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----*---
Vasıta 11e imhdn teda· 
rilıine büyiih fuymet 
vermeliyiz .. 

HAKKJ OCAJ{OCiLU 

Hayat pahaJıhğı ile mücadelede ve i~
,.e işlerinin tanziminde hükümetin taki
lııine karar ,-erdiği yol, istihsaJatı ihtiya
cın üstiine <"ıkarn1ak • düsüncesi oln11ış
tur. Bugün çekilmekte ~lan sıkıntıları 
&idcrccek en ameli Ye en nıiisbet çalı.5-
ma tanı da bu olabilir. 

İktisadi hareketlere hak;m olan arz 
ve talep kaideleridir. 

Her hangi bir maddenin ınc\•cudu az 
olur, isteyicisi çok bulunursa o n1ad~e
nin fiyatlarını muhafaza cdebilrnesıne 
imk5.n tasav\'11r ed.ilenıez. 

Mevcudu cok ve alıcısı az olan mad
tielerin fiyatiannın düşmesi mukadder 
bir .ôkibettir. 

Her iki halde de de\·letin yapacağı 
müdahalelerin büyük bir kıymet ve 
ehcmmiveti olamaz. Sert tedbirler ala
kalıları 'nıuvakkatrn korkutabilir. Piya
salara muvakkat bir sükı1net verebilir .. 
Fakat bu arızidir. geçicidir .• Hakikat yi
ne yürür .. Arzın ve talebin icapları hü
•ümlcrini yüri.itür. 

Bu hususta bin bir misal göstermek 
miimkiindür. Harp ve harP ekonomisi
..ın dışında ve kinde son söz istihsal ile 
ilıti~·acm karııılaşabilmesindedir. 

Memleketimizde beş kuruşa da, alt
mış kuruşa da üzüm satılmıştır. Yine bu 
memlekette otuz kuruşa da iki yüz ku
ruşa da tütün satılmıştır .. Fiyatlar ara
IDldaki bu bariz farkı yaratan istihsal ile 
ihtiyacın tesiratıdır. 
' Fazla istihsal yaptığımız, az taleple 
brı,~tığunız yıUanla fiyat snlrutlan
na, unun ııksi hallerinde de fiyat mü
-deklarlıldanna şahit olduğumuz bir 
-dlnadır. 
. Bu bal iç piyasalarda da ayni şekiJde 
tecelli eyledi!inde şüphe yoktur. Tica
ni hayatına hAkim olan zabıta kuvvet

: ileri değı1, istihsal ile ihtiyaç ara~ındeki 
•ilvazenedir-

Nitekiın devlet kararlariyle piyasayı 
tutmak gayretleri boşa gitmiştir. Yapı

IJım bütün tecrübeler, ,~icuda getirilen 
Mltiin teşldlAt ve kontroller memlekette 

1 
lılr huzunuzluk mevzuu yaratmaktan 
~ka bir netice verememiş fiyat teref
rtılerine mini olamamıştır. 
' Bunun içindir ki hUkümet müsbet 
Mücadele yoluna girmeli tercih eyle
ııniştir. Yani istihsallitı ihtiyacın üstüne 
~rmak ve imk.ôn dahilinde ihtiyacı 
lrarşıbyabilecek bir duruma vardırmak .• 

Bu yoldaki mesaimiz ne kadar müs
lnir netice verirse memleketteki bayat 
pahalıbğının ve sıkıntılann o nisbette 
ııaifa uğnyacağına muhakkak nazariyle 
bakılmalıdır. 
' Bu gayeye nasıl varabiliriz? 
1 Bükümetin ilk aldığı karar hububat 
liyatlarını yükseltmek iaşe maddeleri 
tizerindeki tahdidatı kaldırmak olmuş
tur. Bu tedbir istihsali teşvik için çok 
rerindedir, hattli en isabetlisidir. 

Çünkü önüne geniş bir k.ôr ve iş saha
lı açılan çiftçi çalı!IJJJa gayretini arttıra
rak çok istih""I yaparak çok kazaıımak 
lııtiyecektir. Herkes k.ôrlı gördüğü bir 
bıevzuda şevk ve hevesle çalışır. 

Fakat yalnız ~alı•mak istemek bizi is
lediğimiz gayeye ulaştıramaz. Çalışmak 
için bazı imk~nlara da sahip olabilmek 
lazımdır. Tasavvur ediniz ki bir köylü
niin tarlası vudır. Kendisi de çalışma 
rayrcti ile çırpınmaktadır. Eğer hu ada
mın öküzü yoksa, tohumu mevcut de
iilse ve bunları satın almak iktidarları
na sahip bulunmıyorsa ne yapabilir? .. 
'&zam! çalışma gayreti, azami iyi niyet 
lmk.ôn ve vasıta yokluğundan olduğu 
yerde neticesiz kalmağa mahkumdur. 
Bu itibarla müteakip karar ve tedbirle
rimizi gayeye uygun bir şekilde tan1am· 
lamak zorundayız. 

Hepimiz biliyoruz ki müstahsillerin 
bir kısmı vatan borcunu ödemekle meş
guldiirlcr. Yine istihsal vasıtalannın 
mühimce bir losmı ordu ihtiyaçlarına 
tahsis olunmuştur. Çiftçiye lazım olan 
bazı maddeler piyasalarda mevcut değil
dir. 

i Ruslara göre f , _____________ ,... 
iman 

kıtaları 
ev 
---*·---

Voronej(leki taar· 
ruzda iki yer 
Ruslara geçti 

-*-
(305) inci Alman tümeni 
me11cudunun yarısından 

fazlasını hayfJetti .. 
Moskova, 8 (A.A) - Royter ajan.sı

nın Moskova hususi muhabiri bildiriyor: 
Voroncjin cenup kesiminde Rus taarru
zu şimdilik, biri tabiye bakımından çok 
ehemmiyetli olan iki meskiln yerin ele 
gec:rilmesiyle neticelenmiştir. Don neh
rinin batı sahilinde bir çok köylerdeki 
Alınan kıtalan çevrilmiştir. 

Stalingraddan 160 kilometre mesafede 
bulunan Kotelnikovonun şimalinde Al
manların açmağa muvaffak oldukları 
gediğe karşı Ruslar bir çok karşı hü
cumlar yapmışlardır. Bunlar Almanla
rın yeni ilerlemeler kaydetmelerine ma
ni olmuştur. 

Son 24 saat içinde bu cephenin diğer 
kesimlerinde Alman motörlü piyade kı
taları hafif makineli tüfenk kıtalarmın 
aestekledikleri tank hücumlarına rağ
men ilerliyememi<;lerdir. 

Londra, 8 (A.A) - Royter ajan.sının 
Moskova muhabiri bildiriyor: Rus kuv
vetleri Kuçeskayanın cenubunda tank, 
tayyare ve motörlü piyade kuvvetleriy
le Almanlann yaptıkları arasız hücum
lara karşı koymak zorunda kalmışlar-

( u Sahife Z, Sütun % de) 

"logilizler Hindista
n1 hemen tt>rketmeli,, 

---·*---
Hint kon~resi 
kararını verdi 

-*-
Karar Amerllıa 11e ~ine 

de IJlldirllecelı-
Ankara, 6 ( R G. ) - Bombayda 

toplanan Hint kongresi lngilizlerin Hin
distan• terketmeleri hakkındaki karan
nı. müzakerelerin ikinci günü 1 3 reye 
karıı 2 3 7 reyle kabul etmiıtir. Bunun 
üzerine Gandi Hindisatn umumi valisi
ne karan bildirecek ve kabul edilmiye
ceiine göre bütün Hindistanda Gandi 
ve kongrenin riyaseti altında pasif mu
kavemete geçilecektir. 

Hint kongresi Ruzvelte ve Çan Kay 
Çeke birer mektup yazmak için kongre 
reisi Azadı memur etmi§tir. Bu mektup
lar İngiltere ile Hindisatn arasında bir 
aracılık mahiyetinde telakki edilecektir. 
Müzakere ve uzlaşma kapılarının büsbü
tün kapanmıyacağı tahmin olunabilir. 

HiNDiSTAN 
Kalkuta, 6 (A.A) - Bengal hükü

meti baıvekili Korbel Hedho nazırlar 
meclisinde demiıtir ki: 
1zmire bir akın beklenemez. İncir piya
sasının, üzüm piya.sasiyle muvazi olarak 
eylülün ilk haftasında açılması muhte
mel görülmektedir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

General De~ol 
Kahireye gitti 

---*·---
Afrilıa 11e Suriyedelıi 
hür Fransız lııtalarını 

görecelı .. 
Londra, 8 (A.A) - General Degolün 

Kahireye gittiği haber veriliyor. Londra 
resmt mahfillerine göre general Degol 
Afrlkada ve Suriyedeki hür Fran.sızlar-

(Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) la temas edecek ve Birellıakimde harp 
-:=::::::;::;:::;;::;;::;;::;::;::;::::::::-9 I etmiş olan hür Fransız kıtalannı teftiş 
ıo.-- edecektir. 

Çin mukavemet General Degolün geçen sene orta 
şarkta beş ay kaldığı ve ancak eyliil 

~diyor de~~~Ade söylenmektedir. 

Berlin, 8 (A.A) - Mısırda Alman 
Çungking, 8 (A.A) - Çin tebli- ve İtalyan savaş uçaktan diişmanın top-

ği' çu mevzilerine, takviyelerine, nakil va-
Doğu Siyangıide Lingıuanı ele sıtalarına ve topluluklarına tesirll hü-

geçirmek için yapılan muharebe cumlar yapmışlardır. Avcılarımız hava 
bütün ,iddetiyle devam ediyor. muharebelerinde 13 İngiliz uçağı dil§ilr-
Çinliler Japonları Kan nehrinden 1 müşlerdir. Bizim bir tayyaremiz kayıp-
60 kilometre geri atmışlarCfır. 

9~~~~~~..;.~~~~~~~~ tır. 

• l Almanlara •• gore 

Bir Rus 
şehri daha 

a 1 
* Alman stArİ teş

killeri Laba neh· 
rine vardı 
-*-

BüyüJı Don Jıa11slnde ye-
niden bir Alman 

taarruzu llaşlamqtır .. 
Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği: 

Kafkasya bölgesinde düftllan durmadan 
kovalanmaktadır. Kıtalanmız Krasnoda
nn 30 kilometre ıimal doğusunda diif
manın bir tank mevziini yannıotır. Seri 
te§killerimiz Laba nehrine varauılardır. 

Don havzasında Rus ardçıların"' terkede-rken yaktıklan bir şehir 

Armavirin 5 O kilometre cenup batı
sında Korganea §iddetli bir çaıpııma ne
ticesinde alınmıttır. Hava kuvvetlerimiz 
zımlı teıkillerin önünde yürüyen Ruı 
kollarına ve Karadeniz kıyılarındaki va
purlara hücum etmitlerdir. 

Sal nehrinin timalinde Alman ve Ru
men kıtalan fevkalade sıcağa ve dÜfmA• 
nın fiddetli mukavemetine rağmen ara
zi kazanmıılardır. Bu bölgede yapılan 
muharebede 2 3 Sovyet tankı tahrip edil 
mittir. 

ı-- Rus Harbinde K .. itik Bir Durun., f <·-

Alman ar on nehri doğu
sunu aşmak zorundadır 

Büyük Don kavsinde kıtalarımız Ka
laçın ıimal batısında yeniden taarruz 
etmiflerdir. Kuvvetli hava teşkillerimiz 
kara harek&tına iftiralı: etmiftir. Uçakla-
runız Don nehri geçitlerinde düşman 
topluluk.lannı dağıtarak imha ebnilıer• 
dir. 

Rjef kesimindeki müdaiaa muharebe
leri ee~enin diier keoimlerine arayet 

iŞÇiLERE H;TAP! 
T Eğer bu dirseği aşamaz· ! larsa fıqa lıadar duralı· 

Amerikan or
dusuna kışla

lar hazır!a-
nıvor 

Amerllıanın J senelilı 
harp taluisatı 205 
milyar dolar .. 

-
i-

Si 

o 

Londra, 8 (A.A) - İş nazın yapı iş 
çilerine hitapla bugün en mühim vaz 
felerinin Aınerikadan gelen Amerikan 
kuvvetlerine kışlalar ve kan1plar inşa 
olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple 2800 
yapı işçisi askerlikten tecil edilmiştir. 

e Kışla ve kamplardan başka malzem 
ve mühimmat depoları, hava meydan! 
~ı ve pi_stler ve iniş ve uçuş alanları d 

a-
a 

ınşa edilecektir. 

v-
o 

a-
in 

Vaşington, 8 (AA) - Birleşik de 
Jetler harp tahsisatı 1 haziran 940 tan 3 
haziran 943 tarihine kadar 205 milyar 
140.657.286 dolara varmıştır. Bu par 
run 139. 770.000.000 doları kongren 
şimdiki devresinde kabul edilmiştir. 

·ı-Londra, 8 (A.A) - Resmen bildiri 
diğine göre müstemlekeler nazın Lor d 

ir Krambon Cebelüttarıka yaptığı kısa b 
seyahatten dönmüştür. 

DA. 
•••••••••••• 

Londrada endi 
şeler arttı 

-
---*·--- -

a 
Londra, 6 (A.A) - Askeri hiıdise 

!erin inkiıafı endite vericidir. Ruayad 
Alman ilerleyiıi devam ediyor. Gazel 
ler Mııır cephesinde zamanın Ronım 
lin lehine çalııtığını belirtiyorlar. 

e-
e-

nİ Avustralya basını, Japonların Ye 
Ginede Coba ve Sunada yeni üsler 
aİa ederlerken müttefiklerin neden hll 
ikinci cephe açmadıklannı soruyorlar 

te-
a 

Moskova müzakereleri büyük bi r 
alaka uyandırm14br. 

1 

l ,:.<;:;<_ 

lamalı zaruret o!ur .. 
Radyo gazetesıne göre Alman - Sov-

yet harbinde son haka içinde en esa•lı 
ı'eğişiklik cenup cephesinde olmuştur .. 
Bu hafta içinde Alman ser! teşkilleri 200 
kilometre, yani ortalama hesapla günde 
30 kilometre yol almışlardır. 

Bu vaziyet, cenupta Rusların aşağı 
yukarı hiç bir mukavemet göstermedik-
!eri kanaatini vermektedir. Bunun se-
bebi, Almanların Rus tahminleri hi!Mı-
na olarak bu cephede motörlü kuvvet-
lerle taarruz etmeleri olsa gerektir. 

Günkü yalnız arazi şartlarına daya-
narak piyade birlikleriyle motörlü kuv-
vetlere mukabele mümkün değildir. 
Alınan tebliği Alman birliklerinin 

~aykof şehrinin 45 kilometre şimal do-
8USunda ve Laba nehri üzerinde Kur-
banovanın işgalini bildiriyor. Bu hare-
ketten sonra Alınanların görecekleri is-
lıfadeler şunlar olabilir: · 

1 - Zengin bir petrol sahasına var-
ınak, 

(Sonu Sahife 2, Siitun ı de) 

·=- ~ 

Maykof 
PETROL BÖLGES NiN VA· 

DiL ERLE ÇEVRtLI 
DOLAYLARINDA 

Alınanlar dünyanın 
en zengin Jıaynalı· 
farına yalılaştı.. 

Ber!in, 8 (A.A) - Askeri mahfille-
re göre Alman kıtaları ırmaklar ve 
derin vadilerh çevrilmiş bir sahada 
büYii.J< bir gayretle Maykof petrol 
bölgesine yaklaşmaktadırlar. Bu böl-
genin petrol damarları, Rusyanm 
üçüncü derecede zengin petrol men-
balar.dır. Bu bölgenin )M'trolleri 
Yilzde 30 nisbetinde benzin ihtiva 
eder. Buradan 938 yılında 2.200.000 
ton petrol alınıruştır ki h&rPten ev-
vellti Rumen petrol istibsaJAtının he· 
men hemen üçte birisine mu3dildir. 

Krasnodarda büyük tasfiyehaneler 
vardır. Bir boru ile petrol Arınaviye 
akar ve boru Rostofa kadar uzanır, 
Bu petrol kaynağının kaybedilmesi-
nin Rus ordusunda tesiri büyük ola-
eaktır. 
Gel. Fon Klaytın kıtaları Tasörek 

demiryolunu kesmiştir ve Blaknivud 
üzerine ilerliyerek Krasnodar civa-
rına yaklaşmıştır. Rostofüın hare-
ketle Taganrog bölgesinde llerliyen 
Ahnanlar Y eaya bir kaç ıı.llometr~ 
kadar yaklaşmıştır. 

'· 
BERLIN SORUYOR? 

15 milyonluk 
i 

ctrniıtir. Çetin bir aav&f devam ediyor. 
(Sonu Sahife Z, Sütun 2 de) 

' 
ordunuz he-
nüz hazırlan
madı mı? 

Berfin ilılnd cephe· 
nin ltlosfıo11ayı a11ut· 
malı için uyduruldu· 
ğuna lıanı.. 

fi 
Berlin, 6 (A.A) - Askeri bir mah

lden D. N. B. ajansına bildiriliyor: 

h 
Avrupada ikinci bir cephe kurulması 

akkında bir çok ıeyler söylendi ve ya
ldı. Bir çok askeri sebepler ileri sürül
ü. Eğer lngilizlerin ve Amerikalıların 
erçekten ilcinci bir cephe kurmak tasav 

zı 

d 
g 

s 
1 
k 
v 
A 
b 
b 
A 
R 
y 

vurları varsa aylarca, hattB. acnclcrce 
ı..iren bu ha.ztrlıklara ne lüzum vardı. 
kinci bir cephe açılacağı ümidiyle Moa
ovanın nasıl ümitle dolu olarak Londra 
e Vafingtona bağlandığı hatırlardadır. 
nglosaksonlar 15 milyon asker, 100 
in top, 58 bin tank ve 50 bin tayyareyi 
u maksatla hazırladıklannı bildirdiler? 
caba bunun tahakkuku içjn yüz milyon 
usun kurban edilmesi. Rusya için en 
ı..iluek ehemmiyeti olan geniş sahaların 

Alman harp makinesine teslim edilmesi 
(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

Libyada karşılıklı 
taaliyet başladı 

---*---
Mihver mevzi-
leri top ateşi 

altında 
--"*-

r ayyare ler uıı mihver 
gemisini IJatırddar-

Kahire, 8 (A.A) - Orta ~k İngilıa 
tebliği : 6 • 7 ağustos gecesi devriyeleri
miz bütün cephede faaliyet göstermiş
lerdir. Cephenin şimal ve merkez kesim
lerinde topçularımız düşman mevzileri· 
ni dövmüştür. 

Merkez kesiminde topçu düelliı•u dün 
de devam etmiştir. Muharebe çevresin
de hava faaliyeti aı1:mı§ ve bir Messer 
Smit 109 düşürülmüştür. Britanya bom
ba uçakları Sidi Barrani açıklnnnda 
mihver ticaret gemilerine hücum ederek 
bunların ikisini l::atırmış ve bazılarını 
hasara uğratmıştır. Malta üzerinde dllş
man bava faaliyeti hafif olmuştur. 

Berlin, 8 (A.A) - Asker! bir mahfil
den bildirildiğine göre dün Mısır cephe
sinde şiddetli bir hava muharebesinde 
avcılarımız muhtelif tipten 12 Britanya 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Bizim yalnız 
bir uçağımız kayıptır. 

lzmirden giden heyet döndü 

Uzüm ve incirden alınan 
vergi yüzde üçe inecek 
i ncir lıomltesl dü~ toplandı. İncir ihraç fiyatları 

taayyün etmelı üzeredir •• 

b 

b 
h 
e 

incir komitesi dün sabah ihracatçl 
irlilderi binasında yaptığı bir toplantı

da yeni mahsul incir fiyatlannı tetkike 
atlamıtlır. Dünkü toplanbda bir eıaı 
azırlanmıo ve bazı mütalcala.r aert 
dilmiı ise de bir. karar alınmamıatır. 
u hafta incir fiyatlan hakkında bir ka

ar alınacaktır. 
B 
r 

t .. 
y 
d 
b 

Kuru meyve idare heyeti de yakında 
oplanarak yeni mahsul aeneai. için 

uzüm fiyatlarını tayin edecektir .• Bu fi. 
atlar uiari ihraç fiyatları olacak ve 
ahili satıılann seviyesini de tayin ede
ile1:elr.1ir, 

HAZIRLIKLAR 

incir ve üzüm mağazaları açılmak üze 
redir. Hazırlıklara baılanmııtır. Sıhhat 
müdürlüğü bu mağaazlara ~ sıhhat m• 
murları tayin eylemektedir. 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen m., 
!Gmata göre Aydın bölgesinde incirlerin 
kmutma faaliyetine bqlanmııtır. Bazı 
incirler timdiden hımrlanmıı gibidir. 
Ancak lzmire incir gelmesi en az 20 
günlük bir zamana mutevaklı:ıftır. Eaa
aen bu ııene incir rekoltesi gayet mahdut 
olduğu için piyasanın açılı§ günlerinde 

(Sonu Sahife Z Sütun 1 dlı) 



SARIFE2 

RUS HARBiNDE KRİTİK 
BiR OURUf~ 

(Baparah ı inci Sahifede) 

2 - Kırımdaki kuvvetlerin Kafkas 
harekatına daha kolay ve çabuk sokul-
m.ıısı, 

3 - Knradeni-z sahillerinden iç K af
lr:nf yollarını kontrol etmek, 

4 - Az ..kuvvetle bu .i,,leri başarmak 
imkfuu ve bu suretle asıl kuvvetleri di
ğer cephelerde bulundurabilmek. 
Şimal kesiminde Stalingrad dolayla

rında çetin savaşlar devam etmektedir. 
Don nehrinin doğusunda şimalden iler
liyen Alman kuvvetleri Sovyellerin Şd
detli hücumları karşısında müdafaaya 
gec,mek zorunda kalmışlardır. Buna mu
kabil Kleskayada yapılan ve muvbffak 
olamıyan taarruz Don dirseğinin daha 
başka bir yerinde yeniden büyük kuv
vetlerle tekrnrlanınıştır. Almanlar için 
pek ehemmiyetli o1nn bu dirsek koparı-
lamadığı takdirde Almanlar harekfit 
planlarını değiştirmek zorunda kalacak
lardır. Alman sağ kanadının eınn:yet al
tına alınması, ya mühim bir nıfıniaya 

dnyanmak ve yahut gerilere 'kademeli 
büyük ihtiyatlar koymak .surE-.t.h•le te
min edilecektir. 

Halbuki cephe gerisine ayrılacak bü
yük ihtiyatlar, ordunun taar•·uz kudret:
ni azaltacaktır. Bn se'bep1e {!tl muva{lk 
olan hareket Almanların sağ kanatları
nı Volga nehrine dayamaları olrıcaktır .. 
Fakat bu suretle de Almanlar büyük 
Don di~eğinden şimale doğru ilerledik
leri takdirde şark ve cenupta bo.yük Rus 
kuvvetlerini bırakmış olacaklardır va 
tıı bii olarak Alınanlar için bu köprü ba
şında mühim kuvvetler tutmak zaruri
dir. Almanlar bu dirseği ne pahaya olur-

tNGILİZLER HINOıSTANI 
HEMEN TERKETMELI 

(llaştarafı 1 ind Sahifede) 
- < Candinin umumi valiye bir mek 

tup göndereceğine dair olan haberde 
müftim bir mana sezilebilir. Hadiseyi 
ehemmiyetsiz görmek istemiyorum. Bi
zim vazifemiz buhranı tacil etmek de
ğil, önlemek için elimizden geleni yap
maktır. Bütün partiler bir tewiye ııekli 
bulmak için birleşmelidirle r. Bu bir mer 
ft,.zj hüküm et kurulma•ı ve ev<' 1ctlerde
ld m:!lhalli h .. kümetlerle iş biTliği yap
ması suretiyle olur. Böv1ece miittefik 
milletlerle samimi bir is birliği son zafer 
davasına hlzmd ed~ktir. 

Bombay. 8 (A.A) - Kont\'rc parti~ 
reisi Az.ad bir demt!Cinde kongrenin 
müttefiklerle y.ııpılacak müzııker,.,lerde 
Hint istiklı''1ine dair bir sart ltonulmMı
nı tart kıldığmı ~öylem'!ltir. 

-----~ft...,,_ ___ __ 

llll!~A LARq GÖRE 

M:.ihtelif noktalarda dü.Jman, karşı ta
arruzlarımızla geri pu.l::ürtülmü;rtür. 

Savaı uçaklanndan mürekkep teskil
lnimü: düımanın asker, tank ve motör
lü vMJta topluluklanna lıücum ederek 
insanca ve malzcmcce ağır kayıplar vcr
dirmi.ilcrdir. Yalnıx bir zırhlı tümeni
miz 6-7 ağustos gecesi S4 Rus tankını 
irn.1ut etmi tir. 

Volkof cephesinde ve l..eni!'grad 
önünde kısmen göğüs göğüse bir müca
deleden 90nra dü manın bir çok hücum
ları pü!kürtülmütı. lopçumuzun tesirli 
ate iyle Ruslann hareket mevzileri imha 
edilmiftir. Finlandiya körfezinde bir 
Rua mUhafaza gemi.si bombalanmı~br. 

~--------lt---------
RUSllRA GOHE 

sa o1sun koparmadıkları takdlıde kJ.§8 tffaştanıfı l inci Sahifede) 
kadar kalan iki aylık harekat mevsimin- "tiır. Son Alınan taarruzu püskürtülmüş.
de esaslı 'bir iş göremiyece.l<lerdir. · tür. Kotelnikovo dolaylarında Almanlar 
Diğer cephelerde mevzü Sovyet taar- 2çlıklan gedikten demiryolu boyunca 

ruzları olmuştur. Muvaffak olamadığı ilerliyorlar. Almanlar taze takv:yelerle 
sanılan bu taa.r:ruzlara Rusların tekrar hücumlara devam ediyorlar. Sovyet 
başlamk üzere taze laıvvetlex topladık:- karşı hilcumlan Alman ilerlemesini bir 
larını Alman tebliği blldiriyar. f az geciktirmektedir. 

MISffi CEPHESİNDE Kızıl Yıldız. gazetesine göre Biyela 

Mısır cephesinde devrlye faaliyelleri 
ve hararetlUıamiıklar oluyor. YapUk-
1arı taarruzlar her halde kendilerine pa
halıya mal olmU1 olacak ki İngi.li?..ler bir 
hareket göstermiyorlar. Romel de ilk 
teşebbüsten sonra hi_ç bir harekette bu
lunmamıştır. Bakalım, gelecek hafta 
içinde ne gibi değişiklikler olacaktır. 

Müttefiklere göre Alman denizaltıla
rı 150 - 160, İtalyan denizaltıları 90 ve 
Japonyanın da 70 ten ibarettir. Bu su
retle ellisi Akdenizde olmak üzere 250 
denizaltısı Avrupadadır. Şu hale göre 
Atlantikt.e 200 mihver denizaltısı faali
yette demektir. 

Müttefik mahfillerin verdikleri Al
man denizaltıları mikdan biraz az gö
rUnmektedir. Almaıllar, 1914 - 18 harbi
ne 28 denizaltı ile girdikleri halde bu 
harpte senede vasati olarak 100 - 120 
deniz.altı yapmışlardır. Bu hesaba göre 
batınlanlar da göz önüne alınarak Al
manların 200 kadar denizaltısına malik 
oltlukları tahmin olunabilir. 

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

BERLIN SORUYOR? 
rBaştarafı 1 inci Sahifede) 

ve tahrip olunma• lüzumu neden hisse
dilmi~tir) Demek oluyor ki müttefikle
rin planlarını muvaffakıyetsizliğe uğra
tan muchir sebepler vardır. Bu sebepler 
Çörçilin 1 haziran 1941 denheri m~ 
küt geçtiği Atlantik meydan muharebe
sinde aranmnlıdır. 

Doğuclaki duruma bakılırsa 15 mD.
yon lngiliz ve Amerikan askerinin çok
tan Avrupa kıtasına ayale basml§ olma
lnn liizımdı. !ngiliz tahminlerine göre 
beher asker için on ton iaşe maddesine 
ve harp malzemesinin nakli ltızımdır. 
15 milyon nakerln ağırlığı ı 50 mi1yon 
ton eder ki bu miktar harpten evvel bü
tün dünyada mevcut gemilerin top ye
kun tonajının iki mislidir. 

Bu hayali rakıımlımn mütaleası bo§
tur. On ton 11ğırlık heşabına dayanan 
ikinci cephe Jle ka?Jıla§an lngfliiler yal
nız Alman harp vnsıtalannın muvaffa
kıyctiyle filep ve nakliye gemisi olarak 
harbin başındanberi 20 milyon ton kay
betmiclerdir. 

Glinanın cenubunda Sovyet kıt.alan ağır 
ağır ve muntazam şekilde rical etmek-
tedirler. Don kavs:nde Alınanlar geri
deki kuvvetlerini tekrar top1aınakla 
meşguldür . .Kavsin orta kesiminde şid-

oetU muharebeler cereyan ediyor. RtLc;
lar bu kesimde. karşı taarriızlarda bulu
nuyorlar. 

Ele geçen esirlerin ifadelerine göre 
305 inci Alınnn tümeni mevcudunun 
yüzde kırkını kaybetmiştir. Almanlar 
küçUk kuvvetlerle gece hücumları ya
parak Rus müdafaasının zaif nokfalanru 
arıyorlar. 

cPravda• gazetesi Sovyet keşif ko1Ia
rının en şiddetli muharebelerin cereyan 
ettiği Kleskaya ~evresinde yeni Alman 
piyade ve tank tümerilerinin cepheye 
doğru ilerlediklerini tesbit etmişlerdir .. 
Bu çevrede Almanlar mevcutlarının beş
te ikisi nisbetinde kayıp vermişlerdir. ------.-w"_._.,. __ __ 

Be-lcrrad '\'Pniden ,... 
inşa t'di1t1Ct"K 
--- ""' · - -

BulgarJstanda ht!l?at 
pahalılığı yüzde 

2J6arttır .. 
Budapeşte. 8 (A.A) - Belgradm ye

niden geniş ölçüde imnrına başlnnmıştır. 
İnşaata lazım gelen paraların mühim 
bir kısmı Belgrı.dın zenginleri tarafın
dan temin olunmuştur. 

Sofya, 8 (A.A) - Bulgaristanda ha
yat gün geçtikçe pahalılaşmaktadır. Bil
hassa ithalat esyası füerinde pahalılık 
1939 yılına nisbctle yüzde 216 artmıştır. 

Berlin, 8 (A.A) - Askerl bir mahfil
oen bildiriliyor. 

İngiliz rndyos unun 5 temmuzda ynp
tığı neşriyatında ekinleri tahrip için Al· 
man tayyarelerinin tarlalara kncden 
yangın bombalan attıklarını söylemi;.ir. 
Böyle bir şey yapılmamışhr. Aksine 
olarak İngilizlerin 1arlnlar:ı fosforlu bir 
çok yangın parça1an ntmakta oldukla
rını tebarüz ettirmek Alman ma!~amla
nnın hnkkıdtr. 

•.~- - _r_ı_ .. • -·-•-• P ı ••- - -•• ••-• r s ı 

1 l BUYUK HIKA YE 1 l 
J. ... _,_,_~-·-·-·-·- - -·-·- -·-·-·-·-·-·· ... ·-·-·-·- - -·-·--1. 
K.ızıl. B • 

ı ·e 
- ------- -- --- --

. er PJdeıa ffa~garddan nalıleden: F. • Benlioğ?u 
••• 19 ••• 

Dük, resmi bir ifade ile : 
- Şövalye HUgo dö Kressi, hepimiz 

siz.i temin ederiz ki Sir Edmond Akur, 
önünüzde bulunan bu zattır. Şimdi bize, 
bu şövalyeyi ne ile ittiham ettiğinizi 
söyleyiniz. dedi. 

- Sir Edmond Akuru, kont dö Na. 
vay, Sinyör di Katrin unvanını da ta
şıyan bu zatı, haşmetli kralım hazretle
rine ihanet ile ittiham ediyorum. Bu it
tüıamı her veçhlle i.sbat ederim ve ken
disi ile düello etmek mUsaadesini isti
yorum. 

- Benim kral Edvardın bir adamile 
düello etmeğe ne mecburiyetim vardır? 

Hügo: 
- F.ğer bu ittiham kafi değilse, onu 

y')rkak ve hilekar olmakla ittilıam ~e
rim, bu suretle yine düello islerim! de. 
di ve Fran.o;:1da harp ceph.:sinde dö la 
Rokun ölün.J hadisesini an:attı. 

Hügonun sözleri, salonda derin bir 
sükut ile dinlendi. 

Dük, Akura sordu ~ 
- Asil dostum, bu ithamlara ne der-

siniz? 
- Ne diyeceğim, hepsi de yalandır! 
Hügo: 
- Ben yalan söyliyebilirim, fakat ha

diseler ve vesikalar hiç bir zaman yalan 
söylemezler; Akur hanedanının arma
sını, asiller defterinde görmek mümkün
dür. değil mi? dedi. 

Yaverler, hemen asiller sicil defterini 
getirdiler. 

Hügo tekrar sordu : 
- Bu hanedanın armasını görürseniz 

hemen tanırsınız, değil mi dük hazret
leri? 

- Tabii, tabü. 
Bunun üzerine Hügonun bir işareti 

Uzerine. Dik. yanındaki heybeden, 
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Tüccar Belediye karar nı ver 
1

i Yoluı:da 
* Birliklerinin ilgası -

nıt11 \ ~u hahs değildir 
-*-

'J'icaet uefıilimlz flu hu• 

Taksi saat ücretine yüz 
de ''60,, zam yapıldı 

sııstalıi göl'ii$lerlnf ifa· 
de e~lemiş bıılıınıı~or 

i'Glısi fOf örleri uMüfterl befı!iyorumn diyemiye· 
cerı ve istenilen her ~ere gidecefıflf' 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma
lfunata göre Ticaret vekaleti Ticaret 
mıntaka müdürlUkleriyle diğer teşkil~
tmın çalışmalarını daha hareketli bir ha
le getirecektir. MınUıka ticaret müdür
lüklerine daha f,-..aı vazifeler verilecek
tir. 

Taksi sahiplerinin belediyeye yaptık-J 100 kuruş ilave edilmek suretiyle saat 
hrı müracaat üzerine taksi ücretler;- iicreti ödenecektir. İnciraltı ve ılıcalara 
bir mikdar daha zam yapılması belce 1 gidenlere de boş dönüşleri iç!n 100 ku
yece kabul edilmiş ve kendilerine telı- ruş verilecektir. 
l:gatta bulunulmuştur. Yeni taksi üc- Bu ücretler azamidir. Her taksi mut-
retleri şöyledir: laka gunun y irmi dört saatinde saat 

Evvelce taksi saailrrinin yazdığı üc- açacak ve müşterisinden tek kuruş faz
retlerc yapılan yüzde 40 zam, yüzde alt- l adan i~temiyecektir. Bu arada ihracatçı ve ithaliitçı birlik

lerinin de ilga edileceği söylenmiş ve is
tc.:nbul gazetelerı birliklerin lfi&rvedilmek 
üzere olduğunu yazmışlardır. 

mışa çıkanlınıştır. Yani 100 kuruş saat Bundnn başka her taksi, müşterinin 
tutan yerine 160 kuruş ödenecektir. irtediği yere gitmek mecburiyetindedir. 

Bu haberin bir esasa istinat etmedi&<i 
nnla..'Ulmıştır. Esasen Ticaret vekilimiz 
Dr. Behçet Uz Lmirc geld.ilderi sırada, 
mıntalmmızda yaptıkları tetkikat esna
sında Mauisada bir tüccar, tüccar bir
Bderinin Hr,asını isüyen bir dilek iihar 
etmişü. Ticaret vekilimiz verdiği cevap
ta birliklerin müsbet foa1iyetlcrini tak
ciırle anmış ve bırlihlerin ilgasını icap 
eUiren bir memleket meselesinden ha
berdar olmadığını söylemişti. Bu itibar
ladır ki tücc:ır birliklerinin ilgasını ta
savvur eylemci:: imk..l\nsız görülmekte
dir. Kaldı ki Ticaret vekilliği, birl!klere 
yeni çalışmalarında yeni yeni vazifeler 
vermekte ve ithalatçı birliklerinin faa
J'yetini desteklemektedir. 

Şehir dahilinde çalışan taksilere bo~ Gitmekten kaçınmak veya hayali müş
cönüşlcrinde 'Mezbahaya gid:Şlerindc teri beklemek iddiaları cezayı müstel
dcinüşleri için aynca 50 kuruş. zelmdir. İzmir b elediyesi tak~ sahlp~e~ 
Bayraklıya gidenlere 75 kuruş, K:ır- rinin bu hususta nazarı dıkkatlerını 

sıyaka, Buca ve Bomovaya gidenlere çekmiştir. 

·----·------tNHtSlRLAA iDARESi 
---*··---
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----*----
Dört l!ra~a aldığı fıartıa 

eltmeh alıyordu .. 
.İkiçeşmelikte Uğurlu handa yatan 

.Mustafa oğlu Ahmet Kestelli caddesin
aek.i fırından damgasız karnelerle ek
mek almak istediği sırada tutulmuş, bu 
karnelerin Uğurlu ban k!tibi Kemale ait 
olduğunu söylemiştir. Kemal, bir karne
nin kendisine ait olduğunu, diğerlerini 
dört liraya satın aldığını söylemiş ve 
t:ıhkikata başlanmıştır. 

a aş üzüm ihti-
* Bucada Zafer caddesinde 3 sayılı 

fırın müsteciri İzzet Dündarın fırınında 
yapılan kontrolde 210 adet ekmek ku
ponunun .noksan olduğu görülmüş ve 
hakkında meşhut suç zabıt varakası tu
tulmuştur. 

y cı ıı ta- -----·-----}. a ·a .ı 
.... ı.. - +- ir :ri:şvet ci.i-

Simdi e mBs~eı ve Eor· •• h 
do fbziim'i ~acah... ru mes u u 

İnhisarlar idaresi. bu sene fazla ınik- ı 
darda şarap imali için hazırlıklara de- ya ı \ll 
vnm eylemektedir. İdarece tayin edilen ----.11-~ --
i::yat üzerinden ıdarcnin ihtiyacı olan 
yaş üzümler sntın alınmış, bir kısmı da mt.ihen • si F'-~ft9ltl 
müstahsiller tarafından taahhüt edil- hahhmda taEıiüat 
miştir. Bunlar da azami bir ay içinde 
İıJüsarlar idaresinin tr.yin eylediği de- yapdt,YOI' •• 
poya teslim ed:lecektir. Araştırma memurları müessif b ir 

Jdarenin satın aldığı üzümler, Borno- cürmü meşhut Midisesi tesb:t cylemiş
va, Karşıyaka ve Menemendeki bağlar- lerdir. Araştırma dairesine müı-acant 
cıandır. Bunların kesimlerine hemen eden Bayındır orınan müteahlıitlerin
bnşlanıfocağı için idare a.Iakad:ırlara den Adnan Düvenci 676 metre mikabı 
ilzlimleri koymak ic;in küielcr Ycrmcğe kcrestelık onnanı İı.mir orman müdür
b~lamışlır. lüğünden satın aldığını ve bu kerestele-

İnhisarlar idaresi şimdi de m!sket ve rin damgafo.narnk tcsellUmUne memur 
Bordo ilzümleri satın almaktadır. Bu vıl olan orman mühendisi Fahri Tumaçın 
mıntaknt!1ızda misket üzümü fazla ise ·de 1' cndis:nc müşkülat gösterdiğini, satın 
müırtahsil, tayin edilen fiyatı az bul- aldığı mikdarı damgalamak için metre 
maktadır. mikfıbına beşer \'e bundan başka köylü 

-----a-- ihtiyacı için aldığı 1500 metre mikabı 

ÇİMEN!' GER.Dl kerestelik ağaç için onar lira rüşvet is-
tediğini, Yusuf Riza okulunda Fahri 

İzmire 85 ton çimento gelmiştir. Ya- ile buluşarak istediği parayı vereceğini 
kında daha bir parti çimentonun İznılre vaadetmiş oldı,ığunu iddia eylemiştir. 
gelmesine int~r edilmektedir. Filhakika numaralan tesbit edil~n 300 
İzmire gelen çJmentolar, evvelce ia,.c;e lira Adnan Dövenci tarafından Yusuf 

müdürlüğüne ınüracant ederek muame- Riza okulunda mühendis Fahriye veril
lelcrini tckenunül ettirenler arasında miş 've mühendis okul kapısından çıkar
taksim edilecektir. ken memurlar tarafından tutularak ce-

Bu çimentoları mıntaka ıktisat mü- bindeki paralar alınmıştır. Mühendis 
diirlüğü tevzi C'ylıyecektir. Fahri hcıkk:ındriki tahkikata devam edil-

----m--- -·· - mektedir. 
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ı~ei'~cı11ı ~orıa evden ----...a----
Cıl:armalı "',~tem.iş.. ORMAN Y ANGIHI 
fk:çeşmeliktc ~25 inci sokakta 20 sa- Ödemişin Beydağı nahiyesine bağlı 

yılı evin sahibi Ülker, evlerinde kiracı Tire köyü civarında Ayetli mevkiinde 
b ulunan Halil karısı Esmayı ınilli korun- Murat Tekin adında biri kömür yakar
ma kanununa aykırı olarak zorla evden ken çalılıklar tutuşmuş ve çıkan yangın 
çıkarmak istemiş ve E.c;ınanın eşyalarını halkın gnyretiyle söndürülmüştür. Yan
sokağa attığından tutulmuş, adliyeye gmda bir mikdar pımar çalısı yanmış-
verilmiştir. tır. 

===
üzerler~d~ _kan .lekeleri bulunan bir ta-ı bir ciddiyet i~e tabttan kalktı, maiyeti 
kım elbıse ıle bır başlık çıkardı ve sa- tarafından takip olunarak salonu terketi. 
londakilere göstererek : 

- Bunu tanıyor musunuz? diye sor- - 9 -
du. Akşam ?zeri, Hügo ve Dik İngiliz se-

Salondaki asilzade ve zabitler merak- faretluıncsı memurlarından birisi ile bir-
la baktılar ve ; liktc ve gondol ile sabahleyin düellonun 

- Evet... Katrin sinyörünündür ve olacağı yere kadar gittiler. üç İngiliz dü-
Venedikte yaptırılmıştır! dediler. ello yerini güzelce tetkik ettikten ~rn. 

Salonda yeniden daha büyük ve don- tekrar rıhtıma döndüler. Ortalık artık ka-

PRINA YAGINA 
-·*

Ve~lileıss fıuruşihraç 
f iJ1atı ta31in etti .. 

Ticaret vekilliğinden gelen bir tel
grafta pirina yağının ihraç fiyatı F. O. 
B. İzmir olmak üzere kapsız olarak 85 
kuruştan satılabileceği İzmir .ihracatçı 
birlikleri umumi kftt:pl'.ğine bildirilmiş
tir. Bu seksen beş ku~tan fon besabı
r.a 7.75 kuruş ayrılacaktır. Ancak bu 85 
kuruşluk fiyatın fevkinde yapılacak sa
tışlardan yüzde onu tüccara ait olacak
tir. Şimdiye kadar yapılmış olan satış
ların hemen ihracatçı birliklerine tescil 
ettirilmesi ]ftzım gelmektedir. -· MENDERESTE 
Bir hanaı a~ılıyor 
Küçük Menderes ana yatağında açıla

cak kılavuz inşaatı 20 bin liraya eksilt
meye çıkarılmıştır. Gedizde olduğu gibi 
küçük Menderes bölgesinde de sulama 
tesilesrinin inşa faaliyetine devam edil
mektedir. Sulama tesislerinin bir kısmı 
29 ilkte.şrjn tarihine rastlıyan 19 uncu 
cünihuriyet bayramında törenle açılacak 
ve ~gedeki bütün sulama tesiS.leri an
cak 943 yılı nihayetinde ikmal edilecek
tir. ---·----

BİR YARALANMA 
Hüselıin Cengiz adında biri, Anaf ar

t.alar caddesinde kavga ettiği Ahmet Va
roli bıçakla sol kolundan hafifçe yara
ladığından tutulmuştur. 

·--... ~------
İff!'iKAR İDDİASI 

Alsancakta Hacı Bekir sokağında 21 
sayılı evde oturan İbrahim Vardar Stan
dart markalı b!r otomatik telefonu yük
sek fiyatla sattığından ihtikar iddiasiyle 
hakkında muamel! ,r:,pılmıştır. 

1 ~ ilal eczanesi 
Hilfil eczanesi sahibi Kemal Kamil Ak
taşın pek yakında yeni bir kolonya daha 
c;rtaya çıkaracağını haber alıyonız. Ko
kuculuk Meminde büyük eserleriyle 
muvnffak olmuş ve İz.mire kolonyalan 
ile şöhret kazanciınnış olan eczacınuz.m 
Bahar çiçeği, Altın rüya, Zümrüt dam
lası, Gönül, Dalya gibi birer şaheser ko
kularına son zamanlarda bir de Gizli çi
çek adlı güzel bir losyon daha ilave et
mi:?ti. Yakında çıkacak olan yeni koku
nun adı {Mai Gölge) dir. Zevk ve beda
yiperest okuyucularımızın (Mai Gölge) 
yi ~cklemelerfoi tavsiye ederiz. 

!f -·* •wew 

' uran 
ŞİiR VE K4NUNLARI 

ÇIKTI 
Stenley Lane - Poolc'den dilimize çeviren 

AVNİ DOCAN 
75 kuruş - Kemeraltı mağazalarında 

ve Yeni Asır idarehanesinde satılır. tda
rehanemize 75 kuruş yollayan hariçteki 
karilerimize poota ile gönderilir . 

1-5 

---~- --- --

* Vasıta uc imfıôn teda· 
rülıine bü}'iilt iıı~met 
11ermeli31Zz .. 

HAKKJ OCAKoGLU 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Bi.iyük çiftçilerin hatta bahçe sahiple
rinin muhtaç bulunduğu mazot tahdide 
Uıbidir. Tedariki de h:ıyli mü~lriildür. 

•Alet i .. )er el öviinür" derler. Haki
katen öyledir. Vns1ta olmayınca yalnız. 
~alışma gayreti bizi hedefimize götüre
mez. Miisbct kararlann müsbet vasıta 
,.e imkfuılarla teçhizine ihtiyaç vardır. 
Bugiinkii şartlar içinde hükiimetin baş 
ıı!ann aldığı yegiıne iş memleket iaşesini 
temin eylemek vt: bu maksatla istılısal 
lıarckctlerini ku\'vetlendirmektir. Ve
killerin, valilerin. kaymakamların, na
hiye müdürlerinin bütiin d~vlet teşkili· 
tının gayret ve faaliyetlerini bu hedefe 
te,·cih eylemeleri kap eder. 

Hepimiz tnkdir ederiz ki znmanmda 
ve yerinde yapılmamış yardmı ve feda
ltf?rlıldar hcdrolmağa mnhkfımdur. 

Bu itibarla umumi gayret seferberli
ğinde en inre teferrüata kadar dikkatli 
bulunmıığa tetlbir ve imkinlan %8ma
nındnn enel nlınağa ve hazırlamağa 
mecburu?: .. BöylP bir mesainin bizi ge
c:im sıkıntısından kurtarucal:rı ve yurdu
muzu dünyanın en müreffeh bir köşesi 
haline getireceği muhakkaktır . 
Toprağımtt ihtiyacın üstündedir. Ça· 

lışncak insanlanmız vardll'. Bu iki var
hğı vasıta ve imkanlarla takviye eyle· 
dlğimiz takdii-de umduğumuz neticeyi 
f a:dasiyle alac:ağmuzda ~üphe yoktur. 

BAKKIOCAKOOLU 

1ZMlRDEN GIOEN HEYET 
OONOO 

(llaştarafı l mci Sahifede) 
BAŞVEKiLtMIZ IZMIR HEYETiNi 
KABUL EITi 
Ticaret odası reisi B. Hakkı Balcıoi-

1u riyasetinde maruzatta bulunmak üze
cc Ankaraya giden heyet başvekilimiz 
B. Şükrü Saraçoğlu ve Ticaret vekilimiz 
Dr. Behçet Uz tarafından kabul edilmit 
ve izmirin ticari mevzuları ve dilekleri 
tetkik edilmiştir. . 

Yapılan müracaat üzerine, üzüm vo 
incirden yijzde on yerine yüzde üç ihra
cat vergiel alınnı- ticaret veltüetince 
tensip edilerek vekiller heyetine arz&
dilmiştir. Müsbct bir karar çıkacağı talı· 
min edilmektedir. 

B. Hallı Balc.ı~la lstanbulda kal
mı~; heyete dabil diier azalar ,dırimize 
dönmü~lerdir. 

Ei&J:K<JW ; iAlFZ 1& l 
tZMtR ASKER.LlK ŞUBESİ RE1S 

LtCtNDEN: 
Cumaovası kö;; muhtarı Süleyman 

Dinç saklıları yoklama kaçaklarını ve 
bakayaları bilerek gizlediğinden ve giz.. 
lenmelerine Sebep olduğundan askert 
mahkemeye verilmiştir. 

KISACA 
••••••• 

R~YECAN-
Eema Kemal K. AJcfaf 

Heyecan, ruhun dalgalanması, duy. 
gunun hareketlenmesidir. İnsan ruhu 
durgunluğu, süklineti biç sevmez. O 
canlı hareketler, neşeli dalgalanmalar 
ister. Tavla, poker başta bütün oyunlar 
heyecan içindir. Futbol, roman, sinema, 
hikliye zeminini heyecandan alrn~tır. 
Aşk, iş, nihayet hayat heyecanla örU
lUrse kıymetli olur. 

Heyecan her şeyde olduğu gibi bir 
ölçüye bağlıdır, fazlası fenn tesirler ya
par, itidald~ aşın bcyccan korkuya sa
par. Sevmek ile acımak birbirine ne ka
dar yakın iki duygu ise heyecan ile kor
ku da biri:>irlerini tamamlıyan iki histir. 

Monoton her şey uyuklar, onu uyan. 
dırmak gerektir. 
Heyecanı ahll.\k ve terbiye karşılama

lı, üç kardeş el ele borckete geçmelidir. 
Terbiyesiz heyecan, ahlaksız heyecan, 
heyecan değil, terbiyesizlik ve ahlaksız
lık olur. Masum ve edip heyecana hep. 
muhtacız. Ruhun yelpazesi mutedil, afif 
heyecan sellim sana ... 

dunıeu, titretici bir sükut hasıl oldu. rarınıştı. Fakat gondolu bulamadılar . 
Dük sonunda Akura : Vaziyeti biraz tuhaf bulmakla beraber .. :_~ · DENIZ ·GA , ·o ve RES1-0R:ANI ··· 

.· . . . • . -· :. ,,-~ __ : ~· - . ·.:.. ~ -
- BütUn bunlara şimdı ne buyuru- beklcıneğe başladılar. 

yorsunuz? .. diye sordu. Biraz bekledikten sonra, uzaktan ken-
- Bu bir yanlı lık neticesidir!.. dil erine do~. bir geminin geldiğini gör-
Fakat Hügıo, genç dö la Rokun ne su- diller. Gcmının uzaktan görünüşünde 

retle öldürüldüğünü bütün tafsilAtile bir garabet van:Iı. Yaklaştıkça geminin 
anlattı ve sonunda, eldivenini elinden daha başka garabetleri de meydna çıktı. 
çıkardı, Akurun suratına çarptı! Gemi iyice yakınlaştığı vakit metruk ve 

Salonda husule gelen hareketi, dük bir bomo<>Ş ~ir kadırga olduğu anlaşıldı. 
el işareti ile durdurdu; sonra, kelimeleri e;övertesınde bir kimsecik bile görün
ağır ağır söyliyerek : müyordu. Kadırganın bütün kürekleri 

- Bu izahata göre ben düellonun mut- kırık idi. 
laka ve ölilme kadar devam etmek şar- RJhtımda bulunanlardan birisi : 
tile olmasını .istiyorum. Düello yarın - Bu bir kadırgadır amma, tayfası 
sabahleyin umumi meydanda yapılacak- nerede? dedi. 
tır ve ben de maiyetim ile bu düelloda lkinci birisi de : 
hazır bulunacağım. Bir dostluk eseri ol- - Geminin sahibi de meydanda yok! 
mak üzere lngiliz asilzade misafirler, dedi. 
sefarethaneye kadar resmi teşyi alayile üçüncüsu ise : 
gidecekler ve saray roünadileri de ya- - Canım kürek çeken adanılan olmı-
rınki düelloyu bütUn Venedik halkına yan bir kadırgaya tayfa veya sahip li1-
i1Uıı edeceklerdir. dedi. zam mı? .. dedi. 

Dük bunları söyledikten sonra, büyük - B t TM E D i -

iZMIRlN EMSAL.SIZ GU~U~UNU.SEYRETMEK 
T~ftkfsen · TEMız.·se~.yıs.:~·~~E~ v~~E~ ·:: ·,Jeı~ 4001 .·.· - . . . . ~ ... , ·..:-- ..... :•. . ' " . - - -

KUÇÜK 
Aile 

YAMAI\l .. AR 
Gaz·nosu 

• İzmir belediyesince yeniden tevsi ve tezyin edilen küçük Yamanlar gazinosu 
9 / 6 / 942 Pazar günü muazzam bir çalgı ve varyete ve meıhur Çinlilerin 
esrarengiz akrobat numaralarının iıtlıakiylc açılıf merasimi'\YapılacakbT. 

Yamanlar suyunun taltsim mahalli olan bu güzel yerde gayet ne§eli ve 
J eğlenceli bir gün geçirmek ve güzel izmirimizle KalJlYakanın umami ve 

tabii manzarasını doya doya seyretmek istiyen her vatandaf o gün tqrif 
etmek fırsatını kaçırmamalıdır. V eaait her zaman hazudır. 



9 AOUSTOS PAZAR 
1ZM1R BELEDtYEStNDEN: 

1338 nci sokakta Küçük Tuhafiyeci
ler çarşısında Belediyeye ait 18 dükk~
nın satışı, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko-

. nulmuştur. Muhammen bedeli 750 lira 
8.30 Program ve memleket saat ayarı, j muvakkat teminatı 26 lira 25 kuruştur. 

8.32 Müzik : Hafif program pl. 8.40 Taliplerin teminatı öğleden evvel tş ban
Ajans haberleri 8.55 Müzik : Hafif par- kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
çalar ve marşlar pl. 9.35 Evin saati.. 12. tarihi olan 19/8/ 942 çarşamba günü sa-
30 Program ve memleket saat ayarı, 12. at 16 da encümene müracaatları. 
33 Müzik : Oyun havaları 12,45 Ajans 5 9 14 18 4510 (2032) 
haberleri 13.00 Müzik : Şarkı ve türkü
ler. 13.30 - 14.30 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans or
kestrası 18.40 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 
Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
19.45 İstanbul· At yarışlarının neticeleri 
19.55 Müzik : Mozartın oda musikisi ... 
20.15 Konuşma (Tutum ve bakım) 20.30 
Müzik : Karı.şık şarkılar 21.00 Konuşma 
(Ziraat saati .. ) 2L10 Temsil - Kimgil ai
lesi.. 21.30 Müzik : Tanınmış operalar
dan geçit programı pi. 22.30 Memleket 
saoıt ayarı ve ajans haberleri 22.45-22.50 
Yannki program ve kapanış .. 

* 1 - 387 inci sokakta kanalizasyon 
yaptınlması fen i;şleri müdürli.iğündeki 
k~if ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 506 li
ra 76 kuruş, muvakkat teminatı 38 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
tş bc:nkasma yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarilıi olan 24/ 8 / 942 pazartesi gü
nü saat 16 da ene-ti.mene müracaatları. 

2 - 394 üncii sokkta kanalizr.syon 
yaptırılması fen iş1eri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eks"lt
meye konulmustur. Keşif bedeli l 270 1i
ra 60 kuruş, m'uvakkat teminatı 95 lira 

T. C. SALtHLt TiCARET VE SA- 30 kuru~tur. Taliplerin teminatı öğleden 
NAYt ODASINDAN, I evvel tş bankasına yatırarak makbuzla

riyle ihale tarihi olan 24/8/1942 pazaı·
- DÜ?lt'KÜ NÜSHADAN DEVAM - tesi günü saat 16 da enci.\mene müraca-

M dd 18 llk .. . . rik l atları. 
a e - uç s~ne ıçın ~e .. ·.: 9 13 17 22 4531 (2088) 

lerden Mehmet Selçuk şırket muduru 
olarak tayin edilmiştir. Binaenaleyh 
kendileri ~ketin umur ve muamelatını 
idare etmeğe ,irket namına her nevi re.
mi ve gayri resmi evraka, senetlere, 
mukavele ve taahhütlere imza vazına ve 
ahzu kabze ve sulhu ibraya ve mahke
melerde şirket namına bizzat veyahut 
bilvasıta temsil · hususlarında tam sala
hiyet ve mezuniyeti haizdir. 

latt:ı muteberdir. 
Madde 2 3 - Sirkct müdfüleri vr-ya 

yalnız birisi lüzun; gördükleri takdirde 
hissedarları şhket menfaatine uygun bul 
du]darı bir hususun müzakeresi için fev
kalade içtimaa ça~ırabilirler. 

Madde 24 - Şirket roüdfüleri vey_a 
müdürü, şirket sermayesinin nısfının zı
yaı halinde hissedarları toplıınmağa da-

Izmir 
~ünden: 

inhisarlar Başmüdürlü-

1 -- Bundan Önce şaraplık yaş çekirdeksiz üzüm satın alacağımızı ilin et
miştik. Yakın yerlerde bağ sahiplerinden gerek baıı müdürlüğümüze, gerek ta· 
rap fabrikası müdürlüğüne şimdiye kadar yaplıan müracaatlar üz.erine kaYt edi
len üzüm miktarı ihtiyacımızı karışlamış olduğundan bundan sonra çekirdeksiz 
üzüm salın alınmıyacaktJr. Bundan dolayı yakın ve uzak yerlerdeki bağ sahip
lerinin beyhude müracaatlarına, Muradiye, Manisa, Salihli ve Alaşehir kazaları 
bağcılarından isimlerini yazdırmış olanların üzümlerinin alınmasına lüzum ve 
mahal kalmamıştır. 

2 - Ancak misket ve bordo üzümlerinin alınmasına dev81JJ edileceğinden 
ellerinde bu mahsulü bulunanların müracaaltarı kayt edilecek ve satacaklan 
mallan alınacaktır 

3 - Mer.emen ve Karşıyaka ile Bornova bölgesinde bağlan görülmüş 
olanlar da Menemen bağlanr.daki çekir dek'liz üzümlerin kesimlerine derhal baş
nac.ağından Menemen bağcılarının hemen fabrikaya müracaat ederek ihtiyaçları 
kadar küfe almaları ve ağustosun onuncu gününden baıılıyarak üzümlerini fab
rikaya getirip teslim etmeleri lazımdır 

Karı;;yaka, Bornova bağd.ım da müteakiben fabrikadan küfelerini alıp tes• 
lim ~ine ba~lıyacaklardır. 

4 - Üzümleri alınacak bağcılar kendilerine kolaylık olmak üzere bir kaçı
nın aralarından seçecekleri mut~met vas1tasiyle mahsullerini toplu surette fab
rikaya te::ılim edebilirler. Ancak paralarım kendilerinin bizzat şarap fabrikasına 
gidip almaları ~art olduğu da ilan olunur. 8 9 t O 4602 (2080) 

---------------------------.--------
MAHKVMİY ET il..ANI •• 

lz!'ni!f Milli ICorunma M üddeiumnmiliğinden : 
Fazla fiatla nohut ve fasulye satmak suretiyle milli korunma kanunu hü

kümlerine aykırı hareket ettikleri iddiasiyle suclular kemer altında sakız paza
rı bal-•. hliyesi sahibi Hasip oğlu Sakızlı Calip Sezer ile ayni yerde müstahdem 
Mehmet oğlu Jbrahim Durer ve Mehmet oğlu Abdullah öncü haklarında yapı
lan duruşmaları sonunda: Suçları sabit görüldüi?ünden Galip Sezerin milli k:o. 
Kanununun 31; 32. S9/3. 63 ve T. C. K. nun 76 cı maddelerine göre 9 lira on 
kuru~ ağır para cezasiyle mahkmiyetine ve 14 gün müdddle dükkanın kapatıl
ma'lma ve keyfiyetin g3Zetc ile ilanına ve diğer maznun lbrahim Durerin ayni 
kanunun 31; 32. S9/3 maddelerine tevfikan be!! lira ağır para cezasiyle ve 
Abclullııh Öncünün ayni hnunun 31, 3 2, 59 / 3. ve T. C. K. nun 5 6 cı maddele
ri mucibince 4 lira 1 O kuruş ağır para cezalariyle mahkUmiyetlerine ve ilin 
ilanına dair verilen 13/ 4/942 tarih ve 31 sayılı hükmün katilcştiği ilan olunur. 

4598 (2084) 
F ASIL vete mecburdurlar. Hissedarbr bu şe-

I V hep dolayısiyle vaki tonlanmada şirke- S:.enealpa'° Mal M~düJ'fÜ~ünden: 
UMUMI HEY-ET tin devamma veya fesih ve taıt.fiye· ı - Ynptırılacak iş: 4980 lira 30 kuruş keşif bedeli Kemalpaşa hükümet ko-

Madde l 9 - Hissedarlar adedi yir- sine karar verebilirler. nağı tamiratı 
miyi geçmediği müddetçe umumi heyet FASIL 2 - Şartnı>me, k~!fnan.ı-; plin ve sair evrakı mal müdürlüğ'..inde görüle-
kararlan aşağıdaki usul dairesinde veri- V ! bilir. 
m: j SENELiK HESABAT VE KARIN 3 - Ta!rlırat açık eks! ;tme suretiyle yaptınlacaktıı 

Umumi heyet halinde toplanma TEVZlt SURET! 1 4 - E.k'Jiltme 25/8/942 salı günü Kemalpaşa n.hlır.üdürlüğü odasındcl ya-
mümkün olmadığı takdirde karar ittiha- 1 pılacaktır. 
zı istenilen mesele hakkında şeriklerin Madde. 25 - Şirketin hesap senesi 5 - Muvakkat teminat 373 li.-a 52 
reyleri muhabere ile alınabilir. Bu hal- ikinci kanunun birinci günü başlar ve 1 6 - Talip olan müteahhitlerin İzmir 
Cle şirket müdürleri mevzuu bahis husu- birinci kanunun son gün~ ~tam. bulur;A ı yetnamelerini ha_~ilA olacak1:ardır. Taltp 
au veya mutasavver karan taahhütlü Yalnız ilk heı;ap senesı şırketin katı racaat eylemelerı ilan olunur. g J f 

kuruştur. 
nafia müdürlüğünden musaddak ehli
olanların muayyen gün ve saatte mü- • 

15 19 4594 (2081) 
mektupla şeriklerden her birine tebliğ surette teşekkül ettiği tarihten ba!!hya- • 
ederler. Şeriklerden şirket mekezinin rak bu tarihin ait olduğu_eencnin birin-1 a:o:~~-~~~~' ~ ıaswm 
olduğu yerde bulunanlar tebliğ tarihin- ci kanun ayının sonuncu günü biter. 8 t 1 k ' 4 •X Ac~.fe satıh k ev 
<len itibaren sekiz gün, taşrada bulunan- Madde 26 - Şirketin hesap muame- ~:..... a J ı a ~s;.1' 1 H 
lar on beş gün, ecnebi memleketlerde leleri için, mevcudat ve muvazene def: t~ '· ~ Darnlacıkta 428 İğneci sokak 26 nu-
bulunanlar yirmi gÜn zarfında cevap teri, yevmiye defteri ve kopya deften ~ İzmir • Karşıyakada yolu Turan ~ maralı, beş odalı. nezaretli kargir ve 
vernıeğe mecburdur1ar. Vermedik1eri namiyle üç deftedr.ktutul_u~ı·· Buş· dke~erl~r R mevkii Menemen caddesi üzerinde . mı bahçeli ev satılıktır. İçindekilere mü-
takdide teklif edilen karan kabul etmiş usu1en notere tas l ettm ır. ır etın tı- \$ 5186 M 2 ı k b · t lıkt B · racaat. (2090) 
ad .ıeolunurlar. A ,., .t d gıv ld w '-~ ı ır arsa sa ı ır. an- .~ .• '"""*" "5ii E "*tl!fitf"-~~~ 

o carı muameU>hna aı yaz 1 . ve a .. ıgı ~: ka Komerçiyalc İtalyana İzmir şube- H .........,.._ 
Hissedarların adedi yirmiyi tecavüz mektuplar, telgraflar ve tedıyatı muıe- ~'sine müracaat. =-1 ---

ettiği takdirde umumi heyet içtimaı z_ammın evrak mu;ı_tazam dosyalar ha- ~ l _ 8 (2085) t; UŞAK ŞAYAK FABR!KASI TORK 
Anonim ıirketlerde cari kanuni merasi- lınde muhafaza edilir. ı S:~J""...ıCC'..C-.o"'~.r..o~~~~~R ANON!M ŞtRK.ETİ 
me tabidiY. Madde 2 7 - Şirketin safi karı, yapıl- .. MORA.K1PL!Cr1NDEN: 

Bu takdirde umumi heyet içtimaı iç- mış her nevi masanfın tenzilinden son- Z A y 
1 

1 -Uşak şayak fabrikası Türk ano-
tima giinünclen en az on hq gÜn evvel ra kalan mikdardır. Safi Urdan her ee- I . _ . nim şirketi hissedarlarının, Ticaret ka-
yazılı olarak ticaret vekiletine haber ne evvela yüzde onu ihtiyat akçesi ~y- Hamil bulundugum asken tez:keremle nununun 357 ve 359 cu maddelerine 
verilir ve ayni zamanda umumi heyete rılır ve kalanı hisselere, bedeli ödenmiş müstahde~ bulunduğum devl:t. demir tevfikan .fevkalade olarak umumi heyet 
arzedilmek üzere hazrrlanmış müdürler sermaye üzerinden birinci temettü his- yollarına aıt sıhhat karnem., huvıyet va- l:oplantısı yapmalarına lüzum görülmüş 
veya idare meclisi ve mürakip raporla- sesi olarak dağıtılır. Mütebaki kısmın rakam ve havali pasom ile muhtelif se- ve bu içtimaın 11 Eylfil 1942 tarihine 
riyle senelik bilançonun birer rnüsadda1c tevkifi, hissedarlara dağıtılması veya neler~ ait yol vcrgis~ m~buzlarımı _çal- raslayan cwna günü saat 15 te Uşak 
suretleri gönden1ir. Ticaret vekaleti ta- şirket namına işletilmesi veya memurin d.ırdıgımdan ve yenilerını çıkaracagım- Halkevi salonunda yapılması kararlaş
rafmde.n tayin edilen bir memur umumi ve müstahdemine ikramiye olarak veril- dan hükümleri olmadığını ilan ederim. tırılmış olduğundan bütün hissedarlaın 
heyet içtimaında komiser sıfatİyle hazır mesi gibi kararlar şirket sermayet:inin Devlet demiryolları sekiz.inci ~l~t- mezkür fevkalade içtimaa teşrifleri ilan 
'bulunur. laakal dörtte üçünü temsil eden şerik- me Alsancak deposunda ma.kinıst olunur. 
Şe~er adedi yim'tİyi geçsin geçme· lerin muvafakatiyle veriliı. 11611 sicilli Bekir Sıtkı Kestelli . 2 - !çtimaa iştirak ed~bilınrueri için 

sin müdürler veya idare meclisi vt: mü· Fevkalade veya gayri melhuz masraf- 4624 (2087) Şırket hisse senetlerinin sahibi bulu-
ralr.ip raporlariyle senelik bilanço ve lar kargılığı olarak. tutulan ihtiyat akçe· nanlar veya bunların reylerinin kollan-
umwni heyet zabıtlaının ve bu heyette sinin roikdan §irket sermayesinin msfına ~ıco:c~~~~J.i>~7.C-ij · ma hakkına malik olanlar ya hisse se-
hazır bulunan hi.uedarların isimleriyle baliğ olunca artık ihtiyat akçesi ifraz ~ 1 J k l~ netlerini ve vesikalannı veya bunların 
hisse miktarlarını gösteren cetvellerin olunmaz. Ancak ihtiyat akçesi §irket ti Ce~ . §.8 .) ) b~ § milli 'bir bankaya yatırılarak mukabi~ 
musı>dak iki~er nü~hası son içtima gii- sermayesinin nısfından aşağı düşer düş- u~ Keçecilerde Alyans mektebi sıra~ ~ l~de alacaklan banka vesikalarını iç
nünden itibaren nihayet bir ay zarfında mez yeniden ifrazına başlanır. sında 1308 sokak 26 numaralı ev. (i

1 
timadan bir hafta evvel Uşak Türk ha-

ticaret vekaletine gönderilir. Madde 28 - Şirketin zarar ve ziyanı • 3 d l ~ va kurumunda bulunan şirket müra-
MRdde 20 - ~rilder adedi ymn· ıy· i şeriklerin vaz"mı taahhüt ettikleri ser- N ° 8 

mutbah 1 salon 1 muntazam t' kipliğine ibraz ve teslim ederek muka-~ il sofa ve kapıları ayrı 2 depoya ~lve- § b"l" d 
ger..medi~i takdirde umumi heyetce ale- mayeyı· tecavüz etmemek üzere hi.ssele- o · ı· bod k k \ 1 ın e duhuliye vesikası almaları lA-,, ~~ rış ı rum atı umpanya suyu ve d 
ni müzakere veya muhabere ile verilen re göre taksim edilir. ~ ayr.ıca kuyu suyu elektrik ve radyo § zım ır 
kararlan tescil ve kayda mahsus olmak FASIL N tesısatı ve avlusu ağaçlık olup me- B§ 3 - Görüşülecek işler şunlardır: 
·· b" L t d ft · ıu~-1 B O ah 240 A - FevkalSde ~ .... aı icap ettiren uzere ır mu.ıtarrera e en auur. u Vl g s ası metreden ibarettir. İçin- ll ı.. ı.. _ -Y~ 
·..ı ft ~- la ril.ı!Lt • •--'ı. ll d kil ~ seueoue dair olan mürakip ra::porunun ae ere aarar r ve ~en uuı.n sıra- ŞiRKETiN FESH VE 0 e ere müracaat edilsin. t_, k 
aiyle kayıt ve altlan şerikler tarafından t n ı o) 

0 unınası ve bu rapor icabının müza-
h b T ASFlYES O • .,..<> - 2 (2086) ll kere ve karara bagvlanması , 

imza olunur. içtimada azır ulunma· w: "'-· • :~!:C~~~ • ~«"" 
yan ve fakat tahriren rey veren şerikle- Madde 29 - Gerek müddetin hita - B - Şirketin son borcu ödenerek if-
rin tahriri cevaplarının ve yukarıda yazılı ınında ve gerek daha evve1d~n .~~ketin t L A N l~ın kaldırılmış olmasına göre borcu 
müddetler zarfında cevap vermedikle- fesh ve tasfiyesine karar verıldıgı tak- ödeyene karşı kararlaştırılan hususatın 
rinden dolayı karan kabul etmiş addo- dirde şirketin tasfiyesine müdürler me- 1 - l\1aliye Meslek mekteobinin ikin· müzakere ve karara bağlanması, 
lunan şeriklere müdürler tarafından gön murdur. Bunlar tasfiye işini tam salahi- ci şubesine memur olmıyan orta mek- . C - Şirketin geçmiş vaziyetleri üze.. 
derilen mektupların tarihleri kaydolu- yeti haiz olarak müştereke~ h~eket, et- tep mezunları müsabaka ile alınacaktır. rm~e verilecek izahattan sonra şirketin 
nur. mek şartiyle yaparlar ve şırketın emval Tamamen veya kısmen lise tahsili faalıyeti.ne devanu ve idare meclisine 

Madde 21 - Şerikler adedi yirmiyi ve eşyasını ticaret kanununun tasfiyeye gö~üş olanlar. da müsabakaya gire-bilir. salahiyet verilmesi. 
tecavüz etsin veya etmesin karar ittihazı dair hükümleri dahilinde nakde tahvil Musabakaya gırebilmek için : Ç - Tasfiye memurlarından alınan 
şirketin en az nısıf sermayesini temsil ve alacaklarını tahsil ve borç ve taahhüt A) 17 y~ından küçük, 25 den büyük son Vaziyet ve hesabatın tetkiki ve pi-
eden şeriklerin müzakere edilen husus lerini yerine getirirler. Tasfiyeye memur olmamak şarttır. lançonun tasdik. ve kabulü. 
lehine rey vermiş olması Iazımdrr. olan müdürler diğer şeriklerin muvaf~- 17 den küçük, 25 den büyük olanlar ?aki- Yeni meclisi idare azasının ve 

Aksi takdirde verilen karar keenlem· katiyle sirket mevcudunu heyeti umumı· askerlik. çağında olup ta silah altına da- mur ·plerin intihabatı ve ücretlerinin 
yekündür. yesiyle başka hakiki veya hükmi şahsa vet veya tecil edilmiş bulunanlar as- tayin ve te.sbiti. 4609 (2071) 

Madde 22 - ittihaz edilen kararlar devredebilirler. Şirketin umur ve mua- kerlik çağını geçirdikleri halden ~üfus ----
suretlerini veya asıllannı şirket müdür- melahnın tasfiyesinde bakiye kalan hüviyet cüzdanlarına terhislerini sala- 1ZM1R. Sten.. TtCAREI' MEMURLU~ 
leri lüzumu halinde şeriklere veya üçün· mikdar hisseleri nisbetlnde ve şeriklere hiyetli m~.rcilere kaydettirmemiş bulu- CrUN:J:)AN : 
cu şahıslara verebilirler. Verilen bu ve- tesviye olunur. nanlar musabakaya giremezler. Sıhhi . (Şükrü. Kara Mehmet) ticaret unva-
eikalar şirket hakkında her nevi muame- - SONU YARIN sebeplerle askerlik hizmetinden affedil- nıyle .İz:ınirde Osmaniye caddesinde Mir-

---------------·--------------~- ~~e~~~m*~~&m~~~~~~all_H~m~~~ kayı ibraz ettikleri takdirde müsabaka- ~e~e dahili her türlü emtia ticaretiyle 
ya girebilirler. ıştıgal eden Şükrü Kara Mehmet oğlu-

2 nun iŞhu ticaret unvanı ticaret kanunu 
.. - ~-~abakaya girecekler fotoğraflı hükümlerine göre sicilin 4569 nunıarası

nüfus huvıyet cüzdanı ibrazına mec- na k yt 
burdurlar. Tahsil vesikalarının asılları- a ve tesçil edildiği ilan olunur. 

. - -
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Piyasada bir çok şekerler Ali Galip şekeri diye satılmakta ise de şeker- ) 
lerimin üstünde (ALİ GAl.JP • IZMİRJ Markası vardır.. ıl 

Taklitlerinden sakınmak için bu markaya dikkat edilmesini rica > 
ederim.. ı ı 

1) 

~) 

il 
Şekerci Ali Galip 

8 - 9 - 11 - 13 - 15 

ı , 

1 

1 - - - - - _, 

S'J'AJYER Al..INACAK 
izmi" P. T. r. MVDtiRLVGUNDEN : 

1 - Muhabereci yetiştirilmek üzere 341 doğumlulardan müsabaka ile staj
yer alınacaktır. 

2 - Müsabakaya gireceklerin orta mektep mezunu olması ve yaş kaydı 
hariç 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki şartlan Miz bu
lunması lazımdır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara stajyer namiyle ilk defa kırkar lira ücret 
ve aynca fevk~ade ~ verilecektir. ve talimatnamesine göre muvaffak olduk
tan sonra 15 lira aali maaşlı memurluğa geçirililecektit. 

. 4 - Müsabakaya ginnek isteyenler J eylül 942 salı günü alqamına kadar 
dılekçe evrakı miliıbiteleriyle birlikte müdürlüğümüze müracaat etmelidirler. 

5 - Müsabaka 2/Eylül/942 çarıamba günü saat 1 O da müdürlüğümüzde 
yapılacaktır. 2 5 9 13 11 21 25 29 4463 (2008) 

ZiPaat Vefıôleti Manisa Ö"nefı ~iftliği ~lftlilı 
melıtebi müdürlüğünden : 

A - iki senelik tahsil müddetli Çiftlik mektebine parasız - yablı talebe alı
nacakbt. 
ow·B - Mekteptew ziraatin bütün şubeleri : Ziraat sanatlan, hayvan yeti~tirici

ligı, çayırcılık, bagcılık, bahçava.ncılık, U. ziraat, çiftlik işletmesi, ziraat maki
neleri traktör, lokomobil işletme ve tamirleri elektrik nazari ve ameli olarak 
öğretilir. 

KABUL ŞARTLARI : 
1 - Arazi sahibi ve ilk mektep mezunu olmak, 
2 - Y A§t 1 3- den a~ğı bulunmamak. 
3 - Ziraat işlerine dayanıklı ve hastalıksız olduğuna dair dok.tor rapoxq,, 

a~ ve eyi hal kiğıtlan 
4 - Dilekçe ve 3 fotoğrafile eylül 15 e kadar mektebe müracaat etmeleri. 

29 2 5 9 13 17 21 25 4367 ( 1966) 

1 1.. A il 
Ahşap talJliyell lıeton menfez yaptırılacaııtıP 

lzmir ViJciyeti Daimi Encümeninden : 
ödemiı - Çatal yolunun 1+680--9+140 mcı Km. aramnda yaptuılaeak 

12 adet ahşap tahliyeli menfez ile k.aldınm inşaatı ve ayni yolda hazı menfez
lere radye in§aaı işi 35248 lira 67 k.uruş keşif bedeli ile 28/7/1942 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulm.uttur. 

Eksiltme 17/Ağustos/1942 pazartesi günü saat 11 de lznıir viliyeti daimi 
eneümeninde yapılacaktır. 

Bu eksiltmeye ait keşif ve keşif tafsillit cetveli, eksiltme şartnamesi ve mu
kavele projeleriyle fiat silsilesi cetveli İzmir, Ankara, lstanbul Nafia müdüı-
lüklerinde görülüp tetkik olunabilir. 

Jsteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacaklan 2644 liralık 
muvakkat teminat ile ehliyet ve 1942 ticaret odası veaikalannı havi teklifna.
melerini yukarıda muayyen tarihtediki saatten bir saat evveline kadar encümen 
riyasetine tevdj ile makbuz almalan lazımdır. 

PQstada vaki gecikmeler kabul edilmez. 1 9 4320 ( 1999) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Devlet Lenıır Y oilarından i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEVLET DEMtRYOLLARI UMUM MODORLUGONDEN : 
Aşağıda miktarı muhammen bedel ve teminat miktan ile istihsal mahalli· 

gÖsterilmiJ olan 1 kalem balast kapalı zarf u.şuliyle sabn alınacaktır. Miinakap 
20 Aiustoe 942 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında A E. 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin teminat ve kanuni vesik~larını ihtiva eden lcapalı zarflarını ayni 
gün saat 1 O a kadar komisyona vermeleri lizımdır. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilehi.lli. 

Ocak km. si 

168 - l 70 

Miktarı 
Muhammen 

bedeli Teminat 

7000 M 3 24500 183 7.50 
s 9 13 15 4462 (2030) 

Muhammen bedeli 19000 (on dokuz bin) lira olan 100,000 (yüz bin) kilo 
Bilarna karbonad Dö sud (21/Ağustos/1942) cuma günü saat (16) on altıda 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin 1425 (bin dört yüz yirmi beş) liralık muvakkat 
teminat. kanunun tayin ettiği vesikalar la tekliflerini muhtevi %.arflannı ayni 
gün aaat ( 15) on beıe kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i§e ait §Mtnarneler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır • 
5 9 13 17 4479 (2028) 

Apğıda miktan muhammen bedel ve teminat miktan ile istih"Sal. mahalli 
gösterilmiı olan 1 kalem balast kapalı zarf usuliyle satın alınaeak.br. Münaka.ea 
20 ağuatos 942 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9 İJ}etme binuında A. E. 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin teminat ve kanuni veaika larını ihtiva eden kapah zarflannı ayni 
gün saat 1 O a kadar komisyona vermeleri lazundır. 

Ocak Km. si miktarı 

168-170 7000 M3 
5 9 t 3 15 

Mi.ıhammen 
bedeli 

24SOO 
4462 

t~m.inat 

1837.SO 
(2030) 

NAFIA VEKALETİ TİRE SU JŞLERi 20 İNCİ 
ŞUBE MVDtllU..üGVNDEN: 

Küçük Menderes ana yatağının Km. 11 +229 ile 14+410 arasında açılacak 
(Rigol) Klaguz kanalı hafriyatı İil§Batı kapalı zarfla dcııiltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 25/8/1942 salı günü saat ( 16) da Tırede su işleri 20 ci şu
be müdürlüğü dairesinde eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli (20094.87) ve muvakkat teminatı 
( 15 O 7. 1 2 ) liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve Projeleriyle sair evrakı lzmirde Nafia ve 
Tirede su işleri 20 inci şube müdürlüklerinde gÖTÜlebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2 4 90 sayılı kanunun hükümlerine göre ha
zırlayacakları vesaikle eksiltme tarihinden Üç gün evvel Tirede su i§leri 20 inci 
şube müdürlüğüne yazı ile müracaatla ehliyet vesikası almalan şarttır. 

5 - Eksiltmeye girecekler teklif zarflarını 2490 sayılı kanun ve eksiltme 
şartnamesinin tarifi dairesinde hazırlayarak eksiltmenin yapılacağı saatten bir 
saat evvel Tirede su işleri 20 inci şube müdürlüğü eksiltme komisyonuna mak• 
buz mukabili vermiş olmaları 13.zundır. 

Postada olan gecikmeler kabul olunmaz. 
8 12 16 20 4592 (2082) 

YENi KOPYA 
TGR!'ÇE SÖZLÜ 
3 FtLIM BiRDEN 

na veya asıllarını tanzime salahiyetli 4610 (2089) 
mercile~ _tarafından tasdik edilmiş su- ----------~-------~----------~-------~-------------------~----

~=~:~:~t~~~:~t?:!~a;1uix:1cıilin:~ Vilayet Daimi Encümeninden: 
-1 

TARZ AN GELiYOR 
Tarzanlarm en müthişi.. 

-2-

KARINI BENİ ALlıATIRSA 
Hazım - Vasfi - Feriha - i .Galip - Halide - Muammer ... 

-3 

DENiZ KAHRAMANLARI. 
V ALLAS BERRİ 

SEANSLAR : 12.15 - 2.00 - 6.30 DA ... 
CUMARTESİ ve PAZAR 9.30 DA BAŞLAR ... 

3 - Talipler yazılı ve sözlü olarak ilci 
imtihana tabidirler. ., 

4 - Yazılı imtihan 15 ağustas 942 cu
martesi saat 9 da defterdarlıkta yapıla
caktır. Bu imtihanda kazananların tabi 
tutulacaklan sözlü imtihan maliye ve
kfiletince Ankarada icra edileceği gibi 
Alıkarada hulunduk.larl müddetçe bUtün 
masrafları kendilerine ait bulunacaktır. 
~zlü ~tiha~ günü vekaletçe bilahara 
ıl§.n edilecektir. İsteklilerin vesikalarile 
b~l~~te nihayet 13 ağustos 942 perşembe 
gunu saat 18 e kadar defterdarlık sicil 
kalemine müracaatlan ve bu tarihten 
sonraki müracaatların kabul edilmiyece
ği ilan olunur. 

7 9 11 4570 (2047) 

Nevi 

Ev 
Ev 
Bağ 

K. No. 

264 
53 

Bağ ve kulesi 

Köy mahalle Mevkii 

Tan İkiçeşmelik caddesi 
Tilkilik Osmanzade 

Narlıdere yeni köyMezarlık üstil Urla 
şosesi üzerinde 

Örnekk.öy Bostanlı yol ile çay 
arasında 

M. Murabblh Muhammen.. bedeli 

2298 

7741.50 

3500 00 
2500 00 
310 00 

600 00 

Teminat 
mikdan 

İzahat 

263 00 Tamamı 
188 00 Tamamı 

23 25 Tamamı 

45 00 Tamamı 

1 - Yukarıda. evsafı yazılı idarei hususiyei vilayete ait gayri menkullerin m üllriyetleri satılmak. üzere ale~ müza
yedeye çıkarılmıştır. 

2 - Müzayede müddeti 5/8/942 tarihinden itibaren 20 gün müzayede ve ihalesi de 24/8/942 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 10 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri menkulün hizasında gösterilmiştir. Talipler bu mikdar teminatı muhase
bei hususiye vemesine yatırarak makbuz.lannı encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulleri görmek istiyenler ve şeraiti müzayedeyi öğrenmek istiyenler her güıı muhasebei 
hususiye varidat dairesine mül'& cnat edebilecekleri ilAn olunur. 9 - 15 4.532 (2083) 



SAHİFE4 

SiY ASI VAZİYE2' 
••••••••••••••• 

ikinci cephe 
Mihveri heye
cana düşür
müş ~ibidir 

-*-
Hazi şefleri de Berlinde 
bir toplantı yapıyorlar-

Radyo gazetesine göre hafta sonunda 
dünyanın siya.si manzarası ıöy]e görü
nüyor: Alman-Rus harbinin gelişmesi, 
alikayı çeken en esaslı mesele olarak 
belirmiştir. Almanlar günde ortalama 
olarak 30 kilometre yol aldıkları halde 
henüz petrol kaynaklarma gelmi§ değil
dirler. 

Kafkasların ıimalinde Don nehrinin 
köşesindeki vaziyet deği§memittir. Al
manlar bu hafta içinde de Rus mukave· 
metini buarda kırmağa muvaffak ola
mamışlardır. Daha şimalde Voronej 
bölgesinde Ruslar taarruz halindedirler. 
Acaba Almanlar kıı gelmeden harekatı 
tasfiye edebliecekler midir} Ağustosun 
ilk haftası geçmİ§ olmakla beraber bu 
•ua]e henüz kes.in bir cevap verilemiye
ceğfne bütün askeri bütehassıslar müttep 
fiktirler. 

Bu ve.sile ile müttefik. diplomat1arının 
Moakovada toplanmaları dillati çeki-
7or; Çörçilin Moskovadr. olup olmadığı 
lıenüz kat'! olarak bilinmiyor. Fakat 
Ruzveltin husu.si mümessili general 
Bradley Moskovaya gittiği gibi lngilte
renin ve Amerikanın Kuibi§eftek.i bü
:rük elçileri ve Amerikanın Ankara bü
yük elçisi de Moskovaya gitmiılerdir. 
Bu toplantının sebepleri halı:lı:ında henüz 
ke,in bir malllmat yoktur. 

Mihver, bu toplantıyı iyi karşılama
mışur. 1 ngilizler de toplanhnın ikinci 
cephe ile ilgili olduğunu ıöylüyorlar. 
Anlaşlıan bu mesele Anglosahonlar 
einde bir sınır ıilalıı olmuttur. Moakova 
toplantısının Japonyanın Rusayaya ta
arruzu ihtimaliyle alakası olduğu da 
ııöyleniyor. Gerçekten böyle bir taarruz 
belirtileri çoğalmaktadır. Japonyanın 
Filipinlerde töhret kazanml§ olan Cene 
rali Yamaşıto Mogolietana gitmiştir. 
Bu generalin Mogolistana gitmeei Rus-
7aya karşı yapılacak taarruzla ilgisi ol
duğu ileri sürülüyor. Japon .sözcüsü. Mos
kova toplantı.sının Ruayanın mütareke 
yapmak fikrinin önüne geçmek için ya
pıldığını iddia ediyor. Japon sözücü.süne 
göre malzeme verilmezse Rueya Al
manya ile mütareke yapaca.kbr. Faak.at 
bu iddia ba,ka bir kaynaktan teyit edil
mem.i,tir. 

Moskova görÜ§meleriyle müvazi ola
rak Berlinde - Hitler müstesna olmak 
üzere - bütün Nazi ıefleri Cöringin riya-
8etinde toplanmıştır. Bunun da ikinci 
cephe ile ilgisi olduğu ııöylenmektedir. 

Angloeabonlar ikinci cephe meeleai 
Clolayısiyle Almanları endi§<' ve heye
can içinde görmektedirler. Fakat gelen 
haberler. Vi§inin de bu mesele ile ciddi 
bir endiıe ve heyecan içinde olduğunu 
ııöstermelı:tedir. Vişi cliplomatlan hallı:ı 
İngilizlere yardımdan vaz geçirmek için 
demeçlerde bulunuyorlar. 

Almanlar fiili olarak ikinci cephe için 
hummalı surette çalışıyorlar. 

iAŞE ZORLUöU 

Her tataftan gelen haberler Avrupa
da.ki ia,e zorlulkarını anlatmaktadır. 
Zorluk içinde bulunmıyan hiç bir yer 
yoktur. Fakat zorluk muhit ve memle
ketlere göre daha az veyahut do.ha çok
tur. B1121 memleketlerde feliket halini 
almıştır. Finlandiyanın açlığa maruz kal 
dığı anlatılıyor. Rusların kış aylarındaki 
taarruzları, Finlandiyanın ziraat için ..., 
ker terhis kararının tatbikine mani ol
muş ve normal zamanlarda bile kendi 
kendine yetmiyen Finlandiya çok büyük 
bir zorluk içine düşmüştür. Romanya ve 
Macaristan gibi zahire anbarı olan mem 
leketlerde yer, yer açlık vardır. Hollan 
dada yemsizlikten bütün hayvanlar ke
ailmiş ve Danimarkada tavuk ve kaıap
Jık hayvanlar pek azalmu~br. Zahiresi 
bol memleketlerden olan Bulgaristan da 
büyük bir iaşe zorluğu içindedir. Eğer 
harp tasfiye edilemezse AVTupanın bu 
kı~ içinde çok feci vaziyete düşmesi mu
hakkak gibidir. 

--~,...,_~...,_---

Gö ring 
----*----

Alman müda-
faa meclisini 

topladı 
-*

Toplantıda bir çok 
generaller ve nazırlar 

bulundu .. 
Borlin, 8 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Almau müdafaa nazırlar meclisi reiıi 

mareşal Göring. Reichi müdafaa konse
yinı, ıktisat ve zira.at nezaretleri müste
f8rları ile birlikte çarıamba v.e perıembe 
günleri bir toplantıya ça.ğırmıttır. Mü
him me•eleler görüıülen bu toplantıda 
belli batlı generaller ve kor generalerle 
el5kalı nezaretler müsteşarları hazır bu
lunmu~tur. Bundan aonra imparatorluk. 
müdafaa konseyinin ve nazırların huzu
rlylc Cöring umumi valilerle de görüı
mü~tür. 

BiR MÜTTEFıK TAARRUZU ___ * __ _ 
3 Japon kruva
zörü vemuh
ri~ batırıldı -·Amerilıan tayyareleri 

de .Japon tayyareleri 
ile çarpı$tı-

Sidney, 8 (A.A) - Müttefiklerin kuv
vefü hava teşkilltrinden bir grup, J a
ponların üç kruvazörünü, iki muhribini 
ve altı taşıtını batırmış ve bir kruvazör
le bir muhrip ve üç taşıtı hasara uğrat
mışbr. Bundan başka 30 1 apon tayyare
si de düşürülmüştür. 

Çunking, 8 (A.A) - Amerikan teb
liği : Avcılar himayesindeki Amerikan 
bomba uçakları Kanton çevresinde Vayt 
Klayt tayyare üssüne hücum etmiş ve 
Japon tayyareleriyle şiddetli muharebe
ler yapmıştır. Bir Japon uçağı düşürül
müş birisi de hasara uğratılmıştır. 

Bir çok düşman uçakları yerde tah
rip edilmiştir. Amerikan tayyarelerine 
hücum eden Japon uçaklarının sayısı en 
az dokuzdur. 

Melburn, 8 (A.A) - Yeni Ginede 
harbin sevk ve idaresi hakkındaki ten
kitlere cevap veren ba5vekil B. Kurtin 
demiştir ki: 

•Bir cihan harbi içinde olduğumuz 
unutulmamalıdır, kuvvetlerin muhtelif 
harp sahalarına ve icabına göre dailıtıl
ması zaruridir. Avustralyalılar kendile
rine düşen tehlike payını elden geldiği 
kadar benimsemişlerdir.• 

Melburn, 8 (A.A) - Tebliğ : 
Yeni Ginede müttefik uçakları Lae

deki düşman hava meydanına hücum 
etmiş ve uçuş yerlerine ikişer bin libre
lık bombalar atmışbr. 

Yeni Britanyada müttefik hava kuv
vetleri Rabul ve Yanako uçak meydan
larına hücum etmişler ve on beş ton 
bomba atmışlardır. ______ .....,.. __ _ 

RUSYA HARBi 
---·•---

Büyük bir 
tank mu
harebesi -·Almanların Volga neh· 

rine çolı yalılaşıııııarı 
anlaşılıyor 

Moskova, 8 (A.A) - Öğleyin neşro
lunan Sovyet tebliği : Rus orduları dün 
gece Kotelinkovonun şimalinde, Kles
kaya, Armavir ve Kuskaya çevrelerin
de dü~anla muharebe etmişlerdir. Di
ğer cephelerde bildirilmeğe değer bir 
değişiklik yoktur. 

Stokholm, 8 (A.A) - Havas ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor : Kotelinko· 
vo ile Volga nehri arasındaki yüz yirmi 
kilometrelik sahada iki günden beri bü
yük bir tank ve piyade muharebesi ce
reyan etmektedir. Burada Rus kuvvet
leri yeniden geri çekilmek zorunda kal
mışlardır. Alınan haberler Rusların bu 
bölgede ilk defa olarak tank kullandık
J~rıru bildiriyor. Askeri mütehassıslara 
göre bu Almanların Volga nehrine çok 
yaklaştıklarına delalet eder. 

On gün evvel Similiyanskayadan ha
reket eden Alman kıtaları Don ve Sal 
nerurleri arasında ilerliyerek Stalingrad 
yakınlarında Volga nehrine yaklaşmış 
bulunuyorlar. 

Kotelnikovo kasabası Volga neht'in 
den 150 kilometre uzaktadır. Fakat tec
rübe ile sabittir ki Rus tebliğleri bi! 
şehrin düştüğünü veya geçildiğini ancak 
günlerce sonra bildiriyor ve ekseriya 
muharebenin cereyan ettiği kesimden 
bahsetmekle iktifa ediyor. Son günlN
deki harekat hakkında da Rusların bu 
usulü tatbik ettiklerine şüphe yoktu< .. 
Esasen Ruslar da Stalingradın ciddi bir 
tehlikeye maruz olduğunu kabul edi
yorlar. 

Stalingrad yalnız şimal bahdan değil, 
ayni zamanda cenuptan da tehdit edil· 
mektedir. Alman ve Rumen kuvvetlerı 
çarşamba - Perşembe gecesi Stalingrad 
istikametinde taarruza geçmişlerdir. 

Mühim tank birlikleriyle yapılan bu 
taarruz karşısında Ruslar toprak terket· 
mek zorunda kalmışlardır. 

Klevskoya bölgesinde ve Stalingradın 
şimal batısında muharebelerin şiddeti 
artmıştır. Alman komutanlığı muhare
beye müte".:'adiyen yeni takviyeler sü
rüyor. Paraşütçü Alman kıtalarından da 
geniş ölçüde istifade edilmektedir.. Bu 
kıtalara verilen vazifelerden biri Don 
nehrinin doğu kıyılarına inerek Stalin
grad ile Don dirseği arasında münaka
IAtı kesmek ve düşmanı geriden vur
maktır. 

Ruslar Almanların hava üstünlüğünü 
itiraf ediyorlar. Hatıl İzvestiya gazetesi 
•Almanlar sayıca muazzam bir bava ÜS· 
tünlüğüne sahiptirler• diyecek kadar 
ileri gidiyor. 25 - 30 uçaktan müteşekkil 
Alman teşkilleri Rus arazisi ilzerinde 
uçarak tayyare meydanlarını kontrol et
mektedir. 

Kafkasyada Voroşilovskun 45 kilo
metre cenubunda Nemilovisk şehrinden 
geçen demiryolu şimdi Almanların elin
dedir. Almanlar Maykop ile Bakd ara
sındaki demiryolunu bu noktada kes-

YENİ AS'IR 

INGILIZ • ALMAN HARBi 
---*---

Karşılıklı 
hava taar
ruzları 

-*-
Almanyada in-

san kayıbı 
fazladır 
-*-

Şimali Atlantilıte yapı-
lan taarruzlar ltalılıında 

yeni malümat geldi-
Londra, 8 (A.A) - Alınan hava kuv

vetlerinin evvelki gece hava hücumla
rında bombardıman edilen şehir Alman 
tebliğinin bildirdiği gibi Kembriç değil 
başka bir şehirdir. Almanlar bu şehir 
üzerine yeni tip fosforlu yangın bomba
ları atmışlardır. Yangınlar sivil yangın 
gözcüleri tarafından söndürülmüştür. 

Hasar ehemmiyetli değildir. 
Dahiliye ve emniyet nazırlıkları fos

forlu bombalara karşı nasıl hareket edi
leceği hakkında bir izahname neşretmiş
tir. 

Tek başına uçan bir düşman tayyare
si İskoçyanın doğusunda hücum ettiğ! 
~erur Edimburg değil, başka bir şerur
dir. 

Londra, 8 (A.A) - Hava nezaretinin 
tebliği: 

Dün öğleden evvel bir kaç dü~man 
uçağı İngilterenin cenup batısında 3 ye
re bombalar atmıştır. İnsanca kayıp az· 
dır. 

Hamburg, 8 (A.A) - Bir Hamburg 
gazete<i İngiliz hava kuvvetlerinin yap
tıkları son akınlardaki kayıplar hakkın
da şu malfimatı vermiştir : 25/ 26 tem
muzda yapılan akında 306 ve 28/ 29 tem
muz akınında da 319 kişi ölmüştür. 

Londra, 8 (AA) - Bahriye nazın 
Aleksandr bir demeçte bulunarak de
miştir ki: 

•Her iıe kadar tahrip edilen düşman 
denizaltılarının !':ayıs1nı stratej ik bakı
mından neşretıniyorsak ta Alman deniz 
eltı kayıplarının önemli olduğunu temin 
edebilirim.• 

ALMAN TEBLİC! 
Berlin, 8 (A.A) - Alınan resmi teb

liği : Savaş teşkillerimiz İngilterenin ce
nup batısında askeri ehemmiyeti olan 
hedeflere gündüz ağır bombalar atmış
lardır. Bu bombalar yangınlara ve infi
laklara sebep olmuştur. Dün gece İngil
tere ve İskoçyarun doğu kıyılariyle orta 
Iııgilterenin doğu kesimlerinde liman te
sisleriyle harp malzemesi fabrikaları 
bombalanmıştır. 6 - 7 ağustos gecesi Al
man mayn tarayıcı gemileriyle İngHiz 
süratli hücumbotları arasında Manş de
nizinde bir çarpışma olmuştur. İngiliz
lerin iki gemisi o derece ağır hasara uğ
ramıştır ki bunlara kaybolmuş gözüyle 
bakılabilir. Başka gemilere de isabetler 
kaydedilmiştir. Ayni gece, yine Manş 
denizi sularında bir İngiliz seri hücum 
botu filotillası Alman mayn tarayıcıla
rının himayesinde giden bir Alman ge
mı kalilesine muvaffakıyetsiz bir hü
cum yapmıştır. Otomatik silfilılann ve 
el bombalarının kullanılmasına imkfuı 
verecek derecede yakından yapılan çar
pışmada gemilerimiz bir seri İngiliz hü
cumbotunu batırmışlar ve başka bir ge
mide yangın çıkarmağa muvaffak ol
muşlardır. Bu ikinci geminin batıp bat
madığı görülmemiştir. Dokuz İngiliz se
rt hücwnbotu hasara uğratılmıştır. 
Şimal Atlantik denizinde, Amerika

dan İngiltereye kuvvetli himaye altında 
gelmekte olan gemi kafilelerine hücum
lar yapılmıştır. Bu hücumlarda 49 bin 
tonilatoluk 7 vapur ve bir himaye ge
misi babrılmıştır. Orta Atlantikte Ame
rikan kıyılarında ve Afrikanın batı kı
yılarında gemi kafilelerine yapılan taar
ruzlarda 54181 tonilatoluk 8 İngiliz ve 
Amerikan vapuru ile bir Amerikan des
troyeri torpillerle batırılmışbr. Bunla
rın arasında cephane yüklü büyük bir 
vapurla tank ve uçak yüklü olarak İs
keııderiyeye giden başka bir vapur da 
vardır. Böylece top yekfuı 103 bin toni
latoluk 15 vapurun mahvı suretiyle İn
giliz - Amerikan ticaret filolarına Alman 
denizaltıları tarafından büyük kayıplar 
verdirilmiştir. 

---,...,_~ ........ ---
İNGİLTEREDE 
Kadınlar yangın 
servislerinde 
ııuııanılacalı-

Londra, 8 (AA) - Dahil! emniyet 
nazırı mister Morrison yangın söndür
me servislerinde kadınların da mecburi 
hizmete tAbi olacakları hakkında bir ka
rar neşredildiğini bildirmi§tir. Bu ted
bire, son zamanlarda Almanların kul
landıkları fosforlu yangın bombaların
dan daha iyi korunmak için !Uzum gö
rüldüğü sanılıyor. 

Kararnameye göre 20 - 45 yaşındaki 
kadınlar, tehlikeli ınıntakalarda hizme
te mecburdur. 

mişlerdir. Teyit edilmiyen bazı haberle
re göre Voroşilovsktan hareket eden 
Alınan k:ıtalan Armavir dolaylarına var
mışlardır. Burada Sovyetlerin mukave
met ettikleri bildiriliyor. 

VAZıYET PEK cıoor 
---··---

Rus mevzilerin-
de veni bir çı

kıntı var -·-Ruslar da bazı mevzii 
muvaffalııyetler 
lıazanıyorıar .. 

Mask.ova, 8 (A.A) - Koşenikof cep
hesinden Kızıl Yıldız gazetesine gelen 
bir telgrafta Almanların Rus mevzileri 
arasında bir çıkıntı tesis ettiklerini ve 
Rusların yeni müdafaa hatlarına çekil
diklerini bildirmektedir. Alınanların 600 
tank ve diğer kuvvetlerle yaptıkları bir 
hücum püskürtülmüstür. Almanlar bu 
suretle cephenin zail bir noktasını ara
mışlar, fakat karşılaştıkları mukavemet 
ile geri çekilmişlerdir. 

Moskova, 8 (A.A) - Sovyet tebliğine 
ektlr: 

Kleçkay ada üç günden beri devam 
eden şiddetli savaşlar da 1500 Alınan 
öldürülmüştür. Armavil bölgesinde düş
man hatlarını yaran bir Rus birliği 17 
tank ve 48 kamyon tahrip etmiştir. 
Koşeskayanın cenubunda birlikleri

miz iki Alınan taburunu püskürtmüştür. 
Moskova, 8 ( A.A) - Royterin husu

si muhabiri bildiriyor: 
Kızıl Yıldız gazetesi cenuptaki hare

klt hakkında eliyor ki : •Dün Armavi 
bölgesinde Krasnadorun doğusunda şid
detli bir surette cereyan eden muhare
bede Almanlar bir gedik açmağa mu
vaffak olmuşlardır. Bu bölgede vaziyet 
çok gergindir. Bir çok kesimlerde baş
ka geri cekilmeler yapılmıstır. Bir bir
liğimizin tuttuğu mevkii tahkime ve iyi
ce tutunmağa muvaffak olduğu bildiri
liyor. 

Berlin, 8 (A.A) - Kafkaslarda Al
man kıtalarının ileri hareketi devam et
mektedir. Yeni ve mühim haberler bek
lenmektedir. 

Budapeşte, 8 (A.A) - Salahiyetli 
kaynaklar Macar harp gemilerinin Don 
nehrinde harp ettiği hakkında yabancı 
kaynakların verdiği haberleri yalanla
mıştır. 

Makineve 
:r erilirken 
H NDISTAN MESELESi 

Bombay. 8 (AA) - Hint kongresi lro.. 
mltesl kongre icra Jromltesinin HinWs
tandan gidiniz karar suretini büyük bir 
ekseriyetle kabul etmiştir. Yalnız 13 ki
şi muhalif kalml§lır. Bütün tadil teklif
leri reddedilmiştir. 

Bombay, 8 (AA) - Kongre müzake
releri esnasında söz söyliyen Nehru de
miştir ki : Hindistandan gidiniz karar sU
retinin İngiltere aleyhinde hiç bir teh
ditkAr maruyeti yoktur. Bu Hindistanın 
istiklali şartiyle bir işbirliği teklifidir. ---o---
HiNT HOKOMETI KONGRE 

iLE MÜZAKEREYi Kl· 
BUL ETMEDi 

Yeni Delhi, 8 (A.A) - Hint hükümeti 
bu akşam neşrettiği bir demeçte kıongre
nin talebi esası üzerinden kongre ile mü
zakereye girişmekten imtina ettiğini çün
kü bu talebin Hindistanda anarşi doğu
racağını ve iharp gayretini felce uğrata
cağını bildirmi§tir. 

GANDININ KONGREDE SOY· 
LED'.GI NUTKU 

Bombay, 8 (AA) - Hint kongresi 
komitesi Gandinin iki saat süren nutku
nu dinledikten sonra toplantısına son 
ve.rn:>iştir. Gandi nutkunu şöyle bitir
mıştır : Kongreye karşı taahhüde gir
dim ve kongre de harekete geçmeği ve
yahut ölmeği taahhüt etmiştir. öğretmen 
!erden ve talebeden işlerine nihayet 
vermeğe hazır olmalarını talep ediyorum. 
Hint prensleri birer miist®it olmadan 
vaz geçmeli ve tabalarının vasileri gibi 
hareket etmelidirler. Prenslerin hareket 
tarzlarını değiştirmeleri zamanı gelmiş
tir. 

_.,.,.,,,,0,.,,,,.,.--
H l N D STANDA YAS~KLOR 
Yeni Delbi, 8 (A.A) - Hint hüküme

ti kongrenin tasvip ettiği kütle 'hareketi 
ile hükümetin aldığı karşı tedbirleri 
alakal~yan bütün haberlerin neşrini men 
etm.ıştir. Yasak edilen neşriyat arasında 
raporlar, nutuklar ve demeçler de var
dır. Yalnız resmi haberler ve Hint ha. 
her ajanslarının neşriyatı bu yasağa da
hil değildir. 

MOSKOVADA MOHIM GOROŞ· 
MELER OLUYOR 

Londra, 8 (A.A) - 1ngiliz radyoeu bu 
akşamki neşriyatında halen Moııkıovada 
mühim müttefikler arası görüşmeler ya
pıldığını teyit etmiştir. Fakat M. Çörçi
lin bu görüşmelere iştirak ettiği teyit 
olunmaml§lır. ---o---

AMERIKADl 6 ALMAN 
iDAM EDiLDi 

Va§ington, 8 (A.A) - Sekiz Alman 
sabotajçısından altısı bugün elektrikli 
sandalyalarda idam edilııili;tir. 

9 ~çusro$ P Az AR 1942 

Kurultayın açılış proıtramı 

Türk Dil kurultayı ya
rın sabah açılıyor 

Ankara, 8 (A.A) - Türk Dil kuru
mu genel sekreterliğinden : Dördüncü 
Türk Dil kurumu kurultayı, 10 ağustos 
1942 pazartesi günü saat 10.30 da Türk 
Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesi salo
nunda açılacaktır. 

Kurultay üyeleri saat onda Ebedi Şe
fin muvakkat kabri önünde toplanacak 
ve başta Türk.Dil kurumu başkam Ma
arif vekili Hasan Ali Yücel olduğu hal
de ulu önderin kabrini ziyaretle bir çe
lenk koyacaklardır. Kunıltayın açılış tö
reni saat 10.30 da yapılacaktır. Kıyafet 
ve elbise kaydı yoktur. Kunıltaya ge
lenler, girme kAğıtlannın rengine göre, 

gösterilecek kısımlarda yer alacaklardır. 
Konferans salonunun gİrif yerinde 

Türk Dil kurumunun onuncu yıldönü
mü münasebetiyle kurulan sergi kunıl
tayuı sürdüğü müddetçe açık buluna
caktır. Salı ve çarşamba günleri her isti
yen bu sergiyi görebilir. 

Genel toplantı günleri, kurultayın 
toplantı yerine girmek için saylavlık 
belgesi veya kurultay mühürlü ve im
zalı klğıtlan göstermek şarttır. 9 ağus
tosta saat 15 ten 19 a kadar ve 10 ap 
toeta aaat 9 dan 1 9 a kadar fakühe bina
sının kapısında kurumun bir memuru 
bulunacaktır. 

vapuru Yunanis
maddesi götürü}-or 

Dumluoınar 

tana ilıda 
lstanbul,8 (Yeni Asır) - Dumlupı

nar vapuru önümüzdeki hafta ııda mad
delerini hamilen Yunani&tana son sefe
rini yapacaktır. 

Vapur Yunanistana 500 koli postal, 
2100 ton fasulye, fındık, üzüm, balık ve 
zeytin vesair gıda madeleri götürecek• 
tir. 

Rariçten Istanbula 45 bin ek ... 
mek karnesi getirildiii anlaşıldı 

lotanbul, 8 (Yeni Aaır) - Ta,radan 1 tedi_r. Bir mü~det evvel 36 bi:" olan bu 
lstanbula getirilmekte olan ekmek kar- nevı karnelerın sayısının 45 bıne çıktığı 
nelerinin günden gÜne artması alakalı anlatılmaktadır 
makamları ciddi surette meJgu! etmek-

HiNDiSTAN iŞLERi 
---·•---

Henii z ümitler 
kaybolmadı 

-*
Gandi uBen İngiliz 
dostuyumn diyor-

Londra, 8 (AA) - Hindistanda he
nüz bütün ümitler kaybolmam!§tır. Ni
yuz Kronik! gazetesi Hint milliyetper
verlerinden birinin §U sözlerini kayde
diyor: 

•Bize istiklll verirseniz sizinle birlik
te harp ederiz .. • 

Gazete, Mahatma Gandinin şu sözle
rini de ilAve ediyor; 

•Ben İngiliz dostuyum .. • 
Bombay, 8 (A.A) - Kongre, •Hindis

tanı terkedinlz• kararını büyük hir ek
seriyetle kabul etmiştir. 

Çunking, 8 (AA) - Çunkingin en 
mühim gazetesi olan Talkung Toro ga
zetesi Hint kongresinin nihai karar ver-
mekten sakınmasını tavsiye ederek de
mi§tir ki: 

•Hindistan doğuda müttefik milletle
rin kuvvetli bir istinat noktasıdır .. Bu
radaki kararsızlık akla sığmaz neticeler 
verebilir. Harbin doğuda kazanılması 
için en evvel ]Azını olan Birınanyanın 
geri alınmasıdır. Bunun için de Hindis
tan bir üstür .. • 

--~, ...... ~-·---
Ankara da 
---·---

Bölge yüzme müsaba· 
ııaıarı yapıldı .. 

Ankara, 8 (Husuai) - Bugün Kara
deniz yüzme havuzunda AnkaragÜcÜ, 
Gençleıi>irliği ve Harbiye okulu arasın
da bölge yüzme müsabakaları yapılrmt
hr. Ha.biye okulu 76 puvanla. birinci, 
Anlı:aragücü 7 3 puvanla ikinci ve Genç
lerbirliği 4 3 puvanla üçüncü gelmiıtir. 

-1-

ALMAN UÇAKLAR! 
---··---

Gündüz vaktı 
ln~iltereye 
saldırdılar 

-*
Yangın ve infUtiJı 
bombalar , attılar .. 

Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. ajanaı• 
nın aakerl bir kaynaktan öjjrendiiine gö 
re Alman aavaı uçalı:lan dün gündüz ln
giltereıün cenup batı sahillerine muvaf
fakıyetle hücum etmiı infılilr: ve yangın 
bombalan atmııtrr. Bir çok yangınlar 
çılı:.ml§tır. Baıka bir teıkilimiz lngiltere
de keşif uçuşları yapml§ ve kıymetli 
ma!Gmatla dönmüıtür. 

Londra, 8 (AA) - Gec.e yarısın
dan bh az sonra az sayıda düşman uça
ğı Midland ve diğer bir yere az sayıda 
bombalar atrnıthr. ---..... ~~ ........ --~ 
VÇVAPVR 
Yananistana gıda 
maddesi götürüyor 
Vaşington, 8 (A.A) - Yunanistan& 

gıda maddeleri götürmekte olan üç İs
veç gemisi Montrealden hareket etmiş
tir. Almanya ve İtalya bükümetleri bu 
vapurlara geçmek için müsaade vermiş
tir. Yunanistana her ay 15 bin ton buğ
day veya un gönderilecek ve İsveçliler
den mürekkep Sza tarafından beynelmi
lel Kızılhaç ile birlikte halka dağıtıla
caktır. 

----.. ·----VİŞİDE 
Vişi, 8 (A.A) - Nazırlar meclisi izin

siz silMı ve infilak maddelerini taşıyan
ların ağır cezalara çarptınlacaklan hak
kında bir kanun kabul etmiş ve kanun 
hemen meriyete girmiştir. 

BUGÜN 
YENi KOPY.A 3 ŞAHESER 

FiLiM BiRDEN 

LA DAM O KAMELYA 
Ttl"RKÇE 

GRETA GARBO - ROBERT TAYLOR 
-2-

Ali Baba Kızlar Pansiyonunda 
Ttl"RKÇE 

EDDİ KANTOR - LİNDA DARNELL 
-3-

Zoronun işareti (lngilizce) 
TİRONE POWER 
SEANSLAR 

IA Dllllll O Kamelya Ali Baba 'Kırlar P. ZORO'nun işveli 
ı.oe - 1.15 3.45 - 9.15 5.15 
ClJJılABTFSİ ve PAZAR 12 DE BAŞLAR.. .• 

D 1 K KAT : llaftanın her gününde ilk seans!•• UCUZ BALK 
MATİNELEBiD1B.. SAWN (20) KURUŞTUR.. 


