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1 Vera 
i===== iHTiLAL VE AŞK HiKAYESi 

Yeni büyülı Hilıliyendz.. 
Bvpn Z inci Sahüem.izde okumağa 

§ başlayınız 

= • 
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tlfin milnderecatından mes"ullyet kabul edilmez... Cümhuriyetin ve CiLmhuriyet es~lerinin bekçisi sabahları çıkar siya.si gazetedrr. YENl ASm Matbaasında basılmıştır .. 

!,;ı 111111111111111111111111111111ııııı111111111111 mı ı ı ır 1 YENi SEYAHATLER Alman - Rus harbinde yeni bir saf ha 

lran - Irak Jngili: ordustı Komutanlığnw. tayin edilen General Vilson 
Erkanı Harbiyesiyle çalışırken 

inhisarlar 
idaresi ___ * __ _ 
Bugünün icaplaPrna 
uygun IJir zihniyetle 
~alışmalı me.,Jıiindedir 

HAKKI OCAKOCLU 

inhisarlar idaresinin çalışmalarında 
bariz aksaklıklar göze çarpmaktadır. 
f nlıisarlar Vekaleti bir varidat müesse
sesi olmakla beraber uhdesine tevdi edi
len vazifeler arasında piyasalarımızda 
oazım1ık roliinii ifa etmek ke;>iiyetleri 
de vardıı·. 

1 
ikinci cephe ___ * __ _ 

Belki de or
ta Şarkta 
açılacak 

-*
Almanlar böyle tahmin 
ediyor ve Basraya 
mühim se.,Jıiyat ya. 
pıldığını söylüyorlar 
Kahire, 27 (A.A) - Almanlar ikinci 

cephenin orta şarkta açılacağını tahmin 
ediyorlar. Bazler Nahrihten gazetesi 10 
bn tonluk mühimmat ve silahın ağus
tosta Basraya geldiğini yazmaktadır. İn-

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

---*---
Almanların 11 tüme-
ni yenildi, imha ha
reketi devam ediyor 

-*-
6JO meslıtin yer alındı, 
binlerce top, silah, 
Jıamyon, 547 tayyal'e 
iğtinam veya tahrip 
edildi. Rjefin dış ma
hallelerine lıadar 
ilerlendi 
Moskova, 27 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Rus kıtalan Kalenin cephesinde Kles
kayanın cenup doğusunda, Stalingradın 
.şimal batısında, Kotelnikovun şimal do· 
ğusunda, Rokladiyana çevresinde ve 
Kresnodarın cenubunda muharebe et
mişlerdir. 

Moskova, 27 (AA) - Gece yarısı 
neşrolunan Sovyet tebliği: Kleskaya 
bölgesinde Almanların uçak ve tank kı
talariyle desteklenen hiicumlan püı;kür
tülmüştür. 

Kotelnikovonun şimal doğusunda 62 
düşman tankı tahrip edilmiştir. 

Moskova, 27 (A.A) - Gece yarısı 
(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 
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Alman cıskerle-ri V oro şilof gracZa girerken 

n~ ek.pahalı 
(•·.-.n-a~,_o...ı,._.,,__..!• (u a- _J_A_IJ_~.,_,, 

1 Ucuzlatılması için ça-
reler aranıyor ... 

_,_a_ı_r~~ 

Pirinç sa qları borsaya alınacalı ... 

- Milli Şel 
= lstanbula 
5 I 

: gittiler 
--
iBaşvekil dün akşa 
m yurt içinde tetkik 
i seyahatine çıktı 
§ B. Şülırü Saraçoğlu 
E orta Anadoluda ve 
~ Şarlı vilayetlerimiz· 
E de tetJıHderde 
~ buJunacalı 

İstanbul, 27 ( Yeni Asır ) 
Şefimiz İsmet İnönü bugün (diiıJ) 
rn,15 te şehrimize şeref vermi§ler, 
liye, maarif \•ekillerile parti genel s 
reteri, geneyaller, askeri ve sivil er 
tarafından karfılanmışlardır. 

. * BAŞVEKİLİMİZİN SEYAHATİ 
Ankara, 27 (Yeni Asır) - Baş 

kil B. Şükrü Saraçoğlu orta Anad 
ile Şark vilayetlerinde tetkiklerde 
lunmak üzere bu akşam (dün akş 
saat 20 de hususi trenle Ankaradan 
reket etmiştir. 

SON HAVA AKINLARI 
---*---

Rus tayyarele 
Hemen itiraf edelim ki ne tüfün ve 

ne de üziim mübayaatında inlıisarlar 
bu vazifesini yerjne getirememiştir. Za
ınan zaman yaptığı bazı müdahaleler ol
nnıstur. Lakin müdahalelerinde daima 
varidat endişesi bakim kalmıştır. Bu 
yiizden kendisinin de zarar gördüğ_i:i. 
ucuz almağa çalışırken geç kalııta yu
tünden dalıa pahalıya mübayaat yap
ııtak zorunda kaldığı her zaman şahidi 
cılduğumuz vakıalnrdandır. Bu defa .. da 
biikümet piyasaya ferahlık vermek, koy
lüyii fırsatlardan isf!fade e~ek için 
11zami gayret gösterırken ınlnsarlann 

kazamız a ek· 
meksatışı serbesı 

l:zmir piya asında pirincin son za· da müracaat edilmiştir. Oda idare beye
manlarda kilo başına perakende olarak ti dünkü toplantısında bunu muvafık 
1 30-140 kuruşa satıldığı görülmüştür. görmüştür. Ancak oda meclisinin da bu 
hususunda teşebbüslerde bulunulmuştur. hususta karar vermesi lazımdır. 

Berline kada 
sokdldu 
-*

İngiliz ue Ruslar Al-
manyayı, Almanlar in 
giltereyi IJombaladd 

harekatından bu düşünce ve gayeye ay
kırı kararlar dikkati üzerine çekmek
tedir. Mesela inhisarlar idaresi büfün 
ınaddelerin kıymetleri yükselirken şa
rap fiatlerinde tenzilat yapmış, hususi 
fllrap {\millerinin faaliyetini durdur
nmst ur. Kendisi yaş üzüın mübayaatın
Cla 9 numara kuru üzümün otuz beş ku
ıusa satılacağını tahmin ederek fiat ta
yiı~ eylemiş ve bu fiat üzerinden nıüba
yaata başlamıştır. Halbu~i geçen sene 
hiikümet kuru üzümün fıatını kırk ku
ruştan asağıya düsürmemek karannı 
almıstı. İlaHtta fiatJar elli kumşa ka-

Bu sebeple pirincin borsada satılan mad Pirincin halk lehinde fiyatlarla satıl
dcler arasına alınarak orada satılması ması ancak borsaya alınmasiyle temin 
Bunun için Ticaret ve sanayi odasına edileceği kanaati vardır. Bedin, 2 7 (AA) - Rus bomba t 

yareleri dün gece Almanyanın doğu, 
mal doğu ve ortasında taciz u~uş 
yapmışlar ve iki bomba tayyatesi Be 

Teşrine.,.,elden itibaren Tire, Bergama, Mene· 
men, Diltili, Torbalı, Od entif "e Kuşadası ııaza· 

ıarında elıtttefı satışı arı serbest oıacalı 
------------'---- Buğday istihsalinde görülen iyi neti-

JAPONLARLA HARP 
---*---

Sal om on 

itar yükselmişti. . .. 
Bugün üzüm piyasasında tam hır su-

·:·--, N-G ,-L·l-Z·L-E,_R_E -G·-0 .. -R E-·- .... ,. ı:::d:e~ib~lş~i:n::ı:~:!zii~~::eın ka=~~ 
j meğİn kartla tevzii u~nılü kaldırılacak 

· 1 ve halk bu yerlerde fırınlardan diledik-

M k k leri şekilde ihtiyaçlarını temin edebile-

er ez e cektir. Uzun tetkiklerden sonra ilkteş-
.1:.. • rinde kartla ekmek verme usulünün Ti-

re, Bergama, Menemen, Dikili, Torbalı • • d N Foça, ödemiş ve Kuşadası kazalarında s ı m l n e a kaldırılması valilikçe muvafık görülmüş
tür. Bu kaıalarda yalnız eylül ayı için 

ıı. uharebe
leri bitmedi 

kunet vardır. Borsa alıcı bulunmaması 
yüzünden harcketsizd~r. Buna rağme!1 
dokuz numara kırk bır kuruştur. İnhı-
11arlar idaresi nasıl bir hak ve salahiyet
le. ihraç maddesi olan Uzümün otuz beş 
kuru~a satılr.cağını tahmin ederek hu 
esas üzerinden '.\·a~ üziim fiatlarım tes-

11 halka ekmek kartı tevzi olunacaktır. 

Zı• rer ez• ıd • Mezkur sekiz kazada halkın iki aylık t "' } } ekmek ihtiyacını karşılayacak fazlalıkta 
bugw day vesair hububat bulunduğu anla-•• -

bi t eyliyor? . . 
Memleketin ihrac maddelerııu loy

nıctfondirmek '·azifesile miikellef bir 
miic.;;scsc tamamen tersine bir hareket
le fiatlnn diisürmek gayretini nasıl gös
teriyor? Doğrusu buna bir türlü akıl 
erdiremedik. 

Bu hal inhisarlar idaresinin memleke
tin umumi fiat politikasına aykırı di.i
şcn bir harekettir. Diğer bir bakımdan 
d· hiikümetin sarap imalatını arttırmak 
b~susundaki g~yretlerini baltalayıcı bir 
karardır. Çünkü hususi şarap amilleri 
bu karar karşısında faaliyetlerini ya ta-
1namen durdurmak ve yahut asgari had· 
de indirmek zorunda kalmışlardır. 

Bundan baska inhisar maddeleri sa
tıslarının tan;iminde de bariz idaresiz· 
liklct vardır. 

<Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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~ BiR ZıYARET § 

Almanların binlerce 
beton me.,zileri, js-
tihlıam .silsileleri, 
mayn tarlaları "e 
mitralyöz yu.,aıarı 
işe yaramadı 

Moskova, 2 7 (A.A) - Royter ajan
sının hususi muhabiri Harold King 
bildiriyor: 

Merkez kesiminde Kızılordu düşına· 
nı ezmiştir. Bu hareket dikkati çekmeğe 
layık askeri bir muvaffakıyettir. Çünkü 
kıştanberi Almanlar bu bölgede kuvvet
li müdafaa mevzileri kurmuş ve mitral
yözler için beton mevziler yaptıklan gi
bi çaprast ateş temin edecek mevziler
de hıızırlarnı~lardı. Almanlar binlerce 
beton mevziden ba~ka istihkam silsile
leri ve mayn tarlaları vüı:ude getirmiş· 
lerdi. 

MUV AFF AKIYETıN SIRRI = - ~· = - Muvaffakıyeiin sırrı taarruzun bütün EF p '!...: a = teferrüatına varıncaya kadar gayet bü
~ on ape.r.ı: .ı-.. :. .. § yük bir dikkatle hazırlanmış ve ihtiyat 
= = kuvvetlerinin tahşidinin giz1i tutulmu, 
~ • • 'e\,. ı•ııa • E olmasındadır. Muvaffakıyette topçunun 
S rıcıye n:ı ~ büyük rolü olmuştur. Tanklar bu hare-
= · - kete iştirak ettikleri gibi hava kuvvetle-
~- mizle nörüştü ~-= ri de kara faaliyetine geniş ölçüde i~ti-
- ~ _ rak etmişlerdir. 
E - -·- E ING!LIZ GAZETELERiNiN 

· ~ E"vellıi gün Anhara· ~ NEŞRtY A Ti 
~ ]10 giden elci dün ğ Londra, 27 (AA) - İngiliz gazeteleri 
- • , - merkez cephesinde Rus taarruzunu bü-
§ İstanbr.ıla döndü ~ yiik hıuflerle neşretmekle beraber umu-

§ılrn ıştır, 
Bir ay sonra Konyada ve diğer faz

la buğday istihsal edilen vilayetlerde 
buğday ile beraber diğer hububatın da 
serbest satışına müsaade edilecek ve bu 
kazalarımızın ihtiyacı için diğer vilayet
lerimizden zahire getirtmek mümkün 
olacaktır. 

Vaziyet, hububat işinde normale doğ
ru gitmeğe devam etmektedir. 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Mısırda Almanların 

taarruzu pek yakın 
:ı;öı·ü lü yor 

Londra, 2 7 (AA) - Mısır cephe
sindeki ga:zete muhabirlerine göre Rom
melin bir taarruzda bulÜnması pek ya
kındır. Bütün gazeteler bu muharebenin 
ehemmiyeti ü:zerinde durmakta ve Rom
melin büyük takviyeler aldığını yazmak
tadırlar. 

Deyli Telgraf diyor ki : cRommelin 
büyük takviyeler aldığı muhakkaktır. 
Fakat altı haftalık takviye yarışını ka
zanmış değildir. Bir felaketi göze alma
dan bu cepheyi bırakmak bizim için 
mümkün değildir.> 

Deyli Meyl Akdeniz hakimiyetinin 
tekrar ele alınması lüzumunu ileriye sü
rerek diyor ki: 

-*
Japonlar bazı ralıam· 
lar veriyorlar, Ame
rilıalılar ise hendi "e 
miittefilılerinin iyi 
olduğunu sö37lüyorıar 
Tokyo, 27 (A.A) - İmparatorluk de-

niz umuınl karargfilunın bildirdiğine gö
re Japon harp gemileri 24 ağustosta Sa
lomon adaları acıklarında Amerikan de
niz takviyelerini muharebeye mecbur 
etmişlerdir. 

Amerikalıların şimdiye kadar haber 
verilen kayıpları şunlardır : 

1 - Son model büyük bir uçak ge
misi ağır hasara uğramıştır. 

2 - Orta büyüklükte bir uçak gemi
si hasara uğramıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 
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S: · ,,l~nu zi aret etm" stir Fon E "c r :en aş ıca 8 5.. erı y . . . n · 
c mene.o .. ),.. . . : mevzuu olamıyac:ı.gı kanaatını ızhar edı-

«f-ransada milli duygu kalkınması 
vardır. Akdeniz hakimiyeti F ransızlarm 
ayaklnnmasını çok yakınlaştıracak ve 
askcri bakımdan Fransayı tekrar kuv
vetlendirecektir.» 

= Papcıı bugun ( aun) tayy,ır<:' ık: Is- :; , 
5tımhuln cfönmüstiir. :ıyor. _ _ · ··~-~-~~-1l....M~:eıı!~~:ııı::ıı:ıı=t!ıı:ıca::ıACıaı=ııı:::ıcıı:oıı:::ıı~:ıı::ııU. __ -R-.........o.-S., 

ALMANLARA GORE ---·* civarlanna kadar gelmiştir. Tayyar 

S 1 
(Sonu Sahife 3, Sütun 2 dej 
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b .. •• k b 5 MEMURLARA YARDIM uyu as- ! . -·-
k it d ~Ayakkabı 

ı a ın a ~k . 
-*- i umaş ıma 

Ruslar .Novrosisfdye = d } ::!"::;:;::!!:r ..j:u. ; e i i yor. 
yorıar. Donda İtalyan· 5 Me,,;~-;;;,:; ve eıleriı 
lar. müdafaa halin~~ § ne parasız yapılaca 
Berlin, 27 (A.A) - Alman ~~~lıgı: w § ''ardım icin lıanun ıa 
Kafkasyada kıtalarımız mühim dag = .r ~ 

mevzilerini inatla muharebe eden düş- § yihası hazırlandı 
mandan zaptetmiştir. . E Ankara, 27 (Yeni Asır) - Me 
Stali~dın batısında Ruslar, ınatçı § murlarla eşlerine verilecek · aya'. 

karşı huc~az:da b~~uşlardı:: Ha- § kabı ve elbiselik kumaşların imaia. 
va kuvvetlerımız buyük teşekkullerle = tına Sümer Bank fabrikalarınd ' 
kara ~uharebelerine ~~~l!tır ... Düş- E devam ediliyor. Bu işin icap ett~ 
man agır kayıplarla puskürtülmuş, 40 S diği tahsisat için hazırlanan kanuı 
tank tahrip edilmiştir. § JAyihası, açıldığı günlerde Büyül 
Kaloganın cenup batısında Rijev ya- § Mi11et Meclisine verilecektir. 

(Sonu Sahife 4. Sütun :? de) :.ııımııııııımrıııııımııııınmıııımııımuııııt 
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büyük vazife: Fazla istihsal - - inhisarlar 
dares· ş 

m l Ek e t ve di1er 
ihtiyaç madde

leri işleri 
Devletin yardımı mahdut olacağmd n. he!I hes 

tohumluğunu Jıendis i buJmağa çala malı 3 
bayt"ama 

Ağustos bayran:,ı kut
lama programı ·hazır 

___ * __ _ 
Bugünün icaplarına 
usgun bir zihniyetle 
çalı$mah mev~·-ndedir 

HAKKJ OCAKO(a~U 

Ziraat vekaleti, istihsahatımızı arttır
mak için bazı kararlar almıştır. Bu hu
susta aşağıdaki tamim gönderilmiştir: 

İnsan ve hnyvan yiyeceklerinin foı.la 
mikdardn jstihsalleri milli müdafaanın 
fılen başarılmasının en e slı ve ba.c;lıca 
şartlarından birisidir. Buna göre birinci 
sırada ordu vc halkın.ikinci safhada mü
dnfaa islerinde calıştırılan hayvanların 
yiyecekleriyle bütiin dünyada kıymet-
1 ri yükselen toprak mahsullerinin faz
la yetiştirilmesine çalısmak hepimizin 
va·zifesidi r. 

.Memleket için çok büyiik olan bu işin 
en esaslı safhası kıslık ekimdir. Bunun 
icin: 

1 - Vilayetiniz dahilinde toprak ve 
işletme vasıtalarına malik olan veya 
bunları kiralamak c;uretiyle ekim yapa
bilecek bütün vatandaşların ziraat ve 
istihsal işlerine dört elle sa .. ılmaları ve 
bu işi bir vatan borcu bilme1eri icap et
mektedir. 

Bu cihetin, her vasıtaya baş vurula
ı ak layı kiyle herkese anlatılması \'e 
kışlık ekimin çoğaltılması jçin lüzum 
görillen mahalli her türlü tedbirlerin 
alınması gerektir. 

2 - Yeni kararnameye göre müsW.h
sillerden muayyen nisbetteki borclarını 
devlete satanların mi.itebaki mahSuJleri 
serbest bırakı1mış olduğundan ekim ya
pacak hazır yerleri olanların mühim bir 
kısmının tohumluk ihtiyaçlarını bu ser
best piyasadan tedarik edebileceklerine 
göre vakti ve hali müsait olanların bu 
menbadan ihtiyaçlannı temine gayret 
etmeleri Hlzımdır. Bu hususa bilhassa 
nazarı dikkati çekmek gerektir. 

Devletçe büti.in mahsule el konmadı
ğınsian ziraat vekaletinin yapabileceği 
tohumluk yardımın pek mahdut olaca
ğının unutulmaması icap eder. 

3 - 3242 sayılı kanunda yazılı sebep
ler dolayıslyle tohu~1luklarını temin 
edcrniyecek ve bu yüzden hazır yerleri
ni ekemiyeceklerin durumları iyice göz
den geçirilerek ihtiyaç göri.ilC'cek to
humlukların cins ve mikdarlarının. ka
zalar üzerine ton olarak 23/i !>42 tarih
li tamim hükUmlerine göre zamanında 
vckhlete bildirilmesini ve tohumlukla
rın vilfiyetiniz veya ch•ar vilayetlerden 
tedarlk imkfınlarının da arastırılarak 
miitakıunızla birlikte bildirilm;sini, 

4 - Kuru ot ve saman gibi hayvan 
yiyecekkrine siddetle ihtiyaç bulundu
ğundan fazla ot ve samanların, çayır ve 
harmanlarda çürütülmemelerinin. çayır 
ve tarlakrın hayvun tecavuzünden 
fazla korunmalarının temini ve yüksek 
ot yetiştiren mer' alarm biçtirilcrek kış 
icin hayvan ~ iyeceği ihtivaçlarının depo 
edilmesi hakkında halkın tenv'r edil
mesini. 

5 - Mahsule zarar veren haşare ve 
hastalıkların vaktinde vekalete bildiril
mesini ve mahalli mücadele te kilatının 
hemen harekete gecirilmesini. 

6 - Vekaletce alımın tedbirlerin ve 
yapılacak yardı~ların hayırlı neticeler 
verebilmesi onların iyi tatbik ve yerine 
sarfedilmeleri ile mümkün olacağından 
fazla istihsal icin mah~llen liizumlu gö
riilen idari tedbirlerin de alınarak ekim 
işleriyle şahsen alakalanmak suretiyle 
gayret sarf etmenizi ehemmiyC'tle rica 
ederim. 

Domuz ihracı kabild·r 
------------.-. 

~erbest döulzle domuz almniı i ti~enler vars l;:ı 
ihracat için taııas usulünde ı rar edilmesi 

memlelıet için zarardır 
Bir karimizden şöyle bir mektup al

dık: 
Memleketimizde ynbnni Domuz pek 

fazladır. Ziraate çok zararlı olan ve bil
hassa mısır tarlalarını mahveden yabn
nt Domuzların a'(lli!anmasını tewik için 
sUrekler tertip edilir. Yabani Domuzları 
itlaf eden köylülere nakdi mükafat
lar verilir. 

Halbuki bugün iaşe durumu feci hal
de olan Yunan komşularımız yabani Do
muz etini seve seve yemektedirler. Di
ğer bazı kolaylıklar temin edilirse Yu
nanistana mühim mikdarda yabani Do
muz ihracı milmkündür. 
So~ zamanlarda Yumınistandan bu 

maksatla memleketimize Domuz kasap
ları gelmiştir. Ellerinde serbest döviz 
vardır. Haber aldığımıza göre ticaret ve
kaleti ihracın takas sureliyele yapılma
sında israr ediyor. 

Halbuki memleketimizde Domuz eti 
sarf edilmez. Biz diğer taraftan ziraati
miz için çok zararlı olan bu hayvanı te
lef etmeğe muhtacız. Bu vesile ile neden 
hem Domuz avını teşvik edecek, hem de 

Olüm 
Şifa Eczahanesi sahibi B. Süley

man Feridin biraderleri Sait Baş
kantarcı müptela olduğu hastalık
tan kurlulamıyarak diin hayata 
gözlerini yummuştur. 

Cenrızcsi bugün Karantınadakı ha
nesinden kaldırılarak namazı Ke
meraltı camiinde öğle namazını 
müteakip kılınacak ve asri kabris
tandaki ebedi medfeninc tevdi olu
nacaktır. 

Keıleı· dide ailesine baş sağlığı 
dilerir.. 

memlekete büyük m"kdarda menfantler 
sağlayacak olan bir ihracatı kolaylaştır 
mıyalım? ... 

Vekftlct serbest dövizle ihracata mü
saade C'dcrse iki başlı bir menfaat temin 
edilecektir. Bilhassa ziraat vekaleti bu 
işle alakadar olarak meselenin pratik 
şeki!de halline çal~malıdır. 

J'icaret Vekilimiz Dr. Behçet Uz ya
bani Domuzların büvük mikdarda avla
narak ihracındaki ~f'nfaati çok iyi tak
dir edeceğine kaniim. Bu itibarla ger-
çekle!:mesi imkansız olnn bir fikir üze
rinde ı..o;rar edilmiyere~ yalnız Domuz 
ihraratının serbest dövizle yapılmasında 
mC'mlckelin yüksek menfaatlerine aykı
rı b!.r şey huh1nam1~ acar<ına kaniim. 

Bu hususta a!akad r' ırın dikkatin· 
cekmeniı.i rica eder!m.> ---c·---

YuntJnwstanvn Anfıara 
sefiri sehr!mizde 

Yunanistanın Ankar büvük !']çisi 
M. Rafael Anknradan s<'hrimize ~elmiş
tir. 

---v- -
Buca Jıam ında · c -
culıların gezintileri 

Kızılay gençlik kurumunun Bur.adaki 
kampında bulunan 1 5 7 çocuk, evvelki 
gün başlarında kamp müdürü B. Nuri 
Aydıngöz ve vazifedar ö~retmenler bu
lunduğu halde Kültlirparka gelm~ler, 
oradaki muhtelif cğlenreler vasıtaların
dan istifade etmislerdır. 

Çocuklar dün Bğle ve nkşam yemek
lerini Buc:unın en güzel mesire i Koz
ağaçıa yemişler ,.e cğll"nmişlerdh. Pa
zartesi günü Karşıyn'kavı gezec-ekler ve 
küçük yamanlara çıkncaklnrdır. 

1 O Eylülde knmp knpannc-ııktır. 
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---*---
lzmirdcn başka yerde ekmek kartı 
alanlar ne yapacaklar? - Çivi, Ka

lay ve !istik tcv2İatı 

Eylül ve birinci .teşrin ayları ekmek 
kartları, halk dağıtma birlikleri tarafın
dan tamı>men tesel!iim edilmiı>tir. Halka 
hl'r tarafta tevziata devam olunmakta
dır. 

Başka vilil.yetlerden izmire gelirken 
ekmek kartlarını değ:Ştirmiş olanlar, iz. 
mirde bulundukları yerdeki en yakın be
lediye mıntı>kasına miiracaatla karılarına 
İşaret koyduracak ve ekm"klerini bu şe
ki1d .. tl"darik erlı-bileccklerdir. 

Beledive reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün iaşe bürosunda snntlerce mes~ul ol
muştur. 

CiVI, KALAY. 1.ASTiK 
ihtiyacı olanlara dün c;ivi ve kalny 

tevzi edilmiştir. 
İzmir inşe büro"u emrinde 74 kamvon 

ve otomobil lastiği vardır. Bunların ihti
vac snhiplerine acele tevzi edil~esi be
ledive reiRliQ-ince muvafık göriilmüııtür. 

Bu~ün ö';Jı:-dn evvel B. Re at Leblebici 
o~lunun reisliğinde bir toplantı yapıla
rıık tevzia ı esaslan knrnrloştınlacaktır. 

1 tanbıılcln fazla miktıırda otomobil 
\'e kamyon lastiği bulundu'itı n"nlaııılınıs 
tır. İzmirdeki motörlii nakil vasıtaları 
ıhtivacıııın bol \'e kolayca temini husu
sunda ticaret vekaleti nezdinde t~seb
bü.ste bulunulacaktır Cünkü lzmirdcki 
lastik ihtivacı, dij?.-r vil8yetlerdckine na
zaran daha fazladır. 

- -o---
~. P .mt1tt 'Trırga]J 

k~t:a:ıbıılda 
1hracatçı birlikleri umumi 

mtıa\•ini Osman Turgay mczunen 
bula gitmi~tir. 

--o~--

katip 
lstan. 

O~ta ahı: lara ve li$ele· 
re ttdP-be Jıo.buJdi 

Schrimizdeki orta okullnrl:ı li.sclerde 
talebe namzedi kayıt ve kabul muame
lesine 31 Ağustosta ha lanacak, 29 Ey
lfılde son verilecektir. 

--- n---
V etf1'$'1."<:.."c~r. Lif ~ ~!!J snor 

teissferi 
Beden Terbiyesi bölge Başkanlığı, 

Karşıyaka Beden Terbiyesi sahası 
önündeki arsaları istimlak ctmistir. Bu
rada 22700 lira sarfiyle bir koşu pisti ve 
modem bir futbol sahası viicucla getiri
lecektir. 

---n---
İl1i ;:s,,ı: "J.e-'1r idd~ası 

mc. hhemede 
A !sancakta Şehitler caddesinde ke. 

ol'k VP cnman satan Ali o~lu Suphi 
Ö7. rgel nı ınnın kilosunu 30, bu~dayın 
kı!osunu 40 kunra sattığı iddiaı;iyle 
tutulmuş. mılli korunma kanunu muci
b;n,.e nıahkPıneve verilmiştir. 

M.nemende Pazaı·başı mahall"sinde 
ti:tiin V<' m .. c;l,irat bayii Ahmet Ynlçın, 
kiloluk Yü~ 1 rakısını 300 kuruşa snt
tı~ı "ikftyet edildiğindl'n adliyeye veril
miştir. 

~~ ditıey:ands!lara ve 
11~,lf? - N!n m •:ımcle~e 

t ~! c!anlara 
ız::vrm ASKERLİK ŞUBF..Sl REtS

Lt('tNDEN: 
339 doğum?u ve bunlarla muameleye 

ı:ıbi olup da lıse ve muadili mektepler
den mezun yedek suhav yetl,.ecck bilfı
ımım miikcileflerln 28 8 942 günU sevk 
erlilmek iizere şubC'ye müracaatları lii
zumu ilan olunur. \\aktinde müracaat 
etmeyenler askerlik kanununa göre ce
zalandırılacaklardır. 

izmiri temsil edecelı he~et ue izciler bugün 
Drımlupınara ha refıet ediyorlar 

30 Ağustos zafer bayramı kuılulama 
programı hazırlanmıştır, O gün saat 8, 
30 da vali B. Sabri Öney, vilayet ve ad
liye erkuniyle birlikte korkomutanlığa 
giderek korkomutan general Hakkı Ak
oğuzu tebrik edecektir. Belediye ve par
ti reisi ile muhtelif teşekküller mensup· 
!arının da tebriklerini müteakip saat 
9,30 da cümhuriyet meydanında tören 
yapılacak ve nutuklar söylenl!cektir. Bu 
törende ordu b:rlikleri de bulunacak, 
törenden •onrn parlıık hir geçit resmi ya
pılacaktır. 

iZMIR HF.YETl GiDiYOR 
Dumlupınarda meçhul asker abidesi 

önünde yapılacak büyük törende hmiri 

temsilen parti adına parti kaza idare 
heyeti ve belediye daimi encümeni aza
sından B. Muzaffer Özgen ve vilayet 
umumi meclisi adına B. Sırn Şener bulu
nacaklardır. 

Heyet bugünkü Afyon treniyle hare
ket edecektir. İzmirden 54 .izciden mü
rekkep bir kafile de bugün Afyona git
mektedir. 

Heyet ve izciler bu geceyi ve yarını 
Afyonda geçirecek, yaran Dumlupınar-
da yapılacak merasimde bulunacaklar
dır. 

İzmir heyeti, abideye konulmak üze
re biiytik bir de çelenk götürecektir. 

Serbf&st ve tev~ie tabi nıadd~lf'r 

Demir, demir tel, çuval, 
kanaviçe tevzia tibi 

Manifaturaların yüzde ellisi ile bütün deri ue 
cluilerin satı~· serbest 

Ticaret vekaletinden alakadar makam
lara yapılan tebligata göre her nevi de
mir. ve demir tellerle çuval ve kanaviçe 
üzerindekf blokaj devam etmekle olup 
bu maddeler tevzie tabidir. Manifatura 
eşyasının yalnız yüzde ellisi blokcdir 
ve yüzde ellisi serbest bırakılmıştır. Bi
lfunu m çivi ve derilerin satışı tamamen 
serbesttir. 

!stanbulda çember, varil, çinko, ma
kine yedek aksamı, mukavva, karton ve 
ambalaj k8ğıtlannın satışları da ser-
best bırakıldığına dair İstanbul ithalat 
ve ihracat birlikleri umum! kftüpliğine 
teb1igat yapıldığı bildirilmekte ise de 
!ı.mire bu hususta henüz tebligat yapıl
mış değildir. 

Şehrimizde kahve yÜk
suzluğu devam ediyor 

istanb~ldan getirilen ıso çuuaı lıaltve dağıtıla· 
carı - lzmirdelıi 28 bin ç uuaı kahveye gelince ••• 

Kahve buhranı devanı etmektedir. fs
tanbuldan İzmir inhisarlar baş müdürlü
ğü emrine getirilmiş olan 150 çuval çe
kirdek bhvcnin tevzii için dün bir top
lnntı yapılmı~tır. Bu kahvenin tahmis
lere, kahveci ve oteldlere tevzi edilme
si, bunun için de İşçi ve esnaf kurumlan 
birliğinin mütaleası alınması muvafık 
görülmü,tiir. lzmirin nüfus keşafetine 
göre 150 çuval kahve az olmakla bera-

ber yakında İı:ınire 500 çuval kahve da
ha getirilecek ve o da tevzi edilecektir. 

lzmir gümrüğündeki 28000 çuval 
kahvenin tesümi için yakında istanbul
dan bir heyet gelecek, bu kahveler de in
hisar idaresince alınacaktır. 

BiR KAHVECl TUTULDU 
Dün kahveci Mehmet adında biri ki

losu onar liradan iki kılo kahve satarken 
tutulmuş, adliyeye verilmiştir. 

Kışın körr~Ür bol olacak 
BUNU TEMiN iÇiN HER ÇAREYE BAŞ VURULUYOR 

lzmir halkının kı hk odun kömürü ve 
odun ihtiyacı için belediye rcisliği,nce 
şimdiden mühim teabirler alınmı.,tır. 
Belediye reiııiliği, Karadeniz yollarından 
şehrimize fazla miktarda kömür ve odun 
getireceklere her . hususta kolaylıklar 

kömür ve odun getirilmesi kolaylaımak
tadır. 

lzmirde epey kömiir varsa da bu şe
kilde belediyenin göstereceği yardım
larla daha fazla mahrukat getirtmek 
kolaylapcak ve mümkün olacak, halk, 
kışın m~rUkat maddesi tedarikinde 
zorluk çekmiyecektir. 

---o---

(Ha tarah 1 inci Sahifede) 

Biz :kendi hesabımıza piyasada ml'V- ' 

cudu nz \'C talibi ~ok lıeı· maddenin kora 
borsaya intikaliui dü iinebilirdik. Fakat 
inhisar maddelerinin sah ı knra bor n,·a 
ir.tikal edcbilcccğiııi asin hatır ve ha~~a
limizdl•n gcı;imıczdik. Maalc ef ibu da 
olınu tur. 

Piyasada rakı yoktuı·. inhisarlar icla
rt'.si bnvilcrin taleplerini karsıla,·anu
!·or. H~r birine muayyen mi~rd~ te,·
:r.int ! apıyor. Bayiler ise talebin fnzlnlı
ğı kar ısında aldıklarını el altından at
mak yolunu buluyorlar. 

Hariçten gelen maddelerin yokhığwm 
anlıyoruz. Düny:ı '''iiyctinin tevlit ct
t<ği bıılmınların tnbıı netayicini takdir 
eyliyortı7, Lnkin rakının neden vok ol
duitınu bir tiirlii kestiremiyuru;_ 
Pi:r:ısa üziim •lolu. llntta harice satı

IHınndığmd:ın dola~·ı iizliın stokları dev
leti mc<:.,.ul eden bir me'ele halindedir. 
Anason meml"kettc bol bol vetismckte
dir. Riricik nlıcı inhisnrlar ~ id:ırcsidir. 
Nedt•n ihtyac:ı ~ dccck miktarda imalat 
yapıtnmasın? 

.Eğer memlekette istihliık artmış, 
iııhisarlarm fabrikaları ihtiyacı karşıla
mak iktidarını kaybeylemişse derhal 
alınacak ~-eni tcdhirlcr ,-ardır. Rakı imal 
edecek milesscscler memleket dahilinde 
mc\•cuttur. Bunlar kiiciik bir gayretle 
harekete getirilebilir. Bunnn için biraz 
~a~·ret göstermek kafidir. 

Kah\•e sahsı da inhh.arlar idaresine 
verilıni ti. İz~ir günlerdenheri kahve
sizdir. Eğer memfoket dahilinde kahve 
mevcut olınnmı;; bulunsa bu buhranı da 
tnbii sayacağız. Haric;ten gelen bir mad
denin getirilememesi inhij arlar idaresi
ni mesul bir duruma diişümıez. Lakin 
lzmir glimriikleıfode İzmir tacirlerinin 
emrinde yim1i &ekiz bin cıtval kahve 
'<lrdır. Bunları inhisarlar idaresi devir 
alacnkhr. Bu husustaki knrann iizerin
den aylar ve aylrır geçmiştir. Halit inhi
sıırfar idaresi bu kahveleri tese1liim ede
mC'mis \'e satış]nrını fam:im e~·1ememi;:!
tir. 

\'arlık içinde ~·okluk çekmek ı:c bu 
!;izden l<nra borsada k.-ıh\•e fiatlarını on 
altı 11raya çıkarmak her halde dirayet 
eseri sayılamaz. Şu veya bu maddenin 
kara borsa'.\·a intikal etmesi teC\':İZ edi
ltmez e de u Yeya bu şekilde tefsir olu
nubilir. Fnkat inhisar maddcJerinin kara 
borsnyn geçme i çok hazin bir hadise
dir. Bundan tee .. ur duymanıoğa imktın 
yoktur. Rinacn:ılcyh iııhisarlar idare
c;indcn giiniin icapforma uygun bir zih
niyetle t:nl~ma gayreti hek1emek hak
kımızdır. 

ffAKKIOCAKOCLU 
--o---

Paı·ti nrnunıi heye-
tind~ v~ni azalar 

--··---
Ankara, 27 (A.A) - Kars mebusu 

Cevat Dursunoğlu, Konya mebusu Ali 
Ri7.a Türel, Bilecik mebusu Kasım Uek 
C. H. P. Genel Başkanlık divanınca par
ti uınumt idare heyeti a?.Ahğına seçil
mişlerdlr. 

~ 1111il11ili11111111111111ilil111111111il1111111111111 il ıııı.: 

~ Havacılık halta ı- ~ 
: na girerken... E 

§ihtiyaçlarımızı ue a 
E uazifelerimizi bilelirnE göstermektedir. Dün şehrimizdeki bazı 

sermayedarlar, lzmir limanında bulunan 
bazı motör sııhipleriy1e civar iskeleler
den İzmire kömür getirtmek için anlaı
malar yapmış, mukaveleler imznlamı,
larclır. Bu şekildeki anlaşmalardan sonra 
iş sahiplerine belediyece motorin ve 
mazot temin edilmekte ve motorlarla 

Eu lıonserveciliği lıursu 
• bugün bitiyor 

E Sandallara doldurulmuş akıncılar § 
E gibi, planörlt'r tepenize insanları E 
E ta§ıyor, dişinden tırnağına kadar E 
E silahlanmış muharipler yırtıcı ku~ E 
§1 lar gibi arlcanız.a iniveriyor. _ 
: Havacılık hnftasına bu dekorla = • -----====x 
- , -E sarılmı~ hir dünyanın içinde eri§mİ~ 

Bırbirımi 1i görünce hemen kucaklaş
tık. 

Sigaralarımızı yaktık, arada derin bir 
sükut hasıl oldu. 

Ev konserveciliği kursu bugün niha
yet bulacaktır. Kurs talebesi lbugUn öğ
leden sonra saat 15 te Bornovaya gide
rek Ziraat mektebindeki konservecilik 
şubesini gezecek ve kurs ö&rretmeni ta
rafından mektepten verilecek projeksi
yonclli bir konferansı dinleyecektir. 

: bulunuyoruz. Tiirk Hava Kurumu
§ na yardım i~i. bugün, dünkünden 
E daha çolc önem almı tır. : 

Masanın çekmecesinden sıgara çıka
racağı sırada telefon çaldı, bununçün 
bili.şik odnya geçerken bana : 

- Sağdaki çekmeceden sen ltendin 
al! .. dedi ve hemen çıktı. gitti. 

- Yazı masamın bir çekmecesinde bu 
!'açların ne için bulunduğunu merak edi• 
yorsun. Bunu anlıyorum ... dedi. 

- Doğrusu ... mütecessis görünmek is
temem 
Arkadaşım omuzuına hafifçe vurdu, 

ve: 

Kursa iştirak edememiş olanların da 
bugünkü gösterilerde hazır bulunmala
rı tavsiye edilmektedir. 

·=-~- ·-·-·- - ··-·- -·-·-t-11•.;. 
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baren iş'arı ahire kadar aşağıda 1 
isimleri yazılı bankal.nr, resmi tatil 1 
günleri hariç olmak üzere, gişeleri- I 
nl her gün: 

E * -
§ !üce Milli Şefimizin dedikleri gj-= b1: 
E (Tiirk Hava kurumu, çetin bir : 
~ milli ihtiyacın bütün milletçe bis- :S 
:E sedilmcııinden doğmuştur. Türki-
E yenin temiz, engin haasını masun 
E bulundurmak iııteği... 1 t~ milletin = 
E yüreğinde yerleaen budur. Her 
:E Tiirk, hu istekte birlik ve sebatlı- = 
E dır.) 

Berlinc vardığun vakıt, adımlarım be
ni dostum Fred Bom'un nezdine götür
dü. Ayni yaşta olduğumuz gibi, doğdu-

beraberce yaşadık. O, gece derslerine 
devam ediyordu. Ben hukuku takip 
ediyordum. 

Halbuki sağ tarafta üstüste üç cek
mece vardı . Birinciyi açtım : Müsvedde
lerden başka bunun içinde hiç bir şey 
yoktu. Bu çekmeceyi, pek tabii bir ihti
raz ve saygı ile hemen kapattım. Orta
daki çekmecede büyük bir kutu vardı; 
bu, bir sigara kutusuna hiç benzemiyor
du; fakat emin olmak için kutunun ka
pağını açtım. 

Bunun içinde yarısı örülü, yarlSl da
gınık kadın saçları vardı. 

- Mütecessis olmak mı?. Fakat bizim 
gibi eski arkadaşlar arasında böyle dü
şünceler geçer mi? Uzun senelerdenberi 
bul~mamış iki arkadaş arasında haya
tımın en mühim bir hadisesinden bah
setmek te biraz garip olacak... Amma, 
.sen dinle : 

c Vakanstan sonra senin dönmediğin 
zaman biz beşinci sümesterde idile. Fa
kat ben üniversiteye dönmü.ştUm. Sen 
istisna edilirsen, benim hiç bir samimi 
arkadaşım yoktu; bununçün hakiki bir 
infirad hayatı yaşıyordum. Pazar gün
leri öğleden sonraki hayat, gayri kabil 
tahammül bir hal idi. Bir gün, bir ma
hallenin sokaklarında işsizlik ve can sı
kıntısı ile dolaşıyor ve Viyananın mahut 
rü .. rt!'ırınn doğru yürüyor, bu rüzgurla 
mücndeledcn bir zevk duyuyordum. 

Sabahları saat 9 .30 dan - 12 ye 1 
kadar. • 
Öğleden sonra saat 2.30 dan - i 

4.30 a kadar ve. i 

§ Türk hava kurumunun yarınki ça- _ 
E lııpnalannda dn dayanaca~ımı7. şey -
E bu birlik ve sebat, sayın halkımızın 
§ güveni olacaktır. -

ğumuz şehrin mektep ve lisesinde de 
beraber okumuştuk. Bundan sonra Vi
yanaya gittik, orada ayni derslere de
vam ettiv•imiz ~ibi tek odalı bir evde de 

(~) Eserin muharriri Leopold Kamp 
Polonyalı bir muharrirdir; ilk eseri 25 
yaşında iken Almanca olarcık yazdığı 
c Büyük gece Am Voraberd > dir. Bu 
eser geçenlerde gazetemizde tefrika edil
mi§tir. Eser Berlinde f evklllcide rağbete 
mazhar olmuş, fakat ihtilal nıhıı ile ya
zıldığı için Alman otoritesi ttıraf mdan 
yasak edilmiştir. Terccmesi, Pariste 
ıahnede 100 aece iistiistc göster lccC'k 
Jcadar şöhret ı~zanmıştır. 

üçüncü senede, yani beşinci sümestcr
de benim bir kaç ay evimde kalmaklı
ğım icap etti, Viyanaya geldiğim vakit, 
Fredi bulamadım. Bundan sonra, uzun 
seneler geçti, birbirimizi göremedik. 
Cenevede olduğu söylendi, sonra, Lon
drada, daha sonra Pariste olduğunu söy
lediler. Ne iç.in ve hangi şeyi takip ede
rek böyle şehirden şehire dolaştığını 
hiç bir kimse bilmiyor ve izah edemiyor
du. Daha ı::onraları, gazetelerden arka
ciaşıın gezerek muharrirlik ettiğini, 
dramlar telif eylediğini ve ... bir aktrisle 
evlendiğini öğrendim ... Kendisini cidden 
göreceiim gelmişti; B rlinc varır var
maz ilk ziyaretimi ona yapmıştım! 

Korktum. Tam bu sıralarda, Frede
rilttrassc mahallesinde, kalabalık ara
sında bir kaç genç kızın saçları m~hul 
eller tarafından kesilınişU. Bu saç kesen
leri polis nafile yere aramış durmustu. 

Fred Born odaya tekrar gir~i. Kendi
sine, 

- Yoksa, sende mi saç kesmek merak
lılarındansın? diye sordum. 

Bana hayretle ba!rtı; fakat mahut ku
tunun kapagını elimdr F!Örünce suali
min manasını anlıy:'bildi : 

- Hay r. 1'.' ı ' rih ol. dedi.. Ve 
beni tat:l ·n . 1 r i.i'ü edi. 

Sonra d · • ... ~ ~. ;>.ı i cıl c:ı:dı. 

Bu sırada ~özlı:rim önünde bir manza
ra peyda oldu. Htr seyclen evvel bir şey 
<Y,_u .. b' din : Cev\ al v' parlak iki göz. 

- Bİl'.UJ.i.:lll -

Cumartesi günleri 9.30 dan - i 
11.30 a kadar. ' 
Açık bulunduracaklarını sayın t 

müşterüerine iH'ln ederler. 1 
l Akhisar Tütüncüler Bankası. 
j Akseki Ticaret Bankası. 
i Banka Komerçiynlc ttnlyane. ı·, 

Banko Di Roma. 
! Doyçe Orient Bank. 
t Emlak ve Eytam Bankası. 1 
t İzmir Esnaf ve Ahali Bankası. ı 
l Osmanlı Bankası i 
1 T. C. Ziraat Bankası. 1 
1 Türkiye lş Bankası. ı 
.;, •• --~-· -·,~~_._._._... ........ _..._., .... •j 

* Kartallarımız, kend~ topraklan- = 
: mızda, bizim yuvalarımızda, bizim 
: tohumumuzla üremelidir. Kanat- -
§ lanmnk aşkiyle çırpınan on binlerin 
§ altına birer motör sürmekte hiç bir -
§ zorluk çekmemeliyiz. Bunun için 
: Türk Hnva Kurumuna yardım vazi-
E femizi daima hatırda tutalım. = 
:1111111111111111111111111111111111111111111111ınııııııııııF. 

Gelenler, gidenler 
Ticaret vekrılcti müfctti i B. Hulusi 

T unnbo iıstnnbuldnn şehrimize gelmiş. 
. 1uğla emniyet müdürü B. Elm~m San
ver istanbula gitmiııtir. 
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Koordinasyon kararları 

Zirai kombinalar ser
nJaycsi "3,, milyon lira· 
dan fazlaya çıkarıldı 

Devlet daire ve müesse s e!crindeJıi esld 'fıciğıt ve 
'fıartonıar atdmıyacalı 

:ı.\nkara, 27 (R. C.) - Yarın (bu
giin) resmi gazetede çıkacak olan koor 
Clinnsyon kararlan araBlnda :ziraatı daha 
geni ]etmek ve istihsalitı çoğaltmak 
üzere zırai kombinalara evvelce milli 
korunma sermayesinden verilmiş olan 
600 bin lira sermayeyi 3,367,000 lira
ya ıblağ eden bir karar da vardır. Bu su
retle istihHl işlerinde yalnız bu nokta
dan çok geniş bir uhf elde edilecek de
mektir. 

E ki kağıt ve kartonların atılmıyarak 

kağıt fıı.brikn1arında ham madde olarak 
kullanılması da kararlaııtınlmıştır. Bu 
kararla, resmi dairelerle sermayesi dev
letin olan müesseselerde her gün atıla
cak unlcli renksi:z, çizğili veya çizğisiz 
bütün kfığıt kırıntıları ve kartonlar top
lanacak, rutubet görmiyen yerlerde mu
hafaza edilecek ve muayyen zamanlar
ds. parasız olarak Süınerbanka \'erilecek. 
tir. Kfığıt ticareti yapan miicsseselerle 
hususi müessese ve şahıslardan kiiğıt 
kınntılan para He satın alınabilecektir. 

BU YOK TAARRUZUMUZUN YILOONOMO MUNASEBETf LE 

Kocatepede evvelki gün 
bir tören yapıldı 

m:u=:s 

c< Diep » IJaslıını etıeafın· 
da propaa.andalar 

Radyo gazetesme gö~e Diep hadi esi 
iki taraf ifn de 'bir propaganda vesilesı 
olmnktu devam edı:ıı or. 

Sundcy Ta; nııs ..tekrr.ır bir yaz.ısında 
Diepten bahsetmiş ve demiştir ki : cDi
eplcki hnreklit müttefiklerin taarruz ha-
1 ckatına girişmekri için mühim imkan
l;;ra malik olduklnrını göstermiştir. Bil
hassa miittefiklerin ha\•a kuvvetinin 
Alınanlara kat kat üstün o1 •ğu anlaşıl
ır.ıştır. 

Vişidcn verilen bir habere göre Al
manya Diepli olan Fransız esirlerini ser
best bırakmağa karar vermiştir. Bütün 
bu siyac:i gayretlerden çıkarılan ınuna 
şu olsa gerektir · Almanya hem Vişi ile 
i .. birliğini sıkla~tırınak. hem de Fran
sızlorı e ki müt!efiklerı olan İngiliz.ler
dcn socutmak istemektedir. ___ ....... ........._ -

Brezil~ada hava 
tehlikesine lıar$ı 
müdafaa i,leri 
Riyo clö Jnneiro, 27 (A .A) - Cumhur 

reisi B. Vargas hava tehlikesine karşı 
müdafaa heyanı1&mesini imzalamıştır. 

Brezilyada sıhhi~e lton-
1 erans• toplanıyor 

Vaşington, 27 (A.A) - Birleşik 
Amerika hükümeti Rio dö janeiroda 
toplanacak olan ~erika sıhıye konfe
r.ınsına istirak edecektir. 

Brezll~daJıi mihver 
dio!cmatlarının 
dönüşü 
Riyo dö janeiro, 27 (A.A) - Brezil-

- --------- ya vapuıfariyle Avrupaya dönecek l\'Iih-

Eb0dı" cıefe tazimler ue Milli Şefimizle hahr.a· ver dipliınatlarının bir İspanyol vapu-
,... !I' riyle dönmeleri kabul edilmiştir. 

man ol'dunauza ıülıran ue llağldılı teyit edildi •1 bi 
Afyonkarahisar, 2 7 (A.A) - Büyük 

taarruzun yı1dönümü münasebetiyle 
dün( evnlki gün ) Kocatepede bir tö
ren yapılmıttır. Ftalkevleri mümessille
riyle civar nahiyeler halla törene iştirak 
etml§lerdir. Bu hala. aüaünün tarihi öne
mi belirtirilmif, -tehitlerin hatıraları ıthiz 
edilmiştir. Savaı yapanlara karoa mille-

Manıta y en r 
tin duygularını Hade için Kocatepedel' 
binlerce halk heyecanlı tazahürlerde bu- car_pışrna 1 •V • 

lunmutlardır. Hatipler, dahiyane sevk Berhn:. 2 7 (A.A) - Aman t~b.ligı: 
ve idaresi ve şahsi kahramanlığiyle şe- 2 7 Aguıtos sabah~ Manş . denwnde 
refli varlığımızın korucusu olan Ebedi iki Alman hücum 'botiyle ~ Brıtanya hü-
Şefe tazimlerini ve Milli Şefimizle kah- cum botu arasında kıta b w- çarpışma ol-

d .. h" botlan d b' ram.an ordumu7.a §Ükran ve bağlılıkları- m-:ı ve uım~n ucum n an ır 
nı bir kere daya teyit etmişlerdir. çogu hasara ugra""! .. tı .. r. __ _ 

SON ASKERi VAZIYET 
in~ilterenin "meri
lıa a yardımı 
Londra, 27 (A.A) - İngiliz i..crtihb:ırat 

Na~ırı B. Litclton Çarşamba akşamı 
radyoda söylediği bir nutukta, Ameri
knya hava taarruzları tehlikesinde yar
dım için İn iliz baraj tesisleri, deniuıl
tılar1a miicadele için de İngiliz deni~al-Rus taarruzu daha ge

nişlerse faydalı olabilir 
~~~~--~~-~---

Yeni Rus taarruza ue genişlerse beJıleniJen neti· 
eelef'f. Mu• oe uzalı do ğıulalıi son ltarlıetıer 

Radyo gazeteaine göre Sovyetlei 
neırettilcleri olagan üatü bir tebliğ ile 
pnlerdenberi devam eden Rjev ve V.t. 
yazma taarruzlan meçhulunu çözm~ 
oluyorlar. 15 gündenberi Almanların 
bu taarruzlardan bahsetmelerine muka
bil Rualar tebllileri.nde hi~ 'bir ,ey bil· 
dirmeyorlardı. Arada aızan haberlerden 
bu taarruzların mahiyeti hak.kında bir 
mana çıkarmağa çalıtılıyordu. Alman
lann Oreldeki taarruzlarının de yeni bir 
taarnız başlangıcı olamıyacağt- ve Mas.
kova kesimindeki Alman kuvvetlerinin 
yük.ünü hafifletmek için yapıldığı tah
min ediliyordu. Yeni Rus tebliği bu tah
minleri tasdik ediyor. 

ni§ bir taarruzla laz.ım gelen keşfin yapıl 
muı icap etmiş olabilir. :Fakat taarru
zun dikkati çekl".n bir noktas.ı, cephenin 
ltalyanlar elinde bulunan kı..<ıma yapıl
mış olmasıdır. Bu taarruz inkişaf eder' 
se Rommelin taarruzunu bir müddet da
ha geciktirebilir. 

UZAK DOGDA 
Salomon adaları harbi hakkında Ame 

rikalılar geniş tahminlerde bulunmaktan 
kaçınıyorlar; fakat bu ana kadar alınan 
haberler, Amerikalıların Guadalkanal· 
da mevzilerini muhafaza ettiklerini bil
diriyor. Japonların hareketi buraya te
veccüh edilmiş görünmektedir. Salomon 
adalan civarında cereyan eden bu ikin
ci deniz ve hava muharebesinde Japon
ların bir uçak gemisiyle bir kruvazör 
kaybettikleri bildirilmi ti. llaveten t 3 
Japon gemisinin de hasara uğratıldığı 
Londra radyosu bildiriyor. 

·----
DüJı Dü Kentin cenaze 

merasimi 
Londra, 27 (A.A) - Dük dü Kentin 

cenaze mcrasmil'in V indsor sarayında 
yapılacağı sarulıyor. 

Londra. 27 ( . .A) - Dük ve düşes 
Glocestcr Londr .. ya dönmüştür. Cena:ı:e 
mcras:ım için kralın emri beklenmekte
dir. 

B. RUZVELTlN TAZiYETLER! 

Vaşington, 27 (A.A) - Dün reis Ruz
velt İngiltere Kraliç~si Meri ile Kral 
Corca ve Düşes Dü Kente birer taziye 
telgrafı göndermiştir. Telgrafların nvtni 
Beyaz sarayda neşredilmemistir. 

(,,,'-A: "' ' rl',' A '..c;::"o.<"'F '.-:OV.~ 

~ Ankara ~adyosn ı 
~ BUGUNKU NESRlYAT ~ 
~~~~ 

7,30 program ve memleket saat aya
rı . 7,32 vücudumuzu çalıştıralım. 7.40 
ajana haberleri. 7,55 müzik: (pl) 8.20-
8. 3 5 evin san ti. 1 2, 30 program ve mem 
leket saat ayarı, 12, 33 müzik: şarkı ve 
türküler. l l ,45 ajans haberleri. 13.00-

======= :: 

Anlıaada biiyiilı ~ağlı 
güresler yapılacalı 

Ankara, 2 7 (A.A) - Haber alındı
ğın. göre Hava Kurumu tarafından 29-
30 Ağustos tarihlt:rinde Ankarada 19 
Mayıs stadında büyük yağlı güreşler ter• 
tip edilmiştir. Yurdun dört bucağından 
gelecek en me hur pehlivanlar bu güreş
lere iştirak edeceklerdir. Kazananlara 
bin liralık ikramiye dnğltılncaktır Güreş
lı-rin umumi idaresini güreş federasyonu 
deruhde etmi1' ve tanınmış pehlivanlar
dan Suyolcu Mehmet ve Bahriyeli irfan 
hakem seçilmişlerdir. Cumartesi gunu 
saat 16 da davul zuma ile eski anane
lere göre güzel bir törenlt" gÜre§lerin 
ba"'laması karaTlaştınlmıştır. 

Borsa 
OZOM 

J 71 S. Siileymanoviç 38 50 42 
60 Derviıı Cafer 4 3 4 3 
38 üzüm tarım 38 36 

269 yekun 
221902 dünkü yekun 
2221i1 umıım yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
Na. 11 

iNCIR 
48 Ege şirketi 

ı 8 7 680 eski yc.kün 
18 7 728 umum yekun 

PALAMUT 
1335 kental 800 

ZAHiRE 

36 
38 
41 
4) 
49 

36 

800 

56 10 ton susam 
14 ton fasulya 
30 ton bakla 

34 35 50 
25 25 25 50 

Gaip aranıyor 
Nisan ayı ilk 

giinlcri f zmirden 
Akhisardn bulu
nan akrab.ılan. 
mız nezdinc gi
d e n oğlumuz 
1 9 2 8 doğuırilu 
Sadık oğlu Hay
dar Snlkımer'in 
iki aydan beri 
Akhisardan ayrıl
dığı ve nerede 
bulunduğu belli 
değildir. Oğlu
muzun hayat ve .,ı;-.ı;..;..~....:.;.;---....ıı;~~.,. 
menıalı hakkın
da malumatı olanlıı.nn insaniyet namına 
nşağıdaki adresimize haber venııeleri 
rica olunur. 

Karşıkaya - Mersinli li'i62 sokak 
62 numaralı evde 'alidcsi Rıtbia 
Salkımer. (2259) 

DOK J' O & 

Kem al Salih Ays037 
Sari ha tnlıklar müteh:ı.,,ı ı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hnstnlarmı Tilkilikte lfatu

niyt' camii kar~ı ında Nama~ah 
<'addesi No. 2 de knbul eder. 

Telefon : l{LİNiK: 4223 
F.:vi : 3536 

~wm.:ııuwa ~--P.a-a:ı-• 

-------------tZ.MtR StCtLt TtCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

Alber Ruso ticaret unvaniyle lzmirde 
Osmaniye caddesinde Karaosman oğlu 
dahilinde 26/14 numarada 26 8 942 ta
rihinden itibaren her nevi emtea alım ve 
satımı üzerine dahili ticaretle iştigal 
eden Alber Rusonun işbu ticaret unva
nı ticaret kanunu hükümlerine göre si
cilin 4586 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği il.an olunur. 5040 (2669) 

Tebliğden anlatılıyor ki 15 günden
beri devam eden bu muharebenin daha 
ilk günlerinde Alman cePbesi sarsılmış
tır. Hareketler devam etmekte ve inki
ınf halindedir. Alman cephesi 50 kilo
metre geriye atılmıştır. 20 Ağustos gü
nüne kadar Ruslar, arasında 4 şehir de 
olmak üzere 61 O meskun yeri geriye al
mı11lardır. Henüz kati olmıyan rakamla
ra göre pe\c çok ganimetler alınmış ve 
55 bin Alman subay ve eri ölmüştür. 

Yeni Ginenin cenup nihayetinde Mu
iez koyuna Japonların bir kısım asker 
çıkardıklan haber verlliyor. Amerikalı
lar bunun önemini kabul ctmkle bı-ra
ber durumu ciddi bulmamaktadırlar. 

13,30 müzik: peşrev, ııa,rkı ve türküler. <e.o-..r..r_,-~J.)""~~cıcı cıccr./'J"..OX 

Bundan anlaşılan şudur ki Ruslar bu 
kesimde oldukça mühim kuvv~tlerle ta
arruza geçmişler mühim sayılacak başa
rılar elde etmişlerdir ve taarruz hala ge
Iİf?Değe devam ediyor. 

Sovyetlerin bu taarruzdan faydaları 
şunlar olabilir: 

1 - Moııkovayı tehdit eden tehlike 
uzaklaşmış olacaktır. 

2 - Çok daralacak olan bu cephe
den büyük 'kuvvetler tasarruf edilecek 
ve cenupta kutlanılacaktır. 

3 - Bir kısım Alman ihtiyatları bu
raya çekilip cenupta çıkışık durumda 
bulunan Rus kıtalarının yükünü hafif
letilecektir. 

Fakat bu faydaların tahakkuku ıçın 
Rus taarruzunun Smolenske doğru geliır 
meııi lazımdır. 

KAFK~STA VE 
STALINGRADDA 

Alman resmi tebliği Kafkaa ve Sta
lingradda ileri hareketlerin devam etti
ğini bildiriyor. Verilen bir Royter tel
grarına göre Almanlar Grozni petrol 
havzasına 75 kilometre kadar yaklaş
nnşlardır. 

Stalingrndı Rusların büyük ölçüd~ 
tahkim ettikleri anla§ılıyor ve bu tahkı
mat kısa bir zamanda değil, çok evvel
den ve itina ile hazırlanmış bulunuyor. 
Almanlarındn burasını zapt için olduk
ça büyük zayiatı göze aldıklan anla11-
lıyor. 

MISIROA 
Mısırdaki harekata gelince ; Yeni Ze

!anda kıtalarının merkezde bir baskın 
yaptıkları, mihveri ağır zayiata uğrata
trnk esirler e.ldıldarı bildiriliyor. Bu ba
t'"eket, hir keşif taanuzu olabilir. Vzun 
f11iİ ldettenberi devam eden Alman ha-

ır lı' larını mütat keşif hnreketlc-riyle 
lanl mai:a imkan olmadığından daha gc-

SON HA ı A AKtNLARI 
<Baştarafı l inci Sahifede) 

gelişi güzel bombalar atmışlar ve ehem
miyetsiz hasara sebep olmu~lardır. 

Berlin, 2 7 (A.A) - Alman tebliği: 
Geceleyin münferit Rus bomba 

uçakları Almanya üzerinde askeri ba
lamdan tesirsiz uçuşlar yapmı;ııtır. Rast 
gele atılan infılak ve yangın bombalan 
hafif hasara ltebep olmuştur. 

INCiUZ HOCUMU 
Münferit lngiliz uc;nkları dün batı ve 

şimal bat ı Almanya üzerine akınlar 
,ır.apmı tır. 

Berlin, 2 7 ( A.A) - Dün gece Al
man savaş uçnkları Glocster şehrine 
hücum etmiı ve bir çok yangınlar çıkar
m~tır. Ayni zamanda lngilterenin kü
çük bir limanına da hücum edilmiıtir. 

Londra, 27 (A.A) - Hava nazırlı
ğının tebliği: 

Dün gece tngilterenin bazı yerlerine 
hafif Alman hava hücumları olmuf, 
mütaaddit yerlere bombalar atılmıştır. 

--- \)- --
Amerllıada pafaalılılt 
dıırduraJlll'sa amele 
ücret leri artmıyacalı 

"18.00 program ve memleket saat ayarı. 
KAOIN TERZi K~LFAS I 

ARANI YOR 
18,03 miizik: fasıl heyeti. 18.40 müzik: 
(pi.) 19.00 konuşma (ıkitapsevenler 
saati) 19, t 5 müzik: (pi. ) 19,30 mem-
leket saat ayarı ve ajans haberleri. 19. Arzu edenlerin idare memurlu-
45 müzik: klasik Türk müziği programı ğuna müracaatları. 1 - 2 (2258) 
20. 15 r?dyo gazetesi. 20.45 mü~i~: ' 
şarkı ve türküler. 21,00 ziraat takvımı. ~~oocıccıcıcı cıcıc ı::ı cıı:ıı:ı cıcıcıcı cıcıc 
21,IO ' temsil. 22,00 müzik: radyo sa· 
!on orkestrası, 22.30 memleket saat aya 
n. ajans haberleri ve borsalar. 22,45-
22, 50 yannki program ve kapanı~. 

tZM1R BELED1YmtNDEN: 
Karantina 212 nci SOKakta 60 metre 

boyda kruıaliza.syon yapılması fen işle~ 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesı 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştu~. 
Keşif bedeli 597.30 lira muvakkat temı
natı 44.80 liradır. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel iş bankasına yatırarak mak
buzlariylc ihale tarihi olan 14/9/942 Pa
zartesi günü saat 16 da encümene mü
racaatları. 28, 1, 5, 12 5042 (2671} 

* 'd - Belediyemiz varidat servisıD e 
mUn}ıal bulunan memuriyetler için mO
sabaka iJe memur alınacaktır. Lise veya 
orta mektep mezunu olup.askerlikle bir 
alAkası bulunmamak ve 35 yaşını g~
kin olmamak şarttır. Bu evsafı haız 
olnlarn evrak müsbiteleriyle birlikt.~ 
imtihan günü olan 4/9/942 Cuma günu 
saat 9 da riyaset makamına milracaat
lan ilAn olunur. 28, 30 5043 (2672) 

BERGAMA SULH HUKUK MAH
KEMEstN:DEN: 
Bergamanın Enver ~ mahallesi 

Dede sokağında kain .600 lira tahmini 
kıymetli ve Pirlepeli Hüseyin kızı Esma 
Şahin Hüseyin km Nazike ve Hüseyin 
oğlu Abdullah aralarında hissesi şayıalı 
bir bap hane şuyuun izalesi zımnında 
Bergama hukuk mahke.ınesinin 26-6-942 
tarih ve 1481245 nolu ilamı mucibince 
satılacağından birinci arttırma günü 
7 /9/942 Pazartesi saat 15 te i.kinci art
tırmada 22/9/942 Salı günü saat 15 te
dir. Taliplerin \'C fazla izahat almak is
teyenlerin mahkeme başkitabetinne mü
racatlan illin olunur. 5036 (2667) 

1ZMtR. 3 iONC'O SULH HUKUK HA
KlMLtô.INDEN: 

V apngton, 2 7 (A.A) - Amerika iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiİ 
itçi aendikaları şefleri Grin ve Murey 
beyaz sarayda B. Ruzvelti ziyaret ede
rek ~ gündelikleri hakkında görüşmilı 
lerdir. Sendika şefleri Ang1osyana çare 
bulnması ve hayat pahalılığının durdu· 
rulma11nı temin edeck surette fiyatların 
sabit kalması şartiyle işçi giinde1ikleri
nin sabit kalmasını bildirmişlerdir. 

Müddei baz.in.eyi maliye vekili avu
kat Sadık Borotav tarafından müddei
aleyh İzmirde Dibekbqmda 833 sokak 
25 No. da oturur Süleyman oğlu Baki 
Yetlşti~n şleyhine 942/291 No: ile açı· 
lan tsmail Sait Tulaya kefaletten müte
vellit 166 lira 37 kuruş alacak dlvasınm 
duruşması sırasında müddeialeyh namı
na çıkanlan dA.vetiyenin tebliğ iadesi 
üzerine zabıtaca yaptırılan tahkikatUl
da bu yerde olmadığı ve halen ikamet
gahının meçhul bulunduğu anlaş·ıl~k
la talep veçhile mahkemece df\vetıye
nin ilanen tebliğine karar verilmiş ve 
duruşma 10/9/942 saat 10 na bırakılım.~ 
olduğundan mezkCır günde gelmediği ve 
ya bir vekil göndermediği takdirde hak
kında gıyap karan verilerek kanunda 
illncn tebliğ edfleceği davetiye maka
mına kaim olmak üzere ilanen tebliğ 

Gündeliklerin ve mahsul fiyatlarının 
sabit durmaaını istihdaf eJen programın 
başanlınası işçi teşkil~mn durumuna 
bağlıdır. 

Bir toı·nacı 

alınacaktır 

M • Fabrikamız için 
ersın çok tecrübeli bir 

toman ustası alınacaktır. 

Vcsaiklcriyle Turan Yağ fabrikası
na müracaatları .. 

1- 3 (%244) olunur. 5048 (2665) 

S4Blf'B 1 
~~ İ tanbul - Ni.şantaşmda Karakol karşı mda ~~ s • • 
I 1S11""" L 1SES1 
§ Ana, I;:, Orta ve LUesi - Yablı, Yatısız - Kız, Erkek § TESts TARlHt : 1885 

Kayıt için müracaat olunabilir. Tarifname iateyniz. Tel : 80879 

1 
Türkiyeıiin en aki bususi Lisesidir. 

14, 20, 28, 4, tt, 18, 26 
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İzmir i ncir v e UzUm rarırn Satış KooperatUerl 
Birliğinden : 
Bağcılara : 
Birliğimize potasa gelmiıtir. 
Depo teslim fiab 5 O kiloluk varili 28 lira 35 kun11tuı. 
Vagon teslimi fiatı 50 kiloluk varili 28 lira 50 kunqtur. 
Satın almak isteyenlerin lzmirde birinci kordonda h handa birliğimiz mer-

kezine müracaat etmeleri ilin olunur. 8 D. ( 1768) 

·Türk Maarif Cemiyeti 
YATILI EGE L İ s E s i YATISIZ 

Yeni talebe kaydına başlamıştar .. Eski talebenin .şab11en veya mektupla 
15 e3 liile kadar kayıtlannı yenilemeleri .. Daha fazla tafsilit alınlık isti
yenler ~ miidürlüfüne müra'?ut eflDeleri.. 

Yatısız Lise iicnti 198 Yatıh ücret 33t lira .. 
Yatı ız Orta ücreti 75 TELEFON : 3447 

~~!6~-<:><27:::::.<::::.<;::28~.c::::..-!9~-::.-3<::0>-oC-~3::.-1<:><::::..<:><::::4.,.c:9t7::><::><::ı"""(~IZ4<::>o<l~)~c;;::,.<~ 

Ame rikan Kız Koleji 
Okulumuzun bütünleme ile bitirme i mtihanlan 7 eylülden 26 eylüle kadar 

devam edecektir. Ayrıca malCımat isteyenler 1 eylülden itibaren saat 9-11 ara-
sında okula müracaat edebilirler. 1 - 2 (2261) 

••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Devlet DemıT Yollarından s • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve miktarlan apiıda .)'uW odan ft 

mangal kömürü kapal ı zarf yolu ile sattn alınacaktır. 
Eksiltme 7 /9/942 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 ci iıletme binum

da yapılacaktır. 
isteklilerin mu-.·akkat teminat ve şartnamede yazıL vesikaları ibtlva edecek 

kapalı urflarını ayni gün saat ~O a kadar komisyona vermeleri lhundır. 
Şartnameler 940 kuru;ı bedelle Sirkeci vezneıinden alınabilir. 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel Muvakkat teminah 

Ton Lira Lira 

Odun 
Mangal kömürü 

5000 
300 

22 2-4 26 28 

155000 
33000 

iLAN 

4886 

İzmir ViJGyeti Daimi E ncümeninden : 

14100 

(2t94) 

35248 lira 67 kuruş keşif bedeli üzerinden 20 gün müddetle kapalı eluik.
me.:ıi illin edilmiş olan ödemi§ - Çatal yolundaki 1 t adet köprü ve menfez ile 
k ldınm inşantına istekli çıkmadığından bu i~ 24 8/1942 tarihinden itiharea 
b ir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

isteklilerin 2490 yasa hükümlerine tevfilc:an hazırlayacakları 2644 lirabk 
muvakkat teminntla ehliyet ve 1942 yılına ait Ticaret odası vesik.alariyle ~ 
likte encümeni vilayete pazartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 7e kadar 
münteaat ~trneleri. 4912 (2662) 

İzmir i nc:ir v e Vzürn r a rım Satq Kooperatifle
ri Birliğinden : 

Birliğimiz üzüm işletme hanındak kah ve ocağı \re büfe 1 eylül l942 tarihine 
müsadif ah güni.i saat on bette açık arttırma suretiyle bir sene için kiraya Teri
lecektir. 

Taliplerin emlak hanında muhasebe mi.idürlüğüne yevmi mezkClrde müraca-
atları ilan olunur. (2673) 

Zevtinvaiı satışı tehir ilinı 
9/9/942 çarsamba saat 10 da Aydın vakıflar idaresinde kapalı zarfla •• 

lacağı ilan olunan 80 ton zeytinyağı sa lıtı telakki olunan emir üzerine ut-. 
modan kaldırıldığı alakaUlann malumu olmak üzere ilin olunur. S026 (266J): 

ARAZİ SArışı 
r. C. Zir aat Banlıan İz,,.,,. falleslnden : 
26/7 / 942 tarihli Yeni A!ır gazetesiyle ilan edilerek müzayedeye ko..U.. 

Kar'Şlyaka Soğukkuyusunda Mehmet oğlu Karamanlı Hakkıya ait 12 dönüm bal 
ve kule ile Seydiköy görece beş pınar mevkünde Bekir oilu Hamzaya ait 26 
dönüm harap bağın müzayedesi on gün müddetle temdit edildiğinden talip
lerin 7 /91942 tan1ıinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaatlan ilin oha-
nur. 5041 (2670) 

ıcırJıağaç c. M. Umuml!iğ~nden : 
Hükümctin el koyduğu toprak mahsullerinden mısır darısını 11Lbfa arzetme. 

mek ve fazla fıatle satmak suretiyle milli korunma kanununa aykın barekett.ea 
maz~un Kul.ağacın sarı ağa M. Halil oilu 329 doğumlu Mehmet Yanm ile 
Gelcnbe nahiyesinin Yenice mahallesinden Mustafa oilu 338 doium}u ~ 
rem haklarında Kırkağaç asliye ceza hakimliğince yaptlan durutma ııonaadaı 
Her iki maznunun 4180 sayılı milli korunma kanununun 32. 59 /3, 6J ıd 
maddelerine tevfikan b~er lira ağır para eezuiyle tecziyelcrine ve hiikmla 
katileştikten sonra ilanına 25 /6/.42 tarih ve 109 /8 I A1"lı il1miyle karar 'ftl
rildiği ve foharrem hakkındaki ~bu hükmün lcatiyet kcsbetti.ii il&n olunqr, 

5034 (2668) 

Ber gama C. H . V~~nden : 
Bergama mahkemeJıi kadrosuna bir 1 5 lıralık ve Soma mahkemesi kadrol!Wl& 

bir 20 lira maatlı zabıt katibi tayin edileceğinden memurin kanunun 4 ncl 
maddesindeki vasıfları haiz bulunmak şartiyle taliplerin Bergama adliye cncli-
m~nine evrakı müsbiteleriyle birlikte müracaatları ilan olunur. · 5039 (2666) 

İzmir Defterdarlığından : 
Ga2i bulvarında cümhuriyet caddesinde küçük kardiçalı hanında Filim ifiyle 

icrayi ticaret etmekte iken itini tedt ile latanbula gittiği Te latanbuldaki adTesi
ni bilen bulunmadığı td>it edilen Mazhar Yalayın 1 /1 /940 tarihinden 31/12 
/940 tarihine kadar olan.muamelib için yeni maliye şubeaine venniı olduia 
beyannamesinin tetkiki için mezkur müddete ait defterlerle faturalar ve diğer 
vesikaları ve müessesesinde istihdam ettiği kimselere yapılan tediyeleri ve bu 
tediyelerden icra olunan tevkif atı ve m ezkU, tevkif atın malaandıklarına Mll'eti 
teslimini mübeyyin makbuzları ve buna mütefeni diğer evrak ve müatenidab 
veya bordro derterlerini ilan tarihini ta kip eden günden itibaren 1 S gün zarfın
da bizzat ve tevkil edeceği bir kimse vaaıtasiyle defterdarlık binasının 3 ün
cü katında ki.in beyanname tetkik büro suna getirmesi lüzumu 2395 sayıb ka
zanç vergisi kanununun 41 inci maddeıi iktizasından bulunduiu 3692 sayılı ka
nunun 5 ve 1 O uncu maddeleri hükümlerine tevfikan teblii makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. 5044 (2664) 

- - ·----------- -
MAMA GÜR BUZ 

Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 
Yavrularınızı besler, sıhhatir.i korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

Biıtu~ Eczane ve depolaroa bulvrı"• 



SAHiFE 4 YENi ASIR 

FRANSADA KARARLAR MACARISTANDAKI OLOM Yeni nizam MISIRDA HARP DURUMU 
~~-* * *·~~-

Lavalın C~mhu-Ecnebi hey- Kuvvete mi ltalyanlara 
---·*·---

riveti 26A!us- I . p ' b• b k 
t~sta tepmesi et er eşte- hakka mı ır as ın 

manidar ye vardı dayanacak yapıldı 
~*~ ~*~ 

Ta;•rnis JJu manayi Milli Şefimizle amiral 
b~F.l.-ti;yor ve 31ahııdi· u fforti n arasınd<ıı tazi· 
lere yapılan zulümden 31e ve te,elıfıür telgraf· 
dolayı şifıa;yet. edi5or ıarı teati oluııtlu 
Londra, 27 (AA) - lngiliz basını Ankara, 2 7 (A.A) - Macaristan 

Fransız parlementosunun kaldırılması kral naip vekili Ste/an Hortjnjn ölümü 
hakkında Laval tarafından verilen kara- münasebetjyle reisi cümhur ismet İnönü 
ıı tefsir ediyor. Taymis gazetesi bu ka- Macaristan kral naibi Nikoln Hortiye bir 
rar hakkında diyor ki : Lavalin cümhu- tô.riye telgrafı göndermiş ve Macar kral 
rireti tepmek için 26 ağustos tarihin! naibi de buna teşekkürle mukabele et

-*-
YENi BiR ALMAN NAZIRINA 
GÖRE HAKKA DAYANACAK! 

-*
ital31anlar ağır fıa)1ıp· 
ıara uğradılar ve lngi· 
lizlere esirler verdiler 

Berlin, 27 (A.A) - Yeni adliye Havada faaliyet 
nazırı Rotcnberger dün öğleden eonra Londra, 27 (A.A) - Askeri kaynak
yabancı gazetecileri kabul ederek tat- !ardan bildirildiğine göre Mısır cephe
bik edeceği planın umumi hatlarını an- sinde kuvvetli topçu hazırlığından son-

-Jf.-

ra Yeni Zelanda kllaları merkez kesi
latmış ve iki ıenedenberi Alman adliyc- minde İtalyan mevzilerine bir baskın sinin islahı için çalıştığını ve bu çahşma-

• 
2!l A.GU.STO.S C V M A l942 

Istanhulda fırıncılarla mücadele 

unu Ekmeklere bakla 
karıştıranlar da var ... 

--~---._,. _____ _ 
İstanbul, 27 ( Yeni Asır ) - Bugün 

muhtelif fınnlarda yapılan teftişler ne
t;cesinde 735 eksik ekmek musadere 
edilmiştir. Musadere edilen ekmekler 
arasında ekmekçiler cemiyeti reisi Ah-

Zonguldak ta 

met Rızaya ait b!r fırından alınmış olan 
293 eksik ekmek te dahildir. 

Bundan başka ekmeğe bakla unu ka
nştıran üç fınn tesbit edilmiş ve hak
larında takibata başlanmıştır. 

Atatürk •• •• 
~unu 

seçmiş olması ı;ok manidardır. Bu tarih miıtir. 
tiği tarihtir. Lavalin bu yıl dönümünde 

ECNEBi HEYETLER PEŞTEDE beşer hukukunu bütün dünyaya i!An et

arın neticesini küçük bir kitabında hula- yapmış, ağır kayıplar verdirerek esirler 
sa ettiğini, yapacaklarının ancak bun- almıştır. Bu baskın müttefik uçakların 
!ar olduğunu söylemiştir. düşman gerilerinde taşıt kollarına hü- Zonguldak, 27 ( Hususi ) - Ebedi Atatürkün aziz habrasını ihtiramla an-

Yeni adliye nazırı Yeni Avrupa niza- cum ettiği gün yapılmıştır. Şef Atatürkün Zonguldağa geldikleri- mışlardır. Zonguldağa verilen büyük iği tarihtir. Lavalin bu yıl dönümünde Budapeşte, 2 7 (A.A) - Stefan Hor
parlementoyu kaldırmakla kalmıyarak t tinin ~enaze merasiminde ~ul~nacak 
ayni zamanda yahudilere karşı zulüm ! e~~ebı heyetler Pcş~eye glemıştır. ~~
hareketlerine girl~mesi kayde değer. :,1.cıye 1 ~azırı Fon Rı?bentıobun reıali-

k d ··ı h kk d • İNGll..tZ HAVA Htl'CUMLARII . b" . . ld .... ü b"" ilk" te h . d 1 sil d Mill1 f mının uvvete egı a a ayanacagı- Kahir 27 (A.A) _ 0 ta k h n~ on ırıncı yı onum uy za- e emınıyet o ayı · e e · Şe cum-
nı, kararlarında mü•takil bir adliye sis- e, r şar ava · hurle kutlanmıştır bur reisi İsmet İnönüne candan sevgi 
temine taraftar oldug"unu söylemi•, AI- istihbarat bürosu tarafından bildirildi- Bu törende sÖz söyliyen hatipler ve bag"lılık hisleri göste-"-'"''-. 

' ğine göre uzun mesafeli av uçakları ' ·=-~ 
man mahkemeleri teşkilatının ciddi su- Marsa Matruh ile Sidi Barrani sahil yo- "A""'"'ı""'ı"""""""""""v""'""'k""'""'""""""""'"'-"'"""""";:,,.o_,,;;;:,,..""'""'""'._;.~""°'""".._,;"'°"'°""' Demokrat Fransada sığnak bulmuş "'.~de.-ı Alman heyetı g.eneral Jl'.aytel ve 

olan yahudiler şimdi H:tlere teslim edil- dıger generallerden murekkeptır: Fon 
mekte yahudi çocukları Almanyaya Ribbentrop Hitleri temsil edecektir. 

rette isli.hı zaruri olduğunu ili.ve etmiş- c •. ye e ı· ı · •• k •• d • • d. !unda motörlü taşıtlara muvaffaklyetle l us u ar ceza evını gez l 
_ti_r·--------------- hücum etmişlerdino Düşman insanca 

gönrle;ilerek ge~aponun en1rine veril- Al.~an heyeti b_a~v~kil Mösyö Kallay 
'·t di ve dıaer Macar Tlcalı taıafından karşı-

rne~ e ~ 1 anmı~tır. 

YENİ DEGİSIKLİKLER VE 
YAHUDİ TEVKİFATI 
Vişi, 27 (A.A) - B. Lava! gazeteci

lere beyanatta bulunarak hükümetin 
istişare heyeti vazifesini gören milli 
konseyde bazı değişiklikler yapılacağı
nı söylemiştir. Vilayet heyetleri teşkila
tında da değişiklikler olacağını ve işgal 
altında olınıyan Fransada 4000 yahudi
nin tevkif edildiğini sözlerine ilave et
miştir. 

DICER .Hf.YETLER 
Japon heyeti bir elçi ve bir general 

ile bir binba~ıdan mürekkeptir. 
1 
~ """"""'"~ 
Amerilıan donanması 
gittifıçe ııuvvetleniyor 

Nevyork, 27 (A.A ) - Doğu sa-

l bilinde bir tezgahta bugün ye. niden 
iki muhrip inşasına başlanmış ve 

yüz kadar kayıp vermiştir. Muhtelif 
cinsten bir çok taşıt tahrip edilmiştir. 

Hücuma iştirak eden Belçikalı iki pi
lottan biri şunlan anlabnıştır: 

- Akın başladığı zaman çok az taşıt 
görmüştük. Sonradan tam teçhizatlı as
kerlerle dolu kamyonlar meydana çıktı. 
Bu kamyon kolu üzerine pike hücumu 
yaptık. Diğer av uçakları da 20 kadar 
taşıtı tahrip ettiler. Caddelere ve diğer 
hedeflere de alçaktan uçmak suretiyle 

-~--·-----ALMAN · RUS HARBiNDE 
YENi BiR SAFHA 

-*-(Ba$tarab J inci Sahifede) 

neşrolunan Sovyet tebliğine ektir: 25 
Ağustosta· kıtalarımız Kleskayanın ce
nup doğusunda, Stalingradda şimal ba
tı ve Kotelnikovonun şimal doğusunda, 
Proklardiyana, Büstok ve Krasnovar 
bölgelerinde muharebelere devam et
mişlerdir. 

RUS TAARRUZU 
Kalenin merkez kesiminde muvaffa

!nyetli bir taarruz esnasında 610 mes
k\in yeri geri almışlardır. Kurtarılan 
yerler arasında Zokostok, Karmonof, 
Pogorulya kasabalan da vardır. 

RUS MUVAFFAKIYETlNtN 
TAFStLATI 
Moskova, 27 (A.A) - Sovyet haber

ler bürosu tebliği: 
15 gündür Kalenin cephesinin batısın

daki kuvvetlerimiz Rijef ve Viyazma 
istikametinde bir taarruza ge~, 115 
kilometre genişliğinde bir cephe üzerin
de Alman müdafaasını yarınağa muvaf
fak olmuş ve hareketini inkişaf ettire
rek 161 inci, 342 inci, 292 inci, 129 uncu 
ve 259 uncu piyade tümenleriyle 14 ün
cü ve 36 ncı takviyeli tümenleri, 2 inci 
motörlü tank tümenini mağHlp etmiş ve 
1 inci, 5 inci tank tümenleriyle 370 inci 
piyade tlimenini de hezimete uğratmış-

Almanlar 40 - 50 kilometre geriye 
atılmış ve kıtalarunız 610 meskun yeri 
geriye almıştır. Bunların arasında dört 
şehir vardır. 

ALINAN GANtMETLER 
Henüz kat'i netice alınmamış olmak

la beraber elde edilen ganimetler arasın 
da şunlar vardır: 757 top, 567 havan to
pu, 1615 makinalı tüfenk, 229 tank '"var 
topu, l 1100 otomotik tüfenk, 17900 ma
yin 231000 fi~ek,32473 obüs, 65 verici is 
tasyon, 2022 kamyon, 952 motosiklet, 
1969 bisiklet, 52 traktör, 37 lokomotif, 
340 furgun ve 75 cephane ve mühimmat 
deposu ve bir çok malzeme. 

TAHRlP ED!LENLF.R 
Bunlardan başka kara ve hava kuv

vetlerimiz 325 tank. 322 havan topu, 348 
makineli tüfenk, 2040 kamron ve 690 
furgun da tahrip etmi~lerdir. 

Hava muharebelerinde ve uçak savar 
bataryalarımız tarafından 257 tayyare 
dii5ürülınü.ş ve 290 tayyare de yerde ve 
hava meydanlarında tahrip edilmis ve-
ya hasara uğratılmıştır. • 

ALMAN fNSAN ZAYİATI 
öldürülen Alman subay ve er mikda

rı 45,000 <ayısına varmaktadır. 
Hareket halindeki Alman tümenlerin 

imha.o;:ına devam edilmektedir. Kıtaları
mız fülovin dıs mahallelerinde dövüş 
mü•lerdir. 

HARFXATI YAPAN 
KID;TANDANLAR 
Kumandan G• neral Ferbotski ve Or

gonerol Porten Çvenskof ve daha bir 
çok Generaller Alman hattının yarılma
sını s a'"'1ayan iıareketlerdc temayüz et
misle"d' r. Bu hareketler Orgeneral Yu
kof. K ·. inef tarafından ha7.!rlanmış ve 
yap"ılmı t· c. 

GE.'\" RAL ZUKOFUN ŞAHSI 
Moskova, 27 ( A.A) - Merkez cephe

si'ldeki bUyük Rus taarruzunu idare 
eden General Zukof bir köylü çocul!u
dur ve Gt·nel Kurmay Başkanlığa kadar 
yükselmiş bir askerdir. --·-·---"ı;;: 1 .. . d "k" ·~o ya" uz~rın e ı ı 

tayyart> uçtu 
-*-

Bulgar heyeti Milli Müdafaa nazın 
Rekanbfun riyasetindedir. 

Hırvat ve Fin heyetleri birer genera· 
lin riyasetindedir. 

MATEM MANZARASI 
Bütün şehir siyah bayraklarla bir ma

tem manzarası arzediyor. Büyük kala
balık sabahtan akşama kadar Katafalk 
önünden geçmiştir. ----·----~LMArı'LAR4 GôRE 

(Rastarafı 1 inci Sahifede) 
kınında Ruslar hücumlarını tekrarla
mışlardır. Bütün bu taarruzların bir kıs
mı karşı hücumlarla püskürtülmüştür. 

Medinin şimal batısında bir Alman 
karşı hücumu düşmanı hareket mevzi
lerine atmıştır. Leningr.ad önünde mev
zii muharebe faaliyeti olmuştur. 

Hücum kıtalarımızın bu hareketi es
nasında 40 düşman muharebe mevzii 
tahrip edilmiş tir. 

HAVALARDA 
Avcılarımız ve uçak savarlarımız 

25/ 26 Ağustosta 153 Rus uçağı düşür
müşlerdir. Ayrıca 4 uçak ta yerde tah
rip edilmiştir, 9 Alman uçağı üslerine 
dönmemiştir. 

* Berlin, 2 7 (A.A) - Askeri mahfil-
lerden bildiriJiyor: Novorosisk 1imanına 
doğru çekilen Rus kıta!atı dün dalgalar 
halinde hareket eden savaş ve tahrip 
uçklar1m1zın hücumuna uğramıştır. Düş
man insanca ve malzemece ağır kayıp
lar vermiştir. Başka savaş uçaklarımız 
Alman birliklerinin Novorosiskin şimal 
batı ve cenup hah çevrelerindeki hücum
larını destekl•mişlerdir. 

Stalinıı:rad dün şiddetli hava hücum
larına uğramı~tır. Cepheden gelen ha
berlere göre Stalingrad çevresinde düş
manın bekleme mevzjlerine yapılan hü
cumlarda 1 9 tank, 1 1 top ve bir kaç 
otomobil tahrip edilmiştir. 

DONDA 
Don kesiminin §İmalinde Alman sa

vaş uçaklarından mürekkep teşkiller 
dli~manın ·be!,leme mevzilerine alçaktan 
hücum etmiş ve İtalyan ot'dusunun mü
dafaa muharebelerini desteklemiştir. 
Oi.işmana kanlı ' kayıplar ve-rdirilrniştir. _____ ,.....,.. ___ _ 
Ruzvelt ~ütün ~enç· 

lere hitap .edf'cek 
----·---

Vaşington, 27 (A.A) - Yakında rad-
yo ile Cümhurreis Ruzvelt Uç mühim 
nutuk söyleyecôktir. Bunlardan birinci
si 3 EyJ(l!<le söylenecek ve bütün dün
ya gençliğine hitap edecektir. ikinci nu
tuk 31 Ağustosta Marillandda bahriye 
sıhhi üssünün yıldönümü münasebetiyle 
söylenecektir. Sonuncu nutuk da işçi 
gl;nü söylenecektir. 7 EyJ(llda Birleşik 
devletler reişi günü münasebetiyle bir 
hitabede bulunacaktır. Bu son nutukta 
hayat pahalılığı ile enflasyondan bah
sedecektir. --------
Dumlupınar vapuru

muz Pirede 
Atina, 27 (A.A) - Türk Dumlupınar 

vapuru Yunan halkının iaşesine tahsis 
edilen büyük zahire yükiyle dün Pire 
limanına gelmiştir. 

---o---
iKiNCi CEPHE 

( Baştarafl 1 inci Sahifede) 

gi!iz ve Irak kltalan hudut boyunda 
mevziler almışlardır. 

• MISffi HARBİNİ MİHVER 
KAYBEDECEKTİR • 
Kahire, 27 (A.A) - Bugün burada 

nesredilen bir mesajda B. Çörçil Mısır
daki sivil İngiliz kolonisine hararetli 
takdirlerini bildirmiştir. Mesajda deni
liyor ki : 

Sofra, 27 (A.A) - Dün gece !ki düş
r.ıan ı.;;çağı Sofya üzerinde dolaşmış ve 
nazi alc-yhtarı komünist beyannameleri 
at ~tır. Bunlar, uçaksa\·arlar· 1 fanli
yeti üzerine uzaklaşı nışlardır. 

• Krallık hükümetinin şefi sıfatile si
Z< şunu temin ederim ki gayemiz düş
manın !\'!ısıra hücumunu püskürtmek
lır. Bunda muvaffak olacağımıza itima
dım vardır. Tarihimizin büyük günün
de sizin de vazifelerinizi yapacağını~a 
ayni surette güveniyorum-. • 

başka limanda bir kruvazör suya 
indirilmiştir. 

JAPONLARLA HARP tar;~~~~~iıA GöRE 
(Baştarab 1 inci Sahifede) Roma, 27 (A.A) -İtalyan tbliği: Dün 

Mısır cephesinde, bilhassa şimal ve mer-
3 - Bir uçak gemisi ve Pennsilvan- kez kesimlerinde büyük devriye faali

ya sınıfından bir muharebe gemisi ha- yeti ve keşif wpçu ateşi olmuştur. Düş-
sara uğramıştır. man uçaklarının Tobruka yaptıkları bir 

JAPON KAYIPLARI akın neticesinde yangın çıkmışsa da 
Japon kayıpları şunlardır : Bir tor- derhal söndürülmüştür. 

p>to muhribi batmış ve küçük bir uçak Hava kuvvetlerimiz Maltada Halifa 
gemisi hasara uğramıştır. ve Nikaba hava meydanlarına hücum 

Bildirildiğine göre bu muharebeye etmişlerdir. Ada üzerinde yapılan mu
resmcn Salomon adaları 2 inci deniz mu-· harebelerde Aln1an avcıları iki uçak 
harebesi adı verilecektir. düşürmiişlerdir. Bütün avcılarımız üs-
AMERİKAN TEBLİGİ !erine dönmü•lerdir. 
Vaş!ngton, 27 (AA) - Bahriye ne- Düşman u(;akla.rı Sicilyada bir kaç 

zaretinin tebliği : Cenup Pasifik bölge- yere bir mikdar bomba atmışlardır. İn
s'nde Salomon adaları sularında ceryan sanca kayıp oldui(u bildirilmemiştir. 
eden deniz muharebesinin neticesi hak- Kahire, 27 (A.A} - Muharebe böl
kında tahminler henüz mevsimsiz olur. gesi iizerinde hava faaliyeti tedrici bir 
Ş!mdiye kadar alınan raporlardan an- sekilde artmı.tır. Di\şman gerilerindeki 

faşıldığına göre Amerikan kuvvetleri kollar ve Tobruk limanındaki gemiler 
düşmanın şiddetli hücumlarına rağmen bombalanmı~tır. Akdenizde Mihver ka
mevzilerini müdafaa etrriliJlerdir. K1ta- filelerin~ dc, hU.cum edilmiştir. 
!arımız her defasında Japonlara ağır ka- AL."'1AN TF.BLt(;l 
yıplar verdirınişlerdir. Guadelkamol Berlin, 27 (A.A) - Alman tebliği: 
adasının 23 - 24 ağustosta denizden bom- Mısırda kar<11ıklı büyük bir keşif ve 
bardımaru sırasında bomba uçaklarımız tOJ>\:U faaliyeti olmuştur. Hafif Alman 
bır düşman torpito muhribini hasara savaş uçakları İngiliz otomobil toplu
uğratmışlardır. Guadolkamolin şimal luklariyle toı:><;u mevzilerine tesirli hü
kısmında kruvazör, muhrip, nakliye ge- cumlarda bulunmustur. 

d ALMAN HA VA HOCUMLARI 
milerin en mürekkep bir düşman teş- Berlin, 27 (AA) _ Askeri mahfiller. 
kili uçaklarımızla silfıhendazlarımızın 
ve donanmamız birliklerinin taarruzuna de~ö~renildiğine göre Mısırda hafif Al
uğramıştır. man hava kuvvetleri Elavltetde düşman 

İçinde yangın çıktığı evvelce bildiri- mevzilerine ve çadırlarına hücum et-
mis. bir çok yangınlar çıkarmıştır. 

len bir kruvazörden mada bir torpito Malta üzerinde si!Mılı keşif hareket-
muhribi ve diğer dört geminin de yan- !eri olmustur. Bütün Alman tayyareleri 
el.ığı görülmüştür. Evvelce b:Idirildiği üslerine dönmüştür. 
gibi 23 ağustosta öğleden sonra Guadel- -·----
kanola hücum eden düşman hava teşki- INGILIZLERE GÖRE 
li uçaklarımız tarafından yakalanmış ve 
21 Japon tayyaresi düşürülm~tür. Biz 
üç uçak kaybetik. 

25 ağustosta çift motörlü 16 Japon 
bomba uçağt ve Zero tipinden av uçak
ları Guadelkanal adasına hücum etmiş
lerdir. Bunları karşılayan avcı uçakla
rımız düşmanın 7 bomba ve bir av uça
ğmı düı;ürmüştür. Biz bir av uçağı kay
betik. 
Doğu cenup Salomon adalarındaki 

Mkimiyetimizi muhafaza için yapılan 
muharebenin bugüne ka ılar verdiğ_i ne
tıceler cesaret verici mahiyeted:r. 
AMERİKAN BAHRİYESİ HAZffi 
Baltimur, 27 (A.A) - Baltimur Sun 

gazetesi yazıyor : Bahriye nezaretinin 
bir tebliği Salomon adalarının en ehem
miyetlilerinden bir kaçına hücum eden 
Amerikan kuvvetlerinin buralarda te
mizleme hareketile meşgul olduğunu bil
dirmektedir. Şimdi Japonların yeniden 
kar~ı taarruza geçip geçmiyecekleri me
rakla sorulmaktıdır. Bu maksatla Ja
ponlar şimalde kuvvet oplamaktadırlar. 
B;ıhriyemiz bu muhtemel hücumlan 
karsı1amağa hazırdır. 

BiR JAPON ÇIKIŞI 
Melbum, 27 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre japonlar Yeni Ginede Mi
ney koyuna asker çıkarmışlardır. ----·----tngi!iz humandasında 

yeni deği _ ;1ıli1:1er 
olmıvacafı 

Londra, 27 (A.A) - Askeri şefler 
arasında yeni bir değişiklik düşünül
mektedir. General Ohinlekin yeni bir 
vazifeye tayini muhtemeldir: Ancak çöl 
muharebelerinde pek ziyade yorulmuş 
olan Generalin bir müddet istirahate 
hak kazandığı söyleniyor. 

---o---
Peten ı,5 milyondan 
fazla lejyonere hitap 

edecefı 
Vişi, 2 7 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre Mareşal Peten Fransız Lej
yonunun reisi sıfatiyle Lejyonun 30 
Ağustosta yapılacak ikinci töreninde 
hazır bulunacak ve 1 ,600,000 Lejyon
luya hitap ederek yol gö~terecek ve and 
içecektir. 

(Raştıırafı 1 inci Sahifede) 
Stalingrad hakkında da diyor ki: 
Stalin~radın 8.kibeti her ne olursa ol

sun aradan geçen bu bir aylık zaman 
Ruslara mühimmat yığmak fırsahnı ver
miştir. Almanlar işin bu kadar uzun sü
receğini her halde bilmiyorlardı. 

----._....·-----
H i ndista nda ölüm 
"e dayak Ct>zaları 

---*---
Yeni Delhi, 27 (A.A) - Bugiih çıka

rılan bir kararname ile baltalama hare
ketlerinde bulunanlarla bunlara yardım 
edenler hakkında ölüm ve dayak cezası 
tatbik olunacaktır. ----·----Amerifıa Vi$inin protes· 

tosuna aldırmıyor 
Baltimur, 27 (A.A) - Baltimur Sun 

gazetesi yazıyor: Ruanın Amerikan ha
va kuvvetleri tarafından bombalanması 
dolayısiyle Viş.inin yaptığ.; protesto için 
tek bir cevap verilebilir. Büyük Britan
ya ve Amerika bu gibi mulahazalar yÜ· 
zünden hareketsiz kalamazlar. Nazi1er 
elinde bulunan Fran'" sahilleri müttefik 
millr.tler aleyhinde tesisler ve istihk5.m· 
latiyle bir Üs halindedir. Bu itibarla tam 
manasiyle bir düşman toprağı sayılabi
lir. 

ln!'il,zler bir Po,.tefdz 
varJurnndan posta 
çantalarını aldılar 
Lizbon, 27 (A.A) - Lima adlı Porte-

kiz vapuru dün Asur adalanndan Liz
bona gelirken bir İngiliz korveti tara
fından durdurulmuş ve sıkt bir araştır
madan sonra posta çantaları müsadere 
edilmiştir. ------Havanada bir fabrifıayı 

yııtmaıı istediler 
Havana, 27 (AA) - Geçen pazar 

günü Havana yakınlarında bir çimento 
fabrikasını tahYibe yeltenen bir sabutaj
cı heyeti yakalanm1şt1T. Bunlar için 
ölüm cezası istenili.vor. 

İstanbul, 27 . ( Yeni Asır ) - Adliye 1 vekili ceza evindeki tezgAhları, maran
vekili bugün Üsküdar ceza evini teftiş gozluk, kunduracılık atölyelerini de 
etmiştir. MahkUmlarla görüşen adliye ;;czmiı;tir. 

Etimesut radyo istasyonuna ilaveler 

Ankara, 27 (Yeni Asır) - Etimesut radyo istasyonunda.ki ikametgah bina
larına ilaveler ve bir depo yapılacaktır. Bunun için 355,000 kfiııur lira harcana
caktır. 

Yalnız muharrirlikle uğraşanlara kart 

Ankara. 27 (Yeni Asır) - Mer'iyete 
girnıi§ olan basın kartı nizamnamesine 
göre matbuat umum müdürlüğü tarafın
dan hariçte memuriyet gibi ikinci bir 

Makineye 
-erilirken 

ç 

Başvekilimiz tetkik 
seyahatına çıktı 

Ankara, 2 7 (AA) - Başvekil Şük
rü Saraçoğlu Şark vilayetlerinde tetkik
lerde bulunmak üzere refakatinde or
general KG.zım Orbay olduğu halde bu 
akşam oaat 22,30 da tehrimizden hare
ket etmişlerdir. Sayın bayan SaYaçoğlu 
da başvekille beraber ıeyahat eylemek
tedir. Başvekil Şükrü Saraçoğlu istas
yonda vekiller, mebuslar. generalleY 
mülki ve askeri erkin ve dostları tara
fından uğurlanmıştır. 

----...•----
BiR RUS TAYYARESi ARHAVi 
AÇIKLARINDA DENiZE DUŞTU 

Hopa, 2 7 (AA) - Evvelki gün Ar
navi açıklarında alevler içinde bir Ruı 
tayyaresi denize düşmüş ve derhal· ha
dise yerine giden muhafaza motörü mü
rettabatı tarafından tayyarede bulunan
lardan iki ki§i kurtarılmıştır. Tayyare 
batmıştır. ______ ........, ___ _ 
ORT~ŞARK INGILIZ TEBLIC 

Kahire, 2 7 (AA) - Orta prk 
müşterek tebliğine göre 25/26 ağustos 
gecesi kıtalarımız merkez kesimini Mer
mireir çevresinde muvaffakıyetle neti
celenen bir akın yapmışlar dü§mana ka
yıplar verdinni§lerdir ve bir miktar esir 
almıılardır. ----·----R l JE VDE ALMANLAR TU· 

TU'IMAGA ÇALISIYORLAR 
Moskova, 27 (A.A) - Almanlar 

her ne bahasına olursa olsun müdafaa 
etmek emrini aldıkları Rjevde tutunma
ğa çalışarak şiddetle çarpıımaktadırlar. 
Cepheden a1nan son •haberler Alman 
mukavemetinin çok inatcı fakat beyhu
de olduğunu kaydetmektedir. 

Moekova 2 7 (AA) - İzvestia ga
zetesinin cepheden aldığı bir habere gö
re fimal batıdaki muharebe meydanın
dan Stalingrad ıehrine giden yol bir 

mesleği olınıyan azaya yakında kartları 
verilecektir. Bu husustaki listeler hazır-
!anacaktır. 

lngilterede fıomünist 
gazetesi tefıPar 

çılıacafı 
Londra, 27 (A.A) - ParHlmentoda 

komünistler tarafından son aylarda ya
pılan tezahürler üzerine dahiliye neza
reti kapatılmış olan Dayli Vorker adlı 
kimünist gazetesinin yeniden çıkmasına 
müsaade vermiştir. _ _:__,,_ __ 
Sofyada yeni 
mahJdbniyetler 
Sofya, 27 (A.A) - Sofya asked mah

kemesi komünist toplantı yerleri açmak 
ve beyannameler dağıtmak ile suçlu 14 
kişinin muhakemesini bitirmiştir. 2 ki
şi 15 şer seneye, iki kişi onar seneye 
.mahkfun olmuş, diğerleri beraet kazan
mışlardır. --------
Bir Mefısifıa ve bir Ho• 
Janda gemisi batırıldı 
Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: Alman denizaltılan Meksikıl 
körfezinde orta büyüklükte bir Meksi
ka vapuiiyle bir Hollanda gemisini ba
brmlştır. Bu Hollanda gemisi daha ev
vel bir torpille hasara uğratilmış idi. 

Port Darvine 31apılan 
Japon hücumu şid· 

detıı olmuş 
Tokyo, 27 (AA) - Pazar günü Ja

pon hava kuvvetleri tarafından Port 
Darvine yapılmış olan hücum temmuz• 
danberi yapılan hücumların en fiddetli~ 
sidir. Bir çok yangınlat çrkarılmıt ve 1 4 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. Z 
tayyaremiz kayıptır. 

Sovyet tank birliği tarafından kapatıl
mıştır. 48 saattenberi burada şiddetli 
bir muharebe olmaktadır. Almanlar en 
kuvvetli tazyiklerini burada yapmakta
dırlar. Dün Alman tanklarına iki cenah
tan karşı hücumları yapılmıştır. Stalin
gradın şimal batısında başka bir kesim
de Almanlar lzvestiayaya göre büyük sa• 
yıda uçakların himayesinde Sovyet mü
dafaalarına derin surette ginn.i.şlerdir. 

Londra, 2 7 (AA) - Moskova nd
yosu askeri mahfillerden aldığı habeYle
re dayanarak mareşal Yon Bockun Sta
lingrad taarruzu için bir milyon kiti tah
şit ettiğini bildirmiıtir. 

ZAFER BAYRAMI HAFTASI 
ŞEREFİNE! ..• 

BUGÜN 
Yeni kopya 3 TÜRKÇE şaheser film birden 

-1-
KA Rl M BENİ ALDATIRSA 

MÜZİK - MUHLİS SABAHATI'İN 
Yaratan: Hazım _ Vasfi _ Feriha - İ. Galip - Muammer - Ercüment Behzat 

-2-
LEKE Lİ KABIN 

Yaratanlar: LEYLA MURAT - YUSUF VEHBİ 
-3-

3 AHBAP ÇAVUŞLAR SİRKTE (Arşak Palabıyıkyan) 
Ayrıca : Gayet güzel renkli canlı resimler 

SEANSLAR 
3 Ahbap çavuşlar Lekeli Kadın 

2 - 7.45 5,30 
Karım Beni Aldatırsa 

3,45 - 9,15 
Cumartesi, Pazar günleri 12 de başlar. 

DİKKAT : Haftanın bütün günlerinde ilk seanslar ucuz halk matine
leridir. SALON 20 kuruştur. 


