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] d t • 1 • Turhal, 23 {A.A) - Orta Anadoluda er en emız enmış tetkik seyahati yapmakta olan cilmhur 

K fka a voliyle Rusvaya vaptıklan 
Miittefikleri:ar~~::ı~nsev~iya :fan bir görünü§ 

Alman - Sovyet harbı 
-*- reisi ismet İnönü 20/8/942 perşembe 

İ UI 1 1 . nı akşamı saat 22.30 da Ankaradan aynl-ng z el' n (UUJ epH bas• mışlar, 21/8/942 cuma günü Kayserlye 
fıını lıal'flSlnda maPefal varmışlar ve bükü.met erkanı ile halk 

Peten 11e 8. f.a11aı_ t.u-afından karşılanmışlardır. Cümhur-

Kafkasta Rus mu
kavemeti arttı 

Vişi, 23 (A.A) - Mareşal Peten ve reisi yarım saat kadar halk ile görüş
B.Laval, Diep çıkartma hareketinde tükten sonra har~ket buyurarak Sarmı
karşı Alman kıtalarının müdafaada gös- saklı istasyonuna ve oradan da otomo
terdikleri muvaffakıyetlerle Fransız billeriyle Bünyan kasabasına giderek 
topraklarını müttefiklerden temizlemiş civardaki Paznrören köy enstitüsüne 
bulunmaları dolayısiyle tebriklerini Al- gelmişlerdir. Burada tetkiklerde ve te
man Başkumandanlığına bildirmesini maslarda bulunan cümhurreisi İsmet 
Debrinodan rica etmişlerdir. İnönü 22.30 da Sivasa muvasalet bu-

Moskova, 23 (A.A) - Tas Ajansı bil- yurmuşlardır. 
diriyor: 22/8/942 günü öğleye kadar Sivasta 

Paristen gelen haberlere göre Fran- kalan Milli Şef Cümhurreisi halkla te
sadaki işgal kuvvetleri kumandanı Fon mas etmişler, civardaki çimento fabri
Ruşted, Diep hadisesi hakkında rapor kasına gitmişler ve fabrika işleriyle alA
vermek ilzere Berline gitmiştir. kadar olmuşlar, bundan sonra kara yo

fngilizterte beraber Almany aycı hiicum eden Amerilca" 
tayycırelerinden biri heMfe doğru giderken 

)kinci cephe ne zaman açılmalı? 

A.lmanyaya hav 
akınları arıaeak 
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Diep çıkışı 
etrafında ___ * __ _ 

HUlımetınelı ıazand• ııı 
Dlep harelıetl gibi 
IHıslıınltıı' de11am 
eyllyecelıdr-

M06kova konuşmalarının kararis;rını 
l'adyolar dünyaya ilAn eder, rotatıfler 
.resmi tebliğleri yaymaya çalışır~~n 
Fransada Diepe İngiliz ku~etlennın 
lıraç edildiği de b~ldir_ildi pıepe yapı
lan akının ehemmıyetı cog~a bakı
mından yüksektir. Burası hır yandan 
İngiltereyc yakındır, bir yandan Havr 
limanı ile irtibatlıdır. Yapılan akın set 
kedilcn asker mikdarı karada ka ış 
müddeti, yapılan tahribat, iki .t~rafın 
verdiği zayiat da akının kıymetim art
tırmaktadır. Maamafih b~t~n bu~~a 
r.ığmen Diep akınının hakıki mahiye~-

. b .. kat'i ve ciddi bir surette tayın 
nı ugun . ç·· kil b ha 

k ·· kün deg-ildır. un u -etme mum .. 1.. ·· ı·· ı f 
reket her iki taraf için tur u ~ur u ~ : 
sirlcre yol açacak esasları ihtıva cttiÇ~ 
gibi harp gayretini arttırmak ve prestıı 
temin etmek için de mükemmel bır pro-
paganda vasıtasıdır. . 

N t kim Mihvere göre Dıep akını 
e e • b. ihr hareke-

akiın kalmış muazzam ır ~ç 
tidiı. Roma rndyosuna göre D.ı~pe y~pı
lan ihraç kuvvetleri 250 bin kışı?en ıba
rettir. Berlinc ve Vişiye göre ıse_ kat'i 
ihraç hareketi kat'i akamete ugratıl-
mıştır. . 

Roma ihraç edilen kuvvetin mıkda~ı
nı muazzamlaştırmakla, Vişi ve Berlın 
ihracın akamete uğratıldığını bildirmek 

(Sonu Sahife 2. Siiftın 6 dal 

---*·-----
Almanlar Donda 

kati netice alamadı 
-*-

Ruslar MaPeıaı 2'1mo· 
çenlıoya büyüfı lıa1111te· 

lef' gönderlyoPlal' 
Stokholm, 23 (A.A) - Kidingen ga

zetesinin Berlin muhabiri Kafkasya 
eteklerinde Rus mukavemetinin tabii 
olnrak arttığını bildirmektedir. Alman
lar uçurumlar arasında kendilerine yol 
açmağa çalışıyorlar. Burada her taş yı
ğını bir lStihkAm halindedir. 

MOHlMMA T VE 1AŞE 
ZORLUKLARI 
Gelen haberlerden Mihver kuvvetle

rinin mühimmat ve iaşe tedariki husu
sunda zorluklarla karşılandığı anlaşılı-
yor. 

DON $AH1LLER1NDE 
Don kavsinde Almanlar nehrin batı 

sahillerinde Rusların kurduklan köp. 
rü başlarını tahrip için kütle halinde 
tayyareler gönderiyorlar. Mareşal Fon 
Bock doğu sahilinde kurduğu köprü 
başlarını genişletmeğe muvaffak olma
mıştır. 

Rus Mareşalı Timoçıenko büyük tak
viye kuvvetleri almağa devam ediyor. 

cDiep> harekatından dolayı Alman
yayı tebrik eden Mare§al Peten 

lu ile doğru Yıldızeline giderek Yıldızeli 
köy enstitüsünde tetkiklerde bulunmuş
lar ve otomobil ile hareket buyurarak 
yol üzerinde bulunan Artuvaya uğra
m~lar, akşam üzere Tokada vasıl ol
muşlardır. Tokat civarındaki barajı gör
miişler ve oradan ayrılarak saat 19 da 
Turlıala muvasalet etm!şlerdir. 

'•™w• _Q_U_ -·-·-•-ıı-11-•- - -• ••• 
Yugosla vyada 

A: ~ansız 
yeni tedbir 
ler alındı 

Mlh11el' rnalıauemetl 
lıırınalı için biıt çolı 
haPelıetlae idam 
cezası'Uel'ecelı-

Budapeşte, 23 (A.A) - Sırbistanda 
umumi emniyeti ihlAI ede<:ek hareket-

sov YETL ERE GORE ALMANLARA GORE lere karşı §iddetli tedbirler alınmıştır. 
Silahlı komünistler veyahut bwılara * * yer verenler v~yahut bınıların olduk-

Lehte Ve Ka.f kasta ~:ı:.erleri bildirmeyenler idam edile-

Vaillesini görmeyen, siıahlı komü
nistleri tutmayan polis ve askerler için 

ı ht R •• d de verilecek ceza idamdır. 

a ey e va • US lll U a • Katil ve hırsızlık, kara borsada satış 
• cezası da yine idamdır. 

ziyetler var f aası yarıldı }:~·:~-~~-:~~~~: ~:·: :~: 
-*- Do RJ -+-1 d ı AMERiKAN GAYRETi KletsJıaya ue Potelni· n, ev 11e ımen e f 

fıo11da Almanlar, Kras· So11yet hUcıanları ııırd· Sahilden 1600 kilo-
nodal'ın cenullunda da dı. Yalnız bil' fıesimde ı . . 
Raslal' gePiye çefıildllel' ı68 tanlı tahPip edildi.. metre ıçerıde harp 

Moskova, 23 (A.A) - Kletskaya c:ev- Berlin, 23 (AA) - Alman barku- • • I 
resinde Sovyetle.r gec.eley~n bir baskın m~nda_nlığının resmi .tebliği: Al.~an ve gemısı yapı ıyor 
yaparak düşmanı çekılmege mecbur et- muttefık kıtalar Kafkasyada duımanı!1 
mişlerdir. Düşman muharebe meydanın- müdafaa mevzilerini ve kurduğu haraJ
oa 200 ölü bırakmıştır. ları yarmışlardır. Düşmanın kartı hücum 

Potelnikovun şimalinde Alman tank- ları püskürtülmüştür. 
hırı ve motörlü piyade kuvvetleri ile VOLCA VE DONDA 
çetin mücadelelt!r devam etmiştir. Al- Volgada bir romorkör batırılmıştır. 
manlar ağır zaymt vermektedirler. Düş- Donda Nehri geçmek isliyen Rus kuv
nıan tankları Sovyet mevzilerine arka vetlerinin bir çok noktalarda yaptıkları 
arkaya hücumla::" yapmışsa da bütün taarr.uzlar püskürtülmüştür. •. 
bu hiicumlar tarded:lmiştir. Rıev yakınlarında düşmanın hucum-

(Sonu Sahife 2, Siitun 3 te) (Sonu Sahife 4, Siihın 4 tel 

1'anlı ımaıatı anıı, 
fafıat mnumi lstlluaJ 
tahmin edilen neti· 
ceye 11armryor .. 

Vaşington, 23 {A.A) - Ame.rikada 
1600 kilometre içeride yapılan bir tor
pito muhribi Pasüik kıyılarına nakle
dilmiştir. 

Bu muhrip İngiltere hesabına yapılan 
siparişlerin birincisidir. 

ı1ııncı cephenin bir gün 
açılacağı maftalılıalı, ha· 
11a hücaınJaPı Alman sa· 
vaş lıudl'etinl IHdtalıyol' 

Londra, 23 (A.A) - Sandey Taymis 
dıyor ki : 

•İkinci cephe ancak zamnnında fiili
yata çıkarılmalıdır. Bu cephenin zama
nından evvel açılması Rusyayı kurtara
~ belki uw de ~ .. tir .• 
HitJerin de istedılf budur. 

RUSYAYA YARDIMLAR 
Rusyanın daha ziyade yardıma ihti

yacı vardır. Belki yakında Rusyaya 
buğday ve beıu.in gönderilmesi de icap 
edecektir. Rusyaya yardımı artırmalıyız.. 
Diep akını ve Salomon adalarının işgali 
I.usyaya birer yardımdır. Nihayet Ame. 
rikan uc:aklarının yardımı ile Almanya
ya hava taarruzlarını artırmalı ve §i· 
mal Afrikada taarruza geçmelidir .. • 

(Sonu Sahife t, Sütun li da) 

MACARLARA GORE ---*' __ _ 
Merkezde biitWı 
Rus hücumları 

kırıldı ve 
hafifledı 

-*-Macar lıayıplan ....,. .. 
sadaRa.sza~a 

Budapqte, 23 (AA) - M.ar ..a.. 
liğine ek: Düflllanın cenup cepheaiadMı 
harekatımızı durdurmak ıınabadiyle 
merkez. kesimde günlerdenheri :JaPtaia 
hücumlar neticeaiz kalmışbr. Ba b6c:am-

(Sonu Sahife t, .._ t te) 

Mih.ııerle harp halinin ilanından sonra büyüle tezahürlft'e 
sahne olan Brezilyanın merkezi Rio dö janeiro 

Harp kararından sonra 
$ u 

B rezllyada teza• 
hftrler yapıldı 

1STlHSALtN UMUMl DURUMU r~~~~m~Qi;QGiö_Oiij;öri;iD; Vaşington 23 (A.A) - Nelson istilı- BrezUya laülıümeti harp 
salatın gele~ek aylar için tahmin edilen 11azlyetlni ihdas edenin 
neticeye erlşmiyeceğini, fakat noksan- sa. ld ğ Lff 
ların 1clfifisine çalışıldığını söylemiştir. m ... 11e1' o a ana ,, • 

TAN tMALATI hassa tasPlh edlyo,._ 
Orta büyüklükteki tank imalAtı son Rio dö jeneiro, 23 (A.A) - Brezilya-

aylarda yüzde elli artmıştır. nın Mihver devletleriyle harp halinde 
TAHMiNLERE bulunduğunu ilan ettiğini halk gazete-
y AKLAŞILMAMAKLA BERABER lerden ve duvarlara yapıştınlan beyan
Vaıington, 23 {A.A) - Harp istih- nameden öğrenqtlştir. Bu karar lehinde 

salatı umumiyet üzere yüzde 60 artmı,. bUyük tezahürat yapılmış ve nutuklar 
hr. Temmuz. ayında 941 tqrlnl evvel söylenmiştir. 
ayındakine nisbotle 3,5 misli arht var- BREZtLYANIN T.EBUôt 
dır. Rio dö jeneiro, 23 (A.A) - Brez.ilya 

Hazirana nisbetle temmuzdaki artıt- hükUmeti Almanya ve ltalya ile harp 
lar ıöyledir: halinin illnı münasebetiyle neşrettiği 

•••••••••••• 
Cenap Atlantllıte dola· 

ıan Alman lıOP8Gll 
gemisi llanglslf .. 

Londra, 23 (A.A) - Cenubi Atlan. 
tikte harekAtta bulunan Almaa bnaa 
gemisinin Prens Öjen olduiu haJrlnnda
ki haberler yanlışur. Çilnkt\ bu harp 
gemisi tamirdedir ve altı aYc1uı 'beri cı.. 
vam eden tamirin ancak b~ 
bittiği sanılıyor. 

;,-. -~ 

Bir Sovyet tank ala11ı cqheve doğru. ilerlnkn 

Uçak yüzde 30, mühimmat yüde 2S, bir tebliiinde kendisinin gösterdiği bü
barp aemlleri yüzde 22, ticaret ıeınlle- )'ilk mUsamahaya karşı Almanya ve ltaı-
d ...... 7izde 6. ,._ ........ , •> ~OC'.:OH 1111 O• 
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MASAL 
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Bn190n ve Ta ın 
Kirpi otu ile köylü 

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

Asf aıı caddelerin üzeri nde Jıayaralı iz &ırGlıan 
hağnılar, sağa sola saıı naralı yürüyen develer 

bi r düğün alayı gibi girmişler şehre.-

Bir varmış bir yokmuş, büyük yay
laların birinde bir gün, bir kasaba bir 
şehir belirmL5 her yer ağaçlanınış, su
lar çıkarılmış, apartmanlar kurulmuş, 
asfalt caddelerden parlak sarı otobüs.
Jer, süslü otomobiller içinde ~ık baylar, 
bayanlar gezmeğe başlamış. 

Bu yer önce kıraç bir tarla ... Yalnız 
Kirpi otu ve Buğday yetiştiren bir alan 
imiş. Şimdi ortada ne Kirpi otu, ne Buğ
day tarlası ve ne de köylü var .. 

Gel zaman, git zaman, nasılsa bir si-
1ep rüzgarının önüne katılmış. zavallı 
bir Kirpi otu yolunu şaşırmış .. Bu gü
zel şehrin asfalt caddelerinin birinde 
başlamış yuvarlanınağa ... Dört yol ağ
zında Tospağı gibi akıp giden otomobil
lere yol gösteren şemsiyeli beyaz eldi
venli bir memurun önüne takılmış. kal
mış ... 

Çok geçmeden bir tıkırtı... Şırak di
ye bir demir kapak açılmış ... Temiz gi
yinmiş bir adam elinde çengel ene arar
sın burada?.. Haydi içeri ... > diyUp za
vallı Kirpi otunu atmış çöp sandığına .. 

Kirpi otu sandığın içinden bağırmış, 
çağırmış: 

c - Çöpçü dayı, demiş, bu diyarlar 
önce biz.imdi... Sürülerle buralarda bi
ter çoğalır, serin rüzgarların önünde bu 
alanlarda daM ederdik. siz buraya te
veccüh ettiniz. Elimizden her şeyi aldı-
nız. Uzaklara, ta ötede sizleri rahatsız 
etmiyecek daha yük.sek yaylalara sı
ğındık b iz._ Ben yolumu şaşırdım. Bı
rak beni, göreyim şu siz.in yaptığınız gü
zellikleri.. Yine dönerim yurduma .. > 

Çöpçü olmaz demiş._ Sen burada do
laşma. B ak ... B u parlak kara caddelerin 
güzel beyaz yapıların, renkli çiçeklerin 
süsünü bozuyorsun. Ya. Şu. Dikenlerin 
bir lastik patlatırsa! Ne der bana sonra 
çavus ... Çek arabanı , dön yerine ... 

Kirpi otu üzülmüş, küsmüş.. cBir 
gün yine görüşürüz ağam> demiş .. 

* Bir gün bir köylü çiftçi heybesi sır-
tında, ayağında çarık, elinde deyneğini 
kakarak yolunu şaşırmış bir yolcu gibi 
bu güzel şehrin asfal t caddelerine dal
mış ... D6rt yol ağzında Kirpi otunun 
dayandığı beyaz eldivenli memurun ya
nına korka korka yaklaşmış. Heybesini 
göstererek qu Buğdayı satacağım. Pa
zarı hele göster bana b ir ... > demiş. 
~ret memuru kaşlarını çatmış, eve 

buraya nereden girdin .. ? Şu asfalttan 
çık.. Şu kaldırımı gördün mü? .. Hani şu 
yıkık sokağa gir. Sağa git, sola sap tahal 
orada... Zahmet etmesen daha iyi eder
sin ... Şehirde pamuk gibi yumuşak, ka
ğıt gibi beyaz francol! var .. Kim bakar 
senin buğdayından çılımcak kara ekme
ğe ... Git işine bak oğlum dolaşma bura
larda .. demiş şu palaz elbisen, yırtık ça
rıklarınla yakışıyor musun hiç buraya .• 
Şimdi bana llif ederler.. Dal şu çıkmaz 
sokağa .. > 

Çütçi ba ını sallamış .. Deyneğine da
yanarak: 

- Kal sağlıcakla.. demiş. Biz hancı, 
siz yolcu olduktan kelli .. Nasılsa bir da
ha , rastlarız biribirimize .. diye söylenip 
kaybolmus ... 

* Gel zaman .. Git zaman, siteplerin ku-
raklık düşmanı, sam yeli kavurmuş 
dörtyanı.. Kıtlık başgöstermiş... O gü
zel süslü otomobillerde gezen çiçek gibi 
renkli insanların benizleri sasarmış, ta
katleri tükenmiş .. Hayvanlar arabaları 
çekemez olmuş. ne arpa, ne saman kal
mış ... 

Koca dağ gibi büyük bir yapının 
içinden bir ses bağırmış. cKirpi otu vi
tamini, nişastası, ve sellozi ile güzel bir 
hayvan yemidir, hayvanınıza a11>3, sa
man yerine Kirpi otu verebilirsiniz.> 
demiş. 

YA ZAN: N. 1 Y R l BOZ 

Bir ses daha işitilmiş: cBirakın şu be
yaz kağıt gıhi ekmeği.. Onda ne kuvvet 
ve ne de \'İtamin var. Buğday arıyalım, 
taş ve değirmenlerde öğütelim .. Kara 
ekmeğe meyil ba~lıyalım. Bu kara ek
mek cilde ya{:ızlık, kana kan katar. sol
muş bcnizlerimize ateş verir, demiş .. 

Nerede bulalım bunları demişler'!. 
Hızır gibi bir adam belirmiş, öne geç

miş. güneşten yanmış kolunu, ince 
uzun nasırlı pnrmağını uzatarak yüksek 
yaylaları, kıraç mavi dağları göstermiş 
ve c ha, demiş te aradığınız orada .. > 

Sarı beniz.li insanlar, iskelet olmuş 
hayvanlar o dağlara doğru akına başla
mışlar ... 

Bir geçitten geçiyorlarmış .. Geçidin 
ağzında derenin içinde çıplak, tombul. 
yanık saçlı. küçük gözlü kızların türkü 
söylediğini işitmişler. Yanaşmışlar on-
lara, cnerede sizin oba?> demişler. 1 

Kiiçük parmakları He derenin :-.onu
nu göstermiş. Onlara kız.lar 

Kara kıl çadırın altında çubuğunu 
tüttüren ak .sakallı yanık suratlı. güleç 
yüzlü bir ihtiyar 

- Gelinim! demiş, hele bak kızanla
rın yanında bir karaltı .. Oğlum Ahmel 
Göri.iyonmu?_ Eriş onlara, ne isterler 
sor bakalım. 

Eli nasırlı, ayağı çarıkla. sert bakısh 
yağız .l\.hmct siğirtmiş yabancılara. Az 
sonra dönmüş dedesine .. cDede bunlar 
şehirliler .. Çoluk çocuk gibi insanlar .. 
Hayvanları deri kemik kalmış .. Kirpi 
otu .. Kara ekmek yoluna diişmü-?ler.> 

Kıl çadırların ağızları çekilmiş .. Ay
ranlar döğülmüş .. Tanrı misafirlerinin 
karınları doymtış. Ve karnı beline bat
mış hayvanların karınları şişmiş .. Gel
mişler kendilerine .. 

Yüzü kağıt gibi beyaz bir genç: 
- Obanın ağası! .. Yedik, içtik. bere

ketli olsun. şehirden selam getirdik sa
na .. Hayvanlarımız aç... Çocuklarımız 
kırılıyor ekml'ksizlikten .. demiş 

* Ertesi gün .. Yaylanın bir ucundan 
güneşin altın l§ıklnrı ovayı sarmadan 
çok önce, serin bir havada henüz çiğ 
kalkmamış iken bir çoban yıldızının 
Yüzlerce kağnı .. Ve yüklü De"·eler ge
çitten geçip diizülmüşll'r o güzel sehrin 
yoluna ... 

Şehire gelmişler... Herkes şehrin ka
pılarına dolmuş ... Kara ekmek ve Kirpi 
otunun yolunu beklerlermiş... Köylü 
kafilesini, gönderdikleri elçileri. kaanı 
arabalarını, yükleri göriince açılını~ ka
pılar ... 

Beyaz eldivenle memurlar yol göster
mis onlara.. Çöpçü el uzatmış .. A<:falt 
caddelerin üzerinde kayarak iz bırakan 
ıtagnı. sağa sola sallanarak yuruyen 
Develer bir düğün alayı gibi girmisler 
şehire .. 

c - Var ol çiftçi.. Yaşa bizim efendi
miz. .. > Sesleri göklere yükselmiş .. 

Nasırlı elleri yumuşak pamuk gibi 
eller sıkmış değirmen taşları gıcırda
mış. fırınlarm önünde kara ekmekler 
yığılmış. Kalmış .. Onlar ermiş muradı
na. biz sürelim sefasını ... > 

Küçük kız sordu: 
- Ondan sonra Kirpi otunu, köylü 

dayıyı yine şehre almamıslar mı? .. 
- Yok kızım. Köylünün yaptığı hu 

iyilikten sonra şehirlerin kapısı onlara 
ve bizim Kirpi otuna açılmış .• 

rren biletlerine 
fiyatları yazılacalı .. 
Devlet Demiryolları idaresi tren bi

letlerinin üzcrlerine bedellerinin de ya
:zılmasını k.trarlaştırmışlır. Bunun tnt
b'kine yakında başlanacaktır. 

.;..-.-.. ..... --.~ ......... .._.._._ ................. .._ ................... ________________ __ 
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Ben Bir Casustum! 
Ge('.cn umumi harpte Bekiknlı bir dilberin ha~ından ge('.en hakiki bir macera 

••• 4 ••• 
Marta, bu hava bas~nında yaralana

rak hastahaneye getirilenlere o kadar 
güu:l e !}Te1l kt.ı, ki ordu başku-
:mana~ ibu mimiyet 11-·e feda:karlı-
ğından (!?) dolayı kendisine harp de
mir madal~·ac:ını :ver.dil 

* Marta bu sun.:tlc iki cepheli hayatı. 
nın harp sonuna kadar sureceğini san ı

. :!;ord\l: eğer çok feci surette nihayetle
nen bir hadise çıkmamış olsaydı, Mar
tanın bu zannı tahakkuk edebilecekti! 

Marta, bir sabah çamaşırluıneden bir 
emirhcr ge1di ve: 

- Malmazel ,dedi, kumandan yazı
hanede sizi bekliyor! 

Bu fani davetten hayrete düşen Mar
ta, emirbcritakip ederek kumandanın 
~anına gitti. 

Binba~ı I.<'on Stayn, yanında bir kaç 
zabit daha olduğu halde kendisini bek
liyordu. 
Binbaşı gülerek: 
- Matmazel, dedi, size hoş gorune

cek fırsatı buldum. Epi bir zamandan 
beri bir saat kaybettiniz. tşte saatiniz .. 
S izden bunu çalm~ olan asker tutul
muştur. 

Marta, daha art.tn bir hayret göster
di. Fakat binbaşı: 

- B u saat sizin saatinizdir. diye ısrar 
etti, sair çalışmış eşya· arasından anne· 
niz bunu tanımıştır. 

- T~ekkür ederim ... 
Diyerek Marta saati almak üzere eli

ni uzattı. Fakat Fon Etcyn birden bire 
vaziyetini değiştirdi ve: 

- Bunu size iade edemiyeccğim için 

- ---- - . 
ŞEHiR &BE L ER:I 

-:.. ..... _ 

""a d en öm ·~ rü 
ihtivacı temin .. 

oluı1uyor 
---· -- --

Büyülı -'ehirlerln ihtiya
cı içi n dört vapur 
Jıömür taııyacalı •• 

Büyük şehirlerimizdeki halkın ve sa
nayi müe-;seselerinin kok, linyit ve Ze
rodiz kömürlerine olan ihtiyacını kolay
C<! temin eylemek maksadlylc hüküme
tıınızin dört vapur tahsis ettiği haber 
alınmıstır. Bu vapurlar. daha ziyade İs
tanbula, ikinci dereced<! İzmir ve Kara
denizdeki l ! ınanl.:ırımıza kömür taşıya
caklardır. 

Ynpılaıı hesaplara göre ikinci tesrinin 
1~ ıne kadar her yere ınühiın ınikdarda 
l;ümür nakledilmiş olacak ve halka kö
mür satışı \'e te"~ii zamanında yapıla
r .. k kısın k!ınsenin köıni.irsü:t. kalmnsı
ııa meydan verilmiyecektir. 

SOVYETLERE GORE 
- - - · - --
(Haşraratı ı inci Sahifede) 

KRASNODAR VE PİATİGORSKTA 
Krasnodarın cenubunda Rus kıtaları 

müdafaa muharebeleri yapmışlar ve üç 
gtinde binde nfazla Alman a~kcri öl
dürmüşlerdir. Pıatigorskun cenup do
ğı.ısunda mevzil~ıimize giren bir Alman 
ac;ker grubu çe\"Tilmis ve yok edilmiştir. 
n:ğer bir kesimde kıtal::ırımız yeni 

mevzilere ~ekilmiştir. 
RESMİ TEBL:i:G 
Moskova, 23 (A.A) - Klct ·kayanın 

c·eııup doğusund:ı ve Potelnikovun şimal 
doğu unda, Piatigor.skun doğuc:unda 
ceırpışmalar devam etmi.stir. 
GERİYE ÇEKİLME 
Krasnodarın l'Cnuhundaki kuvvetleri

miz yeniden ~eriye çek1lmişlerdir. 
Diğer kesimlerde mühim bir :;ey yok

tur .. 
ALMAN KAYIPLARI 
.Moskova, 23 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ek : Kletskavd kesiminde karsı hü
cumlarımızla Almanları bir c;ok meskun 
yerlerden attık. 

Kletskayanın doğu::-unda Alınanlar 
Donun doğu kıyısına gt-çmeğe te~ebbi.is 
etmişlerse de geçirilen kll\'\'etler ağır 
kayıplar verm!şlerdir. 

ALMAN ÇEKİL.'1\U.;..<-;i 
Potelnikovda taarl'uzda bulunan Al

ınan kuvvetleri bir noktada geriye kaç
mışlardır. Kıı·k Almarı tankı tahrip edil
miştiı· .. Bir Rumen piyade taburu imha 
edilmiştir. 

KRASNODARDA 
Krasnodarın cenubunda Alnıan tank

larına ve motörlü piyadesine kar~ı mü
dafaa muhat·cbeJen yaptık .. Ayni böl
~ede c;etin s;waslardnn sonra yeni ıne\'
zileı·c çekildik .. 

ALMAN UÇAK KAYIPLARI 
Dört yüz Alman ucağının bulunduğu 

meydanlara kiitlc halinde yaptığmuz 
hava hücumlrmnııa yüz uçak tahrip et
tik. Bi1.im ucaklarıınızdan on ücü dön
memişti!'. 

1ZM1R YABANCI ASKERLİK ŞU
BEStNDEN: 

1 - Kısa • hizmete tabi tam ehliyetli 
mükelleflerin yedek subay hazırlık kı
tasına sevk edilmek üzere 26/ 8 / 942 gü
nü şubemize müracaatları. 

2 - Lise bitirme imtihanında mu
vnffak olup ta oldgunluktan ikmale ka
lanlardan olgunluk imtihanını verdik
ten sonra yüksek bir mektebe devam 
etmeyecek olanlarla olgunluğa girmeye
ccklerin dahi sevk edilmek üzere mez
kur taı-ih ll' müracaatları. 

3 - Bu gibi kısa hiımete tabi tam 
ehliyetli mükelleflerden bu davete ica
bet etmeyenler bakayalık suçundan as
keri mahkemeye verilecekleri gibi bun
ları resmi ve hususi işlerde çalıştıran
lar da askerlik kanununa göre mesul tıı
tulacakları ilfın olunur. 

müteessüfüm. Bu saat sizden çalınmış 
değildir; siz bunu kaybettiniz, daha 
doğrusu düşürdünüz. Bundan bir kaç 
ay evvel infilak eden bir yeraltı depo
sunda düşürdünüz. Bu saati bu memnu 
yerde nasıl olup ta düşürdüği.inilzü bi:ze 
i1.ah etmelisiniz, dedi. 

* Bu feci mi.ikalemeden sonra Maı·ta 
hemen tevkif edildi ve üç gün sonra da 
divanı harp önüne çıkarıldı. 

Teşkilatı meydana çıkarını~ olmamak 
ve tanıdığı veya tanımadığı arkadaşla
rını ele ve.nnemek için Marta, divanı 
harbin bütün suallerine bir dilsiz gibi 
cevap vermedi ve hep sustu. 

Bir divanı harp, bilhassa bir Alman 
divan harbi çok merhametsizdir; bunun 
için Marta kur~una dizilmeğe mahku m 
edildi; fakat, esrar perdesini çözebilmek 
ümidiyle. faaliyet arkadaşlarını ele ver
diği takdirde affedileceği kendisine leb. 
liğ edildi. 

Marta bu tebliğe de cevap vermedi; 
cevabın beklendiği ve bir mezar sükü
tünün hüküm stirdüğü sırada. samiin
ler arasından bir zabit divan harp rl'ic;i
nin önüne geldi, ve: 

- Kumandanım, dedi, Martanın suç 
ortağı, daha doğrusu asıl suçlu benim. 
Cephaneliği berhava etmek fikrini ile. 
riye stiren ve dinamiti koyan ve ateşle
yen de beniın. Cezamı verınız, fakat 
verdiğiniz vatidi yerine getirerek Mar-

Vıeni ekmek kar !arı 
------------------..-..~~~~----~---

Yarın birliklere 
tevdi ediliyor 

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

Kartlara i zmire a it olduğunu gösteren işaretler· 
den ba,ııa numaralar da lıonuldıı. •• 

Yarın şehrimizdeki Halk dağıtma bir
lıklcrine ekmek kartlarının leslimine 
ba~l:ınacaktır. Bırliklerin halka kartla
ı ı dağıtması bunu takip edecE::ktir. 

Belediye reisliği, eylül ve birinci teş
ı :n aylarına ait olan bu kari \ara taklit. 

ZABITADA 

edilemiyecek bazı işaretlerle numara 
koydurmuş, vilayeti~ de adını yazdır
mıştır. Bu suretle Izmirde kullanılan 
ekmek kartlarınırı , başka >·erlerden ge
t irilip getirilmediğini kolayca kontrol 
etmek miimkün olacaktır. 

lhtikirla karışık bir do
landırıcılık oldu 

--~-~~~--~-.._,.,,~--~~~~--~-

Petrolun tenelıesini 13.s liradan satmıflar, hal· 
IJufıi So tenelıe s u dolu imiş! •• 

İhtikarla kansık bir dolandırıcılık va- yere düşmüşlerdir. Rahmi ve .Adem ba
kası meydana çıkarılmıştır. Abdullah fi( surette yaralanmışlardır. Uzeyir be
oğlu İsmail ve Yusuf oğlu Reşat ismin- l:nden ağır şekilde yaralanarak hasta
de iki kişinin bir otelde misafir bulnan neye kaldırılmıştır. 
Osman oğlu Osnıan ve Ahmet Onata te- Kuyumcu dülılıCinında •••• 
nekesi 13.5 lirad:m 50 teneke petrol sa- Kuyumcular carşısında Zeki Gökde
tarak ihtikar yaplıkları zabıtaca haber mirin 30 numaralı kuyumcu dükkiruna 
alınını~. derhal tahkikata girişilm~tir. giderek bir yüzük almak isterken diğer 

Selvili Mescit mahallesinde 1288 inci bir altın yüzüğü çaldığı iddia olunan 
:.okakta bir evde bahis mevzuu gaz te- Ömer oğlu Mehmet Uysal tutulmustur. 
nekeleri bulunmuş, fakat yapılan mua- TRAMY • y ARABA 
y<'nede bunların içi petrol yerine su n • 
cioldurulmuş olduğu \"e böylece petrol ÇARPJŞrlLAR •• 
yerine su satıldığı tesbit edilmiştir. Vatman Mustafa oğlu Hüseyin Seven-

Maznunlar adliyeye sevkolunmuşlar- dalın idaresindeki tramvay arabası Göz-
dır. kpe pol:s noktası önünde Mansur Ka-
ELEKrRİK racanın binek arabasına çarpmıştır. Bi-
rarpmasından öldü.. nek arabasında seksen liralık kadar za-
v rar husule gelmiştir. 
Karşıyakada Salihpa;ia asfalt yolu Dostunun çocuğunu 

üzerinde elektrik çarpması yüzünden 
bir ölüm vaka.sı olmuştur. Mustafa oğ- Diişürmü.ş •• 
lu Hasan Helva~ı. Elektrik şirketine ait Şerif oğlu Nihat isminde birinin dos-
direkleri boyarken bunlardan birisini tu İkiçeşmelikte 919 uncu sokakta Ali 
elektrik cereyanını kestirmeden boya- kızı 24 yaşında Fatmayı döverek altı 
mağa kalkışmış, direkten vücuduna ge- nylık erkek çocuğunu düşürmeğc se
çen elektrik ccr~yanı yü7.Unden feci biı- be'biyet verdlği d d ia olwunu.ştur. Fat-
surette ölmüştür. Hadise tahki~tına C. ma hastaneye kaldırılmış, maznun ya-
Müddeiumumiliğince başlanmıştır. kalanarak adliyeye verilmiştir. 

ÇATIDAN DüŞrVLER S LİRA ÇALMIŞ •• 
Kordonda Tarım Satış Kooperatifleri Halkapınarda yün mensucat Cabrika-

birliği üzüm deposunun üzerindeki ki- sında çalışan Nazmi oğlu Fikret Brrse
remitler akfarılırken çatı tahtalarının notun bcs lirasını çaldığı :ı.annedilen Os
cürümüş olmasından Sefer oğlu Üzeyir, man Altınbaş tutulmus, adliyeye se,·· 
Numan oğlu Ad<:m ve Gazi oğlu Rahmi kcdilıniştir. 

MUSAHABELER 
--···----····· 

Nasıl Yaşıyoruz? 
70 yıqında hayata gözlerini yuman bir insan, ha· 
ldlıatte yalnız on sene yaıamış denıehtir- Bu 

doğru hesabın far lıında muınız? ••• 
YAZAN: SELİ:\I SIRRI TARCAN 

Bu sorgumu okuyucularım arasında 
garip bulacaklar çoktur sanırım .. Öyle 
ya; nasıl yaşıyoruz? Bunun cevabını ilk 
mektep çocukları bile düşünmeden ve
rE::bilir. Yiyoruz, içiyornz, geziyoruz, ça
l:şıyoruz, eğleniyoruz, yatıp kalkıyoruz, 
boyJece yaşıyoruz .. 

Evet, amına ben bu yaşama işini biraz 
daha kurcalamak, biraz daha derinleş
tırmek istiyorum .. Bakınız nasıl? Ömrü
m iizün yirmi dört saatini şöyle bir göz
c!en geçirelim ve kendi kendimizden so
ralım .. Geçip giden su yirmi dört saati 
ben ne yaptım? Bu müddetin kaç saati
ni iyi kullandım'? Kaç saatini heba et-

tayı affediniz. 
Bu genç zabit Stefan Muller idi. Di. 

van harp, bu itiraf üzerine Stefan Mul. 
leri hemencecik mahkiim etmekie ve 
kurşuna dizdirmekte tereddut etmedi. 

Mnrta vakıa kurşuna dizilmedi, fakat 
zındana atıldı. 

Marta, Belçika cihandan tecrit edil. 
ıniş ve çok sıkı sansör hasebiyle dünya
nın beri taraflarında ne olup bittiğinden 
habersiz Alman ordusunun işgali altın
da bulunduğu müddetçe zındanda kaldı 
ve kendisini sevdiği için hayatını feda 
eden fedakar zabitin hayali ile bu ıstı. 
rap günlerini yaşadı. 
Güneş yüzünü görmek ümidini hiç 

beslemediği bir sabah, Marta zından ka
pılarının arkalarına kadar açık olduğu
nu hayretle gfüdü. Delhizlere doğru yü
rüdü, bütün hücrelerin kapıları açık ve 
içlerinde hiç bir kimsenin olmadığını 
dah a büyük bir hayretle anladı. 

Hiç bir kimseye ve muhalefete rast. 
lamadan sokağa kadar yürüdü. B urada • 
haki elbiseler giyml:? bir kıta askerin 
sokağın köşesinde n geldiğini gördü. B u 
kıta, geceleyin r icat etmiş ve mütare.ke 
isteıniş olan Almanların bıraktıkları 
yerleri tutan İngiliz ordusunun bir kı
tası idi ... 

NAKLEDEN: Faik Benlioğlu 

••• S OH-· 

ti ın? Kaç saatini hakikaten yaşadım? ... 
Nihayet kaç saatini, memleketimin, aile
min ve kendimin hayrına sarfettim? 

Öyle ise geliniz sizinle şu yirmi dört 
saatlik ömrümüzü, yani sabah yataktan 
kalktıktan ertesi günün sabahına kadar 
geçen zamanı dikkatle şöyle bir gözden 
geçirelim! 

Evvela uykudan baslıyalıın. 
Roma imparatorluk devrinin tabipleri 

olgun bir insana yedi saat uyku bol bol 
yetişir!. derlermiş .. 

•Düşünceler• muharriri Fransız filo
zofu (P:ıscal) k ndi devrinde yaşamış 
insanların ömürlerinin yarısını (Her 
günün ölümü) adını verdiği uykuda ge
çirdiklerinden yaruı yakıla sızlanırmış .. 

Belki bu büyiik alim biraz mübalaga 
ediyor amma her halde ömrümüzün hiç 
değilse üçte biri uykuda geçtiği doğru
dur. Mesela 70 yaşında bir adam haya
tının 24 yılını uykuda geçiriyor. Bu he
s<:p pek doğru değildir. Çünkü bir in
sanın bütün ömri!nde uykuda geçen za
manını tanı büınek için onun yalnız ol
gunluk yaşların<laki uyku müddetini 
değil, gençlikte, çocukluktaki uykusunu 
da hesaba katmalıdır. Bebek, hayatının 
ilk yıllarını uykuda geçirir. O yalnız 
karnı acıktıkça uyanır. Dişlerini değiş
tirme çağına kadar dokuz, hatta on saat 
uyur .. 

* Buna b ir de hastalıkla yatakta geçen 
zamanları ilave edersek yetmiş yaşında 
bir insanın hayatının hiç değilse yirmi 
beş yılını yatakta geçirdiğini kabul et
memiz lazım gelir. 

Bu uykuya ayrılan zamandan arta 
kalan vakitleri ne yapıyoruz? 

İngiliz filozofu (Sir John Lub bock) 
yaşamak saadeti adlı kitabında hayatı 
şöyle anlatıyor: 

•İnsanın hayatı şöyle böyle yetmiş 
beş senedir : Fakat biz bu müddetin ne 
l.adar azına sahllıiz! Eğer bunun içinden 
uyuınağa, yemeğe, geyinip soyunmağa, 

şuraya buraya koşmağa ayrılan kısmını 
çıkarırsak elimizde ne ka~ azı kalır!• 

Haydi bakalımı şu 70 yılı bir üleştire-

Diep çıkışı 
etrafında 

---·---
Hül!met m eh lazımdır Jıl 

D iep harelıeti gibi 
baslıınlar devam 
eyli~ecelıfir-

c uaştarah l ınci Sahifede) 
suretiyle bir zafer icat etmiş oluyorlar. 

Sahilde boğusmalann çok kanlı oldu
ğu, zayiatın pek fazla bir mikdara çık
tığı iki tarafın da itiraf ettiği hnkikat
lerdendir. Tankların tahrip edildi!{i, 
taşıt gemilerinin batırıldığı da gi7len
memektedir. 

Üzerinde bu kadar gurültü olan, etra
fına kalabalık toplayan, gözleri üzerine 
ceken bir hüdisenın esasen hakiki mahi
yeti pek kLc;a bir zamanda ortadan kal
kar, onu istismar edenlerin görüşleri 
hakikat yerine geçer. Diep ihracının da 
böylece hakiki hüviyetini gizlemek ınu
vaffakıyeti göriildii. ... 

Bu ihraç hareketi ne ikinci cephenin 
bir safhası, ne de hercümerce uğramış 
bir ihraç hareketidir. 

İkinci cephe müteaddit zamanlarda 
söylendiği, tekrarlandığı gibi henüz ta
hakkuku mümkün olmıyan bir tasav
vurdur. Vakıa bu tasavvur mühim ve 
mantıki bazı esaslara dayanmaktadır. 
Fakat biı· cephenin kumlmasının man
tıki olusu onun derhal ku~.ılabilıncsini 
mümkün kılmaz.. tkinci cephe müttefik
ler için lazımdır. Fakat bu lüzumun ta
hakkukunu temin edecek imkanlar he
nüz ortada yoktur. Nakil vasıtaları, ka
ra Avrupasında dövüşecek tecrübeli 
oı·du, iyi kalitede kumanda heyeti 
mevcut olmadıkça Avrupanın her han
gi bir noktasında ikinci cepheden bah
setmek mevsimsiz olur. 

Müttefikler ikinci bir cepheye ~ıe
iz bu zamanda muhtaçtırlar. Rusya ga

lip veya mağlı:tp olduktan sonra ikinci 
cepheye lüzum kalmaz. 

Rusya henüz ayakta ve mücadeleye 
devam ederken ikinci cepheyi açmadan 
da ınüttefikler için ona yardım temin 
etmek, yani onun üzerindeki bazı kuv
vetleri çekmek, hiç olmazsa Norveç sa
hillerinden Avrupanın cenubuna kadar 
açık olan kısımlarda Mihveri iz'aç et
mek bir usul olarak kabul edilebilir. 

Bize kalırsa müttefiklerin muazzam 
ikinci cephe yerine Avrupa sahillerini 
git gide daha büyük kuvvetlerle k'aç 
etmeleri akla aykırı gelen ted~den 
değildir. Diepe ~·apılan çıkarma da bu
nun biı· nümun sirl=· 

Diep hareketi hakikatte ne ikinci 
cep he, ne de hc7Jmete uğramış bir ih
raç hareketidir. Sen Nazara yapılan ih
raç hareketi sekiz dakika sürmüştü. 
Diepe yapılan çıkarmada dokuz saat 
boğaz boğaza dövüşülınü.5tür. Bu iz'aç 
hareketinin kendi mahiyeti içinde gös
terdiği terakki ayrıca dikkate layıktır. • 

!kinci cephenin Avrupnda bugün ha
riçten gelecek orduya yardım edecek 
faal bir silfıhlı km·vet bulunmadığı için 
Nnpolyona karsı Vellington ordusunun 
kazandığı ınuvaffakı,rellcri elde etmesi
ne imkan yoktur. Napolyon ordusunu 
Vellington ordusu ancak Prusva ordu
sunun yardımı ile mağlup etmktir. Bu
gün ise müttefiklerin ihrac edecekleri 
orduya yardım edt'cek eski Prusya or
dusu ayarında bir Avrupa ordusu yok
tur. Bilakis Pnısya ordusu şimdi kendi
siyle mücadele edilen ordunun çekirde
ği vazifesini görmektedir. 

Bu sebepten ikinci cepheden 7Jyade 
iz'açta biiyük kabiliyet kazanmış klta
ların yapacağı mevzii çıkarmalar daha 
faydalı olabilir. Sanıyoruz ki Diep ha
reketi böyle bir düşüncenin tahakkuk 
sahasına girmesinden ibarettir. 

SADR1 ERTEM 

KJSACA . ... -.. 
GUZEL İLE İYİ •• 

Eczacı Kemal K. Aktq 

Manaları birbil'inc pek yakın olan ke
lanelerden biri de güzel ile iyidir. Ben
ce güzelin ayni zamanda iyi de olınası 
icap eder. iyi olmıyan güzelin güzelliği 
çabuk kaybolurke:n, güzel olmıyan iyi 
her zaman rağbet ve itibardadır. 

İyiyi ekseriya mantık karşılar, güze
li de his .. 
Acımak ile se\·mek nasıl birbirine pek 

yakın şeyler ise, güzel ile iyi de baz.an 
hudutlarını birbirine karıştırır, güz.el 
hemen iyi, iyi de derhal güzel olur. Bu 
güze) ve iyi karışması bazan iki mana
yı bir arada toplar .. 

Ben iyi olmıyan güzele çok acırım, 
güzel olmıyan iyi hiç bir vakit merha
mete muhtaç değildir. O iyili~i ile dai
ma güzelliğe galtıhe çalar. Bunda belki 
geç kalabilir, fakat galebe mutlak iyi
niııdir. 

Bence tam manası ile güzel iyidir de .. 
Bedayi sevenlere bakın, giizeli iyi bu
!urlarsa severler. 

Se\•gili güzel, necip ol, asil ol, iyi ol.. 
Sefih güzel, hoyrat .güzel, hüsran sana, 
nasıl diyeyim, yazık sana ...... 

llm ... 
Yetmiş yılın üçü mektepte talim ve 

terbiyeye! Umumiyetle tahsil müddeti 
on bir senedir demeyiniz .. Uykuya, ye
yip içmeğe, gezip yürümeğe, kon~'ilrul
ya, tatillere ayn lah günleri çıkannca o 
zaman bunun ancak üç sene tuttuğuna 
inanırsınız .. 

Erkekler icin askerlik bir sene! Na
sıl, üç sene d~ğil mi! .. Hayır, bunda da 
uyku, yemek, izin günleri, konuşma, 

(Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) 
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Harbin cilveleri 
········-···-· 
Dar ve cephe 
geris· ndekiler 

Harbe girmiş veya girmemiş her memlefıet 
hallıtan çolı istimal az masraf ve bö)Jlece de , . . 

devlete geniı yardım ıstıyor .•. 

19 39 Eylülundenberi milyonlar, 
mevsim, mesafe ve iklim zorlukla
rın katlanarak, çok kanlı bir harp ya
pıyor. Geçen kı§ın sert soğuklarında bile 
şimalde çarpışmalar durmamıştı. Şimdi 
de Afrikanın yakıcı aylarında boğazlaş· 
ma devam ediyor. Biz martın donuk 
güneşine kavuştuğumuz günlerde pasi
fikte ordular ağır sıcaklardan bunalarak 
vuruşuyordu. Böylece amansız. boğuş
ma mevsim, mesafe ve iklim tanımadan 
sürüp gidiyor. Bu arada cephe gerileri
ne de ağır vaz.ifeler düııüyor. Arkadaki
lerin hissesi yalnız ııundan bundan mah
rum olmak değildir. Her gün tükenenle
ri tamamlamak, ileriye daha üstün mal
zeme ile hlUcim olmak işi onlara kalıyor. 
Böylece emek, eşya, para olarak vuruş
maya yarar arkada ne kalmış ise hepsi 
daha büyiik ve daha uzun çarpışmalara 
ayrılıyor ve geriler ancak büyük hazır
lığın aürekli iıliyen bir tezgahı sayılıyor. 

Orduların günlük çarpışma haberleri 
arasında gerideki büyük hazırlıkları gös
teren rakamlara da sık sık rutlarız. Ge
mi, uçalc ve ba,ka harp aletleri yapımı· 
nın ne kadar arttırıldığı, nerelerde yeni 
fabrikalar kurulup nerelerde yeni kay
haklara kavuıulduğu her zaman tekrar 
edilir. Elde edilen toprakların verimlili
ğinde aonauz bit' mücadele kuvveti yat
tıiı daima ileriye sürülür. Bunların b~r 
kwnı dü.pnanı yıldırmak iç.in söylenm•ı 
olabilir. Fakat bu haberlerin bir çokları 
da hele demokrat memleketlerde vatan 
daşlardan saldanamıyacağı gibi dünya
ya yayılmasından da çekinilemez. Bura
larda bütçe ve vergi rakamları ister kuv 
veti, i•ter zaafı göstersin hakiki ölçülC: 
riyle neşredilir. Nisanda başlıyan yenı 
lngiliz bütçesinin rakamları da böylece 
her yerde bilinen şeylerdendir. Bunlar 
üzerinde durmakla cephe gerilerinden 
birisini vrni <ıartlariyle görmü~ oluruz. 

* Jngiliz1er yeni yıla 5,266 milyon İster 
linglik bir bütçe ile girdiler. Harp hazır· 
hklannın çok ilerlemİ.f olduğu son sulh 
yılında ( 19 38 - 39) bu rakam 1. 1 00 
milyondu. Harp uzadıkça bütçelerin art· 
makta olduğunu görmek için m~ayesc
yi bir de geçen yılın rakamlariyle yap
mak li&ımdır. 1940 - 94 1 mali )'llında 
muraf 4. 7 7 6 milyon isterling olmuıtur. 
ki tahminden 165 milyon eksiktir. Büt
çe ıelirleri de 2074 milyon isterlingi 
bulmuıtur ki tahminden 288 milyon 
fazladır. Böylece bütçe açığı 3. 174 mil
yon isterling tahmin edilmis iken 2. 702 
milyon olmuştur. 

Gelirin tahminden fazla çıkması, 
masrafın verilen müsaadeden eksik ya
pılması; bu fazla ve eksikler bütçenin 
büyük yekunu içinde az sayılacak dere
cede de olsa ,onu tatbik edenler için bir 
güven kaynağıdır. Bu sebeple de bütçe 
konuşmalarında ve basında bu farklar 
her kese duyurulmak istenilmi .. tir. 

YAZAN : KEMAL 'fUltA~ 

yeni lngiliz bütçesinin rakamını ge· 

ık'ı masrafla karşılaştırınca 5 1 O çen yı . . v 

· ı isterlinglık bır artış oldugunu 
mı yon 1938 39 b.. · ·· ·· ·· Bu rakam - utçesı goruruz. 

k • unun yarısı demektir. S286 mil-yc un .. d d l . 
yon isterlinglik bütçe ıçın e e_v etin 

d lı (adi) masrafları 444 mılyon-
evam ld b" d dur ki yalnız son yı 8: utçe e artan 

S 1 O milyondan 66 mılyon fazladır. 
Böylece lngiliz bütçesinin b~. }:~iki artı
. h' ıtzımsanamaz, ancak odunç ver-
sı ıç l 'd' h kiralama kanunu o masa ı ı, ar-
me ve v 'dd l d'V' bin bu kadar yayıldıgı ve şı et en ıgı 
b' devrede fark bu kadarla kalmazdı. 

Bır salahivetliler gizlememektedirler. unu . 

* y ni JngiliL. bütçeııinin gelir kısmında 
rg~er 2400 milyon isterling tahmin ve lk. . d'lmi tir. Bu rakam geçen yı ı vergı 

~a~mininden (ı 14 milyon f~_zladır .. Böy
lerc e vergiler 1 ngilterede dorlte hır nıs
betinde arttırılmış oluyor. Bu artışın 
h Ik geçimini biraz daha darlaştıracağı 
t:bii sayılıyor, ancak lng~~te~ede yaşa
yışı kasan yalnız vc~gi degı~dır ..... 

Gemilerin Atlantık harbı yuzunden 
azalmaııı, deniz yollarının emniyetsizli
ğinden kafile ile e'lya getirmenin ağırlaş· 
ması ve ı-orlaşması da ada halkını bir yı
ğın mahrumlulı.lara katlanmıya zorla
maktadır. Ancak lnglterede yiyecek, gi
yecek ve içecekte yapılan kasıntılar da
ha çok halkı tasarrufa zorlamak içindir. 
Onun masrafının kazancından daha az 
olmasına ve aradaki farkın . devlet bor
cuna yatırılmasına çalışılıyor. Yukarda 
~e~n yıl tahakkuk ettiğini bildirdiğimiz 
2 702 milyon isterlingle ondan önceki
ler ve bu yılın açığı 2882 milyon ister
ling ancak devlet ödünciyle kapatılıyor 
ve kapatılacak. Bu sebeple lngiliz hal
kına yeni bütçenin rakamları açıkça bil
dirilirken yeni kasıntılara katlanması, 
kazancından arttıracağı miktarla da dev
lt"t borcuna katılması söylenmiştir. 

* Bütçe rakamlarını verdiğimiz lngil-
tere büyük dünya harbinin cephe geri
lerinden biridir. Başka yerlerde de bazı 
rakam farklariyle bütçeler ve vergiler 
artmakta, halktan hazineye yardım bek
lenmektedir. bu hali harbe katılmamıt. 
tarafsız memleketlerde de görüyoruz. 
lsviçrede milli müdafaa ıçın halktan 
ikinci bir fedakarlık isteniyor. 1940 son 
farında sermayeden vergi mahiyetinde 
bir defa için alınan yardım bütün ümit
lerin tersine olarak yetmemi~tir. Bu ikin
ci olagarfdışı yardımın da çok dayanmı· 
yacağı, harp maliyesinin devamlı tedbir 
lerle düzenlenmesi gerekeceği ileriye 
sürülüyor. İsviçre sınırlarda yurdu bek
liyen orduların cephe gerisi haline ge
tirdiği tek memleket değildir. Harbe 
tutuşmus olsun olmasın, her memleket 
halktan çok istihsal. fakat az masraf ve 
böylece de devlete geniş yardım istiyor. 

izınir ricareı Lisesi Müdürlüğünden : 
24 Ağustos 942 pazartesinden itibaren lzmir akşam ticaret okulu kurslanna 

kayıt ve kabul muamelesi baıılıyacaktır. Kurslar akşamları saat 1 7 den 20 ye ka
dar devam eder ve kurslarda: 

daktiloğrafı stenoğrafı, Muhaberat, neşriyat, muhasebe, ticari aritmetik, 
Fransızca, ve ingilizce dersleri verilmektedir. 

Bu derslerden birini veya bir kaçını takip etmek kabildir. 13 yaşından 4S 
yaşına kadar bu bilgileri edinmek isteyen ~e'?urlar tica~e.thane müsdahdemler 
tacirler ve tahsilini yarıda bırakmış gençler ıstıfade edehılı~ler. . . 

Daha fozla malumat çin okul müdürlüğüne müracaat edılmelidır. 
4892 (2222) 

İzmir Defterdarlığından: 
Satııı 

Numorası 

Muhammen B. 

549 Güzelyalı tramvay cad. 862 ada 57 parsel 561,50 M. M. 
892 numaralı arsa 

5 5 O Güzelyalı tramvay cad. 862 ada 58 parsel S 70 M. M. 

-
894 numaralı arsa 

5S l Güzelyalı tramvay cad. 862 ada 59 pnrsel S 73,50 M. M. 

Lira K. 

3000 00 

3000 00 

3000 00 

552 
553 
554 
55S 
556 
5S7 
558 

896 numaralı arsa 
Narlıdere orta Hiristiyan M. köy 
Narlıdere orta Hiristiyan M. köy 
Narlıdere orta Hiristiyan M. köy 
Narlıdere orta Hiristiyan M. köy 
Narlıdere orta Hiristiyan M. köy 
Narlıdere orta Hiristiyan M. köy 
Bornova uyanış sokak 225 M. M. 
kuyulu) 

içi 159 M. M. 275 no. arsa 30 00 
içi 144 M. M. 268 No. arsa 28 80 
içi 97,50 M. M. 26S No. arsa 19 50 
içi 92,SO M. M. 264 No. arsa 18 50 
içi 145 M. M. 266 No. arsa 22 00 
içi l45M.M.261No.arsa 21 7S 
2 numaralı hane (müşterek 

180 00 

559 Bornova yüzbaşı ıbrahim Hakkı sokak 184 M. M. 48 
180 00 

M. 32 numaralı hane (müşterek 
No.lu hane 

560 Bornova su bnşı sokak 87,50 M. 
kuyulu) 200 00 

561 Tepecik mahallesi 1145 inci muhacir sokak 21 OS ada 22 
parsel 128,50 M. M. 2 numaralı araa 

5 62 Kuruçay M. l 544 üncü ikinci eepetci sokak 1 361 ada 1 S 
paracl 104,5 O M. M. 1 1/1 numaralı arsa 

S 63 Dolaplıkuyu 7 46 ıncı Bayburtlu ııokaic 4 72 ada 1 7 par'el 
42 M. M. 1/ 1 numaralı arsa 

564 dördüncü Sultaniye M. 586 ve S88 No. sokaklar 16 ada 
14 parsel 361 M. M. 586 sokaktan 39/ 1 ve 568 sokaktan 
20 No. alan arsa 

56S Umurbey M. 1494 üncü piyade sokak 14 39 ada 30 p&rsel 
1 75 M. M. 3, 5, 7 tajlı arsa 

38 S5 

S2 2S 

12 60 

36 10 

175 00 
566 Karşıyaka Bostanlı t 796 ve 1799 uncu sokaklar 1344 ada 3 

parsel 122 M. M. 1796 sokaktan 12 tajlı arsa 48 80 
567 Oçüncü Karataı lslahane sokak 66S ada 24 parsel SS 1 

M. M. numarasız arsa 1 1 O 20 
Yukarıda evıafı yazılı 19 parça emvalin peşin para ile mülkiyetleri 19/ 8/ 

942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle arbrmaya konulmuıtur. 3/9/942 ta· 
rilıiııe müsadif perfembe gÜnü saat t 5 te ihaleleri ayrı ayn yapılacaktır. Ta
liplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini müzayede 
ha.;lamadan evvel yatırarak yevmi mezkU..de milli emlak müdürlüğünde müte-
fckk il satış komisyonuna müracaatları. 4834 (2219), 

---*---
Zaruri ihtiyaç maddele· 
rinden en önemlilerini 
tahammül edilebilir fi· 
yatlarla dağıtmalıyız. 

YAZAN: lfiiseyi11 Samı COŞAR 

, .. K~_üsik ıkt!sat kitaplarının dağıtım bö
•Umunde •aıle bütçesi• nin sözü bile 
g~çmcz.. Mesela ün almış, kutsal bilin
mı Lcı oy - Beat:lleu'nün, hatta Cauwc
sin e. erlerinde hu mev1.uun izine bile 
ra.stlanm~7- Mnhut •Tevzi faslı. umu
mıy?~le tı<'aret mı..:kanizmasının i?.ah \'e 
t~hl;Jın; hasr~luı.ur. • Aile bütçesi • .is
t:hluk adetlerı• hakkında ilmi usullere 
dayanan a!'a~tırmalara, ciddi anketlere 
ka\'uşahilmek için geçen cihan harbinin 
sonunu beklemek lazım gelmiştir.. Her 
~~.kadar L: Play gi~i, Belçikalı Engel 
o• bı bu rem t~tklk çıgrııu açmı~ olanla• 
r1? ba~ı hi,,lakıarı mevcut idiyse de, aile 
butçesı .anketlerı ancak ilk dünya sava
sını takıp eden devrede bütün ehe ._ 

t .. li 1 mmı 
y~ ve şumu y e meydana çıkmıştır, 
bılhass..ı. Anglo - Sakson memlP-ketlcrin
de ve l.'.nanyad:ı .. 

Fr:ınsada da, iktbadi \'C içtimai araş-
~ırmalar Enstitüsü nihay t bu mevzu ile 
ı ·1 · t· ·r l ı gı enmış ır. ou ouse • üniversitesi 
~rofc örlednden •Henri Delpechuin de
gerli ve özlii eseri alakalıların faydala
m: bilccc kleri hir kaynaktır. 

. * Dagıtına alanında olup bitenleri vak-
lıylc• sezebil~ne.k, ~uhran ve harp za
manlarında ıçt:maı ve milli bünyedeki 
lepkil~ri yakından. takip edebilmek için 
temellı, devamlı bır tanda aile bütçele
ri üzerinde incelemeler yapmak kati bir 
ı.arurett!r. Kırk yılda bir gösteriş kabi-
1.nden bu mevzu ile uzaktan allkalan
mış olmak, bizlerl amaca u1astırama:ı:: 
Doğru rakam, sağlam mal~at eld~ 
edebilmek için emniyet ve itimat telkin 
edebilmeli.. Türk, ailesinin derdini or
taya dökmek. önüne gelene sıkıntısın
dan, yaşayış tarzından bahsetmez.. Şu 
kadar ki bu nevi anketlerin sonunda alı
nan isabetli tedbirlerin kendi derdine 
deva olduğunu görürse tetkik vazifesiy
le müracaat edenlere azamı kolaylık 
gösterir. · 

* <?~~çe~ hayattan alınmış aaile bütçe• 
lerı uzerınde yapılan tetkiklerin, hakiki 
hayattan çıkan manalı rakamların ikaz 
ve irsadedici değeri cidden çok büyük· 
tür. Maksat ve gaye muayyen bir tarihte 
bir memleket halkının gelir ve masrafını 
kabataslak öğrenmekten ibaret değildir. 
Asıl önemli olan cihet bu memleket kal
kının gelir ve rnasrafındaki değişildildc· 
ri devamlı bir tarzda çok yakından kol· 
luyarak chakiki amilleri• araştırıp bula 
bilmektir. Ancak bu sayededir ki her 
büyük şehrin, her mühim coğrafi bölge
nin cistihlak bünyesi•, istihlak gelenek 
leri• cistihlak psikolojisi• doğru.olarak 
tesbit olunabilir ce ona göre de isabetli 
kararlar alınır. 

Mesla mangal kömürü mevzuuna u· 
mumi bir görüşle bakılırsa büyük bir 
ehemmiyeti yokmuş gibi bir mütaleaya 
ıaplanılabilir. Fakat lstanbul içinde ya· 
pılacak e~asla ve ciddi bir caile bütçesi• 
anketi, mangal kömürü konusunun bu 
bölge için hayati önemini derhal belir
tir. 

Aile bütçesi anketleri sayesindedir. 
ki büyük şehirler için czaruri ihtiyaç 
maddeleri, ıııhhatle öğrenilir. Kökleş· 
miş istihlak adetleri anla,ılır. Mesela 
ekemeğin büyük şehirlerimizin iaşesin
de oynadığı rol gibi. Buğday i!ltihsalini 
arttıracak mahiyette bir (zam) mı müs
tehlik kütle tabii insiyakiyle kendi lehi
ne bir tedbir olarak tellkki eden. Bol 
ekmeğin katık masrafını ne nisbette 
azaltacağını çok iyi kestirir. 

Aile blitçesi anketleri bunlara benzer 
nice hakikatleri meydana çıkarabilir. 
Halkın bu refleklerine dayanarak icap 
eden iktisadi ve idari tedbirler de vak
tinde alınmış olur .. 

* 
Aile bütçesinin yiyim gıyım ve kira 

gibi ana fasılları arası
1

ndaki nisbetler 
harp ve buhran zamanlarında değişi
verir. Halk giyimden fedakarlık ederek 
aile bütçesinin ağırlık merkezini yiyim 
faslına nakletmeğe başlar. Bu genel ak
tarmadan başka içtimai ve iktisadi ha
kundan dikkati çekecek daha nice ikaz 
edici nüanslar da gözden kaçmaz. 

Fakat şurasını da unutmamalı ki aile 
bütçesinin alestikiyeti fasıllar arasında
ki münakale imkanı' bir hadde kadar 
gider, dayanır, kalır. Bugün beslenme 
~o~usu tıp nleminde başlı başına bir 
ihtısas şubesi olmuştur. Her insanın mu
ayyen miktarda albümine ~ekere, hid
rokar~nlu maddelere ın'ti;acı vardır. 
«Za~ur~~~e _hayati maddeler> diye isim
lendırd~gımız bu gıdalar asgari mikdnr
da temın edilemeyip de yaşayış seviyesi 
muayyen bir ölçünün altına düştü mü 
koyu sefalet artık tahtını kurmuş de
mektir. 

İşte bizlere dü~en vazife buna mey
dan vermemektir .. 

A'l b" * 1 e ulçesi anketleri su hakikati ilan 
e~ece~~ir:. Sadece «narh; koymakla va
zifem;zı bıtmiş sayamayız.. !stihllk ge
leneğıni gözönünde tutarak muhakkak 
czaruri ihtiyaç madde, }erinden en 
önemlilerini tahammül edilebilir fiyat
larla halka dağıtmalıyız. 

cScrbeıt piyasa,, esnafın tüccarın 
mürü.v~ti, lutuf ve atıfeti gibi reçeteler 
de hızım derdimize dev. olamaz. 

Bugünkü para bolluğuna yakışacak 
derece ve hacimde mal bolluğuna ka-

ilin 
Fabrikamızın muhtelıf if yerlerin

de çalı mak üzere yirmi işçi alına· 
caktır. 

1942 askerlik yoklamalarını yap
tırmı~ bulunanlar hüviyet cüzdan
lariyle fabrika müdürlüğüne müra
caatları. 

K. A. L. 
MERS ıNLI PiRiNA YAGI 
VE SABUN FABRlKASI 

Nasıl yaşıyoruz? 
- BAŞ TARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE -
dinlenme zamanlarını çıkarınca ancak 
bir sene ya kalır, ya kalmaz .• 

Yetmis yıllık hayatın 8 senesi vaktini 
hoş geçirmeğe, ya bir kahveye, gazino
ya, ya tiyatro, konsere, ya dostların zi
yaretine gitıneğc ayrılır. 

Bu hayatın iiç senesi yüz yıkamak, 
baıwo etmek, t:ıranmak, bir kelime ile 
tuv~let yapmakla geçer. 

Altı senesi sabah, öğle ak~am yeyip 
iı;ıneğe aittir. 

· Beş senesi şch:rde, ku·da gezip yürü
meğe, işe gidip gclmeğe ayrılır. 

Altı senesi faydalı, eğlenceli kitaplar, 
gazeteler, mecmualar okumakla geçer. 

25 senesi de uykuya ayrıldıktan son
ra elde çalı~ıp hayatını kazanrruya, 
memlekete faydalı i~ler görmeğe ancak 
on sene kalıyor! 

* Evet, yetmiş ~ene yaşıyan bir adam 
bu müddetin yalnız on senesinde vatana 
faydalı olabilecek! Yetmiş yaşında ha
yata gözlerini yuman bir insan, hakikat
te on sene yaşamış olacak! 

(Neron) un öğretmeni filozof (Sene
gue) der ki: 

cHayatmızın bir kısmını bi~ ba~kala
rına veririz, bir kısmını başkaları biz
den alırlar, .bir kısmını da elimizden 
kaçırırız! 

1htiyar, genç, kadın, erkek hepimizin 
bu kadar bağlı olduğumuz ve ondan bir 
türlU ayrılmak isremediğimiz hayat ne 
yazık ki çok kısadır. 

* Geçen sene Ankara radyosunda ver-
diğim konf eraslardan birinde hayatı ak
lımın erdiği kadar anlatmıya çalışmış 
ve onu şöyle tarif etmiştim: 

cHayat b~langıcı ve sonu bilinmiyen, 
uzun göri.lndüğü halde çabuk biten bir 
yolculuktur. Bu yolculuğu sıkıntısız ya
pabilmek için ruhan, bedenen, fikren 
hazırlıkta bulunmak lazımdır. öyle ol
ma1.sa çok zahmet çekilir, göz dikilen 
menzile varmadan yollarda kalınır.> 

öyle ise, yetmiş yıllık bir hayatın on 
senesinde hem kendimize, hem içinde 
ya.,.«adıjtıınız cemiyete faydalı olmak için 
ne yapalım? 

Ben bir çare biliyorum: Hayata gö. 
ntil bağlamak! Onu candan sevmc'k! Bil
mem siz nasıl düşünürsünüz? 

tZMİR BELEDtYESlNDEN: 
Şehitler caddesi 1512 inci sokakta 1525 

sayılı sokaktan itibaren 320 metre boy
~ia 3.di lll§larla döşeme yaptırılması, fen 
ışleri müdürlüğündeki sartname ve ke
şifnamesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 3018 lira 90 kuruş 
muvakkat teminatı 226 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel İş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 31/8/942 pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatlan. 

16 20 24 29 4793 (2148) 

Tecrübeli Ebe 

Seniye Pekel 
İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile 

şubesinden diplomah 
Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa

şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 
eder. 

DOKTOR 
NAFİZ YAZGAN 

Aydın Gazi bulvarı, gümrük önü 
No. 102 .. 

Askerlik vazifesini bitirip ge~1ir. 
Ve hastalannı her gün muayeneha
nesinde kabule başlamıştır. 
::ıcıc~~..-cr...cco~ 

vuşamadıiımız müddetçe cserbe11t piya· 
&a't dan dem vurmak; liberalizmin yer 
Yüzünde biricik mümessili kesilmek, sa· 
tın alma gücü azalmış olan kütleyi piya
sadan büsbütün elini eteğini çekıneğe 
dAvet etmekle eşittir . 
Evet, bol parası olanlar diledikleri bazl 
gıda maddelerini o takdirde daha ko
laylıkla bulabilirler. Fakat büyük mü.
tehlik kütlesi zarur' ve hayati ihtiyaç 
maddelerini gene tedarik edemez. 

Üysa ki Milli Mücadele ekonomisi 
bambaıka bir temel üzerinde kuruk .... 
Harbin üçüncü yılı bitmek üzere. Mc.m
loketimizin özel şartlannı üç tcnedir 
tetkik ediyoruz... Artık karar günü gel
di: Ne sadece cnarh,, ne sembolik ma-
1\İyette tevziat, ne de 9Cl'heat piyasa 
ve esnafın lutuf ve i.bfeti teranesi ... 

Tekrar edelim, bugünkü para bollu
iuna yakıpc.ak derece ve hacimde mal 
bolluğuna kavupmadığımız müddetçe 
«istihlaki kısmak> tan ba,ka çare yok
tur. 

16 milyon vesika dağıtmak, 16 mil
yona erzak tevzi etmek bahis mevzuu 
değildir, olmamıtbr ve olamaz. KuVTet 
ve imkanlarımızı daiıtmadan mücade
leyi illt önce adedi sayılı büyük tchirle
rimizde kazanalım.. Mesele vehametini 
derhal kaybt>der. 

~~~~:::,.c::::ı.<::::;.-~~~~><::>~~~~~~~~~ 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri ilan Bürosu Limi
ted Şirketi Ta fiye Memurlu

dan: 
Temyiz Ticaret mahkemesince tasdık edılmiıı olan lstanbul Asliye üç"· • 

cü Ticaret mahkemesinin 942/1 23S esas ve 942/ 38 karar. numaralı un 
~/3/942 tarihli ilamı mucibince İstanbulda Yeni Postahane karşısınd: 
Erzurum hanında icrai faaliyet eden Türk Maarif Cemiyeti Resmi Hun i 
leri Bürosu Limited şirketinin fesih ve tasfiyesine lstanbul avukntlarında~ 
~ecati Yalımın tasfiye memuru tayin ve intihabına karar verilmiş ve tas
f~ye memuru tarafından münfesih şirket muamelatının kemafissabık taa
Fı~.e memuru .n~m ve _hesabına ifa olunacağı ve şirket müdür, memur ve 
musW:?de~lerı.ıun vazıfelcrinde kezalik eskisi gibi icrayı vazife edecekleri 
v~ ~.unfcsıh. şırket alacaklılarının şirketteki hukukunu bir sene zarfında 
bılmurncaa ısbat etmeleri ilan olunur. c8751 > 

17 24 31 4761 (2152) 
~ 

:····················································································· 

~ Devlet Demır Y oilarınaan ~ 
........•.................................................•..............•........... : 

Muhammen bedeli. muvakkat teminat ve miktarları a ağıda yazılı odun ve 
manıal kömürü Kapalı zarf yolu ile aatın alınacnktır. 

Eksiltme 7 /9/942 pazartesi günü saat 1 1 de Sirkecide 9 ci işletme binasın
da yapılacaktır. 

lstek.lilerin muvakkat teminat ve 9artnamcdc yazılı vesikaları ihtivıt edecek 
kapalı zarflarını ayni gün saat l O a kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 940 kuruş bedelle Sirkeci veznesinden alınabilir. 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel Muvakkat teminat. 

Ton Lira Lira 

Odun 
Mangal kömürü 

sooo 
300 

22 24 26 28 

155000 
33000 

14100 

4886 (2194) 

R. Devrim Ortaokul müdür
lüiünden: 
1 - Kız, erkek, yatılı, gündüzlü talebe kaydına başlanmt1tır. Şartları 

bildiren broıürlerimizi i•tetiniz. 
2 - Eski talebemizin açtkta it.almamaları için "'ylülün onuna kadar ka

yıtlarını yeniletmeleri. 
3 - Sınıfların bütünlemeleri 31 Ağustos, Devlet eleme imtihanları 

ve aözlüler 15 eylülde baılıyacaktu . Telefon : 4008 
23 24 25 (2216) 

İzmir Gümrillderi başmüdürlüğünden: 
Cinsj Kilo G. • Lira Ku. 

% 15 ten fazla ipeği havi pamuk 21 500 619 20 
perdelik tül 
Kuru fasulya 460 000 94 00 
Susam 180 000 46 00 
ipek mensucat 6 830 491 76 
Yukarıda cin ve miktarı yazılı eşyalarla levazını ve satıs servisi ilin tahta· 

ınnda müfredatı yazılı diğer eşyaların 8 9 / 942 ~alı günü saat 15 te aleni mü-
zayede ile satışları yapılacağından talip olanların ayni gün öğleye kadar temi
nat akçelerini baı müdüriyet veznesine yatırmaları yatırmayanların müzayede· 
ye iftirak ettirilmiycekleri ilan olunur. 24 31 49.39 (2220) 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinden: 
MARANGOZ usr ASI ARANIYOR 

Sağır dilsiz. ve körler müessesesini~ 75 lira ücrtli marangoz ustalığı açıktır. 
Sanat mektebı mezunlarından mcmurın kanunun 4 ncü madd""sinde yazılı prt· 
ları haiz olan1ardan imtihanla bir usta alınacaktır. 

isteklilerin Alsancaktaki müesseseve müracaatları 24 29 2 492 7 (222 ı) 

İzmir Ceza ve revfılf Evi müdürlüğünden • 
Iz~i~ ce~a ve tevkif evinin 942 mal~ yılına mahsuben 171050 adet ek~eğin 

bcherının fiyatı (16) kuruş (25) santımden 27794 lira tutarı olan ekmek ib-
tiyacı kapalı zarf usuliylc 1 7 /8/942 tarihinde münakasaya çıkanld w h ld 

1. h . ld ~ d k ıgı a e ta ip zu ur etmemi§ o ugun an mez ur ekmek ihtiyacı 18/6/942 tarihiııd 
itibaren l ay müddetle pazarlıkla eksilt meye konulmuş olduğundan talipl = 
ceza evinde müteşe1ckil komisyona 2085 liralık muvakkat teminat makba:ı.. 
riyle birlikte mesai saatleri dahilinde her gün mücaat edebllecddcri ilin olu-
nur. 48S 1 (2223) 

Doyçe Oryent 
DRE S D N ER HA N K 

1ZM1 R 
Merkezi : BEKU.N 

bank 
ŞU BESi 

Almanyada ı 75 şubesi mevcuttar
Sermaye ve ih~at akçesi 

ı7ı,500,ooo Rayltsınarlı 
'l'ilıti,ecle şubeleri : ISTANBUL " 1ZM1K 

M.mrda fubeJeri: KAllIRE VE ISKENDEIUYE 
Der türlü banka mnamelibm ifa n bbaJ -.. 

Gizli çiçek 
Ec~acı Kemal K. Ak

taf'ın en son eseri 
(Albarilp) kolonyasmm cid4i ra· 

kiW sevk, sanat, bedayi laep bir arada 
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YENi HARBiN ILANI 
* 

Brezilya - Mihve-r JAPONLARA DARBE 

* 
••••••••• 
Meseleler 

Almanyaya bü
yük hava akın
ları neden sık 

sık yapılmıyor? 

B.Ruzvelt 
bir mesaj 
gönderdi 

Müttefikler Çinde Ja
ne kazan- ponlar kay- lstanbulda dün yapıla? 
mış oldu? bediyorlar at koşularının netıcesı 

Bir gecede Almanyaya 
ssoo ton bomba atmalı 

miimlıün, f afıat ... 
-*-

YAZAN: HÜSEYİN CAHİT YALÇIN 

Almanya üzerine büyük nisbette ha
v& hücumları bir kerre başladıktan son
ra arkası niçin gelmemiş olduğu me
rak edilebilir. Ameril@lıların bu kadar 
hazırlandıktan sonra, neden hala İngi
lizlerle birlikte uçuşlara kalkmadıkları
oa hayret edilebilir. Fakat büyük b.! 
hava filosunun uçuş yapması ne demek 
olacağını acaba düşünüyor muyuz? 

Öyle anlaşılıyor ki meslekten olmı
yanların bunu düşünebilmeleri gerçek
ten zordur. 

Arada sırada gazetelere akseden tafsi
lat havacılığın şimdi ne kadar ehemmi
yetli ve muğlak bir mahiyet aldığını 
göstererek insanı hayrete düşürüyor. 

Amerikada çıkan ordu ve donanma 
gazetesinin verdiği malfunata göre, Al
manyaya karşı yapılacak hava taarruzu
na Amerikanın iştirak etmesi 400 bin 
kişiden mürekkep bir havacılık kuvve
tıne ve 150 uçak meydanına ihtiyaç 
göstermektedir. Rakamlarda yanlışlık 
yok! .. 400 bin kişilik bir kuvvet ve 150 
uçak meydanı .. 

* Amerikada havacılık mütehassısları-
nm fikir ve mütalaaları şöyledir: 

Almanya 1000 kadar İngiliz uçağının 
hücumunun tadını tatmış olmakla bera
ber kendisine ne türlü bombardımanlar 
yapılacağını hiilA anlıyamamı.ştır. Çün
kü 1000 den 5000 e kadar uçaktan mü
rekkep hava filolarının Alm11nya üze
rine gönderilmes; için hazırlanılmakta
dır. Bu• taarruz en aşağı 8000 uçağı 
ihtiva eden filolar tarafından yapılmak 
IAzınıdır ki her gün vasati 1000 bom
bardıman uçağı sevkedilmiş olsun! Çün
kü bazı geceler hava şartları uçuşlara 
müsaade etmiyecektir. 

. * lngilizler de Almanya üzerine ayda 
30 bin uçak göndermeğe hazırlanıyor
lar. 

İngilterenin uçak istihsaltıtı nazın da 
şu malClmab veriyor: 

- Almanyaya son hava hücumlarına 
.iştirak etmiş olar, bombardıman uçakla
r.odan çoğu yeni bir ağır tiptedir. Harp 
başlangıcında elimizdeki bombardıman 
uçakları tipinde inşaata devam etmiş ol
saydık ayni ağırlıkta bomba atabilme
miz için bi:;den çok fazla uçağa muhtaç 
olacaktık. Yeni tip ağır bombardıman 
tayyarelerinin yapılması tayfaların ve
riınini iki misline çıkardı. Şimdi bir 
uçağın gövdesi 60 bin parçadan mürek
keptir. Gövdede 50 bin çivi vardır. Bir 
uçağın dört motörünün her biri ayn ay
rı 11 bin parçadan vücuda gelir. 

İngiliz fabrikalarının istihsalatı 1000 
makine ile yapılacak akınlann çok da-

-*
Brezilyanın harp ilanı 
cenubi Amerilıanın te
cavüze fıarıı müttehit 
olduğuna yeni bir delil 

sayılıyor .. 
Vaşington, 23 {A.A) - Brezilya ile 

Almanya ve İtalya arasında harp hali
nin ilam haberi Vaşingtonda hararetle 
karşılanmıştır siyasi mahfiller Brezilya 
gemilerine karşı yapılan denizaltı hü
cumlarının neticeyi kaçınılmaz bir hale 
getirmiş olduğunu söylüyorlar. Vaşing
tonda yürütülen mütalaaya göre Brezil
yanın kararı bu memleketin Amerika
lılar arası tesanüdü için daha fazlasını 
yapmak hususundaki arzusunun yeni 
bir ifadesidir. 

B. RUZVELTiN MESAJI 
Vaşington, 23 {A.A) - Ruzvelt, Bre

zilya ile Almanya ve İtalya arasında 
harp halinin mevcudiyetini dün resmen 
bildirmiştir. Ruzvelt Brezilya cümhur
reisi Vargasa bu münasebetle göndere
ceği mesajı hemen yazmağa başlamış
tır. 

Vaşington ,23 (A.A) - Brezilya ge
milerinin torpillenmesi münasebetiyle 
Ruzvelt Brezilya cümhurreisi Vargasa 
şu mesajı göndermiştir: 
Beş Brezilya gemisinin caniyane bir 

surette torpillenerek tahrip edilmesin
den dolayı çok mütee"-Sir oldum. Mede
niyet ve kahramanlık düsturlarını is
tihtlaf eden bu barbar ve nefrete değer 
hareket Brezilya milletini kork.utmak 
için ümitsizce yapılmış bir teşebbüstür. 
Ve güttüğü gaye itibariyle tamamen 
faydasızdır. 

Amerikan milletinin Brezilya milleti
ne karşı taşıdığı sarsılmaz muhabbeti 
ve yarım kürremizin müdafaası yolun
da Brezilyaya şimdiye kadar bir çok fe
daklrlıklara mal olmuş olan işbirliği do
layısiyle derin minnetlerimi teyit ve 
Brezilyaya hüküm etmek isteyenleri 
yenmek hususundaki azmimizi tekrar 
ederken bu nazik saatte bütün samimi 
düşüncelerimizin sizinle br raber oldu
ğunu diğer milletlerin önünde beyan 
eylerim. 

N1HAt ZAFERE İTİMAT 
Vll§ington, 23 {A.A) - Reis Ruzvelt 

Brezilya cümhurreisi B. Vargase şu me
sajı da göndermiştir: 

Brezilyanın da Almanya ve İtalyaya 
harp ilAn ettiği haberi üzerine Birleşik 
milletler namına ekselfulsınıza, cesareti
nizden doğan derin heyecanlarımı ar
zediyorum .. 

Bu hlidise, Brezilyayı hür milletler 
davasına daha ziyade yaklaştırmıştır. 
Bir silah arkadaşı sıfatiyle askerler, 
ı!ostluk ve işbirliği tarihimize yeni bir 
sahife ilave edeceklerdir. 

Size en hararetli dostluk hislerimizi 
ve nihai zaferimiz hakkındaki itimadı
mızı yollıyorum .. • 

ha sık sık tekrar edilmesine müsait bir ŞAYANI DİKKAT BtR SöZ 
dereceye varmıştır. Almanyanın üstüne Vaşington, 23 {A.A) - Brezilyanın 
şimdikilerden daha ağır bombalann atıl- Vaşington büyük elçisi B. Maken Bre:til-
ması muhtemeldir. ya ile Mihver devletleri arasında harp * hali bulunduğuna dair notayı dün ak-

Bir havacılık mütehassısı uçak hü- şam Birleşik devletler hariciye nazın 
cumları hakkında şu izahatı veriyor: B. Kordel Hule vermiş ve Kordel Hulle 

-*
Vçalılar IJir hamlede 

Brezilyadan Afrifıaya 
g~elJilecelıler .. 

Londra, 23 {AA) - Kara, deniz 
ve hava orduları bakımından ihmal 
edilmiyecek kadar kuvvetli olan Brezil
yanın müttefikler davasına en büyük 
yardımı bilhassa stratej ik vaziyetinden 
ve ekonomik kaynaklanndan gelecek· 
tir. Brezilya sahillerinden Natakc doğru 
Afrikaya kadar bir hamlede uçuf imka
nını da müttefiklere bahşedecektir. 

URUCUV AY BREZİLYA 
iLE BERABER 
Montevideo, 2 3 (A.A) - Urguvay 

hariciye nazırı Roytcr muhabirine be
yanatında hükümetinin Brezilya ile tam 
tesanüt halinde olduğunu bildirmittir. 

------~----·---HINDISTANOA DURUM 
---*·---

Yeniden iki yerde 
nümayişçilere karşı 

silah kullanmak 
zorunda kalındı 

-+-
Umumi ıefıliyfe vaziyet 

düzeliyor ve talJii 
halini alıyor .. 

Bombay, 23 (A.A) - Madras eyale
tinde umum! vaziyetin düzeldiği ve si
vil itaatsizlik hareketinin şimdi muhte
lif bölgelerde kısmen yapılan bir kaç 
greve inhisar ettiği bildirilmektedir. 
Son 24 saat içinde bu bölge dahilinde 
hiç bir yerden polisin halka ateş açtığı
na dair hiç bir rapor alınmamıştır. 

Bengalore eyaletinde de vaziytin dü
zeldiği bildirilmektedir. Burada sokağa 
çıkmamak yasağı kaldırılmıştır. 

BtR TEVK!F 

Cuttaktan bildirildiğine göre Hint bir
liği sosyalist partisi katibi tevkif edil
miştir. 

YENİ HADtSELER 
Bombay, 23 (A.A) - H ükümet tara

fından şu teblğ neşredilmiştir: 
Geçen Cumartesi günü Bengal eya

letinde iki yerde hlidiseler olmuştur. 
Polis nümayişçileri dağıtmak için silah 
kullanmak zorunda kalmıştır. 

Koryas bölgesinde bazı hl\diseler ol
muştur. 

Merkezi eyaletlerde bazı ehemmiyet
siz hadiseler çıkmış ise de bunlar he
men bastırılmışbr. 

Bir çok bölgelerde durum normal sey
rini bulmuştur. Münakalllt günden gü
ne düzelmektedir. 

Sıhhat Köıesl 
••••••••••• 

Kestaneı .. in çık
masını bek

lerken ... 
---*·---

Bir gece Almanya üzerine 3000 uçak yirmi dakika kadar görüşmüştür. 
sevkedilmek istenirse bir uçak meyda- B. Maken çıkarken: < Bu dakikada 
rundan iki filo havalanmak şartiyle 150 Brezilyanın mümessili olmaktan büyük 
elen fazla meydana lüzum vardır. Fa- iftihar duyuyorum.> demiştir. 
kat bu büyük' bir mesele te•kil etmez.. Unlu yiyecekleri çokça düşündüğü-

' Vaşington, 23 {A.A) - Kordel Hu!, b d k h lamak l• Lankaster, Halifaks, Sterling tı'pı'nde B zil h . li müz u sıra a estaneyi abr .. -re · ya arıciye nazırına azim ve ce- d lı b 
dört motörlü tayyarelerde 7 tayfa, ı'kı' h k hakk d b zım ır. Kestane ilkin tat ir yemiştir. sur are eti ın a ir mesaj gön-
motörlü Vellingtonlarda beş tayfa bu- dermiştir. Bu mesajda harp kararının Çiğ olarak yenilir, külde pişirilir yeni
lunur. cenubi Amerikanın Mihver tecavüzü lır, iki türlü kebabı olur, kestaneden 
dır. Bu taarruz en aşağı 8000 uçağı karşısında müttehit olduğuna dair bir reçel kaynatılır, kestane şekeri şekerle-
, .• tayfaya lüzum hissedilecektir. ihtar te&kil ettiğini söylemiştir. mclerin en kibarı sayılır. Kestane kuru-
Ağır bombardıman uçaklarını hareke- ----ti---- ıulduktan sonra övütülüp ondan un çı-

te getirmek için havalanan 1000 kişiye 1 A 
1 

karılırsa, kestane unundan yapılacak 
mukabil yerde hizmet hususunda en az SVEÇTE BiR H O SE çorba pek nefis olur. Yine o undan bu-
iki bin kişiye ihhyaç vardır. Onun için ---*--- !amaç - isterseniz püre diyebilirsiniz • 
böyle büyük ve ağır bombardıman fi- yapılırsa çocuklara ve pek yaşlı olanla-
losunu uçurmak 360 bin, 400 bin kişi- in niliz sefareti ra fila gıda olur. 
nin faaliyetine bağlıdır. ;ı;:;, Kestanenin terkibinde, çiğ haldey-

Karanlığın bir kaç saate inhisar ettiği •• •• d b• • ken, yüzde kırk kadar nisbette şeker 
bu yaz gecelerinde 3000 ağır uçakla onun e ırı verecek maddeler, yüzde dört azot, yüz-
meşgul olabilmek muazzam bir vazife de iki buçuktan fazlaca yağ bulundu-
te5kil eder. Çünkü meydanlardaki kont- do•• erı•• Jdu•• ğundan, kestane insanı pek iyi bc.liye-
rol zabitlerinin uçakların tam vaktinde Y cek bir gıdadır. Bu hesapça, yüz gram 
hedef üzerine varmalarını hesap etme- --*-- kestane iki yüz kadar kalori getirece-
leri çok zor bir meseledir. FENA HALDE DOVU-LElll ŞA· ğinden patatesten iki kat iyi besler, 

İlk zamanlarda Almanyaya hücum 11 kendi ağırlığınca ekmeğe de pek yakın-
için 4 motörlü büyük tayyareler kulla- HiS l~OROIPLOMAT .GE dır. Onun için kestane ağaçları bol olan 
nırken bunlann sayılan azdı. Fakat memleketlerde, ekmek yerine suda haş-
tr.yyare adedi gittikçe arttı, 3000 uçak MENSUP OEGIL laruruş kestane yerler. 
l>esabiyle bir gecede şimdi Almanya Kestanenin yüzde 90 ölçü Bl ve 120 
i:zerine 5500 tonluk yüksek infilak ve --*-- o"lçu" B2 vitaminleri de deg· erli <oylerdir. 

StDJdıolm, 23 (A.A) - tngi!iz' elçiliği ,. yan~ın bombası ~tılabilir. Bunlarla sinirler'n müvazenesini Ve ter-
Al 1 'dd 1 ak 1 İn önünde bazı kimseler otomobilden inen man arın en sı et i ın arda - kibindeki şekerin gerçekten gıda ola-

giltereye atmış C1ldukları bomba ağırlı- ve kordiplomatiğe mensup olmayan bir rak vücudun işine yaramasını temin 
ğının 600 tonu geçmemiş olduğu düşü- kimseyi fena halde dövmüşlerdir. Mü- eder. 

"]' b "thi b' ak tecavizler otomobille kaçmışlardır. Oto-nu lirse unun ne mu ş ır r am ol- Kestanenin madenleri onun değeı·ini 
du~u takdir edilebilir. mobilin numarası tesbit edilmişse de artırırlar. İnsanın etlerine dolgunluk ve-

r. kı 1 ki tahkikat numaranın sahte olduğunu 
şte sa hır takım ma funat · uçak ren potasyom madeni bakımından kes-

h meydana çıkarmıştır. 
ücumlarının karışıldığı, zorluğu ve tane ekmekten üstiindür. Terkibindeki 

deh.~cti hakkında bize bir fikir verebilir. --------------- çeliğin yanında manganez de bulundu-
----·- ' ğu için kestane kanın kırmızı kürrecik-

İngiliz bayrafıfa İsveç B. Cevat AçıJıalın ' !erini artırır. Vücudun beslenmesine ne-

i i t ilf di itimatnamesini verdi' zaret eden, bayanlara güzellik veren ti-gem s orp en roit guddesini işletecek iyot madeni de 
Moskova, 23 (A.A) - Türkiye 

Rio dö jeneiro, 23 (A.A) - Hamına- Cümhuriyetinin Moskova Büyük hatırı sayılacak nisbettedir. 
••n İsveç gemisi cenup Atlantikte tor- Elçi.si Cevat Açıkalın 22 Ağustos- Öteki madenlerin de hepsi tamam ol-
pillenmiştir. Gemi İngiliz bayragı altın- ta Kalenin tarafından kabul edil- duktan başka, madenlerden hepsinin ne-
da seyahat ediyirdu. Otuz bir kişiden miştir. Büyük Elçi itimatname.sini ilcesi olarak verdiği alkalenlik derecesi 
ibaret olan mürettebatından beşi ölmüş vermiştir. 10.27 olduğu için bu· bakımdan kestane 
"" virrni •llısı karaya çıkmıştır. patatesten bile üstün çıkar. 

-*
Amerilıan denizaltıları 
.Japonların ilıi büyüfı fi• 
febi ile diğer ilıi vapu

runu torpilfeyip 
batırdılar 

Çunking, 23 (AA) - Tebliğ: Çin !a
taları Tiangşana doğru yürümeğe de
vam ediyorlar. Yektang ve Yunnan şe
hirleri zaptedilmıştir. 

Çekyang demiryolu kontrolümüz al
tına alınmıştır. Japonlar Nanşang isti
ametinde çekiliyorlar. Çinliler bu böl
geyi kuşatmak üzeredirler. 

AMERİKAN DENİZALTILARININ 
MUV AFFAKIYETİ 
Vaşington, 23 (A.A) - Bahriye na

Zlrlığının tebliği : 
Denizaltılarımız uzak şark sularında 

düşmanın iki büyük şilebi ile bir nakli
ye gemisini batırmışlardır. Bunların Sa
lomon adaları hareketi ile hiç bir ala
kası yoktur. 
Diğer bir vapur da luit adalarında ba-

tırılmıştır. 
JAPONLARA YENi 
HOCUMLAR 
Melbum, 23 (AA) - Cenup Pasi

fik birlepk kuvvetler lı:arargahının teb
liği: Rabauda ağır bombardıman tayya
relerimiz gece ve gündüz dü§man uçak 
meydanlarına ve tesia:lerine sekiz ton 
bomba atmıı, bir çok infıllik ve yan
gın çıkarılmı§tır. 

Laede keıif uçaklarımız bir hava Ü!l

süne hücum etmi4 ve bombalar atmııtrr. 
Netice teabit edilememi§tir. 

Şimal batı kesiminde yalnız ketif fa
aliyeti olmuıtur. ___ ,_... .. _... __ _ 

MACARLARA GORE 
( 8aşt81'8b 1 inci Sahifede) 

ların ağırlık mcTkezi Orel ve Voroncj
dir. Düşman hücumlannın fi,ddeti azal
mı§tır. Dü§man hava kuvvetlerinin taar
ruzları da haifflemiıtir. Bu ta.§ırtmanın 
cenup kesimindeki vaziyete hiç bir tesiri 
olmamı§tır. Vuku bula.o çelin muhare
belerden bizim kayıb1mız de artml§ ise 
de z.ayiallmız düıman kayıplarından da
ha azdır. 

STEFAN HORTJNIN öLOMO 
Bir tebliğde iami geçen hava muvaf. 

lakıyetirrin kahramanı Stefan Hortidir. 
Etiyen Horti bu muvaffakıyetinden 
sonra gcirdiği bir kaza neticesinde öl
müştür. ______ .. _, __ _ 

ALMANLARA GORE 
(Baştarafı 1 inci Sabllede) 

lan hava kuvvetlerlmizjn teıirli müda
halesiyle geriye atılmııtır. Yalnız bir kol 
ordu kesiminde düımanın 168 tankı 
tahrip edilmittir. 

llmerrin cenup doğusunda dilfınanın 
yaptığı mahalli taarruzlar püaküıtül
mütti.ir. 

HA VA KA YlPLARI 
Rus hava kuvvetleri dün 122 uçak 

kaybetmitlerdir. Yerde üç RUI açağı 
tahrip edilmittir. 

Uçaklanmızdan dördü üslerine dön
memiştil'. ---o---Hindistan flüfıümeti 
Kaur.uJıları satın alıyor 
Yeni Oelhi, 23 {AA) - Hindistan 

bükümeti memleket dahilindeki bütün 
kauçuk stoklannı oatın alacağını bildir
miştir. 

Harbe ait kauçuk malzemesi yapmak 
üzere Hindjstanda yeniden fabrikalar 

-.a-----
MISIRDA SON VAZIYET 

*·---
Karada hare-
ketsizlik de-
vam ediyor 

-*-BUNA MUKABiL HAVALARDA 
VE AKOENıZDE FAA· 

LIYET ARTTlı 
-*-Kahire, 23 (A.A) - Orta şark İngiliz 

kara ve hava kuvvetlerinin müşterek 
tebfiği : Kara kuvvetlerinıizin faaliyeti
ne dair bildirilmeğe değer bir şey yok
tur. Hava faaliyeti artmıştır. Uçakları
mız düşman araba gruplarına muvaffa
kıyetle hücum etmişlerdir. 
İNGİLİZ HA VA HÜCUMLARI 
Kahire, 23 (AA) - Resmen bildiril

diğine göre İngiliz bomba uçakları Lib
yada, Mısırda ve Giritteki hedeflere cu
ma gecesi üç defa taarruz etmişlerdir .. 
Tobruk, Mersa Matruh ve Kastellaya 
taarruz edilmiştir. 

ALMAN TEBLİÖİ 

İstanbul, 23 (A.A) - Bugün yapılan 
at koş•larının neticeleri şunlardır: 

Birinci koşu yarım kan İngiliz hay
vanlara mahsustu. Birinciliği Alceylan, 
İkinciliği Neriman kazanmıştır. Müşte
rek bahis 120 kuruş vermiştir. 

Saf kan İngiliz yerli at ve kısraklara 
mahsus olarak ikinci koşuyu Ren ka
zanmıştır. Gaynan 125, İkinci bahis 150 
kuruş vermiştir. 

tl' ç ve daha yukarı yaşta saf kan İngi
liz yerli taylara mahsus koşuda Dandi 

YENi HAVA AKINLARI 

birinci, Komisaj ikinci gelmiştir. Gay 
nan 150 kuruştur. 

3 yaşındaki halis kan Arap taylarına 
mahsus dördüncü koşuda Dadi birinci, 
Can ikinci gelmiştir. Gaynan, p!Ase 150, 
400, ikili bahis 160 kuruş vermiştir. 

4 ve daha yukarı yaşta Arap atları
na mahsus beşinci koşuyu Tarzan ve 
Bora kazanmıştır. Gaynan 200, 100 ve 
200, müşterek bahis 400 ve dördüncü 
beşinci koşular arasındaki ikili hah.is 
250 kuruş vermiştir. 

MACARLARIN KAYBI 
* * Almanya ve ce- Stef an Hortinin 

nup Inv;iltere cesedi naklo· 
bombalandı lunuyor 

-*~ -*-
Almanı ar .ı, ingifizfer 4 Macar melJusan mec:fisl 

uçaJı JıaylJettlfer.. yafıında topfanaealı .. 
Berlin, 23 {AA) - Alman batkıı- Budapeşte 23 (A.A) - Stafan Hortı-

mandanlığının tebliği: nin cesedi 2i Ağustosta Macarl.stana gö-
lngilizlerin .~atı A~anyaya ha~ t~a.~- türülmek üzere trene bindirilmiştir. Ce

ruzlannda dort lngıliz tayyareaı duıu- nazenin Macar hudutlarından girerken 
rülmüıtür. töreninde bulunmak üzere adliye naz.ı-

ALMAN HOCUMU rırun reisliğinde bir heyet gönderilmiş.. 
Londra, 23 (AA) - Dahili emni- tir. 

yet nazırlığının tebliği:. Dün gece AJ. MEBUSLAR TOPLANIYOR 
man uçakları cenup bolgelerde uçmuf-
lar ve müteaddit yere bombalanmıtlar- Budapeşte, 23 (A.A) - Mebuslar 
dır. ölü ve yaralı azdır. meclisi 26 Ağustosta Stafan Hortlnln 

iki düşman bomba tayyaresi dütürül- hatırasını taziz için fevka!Ade olarak 
müştür. toplanacaktır. 

Bedin, 23 {AA) - Alman baıku- ----tt----
mandanlığının tebliği: IKıNCI CEPHE NE ZAMAN 

lngilterede askeri hedeflere gece gün 
düz yapılan hücumlardan infılô.klar ve AÇILMALI? 
yangınlar görülmüotür. 

Yedi lngiliz asker çıkartma gemisi --*-
bombalarla batırılmıştır. {Baştarab 1 inci Sahifede) ----·----H~RP KARARINDAN SONRA 

-*-( Baştarab 1 incl Sahifede) 
yanın Brezilya aleyhindeki harp hare
ketlerini inkar etmek imkAnsız olduğu
nu bildirmektedir. Bu suretle Mihver 
devletleri bir harp vaziyeti yaratmışlar
dır. Brezilyalılar da şereflerinin, hü
kümranlıklarının ve Amerika emniyeti
nin müdafaası için harp halinin mevcu
diyetini kabul etmektedirler.. Brezilya 
Mihverin taarruz hareketlerine kuvvet
leri yettiği kadar koyacaktır. 

DEVLETI.ERE TEBLiGAT 
Boynu Ayretı, 23 {A.A) - Cenup 

Amerikan hültfunetlerine Brezilya elçi
likleri tarafından verilen notada mihver 
devletleri tarafından Brezilyaya lı:a1'fı 
giritilen harp hareketleri neticesinde 
Brezilya hükümetinin Almanya ve ltal
yaya harp ilan ettiği taarih edilmekte 
ve §Öyle denilmektedir: 

Harp halinin mevcudiyeti dolayıııiyle 
Brezilya kendisinin ve Amerikan kıta
aının hürriyet ve emniyetine karıı mih
ver tarafından yapılacak hücumlara 
kudretirrin yettiği nisbette kartı koya
eaktır. 

HARP KARARlNIN 
iLANINDAN EVVFJ... 
Rio Dö Janeiro 23 (AA) - Brezil

ya kabinesi mihvere harp nanı hususun
da Amerikan devletlerinden yirmi&i ile 
iıtişarelerde bulunmuştur. 

BREZiLYADA 
UMUMi NEFRET 
Ri Dö Janciro, 23 {A.A) - Geçen 

hafta içinde cereyan eden hüd.iselcr 
Brezilyanın siyasetinde mühim bir deği
şikliğe sebep olmuş ve hükümet mihver 
memleketleri ile Brezilya arasında bir 
harp hali mevcut olduğunu devletlere 
bildirmiştir. Esasen daha evvelce hari
biye nazırının tecavüzler karşısında en 
şiddetli kararlar veTileceği hakkındaki 
demecinden sonra bir harp ilAn edilece
ği anla§ılmışhr. Ticaret vapur1annın ba
tırılması bütün Brezilya mahfillerinde 
şiddetli bir nefret uyandırmıştır. 

Alakalı mahfiller tunu da tebarüz et
tiriyorlar ki reisicühmur Vargos bir ay 
evvel hükümette bazı deği,iklikler yap
mak suretiyle azami ihtiyat tedb.irleri de 
almış bulunuyordu. 

---o---
LORD RALİFAKS 
AllfERtlCAVA DÖNDV 

ALMANYAYA YAPILAN VE 
YAPILACAK AKINLAR 

Londra, 23 {A.A) - Hava nazırı Sir 
Sinkler demiştir ki: 

• - Niyetimiz Almanyaya hücuınları
mıza bir fili bile ara vermeksizin devam 
etmektir. Bu son aylarda uçakl&l'muzın 
Almanyada yaptığı tahribat çok müthiş
tir. Mesel! işgal altındaki Reno ve di· 
ğer bir fabrika bölgesine yapılan hava 
hücumları düşmanın beş zırhlı tümenini 
levazımdan mahrum etmeğe k&fi gelmiş
tır. Kolonya ve Essende netice müthi§ 
olm~ur. 

ALMAN MİLLETİNİN ISTIRABI 
Alman milletinin ıstıraplarından zevk 

bulmıyoruz. Fakat Bitlerle çetesinin suç 
ortağı olmak suretiyle bunu kendisi is· 
teıniştir. Almanlar V arşova, Prag, K u
ventry ve Londrayı hatırlıyaralı: Füh
rerlerine teşekkür etsinler .. 

BİN UÇAKLI HÖ'CUMLAR 
Bir kaç ay içinde bin uçaklı akınları

mızı yine sıklaştıracağız. Alman harp 
endüstrisinde bozgun daimi surette ar
tacaktır. Alman harp gayreti şimdiden 
aksamıştır. 

AVRUPANIN İSTİLASI 
Birleşik milletler ordularının Avru

pada görüneceği zaman muhakkak ge
lecektir. 

Nazi harp kudreti henüz kırılmamış
tır. Kış gelince, belki de Almanya tay
~·arelerini İngiltere üzerine gönderecek
tir. Fakat biz hazırlanarak iki ay evvel
ki gibi hareket edeceğiz .. 

ADALET İÇİN SULH 
Bütün kuvvetlerimizi toplamalı ve 

şiddetli hücuma geçmeliyiz. Ancak bu 
suretle adalet için !hım olan devamlı 
bir sulhu elde edeceğiz .. 

DİEP BASKINI 
Diep baskını esnasında hareket eden 

İngiliz hava kuvvetleri her hangi bir 
cepheyi kurmuş ve korumuş demektir. 
Bu hareket daha büyük hareketler için 
mesut bir alamettir. Düşürülen 93 uçak, 
Alman uçaklarının en yeni ve mütekA
mil tayyarelerindendir .. • 

Baltimor, 23 {A.A) - İngilterenin 
Vaşington büyük elçisi Lort Halifaks ' 
ve zevcesi tngiltereden tayyare ile şeh- 7.30 Program , .• memleket saat ayarı, 
rimize gelmişlerdir. 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 ajans 

giliz hava meydanlarını bombalamıştır. 
İTALYAN TEBLİÖİ 
Roma, 23 (A.A) - Tebliğ : Dün Mı

sır cephesinde hava faaliyeti olmuş, 
dl'J '1anın zırhlı unsurlarının hücum te
şebbüsü püskürtülmüştür. 

İngiliz hava kuvvetleri cephe gerisin
de iz'aç hareketleri yapmışsa da Alman 
tayyareleri 4 İngiliz uçağı düşürmüştür. 

Berlin, 23 (A.A) - Alman 
mandanlığının tebliği: 

Bir kafilemize taarruz eden bir düş
man tayyaresi tam bir isabet alarak de
nize düşı~ ve mürettebatı esir edil
miştir. 

başku- BİR MİHVER HÜCUMU 

haberleri 7.55 Müzik : Radyo salon or
kestrası 8.20 - 8.35 Evin saati 12.30 Prog
ram ve memleket saat ayarı 12.33 Mü
zik : Saz eserleri 12.45 Ajans haberleri 
13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve türküler 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.03 Müzik : Radyo dans orkestrası 
18.50 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Memle
ket saat ayarı w ajans haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika.. 19.55 Müzik : Ni
havent makamı 20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Müzik : Haftanın marşı 21.00 Zi
raat takvinti .. 21.10 Müzik : Hüzzam ve 
Rast makamı 21.30 Konuşma (Posta 
kutusu .. ) 21.45 Müzik pi. 22.30 Memle
ket saat ayarı, ajans haberleri ve borsa
lar .. 22.45 - 22.50 Y.anni program ve 
l<aı>aDlf .. 

Mısırda savaş tayyarelerimfa 22/23 
aj':ustosta İsken4eriyeni.ıı cenubunda İn-

L~os, 23 (A.A) - Mihver keşif tay
yareleri cumartesi günü beş kişilik bir 
düşman kafilesine hücum e~ir. 


