
-
ovyet 

.Rusyada 
---+- w 

Vaziyet ne Jıadar ogır 
olursa olsun münfer it 
sulh tema yüller i 
uyanamaz .. 

ltAKKl ocAKOGLU 

İngiliz ba!i"·ekili Çörçilin J\<!oskovada 
bulunduğuna dair bazı ecnebı k~~ak
lardan vcri1en haber henüz tceyyut ey
leınemiştir. Fakat bu se)•ah~t et~~da 
Yabancı radyolarla gazetelerın mutalaa-
ları de,·am ~diyor. 

~------_..__. .... --_.._. .... _...._.._.. 

J~ __ . __ s_o_v_. !-.~-~--'·-~-~~-· -~-~-· ~-··:· 
A lmanlar 

.birgedikda

. ha actılar · 
t 

- --*- - -
Rus hatları gerisine 
uçakla asker indi

rilmek isteotli 
İleriye siiriilen fikirler iki nokta etra-

fında topl:uımaktadır. . . . - *-
Birincisinde İngiliz ba5'·ekılının A se· Bir Jıesimde u~alı me"· 

yahati ikind cephe nıeı.elesiyle alakalı - J 
gösterilmekte, ikincisinde ise ~m!or~u- danına inellilenler ya 
nun yıkılmak üzere bulundu~ ılerıye imha 11eya esir edildi
sürülerek Sovyetlerin münferıt sulh te- graJıları da yaJııldı •• 
.şcbbiisünden bahsolunrnakfadır. 't" 

Her şevden evvel Cörçil hakikaten Moskova, 7 (A.A) - Gece yarısı 
Mosko~ada mıdır? Yoksa değil midir? .. neşrolunan Sovyet tebliğine ektir: 
Burası meçhuldür. . Klefskayanın cenubunda . şiddetli mu-

F
'lh kik· l\I ..._t fun Londra seyahati barebeler devam etmektedır. 5 Ağus-
1 a a oıv o b. ı·kı . . h l"f k . 

hakikaten gizli tutulabilmiş ve ancak tosta hava ır ı erımız mu le .ı esım-
so t h

··k·· et reisi l\foskovaya dön- !erde 50 tank, 5 zırhlı otomobil, ask~r 
vyc u unı · • dd · .. ki .. 400 k · di.iktl'n 5-0nra keyfiyet ilin edilmışti v~ iaşe m~. -~ı yu u am?"on, m_u-
Belki bu defa da Çörçil Londraya hımmat yuklu 60 __kamyon tahnp etmış

döndükten sonra böyle bir seyahatin vu- !er veya hıL'ara ugratmışlardır. Ayrıca 
kua geldiği ifsa olunabilir. Bizi bu kı- 1 O uçak s~var .. ve sahra topu . .. ~usturul
lllm fazla iJ•rilcndirmcz. Müttefik devlet muştur. Bır duşman cephane~gı h~va~a 
adamları daima birbirleriyle temas e~c: atılmış, bi~ tren uçur~muş, hır k pıy~il~ 
bilirler. Seyahat yoUannın enıniyetını taburu dagıtılmış ve ısmen yo e 
temin kin dP bu :volculnklan gizli tuta- miştir. 
bilirler. · . 

(Sonu Sahife 2. Sütun 5 te) 

Bizce ehemmiyetli görü.len bu seya
lıatin ikinci cephe ve mi.inrerit sulh te· 
nıayHIJeri ile ilgili gösterilmiş olmasıdır. 

İkinci cephe dilvası bir yılan hikayesi 
haline ~elm~tir. Bu cephenin açılmasını 
f.araretle istiyenJer bultmduğu gibi böy
le bir hareketi tehlikeli bulanlar da var
ilır. 

İkinci cephe açılmalı mıdır? Açılma
ınalı mıdır? .. Bunun miiııakaşası gazete
dlcrden ziyade harbin biltün mesuliyc
tini omuzlannda taşıyan, kuvvet, kud
ret irnkAnlannı bilen genel kurmaylara 

ait bir iştir. 
Sovyet genel kurmayının ne pahasına 

olursa olsun ikinci cephenin aeılmasını 
istediğinde şüphe yoktur. Yeni bir cephe 
Sovyet Rusyarun yükünii hafifletecek-

tir 
İngiliz genel kurmayı ise nihai zaferi 

ıöz önünde bulundurmaktadır, hazırlık· 
ıız ve yarım bir teşebbüsün fena netice
lerinden nihai zaferin kaybedilmesi en· 
'dişesi içindedir.. Arzu ve e~dişe
lcrin yerinde olup olmadığını tayın et
mek yine muharip genel ~?""3yların~ 
ait bir vazifedir. Belki Çörçilin seyahatı 
böyle karşılıklı bir fikir teatisine imkan 
\'ermek icin yapılmış olabilir. 

Münferit sulh işine gelince, buna asla 
ihtimal vermek istemiyoruz. Rusyada 
\laziyet hakikaten ağırlaşmıştır. Alman 
orduları Kafkas eteklerine ,·armıııtır. 
Lakin Kızılorduyu imha edememi~tir. 
Bundan başka Moskova miinferit bir 
llulh talebinde bulunamaz. Böyle bir ta
lep Berlin tarafından da knbu1 edilemez. 
Çiinkü Sov~·et • Alman harbi bir toprak 
)laylac:ma davası değildir. Rejim harbi
dir.. Alınanlar komüuiznıi dünya için 
bir tehlike diye ilan cyle~ler. Ruslara 
kar~ı değil, konıiinizme karşı harp aç: 
hu. lardır. Ehli salip muharebeleri gibı 
bir <:ok milletlerden gönüllü gönülsüz 
oı-dular vücuda getirmi~ler, komünizmi 
Yok etmeği bütiin cihana karşı taahhüt 
eylemişlerdir. 

<Sonu Sahile 2, Sütun 6 da) 

~ 4~·-o_ u_t~n-o-ıı r _ o,.. ~·!• 

ALMANYANIN NIYETi .. - ____ ... 
Bütün Rusy~yı 
fethedecekmiş ·-

Maamafih Amerilıa· ı 
nın Avrupaya gönde· 
rece_:i büyiilı lıuvvet· 
fer in Almanlol'ı 

1 
dü,ündüreceği 
sanılı~or •• 

Baltimur, 7 (A.A) - Baltimur Sum 
gazetesi diyor ki: Hitlerin Rusyayı 
tamnmiyle fethetmek fikrinden vaz 
geçtiği pek e.r. muhtemeldir. Bu yaz 
Rusların gösterdiği kahramanca mü
dafaa ile geçen ş:ddetli kışın Alman
lara sebep olduğu zararlar Bitlerin 
Projeleri üzerine geniş mikyasta mü
essir olmuştur. Hitlerin fikı - .de se
bat ettiğine şüphe ) ... ktur. Amerika.ı. 1 
nın harbe girmesi vaziyeti değiştir
miştir. Zira Amerikanın Avrupaya 
giindercceği biiyük kuvvetler Hitleri 

İ cilişü.ndiirccek mahiyettedit". 
~ (Sonu Sahife 2, Sühm 2 de) 

MISIRDA DURUM 
---*---

Yal n 1 z topçu ve uçak 
faaliyeti oluyor 

-*-
ltflla11er Nil deltasına ü&t 
üste hücumlar yaptı.
Kahire, 7 (A.A) - Cephenin merkez 

kesiminde şiddetli topçu düellosu ol
muştur. Bazı kesimlerde topçumuz mih
ver teşkillcrini şiddetli surette bombar
dıman etmiştir. 

Ohinlekin hava kuvvetleri geceleyin 
düşman topluluklarını hırpalamıştır. 

Merkez kesiminde düşman tankları da 
muvaffakıyetle bombalanmıştır. 
MİHVERİN FAALİYETİ 
Mihver hava kuvvetleri Nil deltası 

üzerinde üç gecedir üstüste faaliyette 
bulunmuştur. 

---+·---

Vaziyet buh 
rana doğru 

gidiyor 
-*

İngilizler Rindistandan 
cıkmıyacalı, çıkmayınca 
· da ııongre partisi 
mücadeleye IJaşlıyacak. 

Londra, 7 (A.A) - Kongrenin icra 
komitesi Gandinin iştirakiyle yaptığı 
bir içtimadan sonra yeni bir kaTar sureti 
kabul etmiştir. Bu kararda da İngiliz
lerin derhal Hindistandan çekilmeleri ta
lebi teyit edilmiştir. Ancak 'bu suretle 
Hindistan müttefikler yanında vazife 
alabilecektir. 

MOCADELEYE DOC.RU"> 
Cuma günü (dün) kongre umumi 

heyetinde yapılacak müzakere~er İngi
lizlere son ihtar olacaktır. Verılecek ka
rar İngilizlerce kabul edilmediği taktir
de kongre partisi Gandinin r.iyasetinde 
mücadeleye başlıyacaktır. 

tKt MODAF AA ZARURETl 
Deyli Ekspres diyor k i: ~lngilizleT 

Sonu Sahifa t, Plun 2 de) 

·Kafkasya
daüc mevki 

' 

Cephe geri.~ine indirilmeğe hazır hava 
piyadeleri bir talim esnasında 

ALMAN • RUS HARB' 
---+---

Almanlar 
''K b , u an,, ı 
geçerr~edi 

- *
Almonlal' bazı nohtaıar-
da muvaffaJı olamamak
la llel'aller baskılarını 

devam ettiriyol' ve 
iler liyorlar ••• 

Moskova, 7 (A.A) - RoyteT ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor. Kras
naya Svezda gazetesine cepheden ge
len bir telgrafa göre Alman kıtaları Bi
eleya Glino cenubunda Rus müdafaa 
mevzilerini bir çok noktada zapt etmiş
lerdir. Bu bölgede muharebelerin şid
detlendiği bild iriliyor. Düşmanın b iT çok 
hücumları ağır kayıplar: verdiriletek 
pü11kiitülmüştür. 

Diğer bazı kesimlerde R us k.ıtaları 
düşman tazyikine dayanamıyarak geriye 
çekilmek zorunda kalmışlardır. Kusevs
kayanın cenup bölgesinde dün düşma
nın hücumları püııkürtülmüştür. 

KUBAN NEHRiNDE 
Don ve Kuban kazakları Kuban neh

ri boyunca mevzilerini sağlamlaştırnıa
ğa muvaffak olmuşlardır. Kuban nehri
ni geçmek için Almanlar üç defa teşeb
büste bulunmuşlarsa da muvaffak ola
mamışlardır. Alınan haberlere göre Rus 
kıtaları 48 saattenberi bu bölgedeki te
peleri muhafaza etmektedir. 

(Sonu Sahife 3. Sütım 1 de) 

SON DAKİKA 
· ··· ···· --- -

Am~rikanın Ankara 
sefiri yakında Mos· 

kovaya gid iyor 
---*---

Bern, 7 (A.A) - Balde çıkan Nas-
yonal Çaytung gazetesi Amerikanın An
kara büyük elçisi B. Staynhardın Mos-
kovaya gideceğini yazmıştır. B. Stayn
hard evvelce Amerikanın Moskova mü
messili idi. Moskovada bir Japon taar
ruzu karşısında Rusyaya yapılacak yar
dımın ~ekli ve çabukluğu görüşülecek
tir. 

Amerikalılar son 
zaferden emin ••• -·-Nevyork, 7 (A.A) - Nevyork Tayn:ıis 

gazetesi yazıyor: 
Almanlar Kafkasya dağları silsilesine 

karşı toplu kuvvetlerle ilerliyorlar. Ye
ni bir buhran geJis.mektedir .. Karanlık 
günler yaşıyoruz.. Fakat zafere kavu
şacağımız muhaj<lcaktır. Unutmamalıdır 
ki büyük kuvvetlerimiz henüz dövüşme
ğe başlamıştır .. 

aptolundu 
--- ----

M ay kof petrol saha-
sına 30 kilometre 
kadar yaklaşıldı 

- *-Ruslar harfle yeni lıııv· 
vetıer solıtular 11e fJü· 
yülı c«Donn dfl'seğinde 
taar..ıızlar yıptdar

Berlin, 7 (AA) - Kafkas cephesin
de Yensk ve Armavir hücumla zapte
diJmiştir. 

KAFKASTA İLERLEME 
Berlin, 7 (A.A) - Alınan tebliği: 

(Sonu Sahile 2, Sütun 1 de) 

YENi HOKOMETIMIZ 
---·*---

Berlin ve 
Sof yadaki 
intibalar 

-*
Başvelıilimizin beyana· 
tı ve Almanlar • Sofya ~ 

çolı memnun 
Berlin, 7 (A.A) - Yarı resmi bir kay

naktan bildiriliyor: Türkiye başvekili 

Şükrü Saraçoğlu tarafından söylenen 
nutuk Berlinde Türkiyenin bütün saha
l~rda. sıkı bir tarafsızlık taklp eylemek 
nıyetinde olduğunun teyidi addolun
ı:ıaktadır. BerJin siyasi mahfillerinin 
flkrine göre nutuk bir çok Türk devlet 
adamları tarafından aylardan beri söy
lenmiş olduğu üzere kime karşı olursa 
olsun Türkiyenin tecavüz fikri besleme
diğini ve İngiliz ittifakı ile Alınan dost
l~k .Pa~tmın !birbirine müvazi yürüyü
ŞUnti 'bır kerre daha ibelirtmektedir. 

SOFYA ÇOK MEMNUN 
Sofya, 7 (A.A) - Türkiye başvekili 

~Jıikr~ Saraçoğlunun nutku Bulgar mah-
erınde çok mükemmel intibalar 

u!andınnıştır. Bulgar mahfilleri Tür
~ıyenin tam 'bir tarafsızlık siyasetini 
ıdame etmek kararını büyük b ir 
memnuniyetle belirtmektedir. Bütün 
gazeteler nutkun çok geniş bir hülflsa
sını neşretmekte ve ezcümle cTürkiye 
daima dostluğa dostlukla mukabele ede
cektir• fıkrasını alkışlamaktadır. 

-

INGILIZ HAVA AKINLARI ___ .* __ _ 
Alman halkının ma· 
neviyatını sarsıyor 

- *Almany ada iaşe zorluk· 
larını da artırıyor- · 

. Londra, 7 (A.A) - İngiliz hüküme-

In~~ ~n günlerde gelen raporlara göre, 
gıliz uçaklarının sürekli bombardı

manları Alınan halkının maneviyabnı 
bozmuştur. İspanya ve Portekizdeki bi
taraf müşahitlere göre bu bombardı
manların Almanyada her gün artan iaşe 
~or]uklarından fazla maneviyatı sarstı
gı söylenebilir .. Rusyada kazanılan mu
vaffakıyetler bu maneviyat bozukluğu
nu düzeltememektedir. 

Sovyet askerleri bir g eçit reBmi esna.amda 

Belediye meclisi toplandı 

Yeni seçim ve yeni 
kadrosu • 

ıaşe 
iaşe 11e fiyat müralıalle •------- --- -
lşlerlnin tanzimi için rı- iKiNCi CEPHE 
caret velıciJetı fJeledlye- *·- -
~:Zf s':ıı!'~~ı:::::.:~--; Müttefikler ha-

11a1ııyaca1ı- ad k 
Belebiye meclisi, riyasetin daveti Uze- V 88 as er 

rine fevkalade toplantısını dün ak§am • d• 
saat 16-30 da Belediye salonunda reis ın ırecekle"P}t 
B. Reşat Leblebicioğlunun başkanlı- 41. 

ğında yapmıştır. 
Dahiliye Vekaletinden Belediye reis

liğine gelen bir yazı.da yeni belediye 
seçiminin 1 iJkteşrin tarihinde başlaya
rak 10 ilkteşrinde ikmali bildirilmesi 
üzerine riyaset makamı, 1zmirde bele-

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

P'YANGO ÇEKlLDI 

Kazanan 
numarala
rın taman;ı 

---·*---
20 ili n llraldı Uırarnlye 

J'9697 numaralı 
llllete ~ıJıtı-

Ankara, 7 (Hususi) - Milll piyango
nun 11 inci tertıôin.in birinci keşidesi 
bugün (Dün) ~rgi evinde yapılmıştır. 

B'ÜYÖK iKRAMİYELER 
20 bin lira 16969'1 numaralı bilete düş

müştiir •• 
325815 ve 341605 nuınaralı biletler 

onar bin lira kazanmıştır. 
5 BİN LİRA KAZANANLAR 

143620, 223815, 368402 ve 399218 nu
maralı biletlere beşer bin lira düşmüş
tür .. 

2 BİN LİRA KAZANANLAR 
2000 lira kazanan biletler şunlardır : 
013505, 057491, 090865, 105992, 112914 

129442, 235235, 240689, 252152, 277119 
(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 
----~~~~~~ 

-*Fransa meşgul toprak· 
lal'ının müdafaasına 

lıarışmıyacalı 
. Stokholm, 7 (AA) - Stokholm T id

nıngen gazetesi Londranm ikinci cephe 
propagandasını en başta bir mesele tc
~~i. ettiğini ve bütün diğer meseleler i 
ıkın~ı. pllinda gördüğünü yazıyor. 

Vışıye göre müttefikler hava yoluyle 
ihraç hareketi yapacaklardır. 

(Sonu Sahil 3, Sühın 1 del 

y-------·---·---a--r....,_._._ •~·!• 

YENi NAMZETLER ı· 
Açık dört meb-
usluk için ~aı·ti 

namzetle r i 
ilin edildi 

' 

~ . 
~ra, 7 (A.A) - Açık olan Er- i 
zıncan mebusluklarına Ticaı·ct vekfı- İ 
l~.ti iaşe müsteşarı Şükrü Sökınen- J 
~-~er ve ~aşehir merke:z .okulu baş 

1
. 

ogretmenı Safi Erdem, Istanbul me
busluğuna harici:re vekaleti Genel ı 
sekreteri Numan Menemencioğlu 
Samsun mebusluğuna eski Balıkesi~ . 
mebusu ve Erenköy kız lises· .. 1 
dü il S bih ı mu-~ . a ~ Gökçen parti namzedi t 
s:çilrnışlerdır. Sayın ik inci münte- t 

1 
hıplere bildirir ve ilan ederim i 

C. H. P. Genel başkan veklli : 1 
• Ş'ÖKRÜ SARAÇO(°;LU t 
···--·~~ - _U_D_ --.C~-.._.........__,_..__y 

SON ASKERi VAZİYET 

Almanların Stalingradı · 
alnıası güç görünüyor 

·---------
Radyo gazetesine göre Alman resmi 

tebliği Krasnadorun 75 kilometre şima
lindeki Timoçeskayanın bir hücumla 
zaptedildiğini ve Kubandan da Maykofa 
55 kilometre yaklaşıldığını bildirmekte
dir. ·Almanların cenuba doğru hareket
leri büyük süratini muhafaza ediyor. 

Sovyet tebliği Don nehri doğusunda 
~e ce~~huı;ıdaki AJman tazyikinin arttı
gı~ı gosterı_Yor. Bu sebeple Ruslar bir 
mıkdar gerılemişlerdir. 

Alınanlar Simliyanskın c:imalind 
Do h

.. ~ ~ 
n ne nrun doğusuna geçirdikleri 

(Sonu Sahife 2. Sütun 1 de) 

Bir taarruz harek etindn evvel SOVJiet askerlerine yapaca klan i§1er anlatılıı1M 



SAHiFE 2 YENi AS'IR s Aaastu Cumartesi 1942 

AlfftANLARA GÖRE 
(Baştarab l inci Sahifede) 

Kafkasya bölgesinde kıtalarımız bu
naltıcı sıcaklar altında Krasnodar isti
kametinde düşmanı kov&lamaktadır. Pi
yade kıtalaruruz bu hareketlerde uzun 
yürüyüşler yapmak zorunda kalmakta
dır. Ehemmiyetli bir demiryolu kavuşa
ğJ olan Timoçenska zaptedilmiştir. 

HiNDiSTAN M~SELESI 
(Raştarah 1 inci Sahirede) 

kendilerini Hindistanda müdafaa etmek 
zorunda oldukları gibi Hindistanı düş
manlara karşı da müdafaa etmek zorun
dadırlar. Candi bir politikacı olmakla 
beraber bir hayalperesti de! Japonların 
istedikleri de. Hintlilerin bir Japon isti
lasından evvel bibirine girmeleridir. 
Fakat bizim Hindistana karşı vazifemiz 
vardır. Bu vazifeyi İngiliz ruhunun baş
hca vasfı olan mücadelecilik ruhiyle ha-

ŞEHİR HABERLERİ: Sovyet 
Rusyada 

Kuban nehrindeki köprü başlarından 
hareket eden süratli birliklerimiz May
kofun 5-0 kilometre şimal doğusuna var
mışlardır. Daha doğuda çenberi kırma
ğa çalışan bir Rus tümeninin büyük bir 
kısmı yok e~ştir. Hava kuvvetleri
miz Karadeniz sahillerinde, Kafkas dağ
lan etekler.inde ve büyük Don dirseği
nin şimalinde düşman nakliye kollanın 
geceli gündüzlü bombalamışlardır. 

YENİ RUS KUVVETLERİ 
BARBE GİRDİ 
Sal nehrinin şimalinde Alınan ve müt

tefik birlikleri harbe sokulan yeni düş
man birlikleriyle savaşmışlardır. Ilir 
karşı taarruz esnasında tek bir zırhlı tü
menlıniz 51 düsman tankını tahrip et
miştir. 

RUS HÜCUMLARI 
Büyük Don dirseğinde düşman dün 

cle boş taarruzlarına devam etmiştir. 
• Rjefte Ruslar dün ümitsiz şaşırtmaca 

taarruzlarını tekrarlamışlardır. Yapılan 
çetin müdafaa savaşlarında pike ve kar
ş1 koyma birliklerlmiz kara hareketleri
ni tesirli şekilde desteklemişlerdir. Düş
man malzeme ve insanca büyük kayıp
lara uğratılmıştır. 

EN ŞİMALDE 
Finlandiya körfezinde Alman tayya

releri bir Rus devriye gemis!ni bomba
larla batırmış, diğer dört devriye gemisi 
ile bir mayn tarayıcıyı hasara uğratmış
lardır. Murmanskın cenup boıtısında 
topçu mevzileri ve balıkçılar yarım ada
sındaki d~an kıtalan dün bombardı
man edilmiştir. 

HAVALARDA 
Doğu cephesindeki hava hareketle

rinde dün 138 Sovyet tayyaresi düşü
rülmüştür. Biz 8 uçak kaybettik. 

MAYKOF PETROL 
SAHASINA DOORU 
Bertin, 7 (A.A) - Alman kıtaları Ku

ban köprü başlarından hareket ederek 
cenup istikametinde ilerlemektedir .. Bu 
kuvvetler şimdi Maykofun 30 kilomet
re kadar .şimal doğusuna gelmişlerdir. 

~~~--Wllı"'.a......-~~~ 

SON ASKERi VAZtYET 
(Baştarafı J inci Sahifede) 

kuvvetlerle cenup istikametinden ve da
ha az kayıplarla, daha kolay bir şekilde 
Stal.ingradı elde etmeğe teşebbüs etmiş-
1erdir. Fakat bu hareket her halde Al
manların işine yaramıyacak gibi görü
nilyor. Çiinkü ricat zorunda kalarak 
ana kuvvetleri üzerine atılıp onlarla 
birleşecek olan Rus kuvvetlerinin ehem
miyet ifade edecek kadar bir kısmının 
imhası mümkün olamaz. Ruslar bunu 
pek iyi takdir etmiş oldukla?'ından bü
yük Don dirseğini çok kuvvetli şekilde 
tahkim etmişlerdir. Volga.ya bir an ev
vel varmak Almanlar için pek lazımdır. 
Bu hedefin ele geçmesinin uzaması bu 
yıl için Alman planının tahakkukuna 
m8ni olacak derecede mühim bir durum 
doğurabilir. Hatta Almanlann harekat 
plwarım değiştirmeleri şimdiden ihti
mal içindedir. Sovyetlerin Voronejdeki · 
Alman köprü başlarını söküp atmak hu- ' 
susundaki fedakarlıklannın ne kadar 
yerinde olduğu bir kerre daha meydana 
çıkıyor. Eğer bu köprü başlarını Al
manlar genişletmiş olsaydı, Almanların 
yeni bir pl!n tatbiki mümkün olabilir
di. Fakat bu imkan da kalkmıştır. 

ÇİN - JAPON HARBİ 
Uzak Doğuda Çunking tebliğlerinden 

anlaşıldığına göre şimalden cenuba doğ
ru olan Japon baskısı tamamiyle hafif
lemiş ve teşebbüs Çinlilere geçmiştir. 
Linçuan şehrini kuşatmış olan Çin kuv
vetlerinin hücumları devam etmektedir. 
Buradaki Japon kuvvetlerini kurtarmak 
için Tungsiyene iki koldan ilerliyen 
kuvvetler Çin mukavemetini kırmağa 
çalışıyorlar. Çinlilerin bu mukavemet 
ve hareketleri en ziyade Sovyetlerin le
hinedir. Çünkü gelen haberler, Japonla
rın Rusyaya karş hazırlandıklarını te
yit eder mahiyettedir. 

-ı 

şaraca~ıZ.> 

,lAPON iSTiF ADESi 
Deyli Telgraf diyor ki: «Japonlar 

kongrenin vereceği her karardan usta
likla istifade edeceklerdir. Harp ı:-ayret
leri baltalandığı ve yahut Hindistanı ter
kettiğimiz anda Japon istil~ı kolaylaşa
caktır. 
lNCiLi~ER ÇIKMIY ACAKLAR 
Bu sarih vnivet karşısında İngiltere

nin harp irinde Hindistanı terketmesine 
imkan yoktur.> 

Diğer bir gazete de hiikümetin kon-
gre icra komitesi vesikalarını neşretmek
le cok iyi hareket ettiğini yazmakt<ıdır. 

KONGRE TOPLANDI. GANDi 
NUTUK SöYLEDi 
Radyo gazetesine göre ingil izler bir 

taraftan Almanya ve Japonya ile bir 
ölüm - kalım mücadelesine giri~miş ol
dukları halde diğer taraftan H indistan 
meselesiyle mcsguldürler. Hint kongre 
partisi umumi heyeti, kendi icra komi
tesince İnp;ilizlerin Hindistandan derhal 
cıkm~t hakkında verilen kararı müza
kere etmek üzere dün Bombayda top
lanmı'!tıf. 

Bu münasebetle Hindiqtanm muh~elif 
yerlerin'den 10000 kisi Bombaya git
miıµir. Candi 45 dakika süren bir nutuk 
söylemiştir. Fakat bu nutuk hakkında 
henüz tafsilat gelmemiı!tir. Gandi ve 
konıı:re reisi Mevlana Azat, Ruzvelte, 
Can Kay s ,.ke ve batta Sovyetlerin Lon
dra sefiri Maiskive teJgraflar çek•,.ek ta
leplerinin tervicine delalet edilmesini 
rica etmi,."llerdiT. 

AMERiKALlLAR ALEYHTAR 

İçn.ıek İçin kah
ve bulam1van-

. lar var ••• 
---*·---

iahisar idaJ1esinin iz· 
mirdefd çay ve lıahvele· 
ri alması için 8 milyon 

Hrp lôzıın •• 
Dün aksam bir kariimiz bize müra

Cf.at ederek tahm!slerden kahve temin 
edemediğini, inhisarlar idaresinin de he
r.üz k.al1ve satlşlanna İzmirde el koyma
dığını bildirmiş ve: 

« - Şimdi hangi müesseseden kahve 
alacağımızı khnse b :h:niyor .. • <lf'miştl.r. 
Diğer taraf1 an güınrükte mühim mik

d.;rda kalıYe bulunduğu gibi İzmirin iki 
senelik ihtiyacına cevap verecek nisbet
tc <;ay da mevcuttur. 

İzmirde kalwe ve çay satışına inh:sar
lar idaresi bilfiil el, koymuş değüdir .. 
Çünkü bu iş hem sermave, hem de teş
kilat meselesidir. Yalnız ·İzmirdeki kah
ve ve çayların inh'.sarlar idaresince sa
tın alınması ic;in 8 milyon liraya ihtiyaç 
vardır. · 

* İnhisarlar idaresi İzmirdc bir çay ve 
kahve imalathanesi in~ ettirecektir. 
Eunun arsası hazırdır. İmalathane faali
yete geçince kahve ve cayların ambalaj
lurı bu müc:.sesede hazırlanacaktır. 

--- o---
i\1an rsa bö t.~!~sind~ 

Diğer taraftan, Hindistan hakkında .. •• 1 
daima tevl:'Ccüb ve ilgi gösteren Ameri- lJ Zll m Satı Ş ar 1 
kanın Gandirun hareketini tasvip etme- -•D ____ _ 
diği görülmüştür. Amerikalılarca Can- Manisadan şehrimizdeki alakadarlara 
dinin teklifinin kabulü Hindistanı bile gelen malümata göre, dLin Manisa böl
~ile Japoı:ıyanın kucağına atmak d~mek- ı gesinde yeniden Üzüm satışı olmuştur. 
tir. AmeTikan ha.sının bu husustakı ten- Bir müstahsilin mahsulü 65 kuruştan 
kit ve mütalealan Amerikalıların Hint- satın alınmıştır. Turfanda olarak satı
lilere karşı olan sevgi ve alaka!ının so- lan bu kuru üzümlerln aşağı yukarı 
ğumak üzere olduğunu Hint liderlerine 10 numara olduğu haber verilmektedir. 
anlatacak bir şekildedir. ---o---

~~J>~~ çıNULERE Şehrimizd~ evlPnt>n· 
Bombay, 7 (AA) - Gandi Çin 

milletine gönderdiği bir mesajda «Bü
tün Hindistan mücadelesi. Çinin kurta
nlması için yapılmaktadır.> Demiştir. 

JAPONLAR HtNTULERl 
KIŞKIRTYORLAR 
Tokyo, 7 (A.A) - Japon haberler 

dairesi sözcüsü J aponyanın Hindistan 
hakkındaki düsüncelerinden bahsederek 
demistir ki: • 

1 ~r ço[!a h yor 
---·----Temmuz ayında İzmir evlenme daire

sine evlenmek üzere müracaatta bulu
nan 148 çiftten 132 sinin nikahları kıyıl
mış, 6 kişi bilahara evlenınekten. vaz 
geçmiş, 5 çiftin muameleleri de redde
dilmiştir. Evlenmek üzere müracaat 
eden erkeklerden birinin halen evli bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

Geçen senenin Temmuz ayında 111 
çift evlendiğine göre bu sene evlenme 
mikdarmın bir hayli arttığı görülmek
tedir. 

---o--

« -· - Japonyanın Hindistanın müsta
kil bir Asya milleti olmasından başka 
bir emeli bulunmasına imkan yoktur. 
Yalnız Hindistanın müttefik kuvvetler 
tarafından üs halinde kullnılmasına Ja
ponya müsaade etmiyecektir. Hindista
nın istiklali meselesi bizzat Hint milleti 
tarafından haı edilmelidir. Japonyanm A \ u k at Nah; t H i 1 mi 
Hindistan hakkında fena emeller besleo
diği hakkındaki İngiliz propagandaları
na Hintliler aldanmamalıdır.> 

~------tt""""""'~---

ALMANYANIN N YET ı 
( Baştarnfı 1 inci Sahüedl') 

AVRUPA SIKILIYOR, AMERİKA 
KUVVIIT TOPLIYOR 
Nevyork, 7 (A.A) - Nevyork Tay-

mis gazetesi diyor ki : Almanlar 
Kafkas dağlan silsiles; boyunca ileri 
hareketinde bulundukları b:..> sırada 
İstanbulun ehemmiyetli gazetelerin
den biri olan Tan şu satırfarı yazı
yor : •Avrupalılar kuvvetlerini tü
ketmekte, yalnız Amerikalılar zaferi 
kazanmak için kuvvetlerini topla
maktadırlar .. o Bu, harbin ihtimalle
rini büyük dikkatle tartan bir mille
tin sesidir .. 

KADI ORMAHINDA 
YANGIH ... 
Kemalpaşanın A.nsızca köyünde Ka

dı ormanında yangın çıkmış, 80 çanı 
ağacile 620 kental çalılık yanmıştır. 

... -
BUGUN 

YENJ KOPYA 3 SAHESER 
F.LIM BiRDEN 

Şehrimizin güzide ve değerli avukat
larından Nahit Hilmi arkadaşımız as
kerlik vazifesini ifa ederek avdet eyle
miştir. 

Yazıhanesini Kardiçalı hanında aç
mıştır. Müekkiller'.ni kabule başlamış
tır. 

Arkadaşımıza muvaffakıyetler dileriz.. 

--- o- ·-
!'İR!:DEBİR 

S'POR YÜRCiYUŞV 
Tirenin münevver gençlerinden bir 

grup evvelki gün Balim Sultan mevkii
ne kadar gidiş ve geliş on kilometrelik 
bir spor yürüyüşü yapmışlardır. 

Bu yürüyüşe gençlik kulübünün baş
kanı Tevf::k Urgancıoğlu da iştirak et
miş ve kırda muhtelif milli oyunlar oy
nanmış, millt şarkılar söylenerek iyi bir 
gün geçirilmiştir. 

---o---
Ehmelılere patates 
ııa,.ıstP'rn.1$ •• 
M enemen kazasında 4 sayılı çarşı fu

rununda Mehmet Tümen, ekmeklere 
patates karıştırıp halka sattığı iddiasile 
tutularak adliyeye verilmişir. 

----o---
AN.KARAYA GİDEN 
IW~'Y.E'X' DÖNVllOB. 

LA DAM O KAit~ELYA 

Muıhtelif ticari mevzular hakkında 
Ticaret Vekaletine maruzatta bulunmak 
üzere Ankaraya giden heyetin hafta ba
şında şehrimize avdetin~ intizar edil
mektedir. Heyet Ankarada Tiret Vekili 
Dr. Behçet Uz tarafından kabul ed~ 
ve temenni edilen mevzular not edil
miştir. 

---o---

Memnunluk uyandıran karar ----· ---Vaziyet ne Jıadar ağır 

Natürel kuru incir ihra0 

catı kontrola tabi 

olursa olsun münferit 
suffl tema:YüHeri 
uyanamaz .. 

HAKKIOCAKOGLU 

( Raştsıran ı inci Sahifede) 

Bu şerait albnda bir sulh teşebbüsü· 
nün hiç bir manası olamaz. 

iç piyasada sa,.fedilece 1ı incirler de alıcı veya Kızılordu tamamen ezilip dağılmadan 
Sovyet devlet adamları da bir sulh te
şebbüsünü aktl1arından ve hayallerin
de:n geçiremezler. 

satıcının talebiyle muayene edilecek •• 
Standartlaştırılmış ve ihracatı kontrol 

altına alınmış maddelerimizin dış piya
salarda gördüğü rağbet malU.mdur. Ku
ru incirlerimizin de müstehlik pazarlar-
da layık olduğu değeri bulabilmesi için 
bu kıymetli ihraç malımızın tipleştiril
mesi ve ihracatın.iL kontrole tabi tutul
ması hususunda bu defa kuru meyve 
ihracatçıları bidiğince hlınan karar Sa
yın Ticaret Vekilimiz Dr. Behçet Uzun 
1.,tsvibine mazhar olmuş ve yeni mahsu
lün idrakinden itibaren natürel incir ih
racatının kontrolü tekarrür etmiştir. İş
lenmiş incirlere ait standardlar da mey
dana getirilecek ve fakat bunların tatbi
ki ihtiyarı olacaktır. AlakaWar, istedik
leri takdirda, bu gibi işlenmiş mallarını 

BELEDtYE MECLiSİ 
TCPLAtiOI 

t thşb1!'afı l inci Sahifede) 
diye seçiminin 1 ilk teşrinde başlama
sını ve 8 ilk teşrin akşamına kadar rey
lerin sandıklara atılmasını meclise tek
lif etm~tir. 

Meclis müzakerelerden sonra riyaset 
teklifini aynen kabul eylemiştir. Seçici
ler reylerini l ilk teşrin 942 sabahı saat 
9 dan itibaren kullanmağa başlayacak 
ve 8 ilk teşrin akşamı saat 18 de rey is
timali nihayet bulacaktır. 

BE.LEDiYENiN lASE KADROSU 
VE TAHS!SATI 

Bundan sonra Belediyeye tevdi edi
len taşe işleri münasebetile riyaset ma
kamı meclise bir kadro ve tahsisat tek
ili eylemiş, Belediye reisi B. Reşat Leb
lebicioğlu şu izahatı vermiştir: 

« - Ticaert vekaleti, iaşe işlerinin 
idare ve mürakabesini, her türlü fiyat 
temevvüçlerinin kontrölünü ve fiyat ta
yin etmek salahiyetini bütün vecibele
rile Belediye Daimi encµmenine ver
mişfü. Ticaret Vekilimiz sayın Dr. Beh
çet Uz lzmire geldikleri Zi11'llan kendile
rile görüşmemizde, !aşe ve fiyat müra
kabe i§lerinin istilzam eylediği masraf
lara karşılık olarak Ticaret Vekaletinin 
belediye~ize 75 bin lira yardımda bu
lunacağını vadettiler. 

Biz, 75 bin liralık bir kadro ile huzu
runuza çıkmağı düşünmedik. Bu işte 
ihtisası olan kimseleri kullanmak esası
na dayanarak dar bir kadro hazırladık. 
kabında meclisin tensibile ve vereceği 
kararla kadromuzu tevsi edeceği:z:.> 

da kontrol ettirerek vesika 
lerdir. 
İÇ İSTİHLAK İÇİN 

alabilecek-

Diğer taraftan, iç piyasalar için gerek 
işlenmiş ve gerek natürel standardlara 
göre hazırlanacak kuru incir partileri
nin de, satıcı veya alıcının müracaatı 
üzerine, ihracat baş kontrolörlüğünce 
muayene edilerek vesika verilmesi esa
sı kabul ed!lmiştir. 
PİYASADA MEMNUNİYET 
Nümunesine uymıyan incir partileri 

hakkında alıcı memleketlerden gelmek
te olan şikayetlerin önlenmesini ve iç 
piyasalarda da bu kıymetli mahsulümü
zün emniyetle alınıp satılabilmesini te
min edecek olan bu karar piyasada çok 
memnuniyet uyandırmıştır. 

SOVlETLERE GORE 
(Başfazafı 1 inci Sahifede) 

Moskova, 7 (AA) - Bu sabahki Sov
yet tebliği: Kıtalarımız dün gece Biye· 
laya Glina ile Ku.kevskayanın cenubun
da ve Klefskaya cephelerinde düşman
la savaşmışlardır. Diğer kesimlerde kay
dc değer bir değigiklik olmamıştır. 

ŞİDDETLİ MUHAREBELER 

Moskova, 7 (A.A) - Sovyet tebliğine 
ek : Biyelayanın cenubunda şiddetli mu· 
harebeler olmuş ve Alınanlar biraz iler· 
!emiştir. Kreskayanın cenubunda Al
man kuvvetleri şiddetli kayıplarla püs
kürtülmüştür. Volkhofta Ruslar mühim 
bir yeri geriye almıştır. 

Brianskta ke§if hareketleri olmuştur. 
BİR PÜSKÜRTME 
Kusenikovo cephesinin bir kesiminde 

Almanlar tanklarla hücum etmiş, fakat 
ağır zayiatla püskürtülmüştür. 200 ma
kineli silah eri öldürülmüştür. 

Hava kuvvetlerimiz 13 düşman tay
yaresi düşürmüş ve 12 tayyareyi de tah
rip etmiştir. 

UÇAKLA ASKER iNDlRME 

Moskova, 7 (AA) - Gece yansı 
ne§rolunan Sovyet ek tebliği Rus hat
lan gerisine uçaklarla asker indirmeğe 
ne şekilde teşebbüs edildiğini izah et
mektedir. Bir kesimde IO Yunkers 52 
tayyaresi yüklü olarak bir yere inmiştir. 
Rus kıtalart Alman uçaklarının indiği 
hava meydanına hücum ederek altı uça· 
ğı yakmış ve diğer üçünü hasara uğrat
mıştır. Bunlarla gelen Alman kıtaları ya 
imha veya esir edilmiştir. 

Kızılordu yok olduğu gün Sovyet 
devlet adamları da zaten ortada bulun· 
mıyacaklardır ki sulh tekli(i yapabilsin· 
ler .. 

Heniiz milyonlarca askerleri muhtelif 
harp cephelerinde dövüşen ve geride bir 
o kadarlık ihtiyatlan bulunan Sovyetler 
cenup cephesindeki çekilişten ümitsizJi. 
ğe diişerek kayıtsız ve şartsız teslimiyeti 
düşünemezler. 

Y nlmz bu defa gözü üzerine çeken 
mühim bir nokta vardır. Geçen yıl Al· 
man taarruzu karşısında Sovyet ordula
rı çok ağır kayıplara uğramıştı.. Yüz 
binlerce esir vermişlerdi Mücadele Mos
kova kapılarına çok yaldaşmı!ftı. 

Fakat SoVJ'Ct radyolan daima yük
sel..i.en konuşuyor, zafere karşı besle
dikleri itimadın en küçük bir sarsıntıya 
uğramadığım açıkça ifade ediyorlardı. 

En 1..-iiçük bir maneviyat bozukluğu 
yoktu. Buna mukabil mihver radyoları 
gec;cn sene Sovyet ordulannm imha 
edildiğini, mukavemetlerinin tamamen 
kınldığını, batta Rus seferinin sona et'· 

mek üıere buhınduğuno iddia edecek 
kadar ileriye ıidiyorlardı, 

Bu yıl vaziyet tamamen aksi tecelli 
etti. Mihver radyoları, resmi tebliğleri 
mühim ilerleyişleri dünyaya yayıyorlar. 
Lakin geçen sene o1duğu gibi yüz bin· 
lerce esirden, büyük ganaimden balısey
lemiyorlar. Demek Kızılordu dövüşe 
dövüşe muntazamen geriye çekilmekte, 
harp kudretini muhafaıa eylemektedİl'. 

Buna mukabil hu yıl Sovyet radyola· 
n miitemadiyen vaziyetin vehamctinden 
t!hlikenin büyüklüğünden bo.hsediyor. 
Adeta bu neşriyat denize düşmüş bir 
insanın imdat nidalanna pek benzi
yor. Gerçi Rusların petrol kaynaklarını 
kaybetme~ tehlikesine marını kalmalan 
endişe ile karşılanmıyacak bir mesele 
değildir. Amma Rusya gibi geniş stok
lara malik ve daha milyonlarca orduyn 
ayakta tutabilmek kudretine sahip bir 
memleketin Kafkasyanm tehlikeye düş--
mesiyle çözülme emareleri göstereceği
ne inanmak biraz zordur. 

Almanlar ilerliyorlar. Bu ilerleyiş on
lan da geniş sahalarda ordulannı besle
mek, onlara t~hizat yetiştirmek zorlu.k
lan ile karşılaştınyor .• 

Kafkas eteklerindeki Alman ordulan
nm gerilerinde milyonlarca Rus askeri 
bulunuyor. Kızıllann şimal orduları Al
manlara karşı tehlike olmakta devam 
ediyor. Riyeset teklifi hemen Bütçe Encüme-

nine havale edilmiş, meclisin verdiği 15 CEDiK AÇlLDI 
dakikalık fasıla esnasında bir toplanb 

Binaenaleyh Sovyet Rusyada çok ağır 
bir vaziyet olduğunu, çok kanlı boğuş· 
maların cereyan ettiğini kabul edebili· 
riz. Fakat bu boğuşmaların mukaddera
tı henüz taayyün eylemiş değildir. Şiın
diye kadar uğranan mağhibiyetler, ka· 
zanılan zaferler kati neticenin ta kendisi 
olamazlar. Bu itibarla Moskova radyo
larının ümitsizlik ifade eden neşriyatın
da başka 'iiyasi manalar aramak müm
kündür .. 

yapan bütçe encümeni 11 memur, 2 Almanlar Kutenikovo cephesinin bir 
odacı, bir anbar memurundan ibaret kesiminde hücum ederek Rus hatların-

' da· gedik açmağa muvaffak olmu .. lardır. olan yeni iaşe kadrosunu hazırlamış ve " 
meclis tayin esami suretile 75 bin liralık Bu bölgede 1 O Alman tankı tahrip edil-
bir varidat ve masraf tahsisatı kabul ey- miş ve 400 Alman öldürülmüştür. 
!emiştir. Biyelaya Glinonun cenubunda Rus 

ASKER AlLELERtNE 
YARDIM tŞt 

Bundan sonra asker ailelerine yardım 
tahsisatına ait 942 yılı muvazene karar
namesinin 7 nci maddesi tadil edilmiş 
ve meclis toplantısına nihayet vermiştir. 

~-----~----~ HAARiF MVDVRU 
BAMPI QF.7;Dİ •• 
Maarif müdürü B. ~it Tarakçıoğlu 

Bucadaki Kızıl ııy gençlik kampını zi
yaret etmiş, genç talebenin kamptaki 
faaliyetlerini gözden geçirmiştir. 

-~~--tt......----

TVVALEr 
iSPiR~OSU KACA1 
tkiçeşmelikte 28 numaralı evde otu

ran tütün ve mi,işkfrat bayii Feyyaz Er
turnan 70 kuruşa satılması icap eden 
tuv~~~ ispirtosunu yüz ku?U§a satmak 
istedigı, yakalanacağını anlayınca <iük
kinında mal mvecut olduğu halde sat
maktan imtina ettiği idd.iasile milli ko
runma mahkemesine verilmiştir. 

- -...o---
PiYANGO ÇEKtLDI 

kıtalan hücum eden Alınan tanklarına 
ve motörlü piyade kuvvetlerine karşı 
şiddetli müdafaa muharebeleri vermek
tedirler. Rus kuvvetleri bir çok kesim
lerde yeni mevzilere çekilmişlerdir. 

Kusevııkayanın cenubunda düşman 
hilcumlan püskürtülmüştür. Bazı kıtala
rımız Alman teşkilleri arasına girmiş ve 
dij~mana ağır kayJplar verdirmişledir. 

Bugüne kadar olan işler bir çözülme 
hareketini mazur gösterecek kuvvette 
dei'.,tildir. Netice için katedilmesi lazım 
gelen çetin merhaleler vardır. 

HAKKIOCAKOOLU 

K.ÜÇÜK 
Aile 

YAMANl .. AR 
Gazinosu 

İzmir belediyesince yeniden tevsi ve tezyin edilen küçük Yamanlar gazinosu 
9 / 8 / 942 Pazar günii muazzam bir çalgı ve varyete ve meşhur Çinlilerin 
esrarengiz akrubat numaralarının iştirakiyle açılış merasimi yapılacaktır. 

' 

Yamanlar tıUyunun taksim mahalli olan bu güzel yerde gayet neşeli ve 
eğlenceli bir gÜn geçirmek ve gü.zel İzmirimizle Karşıyakanın umumi ve 1 
tabii manzarasını doya doya seyretmek istiyen her vatandaş o gün teşrif 

etmek fırsatım kaçırmamalıdır. Vesait her zaman hazırdır. 

5 YILD'Z · 3 BOYO~ FiLiM 
1-ROBERTA 

OYNlYANLAR ; İRENE DUNNE • FRED ASTAİRE-GİNGER ROGERS 
TÜRKÇE 

GRE.'TA GARBO - ROBERT TAYLOR 
-2-

<Baştarah 1 inci Sahifede) 

29259S, 295093, 329996, 336298, 342563 
35149~. 36120?, 380579, 381415, 392099 

BINER LlRA KAZANANLAR 
Biner lira kazanan biletler de şunlar-

Kolı lıömüPü yo'li... dır: 
İhtiyaç sahipleri kışlık kömür ihti- 002528 019887 027918 057829 067267 

yaçlarını, kömür tevzi ve satış müesse- 088550 100379 104698 125402 134004 
sesinden tedarik ettikleri beyanname , 150204 151694 185478 188018 206573 
lerle oraya bildirmektedirler 212499 214599 217275 235271 241585 

2-ILK AŞKI 
Ali Baba Kızlar Pansivonunda 

TURKÇE 
EDDİ KANTOR - LİNDA DARNELL 

-3-

Zoronun işareti (lngilizce) 
TİRONE POWER 
SEANSLA'B 

La Dam O Kamelya Ali Baba Kızlar P. ZORO'nun işareti 
2.00 - 7 .15 3.45 - 915 5.15 
C~TESİ ve PAZAR 12 DE BAŞLAR .... 

D 1 K KAT : Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK 
l\1ATİNELERİDİR .. SALON (20) KURUŞTUR .• 

İzmirde halen kok kömürü mevcut 246639 254593 281050 287289 292308 
degildir. Önümüzdeki hafta içinde Zon- 296936 297142 299450 301676 311286 
goldaktan bir vapur gelerek lzmire ma- 431911 344022 355947 356768 359193 
den ve kok kömürü getirecektir. 359418 360155 363265 374964 379524 

~_r.r-7~~ ...... .....-....-~..r.~--"'--~ 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN: 
Bilfunum yedek subay ve asked 
memurların fış do1durması 1§.zımdır. 

Fiş doldurmıyanlara hiç bir şube
ye kaydını yaptırmamış nazarile ba
kılacaktır. Fiş doldurmıyanların as
kerlik şubes:ne müracaatlan ilan 
olunur. 
.;oaaac:ıc~~~"~..Q'...ı:r...o 

• 

DİGER ll<RAMİYELER 
Son dört raka."nı 0861 olan 40 bilete 

beşer yüz, Son dört rakamı 3081 olan 40 
bilete beşer yüz, Son üç rakamı 795 olan 
400 bilete yüzer, Son üç rakamı 846 
olan 400 bilete ellişer, Son üç rakamları 
086, 195, 19~, 580 ve 962 olan 2000 bilete 
yirmişer, Son iki rakamı 20 olan 4000 
bilete onar, Son rakamı O ve 9 olan 80 
bin bilete ikişer lira düşmüştür • 

OYNAYAN: DEANNA DURBİN." 

3-PRENS BUBUL 
OYNAYAN: G. MİLTON 

G Ağustos 942 perşembe günü Matinelerden itibaren 

TEL: 36·46 

MATİNELER : İLK AŞKJ : 2.45 - 7.05 .• ROBERTA : 4.10 - 8.30 
PRENS BUBUL : 5.35 - 9.55 ..• 

Cumartesi, Pazar J .15 TE B A Ş LA R •.. l' 
\4... ............................................ illm ... ~ 

• 



8 Aflls!OS Cumartesi Jt42 

ALMAN · RUS HAftB 1 
(88§tanlb 1 had 81ıb1fede) 

BOYOK TANK MUHAREBESi 
T .,eminko.ada büyük bir tank muba
~iki gündeaberi de"nlm etmektediT. 
Mütearızların birbiri arkasından yaptık
ları hiialmları durdurmak mümkün ol
mamıı. R..- 1-za 90irtalarda yeeiden 
g.;ri çekilmek zorunda kalmışlardır. 

BOYOK DON DtRSEôlNDE 

Borsa 
t)zCll 

118 F. Solari 
31 A. Lafont 
25 :14. Salt usta 
ZZ t. Şinasi Ergin 
20 ÖZtürk 
9 A. Mayda 

211 Yeldln 
No. 
No. 
No. 

1 
8 
~ 

Mo. 
No. 

11 
11 

48 41 
36 37 
• 39 
'Ki 59 42 
44 44 
41 41 

35 
31 
40 
43 
47 

Büyük Don dirseğinde muherebenin 
ıiddeti pinden siiae aTtlyCN'. Diiıı yçt· 
lan bir tank mUharebesinde Almanlıtt 
geri c;e.kilmeğe mecbur kalmışlardır. Bu 
savaşta her iki taraf ta pek çok tank ve 
asker lull&JlD'llftlr. Rus birliklerinin ku
§ı taarruzu Almanları müşkül duruma 
sokmuştur. T. C. SALtHU TtCARET VE SA-

HAVALARDA NAYIODASINDAN: 
Kleskaya bölpııinde handa miihiin - D0NK0 MÖSRADAN DEV Al\I -

faaliyet olmuştur. Rus uçakları Alman- Ancak bu suretle hissesini tamamiyle 
lan ağır kayıplara uğnltftnttlT. Alman ödememiş bulunan şerikin kısmen öde
birlikleri adı bildirilmiyeıı bir tehire mit balaaduiu .miktar ıirkete lir by
yapbkları akın unasında bilAasaa aiır dedilcliii mkdircle ba ~ ait hime 
kayıplara uiramışlar<lır. nUktanam tamamı diğer terikl.er arann-

BtR RUS BASKtNl da aissderi nübetiode taksim edilerek 
VE MlN AF'F AKIYETl firket aennaFaıi. itmam olunur. Hi.e-
Moııkova, 7 (A.A) - Cepheden ge- nin ödenmit olan kıammm p.-kete ki.-

YENi NEŞRiYAT 

ENDUSTRt - Z7 inci yıl 11 inci sa-
7'Sl çıkmıştır. 

Uf llV•EllBfrB 
ARAlflYOR.. 

İzmir Sağır, Dilsiz ve Körler müesse
-*ıiD 75 lira aylık tlcretli baş nıüreb
tx,eliti ac;aktır. Vazife ~eli gündüzlü
dür. İaşe mtiessesedendir .. 
Baş öğretmen, öğretmen, baş hemşire

lik etmiş olanlar tercih edilir. Taisillt 
~üesseseden alınabilir. İsteklilerin 7 ey
lül 942 de Alsancaktak.i müesseseye 
şahscn miiracaatları. 

8 - 15 - 24 - 29 4496 (2062) 

DOID'OS 
SVLETMAN fORVB 

ÇOCUK HASTALIKLAJU 
MÜTEllASSJSJ 

Jlirlmel ~ler Sokak 4Z S1t7L. 
TEL 4118 •. 
Evi İnÖJIU caddeai (Gödepe) 838 
uırı-. TEL. tal 1 • 13 (ZOIS) 

Piyano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

iılerl 

Adil İmer 

~ FIRSATTIN ISTf FiDE 
9, AZtMET DOLA YIStLE 

JSatılıkmermer len haberlere göre Leningrat cephe.sin· kaydedilmediği alrnlde See bu hia.enia 
de bir k<§yde bulunan kuvvetli bir . ~1- henüz ödcnmjyen kMmı -..ir 9iirdthın 
man merkezi hticumla zaptedilmiftır. ıu..eleri rü.bet.inde tak.im edilerek tir- z A y ı Toptan veya perakende olarak ve 
Bir Rua tqb1i ant bir hticumJa ismi v_e- ket senı:aayainiıı itmaau temi.o olwuu.. Gazi «ta okulundan 21611939 senıe- eskid.eıı Antuan Macarıu sahip bu-
Tilnltyen Mr ne1ui geçerek bu :ıtöye gır- Madde 13 - Hi.ıelu tirket nazano- • d ıa lundulu bfiyük bir stok mermerleri 
m•- ve mtldafttere baakm vermi•tlr. Al- ..ı_ ·~--ı LL..ı e:--- c;:.:.ket hu üae sın c a ığım 48 sayılı tasdiknameyi satılıktır. Fiyatlar mutedildir. Yeni 

-. " ua - &AUUI. ...... - ~ ~tim. Yenisini çıkaracatırndan 
manlar dalı& eonra harasını geri almeia iç"1 bU .-aJıjp tanır. Ancak :rcr.ıuet giW e.akisinin hükmü yoktm. sahibi olan Tepecikte, Kançeşme 
t ....... etıwitkT9C de •iw ka~a bir 1Utetle biz hiue müuaddit aJikacbr- Adres: Namaqib J'Okuıu 980 ci me9k1incle 88 numarada Fatma Ka-
p~lerdlr. 1az arumda g.,-ri kabili tahi.m k.aldıiı .t0kak No. 2l SUfet Öz.dere eara mtiracut edilmesi. 

____ ,.,.__, takdirde bunlu hıJUarını müşterekea is-
4589 

ô - 8 (2041) 

llllCI CEPHE ~~;a ~~tın:~ a~~::;. -= ........................... ~:::: ......... ::::::=:::::::~ 
(P ;eaın6 ı .._. 9 l 'reie) haDerc!e ,Irketia muamelab bunlardan : o l t fl y '' : 

ViştNtN vAZtygrt yalnız birisine kar" bile olsa cümlesi : ev e emıT o arından : 
Bug{ln Vışi hUkilmeti bir beyanna- hakbnı!a müteberdir. • .................... , ............................................................... : 

Alın ;M.,Hndeki top- Madde 14 - Şirket namına ittihaz rl"" · · f k 
me neşrederek an ~ · _..ıilen k··arlarda •erikler her hisse için ~8'VI VfJ'CI Ve toru acı 8 1 naca 
r&.klara yapılacak ihraç hareketlen kar- cu "" ., 

d halka ~k tav'IQ'eliBde bir reye eahlptir. Aecak bir hissedar J ) 1 t l) · 8 • • • 1 
tısr a u$1R flsai .ttmdaki ~erlerin 11n1um hl.eler adedinin içte birinden t'V fA ~miryollart 10Cl iŞ ~tme 

uüdunfm ·A11 ___ , a ruhte ettikle- fazla reye malik olamaz. Veklleten rey .. d •• ı •• •• d 
m a aasını .mıaıuar e b·ı k . . b '-"1 - .. t h mu ur 11~ .. u . d F buralarda .bic: bir müda· vere ı me ıçın u -ve~aıetı ııos eren ta - ;:::;. " f'O : ra: ~_:maa almıyacaktır. Fakat, Vi§i riri bir mez~niyet lazımdır, reyler yazılı Si~u cer atel7eüode çaı.,..ek üzen teaviyoci ve tornacı alınacakbr. Arzu --= •• -:ald81'11111a ye .. ' ok ime- oıu.k vdiı. edeal · hu .. edi - L-" --'- .....ı.._...ı__ - 1 ~Al • • han . bitaraf bir m111ettn ya- Medde 1 S - E.u maltavelena~ erlD gwı aut Y Y--..aar Ha lkapınaıua cer aOCSTcaum:: murK&at arL 
ket1e~, ~~ k gh caktır nin, aemayeain tezyit veya tenkisinden 8 11 '4 4S90 (2068) 
paca~ gı 1 arşı ya bmt. biA ]erdeki maada her ani tadilatı adedi beşi te- (Ellllse ile lıaslıet De DGJto waııtıPdaeaJı .. ) 
Amıral Darlan _.- ':t;dir cavüz etmediği müddetçe şeriklerin itti- D. D. YOLIARI 8 NCt tŞl.Enı&: fOlıasYclRlJNDAN: . 

gamizonlan teftişe devam etme · falriye, beşi tecavüz ettiği takdirde şir- Aşaiıda miktar n nevileriylıe rmıll.ammen bedelleri söateıilea rami takım el-
- - - -·-- ket .ennayeainin içte ikisini te.1119İl eden Ôİ9e ile buıket Ye palto)'a ait kaınat. aaten ve kualini jdarece verilmek ve 

BOi.LANDA ffESAJIJJılA fiirek~. muv8:fakatiyle. yapalar, • . diğer tefenaatt müteahlritleri tarafından temin ecli1mek prtiy1e d>ı.e ile ku-

i i İ Her ıki takdirde de tıcaret vekiletı- ketler bir müteahhide, paltolar da diğer bir müteahhide diktir.ilmek üzere ka-
B R HARP GEJf S n1n muvafakatini almak lazımdır. palı zarf 118U1İyle ayn ayn eksiltmeye konulmuttur. ihaleleri 31/8/ 942 tari-
DEJftZE IJfDfRJl.J)f FASIL hinde aaat 16 da lzmir - Alaancakta itle tme binasında komi.yonumuzca yekdi-
V~ 7 (A.A) - ..Kilin Vilhel: I J I ierini müteakip yapılacakbr. 

mina• harp aemkinln denize indirilmesı ŞIRKETIN IOARESt Taliplerin kanunen mani bir halleri bulunmadığına dair teahhüt bey.,... 
mUnuebetiyle B. Ruzvelt Bolland.anın ~eleri~le, bu gibi .~ıleri muvaffakıyetle baprabildiklerine dair veaikalaruu ap-
dtınya mnc.delesindeki rolilnden tak- Madde J 6 - Şirketin umuz ve mua- gıda hızalarında gosterilen muY&kkat teminat mi.kıarlaruu havi makbuzlanm 
dirle beheederek demif&ir ki: melitı. adedi beşi tecavüz ebnediği te~l~~~ektuplariyle b.~r~te uauli veçh.ile ayni ııün ...ı 15 e kadar komiq~ 

_:_ Xahramaa J'elemmık donaıunamna takdirde ,eriklerin ittifakiyle, beşi te· reıslıgıne veya teahhutlu olaralc posta ile göndermeleri lizımciır. Şartnamelerı 
yardım etmek bizim için büyük bir ga- cavüz ettiği takdirde ıirket sermayesi- bmirde itletmemiz, Ankarada ikinci ve lstanbulda Sir\ed dokuzunc• ifletme 
yedir. Ba harp gemisi doğu Hollanda nin en az dörtte üçünü temsil eden şe- kalemlerinden bedelsiz alınabilir. • 
bahriyminla bqanlaruım bir timsalidir . .-iltleria m~vafakatiyle tayin edilecek Adet Yaptırılacak iı Muhammen bedel 

b ir veya müteaddit müdür tarafından Lira Kr1-
Muvakkat teminat 

Ura KJi. 
1325 75 ----...... ---------- idare olunur. Bu mUdihler hariçten veya ISM 17676 00 

tzMıR BELJ:DlYa:sun>ıı:ıil': htaedma,. 11TU1ndan tayin olunabilir. 1584 

~ mırJıallesinde 281nci10kak- Madde 1 7 - Miidürlerin meeuliyeti: 900 7200 00 
•9 

S40 00 
(2069) ta 904 ile 319 sayllı sokaklar arasında Müdürler bu makaYelename veya tica-

85 metre boyda kanalizasyon yaptınlma- ret ltananu hükümlerine muiayyjr fiille. 

111, 
...... ı .ı..1-a mUdUrliiıı:.:'ndeki keşif ve rinden ye tirketin. idareeiacle söeterdik
.r- 'P"u 6... leri hatalardan dolayı ..-.._ müteacl-

şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa- dit müdür olduiu .takdirde mütud.ilen 
za.rbla mı..kalnuftır. Keşif bedeli 5'9 mesuldürler. 
lira muvak:k.t teminatı 41 lira 1B kuruş- cı:..L.-t miidürlerl vazifelerinin deva-
tur. Tnll...L.-&- ~ .... ::Jı.1...a ... nvel -vu--

~Ma _.. .. ~ mı m&ddetince ıirketin mevzuuna ge-
lş bankasına yatırarak makbuzlariyle rek doğrudan doiruya ve gerek dola-
10/ 8/1942 dahi! tarihinden itibaren 24/ yısiyle taalluk eden umur ve busuaatla 
8 / 1942 tarihine kadar haftanın pazarte- aynca ıab.en ittisal edemezler. 
sı, pqamba w cuma gUııleTi saat 16 da Clirket naüdihleri on altmcı maddede 
e-..:t---- -"'---.. 1-- .,, 

•11;UU1C&R ~wın. 
4330 

(l
9
40) yazılı ittifak ve ekseriyetle değiştirile-

26 29 4 8 bilir. istifa veya vefat gibi ahvalde şe

* · Beledi~• otabüa lclaNa için 2000 adet 
müsbet ve 1500 adet menfi olmak üzere 
3500 adet ak.kümiiltUSr ptlagı satın alın
IDMJ, yazı ifleri müdürlüğündeki prt
namesi v~ile a~ık eksiltmeye konul
muştur. Muhanunen bedeli 3325 lir, mu
ıvllldmt teminatı 249 lira 40 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel :tş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 10/8/1942 pazartesi günü saat 
16 da encUmene mUracaatları. 

26 30 4 8 4329 (1941) 

-1 

T ARZ·AN 

rikler derlael içtima ederek YUiyete gö
re k.aıar Yerirle. Şirket mildürliiiünü ifa 
etmiyen şerikler istediklei zaman bizzat 
veya bilveklle ıirketin evrak ve defter
lerini tetkik edebilirler. Fakat bu tetkik 
~ bir zaman fiıket itlerine müdahaleyi 
istilzam etmez. Fili bU müdahale mem
nudur. Şirketin hak ve vazifeleri firket 
unvaniyle iınza koyan müdiirle.-in taab
hüdatiyle tebeyyün eder. Bu taahhütle
rin firket nam ve heaab~a .. ya~ıl~ıianın 
tasrih edilip edilmemesı musavıdır. 

- SONU YARIN -

YENi KOPYA 
TÜR~ÇE SOZLO 
3 Ftlllll BiRDEN 

GELiYOR 
Tarzanların en müthişi .. 

-2-

KARIM BENİ ALLATIRSA 
Hizım • Vasfi _ Feriha - i. Galip - Halide - Muammer.

- 3 

KAHRAf4ANLAR 1 DENiZ 
v ALLA.S BERRİ 

SEANSLAR ; 12.15 - 2.00 - 6..30 DA
cUMARTESİ ve PAZAR 9.30 DA B Aş LA R.-

BUGOll ı.ALEDE 
4 FtıJM - Z T()BKÇE 

1 - Ttl'&KÇE HARiKA. riı.bl 
Gönüllü ..,,,.,,,,..,. 

Gary Koper - Bay MRlut 
2 •• YCIZElf KALELER 

BuaüAkü harbe ait ilk filim 
J - •ILA&ŞORLER 
KORKU DttARIHDA 
' - JIElfır.Lf Jftıd 

BllGfllf 2' AllDA. 
Se~ do~ral!. z filim 

1 - r0BKÇE BVYUK FiLiıl 
~AUJIAN r AC: 

EBBOLFLYM 

~ - aoaorı uJWR 
AKIM 2' AMIROI' 

()ywbklan ŞabNer 
lfEMlfUAŞK 

J •• uınu.i JdKJ 

ıs 457' 

ızmfr Defterdarlı!ıından : 
Hasan oilu Müalim. Azize. Müslim oilu Yapr, Ze~eL CeWittin oğlu Rdat 

ve Mehmet ktzı Havvanın Yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 640 li
ra borçlarının temini tahsili zannında h aczedilmit olan Umurbey mahallesinin 
l 52S nci Awa •okaiıncla kain 1402 ada: 8 panıel sayıda mukayyet 4 kapa na
maralı ve 800 lira kıymeti mukayyedeli evleri tahsili emval kanunu hükümleri· 
ne tev.fika~ 21 ııün müddetle müzayedeye çıkanlmqtır. 

Talıpleria 28/8/942 tariJ.inde saat 16 da ~et idare l.eyetine müracaat-
ları ilan olunur. 8 10 12 14 4573 (2078) 

lznıll' Vilayeti Dcll9d Elldbnetdnclen : 
2'Gf fıll'llla ınalılnesly le mot&t aJınacalıtır .. 

Tur istik yoTiarı mıntaka müdürlüğüne alınmak üzere ekailtmeye çıkarılmlf 
olan 4000 liralık könkasör ve 6000 lira Lk motora istekli çıkmadıjından eksilt
me 6/8(9~2 tarihinden ibbaren 10 gün UZ'ahbnlfbT. 
. iateklilerı~ tutlan «Örmek üzere turistik yollar mıntaka müdürliiiüne ve ek
.U~~e .. ittirak için 7SO lira munkkat teminat ile berabe!' 17 /8/942 pazar
tell ırunu aat 11 de Tiliyet daimi encümenine mGracaatlan. 4486 (2063) 

.. • (llemar aıınamıı..) 
Mun~al bulunan 6-0 U..a ücretli ınicadeJe anbar ve malzeme malaafulığma 

kemunn k~n_ununun 4 cü maddesinde yazalı eYaa6 haiz olanlardan 36S9 No.la 
anun . mucıbınce verilebilecek ücretle b İr memur alınacağından taliplerin Utida 

ve vesıka!an ile birlikte 14/8/942 tarihinde aaat 15 te yapılacak imtihanda ha-
zır bulunmalan. 4559 (2059) 

1 L A H • 
Vl~yeıı Daimi Encümeninden : 

12 729 lıra 78 kuru, kefif bedeli üzerinden 20 sün müddetle elrıdlhne)'e 
konmuş olan İzmir - Manisa yolunan 24+900--28+750 inci kilometrolan 
ar~sında. 900.vmetre ıose tamiratı Ue 3 adet kemerli menfez ve istinat dıvan ve 
~-te~enı~ .diger intaata istekli çıkınadıiından ebı1tme müddeti 5/8/1942 ta· 
. ın ~n ıtibaren on gÜn uzatıldıiuıd•n isteklilerin 2490 sayılı yasa 1ıükümle

";j gore ~~ırlayacalclan 955 lirallk muvakkat teminat ile elıliyet ve ticaret 
0

• ası vesaıkıle 17/ 8/1942 pazartesi gÜnü saat il de vı1lyet daimi enciime-
nıne baş vunnalan. 4S20 (2061) 

~ft'ANBUI. BEl.EDİTESINDEff: 
le Edırnekapı - Y edikule yolunun mevllne k.ap1 Yeclikule kamının fOM iopab 
~alı zarf usuliyle ebiltmeye kooulmuttur. Ketlf bedeli 82215 lim 78 kurut 

ve ılk teminatı 5 360 lira 79 kuruftur. 
• Mu~avele, eksiltme, Bayındırlık ifleri Kene! lauauai Ye fenni prtnameleri pro
Jde k~ıf hullaaaiyle buna müteferri diier evrak ( 4) lira ( 1 1 ) kurut mubbilin-

e •ıllyet nafıa m6dürlüğünden verileceittir. 
n...ıe 24/8/942 pazane.i günü saat 1S te 'belediye daimt encümen\ od ..... 

da yapılM:aktu. 
T ·~~lelin ~ teminat makbuz veya mektuplan ihale tariilmden ( 3) sün ~ 

vel vıliy4:* nafia müdürlüiiine müracaatla alacaklan fenai ehJipt imzala f&J1na
me ve aaıre ve kanunen ibraza lbun selen diğer vnika.Iariyle birlikte 2490 
~?.1u kanunun tarifata çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplaruıı•ibale SÜ
nu Mat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lizımdar. 

8 12 t7 21 4S50 (2060) 

iLAN 
. İzfl!lr illPacatfl B,,.llldePlnden : . . 

.P~na yagmm ugad ihraç fiatı Fob lzmir kapaz 85 kurut olarak teabıt edil-
mııtır. 

1 
Maktu fon kiloda 7 kurut 75 aantimdir. 85 bru,un fevkindeki •bflann 

yüzde onu tüccara ait olacakbr. 
Elde llaanaı aiınmıı veya S.timzaca muvafakat cevabı verilmit olanlar da 

dahil olmak üzere üln tarihine kadar Y8Plbnat o!aa .atıfların J0/8/ 942 p&• 

zarteai aktamına kadar birliiünize ~ et.t.irilmeal rica olmıur. ~603 .(2079} 

SAB ... BJ 

DiKKAT 
Piyasada bir çok şekerler Ali Galip şekeri tle'e saw..arta ise 4e ~ker-

lerimin üstiiDie ( AU GAUP • DJIJ.R) .__ _._ 
Talditleıindm pkw•u içia h• markaya dikkat edilmesini rica 

ederim .• 

Şekerci Ali Galip 
1 - 9 - 11 - t3 - 15 

'~ 

.,..,., o...,......,ürııı,....._: 
1 - 1 Ağustos 1942 tan"hindea itibaren Maarif nıklleti he..bma İnpat 

usta okullanna mı11t müdafaa vekaleti hesabma da ve askeri fabrikalar uawm 
miclüdiiifi iııeeabma .anat okullarına bu sene a!ınacak leyli meccant talebe 
namzet .kaydına hqlan..mqbl'. Eıı az tam deneli ilk olttıildaa diplomah, 13-17 
yaı aruında Türk tabiiyetinden olma\ prttır. Her ·~ merkezinde 20 Ağm.. 
tosta ppıl•cak müsabaka imtiU.rıma girmek isteyenler bir dilekçe ile vilayet 
raakam•na nihui girmek iMeyea)er vesaiki ile mektebe miineaat etmeleri. 

2 - Ankar& ve lstanbul sanat okullan milli midafaa vekaleti lteaa\nna 
özel elektrikçi alacakbr. Orta okul mezunlariyle lise taıebelerinclea iıltekti!er 
fizik. kimya ve matamatikteıı müsabaka lmttüanma gireceklerdir. tmtilııan 
2/9/1942 çarflUUba günü yapılacağından un edeftler maarif müdiiTliiğüne 
müracaat etmeleri Ye yaıları 19 dan büyük olmamalan il&n Olunur .• 

4 6 8 '4476 (2024) 

-----------------------
2' o pr aJı ınalasııJJerl Ofl.d fzndr pdleslnden : 

• Pamuk ve dokuma sanayille el te&gil\larında kullanı,mak üzre ihtiyaç sahip. 
lerin~ değirmen ."e ~~olan~~· toplantı ve tozlu unlar satıp çıkanlacaktır. 

Mueuc:se -hıplerının veaai.kıle beraber ofise muracaat etmeleri ilin olunUT. 
6 8 10 4526 (?039) 

... • • • . İ'S 

ADEHl lrrll>AR_ve8ELGEVŞEKLİGİNE 
KARŞI 

FORTDBIN 
s .... i. MIAYHn VlllALITİ"İN llVHSATı.A' NAİzti• 

RllECZAllDE ..,_ P1STAMa-2aa 
lllCHl İU IATILll\ -

P. I'. I'. VMVll JIÖDClll.LOOVlmD : 
S.ym laalbnıza koı.,.hk olmak '-e P. T. T. ldueei Jimclllik Aabra, 

ı ... nbal Ye lzmir fdııirleri için her 'lanale h-.uıa yalnız bet kurut munz•m 
iicıet ..kabilinde 2 5 liraya kadar olan havaleleriıa ikamelslhta ödCDmeSi 11111-
ameleaine baılallllfbr. 

Poeta pUederila kıFmetli mektupların mutedil bir mwızun ücret ~ 
da ~ te.ıimi mumeleıııj be her yorde yapalma\tachr. 

Ba h...- poeta silelerindıea maltmat alıaabilir. 
30--2--5--8 4334 (1980) .,,,,.,... .................. : 

Ktymeti 
Lira K. 

90 
No. 
126 

16/1 

CiMİ. 
32,S MZ .,. 
60 MZ 

ana 

Meftii vak.fa 
Mir Ali 9S-4 S.Vili -.çit -ak 

Yukanda mevkii ve kıymeti muhamıneneleri yazıla analaıa falip mi.ur -. 
mediiinden lS süa mü.Llede müa:redeleci t....dit •lilmietir. &Mı.& 2UI/ 
HZ - ... wt tO -..m. Talip .a..ı.a. nıWiar ........ 'IÜPftc .... 
illa ........ 8 20 4SIO (2067) 

faaı• Defte,.._...._,,,.,.: 
Yol bedesteninde 4 aayıh mah:Cde filimcilik iti yapan ~ Kal'fl;Jabda Na

mık Kemal aokaimda tO numarada W.met eden Hünl Tnl&M:& 940 ym m-e 
sonunda tatili faaliyet: ederek lstanbula aittiii ve latanl»uldaki adTesinl Mlea 
bulunmadiit bittahkı1t anlqildığmdan 9 39. ve 940 yıl! maamellb ludtb.da 
yeni maliye ıubeeine vennif olduia beyanname üzerine 1 / t /94() tarihinden 
30/4/940 tarihine kadar olan muamellbnın tet.kiki için bu müddete ait deftft
lft, fataralar 'Ve diier Ye91blan •e müeueseainde istihdam ettiği \imaeleTe '8.Pl
laa tıedlye1eri. 'Ve bu tediyelenlen icra olunan tevkifatt ...,e mezklr teftifatıa 
mal•ndtllanna •uretl teelimlllii miibe nin makbuzlaT Ye 1'ana miitefenii cli
ier enek Ye miiıateaiclab veya bordro clefterlerial llln tarihlni takip ea
Pnden itibaıea 1 S giiD wfmcla ya bizzat Yey& veltiJ edeceii ~iT ktJme ~ 
1!İ71e defterdarlık -...nm 3 ndl ltatuwl a ilin beyanname ~etkik tııi!'G9Ufta we
tinne.ı Jiizmmı 239S •Flh kazanç vergisi kanananan 4t nd....,. 3691 Myılı ka
mun S DCİ madde.i laübnüne tevfikaa tehlii makamma kaim olmak ~ illa 
oJun•. 45 79 (2072) 

...... DeftePdaP .... dan: 
ibnhim Hudai, Muharrem Hasdağ ve Hüaııi,ye Hudaiın l<arpyah tubeai

ne ıborçlanma bedelinden mtm:ut 96 lira borçlarının temini tahsili zımnında 
haezedihnit olan Karpyaka Bostanlıda ( J 794-1800) nımaaralı mektep soka
ğında lelin l 34S ada, 5 panel sayıda mıakayyet 126 Si. (J, 3. 12) numara
tajlı ...,e <f 16 lin kıymeti mukayyedeli bir bap evleri tahaili emval hıuuıu hü
kümlerine te-ftikan Z 1 gÜn müddetle m izayedeye çıkanlmı,tır. 

Taliple.-in 28/8/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat• 
lan ilin oluaar. 8 10 12 14 45 78 (2073) 

lzınJp Defterd....,,,.dan : 
Hayim Ruao oğlu Yako Ruaonun 940-941 seneleri maamele ve ietihl&k ...,... 

gi}erl pesine maa ceza muamele vergisinden me"VCUt 532 lira 56 kurut borcu
nun temini tahiali zımmnda hac.zedilmiJ olan Kasap Hazır mahalleaiain Sachd
lah 80kağuıda Uin 669 kütük, 50 pafta, 332 ada, 23 panel sayıda mahyyet 
eaki 22, yeni 8 sayılı ve 3200 lira kıymeti mukayyedeli evin mutaaamfa bulun
dufu 3 / 4 ıu.e.i tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 aün müddetle 
müzayedeye çıkanlriıı§br. • 

Taliplerin 28/ 8/ 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
lan ;ilin olunur. 8 10 12 14 4'577 (207.f) 

fzndıt Defterd•,,,,.dan : 
Ali kızı Esmanın Karpyaka tubeli.ne borçlanma bedelinden mevcut 400 lira 

borcunun temini ~ zımnında haczedilmiı olaa Bayraklı Menemen cadde
ilinde ( 1595) eokakta kiin 1964 ada. 26 parsel sayıda mukayyet eaki 61 
ni J 17 kapı n~~r~lı ve. 400 lir~ kıymeti .. mukayyedeli bir bap dükklau tad.~w 
emval. kan:-ınu hükwnlenne. tevfikan 21 gun m~dde~ müzayedeye çlkanlmıttır. 

Taliplenn 28/8/ 942 tarıınade saat 16 vilayet ıdare heyetine müracaatlan 
i1ln olunur. 8 1 O 12 14 45 76 (2075) 

lzndıt Defı ............ dan: 
Hü.eyin oğlu Mebmedin Kar..,..ka ıubeaine borçlanma bedelinden me'YCU& 

224 lira borcanua temini tahsili ZUDnanda haczedilmit olan Kaqıyah Bahari
ye maballeainin Tanir aokaiuada kiin 178 ada, 16 panel p1a aka U 
eaki. 13 y~ ~ numar&lı ve 1 ) 20 lira bymeti makayy~ m: ~= bir 
bap hanesı tahıali emval kanunu hükümlerine teYlibn 21 siin müddetle müza
yedeye çıkarıinu,tır. 

Taliplerin 28/ 8/942 tarihinde saat 16 da viliyet idare heyetine müracaat-
lan illn Olunur. 8 10 12 14 457S (2076) 

ıznaı. DefterdarlsOından : 
YUiaf oğlu İbrahim, Yuauf kızı ·Necibe ve Y.....U bza Rabi.anın Yeni tubeye 

borçlanma bedelinden mevcut 2960 lira borçlannın temini tahsili zımnında 
~olan .Al.ancak mahallesinin birinci kordon (Atatürk) caddeainde 
kain 1255 ada. 1 parael sayıda makayyet eaki 626, 426 taj nwnaralı ve 1800 
lira bymeai mukayyedeli evleri U. yine ay.ni ada ve parsel numaraauıda mu
kayyet ayni eve miittaNl ve bpm Bom ova caddesinde bulunan etki 99 61 ye
Ai 103, ı.~s .. ~ve 22~0 ma ~eti .. mukayyedeli dükkUılan tah.ili emyaJ 
b~ ~imlerine te-vfikan. 21 8UA müddetle müzayedeye çıbnimatıu. 

Tilplerm 28/8/ 942 tarilainde saat 16 da viliyet idare heyetine müracaat.o 
ları ilAn olunur. 8 11 12 14 45 7 4 (2077\ 
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.~ı YAS I VAZllET lngiliz~ ... re ~öre HARPTEN SONRA " Berlin" e göre ~ft~ s:~ . _ 

Çörçiİin Mos- T ehlik;-Vol Düny~ niza- Kaca*,. Sov-Rfll..-~ 
!:ovada oldu~u · h .. t' k . Millet Meclisi dün toplandı 
an~aşılıyor gaya doğru n~ı urriyet yet er ta ıp 

Başvefdlim~in beyana· gidiyor ' olacak ediliyor 
tı ve devletler-Münferit *-- ---·---

bir ~ul~ iınfıfinı yolı •• ., Almanlar Stalingradı 
Ha~bı lıım lıazanacaJı. •• Jııskaç içine aımağa ~alı· 

ıtalyada balıır ve şıyorlar. Kardeniz 

MÜSTAKBEL N!ZAM FERDİN 
HORRı YETİ ÜZERiNE 

KURULACAK 

---*---
Hazer • Karadeniz de· 
miryolu Jıesildi. İtalyan· 
ıar Rusyada 55 inei za· 

made~ a~l•O.~·~. limanları da tehlilıede 
Radyo gazetesıne gore gunun siyasi ferler ini lıazanmqlar 

Berlin, 7 (.A.A) - Dün Kafkas bölge
!>indeki hareketler hakkında başkuman
danlık şu tamamlayıcı malfunatı vermiş
tir: • 

manzarası şöyle görünüyor: 
Başvekil sayın Şükrü Saraçoğlunun 

,Btiyük Millet Meclisinde.ki beyanatı dün 
de gerek mihver ve gerek Anglosakson 
radyo ve basınında mühim bir mevzu 
teşkil etmiştir. Beyanname dikkatle ve 
ince bir surette tahlil edilerek Türk.iye
nin siyasetini övmektedir. Macar ve 
Bulgar matbuatı da memnuniyet göster
mektedir. Radyolar, böyle bir devlet 
adamının böyle en nazik bir zamanda 
Türkiyenin başında bulunmasından do
layı bütün Türkleri kutlamakta mütte· 
fiktirler. 

İngiliz bqvek.ili Çörçilin Rusyayı zi
:yareti haberi üzerinde ısrarla duruluyor. 
Londra bu haber hakkında ketum dav
ranıyor. Çörçilin gidip gitmediği hakkın
da kesin olarak bir şey bilinmiyor; fa
kat bazı belirtiler Çörçilin Ru.syaya git
tiğini anlatmaktadır. Son günlerde avam 
kamarasındaki konuşmalarda bulunmı
yan Çörçil Londrada başka bir yerde de 
görülmemiştir. Bundan başka Ruzveltin 
hususi mümessili bir mesajla Moskova
ya gitmiştir. Jngilterenin Rusya büyük 
elçisi de Kuibişeften Moskovaya gitmiş 
bulunmaktadır. . 

Çörçllin Moskovaya ne maksatla git
tiğine gelince: Ortada bir çok mesele
ler olduğuna göre hususi bir maksatla 
gittiğine hüküm verilemez. Rusyanın 
Almanlarla sulh teşebbüsünde buluna• 
cağı hakkındaki haberler varit değildir. 
Böyle bir ihtimal Bükreş radyosu tara
fından yalanlanmıştır. Zaten Rusya ta
rafından yapılsa bile Almanlar tarafın
dan kabul edlemez. Rusya harbe 
f ngilizlerle ittifak halinde iken girmiş 
değildir. Hatta Almanlar Rusyaya teca
vüz edecekleri için lngiltereye sulh tek
lif etmişler, fakat lngilizler bunu redde
<lerek yalnız başlarına müeadeleye de
vam etmişlerdir. Harp başlayınca İngil
tere Rusyaya yardım vadında bulun
muş ve elinden gelen yardımlan yap
mışlardır. Bu yardımlan kafi görıniyerek 
Rusyanm münferit sulh yapması müm
kün değildir. Bir de Rusya Ukraynayı 
Almanyaya bırakamaz, Almanlar da 
Ukra,·nayı almadan sulh yapamazlar. 
Bunun için Alman - Rus harbi ölüm
kalım savaşı şeklinde sonuna kadar de
vam edecektir. 

lngilizler de sonuna kaCJar dövüşmek 
kararında olduklarını üç senedir her ve
sile ile göstermişlerdir. Bundan başka 
İngilizler her teYe rağmen umumi vazi
yeti müttefiklere elverişli görmektedir
ler. 

lngilizler şöyle düşünüyorlar: Alman
ya Rusyada batağa saplanmış ve geçen 
ıkştan evvel vaziyeti tasfiye edememiş
tir. 6 haftada bitirilmek ümidiyle yapı
lan Alman hareketi 60 hafta geçtiği hal
ce hala tasfiye edilememiştir. Bu arada 
iaşe vaziyeti pek ziyade daralmıştır. Al
manlar önümüzdeki kıştan sonra gelecek 
bahar ve yaz hareketleri için kafi kuvvet 
toplıyamıyacaklardır. Halbuki Anglo
saksonların kuvvetleri olduğu gibi dur
maktadır. Muharebe uzur. sürse bile ne
ticeyi Anglosaksonlar kazanabilecekler
Üir. 

İşte, lngilizlerin mütaleası budur. İn
gilizler harbi kazanacaklarından hiç bir 
zaman şüphe etmemişlerdir. Mesele an
cak bir zaman meselesidir. Muharebe, 
eğer Rusya harbe devam ve mukavemet 
ederse kısa sürecek, aksi olarak yenilir 
ve Almanlar Rusyaya yerleşirlerse uzun 
ııürecektir. Fakat neticeyi lngiJizler ka
zanacaktır. İngilizlerin fikri budur. 

~~~~41_...,,,~~~ 

n~akineve 
·eri ·rken 

wJ J llllJlrJIJCUIJ•R'1JAIJJ ,. 
ÇöRÇ!L!N SEY AHAT1 HAKKINDA 

.ALMANLAR NE DtYOR 
Berlin, 7 (.A . .A) - Yan resmi bir kay

naklan bildiriliyor : Sovyetler ikinci 
cephe meselesi ile her zamankinden da
ha kuvvetle meşgul olmaktadırlar. Bu
nunla alakalı olarak yabancı gzetelerde 
Çörçilin Moskovada bulunduğu şayiaları 
dolaşm:ıkt.adır. Berlinde Çörçil Stalin 
buluşması imkanı üzerinde münaka~a 
edilm ektedir. Fakat şu cihet kayda de
ğer görülmektedir ki Çörçilin yabancı 
memleketlere yaptlğı seyahatleri daima 
buhranlı devrelerde vukua gelmiştir. Bu 
İngiliz başvekilinin Fransanın yıkılma
sından biraz evvel Fransız başvekiline 
yaptığı ziyarette bilhassa açıkça kendi
sini göstermiştir. Bu keyfiyet ve bu ben
zerlik bugün Berlin siyasi mahfillerinde 
hatırlatılmıştır. 

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

}ilransada m ü him bir 
suikast daha ... 

Paris, 7 (.A . .A) - Fransız halk parti-
• şeflerinden Ga~ölen bir komünist su
ikastı neticesinde ölmüştür. Gaşölen 
evine giderken taarruza uğramıştır. 
Kurşunlardan bir!si kendisini karnın

dan yaralamış ve derhal ameliyat yapıl
masına rağmen bir kac saat ~onra öl
müştür. 

Moskova, 7 (AA) - Royterin hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Tehlike Volgayı tehdit ediyor . .Alman
lar Stalingrada karşı bir kıskaç kurmak 
için lüzumlu yerleri süratle elde etme
ğe çalışıyorlar. Kuban ve Maykoftaki 
hareketler son 24 saatte artmıştır. Ku
şen:kovda muharebe devam etmektedir. 
Eğer .Almanlar Don nehri kavsinde 

Kaçaliskiye karşı hareketlerinde muvaf
fak olurlarsa mutat veçhile şimendifer 
hattını takip ederek ilerliyeceklerdir. 
Don nehrinin cenup batısında Almanlar 
Kuban istikamet!nde oldukça ehemmi
yetli terakki kaydetmişlerdir. 

Biyala ve Kuçeskayada Alman kuv
vetleri Skoreskiyi tehdit ediyor. Rus 
başkumandanlığı hava kuvvetlerine Al
man ileri topluluklarını şiddetli surette 
hırpalamak emrini vermiştir. 
KARADENİZ KIYILARINDA 
Londra, 7 (A.A) - Şimal Kafkasya

da Kuban bölgesinde Timoçenko kıtala
rı Fon Bock'un en son hücumları ile ya
vaş yavaş Karadeniz kıyılarına doğru 
geriye atılmaktadır. Maykof petrol ku-
yuları ile Krasnodar tasfiyehanelerini 
tehdit eden tehlike karadenizin iki mü
him limanı Novorasiski ve Tuapsenin 
üzerine çöken ağır tehdit ilave olun.muş
tur. Fon Bock bütün Kuban bölges?ni 

-*-
Boynes .Ayres, 7 (.A..A) - Tanınmış 

rahiplerden Migüel Andrea demiştir ki: 
• - Harpten ~onra dünyanın tanzim 

ve teşkili husu.şunda çetin meselelerle 
karşılaşmak muhakkaktır. Müstakbel 
nizam ferdin hürriyeti üzerine kurula
caktır. Bu hususta .Arjantin milletinin 
umumi fikrine tercüman olduğumu sa-
nıyorum. Devlet denilen teşekkül, fert
lerin ve insanların refah ve saadetini te
min için kurulmuş bir vasıtadır.• 

Rahip Miküel Andrea, Amerikan iç
timai tetkikler cemiyetinin fahri Aza-
sındandır.. Harp sonrası hakkında kon
feranslar vermek üzere .Amerikaya da
vet edilmiştir. 

~---tt""1WW~~~ 

AMERiKAN GÖRÜŞÜ 
---·---

Mısır n~uhare-
beleri bir çık-

maza girdi 
tecrit etmek gayretiyle Rostof - BakO *---
demiryolunun doğusunda Rusların sağ YaJıında Amerilıaldarın 
cenahına şiddetli hücumlar yapmakta- d f t • ıı · I l fı 
dır. a ı ıra ıy e yapı aea 
KAFKAS D.AÔLARI ETEKLERİNDE bir taarruzu beJılemeJı 

Burada Alınan ileri kıtalarının Kaf-
kas dağları eteklerine şimdiden varmış lôzmı •• 
olduğu söyleniyor. Dün Moskovanın ka- --•--
buldettiğinl e gördeikbBu~alda SoGvylinet hatla- Nevyork, 7 (AA) - Nevyork Taymis 
rın a a_çı an ge ıe. aya . anın c~- gs.zetesi yazıyor: 

Kuvvetlerimiz kaçmakta olan Bolşe~ 
vikleri şiddetle takip ediyorlar ve Pi
kureski şehrini geçmişlerdir. 
Doğu istikametinde kaçmak istiyen 

düşman dağınık kuvvetleri şiddetli top
çu ateşiyle imha edilmiştir. 

BİR DEMİRYOLU DAHA KESİLDİ 

Voroşilofun cenubunda hava tahrip 
teşkilleri himayesi altında motörlü kuv
vetler ilerliyerek Hazer denizi ile Ka
radeniz arasındaki demiryolunu da kes
miştir. Bu demiryolu Maykof petrol böl
gesiyle tasfiyehaneler arasındaki mu
vasaleyi temin etmekte idi. 

Gerilere yapılan hava taarruzları ile 
Armavi civarı tahrip edilmiştir. Şimal
den gelen yolun ve petrol borularının 
üzerinde olmak itibariyle burasının 
ehemmiyeti artrnı§tır. 

RUMENLERİN MUV AFFAKIYETİ 

Sal nehri üzerinden ilerliyen Alman 
kuvvetleri bazı terakkiler elde etmiş, 
Don ve Kafkas havzaları muharebele
rinde Rumenler bilhassa temayüz etmiş· 
tir .. Rumenler Rusların çok şiddetli mu
kavemet!ne ve sıcaklara rağmen yalnız 
kendilerine gösterilen hedeflere var
makla kalmamış, bu hedefleri de geç
mişlerdir. Rumenler ehemmiyetli milt
darda ganimet ve esir almışlardır. 

DÜŞÜRÜLEN UÇ.AKLAR 

Alman hava kuvvetleri 39 düşman 
uçağı ve uçak savarlarımız da bir tay
yare düşürmüştür. 

nubl~d.~ R~ıslardınhye~ıdedn gderırel çek~1- Mısırın durumu bir çıkmaza girmiştir. 
:.~ en uzerıne a a zıya e crın eşmış- Vazi~e~ ~y~e devam ede~ez. İki taraf- 55 İNCİ ZAFER! 

lar . . tan bırısı mucadele mevkiıni terke mec- Roma, 7 (.A.A) - Doğu cephesinde 
Rus Kusevaskaya ile Kuban nehrı bur kal ktır Hi b" d b"" 1 b' f al · 

d d · 'dd tl" k aca · Ç ır or u oy e ır a iyette bulw1an Italyan av tayyarele-
arasın a aıma şı e ı surette mu a- dur tah ··1 d o·· .. "zd 
vemet ediyorlar. ki umad ammuh u bele~edz . . n~u e- ~inden mürekkep bir grup 4 ağustosta 
STALİNGRADD.A . mey an m are e erın e Ingiliz, Ye- Italyan hatlarından 70 kilometre mesa-
Kafk dak. t hlik dalı akın "b" nı Zelandah, Avustralya ve cenup .Afri- fede sayıca üç defa d aha kuvvetli bir asya ı e e a y gı ı k l k 1 d . 

.. ilkm kl be b Ti nk Stal' a ı uvvet er yanın a Amerikan kuv- Rus hava teşkiliyle karşılaşmıştır.. Rus goz e e ra er moçe o ın- tl · · bul d 
gradı hedef tutan yeni bir ilerlemeye ve erının ~ası a I?uhtemeldir. uçaklarının beşi yakılnuş, diğerleri kaç-
karşı da koymak zorunda bulunmakta- . General Ohinıek Amerikalı kuvvetle- mışlardır. İtalyan tayyarecileri doğuda 
dır B .. h. d"" t . k . k rın harp sahasına gelmesi için lazım hava savaşlarına iştiraklerinden beri 55 . u mu ım en us rı mer ezme ar- l k 
~ı Kletskayada yapılan hareketler şimal ge en zamanı azaneınıştır. inci zaferlerini kazanmışlardır. 
batı istikametinde bir çenberleme hare- • - - -e-wıv----
ketine tahavvül etmiştir. Rır ayda Alman- Amerı· ka 500 '' 

Tsimilianskayada Donu geçen Alman- '' 
lar Ruslan Ketelnikeye civarlarında l 200 k i• v 
geriye çekilmeğe mecbur etmişlerdir. yaya ton na ıye uça 0'1 

.Almanlar şimdi StaJingradın 160 kilo- ._ • 
metre kadar cenup batısında Stalingrad- b b t ld t 
Krasnodar demiryolu üzerindedirler. om a a 1 ı yap ırıyor 

Daha şimalde Don kıyısında Alman-
ların Kletskayada yaptıkları mütead- 1 1 I * - * 
dit hücumların geriye püskürtüldüğü NG L z HAVA HUCUMlARI BU UÇ AKLAR YETM iŞER 
bildirilmektedir. Burada Sovyet kıtala- DEVAM EDECEK TONLUK OLACAK 
rı mevzilerinde dayanmaktadırlar.. Bu-
nunla beraber Alman komutanlığı bu 
noktada tazyikini artırmaktadır. 
ANALİSTİN MÜTALAALARI 
Londra, 7 (.A..A) - Royter ajansının 

askeri muharriri Analist şunları yazı
yor: Almanların şimali Kafkasyada Heri 
hareketleri şiddetle devam ediyor. Al
manlar şimdiden Maykof petrol bölge
sine 80 kilometre yaklaştıklarını ve Ku
ban nehrini geçtiklerini iddia ediyorlar .. 
Ruslar geriye çekildiklerini kabul et
mekle beraber bu hususta tafsilat ver
miyorlar. 

Don nehri cenubunda vaziyet ne ka
dar ciddi olursa olsun Tsimilianskaya 
köprü başından Almanların şimale tev
cih ettikleri harbin daha vehametli bir 
şümulü vardır. Bu hareket Stalingradı 
cenuptan ve cenup doğudan tehdit ede
bilir. Bu şehir kapılarındaki Rus müda
faası böylece yeni ve beklenilmedik bir 
:stikametten tehlikeye girebilir. 

Don kavsinde ~lefskaya ve Kalaçta 
Almanların tesebbüs ettikleri hamlenin 
muvaffakıyets~liğe uğradığı açık bir ha
kikattir. 
Yanın milyon nüfusu ve Volga nehri

nin her iki sahilinde kilometrelerce sa
ha kaplıyan fabrikaları ihtiva eden Sta-
1 :ngrad şehrinin müdafaası için mareşal 
Timoçenko bütün imkfuı ve vasıtalar
dan istifade etmektedir. Meşhur Yar
kinsk traktör fabrikaları Stalingradda 
olup şimdi tank imal edecek vaziyette
dir. Bu şehirde harp için çalışan daha 
yüzlerce fabrika vardır. Bu sebeple Rus
lar buralarını müdafaa etmek i_çin hiç 
bir fedakfu-lıktan çekinmiyerek gayret 
sarf edeceklerdir. 

-*-Londra, 7 (AA) - Temmuz ayında 
elde edilen neticeler, hava şartlarının 
uygun olup olmamasına rağmen her gün 
Almanyanın bombalanacağı hakkında 
hava mareşalı Harris tarafından söyle
nen sözleri gerçekleştirecek mahiyette
dir. 

Temmuz, yüklii bir ay olmuştur. Ha
valar müsait gitmemiştir, fakat İngiliz 
tayyareleri :yalnız 2 gün müstesna olmak 
üzere .Almanyaya her gün veya her ge
ce hücum et~lerdir. 

· İngiliz tayyareleri Alman şehirleri 
üzerine bir ay içinde 1200 ton bomba 
atmışlardır. Bu mikdar düşman deniz
lerine atılan maynlerden fazladır. 

---o- --
Mille tler arası buğday 
konsey i i'ini bitirdi •• 
Vaşington, 7 (.A..A) - İlk toplantısını 

3 ağustosta hariciye nazırlığında yapan 
uMilletler arası buğday konseyiıı müza
kerelerini beş ağustosta bitirmiştir. 

- *-Nevyork, 7 (A.A) - Nevyork Tay-
mis gazetesinin bildirdiğine göre harp 
istihsal bürosu yetmişer tonluk Marti 
tipinde 500 nakliye tayyaresinin yapıl
masını tasvip etmiştir. 200 tonluk bir de
niz uçağının yap1lmasına da bahriye en
cümeni karar v~rıniştir. 

MERHUM REFİK 
SAYDAMİCİN 
.Ankara, 7 (Yeni Asır) - Ankara be

lediye meclisi merhum doktor Refik 
Saydama yeni mezarlıkta tahsis edilen 
yer için ücret alınmamasına ve yapılan 
masarifin şehir namına kaydına karar 
vermiş ve rahmetliyi saygı ile anmıştır. 

--o- --
YEDEK SUBAY 
OKULUNDA SPOR 
.Ankara, 7 (Yeni Asır) - Yedek su

bay okulundaki spor faaliyetine devam 
olunmaktadır. Okul takımı lik maçları
na iştirak edecektir. 

~ ~ ükün: etçe el konan maddelerin 
serbest bırakılmas~ kararlaştı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Ankara

dan bildiriliyor: İaşe müsteşarlığı ile 
dağıtma ofis teşkilatının lağvı hakkın
daki kararnameler ayın 1 5 şine kadar 
neşredilecektir. iaşe müsteşarhğı ve da
ğıtma ofisi teşkilatından vücudüne lü-

bağlanacaktır. Diğer taraftan ticaret ve
kaleti gıda maddelerinden başka hükü
metçe el konulmuş olan diğer maddele
rin de serbest bırakılmasını kararlaştır
mıştır. Bu mevzu üzerindeki kararna-

~---_...,,,tt""1WW~---

Eı 1 M k d 
zum görülenler ticaret vekaletinin diğer 

çi er. os o va a kısımlarına ve toprak mahsulleri ofisine 

meler de yakında çıkacaktır. Yalnız zey
tinyağı ve sabunun fiyatlarının hükü
metçe tesbitine devam olunacaktır. 

toplaoı yoı'"lar 
Stokholm, 7 (A.A) - İngiliz rad

yosuna göre birleşik devletlerin Rusya
daki büyük elçisi Moskovaya gelmiştir. 

Moskova, 7 (A.A) - lngilterenin 
Sovyetler birliği nezdfodeki büyük el
çisi Kuybişeften Moskovaya gelmiştir. 

Moskova, 7 (A.A) - Hür Fransız· 
lar elçisi Mösyö Gaston ile Norveç el
çisi Mösyö Stefanson buraya gelmişler
dir. 

Hariciye umumi kitipliiine Sof
ya .elçimiz Ş. Berker ,etiriliyor 

~~~~-~~~-flfNW~-~-~~---

İstanbul, 7 (Telefonla) - Ankaradan yük elçi payesiyle tayini kararJaşmıştır. 
bildiriliyor : ~aı-:iciye vekilli~~ tayini ı Umumi katiplik ikinci muavinliğine bi
mukarrer Numan Menemencıoglundan rinci daire umum müdürü Feridun Ce
açılacak hariciye umumi kAtipliğine mal Erkin tayin edildi 
Sofya orta elçimiz Şevki Berkerin bü- · ·• 

ve Mal saklıyanların 
muhtekirlerin idamı 

teklifi reddolundu 
Ankara, 7 (Yeni Asır) - Büyük Mil

let Meclisi bugün (Dün) Dr. Mazhar 
Germenin reisli~de toplanmıştır .. Er
zincan mebusu Ikender Artunun vefat 
ettiğine dair başvekilet tezkeresi okun
muş ve merhumun hatırasını taziz için 
ild dakika ayakta silk\ıt edilmiştir. 

1HTiKARLA MÜCADELE 
Bundan sonra ruz.namede bulunan 

maddelerin müzakeresine geçilerek Van 
mebusu İbrahim Arvasm meni ihtikar 
mahkemeleri teşkili ile mal saklıyanlara 
ve muhtekirlere ölüm cezası verilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin reddine da
ir olan iktisat ve adliye encümenleri 
mazbatalan okunarak kabul edilmiştir. 

Tek:lüte bahsedilen hareketler Mill1 
korunma kanunu ile derpiş edildiğinden 
alAkalı encümenler teklifi reddetmiş bu
lunmaktadırlar. Bu husustaki müzake
reler sırasında söz alan Seyhan mebusu 

Sinan Tekelioğlu İstanbul ve İzmir gibi 
yerlerde ekmek kartı çalanlar hakkında 
mahkemelerce verilen kararların mUe&
sir olmıyacak kadar hafif olduğunu söy· 
lemiş, hüküınetin kanunda tadilAt ya· 
parak meclise cezalan ağırlaştırıcı bir 
layiha getirmesini temenni etmiştir. 
DİÖER ÜZAKERELMER 
Bundan sonra maliye teşkilatına dalı 

kanun ile devlet memur~ ayl.ıldarmm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanun-
lara bağlı cetvellerde deği§iklik yapıl
masına dair kanun ınyihası, bk maddesi 
hariç olmak üzere tasvip edilmiştir. 

Maliye memurlannın terfilne dair ka
nunun 8 inci maddesi baremin umumi 
hükümlerine muhalif olduğundan bu 
madde lAyihadan ~ üzere en
cümene verilmiştir. 

Meclis pazartesi günü tekrar toplana
caktır. 

Dllli Şefimiz 
Kayseri istikametinde bir tetkik 

seyahatine çıktılar 
Ankara, 7 (Telefonla) - Reis.icüm

nurumuz Milli Şef ismet inönü bu gece 
saat 11 Cle memleket içinde bir tetkik 

seyahati icrasına giderek. Kayseri isti
kametinde hareket buyurmuşlardır. Re
isicümhurumuz garda Büyük Millet Mec-

lisi reisi Abdülhalik Renda, Bll§vek.il 
Şükrü Saraçoğlu, vekiller, genel kurmay 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak, parti 
genel sekreteri, parti ~umi idare hey• 
eti azası, mebuslar, askeri ve mülki yük
sek memurlar, vali, komutan ve emniyet 
müdürü tarafından uğurlanmışbr. 

Yeni Çin 
itimatnamesini 

sefiri dün 
verdi 

Ankara, 7 (A.A) - Çin bükümeti 
tarafından Ankara elçiliğine tayin olu
nan B. Suııang Yu bugÜn saat 16,30 da 
Çankaya köşkünde itimatnamesini ve 
selefinin vedanamesini mut.ad merasimle 

Milli Şefimize vermi~r. Merasimde ha
riciye vekaleti umumi katibi Numan 
Menemencfoğlu bulunmuştur. Elçi gelir 
ve giderken bir müheze selim resmini 
ifa etmiştir. 

Yeni sene şeker istihsalitı 

Alpullu şeker fabrikası 
işe başlamak üzere 

:Edirne, 7 (Hususi) - Alpullu §eker 
fabrikası yeni yıl kampanyasına on beş 
ağustosta başlıyacaktır. 

Tren Edirneye kadar işlemeğe başla
dığı cihetle fabrika bu yıl Edirnede ye
tişen pancar mahsulünün tamamını da 
alarak ~yecektiı·. Bir çok mıntakalar-

da pancar mahsulü iyi bir vaziyettedir. 
Son yapılan fiyat zamları müstahsili 
memnun etıneğe ve teşvike vesile olmuş

tur. 
Çiftçilerimiz tarlalarında pancarlarını 

çapalamakla me~gul bulunmaktadır. 

Yeni mebus seçimi layi
hası Meclise verildi 

Ankara, 7 (Yeni Asır) - intihap 
mebuaan kanunu yerine kaim olacak ye
ni seçim kanun 18,yihası Meclise veril
miştir. Mevcut seçim esaslan muhafaza 
edilmekle beraber müteferrik kanun ve 
nizamnamelerde yer alan hükümler bu 
layihada birleştirilmi~, tavzihi icap eden 
cihetler tavzih olunmuştur. Her vilayet 
bir seçim dairesi, her nahiye bir seçim 
şubesi itibar edilmektedir. Her 40 bin 

nüfus için bir mebus seçilecek, bir seçim 
dairesinin nüfusu 40 binden aşağı da ol-
sa oradan yine bir mebus intihap edile
cektir. Muallimler müstesna bilumum 
memurlar, müftü, haklın, müddeiumu
mi ve belediye reisleri bulundukları 
yerden mebusluğa seçilebilmek için se
çim başlamadan iki ay evvel istifa et
mek mecburiyetinde olacaklardır. 

Istanbulda iaşe işleri 
düzene bağlanıyor. 

İstanbul, 7 (Yeni Asır) - Ticaret 
odası id.are meclisi bugün fevkalade 
olarak toplandı. Sadeyağı ve pirinç sa
tışlarının borsaya alınmasına karar ve
rildi. Müteakiben piyasanın kontrolü için 
teşkil edilecek komiteler meselesi görü
şüldü. Müzakereler münakaşalı oldu. 
Neticede piyasanın kontrolü için çalış
bnlacak tacirler seçildi. 

" Yedek subay,, 

İstanbul, 7 (Yeni Asır) - Valimiz 
Lütfi Kırdar bugün (dün) Ankaradan 
şehrimize avdet eyledi. Valimiz Anka· 
rada iaşe meselesi etrafında temaslarda 
bulunmuş, iaşe işlerinin tedviri için icap 
eden tahsisatı almıştır. 

Ayrıca bazı belediye resimlerine de 
yüzde elli nisbetinde zam yapılacağı b il
diriliyor. 

alayı teşkil ed ild i 

Ankara, 7 (Yeni Asır) - Yedek su bay alayı teşkil edilmiştir. Alaya 
22 sinde merasimle ılUIUk verilecektir. 

ayıa 


