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Kati günlerin ~aıııaı-
mq bulunduğundan 
b!dtsedil·yo:a ••• 

lngilizlere göre Sovyet taarruzu 

Ruslar geniş bir sahada 
süratle ·· erliyorlar 

ı;;:l'. \ Kl~'T BİLGİN 

Iogiliz namlarından Lord Lytlctoıı, 
öniimiizdcki nltmı giıniin galip ihtim:ı
Jc göre kati gfüılcr olacağını, ınulıarip 
terin bu devrede en büyük gayretlerini 
r;arfcdeccklcrini söylcmistir. 

I..ordwı (Kati günler) tahirindrn ne 
km:tcttiğini bilmiyoruz. Fakat şu son 
günlerde bilhassa Akdeniz havzasında 
beliren büyük faaliyete ve yapılan hu
nınli hazırlıkl,ara bak,lırsa kati ım1hiyet
tc ola~ lıınn dotrıı cephesine münJınsır 
lmlınıynrnk bütiin ~ nkın ve ortn şarkı 
da kendi iı;ine nl~ağıııı tahmin etmek 
k:.bildir. Zaten Rusyada dokuz haftadan 
bt•ri devam eden biiyük Alman tecavii· 
LÜ ile Akdeniz avası arasında çolt yalnn 
'\ c l'Ok kU\'\ etli nıiinasebetlcrin me,·cu
di etinden sık sık bnhse<lilmiştir. Filha-
1.ikn gencrnl Von Bock kumnndasm
d&ki nıih,•cr knvvetlcriııin hnrckiitı ba
tı \'e doğu Knfknsyndn önemli gcJişnıe
lcr arzcderkcn general Romelin her dn-
kikn Mısır dcJtasını tehdit edecek vazi- Rusya nchirıerinde ask eri köprüler kurulurken 
)ette olması, Almanların gerçekleştir· ------------------------------
ınck istedikleri bir kıskaç hareketi saye
r;inde Akdeniz savaşını Kafkas harbi ile 
birlikte ka7arunağı akıllanna koydukla. 
rına üphe bırnkmnmıştır. 

Bu itibarla kıskacın iki ucunda, şim
Cli her zamandan ziyade birbirini ta
mamlıyan har:ekcllcr beklenmektedir. 

•• 
Uzüm ve • • 

ınc r işleri 

Piyasa 5 eyi 1-de 
a~ılaeak gi bt 

Yine bu sırada Ruslar, merkez cephe
sinde Alman müdafaasını yarmağa mu
"affnk o1duklanm iddia ediyorlar. İşte 
bu diversiyon hareketine inzimam eden 
iaşe gilçlilkleri ve dağlarda mücadele
nin gittikçe sertleşmesi yüzünden Knf
kasynda Alman taarruzunun bir durak- Yeni Mahsul lıUl'U üzüm ve incir qetirilmeğe 
lama devresine ginnesi mümkündür. Bu ba~ıandı. Fi"atlar nasıl oı·-,.alı.' •• 
takdirde müttefiklerin Rus mukaveme- ~ "' -
tini kuvvetlendirmelerine meydan ver- Sergilerden kaldırılan yeni üzümle- kadar İzmir piyosasında yeni yıl kuru 
ınemek için, AJman kıskacının cenup rin bir kısmı İz.mir piyasasına getirilmiş üzüm mahsulünün bollanacağı anlaşıl
ucunda general Romelin l\lısır seferini ve kuru meyveci dükkanlarında satıl- maktadır. 

<Sonu Sahile 2. Sütun 6 da) mağa başlanmıştır. Kuru meyveci dükkanlarına yeni 
Yakında borsada sahşlar için İzmir- mahsul kuru incir de gelmeğe başlaınış

sımııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııınııı~ deki mUtavassıtların depo ve mağazala- tır. 

= e 1 R Hu· c UM = nna da fazla mikdarda üzüm getirilme-e E si bekleniyor. Eylülün 15 inci gününe 
e 5 ~-~--------~~~--1 Rus uçakları ! 
- • o b -
~ er ını om- ~ 

1 bal~~dar : 
E Berlin, 28 (A.A) - Rus uçakla- : 
E rı Berlini bombalamıştır. :: 
E MOSKOV A RADYOSUNA GöRE§ 
E Londra, 28 (A.A) - Moskova E 
E radyosu dün akşamki yayınında Le- § 
:: ningraddan hareket eden Sovyet :: 
5§ bomba uçaklarının adı verilmiycn § 
E bir şehre hücum ettıklerini, yangın- E 
§ lar ve infılaklara sebep olduklarını E 
E bildirmiştir. Şehirde büyük hasar- E 
E lar olmuştur. E 
§ Harekete iştirak eden tan arele- E 
E rin hepsi üslerine dönmüşlerdir. § 
~ ESIRLF..R KURŞUNA : 
~ DtZıLME.MiŞ E 

JAPONLARLA HARP 
----*·----

Japon lilo-
tu cekildi 

' ---Jf..---
Salonıonda Ameri-

kan durumu kuvvetli 
-*-. 

Japon donanmasının 
yeni bir teıeJJbüste bu· 
lunması belıleniyor 

(Sonu Sahile 3, Sütun 1 de) 

Hiıı.distanda lngiliz Umumi Vali.si 

---*---
Ah nan 1 ar için hayati 
mahiy ti o an tah· 

kimat ahndı 
-*-tn{Bil z ere fBÖ?e Alınan· 

ıar jefte çefdidilılerini 
sö~ B '@rlar ve Rus! r.ıe 
Staiingr a!da Jıarşı ta· 
arruzıa~la ~er 'kazandı

Moskova, 28 (A.A) - Royter Ajan
sını nhususi muhabiri bildiriyor: 

General Zukof kıtalannm taarruzl 
ilerlemektedir; merkezde, Rijev ve ci
varında Almanlnr için hayatı mahiyette 
olan t:ıhkim edilmiş yerler alınmıştır. 
Bu mevz.iler ağır toplarla şiddetle bom
bardıman edildiği sırada piyade mevzi
leri biribir ardından zaptedlm.iştir. 

Yeniden ıılman on meskıln yerle ge-
riye alınmış olan meskUn yer adedi 620 
yi bulmuştur. 

Alman müdafaasının inatçı şekli ha
sebiyle Ruslar her karış toprağı almak 
için çetin savaşlar ynpıyorlar. 

120 kilometrelik geniş sahada yapılan 
taarruz süralle ilerlemektedir. 

STAL!NGRADDA 
Stalingradda Almanlar her .saat yeni 

takviyeler getirmekte ve kuvvetli hava 
filoları Rus gerilerini ve mtlnakale va
sıtalarını bombalamaktadır. 

* Londra radyosu Rijef mmtakasmda 
Rusların bir az daha ilerlediklerini Ri
Jefin varoşlarında harbin devam ettiii 
Stalingrad cephesinde mukabil taarruz
larda yer kazandıklarını bildiriyor. Ay
nı radyoya göre, Alman radyoları da 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Alman - Ru.s har binden bir görünüş 

Sovyetıe e öre aziyet 

e 
n • • 

ıyı,eenu 
---*·---

Merko.zde . d gıııııııııımmıııııııııııııııııııııııııııııııımııııııır: 

: · yenı en § ALMANLARA GÖRE ~ 
meskun yerler alındı E - -·- s 
Aıman1ar -~ ... • OJI'"'°" IRus taarrui 
vermelerine rağmen ce· ~ • / 5 
nupta oe StaJingradda s zu nafıle E 
tehlilıeler yaratıyorlar .. 5 • ~ 

Moakova, 28 (A.A) - Merkez cep- E E 
tıesindeki •on taarruz eenannda Sarma- 5 Kafkas Staliııarad s 
kof kesiminde 60 meakUıı yer kurtarıl- :: ' l-.'I :: 
m1şbr. S.rmokof, Rjev ile Gask arasın- § kurtula1111yacak § 
daclıı. = = 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) § Almanla;·Rus taar• ~ 

Hububat ve ekmek meseleleri ~ ruzu önünde her E 
5 yerde tutundulıları E 
~ iddiasında... ~ .._, _,_·-·-·-· ·- - ·-· ıı-•-1 

Izmlrde hnbn· 
b t saıışı yasak 

~~~ı-••·-~ ·-·-·-···- -·-..._.._., 
&e,.best hububat satqı Jı artla elımelı ıiel'ilmlyen 
yerlere münhasır olacalı • lzmlrde pide, börelı 

oe simit fm aıı için-
Halk dağıtma birlikleri tarafından 

tehrimizde ekmek kartı dağ:ıtılmaıına 
devanı olunmaktadır. ALnan haberlere 
&Öre üç günde lzmirde tevzi edilen kart 
ınilctan 75-80 bin kadar tahmin olUD
maktadır. 

Ağır itçiler için bazı tahditler vardır. 
Bu sebeple ağır itç.i olanların ekmek 
lı:artlan ycrilmeden evvel yaptıkları iıler 
tetkik Te tesbit edilmekte, bu nevi ek
mek karb alması icap edenlere kartları 

( sahile 4, Sütun 1 de ) 

Askeri terfi 

Berlin, 28 (A.A) - Alman tebliği: 
Kafkasyadn dağ kıtalarımız yeniden 

bir sıra geçidi zaptetmiştir. 
Stalingradın batısında Alman taarru

zu düşmanın çok şiddetli mukavemetine 
rağmen gelişiyor. Rusların ümitsiz kar
şı taarruzlarını püskürten Alman kuv
vetleri dün bir tek kolordu cephesfode 
135 Rus tankı tahrip etmiştir. 

Bomba teşckküllerimiz çok alçaktnn 
kara muharebelerine iştirak etmiştir. 

Stalingrad şehri ve düşmanın şehir 
muvasala yollan geceli gündüzlü bom
balanmıştır. 

lki büyük mavuna ve bir petrol gcmı
si Volgadn yakılmıştır. 

Don cephesinde Alman ve İtalyan kı
talnn düşman taarruzlarını püskürt

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 tc) 

listesi 
S Berlin, 28 (A.A) - Alman şe- E 
e birlerinin bombardımanına karşı = e misilleme olmak üzere 40 Rus esi: E 
: rinin kurşuna dirildiği hakkındakı :; 
E h bcrleri Alman mahfilleri yalan- § 
E lamaktadır. : 
:.ııı 1' 111111111 il ! 111 1 il 1111il111 1111ilil1111 il ili il 1111 1111 :ı 

Vaoington, 28 (A.A) - Bahriye na
zırlığının bildirdiğine göre Japon deniz 
üstü kuvvtleri Salomon adaları muhare
be meydanından çekilmişlerdir. Böylece 
Salomon muharebesinin yeni aafhaşının 
da müttefikler lehine neticelendiği bil
diriliyor. ilk safhada adaya Amerikan 

Marki Johnstcm - Hopl 

~"
111

""'"'"H'iN~ı·~·r~N~~·""'""""~ Binbaşılığa, yüzbaşılığa ve üst teğ-

'.M ' <l nı 
muhafaza et l kte \:e muhtel f tefsir
lere yol açmnktndır. 1ç'nde b lundu
lh.ımuz bıırblı:ı bir dönüm nokt, sını 

(Sonu Sahife 3. Sütun 2 de) 

t kil c ı<>i bilfıh ı e an aşıla a ~ ı iddia 
olunan bu mülakat esnasında Çörçil, 
Stal;n ve Harriınanın bir arada alın
mı~ resimlerini neşrediyoruz. 

iY eni şiddeti menliğe terfi edenler 2400 den faz a 
E li tedbir- 1 Muhtelif sınıflardan t~rfi ed~n gen ""ral 

subaylarımızın isimleri 
ler alındı 1 

- Y ağınacılılı yapılan 
_ yerlerde hallıa _ 

taptan para cezası = 
Jıe ileceıı_ 

Yeni Delhi, 28 (A.A) - N~rolunan 
bir tebliğe göre yağma hareketlerine 
mani olmak Uzcte yeni ve şiddetli ted
birler kararlnştınlmıştır. Bu karara gö
re yağma hareketlerinin önüne geçmek 
için ynğmacılık yapılan yerde halka top
tan para cezası kesilecektir. 

Kara!':i bölgcsınde bir yerde böyle 
toptan para cezası tatbik edilmiştir. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

ve 

Ankara, 28 (Yeni Asır) - 30 ağustos 
asker1 terfi listesi yüksek tasdike ikti
ran etmiştir. 
G~NERAL VE .AMİRALLER 
Orgeneralliğe terfi eden korgeneral

ler: Mustafa Muğlalı, Cemil Cahit Toy
demir .. 
Korgeneralliğe terfi eden ttımgeneral

ler : Ekrem Baydar, Şemsettin Taner, 
İshak Avni Akdağ, Hakkı Akoğuz, Ri
fnt Matnrncı .. 

Tiimgeneralliğine terfi eden tuğgene
rnller : Cevdet Bilgişin, Fehmi Atakan, 
Sırrı Seyrek, Emin Çitar, Kenan Esen
kut, Rasim Tokscver, Saffet Pozanti, 
SUreyyn, Serer, Mustafa Bengi, Rasim 
Şengir .. 

Tümamiralliğine terfi eden Tuğami
ral Sait Halman. 

Tuğgeneralliğe terli eden tuğ komu
tanları : Fadıl Aykut, Fadıl Enginakın, 
Feyzullah Bardhan, Galip maş, Hüsnü 
Eltaş, Abdülaziz İleİ', İsmail Hakkı Tek
çe, Selim Aydın, Sa.it Balioğlu, Abdül
kadir Seven, HWnit Doğruer, Besim Be
sin, Rifat Öztorun, İhsan Özgürler, Ab
dullah Lav .. 

Tuğgcneralliğine terfi eden Levazım 
albayı İhsan Sonakın .. 
Tuğgcncrnlliğe terfi eden Tabip Al

bay Niyatl İsmet Gözcü .. 
Tuğgeneralliğine terfi eden Veteriner 

albay Ali Karadeniz .. 
(Sonu Sahife 2J Sütun 1 de) 

SON DAKİKA 
···-········ 
Alman tebliğine göre 

Rus taarruzları 
püsldirtülüyor •• 

Berlin, 28 (A.A) - Almnn tebliği : 
Kaloganın cenup batısında ve Rijev 

yakınlarında düşmanın taarruz hazır
lıkları birçok yerlerde hava kuvvetleri
nin de işbirliği ile dağıtılm~tır. Düşma
nın mevzii taarruzları neticesiz kalmış
tır. 

Ladoga gölünün cenubunda Alman 
mevzilerine düşman büyük kuvvetlerle 
tnarruz etmiştir .. Bunlar püskürtülmüs-
tür. 35 tank tahrip edilmiştir. • 
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Askeri terfi listesi ŞEHİR H.&BERLERi Akdeniz 
sava~ı 

için de.-. 
(Jlaştarafı l illd Sahifede) lan : Ahmet Gür!er, İbrahim Akın, Şe-
~n:x.;_ -~' d T ğba rafettin Giray, Burhanettin Savaşan, 

Tuğaınir~e tıerı.ı e en u Y Tevfik Öngör, Avni Ökel, Ra<rit Altm-
Cevat Ulman. ... 

İhfyatta Tuğgeneralliğe terfi eden ta~SriHKAM 
lsmail Hakkı Alpan. ASKERi HAKfMJ.ER, Albaylıla terfi eden istihklrn y.arbay-

Barem üçüncü dereceye terfi eden ları : Fikri Ateş, Sabri Salgök, Nazım 
askert adlt bAldm : Miin.ir Kocaçıtak.. Özden, Hilmi Aktaş. 

Döniüoeü. derece~ terfi eden asken Yarbaylığa terfi eden istihkam binba-

Fazla fiatla 
satış"ar ve mal 
saklamalar 

adli hlkimler : Abdurrahman Toksöz, sılar : Abdulkadir Şengezer, Ethem· Al-
Şemsettin Türer, Hüsnü Aydemir. koç, Fahri Temizoğlu, Refik Eralp, __ +---
YENİ ALBAY VE YARBAYLAR Mustafa Ercesoy, Nail Altmcıoğlu, Ta- Yen!den lltr Jıaç ınaznmt 
Albaybia terfi eden kwmay yar'bay- l&t Başçavuşoğlu, Cemal Riyal, Riya Milli Korllnma .,,.,,,.,, .. 

1ar : Halit Aykut, Burhanettia ör.kök, Tamper. Hlmit Obaeri. Mustafa Park, 
Azmi Tmkay. Hakkı Berbya, Şevket Köşdil. ıneslne vel'ildUeP-

Yarbayl,ığa terfj ec;Je.u k~y binba- Binbasılığa teıfi eden istihkam yüz- tkiçeşmelik caddesinde 36 sayılı dük-
şılar : Itlınil hay. Enver Aka, Nizamet- \,aşılar : Rasim Önçel, Emin Süme, tta.:: ltlnda tAhmis Ali ~n Mehmet AU 
t n ~aciibbe,. ..N.iır.&uı Ertem, Necati il- şit Avcı, Celalettin İlk.men. Celal Gök-ı Şener kilosu on liradan iki kilo kahve 
ter Şükrü Sirer Hakkı Önem, Fahret- aydın, Ulvi Oral sattığı iddiasiyle tutulmuş ve millt ko-

runma mahkemesine verilmiştir. 
tın Aykut, Muharrem Altekin, LOtfli MUHAB~ 1 Kilosu 320 kuruş olan kundura çivi-
Gi.iYenç, Ali ftiia Onan. Ahmet Adnan Yar~ylıga terfi edenler: _ sini 450 kuruşa sattığı §ikAyet edilen 
Akan, Necmettin GO]yay, Kadri Pert. Fehmi Tander, Faik Karaözbek, Ha- Keçecilerde tnkiH'ıb sokağında Ahmet 
Raif Ymr. ha 8-şkn, Lütfli Öge. Pamukçu ela mahkemeye sevk edilmiş-

YBNt BiNBAşıLAR BiuNıplljm terfi edeo yüzhe,.lar : tir. 
.......... terfi eclen kurmay yüz- CeVat .Aq&ıey, M.uhittiıı Ataç, Zeki 

1 
Kestane pazarmda tüccar tbrahim oğ-

bq)ar : ~ ş.di Tabs:ıı Oz- Urman. j lu Sa1ih Son, beyanname harici on çu-
yapnk. JWwettfu A}'bllr)ar llalil GG- DElllRYOL 1 val k<.>."me seker bulundurduğu ve sak-
ney, NaaDİ. Günııiar Raif y~ SaJI- YarbayJıia terfi eden denüryol bin- ladı~ı idd"ıısi~·!e tutulmustur. 
heum ........... s.m' Oktemen, Mubar- basası: Salim Aksun. f:andıkçılarda tüccar Salimin beyan-
rern ı...., xma1o11 SaJahettin Gülkut, NAKLiYE , name harici on çuval sekeri mağazası 
M._ .Ali ~ llulaittin Olı:yQu. Albaylığa terfi eden nakliye yarbay-ı' yanında bulunan Ömer Muharrem sa-
F hml Duruba... Cemil tJhıçnik, Is- lan : Salim At-gut, Abdulkadir Şencan, buııhanesine bu sabunhan~nin bekçisi :U llMb Kurtda'-n Sedat Dem!rtaç. Vehbi Tezcan. İhsan Öncü, Nizamettin Emin Cegerin muvaffııkıy~t~ sakladığı 
~ cit Cemal ' 

1 
Bilgetü. ve "Onra bu şekerleri tekrar mağazası-

~: SaUhttti.n ~ u, Remzi Binbaşılığa terli edenler : Remzi Öz- na aldığı, gece bekçisi Riza Şevkinin iki 
:Pti'ADBLr.R •plan· sayın, Refet Çağ1ar, Sırn Suda, Zeki yüz lira almak suretiyle şekerleri sak fa-

• Akmanav, dıkları zabıtava haber verilmiş ve maz-
~ terfi. eden ~yade yarbay- HARiTA nunlar haklarında tanzim edilen evrakla 
~ : K1111!1 ..... J:rsin. l'evza Ank. Ethem Biubaşıbp terfi edenler : Cemal Kü- milli korunma muhakemesine verilmiş-

eter, Neccwctbı Tunçer. Melnnet Ku- ı:ük. Abdullah Gakmen. Rıfkı J!Jtsöz, lerdir. Müddeiumumilik, gece bekçisi
maıdıt. Pebml Akif, s.dılt Paran. Nlfi Kadri Mongil. Şilbü Atanur Cemal nin .şahit sıfatiyle ifadesinin alınmasını 
T~ l'.ml KJrbhn, Fehmi Narter, Süer Fahrettin Oltırman. Saliİı .Ayter ve hakkında o şekilde muamele yapıl-
Fahri .... Kama Ye}"IDaft, Hamdi Öz- lluhJttin Sağlam. ' masını emir etmiı;, ve buna göre tahki-
verea, lfmi Ylzer. kat yapılmL<ötır. 

Y.....,.'I terfi ec1ea piyade binba- TERFİ EDEN HAVACILARIMIZ --o--
eılar : Klm9 Attana,r, Kadri Altut, Ali A!bayhla terfi eden hava yarbayları: K • 
Riza Aksoy, M~ Cebe, Abdurrah- ibrahim Hakkı Akkuş, Nalın Biirküt,' trrı~ UZ!• m 
man Yılmaz, Halil Özbingöl, İsmail Ze- Yarbaylığa terfi eden hava bin ba!?ıla-
k.i Arıkm.. Kadri Tunaıy, Yapr Sokul- rJ : CelAI Bayraktarollu, Mustafa Zey- ı•hraftafJn._a daı•r 
lu, Cemal Balta, Sabri Eriş, Ethem Ataç, rek. 'iL.. a.: 
Cevat Miron, Ihsan Alter, Asım Akıncı, Binbaşılı.la terfl edenler : 
:Necdet Şensoy, Nuri J.Fkman, Hakkı Kemal Akdağ, Niyazi Şen. 
Ödiirk, Seal Okte, Cemal Tarhan, Mu- Yüzba§ılığa terfi eden hava üsteğ-

---+---
Mül'akalJe ldUıU.mlef'i 

llll§Üllllü ,,.,.,,.,.. 
lntlllafı etfll'UdL 

rat Jreetif, Nasip Buna, Klzım Oğuz, ~nleri : Cemal Marti, Zeki Zarakmn, 
Haşinı Ertan, Vehbi Erdil, SalAhettin Ömer Lütfü Ergi.in, Semih Yöri.ikarslan, 
lıf'ıgal, thsan Akat, Mihri Serdaroğlu, Ihsan Tanliren, Cevat Akman, Mümtaz 
l'ahri Alşan, Rifat Alpan, Fuat Tumel, Keskin, Şakir Oraltürk, Cemal Aka, Çekirdeksiz kuru üzfün ihracabnın 
Hi!seyin Yemenici, HulQsi Özder, Hüsnü KA.mran Zengin. Mümtaz tinal, Şevki murakabe !ne dair nizamnameye şu 
Duml M madde eklenınişt:r: 

u, AbdUl Kuddus Turgay, Hurşit eker, Muammer Uçak, Şerafettin Al- Madde 1 _19 1 910 tarihli ve 2 12707 
~ Nuri Toker, Hayri AtillA. Nuri tınay, Remzi Öziın, Cevdet Zeyrek, Va- lı kar .1 ,__b 1 ed"l (r"" 
' AL. "'--ı Ak · C al · kp h"t A- Ni . T-' R . s;,.yı arnam"' 1 e - u ı en ...,...-nıu, -... ~tin, em ettın A ınar, ı .ncllı, yazı t=UU, eşat Aksulfa, k" d 1 . k .. .. .ihr t 
'A'-- K·.....ı....... Oral, Abd 11 h .. . ır e .sız uru uzum aca ının mura· .n.umet .-y, Tevfik Mazhar u a Gokmen, Medeni Bedız Reşat k t..-. • da" 21 S 937 tar"h" d 
BiJıin. Cemal Alrahgil Abdurralınum Meter, Vehbi Gölen, Şevket Demirgilç. .~ut:.'>m~ ır . 1 ın e neşre-
Eren, Saffet Kayan, C~al &gtlden. Resat Beritan, Vedat Baykal, oıle? hnakkızamndameaki Y! bir mad) d~ ~~~: 
o.mal 2-eee f.ılrl8 Tmamt. Jl!arak O&- mes• ın mzam~ nın ı.a-uıcı 
demir Vmu1r' !:rka 1.eki Al SaJA- DENİZCİLER • maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş-
hettin' Akpınar şukn D saf• C W Kurmay aybaylığına terfi eden deniz tr: 
:Akçay, Şefik Tllrker, Abd~ Ör- subayı Nuri Günege. 1 Me~t içinde ve dışında ~~ hali, 
yay, J(ıwafter Gtıleı:ıer Muhittin Ulu- . Kurmay y~bayhia terfi ~ ~ s~f~rbe.rlıg_e hazırlık veya tabıı. afetler 

- eoy, Nazif Gllnay, Sahir Akıncı. Nuri ~ Yap.at, ~zız t!.lutan, A.smı Fınik. Sa- gıbı nnicbır sebepler altın~ ~ı~a~n~
Yurdakul Salih Göbrdern Hilmi Eı-· ~ Erk, .Safı Ergok, Sermet Göltden.:Z, mede yazılı tolerans ha~~~ı ıkı mısli· 
Jı:an HUsametti y 1 ır.1 ' Adil Aka Sadık ôttebe.. ı . ne kadar artırmaya ve ikincı defa yapı-
tm '0s ~ as ıoe;; U. - Güverte albayl:ima terfi eden gUver- lan kontrollere mahsus olmak ütere ni· '"":um tr r. lE' yarbayları : Tank Ersuna. Osman zamnamede yazıh buhtnmıyan ve fakat 

Su •AL.ER . Aksu, Arif Talti, Faruk Uyaroğlu. piyasaca kabul edilen ölçüde toleranslar 
.ADJa,.Jıta terfi eden s6van yarbayla· Güverte yarbay lığına terfi eden bin· tanımağa, am ballja müteallik hükilmle· 

rı : ~:!;:tı!~ Abdtll Samat Say- başılar A CeWettin Urhan, H'lyrettin rin tatbikine hal icabına göre karar al-
sın. -auu. Ergölen, Muzaffer Gillterin, Süreyya ma<Sa ve bu nizamnamenin muaddel 30 
~~ tet~ : Kontol, Hi]m· Eroğuz, F~hmi Dinç, Re- uncu maddesind:! yazıJı 20 günlük kont-

a.ı.auu, fet Arloın. rol vestkası ınüdddetini 60 güne kadar 
•• 't:Btn~ ~.a....-eden sflvari yüzba- Güverte binbcışılığın~ terli edenler : c ka :mağa Ticaret \·el~aleti salahiyetli-
W:,: ~ YM;F'aciıı ~~ Atı- Rahm! Yal~m, Enver Gürkan. Lütfü dir .. 

l, Sıtkı Zavıf. !Uiştü ünle.. ruuouo--
Urıur, Cevdet Tulgay, Ruhi İsfendiyar, * 
Rifat Aian, Fuat Tunçnar, .F.at 01- Teıfi li*si.iMe ordunun hUtün sınıf-
gencan, Necmettin Burat, Kemal Batur, 13rından binbaaılığa, yüzbaşılığa. üst 
Enver Gökok,. Zeki ÖWn, HUaey.n ÖE- kğm4'hfiie terfilıeri icra edilen subayla
m~ Yapr ~Sevki Beyingök, nmıZUl yek6nu !400 zil g~ektedir. 
Galip Alkan, Atrı. 

TOPÇULAR 
Albayhja terfi eden topçu yarbayları: 

J'aik. Tamir, Şevket Sökmen, Nazmi 
Dura, Sabri Görtolc, Rıfkı Betin, Cihan
llr Berkıı-. ~ Arkabfn, Klmil Tnrk
ad. 

Yarbaylığa terfi edenler: 
Ali Ererbay, Emin Gürler, Baki Ta

neri, Kizım Aksoy, Osman Yurttaş, 
Burhanettin Kac:an, E,ref El&ılü, Niza
mettln Çun, Riya Çilesiz, Necmettin 
Yılduger, İbrahim Önalan, Hayri Oral, 
Atıf Akmerl, İzzet S&zen, TalAt Kopan.. 
.Sinbasılığa terfi eden topçu yUzbap-

·- --- • w - - •• ,....J_ıs•'°' 

BiilllUmez luıntııli 
mUJet olmaJıyız.. 
Millt havacılıiunız, Türk milletinia 
kıymetli ilgisiyle her gün daha ser
pilmekte, daha gelişmektedir. Fakat .. 
ufukları aydınlık bir dünyaya ka
V\JŞuncaya kadar çal ışmalanmızı, 
insan enerjisinin katlanabildiği ölçü
de sıklaştırmak, kuvvetimizi bir 
noktaya yığaralt, bükülmez kanatlı 
bir millet olabilmek hedefine uçar 
gibi koşmak zorundayız .. .. ~ - ---_. .... --·--···· 

Gaz verilivor 
M:ıhallelerde bakkallara petrol tevzi 

edilmiştir. Evlerinde elektrik cereyanı 
bulunmayanlar bakkallara müracaatla 
fiş mukabilinde aylık gaz ihüyaçlanm 
alacaklardır. Bir hafta zarfında almı
yanlarm petrolleri bakkallar tarafından 
müracaat edenlere satılacaktır. --o--B. Cevat Düzenli 
Raflfıındn IJIP ıayia 
Şehrimiz borsa komiseri B. Cevat Dü

zenlinin Ankarada ticaret vekaletinde 
diğer bir vazifeye tayin edileceği hak
kında br şayia vardır. Bu hususta yap. 
tığımız tahkikata göre böyle bir tayin 
hakkında husust ve resmi hiç bir haber 
mevcut değildir . 

Lüyük bayram yarın 
--------------~----~~~~--------

lzmir heyeti ve izcileri 
4ün Afyona gittiler 

Ylll'ınlıl mePaslmden sonPa Jaoparlöf'lef'le Jaalfıa 
fdtap edDecefı • Ralfıeofnde temsDler .. 

Yarın 30 Ağustos zafer bayramıdır. 
Duaılupınarda yapılacak büyük merasi
me İzmir namma iştirak etmek iç.in vi
layet umumi meclisi azasından B. Sırrı 
Şener ve parti kaza idare heyeti azasın
dan Muzaffer Özgenden müteşekkil hey 
et, diia Abahki trenle Afyona ba1'eket 
etmİftİr. Heyet, J:r:mirden vilayet parti 
ve belediye adlanna meçhul asker Abi
desine konulacak çelenkleri de götür
m~tür. 

Merasimde bulunmak üzere İ:r:mir li
selerinden ve bölge sanat okuhmdan 
le.alabalık bir izci grubu da dün Afyona 
gitmiııtir. 

HALKE.ViNDE TEMSiu.ER 
30 Ağustos zafer bayramının heye

canla kutlanması için ıehrimiz parti ve 
lıalkevi tarafından da bir program ba
zırlanmışbr. 

Buna nazaran yann aktam balkevi 
temsil kolu tarafından ( 30 AiuatCN) ad
lı piyes temsil edilecektir. Duhuliye yok 
tur. Bütün vatandqlardan arzu edenler 
bu tem.ilde bulunabilirler. .31 Aiaato. 
akpmı bu temail yalnız davetlilere tek
rar edilecektir. 

HOPARLöRLE HALKA HiTAP 
30 Aiuatosta yapılacak bütün mera• 

simden sonra saat on sekiz otuzda parti 
idare heyeti azasından muallim Mithat 
Önsancak 30 Ağustosun mana ve ehem
miyeti hakkında hoparlör merkezinden 
halkımıza bir hitabede bulunacaktır. 
Hoparlörlerle şehire yapılacak olan bu 
hitabeyi vatandaşlarımız dinliyecekler
dir. 

* 
ffauak11PUJnunayaf'dınt 

30 Aiuatos zafer bayramı, ayni za
manda tayyare bayramıdır. İzmir Türk 
Hava Kurumu şubeai müdürlüğü, tayya
re bayramı münaaebetiyle hallwnızın 
hava kurumuna yapacağ~ küçük teber~ 

rüleri toplamak için tertibat alml§, her 
eve ve müeaeaeye bekçiler vuıtasiyle 
:zarflar dağıtbrnllfbr. Bunların üzerinde 
teberrii yapacak olanın adresi ve adı ya-
zdı bulunacak, tebenü ettiği para mik
tan da İpret olunacak ve bekçilere te .. 
lim edilecektir. Bekçiler 'bani.an toplı

yarak kuruma verecektir. Bu auretle ge
rek lzmirde, gerek kaza ve ~öylerimiz.. 
de küçük miktarlard:ıki teberrülerin bir
lettirilmeainclen ehemmiyetlice bir meb
lai teplanm11 olacakbr. 

Kömür ihtiy8cının te
çalışılıyor • 

n~ınıne 
• 

VALi B~ SA6Rı ONEY BU iŞLE YAKINDAI MEŞGUL 
-- ---- ------· 

Valimiz B. Sabri Öney lzmir hal
kının kömür ihtiyacını bizzat. temin et
meği iş edinmiştir. Vali. vapur tedarik 
edilerek lzmire ayTılan kok kontenjanı
nın derhal gönderilmesi için iktisat ve
k.aletiy le diğer aliltadaT makamlara tel
grafladıa ..w.caat etıiii gibi kömür aa
W, ve tevzi müe.eıeleri umum müdür
lüğiyle de telefonla görüşmüştür. 

Bu muhaverede lzmirin kömür duru
mu bildirilmif ve acele kömür gönderi
lerek halkan endişesinin bertaraf edil
mesi rica olunmuıtur. 

kömür ihtiyacı temin edilecek ve her kea 
kıştan evvel kömürünü tedarik edecek
tir. 

ODUN KöMORO 

Diğer taraftan odun kömürü getirt• 
.-k için ele e...lı teclbideıe ._ ~
muştur. Dünkü sayumzda da yudıiı· 

( Baştarah l inci Sahifede) 

tanmnlamağa t~ebbüs etmesi muhte
meldir. hıgilider bu tehlikeyi MltUn 
«enişliği ile göz t>nünde tuttuklanndaa 
Almanlan Elalemeynde durdurmağa 
muvafflık elduldılın gün&len beri deniz
de, ha, .... ve W... mldafu vasıtala
rını kavvede..til'&leri ...... izdir. İki 
~man ordu ll?85IDda, ikmal işlerinde, 
bir sürat yarışı y'ap1lmıştu. Mibverciler 
bilhassa l\faltanın milskül durumımdan 
faydalnnmadddarma gire İnglizler Mal
taya mühim nıikdanla harp malzemesi 
göiıdennek itin Simya kanahnda elve
l'İ~iz şartlar içinde bir deniz harbi ve
rerek büyük kayıpları ıöze almaia mec
bur olmuşlardµ-. 

Görülüyor ki Büyük Britanya naza· 
nncla Akdeniz savap bayati deteriJllılen 
birşey kaybetnıemif*. Blly Çiqil Mı
sırın müdlıfaasma B8yük ~ 
müdafaası kadar ehemmiyet verildifini 
her fll"8atta tekrar etmiştir. 1nıiHz baf
vekilinin Mmnla pçea._ 1liflediii 
sözler ve Lomlraya - dÖIMIİUdea sonra 
gönderdiği mesai bu bakımdan güvenle 
doludur. 

Fakat bir kıS1nt İngiliz gazeteleri yat. 
ms müdafaayı Wi ıörmiyorlar. OnJum 
istedikleri şey. ıeneral BaNW Alek
sandr kumanüsmda buluua aria prk 
ordusu ile reneral Moncomeri km 
dasında ltulunan sekisiad --- .. 
şebbüsü ele alarak •n Lill,a .... •• 
nua intibnanu a'=•, lmaca Roatıl or
dusuna llmr ............... Ye .._. 
..a.küme tayadan ~. 

Aaeak böyle bir netice Ah••ôt• 
inrilterenüa sarsıı.a we7üW J ~ 
kuvvetlentlirecek ve itele FrMllS _. 
... efkinada t.cutenıe kalp i•' ... 

Wr kat daha ariaacaktır, ---· 
~ ki Jlmr lııMWaia ......... 

mesi ............... Teca'ribil ...... 
mi, y.aa Alelmanllr ... yapae8idar? .. 
...... ,. ç.. ek pçtür. Şimalde -
,. ceraapta btl netice anyaa Ah d• 
nn acele ettikleri mvfudrkelrhr. 8--
la lteraber İngilizlerin teşelthlste dlt
manlarına. tekaddüm etmeleri " luaöl 
'ltunu müttefikleri Rusyaya Mi~ )'llr
dımı dokunacak bir ~ olarak ymp
maları kabilclir. Dii• taraıc- .B...un 
delta kapıJanndan temiıa ettili •nata.1-
ları ka,Jbetmek istemiıeceji • tabiidir. 
Bu sebeple )'apdan JDiiUeük &aL ' len 
göre, Almanlar i&ter tleltqa brp tur
l'llZa .eçmek ~ ........... bir ı... 
... tr;p-- &I * , illa .... 
AnglO Saksonlann Akdeaiztleld ı.a.a 
üstünlüğüne karşı koymak wnrn• ka
lacaklar ve ergeç Basya ceııılı'bdMI 
hava kuvvetlerm.lmı Wr Jmemı ....,_ 
kQcbracaldarclır. Bu da Bn+mı aulı:a
vemetiai kolaylaştıracaktu. 

f.EVDI' Blı.GJlf 
n usO•• ..,_ 

Vali B. Sabri öneyin bir muh.arreri
mize verdiği izahata göre fazla gecik
meden tzmir b"1kuun kıtlık somikok 

Camal'tal ve Paza 
QeeelePI 2'PGlllllCIY 

ihraç edil_.n d~riler
Hmusi tdaJte Kontl'olÖPIİljiL de kalabilecek ya· 

mız gibi civar iskelelerle kaza ve vila
yetlerden deniz yoliyle fazla odun kc;. 
miirii getirtmek için limanımızdaki mo
tör sahipleriyle anlqanlann miktarı art• 
mı§t1r. Kamür getirterek lzmir halkına 
satılmak üzere motör işleteceklerin ı:na
zot ve motorin ihtiyaçları belediyece te
min olmımaktadır. 

Cumartesi ve pazar günleri Kiiltür· 
parkın fazla kalabalık olması sebebiyle 
geceleri halkın ueuz ve kolayca evleri· 
ne dönel!>Umel-=ıini temin maksadlyle 
saat 24 ten sonra JlAve tramvay sefer
leri yapılması hususunda belediye reis
li~i tarafından teşebbüste bulunulmuş
tu. TramVQ firketl mU.dUrlüiO.. cumar
tesi ve pazar geceleri saat 2' ten sonra 
!'&at ikiye kadar her çeyrek saatte bir 
tramvay arabası tahrik ederek halkı ta
şınıayı muvafık görmil§tUr. 

Villyet turfStik yollar mm taka mil- ğt • k ta 
dürliiğünde şef B. Salim Hakkı İzmir p;ı m 1 rt 
Hususi idare kontrolörlüğüne tayin edil· ---•---

miştir. - ı • Ankara, 28 (A.A) - Ticaret veklle-
KAJIV~ l'EVZLtl'I tinden : 

:tnhisarlar idaresinin elinde bulunan 1 - Görülen lüzum üzerine ihraç edi-
150 çuval çekirdek kahvenin §ehrimiz- len kırılmış deriler üzerinde kalabile
deki tahmislere tevziine. bugün başlana- cek azami yapağı mikdan yalnız natu
caktır. Tahmisler, muayyen fiyatla bun- rel derilerde 8 santime çıkarılmJştır. 
lan halka satacaktır. Yakında Mersin- 2 - 1942 kırpım uıevsiminden evvel 
den 500 çuval kahve daha getirileeek ve, elde edilen deriler üzerindeki · yapalı 
o vakit kahvecilere de tevziat yapıla- J.ı:a-pılarak 8 santime indirilen tall81'11l 

ıu, ' 0
" ' caktır. bir defaya mahsus olarak yukandaki 

illCIPaıı. IHIJHll'lal'I --o-- hükümlerden faydalanması kararlaşb-
fıaldll'llıyop_ SAHA.r OKULU rıimıştır. 
1 eylülden itibar n İnciraltı vapur 0Apetftlenlerl arasında Yukarıdaki kararlardan istifade et-

seferleri kalchrılacaktır. 'il mek istiyenler 30 eylül akşamm8 kadar 
Bölge sanat okulu öğretmenleri ara- İstanbul, İzmir ve Mersin ihracat kont. 

BİR rEBBRR•C>MıWıtt- "10~ bazı nakil ve tay.inler oımu~':'.1:. .. ro1örlült1erıne muracaatıa deri balyete-
., . . İzmır sanat okulu tesvıye atelyesı og- Uh ı 

Gomel ve şUrekAsı tıcarethanesının retmeni Niyazi Gündem Adana sanat rini m üretmeleri lAzımdir. 
Kızıla gen-111- kurum Bu kam •---'-~- 3 - 1200 grama kadar olan kuzu de-

~ ·ırua. unun a . : nkuluna, u.ınıraen Ağaç işleri öğretme- rilerindeki yapağı uzunı •. .ır... ı..ı- kont-
pmdaki ÇOcUkian sarfedibnek i.17.ere ıki ni Halil Sevuktem Çorum Sanat okulu- ua~ "'&il 
teneke nebatı yağ teberrü ettiği haber na, açıktan Muharrem Çelikel İzmir Sa· role lüzum yoktur. 
alınmıştır. naı okulu Demir işleri ustehlana, Kızıl- ... _._._A-rnJ-~ ... -----._._ ......... ._._.__.liiiiia ... iiiiiilliiliiim ... _. ......... mıil .... iiiiiöiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiioıiiiiiiim-----..ıııiiiii•JiiE2EEiiliiöiiil--..-.-v=ö1mö--.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiimiiiii;;;;;;;;;;İİİiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiill• çulluköyemtltilsü stapyerölretmeni ........... ı~··~ 

- Tesadüf eaeri olarak buram ıe- Drahpn Akgönül ayni okul öğretmen- Bel'Clet ,,,.,..,,..,., - Franç, hesabı ver. diye. bağırdı. 
- Buyurunuz. 
Franç koştu. Geldi. 
- Bir kahve ... 
- Sekiz ... 
- Bir francıola. 
- On bir ... 
- Sekiz pisküvi .... 
c - Yirmi yedi. Başka bir şey yok 

mu? .. Mersi.. 

- Dııııaı ue Aflı Bllıtiyesl •• 
Bu kadar şeyi yiyen bir dev olsan ge. 

rekti. Bunun için gözüm sesin geldiği 
ve hesabın yapıld· ğı masaya kaydı. Fa
kat ne görsem beyenirsin, zayıf, gözleri 
ve yanaklan çukurda, saçtan uzun ha
yal perver bir genç! 

-3 •• 
Yerimde ınıhbmmış gibi kaldım ve ba· 
şımı döndürdüa. O, J'Gqıl,... ı.a.e ka
tılmış gibi gidiy<>rdu. 1ngiliz kasketinin 
kenarlarından bol ve altın sarısı saçlan 
tqDuf, uzun pelerini de v&cuduna tı
pahp, adeti yaplfDllf idi. llib:alnn taz
yiki, genç kwn vücudunu bir heykel 
gibi gösteriyordu. 

Bu gözleri bir daha görmek ihtiyacı
nı şiddetle hiaettim; bunun için gen~ 
lmı ariraaınd•n takip ettim. Bu suretle 
Unlversitenin köpsine vardık; köfeyi 
ciöndil, ve o taraftaki binaJann kapıla
rından birinden içeriye girdi ve kaybol
du. 

Glrdiii yer, en mütevazi ve basit kah
•elwen biriai idi. Ben de girdim. Kah
~baaenıa iki salonu da mlifteriler, gil
rültn "h lwnanla dolu idi. İçeriye girer
k n tuhaf -bit raahçupluk hissettim; 

herkesıin birbirini tanıdığı hususi bir ce
miyete girdiğimi :ve buraya pek yabancı 
olduğumu .ıİanıyordum. Gözlerim buruL 
nın garip havuuıa çabu'k alıştı; sisler 
arkasında kalan ,eyleri daha iyi farket
meğe bqladım. Bu suretle de oturacak 
bir köp bulbaildim. Fakat bütün masa
lar ve aandalyeler meşgul idi. Nihayet 
birprson.birsilrümecma~gazete.. 
yi kaldırmak suretile bana bir sandalye 
verebildi. 

Parayı verdikten sonra, yakalarını 
kaldırdı ve havanın bu kadar soğuk ol
masına rağmen pardüaösiiz çıkıı, gitti. 

Masalar üzerinde bir çok su bardak
ları vardı, etrafta hararetli miinakqa
lar oluyordu. Bundaki simaların çotu
ııu tanır gibi olcium; h.tzılannı da baş
ka yerlerde görmüş idim. Burad.a bulu
nar.ların hepsi de talebe değildi; masa• * lardan birinde de kimya IAboratuvarı 

Bu yere ne için girmİ§tlm; ruhumu komşularımdan birisini gördüm. 
karma kanşık bir hale sokan bu muhi- Bunun üzerine burada bulunanlann 
tin tetkiki bana asıl maksadı unuttur- hepdnin de Rus oiduklarını anladım. 
muştu. Uboratuvar aşması? Beni görünce, 

Hayatta öyle anlar olur ki insan bunun masama doğru yilrüdil, ve: 
bütün teferrllatını hafızasında saklar. « - Aziz arkadaş. . Nasıl oldu da 
tşte böyle anlardan birini yaşıyordum. Bıır113a geldin?. Seni buraya hangi rüz

J3itişik masalardan birinden bir ac:buR : gir attı?. dedL 

çiyordum. l~riye girdim. Burada gilzel liiine tayin ve nakledilmişlerdir. Mazot tortusu ._tışlarmda ihtiklr 
ve ılık bir hava var! -ıwwoıww- yapmaktan maznun bayi Hibeytn Yaae-

- Ve, müthio bir velvele ... dcjil mi? Bil fıonaeıeuedlljl men ile ltept öz Akhisann phrimtıs 
- Evet, öyle. Fakat bu efendilerin ne Kal' laPı.. millt korunma mahkemesinde mnha)r._ 

üzerine mUnaJraşa ettOderini bana söy- S meleri .IOJl8 ermif her· ildsiftln de üçer 
leyiniz... Bornova Ziraat mektebi muallimle- ay müddetle hapislerine ve yım. lira 

- Rusyanın zirat dAvası ... Hemen hel' rinden BB. Refet ve Hllminin ldarele- ağır para cezasiyle maJık6nüsretlerbıe. 
gUn aynı ~ey olur. Burası bizim cKafe rinde Manisa ve Ödemişte blrer ev kon- 1500 kilo mazot tortularının miba~ 
santrab sızdır. Hep buraya geliriz, servecilili kursu açılacalı haber alın- alne, diğer maznunlann beraetlerlne 
biz. nuştır. karar verilmiştir. 

Sordum: il' ................................................. ~ 
c - Şilpheaiz Radikaller değil mi?. 
c - Evet. Muhafazakarlar için zaten 

Rusyayı terlte ihtiyaç var mı? Onlar, 
memleket dahilinde okuyabilirler, yal
nız bizim hicretimiz, oradan aynlmaı'nız 
icap eder! Bunun için bu kahvehane, bi
zim ikinci vatanımızdır. Buraya, yalnız 
Viyanada bulunanlar değil, geçici olan 
Ruslar da bir defacık olsun gelirler. 
Meseli, bakınız; şuradaki mavi gözlük
lü adamı görllyor musunuz?. Bu kim
dir bilir misiniz? .. Maranof! 

- Bu Maranofta kimdir? diye masu
mane bir sual sordum. 

- Maranofun kim olduğunu bilmi
yorsunuz? Bu adam, bizim hariçte en 
büyük rehberimizdir. Rusyada iki ay 
kadar kaldı; kendisini takip ediyorlardı, 
tutmak üzere idiler. N"ıhayet topraklar 
ayaklarının altında yakıcı bir hal aldı. 
Yarın Londraya dolru yola çıkacaktır. 

- BİTJl&Dl-

TEL: 36·46 
Z7/8/1MZ PBBŞBMBE Gtl'NO 

Matlnelml• UU.U. 

1 BOY"OK FİLİM 

ı - tNohi?.CE s6ZL0 
D.lrCOZAO ... I <•BYGil.i KARIM) 

OYNIYANLA& : laBNB DtJNNE • GABY GBANT • GAIL PASCK 
z - :riWfSIZCA sözU) 

sıaırı.ıK ••••• 
OYNIYANLAI&: WAL'.{g aum lltJTSON CBAfiGTON 

3 - iNGbJzcB SÖZL"O 
ZllfDA.N PIRA.Rll.Blli. 

OYNIYANLAB : Victor Mc. Laslen- Peay Moraa • hdde C11,er .. 

SEANSLAR : Z. FiRAalLEıd : %.45 - 7.08 .. K. KADIN : t.88 - L15 
1 G. AÔBISI : 5:.30 - 9.45.. Cam arteai • Pazar eünieri LH te Jlatlar-
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SON ASKERi VAZIYET 
:;,..~......,,Y','...-....V0·~-.<::""A~~ 

~ Ankara Radyosu ~ 

~ BUGUNKU°NEŞRIYAT ~ 

1ZM1R BELED1~1NDEN: 
Şehitler caddesi 1512 inci sokakta 1525 

sayılı sokaktan itibaren 320 metre boy
da adi taşlarla döşeme yaptırılması, fen 
işleri müdürlüğündeki şartname ve ke
şifnamesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 3018 lira 90 kuruş 
muvakkat teminatı 226 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel !ş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 31/8/942 pazartesi günü saat 

Ruslar Rijev ve Viaz- ~~~~ 
7.30 Program '°'-' memleket :;aat ayarı 

7.32 Haft~ının Beden h'rbiyesi programı, 
7.40 Ajıı.ııs haberleri 7.55 - 8.35 Müzik : 
pl. 13.:JO Progrum \'e memleket saat 
<ıyan 1 :1.:ı:1 Müzik : Türkce plaklar 13 45 
Aian:; haherled 14.00 Müzik pl. ı.ı.::ıo 
14.40 İ:,lanbul At yanslaıın n tahminle

16 da enclirnene mi.iracaatlan. ' 
16 20 24 29 4793 (2148) 

mayı alırlarsa cenupta 
da vaziyet düze ecek r: lS.00 Program Ye memleket saat a:ı,;.,- ~~, 

r:. 18.03 Müzik . Radyo daııs od;:e~t ;.a~ı ~ K d h b • 
Almanlar Kaflıasta petrol sahasına sol:ıuidulı;ır •• 
Stalingradın fazla dayanamıyacağı saıuiıyorr ••• 

;.8.45 füıdyi Cocuk kuliıbi.i 19.30 Mcnı- 8 10 er e~~l 
leket saal ayarı \'C njaııs hnbeı leri 1!1.45 ' 
Se, be,,t 10 Dakıka .. 19 55 Mi.ıL k : Fa!-ıl ' Alsam·uk semtinde mii-;terilerinin 
lıe\•ct. 20.15 Radyo gazete i 20.45 Mü- / takdir ve .seq~isini kazanan kadın 
~ı'. : C:::.arkı ve türküler 21.00 Konuşma: berhcri .Mestan KIRKAN 
(Am ec:crleri..) 21.15 :viüzık : Dinleyici bn defa dükkanıııı Kemeraltmda 65 
ist kl(>ri 21.45 Konu-;ma (Şiir ,.e Ne~ir numarada (Zengin Piyango gişesi) 
s:ı:ıti .) 22.00 Miiz"k : Radyo <-alon or- üs.tündeki daıredc açnıı~tır . .Muhte.. 
ke5tr.ı.,ı 22.30 Me11ıleket saat ayarı ajans rem nıii'!teril~ri davet eder .. 

Radyo gazetesıne göre Kafkaslarda 1 bildirmektedir. Bütün . olun bw~da k~
Alman ileri hareketi devam ediyor. Al- sıldiği nnlac;ılı_Yor. Alımınlarııı bn: n::I
man tebliği dağ birliklerinin yeniden ı yona yakın hır kuvn~tle taaıTuz ettık
miihim geçitleri aldığını bildirmektedir. leri bu sehrin, Lcni!1grrı? \ ~ Sh•:ı~tupol 
Sovyet ve İngilız ka~•nakları da en bü- g bi mukavemet edıp eacmıyeccgı ıpn
yük baskının Gı ozni petrol bölgesine d; merakla sorulınaldadır. 
yapıldığını ·t•raf ediyorlar. Almanların Stalingradın adı geçen iki şehiı' ka
:Cu sahada tank le kullandıkları anlaşılı- dar ınukavcmetu.e imkan görülmeıne~t
yor. Almanlar Grozni sahasına 50 kHo- le; foknt bunısın.n bir kaç gün içinde 
metre kadar yaklaşmış bulunuyorlar. düşeceği de tahmin cdil.nemektcdir. 
Eğer Ruslar takvıye alamazlarsa Alman- Böyle bir mevkide Sta:lingradın vaziie
lar burasını zaptedeceklerdir. si. hazırlık için \·akit kazandırmaktan 

Karadeniz istikametinde harekMın ibaret kalır. StaUngrad d::ıha bir müddet 
ağırlaştığı görülüyor. muka\•emet ederc:e. v::r1·fo~-ini tamaıniy-

Birkaç gün evvel Novrosiskiye 25 ki- le yapmış oıacaktır. 
lometre yaklaştığı bildirilen Alınan kuv
v~tleri yeni bir ilerleme kaydedememiş
lerdir. Bu da harekatın arızalı araziye 
intikal ettiğini ve Rus mukavemetinin 
aı1mış olduğunu göstermektedir. 
Doğuda kanlı muharebe sahası birken 

iki olmuştur. Stalingrad taarruzları ve 
karsı taarruzları devam ediyor. 

Bk kaynak Almanların bu şehre şi
malden 10 V4r cenuptan 11 defa taarruz 
ettiklerini ve püskürtüldüklerini bildir
mektedir. 

İngiliz kaynakları Koçelnikovodaki 
gediğin kapatıldığını iddia etmektedir
ler. Alman lotalannın bir yerden Volga 
kıyılarına vardığını Stokholm bildirmiş
se de, bu haber hiç bir kaynaktan teyit 
edilmemiş ve Alınan resmi tebliği de bu 
hususta bir haber vermemiştir .. Yalnız 
Sovyet tebliği. Stalingrada - her halde 
takviye maksadiyle gelen - bir zırhlı bir. 
liğin Alman birlikleriyle karşılaştığını 

ÜZÜM VE lNClR l$lERI 
- *-(Boştu afi 1 inci Sahifede) 

FİYATLAR NASIL OLACAK? 
İzmirde mevcut üzüm stoku sebebiy

le bu yıl iizüm mahsulü fiyatının, geçen 
seneki mahsule nazaran düşük olacabfJ. 
ve rekoltenin fazlaca olmasının da bun
da tesiri bulunacağı söyleniyorsa da 
muhtelif şekillerde gerek üzümlerimizi. 
gerek incirlerimizi iyi fiyatlarla satmak 
mümkün görülmektedir. Bilhassa incir 
rekoltesi, bu sene düşüktür. B u sebeple 
incir :fiyatının düşmiyeceğine muhakkak 
nazariyle bakılıyor .. 
PİYASAYA DOÖRU 
Haber aldı!uruza göre. İzmir borsa 

komiserliği, piyasa durumu, üzüm ve in
cir mahsullerinin rekolteleri ve saire 
hakkında hazırladığı bir raporu Ticaret 
vekaletine göndermiştir. Bu rapor üze
rine vekaletin piyasaların ac;ılma zama
nını tesbit edeceği tabiidir. 

Tacirlerden aldığımız malüınata göre 
üzüm piyasasının bu sene 5 eylülde acıl
ması muhtemeldir. İncir piyasası da o 
tarihlerde açılacaktır. . 

Vekaletin İzmir piyasasında fazla ın
cir ve üzüm birıkmesine ve bu suretle 
muhtemel :fiyat düşüklüklerine meydan 
vermiyeceği süphesiz görülmektedir. 

Bununla beraber vekaletin. sab~ ve 
ihraç durumu üzerinde incelemeler yap
hracağm1 da hesaba katmak icap eder. 

---- -
BUGÜN 
Lfistilı verilecefı •• 

RUS T. \i\RRUZU 
Gelen bir habere güre Şiş:!;·ka demir

yoJu Ruslar taratmdan ke.>iimi.ştir .. Bu 
yolun Rijevde Almanlar için ne kadar 
hayati bir ehemmiyeti olduğunu evvel
ce ~öylenınis!i. Şimd: Aln~anların elle
rinde ehemmiyetsiz bir ıki yol kalmış Ye 
buradaki km·vetleri takviye Ye ikmal 
imkanları çok azd.l.ınıı:tır. 

Sovyetler ve İıı~ilizler, tuarı·uz eden 
Rus b!rliklerinin Rijev sehri mahallele
rine kadar geldiklerini bildir!yorlar. 
Eğer haberler doğru ise. kışın büyük 

muka,·emet gösteren bu Alman istinat 
noktasının :;.·arılııı • .ş olduğunu kabul et
mek rnzımdır. Eğer Rijev ve Viazma 
zaptedilirse, Sov\•etler cenuptaki Al
man baskısına ka~ oradak: kuvvetleri
ne yardım etmi~ ve hatta oradan cenuba 
kuvvet sevki imkamm elde etmiş ola
caklardır. 

JAPONLARLA HARP 
-*-(Baştsrah l inci Sahifede) 

kıtaları çıkarılmııştır. 
Bahriye nıızıı lığının tebliğinde deni

liyor ki: 
1 - Son tcbli~denberi Salomon ada 

larını açıklarındaki deniz muharebesin
de yeni hiç bir hareket olmamıştır. 

2 - Japon deniz futü kuvveıleri 
F olkay çcvıesindeki mevzilerden ve do
laylardan çekilmişe benziyor. 

3 - Ankisrad to rpito muh ribimiz 
bir çarpışınada batmıştır. ölen 4 kişinin 
aileleri haberdar edilmiştir. 

3 JAPON MAôLOBiYETı 
Japonlar son aylarda üç defa mağlup 

edilmişlerdir. Biri Mercan denizinde, 
diğeri Mid •eyde> ve şimdi Salomon ada
larında. 

Bahriye nazırlığı 25 A~ustos tebliği~
de Japon kayıplannı bi}clirmi~tir. Bu do 
nanma Salomon adalarını gel'iye almak 
İçin asker yüklü gemıl~ri himaye eder
ken Amerikan deniz ve hava kuvvetle
riyle muharebeye tutu~mak zorunda kal
mıştı:. 

JAPON DONA, 'M.ASININ YE.Ni 
TEŞEBBüSü BEKLENiYOR , 
Vaşington, 28 (AA) - Bahriye n ... -

zırlığı Salomon adaları deniz muhare-
be~inin kati surette bittiğini hüküm etti
recek yeni bir haber vermemiştir. Bu
nun için Salomon adaları muharebesi
nin üçüncü safhasının her an başlamasını 
beklemek doğru olur. 't:iddi darbeler 
yemiş olmakla beraber Japon donanma
sının sonuna kadar çarprı:acağır.dan şüp
he edilmemı-ktedir. Simdilik muh:tkkak 
olan şey Amerikalı12!rın bir çok kayıp
lar bahasına ele gedrdikleri mevziler
den kolay kolay çıkmıyacaklandır. 

Mü'ITEFiK. TA YYARELERt 
BtR SEY YAPAMADI 

h:ıherlt>ri \ e borsalar 22.15 - 22.50 Y::ırm- Tel: 3753 1-15 H . 3 
ki progı·nm ve kupanı!?·· r...c-.; .... -~..>-;;;;:::~~ ...... 

t LAN 
1ÇTtMA1N Y APIL.A.CAGI: 
Ulus gazeksinin 21 '8 942 tarihli 

niishasınd::ı. U~::ık şayak fabrikası Ti.irk 
Anonim şirketinin 11 9 "042 tarihinde 
yapılma ı murakıplığımızca ilan edilen 
umumi heyet top1rntısının kanıınPn ak
dinin mümkün olmc:dıi!ı ve hi~sedarla
rın neticesi7. masrc:f \'e külfetlere marı•z 
kalmamaları Vf' hisse sem~tlerini mur::ı
kınl ıj!ırn11a teslim etmemeleri yolunda 
sirk<>t rne~'lic;i idnresi tarahHlan V<!:nılan 
i!i!YI okut muşlıır. . • 

eu **12 1 a 
SATILIK BAHÇE 

İzmire tfıbi Narlıdere köyünün Şe
h: t mezarlığı civarında Hayıt kısı
ğında ki altmış dönüm mikdarmdaki 
muhtelif e~caıı müsmireyi ve dokuz 
0eygir kııvvetindeki motörü ve ayrı 
ayrı birer odalı iki evi muhtevi bir 
ktl a haht:eyi satacağıından talip 
olanlar hmh:dc Başturakta Işıldak 
hancısı bay Jbrahime müracaat et-
mesi... _ı - 5 w (2232) 

rz!"C'"* ' IMS - - • 

Piyano 
Akcırt, 1'amirat, Alım Satım. Kira 

i ş 1 e r i 

Adil İmer 
Anafartalar C. No. 357 

Telefon: 3695 

Şirket niuımname~inin ve ticaret ka
nıınumın hanı~i maddelerine muh:ılif ol- f.J 
dt•l'u ınaddE' beyanı c:ureli\.·le t~rih 
ediln1i:.rN'c>k sadece (sirket ni7..amnnıne
sine ve: kamın hiikihnlerine muhali[ hu
lundui! ındnn) sıırctinde ulu orta bir be
yanla if:ı.d'"' edilen mezkur top!:ıntı. nrn
ı-akın1·~:ınızra ticaret kanununun 357 
ve :11'~ ncu maddelerine tevfikan teshil 
\'<' ili\n edilmis ve bu toplantının yapıl
ması ticaret \•ek~letince de hilh~sa ta
l"o olunarak 1017/G42 gün ve sirket 
4 / 5081 sayılı emir ve direktiflP mura
kıolığ:ınıza ve 10 7 fl42 gün ve 5080 sa
yılı yazı ile Külahya vilayetine bildiril
miş ve hatta böyle bir toplantı iı-in la
z:m o fan 1ı ükümet komiserinin tayin 
ediJdi~i dahi tehliğ edi!mis bulunmak
tadır. 

~A:ı:D~s~t:W:~ 
~ Ba1ıfıaliye.. S 
~ Askerliğim dolayısiyle günde 20 ~i- § 
~ radan 40 liraya kadar kazanç teınm ~ 
$eden Alsancak Bornova caddesinde- ~ 
~ki gayet şık mobilyalarla birlikte M 
t bakkaHyem .. satılıktır. 3092 No.lu S 

Esasen yapılan is. anonim ı::irkr.tlerde 
her zaman yopı!abilecek bir (umumi 
heyet 1onlanlısı) olup meclisi idarenin 
bundan kaç!nm:ımnsı v~ bilakis büti.in 
iddiaların a.o;;i] ve me~l merci olması 
itib?riyle bu toohıntıyı hattfı tesri etme
si rerckmekedir. 

Bundan ba~ka icaret kanununnn 357 
ve 359 ncu maddeleri çerceve.sinde mu
rakıolığımı7.a verilen sal;lh.iyetin idare 
meclisince refedilmcsine meı.kfır mec
lisin hak ve salfıhiyeti olmadığından 
11/9 942 tarihinde illın edilmiş olan 
umumi heyet toplantısının tehirine se
bep ve mahal bulunmadığı ve toplantı
nın ilfın edilen ı;i.inde yapılmasının kafi 
olduğu sayın hissedarların malumu ol
mak üzere ilan olunur. 
Uşak şayak fabrikası Ti.irk Anoniın 

$i.rkeli murakıpları. 
Hn~im Tiiıncr, Nurull::ıh Yörük. 

~o~~ (2279) 

BAS MÜ EJJJBİYE 
A ANIYOB. •• 

İzmir Sa~ır, DiJ.;:iz ve Körler müesse
sesinin 75 lira aylık ücrelli baş müreb
b:yeliği açıktır. Vazife geceli gündW.lil
dür. İaşe :,1üessesedendir _ 

Bcı~ öğretmen, öğretmen, baş hemşire
lik etmiş o1:ır.1ar tercih edilir. Tafsilat 
mi.ics.<;t'seden alınabilir. İsteklilerin 7 ey
lül 942 de Alsancaktaki müesı;eo;;eye 
'2ahsen müracaallan. 

8 - 15 _,._ 24 - 29 4496 (206Z) 

~telefonla murc;caatları.. 8 
.l 1 - 3 (2283) ~ 
i'~..r..r.r.,.o::r..!"/""-'7~~-"'-'..r..r.rA7~N 

~,#"/..Q'"~..r~~~~""°! 

1 KAOlN TERZi KALFASI 

1 Anu ed~nl~~in'I !d~r~ memurlu-1 ğuna müracaatları. 1 - 2 (2258) 

~...,,.._,_,,~...oo===m======ccco=ıcGcx 

~~,.<;:~~~-

Tecrübeli Ebe 

Sen~ye Pekel 
İstauhul tıp fakiiltesine bağb kabile 

şubesinden diplomalı 
Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa

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

ZA Yt 
Şehit Fazıl bey ilk okulundan aldı

ğım 222219 numaralı ve 1939/1940 ta
rihli şahadetnamemi kaybettim. Yenisi
ni çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

ADRES 
İzmir Kestelli caddesi 834 üncü 
sokak No: 32 Muzaffer Yarın 

iz .. ,. inhisarlar Bas Müdürlüğünden : . 
1 - idaremizce kahve satışına 29!81_942 tarihinden itibaren baı;ılanacaktır .. 
2 - Kahve, lsmetpaşa bulvarı yenı sınema karşısındaki depomuzda bedeli 

ödenerek verilecektir. 
3 - Kuru kahvecilere esnaf birliğinden alacak.lan vesikaları depomuza ih

raz etm,.k suretiyle kahve verilecektir. 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün şehrimizdeki otomobil ve kamy~.n 
listiği ticarethanelerinin sahip ve mu
messillerinin Kordondaki iaşe bürosun
da yaptıkları toplantıya reislik etmiştir. 
Lastiklerin tevzi listesi hazırlanmış, ka
zalardaki nakil vasıtalarının lastik ih
tiyacı da nazarı itibara alınarak l;>'!nlar 
için de llstik ayrılmıştır. Sonra vilayet
te bir toplantı yapılmıştır. 

Laslik tevzi listesi üzerinden tevziata 

Sidney, 28 (A.A) - Pasifikdeki ha
rekat haklbnda gelen haberlere göre, 
japonların Minez koyuna sevk ettikleri 
bir kuvvet karsısında müttefik hava 
l.-uvvetleri haval°itrın fenalığı yüzünden 

4 - Çuvallı olarak çiğ çekirdek kahv~?1n ~eher kilosu depomuzdan 5 32 
kuruştan satılacak ve kuru kahveciler mu'!tehlikc kavrulmUJ çekirdek kahve
nin beher kilosunu 675 ve öğütülmüşünü 680 kunı~tan satacaklardır. Ancak 
kavrulmuş çekirdek veya ~kilmiş kahveyi ~üstdılike 125 ve 250 gramlık pa
ketlerle satacaklardır. Çiğ çekirdek ka~ve~ın satışı memnud ur. 

bugün başlanacaktır. 
----~ttNN~uu~u>--~~-

vazifelerini yapamamı~lardlr. 

S - Kuru kahvecilerle kahvehanecılenn esnaf birliklerinden alınıo oldukla
n hüviyet cüzdanlannı da depomuza ibraz etmeleri mecburidir. 

• 6 - Müstehliklere 250 gramdan faz~a. kahve veren ve kahve saklayanlarla 
---------------- çiğ çekirdek kahve satanların tezkerelerı ıptal edilmekle beTaber aynca hakla-

ES RARlıl ADAM 
Kemerde 1168 nci sokakta Mustafa 

Bitik, kat·ısı Şefika ile kavga etmiş, ka
rakola götürülmüş, üzeri aranın~a ;ş~p
kası içinde 4 parça, kibrit kutusu ıçı.n
de de bir paı·ça esrar bulunmuştur. ---o- --Okullarımızın Mektuplan: 

FIRINLARDA 
KALABALIK 
Okurlarımızdan aldığımız mektplar

da fırınlar önündeki izdihamdan şikayet 
edilmektedir. Bazı vatandaşlar istih
kakları olan ekmeği alamadıklarından 
kartları ellerinde kalmaktadır. Bu. va
ziyetin önlenmesi için gerek~n tedbı~le
rin sUratle alınması rica edılmektedir. , 

B U H AFTA LALEDE 
3 HARİKA FİLİM BİRDEN 

1 - 24 KISIM TEKMİLİ BİRDEN 
TARZAN ADASI 

2 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKlLI 
YENİ KOPYA 

ALİ BABA 
HARUNİİRREŞİ1' 

3 ..• RENKLİ MİKİ 

Borsa rında tak.ibah kanuniye yapılacaktır. 
7 - Kahve normal bir halde kavrulacak 

kat edilecektir. 
açık veya yanık olmamasına clik-

5067 (2281) 
ÜZÜM 

269 Üzüm Tanın 
36 S. Akımsar 

305 Yekarı 
222171 Eski yekô.n 
222476 Umumt yekun 
~o. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİR~ 
30 Ton Bakla 

39 
44 

42 
44 

36 
38 
41 
45 
49 

25 75 

KİREC VE KiRBMİ'J' ALl.NACAK-
D. D. YOLLARI '8 NCt ışı.ETME K<?MtsYONUNDAN: . 
Aşağıda miktar ve muhammen bedellenyle hizalarında muvakkat temınatla

rı gösterilen Mars.ilya tipi mahya ve düz ki~em..it ile kireç şartnameleri .veçhile 
mübayaa edilmek üzere ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuıtur. lhal.elen sıra
siyle 10/9 /94 2 günü saat 15 tc Alsanca.kta işletme binasında komısyonumuz-
ca yapılacaktır. · 

lateklilerin muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona 
gelmeleri lazımdır. Sartnıtmeleri işletme kaleminde görülebillı. 

~ Muhammen bedel M. T eminat 
. Lira K Lira KTt-Cins ve nevı r~. Miktarı 

32 Ton Susam 56 25 57 150 ton Kireç 
Marsilya tipi 

kiremit düz 
Manilya tipi 

Mahya kireınit 
29 ı o 

4650 00 ) 
) 
) 
) 

348 

240 

75 

00 
21 Ton F asulye 35 50 35 '15 25000 adet 

BUGVH 2'A.ND;,t 
3 NADİDE FİLİM BİRDEN 

J •• KANLI MEYHANE 
T ÜR KÇ E 

CHARLES LAUGHTON 

2 •• AŞK SERENADI 
GRF.S MOR_ MELVİN DUGLAS 
J •• RENKLİ VALT 

DfSHEY MİKİ 

2875 00 
2500 adet 

00 ) 
5074 (2276) 
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JzmlP 'l'learet Lisesi Müdürlüğitnden : 
24 Ağustos 942 pazartesid en itibaren orta ve liae kıaımlanna kayrt ve kabul 

muamelesi başlıyacaktır. - b " · 
7 k d 

' 
7 d hil ·ıı_ '-·1u ıtıren-1 - Orta kısma 12 yaşmdan 1 yaşına a ar yaş a ı ııı; oa.w. 

ler alınır. • 
2 - Llse kısmına orta okulu veya orta ticaret .. okulunu bitirenler V«; 16 ya!lın-

dan 2 1 ya!lına kadar 2 1 yq dahil olanlar kabul edilir. 
Fazla m~lumat ic;in okul müdürlüğüne müracaat edilmelidir. 

29 33 4889 ( 2277~ 

Türk Maarif Cemiyet i 
YATILI EGE L İ s E s İ YATISIZ 
Yeni talebe- kaydına başlamıştır .. Eski talebenin :;ahsen veya mcktupl 

15 eyliile kadar kayıtlarım yenilemeleri .• Daha fa:zla tafsilat almak is 
yenler Lise miidürlüğüne müracaat etmeleri .. 

"Y'ahs1z Lise ücreti 100 Yatılı ücret 330 lira •. 
Yatısız Orta ücreti 75 TELEFON : 3441 

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

Amerika n Kız Koleji 
Okulumuzun bütünleme ile bitirme imtihanları 7 eylülden 26 eylüle ka 

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

YüfıseJı Ziraat Enstitüsü VetePiner fafıültesi 
lıeri 1ıı$mının. lıayıt 11e JıalJul ıarııarı.. · 

1 - Ankara Yük:.ek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmına 
yıl sivil devıeli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk 
tihanlannı vermi, olmak şartiy]e talebe kabul edliecektir. isteklilerin aşaiı 
şartları haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab'asından bulunmak. 
B - Yaşı 18 - 22 olmak 22 dahildir. 
C - Beden teşekkülleri ve ınhhatı orduda ve her iklimde fa.al hizmete 

sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D - Tavır Vt. hareketi ahlakı kusursuz ve ıeciyesi sağlam olmak. 
E - Aile:-inin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de z&b1ta 

sikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalanna u vesikaları bağlamalan lazımda'. 
A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
B - Sıhhatı hakkında tam te«ekküllü askeri hastahane raporu ve aşı ki 
C - Lise mezuniyet olgunluk- şahadetnamesi veya mUMddak sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatlan kabul e 

hnkkında velisinin ve kendi~inin noterlikten tasdikli teahhüt: aenedi. 
okuldan istifa. etmek isterse okulca teahhüt ettirilecek masrafl.an birden 
ve bu teahhiit senedine kayıt edilir. 

Sar' alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınmaya müpteli olmadığı 
kında, velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi (Bu gibi hastalı 
biri ile okula girmezden evvel malul olduklan ıonradan anlqılanl.ar o 
çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir. ) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki ukerlik şubelerine ilticla ile m 
caat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal · 
sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakülte&İ. askcıt talebe 

' liğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu 
sonra müracaat kabul edilmez. 

'1i - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve 
göredir. istekli aded~ tamam olunca kayıt i~leri kapanır ve 
müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 
14 11 20 23 26 29 r 4 7 ıo 13 16 19 4693 ( 2 12 1) 

S!'A.JYER ALIHACAK 
İzmir P. r. r. MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
- Muhabereci yetiştirilmek üzere 341 doğumlulardan müsabaka ile 

yer alınacaktır. 
2 - Miisabakaya gireceklerin orta mektep mezunu olması ve yaı lı:: 

hariç 788 sayılı memurin kanununun di.irdüncü maddesindeki şartları hSiz 
lunması lazımdır. 

3 - Müsabakada ınU\·affak olanlara stajyer namiyle ilk defa kırkar tira · 
ve ayrıca fevkaHl.de zam verilecektir. ve talimatııamesine göre muvaffak ol 
tan sonra 1 S lira asli maaşlı memurluğa geçiriHlecektir. 

4 - Mü~abaknya girmek isteyenler 1 eylül 942 salı günü akşamına k 
dilekçe evrakı müsbiteleriyle birlikte müdürlüğümüze müracaat etmeli · 

5 - Müsabaka 2 / Eylül/942 çar~amba günü .:ıaat 1 O da müdürlüğüm 

vapılacaktır. 
. Stajyer mü,,abakasma i~tirak edecek olnn bayanların 30 yaşını değil 
talimatnamesinin ikinci maddesi mucibince 25 YBfrnı geçmemiş 0Jma11 
du. 2 5 9 13 1 7 2 1 25 29 4463 ( 20 

Sağıl' ·ısız ve Körler müessesesinden: 
MARANGOZ usr ASI ARAN'IYOR 

Sağu dilsiz ve körler müessesesinin 75 lira ücrtli marangoz ustalığı a 
Sanat meklebi mezunlarından memurin kanunun 4 ncü maddesinde yazılı 
lan haiz olanlardan imtihanla bir usta nlınacaklır. 

isteklilerin Alsancaktaki müeS!\l".Seye müracaatları 24 29 
~~ ,..... .... ~..,.,.....~ 

MOBİLYA. YA TIRILACAK 
Maateif Vefıilliğin en : 

1 - Yeniden açılacak köy kadınları gezici kunılan iç.in aşağıda ci119 ve 
darlan yazılı on iki kalem mobilyanın imali kapıı]ı zarf usuliyle eks11tı: 
konulmuştur. 

2 -- işbu on iki kalem mobilyanın yapıldığı yerde teslim etmek ıoartiyle 
min edilen bedeli 14,425 liradır; muvakkat teminab 1,081 lira 88 kuru 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 1 O Eylül/ 1942 perşembe günü saat 1 
Ankarada Maarif vekilliği satın alma komisyonunda yapılacakbr. • 

4 - Mobilyalara ait resim ve şartnameler, lstanbulda Nişantaşı, lzmirde 
huriyet kız enstitüleri müdürlüklerinde Ankarada vekillik •levazım müd 
ğünde görülebilir. 

5 _ Eksiltmeye istekli olanların 249 O sayılı kanunda yazılı şaTtlara gÖTe 
vakkat teminatları ile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel " 
Hk satın alma komisyonuna vermiş veya göndermiıı olmaları lazımdır. P 
da vaki olacak gecikmelerden mesuliyetkabul edilmez. 

6 _ Eksiltmeye istekli olanların, evvelce bu gibi işlerde ve asgari 8,00 
ralık tanhhi.itlerde bulunmuş olduklarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri 
zımdır. ( 7100) 
Eşyanın cinsi ve evsafı Mikdan Fiatı Tutıı 

Portatif masa 50 r.det 18.- 900.-
Portatif sandalye 50 adet 10.- 500.-
Portatif karyola 5(1 adet 14.- 700.-
Elbise dolabı 50. adet 50.- 2.500.-
Komodin 50 adet 22.- 1.100.-
Portatif diki§ masası 50 adet 43.- 2.150.-
E.lbise a!Wlwıı (20 kişilik) 50 adet 32.- l.600.-
Yemek dolabı 50 adet 23.- 1.150.-
Mutbak eşyası dolabı 50 adet 22.- 1.100.-
Kağıt kutusu 50 adet 5.- 250.-
Yazı tahtası 50 adet 15.- 750.-
Prova ayna!lı 50 adet 34.50 1.725.-

29 
. i 14.425.-

4979 (2276) 

Kula Orta Ticaret Ofıulıı müdiirliiğUnden : 
Okulumuza kız ve erke.it talebe ve kabulüne devam olunmaktadır. lsteld 

aşağıdaki vesikalarla doğrudan doğruya veya ya:ıı ile okula müracaatlan. 
l - ilkokul diploması 
2 - Rapor ve aşı kağıdı 
3 - Nüfus ve hüviyet cüzdanı 
4 - 4, 5-6 boyunda altı adet fotoğraf. 5052 .(2282) 



SARIFE4 TENf AS'IR 

HAVA AKINLARI -ALMANYAOA SIKINTI Amerikan· gayreti 
~~-* * *·-----

1 ki Almanfabri- Almanyada Yeni bir 
kasına hücum d ı • 

edildi a vapur zırhlı aenı· 
Almanyada~ararvelıa· buhranı var ze indirildi 
yıoJara sebep olan baf· -*-
. ııa_ aJunlar da yapıldı.. Almanlar gemi azlığın· 
lngilterede bombalanan dan dolayı isvece az 

---*---
BE S EŞt DE HENÜZ TEZ· 

yerler Jıö · · b ·ı · · ı 
Londra, 28 (A.A) - Resmen bildiril- mur vere ı mış er ve 

GiHLARDA YAPILlYOR 
diğine göre dün Diep önünde ve sahil az demir alabilmişler 
bataryalarının pek yakınında demirli Stokholm, 28 (Londra radyosu 19.45) 

-*-Nevyork, 28 (A.A) - Ayrona zırhlı-

beş vapurdan mürekkep düşman kafile- Bir Roytı:;r mesajına göre Almanların 
sine tayyarelerimiz hücum etmiş ve geçen ay Isvec;e ihraç ettikleri kömilr ve 
1500 tonilato hacminde 3 gemi hac;ara kok geçen senenin temmuz ayı ihraca
uğratılmış, diğer gemiye de isabetler tın :fan 500 bin ton daha azdı-.:-. 
kaydedilmiştir. Stokholmda çıkan Aften Bladet gaze-

sının denize indirilmesi töreninde bir 
nutuk söyleyen bahriye müsteşarı bu 
zırhlının her hangi bir zırhlıdan seri ve 
fnzla ateş edebileceğini ve Parl Harbur
da batan zırhlılardan çok. kuvvetli oldu
ğunu belirtmi§tir. 

Tayyarelerimizin hepsi de. salimen dön- tesine göre muahede mucibince geçen 
müşlerdir. sene teslimi icap eden bir milyon ton 

Ayrona ı.ırhlısı, inşa edilmekte olan 
aynı tipte 6 zırhlının birincisidir ve inşa 
müddetinden aylarca evvel bitirilmiştir. 
İnşaatına 1940 Haziranında başlanmıştı. 

* kömiirü Almanya henüz teslim edemc-
Londra radyosuna göre İngiliz tayya- mi!'tir. Gazete ayni zamanda gemi {ıkda

relerinin geceleyin Kassele yaptıkları nı hasebiyle fsveçten Almanvaya demir 
hücumda Haynkel tayyare fabrikalariy- llireıcatının da nzddığını bildirivor. Ge
l~ demiryollan, en büyük malzem~ fab- mi noksa'lhğına Ingiliz hava ku~v<?~eri
rıkalarında yangınlar çıkmıştır. nin şimn?d.?ki Alman limanlarına sık 

----·----UZAK DOGU JA 
İngiliz avcıları işgal altındaki Fran- sık taarruzları ve Baltık denizinde 

sada demiryollarına ve diğer hedeflere Rus deniznltılaımın faaliyeti sebep ol
---·--

'Japonlar hücum etmişlerdir. Manş denizinde iki maktadır. 
dü!':man gemisi ateşe verilmiştir. Dün 
sabah tngilterenin cenup batı açıkların
da bir Alman deniz tayyaresi düşürül
müştür. Gece İn~iliz tayyareleri Manş 
denizini bir kaç defa aşmışlardır. 

Berlin, 28 (A.A) - Alman tebliği: 
Batıda işgal altındaki topraklara ya

pılan akınlarda İngilizlerin 17 uçağı dü
§Ürülmüştür. Bizim kayıbımız yoktur. 

Batı ve şimal batı Almanyada yaptı
ğı tesirsiz gündUz iz'aç uçuşlarından 
sonra İngiliz hava kuvvetleri 28 Ağus
tos gecesi bilhassa Kancl şehrine karşı 
bir sıra taarruzlarda bulunmuştur. Si
vil halk kayıplara uğramıştır. İskan 
mahalJelerinde hasarlar olmuştur. Taar
ruz eden İngiliz bomba tayyarelerindcn 
55 tanesi gece avcılarımız ve uçak sa
var toplarımız tarafından düşilrülmüş
lerdir. 

Londra, 28 (A.A) - Perşembe gecesi 
bir kaç dUşman uçağı İngilterenin şimal 
kısımlarında uçmuştur. Atılan bomba
lar az çok hasara ve bir kaç ölü ve ya
ralı kayıbına sebep olmuştur. Avcıla
nmız tarafından bir düşman uçağı dü
ıUrülmüştilr. 

Berlin, 28 (A.A) - Alınan tebliği: 
Alınan bomba uçakları tngilterenin 

eenup sahilinde askeri ehem.miyetteki 
tesislere ve aynı zamanda adanın mer
kez ve cenup çevrelerine taarruzlarda 
bulunmuştur. tnfilak ve yangın bomba
..'.lan atılmıştır. 

--~----~~~--
Mısırda 1 ngiliz dev-
ri ye ve topçu faa· 

liyeti çok arttı 
---*·---

Kahire, 28 (A.A) - İngiliz tebliği: 
26/27 Ağustos gecesi §iddetli devriye 

faaliyeti olmuştur. Dil§man hatları dev
riye hareketleri ve topçu ateşi ile mü
temadiyen iz'aç edilmiştir. 
Bombardıman tayyarelerimiz büyük 

faaliyetlerde bulunmuştur. 
Evvelki gün Girit açıklannda bir tor

pil tayyaremlz tarafından bombalanan 
bir Mihver gemisinin açıkta yatmakta 
olduğu görülmüştUr. 

Nil deltasına hücum etmek isteyen 
bir Mihver tayyaresi dilşürUlmUştür. 

Kahire, 28 (A.A) - Çöl cephesinde 
Çarşamba günü Yeni Zelandalılar tara
fından yapılan akınlar devam etmekte
dir. Hava hareketleri her iki tarafta da 
lıafif olmuştur. 

Uzun menzilli uçaklarımız Marsa 
Matruhta yollara ve dUşman kamyonla
rma hUcum etmiş ve bunların bir çoğu
nu yakmış veyahut tahrip etmiştir. 

İngiliz ağır bombrı tayyareleri Pazar
tesi günü akşamı Korent kanalı bölge
sine hilcum etmiştir. 

HUBUBAT VE EKMEK 
MESELELERi 
( Baştarab 1 inci Sahüede) 

verilmekte, ağır i§çilik vasfını kaybet
miş olanlara da büyüklere mahsus kart 
tevzi olunmaktadır. 

lstanbuldaki esnafın teşebbüsü üzeri
ne ticaret veka:Ietinin lstanbulda rama
ıtanın birinci gününe rastlıyan 12 eylül
den itıbnren her gün kartsız satılmak 
üzere halk için az miktarda simit ve bö
rek imaline, ayni zamanda fırınların kart 
mukabilinde satılmak ııartiyle pide yap
mnbrına müsaade ettiğini yazmıştık. Bu 
mü~adenin lzmire de teşmili hususunda 
vekalete müracaat edileceği öğrenilmiıı
lir. işçi ve esnaf kurumları birliği bu 
maksatla teşebbüste bulunacaktır. 

Vilayetimizin her tarafında çiftçiler, 
ellerindeki hububatın yüzde 25 tini hü
ltümete teslim etmektedirler. Yakında 
vilayetin yapacağı bir ilanla hububatın 
teslimi muamelesinin sona erdiği ilan 
olunacak ve sonra ellerinde hububat 
bulunanlar, bunları serbetçe satacaklar
dır. Fakat bu satışlar, kartla ekmek satı
lan yerlerde yapılmıyacaktır. 

-~~---lt"W'W---
Brezilyadafıf Alman 

~~-.._..et--~~ 

SO~YETLERE GÖRE UAZIYET ·-(HaştaraL l uıci Sahifede) 
SOVYET TEBUCLERl 
Moskova, 28 (A.A) - Geceki Sov

yet tebliğine ektir: Cephenin merkezin
deki kıtalarımız taarruzla bir çok mes
kun yerleri almışlardır. Bir teşkilimiz 
çetin muharebelerden sonra kuvvetle 
tahkim edilmiıı mühim bir mevzii ele 
geçirmiştir. 30 top 42 makineli tüfek, 
12 havan topu ve 120 adaba ele geçir
dik, bir kesimde Almanların üç ağır 
tankı tahrip edilmiştir. Bir çok esir ve 
ganimetler ele geçirilmigtir. Hava kuv
vetlerimiz beş Alman uçağını düşür
mü:ıtür. 

STAUNGRADDA 
Stalingradın ııimal batı bölgesinde 

kıtalarımızla mühim düşman kuvvetleri 
arasında çelin muharebeler cereyan et
miııtir. Bir kesimde topçu ve hava hazır
lığından sonra mühim bir düııman tank 
birliği hücum etmiştir. Bir müfrezemiz 
el bombaları ve benzin dolu şİ§elerle 
hatlarımızı yarmnğa muvaffak olan düş

Çinde kay
bediyorlar 

... o. 

Çunking, 28 (A.A) - Perşembe gü
nü Çin.kuvvetleri Nansangın 65 kilo
metre cenup doğusunda Sin Kuanga 
ginnişlerdir. Sekyangta şiddetli muhare
beler devam ediyor .. 

Yeni Delhi, 28 (A.A) - Dün gelen 
haberler, Çinlileıin Japonlara karşı ka
zandıkları mııvaffakıyetleri teyit etmek
tedir. 

Japonlar Şukyenden çekilmişlerdir .. 
Lişuide garnizondan da çekilmektedir
ler. Bu iki şehirden kalkacak tayyareler 
icabında Tokyoyu bombardıman edebi
leceklerinden Japonlar buralarım zap
tetmek için büyük gayretler sarfetmiş
lerdir. 
-~~~ ,,,,.,.,.,-~~ 

H\N[LST~NDA 
man tank kolunu imha etm~tir. 

Kotelnikofun ~imal doğusunda düş- I (8aştarafı 1 inci Sahifede) 
man tank birliklerinin ilerleme teşebbü- BtR KÖYDE KANLI HADtSE 
aü 

0

geriye atılınıştır. Düşman hatlarının Madras. 28 (A..A) _ Rannas bölge-
gerilerine aarkan bir aüvari birliğimiz sinde BulanlsU köyünde polis ateş aç
Almanlara ağır kayıplar vercllnniştir.. mak zorunda kalmış ve bir çok kimseler 
Vaşudarın cenup bölgesinde saatlerce ölmüş ve yaralanmıştır. 
süren bir çarpışmadan sonra bir tepeyi Buradaki hadiseler hakkında tahki
ele geçirmeğe çalışan dü.şman teşkilleri 1 kata gelen hakime karşı köylüler vazi
dağıtılmıştır. Padolofta mukabil taarru- yet almış ve bunun üzerine hadise çık
zumuzla göğüs göğüse bir muharebede mıştır. 
yüzden fazla Alman öldürülmüştür. Kalklıta 28 (Londra radyosu 19.40) -

Protlatskaya bölgesinde şiddetli mu- bir iki hAdise müstesna olmak 
harebeler olmaktadır. Nehri geçmek için üzere Hindistrında durum normal bir 
Almanların kurdukları iki köprü tahrip hal almaktadır. Kalkttta besinci sükiln 
edilmiş, dü~manın tank, piyade toplu- gününü geçirmektedir. Biha~ ve Birle-
lukları dağıtıl~ıştı~. . şik eyaletlerde vaziyet iyileşmiştir. 

Molovof bolgesınde tank kuvvetlen- Yeni Delhi, 28 (Londra radyosu 
ne karşı .müdafaa muharebleri cereyan 19.45) _ Bir Ek~anj telgrafa göre Hin
etmektedır. distandaki tczgDhlarda gemi tamiratı 

lmansta çeteciler tank ve kamyon nak başlamı~ır. Bu hususta icap eden de
leden bir treni yoldan çıkarnuslardır. mir ve çeliği Hindistan kendi kaynak-
40 vagon tamamen tahrip edilmiştir. !arından temin etmektedir. 

YENİ MEVZİLERE ÇEKİLME -·~---
Moskova, 28 (A.A) - Gece yarısı ı Nr.ll iZLERE GÔRr- SO'' 

neıırolunan Sovyet tebliğine ektir: Kıta- !.l - T:. 1 • 
larımız Proklatskaya ~olund8: çetin m~- YET TAARRUZU 
harebeden aonra yenı mevzılere çekıl-
mişlerdir. 

Voronejin cenubunda Don nehrinin 
batı kıyısında meskun bir yerde sokak 
muharebeleri olduğu bildiriliyor. Batı 
cephesinin bir kcsimiQde şiddetli muha
rebelerden sonra meskun yerler işgal 
ettik. Kuvvetle tahkim edilmiş bir mih
ver mevziine kıtalarımız girmişlerdir. 
Almanlar büyük bir ormandan kovul
muşlardır. 

ST ALINGRADDA 
Stalingradın şimal batısında mukabil 

hücumlarla Almanları büyük kayıplara 
uğrattık. Almanlar taze tank ve topçu 
kuvvetlerini harbe sokmak suretiyle bir 
kesimde Rus cenahı için tehdit sayılabi
lecek surette ilerlemişlerdir. 

KRASNODARDA 
Krasnodarın cenubunda sayıca üstün 

mihver kuvvetlerine karşı kıtalanmız 
müdafaa muharebeleri vermişlerdir. 
Mühim bir tepe için yapılan çarpışma
larda tepe bir .kaç defa elden ele geçmi§ 
se de ak§am olunca Ruslar tepede yer
leşmiş bulunuyorlardı. 
' Moskova, 28 (A.A) - öğleyin neş
rolunan Sovyet tebliği: 2 7 Ağustos gc
ce.tıi kıtalanmız Rjef yakınlarında Kles
kayanın cenup doğusunda, Stalingradın 
şimal batısında, Kotelnikofun şimal do
ğusunda, Proklatskııya ve Moldof çev
relerinde ve Krasnodarın cenubunda 
çarpışmışlardır. Diğer kesimlerde hiç 
bir deği~iklik yoktur. 

Moskova, 28 (A.A) - Krasanya 
Svesta gazetesi Almanlann Stalingrad 
etrafında büyük mukavemetle karşılaş
tıklarını ve ağır kayıplar verdiklerini 
yazmaktadır. Rus kıtaları mevzilerini 
sıkı sıkıya muhafaza etmektedir. 

(Raştarafı 1 inci Sahifede) 

Rijef keRiminde Almanların harekata 
gayri müsait olan mıntakalardan çekil
diklerini, fakat bu olayın ehemmiyeti 
olmadığını iddia etmektedirler. 

İngiliz gazeteleri merkez kesimindeki 
taarruz hakkında uzun boylu neşriyat 
yapmaktadırlar. (Tayınis) diyor ki: 
cRus taarruzu azimle devam ediyor. Ri
jef Smolensk mUdafaasmda Almanların 
kilit mevkii saydıktan bir yerdir. Rus
lar bu taarruzları sayesinde mühim bir 
muvaffakıyet kazanmışlardır. Zira en 
az Moskovaya karşı Almanların bir 
üıarruzda bulunmaları ihtimalini önle
mişlerdir. Fakat bu taarruz neticesinde 
cenuptaki nazik ve vahim vaziyetin dü
zeleceği hakkında fazla ümitlere dilş
miyelim. Zira Rus taarruzunun tesirini 
göstermesi zamana mütevakkıftır. 

(Deyli Telgraf) diyor ki: cRijef dü
şerse Almanların Moskovaya karşı 
azim1e tuttukları çıkıntı daha ziyade 
hafifleyecektir. Bu hareketin cenuptaki 
tesirine gelince, General Fon Bokun 
kuvvetleri Alman Başkumandanlığı is
tese bile bu cepheden çekilemiyecek 
kadar mes~ldUr .• 

Deyli Ekspres diyor ki: cBizi en çok 
heyecanlandıran Rusların taarruzudur. 
Zira en büyilk te-hlikelerle karŞJlaşan 
Rusyadır.> 

Moskova, 28 (A.A) - Baltıktaki ha
reketlerinden üssüne dönen bir Rus 
denizaltısı, Baltıkta 3 tanesi orta hacim
de olarak 4 düşman nakliyesi batırmış
tır. 

Londra, 28 (A.A) - Rovterin Mosko
va muhabiri bildiriyor: Almanlar Sta
lingrad şehrinin mahallelerini ayn ayn 
murabbalara ayırarak sistematik suret
te bombalamışlardır. Büyük yangınlar 
çıkmıstır. _ 

MVHİM BİR DEMİR· 
YOLU KESİLDİ· -

• 

-*Yahudiler evlerinde ve 
l:~llarmda işaret bulun· 
duracaJılcır, bir çolı işle· 
ri de ~öreıniyecelıler 
Sofya, 28 (AA) - Nazırlar Meclisi 

y&hudilerin tabi tutulacakları yeni ted
birleri tasdik etmiştir. 

Hükümet bir yabudi işleri komiserli
ği kuracaktır. 
Diğer taraftan bu işler için lıtzım ge

lecek paranın yine yahudilerden temin 
f:dilmes! kararlaştırılmıştır. Bu paralar, 
yahudilerin banknlardaki paralarından 
muayyen mikdaıda yapılacak müsade
relerle temin oluuacaktır. 

HUSUSt İŞARETLER 
Yahudilerin hepsi kollarında husust 

bu işaret taşıyacaklar, yalnız 10 yaşına 
kadar olan çocuklar bundan istisna edi
lcc~klerdir. Yahud:ler evlerinin kapısı
na da bu işaretle!i koyaçaklardır. 

MUHACERETI TEŞVIK 
Muayyen bir meslek sahibi olmıyan 

Yahudilerin diğer memleketlere muha
cereti kolayla~tırılacak ve bu masraf ta 
yahudilere ödcttirilecektir. 
MEMNUİYETLER 
Yahudilcdn hububat ve diğer ziraat 

mahsulleri ticaretiyle iştigalleri mene
dilmiştir. Yahudiler yiyecek maddeleri 
tıcareti yapamıyacaklar ve ticari ve sı
nai milesseseler kuramıyacaklardır. 

AYRI MAHALLE 
Yahudilerin oturabilecekleri mahal

leler de tesbit edilecektir. 

-~~~---·'WOW~~--
ALMAr~LARA GÖRE 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
mi.işlerdir. 

UÇAK KAYIPLARI 
Ruslar dün 108 uçak kaybetmişlerdir. 

Bir tayyaremiz kayıptır. 

* Berlin, 28 (A.A) - Dün Akşam 
Berlin askeri mahfilleri Stalingrad mu
harebelerinden bahsederken bunlan bir 
kale önündeki mücadele olarak vasıf
Iandırmaktadır. 

Bilindiği gibi Rusların müdafaada 
kullandıkları usuller iyi hazırlanmı§ sah
ra mevzileri şeklindedir. 

RUS TAARRUZLARI 
Berlin mahfilleri merkez cephesinde 

Rus hücumlarının devam ettiğini ve düt
manın haftalardanberi ancak bir kaç ki
lometre yer alabildiğini söylemektedir. 
Rusların tiddetli taarruzlan kar§ısmd• 
Almanlar her yerde tutunmuştur. Bütün 
bu taarruzlar ne Stalingradın ve ne de 
Kafkaslann mukadderatını değiştiremi· 
yccektir. 

~~-~~MW~--

M akin eye 
'

77 

erilirken 
Rus ~etelerl reisi Lad· 

rnlla V~lngtonda.. 
Vaşington, 28 (A.A) - Sovyet kadın 

çeteci müfrezeJeri şefi 26 yaşında Lud
ınila Pavlicenko reis Ruzveltin misafiri 
olarak Vaşingtondadır. Bayan Ludmila 
evvela bir bomba uçağı, sonradan da 
bir Clipperle Uç hafta süren bir seya
hatten sonra Birleşik devletlere gelıniş
tır. Kendisi Kızılorduda teğınendir, en 
yüksek nişanları almıştır ve SovYet1er 
birliği kahramanı yüksek unvanını ha
izdir. Ludmııa resmt rakamlara göre, 
309 Alman öldürmüştür. Kendisi Reis 
Ruzveltin misafiri olarak beyaz saray
da bir gece kalar. ilk SovYet vatandaşı
dır .. 

ingiliz uçalıları bir ben· 
zfn vapuruna saldırdı... 

Kahire, 28 (A.A) - İngiliz bomba 
uçaktan Giridin şimal batısında bir düş
man benzin gemisine hücum etmiştir .. 
Gemiye tam bir isabet kaydolunmuştur. 
Bomba uçaklan Giritte Entikiteri açık
larında garibaldi sınıfından bir kruva
zöre hücum etmişlerdir. Hücumun ne
ticeleri müşahede olunamamıştır. 

~~~~-"W'W~--

lngillz • Amerllıan hava 
ııuvvetıe,.inin işbirliği 
Vaş!ngton, 28 (A.A) - Amerikan 

bahriye nazırlığ.:run bildirdiğine göre, 
İngiliz hava kuvvetleri batı Atlantikte 
Alınan denizalt:larına karşı mücadele
de şimdi Ameri"an kuvvetleriyle işbir
liği yapmaktadır. ----·-----ingillz bahriye lordu· 

nun diinlıü nutııu 
Londra, 28 (A.A) - Bugün Londra

da bir nutuk söyliyen bahriye birinci 
Lordu M. Aleksandr demiştir ki : 

Bugün harbin en mühim devresini 
geçiriyoruz.. Eğer inandığım gibi Rus
lar müttefiklerin uçak pilot gemi ve 
malzeme bakımından bütün istihsal 

Ankara, 28 (Telefonla) - Ticaret ve
kaleti aldığı mühim bir kararı vilayet-
lere tebliğ ederek bütün ithalAt mallan
nın satışı serbest olduğunu bildirmiştir. 

İthalat eşyasından vilayetlere badema 
hisse ayrılmıyacağı cihetle halk ve mü
esseseler ihtiyaçlannı piyasadan ser
bestçe tedarik edeceklerdir. 

Manifatura, çelik, demir ve buna mü
masil eşyanın yüzde ellisi birlikler em-

rinde olacak, geri kalan kısmı piyasaya 
arzedilecektir. 

Otomobil lAstiği ve saire gibi ithali 
güç eşyanın satış vaziyeti eski şekilde 
devam edecektlı". 
YENİ BİR HEYET 
Hariciye vekAletine bağlı olarak üca· 

rl ve malt anlaşmalar müzakere heyeti 
namiyle bir heyet kurulmaktadır. 13u 
heyetin kadrosu için icap eden tahsisat 
Ticaret vekAleti emrine verilmiştir. 

Harp okulunda diploma tevzii merasimi ., 
Ankara, 28 (Telefonla) - Harp okulunu bitirmiş ve orduya katılacak olan 

yeni mezunlara 30 Ağustos Pazar günil saat 16 da diplomalan merasimle veri
lecektir. 

Afyon halkı dün kurtu
luş ha yrarr ını kutladı 

, _____________ --
Afyon, 28 (A.A) - Afyon halkı bu

gün düşmandan kurtuluşlarının yirmin
ci yıldönümünü büyük tezahüratla kut
lamıştır. 

Törene evvela 20 yıl önce olduğu gibi 
kahraman askerlerimizin önde keşif kol
ları olduğu halde şehre girmesiyle baş
lanınl§hr. 

Kahraman askerlerimiz, her tarafı 
bayraklarla süslenmiş ve çak kalabalık 
halk ile dolu caddelerden geçerek zafer 
anıdına varmışlar ve yerlerini almış-

!ardır. Askerlerimiz, vali, parti vilayet 
erkAnı, mektepliler ve pek çok halk ta-
rafından alkışlanarak karşılanmıştır. 

T'ôren çok heyecanlı olmuş ve söz alan 
hatipler bu büyük günün ehemmiyetini 
belirtmişler, Ebeclt Şef Atatürklc kahra
man askerlerimizin hatıraları anılmış ve 
Milli Şef Cümhurreisi İsmet İnönüne 

de güven ve bağlılıklar gösterilerek Af
yon halkının samimi duygularına tercü
man olmıışlardır. 

Ankara .. lzmir bisiklet 
yarışları başlı yor 

---------&·,------
Ankara, 28 (Hususi) - İzmir • An

kara bisiklet yarışlarına Pazar günU 
saat 8 de Ulus meydanında Zafer anıdı
nın önünden başlanacaktır. Bisikletçi-

ler ve Mkeınler saat 7 de meydanda 
toplanacaklar ve yoklamadan ve yapı
lacak merasimden aonra harekete geçe
ceklerdir. 

Atletizm birincilikleri başladı 
İstanbul, 28 (Hususi) - Türkiye atletizm birincilikleri müsabakasına bugün 

çok kalabalık bir halk kütlesi önünde F enerbahçe stadında başlanmıştır. 

Ka~ıtlara el koyma kararı kalktı 
Ankara, 28 (Telefonla) - Hakiki, hilkmt ve hususi şahıslar elinde ve gilm

rUklerde bulunan muayyen evsaftaki k Ağıtlara el konulmasına dair verilmi§ 
olan bütün kararlar yeni bir koordinasyon karariyle ilga edilmiştir. 

lstanbulda zafer bayramı programı 
1staııbul, 28 (Yeni Asır) - 30 Ağus- reni yapılacaktır. 

tıos Zafer ve tayyare bayramı geniş öl- Duınlupınardaki merasimde O'niver
çüde kutlanacaktır. Hazırlanan progra- aileyi temsil edecek 25 kişilik talebe he
ma göre Taksimde büyük. bir geçit res- yeü ile şehir meclisi mümessilleri bu
mi ve sonra İnönü gezisinin açılma tö- gün hareket etmşlerdir. 

Dairelerde ka
iıt atıimıyacak 
Ankara, 28 (Telefonla) - Resmi dai

relerde gündelik muamelelerden biriken 
beyaz veya renkli çizgili, çizgisiz, yazılı 
veya yazısız her nevi lüzumsuz ve dö
küntü kağıt ve kartonlar toplanarak, ru
tubetsiz ve temiz yerlerde muhafaza 
olunacaktır. 

An.kara, İstanbul, 1zınir şehirleriyle 
tayin olunacak diğer şehirlerdeki daire 
ve müesseselerden toplanan bu gibi k!
[at ve kartonlar bedelsiz olarak Sümer 
Bank emrine hazır tutulacaktır. 

Nafıa vefıill istanbulda •• 
İstanbul, 28 (A.A) - Nafıa vekili bu

gün şehrimize gelmiştir. Vekil İstanbul
da birkaç gün kalacak ve vekalete bağ
lı müesseselerde tetkiklerde buluna
caktır. 

Patates yetişti
renlere prim 

---+·---
Ankara, 28 (Telefonla) ~ 942 sene-

sinde üzerinde patates istihsal edilen ve 
edilecek olan arazinin beher dekan için 
müstahsillere 2 lira prim verilmesi ka
rarlaştırılmış ve bunun için ziraat vekl
leti emrine 1,320,000 lira tahsis olun
muştur. 

__ ,_.,, .... o""""""'-
İS'J' ANBULDA 
Fırınların teftlfl 
İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Fırınların 

kontrolüne bugün de devam edilmiş ve 
muhtelif semtlerde 1589 eksilt ekmek 
müsadere edilnıiştir. , 'b'f"': :""""t:X:ttt 

ZAFER BAYRAMI HAFTASI 
ŞEREFİNE! ... 

BUGÜN 
Yeni kopya 3 TÜRKÇE şaheser film birden 

-1-
KA RJ M BENİ ALDATIRSA 

MÜZİK - MUHLİS SABAHATTİN 
Yaratan: Hazım - Vasfi - Feriha - İ. Galip - Muammer - Ercüment Behzat 

-2-
LEKE Lİ KADJN 

Yaratanlar: LEYLA MURAT· YUSUF VEHBİ 
-3 -

J AHBAP ÇAVUŞLAR SİRK'J'E (Arşak Palabıyıkyaa) 
Ayrıca : Gayet güzel r~nkli canlı resimler 

SEANSLAR 
3 Ahbap çavuşlar Lekeli Kadın i~çcler lıaınpa 

~ött!leril-4~or .. 
Rı~ o dö janeiro, 28 (A.A) - Santos 

d m r 'c denizyollarında çalışan üç bin 
Alm n i çi bir kampta tecrit edilmek 
üze c <::ao Paolaya sevkedilmiştir. 

lavcstiya gazetesi de muharebelerin 
ş:ddetine işaretle diyor ki : Yalnız bir 
birliğimiz kısa fasılalarla yapılan 8 Al
man hücumunu tek başına püskürtmüş
tür. Almanlar harp sahnesinde yüzlerce 
ölü bırakmışlardır. 

Stalingradın §İmal batısında bir çok 
Alman hücum taburu yok edilmiştir. Al
manlar başka cephelerden getirdikleri 
ihtiyatları kayıplara bakmadan harbe 
sokuyorlar. 

Londra, 28 (A.A) - Sovyet kaynak- kudretlerinin kendi yardımlarına koş
larından gelen haberlere göre şimalde masına kadar cephelerini tutacak du
Rijev ve Viazınada demiryolu kesilmiş 'l'umda iseler şundan eminim ki bu na
ve Rus kuvvetleri Volgaya dökülen ır- zik devre zafer ve hürriyet yolunda bir 
mağı drı gcçmişlerilir. dönemeç noktası teskil edecektir. 

2 - 7.45 5,30 
Kanın Beni Aldatırsa 

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

DİKKAT : Haftanın bütün günlerinde ilk seanslar ucuz halle matine
lcridir. SALON 20 kuruştur. 


