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. TıC4RET VE« LIA11Z 
• 1 Lr. Bell.çet Uz 
dun sabah An
kara va döı_dii 
Anlıara, istanlJııJ, 
Jzmir ticaret odaları 1 ınUmessıııerini ı 
lıabuı etti •• 
Ankara. 2 (Hususi) - Ticaret 

Vekili Dr. Behçet Uz batı Ana: t 
dolu vilayetleri~de bir. haftadan~erı f 
yapmakta oldugu tetkık seya~atı~~ f 
den bu sabah (dün ~:ıbah) donmuş ; 
ve kendisini beklemekte olan Anka- r 
ra, İstanbul ve izmir ticaret od~-
ları mümes.çj]Jerlnden mürekkep hır 
heyeti kabul etmiştir. l 

.......................... -- - _, - . -·-· -·· 

lhtikirla iki 
Mücadele 
Silihımız 

---··---
Mııhtelılrf mııldelılr yap 
an f ertlerfn, lıütlelerin 
•ahana giren endlşelerd 
ir .. Her seyden euveı IJu 
endifenln yerleşmemes 
ini temin etmelı ltizım-

Hükümet iqe itleri hakkında yeni 
lararlar almaktadır. Bu kararın ,gayesi 
mil1etimizin dünya ıartları jçinde hayat 
güçlüklerini gidermektir. Dünya harbi
nin yarattığı şartlar önünde alınan ted· 
birler zamanın, vaziyetin icaplarına gö
re en uygun telakki ettiklerimiz.lir. Her 
vasıta faydab oldukça kullanılır. fayda
sızlığı görülen her usul terkedilir. Me
todlarda, teknik vasıtalarda putperest
lik biz.im rejimin ııarı değildir. 

Hükümet iaşe meselelerini ıslah için 
Lir çok kanuni, iktisadi tedbirler almak
tadır. Ancak bu tedbirler yanında ken
disi hıabına kanuni ve ikti!!adi tedbirler 
alınan kütlenin de pisikoloii v ahlak ba
kımından alacağı bazı tedbirler vardır. 
Bu tdebirler biha"ua bu~Ün hükümetin 
tuttuğu yolda istikran, d,.v~mı, ve nor-
male dönÜ!!Ü temin edecektır. .. 

Pisikolojik ve ahlaki unsuru asla voz 
Önünden uzak tutmamıık lazımdır. Bu
«ün muhakkak olan nokta tuduT: 

Pazarlann teşekkülünde. fiyatlann 
•eviyesini tayinde ferdin, kütl,.nin, ka
labıılığın pek mühim tesiri va~~ır. . . 

Fiyat teşekkülünde insan pısilcolo,isı-
. d .. ı k·denberi malumdur. Jun oyna ıgt ro es ı • , . . • . 

Bunun içindir ki alıcının pı!!ıkoloJl!!tnı 
tahrik etmek, ona ihtiyacı tiddetle du
Ytırm::ık beşerivetin en eski sanatlann
CJan biridir. Rilhassa buhranlar ~~r za
Jnan ,u veya bunun azlığından d"gıl, aı:-
1ık diişüncesinin ruhlara hakim olmasın
dan kuvvet almıştır. Bunun ne kl'ldar çok 

• lrlİ<ıa]i vardır. Son asrın tarihinell'! bun~n 
le • 11 • t düf edıl-1>" mt•'7.zam mıs11 ,.rıne e'a 

ıni~ir. Bu derdin devamı bir yandım eş· 
)anın miktannı çoil .. Jtmak, yahut muıı~
)cn bir ~,.kilde istihlakini tahdit ise .bu 
)'andan da in•anların ruhlannda endı~
lere, kötü telkinlere Yl"T vermemelerı-
~k lb 

f L ·· 1 ka a a-Ruhan ısaJim olan ert, &Ut e, 
lılc. ne olursa olsun piyasa niı:amı~ı ~u
lıafaza eder. Fakat in!!an ruhunu ıhtıyaı; 

h kk d kaplavıın esyasının yl"kluğu e. ın a · el 
bir telkin ihtirA!! halini aldı mı pazar ha 
Panik baıılar. Muhtekirin saltanatı ru -
l11rdıoki panik hiscini kendine t1.1ht va~dr. 
Bir kere cvok~ hiıı!li insanda hasıl 0 lu 
Jnu~ hıtl'dii?iniz kadar eşva mevcut 0 

• 
..... ··ddetçe satış Mın panık devam cttıgı mu 

tSonı• Snhifo ~ 4'Utun 6 ela) 

Şimali Afrikada bir sükt1net devTesinde _a_ıt_k_f'_rl_er_k_en_dı_· _,_·ıı_lerı_·n_i_g_ÖT_u_"r_ı_er_k_en_ 

MISIR ~lRPLERI . 1 

Yalnız ke
şif faaliyet

leri var 

ALMANL ftf~A GôRE 
---·---

Ruslar bir 

-·İngilizler geniş ölçüde 
tay31are taarruzları 

];avtıfnr .. 
Kahire, i •(A.A) - Orta şark İngiliz 

karDrgahının tebliği : 
Dün bUtUn kesimlerde keşif faaliyeti 

devam etmiştir. Bundan ba<;ka kara ha
reketlerlnde zikre değer bir şey olma
mıştır. 

1NG1LtZ HAVA HüCUlV!LARI 
Av ve bomba tayyare1erimiz. dU!'tman 

kıtalan üzerinde geniş ölçüde faaliyct-
(Sonu Sahıfe 2. Sütun 6 da> 

- --·-----

r·-ALMAriYiiil- GöCl 

li Jno-iliz uçak hü
eı 

cumundan kurtul-
... 

ına~a çalışı yoı"lar -------
Kadın ve çoc:ulılar 
Polonyaya tafınıyor , 

Londra, 2 (A.A) - Polonya ajan
sına göre İngiliz hava kuvvetlerin~n b.aıı 
Almanya üzerine yapmakta oldugu şıd
detli akınlar yüzünden bu bölgelerden 
Polonyaya gönderilen çocuk ve kadın 
sayısı gittikçe çoğalmaktadır. 

22 tmmuzda Ren eyaletinden Po~n!1-
I 200 çocuk ve 800 ana gelmıştır. 

a7r Alman gazetsinc göre 20,00~ Al-
çocug .. u Poznan ve cıvarınman ana ve 

daki köylere getirilmiştir. 

çok parça
ya ayrıldı 

- . +-
A.'i:ajı Donda cevril~n 
Rus blrl[hleri irnha 

edi" eh 'ii':eere 
Berlin, 2 (A.A) - Alman tebliği : 

Rus cep.'ıesinın cenubunda sUrntli teş
killerimizJe piyade tümenlerimiz arka
sını hiç bırakmadan ve bazı yerlerde 
ardcı kuvvetlerin şiddetli mukavemeti. 
ni kırarak dü~manı Kuluan istikametin. 
ile kovalnmakt:ıdır...-Ku ılan bir ç.-> • 
gruQ!ar yok edilmiştir. 

Hava teşkillcrimiz ordunun ilerleyişi
(Sonu Snhile 3. Sütun 2 dt?) 

·:·--...--11-•- -·-·- - .• ._..,...... . ._.. ... -
1 JAPON ZAYl"TI 
i A 

Top ~ekun o uçak 
~t'rn i ı~ri ba:tt, 2 si 
hasara ut,.ratıldı -
Salomon adalarında 
Japon faaliyeti uar 

Vaşington, 2 (A.A) - Harp istihbarat 
bürosunun verdiği habere göre _Parl 
Harbur baskınından beri Japonların 6 
uçak gemi.si l:atırılrnl§ ve 2 uçak gemi
si de hasara uğratılmıştır. Bundan baş
ka ayrıca bir uçak gemi.sinin daha batı
rıldığı tahmin ediliyor. 

JAPON FAAL1YETt 
Sidney, 2 (A.A) - Janonlar Salamon 

takım adaları cenup ucundaki Gua de) 
(Sonu Sahife 4.. Sütun 3 te) 

« YENi ASIR)) iN ASKERi MUHARRiRi YAZtYOR 
·------------

Ruslar bir Sakarya-, bir 
Marn yaratabilirler mi? 

--~~~--~-----------------
Vaziyetin umumi görün üJü cenupta ~usların ta· 

tunması §~~ .. '!.~~!!.~~.~ .. ~~.~~~!:!!~::: ........... : 
(Y"A"iAN~··E"M"f "K'ı~·i·GE ~-~~~~-.. ~~~~~ ... ~~;~~--~~.~-ı.ı:.~Li 
• •••••••••••••••••• H ........... .... DOGU CEPHESİı 'DE : Kursk· ~!-

'tof Rus müdafaa cephcs1nin yarılmas•Y
le büyük bir inkisaf bulan mihver y~z. 
tc~rruzu, Voroncjden itibaren c.cnubrı 
do~u bütün yukarı ve ac:nğ• Dona vor
rr akla Ruslar için tchJikcli bir hrıl ve 
'1cr işlik almıştı. Bununla beraber z~n
nol.ınabiliyordu k: Mareşal Timoçcnl,o
nun verdiği ricat emirleriyle cenup So·ı
•ct orduları, büyük zararlnra uğrrun:ı: 
dan Dona varacaklar ve bu büyük nehrı 
müdafaa ederek burada bir Mam ve hır 
Sakarya vücuda getirecekler .• 

Halbuki a~atiı Don, a;;'!md?n Similins
'·ava batıc:ına kadar, m:hver orduları t:ı
'"afından 200 kilometre bir genislikf•· 
•nnub:ı ger\lmis ve bir kaç ıtiin C\'Vt"l 
"?'lsto{un 75 kil"mefre cenubunda Ku· 
~;~evsk11ya ve 16'1 kilometre cenup Clo
~usunda Proletn'l"skaya ista!'ı}'onlorı 

• d t" le,.; ...,ihver zırhlı. scd ,.e pıva e umen 
1 h,rafından :r.aptolunmuştur. nu suret (' 

ne Timo~enko ordu1ann•n muntazam ,.t 
zararsız bır riMıti ''P ne de blr ac;;ıl'lı n · 

( Sahife 4. Sütun 1 de ) 

SOVYETLERE GORE s 

---*·---

---·---
Sals'it·ı Almanlar 

Rus mütlafaa mev
zıl~rıne rı;irdil~r 

-*
A1nıanltıl' IJfrçolı yerler· Sovyetlere eıir dü§tm Almanlardan bir kımıı mektuplar JIG.Z11IOTlar 

de dUl'dlD'aJda, Voro
neJde Ruslar yeni mu
vaf f afııyetler lıazandı 

Moskova, 2 (A.A) - Gece yarısı 
rıeşrolunan Sovyet tebliği: 

Yeni kararlara doiru 

lv.anisada ekn1ek satışı 
kartsız ve serbest oluyor 

1 ağustos günil kıtalarımız Kleskaya, 
Similiyanskayo, Salsk bölgelerinde düş
mnnla dövüşmUştilr. 

Dif?er cephelerde bir değişiklik olma
mıc;tır. 

Moskova, 2 (A.A) - BuJnin öğle 
üzeri nesrolunan Sovyet tebliğ!: 

Dün gece kıtnlanmız KJeskaya, Sim:
livanskayo ve Kucoc:kaya bölgelerinde 
•:;C'T'!"lanla ham etmiştir. 
Di~er cerıheler<le kayde değer bir d~ 

ğic:i1'lik olmamıstır. 
F'"R'r.~KAVA VE SALC::KTA 
Mnc:kova. 2 (A.A) - Sovyet tebliği

ne Pkt'r: 
Klcskayn kesiminde ve sehrin cenu

(~onu Sahife 3. Sütun 1 del 

Kttnrr1rı 1 a~vı>kilinin « Alman •özcü..'IÜ • 
addettim B. Uıt7tıl Japmı a.aknt 

1ı "Yeti ile bW cmıda 

FRANS40A HA~ISELfR 
---·---

K o IL. i 1 n is t bir 
kadını tutmak 
istiven zabıta
va ateş edildi 

-+-
Vç Pro!'= ağır ;t."aralttndı. 

halfıtan ı ölü, yedi 
yararı ua,. 

Klermon Ferran. 2 (A.A) - Dün ött
lr-den sonra saat 16 da bir komilnist kn
dın Orlcnnda halka nutuklar sövlem! 
ve h<.-yannameler da~tmaP,a teşebbüs et. 
mistir. Kadını tevkife teşebbüs eden p..>· 
!is memurlarına kadının vanında bu!u
r,an Ü<' crkc-k yirmi el silah atmış ve po · 
]islerden üci\ ağır yaralanmıstır. B•r 
polis!n göğı:iinde 7 kurşun yarası var-

(~onu Snhifo 4. Sütun ı da) 

•••••••••••• 

n dit~e v·inde 
t 

fl~la:a lar dıı-
ra~~ladılar 
---+---

e .. ~ "iı11 1A ımen 1a1cıtm a• 
rının ,,~!;ıı~•rt~~ldüğü 

11:ıdrr~ıı~or 
Moskova, 2 (A.A) - Dün Almanla: 

Don dirseğinde sahile kadar yol açmak 
i<.''n yaptıkları bir cok teşebbüslerde hıç 
bir netice ve terakki kaydedo:memişler
dir. Rusların bir c:ok piyade taarruzlan 
iyi neticeler vermiştir. Almanlar tanl{-
1arla hücumlarını tekrarlamı-;ıır, fakcıı 
bu hücum da pUskürtUlınUştür. 

Deuıeı lnılJıılHd ldsselePfnden Manba vııctvett 
~ Udlyat stok IJırafıılacolı ue lıal't asqfU yirmi 

Ağustosa lıadar devam edecelı .. 
Manisa, 2 ( Husust) -Ticaret VekA

letin!n tanzim satl§l ve tahdit esası üze
rine kartla ekmek tevziine tabi tutula
cak yerlerin süratle tesbiti için vi1Aveti
mi7.İn de bu husustaki durumu hakkın
da malumat istemesi üzer.ne valimiz 
Rıza Çevik fikir ve mütalaalarını almak 
üzere parti, vilayet encümeni. belediye, 
ticaret, z.iraat, borsa heyetlerini ve çift
çilerden bazılannı Halkcvinde toplantı
ya davet etmiş ve bu hususta kazalar
dan da malumat alınmıştır. Gerek mer
kezde yal)ılan mUıakerat ve j?erek kaza
lardan alın2n malumat. vilayetimi~de 
ekmek satı~ının serbest bırakılması Na

sında mDtabakat olduğunu anlatmı§, 
vilAyet makamı da her ihtimale karşı 
devlet hisselerinden birer ihtiyat stoku 
bırakılmast ve mevcut usulün 20 ağus-

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

BiR KARAR DAHA 
---·---

"Hint Milli konfe-
ransı,, toplandı -·-cralı1tl ltaatsızlılın lıtıl'G• 

nna fftfralı e~or .. • 
Bombay, 2 (A.A) - Hint Milli kon· 

feransı dün Metanın reisliğinde toplan
ımştır. Konferansta ·Sivil itaatsızlık• 
kararına iştirak etmemek ve Hint hal
k.ını da iştirak etmemeğe davet etme!~ 
hakkında b!r karar sureti kabul edil
miştir. 

lNGIL 'ZLERE GORE 
---*---

Rusyada 
tehlike yeri:· 

Bataisk -·-Rus lene en ziyade Bata· 
islıte fena uazlyette, llıl 
taraf ta tcibiye değiftirl· 
yor ue IJUyUlı meydan 
muharebesi oıayo,._ 

Londra, 2 (A.A) - Alınan ilrleyişi 
en ziyade Bataiskte ve Bataiskin cenup 
doğusunda tehlikell. görilnmektedir. 

. Almanlann Bataiske girdikleri söyle
nıyorsa da bu haber henilz hiç bir yer
den teyit edilmemiştir. 

ALMAN TABiYEst DECiŞTt 
Almanlar zırhlı kuvvetlerini ya1ms 

kullanmak tAbi,Yesinden vaz gqçıniŞier
dir. Arazinin dilzelmesinin buna tesiri 
olduğu sanılıyor. . 

RUS TAARRUZLARI 
Similiyanskayo ve Voronejde Ruslar 

yalnız mukavemet göstermekle kalma· 
makta, mukabil taarruzlarda da bulun

(Sonu Sahife 3, Stttun 1 de) 

Halk~vindeki s~rgiden tablolar 

lngilterede talim ve 
tedris usulleri ... 

lngfUz ~laPının YetffflPUmesl feldRe
rlne "'" naz,,,. •• 

f:r.mir Halkevinde 
n~ılan fngiliı: Uni
versiteleri ve kül
tür milesseseleri 
fotoP.mf serr,isl bü
yiik bir rnğbet gör
n.Uş1iir. Bu müna
sebetle kariler:m:-
7.C f ngiltcrede ta
l!m ve tedris usu'
Jcri hnkkında ac:r-
ğtdaki mnlOmı>t. 
''ermrği münasır 
bulduk: 

fngilterede1•• 

mekt~plerin rop· 
ı::ehir veya vilayet 
Jc.rde mahallen ir 
tihan ed!len enri: 
menler faT'afındn,. 
idare edilir. Bun 
lar mahallt verr: 
!er ve hazlne.d--· 
verilen tııhsisat i1 

iC!ame edilerek ted 
risat nnktai naza- İnnir Halkevinde lnıriH7. Univeme1eri ve kültiir mii~e
"'lndan Maarif en- ıeleri fotn~f set%imnin "~lmag töreninden bir intı1ta. 
"Ü>nenince verilen talimata tabidirler. l "ocuklar re~t ana olrnllanna 3 va~~nda 

İngiltere ve Galyada bu endlmen 3 i1c Mle kavdcdilir. Orta te~ ... i-;at me1rtenle-
1R vnsma kadar olan ~ocuklar için etraf. rine talebnnl1"1 bir Mm.ı ı~ vasına kadar 
lı bir tedrisat listem!ııe maliktir. Bir çok (Sonu Sahife z. Sütun 1 d•' 
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Cünün meseleleri 
•••••••••••••• 

EGEYE rAYİN EDİLEN 
YENİ MUALLİMLER 

iş Adaoıı 
Bu sene Konya, lstanl.ul. lzmir kız 

öiretmn ve latanbul, Sins erlı:ek öğret
men okullanndan çıkan ceııç öğretmen
lerden Ece böl&esi vil&yetler!ne tayin 
rdilenlerin isimlerini yuıyoroz: 

er ~ ıt:ın anlayış ue ııavroayışta, lıarar ve ilam• 
lede sürat istiyoruz .. 

NİHAT iYBIBoZ 

iz mir tayizı edil enler 
Hatice Yeter, Ayşe Öner, Zeliha öz

kibarlar, Firde1'a Uyjur, Şülı:riye Erdo
ian, Seh.,r Camgöz, Şerife Güıı&ilr, Mu
kaddes Kılyutan, Saadet, Ülker Taşlı, JL;kiden iş adamının tarifi çok başka 

a Bugiin iş adamında aranan sıfatlar 
eski telakkiye göre acüllükle ve tetbir
*1iklc ifad2 edilirdi. 

lçinde bulunduğumuz ikinci büyük 
1uırp bu çağda iş adamının nasıl olması 
llzrrngeldiğini bize gösterdi. 

:&ki devrin iş adamında aranan sıfat
lar sayılmakla bitmttdi. Bugünün iş 
ad.uu yalnız bir nolı:tada durur ve öte
kilerini buna bai!h tefernıat olarak lı:a
lıı.ı eder. 

Bu önemli nokta : 
Anlayış. karar ve hareket hamleleri

n arasındaki mesafe ve zamanı haf
talar, aYlar ve senelerle değil, dakika, 
aat ye en çok gilnlerle ô1çmeklir. 

Kereye babanız muvaffak olmuş her 
Mmği bir olayın yaradıcLSllllll bu kafada 
acbınlar olduğunu görününüz, bu eski-
4lftl de yolı: değildi, bütün büyük iman
lar bu yolda yürümüş ve bü)'ülı: işler 
"-rmışlardı. 

Bu adamlara o vakit herkes deli. ted
binıi:r. veya bugünkü anlamı ile norma
li• üstllnde derlerdi. lllı: işe başladılı:lan 
-1ı:it o günün ..rtlanna ve teorilerine 
bakılarak muvaffak olamı)'acakları zan
•edilirdi. Fakat onlar, sai!a sola bakma
Utı en kısa yoldan ülkülerine erismek 
içia her çağda belirm1' şartları, nazari-
7elm, formaliteleri yıkmı.lar ve yUrü
•iqlerdir, tarih bu gibi alimler, ihtilal
eller, kumandanlarla doludur. 

* »::inci büyük harbin doğurduğu ve da.. 
•• da doğuracaltı ağır şartlar tarihin 
hiç bir devresi ile ölçülemiyecek kadar 
lııorlı:unçtur. An. yıkılan ölenlerin. eri
~ milletlerin giirültUsü içinde inliyor. 
Açlık, h...talık, harp gibi üç vasıta ile 
~!ara hücum eden ölüm; çığlıklar 
arasında her gün yüz binlerce insana saL 
<hnvor. Mahııeri andıran bu felaket dm
-dan bütll:n dünyayı sarmakta, her 
IÜJl arzın bir noktasında yeni bir akın 

ve salgın .sabası yaratmaktadır. 
Bu sürat ve salgın ka~ıs.ında kavra

yışı güç, kara"' tereddütlü, harekete 
geçmesi titrek bir adamın dayanacağını 
ve muvaffakiyetini beklemek elbete aşı
n bir saflık olur. 

Bu devir kendi olaylannın akını ııibi 
anlayışı da, kararda ve hareket hamle
sinde sürat ve atiklik ister. 

* Biz herhsten önce böyle adamlara 
muhtacız. Üç yanımızı saran harpten ve 
onun doğurduğu öldürücü ve eridici fe
liiketlerden uzak, bugüne kadar ~efleri
mizin kudret ııölgesi altında barındık. 
Fakat durum bir kat daha sıkışmıştır ve 
çember her gün biraz daha daralmakta, 
harp bize bulaşma..ca bile onun netice de
di i!imiz kıvılcımlan bize kadar ula~ak
ladır. 

Şeflerimiz birinci büyük harbin kötü 
neticelerinden bizi en az zararlı olarak: 
kavraYJ!I, karar ve hareket sürali ile 
kurtardılar. 

Şimdi bu sıfatla çok adama muhtacız. 
Türk lı:iillesi böyle adamlar yeU.~tirmek
le tarihte ün almıştır. 
~~dam yet!~t!rmek iClin bugüni.in rejimi 

..,-kisine bakılınca daha uygun, daha mü_ 
sait olduğundan içim!zden bu türlü in
sanlann el.oba ı;oı. çıkmasını beklemek 
h~lo:kumzdır. 

Egenin çocuğu Behçet Uz daha ilk 
adımda bunu ispat etmekle ulusun bu 
dileğinin yerinde olduğunu ispat ·~
lir. 

* Her iş için anlayış ve kavrayışta, ka-
rar ve hamlede sürat istiyoruz.. 

Bu üllı:ede oondan .IOnra; sallhiyet Tt 

mesuliyet, iş yüklenmekten kaçınan ha
valeci, formalitelere, şartlara şurtlara 
kendini kaptıran adam değil. salahiyeti
ni alan, mesuliyetini yüklenen, i•ine rö
:tt şart ve şı.rt yaratan adam iş görebile
cektir. 

ecla Ankn, Perihan Suyeri iz.mir vi
liyetine tayin edilmi-,1etdir. 

M11.niıaya tayin edilenler 
Naciye Tepegöz. Lfunia Öro. Hayriin

nisa Akyön, Emin Yağcı Manisa vilaye
tine taYin olunmu,lardır. 

Aydına tayin edilenler. 
Pehlivan Puaaç. Mürvet Ünver, Olser 

Erd•m, Cahide Saranda!, Mahter Özer 
Ayc!ın vilayeti emrine verilmişlerdir. 

Dc!rizliye tayin edilenler 
S.bah~ddin Duymaz. Müneırver Bil

gin, Mebrure Güren, Türkan Züfun, 
Ayşe Özbek Denizli vilayetine tayin 
edilmişlerdir. 

Muğlaya ıayln edilenler 
Handan Y •iitay, Hidayet Akgiin 

!\1uğla vilB.ycti emrine verilmi,lerdir. 

r·re Gen<:!leri spor 
Stfht::'"ı i.s:i. •orlm-•• 
'rıre gençlerin~n spor yaptıklart sa1uı.

nın taşlı. topraklı bir zenıinden ibaret 
olduğu, bu sahanın gayri nizami olduk
tnn başka spordan beklenen neticenin 
zıddını verecek ~ekilde gayri sıhhi oldu
ğu bize gönderilen bir mektupta bild'ril
mektedii-. Ayni zamanda. on beş sene
den beri Tire genç\" inin iyi bir spor 
s~ha<ı isted'ği. fakat buna kavuşamadı
ğı, zira mahall1 vasıtalarla bunun temin; 
ır.ümltün olamıyaeağı da ilave edilerek 
yirmi iki binden fazla nüfusu bulunan 
'Tirenin güzel bir spor sahasına kavuş
"'""' devlet spor teşkill\tırun yardun:Yk 
kabil olacağı ileriye sürülüyor. Nazan 
dikkati eeibederiz. -----P"'on;sq • Pııl1Jtesir 
l'f'ltfııt. ;frıti!tifı.. 

Halk~vrnrl~ki St'r!;!i<l~n tah,ohtr 

Manisa ve Balıkesir vilayetleri ara
sındaki hudut ihtililfıru mahallen tetkii< 
edecek olan Man'sa vilayeti heyeti M>
r.:sa valisinin ba•lranlığmd'a Kırkaii;ıc• 
gitmistir. Balıkesir heyeti .de Kırlrağ;ı,.,. 
gidecek ve iki heyet ihliliiflı mahalle gı
derelr lr""'1rmı verecPkt'r. ----- -

( Baştarab ı inci Sahifede) 

le'l'am eder. 5 ya.ından 14 yaşına lı:adar 
ledrisat mecburidir. 

İnl(iliz çocuklarının çoğu 5 ile 11 yaŞ<i 
bdar resmt ilk mekteplere devam ede~
ltt. Bu mektepler tamamen parasızdır .. 
Bunlarda okımıa, yazma, aritmetik, r..
llim, tarih ilah... gıöi iptidai mevzular 
Ozerinde tedrisat yapılır, ayni zamand~ 
'-len ten>~ baTeketi ve meınleketin 
clanslan da gösterilir. Cocuklar acık ha· 
n oyunu oynarlar ve sık sık sıhhi O\U

ayeneden geçerler. İcap ettikçe tedavı 
edilirler. dişleri daima tedavi ve mmı
,...._ edilir. Fakir c;ocuklara her gün sa
-' 11 de süt vev1ir. 

Eski mektepler mütenadi bir surt>tt" 
İngiltere ilı:limine u:vıtıın sthht b~ şekil
de insa ~ büyük. bol ziya ve gü
Jl!e• alır binalarla tebdil edilmektedir. 

Öilretmenler it'na ile yetiştirilir. Mo
"""' ilk: mektep öğretmenleri birer psi
kologdur. Melcteo p!'O!O'"mlan ahval v~ 
amana uygun olarak de!?işfr. Şehir h~
ricindeki mekteolerde ekseriva ame'!l 
bahcivanlık öitretilir. 
ll yasınaa b' r çocuk orta veya mer· 

lı:rr mekteplerinden birine l(irmelidir. 
>rrrkez mekteoleri okumakta pek i'e

rf ~demiyen talebe icindir. Bu mekteb>'l 
programı daha am<!ll tedr'satı ihtiva 
eileı-. fenn1 dersler istı"kbalin bir ust~ 
ba•ısı ye~1iyormus gibi verilir, u,u
IU defteri, stenoıırafi. Fransızca ve saire 
dersler! gibi... Bu ınekteo U ya!<!nd&n 
terlredilir, fakat ekseriya 16 yasma k'
dar devam eder. Meslek öih'etmeni narr" 
altında hususi bir mfü;avir ö~~,, 
.-ardır. Bunlann vazifeleri her talebevi 
kendi istidadına l(Öre bir meslek intih~
bma teşvôk ve yardım etmelı:tir. Kar2k
ter ve ııecive terbivesine cok ehemmivet 
1'erilir .. Mekteolerin binalan ve oyun 
ınahalleri modern ve büyüktür. Ovunla
.ra ~k ehemmivet verilir Bu melrteoler
de vefüen talebeye istlltbal'n f..,.d! ıı:>
aüvlp h~k1ltr v"' o.-fa terfriıı:::at mPlr-f,,.n1~-

rinin derecesı.nde burada da İnl(ilizce. 
tarih ve yurt bilgisi deTSleri okutulur . 
Bu mektenler mecr.mid:r. 

Orta tedrisat mektPOlerinde tal<'bedıın 
az bir ilcret alınır. Ginnt"k için 11 ya
~ki çocuklar bir imtihan vermek 
rnecburivetirıdedirler. Bu imt'banda mu
vaffak olunursa •e fakir alledense me!<
tebe ücretıriz kabul edfür. Bu orta ted
risat mektenle:ri talE"bevi ilniveniteye YC" 

rı:esleki mekteolere hımrlar. 
Avnca Teknik orta tedr'sat okullar'i 

vardır. bunlarda ders olarak fen deNle
rine daha ehemmiyet verilir- ve cıh'l 
talebe ya teknik bir koileie veva mübm
d'islik ve fen tedri•a!ınd'a söhret bal 
muş·- Kem briç (Cambridge) gibi b'.r 
Un'.ve~ifeve ge<'er. Her iki tfp orta ted· 
ri~at okullarında modern ve muntaz:nn 
kütUnhane, lfıborntuvar. sinema ve epi· 
diaskop va•dır. Bu mekteolerde tal~oe 
muavyen blı meVTII ürerinde ihtisas va~ 
oahilirlerse de. Maarif encümeni btiti.i.·1 
talebenin umwnl malı'.'ımatının ga~et 
kuvvetli almnsınt ister ve bu sehcnten 
mektepten cıkrna !mtihanın!n vazılı kıs 
m• ~k S demen iyi netice almakla 

~ani~ hastanesine 
~~,. Htive •• 
Manisa memlek:et hastanesine düz

gün bir ~ ~ içDı nli ta
rafından projeler yaptmlnnş ve iş ek
siltmeye konulmuştur. 

..... . ~.. ...,_,_ , __ ,_ uhtaç yol an•sa Yuaycuı.u..u wu.uas -.;;:· m 
ve köprüler'nin keşif evrakı tasdilı: edil
miş ve bütün bu yollann İıışasl müna
kasaya çıbrı!mıştır. 

Mnkrtıl1Cld!a cmalı1ı 
,_ıi~alJalıaıa..... 
Malatya, 2 (Hususi) - Bölge abolık 

hrincililı: mii_qbalı:alan gençlik kulüı> 
!eri arasında suorcu val:mizin huzuriyle 
yap,]mış ve :Mekik spor kulübü bi.rinci
H;;i lr-a7anmrştır. 

Mokik "P'lra ve ferdi şekilde birincı
lik kazanan •ara mükafatlar vali tarafın
dan verilnıı7ştir. 

kazanılabilir. İmıilizce. tarih ve vurt bil· teplerinin aynidirler, leyl'd'irler ve coı.. 
ei-:ine hn~ itina ediJir. MüZ-:k ve ~i.i- mas7"aflı birer tedris müessesesidirl<r. 
,,,ı "2.Uatlara dair ders ""1'ilir. Derıl..,.- Ve İnı!ilterede ~k ehemmiyeti haizdir
den haric mü:ıik ve temsil k<>lla•ı t...kı; ler. 
ede•ler. O!<ul mecmU"5ı cıkanrlar ve •Yübek mekt.,,,ler• imtihanında mu
r;ftlik :le fabrika zivaretlerine gider- vaffak olan talebeye ün'versitede para
ler. Her talebe haftada en a"8ğt 3 l!Un . •ız okuyabilme,i irin •Burslar• veriliı .. 
mektebin oyun meydAnında bir a~ık h,._ Oxford ve Cambridge gıôi eslı:iden çok 
va oyununa istire1k edecektir. Revac bu- r.ristokrat olan üniver!=:iteler halen tal~ 
lan başlıca oyunlar kriket. futbol ve lıele.;nin çoğunu resmi olı:ullordan alır· 
hok•tur. Bu orta tedrisat okullarının co- lar. Ün'versite verine hi• talebe isterse 
"unda. subav yeti.tinne koll•n vard:r. tel·nik bir kolleje girebilir. 
17 yaıı::ını bulunca talPbe tahriri olaril.1< İnniliz talim ve terbive sistemi mü~&
bir okul bitirme !mtihanını verir. Bu mani l>ôr <urette terakki ve inkişaf et
imtiharu yüksek derece ile verecek olu•- meHed'r. 
sa üniversiteye veya bir teknik kollejc Gavesi ,bedenen zinde, diıno"en hos-
ııidehilir.. •as, bilgili ve karakter saMbi kadın ve 

Kızların talim ve terbiyeler! erJ.-<"'·1-e- er'-~k yeti~timıektir. 
rin avnidir. yalnız oro:ıramlar1na ev ba- İn~Ji~ millePni ve İn~Jiz sanayi~ı 
k1mt hakkında der.::ler ili.ve edilmi~tir. irl~re eclenler ve sanayiirtde ça '~" iş~t-

•Pııhlic Srhoolıt ?ar orta tedrisat m('k- 'er ;~e bu suretle yeti!"tirilmektedir. 

ı._r_e_u_v_uK_fı_~ IK..;.._. A_Y_E __ l_J ile söylemedirler mi?. Hügo._ Hügo._ 
Ne oluyorum?. Ne oluyor?. 

- Eva._ Şeref ve namusunla oynu
yorlar ... Seni bir vatan haini ile evlen
diriyorlar! 

Kızıl B· kire 
--~-----------------

Sero Riderı Havaarddan ncılıleden: F'.Ş. Benlioğ!a 

- Hey insanlar, ki.lise içinde kan dök-
111eyiniz. Ve siz Suffolk balkı haberiniz 
olsun, lı:i bir memleket hainini aranızda 
ıni3a.!ir diye bulundurmalı:tasınız. Bu 
hain. sizi, memleketinizi Fransızlara tes
lim için çalışmaktc.dtr. Bu haini müda
faa veya himayeye teşebbüs etmeyiniz. 
Aksi halde, kral sizleri ağır surette ce
zalandıracaktır. Çünk!i lı:r:J hazretleri. 
bu Akur denilen adamın diri veya ölü 
kendisine teslimini ferman etmiştir! 

Papas Andre Amoldun bu sözlerini, 
kilisede derin bir sülı:\lt talı:ip etti. Bu 
aükO.tu Hügo bozdu: 

- Sir Edmond, teslim olunuz! Aksi 
lıalde sizi cebren tevkif edeceğiz. Bey
lıude kan dökülmesin! 

Bu aralık, Sir Con Klavering : 
Hügo dö Kressi, fermanda benim 

, var mıdır? d'ye sordu.. 
·- ·ır. Kula senin namuslu bit 

... 
adam olduğunu söyledim. Bu hainin 
kim olduğunu bilmediğine herkes gibi 
ben de eminim! 

- Pelı: fili\. Fakat sen benim evimde 
öz oğlumu öldürdün: şimdi de kızımla 
nikAblı bulunan Sir Edmond Akuru da 
i<lam olunmak üzere tevkif etmek isti
yorsunuz. İyi bil, ki ben senin bu hare
ketine müsaade etmiyeceğim. Onu lra
nımın !OOn damlasına kadar müdafaa 
edeceWıu. 

- Ne diyorsun, Sir Con?. Kızını f!'V· 

lendirdin mi? Hayır, yalan söylüyorsun. 
Eva, sevgili Eva, halk ta hakikati bize 
bildir! 

Eva, sustu; yalnız etrafını dikkatle 
dinledi ve sonra, yavaş yavaş : 

- Kim konuşuyor?. dedi. bu eesi ben 
tanıyorum, Hiigonun sesi. .. Evet, Hügo
nun sesi. Fakat Hügo ölmedi mi?. Bana 
onun öldüğünü allahın namına ;vem.in 

- Beni evlendiriyorlar mı?. Üıuim.
cie bu Kızıl elbise oldtriu halde !ım .... _ 
lendiriyorlar mı!. Fakat bu kan de
mektir. E;;er ondan ba•lumıı a!ınam, 
kan dökülmesi !Azımdır!. 

Eva. bunları söyledikten sonra bir çıl
gın ıtibi kahkahalarla güldü. 

Per Andre : 
- Sir Con: bu çocu;ıa nasıl bir ilaç 

verdiler: Kızıl Eva sarhoştur. Ona kor
kunç bir ilaç vermiş olacaklar! Yoksa 
kızını sen mi bu hale soktun? 

__ Kızımı bu hale ben mi soktum? 
Eğer bir kilise adamı olmasa)'dın seni 
şurada öldürürdüm! Eva, kendi arzu ve 
ihtiyarile evleniyor. 

- Bunu biraz 90nra daha iyi anlıya
ca~ız. 

Hügo: 
- Haydi, Sir Arnold Aktır teslim ol! 

dedi. 
Sir Con : 
- Hayır, dedi, teslim olmıyacaktır. 

Akur bugün kızımın kocasıdır; onu ya 
ölüm veyahut papas biı:den ayırabile
cektir. Hügo, defol buradan! .. 

Hügo, ihtiyar Klaveringin bu sözleri
ne zerre kadar ehemmiyet vermed•n 
Fı:ansızın üzerine yürüdü. Fakat Sir 

rarillten yapralılGP 
·····-··········· 
Eski devirlerde 
vurıronenlar 

Ihtikarla iki 
Mücadele 
Silahımız 

Vmogııncuların ileriye s iirdiilıleri daimi baha• 
neler-: SaPaş lJafladı, lıar yağdı, Jıuralılılı oldu-. 

---·---
(Haşları.fı l inci Sa!ıifede ı 

hararetlenir, aabf hareretlendikçe stoklu 
azalır. stoklar azalınca fiyatlar yükse~ 
meğe devam eder. Fiyatlar yükseldikçe 
muhtekir bire bin kazanır, muhtc-kiri 
muhtekir yapan kendisi değildir. r~ert
lerin, kütlelern, kalabalıkların ruhun• 
siren endişelerdir~ Her şeyden evvel ha 
endi,enin ruh!ara yerleşmemesini fert(e 
•e kütlece temin etmek l8.z1mdır. Fert 
lıalinde insana akıl ve mantık. hakim ot... 
dukça hataya düşmesine imkan yoktur. 

özel mahkemelerin kurulmasına se
bep olan vurgunculuğun yurdumuzda 
türemesi yeni değildir. Çok esiri devir
lerde de bunun salgın halinde izlerine 
rastlamalı: mümkündür. 
Vurgunculuğun devletin varlığını lı:e

ınirmek için ağılı bir yılan gibi fırsat 
buldukça başını kaldırdığını elimizdeki 
tarih kaynaklarından öğreniriz. Bu ağılı 
kara kuvvet, tarihin her anında en 
önemsiz vesileleri bile bulunmaz birer 
fırsat sayarak ulusun başına gaile ol~ 
maktan çekinmen>i;ir. 

Tarih kaynaklarını inceliyecek olur
'ak, bugün vurguncıı> admı verdiğimiz 
bu zümreye ilk zamanlarda cmadrabaz> 
daha sonraları da cmuhtelrir> denildiğini 
görürüz. 

L\lgat dil balı:ımmdan bu kelimenin 
incelenmesi bizi ş-u neticeye vardınr: 

Kelime far.ıçadır, aslı cmadrakbau 
olup cdeynekle oyruyan> demektir. Fa
kat T"ürkçemize girerken §ekli ile bera
ber anlamın• dadeğiştirmiştir, mecaz 
olarak cöte beri ~eyleri ucuz alıp pahalı 
satan adam> anlamına bürünmü~tür. (1) 

On dokuzuncu yüz yıl başlarında i.re 
cmadrabaz> kelimesi arapça ka~lığı 
olan cmuhtekir> kelimesine yerini bıra
karak ortadan kalkmış, yalıuz argo di
linde kaba bir mecaz. olarak bir a:r. tutu
nabilmiştir. 

4'Muht.ek::ino ke]jmesine gelince, son 
zamanlarda hızlaşan türkçecilik cere
yanları önünde duramıyarak yerını 
cvurguncu> sözüne bırakmak zonmda 
kalmış, yok olup gitmiştir. Bize kalır
sa bu deyim, esltilerine lrarşrlık olacak 
kadar kuvvetli bir anlam bildirmemek
tedir. Bunun yerine cağışçı> denilseydi 
daha yerinde olurdu zannındaylZ:. Çün
kü. dokuz yüz yıl evveilı:i Türkiyeyi gös
teren ve kıymetli bir tanık olan «Divanü 
Lil~at - it - Türk> ı.. bu kelimeye cağış
mak> şeklinde, mi"8liyle ber.iber rast
larız. cOl menin birle bir altunda ağ'lştı• 
denilmektedir ki buııünkü Türkçeye çe
virdiitimtt.h co, benden değerinden bir 
altın fazla afdı,> demek olur_ Sa hald'e 
bu kelimeye Te misalinı. davanarak 
muhtekirin karşılıi.!mı caiiJşçı> diye ala
biliriz. Netekim <muhtekir> keJ;mesinhı 
de anlamı cfiyatları yülcseltereb kötü 
ga)Tesine varan demek değil midlı k:i?(2) 

Ne denirse denilsin. bu lı:elimelerin de 
tarihe karışacağı zaman ço.k yakındır. 
Bir taraftan özel malıkemelerin )'erinde 
v zamanında aldıkları. önemli tedbir\E'r .. 
diğ~ taraftan halkta fazlaSiyle uyanan 
yurtseverlik hisleri, bu yurt hainlerinin 
ürPmesine eni?el olacaktır. 

Tarihin hangi devrini gözden geçire
cek olursak vunruncuTuk yüzünden l\al
km şimd've kadar çok acı ve yokJuk
lar çektiğini, kendi ceplerini doldurmak 
H~n. inc;;afsız.ca ulusun kanını, canın1 
emmekten sakınmıyan vurgunculann, 
bir tal!\Ul ıribi ynrdun üzerine çöktülrle
rini öğreniriz. 
cSavaş ba"1adı, kar yağdı. kurakhk ol

du> gibi türlü bahaneler. onlar için bu
lımmaz birer fırsatt>r. Böyle zamaıı!arı 
sahırsızlıkTa beklerler. buna tanık ola
cak kavnaklar pek cok!ur. Netekim: 

On beşinci milSdı yüz yılını göulen 
gef'ir~lim. 

1573 miladı (hicri 981) yılında !stan
bulda bı diğer yıllardakine göre ıbba 
,;ddetü oluvor. Bir milddet için yollu 
kaparu:\'>r. Bunu vesile sayan vurırullCU
lar derlı.al sindilı:leri k:öşelerinden bil" yı
lan kıvnlı.ı ve ..,,..i7.\ij?i içinde etrafa ya
yılıyorar_ Gayelerine ulaşmak icin onlar
ca en gerekli harckel hemen ekmek i~i
ne fesat karıştırmakla mümkilD olaea
jtmdan. lstanbulun belli başh zahire bor_ 
5ası sayılan Unkapanına saldırıyorlar. 
Az zaman içiode !''\'il.sanın bütün zahi
re stoku yerini dej!i~tiriyor. KAmilen 
vurouncuların. elindeki kııytu depolara 
noklolunuyor. 

Kar devam ettikçe etraftan el"lak ıtel
mesi mümkün olamıyor, halbuki doha 
evvelden İstanbul piyasasının bütün 

( I ) Kamusu. Ttirki. S. 1363 
( 2) Kamusu Arabi, C. 1. S. 826 

Con. kılıncım çekorelc Hü!!Onun ba=" 
şiddetle vurdu ve genç kanlar içinde ye
re düstü. 

Bunun üzerine Dik, Sir Edmond Aku
run üzerine atıldı, fakat ihtiyar Per Ar
nold : 

- Dur .Wlum, dedi, intikam bi2e de
ğil allaha aittir. 

Tam bu sırada, Sir C<>n sallandı. hıt
reketsiz bir haJd., y~re clü<tü: gözleri 
ve ağzı açık kaldı. Bvndın sonra. avi
zeler birer birer dölı:lilme-jie basladı ve 
kill•e derin bir karanlık içinde kaldL 
Yarım saat ronra. kiJ;seye yeni kan

diller getirildiği vakit, Franstz. şövalve
l•rln hepsinin. de kaçtıktan anlaşıldı; 
Dik: 

- Zarar yok. ikinci defa elimden kur
tulamazlar! dt"di. 

* Gece yansına doiıru, Pel" Nilrol Ar-
noldun Fü~yu yatırdı!!• hücrenin ka
pısı açıldı. İeeriye elinde bir şamdan 
bulun•n K ınl Bakire girdi. 

- Per Nikol, öl<lü mü?. diye sordu. 
- Hayır, ya~ıyor! Hemen şuracıkta, 

ona havatını baC:ftc:lıyan allaba şükret. 
- Muhterem Per. bir şey daha sora

cai'(ım : O hain herif beni zehirledi. Ge
tirilen südü içtikten sonra kendimden 
geçtim, ancak Hügoyu gördüğüm zaman 
kendime gelebildim. Şimdi bana diyor
lar ki hen kiliseye giderek hain Akur 

-BİTMEDİ-

mevcudu bu vicdanı kara yurt hainleri
nin eline geçtiği için §ehirde dedikodu 
başlıyor. 
Fınnlara koşan halk eli ~ dönünce, 

bu dedikoduya istemiyenık ve bilmiye
rek Alet olmaktan kendini alamıyor. 

Derhal zahirenin değeri bir kaç misıı 
yükseliyor; fakat bugün olduğu gibi o 
devirde de devlet kuvveti bu halin ön
lenmesi için genılı:en öd.evleri başarmak· 
tan geri durmıyor, bir yalçın kaya sert
liği ile karşılarına çık:ıyor. 
Şu buyruk (Ferman) b:ze o devir h:i

kümdarmın vurgunculara karşı aldığı 
tedbiri göstermektedir. 

o Vezir Ahmet paşaya hüküm ki: Mah
rusei İstanbulda ve etrafta bir ilri gün 
kar yağup fırtına olmakla mahrwei 
mezbure etmetçileri (3) narhı ziyade et
melı: murat edinüp zah:re yoktur deyü 
bahane ve taalül ederlermiş. İmdi iti 
gün lı:ar yağmakla terekinin (4) narhını 
ziyade olınanın asiı yoktur-• 

Bu ııekilde başlı yan hükmün sonla· 
nnda şiddetle alınması gereken tedbir
lerin bir An eYYel yerine get:rilmesi em
rohmmaktadır. Bu sabrlar bize o devir
lerde vurgunculara bilmiyerek fırıncıla · 
rın da alet oldulı:lnım göstenrı~dir. 

* 

Fakat hususi surette imal edilmiş kö
tü haberler İnsanlarda acayip tedailer 
yapar. Bu acayip tedailer insanlara kor• 
ku verir- Bir kere korku insanın kafas"" 
na yerleştimi insan ondan kurtulmak is
ter, kurtulmak için <yok> oduğu zamaa 
81kıntı çekeceii maddeyi elde etmek 
mak!!;adiyle çaselere baş ~rur. 

Eğer insanlar fert ..-eya kütle halinde 
kötü te)kine kapılmaz, akıl ve mantığına 
gil.,.~nerek işleri mütalea ederse. ruhunu 
panikten korur. 

Bütün telkin vaoıtalan,. kötü haberle
ri işlerler, bunun için iyi ntanda, işittiği 
kötü bir haber karŞlmnda derhal şunu 
dü§iirunelidir: 

< - Acaba bir mnhtekire alet mi olu 
yorum) 

Muhtekire ilet olmamak için i~ittiği 
her sözü ciddiyetle tahlil ve muhakeme 
etmelidir. Eier fert bu telkinlere ruhunu 
~ık bulunclurursa pek k ..... bir umanda 

Diğer bir buyrukta da o yıllarda Te- kütle kendini ihtiraslara kaptırır. Panik 
kirdağından ve etıııbndan gelen buğday- bir cemiyetin bütün hayatına hakim 
laı:ın vurguncular tarafından daha yan olur. Böyle zamanlarda akıl. •-tık i<al
yolda iken. köylülerin elinden zorla alı- maz. 
narak, kendi amberiarma depo edildi- Fransa ihtilalinde zahire meselesin
ği, bu suretle İstanbulun bir müddet den çıkan bazı hadiseler vudır ili 1cüt
için erzaksız bırakılarak sıkıntı çekmesi- lenin ihtirasa kapılarak maahğnıı. d:hnı 
ne aebebiyet verildiği görülür. nasıl kaybettiğini gö.terir. Mesela zahl-

•Her gemi (ye) ne midar tereke tah- renin pahalılığı önünde galeyana gelen 
mil olunursa başka defter eyle,.Up ka- halk zahire}erlni yakmış, bundan za
radan arzıeylememı ki tahm±l olunan hlıeniıı daha pahalı ııatdma.. fı.e.diaoi 

ç~ışlır. Mulı.tekirler daima b<\ylece ;.... 
buğday ve un harice gitmek ihtimali ol- aırn nrhımu bozmak, insan aklmı taru
mıya bu hususta gereği gibi ihtimam ll>l<F etmek iater.ler-. Bwııa da l.öıii ı.aher 
üzer~ olup_ rninbaat madrabazlara "~ yolııy.lıı kolayca m"..Ufak. olmlar. 
ga~ıye b~y TI? unu al~p eırm j fnsan kötü haber önünde derhal man· 
Şerife muhalif der mahzen ettirmekun tığa miineaat etmelidir. Bu pisikolojr1c 
ziyade l\azer eyTeyesin .. • kuVTet ibtilcira Itarır birinci Rd o?ııcal:• 

Bu satırlar bize henüz o devirlerde tır. 
vurgmıculara •Madrabaz• clenildiğ'.ni Sandan """'" a1ıliki kıymet cJrr. 
bildird'ğ.i için dikkate şayandır. Vara.ıı.daş gıda mao:l..mi Mr alıfil: ,r.,.. 

* Konumuza tanık olacak buyrukla• 
pek çoktur. Bu arada rastladığımız birr 
diğerin e de; !stanbufa gönderilmek 
iızere gemilere yülı:letiien zahirenin vur
guncular tarafından gemi kaptanları .ı.1-
datıhnak suretiyle yan yolda cevrildi
ğ:n.i, hatta yabancı limanlara kaçırıldı
btıru anlıyoruz .. 

O devrin vurgunculan yalnız cepleri
ni doldurmak, balkı ~ btrakmakla ikti
fa etmeyip bir de elde ettikleri zahirevi 
yabaneı memleTtetlere kaçırmak snreti
le yurda en büyük fenalığı yapllll§lar · 
dır. 

Bununla beraber, devrin hükümdan 
bu soysuzların. ~irmek. :stediklEri ut
rikaları zamamnda haber almakta, gere
ken cezayı vennelcle- imiş, hattl diğer
lerine ibret olsun d.cye bir o;oğunun baş
larını piyasa meydanlarmda vurdurmuş. 

* Elimizdeki kaynakları incelerken, bu-
gün olduğu g'lıi eskiden de bazı madde
lerin yurt haricine çıkanlması. zamaıı. 
icabı mahzurlu göcii.lerek. yasak edildi· 
ğini görmekteyiz. 

•İstanbul muhtesibine bükUmki: Ve
nedik ve Franç halyoslan bazı kefere 
g~r'.ne gön ve bazı. matağ tahmil 
edüp siz varup yoklamadan gemilerini. 
ihraç edüp hiyle eyledükleri istimas 
olundu..• 

Bu buyruk suretİni edindiğ:miz tarih 
kaynağı (&) bize o devirde barice çıkn
nlması yasak edilen maddelerin adlanrıı 
sıralamaktadır : 

Zahire, barut, kılıç, at, pamul. kur
sun, balmumuğ, donyağı, gön, Z.:ft ve 
bütün işlenmiş ve işlenmem!ş deriler. 

* Eskiden zahire ve diğer eşyaya narh 
koyma işine kadılar bakarmış.. Daha 
sonralan •Thtisap ağalığ1> diye bir m,,_ 
muriyet ihdas nlunmuş, yakın zamanla
ra k:ııdal", yani şeltremanetl (Belediye) 
kuruluncaya kadar bu devam etmi•. 
günün zahire narblarını ölc;ümlemek. 
)'Ükseltmek, indirtmek, vurguncufann 
dolaplarına kal"$> koymak hep b!:! ağa· 
lann iş; 'ıniş. Fakat bir zaman gelmiş Tti 
bu ihtisap ağalan da vurguncularla el 
birl'ği yanarak üzerlerine düşen ödev
leri ~ nzakl•şnm:lıır; bu hal 
karşısında önemli işlerin mahkemeler ta· 
rafından görülmesi icap etmiştir. Nit,,_ 
kim : Aı;ağtd.aki sabrlar bunu göster
meı.tedir: 

<Bütün ""7l1nın ııarlıları mahkemece 
tesbit edilirdi. Mahkemenln teshil ettiği 
fiyattan fazlaya satmak yasaktı. Aksine 
iş görenler cezalandırılırdı. Eşyaya narh 
koyma bir merasime tAbi idi 
(1696 - 1089) yılına ait bir vesikadan an
ladığunıza göre memleketin Ayanı ve 
ehli hibre mahkemeyi! dAvet olunur, 
bunlarla eşyaDJn fiyatlan tesbit olun-

( 3 ) - Etmetci = Ekmekcl 
( 4) Bu kelime fermanda. mhire mu

kabili kttllant!ml§hr. 
( 5 ) 0..uncoı un hicride İrl<mbul ha:

wan AltMft R6/i1c. 

vıur olarak telakki ettiği takdink ltendf
ne JrSPılmmını- Utrmed;ğinıi. ba'.'l'lasnrır 
da. JlaJ1Dll'f11Cahu. lhti,....,... Jı...d...hın11 
ur:ılr. ahlaki ınik,,_ r:ı.yia eclodttn. v~ 
guncuyu iyt blr adam aymıyacak, onu 
ahlakın mü"!Y'l'Üiesi ile maı.!Wm edeul
tir. Bu milliimivet he~ mıııhkGmiyetten 
daha çolt tesirlidir. Ba tesiır caaiyet kill
de hakiki bir br..Teı ,_ıcrarıus arzockr, 
eğe.- i-• dnay> bir lı:alb ve bir hızifet 
m.eııdeoi oluak tdiılıl:i ederw.. 

SADRI ERTDll 
-----

E1111eı1ı; trttPM eit,,..Me 
Birinci Karantina Halk partisi tıra

fmdan hazırlanan denrz grtisi ~iki 
g""" yat>ı)mı,tıY. 

Saat 21 de Pasaport iskele"1ııdm bJ.. 
kan vapur Al.sancak, Kar.flyakır, :ııı:onak 
v.,, Göztep> iskelelnine vğnyaraft gı>z:i· 
ye iştiralı:: etmek istiyenleri almış ?e tn
ciralbna gi~. Orada hanrlanan 
muhtelif eğlenceler sabalıa bdar devam 
etmiş ve halk çor güzel eil~. 

mısrR HARPLER( 
(0.~lanb 1 inci s . ''al~) 

lenle buhınm~ul". Bir mühimmat de
posu 1'e bir çok düşman arabım bomba
lanmıştır. Bir Messer Ş"ımit 1119 d'~ 
mü..qür. 

Srdi Barrani üzerinde uçan tayyare
lerimiz ~düşman ..,.. tayyaresi d~ü,._ 
mü$'liir. 

Büyilk bir bomba uçağımız n..nıe ci
varında bir geı:ciyi bombalamış ...., ağır 
surette hasara uğratm.ışf:ır. 

'I'OBRUKTA 
Kahire, 2 (A.A} -Ai!ır ve hafif bom

ba ucaklanndan mürekkep bir hava !et
kili Tobruktaki tesislere. şiddeti<> hilcwn 
etmiştir. 

Berlin, 2 (A.A) - Alman tebiW : 
Mısırda Alınan tayyareleri hi:r aj!wtgg 
gecesi Kahire yak.ınla.rındalı:i He)yopo
lis tayyare. meydanına taarrwr etmiştir. 
Müteaddit hanııarlara ateş nrilrıı.Ş ve 
yerde yedi l.aJl'•art> tahrip edilmiştir. 

tTALYAN TEBLlCt 
Roma, 2 (A.A: - Tebliğ : Mmr cep. 

he•inde keşif harekotleri olmustur. Ha
va kuvvetlerimiz dün düsmanın gerile
rine ve bilha""a Ebukır ve Amiviye ha
va meydanlarına hücum etmiş 'ft bu 
meydanlarda g>oniş ]"1Ultımlar c1 kb~. in
filak !ar oldu~ görlllm~r. Han mu
harebelPrinde iki düşman tayyaresi. dü
şürülmü..tilr. 

Maltııdalı:i hedefler ~ddetll surette 
bombalanmıştır. 

Yunanistanda Navarin limanı bir çok 
dilşman hava taarnızlarma ujramqsa 
da hiç bir hasar olmam~. 

duktan !IOnn tebli~ olunurdu.• (8) 

* Gözden ~iz bütün tarih by-
nalclan, bize et ...., ekmekten ~a tuz, 
sabun, peynir, pastırma ve hattA yemiş
lere bile narh konduğunu, YUrguncula
rın icabında en d~erslz şeylere bile el 
uzatmak se.naatinden geri dunnadıkla
nw göstermektedir. 

KEM.ALET11N öLMEZTURK 

( 6 ) 17 "" 18 yiiz :ııIJıınndıı &lılcam 
uwaıı. K4ıni1 -
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ALMANLARA GORE 
(~ 1 inci Sahifede) 

(Bqtarafl 1 bici SaJH.tede) ni desteklem~ ve aynea dU~anın geri 
9111ktadırlar. • muvasalalarına karşı dalgalar halinde 

INGILIZLERE GORE 

lloskova, 2 (A.A) - Royter ajansı- taarruilarda bulunmuştur. 
aa busust muhab!ri bildiriyor: Büyilk Don dirseğinde Alman ve !tal-

Cenup Donun ayakları arasındakı yan kıtaları bir Rwt köprü başını zap.. 
-.zi dahilinde büyük bir meydan ınu- detmişlerdir. Ehemmiyetli tayyare t* 
h9?'ebesi olmaktadır. 40 bin Alman tan- killerimiz bu muharebelerde tesirli mü
lnmn üçte birisi ve beş hava tümenin- dahalelerde bulunmuııtur. 
~ en az ikisi Rusyada harp sahasına Volga nehrine yapılan gece taarruz-
8Ürülmü.ştür ve Hitler:n Rusya buğduy, larında beş vapur bombalarla batmlmış 
kömür ve petrolüne biran evvel kavuş- ve başka vapurlar da hasara uğratılmış
malc: emrini verine getirmek için çalı:?- tır 
maktadır • . Bir zırhlı tcşkilimiz Kalaçın şimal bktı 

Rusya hükümeti kendisini tehdit edeo kesiminde 23 temmuzdan 1 .ağ~stosa a-
.._Llik l t A' dar çogwıı ngwır tipten olnıaK: uzere 482 
01CI1 enin vehamet:ni an amış ır... ·-
~n çenberi içine düsmemek için ~a- düşmnn ~- '.lkı tnhrip etmiştir:. . 

J h k t Rijcvin simal;nde Ruslar dun de mU-
pı ması gereken geri cekilme are c ın. teaddit ta:rruzlar yapmışlardır .Şiddet-
de Rus orauları muvaffak olmustur. Fa· d a·· .r. b •şt· li muharebeler neticesin e u~man aı.;ır 
kat artık geri cekilme zamanı itmı ır. ve kanlı kayıplar vermi~ ve bir karşı ta
Rteya ş:mdive kadar fa:ıla k~ynak kav· 
bctmi ... ir. Bunun icin Sovyetler Kmlor- arruzla pUskürttilmüştür. 

~· F1N KöRFEZtNDE 
duTa ne babaya olursa olsun mukave- :r· Jandiva körfezinde Alman savaş 
illiet emrini vermişlerdir. Bunların Don :::nrı 2 Rus vapurunu hasara uğrat-
kaTSinde Almanlara y<1ntığl ha~kının te- u~ıı 
• J • • • h" d'l kt d:r 1 mıştır. :nr erı şımdıden ıs~e ı ~~ .~ •.. · .. * 

Ruslar, Alman savı üstun.tu~unil h~- Bcrlin, 2 (A.A) _ O. N. B. ajansı-
kiımsüz bırakmak icin venı hır t~kt < 

1 

nın askeri bir kaynaktan aldığı malCtmn
hUanmağa basl?mışlardır. Bu vem ;a: ta göre ı:ışnğı Donda Rus kuvvetl~ri Al
bıye sayesinde bır caroısmada Alman •. n..~ man seri teşkilleri tarafından hır çok 
3~ tanktan 10~ tanes=ni, _R~c;lar da y~r-ı kıtalara ayrıtml§tır. . .. 
lhı ~s tanktan 17 tanesını .~aybetmı~- .Bir ~k Rus birlikle~ çen~r ıçı?e 
le.rdır. Ruslar. cenahlarBan duspıan tan t alınmıştır ve imha edılmek uzere~~r. 
Ye motörJU kuvvetlerine sa1dırıvor1ar V.? Alman hava kuvvetleri ricat eden duş· 
kendi tanklarını hendekler icinde muha- mana takip etme.kte olan kıu.lara_ yar· 
f~za ediyorlar; bu suretle hiicumun en 1 dım etmekt ve kaça~ dü~mana agu ka
ı:ddetli ve nazik zamanında ha,·a kuv- yıplar verdirm,.ktedır. 
Yetlerinin de desteklemesi ile tanklann j Berlin, 2 {AA) - Kafkasyadan 
)"anhkları müdahale cok müessir olmak- gönderiln ham maddclrin naklinde. kul
~dır. !anılan Stalingrad - Krasnodar dPmıryo-

Rusvada bu muharebelerde bir ço1< Iunun kesilmesi hakkında D. N. B. ajan
'1ymet1i bui!cay tarlaları mahvolmu~- sı fU mallımatı vermektedir: 
tur. Simdi Kreskavadaki şiddetli muha- Almanbrın Maliçte bir yarma hare. 
re-beler zengin buğday tarlalarında geç- j ketine mani olm~k için ~1Jsla~ çok iyi 
lrıf'ktedir. I techl\ edilmif iki zırh_lı ..tumenı ~arp !la· 

Bütün k8ylerde ışıklann karartılması hasına göndermitlerdır. Bolş~"'.ılder bu 
-.redilmiştir. suretle Alman taarruz cel phdesını Sy"adrdmal~ -·- lt ebbii•ünde bulunmu!! ar ır. • ı et ı 

SOVYETLERE GORE bir ı:nuhareb:de.n sqnra Rus~_arın 63 tan-
kı tahrip edıımış ve teşebbus kanlı ka-

(88$farafı l in<i Sahifede) yıplar verdirilerek pü.s~ü~tülmü.~tür. 

be
l lm ktad Bozulan düşman cPnup ıstıkametınde 

lıunda şiddetli muhare _er 0 ~ ır. t k" dilmektedir. 
Similiyanskayo bölgesınde hır ka~ a HAVA KA YIPLARlNDA 

«ün icinde 4000 düşman subay ve erı NISBE.TStZLiK 
ildi.irülmüşUir. .. Berlin, 2 (A.A) - SalahivP.tli mah· 

Salsk mevkiinde Almanlar mudafall fillerden bildirildiir.ine göre 2 l temmuz
llleV7.!leriınize girmeğe muvaffak olmu"?- dan 31 temmuza kadar olan müddet 
lardır. i<;iııde Ruslar 641 ri hava muha"(P.belc-

YENi ASIR 
== 

'fürk ve hava~ılık c;.~-.... ""''""'~~ ........... ~~ 

~ Ankara ltadvosu ~ ,,, ____ * >. - _, /: 

Mazimizde UJ.I~~~ 
7.30 Program ve memleket saat ayarı, · f l 7.32 Vücudumuzu Çalıştıralım... 7.40 

Şer·e e Ajan.s haberleri 7.55 Müzik: Radyo sa-
. !on orkestrası 8.20 - 8.35 Evin saati 12.30 

Program ve memleket saat ayarı, 12.3.3 

d• l d Müzik : Şarkı ve türküler 12.45 Ajans O U Ur haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve 
• • • türküler 18.00 Program ve memlekeı 

-*-
lLK UCAN TURKLER: HE· 
ZARI FEN AHr~ET Çf LEBI 

\JE LAGARYA HASAN ---... ·~-
Hııvacılı~ın bize dısarı· 
dan gelen yalııaz telınl· 
(lidir •• Havacılıfı bizim 

ruhumuzda va,.dıP 
Yazan : Ola UZ PELTEK 

Türk havacılığının hemen hemen 
dünya havacılığı ile yaşıt özlü ve şerefli 
bir tarihi vardır. Çünkü havacıh~, tür
kün akın ve zaferle yuğurumuş olan di
namik benliğine en çok yaraşır bir tek
nik ve ülküdür. Bilinen bir gerçektir ki, 
türk miıteti, tarih ötesinden başlıyarak 
bir çok ülkelere yayılmış, yerleşmiş ve 
yer yüzünün her bucağında silinmez iz
ler bırakmış büyük millettir. Onun sa
vaşçı ve akıncı nıhu. yaratıcı iradesi 
sayısız engelleri, karşı kuvvetleri alt 
ederek za:11an ve mekan içinden kendi
sine bir yol açmış, kısa durak1amalar
dan sonra bu yolda sapmadan yürümüş
tür. İlerlemek, ytikse1mek ve her ba
kımdan hür, ünlü bir hayat sürmek bu 
milletin tarih var]ığında asil ve değiş
mez çizgilerdir. E.~siz teşkilatçı türk de
hası bütün çağlarda kuvvetli devletler 
kurmuş ve yaşatmış, (hürriyet) j dil
zenesiz1ik ve bası }l()c;luktan kesin olarak 
ayırmıştır. Böylece (Devlet) ve (Vatan) 
kavramlarına en üstün bir hakikat kıy
meti vererek onları ebedi hayatının öz 
varlıkları saymış, bu uğurda bütün ta
rih boyunca savaşmaktan, kanını akıt
maktan geri durmamıştır. Böyle bir 
milletin gök yüzünü de içine alan bir 
(vatan) anlayışını benimsemekte gecik
mesine imkan var mıdır? 

saat ayarı 18.03 Mii%1k : Radyo dans or
kestrası 18.50 Müzik : Karışık makam
lardan şarkılar 19.30 Memleket saat aya_ 
r• ve ajans haberleri 19.45 Konuşma .. 
(Çocuk Esirgeme kurumu adına .. ) 19.5S 
Müzik : Fasıl heyeti 20.15 Radyo gaze
tesi 20.45 Müzik : Bir halle türküsü öğ
reniyoruz .. Haftanın türküsü 21.00 Zira
at takvimi 21.10 Müzik : Fasıl programı 
21.30 Konuşma (Günün meseleleri) 21. 
45 Müzik pl. 22.:rn Memleket saat ayarı 
ajans haberleri ve borsa!ar 22.45 - 22.5:.ı 
Yarınki program ve kapanış .. 

I ' 

Tecrübeli Ebe 

~ubcsinden diplomalı • 
Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa- ~ 

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

rSa~~~:.~ T-T-~-~---r 

1 
ÇOCUK BASTALIKLARI 

• MÜTE:. \SSISI 

1 

Hastalannı her ll'Ün öğlevin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numar .. da hususi muavcnehane
sinde kabul eder. Telefon 3453 
Ev: 3459 

< - -· ·-·-·-·-·-o 
s~;~;:ff:;:;==cı 

Kadın hastalıklan operatörü ve 1 
DOCUMMÜTEHASSISI 

Memleket hastanesi nisaiye ve veli· 
diye servisi muavinL. 

Birinci Kordon Tayyare sinemb-ı I 
bitişiğinde No. 206 .. Telefon: 403Z 
·~..r.r..r.r...ccrJ"...cı"'.o""...ocıcrJ"...CC:O-./J"JCCi 

fSl'ANBUL BELEDİYESiNDEN-. ~ 
Tem.iz.lik itleri hayvanatı için alınacak 396000 kil • . 

kuru ot kapalı zarf usuliyle eksiltmqe konulmuştur M •man ve 3960~0 kilo 
li 59400 lira ve ilk teminatı 4229 liradır. Şartnam~ 14egm~unun tahmın ~~de
belediye temizlik işleri müdürlüğünden alınabilir. Jhal 1 o/~4tulc.abılind~ 
günü saat 15 te İstanbul belediyeııi daimi encümeni d d pazartesı 

Taliplerin ilk. teminat makbuz veya mektuplan ve 
01ı::aasın a rbpılacaktır. 

len diğer vesikalariyle 2490 no.lu kanunun tarifatı çevr n~ndn h razı lazım ge
teklif mektuplarını ihale günü saat J 4 de kadar daimi esı.~ e azırlayacalı:lan 
zımdır 25 29 3 7 encumene vermeleri l&-

. 4232 (1922) 

Vnlverslte A. E. P. Komisyonundan· 
Yaptırılacak İş Muhammen bedeli Teminatı • Saati 

Madeni eşya 23843 lira 1789 lira ı S 
c c l S 5 1 O lira 1 1 7 4 lira ı s 5 

Tıp._f~~ülteı.~ ~~rinci cerrahi kliniğine yaptırılacak madeni eşyalar ı .3/VllI/ 
942 gunu r.cktorlu~t~. kapalı zarfla ayr~. al:'.~ eksiltmeye konulmuştur. Teklif 
zarfları eksıltmc gunu saat 14 de rektorluge verilmiJ olması 18.zund L" 
~artnameleri rektörlükte görülebilir. 29 31 3 6 4318ır( 19~~e) ve 

~~~~~-=::,.c::::~~~~~~~~;:;;:;;~~~;;;:-

P er ak ende Zevtinya~ı 
Kutadası zeytinyağı tasfiyehanemizde Rafine edilmiı hali · wl 

K l d k. w d a zeytınyag an 
emera tın a ı satı, magazamız a perakende olarak satış k 1 
Büyük tenekede kilosu ı t 2,50 Ka çı an m}ftJr: 
Şişede litresi 102,30 Krı. fi. 

1-7 ( 1987) 
İzmir ine~ ve Ozüm aabf 

Kooperatifleri Birliif 

--G-ü-~-. -~-_U_lı_v_e_.~_n_h_is_a_r_l~r-v-e-=-ıı-=a:-:-ıet_ı_n_d_e_n_: ___ _ 
ı - Gumrulclerde munhal 40 ve 50 lira maaılı iki kim lik. · · -

baka imtihanı açılacaktır. yager ıçın musa-

2 - Bu imtihan 10/8/942 pazartesi günü öğleden sonra saat ( f 4) t Ank 
ra, fstanbul ve lz~ir gümrüklerinde yapılacaktır. e a-

3 - imtihana girebilmek için: 
a) Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı ıartlan h • olma'-
k l•W• • b ı 1. aız ,K; ve as er ıgını yapmış u unmaıı:, 
b) Kırk Yllfından yukarı olmamak, 
c) Yurdun her yerinde vazife görebileceiine dair aa wlık "b 

mek. g raporu ı ru et· 

d) Oniversite ... lc.imya ıubesinden veya buna muadil ecnebi bi ı:_L .. l d 
mezun bulunmak. lazımdır. r .rllAU te en 

b
. ~ 

1
- Müsb~bakkada kb~z1 an1anlard~~ ln~ilizce, Almanca, Franaı.zca dillerinden 

ırın veya ır açını ı en er terc.ın edılecektir. 
5 - Tayin edileceklere 3656 saydı teadül kanununa göre al bil Ll 

maaı verilecektir. a ece..- eri 

6 - Müsabakaya iıtirak etmek istiyenlcrin yukardr. yazılı gümrük · d el ri 
den birine 8/8/942 cumarteıl günü akpmına kadar dilekçe il - 1 

ar eedn-
k 1.. 1 b 1_ 1 · 1 1 1• d e muracaat e-re uzumu e-.e erı verme er azım ır. (5464) 1885 21 27 3 

~~~~~~~-<:::><::::..<:::~~~~~;;:;:~;:::;:;;~~ 

BAYINDIR UKURTLO 
ILICALARI AÇILDI 
HER TORLU HASTALIKLARA DEVADIR 

Vesait ve i.tirabat tamamen temin edilmiıtil'. ~oskova, 2 (~.~) - _Bir k~ç günd~n rinde, 66 si uçak savarlar tarafından ve 
ben Salsk kesımınde sıddetl_ı muhar_- geriye kolnnı ycrd .. olmak üzere 804 
~ler olmaktadır. Almanlar hır çok yer- uçak kaybetmislerdir. 

Zamanın bu yoldaki isterlerine cabucak 
uyma~ı bilen tUrk m'lletinin a,.ka,.ır:na 
yeni buluşları verimli havasile besleyen 
ucsuz bucaksız bir kültür kaynağı var
dır. Daha binlerce yıl önce, türk zek!sı
nın yarı!tıcı ısığı gök yüzüne ulaşmış, 
bu sonEuz mekandan sayısız bil~i kıy
metleri derlemiştir. Uluğ beyin S~mer
kant'te kurduğu r~athanenin meydana 
cıkarılan kısımları mimarlık bakımın
dan da göz kamaştırıcı bir de~er ts"ı
maktadıı·. Bu~~than nin bulduğu 
astronomi buı;:ün hayret uyandırmaktan 
geri kalmıvor. 

Yeniden havuzlar İnfa edilmiıtir. Etraf ağaçlarla çevrilmiftir 
l(#'J":J:I ~~ çok mütedildir. • 
~ Böbrek. Mesane. Prostat. idrar yo- R '../ Bat katip llıc:uı müsteciri tbrahim ç.ı.,. D. 4 

Fiyatlar 

Serde durdurulmu.ş. yalnız bazı yerlerde> A · ""ddet icinde Alman kayıpları 
lltt1e.meler kavdedebilmi~lerdir. Muha- 6 y ynı. ı;1u_, ibarettir. 

be d ~- U I .. 1.. d ta"' ıı enen 
ft mev anınua y z erce o u var ır. FiN TEBLlôl 

Bir g~n i~nde 17 Alman tankı tahrio Helsinki. 2 (A.A) _ Fin tebUği: 
~hni.şl!r· .Bır ı;ıus k~tası da 15 tank talı- Kareli ve Onos berzahlarında faaliyet 
np etıniştır. Şıddetlı muharebeler ol- 1 K "f ı f ı· · maktad n .. . . d 2000 Alın .. 1 az o muştur. e ı unsur annın aa ıyetı 

.. ır. ~ç gun ıçın e an ° · her zıımll'"'lcinden fazla olmaktadır. 
iilnılmilstur. Finlandiya körfezinde uçan bir kaç 

ALMANLARA ŞİDDETLİ dü"mnn tayyaresi Helsinkide tehlike iı;a-
DARBELER reti verilme"İne sPbep olmu,.tur. Hcl-
Moskova, 2 (A.A) - Moskova radyo- sin\r:,,e bomba atılmamı~tır. 

MI dün akşam demistir ki: He'..;" ki, 2 ( A.A) - Dünkü Fin re!'· 
- Ruslar Don bölgesinde düşman kı- mi t~bli<Ti: c .. nhenin bütün kP .. imlerin· 

Wanna siddetJi darbeler indirmektcd:r. de siikıinet hükiim sürmÜ!ıtür. Ceohenin 
VORONEJDF bir kl'siminde dii,mımın münferit hücum 
)f,..,t.,...,:ı. 2 ( A.A) - Voronejin ce- !arı pütıklirtülmüştür. 

:ı:.uhu~ • t?nrruz etmekte olan Rus bir- ----- -- ---------
Jikleri Alman müdafaa hatlarına vartnl!'J YEN K~RARLAR4 nrcqu 
n telli mAniaları varını~. mayn tarJafo 
:rını temizlemistir. ·Rus kıtal arı yenid..:a ı Kasıarah 1 ınl'i ~ıttı•tt>dt>) 
ik! geçit elde etmiş ·ve nehrin. batı ~ı~·ı-

1 
tosa kadar muhafazası kaydile. Manisa 

sına gecerek elde edJlen mevzılere ıyıcı» vilayetinin tanzim satışı ve tahdıt f\SM!-
yerleşmiştir. na tabi yerler dışında bırakılmacıını tı-
- caret vck5foUne bildirmiştir. Bövlece, 

eahribaua 
Bt>l,~oiv~ Sahiluark 

(;<tZİnostııtu 

YENİ MUGANNİ· 
YELER GELDİ 

Büvük fedakarlıkla İstanhuldan 
~elbine mm·affak olduğumuz . İpl"k 
Filim ba!i muganniyesi Bn. Ihsau 
Yılmaz ile Sahibinin Sesi muganni· 
yclcrindcn bayan Nermin Ö7.ses bes · 
tekfır ve Banc;o bay şc,•ket Bütüner 
İstanbuldao gelmişler v~ anu~teşerıı 
saz hevctine iltihak etmışlerdi~. . 
Muhterem müşterile~im_ize. tavsıye 

ederiz. MÜDÜRlYET 
z - 3 - ' {2015} 

·~,ıauam-asnu•-~· 

; ,·ckiUet te tensip ettiği takdirde Manisa 
•vilayetinde ekmek satışları kartsız ve 
serbe9t olacaktır. 

l\;,:'.....,..~./J"~7///J~~A7-'"'"-'-~ ; 

R fl~n1si r~ H ra rn \ or ~ § . . N 
Si Gazi bul.varı Sağlık evi hastancsı ~ 

miidüriy.etınde.. : . . ~ 
Ameliyathane işlerıne . v~kıf __ hır \ 

ll hem,.ire isteniyor. lstcklılcrın mura- § 
~ · < 1982) N 
~;,.,!l~.5!~~...u..r..r..,-.1:1.:.-;.--! :.ı~.,.. ..... Als 
R~~/~J!~,.ıy~~l\ 
S ff ıırr1 ' Pul rıtd&snı,-ri 
S CELAL PULMAN 
§ Büyük Kn;diçalı han No. 58 
~ TELEFON : 3184 
~ Damga kanunu muamelatiyle işti· 
~ gal ve ıstışare kabul eder. • 
x~~.A'"'..,......r...cır~......r..ıCıı:Q'"'~ 

Yas üzüm alıu)ı ilanı 
. k"indeki arap fabrikasına eski Aydın bi~a 

inhisarlar idaresi: Sehıtler mev 1 h l L ve çürüksüz temiz 1 çekirdeksız 
fab "k . 1 ahsul astn ııuoız b d .. .. rı ası teslim şartıy e ana. m ynl ev9aftaki misket ve or o uzum 
izümün beher kilosunu on bır kuruştan ve ~ın alınacaktır. 
lıerin kilosunu da on iki buçu~ kuruşt~o ~ kaca ilan edilecektir. idaremize 

Mübayııaya ba~lanacağı tarih v~ ~~~ aı müdüriyet müskirat muamelat 
lzüm vermek isteyen bağcılann fi~ .~. ~n aş.. aatla adlarını ve bağlarının 
ıııubesiyle veya ıarap abrikası müdu~!ugu.ne mura~kdannı ve istedikleri küfe 
aeınt ve mevkiini ve vereceği üzümun ~ ~! vel X:ur 1 2 3 4443 (2005) 
•iltdnnnı kayt ettirmeleri )azım ge]eeegı an ° u · 

CADIR YAP1' IRILACAKrJR .. 
V·ı~ a· -=m"'ı Encümeninden: ... hh" 

1 uyet '" . ·1~k ·ı diğer bütün malzeme9ı mutea ı-
N~fia daire9ince bezi 1'.'e~ilmek _ve ~~1 

] 50 elirn muhammen bedel ile ~5 ad~t 
4'e aıt olmak üzere beherırun 30 lirad. "b 15 g"u"n müddetle açık ek!>ıltmeye 

·h· d ıtı aren 490 1 ~dır imaliyesi 1/8/1942 tarı ın en . esini tetkik ederek 2 sayı 1 

l ld - · ül · N fiadakı ıartnam _ ı_ ı. t · onu ugundan ıstek erın a 56 lira 25 kuruşluk muVlll'l'.at emı-
Ya!!a hükümlerine göre hazırlayacaklar~ .. .. aat f I de vilayt da.imi encÜ• 
•atll\rİyle 17 /Ağustos/ t 94Z pazartesı 'Jnu l O 4425 (2016) 
lnenine baş vurma1an ilan olunur. 

.ıadiirl·:aı;,ünden • 
i 1 G'~ ··ıııerı Ba ~m.. "!f • · · - · zrn r .. mru ~ 1. d kalan ve sqpra nereye gıttıgı 

938 S d lip Tan ote ın e h M k t aenelerinde uryc en ge 
1
. M h t oğlu Abdülva ap u ayyc e 

'-ilinemcyen Suriye tabaasından Hal~p ı865c me muhtelif ipekli kumaş ve 175 
Satmaktan suçlu bulunduğunuz altı kılo d k ~ramk bozulmasına sebebiyet veril

CTam sıkletindeki bir gömleğin, ambar a a alramaaı hakkın.la mahkemeden 
in • • • 1 t hesabına a ın me:ıı ıçın satı ıp parasının emane 
karar andır olmu6tur. _ .. b üdürlüğüne müracaat etmediğiniz 

1 O RÜn içinde bir dilekçe ile gumruk eİ!li~ lunur: 4470 (2017). 
lnkdlrde kumaıların satıJacaia ilAoen t g 0 

• 

BUyilk tUrk heyetçisi Elbirôni Koper
nik'ten yüz yıUarca önce dünyanın dö
nüş meselesini ele alarak ilmi bir görüş
le incelemiş ve böylece tefekkür tari
hinde büyük çapta bir yer almıştır. 

* Bugiin, bunca olup bitenlerden sonra. 
aparık anlaşılmıştır ki (havacılık) bir 
millet havatının til kendisidir. O. yalnı7 
bilgi ve teknik değil, doğrudan doğruva 
ruhtur, iilküdlir. Gördük ki (havacılıld 
ın ııet1rcliğ; dünva görüsü. Türk milleti
nin tarih benliği ile icli d•sh bağlı bır 
~örü~ttir. Havacılık ülkü.,ü. TürkUn. .~a
vaşcı. knhraman VJ! dimıınik ruhunun. 
urc:uz buc."lksız mekt\n i<:inde, kanatlanı· 
sıdır. 

<Hnvncılık) ın bize dışrırıdan gele" 
valnız tekniğ"dir. Hat1A tarihimizde ilk 
tıMıs örn<>!derine bile rastlıyoruz. Dö:-~ 
düncii Murat :uımanında Hezarfen Ah
met Celebi, v:mtığı ara~tırmalar sonun
da insanın havava karı;ı koyacak kanat
larla urabilcceöini ileriye sii,.üvor VP 

<ialata kulesinden ucarak Üsküdarda 
Do"ancılarda ,·ere inmekle ilk deneınP
vi bac;arıvor. La~arya Hasan da 50 kilo 
barutla dolu yerli kollu bir fişeğin ara
sına oturarak göklere yükseliyor ve tak
+.fö knnntlarla denize iniyor. Fakat bu
~uslarının ilk dcnC'me1erini kendil.?ı"i 
v.,nmaktnn <'Ck:nmivcn bu bilmli ve c.e
"3rc+li ins.'lnl~r. te~ik görecekleri yer· 
de. Pııdisahın eazabına ul!nvorlar, biri 
ö•riirülüvor. diğeri sürülüvor. 

Hava::ılık. bir milli müdafaa kolu ha
lini alır almaz bi7.de de ıl~i uyandırıyor 
ve 1911 yılında diğer Balkan mem1eke~-
1<-rinden önce memleketimizde ilk teskı· 
lnta J!İrişilivor. Avruoaya havac11ık tah· 
c;ıl! il'in subaylar ~öncfoı·iliyor. ilk hava 
meydanı kuruluyor. Balkım h;ırbinıfon 
qonra Türk havaCYlıi!ı. önemli bir geli"· 
rrıe göstermi'I ve ilk kahr;ımanl;ırını ye
tic:tirmiştir. Tnyynrel'i Fethi ve Sadık. " 
:ı:amanm imkansı7.lıkları !cindı» ~eJ"f'ek
t~n e iz bir ciiret göstererek İstanbul
Mısır ucuşun:ı başlıyorlar. Ne ya·1.1k ki 
l'T'akine bozukluğu ~-üzünden düc:er<?k 
Türk hav:ıcılığının ilk şanlı kurbanları 
olmmrlar. 

Bu ucus ve bu düqjs, halk nıhundıı 
J anath kahramanlığın bir örneği olarak 
d rin i?.ler bırakmışhr. O zam:mdan be· 
ri bu kahramanlar adına cağırıhP durar> 
sarkı bu Mdıseye hakikt değerin! ver
mr1·fedit·: • 

En .cıOTtra dii.cıtiinilz tm>rak tistüne, 
Tarihte bir a1tın yaprak üstüttt>. 
Türk gençliği, ölümü bile tarihin bir 

yaprağını süsleyen bu yiğitlerin y<>lun
dan yÜrümüş ve kısa zamanda onlann 
yerini doldurmaktan geri kalmamı~tır. 
Geçen büyijk harp içinde eldeki vaınta
]ann cok üstünde bir verimle çalışan 
Türk havacılığı, asil varlığını kurtulu<ı 
sava~ında göstermi~tir. Bu savaşta Türk 
havacılığı, kurtuluı aavaşı ruhunu gök
lere ulaıtırmış, şurada burada kalmı!I 
olan tayyare döküGtüler.iııi bin bir ça-

~ lu ve tenasüJ hastalıklan mütehBSS!Sıl l'ıc;;;::.~.ı;;;::,..ı;;;::,..ı;;;::,.~~~~..:::::.~~~~~~..c;:::ı..c::::ı..::::ı..c::::ı~~~~.....: S UROLOC-OPERATÖR 
~ Do K T o a i~mlr inhisarıa,. Ba$ rnüdüPliiğünden : 
tl HAYRİ SAYKAM Ellennde çay bulunduran ithalatçı tacirlerin mallannı iııhiaann teeuüaünden 
l{ Hastalarını her gün öğleden sonra§ evvelki CSUtlt dairesinde ve muayyen f:yatlar dahil!nde sabbllecekl • 2ı. 
ı~ ikinci Beyler, Nuruan zade som§ 22/6/94~ tar~hli Anadolu _ve Y~ni A.r.ır gazeteleriyle ilan edilmişti. en 
t No. 5 te kahul eder. ı Mahaill ihtiyaçların tazyik edilmemesi için itbu aabılann ruh.at tezk resi 
S Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 Yerilen perakendecilere bir aylık ihtiyaç ili.betinde yapılabileceii bf e 
Sıo=::ı:ıı::u:ı:;coı;ı:ıı:ıCMı:ıı:ıı:ı:ar;ı:ıaı:r,;. P~~~~-~~ e~vel a_lıc~nn isim ve adreslerinin ve verilecek. çay ~~.:un ~ 

DİŞ TABİBİ 

NESİP DOLUNAY 
Paris fakültesinden mezwı .• 

Muayenehanesi : İkinci Beyler ııo
kak No. 79 Telefon : 2727 

1 - 13 (14!1) 

'~"'..ccooocaa========ccccccr:x : DOKTOR t 

1 
NAFİZ YAZGAN ~ 

Aydın Gazi buh-an. gümrük önil t 
No. ıoz_ ~ 

§ Askerlik vaz.ifesini bitirip gelmiştir. ~ 
3 Ve hastalarını her gün muayeneh•· § 
§nesinde kabule baflamıştır. ~J".,,.~.:r~~...c:ı=cccccccl 

DOKTOR 
Kemal Salih Aysay 

Sari hastalıklar mütehassısı 
BAKTERİYOLOG 

Dahili ha!!talannı Tilkilikte Hatu
niye camii karşısında Namazgah 
caddesi No. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: 422:1 
Evi: 3~ 

t::::ee .. , 

~o:r~accr::ıcccc:ıcı3 
\ DOKTOR ~ 
S İSHAİL VASIF AHAL N 
S KULAK, BOCAZ. BURUN HAS· ı 
\ TALIKLARI MÜTEHASSIS! 
~ ~er ~n öğleden evvel 10 - 12 
~ Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hasta· 
~ l~rını kabul eder_ § 
§ ikinci Beyler Sokak No. '79. Mua- § 
Q yenebane Tel 2727- Ev Tel. 2701 l!1 
'1»'°...c:l"/~~i:t 

reye baı vurarak birer savaı ıilahı hali
ne getirmiştir. Son sistem dütman tay
yarccisi. yokluk içinde varlık yaratan 
Yareleriyle çarpııan kurtuluı savaşı tay· 
Ydl'ecisi, yokluk içinöc varlık yarat:.n 
zekası, Türke has yeğitliği ile bütün ge
lecek nesillere örnek olmak şerefini hak 
lı olarak kazanmıştır. 

Tam anlam ile bir millet ıava11 olan 
kurtuluş savaşında Türk havacılığına 
kar§ı hallı: bağrından kendiliğinden ko
pan ilgi ve fedakarlık örnekleri de gö
rülmektedir. Erzurumlu tüccar Bay Na
fiz, Avrupadan satın aldığı üç ke,if tay
yaresini kendisi Anadoluya getirmit ve 
orduya bağışlamı~tır. 

Görülilyor ki Türk havacılığı daha 
başlangıcında asil karakterin, almış, ge
rek yetişen gençlerin yüksek kabiliyeti 
ve epiz kahramanlığı, gerek Türk hal
kınca candan benimsenmesi ve destek
lenmesi bakımından her türlü gelişme 
imkanlarını kazanmışhr. 

Kurtuluı sava~ından sonra yaratılan 
üyük. eser bu iki kaynaktan doğmu~ 

tw. 

mudurlugumuze bıldırılmesi lü~umu ilin olunur. l 3 4465 (2010) 

T. C. Ziraat Bankası 
Karalıq tal'ihı: J888 

Sermayesi : 100.000.oon Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 2(2 

Zinıi ve ticari bft nni 8-nluı muameleleri 

PARA BIRl!~·l'flmNLERE Z8.800 URA 
İKRAMiYE VERECEK 

Zil'aat bankamnda "umbarah ve ihbarsız tasarruf besaplannda en a (50) 
lirua bwuna0 1ara 9eoede t dete çeküecek kur'a Ue qağıda.ld pllna ıöre ik
ram.iye dağıWacaktu : 

' Adet ' . • • 
40 • 

LOOO Linh& 
:WIO • 
ı:.o • 
lOI • 

t.000 Ura 
a.ouo • 
1.000 • 
t.UOO • 100 • M • 

ı20 ... r..ooo • . ""' . '·* . 
160 • 20 • 3.200 • 
utKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan d _ 

1 . k.nun.i k aşağı l1pn1 
yen ere t ye çı tı~ takdude yüzde 20 fazlasiyle verilecelrtit. 

(Kuralar sen.ede 4 deta. 11 Hazıran 11 l::y.lW. 11 8ırınc•kin 11 Ma 
tanhlennde çekılecektır.) UD rt 

T. iş Bankası 
Küçülı tasarruf flesapları ı,42 llırantfye putnı 
Keşideler : 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 ikinci t~rin tarihlerinde yapılır .. 

J 9 • 2 İKR..tMIYELERf-
ı adet 20()0 Lirahk 2000 
3 adet 10110 Liralık 31100 
Z adet 7~ Liralık 1500 
3 adet 500 Liralık ı 500 

10 adet 250 Liralık Z500 
40 adet 100 Lıralık 40110 

50 adet 50 Liralık 2500 
208 adet 25 Liralık SllOO 
200 adet ~o Liralık zooo 

Doyçe Oryent 
I>U~: S 11 N ER il A N K 

1 Z M 1 R 
Merllezı : Ht.;Kl.JN 

Lira 
Lıra 
Lıra 
Lıra 
Lıra 
Lıra 

Lıra 
Lıra 
Llra 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
!M:rmaye ve ıhtıyaı ak\"etn 

J7 ı,500,000 Ra17hsmarıı 
l'tlrluyedt şutH.'lerı: lSI ANKlJL ve lZMIR 

Muımıa "ubt'ltm. K.AHltU!. Vto. lSK.t::"ıiUt:Kl\'E 
lieı turıü banka ruu.ıunelaltru at• ve kıııDUl eder. 



«~~~A~ı BER~LıN~IN. 2_0R_' _ŞLER 1 Husya~ hasat YE~HAV~A~NLAru 

müdafaam ::~vz~::ı=.·~; ... Tehlike ne- Bir huğda,. Uçak hü- nonanınamıza yeni gençlt>r katıldı 
:;::~~~!r~~~1!:~~sya ile demiry.,. ~ reden gele- bile ka J'hol- eumları şid~ D .. d . h k l 

1914 teki Marn, Alman ordularının _ 

genel kunnay başı general MoltekenİTl ... • ? . d ti . uıı enız arp ~ u UD· 
zaifivle Fransızorduları baskomutar.ı cekınış l e enıyor 
Jofrı~ enerjik bir hamlesin'.n tesadüf er. . • m a m a ı. . . d b ., .. k .. 1 d 
birlesmesinden doğmuş ve sefere Frao.- a uyu toren yapı l sız silôhları lehine bir ~idiş vermişti. Üı,- * * * 
tdik Marne cekilen Fransız ordularının PORTE HZ vı: ıS P tjYOL Kö~lerde ihtiya~ tedb:'~'4· .r~G UZLER PL ·SBU~GU, AL· 
maddi ve manevi durumlar!yle. yarıb N 
r .. k Dona doJ?ru l!erj giden ve burada da ~O L R , DA B RLES K ~f11t ıerl alındı, ı milyon MANLAR DA BiR t GlLIZ 
tutunamıvarak daha uzaklara ceki

1
er. RıKANlf!.! GOZ'• VAR',11 S Jeh·rı; hasat işlerine ŞEHR ıN. 80~18ALADILAR 

Timoçenko kıtal arının crlmdiki hali ara- ' u M yardım edİJ:Of' .. 
smda bir benzeviş yoktur. --•-- Moskova, 2 (AA) - Royterin hu- __ *......:_ 

Sakarya\•a gelince. ils ve kaynaklrtt'l Berlin, 2 (A.A) - Yarı r esmi bir susi muhabiri bildiriyor: Londra, 2 (A.A) - Cumartesi alqa-
füerine cekilerek toplanmış. kuvvetle:-ı- kaynnklan bildiriliyor : lspanya ile Por- Rusyada hasat mevaimi için parola: mı tayyarelerimiz Plisburga hücum et-
mis müstevli ve üc!z düsmanı toprakJn tekiz hükümetleri arasında son zaman- cBir buğday tanesi bile kaybedilme- rniş ve şiddetli b:r baraj ateşine rağmen 
rından dısarıya atmağa behemehal az- lartla karşılıklı ziyaretlerle tezahür eden melidir~ deniz tezgahlarına, depolara, antrepo ve 
rr.etmiş Türk ordusunun dahiyane ~ir diplomııtlk faaliyet Berlin mahfillerince KöYLERDE KARATMA hangarlara bombalar atmı.ştır. Bombala-
güdüm altında kazandım haklı bir hori- iki mroıleketin müşterek menfaatlere VE TEDBI RLER rm- tezgahlarda büyük hasarlar yaptığı 
ka ve bir mucize olmustu. dayanan samimi münasebetlerini bir kat Ruslar köylerde ışıkların hepsini de gorülmüştür. 

Halbuki sebep ne olursa olsun, Ruc;-. daha kuvvetlendinneğe matuf bir hare- karatmı~lardır. G oz harbine karşı da ih- Kayb6lan iki uçağımızdan birisinin 
yanın Don nehrinde beklenen harbin dö ket olarak t"lakki edilmektedir. Bun- tiyat tedbirleri alınmıştır. Paraşütçüler mürettebatından iltisi kurtulmuştur. 
nürri safhası baslıyamam1stır. Onun için dan başka buradaki siyasi mahfiller her hakkında halka şu tavsiyde bulunulmuş· ALMANLARA GÖRE 
muharebenin Rusya alevh:nde bir tt..'- iki memleketin maruz bulunduğu müş- tur : c Yere inebil~ek paraşütçüler Berlin, 2 (A.A) - Alman tebliği : 
celli aldığına hükmolunabilir. terek tehlikeye de işaret etmektedirler. belki de anbar ve tarlalardaki mahsul- Bir kaç İngiliz tayyaresi öğleden sonra 

Üstelik Kının yarım adasında bulu- Alman. hariciye .n~zırlı~ı mahfilleri .15: leri yakmağa, çift hayvanlarını ve ko- pek yükseklerden uçarak batı Almanya 
Al k etle . ı' (k' owrenenı.1 panya ıle Porte kızın mihver devletıerı yunları zehirlemeg· e, ziraat makineleri- üzerinde izaç uçuşları yapmıştır. Bazı 

nan man uvv rın n 1 •t:ı ta af d hd't dil l · · bah' hi l rd k"' h 11 
Von Mannsteinin kumandasındaki Al- r ın ani te ı e me .erının ıs ni tahribe çalışacaklardır. Bunlar için şe 're e mes un ma a er üzerine atı-
man - Rumen kuvvetlerinden mürekkep Mm~v·zuuRo am1ıyacağfınıd belirtm

1
ekte ve çok dikkatli davranmalıdır. > lan bombalardan sivil halk kayıplara uğ-

1 b ba d K d d k' S ıster uzve t tara ın an yapı an beya- SEHtRLlLERtN y ARDIMI ramış ve binalarda hasarlar olmuştur. 0 
up u v.az şın 8 erç ann a ı o'-J.- natın Amerı''Kanın bu memleketlere aı't H uh rebel · d 2 d" ta 

tahki lı ba k 1 b Bir milyon Kadar şehirli köylerde ha- ava m a enn e uşınan Y-)'et. ma nı .. s ın a varan .. ve ır b'ır takım adalara karşı al6 ka g·o·sterd·ı- · d" .. ··1 .. ı·· 
dd 1 d - hk il sad işlerinde müstahsile yardım için ça- yarcsı uşuru muş ur. mü et evve. unyan~n en n:usta er:ı ğini açığa vurmuş olduğunu kaydeyle- lışmaktadır. ALMAN HÜCUMU 

VE en kuvvet]: kaJeJerınden Sıvastopolu mektedirlcr. Asor ve Ye!ıil burun adala- -·- Londra, 2 (A.A) - Alman tayyare-
:ı:&nteden tekmi~ mihver o:du olmala:-ı rma tc;panyol ve Portek"'iz kıtalan gön- · lf!ri dün akc:am doğu İngilterede bir 
pek .m~temeldır) Kerç bogazında kuv- derildiğine dair ara sıra verilen haber- 8 R l USU,\CE şehre kısa süren toplu bir taarruzda bu-
vetJı hır topc:u hazırlığından sonra Ta- leri Alman siya.si mahfilleri bu zaviye· * lunmuştur. Hasarın az ve insan kayıp. 
man yanm adasmı ı?e<:erek Krasnodar den dikkate d<>ğer görmektedirler. J lannın büvük olmf!rtığı sanılıyor. 
istikametinde yürüdüklerini haber alı- İspanyol - Portekiz miina.se-betlerinin A D • ALMAN TEBUCt 
yontt. daha sıkı bir mahiyet almasını temin manva anı- Berlin, 2 (A.A) - Alınan tebliği : 

Bu hareketin hedefi de a~ağı. Don ile eden görüşmeler müşterek menfaatlerin •ıh k Alman hava kuvvetleri tngiltereye karşı 
Kuban nehri arasındaki Sovvet kuvvet- korunması zaruretinin idrak edilmiş ol- markavı ) 8 yapılan hareketler çerçivesi içinde di.in 
ler..nin .tamamiyle sarıho imhasını mu- ma.sından doğan ve dostluk. dayanışma gece askeri tesislere yangın ve infilak 
cip olabilece~inden aşağı Don havzası esaslarına dnvanan normal bir hadise bo b 1 tm t 
meselesine kökünden halledilmis ve bn- olnrak tclekki edilmektedir. __ _ edecekmı•Ş m a arı a _ışır •• _ 

rada bir daha her hangi muvaffalm·e~l.i -·- ı ı 
bir Sovyet karşı taarruzuna imkan kal- Sulh mu·· zake- -*- Amerikalı ar 
mamış gözUvle hlıkıtabilir. Danfmarlıafılar bu ha· 

Stalingradın 200 kilometre cenuo ba- d. t d ğil . d 72 • 
tısındak! Similinskavadan 130 kilometrP • ı L • va ıs en rnenınıın e ... &.y a ~emı 
şimal batısındaki Klivezkava mevkiin" resı 'ar er eri Moskova, 2 (A.A) - Tas ajansını:ı 
kadar olrın 400 _ 500 kilometre bovunra· öğrcmdiğfne göre Nazller Danimarkamu ~ a ptıla• 
ki bilvlik Don dir!;e~indeki muhnreb: v. a 1it0 m) ş b:r himaye bölgesi şeklınde Almany.ıır. J ' 
duruıııuna eelince. bu. heni\ı. tamamivle ilhakı için bir plan haLırlamakta ve ta-
ve bütiin teferrüativJe bilincm:vorc:a do.ı ---+-- _. rilıi bazı tetkikler yapmaktadırlar. Dd· ---•·---
~ suretJe hU!Asa edilebilir: Similino:kn- f ,''lER BiR TE KZ p nımarkalılnr bu faalıyetten memnun de- Af~ER.KAOA YENı REKOR 
ya. Kala~ ve Kliveskayadaki so~·'i!: I' ~ildir. Dnimarka bnşv1:kıli Danimarka- KIR LDJ 
könrU hacıılan yanlmıc:. buralarda ~in- "ESRETT.LER nın İskandinavya caın:asına bağlı ""' 
)erle muharebe eden Sovvet kuvvetle,·ı :femokrasi taraftarı olduğunu söylemiş --•-
ı:ehrln ötesine atılmıstır ve vahut ntıl· - *-- tır. Vaşington, 2 (AA) - Resmen bildi· 
mak Ilzeredir. B:r kısımlan da sarılmıs- Bükreş, 2 (A.A) - F:.nlandiya ekı· ----n---- r:ldiğine göre Birleşik Amerilta gemi 
tJr. Bu suretle kavsin içinde hnrek~• llğ! neşrettiği bir tebliğ ıle Helsinkı Ue D • 1 • nşi\at tezgtlhlannda temmuz ayında 72 
eC!en mihver kuvvetler. nehre kadar Moskova arasında sulh müzakerelcrı Z e yen - yeni gemi denize indirılmek suretile bir 
ilerlemişler ve galiba Similinskava ile yapıldığı hoklunda vabancı kaynakların ~ekor daha kırılmıştır. 
Ealaç arasında nehrin sol kıyısına ~<?- verdiği haberleri kati surette yalanla- den 6'arpJSffia• ---
çcrek köprü basılar bile kurmu~lardır. mıştır. ~ SOVYET • NORVEÇ 

Her ne kadar Almanlar, mihver kıto- --0
-- J wd MVNASEBETLERI 

lannın Taman yanm adasına vaotık1a?J Bosnadalıi Macarlar ar o .. u Londra, 2 (A.A) - Sovyetler birliği 
taarruzla Kliyezkavadaki muharebc1c>n ana Vtıtana aflftl}lOI'.. ___ *--- ve Norveç hUkümetleri Oslo ve Mosko-
henUz haber vermediler ve Don d:r.,e{:i- Burlapeşte, 2 (A.A) _ Bo:mada .\'&· Al &.fiğ• .. * va sefirlerini büyük elçiliğe tahvil ~t-

. 1 d t•kl . . b'Jd' d'l n nıan teu ıne n~re .&!'ı• 1 d nı nere er en ge<; 1 erını ı ınne ı er- şamakta olan Macar ailelerinden Maca- " miş er :r. 
&e de Vi~ radvosunun verdiği malfuna- ristana nakledilenlerin yekunu 230 ul- gi!~z fıayıbı uar ve Al· ---~·~---
~ göre Almanlar hunu Similinskayad 1 muştur. Yakında 120 aile ddha nak!e· nİanlar hiç zarar Ilı k ' 
yapmıslardır ve Kl:yezkavada yaomak dHecektir. lfl 8 JDeye 
Uıı:f're bulunmuslardır. Almanların bu- görmedi.. 
r?daki nlvetleri. Visi radvosuna g<ir~. bileceğinden mahvolmak tehlikesine m3 • Berlin, 2 (A.A) - Almant ebliği : '• Prİf İrken 
StalinlO'Sda KııJac könrü basıSJrıdan do~- ruz bulunmpktadırlar. Don dirseğinde 1 ağustos gecesi Vibrukun şimal:nde 
nıdan doğruya batıdan ve cenheden. Si- cie artçı ve köprü başı muharebelerin İngiliz hücumbotlariyle Alman ileri ka
milivaskava ve Kliyeskava köorü ba~l- kaybederek nehrin gerisine atılmışlar- rakol gemileri arasında yapılan muharc?· so~ YET GAZETtLERININ 
lanndan ilerliyecek kıtalarla da cenuo- dır. Stal!nl!Tad dahi düşmek tehlikesi:ı- bede İngiliz hilc'1lllbotlarından biri batı-
tan ve şimalden taarruz ptmektir .. Bn oedir .. Bütün bunların oluo bitmesi b~l- rılmış, bir d !ğeri de ateşt: verilmiştir. ASKERLE Rf HITABI 
hususta katt bir şey söylemek !dn daha k· nir iki haft:ı cl;ı'lı:ı siirernl>fir. 2 ağustos gecesi Fransız sahilleri açık- Moskova, 

2 
(A.A) _ Sovyet gazete. 

bir iki gün beklemek ve Stalin!1-rada Zeliyezkavadan itibaren VQrone:e ka- larında Alman ileri karakol gemileriy!:e d" 
1 -1'" b k { t !eri uşrnanı durdurmak için her şeyi yam aciiA UvUk taarruzun in işa H~ı dar Don nehri bölgesinde t-hemf1'1iyetH ngiliz hücumbotları ve topçekerlerı yapmaları için kızılorduya ısrarlı hitap. 

beklemek lcaneder. bir hareket olmayıp sıerek burada. J?e- arasında bir muharebe daha olmuştur. !arda bulunuyorlar. 1zvestia gazetesi 
Volganın çok önemli bir köprü başısı rek VoronPido ve Lacfo"a ve Balt·"t c1e- Bu muharebede iki İngil:z hücumoo- diyor ki : Sovyet milleti k.ızılordunun 

ve bugün Moskovanın Kafkaı:.-ya ile ye- nizine kadıır o1an cephen;n Arkaf büvük tunun batınlmış olmnsı muhtemeldir. gayretlerini heyecanla endişe ile takip 
giine demiryolu muvac:alesinin geçtiğ' parc:ıc;ıncfa mihver orduları .şimdilik Başka hücumbotlarına da tam is:ı- etmektedir. Askerlerimizin subaylarımı
bas istasyon olan Stalingradı ~ima:i müd<ıfRada bulunuyorlar. Bu seheplP. betler elde edildiği görülmüştür. zın kahramanlığına ve maharetine mil
K afkasyaya ba(?lıyan demiryolu bir krıc buralarda Ruslar bilhas..<:a Voro11ej. Alman kuvvetleri hiç bir hasara uğ- !etimizin itimad. vardır. Orduda çelik-
giln evvel Prolctarskaya istasvonum.ın Rc:ev ve şimaide Vo1c-hov nehri ve Le- ramamıştır. ten bir inzibat hüküm sürmelidir. emir-
%aotiyle kesilmisti. Bunun 20 kilometre nİnm-ad bölf.'elerlnde mütemadi taarruz- siz hiç bir mevzi bırakılmamalıdır. 
kadar cenup batıııında bulunan Salsk :<;- hırda buhınuvorlar. Fakat on'arın yatı- ~~~....c:..~ Emirsiz tek bir adım geri atılmamalıdır. 
tasyonu icin de kavf!a başlamıştı.. BıJ tıkları tııarru7lar Almanlara. iğnelemek IAMH~rtr'2tdıi ~OV'-Jet 
suretle ~talingradın Kuban, Gronny ve gihi f!elmektedir. Sefiri m ·"iftim t .amaS• 
Bnku octrol kavnaklarivle olan nemır- Sovyet ve A lrn~m ordu lan arnc:ında 1 d b l 
yolu muvasalesi kesilmistir. Simdi Sta- k•vmet farkı p!'k büvilk ohıakla bera- ar a U unuyor •• 
J:ngrada Kııfknsvadan petrol ve ~ime"l- her Alman kıtaların•n, evvrlcesi bir kııc Londra, 2 (A.A) - Rusyanın Lon-
to ynlnız Hazar denizi _ Eiderhnn-Vol- defalar yazdıi'!ın: gibi, mühim nl"Ude dra büyük elçisi B. l\la:ski dün hım 
ga Cİd ' l) nehri yoluvle gelebilir. İdil t.ı- pek tesirli tankc:avar tonlara mali~ ol- İngiliz mebuslan ,.e hükümet erk.a-
şıtlarınm St.::ıJingrad cenup do-'iusundn ~11'a.n onlara v;ılnız taarrıı~. k.~vv:tı d:.- niyle. daha sonra genel kurmay aza. 
Al kl f d .. , pıl bılha~a lıınl-lara ko~ı huvuk l-ır mu- Janndnn hazılariyle göri.ismfü:tür. ... man uca :ırı tara ın arı m.ıtemacı:- d f k d t' d kt d. R 

b b .:ı d'I ı · b b' · ıı aa u r .. ı e verme e ı r. us or-yen om aı·uımnn e ı nı(> nrı !'e e ıv.c d l d . t . tl ·1 h 
ise bu volun ııihnvct ııncak oek az bır j u arlk·~ a 1~.e 00 

1
ve utmumıye e sı a 

d ·ı · ı· b'J ,,,. b h evve ıne g0re aza mış ır. ran mon ı e ıs ıve ı ecC'~ı ,.e unun er 1 
ırlin vtizlerlc ton hcn1ine iht:vac göc:t"- tKtNCt CFPHE MF.C.'R'I.F.St : Sov
rcn Rus ordult-rıoa 1 Mi gelemiyecc.~i yet bac:kıımanri.,Tl ı:fı. Alman v::ırrna ve 
anlac:ılır. 1 t~arruz savl 0 tlerini Don 11ehr:nde de 

J PON ZAYı ıt TI 

- -o---
R. RUZ El T t4 S07LF R 

Vaşington, 2 (A.A) - B. Ruzvelt de
mi.,,<rtir ki Amerikanın doğu taraflarında 
oturan ve mazot kullanan herkes haki
kati olduğu gibi. görerek bu ki§ hatta as
keri ihtiyaçla!"ımıza yetecek petrolü bu
lacağımızı temin etmek imkansız oldu
ğunu anlamalıdır. 

- -o---
IRANOA KA r~ E BUH~ " NI 

Mersin, 2 (AA) - Deniz? arp okulu 
güverte ve makine kısımlaruı.::lan mezu•.ı 
olarak subaylığa terfi eden genç subay
loırunıza törenle diplomaları verilmiştir. 
Törende genel kurmay başkanımız Fev
zi Çakmak ile amiral Şükrü Okan ve 
den:z müsteşarı adlarına yüksek rüt
t.eli subaylarla bir çok davetli hazır bu-
lwınıuştur. ., 

Törene istiklll marşiyle başlanmış. 
deniz harp okulu komutanı •Uğrunda 
bir An tereddüt göstermeksizin seve se
ve canımızı verdiğimiz şanlı sancağımız 
altında törene başlıyoruz• demiş, bun
dan sonra genç subaylara merasimle lu
lmçlan takılmış ve d!plomaları veril
miştir. 

Daha sonra subaylar and içmişlerdir. 
Okul komutanı •Subaylık şerefi hepinı-

ze kutlu olsun > diye başladığı hitabe
sinde: 

• - Subaylık yüksek mertebede m~ 
k<lreciliktlr. Hayat ancak m~fkOre u 
runa feda edil:r .. • Demiş ve Türk b:ı· 
rağının yarınki deniz koruvııcular ı 
vaZ.ifelerini anlatmış, Atılay şehitle.-ın · 
muazzez hatıralarından bahsederek şö 
le demiştir: 

• - Ebedi Şefin çizdiği yolda M: 
5efimizin direktifleri dairesinde yUks 
komutan heyetine bütiln varlı~ını 
bağlı olarak hedefe u]aŞtruş ve cümht• 
vetim!zin hakild koruyuculan arasınr' 
ki va7.ifenizi yapmış olacaksınız. Bun· 
için daiına tetikte olmak ödevimizdir 

Bundan sonra Atatürk anıdına me• 
simle çelenk konmuş ve geçit ttSD' 

müteakip davetlilere bir cay ziya! eti ' 
rilerek tören sona ermiştir. 

Manisada mahsul teslim zamanı 

Vilayet en son teslinı 
tarihlerini tesbit etti 

Maniaa. 2 (Htauıi) - Müatahailin 
hububattan vereceği devlet hiuelerinin 
teslim tarihi vilayetçe ıu auretle teablt 
edilmiştir. 

Buğday, arpa. çavdar, mahlut ve yu
laf için: 

2 - Eşme, Soma, Gördes, Demir!"· 
Kula kazalannda eylülün 1 S inci s; 
günü aqarnın.t kadar. 

Mısır ve ak dan için: 
J - Manisa merkez kazasiyle T u 

gutlu. Salihli, Ataıehir, Akhi5ar, Kır 
ağaç kazalannda eylülün 15 inci e 
günü ak,amına kadu. 1 - Maniaa merkez kazasiyle Tur

gutlu, Salihli, Alaşehir, Akhisar, Kırk- 2 - Soma, Gördes, Demirci, K 
ağaç kazalarında ağustO!ıun 20 inci per· Eşme kazalarında eylülün 30 uncu t 
ıembe günü akşamına kadar: ıamba günü akşamına kadar. 

........ ~~-.....<.,-,..ç.,,...;;:::.<::><::-:.<:::-:.<::~~::::..<::-..<::><::><~:">'<-. ........... "'><-"'><-............. ~· 

Eski Moskova elçimi2 
Ali Haydar Aktay öld ·· 

• 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Eski M:>3- Vefat haberi alınınca Milll Şeflır 

kova büyük elçisi Ali Haydar Akta.>· Ali Haydar Aktayın ev:ne yaverler 
bugün (Dün) Büyük.adadaki evinde arıı göndererek merhumun ailesine thiy 
surette vefat etmiştir. Merhum kıymedi lerini bildirmişlerdir. 
hariciye memurlarımızdandı, meslekten Ali Haydar Aktayın cenazesi salı g 
yetişmişt!. Sofya, Belgrad ve Bertin \ll- nü Bilyükadadan kaldırılarak İstanbı 
çiliklerinde bulunduktan sonra Mosko-ı nakledilecek ve namazı Bayezit cam:ı: 
vaya tayin edilmişti.. de kılındıktan sonra defnedilecektir. 
~ .. -.,.<.....,........,...... ......... -.,..;;:'>'<:::..<~::::..<::><::><~:;:-,,.c"""~'-"'>"'"'>'~~~~<;;"'>'ç...,,"'-"'>"'""'~~....:ı. 

lktısat \ 'ekili Kütahvadan avrıldı -- . #·----------·-- ............... - -- - -~--

Kütahya, 2 (A.A) - İktisat vekili 1 giderek teftişlerde bulunmuştur. 
Sırrı Day maiyetindeki zevatla birlikte Bugiln saat yirmıde İktisat vel 
dün Tavşanlı Linyit havzasına gelmiş ve lı Sırrı Day Kütahya istasyonundan ) 
akşam Değ:rmi Saz kömür ocaklarına !una devam etmiştir. 

, -.,..c;,-..,<,. ..................... ~":>"...,~')A.··~.;y;,."""""-~~-.,,..;,,...,......~ 

Ankarada yüzme müsabakaları yapıldı 
Ankara, 2 (Husust) - Bugün Kara-, Lm yapılmıştır. Müsabakalar çok hey 

deniz yüzme havuzunda binlerce seyir- CHnlı ve muntazam olmuş, kazananln 
ci halk önünde yüzme teşvik müsabab- nıükMatlar verilmiştir. 

~...,......-..,.........,...;., .......... "><-.'>"'-.~'>"'-~~ 

"Edirne,, de ~ıda maddt'leri fiyatı 

Bazı satışlarda esas ta 
oldu kilo ne • 

y~rıne 
Edirne, 2 (Hususi)- Şelirimiz piya- kende olarak patlıcanın kilosu 25, bam

easrna son günlerde çşitli sebze mahsulü ya 45, b iber 1 S, soğan 20, kabak 2-;., 
. . . . 'k fasulye 20, 25, patates 30 kuru~tan s:.-

gelmesı hasebıyle fıyatlarda bır mı tar l ı. d y - f' t 1 O ._ d " 
tı maıda ır. ogurt ıa ı ~uruş u • 

daha ucuzluk hasıl olmuştur. 1 müı ve 30 kuruştan satılmaya battlamı, 
Belediye tane ile satılmakta olan bam- ı tır. 

ya, patlıcan ve biberin bundan sonra ki- Şehrimize getirilmiş olan kırıklı pirir 
lo ile satılmasını kararlaştırmış ve bunla- ı halka serbestçe kilosu 33 kuruştan satı 
rrn kilo fiyatlarını tespit etmiştir. Pera- mağa başlamıştır. 
<:::Y.:'~~~ .................... "Y;.. ......... ..,......,-.,.<..~"Y...,...,...:;,.'/,"Y'.....,...;......,...... .......... ~~ 

rf'rakva köv lÜsiİne UCUZ hasrna Vf-'rilİVO . 
O hnlc1e Rus orduları dahli ~ımdid'·"l d •ırri • 1 ,.ıım :ı rl•1fı vibi, VoronPj hüC'u'1lla

I<afknc:v:-dan gelecek ben~indnn m:ıh- rilc d e A lmf'n t.,.,,.rıı7•ınun ~ol ycın ve 
rum ediln'€'"e bac:ıa'lm:slar de!l'ek•ir. ,:rrrisine karsı kati 11"<:ir vanıı"Tlad•P"ın-

Stnlinıırail•n zontivle Rus o~duları dan, fıv•ilt<>rPvc müra"ııııtln Avrupanm 
Vol"n '.1mlivle ~( bi.lecelt olan hnn .. in- l-i•ıs•nrl., :ldrı"İ bir c~l.n P"""P°'a y,.,..,;_ 
den de ll'ahn11ıı kalac;ıklarından bu hıi- i d"n tec;vik" h.,.,,.,.,.,,c:tır. İn"iltere ve ~;
ytil: \'e İirtP'Tll: ~ovvet tac;ıt ve . demir mali A .,, .... ikn er~~"I um•ımiyp<:İnin lıir 
sanavi merkezinin mihver ,,.line ıteçm~- kısmı dn İn"'liz hükiim<>t;ni .ikinci bir 
sinin <>hnmmiveti bu :;ebenle azim ola- cerlıe armak hueuc;unda tanık etm~lt
cıı1·tır tedir. Bu b:ıc:ktların tE>sirlle b 0 Jki nO"il-

< Hn ... ttırnh 1 inri Sııhifeılel 

Kana çıktıktan sonra bazı faaliyetlPr 
göstermcğe baslamışlardır. Dilşmanın 
burada karada hava üsleri hazırladığı 
rrörülmektedir. 

Mercan denizi muharebesinde J apon
ların kara üslerinden hareket eden 
uçakları bulunmndiğından bu yoklucu 

Tahran, 2 (A.A) - Royter bildiriyor : 
!randa k&bine l uhranı bitmiş gibidir. 
Başvekilliğe eski bir diplomat olan Gı

te-n.i. edilmek üzere nahiye merke:ıleı-' 

ne mal göndermeğe başlamıştır. Bunlr 

vanı Sultanehin getirilmesi muhtemel- Edirne,· 2 (Hususi) - Sümer bank 
ö;r. Dün nıecliste 51 rey almıştır. Hai- yerli mallar pazarı Edirne mağazası ta
buk~ es~i .başvekil Sühcyli.ancak 18 rey rafından şimdiye kadar 17,000 kişiye 
alabıl~ı.ştır. ~eylerin neti::c.sini ~ild~r- yerli malı b:ısına tevzi edilmiştir. Yerli 1 ağustostan itibaren köylüye dağıtı.
mek uzere hır parlamento heyetı dUn mallar pazarı köylülerimize de basma mağa başlanmıştır. 

Dcme1: oluyor ki nsoğı Donda nurum, tere ve A m~r·~a nih:ıvct ;ı-;nl"i bir eep. 
Rıı .. 10 ,.ca ht>mcn hf'men 1• 'ah edilemive-1 he acmak l'ıc:'<ın<> atı]a.-aklardır. F'tıkat 
<"'~ rJo"e",..,ı,, fpl•li ""li h:,. ı.<ıJ ,.,ı~.~+,,. 1 tn"ı1 tı:>re. ik1nci bir Ce-T'hP. ar.rrıcıkt:ın zi
Don dirseğinde de vaziyet Sovy.et kıtal~ yad~ bövl€' b;r ccnhe t "~.d;dil~ Alman~a
r. nleyhinc dfinmek üzeredir ve yahut "u yı ~ıın"'l batı _Avruoada onPmlı kuvvt>t 0 r 
I! da d" ·· t" b '1 n d . d'l ' k bulurd•ırmara mechıır etmek ve Al-•tn oı:ı•ru., ur ı e.. ..;;ıura a $in" ı ı . . . , 

'h d ı · · h d f .. h mnn e:ınavı ve tPrsane se-hır ve lıman a-mı ver O" u arı ıcın e e şun e:;·z k ih k 
<::: 1· r ~ rını bombtı ama volunu tere- etme. -.._tn ·nıtradı ımotcderek l'vfoekovıın•n Ra.- t d' A 1 k • h · · b .. 
k ·ı .. e ır nl" o " ."OTI cer. ('~:nın Ultl'D 

aS'\·a ı e rabıtacıını ke!mlekte Volva uı.e- b" "k k 'dd" b" ı t d 
· d .. 1' bi k" .. b k" 1 uvu ve ço cı ı ır !'' -ın ısı var ır 

rın " on,.~ ı r onru ac:ı mev 11 e - ki bu. mihvtr trrafından d 0 niz1erde ba-
de etmektir. . . tırı1an ""mi sayılarının artmnsile büyil-

N,.tfrc sudur ki. Tımoc;enko ordulıır!. mektedir. 
ac:~C'tı DoTldn bozularak c:imdi U"ıha"l 
nehrine do<tru rerilemektc ve Tr"l'lan 
vanm adası Uzerinrlen 'lerliven mihvı>r 
lrıwW-tırri tarafınC'l"l geri yollan kesih:-

MISIRDA : Buradıı bilindiği gibi şim_ 
dilik mnhalli harp hnre1cetlrri:.ıdrn h c:. 
ka önemli bir hadise olmamaktadır. 

o zamım Japonlar pahalıya ödemişlerdi. 
AVUSTRALYA YA HüCUl\it . 
Bu hafta içinde J aponlar Avustralya 

şc-hirlerine 13 hnva hücumu yapmıı::lar
dır. Bunların dokuzu Port Darvine, ikisi 
'I'uşvile tevcih edilmiştir. 

I\:okodadaki Japon hareketleri durdu
rulmuştur. 

Mclburn, 2 (A.A) - Tebliğ : Banda 
adalan denizinde müttefik kuvvetler ta
rafındrn Ankomyanın cenubunda liman 
tesMerin~ bombal~r atılmıc;tır. 

Gunada müttefik bomba savaş tay
yarelPri di.i~man tesislerine şiddetle ta
arruz etmiştir. Şimal batı kısmında Koyi 
adalarında rıhtım ve 1iman bombalt!n
mıstır. Bir tayyaremiz dönmemLştir. 

Yeni Glncde bir .değişiklik olmamıştır. 
Salamon adalarında Guvadellamaq,da 

-:lüşman tesis!eri bombalanmıştır. He
deflerde büyük yangınlar çıkarılmıştır. 

şahı ziyaret et.m~Lir. Tahranın İngiliz ı ...... , ......................... -.......- .......... _..,.......,..._ ....._ ....... "'~~~y..,y.., ,......,~ 

ve Rus ~~?Jille:i _yeni k.abinenin mua- 1.!!/.DJ!ft"JJA. VE AD!.İZE F ANSADA HAOtSEl ER 
hede hukumler,ru tatbık hususunda - (ı 
n.üttefiklerıe samimi iş birliği yapacağı- ueJıiJleııi An92araya 
na kani bulunuyorlaı. ~önfCMj~er ••• 

- -- u---
( ACAR AJ UJSI B Lr I 11 YOR 
Budapcşte, 2 (A.A) - Macar ajan.sı

nın oskcri kaynaklardan öğrendiğine gö_ 
re geçen haftaki hareketler Don çevre
s!r.de Voronejin şimalinde ve cenuoun
dnki müdafaaların stratejik ehemmiye • 
t ini isbııt etm4;tir. Sovyet kumandanlığı 
bu mevzilerimize taarruz için ihtiyatla
rının büyük bir kısmını kullandığından 
Almanya ve mütt~fikleri bu suretle 
ehemmiyetli Ru. kuvvetlerini burada 
tutuyorlar d~mektir. Bütün Sovyet ta
arruzları sarsıbnaz AlmL.n, Macar mü
daiaası ka~LJ>ında aklın kalm~tJ.r • 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Bir müd
detten beri şehrimizde bulunan Miı .t 
müdafaa vekili general Ali Riza Artua
kal ile Adl:ye vekili B. Hasan Mene
mcncioğlu bu akşamki trenl~ Ankaı-:ıyg 
dönmüşlerdir. 

--~o---

Adanııda Ziraat ve 
Spor ~şJeri .. 
Adana, 2 (ıf ususi) - Adana valısı 

beraberinde beden terbiyesi müdürü v~
nuğu halde kazalara g:tmiş ve ayni z.a· 
manda ziraat işlerini de incelemiştir. 

( Ka,.ıuah 1 uıci Sahif~e) 

dır. Bir Alman askeri de yaralarunışt 
Halk arasında 1 ölü ve yedi yaralı vn: 
dır. 

Otta,·a, 2 (A.A) - Kanada ba.şvek 
Makcnzi "King beyanatta bulunarak d 
miştir ki: 

• - Büyük Britanya ve Birle~. ~ 
Amerika hükümetler!yle yapılan müz~ 
kereler neticesinde Vişideki KanaC: 
maslahatgilzarının ve Ottavadaki Fra, 
sız sefirinin vazifelerine devam etmes 
ne karar verilmişt:r .. • 

Sir Makenzi King B. Lavale hiç b 
kıymet vermediğini ve kendisini anc. 
Almanların bir sözcüsü telakki etcğ 
dE: açıkça anlatmı,şlır. 


