
B. Vilki ne zaman hareket edivor? 

Bur:ft.n veyahuı 
yarın gldeeek ••• 

---------------
Dün Atatiirkün muvakkat kabrini ziya 

ret etti, nıuhteşem bir çelenk koydu 

AnJıaradalıl gazetec:Ueıe e Jtofıteyl paptld Del'fld 

Dünkü Kurtuluş bayramından üç intiba: Resmi geçit aeyredili1-ken V4! B. Münit' Binel nutku•u aöylii.ytw 

Ankara, 9 (A.A) - Birleşik Amerika 
Cümhurreisinin hususi mümessili Van
del Vilki bugün( dün) saat 11 de ya
nında Amerikanın Ankara büyük elçisi 
ve refakatindeki zevat olduğu halde 
Atatürkün muvakkat kabrini ziyaret et
miş ve muhteşem bir çelenk koyarak 
Ebedi Şefin manevt huzurunda üç da
kika tazim vakfesinde bulunmuştur. 
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§ Başvekil An- ~ Kurtuluş bayramımız çok güzel oldu 
1 karaya döndü I - -- -= = E Ankara 9 (A.A) - Başvekil bay ~ 
1: ' k '1A tl • -= ŞükrU Saraçoğlu şar vılilye erın- 5 
1 deki seyahatlerinden bugün (Dün) 5 
~saat 21.30 da Ankaraya dönmüş ve E 
S istasyonda Büyük Millet Meclisi re- §i 
E isi vekHler. Genel kurmay as baş- 5 
E ka~ı Asım Gündilz ve vekiletler er- 5 
: kanı tarafından karşılanmıştır. = 
:;, "i 11111111111111n111111111111ıı111111ın111111111111111,.. 

9 Eylô bize m vut zafer
lerin ancak başlangıcıdır 

1NG1LtZ SEF ARE'.l'HA.Nm1NDE 
Ankara, 9 (Yeni Asır) - B. Vilki bu

gün (dUn) öğle yemeğini İngiliz sefa
rethanesinde yemlf, saat üçte Gazi çift
liğine giderek oradaki milessesatı ıez
m~tir. 

B. Vilkinin yann sabah (bu sabah) 
saat altıda «Tahraıu'a hareket edeceli, 
oqdan da dıloskovay>'a geçeceği, bir 
rivayete göre de Ankaradan hareketini 
Cuma gününe tehir ettiği söylenmekte

Buhranla 
Mücadele 
Ederken 

----*----
Hlllıömetfn en güzel 

9 Eyhil, ufukta görülecek olan istiklal 
düşmanına Türk milletinin hitabıdır 

ŞeldtleP tilJldeslnde yapdan rnel'asirn • 0Pdama
zun İzmlre glPlfl ue geçit Pesml • ZafeP alayı-Na· 
tulıla • Kaııyalıada • Be:ediyemiz OPda fePefl· 

ne ditn aJışam IJIP ziyafet ueıedL 
Yirmi sene öııce Türk ordularının BAYRAM MANZARALARI 

düşmandan kurtardığı İzmir, dün kur- Şehirdeki bayram manzarasının teza-
tuluşunun yıldönümünü taşkın bir he- hürleri arasında Cümhuriyet çocukları
yecan ve büyült tezahürat içinde kutla- nm neşeleri bilhassa manalı idi. Baba-

MiHVERE GORE 
---*·---

Stalingrad-
da n .. eydan 
harbi var -·-

dir. 
MATBUAT MUI>tmı..ttOUNUN 
KOKTEYt 
Ankara, 9 (A.A) - Matbuat umum 

müdürU, B. Ruzveltin husus! mUınessili 
B. Vandel Vilkinln ziyareU milnasebe-

tiyle Ankaracla bulunan gazetecilere 
koktey parti vermiştir. Davette Ba§\' 
kllet ve Hariciye veklleti erlilıı, 
kin gazeteciler, biltUn Ajanslar ve ma 
buat mUmessilleri bulunmuştur. 

Mısırda harp hareketleri çok 

Inclllz devriye 
Jıararlarına IJozguncu ,,.,. ............. .,._. mıştır. Baştan başa bayraklar, Yr ... e;.r .. y~e;r~larİİİlı, ~anrfia~l"arMvMe 909'' wft!emtmMiiennline~r ~~~1 f&i ... ~ .. ;rıı 

~---_.. .... ......._. 7 5 ..... ,.. e ,, ..,. .,. ar
yapanlal'a ,,,.,.,, uya-
ndı ue tecllllPll olmalı 
'IHIZffemlzdlP .. 

mil, geceleyin bol elektrik tenviratiyle ordusunun akıllara hayret veren Mitn 
nurlanmış olan ~ehrimiz en büyük bay- Mücadele savaşiannı izah ediyordu. 
ram gününü neşe ve huzur içinde kut- İzınirin kurtuluş şenliklerinde bulun-
Jamıştır. (Sonu Sahife 2, Sütun Z de) 

tddan gedllı ı.,e 
yGPcunadı.. İngllizlere göN genel'Cd Romeı elddl ldP malHlf 

Berlln, 9 (A.Aı -Alman tebliği: falıryetdzllfe .,,..,,,,.,. •• ildenlzde ,,.._,,il 
·EVKET BİLGİN 

Novorosiskin cenup doğusuna bAkim ınlJn1el' JıafDealfte flCl IHldan ldteunl edlldL 
bir tepeye yapılaıı taarruzda birçok esir Kahire, 9 (AA) - Orta prk lngi- gemisine iaabetler kaydedilmittlr. H 
27 top ve pek çok. harp malzemesi alın- liz tebliği: 7-8 eylül gece9İ devriyeleri- cumdan sonra vapurlardan blriııbı y 

Bisiklet yarışı dün bitti 
Barhill dışında kalan sayıla memle

ketler 19nde, harp e)lonomWnln sinir
leri yıpratan giiçlilkleriai ildacl tltlnya 
lıarbinln baş röstennesinden senelerce 
evvel diltbnrilş " ona pre tedbirleri- Orhan Suda bi· 

riciliği kazandı 

rnıUşt~:·ı.1armıız Karadenizde 500 to ·1A miz biltün cephede büyiik bir faaliyet yatbğı ve arka tarafından kesif d 
...-ıu nıu.- göıtenniflerdir. lar yijkseldiği görülmüıtür. 

. ahmş hazırhkhmın teşkilitlandınnış 
~ ~eketler vardıJ'. Onlar bile ıs-

__ u..a.. haataaslaia önünde artık 
tırap..,....... -uı~t bti bü-........ ,, haldedirler· ·~ a ı s 
tün no)aıaD veya emekJeme clevriJM!e 
olan)ann d.aha şümullti, daha derin bır 
lnJhranla karşılaşmaları pek tabUcllr. 

Buna raimen biz harbin i~inde ve dı- Bugün AJtınoPda • Göztepe ue GenrJep ,,,,...,. ..... 
flDdakİ memleketlerin heps?1d.~. elve- •IJıtn• fatlJol falılJflfGl'I fıt1P1•••---p•-
riş1i durumdayız. Bu iistünluğil ~er "' ....,_ • _ --.•iV .w-
şeyden evvel toprağımmn bereketine Ankara - İzmir bisiklet yarısı dün sa- .. _,_ - -·-··,-·-· , •+ 
bcm:luyuz. Toprak bize istediğimizden bah nihayetlenmiştir. VURGUNCULARA l(IRŞI 
fazlasını verebilec:ek kudrettedir. Yeter Yarışın Manisa - İzmir kısmına işti-
ID biz onu işletmesini bilelim ... İşte bu· rak eden bisikletçiler saat dokuzu 11 da-
nan içindir ki t..'ümhuriyet hU~ kika geçe Atatiırk heykeli önüne gel- Cezalar daha 
IOD tiç sene.nin olagan tlstn ~edbırler~- mişler ve hararetle karşılanmışlardır •. 
de defişiklikler yaparken mılli varlıgı· Bisikletçilerden Ankaralı Orhan Suda 
mızın asıl cevherini teşkil ed.en day,an.ış- tam saat 9.11 de, birinci kordonda hey- z·ıyade cı·ddet· 
ma ruhuna en büyük deler! ve~=· kelin önüne çekilmiş olan beyaz çizgi Y 
Yani mUletin müşterek amııyle 111 • i~tli mahalle gelmiştir. Bu suretle d 
teri yenme kudretine inanmıştır. T~prak bu genç fert itibariyle yarışın birincili- len J• rı•ıecek 
mahsullerinden başlayarak muhtelif eş· 

hd'tl l koymala ğini kazanmıştır. ---···---ya üzerindeki ta 1 er ve e • . • Vali, general, belediye reisi ve mebus- İ 
nn kaldırılması şiiphe edilemez ki çüt· lar bisikletçileri karşılayarak kendileri- crayl sanattan men 
çinini nhsaı şevkini artırmış, kazançla· ne iltifat etmiş1eıdir. ue maJIGP111 mösade-
rını meşru yollarda anyan vatandaşlara Orhan Suda on günlük yorgunluğunu Pesi Jı-•ı da 
•enis (aalivet iml<anları ha·1.1rlnmıstır. ak ı· . fir d'l-:ftr --...-
.. çıkarm için ıseye mısa e ıuu..•~ ır. ••e~leceJı-

J\lemll'l~ctımıılll tedricen ağırlaşan 
buhranın ba!lflıc:ı üç sebebi vardır: 

ı _ Kendi yağımızla kavrul?'~~ ~o
runda olduğumuz şu sırada mıllı ıstıh· 
salin yetersizliği, 

2 - f stihlikin başı boş bırakılması, 
3 - Vurgunculann fevkalade duru· 

mu istismar etmeleri... . 

Ankara - İzmir bisiklet yarışının ne- - r• 
tıceleri aşağıdadır : Ankara, 9 (Yeni Asır) - Vurgun~u-

Orhan Suda Manisa - İzmir etapını 2 lara daha ağu ceza verilmesi için tet~: 
saat 52 dakika 10 saniyede koşarak bi- lerde bulunuluyor. Büyük Millet Mecliaı 

· ci açılınca hükümet tarafından yapılacak 
rı~ikmet Bursa tekerlek farkiyle ikin- bir teklifte vurgunculara verilen hapis 
· Osman Eski,.ehir boy farkiyle Uçün- cezasının on seneden fazlaya çıkanlma

cı , .., 1 h kk d . ai attan 
CÜ, diğerleri hemen az arkadan grup sı, vu~~unck kr a ın ~ıı:ıcr i aan bun-
halinde yarışı bitirmişlerdir. jene. ı m:ıl aranu.:~rı ed.ı:ıe i iate-

Menemen için Ankarada Tayyare ce- ~ia a~ .m ann m ere e ı es 

toluk bir taşıtı batırmıştır. Şimal ve merkez kesimlerinde maki- 289 HAVA HOCUMU 
Terek suyu kenarındaki muharebeler- neli tüfek dilelloea olmuttur. DUn kara Kalüıe, 9 (A.A) - Inglliz bom 

de Rusların 18 tankı tahrip edilmiştir. kuvvetlerimizin kayde deier hiç bir fa- uçaklan 3 eylüldenberi Mmr harp .. 
RUS HÜCUMLARI aliyeti sörülmemlıtir. sında)d hedeflere 289 defa hilcum 
Kaluganın cenup batısında düşmanın Uzun mesafeli av uçaldarımız Sollum miılerdir. 6 eylül gecesi ileri hatlard 

birçok hUcumlan pUskUrttllmU,ftilr. Bu ve Mana Matruh milnakalltına muvaf- mihver mevzilerine bin b"breden f 
bölgede yok edilen düşman tanklarmm fakıyetle hücum ederek petrol kamyon- bomba atılmıştır . 
18Y1SJ 11 ağustostan beri bini bulmut- lannı ve subay otomobillerini tahrip et- ROMMEUN 
tur. mitlerdir. Ayni uçaklar bir-hava muha- MUVAFFAKlYETSlZLlöl 

RJevde mevzii hareketler olmuştur. 30 rebuinde büyUk bir ltalyan uçaiını, yer- Londra, 9 (A.A) - Lordlar kam 
aluatostan 6 eylOle kadar dilşmamn 120 de bir çift satıhlı baıka bir uçağı yak- raaında söz söyliyen Lord Kranbon d 
~yok ed!lmiftir. m11lardır. mittir ki 

Leningradda ~nber mmtakumda AKOENIZDE c- Rommel çok ciddi bir muva 
dilşmanuı taarruzları akamete utratıl- Bomba ve torpil uçaklamnız 7-8 ey- kıyetaizliğe uğram11tır. Hadiseler ge 
DU$ır. lül gec:eai çok bUyflk bir dilpnan gemi ral Aleksandr ve general Mongome 

Ladoga gölünde hava kuvvetlerimiz 3 bfile9İne hlicum etm1flerdir. Bu akın- nin yijbek kabiliyetlerini göatermitti 
(Soaa s.bife z, Sltan 2 de) larda bir torpito muhribiyle iki ticaret (Sonu SaMfe 3, s~ 3 te) 

Sovyetlere göre cephelerde 

"Stalingrad,, da Alman 
hücumları püskürtülüyor 

• 
vazıy 

-------------------·-------------------
Novorosiskte Rus mevzilerine sokulan Almaolarla çok kan 

bir harp cereyan ediyor • Brianskta Almanlar geriledi 
----------------· 

Alınanlar Stallnpadda Jıayıplara hiç IJaJırnada n hücum edlyoPlaP----·---
Su halde buhranla mücadelede. takıp 

edllecek en kısa yol istınsali a~ı~ak
tan ibarettir. Anc.ık bu suretle ihtıyaç· 
la müınkün olduğu kadar cevap ver· 
m~~ vurgunculımn darlıktan faydala-

<Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

miyeti tarafından konulan mükAfatı İs- nı Bce tırİd h la ı· "h )tanu
tanbuldan Hamza kazanmıştır. Orhana . u kyob ad az.!~ nuhan kakyık anö~n"l"yor 
İzmir namına bir milkAfat verilmiştir. nıyet es e ecegı m a a B ru u · 

Moskova, 9 (A.A) - Öğleyin n~ 
lunan Sovyet tebliği: Geceleyin kıtalan
mız Stalingradın cenup batısında ve ba

~ tısında ve Novorosiski ile Mozdon çev
~ relerinde düşmanla muh~rebe e~işl~1: 

Umumi teknik neticeler : 
(Sonu Saf.ift' :?. Siitun 1 d(') 

dir. Diğer cephelerde muhim hır degı-SONDAKl.KA şiklik olmamıştır. 
•••••••••••• STALtNGRADDA 

ALMANLARA GORE Moskova, 9 (A.A) - ôğley~ neşre
diJen Sovyet tebliğine ek: Stalingradm 

• -
1 

- R batı ve cenup batısında çarpışmalar olu-
"Sta h nara d,, da US yor. Şehrin batısında Almanlar kayıp. 

l""'ı larına bakmadan bilcum ediyorlar. Top. 
c~ph~si yarıldı Ç~m~z~n ateşi düşmana ağır zayiat ver-

bli
;lh dırmıştir. 

Berlin, 9 (A.A) - Alman te 15•: Moskova, 9 (A.A) - Sovyet tebliği-
Stalingradda bir zırhlı kıtamız cepb~~ı ne ektir; Salı ı:ecesi Stalingradm batı
yarmış ve Stalingradın batısında Mıtt- sında düşmanın motörlU piyade ve tank 
nez tepelerini işgal etmiştir. kuvvetleriyle §lddetli muharebeler ol-

muttur. Almanlar mevzilerimize hicum 
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Vekiller!mizin tetkikleri 
ŞEHİR HABERLERİ: Münaka.lat vekili Afyon-

karahisarda yapılan tay- çZABITAD~ t _
1 •. •• . ccu~unu eoa-

yare meydanını gordu vi ettirmeie 
Afyon, 9 (A.A} - Münakalat veki

li amİTal Fahri Engin dün sabah saat 8 
de şehrimize gelmiş, viliyet, belediye 
ve partiyi ziyaretten sonra demiryolları 
i~l~rini ve yeni yapılmakta olan tayyare 
meydanını görmüş ve saat l O da şehri
mizden ayrılmıştlr. 

BiSİKLET YARISI DON BİTTi 
(8aştru-afı 1 inci Sahifede) 

Orhan 42 saat 55 dakika 48 1/5 saniye 
ile birinci, Osman (Eskişehir) 44 saat 
25 daika 06 215 "aniye ile ikinci. Muzaf
fer (İstanbul) 44 saat 58 dakika 23 3/5 
saniye ile üçüncü, Ahmet (Kocaeli) 45 
saat 46 dakika 08 2/ 5 saniye ile dör
diincli, Hikmet (Bursa) 46 saat 26 da
kike 22 2/5 saniye ile be~inci, Sabri 
(Balıkesir) 47 saat 33 dakika 28 saniye 
ile altıncı gelrnistir. 

* FUTBOL MÜSABAKALARI 

DOKTOR BEHÇET UZUN 
TETKiKLERi 
Ankara, 9 (A.A) - Ticaret vekili 

doktor Behçet Uz dün Aankarada tica
ret odasını ziyaret etmiş ve oda idare 
heyeti izası ve Ankara tüccarı ile ticari 
meseleler üzerinde konuşmuştur. 

MiHVERE GônE 
(Kaştarah l inci Salıifode) 

topçekeri ciddi hasara uğratmıştır. 
Murmanskta liman ve üşlere hücum 

edilmiş, 26 uçak tahrip edilmiştir. 
Ruslar dün 136 uçak kaybetmişlerdir. 

Bizim kayıhımız 4 tayyaredir. 
Roma, 9 (AA) - İtalyan gazetele

rinin Berlin muhabirlerine göre, Alman 
askeri mahfilleri cStalingrad hücumları 
Ru!!ların şiddetli mukavemetine rağmen 
beklenen neticeye yaklaşmaktad1r~ di
yorlar. Düşmanın karşı taarruzları bü
yük bir meydan muharebesi şeklini al
mıştır. Fakat düşman bu taarruzlardan 
beklediği neticeyi alaman1ıştır. 

ALMAN MüDAFAASINDA GEDiK 
Lavaro Faşista gazetesi bir ~n için Al

man müdafaasında bir gedik açan düş
manın gayret1eri Alman toplarının ate
şiyle akim kaldığını bildirmektedir. 
Mihver tayyarecileri durmadan akınlar 
yapıyorlar. Taarruzlar 24 saattenberi 
devam ediyor. 

• d ! 2'1 era.en ••• 
Osman Karagözün c:e

IJinden &in lirasını 
alıvermişler •• 

Bir otelde misaflr bulunan Osman Ka
ragözün çocuğunu tedavi ettirmek üzere 
Gazi bulvarında sıhhat evine giderken 
önüne cıkan Usturumcalı Emin ve Van
lı Bekir

1 

tarafından pantalon cebinde bu
lunan 1 000 lirasının mantarcılık sure
tiyle alındığı iddia edilmiştir. Osman Ka
ragözün şik3.yeti üzerine zabıtaca h3.di
seye el konulmuş ve tahkikata başlan
mıştır. 

MEHMET BAKIRCIYI 
VURAN l'VTULDU 
ödemişin Bezdegüme köytinden Mus

tafa oğlu Mehmet Bakırcıyı karnından 
ağır surette yaralayarak kar:maktan 
maznun ayni köylü l\1ustafa Nizam tu
tulmuş ve adliyeye verilrr.iştir. Hayatı 

teh1ikede ol~n M~hrrlet Bakırcı tedavi 
altına alınmışhr. 

Koza neticesinde öldü ••• 
!şıklar köyü halkından 16 yaşında 

Abdullah oğlu Tahir evde babasına ait 
çifte tüfeğini kurcaladığı sırada tüfek 
pallamlf, çakan saçm.alann göğüsüne 
isabeti neticesinde zavallı çocuk ölmüt"" 
tür. Adliyece hadiseye el konulmuştur. 

artışlarını 
. . 
ıcın • önlemek 

Kredinin kesil· 
nıesi JRnht,eıneı· 

Hububat Vt" hakliyat için ticari kredile· 
rin kesilmesi iaideli görülüyor ..• 

Ticaret vekilliği, İstanbul ve tzınir ti
caret odalariyle borsalarının bilhassa 
gıda maddeleri satışı bahsinde birlikte 
yürümelerini ve sıkı işbirliği yapmala
rını istenıiştir. Vekalet, bu işbirliğinden 
iyi neticeler doğacağına ve hububat 
bakliyat satışlarının fiyat bakımından 
hükümctin arzu ettiği hedefe daha ça
buk yaklaşacağına kanidir. 

Geçenlerde ticaret vekilimiz Dr. Beh
çet Uzun lzmiri ziyaretinde verdiği di
rektiflerle İzmir borsasında hububat ve 
bakliyat satışları durmuş ve bilhassa 
her türlü alivre satışlar belediyenin sa
lahiyetine binaen menedilmişti. Beledi
yemizle tzmir borsası arasındaki ahenk
li calLc;ma neticesi olarak kuru bakla fi
yaİı 17 kuruşta bir tevekküf göster
mişti. 

Diğer taraftan İstanbul borsasında 
bakla alivreleri devam etmiş, İzmir b<ır
sasmda baklanın 17 kuruşa muamele 
gördüğü günlerde lstanbul tüccarı İz. 
mirden 22, 24 kuruştan bakla toplamıya 

başlamışlardı. Gayet tabi! olatak kuru
lan ahenk bozulmuş ve bakla fiyatı ala
bildiğine yükselmiştir. 
İzmir borsası. tzmirde olduğu gibi ls

tanbulda da alivre satışlara mani olun
masını İstanbul borsasından isteyince 
r~tanbul borsası buna yanaşmadığt gibi 
alivre ~atışların men'i suretiyle ortaya 
kötü bir vaziyet çıkacağını iddia et
miştir. 

Bugün !stanbulda bakla fiyatı 33 ku
ruşa kadar çıkmıştır. İzmir borsası işi 
bir memleket davası halinde ele alırken 
İstanbul borsasının takındığı vaziyet 
hububat ve bakliyat satışlarını bir çık
ınaza sürüklemiştir 

Şimdi yapılmakta olan alivre satışla
rın tabii bir neticesi olarak bankaların 
verdikleri kredi sayesinde tüccar banka 
depolarını hakla ile doldurmuşlardır. 
Hububat ve bakliyat için ticari kredile
rin kesilmesi yolunda şehrimizde bir ce
reyan vardır ve bu iş ticaret vekilliğine 
akseıtirilıniştir. 

Dün saat 20 de futbol federasyonunu 
temsilen Salın Seymenerin ve futbol 
ajanı Sadi İplikçi ile İstanbul Be~taş 
kulübü mümessili öğretmen Salahettin 
Çığtay, Ankara Gençler birliği mümes
sili Orhan Şeref Apak, İzmir Altınordu 
mümessili Mehmet Hancıoğlu. İzmir 
Gö:l.tepe milmessili Nadir Londarlının 
hUZUl'larında kura çekilmiş ve neticede 
l numara İzmir Altınordu, 2 numara İz
mir Gaz.tepe, 3 numara Ankara Gençler 
birliği, 4 numara İstanbul Beşiktaş ku
lüplerine isabet etmiştir. 

Ş.. hale gllre numaralı fikstür kura 
mucibince isimlerıdirilmiş ve aşağıdaki 
vaziyeti almıştır: 

Kurtuluş bayramıırız çok güzel oldu 
Bugün saat 15.30 da Altınordu - Göz

tepe, Yine bugün saat 17.30 da Gençler 
birliği _ Beşiktaş, Cumartesi saat 15.30 
da Altınordu - Beşiktaş, Yine cumarte
s< saat 17.30 da Göztepe - Gençler birli
ği, Pazar günü saat 15.30 da Altınordu
Gençler birliği, Yine pazar günü saat 
17.30 da Gözt.epe - Beşiktaş kulüpleri 
ka~ıla.şacaklardır. 

Verilen karaı·a göre her müsabaka
da taraflar ancak ikişer kişi değiştire
bilecektir. ___ .,_ __ 
Mebuslarımız lıallıın 
df!ehlerini dinli,Yorlar 
Şehrimizde bulunan mebuslarımız ba-

yan Benal Artman, BB. Rahmi, Nazmi, 
KAmil, Sadettin, Mehmet Aldemir ve 
R~t Mimaroğlu bugün Buca, Bornova 
ve civarındaki ınüntehlpleriyle temasta 
bulunacaklar ve memleket ihtiyaçlarını 
tesbit edeceklerdir. 

Bugünden itibaren mebuslarımız sıra 
ile İzmir vilAyetinde müntehipleriyle 
hasbihallerde bulunacaklar ve dilekleri. 
ni dinllyeceklerdir. 

-!<o- -ı> 
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l PARTi KONGRELERi 1 

Bugün toplanacak I 
ı Parti ocakları 
1 

1 

Dolaplıkuyu nahiyesi Orhaniye 
ocağı saat 20.30 da .. 
Eşrefpaşa nahiyesi İkinci Osmani

ye ocağı saat 22 de .. 

1 
İkiçeşmelik nahiyesi Hacı Mehmet 

ocağı saat 21 de .. 

1
. Tilkilik nahiyesi İsmetpasa ocağı 

saat :ıı de .. 
.... ,_, ___ , --·-·--··--·:· 
YENİA.LMAN·BVLGAR 

POSTA ANLAŞMASI 
Sofya, 9 (A.A) - Bulgaristan ve Al

manya arasında yeni bir posta anlaşma
sı imzalamak üzere bir mütehassıs Al
man heyeti Sofyaya gelmiştir. 
Amerilıada enflasyona 
lıarşı tedbirler •• 
Vaşington, ~ (A.A) -Ayan azasından 

B. Briyson Ruzveltin enflasyona karşı 
hazırladığı programın gerçekleştirilme
si için meclise bir takrir vereceğini söy
lemiştir. 

10 911942 tı.:r~cınbe günü ınati
nelerden itibaren 

J BilYüK FİLİM 
l - İZMİRDE ilk defa 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

KALPLERDE SVLH 
2 - FRANSIZCA SÖZL'Ü 

BilYÜKAŞK 
:ı - İNGiıJZCE SÖZLÜ 

Brodua31 Geceleri 
MATİNELER : B. Geceleri 2.30 . 71 
B. AŞK : 4 - 8.30 .. 
K. SULU : :um - 10.00 

C'ıunartesi, pazar giiııleri 1.10 da 
BAŞLAR.-

(Kaştarab ı ınci Sahifede) 

mak üzere civar vil5.yet ve kazalarla 
köylerden şehrimize kalabalık ziyaretçi 
kütleleri gelmişlı. Sabahın erken saat
lerinden itibar~rı sokaklar halkla dol
muştu. 

ŞEHİTLER ABİDESİNDE 
Sabah saat 8.30 da Halkapınar civa

r>ndaki şeb.itler abidesi önü büyük halk 
kütleleriyle çevrılmişti. 

- İşte kahraman Türk ordusunun ön
cüleri bu yoldan ve bu yerden 20 ytl 
önceki 9 eylül sabahı geçmişlerdi. 

- Piştarlar .şu noktada mukavemet
le karşılaşmışlardı. 

- İ$e Türk adsızlarına hain ellerin 
ilk kurşunları sıktığı un fabrikası bi
nası.. 

- İşte düşman ınukavemet yuvaları .. 
Ve ... Türk ordusuna zafer yolunu 

•çanların şehit düştükleri toprak par
çası .. 

Burası İzmir yo1unda ölenlerin me
oarlandır. Bu yol, milli birl:k ve btik
Jfil yoludur. Kahramanlık ve feragat yo
ludur .. 

Mehmetçik abidesi, etrafında topla
aanların te~kil ettikleri saygı ve huşu 
halkası ortasında }ıeyaz mern1er sütu
nu ile bir kahramanlık sembolü olarak 
cB.mlt durmaktadır. Vali, Belediye rei
s!, korkomutanı, diğer generaller, Parti 
müfettişi, Parti l'eisi, İzmir mebuslar1 
defn .. dallariyle süslenmiş olan abideyi 
çevrelemişlerdi .. 

NUTUKLAR 
Askeri bando :stiklill marşını çaldı ve 

ab!de çelenklerle doldu. Sonra genç ve 
ateşin bir öğretmen, İhsan Altuntuğ 
abidenin bir taşı üzerindeı;ı halka hitap 
etti. Hatip heyecandayd;. lçinde bulun
duğu, duyaralı.: anlattığı mevzuun heye-
canı içinde söyliyor, şehitleri selfunlı
yor ve İzmirin kurtuluş gününü hatır
latıyorıiu. 

Hatip alkış topladı .. Abidenin etrafın
da yeralan süvari bölüğüniin komutanı 
üsteğmen Şükrü Başaran bu nutka mu
kabele etti .. Onu dinledik. 

Bu seste, hitap ettiği adsız kahraman
ların feragati değerinde bir ton, bir var
lık gizliydi. Sade konuşuyordu .. Zaferin, 
Dumlupınar meydan savaşmasının ta
rihçesini anlatıyor-, ordularunızın nası] 
galebe çaldığını ifade ediyordu. 
Şükrü Başaranın ifadelerinde övünme 

yoktu. Türk askerine, Türk subayına 
yaraşan bir tevazu ile konuşuyoı· ve al
kışlanıyordu. 

Sonra bir manga asker manevra fi
şengiyle havaya üç el ateş etti ve şe
h:tlerin ruhları taziz idi. 

ORDUNUN İZMİRE GİRİŞİ 
Iz.mirin istirdat giinü de aynen böy

le olmuştu .. 
Ebedi Şef Atatürk İzmir - Kemalpaşa 

yolunda Bel kahve mevkimde Türk or
dularının İzmire girişlerini dürbüniyle 
seyrederken ordularımız üç· koldan İz. 
n1ire g:Xiyorlardı. 

Dün de birinci kol Eşrefpaşa, ikinci 
kol Tepecik, üçüncü kol Halkapınar is
tikametinden gelerek kahraman ordu
nun 20 •ene evvel İzmire girişini sem
bolik olarak tekrarlıyor ve üç askeri kol 
Kışla önünde toplanıyordu. 

Şehrin büyükleri hükümet konağı 
meydanında, kışla önünde idiler.. Saat 
10.15 te Kadifekaleden atılan işaret to
puyle şehirdeki biitiin nakil vasıtaları 
oldukları yerlerde kaldılar. B!r dakika
lık saygı borcunun yerine getirilmesin
den sonra askeri bandonun çaldığı is
t'klfil marsı dinlendi .. 

Heyecan şimdi son haddini bulmuştu. 
Sü\'ari böliiğü komutanı kışlaya ve hü
kümet konağına törenle şanlı bayrağı-

ınızı çekti ve b:nlerce halk sclaın vazi
yclinde bu ulvi sahneyi seyretti. İzınir 
korkomutum korgeneral Hakkı Akoğuz 
bayrağı çeken ::;ubaya bir altın saat he
diye etti .. 
PARTİ REİSİNİN HİTABESİ 
Kışla önü nıahşe.rden bir günii andırı· 

yor, kadın, erkek çolulc, çocuk, herkes 
orada toplanmış bulunuyordu. Bu sıra· 
da Parti reisimiz B. Münir B:rseli Kışla 
balkonunda gördük. Heyecanlı bir sesle 
konuşmağa başladı: 

• - Sevgili hemşehrilerim. 
Bu Anda bizleri derin bir vecd !çinde 

btrakan ulvi manzara, hepimize tam 20 
!'.iene evvelki hatırayı bütÜn heyecanı 
ve ateşiyle bir daha yaşattı .. 

Kahraman Türk ordusunun harp 
sf.hnelerinden ;;anlı zaferlerle ilerliye
rek düşmandan· kurtardıkları İzmirde 
Dteş karşıs111da yaptıJ.dfı.rını teın~ilen, İz
m:rin üç kapısmdan giren askerlerimize 
ebediyyen bu semalarda mağrur ve 
muhteşem dalgalanacak olan şanlı bay
rağımızı hüküm.et ve Kışla binalarında 
verlerine çektiler .. 
. Yurdun ve İzmirin müstevliden kur
tulusunun, o muazzaın tarihi h§.disenin 
hatı~asını ayni h~yecanla duymakta ve 
ölmez kahramaniarııu ayni hürmet ve 
tazim duyguları iç:nde taziz etmekteyiz. 
Bu hadise tarih boyıınca bütün hayatı 
~an ve şeref dolu Türk milletinin haya
tında, Osmanh saltanahnın meşum in
kıraz devresind~n sonra, düşmanlarınca 
ölümünün bekler:diği karanlık günleri· 
ne son veren büyük zaferin süratle elde 
edilen ınesut bir netices:ydi. Birinci ci
han harbinde mağlup devletler zümresi 
yanında yeralan Osmanlı hükümetinin 
orduları., ellerinden silahları alınmış, 
tam bir inhizam iç:nde, memleketi baş
sız ve perişan bir halde bıraktığı bir za
manda yurdun büyük halaskarı Atatür
kün yalnız ve münhasıran Türkün da
marlarındaki asil kana güvenerek bü
tün galip devletler alemine, daha doğ
rusu bütün dünyaya kaı·şı açtığı cidal, 
harp sahneleı:int!t:: kat'l zafere, hedefine 
buq:ün varm1ş bulunuyordu. 
İnönünde Türkiin makus taliini ye

nen eşsiz kahrarr.an komutanı milll Şe
fimiz başlarında olduğu halde, Türkün 
kurtarıcı önderi Ebedi Şefinden •Hede
finiz Akdenizdir, ileri!u emrini alan or
dular Avrupa galip devletlerinin her 
türlü yardımiariyle kuvvetlendirmeğe 
çalıştıkları müstevli ordularını, bir yıl
dırun gibi vurarak münhezhn ve peri
-şan etmiş, Akdenizin lacivert sularının 
kenarında güzel bir inci gibi ebediyyen 
'fUrk yaşıyncak o1an İzmiri dü~mandan 
tenıizliyerek önderinin emrini yerine 
getirmişti. 

Türk milleti, kadın erkek, genç ihti· 
var, maddi ve manev! bütün varlıkla
tiyle Ebedi seflerinin etrafında ve em· 
rinde, mahrumiyet, vasltasızlık: ve yok
suzluklar içinde giriştiği mücadelede, 
senelerce haya~inde yaşatıp hasretiyle 
yandığı güzel Izmirine bugün kavuştu. 

Zaferin azameti öniinde düşmanlar 
perişanlık iç'nd"' Türkiin ezeli, kahhar 
kudretini bir daha tanıdı. 
DÜŞMAN DENİZE DÖKÜLDÜK
TEN SONRA. .. 
Arkadaşlar, Türk yurdunu istilaya 

kalkışan amillerin İzmirde denize dö
külmeleri üzerinedir ki birinci cihan 
harbinin galip devletler zümresi, Sevr
de Osmanlı imparatorluğu murabhasla
rina istedikleri gibi yazdırıp imza ett'.r
dikleri sözde muahedeyi bir tarafa at
ınak mecburjyetini duydular ve muzaf
fer Türk m'lletinin kahraman orduları
nın $anlı yüce komutanı miPi ~Pr İnö
nünün reisliğindeki hakiki 111 " ı n· U
messilleriyle, hü.r ve müstakil ""~ ı:crp 

has olan müsavat ve mütekabiliyet esas
ları dairesinde Lozan sulh muahedesini 
kabul ettiler. 

Türk ulusu Ebedi şefiniıı emrinde, 
Milli Şefinin idaresinde muasır medeni
yet alemi iç!nde kendine yaraşan şeref 
mevkiini almak için, başarılması asır
lara ancak sığabilecek muazzam inkılap
ları bu zaferden sonra mahdut yıllar 
içinde başarclı, sulh ve sükun içinde, 
milletin refah w saadetini temin ede
cek hedeflere süratle ilerledi. 

BUGÜNKÜ HARP KARŞISINDA 
Bugün de, dünyada vücuda getirdiği 

muazzaın tahribat önünde saıniıni tees
sü.r duyduğumuz ikinci büyük cihan 
harbi karşısında, sulhun mesut ve bah
tiyar sükunu ôçinde, biiyük kudretli 
ınisilsiz baş, milli şefin emir ve idare
sinde, yurdun eınniyet ve hu:ruı·una en 
ufak bir zarar verecek her türlü hadi
selere karşı, vazifesini her an yapmağa 
hazır, baştan a~ağı asker ve yekvücut 
biı· ordu hallı1de medeniyet Ye milli re
fah ve saadet yolundaki hedefleriınize 
doğru ilerlemekteyiz .... 

Hatip bundan sonra ebedi Şef Ata
lürkün aziz hatJrasını anmış ve millt 
Şef İnönüne İzmirlilerin sarsılmaz bağ
lılığım ve Tiirk ordusuna İzmir halkı
nın güvenini bel~ı·terek sözlerine son 
vermi1tir. 
GEÇİT RESMİ 
Halk tarafından sık sık alkışlanan bu 

nutku, ordu birlıklerinin yaptıkları par
lak geçit resmi takip etti.. Kahraman 
ordu generallerin ve şehir büyüklerinin 
önünden geçerken halk, kendisinden bir 
parça olan ordusunu alkışlıyor, sevinç 
gösterilerind,. bulunuyordu .. 

ZAFER ALAYI 
Saat on beş ... Zafer alayı Basmahane 

meydanından hareket etti. Kültiirp3l"' 
kın 9 eylül kapısı önündeki 9 eylül mey
danına açılan Rdik Saydam, Dr. Beh
çet Uz ve Gazi bulvarları istikametinde 
yürümeğe başladı. Kadifekaleden atı
lan top, hareket işareti oldu. 

Kültiirpark amplifikasyon merkezin.. 
den neşredilen istiklal marşı dinlendi 
ve Rauf Onursal bir nutuk söyledi. 
Alayın en önünde askeri bando, onun 

aı·kasından büyük bayrağımızı taşıyan 
İstiklal madalyalılar, malili gaziler, 
emeklisubaylar nazara çarpıyordu. 

Daha arkada muhtelif dairelerin, te
şekküllerin ve müesseselerin Atatürk 
heykeline konulruak üzere hazırladıkla
rı çelenkler görülüyordu. C. H. P. vill\
yet, kaza, nahiye idare heyetleri reis ve 
azalar;, Halkevleri heyetleri, Tire ban
dos~, fşçi esnaf _birlikleri mensupları, 
Salıhli Bandosu, Izınir yün mensucat ve 
pamuk mensucatı, şark halı, Turyağ, 
endüstriyel şirket: arabaları, gençlik ku
iüpleri geçiyor ve halk tarafından sü
rekli alkışlarla kmşılanıyor, konfeti ve 
serpantinler etrafa saçılıyordu. 

Zafer alal", talebenin de iştirakiyle 
Basmahaneden Tilkilik, mezarlıkbaşı, 
Arasta, Balcılar, Başturak,.Kemeraltını 
takiben kordooa çıkmı.ş ve Atatfirk bul
,·a:rmı takip ederek Cümhu:riyet meyda
r.ında Atatürk hoykeli önünde mevki 
almıştır. 

Alayın geçtiği her yerde toplanmış 
olan on binlerce kişi alayı alkışlarla kar
şılamış ve emsalsiz tezahürler yapı~ 
tır. 

B. SAİT ODYAKIN NUTKU 
Atatürk heyketne çelenk konulduk

tan ~onra Atatürk ]isesi öğretmenlerin
den B. Sait Ody~k bir nutuk söylemiş, 
ozun uzun alkışlanan söylevindp ezcüın
le demistir ki: 

• - Aziz hemgehri. y:rıninci baharın1 
:.:ugün yurdun lekesiz htirriyet ve istik
lal ı!iineşi icinde berrak hi• imanla kut-

ladığımız 9 eylül, 23 yıl önce düğümle
nen bahtıınızın, adalar denizinin oyalı 
sahillerinde yıkanan bu esatiri şehirde 
çözüldüğü gündiir. Yirmi üç yıl evvel 
Türk İzmirden vurulmak istendi. Ateşli 
Anadolu çocuklarının bir kırateri olan 
bu şehir 9 eylülde Türk ı·uhunun alevi
ni ve Javlarun bu şehirde saçarak ken
disini vurmak istiyenleri burada yaktı. 

Beşerin dalaleti medeniyeti kadar es
ki tarihe maliktir. 

Bütün insan hayatı boyunca kılınçla

ı·ımızın şakırtısı, atlarımızın kişnen1esi 
kulakları çınlattığı, medeniyet meşale
miz gözleri kamaştırdığı, zafer nareleri
miz kalplere korku saldığı halde dalalet 
içinde olanlar gaflet uçurumundan yu
varlanarak Anadolu kahramanının yu
vasına düşmfuılerdi. 9 eylül tarihin za
fer şahikalarından istikllil ve hürriyet 
ufuklarına irtisam eden Türkün, gaflet 
uçurumunda yuvarlananlara kükreyişi
dir. 

V ARLIGIMIZIN HAZİNESİ 
İzmirli! Varlığ-ımızm heı· zerresini 

müstakil ve hür bir hava içinde zafer
lerimize şahit olan şu güneş altında ya
satan Ti..irkün asil ruhunun hazinesi, 
Ümidin.in temeli, şehitler kaniyle yara
tılan fedakar Anadoludur. 9 eylül azim
le, şuurla, imanlı dökülen kanların nlli
kafatı, senin bugünkü coşkun sevincin 
de Anadoluya olan minnetindir. Bu 
minnetin hudut>ıızluğu Anadolu için 
duyulan hürm.etıı1 ve sevginin derinli ... 
ğidir. Senin bu hürmetin bir vazife ol
duğu kadar sevincin de bütün milietçe 
duyulan bir hak, kandan doğan ve ta
rihe geçen bir haktır. 

MUSTAFA KEMAL VE 
TÜRK Mİİ..LETİ 
İzmirli! Bin bir faziletin tek bir keli

me ile ifadesi olan Türkün ilahi ruhu
nun bir tecellisini anmak senin duydu
ğun manevi borcu ödemek olacaktır. 
Sana inanana sen gönülden bağlanırsın. 
Hiirriyet ilahi olduğun halde bağlanman 
sana inanan varlıkta kendini bulman
dandır. Ulu bir dağa yönelir gibi içinin 
minnet ve şükran hislerini dökmek iste
diğin şu sembol, senin iradenin mihrakı, 
9 eylülü ebedileştiren ve onu isüklfil ta
rihlerinde ebedile~tiren, içinde yaşattı
ğın ölmez Mustafa Kemalindir. Be§erİ
yetin bugün hasretini çektiği istikllil ve 
hürriyet heyecanını sana yirmi yıl önce 
tattıran bu ~iz kahramanın önünde 
el kavuşturmakla dünyanın çektiği ıstı
raptan bugün masun kalmış olmanın 
bütün bir milletçe duyulan borcunu ödi
yorsun .. 

İzmirli! 23 yıl önce garpleo esen esa
ret yeline karşı şaı·ktan alevli bir fırtına 
olarak kopup gelen Mehmetçiği sen bu
giin kucaklamıştın. Onun fer: zat ve 
kahramanlığın çelikleştiği yüzünü bu
gün gördün, tozdan silinmiş atının diz
;inini bugün öptün .. Senin ona, onun 
sana hasretiniz vardı. Sen üç yıl onun 
için çektiğin hasreti bugün diudirdin. 9 
eylül iki hasretin kucaklaşıp sevinç göz 
yaşı halinde aktığı gündür. Bütün bir 
milletin Mehmetçiğe karşı duyduğu 
minnet ve itimadın ifadesi bu göz yaşın
dadır. 

9 EYLÜLÜN MANASI 
Aziz hemşelırı! 9 eylül mazinin yal

nız bir hatırası, 20 yıl önce tarihe takı
lan bir zafer çelengi ve sadece bir kah
ramanlık destanı değildir. O, ufukta gö
rüle~ek olan istiklal düşmanına Tür
kün hitabı ve milletin kendine olan iti
madıdır. Birbirimizle kenetlenip tek bir 
saf halinde biz yarına bu zafer takının 
önünden yürüyeceğiz. 

Hareket noktamız İstiklal ve hürriye
timizi ebedileştiren ruhu bize veren 

(Sonu Sahife 3, Sütun l de) 

Buhranla 
Mücadele 
Ederken 

~---'1r·~---

(Baştı.rafı 1 ioci Sahifede) 

oan Caaliyetleriııi baUalanıak kabildir . 
Bu itibarla hükünıetin müstahsili teş

vik eden her kararını candan alkışlamak 
lizıındır. 

İstilısal sabalarıoda iki aydan beri ya· 
pılan incelemeler şunıı göstermiştir ki 
yurdumuzun hemen her köşesinde üç 
yıldır görülmemiş bir istihsal canlılığı 
vardır. İşte bütün düşüncelerimizi bu 
canlı kaynaşma üzerine bina etmeliyiz. 
Zira hayal olınıyan yalnız odur. 
Eğer önümüzdeki istihsal yılında iiınit 

ettiğimiz gibi iki kat mahsul alabilirsek 
sıkıntılarımızın çoğu kendiliğinden zail 
olacaktır. 

Fikrimizce lıilkümetin son kararlan 
üzerinde tahliller yapıluken şu ilç su
ale cevap vermek mecburiyetindeyiz: 

1 - Bu kararlardan hangileri hedefi
ne tam olarak vannıştır? 

2 - Hangilerinin verimi yanın kal
uu.ştu·? 

3 - Hangileri netice vermemiştir?. 
Bir kere hububat üzerindeki el koy

mayı kaldırmak suretiyle istihsal sefer
berliğinin gerçek manasiyle kamç.ılan
nıış olnıası buhranın bi.itün bünyesine 
tesir edecek hayırlı bir vaziyet yarat· 
mıştır. 

Bu itibarla ittihaz edilen kararın tam 
isabetinden asla şüphe edileınez. 

Baza maddelerin alm1 ve satımındaki 
el koymaların kaldmJmasına, fiyatlan 
murakabe ve kontrol işinin belediyeler
le ticaret odalarına ve birliklere bıra
kılmasına gelince bu hususta bugüne 
kadar yapılan denemenin memnunluk 
verici olmaması karardaki isabetsizliği 
değil ancak önlenmesi zaruri bazı nok
sanlar mevcut olduğunu anlabr. 

Birçok eı;ya fiyatlarında dört nala 
yükselıneler vardır. Milli paraımzın iş
tira kudreti bakıınından bir tehlike teş
kil eden bu yiikseliş elbette salalıiyet
tarları düşündürmektedir. 

Bu sebepsiz fiyat şahlanışlarına bir 
tren koymak lazımdır. Zira bu durumda 
en çok ıstırap ~eken mahdut gelirli, me
murlar ve işçi smıfıdır. Hükünıet milli 
faaliyetin her sallıasında en milhim ro
lü gören büyiik bir vatandaş ki\tlesinin 
artan sıkınhsına seyirci kalamaz. 
Şimdi snrulabilir: 
Bu tedbir kendisinden beklenen neti

ceyi niçin vernıemiştir? 
Btırada ticaret ahlakı denilen büytik 

dava ile karşı karşıyayız. Hükümet tiic
carların1ızm namus, şeref ve fazilet 
duygularuıa giivcnınlş, onların bu milli 
da,,ada vazifelel'İni yapmalarnıı bekle
mi~tir. Bugün de bunu bekliyor. Fakat 
açıkça söylemeliyiz ki Tiirkiyede iç pi
yasanın ruJıu ınesabesindc olan İstan .. 
bul piyasasında hakim olan Kozmopolit 
ruh emniyet edilecek bir manzara ar· 
zetıniyor . 
Şimdiye kadar ellcı·ine geçen fırsat

lardan büyük kazançlar teminine alış
mış vurguncular Jıiikümetin en bayırlı 
ve en güzel kararlarına karııı bozguncu 
lıir ruhla sabotaj yapmaktadırlar, 

Bu miişalıede devletçe merhametsiz 
bazı tedbirlere t~vessül edilmesine ihti
yaç olduğunu belirtmeğe kafidir. 

Ellerindeki stokları kasten piyasaya 
arzetmiyen, spekülasyon oyunlariyle fi
yatları ıniitemadiyen yükseltıneğe çnlı
şau ve hin lıir dalavere arkasında ko
şan soysuzlara lu.rı;ı ticaret ahlakını ko
ruyacak tedbirler zarııridir. 

Kanaatimizce, fiyat kontrolünde vazi .. 
fe alan, hiç olmazsa büyiik sehirlerin 
belediyeleri. ticaret odaları, ·borsa ve 
ticaret birlikleri arasında tam bir koor
dinasyon ve müşterek bir murakabe 
nıesuliyetiııin teessüs etınesiııe de şid
detle ilıtiyaç vardır. 

ŞEVKET BİLGİN 

KISACA 
••••••• 

KISA ETEKLER 
Eczacı Kemal K. Akta~ 

Kadın modas·ııdaki kısa etekler, bir 
az daha kısalarak başka bir kısa etek 
modası daha yarattı. Kısalmak azalmak 
manasını da aldığı iç.in kumaş sıkıntısını 
karşılıyan yeni modayı bu bak.undan 
isabetli buluyorum. Moda, erkeklerden 
ziyade kadınlara musallat olan bir şey
dir. Bir zamanlar on dördüncü Lüi dev ... 
rinde klo., etekler ve potlu omuzlar mo
da idi. 

Etekleri kısaltan modanın kumaş fab
rikalarına inat için yapıldığını düşün
mek isteyenler bile vardı. Bugünün kı
sa eteklerini, ekonomi dilstur1arına inti
bak yolunda bulanlar da vardır. 

Dedelerimiz o günün muaşereti için
de kadını harem dairelerinde, kafesler 
arkasında, peçeler içinde yaşatırken ka
dına cinas yollu bir takım adlar da verir
lermiş. Mesela kaşık düşmanı, bizim ba
cı, ev c;ocuklan, eksik etek bu IMların 
başlarında gelirdi. Eksik etek tAbirin
den hayatta kifayetsizlik, başlı başına 
yetememek manasını çıkarıyoruz. Evet, 
o gün hakikaten kadın bütün medent 
haklarına sahip olınıyan adeti süklüm 
püklüm bir şeydi. Bugünün kısa etekli 
bayanlarına söyliyeyim ki etekleri kısa .. 
dır amma, eksik etek değildirler. Eksik 
etek ninelerimizi hürmetle yad ve ruhla• 
rını şad edelim. 



KURTULUŞ BAYRAMIMIZ ~~ A~kara Radyosu ~ 
COK GÜZEL OLDU 

- BAŞ TARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE - BUGÜNKÜ NEŞRİYAT 
Ebedi Şefin işaret verdiği bu zafer ni- .t ,,.~ 
rengısi olacak; hareket emrini de ima- 7.30 Program \:e,mem1cket saat ayarı, 
nımtzın .\lahikası Milli Şeften alacağız. 7.32 Vücudumu2u çalıştıralım 7.40 ajans 

Aziz İzmirli! 9 eylül Türk milletine haberleri 7.55 - 8.30 Müzik pl. 12.30 
mevut olan zaferlerin sonu değil baş- Program ve memleket saat ayarı 12.33 
kn~ıcıdır.. . Müzik pl. 12.45 Ajans haberleri 13.00 

Akdeniz Istiklfü sava~ıınızın ilk ~e~e-' 13.30 Müzik : Şnrkılar 18.00 Program ve 
f idi, tek bir ordu olan bu milletin ıkin- Memleket saat ayarı, 18.03 Müzik: Çifte 
ci hedefi muasır medeniyetin en yü~s~k fasıl 19.00 Konuşma (Ziraat saati) 19.15 
Se\:iyesinden dünyaya Türk asaletının Müzik pl. 19.30 Memleket saat ayarı ve 
feyzini yaymaktır.• ajans haberleri 19.45 Oda Müziği 20.15 
KARŞIY AKADA . .. .. Radyo gazetesi 20.45 Müzik pl. 21.00 
Jzmirin kurtuluşunun 20 ncı yıldonu- Konusma (Evin i;aati .. ) 21.15 Müzik : 

mü Karşıyaka balkevi önünde kalabalık Müzik Sohbetleri 21.45 Müzik : Radyo 
bi.~ halk kütleııi tarafından kutlanmış~ senfoni orkestr:ı$ı 22.30 Memleket saat 
Torene Kar<ııyakanın orta okul. v

1
e b'' ayarı aı·ans haberleri ve borsalar 22.45 

··.. k ] · • talebeıııy e u· ' ogretmen o ·u u ızcı v~ . . . . 22.50 Yarınki pı·ogram ve kapanış .. 
tün ilk mektep talebe~n ıştırak etrru?.ur. 
Bandonun çaldığı istiklal marşını mute
akip orta okul muallimlerinden Tarık 
Ziya Işıtman tarafından günün kıymet 
ve ehemmiyetini ifade eden heyecan1ı 
bir !'!Öylev verilmiştir. 

ATATüRKON ANNESiNIN 
MEZARINDA 
~ylevden sonra başta bando ve ar

kasında vil8.yet makamı, parti vilayet 
idaıe heyeti, lzmir halkevi ve Ka_rı;ıyaka 
hallreviyle belediyenin çelenklerı oldu: 
iu ve bunları takiben parti. v~ ha1k:vı 
mensuplariyle okul talehesının ve bı~
lerce halkın 1stirak ettiği muazzam bır 
alay halinde Kemal paşa caddesinden 
geçilerek Soğukkuyuda Osman p~a c~
miinde Atatürkün anasının kabrıne gı
dilmiıı. çelenkler konulmuş ve orada da 
öğretmen okulu muallimlerinden Bn. 
Lütfiye Güçlü tarafınd~n biT.. hitabede 
bulunulmu,tur. Müteakıben onde ba~
do olduğu halde halkevine avdet ed1-
lerek merasime son verilmiştir. 

GECELEYiN 
Dün akşam Karşıyakada halkevi 

mensuplarının bando ve deniz erlerinin 
İştirakiyle muazzam bir fener alayı ter
tip edilmi,tir. Ayrıca halkevi önünde 
eğlenceler yapı1mıı ve milli oyunlar oy
nanmı~tır. 

* Belediyemizin ordu $e· 
refine verdiği ziyafet 
İz.mirin kurtuluşunun 20 inci yıldö

nümU münasebetiyle şehrimiz halkının 
ordumuza beslediği minnettarlık hisle
rinin kücUk bir ifadesi olmak üzere dün 
akşam b~lediyemiz taı·afından ordu ş~
refine fuar gazinosunda mükellef bır 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette vali Sa~ri 
Öney. oı·general Abdurrahman l'.;lafız, 
Paı-t·i müfettişi Galip Bahtiyar, Izmir 
mebuslan Bn. Benal Anman, BB. Rah
mi, Nazmi, KAnül, Sadettin, Mehmet Al
demir, Reşat Mimaroğlu, korgeneı:al 
Hakkı Akoğuz, tümgeneral Mahmut, Is
mail Hakkı, Talat, Belediye reisi Reşat 
Leblebicloğlu, Parti ı-.Jcanı avuk~t 
Münir Birsel, İzmir garnizonuna dahil 
bUtün albaylar, jandarma komu~, 
Polis müdUril. komutanların yaverlerı, 
'.Anadolu gazetesi başmuharriri Ercü
ment Ekrem, gazetemiz başmuharriri 
Hakkı Ocako~lu haz1r bulunmu~lardır. 

Zivafet çok samim1 bir hava içinde 
gec ~·akte kadar devam etmiştir. 

tZMtR TtCARET MAHKEMESİN
DEN: 

Mahkememizce 28/6/933 ta~ih~nde if-
1" açılma~ına karar verılmış olan 
asının :. k' .. kas 

müflis tzmirde Fevzi Ha l ve şure ı 
şirketinin, mevcudatı mukaddema tas
fiye edi1ınis olma~ındı_ın d'?layı satış be-

öDEM1Ş C. MüDDEtUMUM1Lt
ô1NDE.ı'\T: 

297 sayılı koodina:;yon heyeti kararı
na aykırı olarak iki yaşındaki iki dana
yı k<'smek ve teskeresiz hayvan satın al
maktan suçlu Kiraz nahiyesinden Hüse
yin oğlu 320 doğumlu İbrahim Güleç 
hakkında uınuıni ahkama göre ödemiş 
asliye ceza mahkemesinde yapılan du
ruşma sonunda: 

Suclunun kordinasyon heyeti kara
riyle ·tahdit edilen yaş haddinden küçük 
iki danayı kestiği ve teskeresiz hayvan 
satın aldığı anlaşıldığından hareketine 
uygun ınilli korunma K. nun 21 nci 
madesi delaletiyle 55/2 ve 63 üncü, ay
rıca hayvan sirkatinin men.ine dair 
olan kanunun 525 nci maddeleı-ine tev
fikan 25 lira ağır bir lira hafif paı-a ce
zalariyle mahkumiyetine ücreti kendi
sine ait o]mak üzere hüküm hülisasınm 
gazete ile neşir ve ilanına 7 /7 /942 tari
hinde karar verildiği ilan olunur. 

5303 (2401) 

tZM!R BELEDtYESiNDEN: 
Belediye otobüs idaresine 27 kalem 

yedek parça satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile ka
palı zarfla eksiltmeye konulm~tur .. 
Muhammen bedeli 15186 lira, muvakkat 
teminatı 1138 lira 95 kurustur. llıalesi 
12/ 9/942 Pazartesi günü sa~t 16.30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarüatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektuplan ihale 
günü azami saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

31 10 20 10 4424 (1994) 

* ttfaiye idaresine 700 metre 8 telli 
12 _ 14 atmosfer tazyika miHehamıniJ 
keten veya kendir hortum alınması, ya~ 
zl işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 4200 lira muvakkat 
teminatı 315 liradır. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuı.lariyle 
ihale tarihi olan 25/9/942 Cuma günü 
saat 16 da encüınene müracaatları. 

10, 13, 17. 23 5314 (2398) 

* Ayda 60 lira aylık ücretli fen iş-
leri kamyoneti şoförlüğü münhaldir. 
tsteklilerin yedlerindeki ehliyetnamele
riyle birlikte müracaatları ilfuı olunur. 

5320 (2397) 

• - 834 üncü sokakta 89 sayılı evin 
heyeti umumiyesinin tehlikeli olduğu 
görülmüş ve sahibinin meçhul olması 
dolnyısiyle tebligat yapılamanuştır. 

On gün zarfında mahzuru giderilme
diği takdirde belediyece yıktırılması ci
hetine gidileceği il§.n olunur. 

5319 (2396) * . 
- Kültürparkta Lunapark içindeki 

YENi ASIR 
= 

MISIRDA HARP HAREKET· 
LERI ÇOK 
(Baş tarafı l inci Sahifede) 

Maltanın müdafaasından da bahse
den Lord şöy],. demiştir: 

« - Maltalılar bizim bir kaç aydan
beri çektiğimizi senelerdir çekmektedir
ler. Malta hu imtihandan muzaffer ola
rak çıkacaktır.> 

Roma, 9 (AA) - İtalyan tebliği: 
Mısırda düşmanın taşıt toplulukları top
çumuzun ateşi altındadır. 

Dört düşman tayyaresi düşürülmiis
lÜr. Bunlardan üçünü Alman avcıla~ı 
ve birini de Tohruk uçak savarlan in
dirmiştir. 

Malta Üzerinde bir hava muharebe
~inde bir Spitfayer denize düşürülmüs
tü;. 

ALMAN GE.NERALiNiN öLOMO 
Alman tümenlerinden birinin komu

tanı olan general Fon Bismark Mısır 
cephesinde son günlerdeki savaslardan 
birinde kahramanca ölmüştür. B~ suret
le Mısır ve Lihyada yan yana çarpışa
rak müııterek dava uğruna hayatlarını 
veren Alman ve ltalyan generallerinin 
i"jmlerine bir kıymetli general ismi daha 
katılmıştır. Afrikadaki mihver askerleri 
general Fon Bismarkın hatırasını selam
larlar ve hu fedakarlığını parlak bir za
ferle ödeyeceklerdir. 

!LAN 
25 /8/942 tarih ".'e 11299 sayılı Çeş

mede Mehmet Tevfik Alçe ile olan sir
ketiınizin feshine dair olan ilanının t~k
zihine dairdir. 

1 - Çeşme noterliği tarafından gazn_ 
tenizlc şirketimizin feshi ilanı asla varid 
değildir. Ve ticaret kanununun 123 ün
cü maddesi mucibince Mehmet Alçe sir
keti kendiliğinden feshe ve kardeşi -is
mete hisseminde devre salahiyeti yok
tur. 

2 - Şirketin tasfiyesini ben mahke
med.e~ isledim _ve mahkeme işi: Vaziyet 
etınıştır. Tahkıkat devam etmektedir 
Henüz haklı ve haksız tebeyyün etme~ 
miştir. Bu itibarla şirketimiz münfesih 
değildir. Bu sebeplerden dolayı feshi 
şirket hakkındaki ilarunızı tekzip eder 
Ve keyfiyetin ilanını rica ederim. ' 

Çeşumenin Mer~ cacidesinde 7 sayılı 
magazada mamfatura vesaire ticaret
hanesi şeriklerinden Muzaffer 
Fethi Omay 5317 (2403) 

Kadın herbe-·i 

Aleni teşelılıür 
Sevgili babamızın ölümü ile duydu

ğumuz acılara telefon, t~Igraf ,.e mek
tup ile ve bizzat i~tirak eden dostlarımı
za ayrı ayrı te"?ekkiirlerimizi bildirnıe
ğc matemimiz maru olduğundan kıy
metli ga7.ctenizin delaletini rica ederiz. 

ESI\IER ailesi 
(2393) 

!ZMtR 21NC1 SULH HUKUK MAH
KIDM:EStNDEN: 
İzmir Güzelyalı 41 inci sokak 15 nu

maralı hanede mukim olup inhisarlar 
idaresi iş bakım şubesi sabık ambar me
muru Ahmet Asçam tarafına: 

tzmir ikinci sulh hukuk mahkemesi
nin 942 - 318 sayılı dosyası ile aleyhine 
acılan alacak davasının duruşması sı
rasında: 

Zabıtaca ikametgahının mechul bu-
lunduğu tahkikatla anlaşılmas~a bina
en ilanen tebligat ifasına karar verilmiş 
ve muhakeme 21/9/942 günü saat ona 
bırakılmıştır. İşbu gün ve saatte yine 
mahkemeye gelmez veya bir vekil gön
dermezseniz hakkınızda gıyap karan 
çıkarılacağı tebliğ makamına kainı ol-
mak üzere ilan olunur. 5302 (2402) 

-
1ZM1R S!CiLt 'I1CARET l\IIEMUR-

LUGUNDAN: 
(Yusef Hazan) ticaret unvaniyle tz

rnirde Halimağa çarşısında Yeniyolda 
15 numaralı mağazada mahsulatı arziye 
üzerine dahili ticaretle iştigal eden Yu
sef Ha1.anın işbu ticaret unvanı ticaret 
kanwıu hükümlerine göre sicilin 4601 
numarasına knyıt ve tescil edildiği il!n 
olunur :1321 (2394) 

...~,,~~ 

h izmirin ortasında 
Stıtılılı Sellze 
bahçesi ve ev •• 

Giizelyah camii ile Aınerikan Kız . 
kolleji arasında 20015 metre murab
baında sebze bahçesi içinde elektrik 

• motörlü mazot motörlü ve dolaplı üç 
adet kuyu, dört odalı mutbah banyo 
ve elektrik tesisatı ve suyu havi bir 
bap hane aynca bir oda ve bir ınut
bahlı bahçivan evi dört adet hayvan 
damı ve iki oda hepsi veya ayrı ayrı 

i
t~ satılıktır .. Taiip olanlar eski kasap

larda 113 numaralı mağazaya müra-
t 8-9-10 (2378) 

~~Doaaı:ıacıcıı:ıacooıı: 
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SAHiFE 3 

İLii"' 
lzmir Vila~eti Defterdarlığından : 

Defterdarlık merkez v_e. miilhakatında açılacak maa;ılı ve ücretli memuriyet
lere alınac~k ?1emurlar ıçın 18 9 942 tarihine müsadif cuma günü saat 9 ela 
müsabaka ımtıhanı y.apılacaktır. Müsabakaya girt"bilmek için memurin lcamı
nund_a y~zlı ev~afı hatz olmakla beraber askerliğini ifa etmi~ bulunmak ve yaşı 
35 l!l mutecavız olmamak !!arttır. 1 O 12 14 1 7 5 315 (2399) 

MEMUR ARANIYOR 
İzmir Sağır., Dilsiz ve Körler müessesesi 

Müdürlüğünden : 
Müessesemizin 20 lira asli maaşlı mubayaa memuru ve mutemetliği He 15 li

ra aııli maa~lı anhar VI! depo memurlukları açıktır. Memurin kanunun 4 ncü 
maddesine uygun şartlı isteklilerin imtihanla secilmek ü:r.ere 2 1 /9/942 tarihino 
kadar müesseseseye müracaatları. 9 13 18 5286 (2382) 

İLAN 
izmi,. Nafıa Müdürlüğünden: 

Dikilide yapılacak liman binası in,aatı 24540 lira 36 kuruş ke~if bedeli üze
rinden 7 1911942 tarihinden itibaren 2 O gün müddetle kapalı ek!liltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 28/Eylül 1 1942 
ğünde yapılacaktır. 

pazartesi günü saat 11 de lzmir Nafia miidürlü-

Bu İşe ait keşifname. eksiltme ve mukavele projeleriyle fiat silsilesi cetvelini 
İzmir, Ankara, f~tanbul Nafia müdürlüklerinde tetkik edebilirler. 

İstekliJerin 2490 say1lı kanuna tevfikan hazulayacaklan 1840 lira 5 3 kuruş
luk muvakkat teminat ile ehliyet ve 194 2 yılına ait ticaret odası vesikalariyle bir. 
]ikte 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evvel komisyon reisliğine teklif 
mektuplarını vererek makbuz almaları po!ltada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

5200 (2392) 

İzmir Hafıa Müdtirlül)iinden: 
3466 lira kesif bedeli ÜT.erinden açık eksiltmeye konmu<ı olan 22260 adet 

Marsilya takliti kiremit ile 630 adet mahya kiremidine iııtekli çıkmıulığından 
eksiltme müddeti 6/9 /942 tarihinden itibaren 1 O giin uzatılmıştır. 

isteklilerin 2490 sayıh yasa hükümlerine göre hazırlayacakları 260 liralık 
teminatlariyle birlikte 16/Eylül/942 çarsamha günü saat 11 de Nafia mti.dür-
lüğüne müracaat etmeleri. 5251 (2389) 

İLAH 
Kırlıaqaç C. M. Umum iliilinden : 

Fazla fiatle buğday satmak suretiyle milli korunma kanununa aykırı hare
ketten maznun Kırkağacın Demirta! kıiyi.inden Mehmet oğlu 329 D. lu Rama
zan Öz hakkında Kırkağaç Asliye ceza hakimliğince yapılan durtışma sonun
da: 4160 sayılı milli korunma K. 32, 59/3, 63 üncü maddelerine tevfikan 
beş lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve satı~a arzedilen buğdayın müııadere
aine ve hükmün ilanına 4/6/942 tarih. ve 92171 sayılı Hamiyle karar verildiği 
v~ hükmün katiyet kesbetti~i ilan olunur. 5 31 O (2400) 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden : 
4672 lira keşif bedeli üzerinden açık eksiltmeye konan 32 metre mikap ki-

remit altı tahtaııı için teklif olunan şart muvafık görülmediğinden ekıiltme 
müddeti 6/9 / 42 tarihinden itibaren on gün uzatılmıştır. 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacaklan 35 O lira 40 
kuru~luk muvakkat teminatlariyle birlikte 16/Eylül/942 çarşamba günü saat 
11 de Nafia müdürlüğüne müracaat etmeleri. 5252 (2390) 1 

~ Satılı~ Ev : 
AJsancak semtinde mü<jterilerinjn = - YüfıseJı z.·,.aat Enstı--~sü veı-ı·ner falı'"ltesl --. t kd" El Karşıyaka _şimendiler istasyonu ar-: •H lllWI" N -
a ır ve sevgisini kazanan kadın §kasında 1130 numaralı sokakta 31 § lıeri Jıısmının fıayıt ue JıalJul ,artları •• 

berberi Mestan KIRKAN :: numaralı hane satılıktır, : - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmına bu 
bu defa dükkanını Kemeraltında 65 1§ Görmek istiyenlerin mezkfu· hane- ~ yıl sivil devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk im-
nuınarada (Zengin Piyango gişesi) ~ye pazarlık için İzmir Paket posta- : tihanlannı vermiş o1mak !3artiyle talebe kabul edliecektir. isteklilerin afaitdaki 
üstiindcki dairede açmıştır. Mtthtc- E hanesinde şef Süleyman Karakopa- ~ şartlan haiz olması lazımdır. 
rem müşterileri davet eder.. { E na müracaatları rica olunur. : A - Türkiye Cumhuriyeti tab'asından bulunmak. 

Tel: 3753 1-15 H. 3 ~ E 8 10 12 (2379) - B - Yaşı 16 - 22 olmak 22 dahildir. 
:=ıuııunııııııı111ııum11111111111111111111111111111111;;, ı-~c - den teteldca1Jeri ve ınhhatı orauda ve ner iklimde faal hizmete mii-

- ..:::::...=:..;;;...:=--=-==-=:....:.=;.:.:::::.:;:;;;;;;:::;;;:::=::::::::::::::::.= sa.it olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: D - Tavır Vt. hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 

iM'J'iHAHLA MEMUR ALIHACAKTJR E-Aileııinin hiç bir fena hal ve ~öhreti olmamak (Bunun için de zabıta ve-
1 - Te~ilatımızdaki münhal memuriyetler jçin 21 /9 /942 tarihine müsadil sikası ihraz etmek) 

pazartesi günü: Lise ve Orta mektep mezunları arasında : lstanbulda, Ankara- 2 - İııteklilerin müracaat iııtidalarına ~u ve5ikaları bağlamaları lazımdır. 
• d b tih 1 k A - Nüfuıı cüzdanı veyr. musaddak sureti. da, Adanada, Samsun ve iz.mir bal! mü üriyetlerinde ir im an yapı aca tır. 

Lise mezunlarının öğleden evvel ve orta mektep mezunlarının öğleden sonra B - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve qı kajıdı. 
C - Lise mezuniyet olgunluk şabadetnamesi veya musaddak sureti. 

imtihanları yapılacaktır. • D kd d k k 
3 _ Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbite ve .ikl fotoğrafla birlikle lı- - Okula alındığı ta ir e as eri anun, nizam ve talimatlan kabul ettiği 

tanbulda zat İşleri şubemize ve Ankarada, Adana Samsun, ve tzmirde bu ına- hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt aenedi, talebe 

h 1 d okuldan istifa etmek istef3e okulca teahhüt ettirilecek masraflaı1 birden verir 
aller baş müdüriyetlerine müracaat etme i ir. ve hu teahhüt senedine kayıt edilir. 

4 - imtihana girmek işteyenlnin aşağıda yazılı vasıf ve şartlan haiz olma-
ları lazımdır. Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpmmaya müptela olmadığı hak-

A _ Lise veya orta mektep mezunu olmak. kında, velilerinin noterlikten taııdikli teahhütnameai (Bu gibi hastalıklardan 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak ve 4; yaşından yukarı olmamak, biri ile okula girmezden evvel malUl olduklan sonradan anla~ılanlar okuldan 

b 1 çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 
C - Vazife ifasına mani bir hali u unmamak, 3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik •ubelerine i.atida ile mu··ra-
D - Asker lig~ ini yapmı .. olmak veya müeccel bulunmak ve bilha.sııa her iki " .., caat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikten 

ha1de de son yoklamalarını cüzdanlarına kaydettirmiş olmak. sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe imir-
d ı. den hisselerı nısbetinde yapılan e ın k . . .. d 
tevziat tan arta kalan ısım 1Ç1? yuz e 
on ödemek şartiyle alacaklılarıyle ak
deylediği konkordatonun 20/8/942 ta
rihinde mahkemece tasdikine karar ve
rilmiş olması üzerine iflası dairesi ~e
muru avukat Nuri Esen tarafından ifla
sın kapatılması ahiren istenilmiş olmak
la yapılan tetkikat neticesinde: Akdeyle
diği konkordatonun tasdik kılınmış ve 
ko11kortato veçhiyle tediyesi me!frUt p~a
.r.ın ın icra veznesine yatırıbnış oldugu 
anlasılan müflis Fevzi Haki ve. şüreka
sı şirketiyle siı-ket azalan Fevzı ve Ha
ki hakkındaki iflasın kaldırıl~a~ma ve 
müflisin serbestçe tasarrufu ıçın m~
larının kendisine iadesine 3/~/9.42. tarı
hinde mahkemece karar ver~ış~ır. 

patinaj yeri yazı i,leri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile bir sene mi.iddetlt> 
kiraya verilepektir. 

5 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre ba-
l 1 · l · liğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarihten 

temdeki dereceler üzerinden ücret eri tesbit edilerek sıraaiy e tayın erı yapı-
sonra müracaat kabul edilmez. 

lır.6 _ Müracaatlar, l 9 /9 /942 cumartesi günü saat 13 çe kadar kabul edile- 4 - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve müracaat sıraaına 
cektir. 9 l l 

13 
15 17 5265 (2391) göredir. istekli adect tamam olunca kayıt i§lerj kapanır ve kabul edilenlere 

tcra ve iflfıs kanununun 132 ıncı mad
desinin son fıkrasına tevfikan keyfiyet 
gazete ile de ila nolunur. 

ZAYi 
lzmir mıntaka liınan riyasetinden al

dığım 427 sicil numaral~ ~ayfa t;skere
mi zayi ettim. Yeni suretım alacagımdan 
eskisinin hükmü yoktur. . . H kkı 

Ankııra motöründe gemıcı a 
o~lu Mehmet Ali Ok ) 

~ o 1c 5266 (2371 

Muhammen bedeli 150 lira muvakkat 
teminatı 11 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariy1e ihale tarihi olan 25/9/942 
Cuma günü saat 16 da encümene mü-
racaatları. 

10, 14. 18, 23 5323 (2395} 

tZM.m. 2 tN'Çt SULH HUKUK HA
KtMLtötNDEN: 

Davacı: Hazinei maliye vekili avukat 
Sadık Boratav tarafından İzmir Karan
tina 213 ncü sokak 9 sayılı evde Emine 
aleyhine 942/444 numara ile açılan ec
rimisil davasında müddeialeyhin ika
metgahının meçhuliyetine binaen HA. 
nen tebligat yapılmasına ve 15 /9 /942 
günü saat 15 te keşif yapılacağından 
mahallinde bulunmasına ve muhakeme
nin 23/9/942 günü saat 11 e bırakılma
sına karar verilmiştir. Yine gelmediği
niz veya tarafını:z:dan bir vekil gönder
mediğiniz takdirde muhakemenin gıya
bmızda cereyan edeceğine dair işbu gı
yap kararı illlne-n tebliğ olunur. 

5295 (2384) 

~QJ:,llfJZG~~INO ve R.,Es.t9R~~L. ' 
~!tzM .. 1~t~ ~~SA~SIZ GURU~UN_U ŞE'(REI.~f;_K 
-~-~..!::~..;.; ...... · TEMIZ:.SERVIS, GUZEL YEMEK ... ,: '-' · 
,-Tevfik Esen '" .. -.~-·. . .. · . Tel. 4007 

.. ,,,:, _ .~ . ~· . . . -

~;.;;;;;;;;;-...--~~~~~~-~ 
BV HAFTA TANDA BUGÜN LALEDE 

3 BÜYÜK FİLİM 2 TORKC~ . 
1 - TÜRKÇE HARİKALAR fılını 
VA!'AH KUR'J'ARAH 

ARSLAN 
ERROLFLYN 

~ - 'TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
'faınamiyle yeni kopya 

SEYHAHME2' 

2 BÜYÜK TÜRKÇE. FİLİM 
1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

Tamamiyle yeni kopya 

AYSEL 
BataJılı Damın Kızı 

Türk filimlerinin en ~üz!?1i. 
2 _ TÜRKÇE TARİHİ FILIM 

HO'J'RDAMIN 

' r ... 

KAMBURU 
CHARLES LAUGHTON 

3 •• -..... IKIL..4. •1 "'"NDA.H 
CİNOTR! I 

~CCmnl~~~------------------

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

İzmir Defterdarlığından : 
Satı<ı 
No. 

Muhammen B. 
Lira K. 

589 
590 
591 

Köprü M. l\:lısırlı cad. 825 ada 4parsel 325 M. M. No.suz arsa 83 00 
Köprü M. Kayatepe sokak 1737 ada 29 parsel 3636 M. M. arsa 254 00 
Salhane M. E.nveriye sokak 681 ada 4 parsel 2 384 M. M. 
143-145-147-149 numaralı arsanın 64 hi.eeede 2 hazine hissesi 22 34 

592 Karşıyaka Turan 1595 ci Menemen cad. 2043 ada 1 parsel 
420 M. M. 219 tajlı cephesi dıvarlı Demir kapılı araa 840 00 

593 Karşıyaka Turan 1595 ci Menemen cad. 2060 ada 2 parsel 
81 O M. M. 251 tajlı aTIJa 810 00 

594 Karşıyaka Osman zade 1775 ci Osman zade sokak 111 ada 
28 parsel 40 M. M. 70 numaralı Hane 120 00 

595 Karşıyaka Bahariye 1862 ci Tütüncü sokak 180 ada 8 parsel 
67,70 M. M. 11 tajlı arııa 35 00 

596 Bayraklı 1609 cu Muradiye sokak 2006 ada 21 parsel 230 M. 
M. 39 tajlı hanenin 3 hissede 2 hissesi 400 00 

597 Karşıyaka Turan 1595 ci Menemen cad. 2038 ada 11 parsel 
545 M. M. 217 tajlı arsa 

598 Karşıyaka Bostanlı şimendifer çıkmazı 1360 ada 39 parsel 
2930 M. M. mımarasız 3 zeytin ağaçlı bahçe 

599 Kar!Jıyaka Turan 1595 ci Menemen cad. 2060 ada 1 parsel 
750 M. M. 249 tajlı arsa 

545 00 

439 50 

750 00 
600 Bavraklı Salhane 1595 ci Menemen cad. 1 1 36 ada 1 parsel 

160 M. M. 4 1 tajlı kargiı hane . 25 00 00 
601 Dördüncü Sultaniye M. 588 cı hacı Mevlut sokak 16 ada 8 

parsel 20 M. M. 1 O/ l tajlı arsa 2 00 
602 ikinci Azizive ve Kadriye M. 731 ci sokak 1293 acla 19 parsel 

3440 M. M. numarasız tarla 688 00 
603 Kocak.apı M. J 062 inci sokek 15 98 ada 14 parsel 83.50 

M.M. 1 1 tajlı arsa 
604 Kocakapı M. 1062 ci sokak 1598 ada 16 parsel 90.50 

M .M. 5 ve 7 tajlı arsa 
605 Tepecik M. 121 7 ci sokak 2158 ada 12 pauel 208 M. M. 

1 3 tajlt arsa 

83 50 

90 50 

156 00 

606 İmariye M. 5 7 4 cü Hacıali caddesi çıkmazı 165 9 ada 3 par!!el 
41 M. M. 195 tajlı hane 60 00 

607 imariye M. 1011 ci sokak 1653 ada l parsel 2405 M. M. 
82 tajlı tarla 500 00 

608 lmariye M. 5 74 cü Hacıali caddesi çıkmazı 1658 ada 44 
parsel 159.50 M. M. numarasız arsa 30 00 

Yukarıda evsafı yazılı 20 parça emvalin pe~in para ile mülkiyetleri 5 /9 /942 
tarihinden itibaren 16 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 21 /9 /942 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 15 te ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır. Taliplerin 
muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini müzayede başlamadan 
evvel yatırarak yevmi mezkurde milli "mlak müdiirlüğünde müteşekkn satııt 
komisyonuna müracaatlan. 5238 (2386) 

müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 
14 17 20 23 26 29 l 4 7 10 13 16 19 4693 (2121) 

KİRAL K ÇİFTLİK 
Manisa vilayetinin Salihli kazasının Sart istasyonu civarında demiryolu 

ile Gediz arasında murabbaı şekil takriben 1 2 bin dönüm her türlü zlTiı
ate elverişli düz münbit arazi ev, kafi hayvanat ve hububat anbarlarını 
müıteınil «Kapancı çiftliği> denmekle maruf çiftlik kiraya verilecektir. 

Taliplerin: lzmfr YemiıJ çanıısı No: 19 Tel: 2436 8 10 12 14 (2380) 

··········································~··········································· • • 

~ Uevıet Lemır Yollarınaan ~ 
: .....................••..•.............................•.......••••.....•.........•. : 

KiREC VE KiREMlr ALINACAK ••• 
D. D. YOLLARI. 8 NCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Af8ğıda miktar ve muhammen bedelleriyle hizalarında muvakkat teminatla

rı gösterilen Marsilya tipi mahya ve düz kiremit ile kireç şartnameleri veçhile 
mübayaa ~dilmek frzere ayn ııyrı açık ekeiltmeye konulmu,tur. lha1eleri ıııra
siyle 10/9/942 günü saat 15 te Alsancakıa işlt"tme bina!lında komisyonumuz
ca yapılacaktı:-. 

isteklilerin muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komi~yona 
gelmeleri lazımdır. Sartnameleri işletme kaleminde görülebilir. 

Miktarı 

150 ton 
25000 adet 

2500 adet 

Cins ve nevi 

Kireç 
Marsilya tipi 

kiremit düz 
Marsilya tipi 

Mahya kiremit 
29 10 

~uhammen bedel 
Lira Kr,. 

4650 00 

2875 00 

) 
) 
) 
) 

325 00 ) 
5074 

M. Teminat 
Lira Kr~. 

(2276) 

348 

240 

75 

00 

~~~-~--~-~~-~-~--~~~~~~~-------~~ 

lstanllul C. Müddelıımumlllğinden : 
btanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali yılına ait 300.000 çift ekmek ihtiya

cı kapalı zarf usuliy)e tekrar eksiltmeye konmu§lur. Muhammen hedeli 51.000 
lira muvakkat teminatı 3825 liradır. Ekmek. bedelinin tediyesi eanaeında bil
cümle vergiler idare tarafından ödenecektir. Eksiltme 22/9/942 salı günü saat 
15 te lstanbul Sultan Ahmette ceza ve tvkif evi binasında yapılacaktır. istekli
ler buna ait şartnameyi tatil giinlerinden mada her gün mesai saatleri dahilinde 
mezkur müdürlükte görülebilir. iıteklileıin kanuni vesikalarını havi kapalı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvline kadar mezkur müdürlükte toplanacak 
k.omiayon reiııliğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri tr.~radan gönde
rilecek teahhütlü mektupların posta gecikmesinden bir mesuliyet kabul edilmi-
yeceği ilan olunUL 1 S \O 15 5050 (2312) 



SAHiFE 4 YENi A.S'IR 

ÇÖRÇILIN SON NUTKU ___ ,* __ _ 
Kat i zafer son
suz bir ümitle 

bekleniyor 
-*-

İngiliz gazete!eri bay 
Çörcfflin son nutlıunu 

to ~·-ı ve tefsir ediyorlar 
Londrn, 9 (A.A) - Gazeteler Çöcçi

l.n son nutkunu tasviple karşılamıştır .. 
Bununla beraber bu umumi.konserde 
ı.:mumi ahenge uymıyan iki :-.es va.!'dır .. 
Bunlardan birisi Taymisin ihtiyatkar 
yazısı, diğeri Dcyli Heraldın yazılarıdır, 

Deyli Meyl yazmnda diyor ki: 
•Çörçilin verdıği nutuktaki baıiz ih

tıyattan bir ilimat hssi doğmaktadır. 
Verilen izahat o kadar kanaat verici 

olmuştur ki müzakereler kendiliğinden 
kesilrtiştir .. • 
TAYMİSE GöRE 
Taymis yazısında başvekilin izahatını 

ilkbahardan ben kazanılan ve Kaybedi
len !erin basit b'r raporu olarak tel5kki 
etmi~tir. 

Diğer gazeteleı bu nutukta bilhassa 
mü!;ait noktalar üzerinde dururlarken 
Taymis gazetesi az müsait noktalar üze
rinde durmustur. Taymis ga?.etesi baş 
yazısında diyor ki: 

•Rusya ile birlikte bir harp planı te
min eden bir vaziyet yok gibid'r. Vazi
yet böyle devam eder ve harbin dör
düncü yılını da içine alırsa, böyle bir 
pliının yapılması cok güç olacaktır.• 

* Londra radyoaundan: Gazeteciler 
Çörçi1in Avam kamarası nutku üzerinde 
czun tahliller yapıyorlar. Taymis diyor 
ki: 

c Çörçil bilinen ,eylerd.en bir çokla
nnı doğru bir tarzda belirtmiş ve çizdi
ği resmi manalı bir şekilde aydınlatarak 
harbin müttefik devletler lehinde geli§" 
mekte olduğu neticesine varmışhr.> 

ZAFER iÇiN GAYRETLER 
Mancester Gardiyan diyor ki: 
c Çörçilin nutku lüzumundan fazla 

nikbin bir manzara arzediyor. Müttefik
ler zafere varmak için dehşetli gayretler 
yapmak mecburiyetindedirler. Yine 
Çörçilin söylediği gibi önümüzdeki uzun 
ve manalı güçlükleri gözden kaçırma
tnalıyız.> 

MOSTEREK STRA TEJI 
Oeyli Telgraf diyor ki: cÇörçilin 

rıutku müttefiklerin harbi kazanmak için 
müşterek bir stratejiye ıahip o]duklan 
kanaatini vermiştir. Parlamentoda müna 
kaş;a yapılmamış olmasının bir sebebi 
de bellci budur.> 

Niyuz Kronik! diyor ki: •Çörçil teda
füi siyasetten artık vaz geçmiştir.. Baş
vekilin sözleri müttefiklerin kati zaferi 
sonsuz bir ümitle beklediklerini gösteri
yor. Lazım olan söz değil. filli te,ebbüıt
tür. Eğer müttefikler bu hakikatı harbin 
Öördüncü yılında gerçekleştirebilirlerse 
harbin ıonu bir az daha yaklaştmlmış 
olur.> ____ , __ ......., ___ _ 

DEN iZDE HARP 
---*---

1 ki Alman ~emi 
kafilesine hü

cum edildi 
-*-ÜÇ ALMAN GEMiSiNE TAM 

iSABETLER TEMiN OLUNDU 
-*-Londra, 9 (A.A) - İngiliz bahriye 

nazırlığının tebliği: Dün sabah hafif 
lngiliz harp gemileri Şerburgtan hare
ket eden si.Ullılı balıkçı gemilerinin ve 
hücumbotlarının himayesindeki bir düş
man kafilesini önlem~lerdir. Bu kafile
yi diişmanın sahil bataryaları da hima
ye etmiştir. Gemilerimiz bir iaşe gemisi
ne torpil isabet ettirrnivlerdir. 

HiNDiSTAN ıŞLERI 
---·---

lngiltereden ye-
ni teklif bek

li yor lar 
-*-

Bir Hintlinin tavsiyesi : 

JA PONLARLA HARP ___ ,* __ _ 

Japon filo
suna hü

cum edildi 
Hint partileri lıarıfılılılı -*-

çılıaııcmamalı... Mclburn, 9 (A.A) - Batı Pasifik 
Yeni Delhi. 9 (A.A) _ Moha<ayo ınüttefiklor umumi karargahının tebliği: 

partisinin t tkik kon1 itesi reisi ~1.olejri Uçaklarımız Purnatya açıklarında pazar 
umumi vali ile bir saat kadar görÜ<.:mÜ'.1- akşamı bulutlu bir havada iki Japon 
tür. Bundan sonra Molejri parti reisi harp gemisine hücum etmişlerdir. Fena 
Gafalajariye bir telgraf çekmiştir. görü., şartları yüzünden hücum neticesi 

Molejri vali ile yaptığı konuşn1a hak- te~bit edilememiştir. 
kındaki beyanatında bu konuşmanın sa- KARADA 
mimi olduğunu söylemiş ve demistir ki: Kokoda ve Biyola kesimlerinde du-

c - Yeni müzakerelere giri.şmek tn- rnm değişmemişt:r. Milnde Japon kara 
giltere hükümetine aittir.. Partiler de kuvvetleri yok edilmiş ve düşman 700 
harbin· sona kadar karışıklıklar çıkar- er kaybetmiştir. 
maktan çekinmelidirler.> JAPON HAVA HOCUMU 

____ ,______ Beş avcı himayesinde Japon bomba 

B. HULUN BEYANAT! 
uçakları müttefik tesiolerini bombala-
mışlardır. Bazı hasarlar vardır ve bjr 

---*--- kaç kisi ölmüştür. 
BAŞKA HAREKETLER 

Japonlar US• Nuba kesiminde öncü kuvvetler ara-
ıında çarpışmalar olmuştur. 

Müttefik uçakları Klodiyan adasında 

Yaya saldıra- bir Japon harp _gemisine taarruz etmif
Icrdir. 

ki ~ BiRMANY AYA HOCUMLAR Ca ar mı ( Bombay, 9 (A.A) - Hindistan, 
Birmanya ve Çindeki Amerikan hava --*-- kuvvetleri komutanı general Oioel Kley

Vaşington, 9 (A.A) - Hariciye Na- ten tarafından neşredilen bir tebliğde 
zırı B. Kordel Hu! gazeteciler konferan- bildirildiğine göre Amerikan orta bom
smda suallere cevap vermiştir. ba uçakları Birmanyaya iki akın yap

Ekvatür sahillerinde Galıısamos ve mışlardır. 3 eylülde Ayamuya yapılan 
Lugo adalarına Panama kanalının hi- akında bombalarla iki büyük yangın çı
mayesi için asker gönderilip gönderil- karılmıştır. Katada bombalarla demir 
mediği hakkındaki suale, mesele askeri yollarına tam isabetler kaydedilmiştir. 
olduğundan bunu bahriye ve harbiye JAPONLAR ÇlNDEN NEDEN 
nazırlarının bileceğini ve lki hükümet CEKILIYORLARMIŞ } 
arasında bir anlaşmadan önce böyle bir Tokyo, 9 (A.A) - Hükümetin re&-
hareket yapılamıyacağını söylemiştir. mi sözcüsü, Kiangsi ve Çekyang hare-

DAKAR MESELESİ ketlerinin plançosunu yapmış ve demi§" 
Almanyanın Daara aser çıkarmak tir ki: 

için Vişi hükümcti üzerinde baskı yap- < - Bu hareketlerde asıl hedef 
tığından haberi olmadığım söylemiştir. Hangçu - Nanşang demiryolunu ele g<>

çirmek idi. Bu hareketlerde Japonlar on 
RUSYA - JAPONYA binlerce esir almışlar ve 36 bin Çinli öl
Japonya Rusyaya taarruzu ihtimaline dürmüşlerdir. Bu demir yolu Sanghayın 

gelince nazır bu mesele hakkında da bir cenubundan orta Çine geçmeği temin 
şey söyleyemiyeceğini, muhtemel bir eden mühim bir yoldur. Japonyanın 
taarruz hakkında çıkarılan şayiaları te- bombardımanını mümkün kılan Suşi ve 
yit edecek malı'.lınat olmadığını irnve Linksi uçak meydanlarının tahrip edil-
etmiştir. mesi büyük bir muvaffakıyettir. Zira bu 

----·----- meydanlar Amerikan tayyarelerine üı 
Rus K d d vazifesi görecekti. yaya ana a an Bazı yerlerde askerlerimizin geriye 
Buğday gönderilecefı alınması stratejik bir düşüncenin netice
Londra, 9 (A.A) - Sovyetler birliği- sidir. Japon cephesi kısaltılacak ve yeni 

ne Kanada buğdayı gönderilmesi Jçln hatlar üzerinde düzeltUee tlr. Bu su
İngiltere hükümeti tarafından icap eden retle Japonlar yeni dayanak noktalannı 
kredinin acılması hakkında dün Lond- muhafaza edebilecek bir durumda ola
rada Sovyet Rus}a ile bir anla'"11a im- caklar, düşmanın büyük kuvvetlerle ya
zalanmıstır. pnbileceği herhangi bir teşebbüsünün 

akim kalmasını temin edeceklerdir.> 
--

0
-- JAPON SöZLERt NEDEN ) B. l.avalin bir mülafıatL. Radyo gazetesinden: 

Vişi, 9 (A.A) - B. Laval İspanya bil- Cephedeki Japon gerilemesi hakk.ın-
yük elçisini kabul etm~tir. da Japon ordusu sözcüsü tarafından ve-

----·-,---- rilen izahatın kanaatimizce sebebi şu ol-AMERiKA • VIŞI sa gerektir: Cephedeki arazinin boşal
tılması Japon efkarı tarafından fena kar----*--- şılanmı~tır. Bunun için Japon ordusu 

,,. .,, • sözcüsü bunları söylemek zorunda kal-" ' ışı nın ver- mıştır. 

------~·----di ~i son nota SOVY ETLERE GORE CEPHE· 

d LERnE VAZIYET reddol un u <Baştarafı ı inci sahifede) 

--*-- etm~ler ve ağır kayıplar verrnivlerdlr. 

ALMAN ISG lLI ALTINDAKI Düşmanın 9 tankı tahrip ve bir bölüğü 
it imha edilmiştir. Stalingradın batısında 

YERLER BOMBALANDI düşmanın şiddetli bir hücumu püskür
tülmüştür. -*-- Novorosisk bölgesinde mevzilerimize 

Vaşington, 9 (A.A} - Amerikan sokulmağa muvaffak olan düşman kı
uçaklarının işgal altındaki Fransa üze- talariyle çok kanlı muharebeler cereyan 
rine yaptıkları hücumları protesto eden etmektedir. 
Vişinin notasını Amerikan hüklimeli Mozdok bölgesinde nehiri geçen d~ 
reddetmiştir. Birleşik devletler ~gal al- man gruplariyle yapılan çarpışmalarda 
tındaki Fransız halkının fazla ıstırap beş Alınan tankı tahrip ve bir bölüğü 
çekmemesine mümkün olduğu kadar imha edilmiştir. 
dikkat edilmekle beraber Alınan ~gali Merkez cephesinde kıtalanmız üç 
altındaki askeri fabrikaların ve a.skeri meskiln yeri geriye almışlar ve 400 Al
hedeflerin her fırsatta bombalanacağını man öldürmüşlerdir. 
bildirmişlerdir. Moskova, 9 (A.A) - Bu akşam Prav-

---o- -- da gazetesine cepheden gelen bir telgra-
B"r İngiliz denizaltısı fa göre Brianskda bir Rus birliği iki 

mühim tepeyi almış ve bir çok esir elde 
batırılmış.. etmiştir. Almanlar bu tepeleri geriye 
Roma, 9 (A.A) - İtalyan tebliği : Ax- almak için yedi defa hücumlarda bu

fa torpidosu bir düşman denizaltısını lunmuşlarsa da bunların hepsi de akim 
batırmıştır. kalmıştır. Aynı cephenin başka bir ke------------------------------1 siminde 350 Alman öldürülmüştür. 

Manş boğazında himaye altında sey
reden diğer bir kafileye de hafif harp 
gemilerimiz yine taarruz etmişlerdir. 
tki gemiye tam isabet kaydedilmiştir. 
ttçüncü bir geminin topları susturul
muştur. Bizim bir gemimizde cüz'i ha
sar vardır. Mürettebattan iki k~i hafif
çe yaralanmıştır. Bütün gemilerimiz üs
lerine dönmüşlerdir. 

tmıirin ri'inkil baıı a ıauda zafer alayından iki görüniis-

NOVOROSfSK HARPLER! 
Londra, 9 (A.A) - Moskova radyosu 

bu sabahki yayınında şu malilmatı ver
mistir: 

Novorosiskin müdafaa01ları düşmanın 
şiddetli taarruzlarına inatla mukave
met ediyorlar. Bir kaç defa elden ele 
geçen bir nokta için üç gündür harp 
oluyor. 
Ağır kayıplar pahasına Almanların 

eline geçen bu mevki bahriye silfilı en
dazlarımız tarafından geriye alınmı~tır. 
Düşman ihtiyat kuvvetleriyle yeniden 
taarruza cıeçmi.ştir. Muharebeler devam 
etmektedir. 

* NOVOROSISK KISMEN 
RUSLARDA 
Londra radyosundan: Novorosisk de

niz üssü hô.len kısmen Ruslar elindedir. 
Royter muhabirinin bildirdiğine göre 
Almanlar büyük kayıplarına rağmen 
ilerlemeğe devam ediyorlar. 

MOLDOKTA 
Moldokta Frenek suyunun cenup kı

yısında Almanların zaptettikleri üç 
köyden ikisini kızıllar istirdat e!nıi~ler-

HAVA HOCUMLARI 
- - - *- - -

Frank f ur t -
ta yangın 
çıka rıld ı 

-*-
Londra, 9 (A.A) - Hava nazırlığının 

tebliği : Uçaklarımız Rende Frankfurt 
şehrine hücum etmi!,lerdir. Büyük yan
gınlar çıkarılmıştı<. 
Avcılarımız işgal altındaki topraklar 

üzerindp. taarruı.i devriye uçuşları yap
mı~lardır. Gece hareki\tından yeri boın
bardıman ve üç avcı tayyaremiz geri
ye dönmemişt'r. 

HAVRE HÜCUM 
Berlin, 9 (A.A.) - Dün İngilizlerin 

muhtelif tipte uçakları La Havre hü
cum etmi!Ştir. Hava kuvvetlerimizin ve 
bava dafi bataryaların müdahalesi üze
rine düşman uçakları bombalarını gelişi 
güzel atarak dönmüşlerdir. Hasar azdır. 
Uçaklarunız dün hava muharebele

rinde kayıpsız olmak şartiyle yedi da
kikada sekiz İngiliz u0ağı düşürmüşler
dir, 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, 9 (A.A) - Alman tebliği: 
Batıda işgal altında araziye yapılan 

taarruzlarda hava kuvvetlerimiz on İn
giliz uçağı tahrip ehniştir. 

Dün gece Almanyanın cenup batı 
topraklarına hücum eden İngiliz uçak
ları sivil halk arasında kayıplara ve si
vil mahallelerde hasarlara sebep olmuş
tur. Şimdiye kdar alınan raporlara gö
re üç İngiliz bomba tayyaresi düşürül
müştür. 

ALMAN HÜCUMU 
Londra 9 (A.A) - Hava nazırlığının 

tebl:ği : kgilterenin doğu mıntakasına 
düşman tayyarelerinin yaptıkları taar
ruzda iki düşman uçağı düşürülmüştür. 
Birkaç bina hafif hasara uğramıştır. 

Berlin, 9 (A.A) - Alman tebliği: 
Savaş uçaklarımız gece ve gündüz fa

aliyetlerde bulunarak İngilterenin mer
kez ve doğusunda askeri ehemmiyetteki 
hedeflere bomba atmıştır. 

Bir tayyaremiz 300 tonluk bir İngiliz 
motörlü taşıt vasıtasına tam isabet kay
detmiştir. 

Maknneye 
., erilirken 

B. CIKRCI SARAÇoGLU 
Vflfıi31i Jıabul etti .. 
Ankara, 9 (A.A) - Bugün seyahat

ten dönen başvekilimiz Şükrü Saraçoğ
lu saat 22.30 da baı;vekAlet köşkünde B. 
Vandel Vilkiyi kabul e~. Mültıkat 
bir saat sürınüştdr. 

-----~·_,,.. __ _ 
Fahri Engin Afyonda 
Afyon, 9 (A.A) - Münakalit vekili 

Amiral Fahri Engin bu sabah saat 8 de 
şehrimize gelmiş ve deınlryollan pos
tane ve diğer müesseseleri tetkik ettik
ten sonra saat onda Eskişehire hareket 
ebniştir. 

-----~~----Jzvestiyaya gö,.e .. 
Moskova, 9 (AA) - fuestiya gaze

tesinin Kafkasyadaki muhabiri bugün 
öğleden sonra telgrafla şunu bildiriyor: 
Kızılordu Tevere nehrini Mozdok yakı
nında geçmeğe muvaffak olan Almanla
rı yavaş yavaş, fakat devamlı surette 
geriletmektedir. ----· ....... ---Novorosislı Rusla,.da mı 

Londra, 9 (A.A) - Almanlar Novo
rosiski zaptettiklerinl bildiriyorlarsa da 
bu deniz üssünüıı en az kısmen hfilll 
Rusların elinde olduğu anlaşılıyor. Tas 
ajansının cephe~ki muhabiri bugünkü 
telgrafında N ovorosisk müdafilerini 
düşman hücumlarına inatla mukavemet 
ettiklerini ve düşmana karşı hücumlar 
yaparak ağır kayıplar verdirdiklerini 
bildirmektedir. 

----·-,--~ Galapagos adaları 
Vaşington, 9 (A.A) - Kordel Hull 

Galapagos adalarının Ekuatör hüküme
tiyle yapılan anlaşma neticesinde Ame
rikan kıtaları tarafından işgalinin Pasi
fikteki Amerikan müdafaasını pek zi
yade kuvvetlendırdiğini bildirmiştir. ----·----Kafileye hücum edildi .. 

Kahire, 9 (A.A) - Müttefik bomba 
torpil uçakları dün gece Libya kıyıla
rındaki Appolonianın 60 kilometre ka
dar uzağında üç torpido muhribi tara
fından korunan üç büyük gemi ile iki 
küçük gem!den mürekkep bir kafile
ye hücum ehnişlcrdir. Neticenin tesbi
ti zor olmuştur. Fakat bomba uçakla
rından biri torpido muhriplerine 3 ve
ya 4 bomba isabet ettirmiştir. Ticaret 
vapurlarında da yangınlar görülmüş
tür. Başka müttefik bomba uçakları 
daha sonra Apolonianın batısında bu
lunan Ameri burnunun 80 kilometre 
kadar şimal batısında bir kafile görmüş
lerdir. Bunun evvelce hücum edilen ka
file olduğu sanılmaktadır. Hafif Avus
tralya bomba uçakları derhal hücmna 
geçm'ş ve kafile Tobrukun 30 kHometre 
kadar şimal batısında yol alırken orta 
biiyüklükte bir ticaret vapuruna ağır 
isabetler kaydeilılmiştir. Diisınan vapu
ru pek ziyade yana yat ··mı bu 

'fica l'et ataş~liklel'imizin takviyesi 

''Harp ekonorrıisi,, bü
rosu faaliyete geçti 

Büro harp sonrası rü,.fıiyesinin ilıtisadi politi• 
lıası içinde hazır lılılar yapacalı ... 

Ankara, 9 (A.A) - Aldığımız malil- memleketlerin iktisadi politikalarını ve 
mata göre eski Berlin licaret ataşesi durumlarını tetkik ve takip etmek. 
Sait R:ıuf Sart.er Bren ticare~ ataşeliği- 2 - Harp şartları içinde Türkiyenin 
ne tayın edılınış ve hfilen yennde bulu- iktisadi meselelerini tetkik etmek ve 
nan ataşe muavini de Peşte ticaret tekliflerde bulunmak. 
ataşeliğine muavin olarak nakletmiştir. 

Bunlardan başka tayin ve nakillerin 
yapılması da beklenmektedir. Bu su
retle ticaret vekaleti yabancı :ı;nemleket
lerdeki ticaret ataşeliklerini takviye hu
susunda aldığı kararı tatbika geçmiş 
bulunmaktadır. 

HARP EKONOM!S! BttROSU 
Ticaret vekilletinde son defa kurulan 

«harp ekonomisi bürosu> şefi Dr. N ec
det Elkin vazifesine başlamak üzere 
Berlinden ayrılmıştır. 
öğrendiğimize göre yakında faaliyete 

geçecek olan bu büroya ticaret vekili 
tarafından verilen vazife şu üç esaslı 
noktayı ihtiva etmektedir: 

1 - Harp şartlan içinde yabancı 

3 - Harp sonrası Türkiyesinin ikti
sadi politikası için şimdiden hazırlık 
tetkikleri yapmak. 

Harp ekinomisi bürosuna ticaret ve
kili tarafından verilen talimatta muh
telif menbalardan vekAlete gelen rapor, 
etüd ve kitapların badema bUroda top. 
linacağı bildirilerek memleketin iktisa
di faaliyetlerinde ve fikir hayatında yer 
almış olan vatandaşların yardımlarından 
istifade edilmesi bilhassa tavsiye olun. 
maktadır. 

Bundan başka kanun, kararname ve 
talimatname gıbi mühim metinlerin 
kat'i şeklini almadan bu büro tarafından 
kurulması usul ittihaz edilmiştir. 

Ankara suikasti davası 

26 Eylôlde Temyiz n ah
kemesinde görülecek 

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

Ankara, 9 (Yeni Asır) Alman Büyükıyiz mahkemesi birinci ceza dairesine 
Elçisi Fon Papene suikast yapmak su- verilmiştir. Evrak, mahkfunların huzu
çundan mahkfun olanların evrakı tem- riyle 26 Eylfilde tetkik edilecektir. 

Kok kömürü hakkında 
yeni tedbirler alındı 

Ankara, 9 (A.A) - İktisat vekA!etin
den bildirilmiştir: 

İstanbulda kok kömürü için gösteri
len talebin artışı ve koka karşı gösteri
len tehacüm, ihtiyacı olmıyanların da 
kok istemesi üzerine yeniden şu mü
temmim tedbirlerin alınması zarureti 
basıl olmuştur: 

1 - İstanbul halkına 1942 mevsimin
de kok ihtiyacını temin için 1 mayıstan 
ağustos sonuna kadar 54 bin ton kok 
verilmiştir. Geçen senenin ayni müddeti 
için verilen kok mikdarı 30 bin tondur. 
Bununla beraber İstanbul halkının kok 
ihtiyacını tamamlamak için tedbirler 
alınmış ve ~ğıdaki şartlar da ittihaz 
olunmuştur. 

2 - Şimdiye kadar parası alınan ve 
ordinolan yazılan kömUrler teslim edi
lecek, yalnız bir tondan fazlası için teş
rinlere kadar bekliyecek, yahut parası 
geriye verilecektir. 

3 - Yeni beyannameler ancak 1942 
eylülü sonuna kadar alınacaktır. 

4 - Talepleri henüz salış ord.inolan
oa yazılmamış olanlara beyanname sıra
larına göre ikinci teşrinden sonra kok 
verilmeğe başlanacaktır. 

5 - 29/6/942 tarihli Resmi Gazetede 
neşredilen kömür tevzii ve satışı tali
matnamesinin mutedil 17 inci maddesi 
mucibince kokun soba hakkı 1 ton, ikin
ci teşrinden sonra yarım tondur. 

Bir mevsimde umum verilen had iki 
tonu geçemez. 

6 - Alınan kokun gösterilen ihtiyaç• 
tan başka pir yerde kullanılması veya 
iktisat veklletinin müsaadesi alınma
dan başkasına devri yasaktır. 

Bu cihetleri tesbit için icap ettiği tak
dirde Mill1 korunma kanunu hükümle
rine göre araştırmalar yapılacağının ili
oına lüzum görUlmü.ştür. 

Bugün güneş tutuluyor 
fstan bul, 9 (Yeni Asır) - Rasathane

nin bildirdiğine göre yarın (Bugün) sa
at 18 i 56 geçe güneş tutulacaktır.. Bu 
hadise memleketlmizde Akdenizden Ka
radenizde Bafraya kadar çekilecek mev-

hum bir hattın batısında kalan yerler
den görülebilecektir. 
Güneşin tutulması hJldisesi Ankara, 

fstanbul ve İzmırde ayni saatlerde mü
şahede olunacaktır. 

Hava seferJeri kışın da devam edect>k 

İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Hava yollan idaresi Ankara İstanbul Adana hava 
seferlerine Birinci teşrin girdikten sonra da hava müsait oldukça devam etmeği 
kararlaştırmıştır. 

Istanbulda memurlar kooperat: fi 
İstanbul, 9 (Yeni Asır) - İstanbul vil!lyeti memurlar kooperatifinin faali

yete geçmesi için hazırlıklara devam ediliyor, bugün valı muavininin reisliğinde 
yapılan toplantıda kooperatifin ne suretle işe başlıyacağı etrafında kararlar 
verilmiştir. 

•• 
Brezilya Fran
sız Güyanını 

alacakmış 

slavvada 
,ele de-muca 

va edivor 
---* *---

u Vişin ye göre bu işi Hırvatistandan geçen 
yaptıracalı olan Birle· ifıi mühim stratejilı 

fifı Amerifıa im· ş! demi,.yolu lıesildi •• 
Vişi, 9 (A.A) - D. N. B. ajansı Londra, 9 (A.A) Londradaki 

bildiriyor: Yugoslav mahfillerine gelen raporlara 
Brezilya harbe girdikten sonra orta- göre Yugoslav vatan severleri Hırvatis

ya çıkan Fransız GUyanırun Brezily~ ta- tandan geçen iki mühim stratejik demir 
rafından ilhak edileceği hakkındakı şa- yolunu kesmişlerdir. Hırvatiski Narod 
yialara karşı Fransız mahfilleri Brezilya- Yugoslav gazetesinin bildirdiğine göre 
nın böyle bir ıeye kendiliğinden teşeb- Zagrep ve Belgrad ve Linz demiryolu 
büş etmiyeceği kanaatini beslemektedir- hatlarında yolcu ve e§ya nakliytı durdu· 
ler. Bu mahfillere göre bu haberler ce- rulmuştur. Mihver kuvvetleri tehdit ecli
nup Amerikayı işgal etmek niyetini bes- len hatlar ve istasyor>ları kurtarmak için 
li en birle ik Amedk e · - 'ata 


