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İa$e maddelerinden 
bir lusmının muay:;;en 
;~yatlarla de;;l~t lıesa· 
bına muba.}.laası 
2~ıırıeti •a~dır 

P / Kla OCAI\OGLU 

l!H4 h rbiııdc n·w· ordtt ,.c hiiyük şe
hirler ihlivnçların~n miil!lm bir kısmını 
karsıl:.ımıstı. Eugfüı dt•\ Ietiıı eliıııle böy
le ayni~ a

0

ln llu~ .ınırn hir gelir kaynağı 
me' nıt olmadığ-1 için lliiliin nmba~·aat 
pivasa!ardaıı :vaıulmnJ ... ta. tn1ebin fazla
Lğı fiat :\'iiksdhılcrinc yol ac;maktadır. 

En<.'lki ~ün .izah eylediğimiz şekilde 
tabii yiik-;eli~Jeı·c talcp fozlahğının da 
ilôn•sile gayı·i fahii yiikselişler katıl
mnkta \'C hn \'nziycttcn hazı nır~uncu
Jar iı;tifadc eylemektedir. 

Bizim bu mC\'Zuda ha.; vurabileceği
miz en nıiishct carc de\·lctin o~du \'e bü
yük schiı·ler ihti.' n<;larını doğrudan ~fo.ğ
n"·a müstahslJdcn temin eylemesıdır. 
Hııhnlıat icin alınan knrarm tatbikatı 
l'csarct \'el"İddir. Bn usulii daha bir çok 
mac:Mclere tesmil e:.,.Icnwk miimkiindiir. 

Mesela ze •Hnyn~~m ele :ıfolım : 
Memleket irindc yirmi be~ bin ton-

. d J T Clan fada stok \•ardır. Bu mikfor a ıı 1 

ihtiy:ıc1arm t;ok iistündcdi~: İhr?cına da 
miisnadc verilmediğine gore fı:vatl?rı!' 
hE-hemchal düsıııcsi lôzmıdır. Ilafünkı pı
)'asada vaziyet bunun aks!ncdir. BÜ~'iik 
ır;tok sahipleri mallarını ı)lyas?.ya arze~: 
iniyorlar. Fiyatların dalın yuk~el~ccgı 
lmnaatile beklctiyor1ar. Devlet ihtıyaç· 
ları •icin seksen beş kuruşa sabını müba
~aa edilmesi fabrikatorJara el altından 
hüküınet fiyatları itstünde mubayaa ce
saretini veriyor. Bu cesaret te stok sa
lüpJerinin cesaretlerini artırıyor. Birbir
lerine zincirleme devam edt-n hareketler 
nrlık içinde yokluk yaratıyor. 
· ::\'Jemlekette ihtiyacın kat kat üstünde 
stoklar bttlundni:<ıt halde buı;in piyasa
"an hükünıet fiyatları dahilinde bir te
neke zevtinyağı almak imkanı yoktur. 
Bu bir 1ı'astahğm ifadesidir. Bu hac;tabğa 
brsı müspet mücadele açmak lazımdır. 
B~ınm yolu ~u olabilir : 
lliikümet fabrikalardan muamele ver

sisi almakta, fakat bunu müstahsile de
lil güya fabrika sahiplerine tahmil e~
lemektedir. Guya diyon1z. Çiinkü baki
latta bu vergiyi yine müstahı::il öde:"~k
Wedir. Geçen sene cereyan eden. h.8dise 
'te şikayetler malumdur. Fabrikacılar 
evvelce müstahsilden !stihsal edilen zey
tinyağının yiiıde onunu fabrik.a. ~akkı 
olarak alırlardı. Muamele vergısı ıhdas 
elununca bu hakkı yüzde yirmiy~ iblağ 
~Jedilcr. Devlete de o güniin pıyasaı:;ı 
tizerinden zcytin\.ağının bedelin?- ödedi
ler. Halbuki de,ıJet "·aktile yetmış kunt· 
p ı:;attı~ı farzedilebilecek yağları bugiin 
f>İyasadan yüz, vüz yirmi kuruşa tekrar 
b1iıbayaa ey)iyo"r demektir. Bunq böyle 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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1 
Başvekilin dönfl'r"' ~ 
kfl'n "'fra hzon,, a ~ 
u~raınası nıuhtemeıl 

--- -·_., -Ankara, 3 (Yeni Asır) - Ba~ve- = 
kil B. Şükrü Saraçoğ~unun §ark ~i: ~ 
layetlerimizdeki tetkık seyahatını : 
bitirirken Trabzona da uğraması § 
lhtimali vardır. :; 

• mmmıııınmıııııımnıııııııımmııııııııımur 

/ 

Rutlara göre cephelerde durum 
• • 
ı ı yer 
az r Dl 

"Stalin~rad,, ile· "Nevrosiski,, ~trafınrla 
mühim kuvvetler toplıyorlar ... 

• eye 
lar 

Rıısyaclaki askeri hare1dit"'an • yeııi bir intiba 

Stalingradda bir çolı taarruzlar püsJıürta;ldü. 
Hovroslslıinin fimalind e muharelJelel' oluyor 

•• AlmaıA.lara gore vaziyet ... 
Moskova, 3 (A.A) - Öğle üzeri nC§

rolunan Sovyet tebliği: 
Diin gece Stalingradda düşmanın bir 

çok taarruzları püskürtülmii§tür. 

Alman kuvvetleri Karadeniz kıyılannın 
başlıca üssü olan Novrosiskiye hücuma 
hazırlanmıştır. 

''Stallngrad,, da 
ııe.-Ieni)~o · 

Novrosiskinin şimalinde de büyük mu 
barebeler olmuştur. 
Diğer cephelerde bir değişiklik yok-

tur. 
NOVROS!SKtDE ALMAN 
HAZIRLIO.I 
Moskova, 3 (A.A) - Ehemmiyetli 

STALtNGRADDA ALMAN 
HAZIRLICI 
Moskova, 3 (A.A) - Moskova rad

yosunun bugün bildirdiğine göre Al
manlar civardaki bütün tank, zırhlı ve 
piyade kuvvetlerini Stalingrada doğru 
sevk etmektedirler. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

Staııngradda bir çolı beton sığınalı alındı, Kaf
ı:asta Anapanın cenup c:Uoğusunda terakfıiler 

l:aydedildi. Bsr çoh Rus hücumları püslıiil'tüldii 
, SEBEPSİZ BİR BUHRAN 

rsehi·\mizde-iil~' 
1 şeli:er kalmadı 

Berlin, 3 (A.A) - Alman tebliği : 
Anapanın cenup doğusunda Alman ve ,.,_, _ _, ___ , __ -·-· ·-· " -···~ frak Başvekili General Nuri Sait 

Romen kıtaları şiddetli mukavemete 
rağmen ilerlemektedir. Sahilde büyük 
bir motör top ateşile batırılmıştır. 

R!jevdeki Rus hücunılan da muvai
faklyelc;izliğe uğratılmıştır. 109 düşman 
tankı tahrip edilmiştir. 

Ladoga ve Leningradda bir çok Sov
yet taarruzları akamete uğratılmıştır. 
Şimal buz denizinde Balıkçılar adası 

ve Murmansk hava meydanı muvaffakı
yetle havadan bombardıman edilmist!r. 

1 ve 2 eylülde hava kuvvetlerimiz .184 
düşman uçağı tahrip P.bn.İşt.iı:. .BiWzı k.a
yıbımız 8 uçaktır. 

Hava kuvvetlerimiz bir gemi kafile
sinde topyekun 14.,500 tonilatoluk 2 sah
rınç gemisi, 2 nakliye ve 6 büyük mavu
na batırm1şlaı·dır. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

.:.~~· - ·-~~- _ D_l_iM(. 

MISIR.Q.LDURUM 1 

Ya 1 nız şiddetli ke
şif faali yeti ve top· 
çu düellosu var .. _. 
Berlin, 3 (A.A) - Alınan tebli 

ği: 
Mısır cephesinde şiddetli keşif

faaliyetleri ve topçu düellosu ol
muştur. 

Dün düşürüldüğünü bildirdiği-

1 
miz düşman tayyare adedi elli bi- ı 
re varmıştır. Bugün de 21 uçak 

l dilşürülmüştilr. Bizim iki uçağı-
1 mız kayıptır. 
ı(-..a-•-J..-ucm>a- -• rn_ıı_•_ ·~~•) 

YENi HARP YILI ,._ .. 
lngilizler 
son zafer

! denemin ..• 
İ Artılı müdafaa harbi 
1 bitmistir ve zafer 
1 savaiıarı IJaşlı;yacaJ:· 
ı .,,,. diyorlar 

Londra, 3 (A.A) - Büyük Britanya
nın harp ilfuıının üçüncü yıldönümü 
münasebetiyle gazeteler bir çok yazılar 
neşretmekte ve bu sene daha şiddetli 
mücadeleler beklenebileceğini tebarüz 
ettirerek neticede nihai zaferin kazanı
lacağını belirtmektedirler. 

Müttefik milletler ordularınm sevk ve 
idaresinin daha sıkı bir işbirliğine ihti
yacından da bahsedilmektedir. 

Taymis diyor ki: 
«Müdafaa harbi artık bilmiştir. Ya-

kında zafer savaşlan başlıyacaktır.> 
HARB1 DttŞMAN 
TOPRAKLARINA -GöTüRMELt 
Deyli Meyl de: cArtık düşmanın hü-

cumlarını karşılamakla iktifa edeme
yiz, harbi düşmanın öz topraklarına 
nakletmeliyiz> demektedir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

Denizlertle l.arp hafifledi 

c.-...-~ı .. ,....~ .. •.. -·-il-·- _ .-c~--<4 
vaıı ue belediye Peisi dün şelıer meseleslle 
meıgul oldular, yakında flıer getirUecefı 

Oç aydanberi lzmirde toz ııeker mev· yüzünden piyasada toz şeker bulunma· 
cut değildir. lki gündenberi kesme şeker ması da tabii sayılmaktad1T. Ancak iz~ 
de kalmamış ve dün piyasada hissecli- mire kesme teker getirilmiyerek halkın 
lir derecede bir .seker buhranı h.alamı.- ~k~rsiz kalması idareiizli.lctmı ileriıre 
tJl'. gelmiştir. 

Verilen malumata göre memlektimi- Dün ıeker tacirleriyle temas ettik. 
zin ııeker rekoltesi ihtiyaca tekabul ede- Tacirler, Uşak §eker fabrikasına teker 
cek derecededir. Bazı teknik ıebepler siparis verdiklerini. bu fabrikada ıtok 

bulunmayınca . Eskişehir fabrikasına bat 
~- - ·- _ .. _ ··-·- · · ·-·-·-·-.. vurduklannı, oradan da müspet cevap 

MOHIM KARARLAR -·-
Türk .para-

alamadıklannı söylemişlerdir. 
Bu cevap piyasada şayi olunca bir 

ç.ok k.imaeler mahalle bakallannda 
mevcut ıekerlerl alıp ortadan kııldırnut
lardır. 

Belediye reisi B. Rep.t Leblebicioğlu 
ve vali B. Sabri öney §eker mevzujyle 
yakından alakadar olmu§lardır. lzmire 
hemen klfi derecede §eker getirilmesi 
temin edilmiftir. 

iKi MESAJ ---· . 
Arapların 
ümidi zafe
re bağlı ... -·-Arap blPHğinln vücuı 

bulması için demoJıra
sllerln zaferi ıan 
ıeıaııııı ediliyor 
Londra, 3 (A.A) - Mister Çörç.il 

Irak ba§vekili general Nuri Saide, Mo .. 
kovaya giderken ve orta prk seyahatin
de Baidada uğrayamamasından müte
vellit teessürünü bildirmiştir. Çörçil bu 
mesajında diyor ]d: 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) sı veecne
bidövizler Pasifik harp konseyi toplandı 

'J'üPJıiyede Jıazandan 
papa harice 
çıııa,.ııamıyacaıı 
AnkaTa, 3 (Yeni Asır) - Hazır
lanan yeni bir kararnameye göre 
bankalar Türk parasını müsaadesiz 
ecnebi döv.izine çeviremiyecek.leT
dir. 

Japonya Rusya· 
ya saldıraeak mı?· 
Konsey muhtemel Rm ·Japon harbini Jıonufta 
Çinliler mühim muuaff aJıtyetlere JıazanıyoPlare 
Vaşington, 3 (A.A) - Pasifik harp ÇtN.LlLER. K.ANI'ONA 

Denizaltıların za"". 
rarları azaldı 

lkarnetgahlan memleketimiz hari
cinde olan eşhas ve firketlerin Tür
lciyedeki iratları, para.lan, menkul 
kıynıetleri bloke edilmektedir.Bun
lar para yerine muayyen mallan 
memleketimiz haricine çıkarabile~ 
ceklerdir. -·-· -·- -· 

konseyi bugün Beyaz sarayda toplanmış YAKLAŞTILAR 

ve b~ ~aPo~!:run .. si~iryaya taar- Çungking, 3 (A.A) _Çin kuvvetleri 
ruzu ihtimalıru g<>~c;m~. Kantona 25 kilometre kadar vaklaşmış-

Çin Harbiye Nazırı Sun gazetecilere tır. · 
de~tir ki: JAPONLARDAN 1K! YER 

< - Bizim için bu hücum bir zaman ALINDI 
meselesidir.> . Çungking, 3 (A.A) - Bu sabahki ç· 

tngiliz b~yilk elçisi . Lord ~aks ~ebllği: Çin k~vvetleri Kinvayı ıuU: 
~~~erelenn hangi istikamette gelişti- J~pon .. lruvvetlenni tardetmiştir. Bu şeh
lini b~d.lmıekten aak~~· faka~. ~ısır rın d~esi pek yakındır. Çin ku~et. 
cep~es~deki son ~yetm de go~- leri Şmgkon ve Fuui şehirlerini zaptet-- --* ........... . 

Amereilıa bahriye R d" 
nazırı alınan neticeden uslar "Stalingra 
memnunJ falıat teltlilıe da müthiş hamlele
büsfJiitün necti 
sanmama!ı diyor re dayanıyorlar 

_ ,.._ +·---
Vaşington. 3 (A.A) - Bahriye Na- Moskova. 3 (A.A) _ Royterin husus! 

zırlığı denizaltıların verdiği z.arann çok muhabiri bildiriyor: 
azaldığını haber vermiştir. Bu ınüna:e- Kızılordu Stalingradda cenup batıda 
betle Bahriye Nazın Knoks de~ Almanlann müthiş hamlelerine- muka
tir ki: vemet etmektedir. Senenin en §iddetli 

< - Bu tntijdeyi tehlikenin biisb~tün muharebesi burada verilmektedir. 
geçtiği manasına almamalıdır. Denız~- Alman hava ve topçu kuvvetlerinin 
tılarının bir yerde işlerini zorlaştırdıg~- iki saatlik bir ateşinden sonra Alman
mız zaman,bunlar başka bir yerd~ f~~~li- lar sahaya 200 tank ve yeni birlikler 
yet gösteriyorlar. Denizlerin genışlıgın- silnnüşlerdir. Rus btalan mukavemet 
den istifade eden bu tehlikeyi biz ehem- ebnektedir. 
miyetli surette ve bize en az zarar vere- Almanlar cepheye uzak cephelerden 
cek derecede tahdit edeceğiz. taze ihtiyatlar getirmektedirler. 

Deniz silMı cndazlanmızı ne kadar Kızıl y ıldu: gazetesi Almanlarm a-
övsem yine azdır. Onlar saat gibi mun- yıca çok üstün olduğunu bildiriyor. Bir 
tazam bir surette harp etmektedirler.> köy ile bir tepe arasına girmeğe mu

GöNOLLULER AZALMADI . ·vafiak olan 88 Alman tankı ve bir piya
Albay Knoks Bahriye göntillülerın- de tümeni akşama kadar bir adım iler

den de bahisle: «Her ay Birleşik devlet. lem.eğe muvaffak olamam~tır. 
ler donanmasına katılan gönüllU mikda-

kd 
,... .,.,.,.,,~_,.,.,. .. ,..--... ,,- .. • :r-...r~~ 

n harpten evvelki senelerdeki mi ara ~~ ............ ~~ 

düği.inll ihsas etJn4tir. (~t'•m ~ ı,ifr '! "' '•• ... , , . 1 

Kanada tersanelerinde yapılmakta olan bir geminin ~elik kaburgası müsavidir.> demiştir. ~.J"J'~~...c~o 
Cephedeki Amerikan hava kuvvetleri Kmmı.nclanı General Şeno, 

MG1'tf4l Ç4" - Kar - Şek refikasiyle bir sofrada 



SAHiFE! YENi ASIR 

Buca kamp ka anıyor -
Dün alı.tam Jıam ta bir z·~afet verildi 

e ecek eraklı dava başlaJı 
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ya y .. k_ 
rşi as 1 

ebil.r? 
ka t§ız ekmek 

sat la~ak verler 

Kızılay cemiyetinin Bucada KıZJ1 .yık nıp erkanı ve öğretmenler, Buca bc
bahçcsinde tesis ettiği yavrular kampı le-diye reiııi, Buca nahiye müdürü ve do.
ec>na ermek üzeredir. Kampa iştirak et- ha bnL& zevat hazır bulunmuşlardır. l'vti- · 
mi olan yavrular ayın altısından onuna safirlcri kamp crkfını ,.c Kızılay müfet
kadar )"erlerine iade edilecek ve 1 O ey- tiııi B. Nuri karşılamıA, kamp çadırlnrı 
lülde knmp kııpanmış bulunacaktır. nu gezilmiş, .} avruların !ıhhi dunımlnrı ve 
münasebetle dUn akşnm Kızılay bahçe- kamptan i:ııtifadl" dereceleri tetkik olun-
einde bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette . l . f ı 1A d 

---------------- o e 
----+---

ia~e maddelerinden 
bir ıı smının muay)'en 
f i~atlarla dev Jet he sa· 
&:na mubayaası 
zarureti vardır 

li B S b · ö k 1 d k t muştur. Knmpıo netıce crı ev"'ı:ı a e va . a ra ney. o or u ·omu anı . d 
k l H kk Ak w Alb z·h ml'mnunı\•e!e sayan ar. orgenern a · ·ı oguz. ay ~ - _ · . . . 
ni. belediye reisi Reşnt Leblcbidoğlu, . ~yafette ~~vrul~nn bol ne.s .csı. ıçe
maarH müdürü ReAİt, muavini Ne41et, rısınde çok guzel bır gece geçırılmış ve 
Anadolu gazetesinden Ercüment Ekrem ıılii.kndnrlnr tl'brik ve ınkdir olunmuş
Talıl, b muharrirlmiz Hakkı Ocakoğlu, tur. 

Ankara iz et 

iz 4ite 
da •• on 

ad r o a ıs 
safta ge enler 

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

İzmit, 3 (A.A) - Geceyi Adapazarın
da geçiren bisikletçiler dün ~hah lzmi
te doğru yola çıkmışlar ve saat 11 de 
İzmitc girm~lcrdir. 

Sapancaya kadar iyi devam eden yol
culuk bir mUddet sonra sağanak halin
de şiddetli bir yağmur altında yapıl
mıştır. 

Bisikletçiler İz.mitte vali, sporcular 
ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından 
yağmura rağmen karşılanmış ve kendi
lerine bir çay z.iyafotl verilmiştir. 

öN SAFTA GELENLER 
İz.mite kadar kısının birinciliğini Or-

PASiFiK HARP KONSE· 
YI TOPLANOI -·-(Bnştarnfı l lnei Sahifede} 

mic:lerdir. Kuvvetlerimiz bozgun halin
de kaçan japonları yakından kovala
maktadır. 

AVUSTRALYA CEPHFSlNDE 
Melburn, 3 (A.A) - Cenup Pa ifik 

mi.ittefik kuvvetler tebliği: 
Laed('. hava kuvvetlerimiz Kokoda

daki japon hava Ussünü muvaffakıyetle 
bombalamıştır. Kokovada müttefik or
dular avcıları 4 tayyare ailşürmUşler
dir. 

Milnede Snlnmnoda dilşm:ının orman 
bölgesinde kuşatılması hareketine de
vam edilmiştir. 

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

YE 1 H AP Yllt 
(8aşt nıh 1 inci Sahifede) 

ZAFER tÇtN 
Deyll 'Telgraf gazetesi cMilivcrln 

mağlO.p edilmesi içb İngiliz - Amerikan 
isbirliğinin devamı klifidir> diyor. 

ABLOKANIN TES!RLERt 
Londra, 3 (A.A) - Haıcbin üçüncü 

ytldönUmünde bir nutuk söyleyen harp 
iktisat Nazın dem~tir ki: 

cAbloka tatbikatta a[?r bir iş olmak
la beraber, Rus harbi dolayısiylc daha 
sıkı bir hale getirilebilmiş ve bunun 
Almanyadaki tesiri artık inkar edilemez 
bir hal almıştır. Ablokaya iki şey yar
dım tmiştir. Birincisi i gal altındaki 
yerlerden Almanyaya giden gıda mad
delerinin tedricen .azalması... Bunun se
bebi Almanların bu memleketlerdeki 
ameleyi harp sanayllnde kullanmaları
dır. tkinci Amil, Alman harp endfuıtri
sinin duçar o!du{:;'U bUyUk zararlardır. 

Harbi yalnız ablokiı ile knzanmak ka
bil değildir. Fakat abloka 1918 de oldu
ğu gibi Almanların askeri hezimet gil-

. nUnü yaklaştıracaktır.> 
lNGII...tZLER tST!KBALDEN 
EMtN 
Londra, 3 (A.A) - laşe Nazın harbin 

UçüncU yıldönilmü münasebetiyle söy
lediği bir nullıkta demiştir ki: 

c - Büyük Britanya harbin dördün
cü yılına da manen ve maddeten kuv
vetli olarak ginniştlr. Bu yıl ve kışın ne 
fozla yiyecek, ne de sıkıntı çekecek
tir. Gemilerimiz ihtiyacımız olan gıda 
maddelerini getirmeğe devam ediyorlar. 
Biz istikbaJdcn emin bir milletiz.> 

han Suda 15 <::ant 20 dnkika 25 saniyede 
kaz.anmıştır. 

Altıncıya krıdar kazananlar sunlar
dır: 

lkinci -15 saat. 43 dakika 38 dakika
da İstanbuldan Muzaffer. 

Üçüncü - 15 :!ant 46 dakika 46 sani
yede Eskişehirdcn Osman Pak. 

D5rdUncU - 15 sııat 50 dakika ~9 sa
niyede Ank&radan Aydo[;muş. 

Beşinci - lG saat 26 dakika 22 sani
yede Eskişehirden Niz::ımettin. 

Altıncı - 16 saat 43 dakika 32 sani
yede Eskişehirden Ahmet. 

RUSLARA GÖRE CEPHE· 
LERDE DURU~ 

- *--cu taralı l mci Sahifede) 

RUS TAB1YESt. 
Sta1ingrad müdafaa hatlarında bir 

düşman tank veya zırhlı kuvveti hatları 
aşmağa muvaffak olduğu zaman, Rus 
piyadeleri geriye çekilmemekte \'e bu 
anda slperlerden çıknrak zırhlı kuvvet
lerin arkadan gelen piyade kuvvetlerle 
birleşmesine mani olmaktadır. 

---- --··-
Al ANLARA GORE VAZIYET 

(llnştnrafı 1 inri Sahifede) 

STALİNGRADDA 
Stalingraddn Alnınn ve Romen kıtn

lan iyl tahklm •edilmi bir çok beton 
sığınnkfarı almışl&rdır. Hava kıt.alarınıu: 
askeri tesislerle yollar üzerinde miies
sır hücumlar yapmıştır. 

RUS HÜCUMLARI 
Kaluga ve Medinin şimal batısında bir 

çok Sovyet hiioumları püskürtülmüş
tür. 

STALlNGRADIN DüŞMESt 
YAKIN 
Berlin, 3 (A.A) ~ Ecrlln mahfilleri

nin kannnli. Stallngrad şehrinin akıbe
ti bugünlerde tchaklı:\:k edeceği merke
zindedir. -----·-----ifıver ebaası· lıontro 

altında 
Montevideo, 3 (AA) - l ludutlara 

yakın yerlerde oturan mihver tebaasının 
tesdline başlanmıştır. Şüpheliler göz 
hapsine alınacaktır. Şehir yollarında ve 
limanlarda çok sıkı bir kontrol tatbik 
edilmektedir. 

---- - ---
l!rl ndada ü)illit 

fıarışılılılılar 
Belfast, 3 (A.A) - Bir polis memu

runu öldüren V.ılirunın idamı dolayısile 
Belfastta 20 scnedenberi görülmemiş de
recede şiddetli kanşıkhklar olmuş ve 
zırhlı otomobiller sokıiklarda dolaşarak 
halkı dağıtmıştır. Yüzlerce kaclın diz 
çökmüş bir halde mah'kOm içio dua et
mektedirler. 

Dublinde de ayinler yapılmıştır. 
Yapılan ar~a bazı yerlerde 

r.izli siluhlar elde edilmiştir. 

._,_,_,_ -·-·-~O 

~~-~---·-------------
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Başım döner &ibi oldum. ne olduğunu 
benimde bilmediğim bir şeye karşı mü
dafaa halinde idim. Onu takip etmek. 
görmek ihtiyacında idim. Kapıyı bey
hude yere çalmağa başladım. Kapıcı ka
pıyı nçtı. Fakat ne istiyordum? Herife 
bir yemiş verdim, yanlış olduğunu söy
ledim. 

Evime döndüm, er esi gün, Çarşamba 
gUnU kahvehaneye gittim; fakat Vera 
oradn yoktu. «Sesi kısık adam» dan Ve
rayı sordum. Tuhaf bir halle. 

c - Bilmlyorum ben de! dedi: 
Derin bir merak içinde kaldım, fakat 

kendi kendime teselliler icad ettim: 
- Pazartesi gUnU de yoktu. Tabii 

det'11 mi? Her gUn kahveye gelmek fır
satını bulamıyor! Yarın her halde gele
c k •. dedim 

kahvehaneye gittim ve bir masa başına 
oturdum; beklemeğe başladım. Saat ye
diyi çaldı. Sekiz oldu... Nihayet esesi 
kısık adam» geldi ve bana bir kutu ver
di, 

c - Vera gönderdi, dedi. 
- Vera nerededir? 
- Kutudan öğreneceksiniz .. 

"Kutunun bağını asAbt bir halle, acele 
acele çözdUm, daha doğrusu kopardım; 
fakat ckısık sesli adam> elimi tuttu. 

c - Burada değiJ, burada değil, evi
nizde açacaksınız! dedi. 

Bir deli gibi evime koşum, hatta mu
mu bile yakmadan, kapağı açtım, elimi 
kutuya daldırdığım vakit, bir tutam 
saç elime geçti. 

* o kadar nauk ve yumuşak olan saç-
Pe be gi.uıü, sabahuı altısında ları parmaklarım ile okşarken, Verayı 

----*---
ilayetimizin s lıazasın-
da serbest eJımelı sa

tışları başıı=vor 
Vilayetimizin ödemi , Tire, Berga

ma. l>3.:ilL Ku daııı. Torbalı, Foça ve 
Meueznen kaz.nlannda halka yalnız ey
lül ayına ait ekmek kartları verilmiş, 
:lk tcsrin oyı kartlnrı islim edilmemiş
tir. 

Bunun se-'bt"bi,iıımi geçen scki.ı kaza
dn t'..}lülden sonra kartmz ekmek satışı 
yapılnıa~ının tensip edilmi~ olmasıdır. 
Mezklır kazalar için ilk teıırin ayında 
!lerbe t piya'.ladon un satın alınarak hal
kın d;mek ilıtiyncı serbestçe temin olu
nacaktır. 

--- o---

m 
İhtiyar Han·ıe ''ben öldürd .. m, oğlumun alahası 

yo"fı n !yor. Hasıl olan i ibaa gelince ••• 
Sineklide gayri meşru bir hayat silr

düğü ve bernber yaşadığı Emine ismin
deki genç ve güzel kadını tabanca kur
şuniyle öldüriip evin hela çukuruna at
maktr1n maznun Abdülazimle annesi Ha
nifenin muhakemelerine dün ağır ceza 
:nahkcmesinde bnıılnnmıştır. 

Mahkeme salonu sabahın erken aaat
lerinde bü.}'ük bir dinleyici kütlesiyle 
dolmu~tu. Dinleyiciler arasında Emine
yi tunıyan kadınlar nazara t;.arpıyordu. 

Anasına el kaldıran bu kızın hareketi 
aıabınıı bozmu~tu. Yan odadaki sandık
ta saklı bulunan byaz saplı tabancayı 
alarak fanila örmeğe koyulan Emineye 
ateş ettim. Kurşun Eminenin sol meme
sinden girerek onu heman öldürmüştü. 
öldü~üne kani olunca kendisini hela çu
kuruna süıiikleyip attım ve Malknraya 
gitmek Ü7.ere lzmirden ayrıldım. Bu ci
nayette o{;luın Abdüllızimin aliı,kaııı 
yoktur.> 

( Bo t&r.ılı l mci Sahifede) 

ynımmkt:ın ise lıiikiimet, bu munmele 
'ergisiııi ayniyat olarak fabrikalardan 
nlını • bir lmrnrla nnkit mukabilinde 
bunl;n ordu ilıti~·açlanna tahsis eyle
mis buhmsn idi lıcın dnlıa <;ok ucuza yağ 
, .e sabun ilıliyacmı knrşılam s, hem de 
piya5anın yiikiinii çok hafifletmi hulu
nurdu. 

Yiizde onlar ihtiyaca kafi gelemezse 
bnğdnydo oltluğu gibi maliyet esasına 
(lny:mnn bir fiyatla mubn~·an esasına gi
rchilirdi. 

1 
aç 

~ Maznunların hü"·iyeleri tesbit edil
A.. dikten snnrn hunlnrclan Abdülnzimin an-

Hanife konuşurken, dinleyenlerde 
sanki Hnnifenin oğlu Abdülaz.imin ci
nayetini iizerine almak ve oğlunu kur
tnrmak istediği gibi bir intiba hasıl ol
muftıı. Bu itihıırladır ki Abdiillzimin 
vereceği ifnde daha büyiik bir alakayla 
bekleniyordu. 

Pirine icin de vaziyet a~nidir. Pirinç 
bcfıemclınl çeltik fabrikalarından geç-
mek :zorundadır. DC'lr'lct ,·e büyUk şe· 
hiı·ler ihti~ açlnn için istihsalin muayyen 
bir nispetini Jıükümcte .:>atmak mecbu
riyeti ınilst:ıhsillerc ,.c 'fabrikacılara tal·· 
mit ohınnbilir. --+----

' 942 - 1941 futbol mevısiıni be-
den terbiyesi umum müdürlüğü 
tarafınd n gönderilen kupa vaLcdilmek 
suretiyle .\ltay, Cöztcpc, J\ltınorclu, 
Ateş, Kareıy ka ve Dcmirspor gençlik 
kuliipleri arasında turnova usulü ile 6 
cyliiicle açılacaktır. 

Kura neticesinde takımların karşıla~
mnlan ~u şekilde tertip olunınu:tur: 

6 Eylül saat 1 S te Ates - Demirspor, 
hakem Eent Merter, yan h. M. Şenkal .. 
O. E.rengin. 

S:: ııt: 17 de Altınordu - Karşıyaka, 
hııkem Ferit Simsaroğlu. yan h. Aluet
tin Kazanovıı. Atıf kutluoğlu. 

4 10/ 1942 pnzar gi.inü saat t3 te 
!(ar§ıyaka - Demirspor. Sllat 15 te Al
tınordu - Ates. 

11 I 1Ofİ942 pazar günü Göztepe -
Altay, Karsıynka - Demİr!lpor ~alibi
Altınordu - Ate~ gnlibi. 
18/10/ 1942 de ~ilt finp.li. 

-~u---

~V ta 
-· Koyun eti 130 kuru!fa satılmaktadır. 

Kuzu eti bazı kasaplarda 140 kuruşa 
çıkanlmış iken belediyenin müdahalesi 
üzerine tekrar 1 30 kuruşa satılmağa ba§
lanmı br. Daha yüksek fiyatla et lışt
na müsaade edi1ınemekteclir. 

---(J--
Otomobil liistiği 

veı•iliyor 
Belediye reisi dün iaş~ bürosunJa 

muhtelif dağıtma işleriyle meşgul olmu~ 
ve lzmir vilüyeti emrine tahsis edilen 
otomobil la•tiklcrinin tevzi listesini im
za etmiştir. Di.irı öğleden sonra otomo
bil lastikleri liste mucibince nlakaclarlıı
Ttı te3Jim edilm ğe ba~lanmı§tır. 

--- o----
ZABITAf) \ 

.ıcas -
•• u 

----+----
Url knznsmın Küçükkaya köyünden 

Mehmet oğlu Ali ilhan evvelki sabah 
saat 7 "de iz.mire gelmek üzere llrladııın 
yola çıkmı~tır. Ali ilhan Çamlı tarla 
mevltline geldiği znman orada amcası
nın oclu Mustafa özelin kurduğu pusu
ya düşerek Mustnfa tnrafınd11.n atılan üç 
mavzer kurtuniyle ynralanmı.o ve bir az 
sonra ölmüştür. 

Suçlu hldiseyi müteakip kaçmışan 
da tutulmuş ve adliyeye verilmi,.tir. Ya
pılan tahkikatta, bundan iki ay önce 
maktul Ali ilhanın. suçlu Mustafa öz
din kansına yolda raatlıyarak sarkıntı
lık ettiği ve sarıldığı iddia!iyle karşıla
... lmıştar. Suçlu, bu cinayeti namusunu 
temizlemek için işlediğini söylemi~tir. 

ok§adığımı sanuYordum! Ye bir aralık 
parmaklarım bir kağıt parçasına dokun
du. Hc.mt>n mumu yaktım ve kağıdı 
okudum. 

O kadar çok defalar okudum, ki bu 
kfiğıdın ınünderecatını ez.her eltim. tş
te okuyorum, dinle: 

cAziz Born; bu mektup elinize var
dığı zaman ben Rusyada bulunacağım. 
Biliyorwn ki beni sevmektesinlz. Bu 
kndnrcık bir şeyi bilemiyecek kadar ka
dın kalbi hissiz değildir. Fakat siz ba
na aşkınızdan hic bahsetmediniz ve bu 
da fena olmadı. O zaman münasebetle
rimiz daha sıkı olacak ve bu avnlmnk 
işi de çok güçleşecekti! -

Kendime snhip olmak mecburiyetin
deyim. Harp beni de davet ediyor, bu
nun için gitmek UizımdL Va:ziyetimi ve 
kıyafetimi değiştirmek le icap ettiği 
için, giiz.el olduğunu söyledikleri saç.. 
larımı kestim. BunJarı size bir hatıra ve 
şükran eseri olarak bırakıyorum. Size 
bir fotoğraf bırakmadım, fakat, Rusya 
zabıta sicillerinde, hiç birisi mUstesna 
olmamak Uzcre fotoğraflarım vardır. 
Bundan böyle yeni bir isim altında ha
reket edeceğim; bunun için beni arama
ya kalkışm:ıyınız. Beni bulamıyacak.cıı
nız, şu anda ben de nereye gideceğimi 
henUz bilmiyorum; lüzumuna göre Var
şovaya, yahut Odesayn veya Moskovaya 
gideceğim. 

Bu mektubu okuduğunuz zaman, her 

nesi l lanife \•nknyı anlatmış ı.·e bu cinn
yı.-ti yalnız ba,ı;ına işlediğini sö.rlıniştir. 
Hanife cinayet sebebini şöyle izah et-
mİ!ltir: 

< - Oğlumun evinıe gelin diye ge
tirdiği Emine ile iyi geçiniyorduk. Ha-
dise günii hcn<len ödünç para istedi. Bu 
yüzden çıkan ağız kavgasında Emine, 
bir genç hanıma yakı§mıyacak tarzdi\ 
muamelelere kalkı§tı ve eline geçen bir 
zeytin sopaııiylc beni dövdü. 

Abdülazim hıaca cinıwetle alakası 
olmadıiiını söylemiş ve k.endisine atfc
<lilen cürmü rcdJeylemiıtir. Ancak Ab
dülii:dmin ifadeleri arasında mübayenet 
olduğu nazara çarpıyordu. Muhakeme 
bazı ~ahitlerin dinlenmeıi için başka gü
ne talik edilml§tİr. 

• 
._ ır vehmin sebep oldu~u facia 

Hayat palı:ılı1ığı ile nıiicaddcde yiye
cek mnıldcleı·inden bir kısmının ayni
yat olarak dc,·lı•t eline ge~mesinin pek 
nıiilıiın foyclaları inkar kabul etmiyı•n 
lıir hnkiknt halindedir. Bu neticeye v01-
ra<'ak hir kar:ır ınii tah ili de asla znrıı
ra ~oklllnz. Onlnr i~tihsal edecekleri 
maddelerin ~ nrıdaıı fazlru.ını serbest~,. 
satn1>i1mck imknnlarına sahip bulunduk· 
<;a de\'lct ınubayontındıı fiat ne lmdıır 
ucuz tutulursa tutUlsun onJıın mütees
sir etmez. Iluhubat karan çiftçiye ba.r
rrun yaptırmı hr. Çiftçiye bayram yap
tırıın bir karamı diğer maddelere teşmi
Jindcn katiycn snkınıl:ı.ınnz. kocayı öldür 

· i de yak ış! 
arı - •• 

ş, 
Tiirk ciftçisinin vatanseverlikte mu

kayese knbul edecek emsnli yer yüzün
de mevcut del:-ildir. Onlar milli müdaft>· 
aya, hiikümete hizmeti namus ve şer<'f 
f1orcu tamrlnr. Türk köyliisiiniln devi<'· 
fc knrsı ifasından kaçınacağı hiç bir fe
dakarlık nıeYcut dcği1air. Urlanın Baııııııova Jıöyü nde cereyan eden bir fa· 

cianın nıuhalıemcs ine btı'fıılmaJı üzere Ilillıa a onun da kazanmasını, kal
J,ınmasını temin edici bir politikaya 
miıınct Ye şiikranla bağlı kalacağı şilp
lıcsizdir. 

Ağır ecza ınnhkemesi geçenlerde çok 
vahııiyanc bir tıırzda irlenmi~ bir cina• 
yet dav sını ruyete başlıyacaktır. Dava
nın mevzuu şöyledir: 

lzmirde büyük F cttah mahallesinde 
362 inci sokakta 25 sayıla evde oturan 

uri Erkuş son zamanlarda kar~ından 
i.iphelenmekte ve günleri bir vehmin 
~urbam olarak daima yeis İçin geçmek
te idi. Ya!lla bir adıı.m olmasına rağmen 
Nuri Erku un karısına ka~ı aliıkası de
rindL ts Clolayısiyle kendisi Urlanın Ba
lıklıova köyünde bulunuyordu. Karısı
nın bu köy. halkuıJnn Ahmet Çavu~n 
övey o~lu Kazımla yakın n1aka tesiı ey
lediüi dedikodu §~klinde söylenip duru
yor ve karısının Ahme~ Ç.avuı tarafın
dan hazırlımnn bir muska sayeainde 
kendisinden soğuduğunu zannediyordu. 

işte böyle bir vehimle Ahmet Çavuşa 
clü~mnn olnn Nuri ETku~. Ahmet Çavu
şun büyülerinden ve muskalarmdan gU. 
ya yakasını sıyırmak için onunla karısmı 
öldürmcğe karar veriyor. 

Nuri Erku~ bir gece vakti bunların 
Balıklıova köyü civarındaki bnğ kuleSi
ne gidiyor ve Ahmet Çavu~la karası Hü
riyenin kulede yatmak üzere olduk:lannı 
görüyor. Heman Ahmet Çavuşun yaka
eına anr:larnlt onu -bıçak darbeleri altın
da ynrnlayıp öldürüyor. Huriye, kocası
nın kanlı cesedi kııırpamda feryada bnt
layınca Nuri Erku~ onu da bıçaklay1p 
ölrHirüyor. 

Bir vehim uğruna katil olan Nuri Er
kuş işlediği cinayetlerin dehşeti içinde 

'E'i e e i - temsil 
ue ilecefı 

Halkevi terMil kolu azası iki temsil 
vermek üzere ynnn Tireye gidecekler
dir. Temsiller 5 ve 6 eylül geceleri 11-
re halkevi salonunda ven1ecektir. ilk 
temsi~ (Himmetin oğlu) dur. 

halde ~ok uzaklaşmış bulunacağım. Bli
tün bun1an size evvelden söylemedi
ğim için b<>ni affediniz. Hem .. Böyle da
ha iyi oldu beni aramayınız. Rusyada 
harp biter ve ben de bu harpten sağ ola
rak çıkarsam, sizi bu1acatun. 

Allahıs:nıırladık. 
VERA> 

Vicdanım içinde müthiş bir ihtiltıl 
hissediyordum. 

Ne pahaya olursa olsun cSesi kısık 
odam> ı bulmak lfizımdı; halbuki Vl
yanada saat onda bütün kapılar kapa
nır, bu adam da yetmişlik bir kadının 
idaresinde bulunan bir binanın dördün
cü katında, tavan arasında oturuyordu. 
Uzun müddet kapıyı çaldıktan sonra 
koca karıyı aşağıya indirebildim. cSesi 
kısık adam» bt>ni görünce hayret için
de kaldı. Kendisine: 

- Vera nerededir?. Sordum. 
Herif çok sakin bir tavırla: 
- Rusyadadır! Cevabını verdi. 
- Kutuyu siz ne vakit aldınız! 
- Dün sabah, garda. 
- fyi, fakat siz bana bu kutuyu ak-

şam verdiniz. 
- Daha evvel veremezdim. 
- Sizden Vera hakkında maldmnt 

istedi~im zaman da beni aldatttınız. 
- Sizi takipten men etmek için böy

le hareket ettim. Sizin Egoist aşıkmız 
için daha ba~ka ti.lrlü harekrt m!..imkün 
deılfldi. 

ne ynpacağını ıa ırıyor ve bağ kulesinde 
bulduğu bir teneke gıw atc~liyerek bem 
cesetleri ve hem de kuleyi yakıyor. 

Urla sorgu hakimliği. kendisine bu 
suçl r isnat olun n Nuri Erkuşun Türk 
ceza kanununun 450 inci mnddC8inin 4 
ve 5 :inci bentlerine göre idamını talep 
et~ ve dava fzmir ağır cezasına gön
derilmiştir. 

KISACA 
• • • • • • • 

Neşe ahlah!ır ... 
Ec~acı Kemal K. A1;ta~ 

Neşe ahlaktır diyorum. Evet, neşeyi 
sıhhatli, olgun ve tabil bir insanda gö
ründe bakın bana hak vereceksiniz. 
Eve~ tekrar ediyorum, ne:.c;e ahlaktır. 
Neşeyi ahlakı bozuk, mizacı bozuk, hu
yu ve tabiatı bozuklarda görürsen.iz bi
liniz ki benim dedibrim neşe bunlardaki 
.neşe değildir. r t>ı:;cyi hafif meşreplikle, 
soytıırılıkla karıştirmamak !Ilzımdır. 
Okumuş, okuduğunu anlamış. olgun, 
güler yüzlü, hassas insanlardaki neşeye 
bal.."ln, benim dediğim neşeyi g<)recek
sfnl:r.. 
Neşe ruhun, olgunluğun, terbiye ve 

edebin ncşcsi olunca ahlfilc olur. Haya
ta gülerek bakmak, .işe, vazifeye, beşeri 
her şeye ümit ile, neşe ile sarılmak ge
rektir. 

Sağlam ve sıhhatli vücutta nasıl sağ
lam ve sıhhatli kafa bulunursa olgun, 
tabii insanların ncşeğ de ahlWarının 
nişanesi olur. 

Türk genci neşeni ahlfilonla ayarla, 
hayata öyle yürü, aziz olursun. 

4RA SIKA 
········-

Bu itibarla çiftçiuin elinden isiı1ısali
nln bir kısmını malnll hir fjyntla abnnl -
ta en kiiçük hir lcreddiicle yer verilc-
mC7. 

'Bu şekilde mubayaa yolile yalnız nrn· 
tıwnssıt \'Urguııculnnn knrmı devlete 
mal ehnek bile başlı başına bir kaznıı'" 
ienıin eder. Nerede kaldı hl hiiknmcf .. 
inı:;e mltddesi is.tııısamtınm bir kısnımı 
mııl etmek, hnynt pnhnlılığı mUcodeJ •· 
sinde hüküm eti en km"\·etli bir siUıh' ı 
teçhiz edecek, piyasanın yiikilnü hnW · 
1elmesi bakmundnn da ;;nyri tnbii fr·f 
yiiksclh:lcrini ö•lliycccktir. Hüldimeti•ı 
böyle bir vasıtnyo ,.e imkana sahip f'l

mnsı ınunyyeıı knznnçh nıemur. emekli 
\ ' C yctinıler gibi bir kısım \•atnmln lnrın 
dn la:ıy:ıtlnnnı 1ıınzinıe yardım eyli~·c
ccktir. 

Bu hu usta liizwnlu knr:ıdıırı almıı1'· 
fa ne kndar isücnl gösterirsek haynt pn· 
l1nlı11ğını o kndnr sUratlc muayyen bir 
llokta(la tcsbit cy!emeğe muktedir o! -
cftğ.ımızn dn şüp1ıc edilmemelidiT. 

~ıı--~OC LV 

s~~~=c:::»eıoı:' 
Yardımscveruer ccımiyeti U 

menfaatine § 
eda san · ~ 

Fnar 7azinosnnda ~ 
J 6 eylül Paı.ar GünU ~ 

Saat lG.30 dan 19 a kadar ~ 
A nca numaralar.. ö 
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Harçlık · 
Yokluğun, ıuJıalılıim, bıızaıı da hllckürlağın pençesinden )·ak.asını ku.rta· 
ramayıp elini etetini so{ralanmrı:d an çeken üzüm kızmm h~i çeki
yoruz. Bu nyrılık dert ehline pek acı geldi. 
Açık mavi maşlahlı ( Kulilblin ) kapısı kapandL ( Altm ) lı lmuı göl· 
gesi bile yok. l\fütevazi ( Yeni ) kız son ayJrum hastalıklnnna dayanamı-
yarn toprağa dliştü. . 
Borba ( Dimitrakopqlo ) ile nındnm ( lstafilin.n ) nm kerimeleri isimle
rini hile unutturdalnr. Bu alim çlı, sedef bedenli cananlarm yerini ka
pan ( ICordon ) da şimdi ( Zeybclt ) lerle ( Knbnd:ıyı ) lar cirit oynuyor
lıır. 
Onlarda da eski kuvvet, eski zindelik yok. Betleri benizleri solm , hal
leri mecalleri blm~, bu gidişle bmmlcrinin pek uzun süreceğini tah· 
ınin etmiyorum. 
O:ılim lm.lannm saltanat devirlerinde rnylıınnın knpılaruıa gör.delik eden 

incir kızları ~imdi geçmişteki haset lcr:inin intiknmnu alıyorlnl'.mış gı'bi bi· 
rer Abdurrahman çelebi kesildiler. 
Hele kadııllıınn !'!OD zamanlarda il züm laılarına ren ıördükleri hakarete 
ne diyelim! 
Bu zavııllılann ~"1armdan alıp ayakknplanrun altına geçirdikleri man
tarlann yerine mutbak takuııyalarının, lıamam nalmlannm tahta pnr~a
nnı ycr~iler. 
Talisiz üzilm kalan bu kıynletlerile kel takkeli nlıretlik lailarn döndüler. 
Elaneğin nzlığmı patatesle, şekerin yokluğunu pekmezle giderebillıh. 

Fakat yerinı hiç bir şeyin tutnınad ığı üziim. kızının hnstrctini nası] dindi-
receğiz! 
Bu iç cısının, gönül kırgmlığlmn dert ehlinde yarattığı fırtına o dar 
k,n·velti ki kara cevi-zinki adeta bir meltem rfügiın gibt mwyor. 

lfaracl Çınar 
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IKi MESAJ 
-*-( Baştarah l inci Sahifede) 

Borsa 
UZUM 

43 
35 

YENi A.llJI 

43 
35 

1LAN 

SAHiFE J 

Bergama c. M. Vmundliğinden : . 
Bergama mahkemesi kadro$una bir l 5 liralık ve Soma mahkemesi kadro .. u

na bir 20 lira maaşlı zabıt katibi tayin edileceğinden memurin kanunun 4 
ncü .. mad~esindeki vas.~fla.rı ha!z bul~n~nak ş~.rtiyle taliplerin Bergama adliye 
encumenıne evrakı mıısbıtelerıyle bırlık te murar.aatları ilan olunur. 

28 2 4 5039 (2666) 

FİKİRLER 

Spor işlerimizde 
ıslahata nere
den başlamak 

c Irak ve lrartda hususi bir komutan: 
lığın teşkilini memnuniyetle karşılaya
cağınızdan eminim. Naibin ve sizin kı
yasetli idarenizle Irak durumunun iyileş
mesi memnuniyeti mucip olmuştur.> 

1 7 S. Ak.ırnsar 
14 Hüsnü D. 
31 yek.un 

222702 dünkü 
222733 umum 

yek.un 
yekun 
7 

Maliye meslek mektebinin ikinci şu
besine memur olmayan orta mektep 
veya tamamen ve kısmen lise tahsili 
gcirmils olanlardon mlisahakn ile daha 
bir mikdar talebe ahnacakhr. Müsaba
kaya girebilmek için 17 ya~ından kiiçük 
ve 25 yaşından büyük olmamak sarttır. 
17 den kücük 25 ten büyUk olanlar as. 
kcrlik ça~;nda olupta giJ~h altına dav~t 
veya tecil edilmiş bulunanlar ao:;kerhk 
ca~ını g~irdikleri halde ntÜus hüviyet 
~ü~cknlarına terhislerini salahiyetli 

~ DOK!'OR, ECZACI VE HEMŞİRE ARANIYOR 
Zonquldalı Sağlılı Kom. Riyasetinden : 
1 - Sağlık teşkilatına bağlı Zongulak merkezinde çalışmak üzere, (225) 

lira aylık ücretli bir yedek hekim ile ( 22 5) lira aylık ücretli kilimli mıntaka
!lı için, bir hekim, lazımdır? 

General Nuri Sait a~ağıdaki cevabı 
vermi~tiT: 8 

9 
10 - --* 

Kulüp haricinde ne lıa· 

c Arapl:tr mazide yaplı~ınız yardımı 
unutmamışlardır. Iraklılar birleşmi~ mil
letlere yardıın1 Arnp davasına yardım 
sayıyorlar. Zira Arap bi~li~inin v~cut İ 
bulması ancak demokra~ının zaferıyle 

No. 
No. 
No. 
No.' 
No. 11 

36 
38 
41 
45 
49 

ı mercilere kaydettirmenıi~ bulunanlar 
ıni.isabakaya giremezler. Sıhhi sebep
lerle askerlik hizmetinden a[fedilmiş 
olanlar bu hu.c:uo:;fa laz1m olan ves;Jrnyı 
ibl'az ettikleri takdirde müsabakay::ı gi
rebilirler. Yazılı imtihan 10/9/ 942 Çar
~anıba gUnU saat 9 da defterdarl ık ~)ina
sında yapıl:ıcakhr. Taliplerin fotograflı 

2 - Sağlık teşkilatı kandiHi hastahanesi için, ( 300) lira ücretli bir dahiliye 
mütehauısı, . 

dar ida,.i ciltaZ varsa 
onlara ııuvvet uerilerell 
JıulüJJ c•lız bıralıılmqtır 

y AZAN : BURHAN' FELEK 

gerçekleşecektir.> ----·----
ZAHtRE 

55 ton susam 
3000 kUo balmumu 
330 kental palamut 

tırnak 

59 
325 
875 

61 
335 

875 

3 - Sağlık teşkilatı dispanserleri ic;;in, ( 15 0) ~er lira aylık ücretli ( 4) eczacı. 
4 - Sağlık te,kilatı hastahanesi için bilhassa, hariciye, nisaiye ve doğum 

servisleTinde çalışmı~ iki diğer servi~ler için de (3) ki, ceman be$ hem~ire alı
naeakhr. 

Ame,.ilıada petrol ve 
Aylık ücret ( 70) liradır. Ücretler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmek

teclit. 

G . b . . diplomalı mütehassısı 
erçı u ışın d' .. d 1 

mahramaıtan tasaı•f'uf 
nüfus hüviyet cüzdanı ve mektep ~aha
detname veya tn.c;diknamesiyle birlikte 
nihayet 9/ 0/ 942 akşamına kadar defter
darlığa müracaatları. 

Taliplerin, sıhhat sicil numaralanm l>ildirir kısa tercümei halleriyle birlikte 
dilekçelerini 15 / 9 / 942 salı giinüne kadar havza ba!I hekimliğine gönderilme-
leri. 3 4 5 6 7 6 9 5191 (2133) değiliz; ama otuz be~ sene ır ıçın e .o -

-1..l - mız •ster istemez bize bu vadıde 
m~ ıgı ı . ti Za 
söz :söylemek salahiyetini ve~ıtıış r. -
ten spor hocalığının mektebı vardır ~ 
-zpor idareciliğinin yoktur. Hatta şaka 
• tm . 'kı' nıealek var ki ustalan 

i\ladrit, 3 (AA) - Va':!nı~ıondan 
gelen haberlere göre reis Ruzvelt gele
cek kış petı-ol sarCiyatının yüzde 25 nis
betinde azaltılması icap edeceğini bil
dirmiştir. Bundan başka kalorifer ka
zanlannın 68 deTeceden fazla ısıtılma
ması da kararla,tmlacaktır. 

4, 6, 8 5196 (2344) ~~İstanbul - Nişanta!)ında Karakol karşısında ~..o 
K • • 

zanne eyın, ı ., b' 
mektepten yetişmez. Yani hususi ır 
mektebi yoktur: Politika ve spor. - --l' __ _ 

iranın Rusya sefiri 
Kuibişefte 

7,30 program ve memleket saat aya
n, 7,32 vücudumuzu çalıştıralım. 7,40 
ajans haberleri. 755-8,30 müzik: (pl.) 
12, 30 program ve memleket saat aya
rı, 12,33 müzik: (pl.) 12.45 ajans ha· 
berleri, 13.00-1 3, 30 müzik: ~arkı ve 
türküler. 18.00 progrom, ve memleket 

DİŞ TABİBİ 
NESIP DOLUNAY 
Paris [akült.c!tindcn mezun .. 

.Muayenehanesi : İlcind Beyler so
kak No. 79 Telefon : 2727 
~~ 

ISll~ LiSESi .., 
Ana, tık, Orta ve Lisesi - Y ahlı, Yatıstz - Kn, Erkek 

TESiS TARiHi : 1885 

Türkiyenin en eski huıuai Lisesidir. 
Kayıt için müracaat olunabilir. Tarifname i&teyrm. Tel : 80879 

s 
14, 20, 28, 4, 11, 18, 25 

Biltün dünya politikacılarına bakmı~ 
Mektep.sizleri olduğu kadar muhtelif 
mekteplerin mezunlarını onlar_ın ar~
sında bulursunuz. Dünya spor ıdarccı
lerl de bÖyledir. Mesela beynelınilcl at
letizm federasyonunun İsveçli ;reisi bir 
araba fabrikatörüdür. Sizi misallerle 
yormıyayım da mak~ada gireyim. 

Kuibisef, 3 (A.A} - İranm Sovyet hü 
küıneti 'nczd:ndeki büyük eh:isi Mecid 
Ali buraya gelımştir. 

~aııt ayarı, 18,0-, müzik: fasıl sazı. 18, TASHİH tl)lxıcx;c:.cc~~~ıo.~~~~ooaccocooı:aooc:ıc 

lstanbuı Belediyesinden : 

* 
---o--

Kostaf'ilıada mihuer 
arazisi satın alınıyor 

40 müzik: (pl.) 19.00 konuşma (iktisat 1 Gaı.clcmizde neşredilen belediye 
saati). 19.15 müzik: oyun havaları. iJ[:nlarından otobüs idaresine _ait ~-
19, 30 memleket snat ayarı ve ajans ha- cak 27 kalcı>, yedek parçanın ihale tan
berleri. 1 ?.45 müzik: klasik Türk mü- ri 19/ 9/942 olarak sehven ~ıkmıştır. 
ziği programı. 20, 15 rad~·o gazetesi, :Bunun ihale tarihi 14 9/94~ dır yanlış-
20,45 miizik: (pl.) 21 ,00 konuşma ]ı~ı tashih ederiz. 

Ke§if 
bedeli ille teminat 

Keşif şartna-
me vesaire 

bedeli 
Bttde sporun ı.sl~hı için çok pa.ra sarf 

edilmiş. çôk emeller beslenmlştır. La
kin ıslMıa başlanacak yerden ba:;lannıa
d ~ ·cin bu emellr, paralar ve mekler
d~; ~üyükleri nisbetinde semere alın-

San Corç (Kostarika) 3, (A.A) 
- Kostarika lıükünıeti mihver tebaa
sına ait arazi ve çiftlikleri satın almağa 
karar vermiştir. Hükümet bunlara kar
ınlık bono verect"k, fakat bu bonolar 

(evin s;tati). 21, 15 temsil, 22.00 mü-
0 

--- --------- 43541,06 3265,56 2.18 Kasımpaşa Halicioğlu yolunWl deniz 
hastahanllİ albn.a tesadilf ede1t kmnına 
istinat duvan inp.atı. 

zik: radyo oalon orkestrası, 22.30 mem- 1ZM.1R BELEDiYESiNDEN: 
leket saat ayarı, ajans haberleri Ye bor- 863 üncü sokakta belediyeye ait 22 

mamıştır. 
ıoaln. 22. 45-22. 5 O yannki program ve, sayılı dükkan bir sene müddet~e. kiraya 
kapanı.. . verilecektir. Muhammen bedeli ıcan 40 

- lira muvakkat teminatı 6 liradır. Tıilip. 
iPT AL lerin temim .. tı iş bankasına yatırarak 

~ 

bloke edilecektir. Soorun ıslA}una. bence, kulüplerden 
başİamak lazımdır. . .. . ---CJ---

BUtün şikayetlerimız onların ~erın_e-
dir. Bütün şikayetler de onl~r?an gelır. 
Demek ki orada düzeltilmesı ıcap eden 
bir vaziyet var ki bir tcviye ka~ılıklı 
sikayet mevzuu olmaktadır. . 
• Bu ısWıat ne biçim olmalı~1:? !aisı
lata girmeden kulilplerin halim gozden 
geçirelim. Noksanları meydana .çıkar. 

MelısHıada müdafaa.. 
hazırlığı 

Gazetemizin 3 Eylül nüshasında inti- makbuzlariyle ihale tarihi ~!an 18/ 9(942 
şar eden 2245 / 4994 sayıh Bornova Cuma günü saat.16 da encumene mura-
Bağcılık istasyonuna ait ilan ~ehven le.o- caatları. 4, 8, 12, 16 5220 (2341) 

Meksiko, 3 (A.A) - Eski hükümet 
reisi general Kordono mi1li müdafaa na
zırlı~ma la} in edilmiştir. Bu tayin hava, 
deniz ve kara kuvv~llerinde mühim in-

nulmu~tur. * . 
Hükümsüz olduğu ilan olunur. 1 Kumaş ve astan belediyece te~ 

Bizde istisnasız olarak hiç hır ~ı><;>r 
kulübü dtinyada normal benzerler1;11111 
va::tflarmı haiz değildir. Mukannen ıra
dı yoktur. Türkiyedeki bii~Un c;miyet
Jerde olduğu gibi spor kulilplerınde de 
azil aylıkları masrafı korunmaktan çok, 
ama çok uuktır. En kabadayı birinci 
sınıf bir kulUbiln azfuiından topladığı 
aylık elli liraya varmaz. 

Kulüplerin lokalleri ve sahaları da 
yoktur. Galatasaray gibi salonu ?l~nla
rın sahası yoktur, Fenerbahçe gıbı sa
hası olanın da salonu yoktur. Bu ikisi 
de hemen hemen müstesna bir vaziyet
te yeglne iki nümunedir. Diğerleri, he
le bqka villyetlerdekilar ya bir küçük 
odaya, yahut Halkevlerinin damları al-
tına sı~ haldedirler. 

Kulüplerin bol hası da yoktur. Çün
kü gitgide darlarum zümre yasakları ku
lüplere girecek aza bırakmamıştır... A_s
ker giremez, talebe giremez, fabrıka ı~
çJsi giremez, şimendiferci giremez, li
mancı; vapurcu giremez .. Kim girecek?· 
~Ufeci. bakkal çırağı. kundura b-Oyacısı. 

kişaflar temin edt>cektir. • 

---o---
V:işi Fransası ingi&tere· 

~i protesto etti 
Madrit, 3 (A.A) - Fransanın l\fad

rit büyük elçisi mös~ ö Pielri, lngiltere
nin Madrit büylik elçisine bir nota ver
miştir. Bu notada İngiliz pilotlannın 
Bordo yolcu trenini bomhulamış olma
ları protesto edilmektedir. 

- -- o- --
Mare.şal Çan • .Kay - Şe· 

fıin telorafları 

CO{'UK HASTAl.IKLARI 
l\IÜTEllASSISI 

llirinci Bc~·ler Soknk 42 Sayı .. 
TEL. 2946 

Evi İnötıii ca<ldeıoi (GC>ztepe) 836 
Sll), ... TElı. 4·1:l6 ı ·- 13 (2065) 

....."'. ......... , .... .,, .......... ~~~~ ....... ~ 

ALTAY GENÇLlK KULUBü MEN
SUPLARINA: 

12/Eylul/912 tarihine müsadif Cu
martesi giinü saat 17 de Mesudiye cad
desindeki yeni kulüp binasında kolll?I'e 
nkdedıleceğindcn üye olan bütUn m·ka-
dasların tesrifleı i rica olunur. 

~ 5208 (2343) 

DOKTOR 

Kem1'!1 Salih A.ysay 

--cı~--

Çungking, 3 (A.. \) - Harbin üçü:ı
cü Yıl dönümü münasebetiyle Çan Kay 
Şek B. Ruzvelte ve B. Çörçile telgraf
lar çekerek şimdiye kadar İngiliz ve 
Amerikan milletlerinin mihver iııtilf\cıla
rına kar~ı göstcrdii'i kahramanlığı be
li rtmiştir. Saı·i hastalıklar nıiitcbassısı 

BAKTERİ'YOJ,OG 
İsveç hububat alıyor Dah:li hastalaruıı Tilkilikte Hatu-

* 
Montrcal, 3 (A.A) - Buğd<ıy \'C hu- niy~ camii karşısmda Nanıa:ıgiıh 

caJdcsi No. 2 de kahuJ eder. 
l hubat almnk üzere üç İs\·eç Yapuru 

1 
f 

1
-,...- .,., 

Kulüı:>lerde çalışmak iç!n cun ı ve Montrt'nln gclmi~tir. !~ton : KL hlK: ~~;; 
cansız vasıla da yoktur. .. 1 --- o- --

Öteden beri bızim _k~lüplerinı~zın us= 1 YunoslaV"''CI n~zdinde'l;i _&::::b ____ ..ıa;. ____ ___ ____ _ 
talan hocaları kendı azası olan ama ' ·1

" z Ay t 
törl~ arasından çıkardı. Zatf:n memle- elçiler 1939 Hl40 senesinde Akhisar orta oku: 
kette spor hocası ye~tiren mektep ~O~· Londra, 3 (A.A) - Resmen bildiı·il- lundnn alm1ı olduğum diplomamı ~~ı 
O hocalar bugUn ihtiyarladılaı·, ~ek~~ı- diğine göre Yugosbv hüküıucli nczdin- eltim. Yenisini çıkartacağımdan eslcisı
ler .• Yerler!ne yenileri yetişınedı. Çun- deki Sovyct ve Amerikan e!ç il, ri bü~ ilk nin hi.ikm ü yoktur. 
kü bugün kulüplere girecek olanların elçiliğe çıkarılmı~tır. Yugo~la .,ryanın Akhisar Hashoza mahallesinde 100 
tahsil ve terbiye kalitesi ister ~teroez Moskova ve Vaşington elçilikleri de bü- nolu soknk l nolu evde Hasan oğlu 
düşüktür •. Bunlaı·dan hoca yetşnez.. yük elçi payesini taşıyacaklardır. S~l~ ir KUçlik. 3219 (2342) 
Kulüplerin de parası yoktur ki - bula- _ _ _ o:ıc • 

bilirse - aylıklı hoca tutsun.. ~·:ı:.oıı:f.::r~I;..;--, .:o-...:~~ı.\,.~vı7"..CJ:;-;_ 1' ~o~~r~ta~~k~uOQO'JQOGllm~u.~d~r- lll Cansız vasıta dediğimiz ::;por \'e j i ıu- ~; ._ ... 
ıı&iik aletlerine gelince; ne kadar fakir 

oıduklarını yukarıda söylediğim kuıuı>: ~ 1:~~"" ., nG e :: : ( ~·zf...e e) TELEFON (ı<4008>) leı·in böyle şeyleri tedarike kudrctlerı § -.... "' - lil.. i. 
müsait değildir. S 

Kulüplerde idareci de kalmadı.. ,~ 1 _ Kız, erkcl(:, yatJlı, gündü:dü talebe ka) dına başlanmıştır. Ş;utlan 
Her gün artan kırt:ısı ve idari .mı._ı:nrne- § bildiren hToşürleTimizi istetiniz. . . .. .. 

l atın bu<1ünkü hacını o kadar bilyuk ''C ll ı _ E.ııki lalehemizin açıkla kalmamaları ıçın eylulun onuna kadar ka· 
kulüple;e yükletılen külfetler 0 dere<:e ~ yıtlannı yeniletmeleri. 4 6 8 (2346) _ 
fazladır ki bunları yapmak ve ~unlara ~ıo~~~~~A'7'J"~occ:ı~
ait mevzuatı okuyup öğrenme~ bıı: ama
törün istlyerek Uzer:ue alacagı şey ~e
- ild' Kaldı ki kulüp azalarının bugun
g ır. ·ı da 
kil hüviyetleri eski idarecı er çapın 
idareci yeti~mesine de imkan bırakma-
maktadır. 

* Kulüpleı·in bizzat spol' üzerinde te-
sirleri de kalmamıştır. . . 
Eskideıı spor kulüplerin elinde ıdı .. 

İzmir Defterdarlığından : 
Şamlı Mustafa, Süleyman, İsmail Mustafa, Mehmet Oemandan mürekkep 

(Samlı Muı:tafa ve şiirekasının) 6 sene ve müsavi taksitte ödenmek üzere 927 
s:nesinde 801 1 liraya satın almış oldukları İzmirde Kuzuoğlu çarşısında Şal• 
varlıoğlu hanında kain 63/ 9 eski numaralı mağazarune şimdiy iı::adar ipotek ve 
tapu muamelesini yaptırmadıklarından dolayı emniyet müdürlüğüne yaptırılan 
tahkikat neticesinde Mustafa Şamlı ve Mehmet Osmanın öldüğU ve Süleyınao 
Şamlıya yap!lan tebligata rağmen müracaat etmediği anlaşalınıt ve İsmail M'!s-
tafa ile diğer şiireka veresesi hakkında yapılan tahkikat neticesinde ikametg~ 
:!dres1erinin tesbit edilememiıt olduğu cihtle Süleyman Şamlı ve lsmail Musta a 
ile ölü Mustafa Şaml1 ve Mehmet Osman veresesinin 3524 numaralı tecil kanu
nunun 2 inci maddesi mucibince 3 ay zarfında ipotekli tapwunu alarak namları• 
na tescil muamelesini yaptırmadıklan takdirde mezkur gayri menkulün 2490 İa· 
yılt arttırma ve eksiltme kanunu mucibince mumaileyhin nam ve hesabına satl a .. 
cağı tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 5222 (2339) 

edilmek üzeı·e temizlik işleri aınelesıne 
120 takım iş elbisesi yaptırılması .• yuı 
i<;leri müdürlüğündeki şartnamesı veg.
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 492 lira, muvak~at ~ 
minatl 36 lira 90 kuruştur. Talıplenn 
teıninalı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi ol~ 
14/ 9/ 942 azartesi günil ~aat 18 da enciı
mene miiracaatları. 

30, 4, 8, 12 5116 (2289) 

... 

Kadın berbe~-i 
41se•e•k ••wiTm.I• .. ~..:ı.,...u..&a 

takdir ve sevgisini kazan:ın kadın 

berberi Mestan KIRKAN 
bu defa dükkrınuu Keıneraltmda 65 
numarada (Zengin Piyango gişesi) 
iistiindeki dail'ede açtnL~tır. Muhte
rem müşterileri davet eder .. 

Tel: 3753 1-15 H. 3 

s')7~~~/_...J.;Q"; 

9 l\lezarlıkbaşı Bul içindeki 
toptan 

~Patates pazarı 
BELEDİYE CİVARI OSMAı.'lİYE 
CADDESİNDE 7 NO. ya t~ı.ndı .. 

) 

Saygı değer müşterile~izi.n bu-
raya teşriflerini rica ederız.. 

2 - ( (2324) 
;cı"J.r-o:r~-===--...:ıo-~ 

ııtııııınuıııımıııııııııııııtnumııııııııııı.111111111~ 
~ DR. NVRI ŞEMSi ~ 
~ GUNEREH § 
~·Hastalarını her gün Tilkilik Akar- ~ 
~çeşme karşısındaki muayenehane- E 
E sinde kabul eder. E 
S TELEFON : 4057 E 
ııuıııııııuııııınıııııııııııınmıııııııııııummııııır 

BUCA BELEDlYE tNI'1.HAP EN
CüMEN! REtSLtOtNDEN: 

1580 sayılı belediye kan~u~ tevfi
kan belediye intihabatı aşagıdakı şekil
de icra edilecektir. 

A - İntihap defterleri 7 /9/942 Pa
zartesi gUnilnden itibaren 12/9/ 942 C~
martesi akşamı saat 20 ye kadar beledi
ye ve hUkümet kapısına asılacaktır. 

B - İtiraz mUddeti 14/ 9,1942 Pazar
tesi gününden 16/9/942 Çarşamba ak
şamı saat 20 ye kadar bu mi.iddetten 
sonra itiraz kabul olunamaz.. 

C - Tek intihap şubesi ve iki sandık 
olarak tesbit edildi. 1 numaralı sandığa 
Dumlupınar ve !nönil mahallesi mtln
tehipleri 2 numaralı sandığa Tınaztepe 
Kocatepe ve K.mlçullu mahalleleri rey
leı-ini bu sandıklara kullanacaklardır. 
Mezk~ iki sandık belediye binasınııı 
alt katında mermer kQridora vazedile--
cektir. 

Sporun idaresinde bizzat spor yapanlar 
fünil olurlardı. Bugün kulüpler yaptık
ları sporun umumt idaresi~e seyi~ci va: 
ziyetindedirler. S~rı:n y~ek ıdaresı 
daima empoze edilmı~ bır ~ıs. _veya 
komiteye verilmiştir. O k~ıte .. ıyı. v~
yh fena çalışsa kulüp bunlikl .uzd erı~ e 

.. . d ğil' dir Böyle e ı aresıne 
Vilciyet Daimi Encümeninden : · k 

1 - Vali konağında 2632 lira 88 kuruş ke§ifli boya vesaiT tamirat yapılma 
D - İntihap 1 Blrinciteşrin 942 saat 

9 da başlıyacak ve 10 Ririnciteşrin saat 
16 da bitecektir. muessır e · . "t" e 

karışamadığı sporları ilerı go urem -

mekted!t-ler . 

?: 

Kaç tane oldu bilmem .. Fakat sporun 
asıl cevheri olan kulüplerdeki noksan
lar zaiflikler bunlardır. Sporu düzelt· 
mek ve ıslah etmek istiyenler için işe 
bunlardan başlamak zarureti vard1r. 
Halbuki bugüne kadar tutulan yol bu· 
nun tamamen aksi olmuş ve kulül>ler, 
bütün bu muazzam t_eŞkil~t içinde mü
talaa mevzuu olmamış, fakat kultlp ha
ricinde ne kadar idari cihazlar varsa 
0 n!ara kun·el vcı·ilerek titeki cılız bıra
k ı lını.ştu-. 
Eu~Unkü spor ınüvazene.sizliğinin bel· 

li başlı sebebi, bence budur. 

üzere aleni münakasaya çıkarılmıştır. . 
2 - Münakasa müddeti 3 l /8/942 tarihinden itibaren 15 gündür. ibal~ 

14/9 / 942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 1 O da vilayet daimi ceürnenın· 
de yapılacaktır. 

3 _ Muvakkat teminat miktarı 198 lira olup ihaleden evvel vezneye yatı-
nlması lazımdır. · 

4 _ Keşifname ve ~rtnameyi görmek isteyenler muhasebeyi hueuaiye vari-
dat dairesine müracaat eylemeleri. 4 6 8 ) 198 (234S) 

inhisarlar Baş müdiirl öğünden : . 
Bayiler elinde bulunan idare mamulatı şarapların tesbitine lüzum görülınüı-

türB b ple bilumum içki bayileri 4/9 /942 akşamı ellerinde bulanan fı.?'lı 
~ n ·dare şaraplanru 5/9/942 sabalu bir beyannam ile müdürlüğümuze 

veild'1ite 1
1 

. ve huswi amil şaraplarının bu zamla alakası bulunmadığından 
b nne en b 1 d h'l d"t • il"' 1 • .. ·ı !!8.raplannın eyanname ere a ı e ı memesı an o unur. 
husus1 amı ~ S224 (2338» 

K - Miintehipler D fıkrasına tevfi
kan reylerini muayyen günlerde saa~ 8 
den 20 ye kadar sandığa atmak suretiy-
le vermn1eri iktiza eder. • 

L - Belediye kanuaunuıı. 35 inci 
maddesine tevfikan il~ olunur. 

.. 7, 5221 (2340) 

DOKTOR 

SEi.İM UZEL 
E.trefpaşa Hastanesi Cilt, Saç ve 

Adres: Şamlı sokak No. 6 lzmır 
Her giln saat (3) den sonra ha3t&• 
lannı kabul eder. 

21281,23 1596,09 1.07 Beyoğlu kazaa dahilinde yapbnlaeak. 
yollal' ve kanal İnpatı. 

16276,02 1220,70 0,81 Eminönü meydanında çöken r4.tmua 
iO§U.b. 

16210,90 12 t S,82 0,82 Osküdar kazasl dahilinde yaptmlaealt 
ı yollaT. 

Ketif bedelleriyle ilk teminat rnilttar lan yukanda yaz.ıh itler ayı& &)'il kapalı 
zarf usuliyle ekıilltmeye konulmuıtur. Mukavele, eksiltme, Nafta ifleri umumi. 
hu.saat ve fenni prtnameleTi. proje ke§if hulisasiyle buna ıuütefeni diia nnk 
hizalannda gösterilen bedeller üzerinden belediye fen. ifleri müdürl\iiibaden 
verilecektir. haleleri 1 S/9/942 salı günü saat &5 te daimi encümen.de yapılacak
br. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 6 giln enel 
belediye fen i~leri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet, imzah ,.n
name ve saire ve kanunen ibrazı lhım gelen diğer veııikalariyle birlikte 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mdttuplanm ihale 
günü saat 15 de kadar daimi encümenevermeleri lazımdı.r. 

31 4 8 12 5020 (2299) 

Sen .Jozef Fransız Kole]n 
ALSANCAK · TELEFON: 4231 ~ . __ ı 

1 - İlkokulu bitiren talebeler, okulumuzun lHZARt aınıfına kabul ı 
olunurlar. \ 
z - tbnaJ tınt1hanlan '170 f9'fZ gluıu baflıyacaktır. 

3 - Derslere tı/9/1942 tarihinde bqlanacaktır. 
Fazla izahat almak için okul direktörlüğüne müracaat olunmasa reea olu 

23 2 4 (2217) ~ 

Yülıselı Ziraat Enstitüsü Veteriner falıöltesl as
lıe,.I lıısmının kayıt ve lıabul şartıa,.ı.. 

1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmına bu 
yıl sivil devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk lın
tihanlannı vermit olmak şartiyle talebe kabul edliecektir. isteklilerin apitdald 
şartlan haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab'aaından bulunmak. 
B -Yaşı 18 - 22 olmak 22 dahildir. 
C - Beden t~ekkiilleri ve sdıhatı orduda ve her ildimde faal hizmete mü

sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D - Tavır vt: hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (Bunun için de zabıta ve-

sikası ibraz etmek) 
2 - isteklilerin müracaat istidalarına :ıu vesikalan bağlamalan H\zımc:br. 
A - Nüfuı cüzdanı veyıı. musaddak sureti. 
B - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporQ ve aş k:&iıdt. 
C - Llse mezuniyet olgunluk şahadetnamesi veya muaaddak aureti. 
O - Okula alındığl takdirde askert kanun, nizam ve talima.tlan kabul ettiil 

hakkıntla velisinin ve .kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. talebe 
o.kuldaa istifa etmek isterse okulca teahhüt ettirilecek masraflin birden Terir 
ve bu teahhüt senedine kayıt edilir. 

Sar•ab, uyurken gezen, sidikli, bayılma Ve çaxpmznaya müptela olmadığı hak
kında, velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi (Bu gibi hastalıklardan 
biri ile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan anlaplanlar okuldan 
çıkanlJT ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki a.ekerlik ft,lheleriıu; istida ile müra
caat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikten 
sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fak.illtesi aakerl talebe amir
liğine gönderllecektir. Müracaat· müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarillten 
sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve müracaat mruu., 
göredir. istekli aded~ tamam olunca kayıt i~leri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri a~kerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 
14 17 20 23 26 29 1 4 1 10 13 16 19. 4693 (2121) 

Vniuersite A. E. P. Komisyonundan: 
Yapılacak işleri Muhammen Teminatı lhale tarihi 

bedeli lira 
lira 

üçüncü iç hastalıkları 23281 1747 17/ 9 / 942 pertcmbe 
klinigine 32 kalem madeni eııya günü saat 1 S te 
Oçilncü ic; hastalıklan kilini- 15 44 17 / 9 / 42 perşembe gü-
gine 25 kalem tahta eşya 20585 nü saat 15,30 da 

Yukanda yazlı iki iş üniversite rektörlük binasında kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İsteklilerin teklif zarflannı ihale günü saat 14 t rektörlüğe venni~ 
ölmalan liste ve şartname rektörlükte görülür. 1 5 9 ) 4 2092 (2301) 

LOKS MAMULAT 
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.SON ASKE!\I VAZI .ET 

Mısırdaki hareketler 
~irr4dilik durgunlaştı . 

Mısır arelıtitında sürpr izler belılenebilir • Rus· 
lar sealinqrad ue Novrosisfıide sıl:ışılı durumda 

Radro gazetesine göre Alman resmi 
t•bl;ği '.\lı ır cephesinde faal keşif ha
tt·ketlt'rİ ve karşılıklı topç.u düello!!<u de
vam t"!ttiğini bildirmiştir. 

lngiliz kaynakları rvtısuda bugüne ka
d.ır cereyan eden hareketlerin nasıl bar 
~adığını ve durum hakkında tafsili.t ve
riyorlar. Bu malUmata göre büyük .;ap
ta tank hareketi henüz olmamıştır. Ge
ce yarısı iki Alman baskını olmu.ı. biri.!i 
hernan püıkürtü]müş, diğeıi de bir· az 
ilerledikten sonra geriye atılmrştır. Ertesi 
gün Almanların mayn tarlasına daldık
ları görülmüştür, Almanlar burada do
ğudan şimal doğu istikametine dönmüş
ler, müttefik hava kuvvetleri mütemadi 
hücum ve bombalarla mihver kuvvetleıi
ne zarar vermişler ve Almanlar burada 
durmağa mecbur edilml~tir. ihayet dün 
öğlt'den sonra saat üçe kadar süklın ve 
hareketsizlik hüküm .5l1rmü~. yalnız ke
,if faaliyetleri olmu,tur. 

~fısırdan verilen haberde bu hücum
da Almanların hiç bir tarafta lngHizle
rin esas mevzileıini ele geçirememis ol
G'ukları temin edilmektedir. 

iki tarafın bu haberlerinden çıkan 
rniina şudur: 

Bu~ün için M151rda hareket durmuş
tur. Bu duruş muvakkat mıdır? yeni bir 
hareketin hazırlığı için midir} Eğer Al
manlar kati neticeli taarruz yapıyorlar
•a, bu duraklama muvakkattır ve eğer 
Alman kuvvetleri girdikleri mayn tar
lasından geriye atılmamı~lar5a, mayn 
taıla!lındakl gediği genişlı'!tmei(e ç.alışı
_yorlar demektir ve belld de düşmanla· 
nna bir tuzak hazırlamaktadırlar. 

Eğer Alman taaıruzu kati netir.eli de
ğil .. ve bir ke~if hareketi ise. Almanlar 
istedikleri malumatı almış olacakların
<lan harekü.ta devam etmek lüzumu kal
m1'mıştır. 

Mı!tr harplerinde bir çok ~ürprlzleıle 
kaışıla,mak ihtimali vardır. Bilhassa 
Rommel timdiye kadar kolaylıkla sür
prizler yapmıştır. Bu sebeple yeni bir 
tabi:ve kullanaca~ın~ dü,ünmek yanllf 
olmaz. 

UZAK DOCUDA 
Uzak doğudan gelen haberlere göre 

SİY ASI VAZİYET 
••••••••••••••• 

Mihvere harp 
ilanının ·· çüncü 
yıldönümü 
----*~---

Radyo gazetesine göre günün siyasi 
ırıanzarası şöyle görünilyor: 

Dün Polonyaya verilen garanti muci
bince İngiltere ve Fransanın Mihvere 
harp ildııının üçUncü yıldönüınü idi. İn· 
giliz gazeteleri bu mUnasebetle yazılar 
ııeşretmişlerdir. İngiliz Başvekil muavi
ni B. Atli Birleşik hür milletlerin bu 
harpte muzaffer olacağına dair bir nu
tuk ııöylenılş, Hariciye Nazırı Eden de 
Amerikan deniz ve kara kuvvetleri şe
refine verilen bir ziyafette demiştir ki: 

c - Hitlerle bir uzla'iffia yapılamaz. 
Bu ziyafetin günii iyi seçilm~tir. Harp 
illinının üçUncii yıldöniimünde bulunu
yoruz. 

Harbin sebebi pek basittir; biz müt
tefikimiz bulunan bir devlete verdiğimiz 
sözü yerine getirmek için harbe girdik. 
Bu, Almanların kabul ettikleri ckAğıt 
parçası• doktorininin tam aksi bir dü
ıüncedir. 

Bitlerin bir kaç gün evvelki bir wzü
ne dikkat ettini1 ml? Hitler, eğer daha 
iyi bir dünya kurulmak isteniliyorsa, 
Almanyaya hücuma ne sebep vardır? 
diyor. Bu gülünç bir sualdir.' 

«Bir millet verilen sözü tutmak gibi 
iptidai bir kaideyi bozarsa, kendini mah
va sürüklenmekten kurtaramaz.• 

JAPONYADAKl 1ST1FA 

Günün en mühim bir olayı halfı japon 
Haridye Nazırının istifasıdır. japonlar 
ve • lıhver bu istifayı şahsi bir sebepten 
ileriye gelmiş giisteriyor; fakat «Asabi• 
raze!esini:ı istifadan evvelki günlere ait 
siyn i tem•s ve faliyetler hakkında ver
d··· :nalümata bakılırsa bu istifa şahsi 
bir 3 b ten ileriye gelmişe benzemi
yor. 

!n'.;>iliz .., Am rikan moıhfillerinin bu 
· t • n•ıı Rusy ya karsı bir japon hare
ketine b 1 ngıç olacağı iddiasına ka"'ı 
j ponlar Ru ya ile tarafsızlık siyasetinin 
d : m·y c•ğini söyleyen haberler ve 
yazılar yayıyor ar. Fakat böyle güzel 
güz.,1 s;lzler söylenirken acı savasların 
bıu la ı ~. < o ~··rülmemiş bir şey değil-
dir • 

ITALYAN TALEP VE 1DD1ALARI 
S:nyor Gayda jurnale Ditalya da nes

rett"ği ytni bir yazıda Akdeniz Mkimi
yetin;n İngilizlerin elinden çıktıP,ını 
söylii~·or. Bu n'luharrir geçenlerde aynı 
n1 \'7Ul'l rlair bir vazısında ttalvanın Os
m~ ı l?nparatorfu~unun var~i olduğu
n · da süy1eıni:-ti. 

1aear basını B. Gaydanın görüc;;leri
n 1 te\Jeyec\>-k yazılar yazmakta ve 
l:a.y, nın buğday, ham madde ihtiya
cından, fazla nüfu unu barındırac~k yer 
i teı'. "inden bahs•tmckte ve İta iv anın 
Rnma İmparatorluğuna Slhip olması 

edec~gini sbylemektedirler. 

Çin kuvvetleri sürekli surette ilerlemeğe 
devam ediyorlar. Çin kuvvetleri Çek
yangın merkezini tamamiyle ku.;ı;atmı!}
lardır ve bu şehrin düşmesi yaklndır. 
Çıyang-side Çinliler Kuantung bölgesin
de Japonları geriye sürmekte ve Kanton 
~ehrinin 25 kilometre yakınında bulun
maktadır. Bütün bu tehirleri almakla 
Çin kuvvetleri durumlarını sağlamlaşh
rıyorlar. Japonlar yıllarca süren feda
karlıklar mukabilinde elde ettikleri yer
leri kolaylıkla bırakmaları gayri tabii 
görülmekle beraber. her halde bunun 
mühim bir sebebi olması lazımdır. Bu 
sebebin de yeni ve mühim bir hareketin 
hazırlığı olması muhtemeldir. 

ALMAN - RUS HARBi 

Alman - Sovyet harbine gelince; Al
man tebliğine göre Novrosiski artık top 
ate,i menziline girmiştir. Eğer bu liman 
Sivastapol gibi karadan da tahkim edil
memişse üç ko1dan yapı]an baskıya uzun 
müddet dayanamıyacaktır. Almanlar 
buradan Sokom kalesi üzerine yürüye
ceklerdir. Bu yol. diğer Kafka• geçitleri 
gibi 15 teşrinden sonra karla kapan• 
maz. 

Stalingraddan gelen haberler. burada 
Rusların mevkiinin bir derece daha na
zikleştiğini göstermek

0

tedir. 
Stalingrad müdafaasının çok kuvvet

li olmasına rağmen teşebbüsü elde tutan 
Fon Bock, şehre taze ve kuvvetli ordu
larla h.r gün bir derece daha yaklaş
maktadır. Almanlar buıada geçen sene 
Moskovada olduğu gibi kayıplara hiç 
ehemm:yet vermiyorlar. Fakat geçen ıe
ne Alman]arın o kadar fedak8.rlığa mu
kabil muvaffak olamamalan bütün kış 
haıck0.tına tesir ettiği için bu sene Al
manlar ne pahasına olursa olsun kıştan 
evvel netice almağa Jcarar vermiş göıü
nüyorlar. 

Riievde son yapılan mukabil Alman 
taarruzu ile esasen ağırlaşmış olan Sov
yet taarruzu duıaklar gibi olmuştur. 
Bununla beraber. Sovyet başkomutanlı
ğının hazırlıktan ıonıa yeni bir hamle 
yapması kuvvetle ihtimal içindedir. 

Esirle,. Halılıında 
---*·---

Harpte alınan 
esi~ler bailan
mıyacaklar 

-*
Almanlar da misille· 
me lıaParını gePiye 
aldılar-
Berlin, 3 (A.A) - Alman tebliği : 
2 eylül akşamı Royter ajansı İngiliz 

harbiye nazırlığının aşağıdaki tebli~ 
yaymıştır : 

• Alman resmt tebliği vesikaları mah
vetmelerine meydan vermemek üzere 
harp esirlerinin bağlanmasını İngiltere
nin emrettiğini bildirmiı;tir. Böyle bir 
emir verilmem:ştir ve bu hususta tetki
kat .;vapılmaktadır. Eğer böyle bir emir 
verilmiş.se iptal edilecektir.> 

Bu tebliğ iizerine Diepte alınan İngi
lir es!rleri hakkındaki misilleme karan 
tatbik edilmiyecektir. 

--~--.. -·----
Mısırdaki hare· 
kata dair In~i
l~z ve Italyan 

tebliileri 
---*·---

Kahire, 3 (A.A) - Orta Şark İngiliz 
tebliği : 

1 ve 2 eylülde cephenin şimal kesim
lerinde hava ve topçu faaliyeti olmuş
tur. Diğer kesimlerde hiç bir faaliyet 
olmamıştır. Düşman mevzileri hava kuv
vetlerimiz ve topçumuz tarafından şid
detli ve devamlı bir şekilde dövülmüş
tür. 

Geceleyin Himcyma ve Ruvytatta ha
va kuvvetlerimU, devamlı hücumlar 
yapmıştır. 1/2 eyliil gecesi orta büyük
lükte tayyarelerimiz muhar~be bölge
smde düşman teskillerini ve ağır bomba 
tayyareler:miz de Tobruku bombala
mıştır. 

Dün gündiiz cephe üzerindeki hare
katta memnunluk verici neticeler elde 
etmişlerdir. Düşmanın 6 Ştuka ve 9 av· 
cı tayyaresi düşürülmüştür. 

Roma, 3 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Mısır cephesinde diin askerler arasın

da şiddetli keşif faal:yeti olmuştur. 
Dünkü tebliğJe bildirilen kayıplara 

dair tamamlayıcı malilmata göre İngi
lizler 5 zırhlı tankla taviye edilmiş 20 
otomobil de kaybetm'şlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz düşman asker ve 
t&şıt topluluklarını şiddetle bombardı
man etmiştir. 

Alman tayyareleri iki İnf"filiz tayyaresi 
diişürmüştür. İki günde hPş uç. i;~mız 
b lerine dönn1e1n ştir 

YENi A. IR 

YENi YIL VE ALMANLAR SON HAVA HOCUMLARI 
~~-* *·~~-

Zafer Mihm Karlesrohe 
verin elinde de hasar ve 

diyorlar kayıp var 
-*-

Berlin gazetel~rine 
göre İngilterenin Al· 
manyayı yılımalı için 
Jıurduğu pitin 
parçalanmıştır 
Berlin, 3 (A.A) - Berlin gazeteleri 

ikinci cihan harbinin üçüncü yıldönü
mü münasebetile hadiselerin hü!Asasını 
yapmaktadırlar. 

Folki~er Beobahter d'yor ki : 
• Harbin neticeleri göze batacak ka

dar aşikardır. Almanların zaferi İngil
tcrenin Almanyayı yıkmak için kurdu
ğu planı parçalamıştır. Bütün Avrupa 
gazetelerinin belirttiği ve düşman gaze
telerinin de itiraf ettiği hakikat budur. 
Düşman daima vaadlarla vakit geçiri
yor. Londra, Vaşington ve Moskova 943 
senesinin bir zafer yılı olacağını söyle
mislerdir. Halbuki zafer mihverin elin
dedir. • · 

= llll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

§ Amerilıan lııtaları § 
~ Belçilıa Kongosuna § 
§ r;ılıtılar § 
E Leopold Vil ( Belçika Kongosu ) 3 § 
;: (A.A) - Buraya Amerikan kıtala-E 
§ rı gelmiş ve halle tarafından hara-= 
:: retle karşılanmıştır. ~ 
3111111111 111111111111111111j11111111111111111111111111111 = 
Macar lıral naibinin 
damadı da öldü 
Budapeşte, 3 (AA) - Macar kral 

naibi Hortinin damadı Kont Karniyi bir 
tayyare kazasında ölmüştür. 

35 yaşında bulunan Kont Karolyi Ma
car hava kurumu reisi idi. Bindiği uçak 
Tuna üzerinde düşmüştür. 

Pariste yeni 
mahfıtiım;yetle!I' 
Paris, 3 (A.A) - Hususi mahkeme 4 

komünist hakkında 25 sene hapis kararı 
vermiştir. 

~----.. -~---
LONDRA DA TETKiKLER 

---*---
Gazetecileri· 
miz tahribata 

baktı!ar 
-*-

Alman tayyareleri 
taPafından yapılan 
tallPibat tetlıilı edildi 
Londra, 3 (A.A) - Britaniva Ajansı 

bildiriyor: 
lngi]terede bulunan Türk gazetecileri 

bugün Londrada husule gelen tahribatı 
görmek için Londranın en yükselt bir 
binasından etrafı tetkik etmiflerdir. E,,.. 
nice Londraya gelmiı olan Hüoeyin 
Cahit Yalçın ve Ahmet Emin Yalman 
bombardımanın huaule getirdiği baaar
lan arkadaşlanna göıtermi,tir. 

Ahmet Emin Yalman demittir ki: 
c - Bundan evvelki gelitimde haDu 

ıılikalı görmem ittim: bugün bütün halk 
büyült bir alaka içindedir.> ----·----

Ruslar "artık 
lif zamanı geç· 
ti, hareket la
zım" diyorlar 

---·+---
Moıkova, 3 (A.A) - Haberler bü-

rosu reisi Alebandrof, Pravdada nctret
tiği yazıda demektedir iti: 

c Harp öyle bir ıafhaya girmiıtir ki 
arhk harbin idareıi için pli.nlar hazırla· 
mak müşterek davaya bir fayda ver~ 
mez. Tatbikatta hiç bir netice vermiye
cek olan bu görüşmelerle geçirilecek 
vaktimiz yoktur. Harp planla11nın tat
bikatına dair ve düşmanı zaiflatmak için 
tedbiıler alındığına dair neşriyat yerirıe 
filli hareket lazımdır.> 

B. Alek•androf, müttefiklerin silah
lanma işi için 3 ıene çalıştıltlarını belirt
tilctcn sonra cDemokratlar artık bütün 
vasıtalara maliktirler. Şimdi bunlan 
kullanmak lizımdır> demiştir. 

DEMiR YOLLARI 
iDARESiNi TENKiT 
Ayni gazete baş yazmnda gelecek ltıı 

harbi için kafi derecede hazırlıklara lü
zum olduğunu yazıyor. Rus demir yolla· 
rı idaresini şiddetle tenkit etmekte ve: 

c Geçen kı, hazırlıksız geçmiş ve bu 
hazırlıbızlığımız bize çok pahalıya mal 
olmuştur• diyrek demir yolu işçi1erinin 
demir gibi sert bir disipline tabi tutul
malarını istemekte, şunlan ilave etmek
tedir: 

« Harbin ikinci kışı taşıt servişlerimiz 
için yeni ve çetin bir imtihan olacaktır. 
Bunda demir yolu İl!Çilf'!rİnin ~erf"fi ba
his mevzuudur.> 

-*
İngilizle,. Almanyaya 
ve bRJhassa Karlesro
heye Jaücum ettiler 
İngiltere de 
bombalandı 
Berlin. 3 (A.A) - D. N. B. Askeri 

bir kaynaktan bildfriyor: 
Dün gece düşman tayyareleri Renin 

sol sahilindeki arazi üzerinde uçmuş, 
bazı yerlere yangın ve infilak bomba
lan atmıştır. Düsman tayyarelerinin al
tısı düşürülmüştür. 

Berlin, 3 (A.A) - Alman tebliği: 
Dün düşman uçakları Almanya üze

rinde yüksekten uçmuştur. Geceleyin 
İngiliz bombardıman tayyareleri Kar
lesroheye hücum etmiştir. Şehirde hasar 
vardır. Sivil halktan da kayıplar vardır. 

6 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

ALMAN HOCUMU 

1/2 Ey](I] gecesi Alman savaş uçakla
rı 1ngilterenin şimal doğu ve batısında
ki müteaddit hedefleri bombalamıştır. 
Savaş tayyarelerimiz tngilterenin ce

nup kısmında önemli hedeflere büyük 
sayıda bomba atmıştır. 

Berlin, 3 (A.A) - Alman hava kuv
vetleri diin gece Midlenste ehemmiyetli 
askeri hedefleri bombardıman etml§
lerdir. 

Londra, 3 (A.A) - Hava ve iç güven 
Nezaretlerinin tebliği: Gece yansından 
bir az evvel bir loaç Alman bomba uça
ğı İngiltere üzerinde bir kaç yere bomba 
atm~lardır. ölen ve yaralı yoktur, ha
sar hafiftir. 

!ki düşman bombardıman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Londra, 3 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetlerine mensup bilyük bir hava teşek
külü dün gece Alman topraklanna hü
cum etmi§ ve bilhassa Karlesrohey! he
def seçmiştir. Şehirde yangınlar çıkmış 
ve kalın duman tabakası 2500 metre ka
dar yükselmiştir. 

8 uçağımız dönmemiştir. ----·.,._.,_. __ _ 
HAVALARD~KI SAVAŞ 

* 
ln~ilizler kaç 
tayyare dü
şürdüler? 

-*
Harbin IJafındanbeıoi 
JngUizleP 4100 Alman 
uçağı düşürdüler 
Londra, 3 (AA) - lngiliz hava na

zırlığından bildiriliyor: 
Harbin üçüncü eeneainde Almanlar 

Manı üzerindeki hava muharebelerinde 
600 den fazla uçak l<aybetmİ§lerdir. AI
manlann batıda ıre diğer yerlerde ııe
ce gündüz yapılan muharebelerde uğra
dıklan kayıplar da 40(). den afl'iı deiil
dir. 

Ayni devrede lngilizlerlıı ltayıbı 700 
uçaktır. Halbuki yapılan hava muhare
belerinin çoğu diifman ifgali alımdaki 
topraklar üzeri .. de olmuttur. 

Harbin ba,langıcındanberi lngiliz 
uçaklan gündüz 4000 ve gece muhare
belerinde 700 Alman uçağı düıiirmüt
lerdir. 

Mihver topraklan üzerine bu yıl için
de 13500 ton bomba atılmıiıtır. Geçen 
.enenin ayni aylannda ahlan bomba 
ağırlığı 8500 ton idi. 

tLK FEDEF: ALMAN 
NA.KtL VASITALARI 
Londra, 3 (A.A) - 1şgal edilmiş 

memleketler halkına hitaben bir nutuk 
.oöyleyen İngiliz hava Nazırı Sinkler de
nı.İ§lir ki: 

c - Avrupa lıarita..ını her gün tetkik 
ediyorum; nerede daha fazla zarar ver
mek mümkün ise Almanları oradan 
vurmak istiyorllın. Hitlerin can dama
rı nakliyattır. Bu nakliyat her gün bir 
çok darbelere uğrayor. İngiliz pilotla
rından birisi nerede bir Alman nakil 
vasıtası görtirse onu derhal tahrip edi
yor. Siz de, her kim olursanız olunuz, 
bu tahrip işine yardım edebilirsiniz. Bu
nu yapabilirseniz, Alman zulmü ve ta
hakkiimü çökecektir.• 

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

Rus 1 arın "Varşnva" 
ya yaptığı akın 

----·*---
Almanların tamamen 
gafil avlandığı 
bildiriliyor 
Moskova. 3 (AA) - l Eylül gecesi 

kuvvetli Rus tayyare t.ışkilleri Varşova
daki a•keri hedefleri ve Alman harp 
endüstrisini bombalamı§lardır. Tayyare
lerimizin hepsi de üsleıine dönmÜ§tÜr. 

Moskova, 3 (AA) - Varşova bas
kını Almanlar içln büyijk bir sürpriz ol
muştur. Hava kuvvetlerimiz ıehre yak
laştılclaıı sırada bile ışıklar söndürülmü§ 
değildi. l-ledef münakale vasıtaları ol
duğundan tayyarel'eıimiz garlan ve hat
ları bombalamış ye dönmüştür. 

4. EYLÜL ev A 19d2 

Köylümüzün vatan severliği 

Hükümete hububat tes
linı.atı talın inden fazla 
lstanbul, 3 (Yeni Asır) - Ticaret vekAfeCinden verilen malfunata göre Çu

kurova ve Konya ovası müstahsilleri ta rafından hüküınete teslim edilen hubu
batın mikdan beklenilen· seviyeyi aşmıştır. Şark vilayetlerimizden alınarak 
mahsulden sonra umumi mikdarın tahmin edilen rakamın yukarısına çıkaca
ğı zannedilmektedir. 
Bazı yerlerde çiftçinin vermeğe mecbur olduğu hububattan daha fa:ılasını 

hük.üınete teslim etmeğe başladığı da bi !dirilmektedir. 

lnönü ~ezisi bugün açılıyor 
lstanbul, 3 (Yeni Asır) - Şiddetli yağmurlar dolayısiyle küşat resmi tehir 

edilmiş olan İnönü gezisi yarın (bugün) büyük törenle açılacaktır. 
~~"'>"':>~ ......... y~~,.....~ 

Almaoyadan aldığımız yeni vagonlar mal 
dolu olarak memleketimize geliyor 

Ankara, 3 (Yeni Asır) - Son anlaş
ma mucibince Almanyadan alın~ 15 
Lokomotif te gelmiş ve servise konul
muştur. 

Münakalat Vekili 
Şarka gidiyor 

---*---
Ankara, 3 (Yeni Asır) - Adliye ve-

kili bugün şehrimize dönm iiştür. 
Münaka!At vekili Amiral Fahri Engin 

şark vilayetlerimizde tetkik seyahatine 
ç~tır. 

Sıhhat Köşesi 
••••••••••• 

Açlık duygusu ••• 
---*·---

Mal dolu olarak gelen yeni 65 Vagon
dan başka Almanyadan yine yüklil ola
rak yeni 185 Vagon ile üç büyük vinç 
memleketimize doğru yola Çlkmıştır. ,..... ... 

Ankara belediye 
reis muavinliği 

---·*---
Ankara, 3 (Telefonla) - Yüz lira 

maaş asli ile Ankara belediye reis mua
vinliğine tayin edilmiş bulunan villlyet 
idare heyeti azAsından B. Mu..tafa Adli 
Bayman yeni vazifesine başlamıştır. 

YEN1 ASffi - B. Mustafa Adli Bay
man uzun müddet İzmir belediye reis 
muavinliğinde, Maraş ve Kayseri vali
liklerinde bulunmuş, değerli hizmetle
riyle idare bıirleri arasında temayüz 
etmiş bir arkadaşımızdır. Bu defa maaş 
terfisiyle Ankara gibi mühim bir mahal. 
le belediye reis muavini tayin edilmesi
ni memnuniyetle karşılar, kendisini teb
rik eder, yeni vazifesinde muvaffakı
yetler dileriz. 

RuzveJtir, Dünya 
gençliğine hitabı 

---·---
" Hataların yiUıünö 
tıqımalı daJma 
gençlere ditşero » 

Açlık duygusu, tabii olarak, vücudun 
kuvvet ve kalori sarletmesinden ileriye 
gelir. İnsan ne kadar kalori sarlederse 
iştahası o derecede açık olur. Çok çalı
şanlar, ağır iş görerek çok kalori sarfe
denler çok yemek isterler.. Çocukların 
ve gençlerin büyümeleri de kalori sar
fetmek olduğundan, onların da - nor
mal halde iştalıaları açık olur. Ateşli ve 
uzunca bir hastalıktan nakahat devrine 
girmiş olanlar da, hastalıktan kaybattik
lerini te!Afi edecekleri için, çok acıkır
lar. Bir de yediklerini kendilerine ger
çekten gıda yapamıyanlar çok yemek 
isterler.. Şeker hastalığına tutulmuş --*-
olanların ve hazım yollarının bir tara- Ankara, 3 (Hususi) _ Birle§ik Ame-
fında darlık olduğu için yedikleri ye- rika cwnbuneiai bugün (dün) milletler 
meklerden istifade edemiyenlerin açlık anoaı talebe kongreılnde dünya gen~· 
duygulan bundan ileriye gelir. iine hitaben bir nutuk ııöyleıniftir. 

Midenin boş olması da insana açlık B. Ruzvelt nutkunda milıver rad-
duygusu verir. Mide doldukça, açlık yolarının bu talebe ltongrealnde yalan
duygusu yavaş yavaş geçer .. 1nııanı pek 
ıe çok beslemedikleri halde midede çok lar lr.onu,ulacağından bahoettiklerlııden 
yer tutan yemekler _ mese!A yeşil sa- ve Fransız bozguniyle 100.000 Fransız 
!Ata - bundan dolayı açlık duygusunu gencinin mahvından kendisinin meaul 
teskin ederler. olduğunu ııöylediklerinden bahisle de· 

Mide hastalıklarının bazılarında mi- rnİftlr iti: 
denin ifrazı çoğaldığından bu da açlık c - Akıl mutlaka yap bağlı değil· 
duygusunu arttırır. O vakit insan bir az dir, yqlılar budala ve gençler akıllı ola• 
hir şey yediği halde, hatti hiçbir şey ye- bilirler? Fakat iflenilen hatalann yükü
meden yalnız bir az karbonat tozu al- nü ta,ımak dalına gençlere dü,er.> 
maltla açlık duygusunu geçirir. KJıra.cl
ğer hastalıklarında, bir de hAmile ba
yanlarda fazlaca açlık duygusiyle birlik
te bulantı gelir. Sinirli hastaların bazı.. 
lan da sık sık, fakat azar azar yemek is
terler, reınezlerse bayılacalonl§ gibi ge
lir ve yüreklerine korku basar. 
Açlık duygusu çok defa, aynı saatte 

yemek yemeği adet edinmi§ olmaktan 
ileri gelir. Filan saatte yemek yemeğe 
alışın~ olan insan o saatte gerçekten aç 
olmasa bile, açlık hissi duyar. Yemek 
saati geçince, hiç yemek yemediği hal
de, açlık duygusu kendi kendine kay-
bolur. , 
Açlık duygusunun ifratı da vardır. 

Bazıları - bereket versin, böyleleri 
pek de çok değildir - yedikleri yemek 
gerçkten kalori ihtiyacını çoktan beri 
geçmiş olduğu halde yine doymak bil
mezler. Bir oturuşta sekiz, on kilo ek-

AMERiKAN ORDUSUNA HIT AP 

Ruzvelt bundan sonra Amerikanın si· 
lalı altındaki ıulterlerlne hitap ederek 
şöyle demiıtir: 

c - Siz milletinizin en ibrat verici 
gereklerine uygun hareket ediyonunuz. 
Biz de aizin ellerinizden tutacağız. Bir 
çoklannız askere girmek için tahsilinizi, 
if ve giicünüzü terkettiniz. Harpten aon• 
ra geçen dünya harbinde olduğu gibi si• 
zi iktisadi bozguncularla karıı lı:Uf!ya 
bırakmıyacağız.> 

mek, on beş tane hazırlop yumurta, bh
bütün kuzu v. s. yiyen oburlar arada •ı· 
rada işitilir. 

Yiyecek §eylerin pahaya çıktığı za. 
manlarda en büyük felaket obur olup 
doyamamaktadır. 

BUGİJ 

Yeni Kopya 3 Şaheser Filim Birden 
-1-

KAHV EC İ GVZELİ 
Yarotanlar : MÜNİR NUREDDİN • HAZIM 

-2-
S EVE N KABIN (İngilizce) 

Yaratanlor : Robert Taylor - Beddy Lamarr 

-3-
LORE L HARBİ İŞ ARIYOR (Türkç~ı 

Eşsiz Kahka ha Tufanı 

SEANSLAR 
Kahveci Giizeli Seven Kadın 

4,30 • 9,15 1,30 • 6,15 
Lorel Hardi İıı Anyor 

3 . 8 
Cumartesi ve pazar günleri 12 de haşlar. 
DİKKAT : Haftanın her güııiindc ilk seanslar UCUZ HALK rnatinele

ridir. SALON 20 kuruştur. 

.. , 


