar kazası nüfus me
murluğuna, İzmır turistik yollar dairesi 
memurlarından B. Fikret Kurultayoğlu 
Karaburun kazası nüfus katipliğine ta
yin olunmuŞtur. 

BELEDİYE 
Merlıez tabipliği 
Belediye merkez tabipliğine Aydın 

'1\ma mücadele tabiplerinden B. HüS
nü Gökpınar tayin edilmiştir. 

--- o- --
BİR MAZOT SATIŞI 
HAKKINDA 
19 ağustos 942 çarşamba günkü nüS

hamızda çıkan mazot yolsuzluğu hak
kında A. Ferdi Poyraz imzasiyle aldığı
mız hİl" tavzih mektubunda şöyle de
nilmektedir : •Gerçi mevzuubahis gün
lerde ismi geçen kaptanlara müessesem 
tarafından mazot verilm:Ş ise de mez
kO.r mazotlar Turgutluya ait olarak 
gelmesi icap eden mazotlann muamele
si bittikten sonra müesseseme teslim 
edilmiş, vurul puslası da usulüne tevfi
kan ilgili makamlarca tasdik edilmiş ve 
bunlar gazetenizde adı geçen kuınpan
} aya da gönderilmiştir. 

Bu izahatı bildirir ve keyfiyeti tashih 

Taı·ı.n Satış kooperatitlt>ı·i birliği 

heyet birinci 
içtimaını akdetti 

Olıunan rapor lıooperat Jfler blrllğlnin çolı ha· 
yırlı b i r inldşafa m azhar olduğunu göstermelı· 
tedi r • Heyeti umumiye bugün de i çtima edecek 
İımir İncir ve Üzüm Tarım satııı koope

ratifleri birliğinin heyeti umumiye içti
maı dün saat 15 te ticaret odası salonun
da açılmıştır. 

Birliğin idare ıneclisi reisi Dr. Sabri 
Akın dört yüz mümcssilden 129 nun 
asaleten ve 211 nin de vekfileten içtima
da hazır bulunduklarını söyliyerek mü
messilleri scl5mlamıs ve riyaset divanı~ 
nın intihabına gcçil.;,iştir. Reisliğe Ma
nisa n1cbusu ve Turgutlu ortağı Yaşar 
özey, zabıt katipliklerine de Turgutlu 
kooperatifi n1ünıessillerinden Cevdet 
Ökten ve Salihli kooperatifi mümessili 
Necmi Kendirik seçilmişlerdir. 

MüMESStL tNTtHABI tŞl 
tdare meclisi raporu oktınn-ıadan ev. 

ve!, Aydın kooperatifi mümessillerin
den Ethem Menderes ana mukavelena. 
me mucibince her elli ortak için bir mü. 
messil intihabı icap ederken bu defa ti
caret vekaletinin emriyle her beş mü
messilin bir altıncLSına veki.let vertneğe 
mecbur tutulduklarını ileriye sürerek 
hüküınet komiserinin nazarı dikkatini 
celp etmiştir. Aydın mümessillerinden 
Neş'et Akkor buna benzer bir mtitalaa
da bulunmuştur. Umum müdür Muhip 
Öt.yiğit izahat vererek mümessillerin 
ana mukavelenameye uygun o1arak in .. 
tihap edildiklerini, kimsenin içtimaa 
gelmekten men edilmediğini ve bizzat 
gelemiyenlerin ana mukavelenamcnin 
verdiği salahiyetle reylerini vek!leten 
kullanmak üzere gelen arkadaşlarına 
izin verdiklerini tebarüz ettirmiştir. lda. 
re meclisi azası Kemal Akyüzde bu yol
da izahat vererek üzerinde durulacak 
bir mesele mevcut olmadığını açıkça 
gpstermiştir. 

TAZtM TELGRAFLARI 
Bunu müteakip Reisi Cümhura, Bü

yük Millet Mecllsi reisine, Başvekile ve 
Ticaret vekiline tazim ve bağlılık telg
rafları çekilmesine karar verilmiş ve 
idare meclisi raporunun okunmasına ge. 
çilmişlir. 

RAPORUN KIR.Ant 
Aydından Mehmet Böcekli, aynı koo

peratiften Neş'et Akkor, Manlsadan 
Suat Kara Osman oğlu idare meclisi ra
poru okunmadan evvel bir komisyon 
teşkiliyle raporun bu komisyonda mü
zakeresini teklif etmişlerse de heyet bu 

ZABITADA 

teklifi kabul etmiyerek raporun okun
masına ve encümen teşkili hususunun 
bundan sonra müzakeresine karar ver~ 
miştir. 

Raporda kooperatifler birliğinin çok 
hayırlı bir inkh;afa mazhar olduğu gö
rülmektedir. 

HAYIRLI lNKIŞAFLAR 
Ortak sayısı beş yıl içinde üç binden 

22 bine çıkmıştır. Bu ortaklar bölgenin 
incir, üzüm ve pamuk mahsulünün ya· 
rıdan fazlasının müstahsilidirler. Ortak 
teslimatı, son iş yılında, umum incir re
ko1tesinin r,, 57 si, umum üzüm rekol .. 
lesinin "{, 16 sı ve umunı pamuk rekol. 
lesinin "'' 24 ü derecesinde olmuştur. 

Birliğin toplanmış sermayeleri yek{I. 
nu üç n1ilyon lirayı geçmiştir. Beş sene 
icinde birlik iki buçuk milyon liraya ya
kın para sarfiyle atelye ve tesisat kur
muştur. Birliğin senelik cirosu (ahm ve 
satım yekiinlan) elli milyon liraya ya
kındır. İş hacminin genişliği sayesinde 
birliğin işletme ve idare masrafları as
gart hadde düşerek ortakların kazancı
nı mucip olmaktadır Birlik incir or
taklarına yedi yüz bin lira, üzüm ortak
larına 350 bin lira, pamuk ortaklarına 
50 bin Ura fiyat farkı dağıtmaktadır. 

tKt K OMtSYON KURULDU 
Rapor okunduktan !IOnra muhteviya

tının tetkiki ve bİ.l" raporla neticenin he. 
yeti umumiyeye arzı ~ dokuz kişilik 
bir komisyon teşkiline karar verilmiş
tir. Bu komisyonuna atideki zevat se
çilmiştir: 
Kazım Göktepe (Söke), Rifat Tunç

er (Nazilli), Halit Çayırlı (Armutlu), 
Suat Kara Osman (Manisa), Zühtü 
(Alaşehir), Cevdet Öktem (Turgutlu), 
Rauf, Sami Kilimci oğlu (Tire), Fuat 
(Tepeköy). 
Aynı komisyonun i§ siyasası raporu

nu da incelemesi kararlaştırılmış ve ana 
mukavelenamede temenni edilecek ta
diLôtı için de Neş'et Akkor (Aydın), 
Nuri Göktepe (Söke) ve Recep Ersoy 
(M anisa) dan milte$ekkil bir komisyon 
kurulmuştur. 

BUGÜNKÜ 1ÇT1MA 
Kooperatifler heyeti umuıniyesi bu. 

gün saat 14 de toplanarak komisyonla
rın çalışma neticelerini öğrenecek ve 
kararlarını verecektir. 

Dün öğle vakti Asansor
da tramvay kazası oldu 

16 yaşında b i r genç ağır yaarıandı, tram11ayın 
altına sılıqan merlıe p güçlükle lıurtarıldı 

Dün öğle üzeri 1nönü caddesinde bir 
tramvay kazası olmuıtur. Karatafta Ri· 
za beyin aile evinde oturan Yusuf oğlu 
1 6 ya~ında Roben, Göztepeden bindiği 
eşekle Karataştaki dükkAnına gelirken 
Asansör mevlclinde vabnan Salihin ida
resindeki 12 sayılı tramvay eşeğe çarp
mııtır. Eşek, tramvayın ön kısmındaki 
ıskaranın arasına sıkışmış ve bir müddet 
sürüklenmiş. yere dü~n Roben de tram 
vayın sürüklemesi ve çarpması yuzun
den vücudünün muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. 

ifade vereıniyecek halde bulunan ya· 
ral1, derhal memleket hastahanesine 
kaldırılmış, tedavi altına alınmıştır. 
Y ramvayın önündeki ıskaraya sıkışıp 
kalan e~eği kurtarmak hayli zor olınllf" 
tur. 

Vatman Salih hakkında zabıtaca tah
kikata devam edilmektedir. 

Hadise sebebiyle keşif yapılması için 
tramvay seferleri bir müddet jntizamını 
kaybetmiştir. 

BİR CllVAL 
Buğdayın hifıciyesi •. 

kiiyet etmiştir. Zabıtaca tahktlcata baı
lanmıştır. 

E&.ılerine almqlar 11e •• 
Tirede Dört yol mahallesinde otuTan 

Ahmet kızı 2 7 yaşında Emine ile doatu 
seyyar satıcı Hasan Alinin ayni mahal
lede Mahmut oğlu terzi l•mail Işıklı oğ
lunu deaiae ile evlerine kabul ederek kol 
saatini zorla aldıkları ve kendi.sini döv'"' 
düklerini ;ddia edilmiıtir. Her ikisi de 
tutulmuıtut. 

BİR YARALAMA 
Gaziler caddesinde bıçakcı hanında 

oturan Ahmet Sürmeli, elinde bulu
nan bir koyun derisini satmak iste
diği sırada Fevzi Mert ile aralarında 
kavga çıkınııtır. Fevzi Mert bıçakla Ah
medi sağ kolunun altJndan yaralamıştır. 

BİR HIRSIZLIK •• 
Karantinada 14 3 numaralı evde otu

ran B. Feyzi Kılıçıili ve zabıtaya müra• 
caat ederek bir müddet evinde bulun· 
madtğını ve dönünce 200 lira kıymetin
de muhtelif eıyasının çalındığını gördü
ğünü bildirmiştir. Hırsızlar aranmakta
dır. 

___ * __ _ 
( Haşta,.ıı 1 inci Sahifede) 

Sovyetler bİl"ll!li ende sonda Hitlerbr• 
min irad ine boyun eğmezse, Kızılortlu 
mukaven1et si15.hını elinden atmazsa 
bunun sakıruJınaz neticelerine kat]an .. 
mak mlhverciler için zaruri olacalı.tır
Realitelere çabuk nüfuı etmek te teerü
be sahibi o)an Alınanlar bu hakikati bel
lri herkesten daha iyi biliyorlar.. Bun
dan dolayıdır ki son zaferin mutlaka 
doğuda kuanılacağmı, burada kati dar
beyi indirebilecek olan ordunun heryer
de ayni kudreti ı:österebileeeiiini söy
liyorlar .. 

Fillınklka bir ıin için Rusyarun çöktü
ğUnii fıırzed.-lim. Bu emsalsiz zaferin 
Almaııyaya balL~edcceği kudret ve cü· 
\'en en az eski diinyanın en büyük par
çası üzerinde ıııih.-erin düşündüğü ve 
isledili şekilde bir nizamın kurulması
nı imkan dahiline sokacaktır. O zaman 
Anglo Saksonlaı· için ya on sene süre
cek .fi ınansız bir mücadeleyi cöze al
mak, ~·ahu! ta Almanya ile uzla mağa 
«nlı~maktaıı başka çare kalınıyacakttr .. 
insanlığın felaket ve ıstırabını yıllarca 
uzatacak olan bir neticeyi Anglo Sak
'onlarııı kendi paylanna •En büyük fe
laket• diye vasıflandırmaları anla~u 
bir ~ey değildir. İ<te birleşmiş milletler, 
her şeyden evvel bu feliiketi önlemek 
azminde olduklarım söyliyorlar. Bu ba
kımdan son l\lookova görüşmeleri ha
kikaten harbin seyrinde yepyeni bir 
safha açabilir. Hatta bazı haberlere rö
re nıiittefikler harbin son devresini aç
mnğa hazır1anıyorlar. 

Bunu yapmnğ~ muktedir midirler! 
Daha doğrusu Sovyet Rusya yapılan 

hazırlıkların ıerçekl•cetı güne b dar 
mukavemete muktedir olacak mıdır! 
Alınanlar bundan şüphe ediyor, Anı· 

lo Saksonlar ise •ETeh eliyorlar. Hangi 
tarafın iddiasında haklı olduiunu 1""' 
olaylar ı:österecektir. 

ŞEVKET BİLGİN ------MiLLi ŞEF SEYAHATE 
ÇIKTILAR 

(Baııtarah 1 inci Sahifede) 

mebuslar ve vekaletler yUksek memur
ları, Ankara valisi, emniyet direktörü 
ve merkez komutanı tarahndan teŞyi 
edilmişlerdir. 
KAYSERİDE 
Kayseri, 21 (A.A) - Bİl" tetkik se

yahatine çıkmış olan cUnıhurreisl İs
met İnönü bu sabah şehrimize gelmiş
ler ve istasyonda vali, ınebuslar, mevki 
komutanı, Belediye, Parti ve Halket·l 
reisleri ve Azaları, vllılyet erklnı, kaza
lardan gelen heyetlerle kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından içten tezahUrler
ı~ karşılanmııılardır. 

Milli Şef, şehrimizde kısa bir mUd
det kalmışlar, Parti ve Halkevini ziya
ret ettikten, alakadarlardan ve temas 
ettikleri halktan vilayetin umum! duru
mu hakkında izahat aldıktan sonra, Pa
zarören köy enstitüSünü gezmek ilzere 
saat 9.40 ta hususi trenleriyle Kayseri
den ayrılmışlardır. 

--~----

YENİ ÇİN ELCİSİ 
Atatiirlıiin mane11i 
huzurunda... 
Ankara, 21 (A.A) - Yeni Çin el

çiei bugün Atatürkün muvakkat kabri
ne giderek. Ebedi Şefin manevi huzu
runda eğilmiştir. 

HINDISTANDA DURUM 
(Ba,tarah 1 inci Sahifede) 

haren çıkmıyacaklardır. Gazete sahiple
ri bu karan vazifelerinin ifasını imkln
sız gördükleri için aldıklarını bildirmiş
lerdir. 

MADRASTA 
Bombay, 2 1 (AA) - Royter ajan

sının bildirdiğine göre Madras eyaletin
de yeni karışıklıklar çıkmı~tır. Oç bin 
k.i,ilik bir kalabalık Kividuda polio ka
rakoluna hücum ederek civarda·ki evleTi 
yagma etmiştir. Be!! bin kişiden mürek
kep bir halk kütleıi Tivandamda hiikü
met konağına hücum etmi$ ve bir evi 
soymuıtur. Nümayİ$çiler bundan sonra 
hapishaneye giderek kapılan kırmıtlar 
ve lcomiseTin evini yakmıtlardır. 

Davaride de bazı yağma vakalan ol
muştur. Burada yüz bin Rupye kıyme
tinde pamuk yakılmıştır. Poli.s nüma~ 
çiler üzerine ateş açmak zorunda kal
mışbr. ölenlerin ve yaralananların sayı
sı henüz tesbit edilememiştir. 

Ba~ka eyaletlerde nümayişçiler grevAlsancakta toprak mahsulleri ofisine 
ait buğday deposu önünde duran boş 
vagonlan deniz iskelesi kenarına götü
ren istasyon baş manevracısı Mustafanın 
bir çuval buğdayın yarısını yere döktüğü 
ve yansını çuval ile bir vagona alıp gö
türdüğü zabıtaya ihbar edilmiş: ve tah

---------------- cilerin sokaklarda tertip ettiği alaylara 

kikata baş1anmııtır. 

BİRGİ PAZARINDA 
BİR YAKALAMA-
ödemişte Birgi pazarında Bekir oğlu 

13 yaşında Mustafa Can isminde bir 
çocuk tutulmuştur. Bu çocuk, Tireli Ah
met Karacan ın evinden bir tabanca. bir 
cep elektrik feneri, ödemiıli Necibin 
evinden bir çift İ9karpin ve ceket çaldı
ğı iddiasiyle adliyeye verilmiıtir. 

KAHVE VE PİRİNC 
B VLACAGIM DEMİ$ 
Alsancakta 1472 nci sokakta Ali Pek 

kan zabıtaya müracaat ederek Nuri Çı
nar adında biri tarafınd an kendisine 
kahve ve pirinç tedarik edileceğinden 
bahisle 15 lirasının dolandırıldığmı ııi· 

Spor ğretmenleri 
uçuş tecr übeleri 

yaptılar-
Filorya {lıtanbul) 21 (Yeni Asır) 

- H aydarpap li•esinde açılan beden 
terbiyesi tekimül kursuna gelen spor 
öğretmenleri Nuri Demirağ tayyare 
meydanında uçuş tecrübeleri yapmıo
lardır. lllı: uçuıu lzmirden M. özbey 
yapmıştır. Öğretmenler şerefine bir öğ
le ziyafeti de verilmiıtir. 

inhisar etmiştir. Bazı yerlerde polUin 
mudahalesi n~ticıesinde yaralananlar ol
mwıtur. 

Bir çok bö)gelıerde vaziyet normal 
seyrini bulmuştuT. 

Madrasta mektepler yeniden açılmıt
tı r. Evvelki gün ilk defa olarak Kavin
purda bir nümayiKiye dayak cezası ve
rilmiştir. Bu adam devlet malını kasden 
haıııara uğratmaktan suçludur. 

Patna üniversitesi müdürü bütün fa
kültelerin bir ay müddetle kapanmasını 
emretmiştir. 

Salih Palas otel ve ~azi osu 
GELEN MOZiGIN MUAMELES İ BiTMED C tÇIN 

cu-1 ARTESI GÜNÜ BAŞLIYACAKT J\ , OZOR DiLERiZ. 



SON BASKIN 
diayı redde kafidir.. Anglo Sakson 

bamıında ikinci cephe meselesi aylMca 
tetkik mevzuu olın~ur. İngilizler Sta
i:run ısrarı iizerine bu teşebbüse giriş
mişlerdir. Teşebbüs Stalinin ~mrile ya
pılmı!jtır. Avrupa kıtasına h.iç asker 
i!öndemıiyeceğini söyliyen Ruzvelt şim
di bir çok Amerikan gencinin Frıµısada 
iildUğünü memleketi efkarına bildir
mek zorundadır .. 
İNGİLİZ CEVABI 
Londra. 21 (A.A) - Almanlar man

t.k ve hadiselerin sarahatine rağmen 
Ojep bulunıntn inceden inceye hazır
b.nmıs ve kendileri tarafından önlenmiş 
bir L•tila tesebbüsü olduğunu iddia edi
yorlar. Bu ıddiada hakikatin zerresi 
yoktur. Zira Avrupayı istilaya mat';'f 
bir harekete bir tümenden daha az bır 
kuvvetle girisilınesine nac;ıJ ihtiınal ve· 
ı-ilebilir? Kuvvetlerimiz Diepte bir 
klSprübaşı kurduklarına göre, eğer ge
niş hedefli bir hareket düşiinülmilş ol
aydı 56 nakliye vapurunda bekliyen 
a.!ker1erin karaya ~ıkarılmasına ne m5.ni 
vardı? 

Köprü ~ı tutulmw; ve kurulmu~tu .. 
Bu keyfiyet burada sekiz saat dö\·ü•ül
m~ olmasiyle sabittir. 

MUKAYESELER 
Almanlıırm tayyare kayıbı 92 dir ve 

100 kadar tayyarenin gemilerimiz ve 
sahil toplarımızla düı;ürülınfuı veya tah
rip edilmiş olduğu kuvvetle muhtemel
liir. Halbuki İngiltere harbi esnasında 
Almanların dllşürdükleri her İngiliz 
uçağını dört uçakla ödenı4Jerdir. 

Bu da gösteriyor ki İngiliz hava kuv
~etlerinin kuvveti ada üzerinde olduğu 
kadar kıta ilzerlnde de yüksektir.. Bu 
m~ede istikbalde gjrişeceğiıniz hare
ketlerde mühim rol oynıyacaktır. 

Diepte parqiitçil kullanılmamııtır. 
Bunlar daha milhim «ilnler !cin saklan
maktadır. 

ALMAN İDDiALARI VE HAKİKAT 
Naltllye byıplan llakkındaki Alman 

iddialan bir hayal mahsulüdür. Çiinkü 
bu gibi hareketler şaloııelerle yapılır. 
Şunu haber verelim ki biepte mühim 
ınlkdarda Alman esir alınmış ve İngil
tereye getirilmiştir. Bu esirler müttefik 
kıtalann topladıkları malt'tmatı tamam
lıyacaldardır .. 

BASKINDA ÖLEN VE 
YARALANAN FRANSIZLAR 
Diep, 21 (A.A) - lngilizlerin asker 

çıkarına hareketinde Fransızlardan yir
mi ~ uıo ve 85 yaralı vardır. 

ALMANLARA GÖRE KAYIPLAR 
Berlin, 21 (A.A) - Alman teblijii: 

OIEP BASKINI TAFSiLi Ti 
(~ı 1 inci Sahifede) 

bataryaları. radyo ittasyonlannı tahrip 
etmek, Alman uker ve malzemeıini 
mahvetmekti. Düşmanın Diepe son za
manlarda }reni kıtalar ve toplar getirdi
ği görülmüştü. Düşmanın güstcrdiği kuv 
vetli mukavemete rağmen kıtalarımız 
ve bir kaç tank karaya Çlkarılmıştır. iki 
Alman bataryası ve bir radyo istasyonu 
tahrip edilmi~tir. 

iKi TARAFLI KAYIPLAR 
Dü,mana ağır kayıplar verdirilmi~, 

iki küçük Alman grmiai batırılmış, hır 
miktar esir ahnmııtır. Bütün hava se~
vislerine mensup uçaklar büyük faalı
yetlcr göstermişlerdir. Geniş ~ava m~
harebelcrindc 91 Alman uç.agı tahrıp 
ediln1i4tir Bu miktarın iki misli uçai{ın 
ayni Bkibete uKratılmı"' olması da muh
temeldir. Bizim 98 uçağımız kaybolm~$ 
~a da 30 pilotumuz kurtanlmı~tır. Denız 
kayıbımız bir kaç taıı;ıt1a Da~me~ destru 
yerine inhisar etmi~tir. Gemı murcttcba 

ı d mühim bir kısmı kurtarılmıştır. 
ın an k"" b. 

Gemilerimiz, ahnma!iı müm un u-
tün kuvvetlerin gemilere girdikl.eri t~a
bit edilmeden hareket etmemışlerdı.r. 
Kayıplarımız büyüktür. Fakat ~~re.ketın 
mahiyetine niabetle yük~ek dcgıldır-

BASKIN BOYOTOLMfMf.LI 
Londra. 21 (A.A) - Bu aabah ç~

kan fl'8Zt-tele-rin ilk ahif~l~rind~ en Zi

yade Diep ve Stalingrad t!fımlerı yer al
mıghr. Gazeteler Stalingradda durumun 
teh-lilcede olduğunu be-lirtmcklt- beraber 
cıahi(elt-rin sütunların büyük kl$nll Dıt-p 
hareketlt-rine hasrcdilmittir. 

D 1. H.rald bukının muvaffakıyetle 
ey ı k_" 

ba!U'lırtldığını kay derele diyor ı.: . 

B hareketi izam ctmcmchdır.> 
c u b "k" . Amerikan gazetc.1inin « u ı ıncı crp-

henin bir ba~langıctdır, şeklindeki ha· 
beri teessüfe değer Oiep ha.akınından 

1 1 lan Şudur· Bazı kıtalarımız 
ası an a!fı · . . . 
Franıız kıyılarında bazı ~evzılerı lfgal 

b harp tesisatını tahrıp elmek em· 
ve azı B "b" . . lmı• ve bunları ynpmı:litır. u gı ı 
rını a • 1 '- h"k" . hareketlerde en baş ı şart nava a ımı· 
yetidir. Harbin gödümü için Diep bas
kınından alacağımız der lerin en rhem
miyet1isi budu.r.> 

Ayn1 gazete diğer bir yazısında diyor 
ki: cMüttefik lcıtalarımız Almanların hiç 
bir zaman fngiliz topraklarında yapma
dıkları bir işi başarmışlardır., 

DEYLi TELGRAFA CöRf. 
Deyli Telgraf diyor ki : ·Kılanın 

istilUı için ilk şart hava hakimiyetidir. 
Ne kadar kuvvetli olursak olalım taşıt
lar ve harp gemileri hava kuvvetlerine 
dayanmadan dar denizlerden geçemf'Z
ler.> 

Dil1"'•nın 19 ağustos giinil ~sa- -'""~- """""'"~~ 
biline yaptılı çıkartma te.şebbilsündeki R d (j kayıpları son a1ınan ma1funata göre 317 s A n kara a v osu ~ 

:~':%.offi':~r:.2:~ba!~ ~ BUGUNKONE~RiYAT ~ 
ym henüz tesbit edilmemiştir. Bu te· , ~ ~ 
,ebblla em15ında İngilizlerin uğradığı ' 

kayıhı dün . dirildiği . i 112 y 
delil, 127 ye baliğ olmuştur. Bizim 1<.a· 
yıplarunız 35 uc•ktan ibarettir. 

7.30 Program ve ınemleket saat aya
n, 7 .32 Haftanın Beden terbiyesi prog
ramı .. 7.40 Ajans haberleri 7.55 - 8.35 
müzik pl. 13.30 Program ve memleket 
saat ayan 13.33 Müzi : Türkce p!Mdar 
13.45 Ajans haberleri 14.00 Müzik (pi.) 
14.30 - 14.40 İstanbul At yarışlarının 
tahminleri 18.00 Program ve ınemleet 
saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans or
kestrası 18.45 Radyo çocuk kulübü 19. 
30 Memleket sa~t ayan ve ajans haber
leri 19.45 Serbes! 10 Dakika 19.55 Mü
zik : Saz eserleri ve oyun havaları 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik ' Şarkı ve 
türküler 21.00 Konw;ına (Ana ""erler) 

VİŞİ KABİNESİ 
roPLANDl-
Vi,i. 21 {AA) - Kabine maref81 

Petenin reisliğinde toplanını,tır. 

ıcc:ccccc::::::::c::cccr...r..ocoocM 

Elektrikçi 1 
aranıyor r 

Elektrik tesisatı ve Bobinaj işle- 21.15 Müzik : Dınleyici istekleri 21.45 
rinde ihtisası olan bir elektrikçi Konu.""1a (Şiir ve nesir saati .. ) 22.00 

Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 
alınacaktır. f kas Memleket saat ayarı. ajans haberleri ve 

Taliplerin Turan yağ abri ına Borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
müracaatları. (2193 1 - 3 

lıc:iOc ____ ıocOcıoı:ı~co::ıc:oı-:ccıc!\,. ve kapanııı .• 

----------------
İLAH 

ÇiNKO LEVHA ALIHACAK •• 
İzmifo Nafıa Müdül'lüğünden.: 

Bornova ziraat okuluna teslim edilmek üzere 2135 lıra 17 kurut muhammen 
bedelle 12 ve 14 numara 1334.48 kilo çinko oatın alınacağından İateklilerin 
2490 sayt]ı kanunun hükümlerine göre hazırlayacakları 160 l,ir~ 13 .. ~u~~-~l.uk 
muvakkat teminatı ile 4/Eylül/1942 cuma ı<ÜnÜ ••at 11 de olıa mudurlugun-
da mÜt"l!eklo1 komisyona bat vurmaları. 4890 (2199) 

İLAH 
K1REMJT SATIH ALINACAK.. 

İzmir Nafıa MüdUrl;i ünden: 
Bornova ziraat okuluna teslim edilmek üzere 3465 lira mu~am~~n bedelle 

22260 adet Marailya taltlidi yerli kiremit ile 630 adet Mah~e kıremıdı satın alı-
• d iııteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine goro hazırlayacakları 

nacagın an 942 ·· ·· 1 1 d N 260 liralık muvakkat teminatları ile 4/Eylül/ 1 cuma gunu saat e a-
fia müdürlüifinde müteşekkil komisyona ha, vurmaları. 4828 (2198) 

İLAH 
İzmir Defterdarlıqından : . . 

Mu9ıafa Çk.,kuzman ile Aziz Çiçeltuzmanın yeru ubeye borçlanma bedelın
den mevcut 352 lira borçlarının temini tahsili zımnında haczedilmif olan Umur 
bey mahallesinin şehitler sokağında kain 2 19 ~ütük, 1 406, 13 paroe~ sayıda 
nıuh>Yet 100 yeni kapı numaralı ve 1 760 lira kıymeti .mukan:e~eli hır bap 
evlerinin kafi ihale•i için müzayedesi 1 O gün daha temdıt edılmitti.r:. . 

Taliplerin kat"i ihale günü olan 3118/942 tarihinde saat 16 da vılayet ıdare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 21 25 4858 (2196) 

İzmir Mulaasebei Hususiye müdürlüğünden: 
Urla, Çe. me, Kemalpaşa, ~~rg.ama: ka.~aların.da 40 lirll; bareme t&.bi ücr~tb 
1 O 1. ı· maa•lı ıahıil Ütıplilderı munhaldı.r. Memurın kanununun 4 un-

ve ıra as 1 
' h · lanl 4/9/942 ·· .. li 1 ·· dd · d k" vaaf ve 9eraiti aız o arın cuma gunu ta p er 

cu ma esın e ı e "h · · k k ·· k ·· b" 
arasında icra kılınacak müsabaka imh ~nı.?~ tt~ıra ~~e ulzere 4ev9rla3 ı(m22u0s4ı)-
t 1 · 1 b" l'k h ebe"ı hususiye mudwıyetıne muracaat arı. e erıy e ır ı te mu a~ 

' BUGVH LALEDE 
3 BÜYÜK FİLİM 2 TÜRKÇE 

1 - TÜRKÇE GALiÇYA HARBİ 
orEL EHPERY AL 
İSA MİRANDA-RAY MİLLANT 

2 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
GVLHAZ SULTAN 

3 •• Ko11boy 11e Casm 

BVGİIH rANDA 
3 BÜYÜK FİLİM BİRDEN 

1 - TÜRKÇE BÜYÜK aile filmi 

ROBENSON ADASI 
2 - Gary Grant - İrene Donne'in 

oynadıklan neşe diyarı 

GEL BARIŞAUM 
3 •• aenlıli Mlfd Maus 

TBlflUI& 

JAPONLARLA HARP 
(Başı.rafı 1 inri Sahifede) 

Vaşington, 21 (A.A) - Bildirildiğıne 
göre Amerikan bahriye silahendatları 
henüz Japon kıtalarının işgali altında 
bulunan bir ad~yı da Japonlardan t.,.. 
mizlcmeğe başlaını.şlardır. 

Vasington, 21 (A.A) - Birleşik Amt
r;ka bahr:ye nazırlığının tebliği: 

Cenup Pasifik bölgesinde · 
1 - Aınerikan silitıhendazları S&lonıon 

adalarında i~gal ~itikle": yerlerde geri 
l:alan kısnnlan rlü~mandan temizlerı.C>k· 
tedir. 

2 Ü!ileriınizc düsmanın ınuhr·p ye 
denizaltılan taraLndan yapılan taar. uz
!< rda zarar az \)lmuştur. 

~ Uçaklarımız düşman muhrip ve 
den.zaltı!arını bombalamıs, bazılarında 
~·a;"> .rhıı· çıkarırııştır. 

Digcı· bölgelerde kayde değ<-r bir hil.-
di.se olnıamı~tır .. 
A..\fERİKALILARIN DlIRl'MU 
SAC LAM 
Va.,ington, 21 CA.A) - Cer.up batı 

?~.,fik bölge>indeki harekat hakkıı:dn 
gelen haberlerden anlaşıldığına ııöre 
Sal9ıuon adalarına çıkmış olan Ameri
kan kıtaları takv!ye edilıniştir. Amerı
kan askerleri sahıJlcrde ehemıniycti ha. 
iz hi.r çok noktalara şimdi epeyce yer
[(: sını."' bulunınak.tadırlar. Salomon ada
larında muntazam kara kıtalarının, bah
riye ıliıhendazlarının yerine geçtiği b:l
dirilmektedir. Diğer taraftan Amiral 
Gorn1ayn emrindeki deniz erlerinden 
mürekkep b'rlikkr Tulagi, Florida, Gas
tutu. Magamba ve Galdacada mevkile
rini sağlamlaştırmı lard!f. Buradaki kı
talara lop. tank "e ~air ınalzemc ,.e yi
y('cek gönderilıniştir. 

Bununla beraber Vaşingtondaki res
mi mahfiller Saloınon adalarındaki ha
' ekatın inksafı hususunda ihtiyatlı 
davranmaktadır Buradaki muharebe
nin birine: safhasının Amerikalılar ta
rafından kazanıldığı kabul edilmekle 
berabeı· harekatın henüz bitmediği bil
diril'yor. Düı;ınan uçakları deniz ve ha
, •• üsleriyle deniz kuvvetlerini bom!· ,r

dımana de,·am etmektedirler. Japonlar 
bu bombardımanlar esnasında Kambera 
adındaki Avustralya kruvazörünü ba
tırmışlardır. Kambera kruvazörü Tula
giye giden kafileyi himayeye memur 
edilın;~ti. 

Müttefıklerin Timur adaııma karşı gi
riştikleri harekat ta devam ediyor. Ağır 
bomba uçaklarunız Salomon adaları su
larında görünen Japon harp gemilerine 
hücum etmiştir. Diğer taraftan Salomon 
adalarının balısnıda yeni lrlanda üze
rinde kesif uçuşlarına devam edilmek
tedir. 

Amerikan der.iz kuvvetlerinin bir 
düşman harp gemisini batırdığı öğrenil
mi. t'r. Bu geminin bir kruvazör veya 
bir torpido muhribi olması muhtemel
dir .. 

JAPO LARA GÖRE 
Tokyo, 21 (A.A) - Japon tebliği : 
) il ber adalarından Makin adasına 

.Amerikalıların a•ker çıkarına hareketi 
Japon garnizonu tarafından püskUrtül
m~tür. 

BÜYÜK DENZ MUHAREBESİNE 
DOCRU •.. 
Melburn, 21 (A.A) - Son alınan ha· 

berlere gre Am.,rikalılar Salomon ada· 
l&rındaki mevzilerini kuvvetlendinnek
tedirler. Bundan başka yeni iisler tesis 
edilmektedir. Hareketler, bu yeni üs
lerden uzaklarda yapılmaktadır. 

Cenup p33ifikte vaziyete hikiın olma· 
makla beraber J aponlann kuvvetleri 
henüz bakidir. Japonların duruınlarıru 
düzeltmek için büyük kuvvetlerle bir 
deniz muhaı·ebe>i vermekten başka ça· 
releri ka1maınıştır. 

* JAPON iDDİALAR! VE HAK!KAT 
Radyo gazete•ı Salomon adalarındaki 

harekô.ttan baruederken diyor ki: 
Dikkate değer olan en önemli nokta, 

karaya çıkarılmı1 olan Amerikan deni2 
piyadelerinin Avustralyadan gelen kıta· 
larla takviye edilmiş olmasıdır. 

Salomon adaları muharebesi başladı· 
ğı zaman, bu hareketin ikinci ve üçün· 
cü günü Tokyo, 13 müttefik kruvazö
rünün batırıldığını, karaya çıkan Ame
rikan askerinin Avustralya ile irtibatı· 
nın kesilmiş olduğunu ve bunların ya· 
km bir zamanda imhal&rı muhakkak ol· 
duğunu bildirmişti. Bugün ise Tokyo 
adalarda harbin devam ettiğini ve Ame
rikan kuvvetleri atılır atılmaz bir resmi 
tebliğ neşred'leceğini bildiriyor. 

Durumun icaplarına göre Japon do
nanmasının toplu bir hareket ile ınüt• 
tefik.lere hücum zorunda kalacağı anla· 
şılmaktadır. 

Amerikan uçan kaleleri Salomon ada· 
lannda Disi adasındaki Japon filosu ne 
hücum etmiştlr. Bunların evvelce bezi· 
mete uğrıyan Japon gem!leri mi, yoks~ 
yeni bir harekete hazırlanan gemiler mı 
olduğu tesbit edilememiştir. 

,_Or a 
tiZtiM 

712 Üzüm tarım 30 41 
179 S. Akuru;ar 41 46 
67 K. Tamer 35 50 36 50 

4 Öztürk Şirketi 45 45 
962 Yekfln 

22093~ Umumi yeklln 
No. 7 36 
No. 8 38 
No. 9 41 
No. 10 45 
No. 11 19 

ZAHİRE 
80 ton Bakla 25 25 26 
15 Ton Fasulye 34 
59 çuval Nobut 40 41 
30 Ton Susam 55 

4989 kilo Balnıumu 330 332 

Zayi 
tzmir kır. 1.i.teAinden 25/ VIII/1937 ta

rih ve (53) numaralı olgunluk diplo
manı fen fakültesi yangınında :oiyaa ul
radığından ve yenisini çıkartacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

ADRES: 
lunir F.§refpaşa 568 sokak. No. 50 de 
öğretmen Nazlı Aburga (2203) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - 387 inci sokakta kanalizasyon 

yaptırılması fen işleri müdürlüğilndeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 506 li
ra 76 kuruş, muvakkat teminati 38 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 24/8/942 pazartesi gü
nü saat 16 da encümene müracaatları. 

2 - 394 üncü sokkta kanalizasyon 
yaptırılması fen işleri müdilrlilğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 1270 li
ra 60 kuruş, muvakkat teminatı 95 lira 
30 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel 4 liankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 24/8/1942 ~
tesi günü saat 16 da encümene muraca ... 
atları. 

9 13 17 22 4631 (2088) 

Fen isleriıniıde 100 lira aylık ücretli 
bahçe ı~ütehassu;hğı ve 50 lira. aylık 
ücretli dosya memurluğu münlıaldir. 
25 8 '942 tarihinde saat 10 da müsabaka 
imtihanı yapılacağından taliplerin yed
lerindeki vesikalarla meklep diploma· 
Iarını hamile-n dairemize mUracaatlan. 

20 22 4852 (2180) 

* 871 sayılı sokakta belediyeye ait 49 
numaralı aralık yerin bir sene müddet
le kiraya verilmesi yazı işleri müdürlil
ğiındeki şartnamesi veçhile açık aı·ttır
maı•a konulmuştur. Muhammen bedeli 
ica; 1 36 lira muvakkat teminatı 5 lira 
40 kuruştur. Taliplerin teminatı öğle
den evvel iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 7 /9/942 Pa
zartesi günü '!aat 16 da encümene mü
racaatları. 

2, 26. 30, 5 2913 (2205) 

BAŞ MVREBBİYE 
ARANIYOR.. 

İzmir Sağır, Dilsiz ve Körler milesse
sesinin 75 lira aylık ücretli ~ mUreb
lıiyeliği açıktır. Vazife geceli gUnd!lzlO: 
dilr. İaşe milessesedendir .. 

B:ı.ş öğretmen, öğrebnen, baş hemşire
lik etmiş olanlar tercih edilir. TafsU!t 
müesseseden alınabilir. İsteklilerin 7 ey
lill 942 de Alsancaktaki müesseseye 
şah<en müracaatları. 

8 - 15 - 24 - 29 4496 (2062) 

tZM!R SULH HUKUK HAKIMLt
(';tNDEN: 

Zehra Ayşe ve Hatlcenin şayian 
mutasarrıf olduklan Ballıkuyu mahal
h~.<;ınin 574 üncü .sokağında kAin 31 sa ... 
yılı hane mahkemcrıee verilen izalei §U

yu kararına istinaden 14 /Eyllll/942 ta
rihine milsadiI Pazartesi gii.nü saat 15 te 
İ7mir sulh hukuk mahkcm~sinde satı
lacaktır. Tahmin olunan 300 lira bed.,.. 
lin yüzde yetmiş beşi bulunursa talibi
ne verilecektir. Aksi takdirde milz.aye
de on gün daha uzatılacaktır. İkinci art
tırması 24/Ey!QJ/942 tarihine mlisadif 
Perşembe günü saat 15 tl!dir. Gayri 
menkul llzerinde hak ta~ebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi vesaik ile mil
racaatları daha fazla izahat almak ist.,.. 
yenlerin sulh hukuk mahkemesi başlı:A
tipliğine mllracaat ederek 942/310 sayı
lı dosyadan ma1'1mat almalan ilin olu-
rur. 4909 (2206) 

Pivano 
Akort, Tamir;t, Alını Satım , Klra 

işleri 

Adil İmer 
AnafartaJar C. No. 557 

Telefon: 3695 

DOKTOR 

SalAhettin TEKAND 
ÇOCUK BASTALIKLARJ 

MÜTEL!\SSISI 
Haatalannı her gün öilleyin aaat 

2~ den itiboren Numan zade aoltalı: 
. numarada bU8USI muayenehane
sınde kabul eder. Telefon : 4342 

~E-v•:~3~4~5~9~~-~~~~~~o 
~~~~(J 
Satıldı an fabrilıası ~ 
Denizlide Karabacak Un fabrikası ~): 

demekle maruf ve hali faaliyette 
5 valsli ve 5 O Beygir au dolabı ve 1 
25 beygir mazot motörü ile i§le-
mekte olan un fabrikası pazarlıkla 
•atılıkbr. 

Taliplerin Denizlide fabrikacı Ali 
Kara.bacağa müracaatlan ilin olu- ~ 
nur. 1-4 (2176) ~ 

KAŞE 

EKMEK KARTLARI 
HAKKINDA 

lzmir Belediyesinden: 
l - Eylül ve Tqrinievvel aylarına ait iki aylık ekmek kartları 24/8/942 

pazarteoi ııünü (halk dağıtma birliltleri) .ı.aarfından Temmuz Aiustos kartları
nın tevzi edildiği esaslar üzerinden dağıtılacaktır. 

2 - Ağır ifÇİ. olanlardan fabrika ve müe-selerde çalışanların aiır ifÇİ. vo
ıikalanıu mıntala i.ktiaat müdürlüiüne münferit surette çal"8nların vcıikalarıru 
belediyeye tasdik ettinneleri li.zımdır. 

3 - Fotoğraflı ağır işçi veoikalarında sahibinin (Adı - Soyadı - doium tari
hi, bahaaının adı. itinin nev'i. ikametgah adreai) sarahaten yazılı bulunacaktır. 

4 - Ağır ifÇİ. muameleaini tekemmül ettiren her vatandaş mensup oldukla
rı dağıtma birliklerinden ağır işçi kartlarını alabilaceklerdir. 

5 - Kart tevzii sırasında dağıtma birliklerine kayıtlı olmıyanlara, ekmelı: 
kartı verilemiyeceiinden bu gibilerin derhal bulundukları mahalle dağıtma 
birliklerine müracaat ederek kaydolmaları ve kartlannı oradan almalan zant
ridir. 

6 - Her dağıtma birliği reia veya salahiyetli azasının 24/8/942 pazartesi. 
günden itibaren birinci kordon pasaporr karşısındaki belediye iaıe itleri büro-
suna müracaat etmeleri ilan olunur. (2202) 

t LA H 
lzmif' Nafıa Müdüf'lüğiinden: 

135 lira aylık ücretli Nafia Atölyesi hat makinistliği münhaldir. Buharlı ve 
motorlü vasıta ve makinaların tamir ve i~1etme i lerine va1'ıf Atölye umurun• 
idareye muktedir istekliler arasında lüzumu halinde imtihana tabi tutulmak Mt

retiyle bir sanatk&.r alınacaktır. 
isteklilerin diploma ve ehliyet ve ıimdiye kadar çalı9tıkları müeaseselerdeld 

hizmetini ve ehliyetini gösterir v«-silca1arla müdürlüğe müracaatlan ili.n olunur. 
47711 (2197) 

İLAH 
fZMİR VAKIFLAR MVDVRLVGVNDEN : 

Kıymeti 
Lira o. Cinsi Mevlı:ii V altfı 

40 26/ 1 80 met. murabbaı Tamaşalık l 021 ve Servili meadt 
1024 so. -

Tama9alık mahallesinin 1021 ve 1024 cü sokakta klin ve 26/I No.lu Y8 40 
lira bedeli muhammenli arsaya yapılan aleni müzayede ve temdld müddetled 
içinde talip çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştır. Talip olanların vakıflar id .. 
resine müracaatlan ilan olunur. 4910 (2207) 

İLAH 
lzmir Defterdarlu)ından: 

Emin Cürsay, Fikriye Cürsay. Cillnihal Cüruy ve Ayıe Cüraayın yeni ,..ı.... 
ye borçlanma bedelinden mevcut 133 Ura 33 kuruı borçlannın temini tahaill 
:ıımnında haczedilen Umuri>ey mahallesinin ( 1494) ncil piyade aokağında ltl
in 1439 ada, 29 parsel aayıda mukayyet (9, 9/12, 9/13) kapı numaralo ve 
800 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evlerirun kat"i ihaleoi için müza,.edeııl. 
1 O gün daha temdit edilmiftir. 

Taliplerin kat'! ihale günü olan 31 8 942 tarihinde ... t 16 da vilayet idan 
heyetine müracaatları ilan olunur. 22 25 4857 (2195) 

isrANBVL BELEDİYESİNDEN: 
Haseki, Cerrahpaşa. Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hutahaneleriyle Z~ 

KB.mil doium evi, Edirnekapı sıhhat merkezi ve Osküdar Çocuk bakım eYinla 
yıllık ihtiyacı için alınacak muhtelif cinı yaı sebze kapalı :ı:arf muJ;yle dt.llt
meye lı:onulmuıtur. Mecmuun tahmin bedeli (41916) lira (57) lr.unıt ve ilk 
teminab (3143) lira (74) kuru•tur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüil 
lcaleminde cörülebilir. 

ihale 7 /9/942 pazartesi günü saat l S le daimi encümende yapılacakbr. 
Ta1iplerjn ilk teminatı makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı 1Aznn gel• 
diier veaikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde banrlayacaldari 
teklif mektuplarını ihale günü saat ( 14) de kadar daimi encümene vermeleri 
lô.zımdır. 22 26 31 3 4887 (2201) .. .................................................................................. .. 
• • • • 
a Dev,et Demir Yollarından . • . 

• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muhammen bedeli. muvakkat teminat ve miktarları ...,ğıda yanlı odun ve 

mangal kömürü kapalı zarf yolu ile satın alıruıcalı:tır. 
Eksiltme 7 /9 /942 pazartesi günü saat 1 1 de Sirkecide 9 ci i,leıme binaaın• 

da yapılacaktır. 
isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılı veailcalar1 ihtiva edecek 

kapalı zarflarını ayni giln saat 1 O a kadar komisyona vermeleri llzrmdır. 
Şartnameler 940 kuruş bedelle Sirkeci veznesinden alınabilir. 
Cinsi Mıktan Muhammen bedel Muvalı:kat teminatı 

Ton Lira lira 

Odun 14100 
Mangal kömürü 

5000 
300 

155000 
33000 

22 24 26 28 4866 (2194) 

Söfıe ffmusi orta ofıul Müdürlüğünden : 
1 - Söke hu.sual orta okulu için bir öğretmen alınacakbr. 
2 - öğretmen lngilizce ile birlikte ihtisası olan diğer ilci dera okutacak

tır. 

3 - Mektep henüz iki ıınıflı olduğu için tedriı bu ilci sınıfa munhaıırdır. 
4 - lngilizce üzerinde bilgi ve ted ria kabiliyet ve kudreti idaremizce bil· 

hasa.a ehemmiyetle mulahaza edildiğinden müracaat edenler arasında bu 
gibiler tercih edilecektir. 
Yukarıda yazılı evsafı ve kanuni şartları haiz olanlann ( 1/Eylill/1942) 

salı gününe kadar tekliflerini mektupla okul müdürlüğüne bildirmeleri re-
ca olunur. 1-5 (2167) 

>c::::c!:=ooc,coc::oo:r:=:=:ccc::::::cc::::c:::::=:::ccccc:: 
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ADEMİ İDİDAR VE BEL"GFVSEKLİGİNE 
KARŞI 

F"ORTOBiN 
. s .• , i: MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİ:ZDİA 

HER ECZANEPE BULUNUR POSTA MUSU 228 
lE(lTl İli !a.\Tll,.ID 

Ağrıları dindirir 
ROMA TIZMA. BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL aiinları ile ooğıık algınlıiiındaa 

ileri gelen Yiicut KlRlK.Uôl, NE.ZU: n GRiP lıutalılı:Jan D E R M A N 
katelerile derhal ıeçer. icabında tıiiııda l • 3 kate alınır, ber ec:zenede bu
ıa.... 



Ma • 1 HllDISTAI IESELESI te 
• ••• --· * * 

Rvsyavık11tan kiz gün Küslüman- Uçan kale-
evvel yıkamı· 
yacaklarmı milli matem lar müz.ake· lerin faali-
anla!'1'81' tutulacak reye hazır yeti arttı 
~ .oı:: Jlll1lf yortu*;;;_.,,,,. 'l'aJıas ,,,,.-;;;;.,_, iNii' : ırJOOıı cren ı:.... maaefllı 

.Japonlap ndidafaa ölUm llallePI gelince Hadaldl Mk llbncln tanaN•lnl ldç ,,,,. 
.,,,.1y~ ~çıU•- . INıyPalı,,,,. ymeıya ~~1"~'t;n- Alman ıayyCll'esl 

Radyo ıazet~ne ı~re ~ün~anm sa- lndlf'lldL . man birliif icra komitesi Uç gUn devam lılll'plaınadı.. 

Ticaret vekilinin beyanatı 

Ihtikira ve sinsi hare
ketlere katiyen mey
dan verilmiyecektir 

psi manzaruı toYle soriinu)To~: Budapeşte, 21 (A.A) - Macarıstan eden müzakerelerden sonra neşrettiği Londra; 21 (A.A) - Amerikan uc;an 
Bab Avrupada !apJan 1 .. nıilizil~ker Naip vekilinin ölümü haber alınır ahn-/bir tebliğde Hindistanda muvakkat bir kaleleri perşembe akşamı Amyeni bom- latanbul. 21 (Yeni Amr) - Ticaret azaltmak istidadını taşıyan buı ayrı 'ft 

~arma hareketi dunya ef!tinn• gılen- maz, millt yortu münasebetiyle çekilmif hilkümet kurulma.sı hakkında yapıla- balamışlardır. Bu hareket esnasında 500 vekili doktor Behçet Uz buaün de (dün lüzumsuz müdahaleleri ortadan kaldır. 
diren b~lıca meaele olmaga deva~ et- olan bayraklar indirilmiş ve yerine he- cak teklifleri tetkike hazır bulundutu- av uçağı fimall FNmsada taarruz! ke- de) tetkiklerine devam eylemiftir. Ve- mak llzımdır. Bilbuaa ltbalAt işlerinde 
mektedır. _oıa,.Iann hedef ve . mahıyefti men siyah matem bayrakları çekilmif- nu bildinniftir. Fakat Müslüman birli- §!fler yapmış ve uçan kaleleri himaye kil tetkikleri auuuıda sümriilderde. bu- memleketimize mal slrmeainl kolaylq
laallındaki. Analoaakaon ve mihver te - tir. Bununla beraber yortu devam et- ği bu karan verirken MüsIUmanlarla ~lerd!.r. Uçaklanmızın hepsi dön- lunan ve aablpleri tarahndan çekilmiyen tıran, getirilen mallann lhtiklra mevzu 
Urleri l>irbirine ll)'Jlluyor. Angl~k~n- miştir. meskQn eyaletlerin ayn, MecUlilerle m~lerdir. milyonlarca liralık ithallt ef1'UI &zerin- tefkil etmemeslııl atlayan, fakat •Jlll 
lar harekedn .bir deneme mahıyetinde Amiral Horti oğlunun ölilmilnü an- meskdn eyaletlerin de ayn bir devl.t Hareketler Havr ve I>Unkerk Ozer1n- de durmUf. bu mallann ~- için amanda memleket dahlline daiıtıllfllll 
oldulunu IJerire aüriiyorlar. Abnaı;Jar cak tören bittikten 80nra haber almlf- teşkil etmesini şart koşmuştur. Milslil- de de iıık1şaf etmiştir. İstasyonlar bom- ahlplerine on bet s6n)ük mühlet nril- ı.orlqtırmayan ve aeclktlrmeJen ted
a hareketin ikinci cephe kurmak .içba tır. . man birlill yine bu esas dahilinde her balanmıştır. me9İni. .... takdirde mallara b~ birler alınacaktır. lhracat iflertmbde 
PP~~ fakat muvaffak ol•ınac:ltima Pettede bütün gazeteler hususi ntla- hangi aiyasl bir parti ile milsavl vul- mç bir mihver tayyaresi uçaklarımı- el konac•imı ve bunJann piyaaaya ar- mn.tehllk malını lthalltmuz tlzertnde 
iddia ediyorlar. Fakat ~&az radyo :'h-e balar nqntmişlerdir. yette müzakereye glrl§meği kabul et- 11 karşılamak lçın havalanmamı§tır. zedlleceiinl hilc:limüetlr. Ci6ariktekl fuzuli pehıhlık yaratnuyaeak pkllde 
lauuılar AnsJOMkaon tefurlni daha ı Budapep, 21 (A.A) - Madam Sta- mektedir. ALMAN HUCUMU ithallt evaa arumcla memacat. ÇUYal. ulml kıymetle satmala ft zararlı fiyat 
llmale yaba slrilyorlar. . fan Hortl, hastabakıcı olarak bulunclu- TEIONAT TALEBİ Londra 21 (A.A) _Dan birkaç elektrik malumul. ipekli kumafler, bb nisbetlerini bertaraf etmele matM olan 

l!_alya. "'.e kGçGk mihverciler, her lf~e lu dolu cephesi gerilerinden tayyare İcra komitesinin tebliiinde blldiril- Alman u~ğı b!rçok yerlere ~ba at- bt ve kimyevi ecza, demir, ~ YeUire çalışmalara hız verilecektir. Ttlccarm 
oJclqu sihi. ba. maelede de Alman ıö- ile bu sabah Pes&eye ıelmiftir. diline glSre harp gayretlerine geniş al- mıştır Bazı hasarlar olmuştur Bir d~ vuclır. ferdi mesalslnl kolaylaftırmak ve bT-
ıllfUnll bir hakikat olarak kabul etmit 8 GON MATEM çUde iftirak ettikleri takdirde Hint · · zıy ARET VE KABUll..ER vetlendlrmek emellerlnbı t&haklmkuna 
Wunuyorlar. ÜUeD kllçGk mihver dev- Budapeşte, 21 (A.A - Naip muavini Müslümanlarına Pakistan yani mil.ltakil m-lı~~A Tıcaret vekili buaUa (diln) aileden mani olmayan bir idare tarzını btrn-
letlerinde bUtlln haberlerin kaynaiı Al- Stophan Hortinin ölilmUnU haber alır MüslUman devleti teşkil etmek hakkı- Stokholm 21 (A.A) Mflhlm bir aonra Pendikte açılan ha)'YaD panayınm ler de hAldm lnlacalız. 
manyachr. Bu defa Pariate Fnnazca alma Macar hilkümetl olagan üstü bir nın tanınacalı ballında teminat ver- b le$1dll' Danimarb - t _ _._ lıfal- ziyaret eylemiftir. Daha aonra lzmlr ve stNSt StNSt 
IMat Alman alfuzu albnda çıkan pze- toplantı yapmış ve sekiz gUn milU ma- mek lhJmdır.Bu itibarla MilslUman bir- avaba'-esi Uzerind ~.~--- latanbul dcaret birlikleri umumi kltlp- HAREKEI'LERE KARŞI 
leler de Berlaa tellhW aynen kabul tem tatulmuma karar vermiştir. liii İngiliz hükUmetinin sarih deldhu- ~ b8f esi -ı. e uçm~.top.&W..,_.- terini kabul etmiftlr. Her ne pkilde oluna olsun menfu&,. 
etmekte ve lnsiliz Nıelnnı emaaında MtI.Lt BAYRAM KUTLANDI yon nepederek Hint MU.slUmanlannnı ..._ g u..- •var _. ten bafka bit nizam tammlJ'U hareket-
Franaız hallanın yerinden bile kmulda- kendi mukadderatlarını tayin etmek leri lşitllm!ştlr. Top •tefi bir mt b- TiCARET VEKIUNlN 1eri başı boş bırakamayız. 
madıinu yazmaktadırlar. Fakat diler Budapette, 21 (A.A) - Macar mitn hakkını tanı acalına dair teminat ver- dar del•am etmlstir. BEYANATI İçinde bulundutumus prt1arm nl-
~ selen haberler ba teteb- bayramı cSentetgen> yortusunda Sta- . 1 tal Y tmektedlr MUalilmanlar ALMAN TEBUOI Doktor Behçet Uz latubuldaki tet- met '" kGlfetJerlnln J'Ul'tdaf1ar arum-
1.Wn badin Franaada b" bir heye- fan Hortiııln ölilmü bUyUk bir matP.m ~ ep e 1acak ~bisitin ~ Ber~ 21 (AA) - Alman tebllllı klkleri hakkında fU beyanatta la~ da cla .. l'f"'da vatan ....tik fUUl'UDa 
.. ayandmlıinu bildiriyorlar. Ewen husule ıetırml§tlr. Bununla beraber netice,;i ..:-b:i ederekp 1940 lıfarbnda Miinferit UÇUtlar ppan lnsWz enat mutturı munzl it w .....ı anlaY1flD8 mUhlm bir 
....,_._ de Fw haJlmun nmn dik yortu her tarafta kutlaıımqtır. ongresl tayyareleri dUn sece tfmal Almanyap c - Muhtelil mnnlarda l>Otlln al&- yer ayırmıf bulunuyoruz, t.edblrlerlml
bdai inceden ~ oldukıanndan. Macarlann ilk Kralı olan Sentetgenm ~~~ top!ü° ~lilman ~ hiicmn etmiftir. naillzler dGn ppt]an iN kablan cliıılemlt bulunuyorum. Biliyor- z1ıı tatbikinden beJdedlllmls aa-ı mtf. 
.. defa Sen Nuer lwlanmda olclulu tacı arkasında papalık mUmessill, bil- 1 • ~ ~ a°:.mı kuy. hareketlerde 9 u~ kaybetmltlerdlr. aunuz ki 't'eUlethnlzin ehemmiyetle ce1eri zalfa ulratmala p11p11 ~ 
p,ı Franmlar harekete )ftlrak etmemlt- kümet Naibi Amiral HortJ, hükümet rl- ::;-hl 1 ka k proj eldlllnİ Alman •vat uçaklan 21 almtoe ae- &zerinde clurduiu Ç8lltll itler arumda w .ımt menfıııat bareketlml 1-Mrlne 
indir. Ba pek tal>llclir. Bununla 1Mırah.r eall. Ayan ve mebuaan bulunmtlflur. bll~k:J:ı. rma zamanı 1 oal Portmıut bup Dmanmı 78ldden hububat ... pla maddeleri llatiyacmı 1nı kabil hareketler allr aJaı.t1erie br-
FJ'IUmZlarm ltPl kuvTetlerlne kup alır Macaristanın muhtelif köylerinden mil- • * bombaJaımttır. Alır Ye çok alır ppta temin ye tanzim m_.leai lJk pl&nda se- p bqıya blac:ekbr. 
J.Wer bealedlkleri ele muhakkaktır'> Ba, n layafetleriyle ıelen köylUler yapılan KOSLO'llANLAR bombalar tezPhlarda tahriplere n yan- len l>ir ittir. Müataball ntandatlann ça- Ticaret hayatımızda ttearet odaluly-
1.lr az da !ate zorluklanndan dolmakta- pçlt alayına katılmışlar ve alayın geç- VE DtCER UNSURLAR smlara .ebeblyet vermiftir. lıpalannı YerlmU kılecak tedbirleri le bonalarm ftdfe '" allhlyetlerinl 
a. mesi bir saatten fazla ıUrm~tUr. Radyo gazetesi, kongre partisinin ..-.• almakta ıa.terdlibnlz dikkat Ye itinayı, aenlfletmek brarındayız. 

AVRUPADA AÇLIK Macaristanın her tarafı milli bayrak- Hindistan için İngilizlerden lltediif hUr- INGfı.Jzı.BR m~ auuflann ihtiyacım latı.mar ttbaJlt mallannın giripnde, daiJllfln-
Cıda uhlı ve darlilı pbm Pr~- Jar]a donanmıstır. ri et ve lstikllli Müslümanlardan esil'- Bil' ftaJ....,.. fıa•........ ettirmemek huaunnda da hlkı'b hulun- da hOkilmetçe istenilen neUce it ve ti-

p defı1, l>Utlln Avrupa memleketlenne ~AFAN HORTtNlN ~eal hasebiyle MU.slUman blrBtlnln ı-• •' duruyoruz. caret erbabının makul~ Jıac1lerl 
eamfldir: kıt yaklaıhkça, Avrupanın fe- HAL TERCUMF.51 teklifi milsbet bir netice verecell ve flttcmn ettlleP- . Ticaret Ye petrol oftalerlnde uzun dahlllnde faydalanmalan mUsteh'llk ldlt-
11 ),fr açlıkla karfl}apnua ihtimali daha Budapeşte, 21 (A.A) - Stafan Horti Hint koncr partisinin :yukardald prt- Roda. 21 (A.A) - Akdenızde Ya• uzadıya megul oldum. Bu iki mlleaee- lelerlnin lstlamar edilmemesidir. Bu 
futa slriilmektedir. Bulgariatan gibi ol- 1904 de ~~lar şehrinde d~Uf ve yUk- 1ar altında eMilslUmanlarla mUzakereye pur kafilelerimize ngUiz açaklannın 9enin iatikbaldeki ~malanna yeni İ9- maksadı tahakkuk ettirmekte mesleki 
4ılak~ ziraat memleketi bir ka1'1f yerin sek taluılmi Peşte Politelmik okulunda Iİri§ecell ıldJluu aiSyl ktedlr yapbklan taarruz netlceaiz kalnuttır. tikametler verilecektir. lthallt Ye ibra- esasa dayanan birleşmeleri faydalı bu-
Mıe 1>ot bmakılmamua lçln tedbirler aJ- tamamlamıştır. Havacılıp gpnc ya!ın- aan e eme • Gemilerimiz sidecekleri limanlara Yar- cat iflerlmlzin eeyri hakkında allkadar- luyoruz. Bu yolda flrketler ve koopera-
... ve ilıtlklr mçlulanna Wam ceaımun dan beri haves g<Sstenniş ve 930 da ha- ILll;--LIR_...,I GÖRE mıtlarclır. Bet diipnan ~ dilfÜrlllm~ lardan aldaiım malGmata Ye plut m6- tlfler kuruJmuını teahll ve tepik ecle-
tatbikine 1-t1anmlfbr. va tehıenl olmuıtur. Bundan sonra Ma- n lllı. .U.edelerime latinaden kanaatler &zeri- ce11z. 

RUSYA YJKILAMJYOR car demlryollan labrllcuına b8f mQ.. ·~ ne alınacak brarlann temleri ,akında Yurtdaflann dolrululda bıaııç te-
~ 1* klltan ....ı Abwalaıca hendls, daha 10nra müdür olmu§tur. * .Japon .......... eld Çfftde cBriiJeceldr. min etmelerfnl memnUnlyetle "llıaqıla-

lW'ıh ...... edll 'ıull ..bk aa- 1NO da lllıcar Mmlıyo11uı umum K f k tb ~T Vll DIRACAT -. AMak .ailal ~ w allr eer-J.tal Milı erdi rin tbndi yapabile- mOdftril, 1941 de devl.t sekmm ol- a s afP IJelertı .... tŞLERt yanlan T>uliiı<fırma1rtan Çeklmn~ek 
~ori. ~ mdrlerlne alıe Rmyayı mlJ!tur. Stafan Horü 940 dan beri Ayan Çunking, 21 (A.A) - Yunnan eyale- ttbalAt ve ihracat mevzuunda alAka- kadar vicdanları kararmıflar çıkana 
Wr tuna bdretl olmMtan eıkarmak- mecllal azlaı idi; 940 da evlenmiş, 941 de R 

1 
• tinin batısında Japon lplhıdeld Ten- c1arlara bir birlik Dlzamı tçinde topla- bunlarm milll b0n7emlzl sehlrlemeleri-

e. 8-daa eoma da A"Yl'Upa)'I tetklllt- bir cocuiu olmuştur. eunıta '1ddetli bir kolera vardır. Gen- ma ururetlaclea dolan blrllk1erbı ku- ne llJl meydan -.erme,ecellu 
..;_J-m Amerika -n lqlltereye kup 940 Mayısından beri Şark cephesinde US ar gerı de 1800 • 4000 Jdtl koleradan 1mekte- ru111fU"dakl llabetl 1b1ar et1mk w p.. Vekil Pazar IUDfl AnbraJa hueket 
lopl>llmektk hava hizmetlerinde bulunan Stafan dlr. Ölenler arama. Japonler da ..... ~ bekler.ilen fardalan .a.o.Jdlr. 

JAPONLAR MODAF AA Horti 18 Atustosta tayyaresinlıı alclılı •• •• ı •• dır .. 
~~=~aelen taaberıer. J•pon- :::._~ı:uı;:.esAi:~~ SUlU uyor .,,,,,.,.,.,.,, :.,.. denlsde lflGILlnERE GORE IOSIOVIYI GORE VAZIYET 

Jum her haJd Pulfikte mlldafaa halin- ela derin bir teessilr husule IN"tlrmlştir. _..._... .._ * ___._ 
41. oWwldarmıe anlatmaktadır. Salomon BAŞVEKtLtN BEYANATI * www., ......... ,,...._ ~··- 1 iMi Sat"•) (Bpt1 .... 1 11111 latSı•ı> 
ıııdalan Mnketı.rl AmerlkahJar lehin- Budapefte, 21 (A.A) - Macar Bq. .............. Plndelil Tok7o, 21 (A.A) - Bir japaa .... b ...W tlddedl Wr _......... MOlkon. 21 (A.A) - Olle -..D 
"8 ~. Amerikalılar tabiye kıta- b:~~~~ ~~0::C,~l;1:~~~:d: ... ............ ~J::!,:~nJr~lua U: a:..ı....-ta.ı.r. Her • kadar Alman ~ ~et tebllil: 20 ai-t.,. 
J.rı aeJdili Ye Japonlann yavq yavq mlştlr ki· _.. ,,...,_ harbin~ beri mtltteftkl. k1taJan Doa dinellnde Miada ı.ta -- poeelkatalarmm~~do-
adalardan atıldıktan trariilGyor. J~pon- c _ Sen~n yortu g(lnUnde bu . ,...r -•• rln deniz bn>Jan llaslnD .. una ... ladlne ftJ'IDlll8 da burada Wr klprG .,._ t-da Potelnlkofun tbaal doi-md• 
lum yakm lalerden 1naraya çektikleri alüm bize fiddetli bir darbe olmu$tur. Berlin. 21 (A.A) - Alman tebllll: dar 19 mllJıan tcınllatoya ftl'IDlltlr. ti brdmlan laaklrmcla lalf ltlr ..._ Groal ft Krun~ ......._.._ d6r 
hn-et1ede Mklkt l>lr cenup Pulftk Sentetyenln otlu almU.. fakat Macar Kafbsyada Almu ve mUttefilıc kata- Bu nbm, 1939 ...mele ~ alnwmamıfbr. Krunoclarm A1ma..Ju mania •ftfl"lfhr· Diler cep•alanl• biç 
eephea kunalmut oluyor. ~ Raalan milleti yaşamıştır. Milİet vazifesini lan dHpn•mn inatçı mub~ * ftpu1' 1ıDDajuım 7Gzde ota t1okum .. tanlmclan upb Ncworaellk deniz ~ bir deill-'klik yoktur. . 
brtaran Ye A~ lfP~ artık mildrlk bulunmaktadır. Bugün Amiral men ilerlemele devam ediyorlar. mektlr. ala n TannlMDin mum Waadaia Moabn. 21 (AA) • - Geceleyin 
m:Ja dltlnn Mr nziyet demekti!': l>u- Hortinln ve kan.tının ve çoculı:lannın . Bataryalarmm Ksç ~awta lıılr Jıllltteftklu.~ bu .nenin ilk \et tehbkqi ertmmıktachr. Muma&lr Al- ........W-~ teblliüM Mtlrı ~': 
- Japonlar da itiraf edlyoriar. etrafında daha ııkı blrlepni§ bulunuyo- ticaret ıemilinl ~. qıncia bet ~ tontllto pml kq- manlar 1Ma bedeOerdea henlls .Uta bpam cenap dolmada Doa aebrinı 

Fakat. Japonlana henUz &mit keame- ruz.> AZAit DENiZINDJ: ~ ba1mm7orlu Dal mnzlerlacle Rmla- .... dapnan paha hemaD tamamlyle 
dili l>lr 7ft olarak Hlndlatan nrdn. • Azalt denizinde Alman devriyeleri Wr • • Alman ğ ~ durduracala ,ek MIOmittlr. Kı.bp pneDde bir 
Hlndiatandala l>uhranm henGz bıkma- .,._, ,..._ dApnan tefkUine htıeum etmlf n blc Wkalrbr o.ha doluda .AJmaı..ı.. K.'i. tok Alman bO--len .... lrQl.,ler nr-
4ıhlı muhakkak olmakla beraber vaziye- Rus uı-akları AI- bir byıba ulnmabızm GltOn topçu ın .. ·mzıer eır· - kuyad Kuban mnalmm ~ dirilmek plaklııllJmlttBr. Polelnlkofuq 
tin s6n ~tikçe aaklalettiil de muhak- " kuvvetine malik iki arbh devriye ..- ~· Cromt petrol kuyulan ldlbmetlncle Pma1 dolanada tlddetll •fttlar de. 
bkm. • m'alnl ba~. Diler Rua ıemllerl da hafif Mr ilerleme kaJ'detmiftlr. Bununla nm ecll7or. 

__ ....,..,. mBD }'8VI yıne avlYe d&nneie mecbur olmuttur .. Bir manya taar• beraber Londrada wuldıiın• siire da- Krunodann cenubunda ~ 
BREZtl 11 • llHVER mik~ ~ ;~~A til rumda endlte verici l>ir laal yoktur. ~ u;;. ~ -~~ <.._,... 1 l8cl s.llMe) bom baladı Don cephesinde Rualann nehri ~ ruza geç er DENiZDE Ba keümde ~ let8n kunell.ta taa-

My.ti kabul eden Bnzilya cilmhurrei- mek için yaptıkJan bir çok -.ebbOI Lonclra. 21 (AA) - Londra rad- yild ile R111 latalan yeni meftilere çe-
a deniz ve bava kuvvetlerinin bu kabil * akim kalmıştır Hava ltuvvetlerimls, * yoauna sare. Balbktald R111 ffiolWlUD kilmlttir. 
IUikutları &ılemek için icap eden py- ALMANLARA GORE HASAR AZ Volca Gzerlnde &; DÜllJ9 sem1sl bam- HEIOZ FAZLA TAFS LlT YOi faaliyet~~? bugünlerde arbmfbr. Bir de- Ankara, 21 (A.A) - Dlnkl !ov· 
ntı sarfedeeeklerlni 88flemi.ftlr. * mı• ve bir vaour hasa,.. utratımftu'. niz birliii ~ l>ataJ7a]anna tun'UZ yet fnbllde tebliilaln 1-za rakam ha-
JIİHVER DENİZALTILARI Berlin, 21 (A.A) _:-Alman ~ vtAZKA VE RJEVTI: Racb-o ~ı ........ etmft '" l..eninaradı dhen uzan __. talan .....-dl1mit Wr dn W•• ldarla 
BATIRILACAK Bus uçakJarmın dUn gece dolu Alman- Viazma ve Rjev dolularmda dUpıwı Hincfia~ ~rinln Bir- :-!1": taı.dp etmlt. bir bata17a71 clilnlt:hlaı 
Nevyork, 21 (A.A) - Rlyo dö Jane- yada !zaç uçutları yaptıklarını ve hafif topluluklan bUWn IDUflarm teblf edil· manyan taanuzda l>ulunduklanm wı- KARAD~· Rm katalannm ~?... ~ '!.-: 

lro gazetelerinin verdiii haberlere ıare hasar oldutunu bildiriyor mit at.pyle ve han ltunetlerinln 7111'- dirmittlz Bu haber hen6a 1>atka Wr .._ " toa kadar ~b - ~- w . 
Brezilya htUdhnetl mihftl"denlzaltılan- Berlln, 21 (A.A) _ Alınan tebllil: dubiyle bir tok keneler dalıtılm.. raftan ~. Fakat 1>andaa a- Kıa.odarda d6a 2SOO Alman alda. rak 606 Wacllr. r-ı...... ..,_ aae 
mn Brezilya liınanlan aruuıda ifliyen Dün gece Rus hava kuvvetleri umuml s..ka JWlerdek Rus htıcumlan .. Jatıh.yor k1 lnaJllzln tı ıw..& ele• ~." R-1ar ~ cepbealnde 2240 tank._.... taPluda 5162 top 
ftJ)Urlara Yald tec:mızlerlne bu den!- valilik arazlslyle Almanya tlzerinde fa. ain' b7ıPlarla ~O-... rak harekete ~. Ba hareketin bir :ren ltlal etmlflerd,ir. n 2198 -.;akbr. 
altılarmı ha~ ve deniz kuvvetleriyle aç akuıları yapmıştır. Vaqovada ıivil ~GRAD VE ILMENDı: bir az da petrol da-.ulyle aJakua ~ 
takip ve bombardıman ettirmek suretiy- halk aruında bombaların te.siriyle bazı wnen ıalUniln cenup dolusunda sUn- iu aanıh,.or. 
Je mukabele edecektir. kayıplar olmUflw'. lerden beri kuşatılan dilşman Jtunıetle- Alman harebtl Kafbalarda ilerler 

NOMA YİŞLER MENEDİLDİ o ri Arızah bir arazide ~tin bir muhare- ye lran. Irak tehlikeye diitene aak 
Çarşamba alqamı Onlvenıte talebesi VILKINı• SEYAHATi beden soma imha edllmiştlr. DOşmanm doiudald lnnvetlerin petrol lhtiyaçlan-

tarafmdan yapılmua lwvlaşbnlmq n 'I..enlncrad muhasara cephesine ve Volk- mn Amerikadan temini icap edecektir. 
olan n~ polis menetmlştlr. Bu hal -*- hoftakt bir k8pril baJına karşı Japtllı k1 bu da pek .Uç ve battı imklnmdn. 
hilkUmefn ik1 gün ltlren taskınlıklar- (8"tanfı l IDel Salalfede) hllcumlar muvaffakıyetaizli uirabl- Bunun için lnsillzler Bimıanya petrol-
den aoara laayifi iade etmeie karar mıstır. terini bir an eYYe] ele peirmek ....... 
wrdilini ı&ıermektedir. Şehrin bqhca Ruzveltin yanında yemek Yemit 'ft R\19- FİN KÖlll'EZtNDE olabilirler. 
eaddelerinde tilfenkll polil müfrezeleri ya ile yalun '81'kta yapecaiı .eyahat Flnlandlya karfezinde saVQ uçakJan- ·------
ve asker kıtalan devriye dolaşmaktadır. hakkında ıörUşınilştilr. auz b!r maya tarayıcı l(emlslni batır- .J A p O 1ıf ı, AR 

Gazet~ler iki deniultmm batınldıtı· VilJd, bu 8e)'ahatte Ruzvelt adına ba- mışlar, d1lw birml de haara ulra~ 
m yazıyor ve daha flddetll tedbirler zı vazifeler göreceğini .CSylemiş. Çin ve lardır. Fin hava kuvvetleri 19 '" 20 BiP Çin Ol'cla m 
almmasını istiyorlar. Hindistana ıidecet! haklnndald .-yiala- alustoe lflnleri iki Bua denizaltlll ba- lntlla etndfleP-

llARP MUHAKKAK otBt n yaJanlam!Şhr .. Yalan .-rk ft Rusya ~. Tok)'o, zı (A.A) _ Domal ajauı bll-
Bern, 21 (A.A) - N--1 ÇQtunı baklanda ise : ·Biri~ memleketlerin rlN TBBLtöl diriyor : 

pzetesinin Londra muhab!rine ltSre bu memleketlerle iyi bir ~birlill ,...._ Hela!nld, 21 (A.A) - l'bı tebllll: Sana • S1 ve Human eyaletleri ua-
ftlml mahfiller Brezilyamn Almanya- bUeeeiin1 AIUJWUID-• nemı.tfr. Kara ceplle1erinde mutat devriye fa- smda 21 1ncl Çin ordusu taJMJDiyle bn-
,. harp lltn efmeelnl muhakkak addet- all)'etlerl olm__.. Dan aıece .___ ha edl1m1' w benOz el ~ bG-
mett.dlrler. llltlrmeal Wlenmemekle 1>era1ter tayyanlai Portaı.,ı ............... a ki- ,ilk liWı ft milhhnmat depolan .w. 

lluha1* ~ ilbe •·= Bnsllya harbe llrdlll takdirde Arjmö- .. almo.tor .. Hasar .. dellldlr. edlJmlltlr. 
Son o1a71ar t.u brarm wri1mellne Din bitanflılım mubafm etmem ati lniÇ'IDI Vl!ldLBN BAmLER e.----
-~J~ VAZlYnt olacalı ~· .~':""~~~lal ....................... 

Arjantiıı!n muhalplerle idame etti1i HARP FltLı!:N BAŞLADI Ah-Jar --~ meftlJertnl m"8i Usi91Blla .. 
•wA uebetler de Lcalı• dlkbde ta- Radyo ...-..- lift ~ .. M wat ~ tM1dm ~.. Llzbcıın, 21 (A.A) -lncllterenliı lılad
tip edllmektedir. Banda ..mı.ilime bebe llriDek e.er. oWula ..-,.. .. PnJelnhwa tlmeJtnde A1mnlar rld 1-Uk e]çJsl Bir 8mnue1 Bor bultlD 
llre '81el '1'ezilya .... ....... Ar- BrailY* mihver dem ftlltaJanm ı. Ruslan tMnmeil meebur etmlflerdlr .. tanare ile Llzbcma ~ .. 
jaatlam ftllMl tabii olmık •••,••- brmaia ı..ı.+lt 1ç1a a.ua bu bup • Ahn'r m eı-«tın nehre ftl'dıkJan B1J1k elçi bir bq sOn blclıktan ... 
fir Dnı.t Rll& ...,.lanun 'lm.wti 9en hct' ı t11brel.•whr. a.1ııuJ o1PM,,.. ra ı..tra.Ja slılMlııtlr. 
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