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Çalıtmalıs daima ~oıı 
çalqmalı, her cin tehll· 
lıelere lıarıı dllılıatli 
ue uyandı IJulanmalı, 
aramızda nlfalıa yer 
ayırınarnalıtrr-

ııAKKı OCAKOOLU 

Bir ~lı ıeftlrlerde, 
llW....sa l'ranlıfUl't 
De Mayanda insanca 
ue maddi lıayıp uar .. 

Berlin, 25 (A.A) - Britanya tay
yareleri dün gece Ren ve Mayn çevrele
rinde bir kaç noktaya bombalar atmış
lardır. 1 3 lngiliz tayyares:. düşürülmüş
tür. 

Bugün Türk istiklil savaşının zafe
re doğru kat't ilk adımının atıldığı gü
ne müsadif bulunuyor. Tam 20 sene~
vel bugün, 26 A.ğustis 1922 de, şafakla 
beraber kahraman Türk orduları, bir 
husumet clhanını temsil eden müstevli 

* Yannki vaziyetin ne 

riayet etmiyen tacir· 
_.örecekler 

olacağını kimse 1,...,.,uelllPacatlçlnNyM flPlretlere ~ 
keşfedemez... IJueaccd lılPBJılePI tabiye ecıutyop_ .... 

düşmana arslanca saldınyor, onu vata
~ harim ismetinde boğmak az.mi kati
sıyle ileriye atlıyordu. 26 Ağustos taar
r:uzunun nasıl bir yıldınm harbiyle ne
ticelendiği, dUşınanm senelerce i§gal ve 

(Sonu Sahife 4, Siltan 4 te) 

Muhtelif maddelerin, bilhassa gıda kilosu 24 - 25 kuruştan pek çok bakla 
maddeleri fiyatlannm yükselmesine ml- siparişi verdikleri resmen tesbit edil
ni olacak bazı karar ve tedbirlerin 'nca- miş, iki barsa fiyatları arasındaki nia
ret vekAletince alınmak üzere olduğunu betsizlik şiddetle nazan dikkati celbet· 
yazmıştık .. Ankara ve İstanbuldan ak- mişti. Bu vaziyet, şehrimizdeki allka
seden haberlere göre Vekfilet, almabile- darlann Ticaret vekAletine şiklyetleri
cek esaslı tedbirleri son defa İstanbulda ne bile sebep olmuştu. Bazı yerlerde 
tesbit ettirmiştir. bcirlerin bu şekilde hareketler göster-
FİYATLARDA İSTİKRAR ıneleri, fiyat istikrarını bozmakla kal-
İzmirde kilo başµıa bakla fiyatı bor- tnaz, fakat bilhassa gıda maddeleri fi

sada toptan 17 kuruş iken İstanbul oor- yatlarında yükselmelere. önüne geçil
sasında 24 - 25 kuruşa satılması ve bazı mesi zor olacak fiyat karışıklık ve inti
İstanbul tacirlerinin istihsal bölgelerine r.amsız.lıklarına da yol açabilir. 

Ka/k4a dag1arıftda bir Mt"P faal'11eti 

ALMANLIRl GORE 
* 

'' Kuban,, da 
liman alındı 

* Batı Kat kas dağ ge
çitleri kısmen ve hü· 

cumla mptedildi __,._ ........................ 
..,,, .. .....,. en yMJısell 
,.,,. ..... Alman iNi> 

,.,,,. çelıllclL 
Berlln. 20 (A.A) - Alman tebliji: 

Romen kuvvetleri Kubanın aizında pd
detli muharebelere devam etmifler ve 
burada bir limanı iKal etmiflerdir. Ata· 
ğı Kubanda Alman dağ kıtalan bab 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Ticaret vekili Dr. Behçet Uz bu va
ı.iyeti çok iyi takdir ettiği için İstanbul 
ve İmi.ir borsa idare heyetlerini müşte
reken çalıştırmak suretiyle fiyat istikra· 
rını temin edecek tedbirleri tesbit et
tırmiştir. Bu tedbirler, yakında bir tali
matname halinde yurddaki bütün bor
salara ve ticaret odalarına tebliğ edile
cektir. Hilkümetçe lüzumlu gHrülen bu 
tedbirlere riayet etmiyen tacirler için 
bazı cezalar tayin olunacaktır. Bu ce
zalann şiddetli olacağı anlaşılmaktadır .. 
YENİ Ş~ KURULACAK 
Ticaret veklleti, ithalat ve ihracat iş

leri için büyük şirketler kurup işleri bu 
şirketler vasıtasiyle gördürmek müta
llasındadır. Anonim şirketlerin bu hu

(Ş,..u Sabile 3. 86- 1 el 

SOVYETLERE GORE -
lkişebir Al-
manların 

eline· geçti 
........ ır.a ...... 
Kl••lrayada ......... ........ ~ 
ır:oıellnlıouda 
....... lll'llldalaP .. 
Londra, 25 (A.A) - Moskova rad

yoeu dUn alqamki yaymmda Vorofl]of· 
gracl ile Piatigorsk şehirlerinin AJman. 
lar tarafından işgal edildijini bildirmif
tir. 

KRASNODARDA 
Moskova, 25 (A.A) - Sovyet teblili· 

ne ektir : Almanlar Krasnodann cezw. 
bunda büyük kuvvetler tabpt ettikle
rinden kıtalarımız bu noktada gerile· 
ıniştir. 

ı:arp vazİ~"etlerine asker gözüyle bakış 

Don nehrinin sol kıywna geçmeğe 
muvaffak olan Alman tanklarına ve mo
törlü piyadesine karşı şiddetli savaşlar 
yapılmakta dUşn:ıana bilyilk kayıplar 
verdirilmektedir. 

Berlin, 20 (A.A) - Alman tebliği ! 
Dün pndüz batı Almanyaya İngiliz 

uçaklarının yaptıkları hücumlarda hava 
muharebelerinde iki lngiliz uçağı düıü
rülmüştür. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

Moskova, 25 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ektir : Almanlar Kleskayamn cenup 
d<>IUsunda yeni bir ilerleme kaydetmiş-

Zaman Rusların aleyhine ·-lerdir_,So_nu Sahil_· e 3, Sü_··tan ı_•> 

çalışacak gibi görünüyor 
Brezilyanın 1ı1111uetı 11e 
müttefllılere faydası 

neden ibaret? 
Radyo gazetesine göre, Alman resmi 

tebliğinin tepesine Alman bayrağının 
• dikild;ğini haber v rdiği 5629 rakımlı 

Elbürz dağı Kafkasyada Piatigorskun 60 
kilometre doğusunda, Sohum kalesinin 
de 25 kilometre şimalindedir. Bu bölge
de cenuba giden yol patika halini almak
tc.dır. Patika kısmından sonra yol yine 
oldukça düzelir. Yolun çok müsaadesiz· 
liği hasebiyle bu istikametin büyük bir 
hareket için tutulmuş olmadığı anlaşıfı
yor. binaenaleyh hususi bir dağ kıtası
r.ın tepeye çıkıp bayrak diktiği aşikAr
dır. 

•••••••••••• 

ALmAILAR 
"Stalingrad'' ı 

ahrlarsa ••• 
---··---

Ra.syadalıl lılllllletlerı. 
nJn ,,,. ................. a 
,.,.,,,..ellDeceJııere_ 

Londra, 25 (A.A) - Deyli Meyil 
pzeteai Stlılingradı muazzam Rus im
paratolu~n kilidi addediyor. Bu ga
ateye gore Alınanlar StalingTadı alırlar
~ buradaki piyade ve zırhla kuvvetle
nn ve hava filolarının bir kısmını Mısır 
c:epf,esine nakledebileceltlerdir. 

ATmcnya !'e mesmıl aı a i i -erinde faaliyetleri artan uran 
kaleler haualan mağa hazırlanıf'ktTL 

Dağ muharebelerinde en güç nokta 
yolların azlılı ve elve_ıişsizliği sebebiyle 

( Sabife " .,_ 1 .. ) 



• 

SAHiFE 2 YENİ AS'IR 26 Aqu.stos carsamba 
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Kö" enstitiileri hakkındaki bu müs- · ı· · ·d · d " bü,\"iik mik.lasin bir gc.ı~n1e cvrın e 

illi 
Parularr ız 

bet go"ru".0.lerı'mı· vatandaşlarıma söyle- k 1 
'"' oJdu~unu tesbit etiim. Ye~il ıru1a ~ n1u 1-

ınekten zevk alıyorum. !elif yiJ5vetlerdc avrı anı bakıml~rdan U cı:z pı::1lu!~ ve 
uç demiri sa
tışı başladı 

HARMAN GAYRETLERİ kumand~ albna alı~maktad•ı" Ta Tokat-
Geçtiğiın yerlerde gördüğün1 iyi şey

lerden biri de her tarafta harman yap-
1Dak için gayretle çalı~tmasıdıT. Harman 
ubuk bitip mahsul elimize ge~ince bir 
Çok sıkıntılar &iiratle ortadan ~a~acak
tır. Sinıdiki harmanda ehenıınıyetı olan 
bir ,;okta hiikünıetin salın alacağı yiiz
Cle 25 !erin siiratle teslim edilmesidir .. 
;\7atandaş1arımı umuıni olarak hükümet 
hi sesini vermek için yürekten istekli 
ve gayretli buldum. Memleketin sela
nıctini koruyan ciiıııburiyet ordularının 
hudutları beklemesinin ehemmiyetini 
vatandaşların1 pek güzel ka,Tıyorlar .. 
Mcınlekct i~inde umunü iascyi ihtiyaca 
göı·e düzenlemek için hiikiimetin elinde 
erzak stoku bulunmasıııın miiııaka.~a gö
tiirnıez bir Jiizun1 olduğunu biitiin nıem
leket takdir etmistir. Ümit ediyorum ki 
eylii1 ortasına kadar yeni harmandan 
lıükiinıet hjssesiııin alınnınsı biiyiik kıs
mı itibariyle bitmi~ olacak1rr. 

ŞİKAYETLER VE MAHİl"ETLERİ 

Aziz vatandaşlarım .• Her yerde teınas 
ettiğim yurdda~1ardan ten1enni1er ara
snıda sikivetler de dlııledim .. Bizin1 ida-' . . 
renliz gibi bnlk idaresi hiikünı süren hır 
memlekette vatandaşlarmun kolaylıkla 
arzııstuıu ''C her derdini söylemesi tabi· 
idir. Mcınntoı oln1anız için size derhal 
sö;vtiyeyim ki l~ittiğim §ik&yetler ara-
5-ında insanı fazla nıiiteessir edecek hiç 
bir lllCVZll yoktttı. 

Ya esaslı tedbirler alınmıştır ve bun
ların zamanla senıeresi görülecektir, 
l'alıut kolaylıkla düzelmesi kabil olan 
hatalardan' bahsedilmiştir, yahut ta ba-
21 \•atanda!!lar kendilerinin :\'anlı..~ anla
vı'ilarından dota,•ı sik3.yctt'İ olmnslar .. 
~ . . . . . . 
dır .. 

Düzcln1esi liznn olan hatalar iciıı 
ciimhuriyet hükiimeti her yerde tedbir 
almağa ça11~1yor. Yanl:~ şikayetleri de 
derhal tashih etmek yine hükiimetin va
zifesidir. Mesela, bazı vatandaşlar fena 
ınahsul, tohumluk ihtiyacı gı"bi tiirlii 
vesileleri ileriye sürerek hükiimete sa
tılacak vüzde 25 lerin kendj köylerin
den ah~nıamasını istiyecek kadar ileri
ye gitınemişlerse tfo hiç olmazsa bu yiiz
dc 2fi lerin ~·erlerinde h1rak1Ima~ını ta
lep etmişlerdir. Bazı yerlerde de mahsu
liin fazla tahınininden dolayı hü.kiinıet 
bi.,eslnin fazla lesbit edildiğini sö~·ledi
ler. Hüküınete mahsulün yüzde 25 ini 
teslim ettikten sonra. fazlasını serbest 
satabilmek gibi müstesna bir J;;olaYlığın 
kadrini bilmiyen bu şikayetleri derhal 
tnsbih ettirdim. Vatandasla hilkiiınetin 
karsıhkh vazifelerinin iyi ·ve doğru :\' Ü~ 
rekie ciddi yapılması lazım ge1diğjni öğ
rehneğc çalıştım. Böyle hatalı zihniyet
lere kapılmış olan pek nlabdut yerlerde 
'anlıs düsünüsleri diizeltirken \•atan
dasla~ımı.; yürekten bana yardım ettik
lerini gi"~ın1ckten çok ıneınnun oluyo
rum .. 

tan ha-·dıyarak Çarşaınbada salıilc ka
dar Yc:o1il ırınak iizerind{' nıuhtclif ~urıc
ffyeler ~e hazırlıklar \·ardır. 

Kızılu·makta Bufra mıntakasında bü
tün mlinasiyle Ci.imhuriyetin iradesine 
raın edilmek yolundadır. Ti.irk rnHhen
d;sle!"inin vatan sularım faydalı kılmak 
icin bUYi.ik bir J ... kla calı~tıldarın1 gör
~ek fn~anı cok ~~vindiri.vor. 

BHivo1·sunuz l.:! teY.J1ik öğr&tim prog
~amın.dr! SP!!"5'..~~~ önemli bir vazife ve
riln1i:;:t!r. Bu .. c.~·ı veni teknik durumu
muz ic:nde ba.:;;lıc~ bir n1erkez o1Hcaktır. 
Vekal~tlerin hazırlıkları ciddi bir lnkip 
ile ilerletilmcktcdir. 

SITMA İLE MÜCADELE 

---+----
Atdt~1'a tipi pullulda,. 2S 
Ege tipindekiler 15 lira •• 

Pulluk~uz köylüye ziraat bankası ta
rafınUan ucuz pulluk ve. uç demiri veril
meğe ba~lanmı. tır. Bu pulluklar iki ne
vidir, Ankara tipi 25, Ege tipi 15 lira
dır. Uç d~mirinin tanesi 225 kuru~tur. 

7ir?.at vekiıleti, memlekette istihsa~ 
lcitı artlırmak. maksadile- bazı vilayetle
rimizde, bi1ha~<ıa tzmitde pulluk ve uç 
demiri imal edebilecek müessese ve sa
na tkitrlara Karabük demirinden pulluk 
ve u:; demiri y,.ptırmıştı. Ziraat banka
sının c;iftçiye verdiği pulluk ve uç de
mirlerinin bir kı~mı bunlardandır. 

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

N f e: s kadrosu 
bi yüt:üldü 

Bütün bu işler arasında vatanda 5l a
rımdan Malaryaya karşı ıniicadf'le icin 
oüküınete her zamankmden fazla yar
dtm elınelcrini tr.vsiye edeceğin1.. Bol 
mazot ve klnin ile bu kadar sulak 8.ra
zide yapılan müct:tdele haı·p senele:rinde 
çok sıkıntıya uğ!·ıyor \'e daha da uğrı
yacaktır. Onun için hiikümetin bulabi
leceği mahdut vasıtalardan daha geniş 
neticeler almak ınaksadiyle halkın s:h
h:ve t.e~kilatımıza c;ok yardım etnıeleri-
n~ ihti,;acunız vardu-. Ufak ihınallcr :vü- --- ,.. ___ _ 
züııde~ 'akınılına.ı kabil olan uırariara İMT ı HANl_A YENi MEMUR 
c!!raı·.sak cok müteessiı· oJacağun. lV!iica-
d;le teşkilatının gayretleri halkın anla- 1\ l 1 NACAK 
;·ısh iln'isiyle ko~eylastırı1malıdır. --*---
BİZ 

0

VE HARİCi v AZİYET 
Vlli\.yet nüfus n1üdürl1.iğü kadrosu, Vatundaıı;;ların1, sözlcrin1i biliri1·k<'n 

- izınir nütusunun fazla.lığı nazarı itibara bir noktaya avrıca dikkatiıü2i eclbede-
. ' alınarak dahili}'e vekaletince geriişletil-ceVin1. Gcnis. bir calı_-;ına 11ayatnıa o ka-

"" nıi~ ve bu husustaki karar vilayete teb-dar dalını~ buluonyoru'1. ki gczd~im 
1ii; olunmu~tur. 

yerlerde hazan vntnnda'!ıarınıı dUnyanın Kadroda yeni ihdas edilen maa~lı 
ates icinde huhıuduğundan haberli de- memurluklara imtihanla orta okul ve 
~it gibi bulduın. Uu yaz nıuharcbc!cr lise n1ezunlarından muvaffak olanlar 
bütiin ver yfiziinde cok !!cniı:; ve ('ok 1 ı· ı ' ~ · ·~ · alınncaktır. \ iilciyetc;e, talip erin ey lİ -
kanlı olarak rleY~Un edi'-·or. Biz insanlı-

,, de vil&yet salonunda jmtihan edilmele-
ğın bu elem verici emsalsiz felaketiru . 

1 
k .... 1 .. , .. 

. k t rı muva ı goru muş ur. hüzünle ve ibretle seyrediyoruz. Fa a 
9 hiç unutmamalıdır ki \atanınuıuı scJii- ,,,,,,.,,,,,,. -

meli her ~eyden evvel kuvvetimize. [e- ı "40,, hin kadar Zt')'• 
dak.irhğımıza. hazır olıuam.ıza bağlıdır .. 

1 

Diinyanin bugünkii halinde vatanımızın j t j il a ı-ı,•>-a C 1 k t'S İ 1İ)0 t• 
bir taarruza uğraması ihtimali için hiç . 
kimseden ~iiphe etmeil'e hakkllnlz yok- ---* .. 
tur. Ancak bu, bugünkii vaziyettir. Ya- ı Bu sene ze}ltin malısulu 
rınki "azi:vetin ne olacaihnı kmıse ke,fe- bereketli .... 
tlcn1ez. 

Bu sözlerinl sırt kend.ı aramızda bir Ege bölgesinin mi.ihim zeytin ınıntaka
konusma olarak ye kendi emıliyetioıiz ları arasında anılan Manisanın !\1uradi
ic,in ,;yanık ve dikkatli bulun_nıamızı ha- ye \'e Horoz köy sahalarında 35 - 40 

bin zeytin ağaçsının kış mevsiminde 
tırlatnıak için sUylenmi~t.ir. istihsal için fazla soğuklar yüzünden yanarak ku-
ve imar i<:iıı geniş nıik:vast.a <:alı4jırken ı·uduğu yazılmıştır. Mıntaka zeytincilik 
•elaınctinıiz , ·e müdafaamız için uyanık mülehassı.sı B. Nazım Kılıç yerinde 
"~ ~at1i b~lu~ak. hususjyle ke~- ağaçların vaziyetini gö~:ınüş ve bu ağaç
dımızı kuvv':_tlı ve ıç duı-un1u;n~~- ~~- ların kcsihncsi için eınir vermiştir. Kök 
[aksız ,.e saglam tutmak asla gozuınu- kısınına yakın yerlerden filiz sürn1esl 
zün ~nünden ayrtlu1an1alıd1~. . . ! nıuhtcmel olduğundan kc.sıne anıeliy~i 

Az:z vatanda5larım, hepmızı candan ona göre yapılmakladır. Kuru zeytm 
sevgilerle selaınlarım.. Sizinle konu~- ağaçları kesilerek odun halinde satıla
maktan, gördüklerimi ve dü~ü.ndi.iklerı- cak ve bir kısını, tzınire getirilecektir. 
mi olduğu gibi söyler.- "J-kten çok sevini- :; ay sonra zeytin n1ah.suliinUn lop-
yorun1 .. ı.1 1 hınm~ına bnslanacakiır. Bu seneki re-

---------------- kolte bereketlidir. 
Mahmut Esat BozJıurt IEv fıonserveciliği 
ve Mümtaz Relı geldiler !Xursu at;ddı •• 

E lı:.i adliye vekili lzmir mebusu B. 
Mahmut Esat Bozkurt İstanbuldan, ti
caret vekaleti baş müşaviri B. Mümtaz 
Rek Ankaradan ıehrimize gelmişlerdir. 

8. Mümtaz Rek, iaşe işleri üzerinde 
bazı tetkik1er yapacak, şehrimizde iki 
glin kalacak ve Aydına gidecektir. 

ZABIT ADA 

İKİ HIRSIZLIK 
Hulusi kızı 18 yaşında Şehnaz tara

fından lnönü caddesinde 765 sayılı 
bakkal dükkanı önüne buakılan bir ba
vul iç.indeki 90 lira değerinde eşyayı 
caldığı sanılan Bekir oğlu Şevket Yıl
maz zabıtaca tutulmuştur. * Derviş oğlu Mustafa Önal, Kara
taşta İngiliz bahçesinde Ali Roza Uzu
nun evine girerek 38 lira kıymetinde el
bise ve çama~ır çaldığı iddiasile tutul
muştur. Hırsızlık e~yay1 satın aldığı sa
nılan Moreno oğlu Salvator da yakalan
mıştır. 

Kızı İzmirde lıaçırm~ ... 
Torbalının Dağ Kızılcl nahiyesinde 

Dogancılar köyünde Tahir Kartoğlunun 
Mehmet kızı 1 4 ya~ında Leylayı evlen
me vadile kaçırdığı ve kızla birlikte lz
mire geldiği zabıtaya haber verilmiştir. 
Bunların aranma~ıına başlanmıştır. 

KIZKACIRHA 
Ç•m•kkapıda 1 OZ ( inci S<>kakta Ka

dir oğlu Ömer Şanlı, İbrahim kızı 16 
yaşında Neclayı kaçırdığı iddias~le tu
tulmuştur. 

GÖMLEK YIRTMIŞLAR 

Bornova Ziraat mektebi müdürlüğü 
tarafından her yıl bu zamar.da yapıldığı 
gibi Gazi bulvarında Ak!?am Kız S3nat 
okulunda bir ( Ev konserveciliği ) kur
su açılmış. ilk ders dün öğleden sonra 
verilmiştir. Kursa 40 dan fazla ev kadı
nı ve kız kaydı!"dilmiştir. 

Kurs müdi.irü. Ziraat mektebi mual
limlerinden B. Refet Önceldir. 

---o---
Maarif mensupları 
Ara.~ında.. 
Ak!'lam kız sanat okulu muhasebe 

memu.r vekili Bn. Meliha Ersan Cüm
huriyet kız enstitüsü idare memurluğu
na, Bn. Tayyibe Arkayın akşam kız sa
nat okulu idare mcmur]uğuna, akşam 
kız sanat okulu depo ~efi Bn. F ahriyc 
Kanmaz istanbul ak..,am kız sanat oku
lu depo şefliğine, bölge sanat okulu 
idare memuru B. Arif Dirikal Çorum 
sanat okulu idare memurluğuna tayin 
ve nakledilmişlerdir. 

---o---
İhi mahlııiimiyeı •• 

l-lalkapınarda pamuk mensucat şlr
keti fabrikasında amele Mehmet oğlu 
Davud Zerman. fabrik adan 300 ınetre 
uzunluğunda kaput bezi çalmak suçun
dan asliye üçüncü ceza hakimliğince 6 
ay hapse ve ayni mi.iddetle emniyeti 
umumiye nezareti altında bulundurul
ma;;.a mahkiım edilmistir. 

Yahya kızı 19 yaşı~da Karşıyakalı 
Zokiye Taşmaz da 15 ay, l 6 gün hapse 
mahkô.m olmuştur. 

-- ............. u---

VALİ J.lEK'I'EPI.ERİ 
TE:!"TİS EDİYOR 
Vali B. Sahri Öney. dün yanında ma

arif müdürü B. Reşit T arakçıoğlu oldu
Pu halde şehrimiz ak!?am kız sanat oku
Jile cümhuriyet kız enstitüsünü, Karşı
yakada kız öğretmen okulunu ve orta 
okulunu tefti~ etn1iştir. 

f\lekteplere kayıt muamelesine de· 
vam olunmaktadır. 

---o---
HARİC'l'EN 
MAL iS'J'EMİLİYOR 
Bul~arietanda Skopi şehrinde bulu

nan bir firma İzmirdeki üzüm ve incir 
tacirle.rile kuru meyve üzerine iş yap~ 

n1ak istediğini, mühim miktarda üzüm 
ve incir ithal E"decf"ğini şe.hrin1iz ticaret 
odarına bildirmiştir. 

ltalyada Cenova şehrinde bulunan 
bir firma da hususi takas mukabilinde 
pamuk ve yapağı satın almak istemek
tedir. Şehrimiz ticaret odası, bu firma
ların müracaatlarını alakadar firmalara 
bildire-c•ktir. 

---o---
KiJLTİİRPARK 
EGLENCELERİ •• 
Kültlirpark eğlenceleri devam etmek

ledfr. Evvelki gece 7800 kişi Kültür
parkı gezmiştir. Pazar akşamı gezenle
rin sayısı 32500 den fazladır. 

Açık hava tiyatrosunda Kültürpark 
Ziyaretçilerine film gösterilmeğe başlan
mı$tır. Halk. istifadeli filmlere rağbet 
~östermektedir. 

---o---
KALAY VE CİVİ 
DAGITILIYOR-

Ekmek kartlatı veriliyor 
• 

Serbest hububat sat~ş
ları ne zeman başlıyor? 
Eylülden sonra hububat satışları, börelı, 

ve gevrelı imali serbest olacalı ••• 
simit 

Haber aldığımıza göre eylül ve bi- hyacaktır. 
rinci teşrin ayları ekmek kartlaı, bir * · 

. L bl b' . " çok vilayetJerde dağıtılmaktadır. Fakat Belediye reisi B. Resat e e ıcıog~ 
birinci teşrin ayına doğru ekmek kartı lu, dün öğleden evvel J Kordonda iaşe 
ile ekn1ek tedarik edecek şehirler halkı bürosunda meşgul olmuştur. iki aylık 
yalnız Ankara. İstanbul ve İzmirden ekmek kartlarının halk dağıtma birlikle
ibaret kalacaktır. Her tarafta hububat rine tevzii işi Öevam etmektedir. Bir
gatışları serbest olacak ve eskisi gibi her likler, bu kartları derhal halka tevzi et
tarafta börekçi dükkanları açılacak, fı- meğe ba!flamışlardır. Belediye reisi, çar
rınlar simit ve gevrek de çıkarmağa baş- :ı,ıda bazı fırınları da teftiş etmiştir. 

Eski fzümler satılıyor 

Uzüm ve incir piyasaları 
ne zaman açılacak? 

İngilizlere üzüm satışı miizalıereıeri bitmek 
üzere • Pi31asa zamanın ı 11elıalet tesbit edecefı ... 

lzmirde geçen sene mahsulünden kal
mış olan 8 - 9 bin ton stok çekirdeksiz 

PıYASANlN AÇILMA ZAMAN! 
Üzüm piyasasl geçen sene 8 eylülde, 

kuru üzümün satılması için istanbulda incir piyasası da 1 O eylülde açılmıştı. 
Borsa idare heyeti cuma günü toplana
cak, bu seneki üzüm ve incir piyasaları
nın açılı, tarihlerini tesbit edecek ve bu
nu ticaret vekaletine bildirecektir. Pi· 
yasaların açılış tarihleri hakkında kati 
sözü vekillet söyliyecektir. 

yapılan n1üzakerelerin yakında kati şe
kilde netice1endirileceği memnuniyetle 

haber alınmıştır. Stokun tamamen tüke
tilinesi ve yeni yıl mahsulile bjrlikte sa-

lıiia kaln1aması için tedbirler alınmışhr. 
Anlaşma henüz imza edilme:mişse de ya
kında bu hususta kati malumat alınaca

ğı umulmaktadır. İngilizlere yapılacak 
satışlar için nakil vasıtası temini işi de 
halJedilmiş sayılmaktadır. 

Sergilerde kurumakta olan mühim 
miktarda çekirdeksiz üzüm bu hafta 
sonunda kurumuş olacağı için İzmir pi
yasasına fazla kuru üzüm getirilmeğe 
başlanacaktır. 

Fuar mtsabakaları 

lo Eylt l Pe şeın
be g-ünü başlıyor 
Müsabahalara Anııarad an Gençler birliği, istan· 

buldan 'Beşilıta,, İzmi rde'1 Göztepe ve Al· 
tınordu taıııml'arı girecelıler ... 

Futbol federasyonunun 1942 - 1943 ı sun hazırlann1akta veya hazırlanmış ol
mevsimi faaliyet proğramı mucibince duklarına dair ortada bir emare göre-
1942 yılı fuar müsabakaları biri Anka- miyoruz. Buna rağmen bu maçların ter
radan, biri istanbuldan, ikisi lzmirden tip ve temin edilmesine İzmir namına 
olmak Üzere dört gençlik kulübü arasın- teşekkür olunur. Çoktandır sönük giden 

---*·---
Çalı~mall, daima çolı 
çalışmalı. her an tehli· 
lıelere lıarşı diJılıatJi 
ı.ıe uyanık bulunmalı, 
aramızda nifalıa yer 
a31ırmamahtır •• 

... 

(liaştarah 1 inci Sahifede) 

knvY~tiir. Lakin n1utlak bir teıninat tes· 
kil edemez .. Hfidise!erin nasıl ve ne ş~· 
kilde inkişaf edeceğini, muharip gru.P" 
Jarın stratejik durumlarnuıı neleri icap 
ettireccğiı1i lüç bir kinıse kestiremez. 

Daha açık tabirle mahallede yangm 
, ·nrken e\lde huzur ve siikUn ile uyu
namaz. Her an uyanık ,.e dikkatli bu
lıınmağa ihtiyaç rnrdır. İşte Milli Şefi
ınizhı \'erdiği son parola da budur. 
. Çalışacağız. hem pek çok c;ahşacağız. 
istihsali ihtİ}'ac; larımızın üstüne çıkar· 
mak suretiyle dahili ıstıraplarımızı gide· 
ıeceğiz. En az kendi ke11din1ize yeter ol
ma~a savaşacağız .. 

Ordun1uzun ilıtivaclarmı sahsi ihti
~·açlal'ınnzın iistün.de · tutaca~z.. Onıın 
kudret ·\le kuv\'etini her gün biraz da
ha artırmak icin her türlii lcdakirlık ve 
fcrngatkfirhkt~n asla çekinıniyeceğiz_ 
Vnrhğınuzın \ 'e istik13:limizin tek koru· 
~:ucusu ordumuz olduğunu bir saniye 
gözden uzak tutmıyacağız. 
Ordu~1a hizn1eti uan1us ve şeref borcu 

tanıyacağız. Bu <;alı~ma kudreti içinde 
nirak~ı7. kalacağız. İnandığımız Milli Şe· 
fımizin etrahnda bir tek insan gibi ne·fcs 
ala<"Ak, daima onnn emriııde kalacağız .. 

Milletimizin üç biiyiik güvenini koru
manın tek ~·olu budur. Ça\ısaıı, ordusu
na bakan. l\Jilli Şeffoin et-rafında ui!ak
sız kalan Tiirk milletine hic bir mille
tin yan baknıağa cesatet .;demiyeceği 
muhakkaktır. Milli gayretimiıi bu üç 
nokta iistiinde teksi( ettiğimiz takdir
de tehlikeler bugüne kadar olduğ:u gibi 
·varın da sırurlarınıızın dısında kalacak· 
İır. Binncnale)'h milli pa;olamız ~u ol
malıdır : Çalı~nıak. dainıa çok çalı~mak, 
l•er aıı tehlikeleri diişü.nerek uyanık ve 
dikkatli bulunmak, nifaka aramızda yer 
ayırmaınak .. 

HAKKIOCAKOGLV 
---o---

Hariçten ye 
n buğ-
day geldi 

---+·---
Bir lıısmı istanbula, fJir 
lıısmı da İslıenderuna 

çılıarıbyor ... 
Ankara, 25 (A.A) - Hariçten satın 

alman buğdaylardan 5000 tonu lstanbu
la, ayrıca 4500 ton buğdayla 3000 ton
luk diğer bir hamule İskenderun lima-

0 

nına gelmiştir. 

da yapılacaktır. Bu kulüpler Ankara İzmir spor faaliyetine güzel bir başlan- ----------------- • 
ikincisi Gençler birliği, İstanbul şampi- gıç. Q ~·"'°'""""'"""""'""'°"""""""'""-'""""""/J 
yonu Beşiktaş, İzmir ;ıampiyonu Cözte- Müsabakaları herkesin görebilmesi /'ı 
pe, lzmir ikincisi Altınordudur. için duhuliye ıribün (50), saha (30) 

Müsabakalar bir devreli puvantaj kuruş gibi asgari bir Hat üzerinden tes
usulünc tevfikan günde ikişer müsaba- bit· edi1mi!}tİr. 
ka yapılmak suretile sona erdirilecektir. İzmir için yepyeni ve enteresan bir 

En fazla puvan alan takım birinci ad spor faaliyet proğramı ola.n bu müsaba
edilecck ve ortaya konan kupayı alacak- kalar şimdiden büyük bir merak ve al8.
tır. ka uyandırmıştır. Müsabakaları görmek 

Puvanlar müsavi geldiği takdirde gol için mülhakattan pek çok rneraklının 
avarajı iyi olan ta.kım birinci sayılacak- geleceği haber verilmektedir. 
ur. 

Müsabakala, 1 O eylül perşembe, 12 
eylül cumartesi, 13 eylül pazar günleri 
yapılacaktır. Bu tarihlerde her gün iki 
takım karşılaşacaktır. Kura 9 eylül ak
şamı İzmirde çekileceği için kimin ki
minle karşılaşacağı henüz belli değildir. 

İzmir lik maçlarına 6 eylülde başla
nacağına göre takımlarımız1n hazırlıklı 
ve idmanlı çıkması temin edilmiş sayı
labilirse de biz bundan emin deiiliz. 
Çünkü takımlarımızın lik n1açlarına ol-

İzmir gümrüğündefıi 
Kahı.ıeler ••• 
İzmir gümrüğünde bulunan tüccara 

ait 28000 çuval çekirdek kahvenin pi
yasaya çıkarılarak halk istifadesine arz.ı 
için yapılan teşebbüslere karşı henüz 
kati bir cevap alınamamıştır. Bu husus
ta ticaret vekttletile gümrük ve inhisar
lar veka.Ietine tekrar müracaat olunmuş
tut. 

BİR ORMAN 
YANGINJ DAHA 

* Aldığımız mütemmim malumata gö-
re, bu müsabakalarda hakem tarafından 
çıkarılan ve raporda tecziyesi talep olu
nanlar müteakip mü.sabakalara ithal 
edilmiyeceklerdir. Bu cihetin takdir ve 
tayini hakkı federasyon mümessiline ve
rilmiştir. 

Yukarıda adları geçen takımlardan 
herhangi biri müsabakalara iştirak et
mediği takdirde federasyon bu takımın 
yerine dilediği bir takımı alabilecektir. 

Kız Lisesi Talebesi 
ve zafer ba31ramı •• 
Kız lisesi talebesi 30 ağustos z.afer 

bayramı merasimine iştirak edecektir. 
Bu itibarla mektep idaresi lzmirdcki 
talebenin 28 ağustos sabahı saat 9 da 
mektepte bulunmasını istemektedir. 

Mektebin izcileri de bu meyanda ay
ni saatta mektepte bulunacaklar-:'ır. 

ÇOCVKLAR İÇİN 
Muayene ve tedavi 

G.:NÇLERIN DUYGULAR! 

26 A~ustos 
Şehitlerine 

Bir kızıl seher vakti ınemıer clbide 
olup, 

Ya~Rınanın 7.C'\•kini bizlere bıraktınız 
Göğüsleri kabartan Türklük hissiy

le dolup, 
Tel örgiilere doğru bir sel gibi ak

tınız .. 

Mağrur düşınanları getirip dizinize, 
Geçilmezi geçtiniz altı aydan çok 

erken, 
Dumlupınar sırtlarından akarak Ak

denize, 
On dört gi.inde vardınız İzmir sizi 

beklerken 

Öldiini.iz dü~iinmedcn, korknıadan 
bir kuvvetten, 

İn1an dolu göğsiini.iz yaslandı si-
perlere, 

Bir kale yaratarak yalnız kemik ve 
. etten, 
Indirn1ediniz bizim hilitlimizi yere .• 

Corakkapıda Dibek sokağında Ha
mit' o~lu Süleyman Öz ve Sefer oğlu 
Hamit, sarhoş olarak Bıçakçı hanında 
yatan Abdurrahmanın gömleğini yırt
tıkları !jik5.yet edildiğinden yakalanmı~
lardıt. 

Kadın berbe:- i 
Alsaııcak semtinde mü~terilerinin 

takdir ve sevgisini kazanan kadın 

berberi Mestan KIRKAN 
bu defa dükkUııını Kemeraltnıda 65 
nwnarada (Zengin Piyango gişesi) 
üstündeki dairede açm.,,tır. Muhte
rem ınüştcril~ri davet eder •. 

Belediye ia.şe bürosu, yarın çivi ve 
kalay tevzi edecektir. Tevzi hazırlıkları 
tamamlanmıştır. Bilhassa çivi için bele
diye reisliğine müracaatlar artmıştır. 

Torbalıda Kara at köyü ile Kemalpa
;:ada Sinanlı köyü arasındaki ormanda 
~ıkan yangında dört hektar saha içinde 
38 çam ağacı yanmı!jlır. Yangına sebe
biyet verdiği sanılan Ali Rıza Güvenli
oğlu tutul mu~. adliyeye verilmiştir. 

Çocuk hastalıklarının tedavisinde 
halka bir hizmet olmak üzere belediye 
reisliği, belediye hekimlerinden çocuk 
hastalıkları mutahassısı Dr. Süleyman 
Çoruhun her hafta çarşamba ve cumar
tesi günleri saat dokuzdan onikiye ka· 
dar beJediyenin temizlik işleri dairesin
de ayrılan salonda polikilnik ı,cklinde 
hasta çocukları muayene ve tedavi et
mesini muvafık görmüştür. 

ı Eyr bugün ebediliğe kavuşan meç .. 
1, hııl asker, 
{Anan has örtüsüne gözlerini silerken 
~ Sen .A fy~n dağlarından yeniden yap 

i bir sefer. 
Ya~ olup gözünden ak bugün ~afak ·,

1 
sökerken ~ 

SUAT YÖl'iEY '( 
~=~~o Birbirlerini dövmüşler •• 

Mesudiye caddesinde Niko kızı 2 3 
yaşında Rozet Scrvişoğlu, Naci. Bilgen, 
Mihriye Mühür, Rabie Mühür, Mustafa 
Elhan ve Muzaffer Elhan çocuk yuzun
den kavga edere-k birbirlerini dövmüş
lerdir. 

- . 
Tel: 3753 1-15 H. 3 

/::o,,~<;:.,,ÇY.~ ~' 

::: 111111111111111111111111111111111111 ı ııt111ııı111111 ıııııı;: 

~ TESEKKÜR ~ 
~ Tanrının rahmetine kavuşan sevgili § 
§ baban1ız Hacı Davut zade Rahmi ; 
:! Karadavudun cenaze ve tedfin me- §: 
; rasiminde bulunan ve bizzat ve ya- ? 
§ hut ta yazı ile ac1larım11r:a işlirak ; 
§ederek taziyette bulunan sayın ak- -
§: raba ve nostları m ız.1 ayrı ayrı te- : 
: sekkürlerinıiz! bilcrrme~r! büyük · 
~ acnnız mfuıi olduğundan sonsuz şük-
: ran ,.e m!ıuıı.:tle-riı1ıizi sun<0.rız.. . 
E Oğullan : Alp R. Karodavut 
: ve Tevfi Karadavut.. c = :.ı il 1111111111111111111111 llllll l l l l lll lllll l l l l lllllllll -

Her ay ıoo ton Çimento 
Qönderoilecelı ... 
-lzmirin mevsim münasebetile ç.imen

to ihtiyacı iktisat vekaletine bildirilmi"1, 
lüzumlu inşaat yapıla.bilmek üzere faz

rimento İ'litenmiştir. 
Diin vcktıletten vil3yete bildi.rild:ğ:

nc gfjre izmire her ay 1 00 ton çiment? 
ündr.rilccektir. Son gelen 3000 torba 

;:' ınento uı.n1an1en dağıtılmı~hr. Yeni 
.,.r>]ecek Parti, eylül içinde tevLİ oluna
caktır. 

KIZILHAC 
Delegesi izmirde.. . . 
Enternasyonal kızıl haç deleges1 ls

viçre1i Reyınond Kruvaziye, İstaııbul
dan ~ehrimize gelmiştir. Kız!l haç tara
fında~ Yunanistan adalarındaki halka 
ı;:önderilecek iaşe n1addeleri ile buğday 
sevkiyatın ı tanzim edecek ve te\•z:atı 
yerlerinde bizzat yapacaktır. 

TİREDE 
ATLI GEZİ 
Tire Beden teı biyesi gençlik kulübü 

ha~kanı Tevf:k Urgancıoğlunun tertip 
etliği Tire münevverlerinden büyükçe 
b;r grup Tire dağlık mıntakalarına bir 
atlı spor gezintisine çıkm~ardır. Dönüş
te Kaplan suyu başında istirahat edil
mi$ n1i1li oyun havaları ve milli şarkı· 
lar söylenerek iyı bir spor günü ge~iriJ .. 
nıiştir. 
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SAHiFE 4 

· B. ÇÖRÇILIN OöNUŞO 
---*---

8. Ruzveltin hu-
susi mümessili 
de ,,Londra'' 

ya döndü -·-İngiliz baş11elıili Moslıo-
vadan dönüste Kaflire· 
den başlıa İran ve lralıa 

da uğradı.. 
Londra, 25 (A.A) - Royter Ajansı

na göre Çörçil Moskovadan dönerken 
Kahireye uğramış ve bazı ziyaretlerde 
bulunmuştur. 

Londra, 25 (A.A) - Çörçilin .Mısırı 
ikinci ziyareti 24 bin kilometrelik bir 
mesafe tutan Lond.ra - Moskova seyaha
tinin programına dahildi. Çörçil İran ve 
Iraka da uğramıştır. _ 

B. HARRlMAN DA DöNDü 
Londra, 25 (A.A) - Birleşik Ameri

ka Cümhurreisi Ruzveltin husus! mü
messili olarak Moskova görüşmelerinde 
bulunmuş olan B. Harriman Mister Çör
çille beraber Londraya gelmiştir. 

Stalingrad tehlifıe 
altında ıı:en •• 
Londra, 25 (AA) Gazeteler, 

Moskova ve Kahire seyahatinden dö
nen başvekil Çörçil hakkınd~ hararetli 
yazılar yazmakta •ve Stalingradı tehdit 
eden tehlikenin belirdiği şu günlerde 
Çörçil - Stalin görüşmelerinin neticeleri
ni sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Gazetelerin mutalaasına göre, orta 
şarktaki komutanlıklarda yapılan deği
şiklikler, bu seyahatin iJk eserlerinden 
birisidir. 

Gazetelerin tebarüz ettirdiği diğer 
bir nokta da Çörçilin Mısırda kıtaları 
teftisi agker arasında İyi bir intiba bı
rakmış olmasıdır. 

TA YMtStN NEŞRtYATI 
Tay mis diyor ki : 
c Bazı kimseler hüküm vermekte ace

le ediyorlar. lran ve Irak komutanlığı 
lıakkında ileriye sürülen fikirler de böy
ledir. Moskovada yalnız bir cephe hak
kında değil, harbin şumulü içindeki bü
tün meseleler hakkında gÖTÜşÜ]müııtür. » 

iNGtUZ - RUS tŞ BIRLiôi 
Çörçil ile Stalin yalnız bugünkü acil 

meseleleri değil, harpten sonra İngiliz -
Sovyet iş birliğini de görüşmüşlerdir. 

------~ttıww------

HAR P VAZİYETLERiNE ASKER 
GÖZÜYLE BAKIŞ 

(Baş tarafı 1 inci Sahüede) 

birbirinden ayrı ayn ilerlemek zorunda 
kalan kıtaların irtibat işleridir. Telsizin 
tekamülü bu mahzuru bir dereceye ka
dar bertaraf etmeğe yarar; fakat dağ
larda hava şartlarının bazı hususiyetleri 
telsizden tam sekilde istifadeye meydan 
vermez .. 

YENi ASIR 
z:: 

MISIR HARPLERi ~ 

Hav*a ve ~ AMERtKALilARA cORE 

devriye faa- Elbettemih 
liyeti oluyor vercilerin 

olamaz -*İngilizler daha geniş 
ve üstün hareket 

ediyorlar.-
Kahire, 25 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği: 23 - 24 Ağustos gecesi devriye
lerimiz faaliyetlerine devam etmisler ve 
şimal kesiminde düşman devriyelerine 
hücum etmişlerdir.Dün merkez kesimin
de topçu döellosu olmuştur. Kayda de
ğer baska birşey yoktur. Muharebe böl
gelerinde hava faaliyeti bomba uçakla
rımızın hücum akınlarına inhisar etmiş
tir. 

Kahire, 25 (A.A) - Cenubi: Ameri
kada hava kuvvetlerine bağlı hafif bava 
kuvvetleri dün gece Marsa Matruh 
Eldeba arasında Mihver nakliyatına 
bomba ve makineli tüfenk ateşiyle hü
cum etmişlerdir. Britanya ve Amerikan 
tayyareleri de önemli iki Mihver hedef
lerine hücum etmişlerdir. 

Cenubi Amerika ucakları Tubanın 
cenubunda sarp araz.ide ilerleyen düş
man kamyonlarına hücum etmişler ve 
üç yangın çıkarmışlardır. Gece keşif ha
reketlerinden, Elalemeynin şimal batı
sında, Daha yakınlarında Mihver mo
törlü taşıtları ve çadırları makineli tü
fenk atesine tutulmuştur. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 25 (A.A )- Alman ebliği: 
Şimali Afriknda hafif savaş uçakları

mız iki gece üst üste Kahirenin şimal 
batısında bir hav:ı meydanına hücum et
mişlerdir. Tesisler ve yerde bulunan 
uçaklar hasara uğratılml§tır. 
İTALY ANLARA GÖRE 
Roma. 25 (A.A) - İtalyan tebliği: 

Bütün Mısır cephesinde her zamanki 
topçu faaliyeti olmuştur. Uçak savarla
rımız dün cephe gerilerine akın. teşeb
büsünde bulunan dört uçağı düşürmüş
lerdir. 

Akdenizde bir çok İngiliz uçağının 
bir kafilemize hücum teşebbüsü akim 
kalmıştır. Kafileyi himaye eden gemile
rimiz ve uçaklarımız iki düşman tayya
resini, Alman avcıları da üçüncüsünü 
düşürmüşlerdir. Alınan bomba uçakları 
bir İngiliz gemisine bomba isabet etti
rerek, batırmışlardır. İngiliz hava kuv
vetlerinin Yunanistana ve topraklarımı
za karşı hücumları az hasarı mucip ol
mustur. İnsanca kayıp bildirilmemiştir. 

sOn günlerde hava muharebelerinde 
düşürüldüğü bildirilen İrigiliz uçakla
rından beşi subay olmak üzere 9 kişi 
kurtarılmış ve esir edilmiştir. 

-~~--tt----~~ 

UZAK DOGUOA 
-----*·----

~Çinliler yeni-
den zaferler 
kazandı!ar -·-B!R KAÇ SEHIR JAPON· 

LARDAN ALINDI 

__ ._.. 

Mih11erin tahaJdıüm 
hırsı bütün milletle· 
rin birle~mesi netice· 
sini vermiıtir •• 

Nevyork, 25 (A.A) Nevyork 
Taymis gazetesi yazıyor : Hitlerin hu
dut tanımıyan tahakküm hırsı bütün 
milletlerin kendisine karşı birleşmesi ne
ticesini vermiştir. Brezilyanın Almanya 
ve !talyaya harp ilanı hakkındaki cesa
retli karan harbin müstakbel seyri hak
kında mühim bir amil olacaktır. Bu yal
nız maddi bakımdan değil, sembolik 
bakımdan da mühimdir. Birleşik dev
letlerden başka bütün batı yan kürresi 
Almanya ve ltalyaya karşı ayaklandık~ 
tan sonra mihverin nihai zafere kavuş
ması imkanı var mıdır? Bütün ilerlemiş 
milletler hür yaşamak ve küçük millet
leri de hür yaşatmak için harp ediyor
lar. Hitlerin kuvvetleri ise, bunların za
afından istifade ederek, küçük milletleri 
esir derecesine indirmiştir. 

-----~it""""""'--~ 

HALIFAKSIN BEYANATI_ 
---·---

1 n g iliz le r 
darbe hazır

lıyorlar 
-*-

Vaşington, 25 (A.A) - Hariciye nazı-
1'1 Kordel Hul, bir kaç hafta Londrada 
kaldıktan sonra dönen İngiliz büyük el
cisi Lord Halifaks ile uzun bir mülakat . . 
yapmıştır. 

Hul gazetecilere İngiltere ile Ameri
ka arasındaki meselelerin görüşüldüğü
nü söylemiş, fakat tafsilat vermemiştir. 

Vaşington, 25 (A.A) - Lord Halifaks 
Amerika hariciye nazırının yanından çı
karken gazetecilerin suallerine cevap 
olarak Kordel Hulle orta şark ve Hin
distan durumunu görüştüğünü ve Mos
koYa mülfikatının da görüşüldüğünü 
söylemiştir. 

Diğer bir suale de şu cevabı vermiş
tir : 

• - İngilterede ikinci cepheden çok 
bahsediliyor. Bu da taarruz zihniyeti
r.in arttığına bir delildir. Fakat ikinci 
cephenin nerede, ne zaman ve nasıl aç1-
lacağını genel kurmay herkesten iyi 
takdir eder. 

İngiltere müdafaayı değil, artık dar
belerini nereye ve nasıl vuracağını dü
~ünmektedir .. • 

-------~tt--------
AL~1ANLARA GÖRE 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

BREZiLYA VE HARP 
---*·---

Mihver ge· 
milerine el 
konuluyor -·Arjantin, Brezilyadalıi 

mihver tebaasını 
istemiyor-. 

Rio dö jeneiro, 25 (A.A) - Cümuhr
reis Vargas Brezilya limanlannda de
mirli Mihver gemilerine el konması 
hakkındaki kararnameyi bugün imza 
etmiştir. Bu kararnamenin birinci mad
desi Brezilya bükümeti veya Brezilya 
seyrsefain şirketleri ile Alman - İtalyan 
seyrsefain şirketleri arasındaki muka
veleleri hükümsüz addetmektedir. 
ARJANTİN VE 
MİHVER TEB:~ASI 
Boynes Ayres, 25 (A.A) - Arjantin 

makamlaı·ı Brezilyayı terk etmek iste
yecek yabancıların Arjantine girebilme
lerine meni olmak üzere ihtiyat tedbir
lerini arttırmış, sahil muhafaza servi
siyle hudut polisine emirler verilmiştir. 

ARJANTtN - BREZİLYA 
TESANODü. 
Boynes Ayres, 25 (A.A) - Axjantin 

hariciye nazırı Brezilya hariciye nazın
na bir telgraf çekerek Brezilya hükü
met ve milletine karşı samimi hislerini 
bildirmiştir. 

Boynes Ayres, 25 (A.A) - Dün .ak
şam kabine toplantısında a1tnan mühim 
karara göre Arjantinin milletler arası 
anlaşmazlıkta Brezilyanın Tı-umuna 
karşı vaziyetini Pan Amerikan tehdit
lerine bağlı olacak, yani Brezilyaya 
harp dışı millet muamelesi yapılacaktır. 

BOLlVYA VE PARAGOVAYIN 
KARARLARI 
Boynes Ayres, 25 (A.A) - Bolivya 

ve Paragovay hükümetleri Brezilya 
hakkında gayri muharip millet muame
lesi talbikine karar vermişlerdir. 
Ş1Lt DE BREZ1LYAYA 
MüZAHtR 
Santiyago, 25 (A.A) Brezilyaya 

verilen Şili hüki.imeti cevabi notasında 
kaydedildiğine göre, Şili hükümeti Bre
zilyayı harp dışı telakki etmekte ve 
memlekette Brezilya aleyhdarı hareket
lerin men edileceği bildirilmektedir. 
MİHVERİN HAREKEI'LER.i 
B"OTüN AMER1KAYA 
HAKARET SAYILIYOR 
Montevideo, 25 (A.A) - Pan Ameri-

kan cemiyeti Orugvay üniversitesinde 
bir toplantı yapmış, bu toplantıya bir 
çok diplomatlar da iştirak etmiştir. Ha
tipler, Mihver hareketlerinin Amerika
ya bir hakaret olduğunu söylemişlerdir. 

----~--tt~~--~ 

RUSLARA GÖRE 
---··---

istikbal Alman· 
• • •• yaya ıyıyuz 

göstermiyor 
-*-

SON OIEP BASKINI VE 
SOVYETLER 

Hububatta hükümet hissesi 

Eylôl nihayetine kadar 
teslimat &itecek 

~----~------s*x:~~~~~~ 

Ankara, 25 (A.A) - Ticaret Vekale-ı sonuna kadar yüzde 25 hisselerin hük.11-
tine gelen malfunat halkın hükümet mete teslimi i§inin biteceği muhakkak 
hissesi hububatı çabuk vermekte oldu- görülüyor. 
ğunu gösteriyor. Neticeler iyidir. Eylfıl 

Ay başında toz şeker 
bulunmağa başlıyacak 
İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Şek~r fabrikaları yeni mahsul Pancarı işlemek 

üzere bir iki güne kadar faaliyete geçeceklerdir. 
Şeker şirketi ay başında fabrikalardan toz şeker gelmeye başhyacağını bil

dirmektedir. Şirketin toptancılardan başka doğrudan doğruya bakkallara da 
satış yapması ihtimal içindedir. 

ihracatımız artıyor 
İstanbul, 25 (Yeni Asır) - İhracatım ız son günlerde artmaktadır. Geçen haf

ta yalnız tstanbuldan iki milyon liralık ihracat yapılmıştır. 

Almanya Maca- Hindistanda ye
ristandan as- niden kanlı vak
ker istememiş 

----*·---
Budapeşte, 25 (A.A) - Macar ajan-

sı bildiriyor : 
Şark cephesine yeni Macar kuvvetle

rinin gönderilmesini temin için B. Hit
lerin güya Slovakyanın Macaristana ter
kini teklif ettiği Londra Tadyosu tarafın
dan bildirilmişti. Ayni radyo başvekil 
Kalayın ayan ve mebusanın gizli celse
lerinde vuku bulan beyanatında Macar 
endüstrisi üzerinde Alman kontrolünü 
kabule hazır olduğunu bildirdiğini iddia 
etmişti. 

Salahiyetli Macar kaynakları bu gü
lünç haberlerin baştan başa uydurma 
olduğunu bildirmektedirler. Bu neşriya
tın gayesi mihver devletleri arasındaki 
dostane havayı bozmaktır. 

_____ _,,,"""""tt-----
'HAVA AKINLARI 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Dün gece İngiliz hava kuvvetlerine 

bağlı teşkiller infilak ve yangın bomba
larile Ren ve Mayn çevrelerine hücum 
ebnişlerdir. Halk arasında kayıplar, bir 
çok ıehirlerde, bilhassa Frankfort ve 
Mayansta ikametgah semtlerinde hasar
lar vardır. Avctlanmız ve uçaksavar ba
taryalanm1z 7 düşman uçağını düşür
müşlerdir. 

AMERiKAN UÇAN 
KALELERiNiN HOCUMU 

Vaşington, 25 (A.A) - Londrada 
neşrolunan lngiliz ve Amerikan müıte
rek resmi: tebliği : Pazartesi günü Ame
rikan Uçan kaleleri işgal albndaki F ran
sız şehirlerine hücum etmiştir. 

Polonyalı hava pilotları da bu hü
cumlara iştirak etmiştir. 

alar oldu 
------*---

Bomba y, 25 (AA) - Birleşik eya. 
letlerde Korokpur bölgesinde halk küt· 
lelerinin tehdit edici durumu karşısında 
polisin silah kullanmak zorunda kalma• 
sı üzerine dün sabah 8 kişi ölmüş ve 6 
kişi yaralanmıştır. 

Sorot bölgesinde bir köyde bir polis 
ölmüş, 4 kişi yaralanmıştır. Polis burada 
dağılmak istemiyen kalabalığa hücum 
etmiştir. Meşru müdafaa halinde bulu
nan polisin ateşile bir çok kişi yaralan
mıştır. Otuz ölü ve bir çok yaralı vardır. 

--------tt--·-~~-

Makin eve 
Verilirken 
WI B lllLHlllII 

Salomon adaları önün· 
de büyüfı bir deniz ve 
hava harbi oluyor
Vaşington, 25 (A.A) - Bahriye na .. 

7.ırlığı Salomon adalan önünde büyük 
bir deniz ve hava muharebesinin cere
yan ettiğini bildirmektedir. Bir Japon 
uçak gemisiyle birçok Japon zırhlı ve 
kruvazörünün isabet aldıklan bildiri} .. 
mektedir. Bir kruvazörle bir asker nak
liye gemisi yakılmıştır .. 21 Japon uçağı 
dUşürülmüştür. • • -

B. ÇÖRÇİL KABİNE 
AZASİYLE GÖRVşru 

Kafkasların diğer kesimlerindeki ha
rekata gelince; Teman yarım adasına 
doğru ilerlemekte olan Rumen kuvvet
leri Azak denizinden Taman yarım ada· 
sına giden yol ilzerinde bir şehri işgal 
etmişlerdir. Yalnız anlaşılamıyan .bir 
nokta Kırım yarım adasındaki Alman 
\.'e Rumen kuvvetlerinin henüz doğuya 
atlamağa teşebbüs etmemiş olmalarıdır .. 
Belki de Almanlar Karadeniz Rus filo
sunun kendilerine vermesi muhtemel 
olan zayiattan sakınmak icin Tamana 
tnmalden .uvvet göndermeği daha uy
gun bulmuş olacaklardır. 

-*-Çung King, 25 (A.A) - Tebliğ: Şi-

Kafkas dağlan geçitlerini zorlıyarak 
hücumla kısmen zapdetmişlerdir. 21 
ağustosta bir dağ grubumuz Kafkas dağ
ları silsilesini!\ en yüksek tepesi olan 
5630 rakımlı Elbruz dağına Alman bay
rağını dikmiştir. 

-*-Lond.ra, 25 (A.A) - Moskova radyo-
su Diep baskını hakkında demiştir ki: 

Londra, 25 (A.A) - Hava Nezareti 
istihbarat bürosunun bildirdiğine göre 
Amerikan hava- kuvvetlerinin şimali 
Fran.sada yaptıkları harekette Kanadalı 
pilotlar iki Alınan uçağı tahrip etmişler 
ve bir diğerini de hasara uğratmışlar
dır. lki avc1 üssüne dönmemiştir. 

Londra, 25 (A.A) - B. Çörçil bu sa
bah erkenden kabine azasiyle görüşmüş
tür. Konuşma başvekilin Moskovadaki 
"·azifesi Kahireyi ziyareti, batı çölü cep
hesine ve orta şarktaki diğer bölgelere 
seyahati mevzuu üzerinde cereyan et
miştir. Salahiyetli mahfiller parlfunen
to toplanır toplanmaz başvekilin seya
hati hakkında izahat vereceğini tahmin 
ediyorlar. Bu münasebetle parlamento
da müzakereler yapılması muhtemeldir, 

Sovyet tebliğine göre Almanlar Prok
fartov civarında muhaı·ebelere devam 
ediyorlar. Bu kasaba, petrol havzasının 
125 kilometre yakınındadır. Her halde 
doğuda senenin en kanlı muharebeleri 
bu kesimde cereyan etmektedir. Alman· 
fa: nehrin doğusuna ağır kuvvetler de 
geçirmisleı·dir. Bundan nehrin üzerine 
köprü kurulduğu manası anlaşılır. Sov
yetlerin burada mtihim kuvvetler kul
landıkları da görülüyor. Buna rağmen 
Almanlar ilerlemeğe muvaffak olmu~
lardır. Bundan sonra Sovyetler için ya
pılacak gayretler, ancak Alman ilerleyi
Ş:ni yavaslatabilmek olacaktır. Geçen 
her gece ve her gün nehrin doğusunda
ki Almanları bir kat daha kuvvetlendi
recektir. Zamanın artık Sovyetler aley
hine çalıştığı söylenebilir. Bundan son
ra Ruslar icin yapılacak iş buradaki 
kuvvetleri Volganın şarkına atarak bir 
an en-el geriye çckilmeği temin etmek 
olacaktır. 

mal bölgesinde ilerleyen Çin kuvvetleri 
Nansaangın 100 kilometre cenubunda 
Likuanga yerle.şıniştir. Japonlar 700 as
ker kaybetmişlerdir. Aynı sabah saat 
7 de japonlar şimale çıkmış ve Çinliler 
şehri hücumla zaptetmişlerdir. Çin kuv
vetlerinin bir kısmı temizleme hareket
lerine alakonulmuş, mühim bir kısmını 
da düşmanın takibine sevk edilmiştir. 
2 Ağustos akşamı Nanşangın 80 kilo
metre §imal doğusunda bir şehir daha 
alınmıstır. 

Stalingradın şimal batı ve cenubun
daki hücumlarımızda Bolşeviklerin sıkı 
müdafaalarına rağmen yeni arazi kaz~n
mamıza imkan vermiştir. Elli iki düş
man tankı tahrip edilmiştit. 

İyi hazırlanarak en parlak surette ida
re edilen bu hareketteki muvaffakıyet, 
yf:lkmda <laha büyük ve canlı olarak ya
pılacak _teşebbüslerde büyük. neticeler 
vereceklır. İstikbal Almanlara güler bir 
yüz göstermekten çok uzaktır.» 
DÜŞÜRÜLEN ALMANLAR 
Londra, 25 (A.A) - Diep hava mu

harebesinde Belçika hava kuvvetleri 
muhakkak 6, ayrıca muhtemel olarak ta 
dörl Alman uçağı dil§ürmii§lerdi'r. 

Lohaverde inşaat tezgahları bomba
lanmıştır. 

Uçan kaleler avcıların himayesinde 
bu hareketleri yapıyorken aralarında 
Amerikalılar da J::ıulunan diğer bir keşif 
filosu da sahilde devriye gezmiştir. 

İNGİLİZ HVCUMU 

Daha c:imaldc mevzii hareketler ol
mu . . fakat durumlarda bir değisiklik ol
mamıstı r. 

MISIRDA 
Lıbyada bilhassa İngiliz kuvvetlerinin 

l> •va foalivetlcri olmuştur. M!hverin ge
r . ti leri dt' •:ımlı surette bombalanmak
tadır. Bununla beraber. bu hareketlerle 

Batıda Siyang Şangın doğusunda bir 
cok stratejik yerlerden sonra Siyang 
Şang da hücumla zaptedilmi.ştir. Temiz
leme hareketleri devam ediyor. 
KARŞILIKLI HÜCUMLAR 
Melburn, 25 (A.A) - Cenup Pasifik 

müttefik kuvvetler karargahının tebli
<'ti: Rabaoda müttefik uçaklarını ka~1-
Jamak isteyen bir japon avcısı düşürül
müş, diğer birisi de hasara uğratılmı~
tır. 

Yeni Ginenin doğusun<la müttefikler 
13 japon uçağından 4 nü düşürmüştür. 
Bir uçağımız hasara uğramıştır. 

Kokodada bir dü~man keşif kolu da
ğıtılmı§tır. 

Darvine üç japon uçağının yaptığı 
bir gece hücumu neticesiz ~ ve 
bombalar bataklığa dil§müştür. 

Romelı taarruzdan vaz geçirmek milin- lantikteki 3000 deniz milinden uzun 
ki.in def.ildir. Ancak büyük baskın şek- olan sahillerindeki h:zmetlere ancak ye
l"nde taarruz ynpılırsa mihveri geriye ti~ir. Bu sebeplerden dolayı Brezi1yamn 
ctrnok mi.imkün olur. deniz harp ve ticaret vasıtalarından 
BREZİLY A.N1N KUVVETİ müttefiklerin fa:ydalanması az olacaktır. 
B" 111yanın Anglo Sakson]ar yanın- Fakat buna mukabil Brez"lyanın uzun 

ela 1 arbe girınes•nden sonra müttefik sahillerinden ve sahnlerindeki limanla
bsın \ e radyoları bundan doğacak ne- rından müttefiklerin istifadesi çok bü
t:celeri :ncelemı-lı:le meşgul oluyorlar. yük olacaktır. Mihver rlcnizaltılaı·ın.a 

f"ierc ... kten ilk bakımda 2 muharebe karşı mi.lcadcle bu sahillerden yapılabı
I;t mı ; ikı kruvazör, 11 muhrip, 6 tor- 1ecek ve kafile veya gemilerin emn:yeti 
p dob tu ye 4 denizaltıdan mürekkep bu sahillerden daha ziyade temin edile
olan Brezilya harp filosu \'e 488 b!n to- cektir._ Buı:ıdan başka. A':'~rika -~le __ Afri~ 
nfüıtoluk 305 ticaret gemisi ehemmiyet- kadakı Sıerral:~~ Ingılız . somurg~sı 
lı b"ı· kuv\ et gibi görünür. arasında Atlantıgın mesafesı 1600 mıl-

E\ \e1a yarım uıilyon tonilatoluk tica- dir. Yani Atlımtiğin en dar yeri. burası
rct gem: ı ıçinde uzun seferlere elveriş- dır. Anglo Sakson]ar hava sevkı!atında 
lı yıı.lnız 64 vapur vardır, bunun 16 ta- bu kısa yoldan faydalanacaklaı:~r, ~re-

Don kıyılarında İtalyan kıtaları kıs
men göği.is göğüse muharebelerle düş
manın hücumlarını püskürtmüştür. Al
man hava kuvvetleri düşmanın cephe 
gerısıne, bilhassa Stalingrada geceli 
gündüzlü hücumlar yaparak silah fabri
kalarında ve askeri tesislerde büyük tah
ribat yapmışlar ve bir çok yangınlar çı
karmışlardır. Volga nehrinde düşmanın 
iki taşıt gemisi batırılmıştır. 

RUS HOCUMLARI 
Kaluganın şimal batısında düşmanın 

şiddetli hücumları muvaffakiyetsizliğe 
uğratılmı~tır. Rijef çevresinde düşmanın 
ehemmiyetli piyade ve zırhlı teşkillerile 
çetin muharebeler yaptık. Kırk tank tah
rip edilmiştir. Yalnız bir piyade tüme
nimizin kesiminde 60 tank tahrip edil
mi.,tir. ilmen gölünün cenup doğusunda 
ve Leningrad önünde yalnız mevzii fa
aliyet olmuştur. Dün savaş tayyareleri
miz beyaz denizde düşmanın ehemmi
yetli bir limanı olan Arkanjeleske hü
cum etmişlerdir. Uçaklarımız dönerken 
bü;rük yangınlar görmüşlerdir. 

Berlin, 25 (A.A) - D. N. B. ajan
sının askeri bir kaynaktan öğrendiğine 
göre 1 ağustost:ın 2H a~stosa kadar 
Rueı hava kuvvetleri 2217 savaş ve av 
uça~ı kaybetmişlerdir. Bunların 1840 ı 
Alman av uçakları tarafından, 341 i 
uçaksavarlar tarafından düşürülmüş, ge
riye kalanları yerde tahrip edilmiştir. 
Ayni devrede 1 3 7 Alman uçağı üslerine 
dönmemiştir. 

Bu rakamlara göre kayıp nisbeLi Al
manlann lehine olarak bire karşı 16 dır. 
Alman hava kuvvetlerinin Üstünlüğünü 
göstCl'm k için bundan daha iyi bir ra
kam olamaz. Bu resmi rakamlar Alman 
komutanlığının Rus baskınına karşı koy
mak için doğu cephesine her gün yeni 
hava ku v tler" ""nd rdi';i hakkındaki 

-~~~.a~~~--

26 AGUSTOS 
-*-(Baştaıah 1 inci Sahifede) 

ihtimamla tahkim ettiği mevzilerinden 
ve bütün topraklarımızdan nasıl harika 
amiz bir suretle atıldığı, 9 EyHHde tz
mirde son düşman neferinin de denize 
dökülmesiyle milli savaşın nasıl muci
zevi bir zafere eriştiği malumdur. 

Mudanya mütarekesi, Lozan sulh za
feri, bunları takip eden inlnlaplarımız, 
Türk kalkınması ve Türkiye Cümhuri
yetinin bugünkü hür, müstakil, dünya 
siyasetinde ağ1r basan vaziyeti, hep 26 
Ağustos sabahı başlıyan büyük taar
ruza borçlu olduğumuz şerefli hakikat
ler ve vakıalardır. 

26 Ağustos, Türk ya~ama kudretini, 
ta kıyamete kadar şeref ve şan içinde 
yaşama kudretini bütün dünyaya pür 
haşmet iltın eden nurlu ve göz kamaştı
ncı bir sabahtır. 

Onu bizzat Türk milleti, kendi azmi
nin ve hamasetinin dayanılmaz hamle

' leriyle ve duhi şeflerinin sevkü idarele-
riv le halk etmisti ı·. 

Berlin, 25 (A.A) - Alınan tebliği : 
Hava kuvvetlerimiz dün gündüz cenubi 
İngilterede askeri tesisleri bombalamış
lardır. 

---~--tt~-·-----
Sulh yapılırlıen Finler 
ne muamele göreceJı? •• 
Vaşington, 25 (A.A) - Dün gazeteci-

ler Kordel hule şu suali sormuşlardır: 
« - Finlandiya Rusya ile münferit bir 

sulh yapmak için bütün yolları kapa
mıştır. Acaba sulh müzakerelerinde 
Macaristan ve Romanya gibi mi mua
mele görecektir?> 

Hul bu suale sadece: cBu hususta 
şimdiden hiç bir şey söylenemez.» ceva
bını vermiştir. 

-:,.__ ______ _ 
Helsinfıi uzun bir hava 
hücumuna uğradı
Helsinki, 25 (A.A) - Bu gece Helsin-

ki de tehlike işareti verilmiştir. Bu, se
nenin en uzun tehlike işareti olmuştur. 
Yirmi kadar Sovyet uçağının şchı·in 
üzerinde uçtuğu görülmüş, uçak savar
lar derhal ateş açmıştır. Atılan bomba
lar şehrin dışına düşmüştür. 

Londra, 25 (AA) - Hava nazırlığı· 
nın tebliği : İngiliz hava kuvvetlerine 
bağlı bomba uçaklarından mürekkep 
kuvvetli bir teşkil fena hava şartlarına 
rağmen Rhenaniede hedeflere ve bil
h&ssa Frankfurt ile Viesbadene hücum 
etmişlerdir. Av uçaklarımız HoHandada 
demiryolu tesislerine hücum ederek bir 
kac lokomotif tahrip etmişlerdir. Bom
ba ·uçaklarımızdan 16 sı dönmemiştir. 

Kahire, 25 (A.A) - Bomba av uçak
ları dün cenup kesiminde düşman taşıt
larına karşı iyl neticeli hücumlar yap
mışlardır. Müttefik av uçakları mey
dan muharebesinin cereyan ettiği çevre 
üzerinde uçmuşlarsa da bütün gün hiç 
bir cli.işman uçağına rastlamamışlardır. 

Ruslar üt; haftada ııı6 
ta yare düfüıcrniisler 
Moskova, 25 (A.A) - Uçak savar 

batarvaları tarafından tahrip edilenler 
de d~hil olmak üzere ağustosun ilk üç 
haftasında 1116 }\ lman m;ağı düşürül
müştür. 

ingıı·zıer 4 uçaJı sa11ar 
gemi ine hücum ettiler 
Londı·a, 25 (A.A) - Bahriye nazırlı

ğının tebl:ği : Deniz binbaşısı LLoy dün 

·26 Ağustosu~ yıldönli.münü idrak , 
ederken Ebedi Şef Atatür'ün huzur ma
nevisinde eğilmek, Milli Şef kahraman 
tnönüne minnet ve bağlılıklarımızı tek
rar etmek, zafer ve halas uğrunda mü
barek kanlarını biperva akıtan muazzez 
şehitlerimizin rnhlarını takrus eylemek 
başta Mareşal Fevzi Çakmak olmak 
i.izere pür heybet ordu. donanma ve ha
va kuvvetlerimize şükran. tebrik ve 
h;ı ran1ıklanın ızı arzetmek bir v:ızife-

ingii#ereye gi11en 
gazetecilerimiz 

komutası altındu bulunan hafif deniz 
kuvvetlerimiz di.ln gece Tlessingec açık

Kaflirede.. ;: 

~ 1annda 4 Alman tı<'ak savar gemisine 
i( ıvısızm bir baskm yapmıştır. Bir torpito 

botuınuzdan atılan torpil bir düşman ge
misine :sabet etmiş Ye g~mi batmıştır .. 
Diğer düıınıan uçak savar geınilerine 
şiddetli bir top ateşi açılmıştır. Düşman 
gemilerinin hasara uğradığı ve insanca 
kayıu verdiği sanılmaktadır. Bütün ge
miİe~·iıniz hiç biı: haı:ara uğramadan üs-

Kahire, 25 (AA) - İngiltereye git- } 
mekte olan Türk gazeteciler heyeti 'f 
bugün buraya gelmiştir. Türkiye ~ 
heyeti, Türkiye büyük elçiliği ve , 
bir İndiliz heyeti tarafından tayyare 

~ I 
• n '. r lanmı tır. .., 
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