
Harici ye Vekilimiz 
lstanbula gitti 

PttiÜi Ş~f tara
fından kabul 
hu vur.oldu 

lsta ~·~ 
•tkJ1inhul, 8 (Yeni Asır) - Uariciye 
Ctl . B. Şükrü Sarncojilu şehrimize 
~ış, 'ali \'e dostları tarafından 
)ad 1~nnuştır. Vekil doğruca Flor
' ilki deniz köşkiinc gitmiş, rcisi-
hı ~urunıuz tarnf mdan kabul bu

l'tı rnuştur. 

~~ 
iz mirin 
En büyük 
Bayra~ı 

ŞEVKET HİLGiN 

itıtıi • 
)ı)dö ~lll kurtuluşunun on dokuzuncu 

ile nurnünü bugün kutluyoruz. 
~.ı:ı ~ne ayni sevinç '\'e hcyeeanlarla 
~ ıguuız bugün, Türkün ınukaddc
~ 'lllknııda yeni yıldızların pa~Jadığını 
~ hi.itün bir yiikseliş t:ırihinin en 
""-=-" ~erhalesidir. 
~-~r başkumandanın .. ordular 
iJ lfhı~ Akdenizdir• emrini ,·crdi
~erlik '11 t.m dokuz gUn sonra, dlinl3 
._:b. . tarihınln en ŞBŞJrlicı yılchnm 
~~·.tatbik eden ordulanmız, önlerin
~ Ütün maniaları devirerek Akdeniz 
~ ~'Ltıırun kucaklaştığı tzmire yıldı-

l)u Sül'atiyle varmışlardı. 
~n~~ harbinden mnğlUp ve perişan 
~i . ır memleketin bu harikalı kud
fii}(~ ıç varlığında sakladığı kuvvetlerin 
~~ezliğini ifade ediyordu. 

"'ıı ıe) şehrimizin 1919 senesi on be~ 
fltl~y ,~a uğradığı meşum taarruzu ha-

lla 8ı..ıın: • 
~Yatımıza kasteden düşmanlar, Iz
~~n haşlayarak miithiş bir cinayeti 
~ çalışırken iğrenç tasallutlannın 
~--;·cağı emsalsiz fcvc.ranı idrak et
~'"""'Şlerdi. Türkün enerji kaynağın
~ llası} bir kuvvetin fışkıracağım dü
•ı., e~ışlerdi. O giinc kadar uyumakta 
ı. l'Jürk arslanım birden uyandırmak
il~ ın Şarkın blitün hayatında bir dö
~ tıoktası teşkil eden yeni bir dn
dt hiıllınasına sebebiyet verdiklerinden 

"t;ı aherdiler .. 
~ 11

hakikn diişmnnlar darbelerini bu 
~l~~e insarsızcn indirmemiş ol~alardı 
"ıUth· l'iirkiin feveranı ayni nisbette 
~·ğ! olrnıyacaktı. Büyiik milletimizin 
~ 1 olan topraklara göz koyulduğuna 
~İt hat getirdikten sonradır ki hakiki 
"ıitd 8Yat memat miicadelesi başladı. h
tt\e ~1!__ Erzurunı:ı, Samsundan Gazian
~ ııı..adar yer yer bu vatan bir ateş 
>tıı ası kesildi. Dii manian miitcmadi-

!s l'akan, harap eden bir atcıs par~ası .. 
'1'l~ ~ansız cidaldc, İz.mir, kudurmu~ 
~tlt ':Yali7.malann zulmiine kıyam eden 
'-'itı tn lcahesi olınu"ştur. ilk hedef iz
~ llrtannaktı. 9 eyliil 1922 de, mu· 
lıQ~r ordumuz İzmire ~irdikten sonra, 
•t11.._ tı diğer hedeflere doğnt yürümek, 
~ a~ iınkanını bulduk. Mağrur em
~lıstıerin ihtirasları İzmirin zümrild 
~ nda kayboldu. TUrk, sayısız kah· 
~•tılık destanlariyJe dolu olan tari
"11ı ~.~~lak hüviyetiyle mukadderat~-

l?icık hakimi olduğunu daha bır 

~..ıı:>=:--~0'.':l' 2 f~ct SAJJiFEDE • 
·--=~= =-= =-=-=~..o:ııcc-~ 

. ·-·-·-·-·-· f Sovyetlere 
. --· .. 

Almanlara 
~darbeler 

indirildi 
Rns tayyareleri piya

d•,. ve zırhlı kıt'u

larını ezdil~r 
---o-

Bir isuiçre ,;ıazetesine 
göre Ruslar Don havza
sını IJosaltacalılarmq 
Moskovaı 8 · (A.A) - öğle üzeri neş

redilen Sovyet tebliği: 
7 - 8 EyIUl gecesi kıtalanmız bütün 

cephe boyunca mücadeleye devam et
mişlerdir. 

Moskova, 8 (A.A) - Sovyet tebliği : 
- SONU 3 t)NCO SAHİFEDE -

Rus cephesinde miirnıkalc güçlükle
rinden bir görünüş 

ıooccccccc~============OO!)l"'~_,JC 

Amerika daha kat'i 
bir vaziyet alıyor 

Filomuzu '\'azif e 
başına ~önder
mek zamanı 
ııeldi diyorlar 

--0----

B. Ruzvelt mühim bir 
nutuk Irat edecek • Bay 
Vilki şiddetli beyanatta 

bulunda .. 
Vaşington 8 (A.A) - Kolombiya rad· 

yosuna göre B. Ruzveltin söyliyeceği 
nutuk perşembe gilnilne talik edilmiş
tir .. 

•• u Kurtu mu 
- :s:z::a:::z:: 

9Eyl 
lzmirimiz Kurtuluş Bay

ramını Kutlar-ken 
~~~~~~~~~~,.,.,.,.~~~~~~~~~-

Geçen umumi harbın muzafferleri tün Türkiyenin nasıl oahlandığı hala ha
olan itilaf devletleri tarafından kurulan tırlardadır. Akdenizin bu güzel kıyıla
meclisi Alice verilen karar üzerine düş-o nnd.an ba§lıyan namerdnne işgal gittik
man tarafından 1 S Mayıs 1919 da işgal çe sahasını arttırmııı, Türkün hayat ve 
edilen şehrimizi tam 19 sene evvel bu- istiklaline kastedildlği körlerin bile gö
g~~ kahraı:n~n. ordumuz isti~dat etmiş, r~p anladıijı bir hakikat olmuştu. Tari
Cuzel l.zrnırımız şanlı sancagına tekrar hınde esaret ve mahkGrniyetten zerre 
ve ebediyen kavuşmuştur. bulunmıyan Türkün bu defa yere serile-

3 sene 3 ay 25 gün düşman İ§gali al- bileceği kanaatini düıımanlara vermiş 
tında kalan lzmirin kurtanlması için bü- • SONU 3 ONCO SAHiFEDE • 
XX'cccıccccı::ıc~~x:o-~.-occoc~coccaoocc .. ~ 

Uzüm . -
pıyasası dün açıldı 

Rekolte 30 bin ton ka
dar, fiatlerin ileride bir 
az artması muhtemel 

Merkezde 
bir nehir 

daha aşıldı 
Tayyareler Sovyet 
tahşidatının istika

metini arıyor 
-0----

Finlaııdiya cephesinde 
ehemmiyetli yeni mu· 
vaffaJııyetler Jıazanddı 

Berlin, 8 (A.A) - Alman Başkuman
danlığının tebliği: Ladoga gölUnün şar
kında hücuma geçen Fin kıtaları Ser 
hattına varmışlardır. 

Berlin, 8 (A.A) - 6 eylülde şark ceı>
- SOSU 3 l)Nci)' SAHiF'EDE -

1ran Şahinşahı Ha...-retleri ve Veli
ah deri bir tetkik esnasında 

Irana yeni bir 
nota verildi 

Almanların korkus.u geç. 
miş, Tabranda dotaııuor, 

·şagia çıkarıgorıarmıı 
inlllHz ve Ruslar mühlet 
verndyecek, kaçamata 
müsamaha etmiyecek •• 

LOndra, 8 (A.A) - Taymis muha
biri ltildiriyor: trana yeni bir nota ve
rilmi§tir. Tahrandan gelen haberlere 
.göre Almanlar bidayette bissetikleri 
korkudan tedricen kendini kurtarml§
Jardır. Geçen haftadan itibaren tekrar 
gamalı otomobiJlerle Tahran aokakla
nnda dolqmağa ve müttefikler aleyhin
de türlü türlü f8yİalar çıkannağa koyul
mU§lardır. Yani Almanlar tamamen ın. 
gilizlerin tah'bıin ettikleri gibi davranı-

Ahnan öncüleri ilerlerken • SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
JCcc=======ccccı::ıcıcc=c=cccccccıcDC,CCCDCICICCCCCCCICICICICCCCCCCCICCCCCOCIC 

Askeri vaziyet 

Harp 12 nci haftasına 
girdi, Rus ve lngilizler 

Dün 7106 çuVaı üzüm satıldı. Fiatler kaç kuruş?. VaZİ yetten memnun 
İncir plysası Yarın açılıyor.. ------

Ozüm piyasası dün öğleden evvel sa- Ekrem Ediz. inhisı\rlar müdürü lbrahim, Radyo gazetesinden : Leningrad mey- da şehri sokak sokak müdafaa edecek-
at 11,30 da merasimle açılmış, ilk satış Tarım satış koopeartifleri umumi mü- dan muharebesi üçüncü haftasına gir- }erdir. Dünyanın alakasını çeken ikinci 
Kadıoğlu ticarethanesi t~afı~dan tz- dürü Muhtp ~iğit, borsa idare heyeti miştir. Muharebe iki haftadan beri bü- _ SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEI)E -
mir Tarım ~ti§ kooperatıflenne yapıl- azalan, bir çok ihracatçı tacirler hulun- tün şiddetiyle devam cbnckte idi .. Her 2accıı:ıı:ıccccı::ıı::ıcı::ıı::ıcccoccccıcccccı::ıaac 
mıotır. Bu munasebetle borsa binası ve muolardır. iki taraf ta harekata tebliğlerinde fazla --------------
.alon Türk bayraldariyle donatılmıştı. Saat ı 1,30 da önde vali olduğu Mı- bir yer ayınnıyorlar. Resm.t olmıyan ha-
Piyaaanın açılma ?1erasimlnde valimi~ _ SONU 4 {)Net)' SA.BİFEDB _ berlerde Alınanlar Lenıngr· ada gı'den 
B. Fuad Tukaal, tıcaret odası umumı 

Fuar kupasını Jzmir 
Muhteliti kazandı katibi BB. Turgut Türkoğlu, ticaret oda-~~ ~ demiryolunu kestiklerini çoktan beri id

aı reisi Hakkı Balcıoğlu, borsa Teisi Cev- ~ı::ıc:ıo '°'"~~ dia ebnişlerdir. Royter muhabiri ise he-
det Alanyalı, mıntaka ticaret müdürü nüz hütUn şimendifer yollarının kesil- D . SON DAKİKA mcdlğini bildirmektedir. iin üçler muhtelitiyle karıılapn iz. 

Vaşington, 8 (A.A) - Nevyork gaze
telerine göre B. Ruzvelt önilmüzdeki 
perşembe günü irat edeceği • nutukta OJC,.,Mcııcı::ııccıoı:ıococcı::ı.c1:1ec:Mı:ıxaııccııccıcccıc0ı~oıoı::ıııc:ıııc:Mc~.aııcc:ııcıı:ııcıcocacac 
Grir taal'J"UZundan babsedtte\tır. aı l •••••••••••• 

Her haJde şurası muhakkak ki Al- mir muhteliti 5 - 4 galip geldi. . 
manlar kış gelmeden Leningradı işgal Maçm tafsilatı 2 nci sahifemizdedir. 

Gazeteler reisicümhurnn bu mesele ırıotör Ü Vesaite V~· 
miinasebctiyle neler söyliyeccği hakkın- ,,·ıec•k ben.,. r·n mı·'--

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - ~ ._ R. 

tarı tahdit edildi ---·----
Yarından itibaren memlekette ben-

Almanlara göre Le· 
ningradın muhasa
rası tamanılandJ 

zinle işllyecck nakil vasıtalarına vC- N rıld Lad 
rilecek benzin mikdan başvekaletçe evaya·va 1 ve O• 
tahdit edilm1ştir .. Bugünkü şartlar ga üzerindeki Şlaser• 
altında dışarıdan benzin ithalinin ne burg şehrine hücuma 
kadar müşkül olduğu malUındur. S 

'

Memleket stoklarını korumak için 8 gçeildi..- . 
Koordinasyon heyetinin kararile ba- S Bertin, 8 (A:A) - Alman Başkuman
zı tahdidat kabul edilmişti.. Sonra- S danhğının tebliği: Hava teşekküllerin
dan bu tahdidat kaldırılmıştı .. Şim· 18 den çok mUessir milzaharet gören Alman 
di başvekalet İcra Vekilleri Heyeti- ord1;1,sun:un seri t~menleri geniş bir cep
ne verilen salahiyete dayanarak 1 he uzcrınde Lenıngr.:ıdın ~rkmda Ne-
bcntln istih!Ukini bir kat daha azalt- vaya varmışlar ve Ladoga ~ölü ~.zerin-
mak için 4 üncü sah~femizde görüle- da bulunan Şluserburg şehrine hucuma 
cck olan kararları almıştır. başlamışlardır. Bu suretle Alman - Fin 
Bizdeki bu tahdidat benzin istihsal kuvvetleri tarafından Leningrad etra-

eden mcmlekctlerdekinden bile da- fında çevrilen çember kapatılmıştır. 
ha hafif olduğundan umumi scyrüse- Şehrin şimdi her türlü kara ile muvasa-
ferde fazla zorluk doğurmıyacağı lfuiı kesilmiştir. 
tahmin edilebilir. 

için ciddi t~şebbüsler yapacak, Ruslar 
JOCaccccıcıccı::ıı::ıı::ıcı::ıı::ıcı::ıcı::ıcı:ıcıı:ıccoocsoc 

Alnıanlann Rusuadaki ilerle11i§inden bir intiba 
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--Yeter, yeter kocacıiım! 
Penbe, kocasının a~tattı2J cellat hikayesinden 

fenala$1ft1Stl •• Ka~ağa razı oluyordu-
Bu kadar para ile dünyanın hangi ta-1 rikc imkan bulamaz. 

rafında olursa olsun pek rahat bir su- Böyle vaziyet karşısında bizi bekle-
rette yaşıyabilirlz. yen aktbet (ilümden başka ne olabilir? 

Sen hem karannı ver de alt tarafırın Senin sun'i altın yaptığına kani olan 
karımın .. Ben buradan S1V1Ş1narnız için Sultan Murat dileğinin yerine getiril
ne lhımsa hepsini ve her şeyi hazırla- mesi Uzerinı~ bizi hemen celluda tec:.lim 
dım. edecektir. Sonra başımıza gelecek ic:.1eri 

-H 
ivi ipek almak için 

Bursa koza ko
operatifleri to-
hı.m verecek 

JJursa kozacılık birli~i 
tohum ve saire 

ihtiyacını sordu .. 
Bursa koza tanın satış kooperatifleri 

BADE L -
• 

Bu2ünkü Bayramımız 

Kurtuluş Bayramı Par
lak Şekilde Kutlanacak 
Bayram münasebetiyle izmire görülmemi.$ de· 
recede büyük ziyaret~i akını var • Bugünkü me· 

rasiln proaranu_ 

Pembe kocasının yüzüne dik dik bn- bir kerre gözUniln önüne getir. Adını 
karak: bilmiyorum aınma, şöhretini işittim. Pa-

- Herif, sen aklını mı kaçırdın? Dün- dişahın meşhur bir celladı varmıs. BU
yanın dörtte Uçilne hükmeden bir Padi- tiln İstanbul ahalisi bu heriften tir tir 
şahın elinden öyle kolaycacık kacıp titriyor. Her yerde, blitün evlerde bir 
kendimizi kurtarmak nasıl kabU olabi.* umacı gibi gizli olarak hep bu heriften 

birliği mildiirlüğUnden vilayete gelen İzmir, bugün kurtuluş bayramını kut- nnrdan hlikümet ve kışla meydanına 
bir mektupta; bu sene Bursa ve havali- lamaktadır. İzmirin büyük günU şere- varmış bulunan aUı milfreze komutam 
sinde yaş kozanın vnsatt 200 kuruştan fine kazalarla mülhakntıan gcfon ziya- evvela k~lara, sonra hükümet konağına 
satıldığı ve kozanın mUstnhsillcrine kısa retçi pek çok olmuştur. Sehriıniz sokak- şanlı bayrağımızı çekecektir. 
bir zamanda emekleri mukabilinde yük- larında iki gUndüt pek büyük bir kala- 10,30 da ikinci bir topla bir hava fi1o
sek bir menfaat temin ettiği bildiril- baltk görülmekte ve hatta bu yüzden su şehir iistilnde uçac.-ak, fabrika ve va
mekted.ir. bir az da ekmek sıkıntısı çekilmekte- purlnr düdüklerini calmak suretiyle or-

lir?.. bahsediliyor. 
İğnenin deli~e saklanmış olsak btfo Bir gün mahalle knhvesinde bu kanlı 

Sultan Murat bizi buldurmakta gllçlUk celladın yaptı$ işlerden balısediyorlar
çekmlyecektir. dı da bunu dinlerken korkumdan tüy

Hem altı milyonluk bir servetimiz ol- lerim diken gibi oldu. 
duğunu s8ylUyorsun. Bizde bu kadar Eline geçen bicareleri ne suretle hak-
para ne gezer!.. ladıi!ını sana anlatsam yilrel!in sızlardı. 

Benlm şimdiye kadar biriktirdiği"" Bunları isitmeğc tahammUl edemezdin. 
paranın yekilnU ancak dört yilz bin a1- Herif diri diri, koyun yü7.er gibi insa-
tından ibaret." nın derisini yüzilp çıkanyonnuş. 

Memo sırıtarak hemen cevao verdi: Padisah bir giln büyiik bir suç i5leyen 
- Ya Finız beyin sana verdiği zilm- bir mahkfımu boğup öldürmesi için bu 

rUtle bu sefer gönderdljti beş milyon hain herifin eline teslim ctmi~. 
duka altınını hesaba katmıyor musun?. Gaddar cellat evveli bu adamın bur-

Pembenln yUzUnde korku ile kanşt'lt nunu kesmiş. Sonra gözünü oymus. Da
derln blr hayret manası belirdi Şaşkın ha sonra da kula~ının birini... Blitiln 
pşkm kocasına bakarak dedi ki: uzuvlarını böyle birer birer kestikten 

- Vay, sen Finız bevin emanet olaralt sonra nihayet vUcudunun oynak yerle
btze teslim etti'1 bu altınlan da hesaba rindeki kemiklerini kırmağa ba!llam1ş. 
kattvor musun? .. Onlan bu ay ba.4'ında Zavallı adam Uç. dört saat davanılmaz 
Padlsaha teslim edecek değil miyiz?.. acılar duyarak avazı çılctığı kadar ci-

Yoksa senin ntvetln bu paraların Us- yak ciyak haykırmış!.. Pembe yUzUnU 
tüne oturmak mı?.. elleriyle kapıyarak: 

Aman kocactğım .. Bu suretle kentli- - Yeter, yeter kocacığım. diye ba~-
mizi muhakkak bir felakete atmı.'> olu- dı, aman fena oluyorum, kes bu hikfıye
ruz. Hem bu kadar parayı kolay kolnv yi artık. .. 
buradan kaçınp götilrmek nasıl kabil Fakat Memo devam ederek dedi k i: 
o111hllir?.. - Böyle yiirek parcalnyıcı bir halin 

Memo karısının yanma yaklaştı. Perr· biz.im de başımıza gelmiyeceği ne ma
benin elini tutarak kadını kandırmak IOrn? .. 
icin bütiln cerbeze!;ini ve ikna kabiliye- Sultan Murat bir hiç ylizlinden bu ka-
tini k11Uanarak dt:>di ki: dar adanılan öldürtüyor ... tlerde bizden 

- Sen merak etme .. Ben her şeyi ha- bir dilekte bulunup ta bunu yerine ~e
zırladım. Bövlc bir fırsat her ?.aman öy- tinnivecek olursak ikimizi de bu melun 
le kolay kolny ele geçmez Be!! milyon celladın eline teslim edeceği muhakkak 
a1tm bu. gihi ~öriinüyor bana! .. 

Hem diişUn Pembe?. Biz bu paralorı Bunun için şlmdidc-n başımızın çare-
HllnkAra teslim etsek bile, ilerde tekrar sinP bakmak icap ediyor ... 
yeni bir takım taleplerle karı:ıhc;mıva- Memonun anlattığı şeyler Pembenin 
cağımıza nasıl emin olabiliriz? Prıdl~rıh benliitinde derin bir korku uyandınn11-
bu sefer bizden beş milvon altın istedi. tı. Bundan ötürU kocasının kaçmak hak
Artık tadını aldı ya! Daha ilerde on, kındald teklifine muhalefet ebneğe ar
belld de yirml mUyon altın istivehilir. tık muktedir olamadı. Yalnız zayıf blr 

O zaman btz ne yaparız? Belki Firuz mUdafaa hareketi g&ıterir gibi yumuşak 
bey de bize yardımdan feragat edebiHr. blr sesle dedi ki: 
Yahut ta HilnkArm istediği parayı teda- - B t TM E D t -
.-::- ~ 

Tohumluklar vak· Bisiklet yarışı bu 
tinde vPri lecek 

Geçen sene tohumluldann vaktinde 
tevzi edllmemesl yttzllnd-.n bu sene hak
kmchl duyduktan aynı endişeyi her gôr
dO'klerl yerde mebuslanmtta an latan 
mllcıtahsil ve klSylUlerlml:zln bu haklı dl
leklerlnln sUraUe yerine getirilmesi 
için mebuslarımızın tel~fla yaptıklan 
mUracaat Uzerine dün bu hususta :riraat 
vekaletinden bir telgraf gelmiştir. Telg
rafta milstahsillerin ihtiyaçlarım karsı
layacak mikdarda hazırlanan tohumluk
lann pek kısa bir zamanda ihtiyaç ma
ha 11 prine ~önderilecel!i bildirilmektedir. 

9 Eylöl İzmir kurtuluş bayramından 
sonra Ankaraya avdet edecek olan meb
uslanmız bu mevzu Uzerinde meşgul 
olacaklardır. ----

reni bir okul 
ı~mir JCUltür m•\esse e
lerine ilave edllmi$tir 
tzmlr kültür müesseseleri arasına, 

müzik ve keman öi:>Tetment Hamdi 
Akay'ın (Müzik yuvası) ismiyle bir mil
zik okulunun ilave edilmiş olduğunu ha
ber aldık. Böyle bir müesseseye f zml
rln cidden candan bir lhtiyact vardı. 
Bu müessesede her tUr1U nazari milz.ik 
bilcrileri ve nmeli clarak saz dersleri ve
rilcc.-e1{1 gibi şan ve koro, bilhassa c;ahne 
faaliveti dersleri de verilecektir ki, fz
mir konservatuvarının bncılangıcını teş
kil etmesi itibariyle. bu mtiess se ile ne 
kndar sevinsek yine azdır. lzmirln en 
tanınmış müzisyenleri bu okulda ders 
vercc:r-klerdir. 

Üçüncü Beyler sokağındaki bu yeni 
okula muvaffakıyet diler ve Hamdi 
Akay'ı tebrik ederiz. 

-------
MtSAF:iRl-~PtMiZLE 
Oteller doludur •• 

sabah bitiyor 

9 EyJQJ İzmir kurtuluş bayramı mU
nasebetiyle tertip t.dilen Ankara - tzmlr 
bisiklet yarışı bu sabah saat 10 da cum
huriyet meydanında Atatürk heykeli 
önUnde sona erecektir. 

Bisikletçiler diln Manisaya gelmişler
dir. Bu sabah saat altıda Manisadan ha
reket edecekler ve saat 9 la 10 arasında 
İzmire muvasalAt etmiş bulunacaklar
dır. 

Bu mUsabaka Anadolu Ajansı tara
fından filime alınmaktadtr. Bu maksat
la Anadolu Ajansı foto muhabiri B. Ke
mal şehrimize gelmiş ve bisikletçilerin 
Manlsaya gelişlerini tesblt etmek Uzere 
dün akşam otomobille Manisaya hareket 
emiştir. B. Kemal bisiklctcilerin İzmire 
gelislerfni de filime alacaktır. 

ALINAN NETICELER 
Manisa, 8 (A.A) - Ankara - İzmir 

yanımı takibe memur hususi muhabiri
mizden: 

Yarışın yedinci merhalesini teşkil 
eden Alaıtehlr - Manisa arasındaki ya
rışa Alaşehir halkının coıkun tezahüratı 
arasında baılandı. Bu mesafe 6 saat 24 
dakikada kat edildL Yanş c;ok güzel ol
du. Mani.sanın 19 ncu yıldönümü olan 
bugün halkın coşkun alkııları arasında 
f zmirden Bayram birinci olarak Mani
saya girdi. Bayram 6 saat 24 dakikada 
bu mesafeyi kat etmiştir. Halit İstanbul 
bu mesafeyi 6 saat 38 dakika ile ikinci, 
san mayoyu taşıyan Osman (Eskişehir) 
6 saat 4 3 dakika ile üçüncü. Nizamettin 
(Eskişehir) 7 saat 7 dakika ile dördün
cü olarak kat etmiştir. ----

Emekli Ttim~eneral 
Mürsel BaJd~ 
şehrimizde-

Kozncılığın bu ha~'lrlı yürüyüş ve in- dir. • dunun fzmire girdiğini müjdeleyecek-
kişafının bUtün Tiirkiyeyc teşmili mu- Kurtuluşumuz yıldönümü merasimi- }erdi~ . . . 
vafık olacağt cihetle vilayetimiz dahilin- ne, her sene olduğu gibi Halkapmarda 11,<>0 ~.a s~çılmış hı; heyet J?t;şıyaka
de kozacılığı teşvik için tevzi edilmek merasimle başlanacak ve saat 8 de da. At.'l~urkun valclcsınln kahrını zıyarct 
üzere ne mikdar ipek böceği tohumuna, C. H. P. Merkeıdndcn Parti mensupla- edecektır. 
?ut fidanına ve pr~~ga~d~ broşilrüne I rındnn, şehir vilayet mecli~leri azaların- Zafer alayı, Fevzi paşa ve Gazi bul
ihtyaç bulunduğu vılayetımizden sorul- dan, birlikler müır.cssillerinden ve halk- varlarmda saat 15 tc h:ızır bulunacak, 
muştur. tan mürekkep bir grup şehitlii'!e gidecek, 15.~0 da harek<'te geçecektir. 

---- istiklal marşından sonra SPhitler fıbide- Alay Gazi meydanına geldiği va.lrit, 
Fok ha hi!ı dei?İ 1, ya• sine çelenkler konacak ve B. Rahmi Ra- biitlin halk tarafından ~onuncu yıb 

,... ( ı laban tarafından bir nutuk irat edile- marşı söylenirken Atatürk heykeline 

h • d cektir. çe11'1lkler konacaktır. 
1t01 OWtıZmUŞ Gec.-eleyin de her taraf donanmıs bu-

Atlı askeri müfrezeler komutanının · lunacak ve fener alayfarı yapılacaktır. 
cevabi nutkundan sonra havaya si'k~h-

DünkU nUshamızda yazdığımız veçhi- lar atılacaktır. * le Güzelyalıda bir kadını ısırmış ve bir Merasirnin .sehirdc olan kısmı berveç- BAYRAM TEZAHÜRATI 
sandalı devirip denize dalmış olan ca- hi aUdir: E5refpa~a. Teoecik ve F1LtME ALINACAK 
navarın görenlerin sandığı gibi Fok ba- Halkapınardan hareket edecek yiğit as-
lığı olmayup yaban? bir domuz bulun- kerlerimizden mürckkeo üç: kol saat 10 Matbuat umum müdürlü~ü bugtinkU 
dudt! tahakkuk etmiştir. da kış1a vr hüküınet önüne varmış bu- kurtuluş bayramt tezahüratını filime 

Denizde boğulmus o1an hayvanın cc- lunacaklardır. çektirecektir. 
sedi dUn Karantinada İnönü caddesinde 10.15 de Kadifı>kaleden atılacak top Matbuat umum müdürlüi:ril baş mU-
~66 sayılı B. Sadettine ait yalının sahi- üzerine bütün halk ve nakil '1as1talan şaviri B. Burhan Bel~e bu maltsatla film 
linrle bulunmuştur. sayJ?ı borcu olarak ibr dakika olduktan operatörleriyle beraber şehrimize gel-
Hayv~n 70 - 80 kilo siklelinde boz yerde duracaklar, bu sırada Hallaıpı- miş bulunmaktadır. 

renkli hır canavardır. Kudurmuş olmast ~..ocu:ıcıc:ıc~ -
nazarı dikkate almnrak tıbbi muayPnesi ., ~~.J:C~~~..o-~~..ococ 
yapılmak üzere beyni çıkarılmış. l~esi lz.mir lfduhteliti Fuar kuoasını kazandı 
de gömülmüştür. Esasen Fok balığı buz-
lu denizlerde yaşadıi(ı ve -sıcak sulara 
gelmesi muhtemel bulunmadığt için İz
mir körfez.inde zuhur edebllmcsi vavri 
tabii bir hadise teşkil edecekti Gören
lerin heyecana kapılarak havvanı iyice 
teşhis edememesi yü7.ünden husule ge
len bu yanlışlık cesedin karaya vurma
siyle ortadan knlkmış bulunuyor. 

-------
ZABITADA 

Tirede esrarlı bir 
eerh hAdisesl oldu.. 
T"ırenin Mercan gölil mevkünde esra-

rengiz bir yaralama hidisesi olmuştur 
Pazar gecesi saat iki sıralarında Nazif 
oğlu Faik Karayazı, Mercan gölil mev
kiinde bulunan harmanda uyumakta 
iken; orta boylu. siyah kaputlu, siyah 
bıyıklı ve başında kasket bulunan tah
m!nen otuz yaşlarında meçhul bir şahıs 
karşısına dikilerek kendisini uyandırmış 
ve elinde bulunan tabancası ile göğsilne 
ateş etmişür. Tabancadan çıkan kurşun 
Faikin sol memesi altına isabet ederek 
ağır surette yaralamışbr. Meçhul şahıs 
firar etmlş, yaralı tedavi altına alınmış.
tir. Suçlu 7.abıtaca aranmaktadır. 

Uçler Muhteliti 4 e karşı 
S sayı ile mağlllp .•. 

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

ilk dela tzmıre • ar kapasını kazandıran dtln· 
kü maç nasd geçti? .. 

fzmir muhteliti dün sıkı bir mücade
leden sonra üçler muht~litini dörde kar
at bq sayıla mağlup ederek fuar kupa
sanı kazanmıştır. 

Dünkü maç. gollerin fada olmasın
dan ve iki tarafın da enerjik oynama
sından çok heyecanlı olmuı, zaman za

içe geçen fırsat gole tahvil eclilm1' ol
saydı. misafir muhtelit için zayıf kad
rolu olan lzmir muhtelitinl yenmek ih
timali vardı . 

Maçın tafsilitı tudur: 

BiRiNCi DEVRE 
man takımlann galip ve mağlup mevki- Maçın illı: çeyrek saati iki tarafın da 
!erini kasa bir müddet içinde birbirine kale önünde kınlan akınlariyle geç.ti. 
denetmeleri yüzünden seyirciler güzel 14 ncli dakikada lzmir lehine verilen 
bir maç seyretmelı: fırsatını bulmuşlar- bir korner at(fını Sait çekti. Kale önüne 
dır. Müsabakayı 5 - 4 kazanmış olma· havadan gelen topu Hüseyin güzel bir 
ınna ra~men, Saldln şahsi gayreti istiı- kafa vuruşiyle üçler kalesine ıoktu. Top 
na edilirse, fzmir muhteliti rakibine ortaya gelir gelmez hemen mukabil hü
karşı güzel bir taktik utbik edememif, cuma geçen üçler lzmlr kalesi önüne ~cl
buna mukabil Kayseri, Adana ve Mer- diler ve müdafaanın hataaiyle kazandık
sin bölgelerinden teıekkül eden üçler lan penaltıdan ilk ve beraberlik sayıla
muhtelitl, bir ara 4 _ 2 mağlup vaziyete rını yaptılar. Bir az sonra da ıol açık 

6 Y8$1Dd8 ~OCUk düşmesine rağmen üst üste iki gol ata- Fürüzan güzel bir sıyırıııla üçlerin ikinci 
ralc müvazeneyi temin edecek kadar sayısını yaparak galip vaziyete getirdi. 

kUr$unla yaralandı.. canlı ve atak oynamıştır. üçler muhte- 38 nci dakikada İzmir yine bir korner 
Kemalpaşa kazasının Cuma köyUnde Uti hatları bizim lzmir muhtelitinden kazandı ve yine Saidin kale önüne attı

İsmall oğlu 6 yaşlannda Muhittin Ay- daha insicamlı oynamıştır. Dün nedense ğı topla lzmir muhteliti ikinci beraber 
dm, evde oynarken babasına ait Kara- lzmir muhteliti, adeta Altay • Altınor- sayısını kaydcrek devreyi 2 - 2 beraber
dağ tabancasını eline geçirmiş ve kur- du takımlanndan teşkil edilmişti. Hal- likle bitinneğe muvaffak old\I. 
calarken ateş aldırmıştır. buki diğer kulüplerde dlinkü muhtelit- iKiNCi DEVRE 
Çıkan kurşun Muhittinln ön dislerinl te oynıyan oyuculardan daha iyileri Oyun başlar başlamaz fzmirlilerin 

kırarak ağzından girmiş, yanağından mebzulen vardır. Neticenin lzmir muh- üçler kalesini sılı::ıştırmağa başladıkları 
çıkmış ve ağır surette yaralanmasına teliti lehine olması. bu husustaki ten- görüldü. 6 nc:ı dakikada Saidden güzel 
sebebiyet vermiştir. Muhitt!n İzmir kitleri lüzumıuz bıraktığından biz de bir pas alan Hüseyin lzmirin üçüncü ve 
memleket hastanesine geürilmiş, teda- kısa kesiyoruz. J 4 ncü dakikada da Hyas yine Saidin 
vl albna alınmıştır. Dünkü maçın hakemi Ankaradan Fa- pasiyle dördüncü sayılarını kaydettiler. 

• , • • ik. zayıf kararları ve mebzul penaltı ce- Üçler muhteliti sdtı hücumlara başladı. 
Dır sürü su~ ıslem1$- zalnriyle müsabakanın biraz Bert bir ha- 25 nci ve 3 ı nci dakikada üst üste iki 
Çorakkapıda Mehmet oğlu Hilseyln 1 va içinde cereyanına sebebiyet verdi, gol çıkararak oyun neticesini tekrar 

sarhoş olarak etrafa sarkıntılık ettiği denilebilir. Bilhassa lzmir lehine veri- meşkuk vaziyete soktu. üçler lehine ve
ve Rnşit oğlu Muammer, Recep kızı Hil- len penaltı pek yerinde bir karar olma- rilen penalhyı l:ı:mir lehine verilen pe
miyc, Tahir kızı Melek ve Mehmet kızı 1 mıştır. Üçler muhtelit! tahminimizden naltı takip etti. Bu suretle Sait beşinci 
ŞcrifcO:n evlerine de taarruzda bulun-ı daha kuvvetli çıkmıştır. Bilhassa forvet ve galibiyet golünü kaydetti. Oyunun 
duğu iddiasiylc karakola sevkcdilmiştir. hattında ata~ ve golcü elemanları vnr- sonlarına doğru Alinin çıkması üzerine 
Hüseyin karakolda da camlan kırmış ve dır. lzm!r. mu?afaasına 4 gol ntacnk ka- zayıflıyan lzmir müdafaasını üçler epey
b ""k la d d 1 hakkında dar kabılıyetlı futbolculnnn bulunması ce zorladılarsa da başka sayı kaydına 
t ~ı;;ut e~re~ su,:,,J an ° ayı gelecek seneler fuar karşılaşmalarında muvaffnk olamadılar ve maç 4 - 5 lz-
a a a aş an .. ~.ır. bu bölgenin dahn iyi neticeler elde et- mir muhtelitinin galibiyetiyle bitti. Bu 

COCUKLARA 
RAKI iCİRMİ$!l .. R 
Keçecilerde ·meyhaneci Ömer Görür 

ile Mehmet İkiz yanlarında bulunan 16 
yasında Mustafa Erdiçc ve 15 yşındıı 
Şükrü Arasa rakı içirdikleri iddiasiylc 
zabıtaca yakalanmışlardır. 

VAZİFE HALİNDE 
Müdahale ve tahkir-

mesini mümkün göstermektedir. Eğer suretle ilk defa olarak fuar kupasını kn
ilk devrenin 1 3 ncü dakikasında sol zanmış oldu. 
l',Y//J/J"J"J"..CC-J~J"....C'.r.rJ"...o!:UJ"J'"J"J"J:f.lerJ:.o:ı:..':":r/...UJ"J"J"~J"J'"J"~.&"'J"J"/~ 

Alacatı Belediye 
reisi de~şti .. 
Alaçatı belediye meclisi, reis Saffet 

,Dinçer hakkında •Ademi Kifayet. ka
ran vermiş, viU'tyet makamı bu kararı 
tnsdik etmiştir. 

Alaçatı belediye reisi vekrıletinc viH\
yctçe D ... Gurfrat tayin edilmiştir. 

-------

HIFZISSIHHA 
Meclisi toplandı.. 

lzmirin 
Eri büyük 
Bayrarıı 

ŞEVKL"T Bİ~ ____ __.,,.,,,_ 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHirıv' 
kc.rrc dünyaya ispat etti. 

Kurtuluşumuzun bu mcS\lt 
kutlarken şu on dokuz yıl içinde 
ne kadar büyiik bahtiyarlıklara . 
tuğumuzu biliyoruz. Ve yine • 
ki bnhtiyarlıklarınuzııı hepsini bit 
İrl'.a etmek lllzımsa, büyük kur 
mız Atatürk '\'C İnönünün zafcrddl 
re sevkettikleri kahraman Me 
önünde huşu ile eğilmek ıazımdıt· 
tecavizlcrin imkansız telakki e_~ 
harikayı dün o yaratmış1ıl'.. 1' .. ~ 
icap ederse ayni harikaları yine • 
tac.ıktır.. Onun asil kanında 
ohm hu yaratıcılık kudreti isti 
kin en kuvvetli teminattır_ Da 
giinlerinde vatanın parlak nıuk ·..sıı 
ua iman ettni olnınktnn daha bÜY
sevinç ve ütihar olamaz. 

Etrafımızda iilkeler yıkılıyor;~.ı., 
bir ftlem ıstırap uçurumlan İÇıı-' 
rruuyor. Biz çok şükür bu 
uzak ve müsterih bulunuyont%...~ 
asli hayale kapılmış deiiliz. suuı
rini çılgınlıklara terketüği bir 
en büyük teminat en uzak sayİlJI' 
likclere karşı hile hazırlıklı o " 
ibarettir. İşte bizim )'aptığınux 
dur. 

Söüe.re ve vaitlere değil, k 
inanıyoruz. Hakiki zaferin ancak 
yet ve istiklal uğrunda hİ( bir f 
lıklan çeklnmi)·l':ll milletlere n-"' 
ca(ını biliyoruz. 1\fazidc yaptı~ 
riibe1er yolumuzu aydınlatlllllitır .. 
Setimizin etrafında tam bir vahdet 
zarası ''ennekteyiz. En ~tin • 
lardan muzarfer cılonasmı bilen 
miz apa~ık tnliin hir daha kara 
ğmdan emin olabilir. 

İzınirin şu dokuz eylül bay 
arzettiği nmhtcsem mnnznra sn~~ 
(erimİ7.in hliyliklüPiinü cihana ıli' 
mekten ibaret değildir. • 

Ayni 7.amnnda harbin son f c 
u~~ynrak yanan, harap olan bıı 
şehrin on dokuz yılda hnrabel 
sıvrılarak naı;ıl eskisinden dnha 
bi-r hnle gcldi!ini de görme~~y~ 
ıtiin. hem ordumuzun zafcnm. 
Tlirkiin in a kudretindeki m 
ti seüımlıyonız. 
Yaşasın zaferler ve medeniyetle' 

liki olan Tiirk milleti •• 
ŞEVl«'.f:T Bi 
---

Dün Mı--iladl 
zelzele oldll 
. 1 

Muğla, 8 (A.A) - Bu sabab 
ele şehrimizde lıir yer sarsıntısı 
tur. 

-------
TURGUTLUDA 
KURTULUŞ GONU 
Turgutlu, 7 (Husust) - g 

bayram.muz geçen scnelerdeldnc1e'l 
ha geniş ölçllde kutlandı. cnnıh 
alanına toplanan binlerce haUcın 
kiyle yapılan tculhUrata ic;üklAl 
ile başlandı ve bunu gilnUn bU 
nü ifade eden nuttiklar takip ettL• 
den terbiyesi ile mükellef gençli~ 
mi geçidi sevgi ile se~rredildi ve 
zın heykeline çok zarif çelenkler~.ıeO 
Bayrama iştirak için civar köyleıv 
ya ve atlı olarak yUzlerce köylU 
şimiz de buraya gelmiş bulunuY 

Gençlik ve halk Atamızın ve.nt 
Şefımizin izinde heyecan ve bUy .... 
kuvvetle yürüveceklerini bir defJ 
tekra\:laınışlnrdır. 

---- 'ı 
Amerika daha 1ıat 

bir vaziyet alıvof 
- RASTARAFI 1 İNCi SAHt~ 
da bir çok tahminler yapmışlardıt· 
york Hcrald diyor ki : Alman~r 
kit sahasına girecek her hangi ~~~ 
rikan vapuruna taarruz edecekte&". 
kında açık ihtarda bulunmuşlardı' 
tehdit karşısında boyun eğıniY fi 
Bitaraflık kanununu tadil etmek 
nnnmanuzı silahlandırarak vazife 
göndermek r.anıanı gelmiştir. iJ 
Vaşington, 8 (A.A) - Vandet. 

nşağıdaki bcyanatln bulunmuştııt : ~ 
- Amerika <"linlhur,rcisinin N~ 

manyasına şunlan söyliyeceLtini 
ederim : . tJ' 

Amerika devletleri gemilerinin. 
ciz edilmeksizin Atlantikten ~eÇt '/ 
gi)rmck istiyor. Buna engel olan_l~ 
tnhak olduktan cezayı görccckJeP"".o 
~~~.et7...ı=~/-- =-~ 
Teşekkür ve itizıv 

Fuar mUnasebctivle şehrimize akın 
eden misafirlerimizle otrller doludur .. 
İzmire gelen her vatandaş evvela fuan 
zivaret etmekte ve hemen Hiln1 eczane
sine uih"tyarak eczacı Kemal KAmil Ak
tasın Altın rüya kolonyasından almak
U?dır. Albn rüya kokusu yUksek bir 
zevkin fevkall\de b!r eseri, bir bediası
dır. Albn rüya ayarında bir başka koku 
yapılamamış oluşu kokunun inceliği 
hakkında bir fikir vercbilmektedi. Hilfıl 
eczanr-si bu zarif İzmir kokusunu sayın 
misafirlere tavsiye ile şc-ref duyar. 

aacıcıı:ıcıı:ıı:ıcıeoo" >~~...o':'-

Knrşıyakada sakin bayan Hicriye 
Çamlıca hakkında, vazife halinde bulu
nan inzibat erler!nden Arif oğlu Sabri 
onbaşı ile Mehmet İşbilene, sarhoş bir 
eri götürürken mUdahale ve hakarette 
bulundui:'U iddiasiyle tnldbata başlan-

Fuarı gezenler yarım 
milyona yaklaşıyor •• 
Pnznr günü fuan 47.427 kisi ~ezmiş ve 

Vilayet Hıfzıssıhha meclisi dUn aylık 
mutat toplantısını sıhhat ve içti.mal mu
avenet müdürU doktor Cevdet Saracoğ
lunun reisliğinde yapmış, viluyetimizin 
sağlık durumu hnkkında müzakerelerde 
bulunarak icap eden kararları vermiş-
tir .• 

Vnlidcmiz Ba)·an Adeviye ı<~ 
mnmn. vefatı dolayısiyle b~cl 
ynnlanmızdan uzakta bulu fldtl 
telgraf ve mektupla yakında ~ 

HİLA ECZANESl 

Za vİ § 
Pırlantalı kol saati.. 

Arlon marka platin üzerine pırlan
ta işlemeli bir kol saati zayi olmuş
tur .• 
Bir aile hatırası olması münasebe

tivle manevt bir kıymet taşıyan bu 
kol saatini bulanm •Yeni Asır• ida
rehanesine getirdiği takdirde çok 
memnun edileceği ilan olunur. 

:ııecca~ccr~~c:ıccaıcc;a. 

mıştır. 1 

ANAVEOCUL 
Kundura calmıstar 
Tepecikte Hüseyin oğlu İsmail Sctak 

ndlı 12 yaşında bir çocuk ile annesi, Te
pecik pazannda Nuri Karadenizin ser-
1isinden 4 liralık bir ayakkabı fl"!rdık
lan iddiasiyle tutulmuşlardır. 

umumi ziyarc-tçi yekfuıu 489.628 kişiye 
baliğ olmuş! ur. 

-------
HALKIN 
Dilekleri dinleniyor 
İzmir mebustan dün Dolaplıkuyu par-

ti biruısında partililerle hasbihallcr yap
mıslar ve halkın dilekl<'rini tesbit etmiş
lerdir. 

Gelenler, Gidenler nanlann da bizzat k<.iyümüze ~ 
Nüfus umum mUdürii 8. Sabri Onat gelmek suretiyle vaki taziye!., f 

A • • candan teşekkürler eder ve ":J~ 
f stanbuldan, Sıhhat vckfiletı mbtehassıs • ..... ce•·ap , ereme"" _,r 

rerıne ayn a)... • ,. 
doktonı Bahacttin Kökten Ankarndan, ten mütevelllt kusurumuzu b~ 
l\lanisa mücadele reisi doktor Refet Pek lmıza bağıslamnlarını rica ('()eril" 
Mani.o;adan şehrimi7.e gelmişler, Çantan ştNASi KARAOSMAN ~ 
mebusu BB. Doktor Akif Arkan ve Er· MELAHAT VEı.ilJF' 
zurum mebusu Salim Altuğ lstanbula SAADET BlRGEN 
gitmi§lerdir. 



YENi ASIR SAHiFE J 

irana yeni bir nota 
verildi 

lzmirimiz kurtuluş 

1 

Askeri vaziyet 
bayramını . BAŞTARAFI ı İNCi SAHiFEDE -

ltutlular ken harp sahnesi Odesadır. • BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Odesa muhasara edileli bir ay olduğu . b . • . 

1
.b 

halde hall Alınan ve Rumen askerleri- yorlar •• Yenı ı;ıotan~n u va~ıyeti u .a 
• BAŞTAR:\FI 1 İNCİ SAHiFEDE • d kumaktad Odesa halla eclec:eii tahmın eddmektedar. 

• ne mey an o ır. . ROYTERtN VERDlct 
olan vaziyet hakikaten fecidi. Türkün kendilerini muhasara altı:ıa alınmışk1:;.r MALOMAT 
~u. tüfeltl kalm11. ne de askeri bı- şehrin ,hayatına uydurmaga çalışma • Londra, 8 (A.A) - Roylerin Tab-
le lftı. l ler tarafta yokluk Ye sefa- dırlar. ran muhabiri bildiriyor: Bu hafta tati-

t Vardı. Lakin Türkün damarlarında HARBİN 12 iNcl ı:AF1:A~lh f tinde lngiltenı ve Sovyet mümessilleri 
ee.elan eden kan bozulmJlmıştı. asli Alman - Rus harbı 11 ~cı . ~ tasını trandaki Alman tebaaları ve befinci kol 
~rini muhafaza ediyor, bütün ruh- bitirmiş. 12 inci haftasına g~ .. ~~ ,rnemuPlan hakkmda tran hülriimetine 
~ latiklil ve kurtuluı atqi gittikçe yüzden İngilizler ve Ruslar sevmçlerıru yeni müracaatlarda balannnqlardır. 
~!'ilk Yanıyordu. Dü§manlann anla- gizlemiyorlar. Müracaatlann •ifahea mi, tahriren mi 
~da işte bu idi. İngilizlere göre Almanlar Rusyada yapıldığını bilmiyonım. Bu müraca-
1- Yet tarihi an gelmiJ, Türk ordu- esas hedeflerine varamamıştır. Odesa ve rı•lar luıt'i bir lisanla yapılmıstır. iki hü-
11.de laune geçilmez bir 1ell hurupn .ha- Leningrad işgal edilse bile Alman1~rın kümet biç te mühlet verecek veya ka-
111......., .~üşmanı silip süpürmüı. bakı>:e- esas hedefleri olan Rus ordularını ım- çam.ağa lllÜqmm•ba edecek görünmi
~funu denize dökmfi1, yatanı kır- ha edemedikleri meydandadır. . yorlar. irandıJd Alman ve Alman kon
~lerden kurtatnllf, Türke mukad- Cenupta Budyeni ordulan Dmyepe- trolü altm-lıııki memleketler mümessil
~ llyık gördüğü ezeU ve ebedi fs. rin doğusuna geçmeğe muvaffak olduk- lerinin vaziyetleri de bir bal mretine 
~ iade etmittl Tüdt lstikWinin lan gibi Tlmoçenkonun zayiatı da ağır rant edil~en bırakılmua için maimi 

lu o~n t~lr .. tanlı sanca~~ ~- olmamıştır .. İng!lizler Rus ordulan i~- ~n •nlc+ur. 
;;:. ~ürk iatilı:W .. !e ~knnıyctı. ha edilmeden kışın geleceğinden cmtn Londra, 8 (A.A) - Buraya gelen ha
~ d~nlara. butün. bır buaumet görünüyorlar. Kış gelince harekAt ya- berlPre göre Tahranda hafta . sonunda 

1" Tagmen emd vakı olmıqtu. vaşlıyacak ve belki duracaktır. gerginlik artmıştır. Deyi Meyil muha-
~•rilı_.ia ender byd~lediii bu kur- Ve gelecek ilkbaharda büsbütün baş- biri diyOI' ki: 
~ ınucadeleai Ye muctzeYI zafer. an- ka şartlar altında hareki.ta başlanacak- Tahran ~imdi diinyeda en <:ok endişe 
..-..;: aacalt lurk ..Jet Ye kahraman- tır. İqglltere Rusyaya ~ kadar elin· hilküm süren şehirdir Müttefiklerin 
~ridir. Onun ~evvilnll için den gelen yardımı vemıeıte karar ver- İran hüküm,,.tine son tebli0atı da bildir-
-._w_ ·· hlzmetleri gÖrÜ1en kalını- miştir. rilmiştir. Nota eski taleplerden daha 
~ h&nnet ve minnetle anmak hu t:NGtLtz TA yy ABELEBl fl~•r tsa1onleri ihtivl\ etm.,lctPiUr. İran hil-
~ ~annı feda eden aziz. tehltle- LENİNGRADDA kümetintn ~1 teh1i~ neşretmemesl 
~ mubuek nddanm. taltd.. eyle- Boma b:ynaklarma lire lncım tay- geM!in1i~ hafifletmemil'tir. 
~ Türk için bk yazıfedlr. _ _ areleri Leninıradm mGtlafaasma '1ti- DP.vl H~ra1d bU«ln Mihver elçiliklerl-

lılr.k ~~1?uzun 19 da~ı:;zub: !at etmişlerdir. İngiliz nıdyosundtı bir nin kaoatıJması taleo editeceiiini Y1'7.ı
~~ız fU .meAt • iti h- "k zat bu haberin varit olduğunu söylem.iş- yor. Di?er t!lraftan Rusların Kazvinden 
1.1; '- d,,.uıe yenAneat6g~1~ı_.rmc c !1J:._ tir çekilmesi hakkındaki tran talebinin ka-
tıı.......- "YUJ'OT, t nı;Uft tnaneYI • -ı....,ı .. de Qhim. bı'r b 1 M '-t ld• 
~ela eiilf Milli Şef 1 - üne Alman - Rus ~ m u ii f!:lV mun PmP ır. 
~l F J'Or, t no~ C..: değişiklik olmamıştır Yalnız LeninJı:rad VA'7.IYF.T S.AKtN 
~ L_ı evzi Çakdmaia. vadanın n g u··zerın· deki Alman baskısının günden Simla R (A.A) - lrandakl vaziyet 

ııuuıraman or umuza. onanmam1- • . f • d l i 
~ ha•acılarmma " bıltla Türle mil- gü.ne arttıOna dair haberler gelmekte: sikindir. lltı tara ta •n:ı-:• an evve ~ -
leli.; tebrik Ye tetekldlrlerlmizi IUDD- dir. Bundan evvel de tekrarladığımız gı- hal anla$ma prtlannı ilAn edecek gıbl 
)~ bi Leningradın bir iki hafta zarfında su- ~~.-ünmüvor. 

tsMAJ1. tLHAM kutuna liıtizar olunmamalıdır. Odesa Ge!!eral Dentzln Vl~e 
mild•&M1°m ela~ uzun devam etmıesl ~-el Kl!rm!a• Reisi 
kuvvetle muhtemeldir. Odesanın zapta ~ -

Almanlara pre ancak Kırım yanın adasının Almanlar o!ması n:m!em~ 
tarafından mptına bai).ıdır. Aksi tak- Vi!d. 8 (A.A) - General Dentz Ami· 

• ••- 6.,cl etır i!IDB dirc1e bu muhasara Tobruktaki harp gi- ral Darlan nerzdinde vük!lek bir vazlfe-
-..p-AltAft l an SA • bi aylarca silrecıektir. ye tavin edileoe1rtlr. Dentzin mtllt ~e-
~ orta kwnında Almanlar bir neh- Son posta ile gelen İtalyan gazeteleri- r.el kurmay reisli~e tayini muhtemel-
~ nehrin diğer sahilinde bir ne göre İtalyan genel kunnay ba~ dir. 

kurm""1ardır. Bo~viklerin general Kavalyem son gUn_le~ Tra -------------
~ taarruzlanna rağmen bu köprU lusgarp cephesini teftiş etmiştir- Tob- • ...... - ......... -••••••••••••••••• ·: 
..... ~ ed1lmlş ve diler bir köy nıkta general Bastiko ~ ~ku- : A!'?~A.?9~ !?.~DYQ!'V: 
~. Alman askerleri bu ve- mandaniyle birlikte cepbeyı t~f~. ~~ i 8 n G (} N K"tt _..P R O G RA M ~ 
;:_, U. Ruslardan yilzlerce esir ve bil- miştir. Kavalyero Romaya donusiinlin. ~••••••••• -·- ••••••••• 
!''llllE' -11...J--"· lif ıaLiar alını H"tl ı ö ·· ıc.- giden Musso ıye ~ ~ muhte siuuı ş- 1 er e g rusmeıı;"'° 

1 
t 1 . · 7 30 Pro~m vP mPmleket saat avan 

~Bunların arasında 25 top ve mil- refakat etmiştir. İta Y~İ gazele erıbnın 7 ~~ •'z"ık (Pl) 7 4'i Aians haberleri 
ardır d 1--·1· r ki talyan ar u- · ·"' mu · Der alır bomba makineleri v · yazısın an an ~yo . . dişe d 8 oo milzik (Pi.) 8.30/~ 45 evin saati 

~ liıı, 8 .<1!'-A> - ~eri. bir kay- günlerde Trablusgarp ıç:n en uy- ı? ~I\ pr~"ram ve mı>"'loket saPt avan 
~ bldirillyor : Finlaodıya cephe- maktadırlar. :l2 :,ı3 mlizik tlö .. kce ;>lakl11r 12.45 Aiqns 
'-'- Yeni ve ehemmiyetli muvaffakı· T O B R V K hsa~nrlPri 13.00 mii.,.i1c tiirk"e pl&klar 
i.ı~ ~dedilmiştir. Bir kolordu mm- 13.30/14 00 mUzik (P].) 1~ no prorram 
~ Bolşevik esirlerinin ad~ Vl- OlfLEJUNDE HARP- ve memleket saat ayarı 18.03 mU7.ik 
.. .:;:-sinden getirilenler dahil oldu- Kahire 8 (A.A) _Orta şark orduları radvo salon orlre<;tTası 19 00 mUzik muh-

dokuz bini bulmuştur. kararglh:n.ıı tebliği : Tobruk mıntaka- telif sarkı1ar 19 30 mPmleket saat ayan 
~~ !'MISIDA'GNI anda diltm8Jl topçuau biraz daha ~ ye Ai•ns haberll!'l'i 19 45 serbest 10 da-
~ gifıdlkmQfttır. DU,.maıı tayy.arelerinln klka 19.5~ mUzlk fasıl sazı 28.15 radyo 
~ 8 (A.A) - Stefaal atanm bil- altı bUcumu ehemmiyetsiz hasatı mucil> ~test 20.45 müzik (Pl.) 21.00 ziraat 

: Rus cephesinde bGyOk hava olmuştur. Hudutta keşif kollan faaliyet tııtkvimi ft tonrak mahsUllerl bonaın 
olmaktadl1' Alınan. Rumen Ye östermişlerdir. 21.10 mllzlk (Pl.) 21.30 konusma (100 

.....: bava kuvvetleri düşman tahş!datı- g Berlin, 8 (A.A) _Orta şarkWı ge- lM"!le tince nasıl yaşıyorduk'\ 21.45 mı:: 

.... 'ltlkaıuettnı bulmak lc:ln devamlı ke- len haberlere ttin Tobnıkta İııglltzle- zlk tttrk mUzlil nroaamı 22.30 mb:' 
-....1--L- a_ ederin ~' d rl tıld teşeb- ket saat ayan. Ajana haberleri rsa 1~. aovı . .._... rin zırhlı kuvve e e ya.P an _ l!ı-tJerl 22_45 mUzlk (P1. \ 22.55/23.00 

pek aıhr. bUsler mihver kuvvetlerinln ateşi altm 118annk1 v kan•n•• 
--.-ııwuwuu- da kınlmıştar. y program e r--ır· 

Souyetlere g6re 

• 8AınA&An ı &Net sAlll'nDE · 
~ dil bGtUn cephe boyunca tld
~ lllUharebeler de.- ~- Rus 
~ dOpm pipde kuvvetlerine 
:: llıbh latalarma ve hava kunetlerl-

tlır dubeler ~. 2S Almu> 
~ bıbrtp eclllmqtfr,. 11 Sovyet 

byıpbr. $bnal buz denizi™'• 
~Alman d·-•llll a .. deniz kuv

tuafmdan ~. 

8la lsvtçBB GAZBTESİNE GÖBI 
~-·8 (A.A) - Lasnis gazeteslnin 
~ KÖl'8 '8fk cephesinin mer-
~~~~da şiddetli muharebeler 
~- Kiyefln eenubunda Alman 
~ gitg!de artıyor. Cenupta Mosko
·• hUkUınetlnin Don haV'!8S1Dl boşalt
'beb karar verdi~ dair allmetler 
~. ---••veçte tneçla 
&.ası af;llıyor. 

t.ıı~ 8 (A.A) - Ofi ajansı Stokholm-
bUdlriUyor : 

ı......~:_Rulslingin cuma gtıntı Os1oda s6y· 
~ nutukta İsveçl yeni nizamın dı
l'ııcti hldığından dolayı tenkit etmesi 
~- gazetelerinin şiddetli hOcumlarile 
~~. Gueteler B. Kuislin~in 
~~islerine müdahaleye ve İsveç• na· 
~ fikirler beyan etmeğe salahiyeti ol-
'-dığını yazmakta ve lsv~n bazı vill
tı:eıinı Norveçin hayat sah~na ithal 
Jeı..lalaıuu da şiddetle reddetmektedir-

lzmir Trıımvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirketi 

Izmirin Kurtuluş 
Bayramını 

Saygı ile Tebrik eder 

lzmirin Altın Kolon yası 

Alnn Ruya 

ZEVK, SAKAT, BEDA.Tt 

KEMAL K. AKTAS 

Hilal Eczanesi 

- :c:aus 

Turya~ 

' 

KEMALPAŞA İCRA DAlREStN-ı 
DEN: 

tzmirde Alunet İşcana (471) lira borç
lu Kcmalpaşadan Hacı Hüseyin oğlu 
Numanın bu borç için ipotek göstermiş 
olduğu Palamut mevkiinde Kanunuev
vel 927 tarihli ve ll8 numaralı tapuya 
müstenit müfrez tarla halen 16 dönüm 
genişliğinde ve 1530 lira değerinde bir 
kıtada bağı satılmak üzere müzayedeye 
verilmiştir. 30/9/941 Salı günü saat 
11/ 12 de Keınalpaşa icra dairesinde ya
pılacak birinci arttırmasında teklif edi-
lecek en son bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 şinl bulduğu takdirde iha
le edilecektir. Noksan bir bedel teklifi 
halinde müşterinin teahhildü baki kal
malc şartiyle 10 gün uzatılarak 10 Teş-
rinievvel 941 Cuma günü aynı saatte 
ikinci arttırması yapılacaktır. Bu art
tırmada da muhammen kıymetin yil'Ede 
75 §l nishetinde bir bedel elde edilmedi
ği takdirde satq düşürUlerek 2280 sa
yılı kanun hllkilmlerine tevfikan bo1"9 

lba 
Yakın zamanda imaline muvaf

fak olduğumuz yerli malı olan tba. 
Tahta kurularını mahvettiği gi

bi her kumaştan hiç çıkmayan le
keyi çıkarır aynı zamanda her tür
lü madenl eşyayı parlatır. 'Oç vazi

feyi yapan bu mayi her vatandaşa 
en lüzumlu bir maddedir ziyaretçi· 
lerin 1§ bankası pavyonu yanındaki 
!ba pavyonundan bir şi,e alıp de
nemeleri menfaatleri iktizasından
dır. 

DEPO ADRE.Sl 
Anktını Anafartcıla1' caddesi 
No: 11/43 TL. 2011 
1ZM1R TOPTAN SATIŞ YERt 
Suluha1' ci1'an Türle ecza depon 

& 

107 (1970) 
2aaccaıaaaca=aaaccaıcca~aaıaaaı 

bet sene tabite batlanacaktır. Almak tetkik etmeleri ve bu mUlk üzerinde bir 

Nöessesesl, muhterem 
halkımızı laardald 
TURYAC pavyonuna 
ziyarete da.et eder-

isteyenlerin muhammen kıymete göre gQna hak ve alacak ldc:Uasmda buluna
yllzde yedi buçuk depo akçası veya mn- cak kimselerin 15 gUn içinde vesibla
D ve muteber bir banka mektubu Ue rlyle birlikte daireye mUracaatlan ak
ihale vakitlerinde icra dalreainde hazır si takdirde haklan tapu 81cillyle sabit 
buluıunalan ve fu1a izahat isteyenlerin olmayanların paylaşmadan harl9 tutu
bugünden itibaren herkesin glSrebUme- lacaklan illn olunur. Doaya No. U/22Z 
si lçhı açık bulunan prtnameyl gtirüp 3707 {1916) 

Doyçe · Oryent Bank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

1ZM1 R 

MERKEZi: BERLIN 
Abnanyada 175 ıabesl mevcattlll'. •=••Y• ve 111117at •ktell 

171,SCJO,OOO Rayhsmark 

Tttrkiyecle 111beleri: tSTANBUL ve tDdR- Mısırda 111belerl : K•ldRE 
ve iSKEMDERiYE.. Her türlü banka maamelltuu Ha ve bbal ed•-

Banka Komerçiyale ltalyana 
Tamamen teclive edilmiı •ermaye: Lit. 100,000,000 

iDARE MERKEZi: MiLA.1\0 

BiJtiJn ltalya ıelairlerintle ,abeferi lıtanbal, /zmir, Lontlra, 
Pari•, Neoyorlı, Atina, BiJlıreı, Kalairetle fDbeleri oardır • .. 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

lzmir Şı.besi ı ikinci Kordon No. M 
TELEFON: 2160 .. 61 • 62. 63 • 64 • 65 

İzmirin en kıymetli lıediye.41İ 

KOLO~Y A - Esans - Podraları 

AI.TIN DAJILASI 
BAHAR 
LEYLAK 
FVL 
BEŞ ÇiÇEK 

DALYA 
REVDOR 

KREP .JORJET 
YASEMİN 

IJMOH ÇIÇEOI 

S. FERJI' Eczaobaşmm en yeni şaheseri.. 

(FUAR J 9 4 J) kokusunu muhakkak tercih 
EDİNİZ 

Depo SiF A Eczanesi 



SİYASI AZİYEI' 

Sovyetler Tah
ranı İşı?al mi 
etmişler~ 

Mahsur tdesada hagat 
Herkes eskİ§İ 
~ibi çalışıyor, 

e~leniyor 
iranda halledilemiyen -o-

cetin iki mesele • Ruslar Almanlar eski tayyare· 

YENi ASIR 

Şark cephesinde son 
hava harekatı 

Leningradın müdafaası 

t 
Almanların kar. 

Alman ayyare· 1 t v •• d 
1 • b··ı·· şı aş ı~ı mu a-
erı u un cep- f ... th• 
he boyunca .aa mu ış 

faaliyette Vol2a Almanlarını 
Sib·ryaya 2önderiyor 
Radyo gazetC'sinden: lranın işgali ile 

Ru ya) a kısa hir yol nçılmı~tır. Bir ri
vayete göre Tahran Rus k1taları tarafın
clan isgal edılmiştiı. Bu haber teyit edil
memiştir. Her haldP İngiltere, Rusya 
ve İran nrasındn miizakerelerden bir nC'
lk; çıktJğına dair haber gelmemiştiı:. 
lfalli en ~etin noktalardan biri İranda 
bulunan Almanların akibetleridir. İngi
lizler Almanların kendilerine teslimin: 
istemektedirler. Bunlar bir kampa sevk 
<dilerek harbin sonuna ka<lar göz hapsi
ne tılınacaktır. İran hükümeti ise bun
ların teslimini kabul etmemektedir. 
İkinci ihtilaf mevzuu da Mihver mümec;
si11erinin vaziyetidir. 

ler kullanıyor ve 
hederıeri bulantı· 
yorıar deniliyor.. . DALGALAR HALiNDE YAPILAN 

Leningradın zaptı an· 
cak en ağır zayiata 
tahammül etmekle 
mümkün olacak •• 

Londra, 8 (A.A) - Ann:ıliss askeri 
vnziyct hakkında şöyle yazıyor: 

Londra, 8 (A.A) - Royter muhabiri HU-CUMLAR ÇOK MU-
bildiriyor : Muhasara altındaki O<lesada ' 
çarşılar, postalar ve bütün milesscseler ESSIR OLMUŞ 

VOLGADA 
Rusya hUkümeti Volga mıntakasında

ki Almnnlnr hakkında mühim bir ted
bir almağa karar vermiştir. Volgada 600 
hın Alman vardır. Bunlar İmparatoriçe 
Katerina zamanında Rusyaya getirilmiş
ti. Simdi bunların Sibiryaya nakillerine 
k:ırar verildiği söyleniyor. 

HA VA HOCUMLARI 
Jngiliz k::ıynakları geçen sene Alman

ya tarafından yapılıp bir netice verme
yen İngiltere meyd::ın harbinin yıldönü
mü miina.c;ebetiylc Berlin ve Almanya 
üzerine yapılan bUyUk tayyare hücuın
lannı bildiriyorlar. İngilizler bu tnnrruz
Jariyle geçen senedekine nazaran hava
larda dnhn fazla kuvvet1endik1erini an
fotmak istemişlerdir. 

-------
Jngilizler bir deniz

altı zaptettiler 

normal mesailerine devam ediyorlar. 
Te1grafhaneler telgraf almakta ise de 
bunların güni.i gününe gönderHdikleri 
yere \'aracağını temin etmemektedirler. 
Halk sinemalara g:tmekte ve saat 22 ye 
kadar deniz kenarında dolaşmaktadır. 

Odesadan gelen İzvestiyanın muhabi
ri binbaşı Vilenski Roytere şunları söy· 
lemiştir: , 
Düşmanın faaliyeti yüzünden şehirde 

çok az hasar vardır. Alman bombardı
manları şayanı hayret derecede isabet
sizdir. 

Aldığımız esirler ya çok genç, ya kır
kı geçlcindirler. Halen Almanların kul
landıkları tnyyarelerin bir çoğu esJ.d 
tayynrelerdir. Bunlar düşmanın gerek 
insan, gerek malzeme bakımından bi
rinci derecede unsurlarının ozaldığmı 
göstermektedir. 

Odesada üç gazete çıkmaktadır. Mos
kova gazeteleri de Uç gün teahhiirle ge
liyor .. 

İnşe vaziyeti pek fena değildir. Şehir
de mühim mikdarda buğday, şeker ve 
sebze ihtiyatları vardır. KöylUler sürü
lerinin ekserisini kaçırdığından et fazla 
değildir. 

Harp cephesinin Odesaya pek yakın 
olduğunu sanmak hatadır. Cephede şe
hirden lG kilometre mesafede bir ya
nın kavis teşkil etmektedir.. Şimdiye 
kadar Odesnya erzak sevki ihtiyacı ha
sıl olmamıştır. 

Ellerinde bombalar olduğu halde şe-
-o--- hirde dolaşan ve Rumenleri yıldırmış 

Londra, 8 (A.A) - Bahriye nezareti- olan Karadeniz bahriyelileri Odesa hıil
nin tebliği : Sahil muhafaza teşkilatına kı tarafından büyük tezahüratla alkış
mensup bir Hudson tayyaresi Atlantik- lanmaktııdırlar. Cephede muharebeler 
tc bir denizaltı görmiiştür. Tayyare tn- durmadan devam etmektedir.. Ruslar 
rafından yapılan hilcumu müteakip de- şehri sonuna kadar mlidafaa azminde
nizaltı ağır hasara uğrıyarak deniz üs- dirlcr.• 
tüne çıkmnğa mecbur kalmış ve teslim -----
işareti vermiştir .. Bu sırada şiddetli bir İngiliz kabinesinin 
rüzgar esmekte ve deniz dnlgalı bulun- ·ı· 
makta idi. Civarda hiç bir gemi görülıni- Uzak $rktaki mümessı ı 
yordu. Devriye nöbeti değiştirmek üze- Filipinde 
:re Katelina lip!nde bir diğer tayynre Manilla, 8 (A.A) ..- Duf Kuper öğle-
hfıdise mahalline gelmiş ve İngiliz harp den sonra tayyare ile buraya gcJın.iş, Fi
gemilerinin muvasaletine kadar deniznl- lipin adaları umumi valisi tarafından is
tının üzerinde dolaşmıştır. Harp gemile- tikbal edilmiştir. Çok mühim konuşma
ri geldiği zaman hava o kndar fenalaş- lar yapılacaktır. 
mıştı ki sandalları denize indirmek için ~7A~J".rr~~ 
saatlerce uğraşılmıştır. İngiliz harp ge- birnz düzelmesi üzerine denizaltıya yak
mileri toplarını denizaltıya çevirmiş ol- }aşılmıştır .. Teslim alınan denizaltı mu
duklnrıh alde havanın düzelmesini' bek- vaffakıyetle çekilerek bir limana getiril
lemişlerdir. Bir müddet sonra havanın miştir .. 
IC7.h"J"..1".h"JJ..<:ı:r.r.h".h"~~~~~~~.h".rJ"~JJ"..l"J"~.r~ 

Üzüm piyasası dün açıldı 

Diin Vzüm piyasası açıldıktan sonra merasimde 
hazır bulunanlar bir arada 

dA$TARAFI 1 lNCI SAHİFEDE • Bu miktarın 3567 çuvalı kooperatif 
de davetliler üzüm salonuna c;ıkmışlar, birliği tarafından kilosu 30 - 50 kuruş-
tüccar ve müstahsiller tarafından karşı- tan, kalan kısım da muhtelif firmalar 
J"anmışlardır. Snlonda masalarda piya- tarafından 2 7 • 5 5 lrnruştan alınmıştır. 
saya ~etirilmiş olan üzümlerin nümune- Piyasanın dünkü vaziyeti şöyledir: 
]eri ufak tepecikler halinde teşhir edi- 7 Numara üzüm 33 kuruş 
livorclu. Tnrım satış kooperatifleri umu- 8 c c 35 « 
mi müdürü R. Muhip Özyiğit üzüme ilk 9 « « 40 < 
tnlip çıkmış ve doksan bir çuval 9 nu- 1 O < c 46 « 
marnlı iiziimii kilosu 40 kuruştnn müba- 11 c c 52 c 
yaa etmiştir. Bugün, bmirin kurtuluş bayramı ol-

V ALiNiN NUTKU duğu için, üzüm imsar ve tacirleri söz 
birliği ederek muamele yapmamağa ka
rar vermişlerdir. ilk omtışı müteakip vali B. Fuad Tuk

t>al iızüm piyasasının açıldığını şu hita
hesh; l .. ılii.n etmiştir: 
~ Muhterem arkadaşlanm; 
Ü7Üm piyasasının açılması mera!li

mind,. hulunmakla hepmizin hissettiği
miz !IC'\ irıı; tabiidir. Bu anda aranızda 
bulun r...k piyİı.•nyı açmak vazifesinin 
bann iM ih edılmesinden dolayı bahti
yarım. \1ıi t, hsillerimiz mallarını piya
ımv ı l'TJ'cderken her durumda olduğu 
J?ibi fi.,ılrrin i ıikran için de icap eden 
tcdhh1Ni'1 alınmacına hükümetimi:ı:in 
vcrdi~j rhrmmiyct çok şayanı şükran
dır. Mii l?.l-ısill rimize her sene daha 
miito"•\ it k .rnııdıır temenni f'derken 
ıiirr rl r•ınız.ı da rl İma iyi bmmrılar 
efil r ~ ·, •anırı n ılmııı olduğunu. sami
mi '" ..,. r muzda arzedt'rİm.~ 

S TIS MU<TA'P.I VE FiATLER 
Valinin · dd.,.tJi alkı lnrla kıuşılanan 

l ıt h" inden sonra muhtelif satı<1lnrn 
l lanılmı tır. 

Dünl.ü sn tıs mıktdn 7 106 çuı: aldır; 

FIATLER BELKi ARTACAK 
Bu yıl üzüm fiatlerinin düşmesine ih

timal verilmemektedir. Rekoltt'de ilk 
tahminlerin dunundadır. Şimdiki halde 
194 1 üzüm rekoltesinin ancak 20 - 30 
bin ton miktarında olduğu söylenmekte
dir. Bu sebeple fintlerin ileride daha 
bir miktar yükselmesine intizar edil
mektedir. 

Bütün diinyadn mahsullerin fiatleri 
yüksek seviyelerdedir. Binaenaleyh gay
ri müsait şartlar altında senelerdC'nheri 
malını ucuz fiate satnn müstahsil, bu yıl 
mahsulünü değer fiatle satabilecektir. 
Cümhuriyet hiikümeti miisıah"ili koru
mak ve fiatlt'ri istikrar hnlind<" bulun
durmak için l<lzım gelen bütün tedbir
leri almı!ltır. Ayni zamanda hükümet 
piyasada gayri tabiilik gördüğü taktir
d mÜe"lsir müd~hnlede bulunacaktır. 
lNCıR PiYASASI 
İncir piyasası da }arın öwkchn nvel 

saat 1 O da açılacaktır. 

Geçen haftanın son günlerinden beri 
Leningrad muharebesi fasılasız devam 
etm11ktcdir. Netice henüz kat'i olarak 

Berlin, 8 (A.A) - Rus cephesinin şi- taayyün etmemiştir. Ruslar Leningradın 
mal mıntakasında harekette bulunan ehem!fliyetini idrnk ettikleri içindir ki 
Alman hava kuvvetleri son günlerch! ta- müdafaası için bu kadar gayret gösteri
arruzlarını Ladoga gölünün cenubunda-. yorlQr. Almanların Leningrad etrafında 
ki düşman mevzilerine ve tecemmüleri- karşılaştıkları mü"dnfaa müthiştir. Fil
ne tevcih etmiştir, Yüzlerce bomba tay· hakika Leningradın ciddi bir tarzda teh
yaresi ve ş!ukalar dtişmanı mütemadi dit edilcbilece~i ~cgane istikamet cenu
dalgalnr halınde bombalamışlar ve gerek bU garbi istikametidir. Bu mıntaka ise 
insanca, gerek malzemec.e pek büyük mütcpıerklz üç istihkam zenciriylc çev
zayiata uğratmışlnrdır. Bır Alman tay- rilmiş bulunmalfüıdır. Bu müstahkem 
yaresi kaybolmuştur. hatlar dünyanın en mükemme11erinden 

CENUP CEPHES1NDE biri olarak telakki edHmektedir. Alman-
Cephenin cenup kısmında Alman ha- Jar bu üç milyon ntifuslu şclirin civarına 

va kuvvetJCTi bilhassa düşmanın tecem- gelseler bile miiskülfit asıl o zaman baş
mülerine ve Dinyeperle Azak denizi ara- lıyacaktır. Kanailar ve 400 metre· kadar 
sındaki mıntakada yürüyüş halinde bu- genişlikte olan Neva nehri de bu mınta
lunan düşman kolJarına tanrruzlardn bu- kayı himaye eylemektedir. Ruslar bura-
lunmuştur. sını dere dere, ev ev müdafaaya azmet-

MERKEZ CF..PHES!NDE mişlerdir. Buna yakmda gelecek olan 
Cephenin merkez kısmında Alman kış mevsimini de ilave edersek Lening

hnva kuvyctleri 6. eylülde düşmanı.n radın zaptı ne müthiş bir şey, bir teşeb
cepheye gıden demıryollarını pl§n dahı· büs olduğu ve en büyilk zayiata mal 
linde ve bUyiik bir muvaffakıyetle tah- olacağı anlaşılır. 
ribe devam eylemiştir. Raylar bir ~olt 
noktnlardn kesilmiş ve istasyonlar yı
kılmış veya hasara uğramıştır. Beş nak
liye UC't'li tahrip edilmistir. Evvelcede 
bildirildiği üzere bir cephane treni bir 
bombanın tam isabetiyle havaya uçmu.~
tur. Bunlardan bnşka pek çok eşya va
gonuna bombalar isabet etmiş ve mütP.· 
addit şimendüfor köprülerini ağır hasa· 
ra uğratmıştır. 

-------
Berline cok siddetli . . 

bir hücum yapıldı 

Bombardıman 
V'ece yarısın· 

da tasabaha 
adar s··rdü 
--0-

Londra, 8 (A A) - Dün lngHiz kuv
vetleri Berlin, Kiycl ve Buloğn mıntaka
lnrında askerl hede!lere taarruz etmiş
lerdir. 

Londra, 8 (A.A) - Havn Nezaretinin 
bildirdiğine göre ilk bombardıman tay
yareleri Alman hükiimet merkezi üze
rine gece yarısından bir az evvel gel· 
mişler ve son tayyare Ber1ini sabahın 
ilk saatlerinden evvel terk etmemiştir. 
İngiliz tnyyareleri pek iyi tanıdıklan ba
zı noktaları takip ederek Berlinin mer
kezine gelmişlerdir. Bir az sonra bir çok 
yangın çıkmış ve bilhassa şehrin tam 
ortasına isabetler çok şiddetli olmuştur. 
Bir çok büyük çapta bombaların esas 
demiryo1u etrafında patladığı müşahede 
çdilmiştir. 

Berlin, 8 (A.A) - Dün gece hava 
kuvvetlerinin Berline hücumu hakkında 
alınan mütemmim mnlfunata göre üç 
düşman tayynresi doğrudnn doğruya 
Berlinde yere indirilmiştir. Sivil halk 
arasında 27 kişi ölmiiştür. 

Londra 8 (A.A) - Berline yapılan ha
va hücumu şimdiye kadar yapılan tnar
ruzların en şiddetlisi olmuştur. Görül
memiş bir vüsattc yapılan bu hücum 
tam muvaffakıyetle neticelenmiştir. Ber
lin 51 inci defa olarak bombardıman 
edilmiştir. 

ALMAN RESMi TEBLtC;t 
Berlin, 8 (A.A) - Alman Başkuman

danlığının tcbTiği: 
tngiltereye karşı mücadelede hava 

kuvvetlerimiz Britanya tayyare meydan. 
)arına ve limanlanna en büyük çapta 
bombalar atmışlar, bir çok yangınlar çı
karmış1ardır. İngiliz sahilleri açıkların
da seri hücumbotları kuvvetli himaye 
altında giden bir gemi kafilesine hücum 
ederek cem'an 13500 tonilato hacminde 
beş ticnret gemisi batırmışlardır. Gün
düz ve gece hava kuvvetlerimiz tngilte
renin şark sahili açıklarında cem'an 12 
bin tonilüto hacminde üç ticaret gemisi 
batırmışlardır. Manş üzerinde İngilizle
rin beş avcı ve Uç bombardıman tayya
resi düşürülmüştür. Norveç ve Hollan
da açıklarında deniz kuvvetlerimiz düş
manın iki bombardıman tayyaresini dü
şürmüşlerdir. 

Dün gece İngiliz bombardıman tayyn
releri Almanyanın şimal ve garp mınta
kalnrı üzerinde uçmuşlar ve Berlin is
tikametine gdmişlC'rdir. Tayyare daCi 
bataryalarının şiddetli nteşi sayesinde 
hücum beklenilen büylik muvaffakıye
tini vermemiştir. 

İnfilak ve yangın bombaları sivil halk 
arasında 50 kişi_nin yaralanmasını mucip 
olmuştur. Gece nvcıları ve tayyare dfıfi 
bataryaları 14, bahriye topçusu 3 bom
bardıman 1ayynresi düsürmüştür. 

lNG1LlZ RESMl TEBLtCt 
Londra, 8 (A.A) - Hava ve Dahili 

Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 
Dün gece düşman hava faaliyeti 111-

giltercnin ve İskôçyanın ~ark sahiline 
inhi :ır etmiştir. Bu sahilde ve cenubu 

___ ,,,,,,_ __ _ 
Makineye 
Verilirken 

Kazaklar Al
manların arka
sına sarktılar 
Moskova, 8 (A.A) - Sovyet istihba

rat bürosu tarafından öğleyin neşredilen 
tebliğ : 

Kazaklar düşman gerilerine bir akın 
yaparak rnstladıkforı bir motörlü kolu
na hücum etmişlerdir. Kazaklar düş
man kolunun radyo cihazını, motosiklet
lerini ve sair teçhizatını iğtinam etmiş
lerdir. Çarpışma esnnsında bir Alman 
gQncrali ve 300 Alman askeri ölmüştür. 
Diğer bir akın esnasında Kazaklar bir 

düşmnn taburunu tamamiyle münhezim 
etmişler ve Alman kıtnsının kurmay ka
rargiihını esir etmişlerdir. Bu hücumda 
düşman 1200 öJ.ü ve 500 esir vermiştir .. 
Di.işman kamyonlan ve mühlınmat de
polan imha ~dilmiştir. Bu akınlar esna
sında bir çok köprü de tahrip edilmiştir. __ ,,,,,_ __ 

Sovyetler Hiik reşi 
bir gecede iiç dtı.fa 

boın baladılar 
--<>--

Roma, 8 (A.A) - Bükreşten Stefani 
ajansına gönderilen bir telgrafa nazaran 
dün gece Sovyet tayyareleri Bükreşi Uç 
defa bombardıman etmişlerdir. 

----
Berline yapılan 
son hücum;.nn 

tafsilatı 
Londra, 8 (A.A) - Royter ajansının 

havacılık muharriri yazıyor : 
Dün gece Berlindeki nskerl hedefler 

İngiliz hava kuvvetlerinin başlıca hede
fini teşkil etmiştir. Yapılan hücumlarda 
mutat hilafına olarak Kiel gibi mühim 
bir bahri üs üçüncü derecede bir as
keri hedef addedilmiştir. Bu akınlar 
hakkında mufassal malumata infuar 
edilmektedir. Bcrlinc karşı yapılan hü
cuma fazla mikdarda İngiliz bombardı
man tayyaresinin iştirak ettiği zanne
dilmektedir. 
Şimdi İngiliz hava kuvvetlerinin kul

landığı ağır bombaı·dıman tayyareleri 
eskisine nisbetle daha ağır bomba taşı
maktadır. Snlahiyetli bir menbadan bil
dirildiğine göre Berlin üzerine yapılan 
akın mükemmel bir tarzda cereyan et
miştir. Şimdiye kadar alınan malfunata 
nazaran Almanların Londraya karşı 
yaptıkları büyük hava hücumunun yıl
dönümüne tesadüf eden gece atılan 
bombaların mikdarı Aln\an hava kuv
vetlerinin geçen sene Londraya karşı 
yaptıkları bir çok büyük hücum1arda 
attıkları bombalard~n daha az olmamış
tır. Berlinin bu suretle dövülmesi Sov
yet Rusyaya i_mkan dahilinde müzaheret 
edilmesi ic;:in lngiliz hnva kuvvetleri ta
rafından yapılan taarruzi hareketlerin 
bir devamı addedilmektedir. Berlin yal
nız bir çok mühim endüstrinin merkezi 
değil, nyni znmanda bütün Alman de· 
miryolJarının tclaki• merkezidir. 

şarki mıntakasında bazı noktalara ve tn
gilterenin şarkında bir noktaya bomba
lar atılmış ve bazı hasarı mucip olmuş
tur. 

İnsanca znyiat ıızdır, hac::k"' ~ l' lt'rdc 
pas"1r pek lıafif lir. 

9 EYLÜL SALI 

Alman ticaret heyeti Anltaracla 

Türk - Alman ticaret 
müzakerelerine bugü 
başlanılması muhteme 

Heyetimizin birinci reisi B. Numan Mene11• 
oğlu, ikinci reisi de Ticaret vekaleti müste•l9' 
Ankara, 8 (A.A) - Bir ticaret mtla- Halit Nazmi Kişmirdir, alakadar 

hedesi müzakeratına memur Alman mü- Jetlerin tayin etmiş o)dukları meal 
rahhns heyeti bugün (dün) şehrimize da heyetin müşavirleri sıfatiyle 
gelmiş ve garda hariciye vekaleti adına göreceklerdir. Müzakerelere yarm 
istikbal edilmiştir. Alman heyetine Dı'\ gün) başlanması muhtemeldir. 
Klodyus riyaset etmektedir. ALMANLARA GÖRE 

HEYETtMtZ TEŞEKKÜL ETTI HEYETLERİNİN VAZİFESİ 
Ankara, 8 (A.A) - Dr. K.Iodyus ri~ Berlin, 8 (A.A) - Dr. 

yasetindeki Alman heyeti ile ticaret mü- Tilrkiyeye seyahati, doktorun 
zakereleri yapmağa memur edilen heyeti cvvclki seyahatleri gibi sırf tieaıel 
mtırahhasamız hariciye vekaleti katip liükası sebebiyle yapılmaktadır. 
umumisi Numan Menemencioğlunun ri- ne vazifesi Türkiye - Almanya 
yasetinde teşekkUI etmi§tir. Heyetin ekonomik münasebetlerin sık:bıstııl'Jlll 
ikinci reisi ticaret vekaleti milsteşarı sım tetkik etmektir. 
''-"'~;::,..<;;;;::,..<;;;;::,..<;;;~~>c;;:::.<::::.<::::.<::::.<::::.<:::ı-<::-~·~~~~~~~~~~~:><~~~ 

Benzin sarfiyatını tah 
eden yeni karar 

Benzin tevziatı nasd ve ne mikdarlarda ya 
cak? .. • Ankara, İstanbul ve İzmir müstesu 

rak diler şehirlerde otobüs işlemiyece.._ 
Ankara, 8 (A.A) - Başveklletten 

tebliğ edilmiştir: Milli korunma kanu
nunun 36 ıncı mnddesi mucibince ittihaz 
olunan 13 ağustos 1941 tarih ve 2/16395 
sayılı İcra Vekilleri heyeti kararile ve
rilen salahiyete istinaden benzin ve sa
ir petrol müştaklariyle müteharrik bu
lunan kara deniz nakil vasıtalarının sey
rüseferi 9 eylül 1941 tarihinden itiba· 
:ren bir ay müddetle aşağıdaki esaslar 
dairesinde tahdit veya menedilmiştir : 

1 - Elçilerin, konsolosların ve kor
diplomasiye dahil memurların binek 
otomobilleriyle deniz nakil vasıtalarına 
ve elçiliklere ait olup başka memleket 
tabiiyetini taşıyan binek otomobillerine 
ayda 180 litre verilir. 

2 - 19 ikinci teşrin 1940 tarih ve 
2/14703 sayılı kararname ile meriyet 
mevkiinc vazedilmiş olan 75 sayılı ko
ordinasyon heyeti kararının B. bendi
nin C. ve D. fıkralarında razılı binek 
otomobillerinden bilahare Icra Vekille
ri kararı ile seyrüseforlerine müsaade 
olunan nakil vasıtalarından binek oto
mobillerine ve den!z motörlerine ayda 
150 litre ve motosikletlere ayda 60 litre 
benzin verilir. 

3 - Halen çnlışınakta oldukları bele
diyelerce tesbit edilen taksilere ayda 
120 litre benzin verilir. 

4 - Ecnebi turistlere ait otomobille
re bir defaya mahsus olmak üzere 125 
litre benzin verilir. 

5 - Yük ve eşya nakline mahsus ve 

· Manısa kurtuluı bayramını 

Manisa 8 (Hususi)- Maniııa kurtulu- minnet ve şükranını bildiren 
şunun 19 ncu yıldönümünü heyecanla söylendi. Bunu bir geçit resmi taldP 
kutladı. Kurtuluş gününde olduğu gibi ti. Ebedi Şef Atatürkün büstihtıe 
~ehre ilk giren askeri müfreze hükümet ler kondu ve hatırasını taz.iz ~ ' 
önüne gelerek takım kumandanı tarafın- kika sük\ıt edildi. Manisanın k 
dan şanlı sancağımız hükümet binasına şunda şehit düşenlerin mezar1aniMi 
çekilince şehir namına Manisalıların çelenkler konmuştur. 
~~ 

Nafıa Vekili K onvava 2itti 
Konya, 8 (A.A) - Nafia Vekili Ali Funt Cebeıoy dün kara yo~le 

yadan buraya gelmiştir. .. 
Universit~de ikmal imtihanı ve kayt 

İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Üniversitede ikmal imtihanlan nym 22 maa. 
yacaktır. Kayıt muamelesi birinci Teşrin sonuna kndar devam edeee~· 

1 ekirdağlı Hü'sevin ı~e Mülayim galı 
Zonguldak, 8 (Hususi) - Burada yapılan güreşlerde Mülayim 

Tekirdağlı Hüseyin Romanyalı Kasıma galip gelmişlerdir. 

Kafkasya ile Telefon muha
' eresi temin olunacak 

Ankara, 8 (Yeni Asır) - Sivas - Erzurum - Kafkas arasında telefoa 
veresi yapılmasını temin için yeni bir hat tesisine başlanılmıştır. 

A v.usturalya za. 
fC!re kadar 
harbedecek 

--0--

Sidney, 8 (AA) Avusturalya 
başvekili Fadden harbın üçüncü senesi
ne giriş münasebetiyle irat ettiği bir nu
tukta şunları söylemiştir: 

Avusturalyalılann düşmanlara 
mesajı vardır. Bu mesaj şudur: 

Avusturalyn düşmanları tamamen 
mağlCıp edinceye kadar harbe devnm 
edecektir. Bu milli dua gününde vazife-
miz nihai zaferi temin etmek azmiyle 
çaLşmaktır. Şimdiye kadar 7 milyon 
nüfuslu hiç bir memleket iki senede bu 
kadnr iş başannamıştır. Varidatımızın 
yüzde otuzu harbe tahsis edilmiştir. Ka
ra, deniıız ve hava i~lcrinde 4-00 bin ki§i 

ll""J'".,ot...h".h"J"J"J".h"~A ~---

1 
l\ usların lrandtl 
Sov yet idareler 
hurdukları yala 
--· Moskova, 8 (A.A) - Almaa 

yoıu ve Alman gazeteleri Hm. 
lnrının lranda işgal ettikleri 
kalarda mahalli Sovyet bük 

idnreleri kurdukları hakkuıda 
S herler neşretmişlerdir. Tas a 
§hakikate mugayir olan hu habe 
S ri tekzibe memurdur. 
~J"J"J"J"J"J"J"J"~J"J"J"/J"~A:GalDOI .. 


