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sinden !S kuru alınır 

1 

Ucrct p şindir . 
OOnO geçen sayılar.:~ 

10 kuruştur & SAYISI 2 KURUŞTUR 

coQ!vekilimiz Sara Mısırda gine f r ıtı-
g~u Sarıkamışı nakoptu 

an 
yada 

Zlgaret etti/er Alman kuvvetleri pazar günü 
Saracog" lu Sa k t taarruza geçtiler n amış an son 

r K . Mareşal Rommelin zırhlı kuvvetleri hare ıı.~k a arsa hareket etti ketet başladı 
~~İliıııi:ş~ş 2A.A.-. l.>aş terek, eskeri. mülki Er- Kahire : 2 A.A.- Röyter aj:msınm hususi muha-
~ Sa"-ı1 llkrü ~arucoğlu k·' h biri bildiri'-·or: Son !!elen haber (ere göre cenupta Ka-~ va sa t 9 .ııı ve 1 alk tarafından J <J 1

tıde O u da refa. karşılanmıştır. AlkıQlar a- rnan bö'gesinda 12 kilon etre ilerliyen kuvvetlerimiz ba~· r.geıı.,ral Kuzırıı " diişıuanın seyyar kuvvellerile temase ge~rniştir. ~lih-! Ve Ur··· .. rasında ) ürümekte olan 
"itiş ~unc:u urnumi \'er kuvvetleri merkezden bir gedik açmak istemiş 
Uıı da oldllğu halde er- saracoğlu kendisi için lıa fakat durdurulmuşlardır. Kum fırtınaları hava h&re-
~llled n lıar.~ketle Hu- zırlanau ortaokula ı{it.dlş ketleri ne mani olmuştur. Rom melin cepheden yapa-"'- eo ge . 1 .. "I . 

'ili lıuık Cnıış ve bu. er, og eyın Belediye tanı Czlğt taarruz 1..uten beklenm,.,kte idi. Düşmanın 1ıtııll:ııştı:.ara1 f1ından ul · fından v~rilen z:yafette zırhlı kuvvtttleri pazar günü cenupta ve gece yarısı 
an lla .a.lkla ko- hazır bulunduktan sonra b 

1 l 14 u ŞVekılırniz dün 16,30 da Karsa l.ureket taarruza aş umıştıı-. 1 1 
1
e Şehrirnize ıe- e)'lemişterdir. Mısırda tank savaş arı o uyar 

~ Gazet ·ı · -~~et 1 ec~ enmiz Landı ada 
4ı azası istedi .. · · 
1~ lldra 2 A A 9' .. yerı gezmekte serbesttir 
~·~~hit Ya; .- Hu- 1 çok bombardımana maruz 

• ':'Qlin YaJrnçın, ~ Al!- 1 kalmış ohm yerleri de gö 
:teı an, Zeke- b'I 

te Şu '. Abidin n1• 1 re ı erceklerdir. 
~kiı k~.1 l!:srneı den mü- . Heyet ŞerefintJ Türkiye 
ıq d .. l'urk gazete~·ı . nın L1Jndrafbüyük Elçisi <.;e-

un L ı Erı red h l . ~tt.:rd:r l Ondrayu gel- , . e ve a Hırler nazırlığı 
~~ ~t 0' leye ternamen bır kabul lıazırlaınaktadır. 
~ ttııarıtıı laca1t ve prog- ~ubu.ı ~esıoinde Maarıf na 
~ ~kle cl~eııdiJeri tanzim z~rı, ıkı kadın mebus ve 

ler; r:bı~. Türk gaze- bır çok mümessiller hazır 
tıkatarı bulunacaktır ve en · 

Kbanböl 
~1 gesinde 

tı"ıanlar Karadeniz sahil;ne 

Kabire 2 A.A.- Höytet ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: EihHneymat bölgesinde yapılmakta olan 
tank savaşlıırı hakkında teyit edici haberler f!elme
miştir. Müttefik havu kuvvetleri Alman hava kuvvet 
)erine karşı mümkün olan her şeyi yapmı.ktadar. Sa
yıcH üstün olan düşman kuvvotlerine karşı çok defa 
hava zaferleri kazanılmıştır. 

Ruslar bir şehri zaptettiler 
Savaşlar bütün şiddet ile devam edıyor 
Londra H.öytP.r ajansının hususi muhabiri Mosko

vadan bildiriyor; · 
Proklatnaya<la karŞ\ tanrruza gecen Rus kuvvetle-

ri is rni tasrih edilmiyen Lir şehri geri almıştır. So
kaklı..rda mukarebeler devam etmekle s!duğu .:::: ha
ber verilmektedir. 

Almanlar da bir şehri 
işgal ettiler 

Bu şehrin işgali sava~ı kati safhaya soktu 
Berlin 2A.A.- Salahiyetli uskeı1 mnhfıllerden bil 

dirildiğine göre Doğuda muvaffakiyetli har~ketler de· 
vam etmektedir. Aşıığı Kubanda Ana tanın işgalile sa 
vaş kati ~1.1fhası!!a girnı i~l ir. 

Askerlere kış 
ilk eşya top-
lanmasuıa 
başlandı 

Hitler ya rdım ·için 

A'man milletine mü 
racaat etti 

BerJin lA.A.- Alrmın 
Devlet Heisi Hiller dördün 
eli harp kı9ınn yukındu gı 
recek olanA 'man askerleri 
ne halkın yardım etmesi
ni istemiştis. Bu istek Bf r 
im matbuatı tarafından 

tefsir edilmektedir. Gaze
telere göre askeri kudre
ti en iyi tanıyan :Führı·r 

Alman milletinin yardımı 
nı istt1miştir: Alman mil
leti hPr fedakarlığı yapma 
ya her zıtman hazırdır. 
.\iman milletinin ve Av
rupanın kurtuluşu ve da
ha iyi bir istikbale kavuş 
ması iı_:in miiınkün oLuı 

l 
yardımı yaprmıh
dır. 1917 da kııbiliydsiz 
b!r siyasetin sabepolduğu
acı netice hatırlatılmakta 
ve artık b'uıılardım hiçbiri-
nin lıulunınadığı hildiril
Illf:kledir. Bu gıızete di~1or 
ki: 

Fügrı r •>ize m iirac~ ut 
etmiştir onu. cevı-ıp verme 
meliyiz. 

t varddar 
~rıuPta R 
ı us istihkamlarında açılan gedik 

SON DAKıKA ------··----::11• 1 

lngiliz istihbarat 
İngiliz tebliği 

Kahire 1 \.A.- Orta 
şark Miitt~fık Umumi k·ı
rargfihıuın lt-hliği: 

~tlin 1 A. genişletiliyor 
tı b"ı .A.- J\şuğı k 

lt9r o gesinde Al ılularınııza büyük yar· 
qtıtıedrı kıtalurı Knıan dımlarda hulunnıuştur. L~-
1 o" ara- dog ··ı·· ~t·• ı{u Sahiliı 8 go unde uçaklurınıız "'r. n·· l .. vur- iki d .. ş . 

ı b uşnıunın · · u man :.a tGpçekerini 
biı atırıJrnıştır 'K Jkı ~atırmıştır. Arkanjei bonı-

llıaıı bııtar ·~ı • en:- ardırnaıı edilnıişlir. Huva 
,.lin a ııteş ~ a .arımız m.~~~~:bolerinde 182 uçnk 

t:ı gl'tdın <;mıştır. .duşuruh':!üş, yerde 11 ıı •a 
~ı~4tı istihk~ ce,nuuun<Ia. tahrip edilmiştir. Bizim ~k .. k 
~ ır., • uın arındrıki yılı . 15 " ftı ~'"nışıeu1 . ımız uçaktır. .... 

lllıl ıı· mış ~e iki .. d .:>ou 
·~i .c ı bir tt>pe za gun e Almı.n savaş 
r Ştır. Du p- UÇakları hkenderiye v 
~ ~Urlleuj Q~~~~ı~ıı zır~ r Kahiredeki düşman tay_ytt~ 

ll\lv"'tl . ştu · re cneydanlarına bil ·k 
~dafaa.. erırniz şiddet infilak \"'e biııJerce ~u 

Savaşı ~an-
yupaa gın bombası utmıştır. 

. - -

Müsteşarı \ 
Türk Gazetecilerini kabul ede

rek beyanatta bulundu 
Londra 2A.A.- Müstat, ·ı lı'ransız Ajans\ hildirıyor: 

Tanınmış Türk gnz eteriler ; ıdcn lıeşi in Lo.ıdnyıı g• l 
mesi büyük bir memnun ıet ııy ·rndıınıştır. ~1is:.ıl'ıı !e
ri kabul eden istihabaraı X ııır ığı s·y'!::-i n:,üst ş .rı 
verJiği beyanatta şunl ırı 'üyJenıitir 

' - "Dostlarımızdan g z h"ı; l>'r ş0yimiz yoktur. 
Üç seneharpten sonra rıı ıldffa .. \'t~:·cıgıınızıları t>rni
niz,, Tiirk gr.ız'!tecileri Tü ·lci)ı e hlil,fi netı gibi hihwaf 
ve dürüst hareket ttm .!I, t dir. Türk gu2et< cil,.ri Loııd-

rada 15 gün kadar kn ıtcuklardır . 

Dev i}elerimiz düşnı, -
nın İ'3Ç' t bur'ı ı ınıı hü

cum t t iştir. Havn faali
yeti ulmamış'ır Cumuı l si 
giirni uı; •ldıırımız muhare 
lıa bölgP.' iııe w Tolıru c li
mırnınıı hücunı etmiştir. 
Sirerıaike IJ•r nkın yapan 
hava kuvvetlerimiz ii~· ge 
mi}e isulmt kaydetmiş, 
buıı ltırdan lıfri alevler için 
de lnkedilmiştir, ~lalt"'meyn• 
de 3 rııe 'flrşmit lahribed,J-
metir. Bir petrol gemisine 

hlicum edi'miştir. Hu gen'İ 
gözdt•ıı kaybo'uı keıı a'ev
ler içinde yanmakta idi. 



Sayfa-2-· 

DUR! 
Oğlum ·zafer .e 

Dur! Fakat yorgun IJir 
yolcu halile dt ğil. geride 
uırnınlan enkaz. ~ siirünen 
ger•lik heyulasınm üsl!.iı!

de bin bil· emek veiı itim~, 
biıı bir hamle ve itila u~

Kili! tutuşturulan zder rneşa 
Jesindcn nur almak iı;in 
dur.! Yolunu ve alnını 
aydııılatan bu atayik güc~c 
şin, o illı~m menbamın 
katrelerini doymak bil
mez yaııık yürekıi bir aşık 
gibi içnwk ve sevgiline 
ıtelmek i~in <lur.! Susamış 
çatlak dudaklara kalaylı 
bir tasla su ulaştırmak 
için kaynağm b<ışında :du· 
ran lıir sevdalı, bir vefalı 
gibi dur! llu duru~ sana 
eğleniş, bekliyenlere bir 
seı zeniş deV,ildir. Ar kunda 
kiler bir pıı ur gibi tasını 

• umar, öndekiltr hir teşne 
dudak gibi seni özler pürve 
kar! .. 

Hasret böndürmek, işti
yak dindırmek . Kahra
marı yatağı, zafer otağı, 
lu ştn }Urlla bunu aşk 
ve imanile, _yarı vefakarile, 
bütün,kerual ve ismtlile 
taşarmış Atanın izlerine 
koyulmak için dur.! Unlar 
bu memleket ve bu mem 
lt:kl.lin zafer hasretini, is-.. . 
lıkHU iştiyakını birer şera-
re i hamaset, birer şe.lüle. 
celadet ~olarak giJerdi ve 
yok ettiler ... 

lşte baştııddki zafer 
tacı, o t{ünün: 30 Ağus
tos gününün arımığauıdır 

samı. .. 
Kendim.a kemal, yan 

bakanlarda zavalb amacın 

isea..cihanlar deviıerek dev 
rimler yaralan. felakete 
saadet, çirkinliğe be ilğ t 
katan nurlardan hız alnıcı.k 
için dııı ! Fa kal dunı klanın 
t>ğleşnıe! .. Adın gibi,.buhtın 

7nfer, Atan gıbi nrsliııde 
gazeııfer olduğunu J seviı ç 
\e ve öğünçle yo.dedere!' 
n iu l: ~ ! ı.n li ;. ; l ı. 

dille H n lı:ıı ihe dilinle!. s 
vermek için dur! ve onu: 
38. yı ının 30 Ağustos gü-
nii 

Memurlara 
veriiecek giye,. 

cek eşya 
Nümuneler ankara}ıa 

gönder ilbi 
l:.taııbul : 'Memurlara 

pLlrasız olarak eı\Jisfo' vel'i
lect>ğini t-vvelce hi'di .. miş
tik. 

Öğrerıdiğimize göre 
Feshane ve diğM kumuş 
fobrika1an hu hususta ça
Jışmağa ~haşlamış:ardır. 

u;ğer taraftan bu :gü
ne kadar t~zgahlardan 

çıkan kumaşlardan ayrılan 
nümuneler Aokaraya gön 
dedlmıştir. Verilect>k ka
rardan sonra mezkur fak
rikdlardaki kumaş imali 
hızlandırılmış olacakta·. 

Memleketin 
petrol ihtiyac\ 
SUKO~i V AKU\l ŞıHKE 
Tı TA llAFlNDAN TE-

~11:--J EDiLECEK 
Ankara - Tic:ıret Ve 

kaleli ile Sokoni Vakum 
Oyl. Ameri 'an nıilmessili 
arasındd bir anlaşma ya
pılmıştır. 

Hu anlaşma mucib!ncc 
p~trol ofisi h1ğve !ilmekte 
bütün memlekette ofis em 
rind~ bulunan depolar şir
kete verdmektedir 

, t!u şirket memleketin 
gaz ihtiyacını temin ede
cektir. Lağvcdilt'n p"trol_ 
ofisi yerine Anlrnrada kü
çük bir büro tesis edilecek 

tir. 

Mürakabe 
işleri 

Alakali ofıslere bırakıld 1 

Arkanı -'Jiearet Ve
killiği gıda madd~leı ini 
Toprak Ofısı, a~ıcı yakı~ 
m .. Lid0'E>rinın Pdrol ofisi. 
ile birlikler larufıodı1 11 

te"zi vo miir ıkabe t'dilmc 
sini ülakalılaru tebliğ el· 
miştir. Hu muddr-lerin tev-

1 

zi ve mürakubesi i~in b11 

teşekküllere tam s ılahiyet 
verilmi:Jlir. 

Alun ! z< fer doğmuş 
fe 

ı. . ... r1 Bu su.etle bütün mua 
za r uın gunun_e . . 7 • ·v •• 

Böyle bir gün bahtiyar meleler ıçın \ ekıllıge mu 
neslimin Ş"ndüğüııü racaat edilmeden ithalat 

1 Yolunu tutacağım nur ve ihrac~t iilerinin kısa 
ve ren lnörıüude!... bir zamanda bitirilmesine 

Diye şarkılarınla mnj çaı'işılacaktır. Bundan 

Y FN1G0N 

ithalat serbest General 
Dögol 

l 
j Artık p;yasanın ge 
\ nişliyeceğı hıhm;n 

Suriye v~ Fılıstir de 
feftişlerde bulundu 

Beyrut 1 A.A .- SJri 
ye ve Filislini ziyaret e
den muharip lı'rnnsızlar 

Şefi Cenernl Cögol düıı he 
ra!°)erinde G0 neral Katru 
oldugu lıaldeTrablusşanıa 
gitaıiş ve halk tarafından 
sevinçle karşılanmıştır. Ge 
neral Pögol Petrol tasfiye 
h<tnelerini gt>zmiştir. 

l 
edilmekted.r 

Ankaru 
Ticaret Vekilliği ser ı 

hest piyasn l't>.iirnini t.ıkviye 
f etmek için yeui prensipler 

Hindistan 
Yine istiklalini ~ıste 
meğe başladı 

Yenidellıi lA.A.- Ma· 
lıavu \leclisi bir milli hü 
kurnetin kurulmasını ist~

mektedir. Bütün lo~i'iz 
salahiyetlC'ri bu hUkumete 
dı~vredi'meli ve c-ydletler
d~ de buna benzer hüku
metler kurulmalır. .Mec'i
siıı kararlarına göre bu 
müessiseler Cmeclisi kuru· 
laca1{ v ·bu meclis demok 
rasi esasına istinad eden 

bir anayasa tanzim edecek 
tir. 

İngiliz basını· 
Rusyadaki durumu 

. . . ... 
ıyı goruyor 

Londra 1 A.A.- Bu 
sabahki lngiliz gazeteleri
ninin dikkat nazarını Hus· 
yadakı savıışlar çekmekte 
dir. Rus tebliği dün gece 
cephe!erde lıir değişiklik 
olmadığını bildirmiştir. 
Ruslar Stalingrnda dı,ğru 
olan Alman hücumlarını 
yalınız diırd~rmakla kal
mamış, hatta birazt!a ileri 
!emiştir. Gazeteler biil:assa 
d~ğişHdik olmadığt kaydi 
üzerinde durarak bunun 
Hus ıııukavemE::tinin arttı

ğıua bil' delil olduğunu 
tebaruz ettiriyorlar. Sala
mon ad tlurı hakkındada 
"Pdsifikten cesaret ;verici 
haberler geliyor. Uurad~ 

arıık leşeiıoüs müttefıkle 
rin eliııe gı:>çmiş bulunmak 
tadır.,. Diye bahsediyorlar. 

_...__,....--.,.----___;;.;;..,.._...__ -
Almanyadan 
Fabrika yedek par 

çaları geliyor 

kabul etıniştiı'. Hu bakım 
dan uliilrnh makam 1ara 
verilen emir iizerin6 her 
türlü ithnlal maddelerinin 
uzerin~ evveke konulmuş 
olan tahditleı eylülün ·bi-: 

rinci gününden itibaren 
kaldırılmıştır. Bütün ,ithu· 
lat malları yurduu her la 
r~fmda serbestçe satılacak 
tır. Vil<\yetlerde n ve ihti-
yacı olanlardan vaki ola
cak taleplere cevaben ser 
best pi}as:ılardan mal teda 
rik etmeleri bildiriJeceklir. 
Yalnız ithalat imkanları 

zorluğa maruz kala~ilen 
maddderden ktı'ay, t~neke. 
ham kauçuk, ç şitli lastık
lerin ithalatı Ticaret . Ofisi 
tarafından yııpılacaktır. 

İthalatçı tarafından bu dört 
madde ithal edildiği hık· 
dirde, Ticaret Ufısi ithalat 
çıya verilmesi Hizım gelen 
ithalat karım vererek bu 
gibi malları bir ay içinde 
satın alacaktır. Hir ay için 
de satın alıntoıy<.lD mullar 
serbest olarak sahipleri ta 

l'afından satılabilecekti!". 
İ'icaret Ofısi tarafından alı 
nacak mallar ihtiyaç sa
hiplerine tevzi olunacak.tıl'. 

Japon Başvekili 
Vazifesir.d~n istifa etti 

Lonılra 1 A.A- Rö~ -
ter Aj:ırsmın haber aldığı 
na göre, Japon Başvekili 
General Tojo vazifesindPn 
istifa etmiştir. 

İstifa eden Başvekil 
değild:r 

Tokyo 2 A.A.- Baş 
vekil General T· j 1 nuı1 isti· 
fa ettiği hı.b .. ri yanlış ve
rilmiştir. lstifo eden Başve 
kil Tojr:> değil, O;ıhi\iye 
Na1ırı Toğodur. Kral Baş
ve!i:il Tojoya Dahiliye Na
zırJığım da yapmusını l>il 
dirmiştir. 

iSVEÇ 
Rusyayı protesto ettı 

Stokholm 2A.A.-lveç 
Diyanet işleri Nazırı llus 

' Denizaltılarını ısveı.: gemi
lerini bılirmalarını protes-
to elmiş ve demiştir ki: 

dele! bu müjde için dur, böy1e Lisans m üsaadPsi 

f k t l e'Den U 
•• ··ı () veya ihracat ve ithalat, 1 

• a a ı y rn.... . ı 
kasla mal getirip göndeı -

Ankara, - Siimerbank 
Umunı Müdür Muavini Ca 
hir' in rP.isliğinde Al ruanya 
ya gidon bir heyetirn:z 
memleketimi1e dönmüştür. 

" Hu gibi vesileler bi 
ze kuvvetlerimizi göstel''şi 
aşan bir şekilde kullan
mak zorunda bırakacaktır. 
Biz, lsveçin tarafsızlığım 
müdafaa cd~ceğiz.,, 

Fin tebliği 
Helsinl<i 1 A.A.- Fin 

resmi teliği:Kareli Berzahın 
de di şmamn Yıi pmış ol
duğu taarı uzl<:r püıikürtül-
ınüşlür. Diğer kesimleıde 
keş;f v .! top~u faa\iveti 

olmuştur. 

mek gibi işk.r hakkındcı 
doğrudan doğruya birlik-
lerle temas edilecektir. 
Vekillik bütün ·bu işle ı 
birliklere bırakmıştır. 

Aldığımız malumata 
göre, bu heyet Sümer 
bank fabrikalarının ihiiya
cı olan yedek parça ve bir 

••N•e•ş•ri•y•at-~•ıu•.d•ü•r•u-~1 çok malze nenin yurdumu 
~e.im Çelenk , Ui g,..lmesiııi temin ede-

C.H.P. Matbaası Antaky;ı cek mukaveleleri imzala· 

mış bulunmaktadır. 
Yurdumuza girecek ilk 

malzeme kısmı Almanya
den yola çıkarılmıştır.' 


