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Voga 
·evdan · 
uharebesi 

---*·---
Doğu savaşında llati 
bir saf ita te~lıil edebilir 

ŞEVKET BİI.GİN 

Staliııgı·ad muharebesi kati bir sııf
b:ıya girmiştir. Tiınoçcnkonun Kafkas 
dağlannda '\."C Stalingradda her ne ba· 
Jınsına olursa olsun mukavemet plfını 
ıimdi çetin bir imtihan geçirmektedir. 
Moskovadan gelen haberler, büyük Don 
ka,·sinde durumun vahim bir tanda bo
&ulduğunu gizlemiyor. Anlaşı1an Al· 
1Dnnlar, Kızılların inatçı mukavemetin
den doğan büyük tehlikeyi bertaraf et
mek için, Rus mildafaasının can damar
lanndan birini teşkil eden Stalingradın 
•lııt yazısını bir dakika nvel tayin hu-
9US1.mda acele etmektedirler .. Filhakika 
iloğu savaşının gelecekteki iııkişafJarı 
&zerinde tesiri şiddetle duyulacak olan 
bu ağır darbeyi indirmcğe nrnvafCnk 
blurlarsa yalnız Volga meydan nıuhare
lıcsini kazanmakla kalmıyacak, ayni za
rmında KaCknsya ile Rusya arasındaki 
51111 bağlan da koparmış olacaklardır .. 
Zira bu takdirde Volga kıyılarına kn. 
atar uzanan geniş toprak par<:asını elle
rine geçirecek olan Almanlar daha ko· 
layhkla Astraknna ineceklerdir. Bilin. 
iliği gibi bu şehir Hazer denizi 1..-ıyısında 
(mlunan şehirlerin Volga ile yaptıkları 
9eVkiyattn başlıca merkezdir. 

Bu sebcp1c Almanlar, Kızılordunun 
petrol ihtiyacını temin eden bu biricilc 
limanın znphna hayati bir elıenımiyet 
'1enneldedir1er. Filhakika Rus ordusu· 
nu petrolden mahrum etmek ona bir 
ölüm dnr~si iııdirmeğe muadildir. Al· 
mnn baskumnndanJığt bu sayede en bü· 
yük diişmanım artık kendisi için ciddi 
fehlike teşkil cdcmi;yecck hale koyacn
fına kanidir. İyi mnlfımat alan müşahit
lerin iJeri sürdiikleri bir kanaate göre. 
Mareşal Von Bock ordusunun Hazer 
kıyılanna varacağı gün. Almanlar Ast
taknn • Volga yolunu doğrudan doi:rru· 
ya kontrolleri altımı alacaklarındn Al· 
man cephesinin kış gelmeden en müsait 
prtlar içinde tesbitini düşünmeğe İm· 
kan bulacaklardır. Almanlan en çok 
korlmtqn şey 1941 kışında yaptıklnn 
müthis tecrübeyi daha bir defa tekrara 
mecbur kalmaları ihtimalidir. 

Bu ihtimali iinliyebilmelcri cenupta 
kazandıkları zaferlerin bir aynini mer· 
lez ve şimal cephelerinde kazanmn1an
na bağlıdır. Yani Mosko,·a ve Leningra· 
dı düsiirerek Rusları Uralların ötesine 
etabi1~elidirlcr. Şu halde önümüzdeki 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Almanlara göre son harp vaziyeti 

adı c n atısın
ar.ıldı 

Harp malt1llerinin dünl:ii tczahiiründcn bir intiba 

MAL OL GAZİLE GUNU 
.. - --

CJ ü m hu • 
nın ı 

---*---
Bir ~ün vatan vazi- SEYAHATLERi BiTTi ___ * __ _ 

feye çağırırsa .•. 
Malul gazilerimiz bu 

emre hemen fitap 
edecelıler ••• 

26 Ağustos ma1Ul gaziler günü dün 
saat onda Kordonda Cümhuriyet mey
danında Atatürk heykeli öntinde topla

Milli Şef 
dün Anka

nan malul gazilerin ve halkın iştirakiy- ray 
le kutlanmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun ı de) ----H••----

d .. nd·· 

1·-ı;~~ın_-;~~~;~e·;j-·"'ı' =~~~~l~~:t~!irE Ankara, 26 (A.A) - Cümhurreislmiz 
1 s• '' 1 Milli Şef İsmet İnönü doğuda yaptıkları 
1 1 r ver a • l tetkik ·seyah~tinden bugün (Dil~~ s:at 

11 de hususı trenle Ankaraya donmuş-

s et ı•ddı•a lerı:~hurreisi istasyonda Büyiik Millet 
,, Meclisi reisi Abdülhalik Renda, Genel 

Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak-

d • ı 1 mak, Vekiller, Parti genel sekreteri, e ıyor ar miistakil grup rcısi, mebuslar, mülki ve 
askeri rical tarafından karşılanmışla,rdır. 

Başvekil Şükrti Saraçoğlu ve Ankara 
Valıti-ule 2'ür1ıi"e"e i valisi Nevzat Tandoğan cümhurrcisimi-

"' "' "' i zi vilayet hududunda karşılamışlar ve 
ait olan Afrilıa top- i Ankaraya birlikte *gelmişlerdir. 
ralıları itaı~anıara 

SAMSUNDA VERİLEN HUBUBAT 
göre fıendilerine 1 Samsun, 26 (A.A) _ Aziz milli Şefi-

i miras lıalmış.. 1 mizin yüksek hltnbelerindeki esaslar da-
Roma, 26 (A.A) - Havas - Ofi ajan- bilinde vilayetin her tarafından altıkalı

sı bildiriyor : Tanınmış İtalyan mubar- lar hilkUmett! borçlandıkları hububat 
rirlerinden Gayda, Curnale Ditalya ga· viltıyet merkezine teslim etmektedirler .. 
zetesinde yazdığı bir makalede İtalyanın Şimdiye kadar yerilen hububat mikda
hayat sahası meselesini tetkik etmiştir. rı üç milyon kiloyu geçmiştir. Toprak 
Son günlerde daha başka bir muharrir ofisi tediye, tesellüm işlerini kola;ylaş
ayni mcv-ı.u üzerinde bir yazı neşretmiş- tırmak Uzere her türlü tedbirleri alınış-

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 del tır .. 

s 
---*---

Kafkasta ve "Lcnin-
grad,, da ilerlendi 

Ruslar Stalingraddahi 
her evi ııaıe halfne getir· 
diler, Novrosislı~den de 

hallıı çalıarıyorıar •• 
Berlin, 26 (AA) - Alınan tebliği : 
Kafkns dağlarında düşmanın şiddetli 

mukavemetine rağmen dağ kıtalarımız 
yüksek rakımlı bir çok boğazlan almış· 
lardır. 
LENİNGRADDA 
I.cningradın batı kesiminde çetin mu

bare!x-lerden sonra düşman doğuya 
doğru attlmıştır .. Leningradda hava kuv
vetlerimiz yangın ve infilak bombalariy
le gece gündüz taarruz ebnişlerdir. Bü
yülı yangınlar ~ıkanlmıştır .. 

VOLGADA 
Voiga nehrinde büyük bir şilep ba

tı~:Jmı.ş, üç şilep hasara uğratılmıştır .. 
Bir petrol gemisi de yakılmıştır. 

RUS HÜCUMLARI 
Kaloganın cenup batısında Metlinin 

şimal batısında, Rjef yakınında dUşman 
kayıplarn ehemmiyet vermeden tankla
rın desteklediği hücumlarına devam et
miştir. Bu hücumlar sarsılmaz müdafa
cımız karşısında akim kalmışhr. Bu mu
harebede 85 Rus tankı yok edilmiştir .. 
Hava kuvvetlerimiz bilhassa Rjef kesi-

(Sonu Snhife 3. Sütun 1 de) 

..._..... _ - _l_l_ll_P_J_P_I_ ı:eaa-•· f 

ÇORÇIL N BEYANATI 

Mıs r lngil
tere gibi 
kcrunacak 
Mısırın sonuna lıadar 
müdafaa edileceğini 
söyliyen B. uÇörçiln 
zaferden-.hlç ıüplte 
etmiyor ... 

Londra, 26 (A.A) - BAJVCkil B. 
Çörç.iI Kohireyi ziyaretinde gazetecilere 
şu beyanatta bulunmu~tur: 

c - Burada bulunanları son haftala
rın darbeleri ve emniyetsizlikleri içinde 
gösterdikleri ittimaddan dolayı tebrik 
ederim. Şimdi durum daha iyidir; istik-

(Sonu Sahife 4, Siltun 5 te) 

------------------------
ı:arp vazi 'etlerine as er rözüyle bakış 

"Stalingrad,, da çok müt
hiş bir boğuşma olacak 

Kafkasyada Ruslar Almanlara kolayca yer· vermiyorlar 
Radyo gazetesine göre Alman resmi ~ ols~ Stalingradı müdaf~a edecekle

tebliği Alınan dağ kıtalarının bir ç?~ ~ıne şuphe yoktur. Bu. şehrin bu kadar 
yüksek dağ geçitlerini zaptettiklerını ınatla müdafaası sebebı sırf manevt ba· 
bildinnişiir. Sovyet tebliği se, Kafkas- kıındandır. Hattfı buradaki harp sana· 
lnrda harekatın Kafkos dağlarının ıne~ (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 
hur Darynl geçidi istikametini Oroznı 
petrol havzasının yollarını kapatan sa· 
hada cereyan ettiğini bildirmektedir. 

Almanlar•son tebliğlerinde bu saha- ~ou · 
daki hnrekfıttnn bahsetmemişlerdir. Bu- ~ n DAKiKA 
nun acbebi ya mühim bir muvaffakıyet • • • • • • • • • • • • 

Alınan orduları şim
dilik "Stalingratl,, 

da dul'duruldu 

f 

Rusyıı cephesinde hücuma kalkan CJ.8kerler 

son vaziyet Moskovaya •• gore 

~'Sialingrad,, da 
durum k.arışıli. 

A manlar hava yolile 

Krasnodarda Rusların 
gerisine Alman parcqiit· 

t;üleri lndfrildf ••• 
Moskova, 26 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Gece kıtalarımız Kaleskayanın cenup 
doğusunda, Leningradın şimal batısında, 
Kotelnikovonun doğusunda ve aynı za-
manda Krasnodarın cenup bölgesinde 
düşmanla çarpışmı.ştır. Diğer kesimler
de hiç bir değişiklik yoktur. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

KIŞ HARBiNE HAZIRLIK 
---·*---

Rusyada 
savaş de'." 

vam edecek -·-Rumen ordusu için ıim· 
diden lıışlıJı eıya 

toplanacalı .. 
Bükrct. 26 (A.A) - Ofi - Havu 

bildiriyor: 
Bir k.aç gündcnberi Bükrq ıt0kaklan

nın dıvarlannda fU ilan okunmaktadır: 
cKıı ıeliyor, erlerimizi düıününüz, 

bir kerre daha Sibirya soğuğu ile ~: 
lqacaklardır. Soiuia kartı erlerimlzi 
korumak için kışlık kürkler veriniz..• 

Kızılhaç elbia.c Te kürk toplıyacakbr. 
Bütün dairelerde çalı~an kadınlar üç 
günlük bir aivil eeferberliğine tabi tutu
lacak ve bunlar henüz silah altına çağ
nlmarnıt olan yedek subaylarla birlikte 
verilecek elbiseleri toplıyacaklnrdır.> 

r-·-·. --- --·- --. 
.~-~~~~~ı 

INGlLIZLERE GORE 
---·*·---

Stalingrad 
düşse bile 

---·*·---
Sovy~tler yıkılmış 

olmıyHcaktır 

-*
Stalingradda ~etin bir 
muharebe bekleniyor 
Londra, 26 (A.A) - Salomon adalan 

muharebes!Yle Stalingradın durumu ga
zetelerin başlıca yazılarına mevzu teş
kil ebnektedir. Tam maiö.mat alınamadı
ğından Salomon adaları muharebesi 
hakkında tefsirlerde bulunulmıyor. Sta
lingrad hakkındaki tefsirler ise yeni bir 
safhaya girmiştir. Gazeteler Stalingra
dın ehemmiyetini belirtmekle beraber 
Stnlingradın düşmesinin Rusları yıkına
ğa kftfi gelmiyeceği hususunda ısrar edi• 
yorJar. Gazetelerin fikrince Mareşal Ti· 
moçenko bu şehri muhafaza için el.n
den geleni yapacaktır. Rusların mühim 
noktalarda gösterdikleri şiddetli muka
vemet hatırlanırsa Stalingradda da bö\·-
le olacai;ıı Umit edilebiiır. · 

B. HARİMAN RUS AZMİN f 
ANLATIYOR . 
Loncira, 26 (A.A) - Dün ha ~vekil 13. 

Çörçille birlikte Moskovadan dönen mis
'er Hariınan şunları söylemiştir : 

- Moskova görüşmeleri hakt.ında B. 
Ruzvelte raporumu vermek üurı· V;ı.. 
şingtonn gidiyorum. Bundan evvel hiç 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 del 

•• Uzüm ve inc·r rekolteleri 

I(T~im "t1:3 bi"~-·-·-: 
'' ' 1 ln"lr"2o,, bin ton 

o ·-·-·- -· M 1-1 .-..-D- _.._..~~ 

elde etmemiş ohnalan, yahutta muvaffa
kıyetleri ansızın ve birden ilnn etmek ka
rarını vermiş bulunmaları olabilir. Her 
halde Sovyetler oralarda Almanlnra 
kolay kolay arazi vermek istemiyorlar. 
Darynl geçidi Almanların eline geçerse 
bu hal Ruslnr için oldukça fena olacak
tır. Orozni petrol sahasının da Almanlar 
eline düşmesi tabii Almanyanın lehine
dir. Buradaki petrol kaynakları mühim
dir. 

üzüm reııoıtesini 55000 ı on addedenler de uardır 
Yeni mahsul üzümle geçen seneden ııaıanıarın 

Moskova, 26 (Aı> _ So9yet te'bll- paçal edilmelı suretiyle satdması mu1atemel ... 
ğine ek tebliğ : Stalingradda düşmanın Bölgemizin bu seneki kuru üzilm ve bul etmektedirler. Bazı kimseler 55000 
motörlU kuvvetlerle yaptığı hücumlar incir rekolteleri uzun tetkiklerden son- ton üzüm istihsali mümkün olduğunu da 
püskürtülmüştür. ra teshit edilebilmiştir. ileriye sürmektedirler. 
Almanların bir noktada nehri geçmek Kuru üzüm rekoltesi resmi şekilde İncire gelince son tahminlere gôre bu 

teşebbüsü akim bıraktınlııuştır. 43000 ton tnhmin edilmişse de üzüm işin- seneki rekoltenin 18 - 20 bin ton ola. 

DON HAVZASINDA 

:;r~..,....~=>'~~!'~ den iyi anlıyan bazı zevat bu mikdarı cağı tcsbit edi4niş gibidir. 

Ruvada bir şehirde sokak mu lıarcbclcri cereycn ederek.en 

Almanlar Don nehri havzasında Sov
yetleri bir az daha doğuya attıklarını 
söylüyorlar. Sovyetler de burada du· 
rumun nazik olduğunu gizlemiyorlar 
Fakat Sovyetierin her ne pahasına olur· ~_,....r~.r.r~~...-xr~~..c;;ı: u };>ulmakta, elli bin ton mikclannı ka- (Sona Sahife 2, Sütun 4 te) 
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Fi at ve par.a tedavülü hareketleri 

938 senesindekine nis
betle hayat ne kadar 

pahalılaşmış bulun uy o~? 

Rıi: ıjVolga 
·,: .l M eydaı 

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

Çivi, ka!ay, oto .. 
mobil listi,(i, 
tuz ihtiyacı 

nlOOn nisbetine göre toptan satqlar 222 yi buldu. Bu yıl cam:ıtı tıızlasın· 
u4oou eve u600n e çıJıan maddeler de var... . da istihsalôt fazla oldu •• 

Konjonktör dairesi tarafından yeni 1940 ta 4929. d;ın 1941 ele 7140 a ve ru- Bu yıl havanın iyi gitmesinden Çam-

Di' n kaymakamlar _top:andılar 

Serbest hnbnbaı 
satışı ne vukıt? 

Bergama, DiJıili, Menemen gibi bazı yerlerde elı· 
melı Jıartsız satılacaJı • i zmirde lıart tevziatı ••• 

l:azırlanan ve ilk defa neşredilen •Tür- hayet 1942 nısanında da 7186 ya çıkm":k altı tuzlasında tuz istihsalatı fazla ol
kiye toptan eşya fiyatları endeksi> ne sw·etyJe iki ene zarfında yüzde 45 _bır muştur. Tavalardaki deniz suyu rüzgar 
nazaran muJUi fiyat seviyesi, 100 itibar tezayüt arzetmiştir. Şüphesiz bu netıce- ve sıcağın tesiriyle tebahhur etın~, in
edilen 1938 senesindekine nazaran, lMl nin elde edilebilmesi için, <liinyanın her cimaı eden tuzlar tavalarda derin· taba- Vilayetin daveti üurine dün öğleden ,·ekalet t.csobit edecektir. Bununla bera
sfDesi nihayetinde 222 yi bulmuştur .. l«rafında yapılmakta olduğu gibi, bizde kalar vücuda getirmiştir. EylOlde lava- sonra vilayet salonunda vali B. Sabri her gerek köylerde, gerek bir çok kaza. 
Harbin ba5langıcı olan 1939 senesi eylli- cie yolcu trenlerınin azaltılması icap et- !ardaki tuzların toplanmasına başlana- öneyin reisliğinde vilayete bağlı kaza- la.rda halk, istihsal e~ oldukları buğ
lünde bu endeksi.r: 96,1 de bulunması ve mis ve nitekim ayni devre zaı·fında bir caktır. lar kaymakamlanmn iştirakiyle bir top- dayın bir kl!lll'.lını bulgur, tarh.ana ve un 
1939 senesi vasati fiyat seviyesinin 101,3 ayda hareket ettirilen yolcu trenle?tinin Belediye iaşe bürosu tarafından bu. lanb yapdmıştır. Bu toplanbda muhte- yapmak suretiyle kendi ihtiyaçlarına 
olması 1938 sene3:ne göre yapıla~ak rnuT sayısı da sırasiyle 2466 dan 1953 e ve gün ihtiyaç sahiplerine çivi ve kalay lif işler. bilhaşsa iaşe i_!leri gÖl'Ü.lülınÜ§ tahsis etmiş. kışlık yjyeceklerini hazır-
kayeselerin doğı·udan doğruya harbe ta- nihayet 1754 e indirHm1~tir. Maama.fih tevzi edilecektir. Tevziattan istifade ede- bazı kararlar verilmiştir. uınuıılardır. 

Muharebes· 
---*----

Doğu sava$sndcı ııati 
lrir safha te~kil edebilir 

Şl<:VKE'f BİLGİN 

(llaşwab ı inci Sahifede) 

günlerde Kafkas dağlarında yapılmakta 
olan hareketlerin durınası \'e saı.Tasm 
bütün ağırlığını Leuiııgrad ve l\loskÔ""' 
cephelerine naklctnıesi ınulıtemeldir. B. 
Bitlerin asıl hedefi Kızılordıınun tesirli 
savaı; lrndretini yok etmektir. Ta iti 1942 
l}e veya 1943 le, müttefik devletler, ba· 
tıda bir cephe acmajta muktedir ola
cakları zanıaıı, Rmlar yapacakları taar
ruzlarla Almanları iki cephede hirdeıı 
dövü~n1ek zorunda hırak~unasınlar .. 

kaddüm eden en yakın tarihlere de te- şebeke üzerinde taşınan eşyanın kilo- ceklcr hakkındaki formalite, evvelce Evvelce kararlaştırıldığı gibi kazalar- KARTSIZ EK.ME.K 
ıeddütsüz olarak teşmil edil~bileceğini metre itibariyle de hareketini gösteren vrıniş oldukları istidalar üzerine ikmal da hububat mü.tahsilleri, bükümcte SATILACAK YERLER Kafkasyadaki durwauı gelince, bur.a-
göstermektedir. ve cok sarih bir vahit teskil eden din- olunmuştur. borçlantınlmış oldukl.on yüzde 25 bu- Dünkü kaymakamlar toplantısında da Almanlar iki koldan ilerl-..ktedir· 
Gıda maddeleri ile sanayi ham mad- gilkÜometrelere ait istat~tikler anahat Yakında kamyon ,.e otomobil sahiple- oubatı, toprak mahaulleri ofu ambarla- fazla buğday istLlual eden kazalarımızın lcr. Merkezi Kofkas~·ada Piati,on;kta, 

deleri ve yarı mQ.muller fiyatlarını ihti- üzerindeki yük trenleri nakliyatının 940 rine l.a.stik do. tevzi edilecektir. nna veya ziraat bank.aaı depo.suna tes- hAlk.ın ihtiya<:ın1 kendi bölgelerinden dağlar bölgesinde geU~mekte olan hare .. 
va eden toptan eşya fiyatları endeksinin ta .n m:lyon, 1041 de 63 milyon ve 19421 - --o--- lim eımi.,lerdir. Kaza merkezine çok temin edip edemlyeceokleri meselesi de ketin hedefi Grosny ve Bakii pctrel ku-
mayıs ayı nihayetine kadar yürütülebi- n.isanında da 57 milyon - dingil kilomel- YOL İNSAA'.i'J uzak dağ köylerinden bir kaçında bulu- göriişiihnü~tür. Bu kazalar, Bergama ve yularıdır. Ruslar petrol kuyularını mii· 
len •Gıda maddeleri> grubu endeksi 312 reye tekabül ettiğini göstermektedir. · Ve Buz fmal&ı.. nan çiftçiler de bu ay başına kadar tes- Dikilidir. Menemende de durum iyi gö- dafaa için Terek hattına dayanruaktadlr-
ye -.-'-ış bulunmaktadır. Mezk'·- en- PAP.A VE KREDİ B l d R limatt.a bulunacaklardır. Böylece ay so- rülüyor, Bu gibi kaz:aları vilayet tesbit lar. Eskiden Vladikal'lms adını t~ıyım 

CllUD w.- e e İye daimi encüm~ni dün B. e- k b -, 
deksin ger;nme endeksine nazaran daha 1940 senesi sonunda 434 milyon lira L bl b •1 I d 1 nundan evvel vilayetimizde hububatın ederek yerlerine tebligat yapaca ve u Oreonikidze s.ehri bu battan g~·~ekl>o-

y-· şat e e iciog unun reis iğin e top an- h ' k 1 E ] Id 'b -,_ 
fazla yükselrrriş olması ve seyir itibari- olan banknot tedavülü 1941 ı::enPsinin mıç:,. !U""hrin imar sahas~nda bulunan ve üıc:ümet teş i atına teslimi i~i tamam- kazalardaki halka 1 y ü en ih aren dir. Yiııe bu .voldan Kafkas dağları sil-
i "lk be f d 100 ·ı l. 'f ·r- lı.nın1·1 olacaktır. ek.mek kartı dag"ıtılmıyacaktır. !1--· • k ""{[' · ~ ı__b"I e de buna dalına birkaç ay tekaddüm : s ayı zarın a mı yon ıra ar- henüz yaptmlmamıs. olan ba" yolların s....,,,ını ~ra u ıse ttım""' .. ~ o dir. 

kt.e bul •-- k <•u ·1 ı· km SERBEST HUBUBAT SATIŞI ' ŞEHRiMlZDE KART TE.VZiATI B ı K fk d Al 1 d h · etnıe unması malUm olan i.ktisa- L<.Ua JtN mı l'OU ıraya çı 1$ ve sene- inşasına k.arar vermiAtir. a ı a asya a ınan ar a a şu.n--
dt hir kaideyi teyit etmektedir. nin nihayetine kadar gecen yedi aylık Belediye mezbaha,;.nda bulunan buz Bu durum hakkında Ticare,.vekaleti- lzmirde ekmek kartı tevziine dün de diden Kafkas dağlarının en yüksek te-

l • · d fı d b · · t f ne malUmat verilecek ve sonra vekıl1et- devan1 edilmiştir. İaı;e bürosundan he- l · d Elb Gıda madde eri grub:ınu teşkil eden oır evre zar n a U sevıyeyı, asanu fabrikasında b,.z istihsali\tını artıra~ - pe erın en cl'UZU zaptettilderini bildi-
bo 1 tı ı • an] · d 8 il ten gelecek emre göre vil3.yetimizdc niiz ekmek. kartlarını almamıı olan ela- • 1 b •-muhtelif tali endeksler arasında en bü- no .a P_ a_ sm ... arı. sayes. ın e, m - terli.bat alınmaktadır. yeni yüz tane rıyor ar. Her iri birer müstahkem kaıe 

li b b f k l h h ınüstahsil elinde bulunan yıllık istih~a- ;:;, . .!:ma birlikleri on kadardır. Bunların h l' d 1 d I yük tereffü!eri kaydeden gruplar şun- yon ra gı ı cuz: ır ar ı e emen e- buz kalıb"ı Y•ptırma i•i •k iltm"Ye çıka- a ın e o an hu ağ arın yarlarınıla ve 
uhaf · · Teda ··1 ha · · lin yüzde 75 leri serbestçe satılma.~ c!a acele kartlannı almaları için tebligat 1 d lardır : Kahve, çay ve baharattan terek- men m aza etm~lır. vu c- 1 nlıno.-tır. yamaç arm a .Rus mukavemetinin ta-

. d t · dil b · ı·kr 9-'n ba<ılanacakt~. Bunun başlan!?I'"- tarihini, yapılmıştır. h kkı küp eden ithalat mJlddeleri endeksi 493 e mın e emın e en u ıs ı - ar ,.< se- ___ 0 _ _ • - • maınen a ndan gelebilirlerse Novo-
(buradaki yükselişte vergilerin arttırıl- nesinin şubatından mayıs ayı nihayeti- A DLİ'KE BİN ASI rosisk, Tuapse limanlarının, baW\ So-
mış olması en mühim sebebi teşkil et- ne kadar geçen müddet zarfında ihraç Fuar Gu··re :~sabakalan bum, Poti ve Batumun ve hunlarla hir-
mektedir); etler ve canlı hayvanlar en- edilen 8-0 milyon liralık banknol ile tek- T.A~•R F.DİLECEK ş m... bkte Karadeniz Rus filosımun ınuk.aod-
deksi 400 e; patates, şeker ve soğan gibi rar bozulmus ve bu suretle dört aylık İzmir hükiimct konağı ittisalindeki --------------------- deri taayyün etmiş olacaktır. 
fiyatları çok yükselmiş olan çeşitli gıda bir devre içinde banknot tedavülü tak- adliye binaoının e•aslı sur.tte tamiri için Görüliiyor ki Almanlar bir taraftan 
maddelerinden terekküp eden •Diğer riben yüzde 16 artmıştır. ke,if yapılmı,ıı. Tamirat için 7900 lira- r ı E 1 A ı d b ı k \Tolga meydan ınuharebe$iııi bıı:anm1.ğ1ı 
nebati maddeler• endeksi 378 e yüksel- Esham ve tahviliit kw·ları deı·anılı bir. lık k,..~if Üzerinden münakasa açol- Yi u e aş ıyaca ' çalışırken diğer taraftan oolerinde açı-
miştir. Sanayi ham maddeleri ve yan yükseliş kaydetmekte olup fiyat hare- m!şltr. lan imlciıılardnn en geni~ ölçüde fayda-
mamuller endeksine giren muhtelif tali ketleri itibariyle harci ıstikraz tahville- ---o---- 13 E l ld b • k !anarak Kaikasy;a seferini mümkün ol-
endekslerden madenler takriben 600 e rimizi temsil edebilen Türk Borcu Talı- Muğla F.mm-:vet m;:iıdü:riii y ııuA e "tece du!;1 kadar ileri götürmek niyetiiıde-
ve_deril.er de 357 ye tereffü etiniştır" . villeri ile alelumum dahili istikraz !ah- .... ~ ... ;,..,; " & A dirler. Burada ıuühinı umur Sovyetlf>. ·1• ..;• '"'ır.:. ıı. •. "zıı:te.... . ,_ d IÇ TICARET ,., .erimize münzi bir ink'saf gösteren ~ la , rm o.arş aştıldarı c.ok muazzam tehlike-

ufoğ Emniyet nıildürü B. Ekrem 
İç piyasa faaliyetı' hakkında kı.sm' de ikramiyeli Ergani tahı·illeri geçen sene- S '''! 1 - ler öniinde gösterecekleri nihaı· mııkave-

.l anver "' ... l.lğ adt.n .~.'!hrimize gelmiştir. vf k 
olsa bir fikir verebilecek olan 25 ticaret nin mayıs aymda 1942 senesi mayısına Fuar serbest güres müsabakaları bu Halit Palamur, Nassuh Akkar, Te i metin derecesidir. Bu mukavenıetüı 
ve hayvan borsamıza müteallik rakam- kadar bir sene ıarfında takriben yi.izde j •. --;:--<--- sene 11, 12, 13 Eylill "tarilllerinde İzmir- Mustafa Dönmez. sertliğinden ve inatçılığından bir şey 
Iar 1941 senesinin ilk 3 ayında vasati 25 yiikselınislerdiı. Buna mukabil Mer- 1 lliilıselı ,ıyatüıl tf'~ de yapılacaktır. Seyhandan: Hakem Şeref Çetin, Cü- kaybetmedikçe Alınanların kazandıklan 
olarak 11 milyon lira olan aylık mua- kez Bankası Hisse senetleri ise ayni dev- bı<ı:tığı St.11,~ı ır!ıifVa!;1. Müsabakalara serbest güreşte ileriye reşçi Ahmet Aksoy. belirli muvaffaluyetlcre rağmen önle-
mele bymetlerinin 1942 senesinin ayni re zarfında 104 liradan 170 liraya yük- Hükümet konz~ı önünde Aokara gitm~ bölgelerden davet edilen idareei, Sivastan: Güreşçi Hamdi Topsakal. rindeki müs.kiiliitı tamamen yenebjlme-
devresinde ayda 22 milyon liraya çık- stlmek suretiyle yüzde 63 bir tercffü Palas altıncta tütün ve pul bayii B. Et- hakem ve güreşçilerin adları aşağıya ya- Adil Yener, BJ,ktaş Uygur. !eri hala ~üphelidir. 
mak suretiyle iki misli yükseldiğini gös- kayde~tir. hamin yübek flyatla traş h>çağı satmak zılınıştır: Çorumdan: Mehmet Ali Demirkaya Şurası da unııtubna.malıdır iri Kafkas 
!ermektedir. Ayni iki devre arasında TASARRUF VE BANKA suçundan 90 lira ağır para cezasiyle Ankaradan idareci bölge güreş ajanı, (Güreşçi). silsilesi Elbriiz gibi daha lıir aüzlne apl-
1G1da maddeleri toptan fiyat endeksi• HESAPLARI mahkıimiyetine, dükltanının yirmi gün hakem Necmi Tulunay, güreş monitörü Denizliden: Güreşçi Bekir Şahin. ması çok zor ve cok yüksek tepeleri ih-

Tas uf d "--da h · tı· "'dd tl '-- ··'-- ··ı ı · - Necati Tokburak. Samsondan: Güre .... i Seyit Ahmet tı·~· etm. ektedir. · nin 159 dan 290 a geçmek suretile tak- arr mev ua~ e eınmıye ı mu e c .... pauunasırut ve ıı et ennın "" rn 

- b" d -· "kl"k ı t "--ı niJıa ·· d · d · ·11· k ah Gür•~iler: lsmail Sez•;n, Mustafa Yavuz. l · · riben yüzde 80 artm'• bulunması borsa ır egışı ı o mamı~ ır. "'""" ye- musa eresıııe aır mı ı orunma m - -n ,.. ~EV'D'..,.... B'WT "J'ID 
~ ı· d 123 7 il l" b l d · k · ·1 ı · hk Beton, Cemal Öztürlı:, Y••ar Doi<u, Nu- !zmirden: Bölgece seçilecek bir ta- ., _,,,,_,. ., ........ n muamele1eri kıymetindeki bu artışın en ın e , n1 yon :rayı u an va esız em~sınce vcrı r:on ;arar temyız ma ~e- ~ ..... 

Ve vad li t•"'-uf d tı · m · ı - b ı ·ı · ·· ın· k rettin Öı.şen. CelAI Atik, Az.iz Kiper, İs- kım. 1 _..,,_ __ mühim kısmının fiyat tereffülerinden e ~,. mev ua nısa.n a,!rtn· eaınec o.azı se ep er l l'"'Tlyc sur ere '' A k d 
d 1?62 il ı· ··'-tıkt bo l d hk · k ırıail Yılmaz. Müsabakalarda siklet sınıfları içini O ar·a ·,, a harr} ileriye ıreldig"ine delalet etme'~-dı" r.. a - , m yon ıraya <;ll( an sonra zu mw;>a -a ma ·eme tomyız ararı-

- "'"' ih . d 124 il k k" k d !stanbuldan: !dareci bölge güreş oia- tolerrans yoktur. Bundan baı;ka evvelce İstanbul Borsa- mayıs n ayetın e .1 m· yon liraya na uymayara es ı ·ararın a ısrar et- ~ 

da inmistir. Banka muamelelerinde de mü- mi~tk Bu hültüm de maznun tarafından nı, hakem Sedat Şahin, Dr. Sait Dölbak, Müsabakalara iştirak edecek takımlarJ ma fuf f f'rl ba VY"amt 
sın cüzi muamelelere mevzu teşkil d im güreş monitörü Saim Arıkan. Güreşçi: 10 Eylül akşamı !zmirde bulunacak-! ~ 
eden birçok maddeler üzerine ehemmi- tezayit bir inkişaf kaydedilı?W; olup 941 temyiz e i ;~.;.. Kazım Demir, Rızzık Demir, Mustafa larılır. 
yelli satıslar yapılmış olması da bu ne- !senesi nihayetinde 270 milyon lirayı bu- ,... -tı--0--- Çakın.ak, Mehmet Çoban, SamsQnlu Ah- Davet edilen güreşçiler meyanında ---•----
ticenin elde edilmesinde müessir ol.ınus- an borçlu cari hesap ve avanslaı· ile cazla ~-i:ı;tı1':!~ Jıömtir met Yılmaz ve ajanlığın seçeceği muh- ağır sikletten tstanbuldan Çoban Meh- l/fııs rtleydanJnda t.eza• 
>t.ur. Mart ayında İstanbul Borsasıncl·a iskonto cüzdanı seklindeki plılsm.aular r.ntı,~J iı!ı:r as;ı... telif sikletlerden üç güreşçi. metle Samsonlu Ahmetten başka güreş- hiil'at ~·apı141J, bir ziya• 
fmdık üzerine 2.7 milyon liralık, ay çi- 9~s~knesi maı:1tında JlO milyon liraya K estan" pazarında kömürcü Nuri oğ- Kocaeliden: İdareci Nuri Doğan, Gü- çi bulunmadığından ağır siklette bu iki fet te a.ı- ._-
çeği ve keten tohumu gibi yağlı tohum- ç - a suı-etiy e takriben yüzde l5 b'r lu \1u,tafa E•mer ve Sodık oğlu Sami reşçi, Hasan Palu, Mehmet A.kkar, ls- rakip güreşçi biribirleriyle gliresecek- ,..,-
lsr üzerine 2,5 milyon liralık, susam arti.1 göstermiştir. Maaınafih bu artı<tan Erol. Cumaovası Linyit kömücünün ki- mail Topçu, Beslen Kısınbay. ler ve bu güreş galip ve mağlubu' sarih Ankara, 2ü (A.A) - Essiz bir zaferle 
üzerine 2,0 milyon liralık, un üzerine 1,7 ~ir _k,smın1ın mevsim temev\"i.iclerinden !osunu 3,5 kurllltan sataralr. mı·u·, korun- Eskişehirden: ldareci Celal Evirgen, olarak tayin edecek sekilde husu~ sart- neticelenen büyük taan>Ü.zuıı baflaılığı 

1 ı erı~e g dig"' · · ma1· ·· ı · · · 26 Ai!ustos •ünü ordu harp --'~"--"-mi yon liralık ve kendir üzerine de 0,5 1
, · Jd eb ını yanı 1 muessese e- ma k.anunwıa aykırı hareket ettikleri id- güreş moni1örü Kemal Törel, güreşçi: Iara göre yapılacaktır. ~ 8 llliıUu..u<erı 

milyon liralık muamele yapılmış olması r;miz en ir çoğunun cüzdan ve avans dia~iyle mahkemeye sevkedflmişlenlir. !,· ---------------------------------! nin günü olduğu i;in A.nkaradaki hayt> 
bu vaziyeti izah. eder. hesaplarında görülen alacakları takvim ------ · - l malıilleri tarafından <18.veililerin, asker 
DEMİRYOLU NAKLİYATI • yıh •onlarında blanço münasebetiyle as- n- UlUM VE NCiR «MOSKOVA)) YA GÖRE ve bandonun U;t.irakiyle Ulus meydanın-
Hareket ettirilen trenler sayısınıu mu-. gad hadde indirmek prensibini kahul nl'I" flJ'iHCll!IH "Uffla REKOLJClfRJ SON VAZIYLCT da kutlaıınııştır. Törelll! :ist.ildal lnal'Jiy-

kayesesinden demiryolu şebekemiz üze- elmıs bulunmalarından da neşel edebi- V Cl'Ptııl Un biduncfu ı;; le başlammş ve Atatürk aıudma bir çe-
rindeki faaliyetin inkişafı hakkında bir leceğini gözden uzak tutmamak liizım C..eı;mede fır•neı Zül1ilı:u Ertekin ba- (Baştanıfı 1 incl Sahifede) (Bııştarafı 1 inci Sahifede) ' len.k konduktan sonra Ebedl Şef ve~ 
fikir edinmek kabildir. Tren seferlerinin gelır. ğında üç çuvaldc 16 7 kilo Amerikan BORSA DIŞINDAK! SATIŞLAR Moskova, 26 A.A) - Sovyet tebliği- Mill1 Şef için şeref tezahürii yapılmış.. 
mevsim temevvü~t-ri arzetmesi itibari- __ _,,___ unu bulunmu'!'\ -ve kencfisi adliyeye ve- B ne ektir. tırİ3undan so~"a harp mal·"'"""' ~tliği"" 

'<= y • d L.f. .o - 1 • riJ · · . orsa dışında lzmirdeki kuru yem;~ ~ ...,_,,,,., le mukayeseleri senenin ayni aylanna, e111 Or-... Or' ı;Cil .... ' 1:11.~il°ı.. mı~tır. çil . ......, Stalinı?radda durum kar-'"tır. Al- · t d ek çel nk ·1' ere yapılan satışlarda toptan kilo ha- - ~ zıyare e er e koymuşlar ve §'!-
meseli son üç senenin nisan aylarına İn- E~refpaşa hastahanesi bevliye müte- ----·---- şm;a üzümler 9 numara 41 kuruş, incir :'.:~~~~ar ySoli1·:,~~!~~a· ikii~ tagun~kldear hitlerimizin aziz hatıralarını yadediip 
hisar ettirmek doğru olur. Bu takdirde hassıslığına kırk lira asli maasla Dr. Z\BITAO!\ elden 33 _ 36, paça 31 _ 32, dii<er çıkıntı o.=u,-= ~~ manevi huwrlaxında ih"-- 1 - eg·;•-•· 
anahat üzerinde bir ay zarfında işletilen Toktay tayin edi!mistir. · 32kuruştur. ..., 92 A!ma.n uçağı düşürülmüı;tür. !erdir. w.r.uu.ıa ~ 
yoleu, muhtelif ve yük trenleri sayısı- Ödemiş hükümet tabibi Mahmut Ko- /!!:1'-P.DA.N ICJXJ!N 

1 
Kleskayada ınubareb.eler oluyor, ZtY.A.FJ;:r 

nm 1940 ta 12500. 1941de14170 ve 1942 baner iliveten ödemi• hastahanesi ta- j"'t."'f JCI~ İCİN P YASA VE YENt T1P Krasnovarın cenubunda göğüs göğüse Ankara, 26 (Yeni .'\sır) _ Ankara 
de 13570 olduğu görülür. Her ne ka- bipliğine, Çe~me hük-ümet tabibi Dr. Evvelki gece Kordonda Bardan cık- önce yazdığımız gibi piyasanın kat'i muharebelerde hatlarımızın gerisine garnizonu Komutanlığı tarafından. ma-
dar 1942 nisanında hareket ettirilen E.şbah da ilaveten Çeşme belediyesi he- kl 1 - .,.ılış tarihini ticaret vekileti tayın· ede- inen paraşütçülerle çarpışmalar olmuş- lill gazilere bu akşam (dun·· akşam) uz·· ~ 

k . r-· 1 · dilın" l d tı ·arı görü en 16 ya5ında Nezihe veyi- -• t 0 -

trenler sayı;ıı ge.;en senenin ayni ayın- ıın ıgıne ayın e '~er ir. ne 18 yasında Hatice Nihal adında iki cektir. llfaanıafih piyasanın Eylül ayı ur. ri orduevinde bir çay ziyafeti verilmiş-
iiakine nazaran yüzde 4 noksan ise de B .;- -·- - - kızı ahlak zabıta memurları karakola içinde açılacağı yeni sene mahsulü Moskova, 26 (A.A) - Almanlar Don tir. 
1940 nisanına nazaran vasati b:.r hesa~ • MVHTA.Z REK üzümle geçen seneden s'·k kala-'--ın kesiminde paraşütçüler kullanıyorlar .. ~ A · · götürürken Çercioğiu hanında ticaretle "" """. 
la günde 35 tren bir fazlalık arzetmck- YDINA GiTTi me~gul Hakkı Başh tarafından polisle- paçal edilmek suretiyle satılınaıu ve ih- Bu hususta kullandıkları tabiye şudur: 
tedir. İktisadi faaliyete daha esaslı bir Şelırirnizde iase işlerini tetk'k eden rin vazifesine müdahale edildiği iddia ~~-cı hususunda ihracat baş kontrolörlü- Akşam karanlığında 6 - 12 kişilik grup-
rnü~ir teşkil eden yalnız vük trenleri sa- Ticaret vekaleti baş mü,aviri B. Mlim- olunmuş ve tahkikata başlamnıştır. gu _ta~afından tetkikat yapılmaktadır. lar atılmaktadır. Bunlar indikleri yer-
yısı ise son üç sene zarfında muntaza- taz Rek dün Aydına gitmiştir. Kı-.rı.sıtnı dö&rlft',.S ,.___ Bu uzuınler için yeni bir tip teshil edi- leı'!'le iniş yerleri hazırlamakta ve hun-
nıen artmış ve ni.,an aylarında sırasiyle ..,. -~ lecelı:ir. dan sorıra asıl kuvvetler ve makineli 

Bergamada Amaca ,,:;ahallesinde r-------------'---- vasıtalar indirilmektedir_, 

l
§:cr-';EY,iüi xı:.t~:., ba]I :,.--:-.;;; ı;:.u;;c: he~eti:.d~;;'" 

9 Eylül kartulu~. b~yram~ günü için tertip edilmekte olan zafer alayına 
canlı ve hareketlı b1T şektlde iştirak. ctm~k. istiyen husu.si mües~ ve şa
hısların 31 Ağustos l 942 pazart~i günü akşamına kadar c.ümhu<jyet 
Halk Partisi merkezindeki heyetimize müracaatlan rica olunur. 
O"'"~~~:ı~===·========r....r...cr..r.r~~....cccc;:c~:: ·=~ 
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T'lkviye edilmiş büyük LANTOŞ Orkestrası .. 

Mehmet oğlu Hüseyin Çevikceen·in ka- B. LAV ALİıo Bazan da muharebe eden kuvvetlere 
rısı 40 yaşında Zahidey( dövdüğii n d<>ğrudan doğruya yarılım için paraşüt-
ve balta ile tehdit ettiği zabıtaya sika- MVZAKERELERİ çiller indirilmektedir. Bu cümleden ola-
yet edilrnistir. ' Vi 0ı," 26 (AA) B La t -. . . . · - . va! dün span- rak Almanlar bir Rus mevziinin sağ ce-
A~AN $ÖRDE ya elçısın~ Amiral Darlanı ve haberler nahına hücum ederken sol cenaha da 
$Uİİ$'1'İMAL-. ~~ar.eti devlet sekreterini kabul etmi!j- paraşütçüler indirıniıılerd.ir. Fakat bu 
Sabri oğlu Ahmet Görgü isimli şah- l.amleler vaktinde önleıı:miştlr. 

sm Asa~rde müşterilerin kullanılmış 
biletlerini saklıyarak bazı müşterilere 
bilet kesmeden onlan kullanmak sure
tiyle emniyeti suiistimal ettiği Asansör 
müsteciri tarafından zabıtaya sikayet 
edilmiş, Ahmet tutularak adliyeye ve
rilmiştir. 

BİR YARALAMA •• 
Çorakkapıda Ali caddesinde Hüseyin 

oğlu Kazım Haşlar bir kavga neticesin-
de Tahsin oğlu Ahmet Samancı oğlunu 
sol kaba etinden bıçakla yaraiamıııtır. 
Ahmet memleket hastahanesinde teda-
vi altına alınrnışhr. 

Yine tram11a17 lıazası 
Güzelyalıdan Konağa gelmekte olan 

vatman Hasan Den1iı-eHn ldaresindeki 2 
sayılı tramvay, İnönü parkı önünde, 
parkın kapısından cıkarak karsı tarafa ' 
geçmek isteyen Ahroet kızı s" yaşınd;ı ; 
Yüksele çarpmış, kızcağızı yüzünden !! 
yaralamıştır. Çocuk derhal memleket 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

TEL: 36·46 
Z7/S fl'il PERŞEMBE GÜNÜ 

Matinelerden it.iı...ren 

3 BÜYÜK Fİi.İM 

i - İNGİLİZCE SÖZLÜ 
İLKGOZAORJSJ (SEVGİLİ KARIM) 

OYNIYANLAR : İRENE DUNNE - GAKY GBANT - GAİL PATRİCK 
2 - FRANSIZCA SÖZLÜ 

KIR.KLiK KABIN 
OYNlYANLAR, Wı\LTER RUTB HUTSON CHATl'ERTON 

3 - İNGİLİZCE SÖZLÜ 

ZiNDAN FiRARiLERİ-
OYNIYANLAR : Vietor Mc. Laglea _ Peı:gy Moraıı - Jadcie Coeper .. 

SEANSLAR : Z. FİRARİLERİ : 2.4.5 - 7.00 .. K. KADIN: 4.00 - 8.15 
İ. G. A{mısı: 5.30 - 9.45 .. Cumartesi - Pazar ;:ünleri 1.15 te Ba~ .• 

Bir Japon sefiri · 
Fası qe.zeeelı.. 
Tanca, 26 (A.A) - japonyanın Mad

rit elçisi Yaı;ilo Rohoma Fransız ve its
panyol Fasını gömıelı: üzere Tancaya 
tayyare ile -gelmiştir. 

KISACA 
••••••• 

BIKMAK... 
E=ıeı Kemal K. Akta~ 

Ma.l'.'mua iştihalılardan bahsetmiyo
ı·um. lnsanın fizyolojilı: bünyesinde bık
ma ve g:mil vardır Her gün pı-izola. bak
lavay, bilmem neler yiyen beşinci günli 
bu sevgili yemeklerden bııruştır. 
Gıda gibi, her şeyin, her münüehetin 

bir gına _noktası vardır. Her gün yiyerek 
bıkmadıgııruz tek madde ekmektir. On
dan bıkanıayıı:, bunun tababette yeri 
ve sebebi var.dır. Başka her mefhuma 
karşı bıkk:ınlı.k duyarız. Müzik, şiir, aşk 
servet, şöhret, nasıl diyeyim, msanı 
içinden yakalıyan her şeyden hıkıhr. 
Bıkmak bir bahtsızlıktır. İnsan bık

madan zevk alanık ruhundaki iştiyakJ 
}'aşatabilirse hayattan kam alır. Ne ya
zık ki işfilyakmı bolluk ve kudret içinde 
kô.ı:n.ilen tatmin etmek mutlaka mesut 
olmak değildir. Fakat iştiyak söndüğü 
glin bütün istekler de sanro~ hayat 
adeta durmuıı ve manasını kaybetmiştir. 
Bu gibilere çok acırım-
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minde düşmana kanlı kayıplaı· verdir
ınişlerdir. Leningrad önünde kısmen gö· 
ğüs göği.ise yapılan muharebelerle bir 
çok Rus hücumları pilsküı-tülmüştür. 

1 ağustostan 24 ağustosa kadar Rus
lar 2505 u~k kaybetmiştir. Bunların 
1923 ü hava muharebelerinde, 307 si de 
uçak savarlarım1z tarafından, 185 şi or
dıı te~killeı-i tarafından düşürülmüş ve
ya ele geçirilmiş, geri kalanları yerde 
tahrip edilı:niştir. Biz ayni müddette 
doğu cephec;inde ancak 140 uçak kay
bettik. 
DENİZDE 
Donanma himaye birliklerimiz şimal 

s111arında bir düşman denizaltısını ba
hnnıstır. 

Berlin, 26 (A.A) - AlmlKl başkomu
tanlığının verdiği tafsilata göre, tanklar
dan mürekkep bir hücum grubu Stalin
gradın cenup batısında yirmi kilometre 
gen.işliğinde bir cephede yüzlerce Blok
ha,-zlı bir Rus müdafaa sistemini yar
~. dfuıman batarya mevzilerine varıl
mış ve bunlar iınha edümiştir. 

Büyilk hava teşkillerimiz dün Stalin
gradın şimal doğusundaki Rus mevzi
lerini bombalamışlardır. 

Berlin, 26 (A.A) - Stefani ajanS1 
bildiriyor : Alınan haberlere göre Sta
lingrad varoşlarındaki halk bo~altılmı§. 
evler teker teker kale haline sokulmuş
tur. 

Novrosiski sivil halkının tahliyesi de 
başlamıştır. 

ALMAN HAVA HÜCUMLARI 
Berlin, 26 (A.A) - D. N. B. askeri 

bir kaynaktan bildiriyor: 
Alman hava kuvvetlerine mensup bü

yük teşkiller dün Stalingrada taarruz· 
larda bulunmuş ve mühim mi.inakale 
kavusaklanna hücum ile ağır tahribat 
yapmışlardır. Diğer bir teşkil de aşağı 
Volgada endüstri merkezlerini, müna· 
kale kav.uşaklarını muvaffakıyetle bom· 
balamıştır. Benzin depolarında tasfiye
hanelerinde yangınlar çıkmıştır. Şehirde 
akşamleyin çıkan büy.ilk yangınlar bir
birini takip eden hücum dalgalan eıma
sında cok genis1emL~ bulunuyordu. 

------~~--~----
t TAL YAN 1 N TALEPLERi 

(8aştarafı 1 inci Sahifede) 

ti. Gaydaya göre İtalyan iddiaları boş 
bir emperyalizm değildir ve milletin 
hayati zru·uı·etlerinden doğmuştur. İtal
yan ntifusu on senede o kadar artmış
tır ki bu artış İsviçre, Norveç ve Fin
landiya gibi memleketlerin nüfusların
dan fazladır. Onun için İtalyan milleti
ne ihtiyaçlariyle mütenasip yaşama im
kinı ve hareket serbesti.si temin edecek 
bir hayat sahası istenilmektedir. Mufuır
rir bu esasları şöyle hülAsa ediyor: 

Akdenizde hareket serbestisi, Okya
nuslara serbest ~ıkı.ş, ana vatanda artan 
nUf usun yerle!imesine müsait ve bazı 
mahsuller temin eden geniş müstemleke 
arazisi ve İtalyan sana.yüne muhtaç ol
duğu ham maddeleri serbestçe tedarik 
hakkı... Bunlar bu harpte İtalyanın di
leklerini teşkil etmektedir. 
NERELERİ İSTİYORLAR? 
Bu meseleler \\zerinde duran Gayda 

diyor ki: 
Her şeyden evvel doğu Afrika İtalyan 

imparatorluğunun ihyası lazımdır.. Bu 
imparatorluğunun iç bölgelerini sahil 
topraklariyle birleştirerek tamamlamak 
zarureti vardır. Şimal Afrik.ada vaktiy
le Türkiyeye ait olan toprakların İtal
yaya aiade~;iıı !caı;ı eder. Çünkü 1911-12 
harbinden sonra Italya bu araziyi teva
rüs etmiştir. Fransa sahil ve iç bölge
~eri hileye baş vurarak elde etmiştir. 
ltalyanın tarihi emelleri. de gerçekleş~ 
melidir. 
İTAL YAYA VERİLMELİ, ÇÜNKÜ? 
Muharrir Atlantik okyanusuna uzı

yan bazı toprakforın ilhakını istiyor ve 
diyor ki: 

İtalya ancak lıu suretle Okyanusa çı
kabilir .. Libyanın cenubunda Çat gölü 
bölgesi f talyaya verilmelidir.. Çünkü 
burası dn vaktiyle Türkiyeye aitti. İtal
yanın burasını işgal etmesi lazımdır .. 
Çat bölgesinin cenup bahsuıda uzanan 
\'e okyanusa çıkan. İngilizlere ait Nijer
ya \'ardır. Bu da Italyaya verilmelidir .. 
Libyadan Atlantiğe kadar uzanan bu 
arazi İtalyan nüfuzu altında bir müs
temleke olmalıdır. Burası bil- sahra yolu 
ile idari \'C iktisadi bakımdan bir bütün 
haline gelirllebilir. Böylece İtalya hep 
milli 1opraklardan gecerek Okyanusa 
çıkmış olacaktır. 
AKDENİZE ÇIKINCA 
Muhanir Akdenizden bahisle Korsi

ka. Dalmaçya ve Maltaya ait İtalyan id
dialarını teyit etmekte, Süveyş ve Ce
bel üttarık lrnlelerinin vıkılmasmı iste
mekted ir . 

---o---
Her Alsas Lorenli Al· 

man tabiiyetine 
aJınrnıyor-

-
HARP VAZiYETLERINE lSKER 

GOZOYLE BAKIS -·-(Ba;arah 1 inci Sahifede) 

yıının harp ateşi arasında çalışma.sına 
bile iınkfin yoktur ve çok evvelden da
ha doğulara nakledilmiş olduğu da tah· 
m.i.n edilebilir. Ruslaı·, diğer bir çol~ 
şehirleri uzun müddet üstün kuvvetlen• 
karşı müdafa edebilmişlerdir. Bu sebe~ 
le Stalingraclcla da uzun bir müdafaada 
bulunabilirler. Bunun bir misalini Le· 
ningradın hala müd;faaya devamı teı;kil 
eder. Almanlar da her ne pahasına 
olursa olsun Stalingradı elde etmeğe ça
lışacaklardır. Bu itibarla Stalingrad ön
lerinde müthi§ bir boğuo.ına olacaktır. 

RUS HüCU.l'ı.ıfi.ARI 
Şimal kesimlerinde So\·yet m ukabil 1 

taarruı.ları devam ediyor. Sovyet tcbliğ- 1 
!erinde bunlardan yalnız mevzii hare
ketlerden bah!'ediyorlar, buna mukabil 
Alman tebliğleri de bunların oldukc;a 
geniş bit' ölçüde ve zırhlı kuvvetlerle 
yapıldığı söyleniyor. 

MISIRDA 
Mısır harekatına gdince; bu cephede 

her gün faaliyet bir derece dilha art
maktadır. İngiliz keşif unsurları dü~man 
hatlarına nüfuz edf!rek. gerilerden malu
mat almağa çalışıyorlar. Hava kuvvet
leri i.ae, mihver taarruzunu ~cciktirmek 
için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Rom
melin de yakında bir faaliyet gösterece
ği sanılıyor. 

SALOMON ADALARI HARBi 
Amerika bahriye nezaretinin bir teb

li~inde Salomon adalan ch·arında müt
tefik ve Japo;ı deniz ve hava kuvvetleri 
arasmda bir deniz ve hava muharebesi
nin r.ereyan etmekte olduğu hildirilmiı
tir. 

Bu ayın ilk haftasında müttefikler ta
rafından Salomon adalarma yapılan ta
<uruz, Japon - müttefik deniz ve hava 
kuvvetleri arasında bir muhaıeheye se
bep olmuslu. Japonlar müttefiklerin çok 
ağır kayıplar vererek çekildiklerini ve 
adalara çıkarılan kuvvetlerin Avustral
ya ile irtibaı kesildiğini, bu surele imha 
edilmek üzere oldklannı ve neticenin 
bir tebliğ Üe bildirücceğini iddia etmiş
lerdi. Aradan 20 gün geçtiği için müt
tefik kuvvetlerin Salomon adalanndaki 
Japon kuvvetleriyle püskürtülmelcri 
kabil olamıyaeağı anlaşılıyor. Bu sebep
le Japonyamn kuvvetli bir filo ile bu 
adalara bir laarnıza geçmeğe mel"'.bur 
kaldığı görülüyor. Amerikalılara göre 
Japon filosunda her sınıftan lıarp gemi
si ve taşıt vardır. 

Bu muharebenin neticesi hakkında 
kati mallımat yoktur; fakat müttefiklerin 
durumu tlaha müsait olduğu gc>rülüyor. 
Çünkü Salomon adalarının biricik üssü 
olan Tulagi hava üssü ve diğer bir La
kım üsler müttefiklerin elhı"dcdir. Japon 
lar bu defa kolay elde «!dilebilecek ada
lara hücum etmişlerd_ir. Müttefikler bu
güne kadnr vaziyetin kendi lehlerinde 
olduğunu bildiriyorlar. ______ ..,, __ _ 

GOr~ON r~ESELELER' 
(Ra~tarah 1 inci SahifNle) 

bir şey .s'~> lıyemem .. Yalnız ::unu diye
bilirim ki geçen yıl Lord Bivcrbrukla 
birlikte Moskov<tya gittiğim vakit tanıs
tığını Stalini ve bütün Rusları ay~i 
azim içinde gördüm. Başvekil B. Çörçi-
lin Moskovadan ayrılırken çekilen güler 
yüzlü fotoğrafı Moskova görüsmelerinin 
bir remzi gibidir. 

Moskova ziyaretinin ödüne verme ve 
kiralama kanunu ile hıç bir ilgisi vok
lur. Görüşmelcrr: B. Rtız\·eltin sah.,i 
mümessili sıfatiyle iştirak ettim. Aı;ıeri-

Borsa 
ÜZÜl\I 

337 Üzüm tal'ıın 
231 İ. Şinasi Ergin 
45 H. Elbirlik 
32 Akseki Ban. 
7 S. Aknnsar 

652 Yekun 
221250 Eski yekun 
221902 Umumi ıı-ckun 

No. 
No. 

7 
8 
9 No. 

No. 
No. 

10 
ıı 

ZAHİRE 
135 Ton susam 
15 Ton 
55 çm:al Nohut 

:;soo kilo K-itrp 

38 
52 
37 
3<> 50 
44 

42 
52 
37 
36 50 
44 

36 
38 
41 
54 
49 

56 

41 50 45 
200 

lZ.MtR VAKIFLAR DtREKTöRL'O'
C.üNDEN: 

ZEYT1N YAGI SATIŞ !LANI 
1 - Aydın vakıflar idaresine ait 

olup Aydın merkeziyle Ortaklar köyün
de ve Koçarlımn Dedeköyü ile Sökenin 
Bağarası nahiye merkeı:inde depo edil
miş bulunan tahminen seksen ton zeytin 
yağı. kap~h zaı;f ususliyle ve hükümetçe 
tesbıt edılen fıyatlar ve İz.mirde yaptı
rılmış olan tahlil esasları <lahilinde toı>
tan ve peşin para ile satılacaktır. 

2 - !halesi 9/9/942 Çarşamba saat 
10 da Aydın vakıflar idaresinde yapı
lacaktır. 

3 - Yağların yirmi bir tonu iki bu
çuk aside, altı buçuk tonu üç buçuk 
aside, on yedi tonu dört buçuk aside ka
dardır. Otuz beş buçuk tonu da beş 
asitten yukarıdır. 

4 - Muvakkat teminat 5503 liradır. 
Şartnamesi idarede görülebilir. 

5 - Taliplerin usulüne tevfikan ha
z.ırlıyacakları teklif mektuplarmı arttır. 
ma günü saat 9 za kadar ihale heyetine 
vermeleri lazımdır. Aksi halde teklifleri 
kabul olunmaz. Ve postada vaki gecik
me nazara alınmaz. 

6 - Fazla malumat almak isteyenle'
rin aydın vakıflar idaresine müracaat-
ları. 27, 3 5025 (2253) 

7.30 Program "\·e memleket saat aya- z Ay t 
rı 7.32 Vticudumuzu çalıştıralım .. 7.40 24/8/942 tarihinde Tilkilik erkek or-
Ajans .haberleri 1.55 Müzik pl. 8.20-8.3.5 ta okulu sınıf birden almış olduğum 
Evin saati.. 12.~0 Program ve memleket. tasdiknamemi kaybettiğimden yenisini 
saa~ <!ynrı., 12.33 Müzik : Saz eserleri.. alacağımdan eskisi.nlıı hükmü yoktur. 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - i3.30 Mü- Keçeciler Kabadayı fabrikasında 
zik : $arkı ve türküler 18.00 Program ve Şerif Kaya 
meın:eket saat ayarı 18.03 Müzik : Çif-
te fanl 19.00 Konuşma {Dış politika ic- ~~-«:ece cc~o=ıcıı::ıı::ı.J;! 
mali .. ) 19.15 Müz;k pL 19.30 Memleket ~! J?OKTOR S 
saat ;;yarı ve ajans haberleri 19.45 l\lü- · SELJAf UZEL § 
zik pl. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik tİ Esrefpaşa Hastanesi Cil~ Saç ve R 
Hü?.z.am makamından şarkılar 21.00 Zi- ~ Zehrevi hastalık.lan mütehassısı ~ 
raal takvimi.. 21.10 Mi.izik : Şarkı ve ~ Adres: Şamh 901ı:ak: No. 8 İzmir 1 
tfükiHer 21.30 Konuşma {Kahramanlar S Her gün saat ( 3) den aonra haat .. -
~aal i..) 21.45 Oda musikisi 22.15 Müzik § lannı kabul eder. 
ol. 22.30 Memleket saat ayan, ajuns ha- ~~ 
~rfori ve boı·salar 22.45 - 22.50 Yarın
ki program ve kapamş .. 

Aranıyor 
Yugoslavyadan Cakova kasabasından 

S cyfulla Paloya refikası Bahriye ve ke
'i'iın<'si Selvinaz on sene evvel hicrete 
çıkmış anavatana kavu>:ınuşlar ve luni
re yerleşmişlerdi ye bir kaç seneden 
sonra lzınirden yer değiştirerek nereye 
gittikleri bilinmiyor. 

Bir tornacı 
alınacaktır 

Mersi• n Fabrikamız iç.in 
çok tec:riibeli bir 

tornacı usta51 alınacaktır. 
Vesaikleriylc Turan Yağ fabrika.sı

na ıniiracaatJan.. 
1- 3 (2244) 

Yine Yugoslavyadan Cakova kasaba- ~-~~~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiliiİİİİİİİİİİiİİİİİİİ 
sından Murteza Paloya kerimesi Mey- '! 
ı·Gş on .redi ay evvel hicrete çık'nıış ana- S~rlLIK BAHÇE 
vataı:ıa. kav:ışm~ıştı.ır. Ve Nazillide yer- İzmire tabi Narlıdere köyünün Şe-
leşınışlır. Şımdi bu Meyrüş amca refi- hit mezarlığı civarında Hayıt kısı-
kası Bahriye ve amca kerimesi Selvinaz ğındaki altmış dönüm mikdarındaki 
nerede olduklarını bilenlerin insaniyet muhtelif eşcan müsı:nireyi ve dokuz 
namına aşağıdaki adrese bildirmelerini beygir kuvvetindeki motörti ve ayn 
yalvaprım. ayrı birer odalı iki evi muhtevi bir 

ADRES 
S. B. Bj15ma fabrikasında dokumanın kıta bahçeyi sa.tacağıından talip 
hasil kısmında No: 22 - 5656 Nazilli olanlar İzmirde Başturakta Işıldak 

- . .Khun Göçmen hancısı bay İbrahime müracaat et-
(2254) mesi... 1 - 5 (2232) 

"""' " ...... :--,.~-:.. -:.. -::.. -:.... ~- -::... - - - F'"°"..oo%-Cf.X; 
~ Kadın berbe~i ,: ~ RAiF

0

:Eniz 

~ 
8 Doğum ve Kadın Hastalıklan 

Alsancak seıuünde mii<:Lerileı·inin 1 ~ .. t h 
tal~diı: \ re sevgisini k~ kadın !-: Hastalar ~u e -~a· · . B 1 berber· ıur t w.rwnuAu ı M ıru er gun ırmcı ey er 1 

... es an D.A.ııı.~ n ~ ~sokak No. 42 de muayehanesinde 

~
bu defa diikkaruııı Kemeralbnda &5 ı} t; kabul eder. 
~~u~arad~ (Z~ngio Piyango gişesi) ) N Evi; Karşıyaka Banka sokak No. 30 
ustundeki daırede asm1~tır. Muhte- l 8- 1 - 13 (1166) 

i{ rem miiııterilcri da\·et eder.. ,, 1 ~ ....... ..Qe1)""~~J"'~~~-:-~;ıu-~ 
(j Tel: 3753 1-15 H. 3 , 
~ ~ - ~ -- ~ ~ - - - - .~ - - -
--- - - - - - - --... -

- -

k:ının Mask.ova 1üyük elçisl nıü1.akere- -:gjiiiiimatiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiimiilliimİİİİİİİİİİİİjİİİ 
!erde hazır bulumnaını-.tır. v 1!I 

RusYAYA YARDrM: ~ no.ıcron. nonoLoC 
Mister Harima!lın Vaşingtonda az ka- f ffİLHİ DEMİRONA'J' 

lacağı sanı1ıyoı·. Ikinci cephe hakkında 
sorulan suale rı.;:s Ruzveltirı mümessili 
cevap vermemiş, sa.dece Rusyaya ehem
miyetli mikdarda harp levazımı gönde
ri1diğini söylemi~tir. Evvelki anlaşma
larda bir değişiklik olup olmadığı su
aline de şu cevabı vermiştir: 

- Değisiklik ancak ihtiyaçların lü
zum gösterdiği nLc;bettedir. 

~~~ıwy,,.a--,~~~ 

Diep haPeltetinden son
ra A~man taltif ve 

teft~ıeri.. 

~ ASKER HASTANESİ 
ıo\ ASABİYE l\'IÜTEHASSISI 
~ lfastalarını her gün öğleden sonra 
~ ikinci beyler sokak 79 No. da yeni 

açtığı muayenehanede kabul eder. 
'l'ELEFON No. : 2727 

t..~~~.ıo'c'#Attf§ag':.. _... 

_,,. it'4EMIKidfi5 W * gg:ill'I 

DOKTOR KEMAL 
OSMAN BOZKURT 

İzmir memleket hastanesi 
Asabiye mütehassısı 

. Hastalarını her gün öğleden sonra 
Ik.inci Beyler sokağındaki muayene· 
hanesinde kabul eder~ • 

.,_,s=~~~:~~~~~--l 
ÇOCUK HASTALIKLARI 1 

&fÜTELA.SSISI 

Hastalarını her gün öğleyin saat 

2
1
3 

den itibaren Numan zade sokak 1 numarada hususi muayenehane-
.sinde kabul eder. Telefon : 4342 1 

-e ..... " ... E.v ... =.3 ... !.s ... !._ _____ , _, _, ...... -.. ,--.. ·---·--J 

Türk Maarif Cemiyeti 
YATILI EGE L İ s E s i YATISIZ 
Yeni talebe kaydına başlamıştır .. füki talebenin şahsen veya mektupla 
15 cyliile kadar kayıtlarını yenilemeleri.. Daha fazla tafsilat almak isti
yenlcr Lise müdürlüğüne müracaat chneleri .. 

Yatısız Lise ücreti 100 Yatılı ücret 330 lira .. 
Yatısız Orta ücreti 75 TELEFON : 3447 

26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 4997 (2241) 

İzmif' Tramua)I ue Elelıtrilı Şirlıetinden : 
Makamatı resmiyenin vaki talebine atfen Kültiirpark eğlenceleri devam e._ 

tiği müddetc..e 20 Eylül 1942 tarihine !tadar cun~arteıi ve pazar akşamlarına 
mahsus olmak iizere saat 24 ten 2 ye Jcadar Kol"alctan Güzelyalıya doğru h~ 
l 5 daltikada bir, bir tramvay tahrik edilecektir. 

ayın halJc.ın malfunu olmak üzere ilan olunur. 

İZ!flll' Tramvay ue Elelıtrilı Şirketinden: 
Eylül l 942 ayında şebekede yapılacak ameliyat için cereyıuun aNıda gö.

terilen !EOektörlerde ve tarihlerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilaa 
olunur. > 

1) 6 ve 20 Eylül 1942 pazarları saat 7 den 17 ye kadar: 
l Darağaç E Karıryaka 

BornO\"a 
Buca 

Il Tepecik 
JU Alsanca.k 

iV Basmahane 
lX E~refpaşa 
XV Kültürpark 

2) 13 ve 27 eylül 
v Çar~ı 

Vl Bahrib.,,ba 
VII Karantina 

1942 pazarları ..aat 7 ~n 
XJ 
xn 
xm 

1 7 ye kadar: 
Gazı Bulvarı 
Mezarlıkb&11 
Asansör 

vm Giizelyal: 
X Konak 

xıv 
xvı 

Gazi bulvan 
Cümriik 

Kıl'lıağaç -C. MüddelıımumWğinden : 
Fazla fiatle manifatura satmak suretiyle milli ~orunma lınununa aykırı ~ 

reketten maznun Kırkağacın Memi§ mahallesinden ibrahim oğlu 31 3 D.lu M~ 
tafa El' aman halkında Kırkağaç asliye ceza hllimliğince yapılan durllJlDa llO

nunda: Hareketine uyan 4180 sayılı milli korunma K. 32, 59/3. 63 ürial. 
maddelerine tevfikan beş lira ağır para cezaıüyle teczİylİne, yedi giin ~ 
ten men'ine ve hükmün katileştikten sonra ilanına 7 /5/942 tarih Ye 78/S6 
sayılı Hamiyle karar verildiği ve lhiikmün katiyet hesbettiği ilan olunur. 

5017 (2248) 

K1r1rağaç c. Müddeiumumiliğinden: 
Hükümetin el koyduğu toprak mahsullerinden buğdayı s~ arzetmdt ve 

fahit fiatle satmak suretiyle milli korunma kanununa aykırı hareketten maznua 
Kukağacın Bakır köyünden Mehmet oğlu 32 7 DJu Kadir Can h.akkında laık
ağaç asliye ceza 'hakimliğince yapılan duru~ma sonunda: Maznun Kadir Cama 

r ihtikar yaptığı sabit olduğundan 4 l 80 sayılı milli konmma Kanununun 32,, 
59 /3, 63 üncü maddelerine tevfikan beş lira ağır pan ceza.siyle -t:eeziyeainıe 
ve hükmün ilanına 24/6/ 942 tarih ve 108/79 sayılı ilamiyle karar verildili 
ve hükmün katiyet kesbettiği ilan olunur. 5016 (2249) 

KırJıağtı~ c. Müddeiumumiliğinden : 
İmal ve satılması ya&ak edildiği halde çörek yapıp satma'k suretiyle milli Jto

runına kanununa aykırı hareketten maznun Kırkağacm Memit mah.allesin.dea. 
Ahmet oğlu 31 O D.lu Osman F.:ksik hakkında Kırkağaç asliye ceza hakimliğince 
yapılan duruşma sonunda: Suhut ffiline mebni 4156 say1lı milli korunma K. 
55 /2 ve 4180 sayıh K. 63 üncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para cezaailı. 
tecziyesine ve hü.lcmün il8nma 26/5 / 942 tarih ve 56/62 sayılı ilamiyle k.a.nıır 
verildiği ve !hükmün htiyet ke9hettiği ilan olunur. 5015 (2250) 

inhisarlar Çamaltı Tuzlası müdiiPlüğünden : 
Tuzlanmmn eylül 942 ayından itibaren başlayacak istfosal ameliyeai için ._ 

çi alına.caktır. 
Bu işçilere yapacakları iŞlere göre 150-400 kuruş arasında gündelik veri.hn.Jr,. 

le -beraber paraaız: sıcak yemek. de dağıtılacak ve yatacak yereri idarece tenaJD 
edilecel:tir. tstdclilerin nüfus hüviyet varakalariyle Çamaltı tuzlası m.üdüt-~ 
ğüne müracaatlan. 27 31 3 8 4982 (2447) 

BORNOVA ZİRAAT MÜCADELE İS'l'ASYONV 
MVDVRLÜGÜNDEN: 

MEMUR ALINACAK 
Münhal bulunan 75 lira. aylık ücretli laboranlığa 788 s<\yıh memurin kaoıa

nun 4 ncü maddesinde yazılı evsafı haiz ol.anlardan 3656 sayılı ltanunua muc:i
binca verilebilecek ücretle bir memur alınacağından taliplerin istida ve vesikao
lariyle birlikte 1 /9/942 günü !laat 15 te yapılacak müsabaka imtihanm.d.a ha-
zır bulunmaları. 5014 {2251) · 

Beden rerlliyesi izmif' Bölgesi Ba1Jranlığmdcua 
KAPALI ZARF USULtLE KOŞU Pısn VE FUl'BOL SAHASI 

YAPTIRILACAKTIR 
1 - Kar§ıyakada deniz banyolan karpsındaki ıpor alanında yaptınlacalt 

olan ko§U pisti ile futbol sahasının tahmin edilen k~f bedeli (226 75) lira ( 72) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme l 6/Eylül/ l 942 tarihi ne ratrtlayan cuma günü .a.at 18 de ı .. 
mirde Bahçeliler hanında bölge merkez inde toplanan komisyonda 4capalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler plan, proje; keşifname ve ,artnameleri her gün ~ölge merlc .. 
zinde Fen işleri dairesinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için teminat mikdarı ( 1700) lira (68 kuruıtur. 
5 - Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline .kadar komiayona 

makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil-
meL 27 3. 12 5024 (2252) 

tZMtR BELED1YES1NDEN: 

Gaziler caddesinde 1282 nci sokakla 
Fevzi paşa bulvannda 1312 nci sokakta 
yeniden iki mebal yaptırılması fen iş

leri müdürlüğündeki keşif ve ~artname
si veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

K~if bedeli 262 lira 95 kuruş muvalD
icat teminatı 20 Hra 20 kuruştur. Taliple
rin teminatı öğleden evvel iş bankası.na 
yatırarak makbuzlariyle ihale taribl 
olan 7/9/942 Pazartesi günü saat 16 da 
encümene müracaatlan. 
~. 21, aı. 5 493s c2212) 

Berlin, 26 (A.A) - Garptaki Alınan 
kılalım Başkumandanı General Runciş
ted Fransa sahillerinde yapılmakta olan 
istihkamlarla Diepte İngiliz - Amerikan 
kıtalarının boş yere zorlamağa çalıştık
ları mevzileri teftiş etmiştir. Karaya çı
karma hareketine karşı ko:>rınakta ya
rarlığı görülen 100 subay ve ere Gene
ral demir haç nişanını vermi~iir. · 

s~-=»~ ...................................................... A"'..o--....... ~ 

1 
DOKTOR______ B T. C. Ziraat Baı~kası Kvşadası ajansından: 

HİKMEr ALADAO § 

Prol. K. Kömiircan eserleri: Memleket hastanesi nisaiye ve vela-
diye servisi muavini... 

Kuuı 

Kuşada.sı 

Mevkii 

Selçuk 
Bereket dağı 

Cinsi 

Zeytin
lik 

M. Sathiyesi 

( 1) Hektar 
( 1026) M2. 

Mikdarı 
T. Liraeı 

35 () 

Hududu 

Doğusu: Mercan oğlu Ömer ve kuyude
re batısı: Boyacıoğlu Poyrazı: Yavq 
oğlu ve Hüsnü kibleııi: Yusuf Yeni Muhasebe (bütün usullerle) 175 

ihtisas Muhasebeleri (ıirket, zira-
at, sanay~ banka tatbikatlarile) 25 O 

Kadın hastalıkları operatörü ve Si 

1 
oo(;UM MÜTEHASSISI . 

Birinci Kordon Tayyare sinernaSl 
u bitiııiğinde No. 206 .. Telefon: 4032 1 
lıi~~__,. ....... ,,,..,,.~..e7--Q""J"~ lktiııat ilmi (herkese mahsus) • 125 

Ticari malUmat (tüccara mahsus) 1 5 O .~S,!i;i~.; .......... ~;;~.;;,_,.;;_...,.;~;;~;;m;;.,~;;::~~~-:;;.:;;İiikmİii!r1 

Yukarıda vaaıfı yazılı bir parça gayri menkül 122 numaralı Selçuk Tarım Kredi Kooperatifinin senetli mülkü iken 
bu kene pe§in para ile 1 /9/42 tarih.inde T. C. Ziraat bankası Kuşadası ajansında açık arttırma suretiyle satı~ icra edi
lecektir. istekli olanların satı§ günü olan ,::uma günü T. C. Ziraat bankası Kuşadası Aianstnda hazır bulunmalan ilan 
olunU1'. 25 27 4965 (2230) 

Ticaret aritmetiği ( 1 inci kısım) 1 00 D o K r o R ' 
strazburg, 26 (AA) - Alınan dahili

ye nazırlığının yeni bir emrine göre Al
sas Lorende yalnız iyi seciyeli Almanlar 
Alınan tabiiyetine alınacaktır. 

Ticaret aritmetiği (2 nci kmm) l 00 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 KEMAi. M. y ALAZ 
Zihni heaap kaideleri 20 DOCUM VE KADIN HASTA-
Ticart ve mali hesap 1 inci kısım 1 00 LIKLABI M"ÜTEHASSISI 
btanbulda iKBAL Kitabevinde satılar, 

Birinci Beyler Sokak 36 .. 

T. C. 
Kazası 

Ziraat Bankası Kuşadası ajansından: 
Mevkii Cinai M. Sathiyesi Hududu 

(3) Hck. (8828) M2. 

BV HA.FrA LALEDE 
3 HARİKA FİLİl\1 BİRDEN 

1 - 24 KISIM TEKMiLİ BİRDEN 
f'ARZAN ADA.Si 

2 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
YENİ KOPYA 

ALİ BABA 
HARVNÜRREŞir 

3 •< EPIKLİ MİKİ 

BUGCiH rANDA_ 
3 NADİDE FiL1M BİRDEN 

J •• KANLI MEYHANE 
TtJRKÇE 

CHABLES LAUGHTON 

2 •• A$K SEREHADI 
GRES MOR - l.\1ELVİN DUGLAS 

J •• RENKLİ V Al.r 
DiSNEYMİKİ 

Telefon 2946 .. Evi Kal'antma-Köprü 
Berat ap. 1 .. TEL. 3888 

--------- - - ) 

1 

I~ 

DOKTOR 
SVLEYMAN ÇORUR 

I
·, 

ÇOCUK HASTALIKLARI ~ 
'~ MÜTEHASSISI 

/ 

Birinci Beyler Sokak 42 Sayı.. Q 
, TEL. 4118.. Q 
1 Evi İnönü caddesi (Göztepe) 836 Q 
l sayı... TEL. 2946 1-13 ( 2065} (/ . ··---~~ .~~- -- --

Ku!Jadası Söğüt dere Tarla 

Kadt kale Tarla (3) Hek. (6760) M2. 

Doğuııu: Bacaksız Hamza Ali oğlu Mus
tafa Batısı: Hazinedar vereseleri poy-
razi: Kulumbı h.acl Ali kiblesi: Ekmek
ci Kosti. 
Doğusu Hacı lhrah.im ağa vere11elcri ba
tlSl: Rum Çanlı yolu poyrazı: Hazin&-
dar fsmail vereseleri kibles;: Hazinedar 
İsmail vereseleri tarlası. 

122 numaralı Selçuk Tanm Kredi kooperatiline borçlu 42 aumaralı ölü Kulumbı hacı Aliye ait olup kooperatifce te
fevviiz edilen yukarıda vasıfları yazılı (iki) parça tarlalıı.r arttırmaya konu.lmuı olup bir sene müddetle yani 943 yılı 
mahsulü alınıncaya kadar kiraya verilecektir. 

Arttırma 31/8/942 tarihinden 10/9/9.ıf2 tarihine kadar (on) gün devam edecek 11 inci cuma gÜnü haddi layık.ini 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacağından isteldilerin ihale gününde T. C. Ziraat Bankası Kuşadası Ajansında lı&Dr 
bulunmaları ilan olunur. 25 27 d._965 (2231} 



SAHIFE4 

SiY ASI VAZO' Er 
••••••••••••••• 

Fransada ayan 
ve mebusan 

meclisleri 
fesholundu 

---*·---
R2dyo gazetesine göre Alman propa

ganda nazırı Göbels, Folk.işer Beobah
ter gazetesinde neşrettiği bir makalede 
İ.-:gilterenin bütün siyasetinin arlık Sov
yetlel':n arkasından gitrnekte11 ibaret ol .. 
duğunu, Diep baskınının böyle bir siya
set icabı olarak yapıldığını, Çörçilin de 
•Kreınlin• in bir esiri olduğunu ileriye 
sürmüştür. 

Bundan başka Alınan propagandası 
Diep baskınında Fransızların hareketsiz 
kalmasını Fransızların İngilizlere olan 
nefretine hamledi0 "r. Diğer taraftan İn
gilizler de, baskından evvel Fransızlara 
harekete iştirak etmemelerinin tavsiye 
edildiğini ve Fransızların bu tavsiyeye 
g~re hareket ettiklerini ileriye sürüyor
lar .. 

D. N. B. Ajansının bir telgrafında de
niliyor ki: 

• Vilhelmştraseden bildirildiğine göre, 
mihver devletleri askeri zaferlerden baş· 
ka siyasi zaferleriyle de bazı Avrupa 
trJllet!erini yeni nizam kazanmaktadır .. 
Mareşal Peten ile B. Lavalin Fransız 
topraklarının İngilizlerden temizlenmesi 
i!olayısiyle Alınan yüksek makamlarına 
gönderdikleri tebrik ve teşekkür telgra
fı buna bir misaldir. Bundan başka İs
veçin hareket tarzı ve İngiliz _ Rus si
yasetinden şikllyeti de dikkate' şayan
dır.• 
ÇÖRÇİLİN SEYAHATLERİ 
B. Çörçilin Londraya dönmesi müna

aebetiyle yaptığı seyahat ve temaslar 
dünya efklirım ilgilendiren mühim bir 
konudur. 

Çörçilin bu seyahat ve temaslar hak
kında 15 gün sonra toplanacak olan 
'Avam kamarasında beyanatta bulunaca
ğı anlaşılıyor .. Londra radyosunda bu 
konuya dair söz söyliyen bir zat demiş
tir ki: 

• - Mister Çörçil belki seyahati hak
kında tam malfunat vermiyecektir. fa. 
lı:at intibalarından bir kısmını olsun öğ
renmek mümkün olacaktır .. • 

FRANSIZ MECL!SLERt 
KALDffiILDI 
Londra kaynaklı bir habere göre Ma

reşal Peten ve Lava! Fransız ayan ve 
bıebusan meclisledini feshetmişlerdir. 
Zaten iki seneden beri içtima etmiyerek 
ve kapalı olan Fransız meclsleri şimdi 
tamamiyle kaldırılmış demek olmakta
Qır. 

Y AHUD:tLERE KARŞI 
TEDBİRLER 
Dün gece !talyan radyosunun Türkçe 

yayımında Bulgaristanda yahudiler 
hakkında verilen yeni bir karardan bah-
9E!dilmiştir. Bu karara göre Bulgaristan
Claki yahudiler bir i!ıaret taşıyacak ve 
büyük şehirlerde oturamıyacaltlardır. 
lngillz radyosu da dünkü Fransızca ya
yımında işgal edilmemiş Fransada ya
pılan yalıudi tevkifatmın arttığını ve 
son günlerde 640 yahudinin daha tevki
tıne karar verildiğini bildiriyor. -----·-----MAL OL GAZiLER GONO 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Önlerind~ bando mızıka olduğu halde 
kışladan hareket ederek kordonu taki
ben Cümhuriyet meydanına giden malt11 
gaziler, heykelin önünde yer alınışlar
dir. Evvelıl istiklal marşı dinlenmiş, 
sonra malt11 gaziler adına Atatürk hey
keline bir çelenk konmuştur. 

B. CEMAL UMARIN NUTKU 
Malt11 gazilerden B. Cemal Ahmet 

Umar heykel önünde alkışlanan şu ve
ciz nutku söylemiştir: 

< - Muhterem arkadaşlar: 
Dünya tarihi boyunca hürriyet ve 

istiklalin timsali olan büyük Türk mil
leti , son istiklıll savaşında ilk saldırış 
emrin in verildiği bugünü, bize, orduma. 
lullerine bayram olarak seçmiştir. Bu 
kutlu günde. o tarilıi emri veren muzaf
fer kumandan ve eşsiz kahraman Ata
türkü selılmlamak üzere toplanmış bu
lunuyoruz. Yarattığı mamur vatanın, 
ayağa kaldırdığı müreffeh ve mesut mil
letin sıcak bağrında ebedi istirahate çe
kil mis olan büyük Türk evladının ma
nevt huzurunda hürmet ve tazim hisle
r imizi ifode etmek istiyoruz. Bu kudsi 
vazifemizi, vatana, millete karşı va1lfe
sini yapmıs insanlar haysiyetiyle ifa 
ed•rken. büyük ve faziletli Milli Şefimiz 
İsmet İnönünü derin bağlılık ve geniş 
hürmet hislerimizle seJAmlanz. 
Arkada~larım, 
Diinya, kan ve ateş içinde yüzüyor. 

tn-.anl~r görü]memiş gayretlerini sar
ferlio biı·ibirini boğazlamakla mcs<rul
dürler. Bu muazzam haile içinde mille
tim;r., tamamen uyanık, toplu ve birlik 
olarak emin bir sulh havası içinde yasa
makL1dır. file kimsenin dü~manı deği
liz, kimsrden bir ~ey istediğimiz yoktur. 
Yalnız. bu~ün hizmette olan kahraman 
asker ve zabitlerimize atlarını sahlan
dırmak, top ve tüfenklerini kullanmak, 
fedakAr havacılar1mıza vatan semaları
nı müdafaa etmek mukadder ise, kadın, 
erkek. colıık çocuk, top yekun yanıla
cak bu cehennemi savaşta biz malulle
rin de yepacaP-ımız işler vardır. 

s~kat vücutlarımızla yapacağımız bu 
va·df \·n <le her zaman hazır bulunuyo-
r•·7. 

26 A~ııstosta dlinyaya ilk defa yıldı
r l 1 ha~'!Ji ntimune,.i!ıi veren kahramarı 
orduya hürm 0 t. sehitlere rahmet..> 

Nutuktan sonra.hP-ykclin önünden ge
Ç"n ma!fıl gaziler, tören,, ~on v rnıi.:;
lerdir. 

INC.L TEREDE KAZA 
----*---

lngiliz kralı-
nın karde

şi öldü 
-*-

Askeri bir vazife iUe İz-
landaya giderken Dilh 
dö Kentin Rliildiği ta;v;;;a-
re düiüP parça!aıadı •• 
Londra, 26 (A.A) - Hava na7.11·Jığı 

dün gece ~u tebliği neşretmiştir: 
Hava nazırlığı hava komodorlarından 

Altes Dük dö Kentin bindiği Sunderlant 
t]pinde deniz av uçağı ile şimal İskoçya
cia düşerek öldüğünü teessürle bildirir. 
Dük vazife ile İzlandaya gidiyordu. Tay
yarenin bütün mürettebatı ölınüstür. 
DÜK DÖ KENTİN HAL TERCUMESİ 

Londra, 26 (A.A) - 1902 doğumlu 
olan Dük dö Kent İngiliz kralının en 
küçük kardeşidir. Hanedanın ananesi 
mucibince evvela Dartmunt deniz okı.ı
luna girmiş, fakat sıhhi ahvali dolayısiy
le denizciliği terkederek hariciyeye geç· 
miştir. Bu suretle kral hanedanından ilk 
sivil memur olmustur. Kendisi Yunan 
prensesler:nden Marina ile evlenmişti .. 
Atlantiği tayyare ile geçen ilk İngiliz 
prensidir ve bu harpte hava servisi em· 
rinde binlerce kilometrelik uçuşlar yap
mıştır .. 

1930 da pilot!uk imtihanı geçirmiştir .. 
KAZANIN MAHİYETİ . 
Ölümüne sebep olan hadise hakkında 

henüz tafsilat yok ise de kazanın düş
man müdahalesiyle vukua gelmediği an
laşılıycır. Kendisi en az vüz seneden be
ri orduda vazife görÜrken ölen ilk 
prenstir. Üç çocuğu vardır. Büyük oğlu 
Prens Edvard Kent dükü unvanını ala
caktır. Üçüncü çocuğu 5 ağustosta 20 
gün evvel doğmustur .. İsim babası B. 
Ruzvelttir. 
Düşes dö Kent kral ve kraliçe bu 

elemli Mdjseden derhal haberdar edil
mb~lerdir. 
İNGİLTEREDE TEESSÜR 
Londra, 26 (A.A) - Dük Dükentin 

ölümü haberini büyük bir teessürle ha
ber alan hükümet azasiyle halk Prensin 
hatırasını hürmetle anmaktadır. 

KAN AD ALTLARIN 
TEESSÜRÜ 
Kanada Bawekil: Makenzi Kinıt Kral 

ve Kraliçaya bir telgraf göndererek Ka
nadalıların ve kendisinin teessürlerini 
bildirmiştir. 
.!Kl BAŞVEKİLlN DEMEÇi 
Avustralya Başvekili demeçte bulu

narak demiştir ki: 
c - Avustralyalıların Prense karşı 

bü:vük bir sevgi ve saygı vardı .. ıı 
Vaşingtonda bulunan Yeni Zelanda 

Başvekili ~yle demiştir: 
« - Dük Dükent memlekete büyük 

hizmetler etmiştir. Ve kayıbı derin bir 
bosluk bırakacaktır.> 

Ayan meclisi reisi: 
cDük bir kahraman gibi ölmüştür» 

demiştir. 
NAASLAR CIKARILDI 
Londr~, 26 (A.A) - Dük Diikentle 

birlikte bulunanların cesetleri tayyare 
enkazı arasından çıkarılmıştır. Dükün 
naaşı Londraya getirilecektir. 

Londra, 26 (A.A) - Kazaya uğrayan 
tayyarenin enkazı arasında. Dük Dö 
Kentle beraber seyahat eden'e"in hepsi
nin cesetleri bulunmu~tur. Tayyarede 
bulunan 15 kişinin hepsi de ölmüştür. 
Bu tayyare kazaya uğramadan evvel 
takriben 100 kilometre kadar uçuş yaP
mıştır. ----....... ., ........ , ___ _ 
MısırcJa harp 
hareketleri 

---*---
Daha ziyade hava faali
yeti oıuııor ve İngilizler 

gen~ bir çevrede 
baslı1nlar yapıyorlar •• 
Kahire, 2G (A.A) - Müttefik uçakla

n dün gece Tobruktaki hedeflerle Mar-
sa Matrıih - Eldaba yolunda nıotörlü ta
şıtlara hücum etmişlerdir. İngiliz ve ce
nubi Afrika tayyareleriyle Birleşi~ dev
letler hava kuvvetlerine mensup ağır, 
orta ve hafif bomba uçaklarının iştira
kiyle muharebe çevresindekj hedefler
de bombalanmış ve makineli tüfenk ate
şine tutulmuştur. Gece avcılarımız bir 
Yünkers tayyaresi düşürmüştür. 

1TALYANLARA GöRE 
Roma, 26 (A.A) - Tebliğ: Mısır cep

hesinde topçu ateşi olmuş ve hava kuv
vetleri daha fazla faaliyet göstermiştir. 
Alman hava kuvvetleri tarafından iki 
İngiliz uçağı düşürülmüş ve bir uçak ta 
Tobrukta tahrip edilmiştir. Sollumda 
düşürülen bir İngiliz uçağının mürette
batından beşi esir edilmiştir. 

----~----
srEFA.N HORTİHİN 
C!!Nft.ZE MERASİMİ 
Budapeşte, 26 (A.A) Hükümet 

Naip vekili Stefan Horlinin cenazasi hu· 
susi trenle gelmi~tir. Cenaze merasimi 
Perşembe günü yapılacaktır. Bir çok 
ecnebl heyetler bekleniyor. 

Roma, 26 (A.A) - Kont Ciyano, Ma. 
car hükümet Naip vekili Stefan Horti· 
nin cenaze merasiminde İtalyayı temsil 
etmek üzere Macaristana hareket etmiş
tir. İtalyan havacılık Kurmay ba~kanı
nın reisliği altında askeri bir heyet de 
beraber gitmiştir. 

YEN.I AS'IR 2'1 Aiiııstos Persembe 19112 

l• . ... - ' f ALMANYA*YA YARDIM 
Harp gayretleri 

-M-OT-TE-Fl-KLE_R_ Laval lokom 
t•f Ekmek ve hububat iş?eri 

Yen iden an- mo 1 ' va-
---·*---

l l gon verır.iş Yalnız pek mahdut yer-
aşma ~r 1101Jlohomo~if 401Jinden lerde kartla ekmek tev

)/Opl)'Ortar ':=:İ;:~~"F:!:':C.'1:f: zii usulü devam edecek -*- bin vagon lıalıyor •• 
Yeni .Zelanda başvekili Londra, 26 (A.A) - Fransız hudu
llmeriihada; Avustralya dunda bir yerden bildirildiğine göre 

Ut A 1! ., ıı.. &lf? Başvekil Lava) Almanyaya 1100 loko-
Ve ..,enup ...,., ruıa ...,aş • motif, soo yolcu ve 37500 yük vagonu 
~illeir de beldeniyor.. verilmesini tasvip etmiştir. Salahiyetli 
Vaşington, 26 (AA) Royter mahfiller şimdi Fransada ancak 18 bin 

ajansının haber verdiğine göre bu hafta vagon kaldığını ve bunun münakale du
Büyük Britanya ile Birleşik Amerika ruıiıunu bir kat daha güçleştireceğini 
arasında yeniden ehemmiyetli bir ödünç kaydediyorlar. 
verme ve kiralama anlaşmasının imzası İŞÇİ TALEPLERİ 
bildirilecektir. Birleşik Amerika ile Almanlar Fransadan kırk bin demir-
Avustralya ve Yeni Zeland arasında da yolu işçisi de istemişlerdi fakat Fransız 
yeni anlaşmalar olacaktır. işçilerinin bunu reddedeceklerini bilen 

YENi ZELANDA BAŞVEKILi Başvekil bu teklifi kabul etmemiştir. 
AMERIKADA Lavalin bundan evvel Almanyaya gön-
Vaşington, 26 (A.A) - Beyaz sa- dermek istediği yüz bin işçiye mukabil 

raydan bildirildiğine göre Ruzvelte mi- ancak 20 kişi hu davete icabet etmişti. 
safir olarak gelmokte olan Yeni Zclan- P ARİSTE BlR SU11KAST 
da ba~vekili B. Freyzer batı Amerikada Faris, 26 (A.A) - Geçen Cuma günü 
bir yere varmıştır. saat 20 de Paris halk partisi binasına 

Va~jngton, 26 (A.A) - Ruzvelt Ye bomba atılmıstır. Hasar ehemmiyetlidir. 
ni Zelanda başvekili F reyzerin Ameri- insanca kayıp yoktur. 
kayı ziyareti münasebetiyle Avustralya Londra, 26 (A.A) - Royterin diplo-
başvekili mösyö Kurtin ve cenup Afrika matik muharriri diyor ki: 
birliği hükümet reisi marer;tal Smutsin İngiltereyi ziyaret edecek olan dokuz 
de birleşik devletleri ziyarete davet edil tsviçreli gazete muharririnin pasaport
diğini bildirmştir. Bu zevatın bir müd- lan Fransa tarafından vize edilmemiştir. 
det sonra gelmesi bekleniyor. Freyzer Bu, Alman baskısının bir neticesidir. 
B. Ruzvelt ve Amerikan devlet adam- İsviçrelilerin müttei:k milletlerin yük-
lariyle görü~ecektir. $ek harp varlıklarını ve hazırlıklarını 

---..._ ft- görmeleri her halde Alınanların işlerine 

IH,G l:Li.Z !HTIYAT1 gelmez. Çünkü Alınan propagandası ha-
l~ '.~ kikatin tamamiyle zıddıdır. Ayni za-
----*·----

Tedbirsiz 
hareket is
temiyorlar 

-*-B. Çörçilin seyahati, 
Rusyadald vaziyet ve 
Diep baslıını ha"lılıında 

düşiin~eıer •• 
Londra, 26 (A.A) - Taymis gazete

sine göre B. Çörçil Moskova görüşmele
ri hakkında hiç bir demeçte bulunmıya· 
cak ve hat!A bunu parlamentoya bile 
bildirmiyecektir. Rusyadaki askeri du
ruma dair gelen haberler vaziyetin Çör
çilin seyahatinden evvellcine nazaran 
daha iyi olduğıınu göstermektedir 

Gerek Diep baskını ve gerek Alman 
sanayiinin mütemadiyen bombalanması 
maksada kafi görülınemektedr.. Fakat 
hiç bir kimse tedbirsiz bir hareket iste· 
memektedir. 

Taymis gazetesi, harp makinesinin ha
reketlerin inkişafına intibakı zaruri ol
C~ ! ;;·. t)•areşal Smut tarafın

. :eri hatırlatmış ve ya• 
ı:.:-_ __ _ __ a son vermiştir: 

•Harp gailesiyle meşgul olan İngilte
rcniı:ı ayni zamanda bir takım mühim iç 
işleri de vardır.• ____ ......., .. ...,...., ___ _ 
Japonlara ~eni ya· 
pılan hücumlar 

---+---
Melburn, 26 (AA) - Cenup Pasi

filc müttefik kuvvetler karargahının teb· 
liği: 

Müttefik avcı ve bombardıman tayya 
Teleıi yeni Ginenin doğusunda küçük 
bir japon taşıtıne hücum etmiştir. Bir 
çok tam isabetler kaydedilmiş ve iki ta
şıt makineli tüfek ateşine tutulmuştur. 
Bir müttefik av uçağı kayıptır. 

Şiddetli yağmura rağmen bir _japon 
hava üssüne şiddetli bir hücum yapılmış 
yerde 13 düşman tayyaresi yakılmıttır. 

Rabol ve Gastakada deniz ve hava 
üslerine 8 ton yüksek infılB.k ve yangın 
bombaları atılmış, çıkarılan yangınlar 
60 kilometre uzaktan görülmüştür. 

--........ 0 ...... --

Brezilyanın harbe 
girişi ue Portelıiz 

manda bu hareket, Vi.<;inin durumunu 
da göstennektediı·. 

İsviçreli gazet~ciler bu mümaneatin 
manasını tabii anlamışlardır. ____ ...,... .. .....,, ___ _ 

Doffe:u Hindistanda 
kanlı vakalar 

Bombay, 26 (AA) - Doğu Hin
distana ait haberler geçik.erek ancak dün 
gelebilmi~tir. Bihar hükümetinin neşret
tiği bir tebliğde bildirildiğine göre Bok
sar yol=u tehdit eden bir toplantıda as
kerin müdahalesi üzerine 18 kişi ölmüş· 
tür. 14 Ağustosta Şatranda polis nüma
yişcilere iki defa ateş açmağa mecbur 
kalmış ve 1 6 kişi de burada ölmüştür. 
Cuma günü eyaletin her tarahnda sükUn 
hüküm sürüyordu. 

---o ...... --
Brezi131adafd mihver 
müesseseleri Jıapatıldı 

. Radyo gazetesinden: Macar radyosu
nun verdiği bir İıabere göre Brezilya 
hükümeti Alınan ve İtalyan müessese
')erinin menkul ve gayri menkul malla
rına el koymuş ve bu müesseseleri ka
patmıştır. Harpten eVVel Almanya ve 
İtalyanın Brezilya ile iktisadi mü
nasebetleri inkişaf etmiş, bu se
beple Brezilyada bir çok ve kuvvetli 
Alman ve İtalyan müesııeseleri kurul
muştur. Müttefikler bu müesseselerin 
muzur faaliyetlerinden şikayetçi idiler; 
bu suretle Brezilya harp ortaklarına 
büyük lıizınette bulunmuş ve muzur 
faaliyetlere de meydan bırakmamış olu
yor. ---.............. ,_~--
Karşılıklı hava 

akınları 
-*-

İngiliz • Alman uçaıııarı 
mufatP.lff hücumlar yap· 

tılar. Londrada da 
tehlifıe işareti verildi 
Berlin, 26 (A.A) - Alman tebliği: 
25 Ağustos akıjamı bir kaç İngiliz tay

yaresi batı Almanyaya akın yaparak 
yangın ve infilak bombaları atmışlar
drr. 

Londra, 26 (A.A) - Hava Nazırlığı
nın tebliği: Bom'bardmıan servislerine 
bağlı bir tayyarerniz dün gündüz tek ha· 
§ına yaptığı bir keşif uçuşunda batı Al
ınanya ve Hollandaya hücum etmiştir. 

Kriz adaları açıklarıncj.a bir düşman 
kafilesi içinde seyir eden iki gemiye tam 
isabetler kaydedilmiş ve Lopolis dokları 
bombalanmıştır. 

ALMAN HüCUMU 
Londra, 26 (A.A) - Dün gece saat 

23 ten biraz evvel az sayıda düşman 
uçağı sahile yakın yerlere bombalar at
mıştır. Az hasar olmuştur, ölü ve yara
lı azdır. 

Londra, 26 (A.A) - Şimdi lngilte
re ile Amerikanın müttefiki olan Brezil
yaya karşı Portekizlilerin teveccühleri 
iyi neticeler verecektir. Portekiz hükü
meti İngilteTnin müttefiki ohnasına rağ
men hususi durumunun zoriy]e bitaraf 
kalmıştır. Fakat Portekizin Brezilya ile 
dil, din ve kan itibariyle derin bir alaka 
sı vardır. LONDRADA TEHL1KE İŞARNl'İ 

Londra, 26 (A.A) - Dün öğleden 
i'\·~-- ,..,...~~~~;Y""".J.S. .... ~~~~.A?..O:Q sonra hava tehlikesi işareti verilmiştir. 

§ GAZE'l'ECl~ERIMIZ 1 ALMAN TEBLtQt .•. 
Ss Kaıls6reden Hng!itere- B~rI;_n, 26 . (A.A) - Alman teblıgı_:_ S • • Buyuk Brıtanyaya karşı yapılan rou-
S ye harelıet ettiler.. . cadelede hava kuvvetlerimiz tngiltere-
G Kahiie, 26 (A.A) - Türkiye elçi- nin merkez ve doğusuna infilak ve. yan: 
S si 24 ağustosta Türk basın heyeti se- § gın. bombaları atı:ı;ıışl~rdır. Ehemmıyetlı 
§refine bir ziyafet vermiştir. § tesısler gece ve gunduz bombalanınıştır. 
~ Ziy'.'fette Mısır gazetecileri ile bir § ---o---
§ çok Ingiliz ~ahsiyetleri hazır bulun- § EİR İ'l' AL "ff AH 
§muştur. § Venizal~:sı batlrıldı 
§ Türk basın heyeti dün sabah uçak-§ Roma, 26 (A.A) _ Tebliğ : Bir deni
gıa_Kahireden İngiltereye hareket et- R zaltımız üssüne dönmemiş ve mürette-
o mı~lerd:r. 2 d d 1m· · "~.r.r.r.r.r.r.r.r_.....r..G"..CCl=-"/J"_...._.......cr.r_.......c-:..R batın ailelerj haber ar e i ıştır. 

Ankara, 26 (Yeni Asır) - Karadeniz 
sahil mıntakasjy)e Ankara, İstanbul ve 
İzmir vilayetleri hariç olarak diğer vila
yetlerde kartla ekmek tevzii usulü bu 
ay başından itibaren kaldırılacaktır. 

HUBUBATA DAİR MÜRACAAT
LAR HAKKINDA 
Ankara, 26 (Yeni Asır) - Ticaret 

vekfileti aljkadarlara gönderdiği bir ta
mimde hububata dair müracaatların, 
işin sılılıatle çevrilmesi bakımın.dan doğ
rudan doğruya toprak mahsulleri ofisi 
umum müdürlüğüne yapılmasını emret
ıniştir. Ancak bu hususta bir şildyet 
icap ettiği takdirde vekalete müracaat 
olunacaktır. 

Ramazanda simit, börek 
ve pide imal edilecek ---________ , __________ _ 

1stanbul, 26 (Yeni Asır) - Simitçiler 
ve börekçiler cemiyetinin ticaret veka
letine müracaatı üzerine, ramazanın bi
rinden itibaren simit ve börek satışına 
muayyen nisbet dahilinde vesikasız ola-

rak müsaade edileceği bildirilmiştir. 
Ramazanda pide imaline de müsaade 

edilecektir. Ancak isteyenler ekmek 
kartı mukabilinde ekmek yerine pide 
alabilecektir. 

Istanbula gönderilen Ekmek 
hırsızları tutuldu kartı 

lstanbul, 2 6 (Yeni Asır) - Ankara
dan ıehrimize sevkedilen ekmek !kartı 
sandıkları yolda trenin iç.inde kırılmış, 
bin ekmek kartı çalınmıştır. Bu işj ya

ları kendisine kayınbiraderi olan devlet 
derniryollan bagaj memurlarından Ni
yazinin verdiğini aöylemiş, bunun üze
rine Niyazi de tııtulmuıtur. 

panlar yakalanmıştır. 
Çalınmış ekmek kartlarını 

dan gazozcu İsmail namında 

l801ailin üzerinde sattığı ekmek kart
oatanlar· !arının parası olarak 222 7 lira bulun· 

biri, bun· muıtur. 

Yeni ceza kanunu. pro
bitirilmek • 

1esı 
• •• 

uzere~·· 
İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Adliye 

vekili şehriı:nizı, gelmi.<;tir. Birkaç gün 
kalarak tetkiklerde bulunacaktır. Gaze
tecilerin suallerlııe cevaben VÜku bulan 
beyanatında, yeni ceza kanunu proje
sinin ikmaline çalışıldığını, tamamlan· 

ması için 150 kadar madde kaldığını, 

yeni kanunun 650 maddeden ibaret ola

cağını ve memlel!'etimizin ihtiyaçları 

gözönünde tutularak hazır lanruğını söy
lemiştir. 

Iskenderun 
ithalat 

limanında pek çok 
maddesi birikti 

Ankara, 2 6 (Yeni Asır) - iskende-1 malların bir an evvel memleket dalıiline 
nın limanının depolan her çe§Ô.tten kül- nakli için Ticaret ve Münakalat veka!et· 
Jiyetli miktarda malla dolmuştur. Bu lerfoce müşterek tedbirler alınmaktadır. 

ÇORÇillN BEYANAT! 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

bale ait ııılkin bir emniyetim vardır. Yol 
1IZ11ndur. Bir çok inkisarlarla ka11ılaş
mak mümkündür. F al<at beniın hissim 
çöldeki tarihi mücadelemizin zafere va· 
racağı merkezindedir. 

Açrkca söylüyorum. Nil vadisini ye 
Mıoır deltasını tıpki lngiltere topraklan 
gibi müdafaaya azmetmiş bulunuyoruz. 
Denizden ve havadan getirilmesi müm
kün olan her şeyi bırraya getireceğiz. Za· 
ferden ısonra bu mücadelenin tarihi ya
zıldığı zaman müahedelerden doğan ve 
cibeleri yerine getirdiğimiz görülecektir. 
Nil vadisini korumak için kudretimiz da· 
hilinde olan her ~eyi yapacağız.> 

Londra, 26 (AA) Royter ajansının 
Kahiredeki hususi muhabiri batyekili 
getiren tayyare ile Londraya gelen bir 
yazısında diyor ki: 

Çörçil Kahirede gazetecileri kabul et· 
tiği sırada söylediği sözlerden bende şu 
iki kanaat hasıl oldu. Birincisi bu ziyare
tin elzem olduğu, ikincisi de muazzam 
faydalar temn edecektir. Çörçil orta 
şark durumu hakkında ehemmiyetli ted
birler almakla lcalmanıış, generalden 
nefere ve en büyüğünden en küçüğüne 
kadar herkese kendi şahsi yüksek azmi
ni ilham etmiştir. Başvekil Moskovadan 
Kahireye 19 Ağustosta dönmüştür. 

Mister Çörçil general Ohinlek, gene
ral Aleksandr ve Mısır hava kuvvetleri 
mareşalı ile pek az görüşmüştür. Mısır 
veliahdı prens Mehmet Aliyi de görmüş
tür. öğleden sonra çöle giderek ana va
tan kıtalarını ziyaret etmiştir. 8 nci or
dunun yeni komutanı general Monko
meri, keneral Aleksandr imparatorluk 
genel kurmay başkanı Sir Alenbruk ken 
disine refakat ediyordu. Rusyadaki Po
lonya ıkuvvetleri baş komutanı general 
Andresi de Çörçille görü~mek üzere Ka 
bireye gelmiştir. 

Mister Çörçilin pek ehemmiyet verdi
ği meselelerden biri de Irak vaziyeti idi. 
Bağdaddaki lngiliz büyük elçisi başve
kilin ırak vaziyetini daya iyi mütalea et
mesini temin etmek için Kahireye gelmiş 
ve onunla uzun- görüşmelerde bulunmuş
tur. Orta şarkla ilgili askeri meseleler 
hakkında Çörçil onuncu ordu komutanı 
~eneral Kujnan ve orta şark hava mare
şalı ile görüşmüstür. Başvekil l\1oskova
ya giderken ve dönerken Tahranda kal
mış ve Şah ile görüşn1Üştür. 

Kahirede Yunanistanın vaziyeti de 
incelenmiş ve Yunan başvekil muavini 
Katelopolos ile görüşmüştür. 

lViaklneve 
\'erilirken 

STALıNCRAD CEPHESiNDEKi 
SON VAZı YET 

Moskova, 26 (AA) - Roytex ajan
.gının hu-susi muhabiri bildiriyor: Alınan 
tanktan kütle halinde teşkillerle Stan• 
lingrad üzerine ilerlemektedir. Pek bü
yük sayıda uçakların himayesinde Donu 
geçen muazzam düşman kuvvetleri geliş 
me imkS.nlannı elde etmiş Ve kayret ve
rici biı: eüratle ilerlemeye başlamıştır. 
Kızıl yıldız gazetesinin yazdığına göre 
şiddetli bir muharebeden sonra Alınan• 
!ar Don nehrinin doğu sahilinde Sovyet 
müdafaalan arasında gedik bulmuşlar 
ve buradan ç.o'k derinlere kadar ilerleye· 
rek birdenbire Stalingradın şimal doğu
sunda gözükmüşlerdir. O sırada cepheye 
girmekte olan bir Sovyet tank birliği ile 
Stalingrad üzerine yürüyen Alman 
tankları arasında müthiş bir savaş ohnuı 
tur. Her taraftan şiddetli muharebe ha• 
berleri gelmektedir. Cepheden alınan 
son telgraflara göre Sovyet kuvvetleri. 
Prokladnaya istikametinde Ahnan bas
kısını son 24 saat içinde önlemi§lerdir. 
Buradaki Sovyet kıtaları Alman zırhlı 
birliklerinin de bulunduğu sayıca üstiln 
düşmana karşı muharebe etmek zorun
da bulunuyorlar. -------Ç!NLILER 9 SEHIR 

DAHf\ 11LOILAR 
Çungking, 26 (A.A) - Resmen bil

dirildiğine ğöre Çinliler 4 günde doğu 
Çinde ehemmiyetli 9 şehir tekrar ele 
geçirmişlerdir. Çek.iang V. ve Kiangşi 
cephelerinin uzak doğusunda Çin kıta
lan pazar snbahı Kiangsangin müdafaa 
hattını yarmışlardır. Harekat 80 kilo
metrelik bir cephe Üzerinde cereyan et
mektedir. 

A~1ERPA d TEBl..IG\ 
Vaşington, 26 (A.A) - Bahriye na

zırlığının bildirdiğine göre Guadalcana
la karşı japo'nların yaptığı taarruz püs
kürtülmüştür. Saloınon adalarında duw 
rum memnuniyet veTicidir. japonlar pek 
büyük kayıplara uğramışlardır. Küçük 
japon gemilerinden altısına isabetler ol
muş ve yeniden l 2 tayyare dü~ürülmüş
tür. 


