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Doiu ceolJ esinde veni durum 
----- -

Almanlar ••Don,, 
nehrini ge~tiler 

---*·---

uzak Şiddetli Rus ateşi ne 
rağmen ilerlemeğe 

D .., d ! çalışıyorlar ogu a... *·-
--* Ruslar l>ir bölgede geniş 

Souyetıer aleyhinde bir taarruza gef;tiler ve 
llıinci bir cephe açılırsa yalnız l>ir 'fıesimde J6J 
IJa cephenin inlıişafları tanlı imha ettiler .. 
mihverin Ümitlerine Stokholm, 24 (A.A) - Doğu cephe-
ue hesaplarına uygun sinde Don ne.hrini Kletskayanın do~ 

ı cenubunda bır noktadan daha geçmege 
düşmemesi lıuvvet e muvaffak olan Alman kıtalan ve tank-
muhterneldir... !arı şimdi nehrin doğu kıyılarında ıle!'-

ŞEVKET BİLGİN <Sonu SahifP 2 <;Ohm 2 del 

Doğudaki müthiş savaşın tasfiyesini 
Juzlandırmak için, milı\'erin üçüncü or
bğı olan Japonların Doğu Sibiryada 
•arekete geı;eceklerinden çok bahsedil
ıniştir. Hatü bu maksatla hududa 900 
lıin asker, ilri zırhlı tümen, bir kaç sü: 
vari alayı bin uçak yığdıkları, Mançurı 
ve İç Mo~golistanda stra~jik _yollar.la 
tayyare istasyonlan inşa ettiklerı de bıl-
~rilmiştir. .. 

AlmanlaTın eline geçen Maykofta biT 
petTol tasfiyehanesi 

ALMANLARA GORE 
---·---

''Don,, da 
Rus mevzi
·leri yarıldı 

---+·---
Kafkas • Vol~a ara-
sında kati neticeli 
harp hazırlaoıyor 

-*-Don nehrinin l>üyüJı 
lıa11sini geçen Almanlar 

ilerlemeğe devam 
edivorıar •• 

Berlin, 24 (A.A) - Alman tebliği : 
Kafkasyada Alınan ve müttefik kıta

ların hücumu çetin dağ muharebeleri 
şeklinde devam ediyor. 

Stalingradın şimal batısında hava kuv
vetleri tarafından emsalsiz ve muazzam 
surette desteklenen Alman piyade tü

(Sonu Sahife 3. Sütun ı de) 

SOVYETLERE GORE 
---* 

Aln1anlar 
iki yerde 
kazandılar 

-*
Kotelnifıov ve Pfatigors 
lıta Almanlar~ Kletsfıa· 
yada da Ruslar Derle~• •• 

Moskova, 24 (A.A) - Gece yarısı 
neşrolunan Sovyet tebliği : Kles~aya 
çevresinde hareketler devam edıyor. 
Rus kıtalan mevzilerini iyileştirmiş, bir 
çok meskOn yerleri ele geçirmiştir. Kles
kayanın cenup dogusundaki geçil nok
taları için çetin bir muharebe devam 
ediyor. 

DON NEHR1NDE 
Alman tank ve piyadelerinin Don 

nehrini geçmeğe muvaffak oldukları bir 
kesimde Rus kıtaları şiddetle ınııharebe 
etmektedir. 

Yine Kleskayanın cenup doğusunda 
bir İtalyan tümeni ile çok kanlı muha
rebeler olmuş, bu tümenin en az yansı 
yok edilmiştir. 

KOTELtNKOVUDA 
Kotelnilrovun şimal doğusunda bazı 

kesimlerde ağır kayıplar pahasına Al
manlar ilerlemeğe muvaffak olmwılarclır. 
Yüzlerce Alman öldürülmüştür. 

KRESNODARDA 
Kresnodarın cenubunda kanlı muhare

(Sonıı SaWfe 4, Sütun 5 te) 

Milli Şefimizin tetkik seyahatleri 

"Samsun,, a şeref verdiler, 
"Bafrayı,, da gördüler 

S<Yn Diep baskınını ve buna benzer lngiliz hamlelerini idare eden kombine 
hareketler ~efle ri i§ başında 

---*·---
"Ladik,, ve "Kavak,, 
kazalarını, "Akpı· 

nar,, köy enstitüsü· 
nü ziyaret ettiler 

---*·---
ismet İnönü ((Yaşa, 'Ja· 
roln sesleriyle 'lıarşıJan· 
dılar ve hal'lıla hasbihal· 

de bulundular, ... 
Ankara, 24 (A.A) - Anadolu Ajansı

nın Samsun ıhusust muhabiri bildiriYQr : 
22/8/942 cumartesi günü akşamı saa\ 
19,30 da Turhala muvasalat buyuran re
isicumhur İsmet İnönü Turhal şeker fab-

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

Çörçil Londraya döner dönmez BITMIYEN MUKAVEMET 

aslieri bir konle· Sırp vatan
rans yapılacak perverleri 

Müttefilılerin yeni faali yetıeri IJelıleniyor, fa· 
lıat mareşal Smutıısn l>e yanatından da l>üyü'fı ta· 

arruzun geleeeıı )!ıf y apıracağı anlaşılıyor •• 

INGILIZLERE GORE 
---*·---

"Don'' kavsini 
geçen Almanlar 
ateş çemberi 

alındı • • 
ıçıne 

-+-
Moskova, 24 (A.A) - Royterin 

hususi muhabiri bildiriyoyı Son 24 saat 
2Brfmda Alman piyadesine mensup ye
ni kıtalan Don kavsinde nehri geçmit
lerdir. Cepheden gelen eon telguflar 
bu kıtaların Sovyet topçu ve piyade ate
§iyle kuıatıldıklarını ve bava kuvvetleri 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

-*-Bem, 24 (A.A) - Londradan bil-
diriliyor: Sundey Taymia gazetesinin 
bildirdiğine göre Moskovada kararlat
tınlan tedbirlerin bir çoğu tatbik saha
sına konmuştur. Çörçil Londraya döner 
dönmez yüksek aslı:erl ~iyetlerln itıi
rak.iyle bir komutanlar konferansı top
lanacak ve müttefiklerin ia,esi mesele-
siy le umumi iaıe vaziyeti ve Rusyaya 
cephane sevki imkanı tetkik edilecektir. 
Hazırlanan stTateji pl8.nında tatbik edi
len en büyük gaye bu kı~ Alman ordu 
ve sanayiine aman v~rmemek.tir. 

Çörçilin Londraya dönüşü harbin gÜ
dümü sahasında yeni faaliyetlere yol 
açacaktır. 
MAREŞAL SMUTSUN BEY ANA Ti 
Pretorya. 24 (A.A) - Pretorya ci

varında zırhlı vıuııtalarla techiz edilmiı 
mürettebabn teünıg&hında bir nutulı: 
veren mareşal Smutıı Çörçille mülakatı 
münasebetiyle ıunları söylemiştir: 

(Sonu Sahife 3. Sütun 1 de) 

Almanlar Irana yaklaşırken 

çalışıyor 
Mihverd2n i'lıi şehrin 
geriye alındıjı 
bildlrUlyor .. 

Londra, 24 (A.A) - Royter ajan
sı bildiriyor : Alınan haberlere gö
re Yugoslav vetanperverleri Lidno 
şehrini alarak asker ve ustaşilerden 
200 kişiyi öldürmüşlerdir. Yeni kuv
vetler gelinceye kadar vatanseverler 
müstahkem bir mevkii ellerinde tut
mağa muvaffak olmuşlar ve Alman
lan mühim zorluklar karşısında bı
rakmışlardır. Vatanperver ktıalar 
Kodnuk şehrini zaptederek çok mik
tarda ganimet almıştır. 
Temmuz ayında yalnız Bo.snada 13 

tren berhava edilmiştir . 

YENi HARP ILANI 
* 

Çin askeri sözcüsüne gore, Japonlar, 
Çindeki durumlanm tehlikeye d~şi!"· 
.. eden Sibirya sınırlarına d~ha mübım 
lıuvvetler gönderemezler. Zıra bu tak
ilirde, mareşal Çan Kay Şek bu eşsiz 
fırsattan faydalanarak derhal kati ma· 
tıiyette bir karşı taarruza geçecektir. 
Bundan dolayı, askeri münekkitlerin ço· 
iu Japonyanın daha uzun zam~n ~ov
yetler Birliği aleyhinde harbe gı~e~ye
ceğine kanidirler. Bu memleketı boyle 
eüretli ve müttefikleri hesabına çok mu
•zzam bir teşebbüsten alıkoyan şey yal: 
nız Çin batağında kuvvetlerinin önemli 
bir kısmını eriten inatçı bir mücadele
nin uçsuz bucaksız sahneleriyle karşı
laşmış olması degildir. Bilhassa An~I~ 
Saksonlarla yaptığı savaşta kuvvetlerını 
ana üslerinden binlerce kilometre uzak
tıı dağılmağa mecbur etmiş olması yü
ııünden Japon harp makinesinin tahmi
nin fevkinde zaiflediği görülmüıştür. O 
ımrette ki bir kaç ay e:vveline ka~a~ 
onüne durulmaz bir sel, bır kasırga gıbı 
~aponyayı zaferden zafere götüren ham· 
leler Şimdi onun asıl zaafım teşkil et. 
•ektedir. 

SON ASKERi VAZIYET lng-lllzler yeni 
Stalingradda Rus tedbirler aldılar 

Mihvere bü
yük bir dar
be sayılıyor 

-*
Brezilyanın harp Ucin 

etmesi lıarşısında Ru.t• 
lar, Ameri'lıaıııa,. 11e 

Almanlar 

Bir kerre şu dokuz aylık mücadele 
ilevresinde, Japonlann tahminleri ~liifı; 
na olarak Anglo Saksonlar yedıkle!" 
llarbelerden hiç l eise düşmemisler, bila
kis kuvvetlerini yeniden tensike, vazi· 
yete yeniden hakim olmağa muvaffak 
olmu~lardır. Singapurun, Hollanda Hin
'distanının Birmanyanm istilaya uğradı· 
ğı giinlcrde, JaponyRnın Hint okyanıı· 
suna da hiikiın olacağı, Ne Avu•tralya, 
ne de Hindistanm başlarında dolaşan 
tehlikeden kıırtulaınıyacaklan zannedi
liyordu. Olaylar, Japon kudr~t ?lçüs~
nün hamlesini şimdilik daha ılerıye go
türmeğe muktedir olmadığı!". ispat ~t: 
nıistir. Her geçen gün terazının kefesını 
mütte(iklcr lehine eğiltmektedir. 

(So;u Sahife 2. Sütun 6 da) 

·~~~ 

Amf>rikadan lnµ;il-
tt>rPve kuvvetli bir 
kafilt> .-laha ~eldi 
Londra, 24 (A.A) - Amerikanın 
doğu sahillerinden gelen kafilelerin 

' en büyüğü dün arızasız olarak şi
mali Jrlandaya varmıştır. Gelen kuv
vetler arasında bilhassa avcı pilot-.. . .. .. 

durumu müşkül 
Radyo gazetesine göre Hafta başının 

en mühim olayı Alman kuvvetlerinin 
Don nehri dirseğinde şark kıyısına geç
miş olmalarıdır. Şimdi Stalingrad ve 
Volga havzasının fıkibetini tayin edecek 

büyük meydan muharebesi başlaınış de
mektir. Koçelnıkovoda yapılan hare
ketler hazırlayıcı bir harekettir. Her ne 
kadar İngiliz radyosu cenupta Ruslar 

(Sonu Sahife 4, Siitun 6 da) 

Londra, 24 (A.A) - Harbiye nazırlı
ğından bildiriliyor : 

İran _ Irak komutanlığı adlı müstakil 
Yeni bir ordu komutanlığı kurulmasına 
karar verilmiştir. Bu ordu komutanlı
ğına Sir Hanri Vilson tayin edilmiştir. 

General Vilson Bingazinlıı zaptı ile 

~ .... ~ 
~~ ><'Y- ~ •.er_,.,, .;r...cc:cr.r...ev...o.::ccr..o.-~ 

SON DA İKA 
•••••••••••• 

Yeni bir lngiliz • Al· 
man deniz çarpış· 

ması mı oldu? 
Berlin, 24 (A.A) - Alman tebliği : 
Batıda uzun menzilli toplarımız Duvr 

kesiminde askeri hedeflere ateş açmış
tır .• 

Londra 24 (A.A) - Bu sabah (Dün 
sabah) e;kenden Manş denizi istikame
tinde top sesleri !ııitilm~tir. Şafak vakti 
uzun menzilli Alman topları ateş açmış 
ve İngiliz topları da mukabelede bu
iumnuştur. 

Bununla beraber uzaktan top sesleri 
ve mitralyöz ateşleri gürültüsü duyul
muştur. Bi? deniz çarpışması olduğu 
sanılıyor.. · 

neticelenen ileri harekete kumanda et
miş ve Yunanistan seferinde hareklltı 
idare etmişti. Kendisine Çörçil « en iyi 
tabiyecilerimizdendr • demiştir. 

OÇ KOMlJTANLIK . . 
Bu yeni teşkil, orta şarktakı taymler

lt ilgilidir. Geçen son kllnuna kadar İran 
ve Irak kuvvetleri general Vavelin umu
mi kumandasına tabi idi. 

tngilizler şimdi şarkta üç komutanlı
( Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Moskova, 24 (A.A) - Pravda gaze• 
tesi dün şunları yazmaktadır: Brezilya
nın Almanya ve İtalyaya harp illin et
mesi pek önemli bir olaydır. Bu harp 
İlam Hitlere karşı cephenin kuvvetlen
mesi ve Hitleriz.min yeni bir siyasi mağ-
11lbiyeti demektir. Almanya tebditlerfe 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 
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Atletizm birincilikleri müsabakaları 

ŞEUiR.-HABERLl[l\i : Uzak 
30 Ağustosta Fenerbah

çe stadında yapılıyor 
'---------- --------..,. ..... - -• .. ii·~a·-iii~~· -.._ ... .JıftJ- ·ı Doğuda ..• 

lzmirin kurtu
luş bayramına 

hazırlık 

Bftyük Bayram 
___ * __ _ 
( Baştarab 1 inci Sahifede) 

Amiral Nimitz kumandasındaki Ame· 
rikau kuvvetlerinin SaJomon adalarlDJ 
Japon işgalinden kurtarmak için yap
tıkları taarruz hareketi artık teşebbüsün 
müttefikler eline geçmekte olduğuna 
delildir. Gerci bu taarruz mahdut he
deflidir. Fak~t ne de olsa Japon hamle
~inde bir gerileme kaydetmiştir. Bun· 
dan daha mühim olan bir nokta da Bir
leşik devletlerin bava yardımlarından 

Bu yıl yarışlara lıız ati etler de iştiraJı edecelı 

"30,, Ağustos merasimi Ankara, 24 (A.A) - Türkiye Atle
tızm müsabakaları birinciliği 20 bölge
ye mensup 150 atletin iştirakiyle otuz 
ağustosta İstanbulda Fenerbahçe sta
dında yapılacaktır. Seçmeler 28 ağustos 

cuma güni.i olacağından bölgelerden iş

tırak edenler perşembe günü İstanbula ___ * __ _ 
varmış olacaklardır. Bu yıl kız atletler ÇOJı zengin bir program 
de yarışlara iştirak edeceklerdir. vücuda getiriliyor programı hazırlandı 

Palamutların yeni ihraç 
fiyatları bildirildi 

İzmirin 9 eylül kurtuluş bayramı için 
dün de :saat 17 de Parti merkezinde par
timiz vilayet idare heyeti azasından Dr. 
Kamran Ör.si.in reisliğinde bir toplantı 
yapılmıştır. Kurtuluş bayramı progra
mını hazırlamak için tali komiteye seçi-· 
len emniyet müdürü BB. Mithat Uyguç. 
Maarif müdür muavini Neşet Şaylan, 
iktisat müdürlüğü müfettişlerinden 
Hakkı Sevsay, Karataş orta okul öğret
menlE-rinden İhsan Altmtuğ, işçi ve es
naf kurumları birliği reisi Hasan Yiğit 
toplantıda hazır bulunmuşlardır. 

- büyük ölçüde faydalanmakta olan Çan 
izmird en gidecelı heyetler ve trenler • Dumlupı· Kay Şek ordusunun Japonlan hissedi-

narda "apılacalı merasim tafsiUitı... lır de .. ecede sıkı~ık bir duruma sokmuş 
-' olmalarıdır. 

Dumlupınar meydan muharebesinin 
20 inci yıldönümü münasebetiyle 30 
Ağustosta Dumlupınarda Mehmetcik 
abidesi önünde yapılacak büyük kutla
ma töreni için hazırlıklara devam edil
mektedir. İzmir C. H. P. teşkilatı, vila
yet umumi meclisi ve belediye meclisi 
azasından mürekkep bir heyet, merasim 
de bulunmak üzere ayın 28 inci günü 
Afyon treniyle Çilkisaray istasyonuna 
hareket edecektir. Atatürk, İnönü ve ti
caret liseleriyle bölge sanat okulu izci
lerinden mürekkep S 4 kişilik bir izci 
grubu da Dumlupınar merasimine izmir
den iştirak eyliyecektir. Ankara ve Kon 
yadan izciler, Ankara ve İstanbul yük
sek okullarını temsilen birer talebe gru
bu merasimde bulunacaktır. 

kadın ve erkekler ve civar köyler halkın Japon hava or dusu Çin semalarına 
dan kalabalık halk grupları merasimde lıakim bulunduğu müddetçe Çinliler 
bulunacaktır. ne\•midane bir gerilladan başka bir şey 

Saat 11,30 da atılacak topla istiklal yapamıyorlardı. $imdi Amerikan tayya
marşı başlıyacak, sırasiyle ordu, C. H. relerine dayanar..ık mühim askeri mu
P., Halkevi, İstanbul ve Ankara yüksek 'affakıyetler kazanmaktadırlar. Görülü
okulları ve beden terbiyesi umum mü- yor ki J aponya, muhteliC harp sabnele
dürlüğü gençlik kulüpleri adlarına birer rinde durmadan artan zorluklar karşı· 
nutuk söylenecektir. Sonra asker kıtası smdadır. A caba hu zorluklara bir yen i
tarafından havaya üç el ateş edilerek sin i daha katarak şarki Sibiryaya taar-

fHRACAT BIRLIG I UMUMi KATIPLIG ı NE YAPtlAN TEBLiGAT 
Ticaret vekaletinden şehrimiz ihracat

çılar birliği umumi katipliğine gelen bir 
yazıda tanenli tırnak palamutlar ile 
öğütülmü!'; palamutların asgari ihraç 
fiyatları bildirilmiştir. 43 tanenden 46 
fanene kadar tırnak palamutların F. O. 
B . İzmir asgari fiyatları ve fon hadleri 
şöyledir : 

Yüzde 43 tanenli tırnak makta fon ba
!'ma 15 lira 25 kuruş, fon dahil asgari 
ihraç fiyatı ton başına 142 lira, yüzde 44 
tanenli tırnak makt11 fon ton başına 15 
l!ra 35 kuruş, fon dahil 146 lira 
yüzde 45 tanenli tırnak maktu fon t.on 
baı:ıına 15 lira 45 kuruş, fon dahil asgari 
ihraç fiyatı 150 lira, yüzde 46 tanenll 
maktu fon ton başına 15 lira 55 kuruş, 
fon dahil asgari ihraç fiyatı 154 liradır. 

Yüzde 28 den 46 tanene kadar kaba 
ve tırnak palamutların öğütülmüş ola-

MtLLI ŞEFIMIZtN TETKiK 
SEYAHATLER\ 

rak fob İzmir a:;gari ihraç fiyatları ve 
fon hadleri de şudur: 

Tanen Maktu Fon dahil asgari 
Yüzde Fon ihraç 
olarak Ton başına fiyatı 

Lira K. Vra 
28 4 35 94 
30 4 6,50 102 
31 5 34,50 110 
32 7 65 119 
34 10 30.50 134 
36 11 64 143 
42 14 67 153 

Tali komite, ihtifal programını çok 
zengin b!r şekilde hazu·lamaktadır. Bu
nun için eski programlar birer birer tet
k!k edilmiş, baz;. maddeleri değiştiril
miş, bir çok yeni maddeler ilave olun
muştur. 

Bu :seneki kurtuluş bayramı senlikleri 
çok paı·lak olacak ve geceleyin Kültür
parkta şenliklerin devamı olarak çok 
heyecanlı tezahürat yapılacaktır. 

--- o- --
43 

15 25 157 B. ArJF I'NAN ve 44 15 35 161 
45 15 45 165 B. CEVAT GELDİLER 
46 15 55 169 Şehrimiz ihracat ve ithalatcılar birlik-

Asgari ihraç fiyatları üzerinden temin leri genei sekreteri B. Atı f inanla borsa 
edilecek fiyat farkının yüzde 90 nı nis- komiseri B. Cevat Düzenli dün akşam 
beti fona dahildir. lstanbuldan sehrimize gelmişlerdir. 

DOCU CEPHESiNDE YENi 
DURUM 

(Baştarab 1 incj Sahifede) 

leıneğe başlamıştır. Fakat bu cephede 
Almanların esas motörlü ve zırhlı kuv
vetleri Don dirseğinin uç kısmında bulu
nuyor. Arkalarını nehre dayıyan Rus 
k!taları muharebr:ye devam ediyorlar. 

--- o----v alimiz Liselerde 
Valimiz 8 . Sabri Öney, dün talebe 

kayıt muamelesine başlanması münase
betiyle Kız lisesi ile Atatürk ve İnönü 
Erkek liselerini ziyaret etmiş, tetkikler-
d e bulunmuştur. · 

--- o- --
izmirde Mazot az •• 

lzmirden merasime iştirak edecek 
heyet, İzmir vilayeti, belediye ve parti 
te~kilatı adına Mehmetçik abidesine 
konmak üzere çelenkler götürecektir. 

MERASi M TAFSiLATI 
Merasim, saat 1 1, 30 da Mehmetçik 

abidesi önünde baı:ılıyacaktır. Daha ev
vel meçhul asker ab idesine Büyük Mil
let meclisi, baş vekale t, vekaletler, or
du, C. H. P. genel sekreterliği, beden 
terbiyesi genel direktölüğü, Kırzılay, 
Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme 
kurumu, O rdu ve harp MalUlleri, şehit
likleri imar cemiyeti ve Türk basın bir
likleri adına heyetler tarafından çelenk
ler konacaktır. Askeri .kıtalar, beden ter
biyesi kulüpleri mensupları, Kütahya ve 
Afyon vilayetleri köy ve kasabaların
dan istiklal harbine iştirak etmiş olan 

şehitlerimiz selamlanacaktır. r uz edebilir mi? 
YURDUN HER YERtNDE İnanılır kaynakların teminatına bakı-
0 gece yurdun her tarafındaki halk- tırsa, Sov:yetlerin uzak doğuda gene.ral 

evlerinde ve halk odalarında, halkevi Bluher \ 'e general Stern kumandasında 
odası bulunmıyan yerlerde parti merkez en ınii!?kiil ~artlar içinde bile el süriil
lerinde toplantılar yapılacak, istiklal meıniş ve zaifletilmem~ kuvvetleri var
harbinde milletin gösterdiği birlik, kah- dır. Bu müstakil orduların savaş kud
ramanlık ve fedakarlık, 30 Ağustos ıeti bir sır olarak saklanmıştır. Müte
meydan muharebesinin ehemmiyet ve l 
kıymeti hakkında konuşma ve konfe- •Bssıslar stratejik bakımdan Sovye:tle. 

r in durumunu efrerişsiz addetmiyorlar-
ranıılar tertip edilecektir. Surast muhakkaktır ki Vladivostok de-
!ZMı RDEN T RENLER • 
Halkımızın Dumlupınarda yapılacak niz ve hava ü ssii Japonlar için büyük 

büyük merasime kolay ve ucuz bir şekil- bir tehlike teşkil edebilir. Amerikan 
de iştirakini temin için izmirden, mera- uça'! kaleleri aylardan heri bekledikleri 
sim yeri olan Silkiıaray istasyonuna ucuz darbeyi indirmek maksadiyle Sovyetle
tarifeli gidit ve dönüf trenleri tertip rin uzak doğuda hazuladıkları hava 
edilecektir. meydanlarında kolaylıkla yerleşebilir

Sillliaray istasyonu ile meraııim yeri ler. J apon harp endüstr isinin bayati 
arasındaki münakalat ve merasim ye- merked eri olan Tokyo, Yokohama, Ko
rindeki tertibat ve hazırlıklar komutan- be Ve Nagazalciyi her gi.in, bombalıya-
lıkça temin edilecektir. rak Japon milletine harbin feliketlerini 

AFYONDA Z tY AFET \'e ıstıraplarını bütiin dehşetiyle tattıra-
30 Ağustos günü akşamı Afyon vila- bili rler. İşte Japonyayı Sovyct Rusyaya 

yeti C. H. P. reisi, ordu, merasime işti- harp a(~maktan meneden en miihim se
rak eden heyetler ve halk mümeıısilleri bepler .. 
şerefine Afyonda bir ziyafet verecektir. Şüphe edilemez ki B crlin, Japonyayı 

iaşe ve ihtiyaç işleri 
Rusyaya karşt tecavüze se\'ketmek için 
lıfüün niiCuzunu kullanmaktadır .. Eğer 
~imdiye kadar bu vadide sarfediJen gay
ı·e tler muvaffak olmamışsa Japonları ih
tiyatkar olmağa zorlıyan daha hakim · 

(Baştarah 1 inci Sahilede) 

l'ikasında tetkiklerde bulunduktan ve bir 
müddet istirahttan sonra saat 24 te yol
larına devanı etmek üzere hususi tren
lerile Turhaldan ayrılmışlardır. 23/ 8/ 
942 pazar sabahı Ladik istasyonuna gel. 
miştir. Reisicumbuı· saat 11 de otomobille 
istasyona 15 kilometre mesafede bulunan 
Akpınar köy enstitüsünü ziyaret buyu
rarak enstitünün inşaat, z.iraat ve sanat 
durumları üzerinde incelemeler yapmış
lar ve bu husustaki başarılarından mem. 
nunluklarını beyan etmişlerdir. Reisi
cumhur bundan sonra Ladik kazasını 
§ereflendirrnişler ve halkın çoşkun sev
gileri arasında halkevi ve kaymakamlık 
binalarını ziyaret ederek temaslarda bu. 
lunmuşlardır. Milli Şef saat 16 da otomo
bille Ladikten hareketle Kavak kazası
na uğramışlar ve yollarına devamla saat 
17,30 da binlerce halkın içten tezahür
leri rasında Samsuna şeref vermişler ve 
vali konağına misafir olmuşlardrr. 

Sebze bahçeleri ihtiyacı için tevzi 
edilmek üzere belediye iaşe bürosu em

BİR ALMAN GAYRETİ rinde yeter miktarda mazot yoktur. Bu 
Kletskayanın cenup doğusunda bu itibarla ihtiyacı pek fazla olan bahçe 

köprü başını ortadan kaldırmak için ~ahiplerine o da pek az miktarda, yani 
Almanların sarfettiklcri gayretler boşa bahçeleri yanmıyacak derecede mazot 
çıkmıştır. Nehrin doğu kıyılarında mü- tevzi edilebilmektedir. Bu vaziyet ve ih
dafaa mevzileri tutmuş olan Almanlar tiyaç Ticaret vekaletine bildiTilmiş, faz
Rus topçu, piyade ve hava kuvvetlerinin la mazot istemiştir. 

reni. ekmek kart- zaruretlerin mevcut olduğunu kabul et-
mek lazımdır. Kanaatimizce dunım J a-
ponyarun Rusyaya saldırmasına hiç te 
müsait değildir Buna rağmen uzak do-

şiddetli ateşi altındadır. --- o- --

DİGER İKİ YERDE .MALKRA 
Kotelnikov bölgesinde 40 saatten beri KA YMAKA.MLIGI 

Almanlar her hangi bir ilerleme kaydet- Vilayet İ aşe müdürü iken vazifesinin 
memişlerdir. Müh:;n bir sevkülceyş nok- lağvedilmesi üzerine açıkta kalan Çar
tası olan Adclnikovo kasabasının mare- şamba kazası eski kaymakamı B. Fahri 
şal Timoçenko kuvvetlerinin elinde ol- T okmakçıoğlu Malkra kaymakamlığına 
duğu sanılıyor. tayin edilmiştir. 

BAFRADA 
Bafra, 24 (A.A) - Bugün (dün) saat 

11,30 da Milli Şef İsmet İnönü Safraya 
şeref vermişler ve meydanı dolduran 
binlerce Bafralının çoşkun ve içten te
zahürleri ve sürekli alkı.~ları arasında 
balkevini teşrif buyul'muşlardır. Bura
sını teftişi müteakip şehrin muhtelü 
semtlerini, Kızıl ırmak köprüsünü, ke
reste fabrikasını ve hükümet konağını 
gezmişler ve sokakları dolduran muaz
zam insan kalabalığının « yaşa. var ol 
İnönü > sesleri arasında orta okul bina
sına gelmişlerdir. 

Milli Şef öğle yemeğini yedikten son
ra, orta okul salonunda halkla bir hasbi
halde bulunmuşlardır. Bu görüşmelerde 
ayrıca parti, halkevi ve muhtelif meslek 
erbabı da bulunmuştur. 

Cumhur reisimiz Kızıl ırmak yatağı
nın seyrüsefere müsait bir hale konması, 
Bafra ovasının kanallarla sulanması ve 
mevcut göllerin ıslahı etrafında hazır
lanmış olan projeyi halkın muvacehe
şinde derin bir alaka ile tetkik buyur
muşlardır. 

Milli Şef ilgililere direktifler verınİ§
ler ve saat 15,20 de heyecan, sevgi duy
gularile bekliyen Bafralıların sürekli al
kışları arasında Samsuna müteveccihen 
hareke t buyurmuşlardır. 

--,,,.,.,,.,o- --
JJ saat süren ~angın .. 
Bergamada Zeytindağı nahiyesinin 

Cevaplı köyü dahilinde Ketendere 
mevkiinde bir orman yangını çıkmış, on 
üç saat devam etmiştir. Jandarma, or
man muhafaza teş-kilatı mensupları ve 
halk tarafmdan söndürülen bu yangında 
5 O dönüm sahadaki fundalık ve kısmen 
çamlık yanmıştır. Yangının sebebi araş
tırılmaktadır. 

' 

KAFKASYADA 
Son günlerde Kafkasyadan gelen ha

berler pek muhtasardır. Piatigorskun 
cenubunda Rusların yeni bir geri çekil
meleri bildiı-ilmektedir. Almanlar geniş 
ölçüde bir topçu hazırlığından sonra 
Kafkas dağlarında mühim bir geçidi ka
pıyan Rus müdafaa mevzilerine çok şid
detle hücum etmişlerdir. Bu hücuma 
tankların da iştirak ettikleri sanılıyor .. 
Bu geçidin 2814 metre yüksekliğinde 
Manisof geçidi olması muhtemeldir. Ar
kof vadisinden sonra gelen bu geçit Ar
şoniki tse kasabasından 75 kilometre 
uzaktadır. 

RUS TAARRUZU 
Diğer bölgelerde ve Suşnitse bölge

sinde Alınanlar Rusların geniş bir cep
hede taarruzlarını bildiriyorlar. Yalnız 
bir kesimde 161 Alman tankı tahrip edil
miştir. Bu rakam hücumun şiddeti hak
kında bir fikir verebilir. Fakat bu çev
rede de, Rjef, Viazma ve Leningradda 
olduğu gib i taarruzlar beklenen netice
yi vermemiştir. Rus komutanlığı bu ta
arruzlarla Almanları cenup cephesin
den kuvvet çekmeğe mecbur e tmek is
tiyordu. Buna muvaffak olamamıştır. 

Malullerin bayramı ••• 
26 Ağustos günü ayni zamanda ordu 

Maluller birliği bayramıdır. O gün saat 
9 da parti merkezindelci ordu Malwler 
birliği cemiyetinde bir toplantı yapıla
caktır. Birliğin azası toplu vaziyette 
Atatürk heykeline giderek bir çelenk 
koyacaklardır. Bu münasebetle nutuklar 
irat edilecektir. 

Merasime bütün Malul subay ve er
ler davetlidirler. 

KULTURPARK 
Fuar Gazinosunda 

HER AKŞAM BOYOK VARYETE PROGRAMI 
Bayan M A R i Ç A AlırolHıı 

Ş E R i F E Köpelılerlyle • • 
Dua 
Bayan 

Bay 

W ALDİS Komilı Monden 
HAK.EL SEVİLLA meıhur atralı· 

siyon İspanyol-. 
~ ABİA KOL.HAH Mefhur Şantör 
lspanyol 

VE 
Takviye edilmiş büyük LANTOŞ Orkestrası.. 

--- o- --
Torbalı jandarma 
Komutanlığı •• 

Antalyanın Gündoğmuş kazası 
jandarma komutanı üsteğmen Enver 
Gündür Torbalı kazası jandarma komu
tanlığına tayin edilmiş ve vazifesine baş 
lamak üzere dün akşam Antalyadan 
şehrimize gelmiştir. 

--- o- --
ZABITADA 

İlıiçeşmelilıte hırsızlıfı 
lkiçeşmelikte 4 7 4 ncü sokakta otu

ran Şakir oğlu Muftanın evine giren Şa
kir oğlu Niyazi ve Hüseyinin 30 parça 
bakır kap, 3 kilim ve bir karyola takımı 
çaldıkları iddia edilmiştir. Maznunlar 
tutulmuştur. * 1 kiçeşmelikte 4 7 4 ncü sokakta De
mir oğlu Mehmet Ali İşsevenin evıne 
hırsızlık maksadiyle girdikleri sanılan 
Cemal Kızılırmak, Kemal ve Nevzat ya· 
kalanmışlardır. 

NARGİLE KAVGASl-
ikiçeşmelik caddesinde bir kahveha

nede Cemal oğlu Sabri, Ali oğlu Kenan 
Erdinç ve Adnan Erdinç nargile mesele
sinden kavga etmişlerdir. Bunlardan 
Sabri, ustura ile Kenanı bacağından ha
fif surette, Adnan da sandalya ile vura
rak Sabriyi başından yine hafif ııurette 
yaralamışlardır. 

BİR YARALAMA 
Bergamada Kınık nahiyesinde Kahya 

köyünde 1 Iimmet oğlu Osman ırmak, 
bir çocuk meselesinden Adem oğlu Ah
met Turan tarafından bıçakla ağır su
rette yaralanmışhr. Suçlu tutulmuştur. 

KARANTİNADA 
BİR HIRSJZLIK 
Karantinada Türkoğlu sokağında 

oturan Mustafa oğlu Hasanın evine gi
ren Derviş oğlu Mustafa Onalın bir ta
banca, bir çift kadın ıskarpini ve bir ka
dın el çantası çaldığı iddia edilmiştir. 
Mustafa tutulmuştur. 

Çalqtığı yerde ~almq 
Kemerde Şark Sanay.i fabrikasında 

amele Mehmet oğlu Davut Zerman, 
Fabrikaya ait 180 lira değerinde bir top 
astarlık ve bir top kırızet bezi çaldığı 
iddiasiyle yakalanmıştır. 

PA.MUKLARINJ 
Belılerlıen vuruldu •• 
Bergamada Kınık nahiyesinin Körpet 

ma hallesinde Ahmet oğlu Hamza, iç de· 
ğirmeni mevkiindeki tarlasında pamuk
larını beklerken elinde tuttuğu çifte tÜ· 
feği ateş almış, her iki ayağından ağır 
surette yaralanmıi ve hastahaneye kal
dmlarak tedavi altın. almml§br.: 

1 al r ı Verlılyor ğuda Sovyetler aleyhinde ikinci bir cep-
he açılırsa bu cephenin inkişaflan mih
verin ümitlerine ve hesaplarına uygun 
çıkmaması kuvvetle muhtemeldir 

Çivi, Kalay, lcistilı te dağıtılacalı .. ŞEVKET BİLGİN 

Eylül ve birincı leşrin aylarına ait ek
mek kartlarının halk dağıtma birlikleri
ne verilmesine tlün belediye iaşe büro
sunda başlanmıştır. Dün sabahtan a~a
ma kadar büroya müracaat eden 75 da
ğıtma birliği reisi numratajlı ve işaretli 
yeni ekmek kartlarını almışlardır. Bun
lar, eylülün birinci gününe kadar halka 
dağıtılacaktıı-. 
ÇİVİ VE KALAY İHTİYACI 
Belediye enuindeki çivilerin tevzii 

için liste hazırlanmaktadır. Geçenlerde 
bir mikdar çivi tevzi edilmişti. Fakat bir 

Ziraat memurları va
zifeleri başından 
ayrılamıyacaklar 

Ziraat velıaleti yeni ifıl 
tamim gönderdi •• 

bilh Z iraat vekaletinin taşra teşkilatın
da çalışan ziraat memurlarından bazıları_ 
run bağlı bulundukları idare amirleri 
tarafından salfilıiyetleri dahilinde veri
len birer haftalık mezuniyetten istifade 
ederek Ankaraya veya diğer yerlere git
tikleri görülmüştür. Ziraat vekaletinden 
teşkilAtına gönderilen bir tamimde, işle
rin bilhassa pek sıkışık bulunduğu şu 
zamanda kati rapora müstenit sıhhl se
bepler olmadıkça hiç bir ziraat memuru
nun vazifesi başından ayrılmaması kati 
surette bildirilmiştir. 

tK1NC! TA.M1:M 
Ayrıca, dünyadaki harp haline göre 

memleketimiz ziraatinde yapılması Hı
zım işlerin ehemmiyetini belirten bir ta
mim de ziraat vekaletinden vilayete 
gönderilmiştir. Bunda istihsalatımızın 
arttırılmasını temin etmek maksadile 
vekalet teşkilatının her işte büyük 
ehemmiyet ve alaka göstererek çalışma
ları, evrakın muamelesi günü gününe 
intaç olunması bildirilmiştir. Bu hususta 
teşkilata mensup memur ve müstahdem
lere düşen vazifede en küçük bir ihmal 
gösterilmemesi de işaret edilmiştir. 

--- o- --
VALİ .MUAVİNİ 
Erzuruma tayin edildi 
Vali muavini B. Nuri Atay, Erzurum 

vali vekilliğine tayjn edilmiştir. 
8. Nuri Atay dokuz aydanberi izmir

de vali muavinliği ve bazı zamanlarda 
valilik vekaleti vazifelerini muvaffakı
yetle görmüş, herkesi memnun bırak
mıştır. 

Gelenler, Gidenler 
Halkevleri müfettişi B. Kemal Güngör 

Ankaradan şehrimize gelmiş, Bolu Em
niyet amirliğine tayin ed ilen izmir eski 
emniyet müd ür muavini B. Aziz T üz:ün 
A nkara treniyle Soluya gitmiıtir. 

mikdar çivi de iaşe bürosu emrinde kal
mıştı. Bunlar perşembe günü htiyaçları 
tesbit edilen tüccar ve müesseselere da
ğıtılmağa başlanacaktır. Ayrıca kalay 
da tevzi edllecektir. 

--- o---
Ticar~t Vekili dün 
"Ankara,, ya döndü 

KAMYON VE OTOMOBİL *---
LASTi(;i Ankara, 24 (Yeni Asır) - Ticaret 
İaşe bürosu emrine bir mikdar kam- vekili doktor Behçet Uz İ stanbuldaki 

yon ve otomobil lastiği gelmiştir .. Bun- tetkik seyahatinden bugün {dün) eks
ların da yakında tevzi edilmesi muhte- presle Ankaraya avdet etmiştir. 
meldir. Lastikler, fazla ihtiyacı tesbit 

·~:;·;i:;:;-tiyatları· f Müb;~;k:,Be-:,-
nın arttırılması ' rat" ~ecesi 

Mübarek Berat gecesinin önümüz-
İSteniJiyor deki perşembe günü akşamına, yani 

Cuma gecesine rastladığını asil mil
letimize bildiririm .. -· Belediye . iaşe bürosunca zeytinyağı 

üzerinde bazı tetkhltler yaptırılmakta
dır . .Alakadarlar, belediyeye müracaatla 
bazı sebepler ileriye sürmüş, bir buçuk 
asitli yağların pek yakında tükeneceğin
den piyasaya yağ bulunan yerlerimizden 
yağ getirtilmesi maksadile fiatların t z... 
mir için yükseltilmesini isteınİ§lerdir. 

--- o- --
BÖLGE AS BAŞKANI 
İSTİFAErri 
Belediye reis muavini ve heden ter

biyesi bölge asbaşkanı B. Suat Yurdko
runun böJge asbaşkanhk vazifesinden is
tifa ettiği haber alınmıştır. B. Suat Yurd 
koru, beden terbiyesi teşkilatındaki ça
lışmalarında muvaffak olmuştur. İstifası 
bir kayıp sayılmaktadır. 

--- o,.,.,.,..--
.Müdafaai Hufıulı olıulu 
Baı öğretmenL 
Müdafaai hukuk okulu baş öğretmeni 

B. Kemal Erbil askerlik vazifesini biti
rerek şehrimize gelmiş, vazifesine tekrar 
başlamıştır. 

riREDE 
SPOR rESİSLERİ 

İzmir müftüsü 
R. ÇELEBİOGLU 

•:•-.-. ._.. ._..__ ,...._~,-•- • - 0 - 1 .... 1 _ 11 _ °'9 

KISACA 
••••••• 

Zurnanın peşrevi 

Eczacı Kemal K. Aktq 

ııZuı-ııada pe.şrev olmaz, ne çıkar~ 
bahtına" diyen bir sözü hep biliriz. Bu 
darbunesel kılıkll zw·na sözünde, gelişi 
güzel tecellilere mutavaat işareti vardır. 

Evet, hazan peşreve, fasla, filıenge ve 
nağmeye uymıyan sesler vardır. Bunlar 
kendi başlarına bir peşrev, bir fasıl, bir 
ahenk ve bir nağmedir .. 
Zurnayı bilmem neden böyle laübali 

tanıyoruz? Zurnada neden bir keman, 
bir ut, bir akordıyon ciddiyetini duymı
yoruz? 

Evvelki akşam Ankara radyosunda 
bir zurna taksimi dinledim.. Onda ne 
peşrevler, ne fas:llar, ne ahenkler, ne 
nağmeler vardı. Zurna sesini nezlelile
r in gcnizlerinden konuşmasına benze
t enleri haklı bulurum. Zurnanın, dar
buka, çifte nara, zilli maşa ile soytarı. 
arsız bir çocuğa benzediği zamanlar var
dır. Buna rağmen zurna 1-ndi aleminde 
bir ses, başlı başına bir nağme, bir 
ahenktir. 

Ankara radyosunda Hüseyni bir tak
- - - - - - O sim yapan zurna hayalimi genişletti, İs( - - - - - - - - - - - - - t. tanbulda Kağıthane alemlerini görür gi-

:: .Mesut Bir E11lenme.. ~ bi oldum .. Beyaz gömlekli hamlacılarm 

Haber alındığına göre yakında 'l'll:efle 
yeni bir spor sahası ile bazı spor tesis
leri yapılması için İzmir bölgesine bir 
program takdim edilmiştir. 

" çektikleri kürekler Kağıthane deresine 
( İzmirin tanmmış ailelerinden Rifat ı, ~ aksetmiş; çarşaflı, yaşmaklı kadınların, 
( l Yemişçi ile Vedia Kapancıog~lunun · fe '< sli erkeklerin hayallerini yırtıyor, zur-
( l nikahları dün İzmir evlenme daire- !'. na sesi ufuklara yükseliyordu. 

ı sinde şehrimizin güzide ailelerinin i •Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa 
ı huzuriyle icra ed;lmiştir.. bcıhtına• diyen söz bana çocukluğumu 
ı Tarafeyne saadetler dileriz.. hatırlatmış, yakın tarihimizden bir fasıl 
L - - ":. ":. ":. - - -:._ - - - -. _::_ açmıştı.. 
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ALMANLARA GORE 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

menlerile hücum kıta1arı Don nehrini 
gecmişlcr ve doğuya doğru hücum ede
rek kuvvetle tahkim edilmiş düşman 
mevzilerini yannışlrdır. 

YENf HARP 'LANI 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

ve Brezilya gemilerine karşı korsanlık 
hareketleriyle bu memleketi korkutmak 
ve Nazi aleyhtaı; \'aziyetini terke mec
bur etmek istiyordu. Netice bunun aksi 
olmuştur Alman ve İtalyan deniz kor
sanları şimdi Brezilya donanmasını da 
karşılarında bulacaklardır. 

Borsa 
ÜZÜM 

150 K. Tamer 
20 H. Uyar 
12 Ş. Özşınlak 

182 Yekfuı 

35 
47 
46 

35 
47 
46 

i
, ... ~~, ---'.;.... -_ --::.. -:.... --

ilan :) 
• 1 

Fabrıkamızın muhtelif iş yerlerin-
1 

\ de çalışmak üzere yirmi işçi alına-
ı l caktır. 1 

1 
1942 askerlik yoklamalarını yap- 1

1 
1 tırmış bulunanlar hüviyet cüzdan- 1 

' lariyle fabrika müdürlüğüne müra-
1 caatları. ı l 

:·····································································:-.............. . . . 
~ Devlet Demır Yollarından ~ 
...•..•.................••..........•••••..................................•......... : 

Sanat ofıulu mezunu alınacaJı •• 
DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODORLOC.UNDEN : 
ld~remizde kurs ve staj görerek mak.iııiıt ve baş makinist teknik büro per• 

!lonelı "e fen memuru yetiııtirmek üzere lüzumu kadar sanat okulu mezunu alı
n~caktır. ~ apılacak kabu~ inıtıhanında gösterecekleri muvaffakıyete göre sanat• 
kar unvanıyle ayda 100 lıraya kadar verilecektir. 

Don cephesinin diğer kısımlarında 
mevzii düşman taaıTuzları İtalyan kıta
larının ınukavE>meti karşısında akim 
kalmıştır. 

Alman hava kuvvetleri cephenin ge
risinde demir yolu tesislerine, nakliye 
hareketlerine ve Volga nehri üzerindeki 
münakalelere karşı tesirli hücumlarda 
bulunmuştur. 

B. HULUN BEYAt'{ATI 
Vaşington, 24 (A.A) - Hariciye na

zırı Kordel Hul Brezilyanın harbe gir
mesine dair beyanatında demiştir ki: 

220992 Eski Yek.un 
221174 Umumi yekun 

No. 7 
8 
9 

36 1 } 

38 - KAL 
Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler tescil edilir. Ve mütea• 

kıp kurslardaki muvaffakıyetlerine göre merkez, atölye ve depo teknik kad.• 
rosu dahilinde terfi ederler. Aranılan şutlar sunlardır : No. 

No. 
No. 
No. 

I~ e e • 
41 '~ } 
45 

1
1 MERSiNLi PJRINA YAGI 

1 - Sanat okulu mezunu olmak. -
" - Brezilyanın harbe girmesiyle 

mihver devletlerine askeri bakımdan ol
duğu kadar, manevi bakımdan da bü
yük bir darbe indiı·ilmiştir. Mihverin te
cavuzu Amerikan cümhw·iyet.lel'inin 
dayandığı prensiple alakadar olarak 
bir devlete yapılan tecavüzün bütün 
Amerikan devletlerine yönetilmiş bir 
tecavüz addedileceğini göstermektedir. 

10 
11 

ZAHİRE 
49 ı' 
25 50 1 . _V~ SAB~~ t ~_BRt~~~ ~, 

2 - A~kerliğini yapmış bulunmak. 
3 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak. 

Kaluganın cenup batısında Medin'in 
şimal halısında ve Rijev yakınlarında 
düşman hücumları daha başlarken püs
kürtülmüş veya akim bırakılmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz bu hareketleri sı
kı surette de.steklemistir. 

limen gölünün ceri'up doğusunda ve 
Leningrad önlerinde arazi kazançları el
de edilmi.<; ve karşı hücumlar pü.skiirtül
müstür. 

Şimal buz aenizi cephesinde Ştukala
rımız bahkçılar yarım adasında düşman 
askeri kamplarına hücum etmiştir. 

Dün ceryan eden muharebelerde Rus 
hava kuvvetleri 157 uçak kaybetmişler
dir. Biz 8 uçak kaybettik. 

* Berlin, 24 (AA) - Askeri bir kay-
naktan bildirildiğine göre Alman piya
de lcuvvetleriyle bücum tahurlan 2 3 
Ağustosta Don nc1ufoin büyük kavsini 
geçmiş ve kuvvetle tahkim edilen Rus 
mevzilerini yardıktan sonra ilerlemeğe 
devam etmiştir. 

Berlin. 24 (A.A) - Yarı resmi bir 
mahfilden bildiriliyor : 

Berlin askeri mahfilleri piyade ve mo
törlü !kuvvetlerin Don nehrini geçmeleri 
haberine büyiik bir ehemmiyet vermek
tedir. 

Berlin hariciye nazırlığı, sorulan bir 
suale verdiği cevapta Stalingradda kati 
11.eticeli bir muharebenin başlamış oldu
ğunu söylemiştir. 

Berfin, 2.f (AA) - O. N. B. ajan
sına askeri kaynaktan bildirilmiştir: Do 
ğu cephesinde geçen hafta eereyan eden 
muharebeler şiddetli bir şekle girmiştir. 
Kafkasyadan Leningrada kadar uzanan 
cephenin heman her verinde durum 
böyle olmuştur. 

Cenupta Alman kıtaları arazinin güç
lüğüne rağmen Rusları her gün bir az 
daha geriye atmışbr. Kafkasyadan Vol
ga kavsine kadar bu harbin kati netice
lerinden bhi hazırlanıyor. Ruslar Alman 
ilerleyişini durdurmak ıçın umıtsızce 
çarpışıyorlar. Artık plan mucibince ge
riye çekilmelerden bahsedilmemekte
dir. Asağı Kubanda ve Kafkuyanın şi
mal batısında yapılan şiddeti muharebe
ler Alman kıtalarını Anapa, Norosis.ki 
ve Tuapse limanlarına yaklaşmaktan 
men için Ruslar tarafından sarfedilen 
gayretlerin bir tezahürüdür. Burada 
düşmanın aarfettiği bütün gayretlere 
rağmen müttefikler Koçanlcaya, Kirs
kaya şehirlerini almışlardır. Üç limanda 
Kafkasyanın şimal sahillerinde 21 sahil 
muhafaza gemisi, bir torpito, 16700 ton 
hacminde 12 ticaret gemisi ve üç mav
na hatınlmıttır. Bir çok ticaret gemileri 
Cle hl\sara uğratılmıştır. 

Helsinki, 24 (A.A) - Fin tebliği: 
Kareli ve Aunus berzahlarında ve doğu 
cephesinin cenup doğu kısmında düf
man devriyelerinin hücum teşebbüsleri 
püskürtülmüştür. Kara cephesinin diğer 
kısımlarında bildiTilecek mühim bir şey 
yoktur. 

Tek başlarına hareket eden Rus uçak 
ları Fin körfezinde Koska ve Haminada 
bava tehlike işaretinin verilmesine se
bep olmu,tur. ______ _,.,.,,~--ı--~--
ÇORÇ il LONDRAYA DONER· 

DÖNMEZ 
(Baştarafı l inci Sahifede) 

c - B. Çörçille yalnız şimali Afrika 
vaziyetini değil, bütün dünya vaziyetini 
tetkik fır.atını bulduk. Hubin büyük 
dikkatle takibi li.zırngelen bir safhasın
dayız. Bu sene ne yapacağımızı tesbit 
etmiı ve gelecek büyük taarruzumuz için 
neler yapılabileceğini gözden geçirmiş 
bulunuyor•·. > 

Şimal .ı\icika komutanlığında yapılan 
deği}iklilderden bahsederelc. mareşal 
Smuts Ge. Ohinltkin gördüğü en kıy
metli g•nerallerden biri olduğunu ve 
verilen kararların şimal Afrikadalc.i müt
tefik komutanların şöhretine halel getir
mediğini ilin etmiştir. 

Londra, 2-1 (A.A) - Brezilyanın 
Londra büyük elçbi Royter ajansına de
miştir ki: 

- Milletlerin hürı·iyeti bu mukaddes 
tanıdığımız prens±plerle korumak iste
diğimiz müşterek medeniyeti yıkmağa 
çalışan mihver devletlerine karşı müca
dele eden bütün milletlerle bugün müt
tefik bulunuyoruz .. 

Bu sağlam müzaheret ve ordumuzun 
yardımı Brezilyayı zafere götürecektir 
ve neticede sulh ve adalete dayanan 
lı·eni b.ir dünya kurulacaktır.• 

1NG1L1ZLER1N DtJŞO'NCELER1 
Londra, 24 (A.A) - Diğer bir çok 

bitaraf memleketler gibi Brezilya da 
Almanya ve ttalyaya harp ilanına mec
bur kalmıştır. Bir müddettenberi mihver 
denizaltıları Brezilya vapw·larını torpil
lemekle idi. Filhakika 'bütün bitaraflar 
mihverin taarruzlarından masun kala
mamakladır. 

DEYLt TELGRAFIN NEŞRtY ATI 
Deyli Telgraf gazetesi ha§ yazlSında 

Brezilyanın cesaretli hareketini alkışla
maktadır. Bu gazeteye göre iktisadi kay
nakları bakımından Brezilya çok kıy
metli bir ortak olacaktır. Bu m~mleketin 
bilhassa kauçuk ve manganez bakım1n
dan büyük yardımı dokunacaktır. Bre
zilyanın harpte de oyruyacağı rol mü
himdir. Bu memleketin deniz ve hava 
kuvvelleri düşman denizaltıları müca
delesinde mühim vazifeler alabilecektir. 

M!HVER VE CENUB! AMERtKA 
Deyli Ekspres Brezilyanın harbe gir

mesile mihverin cenup Amerikadaki fa
aliyetlerinin geniş ölçüde sekteye uğra
yacağını belirtmektedir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 24 (AA) - Bir Alınan kay

nağından bildiriliyor : Birleşik Ameri
ka devletlerinin tazyiki altında hare
ket eden Brezilya geçen son kanunda 
mihver devletleriyle münasebetlerini 
kesmişti Şimdi Amerikanın yeni bir taz
yikine boyun eğen Brezilya hüküıneti 
Almanya ile İtalyaya resmen harp ilan 
etmiştir Brezilya bugüne kadar ka
yıtsız ve şartsız olarak şimal Amerika 
stratejisinin emrine tabi bir memleket 
olduğu cihetle resmen harp il3.runın 
ameli bakımdan hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. 

-~--~~---,~---
HOR.HA ŞEKER 
YENİDEN EVLENMİŞ 
Holivut, 24 (AA) - Meşhur sinema 

artistlerinden Norma $erer yeniden ev
lenmiştir. 

SATILIK VZVM 
Kızılçullu istasyonunda takriben 

yirmi beş dönümlük bağın rezakı ve 
muhtelif cins üzümleri ayın yirmi alhn
cı Ç~mba günü saat on altıda bağda 
sahibı tarafından pesin para ile def'aten 
satılacaktır. Bağ her zaman görillebilir. 

23 25 (2210) 

30 Ton Bak]a 
9 Ton Susam 55 50 

...:::r-..,..-..:,...c;.. ......... ~~~ 

~ Ankara Radyosu ~ 

~ BUGUNKUNEşRIYAT ~ 
~--: _- -:....- - _-:...-:.... -'-

7.30 Program ve memleket saat aya
rı 7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım.. 7 .40 
Ajans haberleri 7.55 Müzik pl. 8.20-8.35 
Evin saati. 12.30 Program ve memleket 
saat ayarı, 12.33 Mü.zik : Oyun havaları, 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
zilt : Fasıl heyet: lS.00 Program ve mem
leket saat ayarı, 18.03 Müzik : Radyo sa
lcın orkestrası 18.45 Müzik : Türküler 
19.00 Konuşma (Dertleşme saati .. ) 19.15 
Müzik : Şarkılar 19.30 Memleket saat 
ayarı Ye ajans haberleri 19.45 Serbest 
10 Dakika 19.55 Müzik : Fasıl heyeti.. 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik pl. 21. 
Ziraat takvimi 21.10 Müzik pl. 21.30 
Konuı:ma (İktisat saati .. ) 21.45 Müzik : 
Klasik Türk müziği programı 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanış .. 

t LAN 
ÇEŞME NOTF.Jl MUAVtN'LlC1NE 
Dairenizce tanzim olunan 31/12/940 

tarihli mukavelename mucibince mani
fatura ve saire ticareti yapmak için Çeş
menin Musalla mehalle!ilıden Muzaffer 
Fethi Omay ile akdettiğim kollektif şir
ketinin; son plançonun tanzim olundu
ğu 17 /8/942 tarihinden itibaren münfe
sih bulunduğu ve mumaileyhin ~irket 
ve mağazam ile alakası kalmamış oldu
ğu daireniz vasıtasiyle 19/8/942 tarihin
de ihbar edilmiş olduğundan alak:adar
larca keyfiyet malum olmak üzere iki 
nüsha olarak tanzim kılınan işbu ilan
namelerin tasdikiyle birinin ·dairenizde 
hıfzını ve birinin de lzmirde çıkan Yeni 
Asır gazctesile ilan edilmesini dilerim. 

21/8/942 
Çeşmenin Yenicami mahallesinden 

manifaturacı Mehmet Tevfik Alca 
Kırk kuruşluk damga pulu üzerine 

21/8/942 tarihi ve imza okunamadı. 
Yevmiye No. 829 
Dairede dosyasında mahfuz aslına 

mutabık olan işbu ilanname sureti tz
rnirde münteşir Yeni Asır gazetesi ile 
ilan edilmek üzere tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz kırk iki yılı ağustos ayının 
yirmi birinci cuma günü. 21/8/1942 
Çeşme noter vekili Raşit Edğü resmi 

mührü ve Raşit Edğü imzası. 
Harç pulları dairede saklı nüshaya 

yapıştırılmıştır. 21/8/942 
Çeşme noter vekili Raşit Edğli resmi 

mührü ve Raşit Edğü imzası. 

!l ~ DOKTOR 
§ SEL1MUZEL 
§ Eşrefpaşa Hastanesi Cilt, Saç ve 
§ Zehrevi hastalıkları mütehassısı 
8 Adres: Şamlı sokak No. 6 !mur 
§ Her gün aaat ( 3) den sonra hasta- § 
~ larını kabul eder. 
c:cr..r..r..r.r.cccr~J~.,o:rJ'//A 

Ziraat Velıciletf Manisa örnelı çiftliği çiftlik 
mefıtelJI müdürWğiinden : 

A - İki senelik tahsil müddetli Çiftlik mektebine parasız - yatılı talebe alı
nacaktır. 

B - Mektepte ziraatin bütün ·şubeleri : Ziraat sanatları, hayvan yetiştirici
liği, çayırcılık, bağcılık, bahçavancılık, U. ziraat, çiftlik işletmesi, ziraat maki
neleri traktör, lokomobil işletme ve tamirleri elektrik nazari ve ameli olarak 
öğretilir. 

KABUL ŞARllARI : 
1 - Arazi sahibi ve ilk mektep mezunu olmak, 
2 - Yaşı 1 3 den aıağı bulunmamak. 

doktor raporu, 3 - Ziraat işlerine dayanıklı ve hastalıksız olduğuna dair 
aşı ve eyi hal kağltları 

4 - Dilekçe ve 3 fotoğrafile eylül 15 e kadar mektebe müracaat etmeleri. 
29 2 5 9 13 17 21 25 4367 (1966) 

T. C. Ziraat Bahkası Kuşadası ajansından: 
Ka:ı:a1t 

Kusa dası 

Mevkii 

Selçuk 
Bereket dağı 

Cinsi 

Zeytin
lik 

M. Sathiyesi 

( 1) Hektar 
( 1028) M2. 

Mikdan 
T. Lirası 

350 

Hududu 

Doğusu: Mercan oğlu Ömer ve kuyude
re batısı: Boyacıoğlu Poyrazı: Yavaş 
oğlu ve Hüsnü kiblesi: Yusuf 

Yukarıda vasıfı yazılı bir parça gayri menkül 122 numaralı Selçuk Tanın Kredi Kooperatifinin senetli mülkü iken 
bu kerre PCfİ.n para ile 1 /9/42 tarihinde T. C. Ziraat bankası Kuşadası ajansında açık arttırma suretiyle satışı icra edi
lecektir. İstekli olanların satış günü olan cuma günü T. C. Ziraat bankası Kuşadası Ajansında hazır bulunmaları ilan 
olunur. 25 27 4965 (2230) 

T. C. Ziraat Bankası Kuşadası ajansından: 
Kaza.sı Mevkii 

Kuşadası Söğüt dere 

'<.usadası Kadı kale 

Cinsi M. Satb.iyesi 

Tarla (3) Hek (8826) M2. 

Tarla (3) Hek. (6760) M2. 

Hududu 

Doğusu: Bacaksız Hamza Ali oğlu Mus
tafa Batısı: Hazinedar veTeseleri poy-
razi: Kulumbı hacı Ali kiblesi: Ekmek
cı Kosti. 
Doğusu Hacı lbrahim ağa vcreseleri ba
tısı: R1ım Çanlı yolu poyrazı: Hazine· 
dar İsmail vereseleri kiblesi: Hazinedar 
ismail vereseleri tarlası. 

122 numaralı Selçuk Tanın Kredi kooperatifine borçlu 42 numaralı ölü Kulumbı hacı Aliye ait olup kooperatifce te
fevvüz edilen yukarıda vasıfları yazılı (iki) parça tarlalar arttırmaya konulmuş olup bir sene müddetle yani 943 yılı 
mcıhsulü alınıncaya kadar kiraya verilecektir. 

\rtlırma 31 /8/942 tarihinden l 0/9 /942 tarihine kadar (on) gün devam edecek 1 l inci cuma günü haddi layı'kini 
buldı.ıju takdirde ihalesi yapılacağından isteklilerin ihale gününde T. C. Ziraat Bankası Kutadası Ajansında hazır 
bW...alan ilan olunur, ~ '/.}. 4_96! .(2231 )., 

1ZM1R BELEDlYEStNDEN: 
Karşıyaka belediye sahil gazinosu

nun yeniden yapılacak büfesi müstcciri
ne ait olmak üzere bir sene müddetle 
kiraya verilmesi işi bir ay müddetle 
zarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
icari 250 lira, muvakkat teminatı 18 li
ra 75 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel iş banka.sına yatırarak mak
buzlarile 26/8/942 dahil tarihinden 
7 /9 /942 tarihine kadar haftanın pazar
tesi çarşamba ve cuma günleri saat 16 
da encümene müracaatları. Şartnamesi 

yazı işleri müdürlüğündedir. 
12-16-20-25 4669 (2107) 

- Belediyemiz muhasebesinde 20/60 
ve 25/75 lira maaşlı 2 memuriyet mün
haldir. Tahsili ortadan aşağı olmamak 
üzere fiili askerlik hizmetini yapmış ve
yahut askerlikle alakası bulunmamış 
olanlardan müsabaka imtihanı ile me
mur alınacağmdan taliplerin 26 A.ğus.
tos 942 Çarşamba günü saat 10 da t.ah
sil ve &Skerlik vesikalaı·ı ve hüviyet 
cüzdanlariyle belediye hesap işleri mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

23, 25 4936 (2213) 

Z AY t 
1zınir Kız lisesi fen şubesinden 1936 -

1937 senesinde aldığım olgunluk diplo
mam fen fakültesi yangınında ziyaa uğ
radığından ve yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

tzmir Buca Nabi sokak No. 8 
Mahmure Işık 

4962 (2229) 

MENEMEN ASLtxE HU1KUK MAH
KEMES!NDEN : 
Yanık köylü Halil Öğüt tarafından 

karısı Halil kızı Ümmühan Öğüt aley
hine açılan ihtar davasının cari muha
kemesinde ilanen yapılan tebliğata rağ
men davalı O'mmilhan gelmediğinden 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ve 
karar sureti mahkeme divanhanesine 
yapıştırılmıştır. Mahkeme günü olan 
24/9/942 perşembe saat 11 de Mene
men asliye hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması aksi takdirde mahkemeye gı. 
yabmda devam edileceği tebliğ olunur. 

UŞAK AıSI.JY!E IWKUK MAHKE
MESt TtCA.REr DAtREStNDEN : 

572/391 

4 - Ecnebi ile evli olmamak. 
Talip olanların okul diploması, kısa hal tercümesi, istida ve bonservis suret

leriyle 15/9/942 gününe kadar Haydarpaşa, Ankara. Balıkesir, Kayseri, Ma
latya, Adana, Afyon, Izmir. Sirkeci, Erzurum ve Eskişehir işletme müdürlükle· 
rine müracaatları ve bilahara adreslerine bildirilecek yerde ve günde imtihana 
gelmeleriWzumuilanolunur. 18 20 25 4799 (2160) 

Deulet Demiryollal'ı umumi idal'esinden : 
-. Hayd~rpa ada .h~ri.nci işletme personeli ile Mudanyada Mudanya· 

Bursa ışletmesı percıonclı ıçın 2 70 7 takım elbise, 1 713 adet palto imal ettirile
cektir. 

Kumaşı, si.yah selen, ve kol astarı idarece intihap edilen neviden aynen ve
rilmek diğer bütün harcı, düğme ve alameti farikaları müteahhit tarafından te
min edilmek şartiyle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ebilt.me 2 7 /~/942 tarihinde perşembe günü saat on be~te Haydar
paşada gar bınasında ışletme arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacalctır. 

3 - Muhammen bedel 38?~7 liradır: Muvakkat teminat 2853 lira 53 kurut
t~r. 2490 o.lu k~nun şartları .ıçınde teınınatları ve teklif mektupları ihale saa• 
tınden en geç hır saat evvelıne kadar Haydarpaşa i letme arttınna ve eksilt· 
me komisyonuna verilmelidir. 

4 - Melbusatın nümuneleri Haydarpa.şada işletme arttırma ve ehiltme ko
misyonunda görülebilir. Mukavele ve şartnameleri meccanen almak için Hay
darpaşada mezkur komisyona Ankarada ve lzmirde gar şefliklerine müracaat 
edilmelidir . .:6438• 10 15 20 2S 4619 (2091) 

MAHKİ/MİY ET İl..llHI 
1z~,. Milli K~,.u~a Müddeiumumiliğinden: 

Fazla fıatla pamuk ra~ıne yagı satm~k suretiyle milli korunma kanununa ay
kırı hareketten suçlu lzm.ırde nebatı yaglar fabrikası müdiirü ve Cöztepe İnönü 
cadde.l 96~. say~lı evde oturur isak oğlu Sultanadan t 297 senesinde dopa 
Salamon Gomelin yilpılan duru~muı sonunda: Suçu sabit görüldüğünden 
milli korunma kanununun 31 /2, 59/3 ve 63 ncü maddelerine dayanılarak 
~ç ay on gün müddetle hapsıne. ve yüz elli lira ağır para cezaıiyle mahkumiye
tıne ve para cezasının B.A. Gomel ve şürekası komandit ıirlcetinin malen meı
uliyetine ve keyfiyetin guete illnına dair verilen 14/8/942 tarih ve 240 sa-
yılı hükmün katileştiği ilin olunur. -4961 (2228) 

MAHKUMkYET İLAHI 
İzmir Milli Korunma MiiddeiumumUiğinden : 

Karnesiz ekmek satmak suretiyle milli korunma kanununa aykırı hareketten 
suçlu Bucada Zafer caddesinde 3 sayılı fırın müsteciri Veli oğlu izzet Dindar 
hakkında yapılan duruşma sonunda: 

Suçu sabit görüldüiünden milli korunma kanununun 2 1 5 5 /2 63 ve T. C. 
K. nunun 80 nci maddeleri mucibince 29 lira on kuruş ağır para ceza&iyle 
mahkUmiyetine ve hüküm fıkrasının gazete ile ilanına dair verilen 8/8/942 
gün ve 300 sayılı hükmün katileştiği ilan olunur. 4947 (2227) 

i LAN 
İzmir Defterdarlığından: 

Emin Gürsay, Fikriye Gürsay, Gülnihal Gürsay ve Ay!ie Gürsayın yeni şube
ye borçlanma bedelinden mevcut 133 lira 33 kuruş borçlarının temini tahsili 
zımnında haczedilen Umurbey mahallesinin { 1494) ncü piyade sokağında U
in 14~9 ada, 29 parsel sayıda mukayyet (9. 9 / 12, 9/13) kapı numaralı ve 
800 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evlerinin kat'i ihalesi için müuyede.l 
1 O gün daha temdit edilmi:ıtir. • 

Ta.!-1plerin kat'i ihale günü olan 31 /8 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
heyetıne müracaatları ilan olunur. 22 25 4857 (2195) Karar : Uşakın Karahallı nahiyesi 

Ktil köyü merkezinde müteşekkil ( mah-
dut mesuliyetli Kül köyü küçük sanat İ L A H 
dokumacılar kooperatifi) meclisi idare · 
re~.si Mustafa Er tarafından mahkemeye lzmir Defterdarlığından: 
muracaatla : Mustafa Çiçekuzman ile Aziz Çiçekuzmanın yeni şubeye borçlanma bedelin-
Uşakın Karahallı nahiyesi Kül köyü den mevcut 352 lira borçlarının temini tahaili zımnında haczedilmiı olan Umur 

merkezinde ,kurmak istedikleri ( mah- bey mahallesinin şehitler sokağında ki.in 2 19 kütük, 1406, 1 3 parsel Hyıda 
dut mesuliyetli Kül köyü küçük sanat mukayyet l 00 yeni kapı numaralı ve 1 760 lira kıymeti mukayyedeli bir bap 
dokumacılar kooperatifine) ait esas mu- evlerinin kat'i ihalesi için müzayedesi 1 O 1ıün daha temdit edilmiıtir. 
kavelenamesi icra vekilleri heyetinin Taliplerin kat'i ihale günü olan 31 / 8 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
8/7/942 tarih ve 2/18263 sayılı karama- heyetitıe müracaatları ilan olunur. 2 1 25 4858 (2 ı 96) 
mesile yüksek tasdike iktiran etmiş bu
~un.duğundan, ticaret kanunun.un 482 
ıncı maddesi delaletile 300 ncü madde 
matufu olan 299 uncu maddesine tevfi
kan muktazi tasdik ve tescilinin yapıl
masını istemesile, bu hususta duruşma
sız yapılan tetkikat sonunda : 

1 LAN 
Kiremit altı talat ası satın alınacalı 

İZMİR NAFIA. MiJDiJ RLUGiJNDEH: 
Bornova ziraat okuluna teslim edilmek üzere 4672 lira muhammen bedelle 

4X0.20X0.02 ölçüde 32 metre mikap kereste satın alınacağından iıteklilerio 
2490 sa.yılı kanun hükümlerine göre hazırlayacakları 350 lira 40 kuruıluk mu
vakkat teminatları ile 4/Eylül/1942 cuma günü saat 11 de Nafia müdürlüğün-
de müteşekkil komisyona baş vurmaları. 19 25 4830 (217.f) 

Ticaret kanununun 482 inci maddesi 
delaletile 300 ncü madde matufu olan 
299 ncu maddesi mucibince ( Mahdut 
mesuliyetli Uşak Karahallı nahiyesinin 
Kül köyü kücük sanat dokumacılar ko
~per~tifinin ) tasdik ve tesciline ve key
fiyetm Ankarr:\, İstanbul ve 1zmirde çı
kan gazetelerle ilanına ve {300) kuruş · 
h?rcın şirketten alınmasına temyizi ka
bıl olınak üzere 19/8/942 tarihinde · 
~72/391 No. ile karar verildiği il&.n olu-

H. Devrim Ortaokul müdür
lüiünden: 
1 - Kız, erkek, yatılı, gündüzlü talebe kaydına başlanmıştır. Şartlan 

bildiren broşürlerimizi istetiniz. nur. 4950 (2225) 

$ArlLIK BAHÇE 
İzmire tabi Narlıdere köyünün Şe

hit mezarlığı civarında Hayıt kısı
ğındaki altmış dönüm mikdarındaki 
muhtelif eşcan müsmireyi ve dokuz 
beygir kuvvetindeki motörü ve ayrı 
ayrı birer odalı iki evi muhtevi bir 
kıta ba~çeyi satacağımdan talip 
olanlar lzmirde Başturakta Işıldak 
hancısı bay İbrahime müracaat et-
ınesi... 1 5 (2232) 

aranıyor 
Elektrik tesisatı ve Bobinaj işle

rinde ihtisası olan bir elektrikçi 
alınacaktır. 

Taliplerin Turan yağ fabrikasına 
müracaatları. (2193 1 - 3 
~ccccccx:ıcccooccoo~JOCCOC ı 

·;. ( ...... ., ·-·-·~ ·-·-·-ı-•• DOKTOR 
Salahettin TEKAND 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
M'ÜTELo\.SSISl 

Hastalannı her gün öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 

23 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon : 4342 
Ev: 34S9 --·-· ·- ---·-·••mıa-·-·-~-· 

2 - Eski talebemizin açıkta kalmamaları için eylülün onuna kadar ka
yıtlarını yeniletmeleri. 

3 - Sınıfların bütünlemeleri 31 Ağustos, Devlet eleme imtihanları 1 O 
ve sözlüler 15 eylülde başlıyacaktır. Telefon 4006 

23 24 25 (2216) 
1 <;:>-Ç>";;::,.<:;::,.<::><::><:::::..<::>"'>'ç::,.<::::::...::::::.<::><::><::ı~.::;:::...<::::><:::>-c:::~><:::::-.c::::><::>-ı:::::,..c~:"'YC~....C.....0 

STAJYER ALINACAK 
İzmir P. r. r. MVDVRLVGiJNDEN : 
- Muhabereci yetiştirilmek üzeTe 341 doğumlulardan müsabaka ile staj· 

yer alınacaktır. 
2 - Müsabakaya gireceklerin orta mektep mezunu olması ve yaş kaydı 

hariç 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki şartları hAiz bu
lurunası lfizı:mdır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara stajyer namiyle ilk defa kırkar lira ücret 
ve ayrıca fevkalade zam verilecektir. ve talimatnamesine göre muvaffak olduk
tan sonra 15 lira asli maaşlı memurluğa geçirililecektir. 

4 -- Müsabakaya girmek isteyenler l eylül 942 salı günü akşamına kadar 
dilekçe evrakı müsbiteleriyle birlikte müdürlüğümüze müracaat etmelidirler. 

5 - Müsabaka 2/Eylül/942 çarşamba günü saat lO da müdürlüğümüzde 
yapılacaktır. 

Stajyer müsabakasına iştirak edecek olan bayanların 30 yaşını değil stajyer 
talimatnamesinin ikinci maddesi mucibince 25 yaşını geçmemiş olması lazım-
dır. 2 5 9 13 17 21 25 29 4463 (2008) 

SümerlJanlı iplilı ve dokuma fabrlJıaları miies· 
sesesi Nazilli basma f alJrlfıası rnüdiil'lüğünden : 

Fabrikamızda bulunan aşağıda evsafı yazılı bo~ asit damacanaları 28/6/942 
cuma günü saat 15 te açık artırma ile satılacaktır. 

Taliplerin mezkur tarihte fabrikada bulunmaları ilan olunur. Artırmaya işti
rak için muvakkat teminat - T. L. 400.- dört yüz liradır. 

Damacanaların evsafı : 
Adet Eb'ad 

810 
170 
100 

70-90 litrelik 
50 c 
25 c 

17 21 

Evsafı 

Demir ç.enber 
Hasır sepet 
Hasır sepet 
l~ 

mahfazalı 
c 
c 

:4749 (2153), 



SARIJ'E 4 

SiYASi VAZiYE2' H,NDISTAN iŞi 
••••••••••••••• 

Alman - Fransız 
münasebetleri 

pek samimi 

---·*·---
Bombayda 
yine karı
şıklık oldu 

~ 

* Brezilya harbe giren 29 
uncu de11let oldu • ltal· 
31ada 31eni tasfiyeler •• -*-B. Krips lngilizlerin iranda lıabine-
Radyo gazetesine göre dünya siyase

linin manzarası şöyle görünüyor: 

şimdi Hindistandan ni· 
çin çılıamıyacalılarını 

anlatıyor .. Breziiyarun Almanya ve italyaya harp 
ilan etmesiyle, 939 da açılan ikinci dün
ya harbine 942 yılının sonlarına doğru 
29 uncu devlet te resmen ve fülen ka
rı~nıştır. 

Bombay, 24 (A.A) - Burada yeniden 
karışıklıklar olmuştur. Ali mahkeme 
önünde binanın boşaltılmasını istiyen 
beyannameler dağıtmak suçile bir çok 
talebe tevkif edilmiştir. Brezilya 44 milyona yakın nüfusa mn

l'k geniş ve zengin bir memlekettir. Bu 
harbin başlangıcında 100 bin kadar as
keri vardı; fakat asker mevcudunun ar
tınlması için harp içinde çok çalışılıruş
tır; Brezilyada askerlik hizmeti mecbu
ridıı .. 

928 senesinden beri sanayü ilerletmek 
lçın büyük gayr~tler sarfeden Brezilya 
bilhassa bir zaraat memleketidir. Kah
ve ve kakao istihsa!Stı mühimdir. Bre
rilya bütün dünya demirlerinin yüzde 
kırkına maliktir. Fakat sermaye ve kö
mür fıkdanı yüzünden bu cevherden ta
mamiyle istifade edilememekte idi .. Şiın
di Anglo Sakson sermaye ve tekniği
nin bu demirleri işleteceğine şüphe yok
tur. 
Brerilyanın harp ilfuu Japonyada hiç 

bir hayret uyandırmamıştır .. " Japonlar 
bu harp ilarunın sima! Amerikanın taz
yiki ile yapıldığını ve Brezilyalıların 
harbi istemediklerini iddia ediyorlar. 

ALMANYA - FRANSA 
MÜNASEBETLERİ 
Diep baskını Almanya - Vişi müna-

5ebetlerinin yeni bir safhasını göster
miştir. Mareşal Peten ile Lava!, Fran
lilz topraklarının Anglo Saksonlardan 
temizlenmesi dolayısiyle Alman işgal 
.kumandarılığına bir teşekkür telgrafı 
çekmiştir. 
Başkumandan da Fransız halkının 

gösterdiği intizam, sükOnet ve disiplin
den dolayı bilmukabele teşekkür etmiş 
ve bu baskında yaralananlara ve zarar 
görenlere sarfedilmek üzere FUhrerin 
10 milyon frank verdiğini bildirmiştir .. 
F'ransız mUmesfü.i Dobrino verdiği ce
vapta bilhassa buna mareşal Petenin 
pek memnun kaldığını belirtmiştir. 

Bunlardan şu iki nokta göze çarpmak
tadır : 

1 - Vişi yeni bir işgal hareketini hoş 
görmemiştir. 

2 - Fransıilar bu baskında sükOn ve 
disiplini muhafaza etmiştir 

Yalnız hatırlardadır ki İngiliz radyo
ları hareket başlarken Fransızlara se
yirci kalmalarım tavsiye etmişler ve 
Fransızlann hareket sırasında bu tavsi
yeye riayet ettiklerini de söylemişler
dir.. Görülüyor ki Fransızlann sükOn 
göstermesi Anıılo Saksonlara başka tür
lü, mihverce de Fransızların İngilizleri 
istemedikleri şeklinde izah edilmekte
dir. Hakikati bize yine istikbal göstere
bilecektir. 

İTALYADA TASFİYELER 
İtalyada parti mensuplan aı·asında 

tasfiye devanı etmektedir. Yeniden 15 
vali tekaüt edilmiş, 18 yeni vali tayin 
edilmiş, 17 vali muavini ile Faşist par
tisi Azasından üç kşi de valiliklere ta
yin edilmiştir. 

iRANDA YENİ KABİNE 
İranda yeru Ahmet Kuvamüssaltana 

kabinesinin Azası su su.retle tayin edil
miştir: 

Dahiliyeye Bahir, Adliyeye Ali Riza 
Hulusi, Maliyey~ Taci zade, münakalat 
nazırlığına Azadi, Posta ve Telgraf ne
zaretine Zait, Ticaret ve sanayi nezare
tine Hıldi, Hariciyeye Saip.... Y a1ruz 
harbive nazın henüz <eçilmemiştir. ______ , __ _ 

ALMANLAR IRANA 
YAKLAŞIRKEN 
(Baştnrab 1 inci Sahifede) 

a maliktir : 
1 - Hindistanda Japonyaya karşı, 

z - Munrdn Almarılara karşı, 3 - İran 
ve Irakta Kafkasyaya karşı komutarılık
lar. 

YEN'! ORDUNUN EHEMMİYEI't 
Londra, 24 (A.A) - Ro>"terin orta 

§3rk muhabiri bildiriyor : Almanlar 
İran hududundan hava yolile bir saat
lık mesafede olduklarından İran - Irak 
k•ımandanlı" ı şimdi büyük bir ehemml
yet kazanmıştır. 

Orta şarktaki İngiliz hava kuvvetleri 
komutanlığında herhangi bir degişiklik 
yapılmaını tır, 

GAZETELERiN NEŞR1YATI 
Londra, 24 (A.A) - Yeni lran - Irak 

kuınndanlığı gau teleri işgal etmektedir. 
Deyli Telgrafın askeri yazanna göre cep. 
he kumandanlıklarındaki değişiklik ye
r'.nde yapılmı~hr.İngiliz bava kumandan 
lıklarında değişiklik yapılmıyacağı sa
nıl1yor. Bütun Orta 'ark hava kuvvetleri 
kumandanı general Arturdur. Ve ken
disi Kahirede bulunmaktadır. --·----Hor11eç sahillerinde 
Bir İngiliz hücumu
Londra, 24 (A.A) - Amirallığın teb-

lıği ; Bır denizaltımız Norveç açıklann
da bir dü.şman kafilesine hücum ederek 
hır ticaret gemisıne tam ;sabet kaydet
miştir. Bu geminin battığı sanılıyor~ 

B. KRlPSIN MAK.ALES1 
Londra, 24 (A.A) - Sir Stafford 

Krips Nevyork Taymis gazetesinde neş
rettiği bir makalede İngiliz hükümetinin 
Hindistanın variyeti karşısında ittihaz 
ettiği hareket hattın1 izah etmektedir. 
Sir Stafford Krips yazısında bilhassa ŞÖY
ie diyor : 

c İngilizler Hindisanı bugün terk ede
cek olurlarsa hu memleket kanunsuz ve 
hükümetsiz kalacaktır. Hakiki bir anar
şist için ideal teşkil eden bu hal Japon
yanın iştihasını uyandıracak bir haldir. 
Bu takdirde Hind.i.standa!tl asker ve si
vil Avrupalılarla Amerikalıların ve Çin
lilerin hayatı tehlikeye maruz kalacak
tır. Bundan başka böyle bir variyet müt
tefik milletler arasında büyük bir rah
ne acmış olacaktır. 

HER ŞEYDEN EVVEL ZAFER 
Hind milletinin istiklal arzusunu ta

mamile takdir ediyoruz. Fakat bu istik
UU memleketin kapıları Japonyaya veya 
diğer herhangi bir devlete açılmak su
retiyle elde edilemez. Her şeyden evvel 
müttfik milletlerin muzaffer olması 16-
zımdır. Hind milletirun ekseriyeti bunun 
kati bir zaruret olduğunu kabul etmekte
dir. 

HARPTEN SONRA 
Gaodinin telkin ettiği mücadelenin 

düşmanı cesaretlendirdiğine §Üphe yok
tur. 

Harp biter bitmez Hind milletine is
tediği şekilde bir ana yasa vücude getir
mesi ve muhtar bir hükümet kurması 
için bütün kolaylıklar gösterilecektir. 

Fakat intikal devresinde bugünkü ana 
yasanın meriyette kalması lazımdır. 

İngiliz hükümeti Hindistan hükümeti
nin hareketlerini ve aldığı tedbirleri ta
mamen tasvip etmektedir. Bu tedbirle
rin bir kin duygusu ile alınmadığına ve 
bunların siyasi havayı daha :ciyade ze
hirliyecek bir mahiyette bulunmadığına 
kaniim. > 

B. Krips yazısını şöyle bitiriyor : 
c Siyast partilere mensubiyeti olm1yan 

ve halkın yarısından çok fazlasını teşkil 
ettiği muhakkak olan büyük Hintli küt
lelerin lngilterenin harp esnasında Hin
distanı terketmesini istemediği muhak
kaktır.> 

ÇAN - KAY - ŞEK1N BJR EMRt 
Çunking 24 (AA) - Mareşal Çan Kay 
Şek Hindlstanda bulunan Çin subay 
ve komutan1ara gönderdiği bir emirde 
Hintlilerin siyasi işlerine kan.şmamalan
nı emretmiş ve bu gibi işleri kendi ara
larmda bile münakaşa mevzuu yapma
malarını btemiş, misafir bulundukları 
Hind milletine hürmetkSr davranmaları.. 
nı ve diğer askerlerle de iyi geçinmeleri
ni tavsiye etmiştir, ----·----HAVA AKINLlRI 

---*·---
lııgi?iz ve Al-
manlar karşı
lıklı hücumlar 

yaptılar 
-*-Alman sahilleri 11e uEm 

denn iıe ingilterede 
geniş bir bölge 
bombalandı 

Londra, 2 4 (A. A) - Resmen bildi
rildiğine göre iki Vellington uçağı öğ
leden sonra E.mdene hücum etmiıtir. 
müteaddit infıliklar olmuştur. 

Berlin, 24 (A.A) - Alman tebliği: 
Bir kaç 1 ngiliz ur ağı Almanyanın fİ

mal batı sahiline yaptıkları gündüz akın
ları esnasında infılak bombaları atmıı
lardır. 

ALMAN HOCUMLARI 
Londra, 24 (AA) - Dahiliye ve 

hava nt-zarctinin müşterk tebliği: Dün 
akşam az aayıda düşman uçağı lngilte
renin doğu aahilini geçmiştir. Bunlar 
Milland üzerinde geniş bir sahaya dağıl
mış ve dü,man uçaklarının bir kaçı gimal 
batıya kadar uzanmıştır. 

Muhtelif yerlere bombalar atılmJl, 
çoğu ölü olmak üzere az miktarda insan 
kaybedilmittir. Hafif maddi zararlar ol
mut ve 3 dü~man bomba uçağı tahrip 
edilmiştir. 

Berlin, 24 (A.A) - Alman tebliği: 
Hafif Alman sava~ uçakları dün alçak
tan uçmak ıuretiyle yapılan hücumlar 
esnasında lnriltcrcnin cenup doğu aahi
lindeki askeri tesislerde büyük hasarla
ra sebep olmuştur. 

Alman ıavaş tayyareleri dün gece 
Mitlandda bir lnı;:iliz harp •anayi şehri
ni ve doğu lngihcrede aıık.cri ehemmi
yette hedefleri bombalamıştır. Atılan 
bombalar bir çok infılak ve yangınlara 
sebep olmuıtur. 

YENi ASIR 25 Aausros s A L ı 1942 

Japonlarla harp 

* 
SON ILANI HARP 

Cinliler iki Pan Ameri-
, h .d h •k h t• Yeni mallar piyasada 
şe ·rı a a rı an eye ı 
aldılar toplanıyor lstanbul gümrüklerin-

Çunglı:in, 24 (A.A) - Çin tebliğin
de bildiriJdjğine göre Çin kıtaları doğu 
Siang-side Yuşang ve Yukyang şehirle
rini zapt etmiştir. 

PASiFiKTE OSTONLOK 
Bern, 24 (A.A) - Tribün Dö Lo

zan gazcteainin bildirdiğine göre Ame
rikalıların Jiber adalarında Makin ada
ıına yaptıkları baskın?n yakında mütte
fiklerin Pasifikteki hareketleri üzerinde 
büyük tesiri görülecekti~. Bu ada, Avus
tralya ile Par! Harburun tam yan yolun
dadır. Japonların buradaki deniz ve ha
va üssü, Anglosakson kafilelerine bir 
tehdit tetkil ediyordu, baskın ile bu üs 
tahrip edilmiştir. Bu küçük adanın itga
Jj mevzuu bahis olamaz. Bu akın, bu 
tehlikeyi bir müddet için kaldırmış, Sa
lomon adalarındaki faaliyeti kolaylaş
hrmıştır. 

BiR JAPON HAVA HOCUMU 
Melburn, 24 (AA) - Cenup P .. i

fik birletik kuvvetler umumi karargiihı
nın tebliği: 20 avcı tayyaresinin hima
yeo.inde 2 7 düşman bombardıman uçağı 
Darvin hava üssüne hücum ctmişerdir. 
H .. ar hafiftir. 4 bomba ve 9 av tayya
resl düşürülmüştür. Bi:cim kayıbım1z yok 
tur. -----·-·----ALMAN · RUS HARBi 

''Don,, da Al 
manlar zer 
durun1da mı 

Moakova, 24 (A.A) - Don nehri
nin doğusuna geçen piyade ve mitral
yözlerden mürekkep Alman hücum kıta 
sı bir çıkmazla karşılaşmıştır. Rusların 
yaptıkları hücumlar bunları çok mütkül 
bir vaziyete sokmuştur. 

Don dirseğindP bugün Almanlar Uç 
defa nehire küçük gemilerle köprü kur
mak istemişlerse de bu köprüler tahrip 
edilmiı ve bir çok Alman boğulmuş, bir 
çok tank tahrip edilmiıtir. 

Don dirseğinde baıka kesimlerde mu 
harebeler devam ediyor. 
KABŞILIKLI MUVAFFAKIYETLER 

Kleçkayanın timalindeltl Ruılar elde 
ettikleri mevzileri ellerinde tutmakta· 
dırlar. 

Koçelnikovun timal doğusunda çetin 
bir muharebe devam ediyor. Alman pi· 
yade ve motör;ü kuvvetleri bir oııa hü
cumundan ıonra müdafaamızı derinliii· 
ne yarmı~1ardır. 

Başka bir keaimde Almanlar bozguna 
uğraml§lar, bir çok tank ve yüzlerce Al
man yok edilm.iıtir. ____ . ......,,, __ _ 
Makine ve 
,, erilirken 
MISIRDA FAALİYET 

Londra, 24 (A.A) - Royter ajansı
nın askeri muharriri yazıyo~ : Mısırda
ki iki taraflı hava faaliyetınin artması 
yeni bir muharebenin başlıyacağını gös
termektedir. Son haftalardaki nisbi sli
kOnet devresinde Romelin pek büyük 
takviyeler aldığına şüphe yoktur.. Bir 
düşman nakliye uçağının İngiliz Hava 
kuvvetleri tarafından tahrip edilmiş ol
ması Romelin denizden olduğu gibi ha
vadan da insan ve malzeme takviyeleri 
aldığını ispat eder. İngiliz kumandanlığı 
düşmanın merkez iaşe üslerini gözönün
de tutmaktadır. Diğer taraftan Romel 
İngiliz iniş meydanlarına karşı yaptığı 
muvaffakıyetsiz akınlarla ara:ciyi yokla
mak istemiştir. Hava şartları kara hare
ketleri için gitgide daha elverişli ol
maktadır ve iki taraftan hiç biri bugün
kü mevzlerinde daha uzun müddet ka
lamaz. 

ÇÖÇİL LONDRADA •• 
Londra, 24 (A.A) - Rusya ve Orta 

şarka yaptığı seyahatten İngiltereye dö
nen başvekil Çörçil bugün Londraya 
varmıştır. -------Hindistan Teşrii Meclisi 

Yeni Dclhi, 2-1 (A.A) - Dün haber 
verildiği üzere Hint tarihinde ilk defa 
olarak memleketteki siyasi durumu mü
zakere edecek olan Hindistan teşrii 
meclisi 14 eylülde toplantıya çağırılınış
tır. Toplantının kısa olacağı tahmin edi
lıyor. Bütçe 1943 te meclise gönderilin
ceye kadar başka bir toplantı yapılmı
yacaktır. 

Stalingratta durum fena 
Moskova, 24 (AA) - Stalingradın iki 

tarafında durum son 24 saat içinde va
him bir tarzda bozulmuştur. Alman 
tankları ve piyadesi Don dirseğini geç
mişt'r. Kotelnikovonun şimal doğusun
da da düşman Sovyet kıtalannı bir çok 
kesimlerde geri atmış ve demiryolunun 
öte tarafında Stalingradın 15 kilometre 
cenup batısında bulunan Rus mevzileri
ni tehlikeye dü•ürmüşlerdir. Kotelniko
voda Sovyet geriler:ne çöken tehlike 
artıruştır. 

-*
Brezilyanın mih11ere 
lıarşı harbe girmesi 
üzerine hasıl olan 

11aziyet lıonıışulacalı 
Vaşington, 24 (A.A) - Pan Ameri

kan kongresi toplanarak Brezilyanın 
harbe girmesi üzerine vaziyeti tetkik 
edecektir. Elpres gazetesi yazıyor : Bli
tün Amerika BreLilyanın davasını heye
carıla desteklemeiidir. 
ARJANTİNDE DURUM 
TETKiK EDİLİYOR 
Boynes Aüres, 24 (A.A) - Cümhur 

reisi Kastilo Brezilyanın Almanya ve 
İtalyaya harp illin etmesi üzerine hôsıl 
olan durum hakkında görüşmek üzere 
kabineyi bugün yeniden toplanmağa 
davet edilmiştir .. 

Boynes Ayres, 24 (A.A) - B. Kasti
lo demiştir ki: 

• - HükUmet pazartesi günü Brezil
ya - Mihver harp halinin doğuracağı 
variyeti tetkik edecektir. Zaten Brezil
yanın harp ilan edeceği bekleniyordu .. • 

URUGVAY BREZİLYAYA 
MÜZAHİR 
Boynes Ayres, 24 (A.A) - Urugvay 

cümhurreisi, Brezilya cümhurreisi bay 
V argasa bir mesaj göndererek Urugva
yın Brezilya ile tesanüdünü ve mihvere 
karşı işbirliği kararını bildirmiştir. 

Montevideo, 24 (A.A) - Urugvay 
hükümeU bir emirle, evvelce Birleşik 
Amerikaya verilmiş olan harp dışı mil
let müsaadesini Brezilyaya da teşmil et-
miştir.. .,. 
BREZİLYADAKİ MİHVER TEBAASI 

Brezilyadaki mihver tebaası hudutla
ra doğru kaçmağa başlamışlardır. Bun
ların hudutlarda durdurulması için po
lıs icap eden tedbirleri almıştır. 

URUGVAY HARBE GİRMİYOR 
Montevideo, 24 (A.A) - Hariciye 

nazırı Guani Uzugvayın harbe girmeğe 
karar verdiği hakkındaki haberleri ya
lanlamıı;tır. Nazır kabinenin ne zaman 
toplanacağının malı'.ını olmadığını söyle
miştir. ----·----INGILIZLERE GORE 

(Başfarafı 1 inci Sahüede) 
tarafından da fiddetle bombalandıkla
nı bildirmektedir. 

PIA TIGOROSKTA 
Piatigoroskun cenup doğusunda Sov

yet kuvvetleri dağlar arasında bir geçi
di müdafaa ediyorlar. Bu geçide Alman 
lar perıembe ııünündenberi hücum ecli
yorlar. Fakat bütün hücumlar püskür
tülmüıtür. Bununla beraber vadide Al
manlar Sovyet müdafaalarına girmişler 
ve Sovyetler yeni mevzilere çekilmek 
zorunda kalmışlardır. 

KOTELNIKOVDA 
Kotelnlkovda Alman ilerlemesi Sov

yetlerin bir lwltaç hareketiyle durdurul
mUJ gibi görünüyor. Fakat muharebe
nin neticeai henüz belli değildir. Sıcak
lar ve ıu azlığı Sovyet kıtalannın hare
ketlerine engel olmaktadır. ----·----MISIR HARPLERi 

* Hava akınları 
ve devriye faa

liyeti artıp 
'enişledi 

-*-llıi tarafın resmi teli· 
liğlel'lne göl'e 1ıa11ada, 
lıarada 11e Alıdenlzde 

11aziyet .. 
Kahire, 24 (A.A) - Orta şark İngi

liz tebliği : 22 - 23 ağustos gecesi devri
Jielerin geruş faaliyeti devam etmi§tir .. 
Dün diğer kara kuvvetleri bakunından 
bildirilecek bir şey olmamıştır. 

Bomba av uçaklarımız düşman iaşe 
kollanna hücuma devam etmişlerdir. 
Neticesiz kalan bir kaç hava muhare
besi olmuştur. 
Ağır bomba uçaklarımız akşam ka

ranlığında Tobruk liman tesisler!.ne hü
cum etmişlerdir. Uzun menzilli av tay
yarelerimiz tarafından Demenin şimal 
batısında bir düşman nakliye tayyaresi 
düşürülmüştür. 

deki eşya çıkarıldı 
Bunların el altından satılmaması için ltizungelen 

tedblrler alındı-
İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Ticaret 

vekilliğinin son kararı üzerine ithalatçı
lar harekete geçerek gümrliklerdeki 
mallarını çekmeğe başlamışlardır. 

Çıkarılan mallar arasında 30 ton yün
lü ve pamuklu mensucat, 100 sandık 
tıbbi ecza, 14 sandık alominyom eşya, 

58 sandık porselen eşya, 20 ton demir 
eşya, beş buçuk ton mektup zarb, 150 
sandık elektrik malzemesi, 150 ton çi
vi, 100 ton klğı.t, 304 ton mukavva eşya, 
500 kilo iğne ve saire vardır. 
Çıkardan malların el altından satıl

maması için yeni tedbirler alınmıştır. 

• 
şampıyonası Marmara kürek 

Yelken yarışlarında ''iz
ikinciliği aldı • 

mır,, 

Yarışların netıcelerl 11e izmlrin aldığı dereceler 
Tekirdağ, 24 (Hususi) - Marmara kürek şampiyonu İstanbul, Kocaeli ikin· 

kürek şampiyonası müsabakaları bugün ci, İzmir üçüncü .. 
yapılmıştır. Müsabakalara Bursa, Balı- Marmara tipi yarışlarda birinci Te
kesir, İstanbul, Çanakk:le, İzmir ve Ko- kirdağ ikinci Çanak.kale üçüncü Bursa 
caeli ekipleri iştirak etmiştir. gelmişti,.. ' 

Teknik neticeler şunlardır: · . . 
T k ~• •-·-bu] b" · · Kocaeli Yelken yarışlarında Istanbul birıncı, 

e . .ısuın ırıncı, İzmir ikin . !muştur 
ıkinci, · üçüncü.. cı 0 

• 

İki çifte : İstanbul birinci, Kocaeli Çankırı, 24 (A.A) - Ebedi Şef Ata-
iltinci, İzmir ü~Uncil. . türkün Çankırıyı şereflendirdikleri gil· 

Dört tekler : Istanbul birinci, Kocaeli nün yıldönümü münasebetiyle burada 
ikinci, Balıkesir üçüncü.. canlı bir tezahürat yapılmış ve bu vesi-

Umumi puvan neticeleri : Marmara le ile Ebedi Şefin aziz hatırası anılmıştır . 
~ """""'::><:,.<:~><:::.<o..-<:><:7"""~:;:,.<;:,.<:,.<:~><:::.<o..-<:><::."""<:::o 

Italyan ticaret heye· 
ti lstaubulda ___ ... __ _ 

htanhul, 2 4 (Yeni Asır) - Pamuk 
döküntüsü almak ve mukabilinde mani
fatura ewası vermek üzere Jatanbula bir 
İtalyan ticaret heyeti gelm.İftir. 

lsviçre fabrikalarından da pamuk dö
küntüsü için talep vardır. 

SOVYETLERE GôRE 
(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

beler devam ediyor, Kresnodann cenup 
doğusunda kıtalarııııu: tank ve motörlU 
piyadeye karşı müdafaa muharebelerine 
devam ediyorlar. 

P1YAT1GORSKTA GER1LEME 
Moskova, 24 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Kıtalanmız bu gece ce
nup bölgesinde Kleskayada ve Kotelni
kofun şimal doğusunda Piyatigl>rskun 
cenup doğusunda ve Kresnodarm cenup 
bölgelerinde muharebeler yapmışlardır. 
Diğer kısımlarda ehemmiyetli bir deği

§iklik yoktur. 
Piyatigorskun cenup doğusunda kuv

vetlerimiz yine geriye çekilmişlerdlr. 
4 YERDE HARP 
Moskova, 24 (A.A) - Öğle üstü neş

rolunan Sovyet tebliği : 23 ağustos ge
cesi lutalanmız Kleskayanın cenup do
ğusunda, Kotelnikofun şimal doğusun
da, Piyatıgorskun cenup doğusunda ve 
Kresnodarın cenubunda savaşmıştır. 
Diğer kesimlerde ehemmiyetli bir de

ği!jiklik yoktur. 
SON RUS TEBI.ıtCt 
Moskova, 24 (A.A) - Öğle ilzeri neş

rolunan Sovyet tebliğine ektir : Kles
kayarun cenup doğusunda Don nehrinin 
sol sahiline geçen Almanlarla kılalanmız 
şiddetli bir savaş yapmıştır. 

BtR ALMAN lLERLEY1Şl 
Kotelnikofun şimal doğusunda bir ke

simde düşman kuvvetleri mühim mik
tarda tank tahşit ederek ileri hatlarımızı 
bir noktada yarınışlardır. Bir Rus tank 
birliği bir cenah hücumu yapmıştır. Ye
di Alman tan'kı tahrip edilmiş ve 200 
Alman öldürülmüştür. 

Kıtalarımız Kresnodarm cenubunda 
müdafaa muharebeleri vermiştir. Top
çumuz düşmanın tank topluluklarını da
ğıtmış, 150 Alman öldürülerek 8 tank 
tahrip edilmiştir. 

Piyatigorskun eenup doğusunda şid
detli muharebelerden sonra kıtalanmız 
yem mevzilere çekilmişlerdir. 

HA VA HAREKEI'LER.1 
Şimal batı çevresinde iki bomba teşki

limiz bir düşman hava meydanında üç 
uçak tahrip etmiştir. Toboni tipinde altı 
Rus uçağı 10 Yunkers 52 yi başka bir 
meydanda tahrip etmiştir. Bu hareketler
de hava kuvvetlerimiz hiç bir kayıba uğ
ramamıştır. 

Halka ucuz geyim 
eşyası satılacak 

* htanbul, 24 (Yeni Asır) - Avru
padan ithal olunacak giyim etyasınm 
yüzde clliainin ticaret ofis vasıtaıiyle 

halka maliyet fiyı.tına satılması karar
~tmlmıfbr. 

SON AS~ERI VAZIYET 
(Baştara.b 1 inci Sahifede) 

tarafından karşı taarruzlar yapıldığını 
bildiriyorsa da burada yapılan taarruz
lara büyük bir ehemmiyet vermemek ge
rektir. Bununla beraber, Stalingraddald 
büyük Rus kuvvetlerinin bir kısmı §i· 
male doğru çekilmek imkAnıru bulabilir. 
Eğer Almanların nehrin sağ kıyısına 

geçişi durdurulmazsa ve yahut bu kuv
vetler geriye atılmazsa, bilyülr. Rus kuv· 
vetlerinin Akibeti müşkül ve buhranh 
bir şekil alacak, bunların şimalle irti
batları taınamiyle kesilmiş olacaktır. Bu 
takdirde Stalingrad çevresinde Ruslar 
için yapılacak bir şey kalmıştır iri o da 
yalnız Stalingrad şehrini müdafaa için 
kuvvetler bırakarak asıl kuvvetleri 
timdiden yeni mevzilere çekmektir. 

Fakat bu hareketin de mahzurları yok 
değildir : Böyle bir hareketle bu köprü 
başının Kafkaslara yapbğı hizmetten 
vaz geçilmiş ve Astrakan müdafaası zor· 
la§tırılınış olacaktır. Oldukça mühim bir 
mikdar arazi de terkedilecektir. Her 
halde Rus başkomutanlığı sayılan bu 
fayda ve mahzurları düşünmüş va icap 
eden tedbirleri allilJ.1 olacaktır. 

KAFKASLARDA 
Kafkaslarda en mühim gelişme Nov

rosiski limaru istikametinde görünüyor .. 
Fakat buradan itibaren harekatın ayni 
seri tempo ile gelişmesi mümkün görül
miyor. Çünkü Almanların son olarak 
:ıaptettikleri Krizmokaya şehri bu lima
na giden yollarla dağ geçitlerinin birleş
tiği yerdir. Buradan sonra arbk dağlık, 
geçitli ve Srızalı yerleri zorlamak icap 
edecektir. Buna misal olarak şu göste
rilebil!r : Almanlar Maykofu zaptedell 
on gün olmuştur. Halbuki son zaptedl
lrn Kursinkaya Maykoftan ancak 16 ki· 
lumetre mesafededir. Demek ki Alman
lar burada on gi.in içinde ancak 16 kilo
metre ilerliyebilm:şlerdir. 

MISIRDA DURUM 
Mısır cephesine gelince : İki günden 

beri cephede keşif faaliyetleri artmıştır. 
Mihver hava kuvvetleri de Mısırdaki İn
gi.h hava üslerini bombardıman edi
yorlar. 

Geceleyin av uçaklarımız bir hava 
meydanunıza hücuma teşebbüs eden 
düşman uçaklarından en az birini tah- keşif unsurları arasında çarpışmalar ol
rip etmiştir. muş ve burılar !~himize neticelenmiştir. 

Londra, 24 (A.A) - Amirallığın teh- Mevzilerimize yaklaşınağa teşebbüs 
!iği : Orta Akdenizde bir denizaltımız eden bir çok zırhlı vasıta tahrip edilmiş
hava kuvvetlerim:Z tarafından bombala- tir. 

Kara keşif faaliyetlerinin artması şöy
le izah olunabüir : İngiliz Mısır ordu
suna yeni getirilen general Aleksandr, 
evvelce alınan sınırları bir de kendi yap
tJracağı keşiflerle kıymetlendirmek is
temiş olabilir. Diğer bir sebep te şudur: 
İngilizler Romelin bir taarruz için ha
zırlandığını haber almış ve bu haberin 
mahiyetini anlamak istemiş olabilirler .. 
Fakat bu cephede iki taraftan birinin 
kati neticeli taarruza geçmek zamanı 
artık gelmiştir. narak dunnağa mecbur edilen orta bü- Hava IJ!Uharebelerinde düşman yedi 

yüklükte bir ticaret vaı;urunu batırmış- uçak kaybetın'ştir. Burılardan beşini 
tır. Gemi şiddetli bir infilakı müteakip İtalyan ve ikisini de Alman uçakları 
batmıştır. düşürmüştür. Ayrıca, Tohruktaki uçak 

ALMANLARA GÖRE •avarlanmız tarafından da bir tayyare 
Berlin, 24 (A.A) - Alman başkomu- düşürülmüştür. 

tanlığmm bildirdlğioe göre Alman sa- BİR İNGİLİZ HÜCUMU 
vaş uçakları iki gece İskenderiye cenu- Düşman uçakları Golaya hücum et-
bundak.i İngiliz hava meydanlarını miştir. Ahali arasında 4 ölü ve 3 yaralı 
bomb:ılaınıştır. vardır. Bir kaç bina da az ehemmiyette 

Roma, 24 (A.A) - Tebliğ : Mısırda h ar görmüştür, 

----·-----Süt lıomprime 
haline getiriliyor 
Stokholm, 24 (A.A) - Berlinden bil-

dirildiğine göre B!r Alman teknisyen 
sütü sulb bir hal~ getirmeğe ve kopmri· 
me yapmağa ınuvaUak olmuştur. Bu 
usul ile yapılan süt komprimeleri altı ay 
tazeliğini muhafaza etmektedir, 


