
:sses 

Mil~i Ş~t dün Ankaraya döndüler 

Samimi tezahftr· 
le ~eıamlandılar 

J Almanlara göre j 
Cenupta. 

Ruslar ko-

Kumanda ettim ordÜlar mü.<ıki;.l VC'zi
yette bulu""" Ruc. tnCH"efGlı TimoçenJco 

RUSYA MUHAREBELERi 
* 

Ruslar ce
nupta ikiye 

avrıldı? 
'"6 . 

va/anıyor 
"Keban,, nftırinio 
yukarı mecrasına 
prk yaklaşıldı -·.......... nuıldeJll ..... _ .............. ,. .... 

lledJdL Ye ,,,,..,...,,. ............ ,,,..,,,.,.,,,,,,., 
Berlin, 3 (A.A) - Alman ve mntte

lik kıtalan 2 · alustosta Bolfevilderi 
Kubana kadar takip etmı.ur. 

ALMAN TEBLIGt . 
Berlin, 3 (A.A) - Teblij: Şark eep

besfnde dtlpanı kovalıyan zırhlı Ol"du 
Kuben nehrinin yukarı meeruma yak
)aemaktadır. Rusların. muhtelif unsurJa
n aruı.nııla temas kes!bniş ve mahalıt 
mukavemet lmılmıştır. Bu kesimin şi
mal batısında dilşrnanm artçıları cenu----+ ha dolru atımı._. 

Alman lddlaa böyle, Bu noktada da ileri hareket devam 
(Sona Sahife 3, satan 1 de) falıld Rus ınalıaoemeıı. ---------

':!::. :::';=e!.':':.-r · -eEiLf°NEN-GIYRET-·-· 
,,,,,.aldağa aöylenJyo• 

di~~~~~lm, 3 (A.A) - Havas - Ofi bıl- A vru pada ikin-
Alman taarruzunun 59 uncu hfftası • h 

münasebetiyle Cenup cephesindeki V&2.i- cı cep e mut• 
yet şu suretle hü1asa edilmektedir: Mn-

~ reşal Fon Bock ordusunun fasılasız iler-

B. GANDI 

'<<GANOİ)> NIN INADI 
---··---

IneJliz idaresi 
hemen son bul

malı divor 

dalaasını gittik~ ~ 
• (Sonu Sahife 4. Sütun fi Ü) 

MOSKOVADA MITıKG 
---*·---

Bir talep: "Al-
manları batıda 

vurunuz" 

..... .,. ..... Çlndeld 

......, ndlınes.., 
Nyle dlyop .. 

Çunking, 3 (A.A) - Mister Ruz
veltin Çindeki hUsust mftmealli 
Mister Kari ikinci cephenin A vru
ı>ada behemehal açılacatuu söylemiş 
ve şöyle demiştir: 
• - Amerikan stratejisi tutunula

cak Öir nokta, bir hat arıyor; öyle bir 
Yere ihraç yapmalıyız ki ordu ora· 
da bir taarruz imkAnı bulabilsin..• . ----- - --

MISIRDI VAZIYET . 
*' Şiddetli bir 

topçudüel~ 
losu var 

SOfJlld clafi bcı,.,,,_ lan Gtef l&tatı111da 
-------------------------

SOVYETLERE GORE INGILIZLERE GORE 
.... * 

Cenupta du Alman he-
rum .her sriin defi Kafka
karışıyor sa gi~ınek -·llatalafıln MP fıe.tlndlide AbnanlaP JfollPOda~ 

.... ,,,,. yeni rnenfleıe oe A•t• .. ana lnnaefı ... 
aJdıl• oe inatla ~apdan tlYO•Jcue, falıat •ooyeı. 

-·--

,,,,,.,, ldlcıanı,.,.. Jeıeln ,,..,,..,...eti ~ . 
. .... ,, ... ,, .... ~ yeıe ..,ıyo,. .. 

Mo.lcova. 3 ('A.A) - Bawün lsile Londra. 3 (A.A) - Royterin huauat 
üzeri nqrolunan So-yyet tel>Jiliı muhabiri bildiriyor: 

Rus kıtalan Kleakaya. Simlllnyaneka- Batalakte llerliy.en Fon Bock kuvvet-
ya. KQf&fkaya, Sald h.!ınlerlnde Cf1ft- leri bir taraftan Kuleabyaya. l>lr tara~ 
manla muharebe etmiştir. tan da Salaka nrmıthr. ~ura• miifüm 

Diğer eephelerde zikre _pyan bir de- bir d~olu kaVUf&k noktaaıdar. Ayni 
. • ·"6 "-...... ........ .. teUSt 

(&,lnı ..._ t. ..... 5 je) f!'nnu ~-hU~ !. 88tan ı .. , 



..udFE 1 l'ENI ASIR 

do~ıu Borsada riyas et divanı ·seçildi 
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Yen· 
Buhra n 
Sebepleri 

Kuzgunların • 

Zevtinva ... ı fi 'a
tı art ver. 
---*---

Beiedi;yıe fiJ'cdlarm y#lt:· 
se!m~sirre m~i olacaJı 
ciddi te.U.irıer aıaealı 

- - .. . 
Uzum pıyasası ay sonu- ----*---

Suiistimalcilere fıarşı 
şiddetli da1Jranmalı ve 
göz tofıluaa temin 
edilmelidir .. ne düşe yavru .•• a doğ u açılabilecek 

Zeytinyağı fiyatları serbest piyasada 
yükseldiği için dün belediyece bu hu · 

İ• susta te tkikat yapılmış tır. Belediye zey
t ;nyağ'ı fiyatlaru:ıın yükselmesine m5.n ı_ 

olac~k ciddi tedbirler almak :ı.orundo 
bı rakılmaktadır. 

nanuna üzüm refıoltesinin tahmini işi 
HAKKI OCAKo<ı.LU 

ayete ermedi .. (Ra~tarafı l inci SaMfede) 

ed.ilecrktir. Bize öyle geliyor ki bu '°k 
yerinde olan düşünce de yeniden bazı 
suiistimallere yol aı;.acaktır. Mesela Ma
nisaaa kart usulü tatbik edilmiyeceğini 
tasavvur edelim. İzmir karneye tıib · tu
tulacaktır. Yine bir çok acık gözleı> ek
meğin serbest satıldığı yerlere giderok 
oralardan İzmirc ekmek taşıyacaklar ve 
serbest ~ede lıuhr:m tevlimne oeiep 
olacaklardır. eaua bu kabil yeı>lerie 
mühim stoklar bulunmazsa a~Iık lehli· 
kesi bile bahis mevzuudur. Yeni karar
lar alınırken bu nokt~ gü-z eniindcn 
uzak tntmamak lazımdır. 

Belediye daimi encümeni yakında top· 
~lörler mü.teaııa, Yozsadı .-e hallo-lnatun.ı:n deieıile oatanz. Dah.. iyisi l<:narak zeytiııyağı roevzuun.u e aslı \l-

.. Aa&dolu TürI.lerine Las mi.safin.,....,.- Çorumlulua boyun eim<oyiz. > rette tetkik edecek ve bu işte alakaı:b r 
r ve u.yıoız h""uııiydkrik o !tadar oeT- Omrneha.n cülüyordu: tacirle rin mütalaalarını da tesbit ede· 
C1ıa ki va.ktım müsait ol.saydı uzun müd c Evırelce Çorumhalar bütün ihti,..ç- cekt'r. 

'?Xaret - zahire bor.ıasınm seçilen 
yeni idare iııır7fti dün sah.ıh b:ırsa ko
miser -vekili B. ilwı mn iştirakiyle iil.: 
toplaatısrm yapnış ve nizamname muci
hiıııcr r.yzet c!iYanı .seçilı:niştir. 

Bcı.sa ttisliğine ittifakla eski reis bay 
Cevdd Alanyalı. re.is ~ine de bay 
Necati ~lu ~erd..'r. .a.. ua1annda kalmak .,,., tetkilı: etmek lannı Ymııatıaa temin edukrdi. A.nlıa-ı ---Q---

iolc>dim. Bu arzumu. bir ay sonra tek- ra dönii9ii bir ııeulerini Y aııı:atta seçi- ;.., •• 
orta Ana.doluya yaP"<aiun bir .. ,..... rip Y_~rleri~ ~derk~~;_. Şimdi tı....den t r Kam:,· ra:ıı Ors 

l.iıııl em· 'a yerine p-tİY~ tah- Ye--rioyde ınmediJtlni ıçm prurlarmdan • I[~ 

lbmc!an sonra idatt h.eyeli borsayı 
alakadar eden muhtelli ıneonulan tetki!ı: 
eylem.iş. borsada muamele gi:inn mad
ddorden ii:züm Ye incirin ne zaman bor
saya a.--zrdilebı1ettğıni gözden geç:rm"';
fu .. 

-- etmekteyim. yanlanna vanlmayor. > 
Y aqadm yerli hailu .....,ela adeta BE.BEXO 

J.iıı Türk Aıiıotolr.ruioi. ruhu ~· Büy9- Çi.;ekdağınd..yJZ. Çiçdulapın d.a-
ie llafkın hir hünnet. ihtiyarı ve çoaııia ncaini Omm.ehamn ağzmdaa clinliyonz. 
W...,.e Te. inan ruhonu bplıYaıı bir Bu. Ommd..DD1 idd•..,. göre hi-r e&a
~ ilk temaota nazarları çelr.iyor. 801- ne deii}de kırk - Önct yaşatımııt bir 
ı.-- Y _,im coki aikkri u lo çocuk faci.mdu. 
9,le cevherler var ki. onlann neden ce- Bundan kırk yıl önce Türkmen cadır
,.;,.et işlerinde ve halk hizmetlerinde lan Çiçdulıoğma ııöç ed iyorlar. Türlr.· 
twwwifedaı eclflmedikterine hi!l'YJ"'ef etmek- men oba beyi Ati bey hir gün üzüm sat-
hn lı:encl;.; alanıadun. mak ü=re obabeyi çadırlarına gelen * Fadime admdalri kızı görüyoT. Ali beyin 

Geçenleı:d.e A.ılkara. ı.dyQ.8ıunda cBe- anası Ayşe btF sq>et ii-rimü satın almak 
l.ekot adlı bir plak dinlemiştim. Aslı üzere Fadime ile çekişe çekişe puarı.. 
.Oy Debek. oy> 01- bu bebek şarkısı p ~yor. Ali bey b.. F.diımeyi sevi
A.edolııda çocak .. ,,p.u.;. ele alına- y06, km ek çıldırUl}'a işılı: oluym. 
Mk ve tetlik mevzuu olacak en güzel Kız çadırdan gidince Ali bey gönlün
wMali sayılll. lsterx.n.b bu Dd:»ek şarkı- deki ateşi anasına naklediyor ve evlen
- •n.n efaaııeyi benber d""ıaliydim. mel: a12111ı.au açığa ıruruyor_ Ali boya 

ÇiÇEK DACJNDA •nıtsı Ayte hayretle-r içinde lcalıyor: 
Çiçek.dağına gidiyoruz. YayLmız ha- c Ben oğluma bir satıcıyı Iayik ~öre-

- .. Giineş bizi üç saat ilerde karşılaya- mem. Sana bir bey kıı.ı alalun • diyor. 
..k. S.belun. 111 ~Ierl.i ....dıran ae- Ali bey ayak dınyince Faclimenin 
Jİıaliğinde şirin Yozgadm. aislere bürün- köyüne dünür giderek kızın rizasını alı
mıİıİıf siluetini gözlerimizin zevkil~ içiyo- yorlar. 
rıoıı.. ObaJ.ılaı hun• isyan e<! 'yo<l;u. Bey le-

Bir tepeyi trrmandık, h= ath yay}ı- rfnin asil olmıyan bfr yörültle evlenmesi
- idare eden köy bdua 1.lmmeban ni çekemiyodar. fakat obabeyinin arzu
llİRe çiçelr. dağının bir efsanesini anlata.- oundım ç.Juk ırul 
.. 1r:. Ommehan, usta bir şoför, olgun bir MükelliF bir düğü!\ yapılıyor. Bü
pİ1ot kadar yaylısına hiJrlm_ Dağ, tepe tün obanm in1i ufallı beykri lıaJay çe
.a.,meyip boz atlarına mütemadiyen kam kip hora tepiyorla.i. Haftalarca devam 
.,1.yo. ve bize yol kazıuıdınyor. eclen ~den sonr• F aıdin:ıayi gdin 

Şimdi boz kırlarda yol alıp dııruyo- g<tiriyorlar. 
.-.. lle•de bir tepeciği .üsliyen irili ufak- Meııut gün:kr ı.a.lıyor. Aradıın aylar 
.. köy nleriy!e ..Iakalandık. Ommehan• ve yıllar geçiyor. Kulaktan kulağa hiı: 
.loledik: dedikodu. 

cBunlu aôç.men evleridir. diyQr. Sa.. Fa.el.ima kaırmııt.. t;oeuğu olan.yor~ de· 
lJaleri Bulgarlı, Sırplı göçmenlerdir. niliyor. 
o..lar &elince hülı:ümet elini, avucunu Fadime ve oba beyi elemli.. Ali beyin 

KıDlay cemiyeti basl:anı ve- .şehriıni
zin çok değerli kadın hastalıkları müte
hasSl>I Dr. Kamiran Örs Mkerlik vazife
sini ikmal ederek şehriınize avde t ey1e
mist ir. 

B irinci Beyler ~okağındaki husu~ i 
muayeneh~nesinde hastalarını kabu!e 
brlamışbr. ,. 

Bu kıymetli arkaclaşo•rıın tekrar t-
l:abet hayatına başlaması aıuhitimi3'1P 
derin bir ~nımiyet uyandırdığındn 
lıi~ şüp!ı., yolrtın. Kendisme mmraffah
}-etler dileriz. __ _,, __ _ 

Bize verilen ma!Uınata göre, hmiı· 
borsasını temsil eden bir muhammin r2-
kolteyi tetkik .. tm.ektedir. Bu muham
min evvela Manisa üzüm bölges'.nde 
Ala-;ehire kadar uzayan bir tetkik seva
hati yapmı~. mahsul durumunu gözden 
~ecirmiş ve notlar alrnıı;tır. Şimdi de 
Urla mıntakasında tetkikat yapmakto
dır. Kemalpaşad& da tetkikat yaptıktan 

ZABITADA 
1':AR.$1Y AKA 
Avcılarının au bayramı Bir cobaaı öldürüp 
~yaka Halhvi ave>lar kolu 'naııta Denize attı ,._ 

reisleri Fahri Sinuan cılduğu. halde- ida- Evvelki sabah Foça kazasının üç ki
re heyeti ile müdavim hasından müttk- lometre mesafesinde Hacılar limanı 
kep 3() kişil'k lı.ir kafile, halinde paı:>r mevkiind2 bir ceset bulwımuştur. Ce
günü .Gül bahçesi• köyüne ~ 942. s~ıı.. bir kurşt.111 yarası görülmüş, key
y!J=ın ilk spor avcı4ğmı yapm•şlar ~e fiyet F oça cümhuriyet IQüddeiumumili
,, ~ama kadar çok eğlaweli bir glia ge- ğine haber vai\mi,. ve- rrıü.ıdeiumumi 
çi.rnı.ekle bes:abe<- 1!17 kdilik ...., S. tavşan hadi&c yerine gitm~. 
avlamışlardır. 1 domuz, 2 ~kal ve bir Yapılan ilk tahkikatta cesecin hüvi-
t:lki de itlM eylemişle.rdir. yeti tesbit edilmiştir. Bu, Foçanm Çine 

---o--- mahallesinden Çoban Ali Akku1adır v~ 
YENİ rAYİNLER- bir şahsı m..c;hul tarafınuaıı öldürül 

müştür. 
D!kili Ziraat muallimi B. İrfan De

miray Seydişehir kazası ziraat muallim
liğine tayin edilmiştir. * Ankara meteoroloj istasyonu asi_:; .. 
lanlanndan B. Fahri Pekel lımir mete
orol<>ji istasyonu asistanlığına, İznıır 
meteoroloji memurlarından B. Ahmet 
Ertun Adana meteoroloji me.ınurluğuna, 
İzmir memurlarından B. Mustafa De-

Katil uanmak\Mır. Bazı kim5ele-r '!3-
hit sfıatiyle cl.inlerun'ştir. 

KUYU BA lNDA 
$U KAVGA.fi 

-caralt varından, gücünün yettiği kada- anası bir yörük kızı ald1~1 için esasen oğ- mircioğlu Erzincan meteoroloji memur· 

Biı:ginin Köfünı:lcı-" ki>yün.den İbra 
him Beh~et. ayni köyden 14 ~a Ta.-
1\ir Çın.arla su k uyusundan su alın:ık 
ıneselesinde.ıı kavga etmiştir. Tahir ç.. 
nar İbwahimi taşla ağrr surette yarala· 
mıştır. - verdi. Hepe! de topralı:. ..ı,;ı.; old... 8ma lcnpa. Ç8tlyor. Ali bey: luğuna naklen tayin edilmişlerdir. 

H.Lahat draab yaparak, hay-yan oiirii- - A-. eliyor. Fadimenin a.,_ acı 
lıooi ıqldl ederek gWmlerini temin edi- labna yiireğini otalama. 
yad.ar. 1-n hükümetin göçmenk-re göe lla<Lu yapıL,.or, kapl>ealara giclili-
~ hu ,efkati göriince ıı:ôçmen olaa yor. Nihayet müjde duyuluyor: 
gdİyorb - Fadime çocuğa kalmq. Fadime 

Umm .... atlanın bir defa d.ı.a lw- çocuğa kaim.ıf (Hamile) 
lwıçladı. Hioli köy laıdmı, pliha gizli Dokuz ay, bu haberin çalk.antm için
lıU lrlaini ~ vurduiu İçin kuavdlea de cfuıler kadar b.izli ıı:eçiyor ve güıbüz 
ıa1ttL içini hir az daha açmak liizumnnu biT yavru d<>iuYor. 
hi-tti.: 

c Böyle dedi.iime bakma, onlan k
ltNU}'or değiliz. Hem kukarup ta neyle. 
yim. Hülcüınet bize de yudıın ediyor. 
Hıııbubatmııza bu sene •YUÇ dolusu para 
.. erecelı:I> 

Ommeh.n durmUfhL Ona cesaret ver-., 
- DeT&Jn et, ,en pek iyi konUfUYOr-

ewn. 
c Ben burnumu biiyiilr. itlen! ıoolı:uyo

r11m ama IİZ bana kalak umaym. Bu b
dm da abolaıt mı abolaıt, bunak mı bu
"""- deyip geçin- Ne diyordum, ha ... Yer 
köy treni yakında Y ozgattan ıı:eçecek. 
Yozgat mebualan iJi Ankarada nalı:.let
m.iş1er. Tann ona uz.un ömürler bahtet
ain, İnönü babamız işi tetkik için Yozga· 
ta gelecekmif .. 

- Ommeh~n. dedim. Tren Yozgat
tan geçince ne olur) 

Cehaletime acır gibi yüzüme baktı. 
Sonra tatlılaıtırdığı ıesile: 

c Ne mi olur, dedi. Tren gelince hu~ 
buhatımızı vagonlara yükler, yurdun 
dört u~una yollarız. Oa.varımrn, hayva-

* Çadırlarda ıenlik var. Her kes çılgın 
bir oevinç dalguo ortasında günlerce ei· 
!eniyor. O yıl harnnJann ekserisi ikiz 
doğuruyor. lıler yolunda gidiyor. 

Çocuk iki ayma basınca oılalı:laI lı:al
mıyor. Develer. atlar, kısraklar hazırla
nıyor. Oba hallo çiçekdağma göçe ka
rar ver:İyoTlar. 

Kafile hazırlanıyor. Obabeyi Ali bey 
yavrum.nu ili\ kilime eanyor. Bir mahfe 
gibi develerden birine yerl.,.tiriyor. 

Oba halkı yoldadrr. ~ kadar 
uzun yollar alıyorlar. Ak,am oluyor, 
gün ll:aranyor, gece oluyor, karanlık ba
ııyor. Fadime ve Ali bey ayrı b ir deve
nin üzerinde yolla.rına devam ediyoılar. 
Ana yüreği birden bire irkiliyor: 

- Bey, diyor. 1 lele bi var git. Ço
cuğu yokla. Neden ağlamadı~ 

- Uyudu galiba, onu kendi elimle 
aıa kilime sardım. 

Sık bir ormanı geçiyorlar. Ormanı 

geçince Fadime ' 
- Bey. diyor. Hele bir çocuğu yok-

·: .. ---~--------------------------. 

1 f i i 
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BUYUK HİKAYE l ------
Kızıl B· kire --Ser Rider Haygarddan nalıleden: F .ş. Benlioğfu 

--ıtt ... 
ile ııika!ılanm~ım ! Şimdi soruyoruıı. : 
Kendimi bilmediğim bir sırada yapılan 
nikfilıın hükmü var mıdır?. 

- Bilmiyorum. Çünkü ne kadar hain 
ve kilnahkar bir adam olsa, Per Nikol 
henüz bir papastır ve rütbesinin icap e\.. 
tirdiği her sali\hiyete sahiptir. Nikruu 
yaparken senin kendine malik olmadı
ğını bilmiyorsa, nikah sahihtir. Kilise 
vııziye-ti böyle tanır. 

- Fakat, allah ta böyle mi tanır? . 
- Kızım, bu kadar derinlere varma. 

Bu hususta ancak Papa söz sahibidir. 
Ben bu hadi.;eyi Papalığa bütün tefer
ruatile bildireceğim. Sen şimdi biraz is
tirahat et. 

* Hil~ tam Uç giln kendine gelemedi 
ve ancak bir hafta sonra söz söy!Jyebil
di. Bwıtia:ı cımra Eva. ba~ından geçon
ı tri ken.üine anlaUı. Hügo da kralla 

mülakatının neticelerini bildirdi. 
-7-

1346 senesi ağustosun 26 ıncı cumar
tesi günü idi. lngiliz ordusu, Çetin ve 
kanlı bir muharebeden snra mağlup bir 
halde Paristen bir kaç kilometre mesa
fe)"' çekilmişti, fakat daha şiddetli bir 
taarruz için hazırlıklarda bulunmakta 
idi. Bu harp neticesinde, Fransa ve ln
gütereden hanğisinin diğeri önünde diz 
çökeceği belli olacaktı. 
Öğleye doğru, mavi go1tyüzü siyah bu. 

lutlarla kaplandı ve müthiş bir fırtına 
çıktı. Fakat bu fırtına ancak bir buçuk 
saat kadar sürdil ve hava yeniden e.ski 
halini aldı. 

Bu aralık : 
...,.. Fransızlar... Fransızlar geliyor! 

Sesleri duyuldu. 
Bu tehlike haberi üzerine binlerce 

muharip meydana çıktı ve sıkı harp saf-

la rahat olayım. 
Uşaklar gidip çocuğu yoklayıne< bu

!Jmuyor_ Kan haber heman y•yÜıyor: 
- Çoculr. yolr.. çoculc kaybolmuş.. 
Oba. "heman konaklıyor. Oh• halkı 

iııi gücü b1ıakaı:ak ormana dalıyorlar. 
Nihayet Rabaha kar~ ali. kilimi iri bir 
dala sarılmış olaro.lr. biıluyorlar. Bir az 
ötesinde de kuz~unla.no parç.aladtğı ço ... 
cuğun yan cexdini buluyorlar. Ana çıl· 
dınvor. baba çıldJJ'ıyor. ' 

Sark.ı malümdur: 
cFlmalad11n çıktım yayan, 
Dayan dizlerim daynı. 
Emmim ath dayım yayan. 
Ey beb.ık ey. 
Bebek beni deli eyledi, 
Bir kiitiiye kul eykdi.ıt 
Yedi yılın emeği olan çocuk kuzgun

lara yem olunca obabeyi çiçekdağını 
terkediyor. Fadime ormanda Halil ağa 
adında bir adama rastlayor. Halil ağa , 
kızlığında Fadimeye fuııık olan ve ona 
varmadığı için bir meczup gibi dağları 
kendisine mesken yapan bir adamdır. 
Fadimeyi, ona kızlığında hediye ettiği 
bir halkadan tanıyor, soruyor: 

- Sen dağlarda ne arayorsun) 
- Cocuğumu arayorum, ya sen) 
- Bıı dağlar çoktan benim 1.. 
Halil ağa gün ağanrken F adim enin 

cesedini yakındaki ırmağm serin aularm
da buluyor. 

ADNAN B!LGET 

fı üzerine ilerlemeğe başladılar. önde 
İtalyan ve Ceneveli e.frad bulunuyordu, 
Fransızlar da bunların arkasında idL 

Hügo ve Dik kralın hassa askerleri 
arasında idil.er. Bu aralık Fransız safla
rından bir vaveyladır koptu. 
Bil~: 
- Herifler bizi tavşan mı sandılar, 

böyle yaygaralarla biz.i ürg\itmek isti
yorlar galiba!.. dedi ve giildil. Fakat Dik 
hiç bir şey söylemedi ve silahile ·oyna
mağa başladı. 

!yice yaklaşın~ olan Ceneveliler tek
rar yaygaralara başladılar. Fakat tam 
bu sırada lngiliz saflarının bir tarafın
dan, gök gürlemelerinden müthiş bir 
güriiltil, harp tarihinde o ana kadar du
yulmamış bir gürültü işitildi. Bu gürül
tü, harplerde birinci defa olarak kulla
nılan bir topun korkunç ağzından çık
mış idi. Ceneveliler bu duyulmamış gü
rültü karşısında çok korktular ve hatta 
gerilemeğe başladılar; fakat topun gü
rültüsünden kendilerine bir zarar gel
mediğini görünce, Uli derecede yaklaş
ın~ oldukları için, yaylarını gerdiler ve 
oklarını attılar. 

Cenevelilerin okları, İngiliz askerleri
ne varamadan yere düştü. 

Dik: 
- Yağmur ok yaylarının girişlerini 

1'latmış olacak ... Oklar bunun için bize 
kadar gelemedi! dedi. 

İngilizlerin attıkları Wdar, Ceneveli-

Yaralı hastaneye kaldırıhnı.ş. Tahiı 

tutulmuştur. 

Telıe lıö)Siinde yangın •• 
Ödemişin Birgi nahiyesine bağlı Te

ke köyünde İsmail Özdemirin evinden 
yangın çıkmış ve bu ev tamamen, bitiıı 
ğiNieki ev kı.sınen yannu.ştır. 

İsmail Özdemirin 12 yaşındaki km 
Şefika İlterin geceleyin yağ almak üze
re g'rdiği bir odada etrafı görmek iç<n 
kibrit çaktığı ve yangırun bundan ileri· 
ye geldiği anlaşılmıştır .. 
Yangın HaW oğlu Natlıntn evine <le 

s;rayet etmiş ve bu evin de bir odası 
.Yandıktan sonra söndürülm~tür. 

Maddi zarar 1900 liradrr .. 
ıo ya,mda lrir 
coeuJı vuruldu.. 
Menemen kazasının Eşrefpaşa mahal

lesinde oturan 10 yaşmda Süleym:m 
Akan, annesiyle birH:te Abdül oğl..ı 
Mustafa Oksalın Dağ arası mevkiinde'.n 
tarlasına ücretle calışmağa gitmiştir. 

Burada Mustnfa Oksalın bahçesini 
t~hrip eden köstebekleri öldürmek üu
re geceleri kurduğu bir tabancanın ağa-;· 
!ar arasında bulunduğunu gören ve se
bebini anlamıyan Silleyman Akan ta
bancayı el'ne alarak kurcalamış, çıkarı 
kurşunla ağır suretle yaralanmıştır. 

Yaralı çocuk dün sabah İzmire geti
rilerek memleket hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

!erin safları arasında 
yaptı. Bunun üzerine 
dan: 

mühim tesirler 
Fransız safların-

- Bize ihanet ettiler. Hainleri geber
telim! sesleri yükseldi ve, !ngiliz muha
riplerin önünde görülmemiş bir sahne 
hasıl oldu : Cenevelilerin hiyanetine 
hükmeden Fransız şövalyeler, kendi 
müttefiklerine saldırdılar; Cenevelilerle 
araları_nda müthiş bir boğuşma başladı. 

Hadıseyi dilr.lı::atle seyretm .. kte olan 
Dik: 

- Boğuşunuz köpekler! eledi. 
tngilizler, harp tarihlerinde pe-k az te

sadüf olunan bu büyük fırsattan istifa
dı> ederı>k Fransızların üzerine auldılar. 

Artılı: muazzam bir insan meot>ahası 
vücut bulmuştu, vaziyetin çok kanlı ol
masına rağmen Fransızlar hakimiyeti 
kaybetmediler, adet itibarile çokluklan 
sayesinde, bir taraftan Cenevelileri im
ha ederlerken beri taraftan da lngilizle
re saldırmaktan geri kahnadılar. Bilhas
sa Fransızların ai(ır zırhlı süvarileri, va
ziyete hAkiıı:ı halde idiler. Hügo, süvari
lerden birisinin korkunç bir kılınç dar
besinden kendisini güçlUkle kurtardı. 
Fakat mukabele olarak Fransız şöval
yenin atını öldürmeğe -muvaffak oldu. 

Harp sahnesinin bin bir gürültü ve 
feryadı arasında bir ses daha işitildi, 

- Kralın oğluna imdat! .. 

- BiT.MEDİ-

sonra rekolte tahmini lıakkıııda hazırlı
yacağı raporu borsa reisliğ!ne verecek
tir. 

ÜZÜM PİYASASI 
Bu hafta İzmir borsasına bir, iki parti 

yeni mahsulün arzedileceği hakkında 
dün piyasada bir haber dolaşıyordu. B':J 
hususta tetkikat yaptık .. Borsaya üzüm 
mahsulü getirmek üzere şimdilik hiç b ir 
müracaat yapılmı~ değildir. Bir, iki par
tı. mahsul idrak edilerek borsaya geti
rilmi.<ı olsa bile bunun piyasa ile. bir alB
kası görülmemektedir. Çünkü sergilere 
henüz başlannu.ştır. Manisa mıntakasın
da sergiler devam etmekle beraber he
nüz mahsulün dörtte bi•i bile sergiy~ 
l..onulaıuş ~dir. 

Sergi.leır'n bu- ayın S01IUlUl kadar de
,,...,... edeceği. gözönünde tutuhırsa, üzilM 
piyasasının &çllması daha en az iki haf
ı~ geciltoceği anlaşlır ve üzüm piyasası
nın bu ayın ortasından sonra 'açılmast 
bSlenebil ir _ 

KAMPTA.iri COCVKUR 
İNCİBALJ'Jl'!DA 
Kııı.lay Gıınçlik teşkHatmın Sıhhat 

kampındaki 150 çocuk v.. on öğre~ 
dün sabah İnciraltına gitmişler, çocuk
lara banyo yapmışlar ve öğle yemelıde
rini de orada yemişler, ak:;anı üstü tek
rar Bucadaki kamı;ılanna dönmüşlerdiı . 

•aılllııeme e 11eri!en 
Frrmcdıar:-
Bucada Gül sokağında 22 numarada 

oturan fırıncı Emrullah Demirağın b;ı· 
ay zarfında 769 ekmek kartı açığı çık
mış ve hakk1nda zabıt varakası tutul
muştur. 

Bucarun Üçkuyular fırıruru işleten 
Hasan Ersaraç bir ayda 160 ekmek kartı 
eçığı olduğundan m'lli korunma mahke
ı-nesine verilıniW. --'-·•----
TAPU 

A,ydm tapu fen memuru Kemal Yeğ:t.
can İstanbul tapu fen memurluğuna, İz
mir grubu tapu len memurlarından Ah
met Güler Aydın lapıı f,.n memurluğu
r.a naklen tayin edilmişlerdir. ---o---

IASE VE EKMEK iSLERi 
rttaştarefı l inci Sahilede) 

EKMEK İŞLERİ 
Bir haftadan beri İzmirde ekmeğin h

lites: düzelmiştir. Şimdi İzmir de diğer 
vilayetlerimiz gibi yi kalitede ekm~k 
tedarik etmektedir. Bu bakımdan hal
kın memnuniyeti büyüktür. 

Günün bazı saatlerinde fınnlarda ek
mek kalmaması üzerine belediye tetk!
kat yaptırmış, civar vilayetlerden hmi
re. kart getirilerek buradan ekmel: tM3-
r'.k edildiğini tesbit eylemiştir. 

Büyük bir hii~nü niyet ve isabet!eı 
alınmak istenen kararların hüsranla ue
ticelenmemesi i~in ~n teclltirfer;ni 
dmak l.'\-mndn·. Bil maksatta da ha•ı
mızın midesi kadar ~öriııii 4.e clgyur
mak ihtiyacı \'ardır. Tevzi olunan f!k
mek mikdarı harp kinde ve dıı .. ı. 
!mum biı: cok memleketlerdekine na>a· 
ran az telakki edilemez. Lakin bu mik
dar bizim hallmruzın gıda tarzına ı:öre 
kafi değildir. Çiinltü AVT"llll"' mifletleri
nin ekseriyeti Y.emek yerler.. Biz ise 
ekmek ,.eriz. Gıdamızın esasını dı:m1'1r 
teskil eder. llilhas"" fakir h:ıD: tabaiım 
ici"u btt nokta ~ok mühimdir. Hülriiıntt 
vmi kararlar ahrken her türltt suüsti~ 
;:,.al dlr;ünedeı-ini önliyecek sekı1de iJı.. 
tlyaeı tatmine ııa:rret gösterm.,lid"' Her 
kes mnlıtaç old~nu lmftınea suii.ti
mal yoDan kendifiiinden ortadan kal• 
kar. Hiitasa l(ÖZ toklu~u temin, lhti' 
yacı tam Jrnrsılama ve be,. türlü suiisti
malcilerc kar.ı:ı çok şedit dnı anına anıı 
prensibimiz olmahdır. 

HAKKI OCAKOGLV 

INGILIZLERE GÖRE 
ftlaştanıb 1 ine Seılı.ilMit) 

edebilecek bir durumdadır. Filtıakila 
clemlıyolu K:rasndardan geçeff)ı Nov• 
rosiskiye iadar uzaa.ır. 

ALM HEDEFLERl 
Almanlar T aganıog cenubu.ıuiao. a.,_. 

!emek istiyorlar. Buıadaki bard<et R
lar tarafından durduıulmuştw, 

Batl\iskteki Alınanlar h1'Şlıca i.lr.i yol
dan ilerlemek istiyoılaı} Almanlar bu
rada K.ı:asoodardan Novr01iskiyi ve Alr 
traga.nı hadef tutma.lr.tadırl.ar. 

MUVAFFAK OLURLARSA> 
AlmaolB.l' bana rn.ınaifak ol.ulana. 

bütün KaFluıı.yanın irtihabtu lt.-cıı.Mr 
ve cenuptaki Ru• k..-.vetlerlni te tecırit 
""1ebüecelr.lerdir. 

DURDURULDUKLARI 
NOKTALAR 
Kale kayada Ruslar chir a.dım çekil

memek.> emrini mu"Talfakıye.tle yeriao 
setirmit1erclir. Almaıılar ha cepheyi yar 
aıağa mu-.a.ffak oiamıun,Panhr. Ruoılar 
SeJşJrte da Alınanları bir çok k.e.imle<• 
de piiolı.ürt1neie munffalı: olmatlıudır. 
Fakat o:K>zll yıldı:.> sant«d hunları kl· 
fi görmemekle ve demektedh ki: cBii-
tiin Alman ...,.ıruıluı durduruhnahdd.> 

Bu vaziyet üzerine belediye memur
lım dün !ırınlar önünde ekmek almak 
üzere bekliyen halkın kartlarını kont
rol e.~lerdir. Üzale.rinde halle dağıt-
ma birliklerinin mühürü olınıyan kat t- RUS MUKA VEMETI . 
tar muteber sayılmamış ve bunlar mu- Don cephesinden gelen haberler Al-
ka'hilinde ekmek verilmemiştir. İzrnirdc manların burada şimdiye kadar rastla
yalnız bir dağıtma birliği dağıttığı kart- madıklan şiddetli bir mukavemetle kar· 

ştlaştıklannı bildiriyor. Arazinin de yar
bı.r.ı mühür basmadığından mezk(ır bir- dımı ile mulıarebeler burada dalıa zlya
lik tarafından verile.o kartlara beledi · de bir manevra muhar_ebeei halini al
yece mühür basılın..;, bu kartların sa-

d k 1 mıştır. 
lıipleri bun an sonra e mek erini fırın-
lardan alabilmişlerdir. -K-

1
--~A-C_A _________ _ 

Hariçten İzrnire getirilen kartlarla • 
kat!yen ekmek verilmemesi fırmcılar.ı ••••••• 
bildirildiğ.i için yalnız bir günlük kupo'ı 
getirenlere dün ekmek verilememiştir. 

BU/'.;DAY FİYATI 
İzmire hariçten henüz buğday getiril

TAHTELBAHİR 
Eczacı Kemal K. Akta~ 

m'ş değildir. Ancak orta Anadoludan ve Pek küçüktüm, tahtelbahir İstanbul
Denizli civarından gelen bıw yolcular da duyulmuştu. Tarih:ni iyice . bilmiyo
beraberlerinde birer mikdar un getir- rum amma bu denizaltı vapuru pek yeııi 
meğe başlamışlardır. değildir. O devirlerde denize dalarak de. 

Gelen maltlmata nazaran Denizlidz nizin altından giden vapurlar olduğunu 
pazarlarda 9U yılı mahsulü buğdayı., duyanlardan bir kaç komşumuzun kor
kilosu 25 ve. hatta 22,5 kuru:;a kadar ser- karele bildiğimir alelade deniz üstünde 
best sekilde satılmağa başlamıştır. giden vapura binemediklerini hatırlıyo-

KARTSIZ SATIŞLARA DO/'.;RU rum. Hiç unutınam, kış geceleri Ahme-
Denizlid"ki un fabrikaları. kendi ının- diyl:!, Muhammediye, Kan lı::al~si gibi 

takalarını.n buğday ihtiyacını civardan kitaplan kendine mahsus tilhetı ile 
temin elmektedirler. Bu itibarla Denizli, okuyan bir Münire hanım teyzemiz var
Nazilli ve Aydında kartla ekmek tevü dı. Üsküdara oğlunun evine gidemezdi, 
usulünün ilgası muhtemeldir. ya vapur direkleriyle, bacası ile Sarsv 

Denizlide bulunduğu sırada Ticaret burnundan batıp denizin içinden gide
velrili Dr. Behçet Uza bu h_us_ıısta m~- rek Üsküd&ra çıkarsa diye korkardı . 
r~tta bul~ulmuştur .. ~de sto < Çocuktum, bu korku beni de samı~ 
edilecek bugdayla D!'nizli, Muğla, Ay-. tı Boğai içine g!derken vapura bln"r
d~, Nazilli ".e hattA ö~.e~J.oıi~ de e~'.'!< k~n anneme çarşafından 'sıkı sıkıya san
ihtiyacı. temı.n edilecegı ılerıye siirliı- lırdım. Yarı yolda vapur batar da denl
mektedir. tln dibinden giderse diye duyduğum te-

As~nsör Gazinosu 
BUGÜNDENiTİBAREN 

Her akşam alafranga caz, salı, per
şembe akşrunları mevsim eğlencelerı 

Gayet ucuz ~rvis enfes mezelt!r 
her nevi meşrubat .. 

!Aşı vapurda simit, peynir, çulı::ulata, gol· 
zoz satan rum büfeci teskin .,derdi. 

Tahtelbahir! ilk defa Haliçte SUtlUce
de kızak üzerinde görmüştüm . Abdülha
mit bu acip vapuru görmek için getlrl
miş, görünce de kızağa çektirmişti. Bu
gün dünya harbinde büyük kudreti olan 
denizaltılar, benim MUn!be hanım tey
zemin kırk sene evvel rilyalanna giri
yordu .. Hey gidi günler, hey gidi t.,l&k

. ~><:>.-v<:>-<::><;:,..<;::..<:::><:>..-v<:>-<::><;:,..<;::..<:::,.< kiler hey·-
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INGILIZCE 
()GRE7EN DERSLER . ,.- ··- -·-"-·-,--·:· 

-·- -0-=-1 •• ···- • • 

YE'J'Mİ$ DOKVZVHCV DERS 
WHEN WE MAKE AN UNEQUAL COMPARISON, WE USE 

(MORE ..... THAN on . ((LESERS..... THAN 
(-ER -

Y.,ılan mukayese iki gayri müsavi şey arasındn olursa THAN 
(MORE THAN veya (LESS .... 

....... ( - ER 
(-ER . R 

• EXAMPLF.5 - MISALLE 
1-He is taller THAN his brother 

O biraderinden daha uzundur 
2 -Thc sun i<:: brighter THAN the r.ıoon 

Güneş aydan daha parlaktır 
1 - Th1s book is better THAN that o ne 

Bu kitap o kitaptan daha jyidir.. th secrctaıy 
.( - The director is more important THAN e 

Direktor, kAtipten daha ehemmlvetlidlr ... 
5 - That girl is more beautif ul THA N •. hef d~ıster .. 

O kız, kız kardeşinden daha çok guze r .. 
1 - A sparrow is smallcr THA~ ~~1 e aglc 

Serçe kartaldan daha kilçUktur. . b ther 
"I - He was less intelligent TH.:\ N hıs ro 

O erkek k1ırdeş:nden daha nz akıllı idlth.. . construction if any coınparison 
W'llerı we usc the superlath"e degree we usc ıs 
111 aade: 

T OF .............. . 
.......... ES OF 

OR. .... ~ ... MOST..... ····:-"·"" 
~rlatü dereceyi bir mukayese :çın kullanırız. 

....... EST OF..... VEYAES .M.~SOASLLT .. ER OF ... 
EXAMPL -- ıl ' 

ı - That rose is the reddcst of the th ree 
O Ul mevcut üç gUliln en kı~ızısıdır.. 

2 - Th1s book .is the MOS'l' lntcre.~ı 1g of thcm aJl 

.k. d en enteresunıdır 
Bu ıtap. mehvcuG~ATEST of Shakespearc's tra~edir><ı 

3 - Hamlet ıs t e b' ... k ·'dir 
Hamlet Shakespeare'jnin en uv u csc.ı ı . 

OTHER CONSTRUCTIONS ARE POSSIB~E 
Cümlelerin başka .şekilde tertibi de ı ı üınkllndlir .. 

EXAMPLES -· MESELA 
·- th maI:JEST mountaio 1n the world 

ı _ Mount everest ~ e , d d 
:Everest dağı dUnyanın en vUksc <. al!ı ır .. 

2 t b 1 ı the LARGEST town ır. Turkey 
- stan u • s k h ıd· İstanbul, Titrkiyenin en bilyil ~e r ır .. 

3 ...z.. He js the TALLEST boy here 
0 bundaki çocukların en boylıısudur ... 
-. .... f th MOST BEAU'l1FUL p:ıintın~ 

.( - ııı•" s e . d' 
En güzel yağlı boya resım ır. 

5 _ 'l1ı1s is tbe BEST sort of cloth 

rENİ ASIR 
L 

«G~NOlNi>) NtN iNAOI ___ * __ _ 
(Haştarah l inci Sahifede) 

nünden itibar€n müzakerelere başlıya
caktır. 

GANDlNtN YENt NEŞR1Y ATI 
Bornbay, 3 (A.A.) - Gandi, Harican 

gazetesinde n~rettiği bir makalesinde 
diyor kl : 

c İngiliz idaresinin Hindistandan he
men çekilmesi hakkında Hint kongresi 
icra komitesi tarafından ver'1en kararın 
lngillz ve Amerikan radyo ve basınınca 
şiddetle tenkit edilmesi, kongrenin fik
rinden vaz geçmesini icap ettirmi~·ecck
lir. Hindistan bu hnrpte fili bir :rol oy
namıyor. F.ğer yabancı bir boyunduruk 
altında olmasaydık bu harpte daha faal 
ve hatta daha kati bir rol oynıyahiltr
dlk. Hür ve müstakil bir Hindistanın 
miiltefikler dtivnsına yapacağı hizmet.. 
lerin hududu yoktur. Müttefikler ancak 
hür ve mü.stakil bir Hindistandan Japon
yanın veyahut her hangi bir dü~manın 
tecavüzUnü def için yardun istiyebilir. 

Miittcfik orduları halen Hindlstanda
dır. Bu ordular harp sonuna kadar mem
leketimizde kalacaktır. Bununçün milt
iefik memleketler matbuatının kongre
nin mukarreratını kabul ve taiVip etme
leri 15zıındır. > 

Gandi yazısının sonunda bütün Hiııı... 
lileri millet davası yolunda birleşmeğe 
davet etmiştir. 

~--~~tt----~---
OSKOVAOA MiTiNG 
---·---

' Bıı taralı l m~ı Sahif(>de) 
, Cenç bir sporcu söylediği bir hitabe
-le §Öyle demiştir: 

c - Artık vakit kaybetmeyiniz, Müt
tefikler, düşmanın imhası hareketine ne 
kadar evvel başlarsanız, düıman o ka
dar daha çabuk yıkılacaktır. 

lngiliz ve Amerikan sporcuları; Rus
ya on üç aydanberi yalnt% bqına. Alman 
larla ve müttefikleriyle mücadele edi
vor. D:ıha ziyade beklemek zamanı geç
m"itir. Siz.in de Naıi Alm:my•yıı hücum 
etmeniz liizımdır. Bu yalnız havadan 
değil, top, tank ve piyade kuvvetleriyle 
yapılacak hücum olmalıdır.:. 
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1ZM1R T1CARF:r S!CtL MEMUR-
LUCUNDAN: 4564 

Tescil edilmiş olan ( Fratelli Spercô, 
Enrico Sperco, E. Fiğli Halefleri ) şir
keti için Albert Missire verilen vekalet
name ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4564 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilfın olunur. 

1 - Vekaletname . 

lzmir sicil ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

Romenceden tercümedir 

HUSUSt VEKALF:I'NA.ME 

1talyan tabaa.sın(lan ben Carlo Sper
co ( Karlo Sperko ) bu gUnkU günde 
Bükrcşte Joan Ghica sokağı numara 5 
tc mukim olduğum cihetle, Fratelli Sper-
co ( yani Sperko biraderler ) nam şirke
tin 1932 senesi hadranında lzmirde ve 
Tricstede münakit müşareket kontrato
su ahka.mında bana vermiş olan hukuk 
ve salihiyctlere binaen hfila İl.mirde 
tkinci Kordon, numara 72 de mukim B. 
Albert Mlssirl Türkiyedeki ( Fratelli 
Sperco ) olrkeüni temsile ve onun .na
mına icrayı vekalete mezun olmak li~
ro bu kerre hususi bir surette ~eı.k!lr 
şirketin müm ili ve vekili murahhası 
tayin ettim. Şöyle ki : Mumaileyh Al
bert Missir mezkur şirketi her türlU de
vairi TCQ11iyade ve husu.sile güınrük 
idarc.ııinin oubelerinde ve muhtelif ma
kamatta, maliyede ve mllessesatı umu
miycde veya hususiyooa ve bankalarda 
ve ıılelumum ınüesse1>atı ticarh•ede ve 
saircde temJile ve firket namına her 
miktar pnriiyı vaz veya teslime, ve keza 
şirket namına pa• ahzu kabz ve istir
dada lw;ılı şirket namına her türlU mu
amelAtı mnliye ve tlcariyeyi ifaya ve ah
zü kabule ve yerine göre makbuz 18enet
lrini kabule veya teslime, bundan başka 
sirkcti muhtelif mahkemelerde ve mec
İi slerde ve lwmisyonlarda ve dcvairi ic-
raiycde veya makamatı adliyede ve mül
kiyede temsile ve her ahvalde gerek biz
zat gerek nvukat ve vekill~ri şıfatiyle 
muamelAtı lcratye ve kendisince tevkil 
edilmif phu;ları ar.le, ve mahkemelerde 
her türlü dava ikameye ve baıkalar1 ta
rafından ikame edilıni§ veya edilecek 
davalardan mUdafaa ve muhasamya ve 

ALMAN SPORCULARINA HtT AP haczi ihtiy\ti ve icral vaza ve borçlu ise 
iflas ve konkordato ilan edilmesini tele-

hit~;n;d:~:kcNa~ı:~:k::~cüul~:ına ı:~l~ be, ve mektup ve ham
1 

ule poliçete;t~~~= 
-' - ı f(Umrllğe teslim emil'. erini veya ır~euu 

~~~><::::..<;:>~:::><::::..<::::><;:::><::>..c;::::,..~~::><::><::::><::>~~::-J 

Perakende Zevtinya~ı 
Ku§adası zeytinyağı tasfiyehanemizde Rafine edilmiş halis 

Kemcraltındaki satış mağaumızda perakende olarak aatı,a çı 
Büyük tenekede kJlosu 112,50 K

11
. 

Şi§ede litresi 102,30 Krı. 
tunlr tnc:lr ve 

1-7 (1987) Kooperati 

Nafıa 1Jelıôleti Su l~lerl 20 inci Şube 
lüaünden: 
~palı zarf usulü ile Dekovil malzemesi alınacak: 
1 -.On ad~t (komple) Vagonet, bin çift metre ray, bin a 

vers, iki adet makaa tertibatı, iki bin adet tırnak civatası, aekiz 
bire ve bin altı yüz adet cebire cıvatasından mürekke~ dekovi 
nin muhammen keşif bedeli vahidi fiat e:ıası üzerinden ( 11000] 
liradır 

2 - Bu i~e ait evrak Tirede su iılerl 20 nci ube müdürlüğü 
olnak nlmabilir 

3 - Eksiltme, 14/6/9'42 cuma günü saat 16 da Tirede su i 
ıubc müdürlüğünde toplanacak ckailtme komisyonunda kapalı 
yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 825 liralık 
vermeleri ıınttar 

5 - ihaleden itibaren on gün zarfında malzemenin Tire iataa 
mi llıundır 

6 - Tekli~ rncktupltmnın 3 ncü maddede yaz.ılı saattan 
komisyon!\ verilmiş olması lazrmdır. 

Postada olan eccHuneler .k~bul olunmaz. 30-2-4-6 

İZMİR CEZA VE 'J'EVKİF EVİ SArlN 
KOMİSYONUNDAN : 

(600) Cram ekmeğin beheri 16 kınuı 25 santimden muhil 
171050 ııdet ekıncığin mecmu muhammen bedeli (2 7796) liradır . 

Muvakkat teminatı 2085 liradır. 
lzmir cez.a ve tevkif evinin 942 malt yılı ekmek ihtiyıı.çı yuk-n 

hammen bedelle ve kapalı zarf usuli ilet 20 g\in müddetle müna 
mı:Jlır. Şartnamesinde muharrer evsafta beheri 600 gram ü:ı:erin 
lüzumu olan ekmekler ecza evine kadu t~limi meşruttur. 

Taliplerin ihale günü olan 1 7 Ağustos 942 tarihine raıtlayan 
sut ona kadar ceza ve tevkif evinde milteoekkil komlayon ri 
mektuplarını vı:rm~lr:ri li~mdır. Ve poatoda vuku buluak tcehh' 
mesu]iyet kabul edilmez. Şartnameyi görmek isteyenler her ri 
atleri dahilinde cen evine müracaat ede bilir. 

Maliye vekB.lotinin ı..hliııatı muciblnce ekmek bedeli milteallh" 
kanuni vergiler müuehhide ilaveten •edjy• edilecı:ıktir. 

27 31 .. 10 413ı 

ADEMİ İk:TİDAR VE BELGEVŞEKLİGİ 
KA~ŞI ... "" 

muncnn kurtu mak istiyorlarsa Hitlne faaliyeti mutade.&ine müteallik tıer tUrlU 
isyan etmelerini tavsiye etmlı ve eözle- _....-]u imzaya tarafımdan salMılyetter 1 
rine u auretle aon vermiıtir: .,. ·~ 

ve mezun edilmi§tir. 
~ - Bütün dünya sporcuları? İçtihat İm7.a ! Carlo Speroo. 

':e kanaatleriniz ne olursa ol:nm, hepl- 1 iL ı ı asd'k ed rim 

Bu en iyi ~it kuma~br. SERSİZ l 
EXERCISE 1 . EK ~ " 

Put these sentences into the compaı11 tı~e .de~ee 
Bu cUmleleri kıomparatif derecede te rtıp e4_ın .. 

EXAMPLE MISAL FORTOBI 
miz de Hitlerizmi yıkmak istiyoruz, bu- Mllekld in .rıUviyct nı t ı e . 

ımu : Avukatlardan, Smirdan l!IO'ka-nun için hepimiz de savaı meydanında I 
He is as old as hisJıbrother.. O biraderi kadar Yllilıdır .. 

~ = He ıs older than his brother O b1raôerindcn daha ya~dır .. 
5 o vı İ. MUAVENET YEKAlETİftİN "UH•ATlfılf MAİZ' 

HERICZIJIEK BUWIUR POSTA K;ruse 228 

ALMA"llftl GORE 

* (8~ 1 indSahffeıie} 
ei117or. saı il~ Don arasmda Alman ye 
llumm kıtalan dil.şmanı dofluya dotru 
.aımektedir. 

HA VA HÜCUMLARI 

Savaş ve tahrip ~larmdan mürek

lr.ep bilyük teŞdller bu ınubarebe!e~e 
..Odahale etmWerdir. Kuban bölgesının 
teri)erindeki Rus mUnakale batlan .ve 
lıi1hassa Rostof - BakQ deroieyolu şıd
<ledi hava hücurnlanna uğramı.şbr. 

BU Uk Don kavsinde dü.şmanın hü
cwmJ!n püskürtülmüş ve yeni.den sek
.,.~ tank tahrip edilmiŞir. Pike ve 

~aş uçaklar111dan mUrekkep filolar ve 
~ savar bataryalan bu muharebele
re muvaffaklyetle iştirak etJn!ffir. 

TOLGADA 

Yolga üzerindeki nakliyata geceleyin 
y11pılan hava hUcumtarında iki petrol 
ft altı eşya gemisi b:ıtırılmı~. başka altı 
ftemi de hasara uğratılmıştır. 

Rj<lfin şimalinde Volkhof cephesinde 
n Lenfngrad Bnünde kuvvetli dU~n 
gruplarının ç"ok sıkışık vaziyette bulu
nan cenup cephesinln yUkUnU hafiO~!
mek maksadlyle yaptığı devamlı hu
cwnlar muvaffakıye~iiliğe uğram~u .. 

LAPONYA VE MURMANSKTA 

Laponyada Alman piyadesi ve dağ 
111"Clları pikelerin tesirli himayesile tah-
Jrim <'di~ bir tepeyi ele geçirmiftir. 

Ormanlarda yapılan fiddetli muhar~: 
be1erde biT çok düşman savaş me~u 
imha edilmiştir. 

Murmansk cephesinde dağ avcıları 
hücum kıtalanmn yaptığı muvaffakı

'yetli hareketler r.~tice.sinde bir çok sa
y,.~ meV7.il imha edilmlştlr. 

Rus hava Jrnvvetleri dUn 114 tayyare 
kaybetmi Ur. Bizim S uçağımız kayıp
tır. 

.. ~ 

Bahri baba 
Belf'diveı Sahilpark 

t;azi nosuna 
YENİ MUGANNİ· 

YELER GELDı 
Büyük fedakirlıkla fstanba)dan 

eelbine muvaffak ohluğwnm İpek 
Filim baş mapnniyesi Bn. ~ 
Yılmaz ile Sahibinin Sesi mugımnJ· 
yelerindeıı hayan Nermin öaes bel· 
tekir ve Banço bay Şevket Büiüner 
İstanbuldan gelmişler ve muhtqem 
sa heyetine iltihak etmişlerdir •. 
Muhterem mütterilerbnbe. tanıyr 

ederiz. arODOB.iYET 
• ~ • - & ,,.,.\ 

hazır bulunmalıyız.» ğı No.18 de muklme Eleruı. Ghtoca eı1eu. 

f 1 
Sayı : 9338 SON ASKER VAZ YET ....c..-,~~"'~~ Bu gün 14 nisan 1942 tarihinde Bük-

---•--- I Ankara Radvosu ~ reşte tllov sancağı mahkemesi notb e~~k 
( Baştarah ı inci Sahifede} ı w dairesine gelen B. Karlo Sperco ir -

!: - da arz.etmiş ve ona leffen bir ve'dlet-
dağları geçitlerine ulqanlk cıeDIJP ce- ( BUGUllKU NEŞRJf AT name "8tlrmif olmakla Dltıamelel u.et-
nahlannı emniyete almak, :soora bu kuv- ?. JiJoeri ~ etmekh"llmid ı.temiı olduiua-
vetlm llilratle .şlınalde yapılacak taar- ~')~~~~~~~o<:!lo-"=><:::>-<:::><~ dan muamellta töYleee iptidar olunda-: 
ruz sahasına nakletmek istediklerin: 7.30 Program ve memleket saat ayarı, Mahkemede vuife ierasiyle mükellef 
gösterlyor. Çünkü. Kafkas eteklerin,. 7.32 Vücudumuzu Çalıstıralım.. 7.40 olduğum için ben C. Cnob1oc ve yanım
\.·ardıktan sonra z.ırhlı teşekkülleri ar:· Ajans haberleri 7.55 Mütlk pi. 8.20-8.35 da bulunan mahkeme katibi C. Micu
zalı araz.ide hiç şüphesiz mühiın bir ~ Evin saati .. 12.31> Program ve memleket le~u ile beraber evvela militedidin hü
göremiyeceklerdir. saat ayarı lZ.33 Müzik : Saz eserleri 12. viyetini araştırdık ve avukatlardan biz. 

Rus kuvvetlerine gelince, çeJClirkeıı 45 Ajan!! haberleri 13.00 _ 13.30 'Müı:ik: ce maruf Elena Chiocaleskanın taıifte
bir takım artçı muharebeleri y.aptıklıır.ı Şarkı ve türkU1~ 18.00 Program ve rile hüviyet bize ispat edildi ve mlistedi
görülüyor. Bu vazi'tvi üzerine alan memleket ~•at ayarı 18.03 Müzik: Rad- nin bu günkü ikameti Bükreşte olduğu 
kuvvetler, Kafkaslar gibi yolları mnh- yo salon orke!!trası 18.45 Müzik : Fasıl an~ıldı : 
dut bfr böl~ede devamlı bir miid.aüw heyeti.. 19.09 Konuşna (Dertl~e 3a- Mezktlr istida 1011~/1942 sayıda ltay
hattı tutarak her yerde zaif kaloaktan- ati..) 19.15 Müzık : Fasıl neyeti progr&- dedilmiş olmakla ona merbut olunan ve
sa, yol geritlerini tutaTak diişnamn ile- mının devamı .. 19.30 Memleket saat a) a- kaletname hırlı seste tarafımdan okun-

,. du mUstedi be ve1cSletnamenln mUnde-
riye geçmesini geciktinneği tercih ed

0
J" rı ve ajans haberler.i 19.45 Serbest 10 recatını tasdik ve kabul etti~ gibi orda 

Bu vazifenin motörlü birlikler tarafın- Dakika .. 19.55 Müzik : Tek ve beraber konulmuş olan imza kendisinin oiduRu
dan yapılması daha uygun ol~ :la türküler .. 20.15 Radyo gazetesi... 20.45 nu beyan ve ikrar etti. Ondan sonra ve. 
böyle birliklerden bahsedilıneme.-i us- Müzik pl. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 kAletnamenin ikinci bir nmbasmı hu
ların şimalde bundıın sonraki hareket- Müzik pl. 21.30 Konuema (İktisat saati) zurumda imzaladı 1ri bu ikinci nüsha 
ler jçin daha lüzwnlu olan ınotörlü kuv- 21.45 Müzik : Klasık Türle mtiı.iği prog- mahkemede ,saklanacaktır. 
vetleri bu bölgeden çekerek bahis mev- ramı 22.30 Memleket saat ayarı, ajans Bu ikrardan ve imzadan sonra kanun 
zuu vatifeyi oldukca sed ve Rus ordı.. l.aberlerl ve borsalar .. 22.U - 22.50 Ya· mucibince ve salAhiyeti resmiyeme bi-
6UDda pek bol olan aüvar!lere btraknu~ rmki program ve kapanış.. naen vekAletnameyi resmen tasdik ve 
oldUldannt tahmin ettiriyor. tescil ettim. Ve mademki pullar niza-

Daha ıimalde. ~giliz ve So~~t. ha· 1ZM?R BELEDtYF.StNDEN: rnen konulmU§tur, işbu aşağıda ben hA-
berleri mukavemetin devam etüğinı ve Kılıçreis mahallesinde 281 nci sokak- kim mahkeme katibile beraber imzaları-
Alınan ilericyifinin yavaşlaaı.ğını göste- ta 304 ile 319 sayılı sokaklar arasında Int7.ı vaz ettik. 
riyor. B:.Jhassa Keneskaya ~lgesin?c.b 65 metre boyda kanalizasyon yapurılına- İmzalar ve mührü resmt 
Don dirseği heniiz Sovyetlerm elmdc sı, yaıı i§leri mUdürlüğündeki keşif ve Adliye ve hariciye nezarctlerince tas-
bulunuvor. Gerek bu dirsek noktasının. şartnamesi veÇhile bir ay müddetle pa- dik edil-;..ıir. 

d hri i b" in evvel zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 549 ..... ~. 
gerek StaJingra şe n n ır ı· kk Bu Türt-..c tcrelime Romancaya muta-
el~ edilmesi Atman harekAtı bakımı~; ıra muva at teminatı 41 lira 18 ku~ bıktır. "~ 

1 ktı B hep e tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
dan rok önemli o aca r. u se • ~. b--·ı_ 1 n-,.;,..ı·ye mu··terc"''; -Lunanuvan im-"" yi hah d ~ cu~asına yatırarak makbuzlarly e ;qa."" ...... ~ "' Almanların büyilk Ut at . asına .3 10/8/1942 d~hil tarihinden itibaren 24/ za. 
olsa bu !'erleri işgal etmelerı Mklenebı · 8/1942 tarihine 'kadar haftanın paz.arte- Pullar üzerinde okunamıyan' mühür 
lir. • bölg ind sı, çarşamba ve cuma gtlııleri saat 16 da Romanya harlctye neı.areti Türkçe mü-

Dılha şimalde Voroneı es e encümene müracaatlan. tercimi G. Jagu. 
Sovvet taarnızlan devam ediyorsa ~ 26 29 4 8 4330 (1940) Umwnt No. 817 
hunların miihim bir tesiri yoktur .. RJef * Hususi No. 34 
bö15!es!ndeki taarruilar da ancak kuvvet Belediye otobüs .idare3i için 2000 adet Tarife No. 12 
tesbitinc yarıyor. Daha şimalde ise ~': müsbet ve 1500 adet menfi olmak üzere Rusumun miktarı : K. 500 
men h!c; bir de~ik yoktur. Hu Jkı 3500 adet akkUmülatör pilagı ı>atın alın- Zey. 800 
tarafın buralardan mühim kuvvetler t:ı- ması, yazı i!'leri müdürlüğündeki şart- BaH1daki iınza ve ınühürün hariciye 
samı! ederek esas cephelere sürdUkle:ri namesi veçhtle a~ık ekiilbneye konul- nez.aretine ait olduğu Bükrcş elçiliği 
,.e zaif kalan km'Vetlerle mevzii hare- muştur. Muhammen bedeli 3325 lir. mu- koll.9olosluk şube.&ince tasdik olunur. 
ketlere bile teşebbüs edem~ikleri anla vakkat teminatı 249 lira 40 kuruştur. 20/4/942 
şılıyor. Taliplerin teminatı öğleden evvel 4 ban- Yüz elli kuruş pul ~inde 8/5/942 

MISIBDA kasına yatırarak. ı:ıakbuzlariyle ihale ta- tarih ve okunamıyan imza. 
Mısırda ancak keşif hareketi ve mev- rihi olan 10/8/1942 pazartesi gilnti saat Konsolos . 

zıt topçu faaliyeti olm~ur. Her ilci lC da encümene mtiracaatları. Türk.iye cümhuriyeti Bilkref ko~ 
tnraf ge1en veya gelmekte olan takviye- 26 30 4 8 4329 {1941) losluğu .rc.ııml mühürü ve "okunamıyan 
leri hava kuvvetlerlyle önlemele v~ lk- imza. 
mallerini geciktirmeğe cah$1yOr. SEFERtHtsA.R 'O'RKMEZ KöYO' 'No. 573 

JAPONLARIN DURUMU MUHTA.RLIGINDAN : Yukarıya mev:zu mühür Bükreş elçi-
Amerikan harp istihbarat bürosunun 5100 metre 1,6 lnçe, 500 metre 1 inçe, liği konsolosluk şılbesine ait olmakla 

bildirdi~ine göre Pearl Harbour baskı- 400 metre bir bir çeyrek su boru.su hep- tasdik kılındı. 8 mayıs 194% 
nından beri altı Japon uçak gemisi batı- sine birden beher metresine bir buçuk Okunamıyan resmi mühür ve imza. 
nlmış, bir yedinciii de muhtemel ola- lira muhammen kıymetle açık arttınna Umumt No. 9276 Hususi No. 2/176 

ucnı ·~ı ~T uır 

,.. 
iLAN 

.,.,.....,, • .., llOIHI yol,,.,,• M ldlOllN 
lıısım lllfa edlleeeıııt._ 

1 - inta• ikmal edilmiı olan Mersinli - Bornova 'YolUftetl :v 
•iyle bır.kılan 2.~ kilometrelik .ski lwnun tamld S/8/94% dea 
gün müddct:Le açık ek.ütmeye ç.ıkanlnuı hr. 

2 - Kqif bedeli 4829 lira 26 kuruıtur. 
3 - Muvakkat :teminat miktarı 362 lira 19 kunıftar. 
4 - Eksiltme 20/8/942 tarihine raStlayan pcf!em\,e g(.inti 

yet daimi: encüm-1 odannda yap1lacak ttr. 
S - lateklllcr keıif ve prtllameleri İzmir turistik yo!len mı 

i(inde •örebilirler. 448,5 

Sanat Olıula müdürlü ğialden : 
1 - 1 Aiustoa 19 4 2 tarihinden itı"h aren Maarif vekl.leti 

usta okullarına milli müdafaa vekaleti he.hıma da •e aelcerl fa 
müdürlüğü hesabına sanat okullarına bu 11ene a1ınacalt leyli 
namzet kaydına başlanmııtır. En az tam ~~eli ilk oku4da.n dip 
yaı arasında Türk ı:abiiyetil\den olınak prttır. Her ıırillyet merlcezü 
tosta yapılacak müsabaka .imtilıaıuna g;rmelc 1steyen1er bir dil 
makamına nihari girmek iateyenler ve nlJd ile rne1ttd>e mürac 

2 - Ankara ve İstanbul sanat okullan milli müdafaa vekt 
özel elektrikçi alacaktır. Oda okul mez un1ariy1e :lise t&t~rift 
fizik, kimya ve matamatikten mü.baka imtltian1na gir·eoe.kJel"(H 
2/9/1942 çarJADlba günü yapılacağından arzu eden1cr maarif 
müracaat etmeleri ve yqlan 19 dan hü yük o1mamalan illn <0lun 

4 6 8 '406 

MARKÜllİYE2' İLAHI 
İzmir Milli Korunma M liddeluınıanllJI 
Mevcut malını •llta arzctmemek au n:dyje milli korunma 

lef etten suçlu Karantina 489 No. dükkanda tuhaf:iyeci Mesut oilu 
hakkında yapılan dunıpnası eoaunda: Suçu aabit görüldüğünden 
ma kanunun 32/C. 59/) ve 63 CÜ maddesi mucibince 75 lira ~ 
siyle mahk\ımiyetine 20 gün müddetle düWnuun kapatılmaaına y 
det zarfında ticaretten menine ve aed iıinin bü7ülc harflerle yazll 
ıuna asılmasına ve keyfiyetin il&nına c:la ir verilen 20/5 /942 tarih v 
hükmün ltatileıtiii ilin olunur. 4"83 

-tZM1R TJCARET MAHKEM'ESIN
DEN: 

Mahkememizce 28 61933 tarihinde H
l.hının açılmasına karar verilmiş o!an 
!mıirde Feyzi Haki ve şüreklisı tarafın
dan tekltf ve alacaklaruıca kabul edilm 
konkordatonun tasdiki talebi ile mez
kQr şirket iflAs idaresi memuru tarafın
dan bu işe ait d08ya mahkememi2'ıe tevöi 
kılınmış ve bu hususta mah'kemcce 19/ 
8/942 çarşamba günü saat 11 de olmak 
üzere gfin tayin eailmiş olduğundan iti
raz edenlerin gösterılen gün ve saatta 
celsede hazır ibulunabi~leri icra ve 
iflAs kanununun 296 cı maddesine tevfi-
kan flln olunur. 4477 (2025) 

iLAN 
On alu senedenberi ma 

silAt ve sair i§lerinde ça 
Ali Alkar 1/8/942 tarihin 
kendi .nzaslyle m·· · 
üzefc ayrılarak Halimağa 
numaralı mazada münfe · 
carete bB§ladığından 
kalmadığını bildiririm. • 

Yemiş çarşısında No 
Matlıar Nurullah hnt 

~J"~cccnoncn==a~ 

Hemşire ara1 
Gazi bulvan $ailak evl 

müdüriyetind•1 : 
rnk batmışhr. suretiyle satılığa çıkanlmıştır. Arttır- İ§bu veklletname suretiDin dairem.it: 

veya yedisinin kaybedilmesi Japonların, ıünü saat 15 de yapılacağından taliple- rihli ve ( 6645 ) umunli numaralı nüa- 1 aı e evı 
Ameliyathane itlerine 

hemtirc.iatcaiyor. lat~klil 
caatları. 

Japon filosunun 9 uçak semisinden 6 ma 'Orkmez köyünde 8/8/942 cumartesi mübrez ~asında aklı 26/5/1942 ta- ~ Satı 1 k • ı • 
kara meydanlarından havalanan uçakla- rln glinUnde hazır bulunmalan lilzumu hasına uygun olduğunu tudik ederim. İzmir Mezarlıkbaşında DikiHtaş 50• 
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Almanların bu 
~ıl da Rusyayı 
yere serme
leri şüpheli 

---*---
Alman lıuuuetlerinin 
yüzde otuza yaltını 

iJı!nci cephe için ayr:ldi. 
Au,.upada açlılı ue 
ayalılanmaJa,._ 

Radyo gazetesine göre, yazın yarısı 
~eçip son baharın yakla§tığı ıu sırada 
Almanların yaz taarruziyle büyük zafer
ler kazandıklarına §Üphe yoktur. Rusları 
geriye atmışlar, geni~ ve zengin toprak
ları işgal et~lerdir. Fakat taarruz bu 
tempo ile devam edecek olursa, geri ka
lan iki ay kadar bir zamanda Rusyadaki 
hareketleri tasfiye edecekleri şüpheli
dir. Geçen senenin aksine, bu seneki 
Alman taarruzu mahdut bir sahada ya· 
pılmı~tır. Almnlar yalnız Kafkasyaya 
doğru büyük bir hamle yapmışlar ve 
R11slan burada geriye atmışlardır. Rus
lar da geçen ıenenin tersine. baskı kar
ıısında geriye çekilmek suretiyle geçen 
yıldaki gibi büyük kayıplar vermemiş
lerdir. Eğer Almanlar daha geniş ölçü· 
de bir hamle ile Rusları kat'i hezimete 
uğratamazlaraa gelecek kış aylarında 
Jtuaya muharebesi devam edecektir. 
Esasen Amanya ve müttefiklerinin k~ 
harbi için haurlandıkları gelen haber
lerden anlaşılmaktadır. 

Rusyanın büyük tehlikelerle karı;ıılaı
tığını İngilizler ve Ruslar teslim ediyor 
lar. En büyüle kayıpları iatcleri için lü
zumlu zengin topraklardan mahrum edil 
meleri ve petrol yolunun kesilmiş olma
sıdır. 

PRA VDANIN NEŞRiY ATI 
(Pravda) gazetesi bu tehlikeleri şu 

sözlerle izah etmiıtir: 
1Cenup cephesinde vaziyet gittikçe 

fenalaşmaktadır. Vatan üzerine çöken 
tehlike günden güne artıyor. Alman ko
mutanlığı elinde bulunan bütün kuvvet
leri bizim cephemize sevkediyor. Mem· 

· lekeli kurtarmak için her siperden, her 
tepeden ve her nehirden azami istifade 
etmelidir. Komutanlık emir vermeden, 
bir adım geriye çekilmek memleketi 
'düşmana teslim etmektir. Müdafaası as
ltere bııakılmı~ olan her kanş toprak 
mukaddestir. Bunu her ne paha!!ına olur
aa olsun müdafaa etmek gerektir. Bunu 
yapamıyan vatan hainidir. Komutanlı
ğın emri harfi harfine yerine getirilme
lidir. Korkaklara ve bozgunculara karşı 
tiddetli tedbirler alınmalıdır. 
Düşmanın tankı ve uçağı çoktur. Bi

zim malzememiz de bolduT. O halde 
bundan 1iyikiyle istifade edilerek düş
man ilerleyiJinin önü alınmalıdır: Şimdi
li muharebede En ağır yük topçularımı
llln omuzlarındadır. 7Jra dü!Jman her 
taraftan tanklarla saldırıyor. Tanklara 
karşı ise en tesirli silah toptur. Sovyet 
vatanının heı karış toprağı Hitlercilere 
mezar olmalıdır. Her ıehir, he kasaba, 
he köy birer kale haline getirilmelidir. 

iKiNCii CEPHE MESELESi 
ikinci cephc.'lin açılması lngiliz basını 

tarafından haftalardanberi ısrarla isteni
yor. Alman radyoları da şimdi bunu 
mürıVcün gören bir dil kullanıyorlar. Fa
kat Anglosaksonlar için bunun neticesi
nin hezimet olacağında hiç tereddüt 
göstermiyorlar. Almanlara göre bu an
cak Rusyanın çok kötü giden vaziyeti 
karşısında onu kurtarmak ümidiyle gi
riııilecek bir hareket olacaktır. Fakat 
muvaffak olmasına ihtimal yoktur. Al
manlar batı Avrupadaki istihkamlarının 
sağlamlığından bahsederek. f ngilzileri 
ve Anıerikakları böyle bir teşebbüse geç 
mekten vaz geçirmek maksadını takip 
erliyorlar. • 

A VRUPADA AÇLIK 
Avrupanın iaşe vaziyeti kötüdür. 

1939 kışı eyi ve rahat ge-çmiştir. 1940 kt-
1ında darlık başlamış ve geçen kış feci 
olmustur. Gelecek kışın daha feci olaca
ğı muhakkaktır. Macaristan ve Roman
ya gibi bi.iyük buğday müstahsili mem· 
leketler bile ekmeksiz kalmışlardır. Ma
car rad}'.osu halktan istenen fedakarlık
lar dolayısiyle milletin yi.iksek menfaat
leri icap ettirmedikçe halktan büyük 
fednkfırlıklar istenmediğini kaydediyor. 

Romanyada ekimi arttırmak icin zi
raat nazırlıi:!ına bir buçuk milyarlık bir 
istikraz salahiyeti verilmiştir. Roman· 
yadaki sıkıntılar mü~bit bazı tooraklan
nın Sovvetlerle Macaristan ve Bulgıuis
tnnın eline gec;mesinden doğmuştu. ~y-

, ni zamanda, bir mihver devleti olduğu 
için. di~er mihver memleketlerine mü· 
him miktarda hububat ihraç etmiştir. 
Önümüzdeki senede daha geniş ölçüde 
ekim lüzumu bundan ileriye gelmi§tİr. 

MESGUL YERLERDE 
AY AKLANMALAR 
Alman İş ,ali altındaki memleketler

de açlıktan nynklnnmalar oluyor. Alman 
1'.nynaklarından gelen haberlerde harp 
:mukavemetini kırmak için hala uğraşıl
CJı~ı bildiriliyor. Fran"ada da hadiseler 
çoğalıyor. Kısmen bunları karşılamak. 
kısmen ikinci cephe tehdidine karşı Al
manlar hntı Avrupaya mühim kuvvetler 
gönder.ı1işlerdir. 

İngiliz tahminlerine göre Alman kuv 
vctlerinin yüzde 29 zu ~imdi batı Avru
pcda toolanmıştır. 
VİŞİNiN y AlfDIMI 
Vi.şinin Almanya ile işbirliği şimdiJ;lt 

isçi temininden ibaret kalmıstır. Hatt:. 
İngilizlere göre !..aval Almanyayn iş:,i 
tc>mini' iç·n bir çok Fransız fabrikaları:-.• 
bile kapatmıştır. Bunun haricinde V·~· 

UZAK DOG:JDA DCRUM 
----·---

Japonlara 
hava akın
ları yapıldı 

YENi A '-''R 

Müşterek kuınauda YAHUIJlLER VE HARP 
---*--- ---·*---

Anglosak- Harpgayre-
sonlar bunu tine yardım 
düşünüyor edecekler 

-*- . * -*-
Ye'!~ Ginede bazı~Japon GENEL KURM4 YLARDAN rr1Ü· cenıılJi Af,.ilıadalıi Ya· 
muf,.ezeleri dagı!ddı hudi me1Jusla1'ın lıa1'a1'ı 
Melburn, 3 (A.A) - Avustralya teb- R~KKtP BiR BASKU~1ANQA • Yuhansburg, 3 (A.A) - Cenubi Af-

liği : .Yeni Ginede müttefik h~va kuv- HEYETi KURULACAK rika ynhudi mebusları, Cenubi Afrika-
vetlen Guna ve Yunada faalıyetlerde h t1 · mt d d 
bulunmuş ve kısa süren hava muharebe- --*-- nın arp gayre erme aza yar ım a 
lcrinde 6 düşman uçağı düşürülmüştür. Londra, 3 (A.A) _ Nevyork Tayın.is bulunulmasına knrar vermişlerdir. 
3 tayyoremiz kayıptır. gazetesine göre bir İngiliz _ Amerikan Yahudi mebuslar verdikleri bir tak-
Başka teşkilforimiz Kokodayı bomba- baş kumandanlığı tesisi Vaşington ve rirde şimdiye kadar 8000 yahudinin as

lamış ve hede-flerde yangınlar çıkarmış- Londrada ciddi olarak göz önünde tu- ker olduğunu ve bunlardan 13 yahudiye 
tır. tulmaktadır. Fakat bunun için bir kaç nişan verildiğini, 103 yahudinin harpte 

Layede hava kuvvetlerimiz tesirli ta- ha!ta beklemek lazım gele~ektir. Esasen 
arru:dar yapmışlardır. lazım •olan iki memleket kuvvetlerinin öldüğünü, 127 yahudinin yaralandığını, 

KARA DA bir kumandana değil, genel kurmaylar- 123 yahudinin esir düştüğünü ve 229 ya-
Kara devriyelerimiz, ormanlık sahada dan mürekkep bir baş kumanda heyeti- hudinin kaybolduğunu belirtmişlerdir. 

hareket eden Japon milfrezelerini dağıt- ne verilmesidir. Tobruktaki kayıplar bu rakkamlara da-

mıştır. -·- bil değildir. 

Y-EN-1 -BIRMOlfK-AT_M_I? ALMAN. RUS HARBi YE-Nl-CEPİiEi-BE-RLIN 
---*---

Çörçil - Stalin 
buluşup k~
ı:uştular lrıı? 

-*-Be .. ıın dolaşan IJöyle IJir 
şayiayı duymuş amma 

pelı te inanmıyor
Berlin, 3 (A.A) - Yarı resmi bir mah

filden bildiriliyor : 
Çörçil ile Stalin arasında öir müiakat 

yapıldığı hakkında yabancı memleket
lerde dolaşan şayıalar Berline de gel
miştir. Fakat Berlin siyasi mahfilleri ol
duğu" kati surette tcsbit edilemiyen bu 
ibi şayialar hakkında bir fikir ve mu

talaa beyan edilemiyeceği kanaatında
dırlar. 

_____ _,,..,,,et----

l n~i'lterede 
mu telif yerler 
bombalandı 

---*---
İngirzıe .. e göre hücumu 

az sayıda tayya,.e 
yaptı •• 

Londrn, 3 (A.A) - Bu sabah az sa 
yıda düşmnn uçağı doğu İngiltere He 
l\lidlandda bir kaç yere bombalar lı.t· 
mıştır. Hasarların hn!if olduğu bildiriı:
yor. Üç düşman bomba uçağı tahı;p 
edilmiştir. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 3 (A.A) - Alman hava km:

vetleri dün gece İng!lterede askeri he
deflere hücum etmiştir. 

Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. Ajansı
nın askeri bir kaynaktan aldığı habere 
göre Alman savaş uçakları dün İngilte
renin merkezinde mühim askeri tesisle
re infiluk ve yangın bombaları atmış
lardır. 

A.Ll.1Aı~ TEBLlQt 
Bt.!rlin, 3 (A.A) - Tebliğ : İngiltere

nin doğu kıyısında ve orta İngilterede 
Alınan hava kuvvetleri dün gündüz ve 
geee muht~lif yerlerde mühim askeri 
tesisleri bombalamıştır. 

23 temmuzla 1 ağustos arasında İngi
liz hava kuvvetleri 84 ü Akdenizde ve 
şimal Afrikada olmak üzere 242 uçak 
kaybetmiştir. Ayni milddet zarfında İn
giltereyc karşı mücadelede Alman ka
yıpları 78 uçnktır. 

---o---
KAN ADADA 
Kahue ue Çay 
VesBhal!R baalandı 
Ottava, 3 (A.A) - Yarından itibaren 

bütün Kanadada kahve ve çay satışı 
vesikaya bağlanmıştır. İnsan başına haf
tada 30 gram çay ve 120 gram kahve ve
rilecektir. 

hükümeti bir bekleme siyaseti güdüyor. 
ZAFER PEŞİNDE 
Alman kaynaklarına göre Rusyanı:ı 

son kaybettiği arazi ile gen:ş zirai saha
Im·dan ve bir çok maden ve fabrikalar
-dan mahrum kalması davanma kudretı
ni çok müteessir edecektir. (Taymis) 
gazetesi ise diyor ki : Almanlar da bil:r
ler ki bu kayıplar kendilerine zafer k
min edemez. Kafkasyadaki Rus kuvv~t
lerinin kfıfi yiyecek ve akar yakını va•
dır. Volga ordularına gelince, münaka
leleri ehemın!yetli mikyasta güçleşmiş 
olmakla beraber7 petrol için düşman eli
ne geçen yollara kati surette muht:ıç 
değillerdir. Hazer denizi yoluyle yaka · 
cak ihtiyaclarını kolayca temin edebi·· 
lırler. Bundan başka on seneden berı 
stok ettikleri petroller bu bölgedeki 
kuvvetlerin iki senelik ihtiyacını kar~ı
lamağa yeter. 

Büyük İnt'iliz mecmualarından (Eko
r.omist) ise bunun aksine olarak bu gi
disle 1942 de harp bitmed:ği takdirde 
Rusların ezilmek tehlikesine~aruz ba
lunduk1armı yazıyor. Ruslann ikinci 
cephe hususunda ısrarları da gösteriyor 
kı yalnız nskeri değil, bunun net!cesi 
')]arak iktisadi durumları da r<ittikçö bo
zulmaktadır. 

---*·---
Müthiş imti-
han şin .. di 
başhycr -·Almanla,. StaJing,.ad 

yolunun 1Ji1' lıısmını 
geçtile,., Rus ihtiyat 
lıuuuetle1'i ha1'elıete 

gecmelı üz~,.t •• 
Londra, 3 (A.A) - .Deyli Ekspres 

gnzetesine göre mühim Rus kıtalarını 
ihfü·a etmekte olan general Kozlof or
dusu cenupta Stalingrad ile Kuban ara-
sında yer almıştır. Alman ordusu !)im
d:den Stal:ngrad yolunun bir kısmını 
katetmiş bulunuyor. Fakat bu sırada Ti
moçenkonun ihtiyat kuvvetleri hareke
te geçmek üzeredir .. J\sıl imtihan şimdi 
başlamaktadır. 

TA YMİSE GÖRE 
Tayınis gazetesi şöyle diyor: Mütev.:ıli 

Rus r:cntlcrinden çıkan pn mühim ne
tice Almnn1arın hiç bir yerde Rus or
dularını imhaya muvaffak olamaması
dır. Ber1in mahfilleri Rus ordusunun ka
yıpları üzerinde durmaktadırlar. 

Almanlar da pek fila bilirler ki bu 
kayınlar kendilerini zafere götürmiye
cekt!r. 

ALMANLAR YENİ KUVVETLER 
SÜRDÜLER 
Moskova, 3 (AA) - Royterin husu

si muhabiri bildiriyor: 
Cepheden alınan bir telgraf Fon Bo

ck'un Don nehri muharebe mevdanına 
yeni kuvvetler sürdüğünü bildi;iyor. 

---*·---
Almanlar ihti-
yat tedbirleri 

alıyorlar 
-*-Fransa ue Norueç 'lııyı· 

ıa,.ında'lıi istihlıamlar 
gayet sağlammış_ 

Berlin, 3 (A.A) - General Yakof 
Fransız sahillerinde ve Norveç kıyıla
rında kurulan modem istihkamları tef-

tiş etmiş ve Berline dönmüştür. 
General Yakof istihkamların her tür

lü iliınada lfıyık olduğu kanaatıı,µ bes
liyerck dönmüştür. 

---------~-----Türk v:azeteci-
leri Salzhur~a 

va:·dılar 
----+·----

lt ozarın ojm ş ol uğu 
eue bi,. çe!enlı 
gönde1'ildi .. 

Salzburg, 3 (A.A) - Türk gazeteci
leri dün buraya gelmiştir. Burada basın 
delegeleri tarafından karşılanmışlar ve 
doktor Şen, Türk gazetecileri şerefine 

yapılan b:r kabul resminde misafir ga
zetecilere •Hoş geldiniz• demiş ve M.:>
zarın vatanında hoş vakit geçirmelerini 
temenni etmiştir. Mozarın hayranı olan 
Nadir Nadi, Mozarın doğduğu eve bır 
çelenk göndenniştir. 

RUSLAR YOLLARI YIKTILAR -·----
Rusların şiddetli mukavemet ettikte- ~#?' ko 

ri de bu habere ilave ediliyor.. Ruslar l'üi~ Jneve 
Alman ilerlemesine yarıyacak bütün 
yolları tahrip etmişlerdir. Savaş mey- ',. f.'rİ irken 
danları Alman ölüleriyle doludur. 

3 -NEHRİ GEÇTİLER Mİ, YENi SOUYET ELÇ MIZ VAZ' Almanların dün gündüz ve gece Simi- • 
liyanskaynda nehri geçmek için yap- FESi BISINl HAREKET ETTi 
tıkları bütün teşebbüsler akim kalmış- Ankara, 3 (A.A) _ Türkiyenin Sov-
tır. yetler birliği büyük elçiliğine tayin edi-

Rus top bataryaları ve uçakları her len Cavat Açıkalın bu akşamki trenle 
~ün kurulan köprüleri tahrip etmekte- vazüesi b~ına gitmek üzere Ankaradan 
d:r. Fakat diğer bir telgrafa göre Al- ayrılmıştır. Hariciye vekaleti umumi 
ınanlar nehre doğru bir karınca sürü~i katibi Numan Menemeneioğlu bu müna
gibi yavaş yavac; ilerliyorlar. Almanla- scbctle .gar gazinosunda Cevat AÇıkalın 
rın tfıbiyesi bu defa' bir çok noktadan şerefine hariciye vekaleti erkanının bu-
küçük kuvvetlerle nehri geçmekfü. Junduğu bir akşam yemeği vermiştir. 

----·- Bu ziyafeti başvekilimiz de huzurlarile 

Maca R şereflendinnişlerdir. Cevat Açıkalın is-r • umen tasyonda hariciye umumi katibi Numan 

h d 1 d 
:Menemencioğlulle hariciye'erkanı ve di-

U ut arın a ~~~~~n~~~~at ve dostları tarafından 

hadise olı1_amış CEVAT A 'çıKAL1NIN TAS 
--* AJA~SI M~IHftBIRINE DEMECi 

İlıi taraf ta şawiala1'ı Ankara, 3 (A.A) - Tiirkiyenin yeni 
._ . i Kuibişef büyük elçisi Cevat Açıkalın 

teHZlp ett .. hareketinden evvel Tas ajansı muhabiri-
Bükreş, 3 (A.A) - Salahiyetli mah- ni kabul ederek ll§ağıdaki demeçte bu. 

filler Romen - Macar hudutlarında bazı lunmuştur : 
hadiseler çıktığı hakkındaki şayiaları Bundan on sene evvel memuriyetle ve 
tekzip etmişlerdir. az ?.aman evvel de vazife ile bulunmu~ 
Budapeşte, 3 (A.A) - Salahiyetli olmak dolayısiyle tanıdığım komşumuz 

mahfiller Macaristan ve Romanya hu- ve dostumuz Sovyetler birliğinde mem
dutlarında \>azı hadiseler çıktığı hak- leh--etimi temsile memur edildiğim için 
kındaki şayiaları yalanlamaktadır. bahtiyanm. Bu memleketteki .ikamet-

----·- lerimden•ve onu idare edenlerle olan 
isuic. re hü1'1'i"et ue ınünasebetıerimden en iyi hatıralar sak-

., Iıyorum. Bunun içindir ki oraya Türki-
Snlh Jıalesi.. ye ile Sovyetler birliği arasında mevcut 
Bern, 3 (A.A) - İsviçre kon!ederas- dostluk münasc'betlerini küvvetlendir-

yon reisi demiştir ki : mek azmile ve büyük bir memnuniyet-
e - 1sviçrenin hürriyet ve sulh kalesi le tekrar gidiyorum. 

kalmasından dolayı allaha teşekkür ede- YENi IRAN BA", "E11'LI 
rim. Geçen sene İsviçrenin 650 inci var- , '' V ft • 
lığının yıldönümünü kutladık. Bize bu
günleri gösterdiğinden dolayı da ordu
muza teşekkür ederim. > 

İsviçre maliye nazırı da şöyle demiş
tir : 

c - Biz yabancı memleketlerin rejimi 
hakkında hüküm vermek hakkını ken
dimizde bulmamaktayız. Bununçün bu
gün de yaşamak kudretini gösteren ·ken
di rejimimiz hakkında başkaları tara
fından kötü hükümler verilmesine mil
saade edemeyiz.. > 

Tahran, 3 (A.A) - Tecrübeli bir si
yaset adamı olan Sultaneh başvekilliği 
kabul etmiştir. Kabinenin listesini ya
kında bildirecektir. Evvelki başvekil Sü
heyli perşembe günü bazı nazırların is
tif ası üzerine o da istifa etmişti. Kabine 
buhranı münhasıran dahili mahiyette 
olmuşa benziyor. Tahrandaki İngiliz ve 
Rus mahfilleri Sultanehin muahede hü
kümlerini tatbik ederek müttefiklerle 
sımimi iş birliği yapacağını kuv\'etle 
sanıyorlar. 

4 A G 11 S !' O S S A L 1. ıo42 

Millet Meclisi dün toplandı 
•• lil 

Şükrü Saraçoğlunun 
Başvekil tayin edildiği
ıie dair tezkere okundu 
Refilı Saydam ue Meliha Ulaş için ilıi daldlıalılı 

ihti1'am sülıutundan sonra muhtelif lıanunlar 
lıalJuJ edildi • Meclis çarşambaya toplanacalı 

Ankara, 3 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün (Dün) saat 15 te Re{et 
Canıtezin reisliğinde toplanmıştır. Ev
vela, başvekil ve İstanbul mebusu dok
tor Refik Saydam ile Samsun mebusu 
Meliha Ulaşın vefatlan hakkındaki tez
kere okunmuş ve iki dakikalık bir ih
tiram sük\itu yapılmıştır. 

OKUNAN TEZKERELER 

Bundan sonra başvekilin vefatı üze
rine Riyaseticüınhur tarafından Dahili
ye vekili Dr. Fikri Tüzerin başvekalet 
vekilJiğine ve İzmir mebusu Şükrü Sa
raçoğlunun da başvekil tayin edildik!e
rine dair gönderilen tezkere ve Saffet 
Arıkanın mebusluğtan istifası tezkeresi 
okunmuştur. 

NAFIA İSTİKRAZ LAYİHASI 
Daha sonra, Dahil:ye, nafıa, Maliye \.'e 

münaknlat encümenlerine havale edil
miş olan nafıa istikraz Iatihasının bu 
dört enciimen tarafından teşkil edilecek 
muvakkat bir encümene havalesi hak-

Ankanın mebusluktan istifa.91 tezkeresi 
lep kabul edilmiştir. 

KABUL EDİLEN LAYİHALAR 
Askeri ceza kanununa bazı maddeler 

eklenmesine, kara, deniz ve hava ataşe
leri maiyetlerine birer nefer verilmesi· 
ne, Bulgaristan - Türkiye ve İsviçre
'Iürkiye hilkümetleri arasındaki ticaret 
ve tediye anlaşmalan ile bunlara ait 
kanun layihalarının tasdikine, askeri 
memurlar hakkındaki kanuna bir mad
de eklenmesine, Hatay vilayeti busust 
idaresine devredilecek emlake dair olan 
kanun IAyihaları müzakere ve kabul 
edilmiştir. 
BİRİNCİ MÜZAKERESİ 
YAPILAN LAYİHALAR 
Adliye harç kanununun bazı madde

lerinin değ:.şlirilmesine, maliye atlı tah
sildarlarına yem bedeli verilmesine dair 
kanun Iayihalarımn da birinci müzake
releri yapılmıştır. 

Meclis çarşamba günü toplanmak 
üzere çalışmalarına son vermiştir. 

Istanbul valisi iaşe işleri 
için Ankaraya gitti 

İstanbul, 3 ( Yeni Asır ) - Valimiz iaşe işlerine lüzumlu memur kadrosu
B. Lütfi Kırdar bugün (dün) Ankaraya nun genişletilmesi için muktezi tah
hareket etm~tir. İaşe işleri hakkında sisatın temln1 meselesini görüşecek
alakadar vek§.letlerle temas eyliyeceH:, tir. 
~~~~~~~~~~~...,,.c;;:><;::~~~><:> 

SOVYETLERE GORE 
-----*---
(Baş tar ah 1 inci Sahifede) 

ALMAN HÜCUMLARI 
PÜSKÜRTÜLDÜ 
Moskova, 3 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir: 
Kleskayanın muhtelif kesimlerinde 

hava kuvvetlerinin himayesinde Alınan
lar tank ve piyade ile hücumlarda bu-
1.ınmu~lar, fakat Ruslar tarafından eski 
ır.evzilerine kadar sürülmüşlerdir.. Bir 
günde bu kesimde 2000 Alman öldürül
nıüştür. 

Kuşeskayoda kıtalarımız bir kesimde 
şiddetli muharebelerde 1500 Alman im
ha etmişlerdir. 
LENİNGRADDA 
Lcningrad cephesinde şiddetli keşif 

faaliyeti olmaktadır. Çeteler, Alman 
hatları gerisinde faaliyetlerine devam 
etmişlerdir. 
ŞiMALi BATAtSKTE 
Moskova, 3 (A.A) - Sovyet istih

barat büroıu bildiriyor: 
Şimal Bataisğin bir kesiminde Ruı 

kıtaları aldıkları mevzileri eağlamlaştır
mışlardır. Bu suretle Almanların mühim 
·bir münakale hattı tahdide başlanmı~tır. 
Düşmanın yaptığı bütün ıiddetli hücum
lar püskürtülmüştür. Buna rağmen Al
man kıtaları bir geçit resmine gider gibi 
hücumları tekrarlamışlar ve yeniden 
püskürtülmüşlerdir. Bu hal bir gün için
de bir kaç defa tekrarlanmış, fakat Al
manlar bütün bu hücumlarda muvaffak 
olamamııılar ve eski mevzilerine çekil
mek zorunda kalmıştır. 

DURUM GIITiKÇE KARIŞIYOR 
Moskova, 3 (A.A) - Pravda gaze~ 

tesi gün geçtikçe cenuptaki durumun 
daha karışık bir hal aldığını yazıyor. 

VORONEJDE RUS 
MUVAFF AKIYETi 
Moskova, 3 (A.A) - Rus kıtaları 

Voronejde Don nehrinin kıyılarında 165 
kilometrelik bir cephede mukavemet 
ediyorlar ve son üç gün içinde Alman
lardan aldıkları yeni mevzileri sağlam
lamakla me,gul oluyorlaT. 

Kurakta muhareblerin başladığından
beri Almanlar hiç bir yerde bu kadar 
kuvvetli bir müdafaa ile kaşılaşmamış
lardır. Voronejdeki Rus cephesi önünde 
15 Macar tümeni harp etmektedir. Da· 
ha cenupta 12 Rumen ve 6 İtalyan tü
meni bulunmaktadır. _____ .. ___ _ 

MISIRDA VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Hava muharebelerinde de iki İngiliz 
uçağı düsürülmüştür. 
AK.DENİZDE 
Akdenizde bir kafilemize yapılan mü

teaddit hücumlar, vapurlarımızın m:ı
hirane manevraları ve h!maye sistemi
mizin mükemmeliyeti ile muvaffakıyet~ 
sizliğe uğratılmıc;tır. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlin, 3 (A.A) - Tebliğ : Malta ada

sında Alman ve İtalyan savaş uçaklnn 
Halfar hava meydanını tesirli surette 
bombrdıman etmiştir. 
Doğu Akdenizde bir Alman denizaltı

sı bir nakliye y~lkenlisini batırmıştır. 

Eslıi Moslıoua 
Sefirimizin cenazesi 
İstanbul, 3 ( Yeni Asır ) - Ani ölümü 

şeliriıriizde ve Ankarada teessürle kar
şılanan eski Moskova büyUk e]ç_;niz Ali 
Haydar Aktayın cenazesi ykın (Bugün) 
kaldırılacak, Edirnekapıdaki şehitliğe 
defnedilecektir. 

---o---
GOIJada gençle,. 
As'lıe1'e alınıyor •• 
Havana, 3 (A.A) - 18 den 20 yaşına 

kadar bütün Gitbalıların askere alınma
sına karar verilmiş ve ilk yoklamalara 
başlanmıştır. --·-·o---

RUSYA MUHAREBELERı 
---*---
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ve Similiyaskayayı ikinci plana düşür
müştür. Burada yapılan büyük taarruz
ların bir şaşırtmaca olduğu anlaşılmıştır. 
Bu suretle asıl büyük kuvvetler Krcıs
r.odar - Stalingrad bölgesine hücum ~t,.. 
miş ve doğuda gelişmiştir. 

RUS MUKAVEMETİ ARTTI 
Donda Rusların gösterd:kleri muka

vemet artmış ve bu hal Stalirtgradm 
düştüğü tehlikeyi biraz hafifletmiştir. 

ALMAN İLERLEYİŞİ 
Alman sağ kolu Novrosiski iStikame

tlnde ilerlemektedir. Moskovadan veri
len haberler bu şiddetli faaliyetleri te-
yit etmiştir. · 
Doğuya doğru Krasnodar üzerine iler

lemekte olan kol, şimdi hedefe ancak 50 
kilometrede, yani Novrosiskinin 150 ki- • 
lometre şimalindedir. 

Üçüncü bir kol da Krasnodar - Sta
l;ngrad hattı ·üzerindedir ve Pro1eskaya
dan gecmiş bulunmaktadır. 

ALMAN İDDİALARI 
Almanların temin ettiklerine ve iddı

alarına göre, Almanlar Timoçcnkonun 
ana kuvvetlerini daha cenupta Kobttn 
nehri üzer!nde ayırmışlar ve ana kuv
vetler arasındaki teması kesmi'ilerdir .. 
Salsktaki yarma hareketi ise Timoçen
konun solunu tehlikeye sokmustur. 

• 

Eğer bu haberler dof,ru ise Ruslaı 
Rjev bölgesini sayı ve evı:afça Ustün 
kuvvetlere karsı hem şimalden, hem de 
cenuptan müdafaa etmek 7.orunda kala- • 
caklardır .. 

ALMANLARIN GEÇEMEDİGİ 
NOKTALAR 
Bundan bir kac hafta evvel Kleskaya

va ve Kalaça kadar gelmi'\ olan Alman
lar buradan nehri gecmeae muvaffak 
olamamışlardır. Burada Alman hamles~ 
kanlı bir surette durdurulmu~tur. 

Rus tebliği Almanlarır. 16 defa hücu
ma ~eçtiklerini ve hücumlarmın 16 sın· 
dA da durduruldUklarmı, son yaoılnn 
hücumun 1500 ölü ile püskürtüldüğüni.i 
bildirivor. 

VORONElDE 
Vor.oneideki nıuharebeler fasılasız ve 

nrtsı7., fakat göri.iniir: bir fayda verme-• 
den devam etmektedir. 

Rus haberleri hu muharebcle~ dair 
tafsilt'lt vermeınekled:r. Rus resmi teb
liğleri Almanların burada zor mevkide 
olduğunu bildirmekle iktifa ecliyor. 


