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tıAn mllnderecatından mes'uliyet kabul edilmez. .. 

Afınan _ Soryct 1ıarbim1!?1ı bir göriiniiş: At<'ı: hattında 
piyadeler ve yaralılar 

lı.~lizlere ~Öre Rusya harbi 
-~---~~--- ~ 

2 bin tank, 2 bin uçak ve 
30 tümen asker Rus cep
hesini delnleğe çalışıyor 

Bugünün 
Hususiyeti 

---*·---
Fiyatllll'I selJepslz yere 
yülıseltnte(le ~alışanla· 
ra ııaıeıı ~olı ağır cezai 
hülıümlere lhtiya~ 
IHJJ'd• .. 

ŞEVKET BİLGİN 

---*·---
Voronejde Ruslar ye-

niden ilerlediler 
-*

Almanların 3 hedefi 
var: Volga, Karadeniz 

ve Hazer denizi .. 
Moskova, 22 (A.A) - Royterin hu

susi muhabiri bildiriyor: 
Alman taarruzu başlıca üç hedef 

üzerine toplanmış bulunuyor; bu hedef
ler Volga, Karadeniz ve Hazer denizle
ridir. 

Alman hücumlarının en şiddetlisi Don 
dirseğinde Stalingrada varan yollar 
üzerine yönetilmiştir. Potelnikovda ya-

Ticaret vekili doktor Behçet Uz, Ada· pılan hücumlar da çok şiddetlidir. 2000 
na, Mersin, İzmir, Efe bölgesi, İstanbul tank ve 2000 uçak ile en aşağı 30 kadar 
~ Bursacla yaptığı uzun boylu tetkik- Alınan, İtalyan ve Macar tilmenleri Rus 
lel'den sonra Anadolu ajansına pek mü· cephesinde bir gedik açmak için bir ay
him beyanatta bulunmuştur. dan beri çalışmaktadır. Ruslar Krasno-

Ticaret vekilimiz bilhassa şu noktala- dann doğusunda Pitigorskda şiddetle 
rı açıkça belirtmiştir. çarpışıyorlar. 

ı - Hububat ve gıda .maddeleri ihti- (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 
yacını temin ve taozbn meselesi ilk -------------
plbda yer almıştır. Müstahsil vatan- UZAK OOGUOA 41aşlann çahşm•lannı verimli kılacak 
tedbirleri .Imakta gösterilen dikkat ve 
itina müstehlik muflann ihtiyacını İs· 
tismar ettınneınek hususmıda da göste-
ftleeeldir. 

z - ttballt ve ihracat mevzuunda 
alikadarlan bir birlik nizamı içinde top
lamak isabetli olmuştur. Fakat bu bir
liklerin çabşmalarmdan beklenen fay· 
aları azaltmak istidadını taşıyan bazı 
lüzumsuz miidahnleler ortadan kaldın
Lıcaktır. 

:ı - Bu sebeple ithalat .işlerinde mem
leketimize mal getirmesini kolaylaştı
Hn, getirilen malların ihtikira mev~ 
teşkil etmemesini sağlıyan, fakat aynı 
samanda memleket dahilinde dağılışını 
morlaştırmıyan ve t?eciktinuiyen tedbir-

---*·---
Japon as-

kerleri deni
ze dökiildü 

-*Salornon adalarına ~Ilı· 
malı istlyen 750 Japon 

lmlul edDdL 
ler alacaktır. 

4 _ihracat i~ıerimizdc ise müstahsi- Pearl Harbour, 22 (A.A) - Amiral 
)in malını ithalatımız üzerinde fuzuli Nimitzin bildirdiğine göre Salomon ada
pahalılık ~aratmayacak şekilde azami larında Amerikan silfilıendazları adala
kıymette satmaia ve zararlı fiyat nisbet- ra çıkmak teşebbüsünde bulunan yedi 
lerini bertaraf etmefe matuf (alışmalara yüz elli Japon a~kerini imha etmiştir .. 
hız verilecektir. Bunlardan 670 kişi öldürülmüş ve geri 

5 - Birliklerde, tüccarın ferdi mesa- kalanı da esir alınmıştır. 
Jr;ini kolaylaştıran ve meşru eme~er?ıin Amerikan. kayıpları 18 ölü ve 72 ya-
ıerçekleşmesine m8ııi olmayan bır ıd~- ralıdır .. 
rc tanı hiıkim olacaktır. Buna mukabal 
)ler ne şekilde olursa olsun menfaatten 
ba~ka nizam tanımayan hareketler başı 
bos bırakılmayacaktır. 

Bu sözler ~imdiye kadar alınan ve 
bundan sonra alınacak olan tedbirlerin 
takip <.'deceği inkişaf seyrini göstermek
tedir. Bu bakımdan t:ok dikkatle oktan· 
ı11alıdır .. 

Bir kerre ~u ciheti memnuniyetle 
•aydetmcliyiz ki Ticaret vekilimiz ikti-
1>ndi bünyemizde baş gösteren rahatsız: 
Lkların sebeplerini araştırmak ve tedavı 
~arelerini bulmak hususunda bü~okr~
tik düsüncclerden u7.ak çok ameli bır 
sistem~ değer vermektedir. Hastayı gör· 
meden, dinlemeden tedavi çarelerini 
bulmannı imkansızlığına kani olduğun-
41an istihsal ve i~tihlak merkezlerindeki 
durumu yakından takip etmiş, alakadar
lnn dinlcmis, anormal \•eziyetleri ya
ratan sebepleri görmüş, telkinlerini yap
ma~, idare amirlerine gereken direktif
leri vermiştir. Bu itibarla vekilin yeni 
J,eyanatım İ!!ahetli bir teı;hisin mahsulii 
sayabiliriz .. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

Çin~iden hükümetçe satın alını 
huğclay ve diğer hububatın yüzde 
ten fazla ecnebi maddeyi ha~·i olını 
~ı hakkında ticaret vekaletinden • 
yete bir tamim gelmiştir. Yüzde be 
fazla ecnebi madde ihtiva eden hubı 
bulunursa fazla hububat abnmak a 
tiyle hesabın kanatılması biJdirilmi 
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Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eseTLerinin bekçisi sabahlan çr.ka,. siya.si gazetedi1'. YENt ASlR Matbaasında basıJm• 

Son ''n· ıep,, baskını ve lngilizler 
~ 

'' 
ma uçagı ın tah-

• 

---+·---
Bu miktar batıdaki 
Alman ha\'a kuv
vetinin üçte biri .•. 

-*-
Alman deniz filosu tngi· 
liz 1Jaslıını Ue alcilıadar 

olmadı .. 
Londra, 22 (A.A) - Kombine hare

ketler karargahının son tebliği, Diepe 
y~pıl~ akımn güttüğü hedefleri açıkça 
go!::terıyor. Bundan anlaşılacağı gib: üç 
yüze. yakın Alman uçağı düşürülmüş 
veya hasara uğratılmıştır. Bu mikdar 
batıda bulunan Alınan hava kuvvetleri
nin üçte birim. Batıda 900 Alman tay
yaresi vardı. Bunlar Norveçten Pirene
ye kadar dağıtılmış bulunuyordu. 300 
zü bomba, 600 zü av uçağı idi. 

Batıda Hollandada bulunan hava filo
larına baş vurulması Almanların uğra

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

bil • • • 
ırı ıyo 

Kombine hareketler icin hn::ırla nmı§ Jngili:: askerl.eri çamurhı 
araziye bir çı kt§ esnasında 

-~~=~:a~:~··i ı~ıS;b;~i=~ ı;t:ş; ~=~· • 
banda2şe- yede tutul ~ak 
hir alındı 

---·---
Kaflıasyada çetin 
mulıavemete ue şart· 
ıara rağmen ııerıeni· 
yor, her yerde Rus 
hücumları lıırılıyor 

Berlin, 22 (A.A) - Alman tebliği: 
Aşağı Kubanda Krimanskaya ve Gür
canskaya şehirleri zaptedilmiştir. 

Kafkasyada Rusların şiddetli muka
vemetine, çetin hava şartlarına ve ara
zi güçlüklerine rağmen düşman dağ 
mevzilerinden geriye atılmıştır. 

Viazma ve Rjev bölgelerinde Rus ta
arruzları püskilrtülmilştür. tlmen gölü 
ve Leningradda mevzii düşman taar
ruzları akim kalmıştır . 

Hava kuvvetlerimiz Murmansk ya
kınlarında bir hava meydanına ve ba
lı~çılar. adasında bir kampa taarruz et
mışlerdir. Küçilk bir ticaret gemlsi ba
tırılmıştır. Doğudaki hava muharebe
lerinde ve topçularımız tarafından 98 
Rus uçağı düşürülmüştür. Yerde 6 düş
man uçağı tahrip edilmiştir. Bizim altı 
uçağımız kayıptır. 

-
HiJe..11e ihtilıôr~apaala•-sidddli .ceza görecelz• 
ler- • lzınir ve istanbal borsaları lıeyetlerlnln 

hazırladığı proje ya fıında lıatıreıeeelı-
- Büyü~ ş~hirlerimiz de dahil olmak bulunan yerlerde, gerek diğer kü.;ilk şe
uzere Türkiyenin her tarafında serbest- hir ve kasabalarda olsun hububat ve
çe hububat satılması hakkında ticaret sair gıda maddelerinin satışlannda fiyat 
vekfiletince yakında bir karar verile- dalgalanmalarının önüne geçmek için 
cektir. Bu kararla serbest hububat sa- bazı tedbirler alınacak, takyidat yapıla-
htına eylülden itibaren baılanması caktır. 

çok muhtemeldir. Fakat gerek borsa (Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

Askeri bir tiren 

l 
.. _,. ·-·--~ ANKARADA 

Y ezlek subay okulu alayına 
merasimle sancak verildi 

Ankara, 22 (Hususi) - Yeni teşkil 
edilen yedek subay okulu alayına 
sancak tevdii merasimi bugün (Dün) 
Parlak törenle yapılmıştır. Hipod
romda yapılan bu merasimde büyük 
kalabalık ve seçkin davetliler arasın
da başvekil Şükrü Saraçoğlu, harici
ye vekili Numan Menemencioğlu, da-
~-. .. -- -- ·- -· 

hiliye vekili Recep Peker, MünakalAt 
vekili Amiral Fahri Engin. mebUslar 
ve komutanlar göze çarpıyordu. Tö
rene saat 16 da çalman istiklfil marşı 
ile başlanmıştır. 

GE. H. KILKIŞIN HİTABESİ 
Ankara Garnizon komutanı gene

(Soou Sahife 4, Sütun 5 te) -·-·-... -·- . ·-·-·- --c- - - ~ 

Vişi sövlü 
..- -
''D· ıep,, , 

ri hara 
haline gı 

---*· __ _, 
3 bin kadar öl 
in~iliz1~r 15 
çok esir ver 

-*
İngiliz IJaslıını 
da hallı sığınalıl 
meğe mecbur ı 
Vişi, 22 (A.A) - Diep 

pılan İngiliz asker çıka 
hakkında malılmat almak · 
giden B. Debrino dün gaz 
izahatı vermiştir: 

1 C' 

lngiliılerin •Diep> baskın 
tafsilat veren v~ hii 

gözde si~ B. 

SOVYETLERE G 

BatıK 
kasta h 
şiddetle 

Ras maJıcwem 
arıtı.. Alman 
lıas ue sıaıı 
pelı az Derlly 

Moskova, 22 (A.A) - B 
yet tebliği: Kletskayanı 
goskun cenup doğusunda, 
vun şimal doğusunda Kr 
nubunda düşmanla çarpış 
etmiştir. 

(Sonu Sahife 4, S 

Berlin, 22 (A.A) - Alınan Başku
mandanlığı Kafkas bölgesinde taarru
zun devam ettiğini bildirmiştir. Alman, 
Rumen ve Slovak kıtaları dün Kafkas 
dağlarında taarruz ederek Rus muka
vemetini kırmışlardır. Daha cenupta 
şi.ddetli çarpışmalar olmuştur. Rusların 
bır zırhlı trenin iştirakiyle yaptıkları 
karşı hü~mlar püskürtülmüştür. ı:arp vazi~"etlerine asker ~özüyle bak 
Aşağı Kubanın cenubunda ve Kaf

kasyanın batı bölgesinde hava kuvvet
lerimiz, çok alçaktan uçmak suretiyle 
kara kuvvetlerinin ileri hareketler.ini 
desteklemiştir. Almanlar "Don,, nehr 

bulunuyor) 
4 ••••••••••• 

• 
geçememış 

En büyük Alman gayreti "Stalingrad,, a mütev~cc· Brezilya l'lih
vercilere harp 

ilan etti 
~--------~--ı1111111•---·~--

Kaflıasta Alman harelı eti a(lır, maamafih Hovr oslslıl tehlllıe 
Radyo gazetesine göre Rus - Alman 

cephesinin geçen bir hafta içindeki son ---* durumunu kısaca şöyle gözden geçır-
Londra, 22 (A.A) _ Ofi bildiriyor : mek faydalıdır: . . . . . 
Royter aı'Ansının V · t d n bildir- Murmanskta hiç bır değışıklık olma-

?- aşıng on a ını" h "k' tar f t 'f k 1m w dah diğine göre Brez.ilya büyük elçisi Al- u ..,, er ı ı a a pası a agı a 
manya ve İtalya ·1 h hali d bulun- Ygun bulmuştur. 1 e arp n e Le · dd S tl b ' 'ki · · c!uğunu söylemiştir. nokt nıngral ak ?~et erbb1:. ' dıstıbnat 

Boynes Ayres, 22 (A.A) - Ofi ajansı Iun asını a ma ıçın eşe usıer e u
bild!riyor : Brezil htik" tinin bu- . muşlardır, fakat bu ha~ketler mev-

d k' b'. .. .Y.a . ~me b zıl ve mahdut hareketlerdir. 
ra a ı uyuk elçısı harıcıye nazırı ay 1ım .. lilnd v lkh f 00·1 · d 
Ginazi B il k d' . . ih en go e ve o o gesın e 

yoya .rez yanın e? ısını m : Sovyetler bu hafta mevzi.t taarruzlara 
ver devletlerıyle harp halınde addettı- dev ım:-1 l"''-'- ··hl ı.. • ·1 
ğ!ni resmen bilclirmi$tir. 

1 
am e ~er, cuuu mu •m 'uır ı er-
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Birlik reisleri toplanmıyor 

Aj'ır lşfıllere dik· 
kat edileeek 

HARP VAZıYETlER INE ASKER 
GOZÜYLE BAK~S 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Ru. !arın elindedir. Rjev ve Viazmada 
Rus 1aarrnzlar :11n halfı devam ettigi 
Alman tt•bliğlerindcn anlm;ılıyor. Sovyct 
tcbl' ğleri nedense bu taarruzlardan hiç 
bahsetmiyorlar. 

Oı·cldc iki gi.iıı süren Alman taarru1.u 
------- niha\·ctlcnmis ve elde l'dilen muvaffakı-

1 K lı lı .. mürü tev- yet mcv7jj olmustur. Bu taarruzun yc-25 IJin ağır işçi çofı görü üyor • o o niden yapıldığı ve devam ctt.ği hakkın· 
ziafl fıqtan eV Vef yapıfGC:Gfı.. . .. (lnki haberlere dair Alman tebliğ'.nde 

·· S 1 ünü es esesı tzmır su esı mu ur ugune ver Voroncjde Sov~·et taal'ruzları rle\•aın 

Borsa 
ÜZÜM 

5i .1\1. j. Taranto 
:.:.!o9:;;; Eski yekun 
:::!OH92 Umumi ,yekun 

.ı "'o. 
No. 
No. 
~o. 
No. 

; 
8 
9 

rn 
11 

ZAHİRE 

55 

46 

36 
38 
41 
45 
49 

25 50 
55 so 

E.ylul ve birinci tcırin aylarına ait ( Öııey, ~tibaı:ık kob· m~r ~~-· "i~-__t~vzı mu: hk bir isa:-ct yoktur. 

ekmek kartlarının tevzııne a 
1 

gd d·-· · le bu kömürlerin de halka da-
- "h 1 Ti aret o ası ııı:ı emır e:di~or. Burada da mühim bil' gelişme ba~lanacagı c~ ete t~rWu ·c · le inin 1 ğıtılmamasını bıldirmiştir. Diğer taraftan t•lmamakla bcı·aber. So\'yetierin ıncv1.ii ,y:;.v~ .,,.::....._-....._ ,...,.~-.,,.ç·y<...__"':w<"~ 

aaıonunda dagıtma •r .. ~0 •• {e
1

~ r de vnavetçe izmirt: bundan sonra gönde- muvaffakıyetler eıcıe ettikleri anıa"ı1•- ~ Ankara Radyosu 
ibir toplantı. y~~";tları ~J~nu muşsealıi- rilecek k~k kömürü için bir vapur tahsis 
belediye reıslıgın en b ıgı;nıztı m J'"- olunarak 7-8 bin ton kok körniirÜnÜn ) Ol'.. -

mata göre sonr:-d.an Salu to~ a.? ra i~- bir anda getirilmesi ve bunların hn S'I'ALİNGRADDA BU_G_ON_KU N_E_ŞR_tYAT zum görülmcmıştır. ı gunun en h lk .. . . t b. - -
b n halk dağıtma birlikleri reisleri, semtte bulunan a a tevzıı ;iın . . ;:ıe k Belli başlı ~cl:şme Don ka,·:;inde ol- '""'"--:....- - - ~ - - - - - - - - ~ 
.;l~iye emrindeki iaşe büros~n~ mü- bk~sl~.rdle bl~~dl:ı:~ıJtu\ok e~~~~=n muştur. Fakat Don nehri henüz Alman- 8.30 Program \e memleket saat ayarı, 

t:> Ton Bakla 
40 Ton suı-.am 

] k d " b. l"kl i dahıl azanın omur er • !arca doğuya \'eya ~imale doğru hiç bir b 8 55 racaat a en ı ır ı er nke k l k iktarına göre müessese ve evlere satı 8.32 Müzik pl. 8.40 Ajans ha erleri . 
ihtiyacı miktarıdndab_eklikme . tar~ a ;c;zi: ~rak tevzi olunacaktır. Soba ba!'lına yerden aşılınamıııtır. Bazı ufak kıtalar Müzik pi. 9.20 • 9.35 Evüı saati.. 12.30 
)aıdır. Bu esna a ır reıs enne ~ t müessese ve evlere birer buçuk ton kok köpri.i kurulmasını beklemeden kauçuk Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
ah naıııl yapacakları hakkında t~lım_a k.. ürü vcrilm~ııi mümkün görülmekte- sandallarla nehri Stalingradın doğusun· Müzik : Şarkılaı 12.45 Ajans haberleri 
verilecektir. Bu talimat bilhassa agır ış- ?m cia aı:ınışlar:-:a dn bu kuvvetler Rusların 

•~- J ·• 'tfr dır k t l . 1 . 1 1 
13.00 Müzik : Şarkı ve türküler 13.30 çi ekmek 'Kart arının tevzune aı 1 

• v" ı·ı·a et"ın 1_, 111.1rde ko··mür satı" ve ıev- tan aarruz arıy e tamaınıy e yok edi - k R d l k t iLERi E~vMEôl Y ~ " • 14.30 Müzi : a yo sa on or es rası AOIR IŞÇ N :.r.. - • .. •c•"'sı' d-polarında 500 ton ka- nııstir. l k t k t la zı mucso ... ... s d d 18.00 Program H' ınem c et saa ayan, Ticaret vekaleti, ağır i~ı. ar 1 ~ • n- d kok kömürü bulunduğu halde bunu talingra m oğusunda Koçeskayada 
lann mCJılek durumlarının ıyıden ıyıye ar sebebi halkın Alıııan taarruzları halii devam ediyor.. 18.03 Müzik : Radyo dans orke-::.trası 18. 
tetkikini bildirmiştir. lzmirde ağır ışçı halka 8:1htt~rmamb~smında tem'ın• edilecek Roytcrin muhab:ri bu kesimde Alman- 40 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Mc~lekel 

5000 k k .. ·· ı tıyacı ır an · h be 1 · 19 45 lstan ekmek le.artı alanların sayısı 2 a- omur 1 k k- etirilmcsinin temi- iarın 2000 tank, 2000 uçak \'e 30 tümen saat ayarı ve aıans a r erı · -

!W2! 
SABD'E J 

'J"' - - - - - -- - - - - - -~ 

: ilan ~ 
1 "k 1 l"f . 1 . ~· Fabrı amızın mu 1te ı 1 y~r erın-

1 de çalısmak üzere yirmi işçi alına. r 
cakıır. 

1 1942 askerlik yoklamalarını yap-
ı tırmış bulunanlar hüviyet cüzdan- ' 
~ larjyle fabrika miidürlüğüne müra- 1 

ı' caatfarı. ı 
ıı~ () K. A. L. 1 

:~ MERS •Nl l PiRiNA YAGI , ' 
'i VE SABUN FABRtKASI : 
1 - - - - ~ ~ :_ - -~ ~~ 

Z AY t 

Tire Ziraat Bankasından aldısım 618 
numaralı tasarruf ciizdanunı zayi ettim 
yenisini çıkartacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan eylerim . 

Tirede 1bni Melek caddesinde Ta
hir Karapınar hanında Erzincanlı 
Haydar Harmancı. (2214) 

SATIUK VZiiM 
Kızılçullu istasyonunda takl'iben 

§~••aıaaııaı~acaaaoc:ııaaacoco.§ 

~Satılık arsal 
~ İzmir - Knrşıyakada yolu Turan 
'l mevkii McnQmen caddesi üzerinde 
l'i 5186 M 2 Jık bir arşa satılıktır. San· 
: ka Komerçiyalc İtalyana 1znıir sube· 
t'\ sine muracaat. 

§~JCOCCaocccoccc~o~,.,_,,.~~~ 
IZMtR BELEDIYESiNDEN: 
Gazılcr caddesinde 1282 nci sokakla 

Fevzi paşa bulvarında 1312 nci sokakta 
yeniden iki mcbal yaptırılması fen is. 
leri mlidürli.iğilndeki keşif ve şartname
si veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kesif bedeli 262 lira 95 kuruş muvak. 
kat teminatı 20 ira 20 kuru~tur. Taliple
rin teminatı öğle-den evvel iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 7 9 942 Pazarte~i g\ini.i saat 16 da 
encümene müracaatları. 

23, 27 •. 31. 5 4938 (2212) 

* - Belcdiycrnız muhasebesinde 20 66 

dardır. Zamanla bunlann miktarı ar~- ~ikt~r~a fa.zd~ Bo. fısım halkın kömür ile <.:alıstıklarını bildiriyor .. Bu da Al- bul at yarışlarının neticeleri 19.55 Mü-
k ·ım . . H lbuk" cf· i"cı- nı dusuncesı ır. ır 1 d 5 K (T t b mış, e sı ~mıstır. a ı u ':1n .. , - 1 ' d'~ - k smının beltlemesi vilayet nu n arın bura a bir netice elde etmek :llk pl. 20.1 01;uşına u um ve a- '---------------- - - --------------

}eri ağır işçi sayılmadığından Izrnırde aması ıgerm :vafık görülmemektedir. için ne kadar gayTet sarfettiklerini gös- kım .. ) 20.30 Müzik; Şarkı ve türküler.. fi ___ ~ · ~ - · :;_.. ___ :;_.. -
25000 ağır işçi bulunmadığı tahmin. olu- ma~a_~11n~a ay~İ .zamanda. fakat kış bas- leril ur.. . 21.00 Konusma (Ziraat saati .. ) . 21.10, 1 ı Sen Jozef Fransız Koleı··· 

ve 25/75 lira maaşlı 2 memuriyet mün
haldir. Tahsili ortad.an aşağı olmamak 
Uzere fiili askerlik hizmetini yapmış ve
yahut askerlikle alt.kası bulunmamış 
~!anlardan müsabaka imtihanı ile me· 
mur alınacağından tal!J>lerin 26 Ağu-. 
1os 942 Çarşamba gUnU saat 10 da tah
sil ve nskcrlik vesikaları ve hUvi"f.>t 
cllzdanlariyle belediye he.sap işleri ınU
dürlüğUne milracaatlan ilan olunur. 

23, 25 4936 (2213) 

yirmi bC§ dönümlük bağın rezakı ve 
muhtelif cins lizümleı-i ayın yirmi altın
cı Çarşamba iünü saat on altıda bağda 
sahibi tarafından peşin para ile deraten 
satılacaktır. Bağ her zaman görlllebilir. 

23 25 (2210) 

nuyor. Bu defaki ekmek karh tevzıatu~- Bu ıtıd ar a l herkesin kok kömürü Temsil - Kimgil ailesi 21.30 Müı.ık pl. 
ela aiır itçiler hakkında çok esaslı tetkı- tır;a.ka:d:~~ı':ceği bir vaziyet temini KAFKASLARDA 22.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha- , ı 
kat yapılacaktır. te arı d' ı vilayet Etibanlc. kömür ,sa- Kafkaslara gelince : Butada bir hafla betleri 22.45 - 22.50 Yarınki program ve ALSANCAK • TELEFON: 4231 

Büyüklere ait. ekme.~ k8:itlar~n~n ~v· ~:~: t:v;i müe~aesi umum müdürlü· zarfında büyük b:r gelisme olmamıstır. kapanış .. 
.zünde deRhaaHsaTsı!YetAgCo[stcn ece tır. gu-

1 

•• nezdinde lüzumlu te~hbüslerde bu· Başlangıçta hızla gelişen. Alman t.a~ru- ·~;;c;;;o;;;i;c;;;c;a;;:~;;:;;;:;;c;;;:;ci KÖ
M O ı ı k d ·· b ı111~o=;ooooı:H•a=:=:~ . · ·ı ı t Bu busu11ta ya tn a muıı et zu :ıiındi dağ eteklerinde ani bir durak- ı. 

G eçenlerde vapurla tz~re ... ~etm en unmul~ u~irlikte bir veya bir kaç vapur lama güı.leı·mektediı'. Maamafih iki gün-
mühim miktarda maden it.omuru arasın- cdevlap k k kömürünün gönderilmesi de dür ~·a\•as olmakla beraber, cenuba 
da 400 ton da kok kömürü vardı. Va- 0 usu ok _ _.J· -

l' B S b · beklenme tca ır. doğru hafif bir inkişaf belirıneğe baş-pur hoaaltılmı' ise d~ va ı · a rı İamıstır. 

'f'alefJe yardmnııt 
in.$asına neden 
bn.~ta"mıwor?-

Karat.aştaki harap kilise b~ası y~rin: 
de ve arsasında Türk Maarif cemıyeü 
tarafuıdan kızlara mahsus 100 ~ataJc!ı 
bir talebe yurdu binası inşa edil~e~ 
malö.mdur. Cemiyet idare heyetuıın 

Kitçülı, faltat yaman Dağ ııııntakalarında si.iradi ~qf 
b ir 1tırsız tutııldıı.. beklenemez. Arazi müşkülatiyle bera· 

Polis komiser: B. Vahit Günalp tara
i:ndan San. Mustafa Den·isoğlu ismin-
de 16 yaşında biı.· çocuk yakalanmış ve 
hunun şehrimizin muhtelif yerlerinde 
24 evi soyduğu teshil edihniştir. Musta
fanın caldığı eşyayı Moreno oğlu Salva-

ber. Sovyet mukaYemetinin de harekntı 
güçleştirdiğini kabul eylemek icap eder. 

Alman tebliği, yeniden sarfolunan biı· 
gayretle Krasnodar batı.<;ında bir mik· 
dar daha ileri hareketi kaydedildiğini 
bıldiriyor. Maykoftan Tuhafşe giden yol 
i..zerinde 16 kilometre doğuda Kurcans
kaya sehri Almanlar tarafından zapte-

Şükrü Uiur 
Üzüm, kuru yemiş, Kantariye, tuz 

Sa1Hm. Yat, Sicbn, Urpn ve emteai 
wmuniye ti~aretbanesi 

Ualimağa ~arşw. Kuru yemi!fÇiler 
No. 5- iZMIR 

Her ne\'İ s ipari'.i kabul edilir. Va
gonla tuz ~önderilir 

Tel adrCbi : UliUB - İzmir •. 
Posta kutusu : 150 .. Telefon : 2893 

16 - 23 - 30 (Zl36) 

) 1 - ilkokulu bitiren talebeler, o kulumuzun lHZARı sınıfına 
1 
~ olunurlar. 
~ 2 - ikmal imtihanları 3 1 / 81942 aünli ba,lıyacak.tu. 
~ 3 - Derslere 12/9/ 1942 tarihinde bqlıanacaktar. 

reca olu ~ 
Fazla izahat almak jçin okul direktörlüğüne müracaat olunmasc 

nur. 23 2 4 ( 22 t 7) 
~:-Y:::::">o<~-:::::,..ı::_;:::,.<_~-::::.<~~-~-~-~-~~--::::::.-:~:::::.-~~;:::,..~~<::>o~~~,;;;::,~ı<.:::,...;;:~ • 

Ziraat Melıtelll MüdUrlüğUnden: 
l - tzrnirde Gazi bulvarındaki Kız Sanat okulunda ağustos 24 ten 29 na 

kadar ev konserveciliği kursu açılacak ve her gün 14 ten 1 7 ye kadar devam 
edecektir. 

Kura paraınzdar. Her kc.s iştirak edebilir. Bu kuı11 bilhaa a aile ~konornisinde 
~üyiik bir rolü olan kadınlarımızı ilgilendirir. 

2 - Ayni ~urs 1-5 / Eylülde Ödemiıte ve 6.12/Eylülde Mani .. da açılacak1 
tı~ 20 23 4850 (2181) 

vermiş olduğu bıa!a ve ~adan epey zı
man geçmesine ragmen ınşaata .?~lan· 
ması için henüz biı· hareket gorulıne· 
miştir. Bu hal, tzmirdeki talebe yw·tları 
binalarının dur umunun liyiki derecede 
ehemmiyetle gözönlinde tutulmadığını 
g&termektedir. İzmirin yalnız bir kız 
talebe yurduna değil, hatta bir kaç ta· 
ne de erkek talebe yurdu binasına ihti. 
yacı vardır. Türk Maarif cemiyetini ida
Je edenlerin halkın teberrüiyle yapıla
bilecek bu mUhim işe acele başlamalan 
ço'k yerinae bir breket olacaktır. 

lClr ile. Kayserili Hüscyine sattığı da an
ln~lınıştır. Hırsızlık eşyayı bilerek sa
tın aldıkları iddi~siyle bu iki kişi hak
kında dn tahkikat yapılmakt.adu·. 

dilıni~fr. Burası Novrosiski limanına 25 ;~..t. _.:.-,.,z,.:r~oooac:ıcooaoooı 
kilom~tre mesafededir, Azaktan g:den 
yol ile demiryolunun ve Krasnodar-Ta
ınan yanın adasına giden şosenin birleş

1 ~-~-~-~::><::::.<::::.<:::,.<-;::,.<::::,..<:::::,..::::::,..:-:::::,..:~-~-::::::.-"":>.::::::.~~~-<::::-<::::~..<:::::~>o<:::~><::~><::::~ ~ .... - - - - - - - - - -... 

sALtHLt ASLtYE HUKUK MAH· ı' B. Devrim Ortaokul müdür-
KEMEStNDEN: '> 

'l' ~ t SÖYLÜYOR 
HaSJarafı 1 inci SahiCede) 

< - Dlepe yapılan hareket sabah beş
le başlaınıştır. Saat on bire kadar l~~i· 
~leıin karaya çıkıp çıkmadıkları bilin
memiştir. Bombardıman başlar başL:
mu ıhüküınet derhal faaliyete geçmış 
ve Diep kayınakaıniyle belediye reisi 
bir araya gelerek tedbirler ~ardır. 
tık is olarak bisikletli polislerle sığınak
lara • .ıağlll.lllış olan cocuklara sut nağıt
mak olmuştur. 

iNGtLtZLER KARAD. 

Bi.lihare anlaşılmışhr ki saat 9,30 da 
tngılizler karaya çıkmışlardır. İtfajye 
çıkan yangınları her defasında yet~· 
rek söndürmüşlerdir. Sığınaklarda vazı. 
~et feci idL Öğleye doğru k.aymak.am ~e 
belediye reisi yaralıları zıya.ret etmış· 
tir. 

Elektrik tesisatı çalışmaz ıbir :hale 
geldiğinden gaz lambaları dağıtılmış, 
S. S. teşkilatı nakil vasıtaları durmadan 
yaralıları ta~ımıştır. Saat 15 te pol~ 
merkezine Kanadalı yüzlerce esir getı
rilmi~tir. 

()("'.LEOF!N SONRA 

öğleden sonra. halkın sığuıaklar~_n 
çıkmasına ve i§lerine b~lama:-ına ~U· 
saade verilıni~tir. Gaz ve su tesısatı ışl~· 
memiş.. ele1ürik faaliyeti kısmen temın 
olunmu~ ve tramvaylar işlemi~tir. 

DtC-ER TAFSİLAT 

Şehirde h~r ehemmiyetlidir ve b"~
yük otellerin bir çoğu yıkılmıştır. Plaı-
lara çıkanJan 1ngiliz tanklan tahri.p 
edilmiştir. Karaya çıkarılan kuvvet, hır 
tüınendir. 1500 den fazla esir alınınıs. ve 
ölülerin sayı~ı 3000 kadardır. . 

Beıiin, 22 (A.A) - D. N. B. ajansı· 
nın asken bir kaynaktan aldığı malu
mata göre Alınan tayyareleri Diep ha
reketine lştirak ı:den kuvvetleri geriye 
götüren taşıtlara hücum etmiştir. 

Üç hücumbot ateş altına alınmıştır .. 
Alman keşif tayyareleri bir mavunada 
yangın çıktığını görmüştür. 

Baska Alman tayyareleri de İngilt': 
" . . d "'t ddıt ren:n cenup ~ahılle-rın e mu ea. 

yerleri bombalamış ve birkaç tam ısa· 
bet olınu~ ve liman tesisler inde hasar
lar vukua gelmi~tir. 

DOK:TOR 
HiKMEr ALADAO 
Kadın hastalıklan operatörü ve 

DOÖUM MÜTEHASSISI 
Meınleket hastan eSi n isaiye 'Ye veli-

diye sc:'rvisi muavini .. 
• Birinci Kordon Tayyare sineması 
~ hitişiiiftde No. !H .. Telefon: 4932 
V·-

Mustafamn ge<:eleri faaliyet gösterip, 
gündüzleri uyuduğu ve şimdiye kadar 

tiği yerd~dir. 

Bundan sonra vol dağlık araziye ve 
cenuba doğru da Novrosiskiye gider. Bu 
yollaruı Azak denizi cenup sahillerin
deki kısmı bataklıktır. Bunun için bu 
yol etrafında harekat ağırlaşmıştır. 

Salihlinin Bezirganlı çiftliği sah.iple- 1 
\ 

dnden Tevfik oğlu Hamidin bundan altı 
lüı{ünden: 

pek çok eşya çaldığı tesbit ed.!lmişlir. 
Dün Beştepel~r Polis karakoluna mü

ı·acaat ederek çalınan eşyasını geriye 

alan1arın mikdarı ha.rll fazla o1muştur. 
~~~--~'"""""""-~~ 

Pirinci oldn~u halde 
bir a<laın satnu,1 an 

ınahkum ot,iu 
----··- - --

Eski ınahkcm~ önünde ınısır, pirinç 
ve saire ticaretiyle ın~şgul olan Halil 
oğlu Ömer Yazgıluıın bazı kimselere p:.-
rinç sattığı. bazı kimseleı·e de satmak 
istemcdiğı hakkında Milli Korunma 
• iddeiumwniliğine bir şikayet vaki ol· 
.w bumın uzerıne cm:r "Verilerek mez

J,ur dükl-nnda ara!51-ınna ~apılmıştıı· 
355 kilo pirine bulunarak alınmış ve 

ır.aznun mJli korunma nıahkemesıne 
verilerr.k muhakemeııi görülmüştür. 

Neticede :>Uçu ,,abıt görülen Ömer 
Yazgılı doksan lira ağır paı·a cezasına 

rnahkCım cdıhnis, pirinc;ler:nin müsade· 
resi, ticarethanesinin 2S ıı:-ün kapatılma-
sı da kararlao;tırılını.ştır. 

SON «DIEP)) BAS KINJ 
VE ING LIZLER 

( Baştaraü 1 mci Sahifede) 

dıkları korkunun dehşetini ifade etmek· 
tedir. Şimdi Almanlar yedıkleri dar})e. 
den sonra batıdaki hava kuvvetlerini 

takviye için Rusyadaki hava kuvvetle
rine müracaate mecbur kalacaklardır .. 
Bu bakımdan bu akın şimd:ye kadar 
yapılanların en rok muvaffak olanıdır .. 
Tahrrn edilen hava kuvvetlerinin çoğu 
bomb; layyareleridir. 

Müttefikler yapt.ıkları baskında mü· 
kemnıel bir hav~ meydanı olan J:Iipod
romu ele geçirmi,lerd.ir. Eğer hakiki bir 
istilaya karar verilseydi bu hipodromun 
ele geçirilmesi <:ok mühim bir had;se 
alacaklı. 

ALMAN FİLOSUNUN DURUMU 

UZAK DOÔUDA 

Uzak doğudaki harekata gelince: Bü
tün hafta Ç!nde Çin kuvvetlerinin Ja· 
ponlara taarruzlariyle geçmiştir: Japo?· 
ların zaiflemiş olmasını fırsat bılen Çın 
kuvvetleri birçok ~ehirleri geriye al· 
mıstu-. 

Dü.n Birınanyaya karşı bir İng'.liz. ha
reketinin başladığı bildirilmişti. Bu ha· 
ıeketlıı bir kesif hareketi olduğu anlaşı· 
hyor. Fakat İnglizler Birmanyada Ja
pon kuwetlerini -zaif bulurlarsa hare· 
ketleri in~f edecektir. 

Bu hareket için İngilizlerin ellerinde 
kafi kuvvet bulunduğu da tahmin edi
liyor .. 

Jilber adalarından Maki adasına müt-

ay kadar evvel vefat etmiş bul~ı 
hasebiyle mirasçılan tarafından koyun-
de bulunan emvali menkulesi ve hay
vanatı usulen tahrir ve tespit ettirilmiş 
bulunduiwıdan Wr hak iddia edenler 
varsa evrakı müsbHeleriyle birlikte ve 
borçlu olanların da borçlarını bir ay 
zarfında vermeleri ve asliye hukuk 
mahkemesine müracaat etmeleri ilin 
olunur. (2215) 

roo•;;;;T~~;;;···· 
1 Doğum ve Kadın Hastalıktan 
§ mütehassısı_ 

18 Hastalarını her. gUn Birinci Beyler 
sokak No. 42 de muayehanesinde B kabul eder. 

§ Evi: Karşıyaka Banka sokak N o. 30 

B~.caaaacQcoaac~aooc<J~g6Jccc 
ka b --· tdiklerce bir baskın yapıldığı, fa t u- -;.. - ~ _ ~ - - -:;_ - ~ - - ı') 

nun Japonlarca püskürtüldüğü hakkın- ı.~ DOKTOR ~ 
da Tokyonun veı·mis olduğu ha~er ;n~t- ' SiJLEYHAN ÇORUR '1 

tefıkler tarafından da teyit edılmıştı.r.. \ ÇOCUK HASTAI.IKl.ARI ' 
Fakat bu hareket bir takını askeri tesıs- ) Mth'EHASSISI '1' 
lerin tahribi için yapılmış ve maksat el· ) ı ~ 
de edilmiştir.. , Birinci Beyler Sokak 42 Sayı.. 

1 

A TEL 4118 .. 
Jilber adalan Havai adalariyle vus- ı Evi tnönil caddesi (Göztepe) 836 

lralyanm ortasında ve her iki taraftan ) sayı ... TEL. «36 _ _ 1 _ 13 12~85) ı • 
J 500 mil uzaklıktadır. -- - _ _ ~ - -

MISIRDA 

Mısırda harekat keşif taaliyetine ve 
karşılıklı hava hareketle.rine münhasır 
kalmıştır. 
Mısırdaki İngiliz komuta heyetinde 

yapılan deği.ctlkHkler yüksek bir alAka 
uyandırınışbr .. 

İngiliz kaynaklarına göre general 
Ohinlekin kumandanlıktan alınmasının 
sebebi iktidarsızlığı değildir.. General 
Ohinlekin isminin yeniden zikredileceği 
belirtiliyor. Ohinlekin yerine tayin edi~ 
lC'n general Aleksandr, Bi.rmanya~a 
~tak.Lğın1 ve kabiliyetini göstermiş hır 
askerdir. Birmanyada çok üstün kuv
vetlere karşı oyaİama muharebelerinde 
muvaffak olmuştur . 

DOKrOR KEMAL 
OSMAN BOZKVRr 

İzmir memleket hastanesi 
Asabiye mütehassısı 

Hastalarını her ıün öğleden sonra 
İkinci Beyler sokağındaki muayene· 
h anesinde kabul eder .. 

DOKrOR·.NOROLOO 
HİLMİ DEMİRONAr 

ASKER HASTANESİ 
ASABİYE MÜTEHASSISI 

Hastalarını her gün öğleden soma 
ikinci beyler sokak 79 No. da yeui 
açhğı muayenehanede kabul eder. Mihver kaynakları Ohinlekin Elale

meyndeki muvaffakıyetsizliği yüzünden 
değiştirildiğini iddia ediyorlar. 

TELEFON No. : 27Z7 \:_: .... "\ ~ .:......... ""L rkftns Dicp sefeı-i düşman topçusuna, istih
kamlarına ve müdafaasına rağmen bü
yük bir filoyu işgal altındaki batı kıyı. 1 

T. iş Bankası farına getirmek ve orada tutmak müm
kün olduğunu göstermiştir. 
Alınan deniz filosu savaşa ~irake c~ 

saret etmemiştir. 

DtEPTEKi T A HRiBA TIN 
RESİMLERİ 

Londra, 22 (A.A) - Bu sabahki ga· 
zetelerde Diep baskını esnasında alın· 
mı.ş fotoğraflar neşredil~iştir. . Resim
lerden b irisinde yanan bır fabrika ile 
diğer endüstri yerleri görünm~ktedir .. 
Almanların haber alına radyo ıstasyo

-·- --1-- . ..lrt.~~ldigı-· di· nunun üstünde duınauMU" ,,.-~ , 
ğer bir resimde görühnektedir. 

Yine Alınanların matla müdafaa et
tikleri Diep ganı:ı.,nu üte.rinde de du
m anlar yükselmektedir. 

Kü~ülı ıa.a,.,.af hesapları 1942 lfıPaınlye plctm 
Keşideltt: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Atusto., 2 ikinci tetrln brilıılel'We ,.,mı. 

ı ' t 2 iXR4Mh'Er.ERl
ı adet 2000 Liralık - 2000 - Lira 
3 adet 1008 Utahk - 3000 - Lira 
Z adet 750 Lirahk - 1500 - Lira 
3 adet 500 Liralık - 1500 - Lira 

10 adet ZSO Liralık - 2500 - Lira 
CO adet 100 Liralık - 4000 - Lin 

50 adet 50 Liralık - 2500 - Un 
200 adet ZS Liralık - 5000 - Lira 
200 adet 10 Liralık - 2008 - Lira 

1 - Ktz, erkek. yatılı, gündüzlü taiebe kaydına baılanmqtır. 
bildiren broııürlerimizi istetiniz. 

1 2 - Eski talebemizin açıkta kalmamaları jçin eylülün onuna kadar .ka-
l yıtlarını yeniletmeleri. 
~ 3 - Smıflano bütünlemeleri .3 1 Ağustos. Devlet eleme imtihanları 

\ ve söz1u1er 15 eylülde baslıyacaktır. Tele fon ! 4008 
1 23 24 25 (2216) 
ı 1 - - ~ ~ - -:;_ -:;_ - - - - ><:::><:::...-;:::...-;:::~~..<;:::ı..c::::,~~,.c;:;,..:;::::,~~~oÇ:::, v: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
i Devtet Demır Y oliarınaan E . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMtRYOLLARI MODOORLO<aONDEN: 
Muhammen bedeli 18000 (on sekiz bin) lira olan 5000 (beş bin) kilo ln· 

giliz sicimi (27 / Ağustos/1942) per§embe gÜnÜ saat ( 1 S,30) on bet buukta 
Haydarpaşada Car binası dahilindt'ki komiıwon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alınacakbr. 

Bu iı;e girmek isteyenlerin 1350 (bin üç yüz elli) liralık muva.ldc.a.t bmıinat. 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini nauhtevi zarflannı ayni ıgün .... 
( 14,.30) on dört otuza kadar komisyon reuliiine vermeleri linmdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
11 15 19 23 4600 (2094) 

Yitfısefı Ziraat Enstitüsü VetePiner falıüfted U• 
lıePi lıısmının lıayıt ve lıalnıl fCIPÜCll'I.. 

1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner faltültesi uk.eri kı.amma bu 
yıl sivil deVTeli li9Clerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk im
tihanlarını vermiı olmak şartiylc talebe kabul edliecektir. isteklilerin af&iıdald 
ıartları haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab' asından bulunmak. 
B - Yaşı 16 - 22 olmak 22 dahildir. 
C - Beden tC§ekkülleri ve sıhhatı orduda ve her ıklimde faal hizmete mü

sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D - Tavır Vt. hareketi ahlakı kusunuz ve 11eciyeai .ağlam olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de nbata ve-

sikaaa ibraz etmek) 
2 - isteklilerin müracaat istidalarma fU vesikaları bağlamaları lizımdu-. 
A - Nüfus cüzdanı veyn mu.saddak .sureti. 
B - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 8§1 kağıdL 
C - Lise mezuniyet olgunluk şahadetnamesi veya muıaddrı.k sureti, 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul ettiği 

hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teılhhüt senedi talebe 
okuldan istifa etmek isterse olrnlca teahhüı ettirilecek masrafları birden verir 
ve hu teahhüt senedine kayıt edilir. 

0 
Sar"alı, uyurken gezen. sidikli. bayılma ve çarpınmaya müptela olmadığı hak

kında, velilerinin noterlikten tasdikli tcahhütnamcsi (Bu gibi hastalıklardan 
biri ile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan anla,ılanlar okuldan 
çıkanlır ve okul masrafları vdilerine ödetilir.) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile müra
caat edecekler ve ıubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikten 
sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe amir
liğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 2 5 ne kadardır. Bu tarihten 
sonra müraca"at kabul edilıncz. 

4 - Okula kayıt ve kabul tahadctname derecelerine ve müracaat sırasına 
göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt i§lcri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebliı;at yapılır. 
14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 4693 (2121) 

Atatür.lı Lisesi Müdürlüğünden : 
1 - Lisemiz talebe kaydına 31 / Ağustos/942 pazartesi günü başlayacak v.e 

28/9/942 pazartesi günü a'lt.şamına kadar devam edecektir. 
lf- Ok.ula yeni lcaydedilcceklerin kabul muameleıJi her gün saat 9 dan 12 

ye eski talebenin kayıtlannı ycnilemesı i11i de 14 den 16 ya kadar yapılacak· 
tır . 

Veliler le not 'lt.arneleri de gelecek. 
Jll - Kaydedilmek isteyen talebelerin velileriyle birlikte ~e1mesi ve bera· 

bcrlerinde aşağıda yazlı vesikaları Rf'tirmeleri gerektir. 
a - Okul diplomaııı 
b - Nüfus kağıdı 
c - Hüküme.t hekimliğinden alınmıt a~ ve sağlık Taporu 
d - 8 tane jyi çckilmit 9-12 ebadında fotoğyaf 
iV - Pansiyonumuzun yıllık ücreti 300 liradır. 
ilk tak.ait 100 lira girerken verilir. Geçen yıl yatılı olanlar bu :yal da yatdı kaJ. 

mak istiyorlarsa 20 eylüle kadar ilk taksitlerini yat11malan gereklidir. 
Yatırmayaalann y e rlerine y~ istekliler alınacaktır. 4884 (2211) 
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SON UÇAK AKINLlRI LONDRAYA GORE MISIR VE AKDENIZDE 
•••••••••••••••• 

___ * __ _ ---*--- ---•-·---
lsveç ~azetele- Uçan kale-

rine ~öre bir Al- J k k Almanlar Ha.rekat . 
h hd 

Ticaret Vekilinin tetkikleri 

~s ·oN ·tt ·A·~~·'ER ' 
" ~ "~ . ' 

man iddiası ar- er Si Si Kafkasta 
durduruldu 

ep ma ut . 
çerçevede Istanbula bol mıktarda tık çürüdü 

---*·---
il imanı ar hudutlarına 
Jıadar gelirlerse ıralı 

mihvere harp ııan 
edecefı-

Radyo gazetesine göre hafta sonunda 
dünyanın siyasi manzarası şöyle görü
nüyor: Bu haftanın siyasi olayları için
de en baştı:ı geleni, Çörçilin Moskovada 
Stalin ile görüşmesi ve bu görüşme hak
kında resmi bir tebliğ neşredilmesi ol
muştur. Rusyada Alman ileri hareket
leri devam ederken ve Sovyetler ikinci 
cephenin açılması için ısrar ederken 
böyle bir görüşme haklı olarak siyaset 
dünyasını heyecana düşlirmüştür. 

DlEP BASKINI 
Tam bu sırada Diep kasabasına bir 

tümen kadar asker çıkanlması haftanın 
ikinci mühim olayını teşkil etmiştir. Bir 
kısım basın bu hareketle batıda ikinci 
cephenin açıldığını söylemiştir, fakat 
tc!lcbbüsün 8 saat sürmesinden bunun 
ancak bir tecrübe teşebbüsü olduğu an
Jasılıyor. 

Alman radyosu, baskın teşebbüsünün 
Moskovada derin bir hayal sukfituna 
sebep olduğunu bildiriyor ve $talinin 
ikinci cephe açılmasında JSrar ettiğini 
söylüyor. 

İsveç gazeteleri bu hareketin Avrupa 
sahillerine hiç bir suretle asker çıkarı
Jamıyacağı hakkındaki Alman iddiasını 
çürüttüğünü yazmaktadırlar. 

Sözün kısası Diep teşebbüsü ikinci 
bir cephe kurmak için yapılmamıştır. 
Fakat hafta biterken Avrupaya, asker 
çıkarma mevzuu zihinleri işgal etmekte
dir. 

IRAK HARP lLAN EDECEK 
Londra radyosuna göre Irak Başvc

kıli Nuri Sait paşa, Royter muhabirine, 
Alınanlar Kafkası aşarak Irak hudu
duna geldikleri zaman Irakın müttefik
ler yanında Almanlara harp ilan edece
ğini bildirmiştir. 

BtR 1RAN HEYETt 
AMERtKADA • 
İran hükUmcti Amerikaya bir ticaret 

heyeti göndermiştir. tttilbt gazetesi bu 
heyet azAsının Amerlkada tahsil görmüş 
franlılardan mürekkep olduğunu ve 
lranın mcnafiine uygun işler göreceği-
ni yazıyor. ----w•----

MACAR KAYBI 

* Stef an Horti 
nasıl öldü? 

-*-
.Rıı.s UfaJılarına yald a · 

ıırJıen tayyaresi d iqüp 
~alandı.. 

Budapeşte, 22 (A.A) 
tinin 25 inci uçuşunda 
resmi mahfillerden şu 
mektedir: 

- Stefan Hor
ölümüne dair 
malOmat veril-

Stefan Horti 8 ağustosta bir tayyare 
ile uçtuğu sırada dilşman keşif uçakla
riyle karşılqmış ve bir keşif uçağına 
yaklaşmış ise de, bindiği tayyare birden 
bire biraz süraüni kaybetm~ir. 

Horti tayyaresinin vaz.iyetini ıslaha 
çalışmış ise de muvaffak olamamış ve 
tayyaresi 5.25 te dUşerek parçalanmış
tır. 

Cephe gerisinde Kızılhaç hizmetinde 
bulunan bayan Horti felAket haberini 
alınca kaza mahalline gitmek imklln.ını 
bulamamış, fakat Führerin derhal gön
derdiği hususi uçakla cuma günü öğle 
üzeri Peşteye varmıştır. Bayan Horti 
uçak meydanında akrabasından başka 
başvekil Kıillay, Macar genel kurmay 
reisi ve Almanyanın Budapeşte elçisi 
tarafından karşılanmıştır. 

JAPONİMBARATORUNUN 
TAZİYESİ • 

Tol..-yo, 22 (A.A) - Jnpon imparato
ru Macnr naibi Hortiye bir taziye tcl
grnfı göndermiştir. ----·----
ROMAHYADAKİ 
Yahudiler haJıJıında 
31eni f::ararıar ••• 
Bükrc.ş, 22 (A.A) - İlk teşrinden iti

baren RomanyaJaki yahudiler Ari ır
kından memur kullanmıyncaklardır. Bu 
kııbil ynhudi ticaret evlerinde çalışan 
Rumen erkek ve kadınlarına yerlerini 
t.?rketmeleri bildirilm!.ştir. Bu tedbirle 
Romnnyada yahudi meselesi halledil
miştir. ----·----
ı4 Danimarlıa balıfıçı 
c =misi tutuJdu.. 
Londra, 22 (A.A) - İngiliz bahriye 

nazırlığı bugün şu tebliği neşr(!tmiştir : 
24 25 temmuz gece yansından sonra 

şimal ve Mnıış denizleriyle Gaskonya 
kıyılnnndan açılucak gemilerin kendi 
uırnrlarına hareket etmiş olacaklan 20 
temmuz.da bildir.ilmişti. Bu tebliğ:n hü-
1:.ümlerine riayet etmedikleri için 14 Da
nimarka balıkçı gemisi tutularnk İngil
tereye getirilmi~ır. 

•• •• •• gorunuyor 
-*- * -*-

İngiliz, Amerilıan, Al· Sov\'etl~raskeriman- Devriye, topçu ve haua 
man ve Sovyet tayyare· . . faaliyeti var. AJıdeniz· 
ıeri muhtelif hücum- tak kaıdelerıne de m!hver Jıafilesine 

ıar yaptı.. nıeydan okuyorlar hücum edildi 
Londra, 22 (A.A) - İngiliz havn nn- -*- Kahire, 22 (A.A) - Orta şark Bri-

zırlğıının tebliği : Hollanda sclhili açık- tt.nya orduları karargahının tebliği: 
lnrında giden bir düşman kafiles:ne Taymis 37a1ıında yeni 20. 21 ağustosta devriye faaliyeti ol-
dün gece Hudson tipinde İngiliz tayya- cephenin açılacağını muştur. Şimal ve merkezde karşılıklı 
releri hücum etmişlerdir Gemilerden ima edİ''Or.. topçu ateşi kaydedilm:ştir. 
ilçüne isabetler olmuştur. "' Kum fırtınasına rağmen bomba tay-

Bu taarruzda hiç bir İngiliz tayyareşi Londra, 22 (A.A) - Rusya cephesin- yareleri düşmnn arabalarına ve tankla-
kaybolmamıştır. de vaziyet şöyledir: rına hücum etmişlerdir. 
YENİ BİR HÜCUM Karadeniz.de Novrosiskiye doğru Her- Avcılarımız Kıbrıs yakınında bir İal-
Londra, 22 (A.A) _Amerikan uçak- liyen Alınan kuvvetlerinin ileri hareke- yan uçağını düşürmüşlerdir. 

Iarı bu sabah yanlarında İngiliz avcıları ti Kafkas dağlannda durdurulmuştur.. Geceleyin Nilin ağzında bir Alman 
olduğu halde Fransanın şimaline doğru Doğuda Hazer denizine doğru Alman bomba u~ağı düşürülmüştür. 
uçmuştur. ilcrleyişin:n devam ettiği anlaşılıyor. İNGİLİZ HA VA HÜCUMLARI 

U k k 'll · · p n·· K J • k Don kavsinde Almanların nehri geç-ça teş ı erının a o a eyı ısa Kahire, 22 (A.A) - Orta büyüklük { 1 1 1 • ·· ülmü t"' mek teşebbüsü büyük ve ağır kayıplar ası a ara aştıgı gor Ş ur. ile püskürtülmüştür. te uçaklardan miirckkep bir hava 
UÇAN KALELERİN HÜCUMU teşkil:miz Tobruk limanına taarruz et-
Londra, 22 (A.A) - Resmen bildiril- TAYMİSİN NEŞRİYATI miştir. İç ve dış limanda bulunan gemi-

diğine göre Amerikan uçan kaleleri şi- Taymis gazetesi durum hakkında şun- ler bombalanmış ve mendireklerde bir 
mal denizi üzerinde hava muharebele- lan yazıyor: hıfilak olmuştur. Şimal batıdaki benzin 
r.nde İ. 190 t!pinde altı Alman av tay- ırBa.şka yerlerde ne olursa olsun baş- tesislerinde yangınlar çıkarılmıştır .. İki 
yaresi düşürmüştür. lıca harp sahnesi Rusyadadır.. Bunun gemiye isabetler kaydedilmiştir. 

BALTIK DENİZİNDE bir müddet daha böyle kalacağına şup- Sollum bölgesinde bir askeri kamp 
Berlin, 22 (A.A) - Alman tebliği: he etmemelidir. Aylardan beri hadise- makineli tüfcnk ateşine tutulmuştur. 
Batı Ballıkta bahriye topçusu dört İn- ler üzcr!ne en ziyade tesir eden Rusya İTALYAN TEBUÔİ 

giliz. tayyaresi düşürmüştür. olduğu gibi, A manlar da harp kaynak- Roma, 22 (A.A) _ İtalyan tebliği : 
ALMAN HÜCUMU Inrının en çogu~ nu Rusyaya tahsis et- 'k r f 1 l 
Hafif snvaş U"aklarımız ingilterenin I ·i tara ta toı><:u aa iyeli o muştur .. 

.. mişlerdir. Mihver hava kuvvetleri büyük faaliyet 
cenup sahillerinde askeri tesislere tam Alınanlar Don ÇC\.Tesine mühim tak- göstermişlerdir. Bir İngiliz uçağı dü-
isabetler knydetmişlerdir. viyeler getirmekte ve Stalingrada doğ-

Beı,.ı'k..., sahillerinde biı· İngiliz uçag!ı şürülmüştür. 
... .. ru son bir gayret sarfetmektedirler. l\t lt d sk i t · ı T • l tt ·· 

du"şur·· u··1 ... :;.-.u··r. a a a a ~er esıs er, ı...ava e a us-
mu.;o• Ka~nsyada ise Almanlar ancak en ·· d b" i bo b l ı.ştı 2 ta Rus HHCUMU sun e ır gem m a anm r. y-

u kolay kesimlerde, fakat çok yavaş iler- . d"" . ti 
Moskova, 22 (A.A) - Resmi bir teb- liyorlar.. yaremız onmeınış r .. 

lığe göre evvelki gece Rus hava kuv- MİHVER KAFİLESİNE HÜCUM 
vetleri Varşovaya, yuknrı Silczyaya ve RUSYA MEYDAJ~ OKUYOR Akden:zde bir kafileyi himaye eden 
cioi:'ll Prüsyaya hücum ederek askeri ve Rusya bugün bütün askeri mantık Alman tayyareleri dört İngiliz tayyaresi 
sınai hedefleı-i bomba1amıştır. kaidelerine meydan okumaktadır .. Rus- düşürmüşlerdir. 

----•- ~a, diğer bir milletin tahammül edemi- -·----

Hl. Od ı•sta r1 da su··ku .... n ycceği kadar büyük kayıplara uğramış Jsveç do.11'u sahilleri 
- olmasına rağmen Almanyanın karşısın- r-, 

---*---
Yeni Delhi, 22 (A.A) - Memleket· 

te ciddi hiç bir hndise olmamı§tır. Mad
rastn iki günd nberi sükun devam edi
yor. 

Kalkutada bazı gazeteler dünden iti
baren ncşriyatlımnı durdurmuşlardır. 

-------tt-------
BREZİLY ADA 
Be, Alman esiri 
V apı.ırdan Jıanı.. 
Rio dö janeiro, 22 (A.A) - Liman

da demirli bulunan bir vapurdan beş 
Alman esiri kaçmıştır. Polis bunları 
aramalCtadır. Bunlar Rommel ordusun
dan alınmtş esirlerdendi. 

-----·-----İşgal aıtındafıi Fransa· 
da olan UJıraynalılar-

Paris. 22 (A.A) - İşgal altındaki 
F ransada bulunan Ukraynalılar eylüle 
kadar polise müracaat ederek kendileri
ni kaydettirmedikleri takdirde Sovyet 
tabaası aayılarak o yolda muamele gö
receklerdir. 

------·-----Osloda bir ınıııaıı oldu.. 
Stokbolm, 22 (A.A) - Osloda neşre

dilen resmi bir tebliğe göre dün sabah
leyin Osloda bir infilak olmuş ve yapı 
işçilerine ait büyük bina yıkılmıştır. Bu 
bina bir müddetten beri polisin nezareti 
altında bulunuyordu. Bir çok kimse yn
ralanmıştır. Civar evlerin camlan kırıl
mıştır. ----·-----Mozambilı lııyılarında 

389 ceset 
Lizbon, 22 (A.A) - Mozamlik kı

yılannda batan gemilerde ölenlerden 
.369 kişinin cesedi çıkml§tır. ______ , __ _ 
MACARİMSr AHIN 
İstanbul baş 
lıonsolosu değişti .. 
Budapeşte, 22 (A.A) - Macar:stanın 

İstanbul baş konsolosluğuna elçilik 
müsteşarlarındnn Jan Mihailoviç tayin 
edilmistir .. ----·----BİR iSVEÇ PRENSİ 
Londraya ataşe 
ta in e ! i ..• 
Stokhoım, 22 (A.A) Veliaht 

prens Cüııtav Adolfun üçüncü oğlu ls
veçln Londra ataşeliğine tayin edilmiş
tir. Büyük Britanyanın diplomatik tari
hinde ilk defa olarak lsveç hanedanına 
mensup bir prens vazife almaktadır. ______ , __ _ 
ALMANYA 
Brezllyanın ne yapa
cağını belıliyor .. 
Berlin, 22 (A.A) - Yan resmi bir 

kaynaktan bild!r.liyor: Batan gemi ha
dıscleri hakkında Brezilyanın aldığı va
ziylıtc dair Alınan hariciye mahfillerin
de hiç mahlmnt yoktur .. Berline bu hu
susta henüz bir haber gelmcmişt!r. Ba
zı demeçlere bakılırsa yakında bir vazi
) et alınması bekleniyor .. 

da en bUyük düşman olarak durmakta- ınavınlandı 
dır. _, 

RUSYAYA YARDJM EDİLECEK 
Müttefik kuvvt?tlerin yardımı yalnız 

malzeme yardımına inhisnr etm:yecck 
ve miittefikler bir an evvel Rusyanın 
yardımına koşacaklardır .. • 

---........ ~·-----
\ ' ugoslavyada ___ * __ _ 

Mihvere mu 
kavenıet de
vam ediyor 

---*---
MAHSULLER YAKILDI, KUR· 
ŞUNA D:ZILENLER OLDU 

-*-Bcrn, 22 (A.A) - Baezler Nahrihten 
gazetesinin Zagrep muhabirine göre 
Yugoslavyada Sirmi Hırvat eyaletinde 
bır çok komünist suikastları olmuş~ur .. 
Komünist ve Sırp çeteler mahsulleri 
yakmışlar jandarma vazifesini gören 
Ostnşiler ve Lnkjara hücum etmişlerdir. 

Birçok kimseler kur.şuna dizilmiştir .. 
Gece yasağı sant 20 de tntbik edilmek
tedir. 

Bclgrad yakınında Zcınb!n şehrinde 
bir Alman subayı öldürülmüştür.. Sui
kastçılar bulunmazsa on kişi kurşuna di-
zilccektir. . 

Starnmnkuva .şehrinde fevkalade as
keri mahkemede mahkum edilen on ki
şi kurşuna dizilmiştir. ----·----UZ~K OCGUDA 

( Haştarafı 1 IDCİ Sahifede) 

JAPON ÜSSÜNE YENİ BİR HÜCUM 

Melburn, 22 (A.A) - Cenup Pasifik 
ıniit fcfik kuvvetler karargahının tebl:ği: 

Ort.ıı büyüklüktp uçaklarımız Timor
da bir üssü bomb:ılamış, yangınlar çıka
nmıştır. Uçakarımızı önlemek istiyen 
Zero tipinde üç Japon uçağından birisi 
düşilrülmüslürr Bizim bir av tayyaremiz 
kayıptır. 

Sımal doğudn keş:f faaliyeti olmuş-
tur. 

JAI>ONLAR BİR ŞEHİRDEN 
ÇEKİLİYOJtLAR 

Çunking, 22 (A.A) - Sosiyenin 45 
kilometre batısında Siyang - Si ve Şek
yang yolu lizcrinde bulunan Çin kuv
\·ctleri Siangsa .şehrinde büyük yangın
lar görmüşlerdir. 

' Sanıldığına göre Japonlar bu şehri 
tahl:ye etmiştir. -----·----FRANSADA 
Verici radyosu 
olanlar asılacalı .. 
Vişi, 22 (A.A) - Nazırlar meclisi ve

rici radyo kullananlar hakkında idam 
cezası vermekte olan kanun layihasını 
kabul etmiştir. 

----+--
Stokholm, 22 (AA) - Resmen bil

dirildiğine göre isveç hükümeti bitaraf
lığını muhafaza için doğu ııahilleri bo
yunca 1sveç kara sularını mayınlamıştır. 

Sıhluıt 1 öşesi 
••••••••••• 

Ekmek, pirinç 
ve patates 
---*·---

Buğdayın ilk vatanı Anadolu olduiu 
için ekmek bizim Anadou medeniyeti
nin mümcasillid!r. Pirinç daima Asyayı, 
Asyalılığı temsil etmiştir. Patates Ame
rikadan ilkin Avrupanın garbine geldi
ğinden olacak, garpteki Avrupalılar 
ekmekten ziyade ve pirinçten pdt çok 
ziyade patates yeder. 

Biz bu önemli i,iç gıdadan da yeriL 
Vakıa en has gıdamız ekmektir. Ek
meksiz yemek olabileceğini aklımız ka-
bul edemez. Onunla beraber, pirinçle 
yağın bolluk zamanlarında pirinç pila
vına da çokça rağbet gösteririz. Geçen 
seferki büyük harpten önce pirinç ve yağ 
ucuzken, pilavsız sofra olamıyacağını 
da aklımız kabul edemezdi. Patatese 
gelince Avrupa medeniyetinin tesiriyle 
onn da rağbetimiz gittikçe artmaktadır. 

Bu Üç türlü esas gıdamızdan, acaba, 
hangisi daha ziyade besler} 

Beslemek, yani vücuda kalori temin 
etmek. bilirsiniz ki, albümin, yağ ve §e

ker verecek maddelerle olur. Albümin 
vücudün şeklini verir, yağ vücudü ısıtır, 
şeker de vücudü i~etir. Vücudün içinde 
şeker fnzln !.alınca, onun fazlası yağ olur 
şeker bulunmayınca yağdan şeker çıkar. 
Onların ikisi de albüminin yerini tuta
mazlarsa, albümin lüzumunda yağla ıe
kerin yerini tutar. 

Albümin ekmekle pirinçte ayni nis
bette, yani yüzde yedi sekiz arasında
dır. Patateste pek az yüzde ancak iki, iki 
buçuk nisbetinde .. 

Yağ, c:kmekle pirinçte (pirinç pilfiv 
olduktan sonrn değil, yalnız pirinçte) 
yüzde bir nisbetinde, pntatesteyse he
men hiç mesabesindedir. 

Şeker verecek· maddeJer ekmekte yüz 
de 55. pirinçte 77, patateste ancak yüz
de 22 ... 

Bu nisbetlere göre üçünün de verebi
lecekleri kalorileri bilmek isterseniz: 

Yüz gram buğday derneği 25 7. yüz 
gram pirinç 345. yüz gram patates 95 
kalori verirler. Demek oluyor ki, yalnız 
kalori bakımından mukaye!le edilince, 
insanı - ayni mikdarda olmak §artiyle -
en ziyade besliyccek pirinçtir. Hem de 
sadece pirinç ... Pirince yağ katılarak pi
lav pişirilince pilavın besleme kudreti 
çok artar. Pirince katılan yağın her gra· 
mı için (mutfak yağının hepsi ııafi yağ 
olmadıihndan) sekiz kalori kadar ilive 
edilir. Pilavı zeytin yağiyle pi.şirtirseniz 
o vakit zeytin yağının her gramı dokuz 
kalori verir .. 

Pirinç insanı en çok beııliyen gıda ol
makla beraber, ekmeğin, hele patatesin 
ona ba~ka üstünlükleri vardır. 

sadeyağı gönderiliyor 
------·-------

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Ticareti İSTANBULUN YAÔ İHTİYACI 
~ekili doktor Behçet Uz bugün (Dün) Diyarbakır Ardahan ve Urfadan ~ 
Ticaret odasında ve ticaret ofisinde tet- rirnize mühim mikdarda yemeklik sade 
kiklcrine devam etmiştir. yağ getirllmeğe başlanmıştır. 
~ 

Bir vekil ve genel sekreter lstaobulda 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - tktisat Vekili ile Parti Genel Sekreteri fehrimbe 
gelmişlerdir. Bir kaç gUn kalarak tetki katta bulunacaklardır. 

lstanbulda Zafer bayramı hazırlığı 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - 30 Ağustos zafer bayramı ve bava §enliltleri 
için hazırlıklar yapılmağa başlanmıştır. 

~~~>"':.<::~:ı.<:::~:ı.<:::><::::><::::><::::.<:::...::::::.<:::~~.<::::.<::::~~~;<::::ıo<:> 

Anlıarada ~bugün güreş 
Müsabalıaları var .. 
Ankara, 22 (HususI) - İstanbul gU-

reş kafilesi bugün 13.50 de buraya gel-

miştir. Mi.i.sabaka yarın (Bugün) 14 te 
19 Mayıs stadyomunda yapılacaktır. 

-----·--~~ SERBEST HUBUBAT SATI· 
ŞINA DOGRU 
( 88! tarah 1 inci Sahifede) 

Ticaret vekilimiz Dr. Behçet Uz, ge
rek ticaret. gerek müstahsilin fiyat yük
se~lerlne meydan vermiyecek şekilde 
hareket etmeleri için bir talimatname 
hazırlattırmıştır. tzmirden giden borsa 
heyeti ile İstanbul borsasını temsil eden 
bir heyetin günlerce çalışarak ticaret 
vekilimizin direktiflerine göre hazırla
dığı bu talimat, veUletçe kat'i şekli 
verildikten sonra tatbik mevkiine ko-. 
nulmak üzere bütün borsalara gönderi
lecektir. Borsa bulunmayan yerlerde 
ticaret odalnrı ve odalann bulunmadığı 
yerlerde de kaymakamlar, bu talimatın 
tatbikini kontrol edeceklerdir. 
FİYATLARDA DA1MI SEVlYE 
Talimat, yurtta hububat ve borsaya 

dahil maddeler fiyatlarını daima ayni 
seviyede tutmak maksadı hedef tutula
rak hazırlanmıştır. Hiyle veya ihtikar 
yollarına ve gayri meşru kazanç arzula
rına kapılarak hareket edecek tUccar, 
hatta mUstahsil hakkında bazı cezalar 
tatbik olunacaktır. Cezalar arasında bu 
gibilerin muvakkaten ve tekerrür eder
se müebbeden ticaretten men edilmele
rinin de bulunması muhtemeldir. 

Esas maksat, bilhassa hububat fiyat
larının yükselmesine kat'iyen meydan 
vermemektir. 

DtC:ER KARARLAR 
Ticaret vekilimizin tstanbuldaki tet

kikleri, muhtelif itha!At eşyası ve bil
hassa manüatura satışları ve tevzi işleri 
üzerinde de lilzumlu ve mühim bazı 
kararlar alınmasında Amil olmuştur. 

~--....... _, ___ _ 
ASKERi BiR TOREN 

(~tarafı 1 lnd Sahifede) 

ral Hilsnü Kılkış ~ok heyecanlı bir hi
t.tbede bulunarak sancağı alay komuta
nına vermiş, general ezcümle şunları 
söylemiştir: 

• - Bu Türk sancağını reisicümhuru
muz, Millt Şefimiz İnönü namına bu ala
ya ve bu alayın komutanı olan size ve
riyorum. Bu şerefli sancağı size verir
ken cümhurreisimizin selfunını da b:J
dinnekle müftehirim. Bu sancak Türk 
milletinin emanetidir. Onun rengi Ko
suva meydan muharebesin!n hatırasıdır. 
O habra akan kanların göklerde kutla
nan bir damlasıdır. O sizin başlannızda 
dalgalanırken kahraman atalarımızın 
hatırası içimize sinecektir. Onun şerefi
ni korumak askeri bir ödevdir. Kahra
manlığınıza güvenerek sancağı size 
emanet ed!yoru.ın. Alayınız kutlu, san
cağınız mutlu olsun .. • 

ALAY KOMUTANININ CEVABI 
Alay komuumı da bu parlak hitabeye 

çok heyecanlı bir mukabelede bulun-
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Bu Kadın 

l.IPARTADA 
HUBUBAT İŞLERİ 
Isparta, 22 (Hususi ) - Harmanlar 

yeni baılamıpa da müstahsilin elde etti
ği mahsulden hükümete aynlmua icap 
eden kısmın da alım merkezlerine gön
derilmes1 baılamıştır. 

INGILIZLERE GORE RUS· 
YA HARPLERi 
CBa tarafı 1 ind Sahifede) 

Cenuptı:ıki Alman ordulan ben1in ih
tiyacını şiddetle hissetmeğe bqlamış
lardır. 

VORONEJDE KANLI 
MUHAREBELER 
Londra, 22 (A.A) - Moskova radyo

su bu sabah Voronejde bilyilk mikdar
da Alman tanklanrun yardımiyle Al
manlann yaptlkları beş karşı hUcuma 
rağmen Rus kıtalannın bir noktada iler
lediklerini bildiriyor. Ruslar sUngU ve 
el bombalariyle Almanlan geriye çekil
mek zorunda bırakmışlardır. ________ , __ _ 

SOVYETLERE GORE 
(Ra$farab 1 ind Sölfede) 

KAFKASYADA 
Moskova, 22 (A.A) - Cepheden ge

len haberlere göre batı Kafkasyada 
Krasnodarın cenubunda muharebe §id
detlenmiştir. Rus mukavemeti artıyor. 
Alınanlar verdikleri ağır kayıplara rağ
men yalnız bir kesimde ilerleyebilmiş
lerdir. Kuvvetlerimiz sayıca çok Ustiln 
ve mühim mikdarda tanklann destekle
diği düşman kuvvetlerinin pddetli hU
cumlan karşısında bir az çekilmlştir. 
Yalnız bir kesimde Almanlar 20 subay 
ve bin er kaybetmişlerdir. Rus ordusu 
mevzilerinde inatla tutunarak bunları 
dilşmana vermemiştir. Bir Alman piya
de birliği hemen hemen imha edilml§tir. 
Rus pike uçakları bir Alman tank kolu
nu dağıtmışlar ve hazırlanan bir hücu
mu akim bırakmışlardır. 

STALlNGRAD 1ST1KA.ME11NDE 
Moskova, 22 (A.A) - Bugün 5ğleden 

SODl'a Moskovaya gelen haberlere aöre 
Almanlar Potelnikovo çevresinde de
miryolu b<>yunda Stalingrad lstikame
tinde yaptıklan hamlede bir kesimde 
ilerlemeğe muvaffak olınU§lardır. Fa
kat bu çevrede umumiyetle 80n Alman 
taarruzlan Rus mukavemeti karşmnda 
kırılmıştır. 

RlLc;lar Almanların bilhassa tank ve 
uçak itibariyle sayı üstünlutOne rağ
men dayanmaktadırlar. 

muştur. 
Komutan bu şerefli sancajı en coş

kun heyecanla aldığını, ordumuzun 
Umidi olan Türk gençlerinin de ayni he
yecanı duyduklarmı, büyük asil ulusu
muzun sancağı alayın namusuna teslim 
ettiğini söyllyerek şunları illve etmiştir: 

• - Bu değerli emanetin kırmızı ka
natlan daima kalbırnw saracak, hnan 
dolu kalbimiz ona siper, başımız mesnet 
olacaktır .. 

Törenden sonra Cünıhuriyet Abidesi
ne çelenk konmuştur. 

BUGÜN 
YENi KOPYA 3 SAHESER 

f ,LIM BiRDEN 

Benimdir 
Türk~e sözsü emsalsiz A.şk Macerası ... 

YARATANLAR : HEDİ LAMARR. SPENCER TRACY 
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NAf, US BORCU 
Türkçe Sözlü Büyük fedakarlık Filmi ... 
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Allo roadvay (INGILIZCE) 
YARATANLAR: ALİCE FAY; BETTİ GRABLE 

SEANSLAR 
Bu kadın Bonimdir 1 Namu~ Borcu Allo Broadway 

. 4.00 - 9.15 f • 2.00 - 7.30 5.40 
Cumartesi, Paza~ 12.15 T.E B A Ş I:. A R 

DİKKAT : Haftanın her günUnde ilk seanslar UCUZ HALK MATI
. :NELERİDİB.. SALON 20 K U R U Ş T li R.. 


