
' 

MISIRDA VAZIYET 
---·---

.Mihver or-
duları soluk 
alıyorlar 

Moskovaya göre son harp durumu 

ta· g v 
te bi az ilerledi 

---*·---
lngiliz at<'ş kabiliyet Kleskayad':ı mütead· 

ve kesaft~ti daha dit Alman karşı ~İİ· 
iistihı ~öriUii,-or camları piiskürtüldü 

llaşvekilimizin tetkik seyahati 
-~---r~-~---~-~~~~---~ 

••Erzurum ,~ dan 
Aşkaleye ge~tl 

Ruzveltin 
hitabesi •... 

---*---
Bütün dünyada &üyüfı 
aııısıer uyandıran bu 
hitabenin değerini 
ancaJı llôdlselerle ölç· 
nt•lı ,,,,,,,, olaca.Jıt•-

ŞEVKh"r BİLGİN 

Hirlcşik devletler reisi dünya gcnç~i
iinc hitabesinde, her şeyden en·cl ~o:ı:· 
sımculara ve sabotajcılara karı:ı d?ınıa 
" anık daiına wzimkar ve zafcı·c ısan
.:.s bir' gençliğin hu ölüın kalını ~a\·n~m-
41a 'teşkil ettiği muanam kudretı bclırt-
1niı;tir 1 d 
ımhakika bugliı;, harp mey~~~.arm ka 

tt:.nrct1e dÖ\'Ü en iu anlann buyuk ~o • 
lu"' 1 d'r 0 gen<"ler ki yaşlarımn 

ı,ruh gençtli~r ı eu he\·~tanlı denesinde 
en arare ve • . · lle 

---·---
Yolda kövlülerle ., 

hasbi hal etti 
-*-B. Şülırü Saraçoğlu 

Harstan dönerlıen Sarı 
Kamışa ve Hasan'lıaleye 

de uğradı •• 
Erzurum, 4 (A.A) - Başvekil Şükrü 

Saraçoğlu ve sayın eşleri dün saat onda 
refakatlerinde orgeneral Khun Orbay -···-&••• ................. "'' .... _...,. .. -··~· ... ....- --~·-
tanlar olduğu ha1dc Karstan hareket et-
miştir. Yolda bazı tetkikler yapan baş
\ckil!miz köylülerle hasbihallerde bu
lunmuş \'C saat l3 te Sarıkaınışa var
muşlardır. Burada ordu evini ziyaret et
mişler, öğle yemeğini orta okulda ye
mişlerdir. Sarıkaınıştan saat 14 te ay~
farak sant 18 de Hasankalcye g~~nuş
lerdir. Burada Erzurum vali vekılı ve 
Belediye reisi ile halk tar:Uınd~n. karşı
lanmışlar ye şehir bahçcsınde ıstıraha~
ten, kaplıcaları gezdikten ve halkın dı
leklerini dinledıkten sora saat 19 da al
kıslar arasında Erzuruma hareket et-

" 

-*-
Deyr r~eyllO göP•e İi~~i· 
Hzie:4 lr!ru~ı~ hmel@·ni de 
fıaybetseler-, bıı hal 

zaferin ıta;ylledilmesi 
demeh değildir •• 

Londra, 4 (AA) - Dün öğleden 
sonra Royter ajansına gelen haberler aon 
iki gün içinde çölde hüküm süren süku
net devresinin dün snbah ta devam etti
ğini göstrmektedir. 

cROM.MEL SOLUK ALIYOR:t 
Londra, 4 (AA) - Royter ajansı

nın sekiz.inci ordu yanındaki hususi mu
habiri bildiriyor: Rommel soluk alıyor. 
Dün gece Alman zırhlı kuvvetleri doğu 
istikametinde devriye gezdikten sonra 
cenup ve batı istikametine dönmüştür. 
Elalcmeyni müdafaa eden ordumuza 
karşı ikinci hücumun dördüncü günü 
Rommeli hemen hemen üç ay evvelki 

( Sahife 4, Sütun 1 de ) 

• 'kb 1 't o kun i.imitlerını , eme -
Jstı a e aı <' ~ d" zaferine 
lini \"e hayallerini tek avanın . 
fta:-.ıamış1ardır. İnsanlığa her de\'ır.d~ en 

b "lmez abıdc-
ı\i:ıel eserlerini , •eren, en o 
leri ~·aratan hu ~enç ümitler, enıeller ve 
a.. • •11 • .• di harbi kazanmaktan 
na3 a enn şım . . de olan 

mişlcrdir. 
Başvekilimiz saat 20 de Erzuruma var

mışlardır. Gece yarısı Erzurumu ter
keden Şükrü Saraçoğlu Aşkaleye hare
ket etmişlerdir. 

Avustralya B4§vekili B. Kortin 
'8c;ka gayeleri ~·oktur. Harp u:m . . 
•emle ketler wenc;liği aşnğl yukarı a~ ıu 
luılde \'C avnf Juyauların baskısı altın
tlndır. mmin hc~a .. olar ordu saflarını 
filduran gençlerin -fedakarlık duygusu-
•a \'c sinh· ktı\ \'dine dayanmt'jbr. . 

• Bu sehcı>lc sa,·a~t;ı gençliğin ~iı~rlcrı
ni çelik kndnr snğlam tutmak gu!1u?. e~ 
laaynti mc\ztıudur. Bay Ruzvclti dun~ 
gençlii:,ri ile bir lıasl>ihaldc bulun~!lnga 
scvkcden ey d·· hudur. Böylece ~nı~n·cr 
~evlctlcrinin lıudt•t tnnımıya~~~htıra~
•- .. iindc hiir milletler gençhgınc du
wrı on 'f ·c n1csu1ivctlerdc11 halıscdil-
wcn vazı c ' ~ • h . 

• • 1 'hn maddi \ "C mancvı azı-

HlNT KAR\SIKLIGI 
---·---

Yeniden 
kanı hidi
seler oldu 

YENi ANLAŞMALAR 
---*---

Av ustura 1-
ya çok kuv

vetlendi 
-+-

-*
Sta!ingrad ve Hov~ro· 
sislı çevrelerinde çolı 
ıidaietli muharebeler 

oluyor .. 
Moskova, 4 (A.A) - Öğle üzeri neş

rolunan Sovyet tebliği : 3 eylül gecesi 
Sta1ingradın şimal batı ve cenup batı
sında, Novoros!skin şimal batısında kı
talarımız dUşıtıana çok şiddetli muhare
bc1er vermiştir. Öteki cephelerde ehem
miyetli bir şey olmamıştır. , . 

(Sonu Sahife %, Sütun 2 de) Sovyet .Mareşalı Timoçenko yapılacak bir harel«?ti zabitlerine izah ediyor 

Bir kısım ihraç .. 
yasagı kalktı JAPONLARLA SAVAŞ 

---·•·---
Salon1on Sarta tabi ibra• 

~ 

adalarında eatı yapılaeak 
harp kızıştı Zeytin ve pİrina yağları 

tlftiJı, palamut hülcisası -*- pamuk dölıüntüsü JıüçiiJı 
~apo~ ~!!teli~~~- bg__"41lıfltm_d.el!llel'.J__JJe 
l!lilar .. lruna riıgınen ı1traç edllebllettlı 
Amerilıan duruma - +-

Jıuvuetıe~iyor.. Ticaret Vekaletinden gelen bir s?-k~-
V · t 4 (AA) _ Bahriye na7.ll'· lerde şimdiye kadar ihracı men edılmış 

y aşıng o~ı._ · 'f'kt Salomon bulunan bazı maddelerin ihracına şar-
lıgının teblığı : Cenup pası ı : daki ta muallak olarak müsaade edildiği bil
takım adalarının cenup dogus~ .. dirilmi tir Emre göre 26/6/941 tarihli 
muhtelif adalara Japonlar .. ınuhte~ıf m:- ve 21 ,!yıİı sirkülerle 28/ 3/942 tarih ve 
rezeler çıkarmağa t.~şe~b':1;5 etmışler 1 ~ 50 sayılı sirkülerde yazılı maddelerin 
Guadelkanal kara ussumuzden hava a serbest dövizle ihracına müsaade edil-
nan Amerikan uçakları karaya çıkarına . ti 

d k .. t d mış r. 
yapan taşıtlara taarruz e e~e mu ea - Ancak kat'i satışın yapılmasından ev-
ci.it isabetler kaydetmişler~;r· Hasarın vel alakadarlar her defasında ticaret 

(Sonu Sahife 4, Sutun 2 de) (Sonu Sahife 2, Siitun 1 de) 

S.ONDAB*K• 
•••••••••••• 

Alm~nlara göre Rus· 
yada harp vaziyeti 

---*--Stalingradın batısında· 
lıi banliyö mahallele· 

rine girildi .. 
Berlin, 4 (A.A) - Alınan tebliği: . 

iLK HEDEF 
-*

l-l!:.,7~ı~.,ı~ 

hakimiyet 
---•-----"-· 

Mötıefllıler euuela llati 
hava hdlılmlyetl temini· 

ne çalqıyorlar • Orta 
Şarlıta ucaJı JıayıplCll'ı 
Kahire, 4 (A.A) - İngiliz hava :kuv

vetleri İtalya harbe girdikten bugUne 
kadar orta şarkta 4717 uçak düşürmilş
lerdir. Son Libya muharebelerinde dü-

<Som1 "nhif<' 2 ~iih•rı ' dt•) 

Dn JD an ıg · ı lan 1. . . korıunnk maksndıy c ~·apı 
ne .. crıdnıl d son zaferi mutlaka mütte-

- *-Kalkuta, 4 (A.A) - Pazartesi günü Kambera, 4 (A.A) - Avustralya 
Başvekili Kurtin Vaşingtonda Avust
ralya ile Amerika arasında yeni bir mu
kavele imza edildiğini bildirmiştir. Bu 
mukavele kiralama ve ödiinç verme 'ka
nununun tatbiki ile ilgilidir. Harbe dc-

1 eylülde Kınından kalkarak bahrıye 
ve hava teŞidllerimizin işbirliği ile iler
liycn Alman ve Rumen kıtalan Kerç 
boğazını geçmişlerdir. Bu kıtalar ~arşı
laştıkları şiddetli mukavemete ragmcn 
sahildeki düşman müdafaasını yarmış 
ve kuvvetli bir hamle ile dün doğudan 
hücum eden Rumen birlikleriyle temas 
tesis clmişlerd:r. Taman yanm adasın
da bulunan düşman kuvvetleriyle çar

muca c c e ı t 
liklcrin knznnnculdnrı . a?Iatı. mı~ tr 

n R elt hıtabcsının bır noktasın
av UZ\' t · et

tin Atlımtik dckliırnsyonuna . cınn" 

mi~~ ı) 
<Sonu Sahife 2. Siihm (i c a 

Dako hapishanesinde. çıka~ k~rışıklık~a 
29 mapus ve bir gardiyan ol~~~· 13~ ki
si yaralanmıştır. Bingale hukumctı ta
~afından neşrolunan tebliğe göre emni
yet mülahazasiyle tevkif edilerek Kal
k(ltava nakledilen kimseler çalışmaktan 

• <Sonu Sahife 4, Siitun 4 te) 
(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

• . d Nehru nutuk aö31ler ı?e Gcındi ile bir s;ok halk dinlnken 
Tftkif edilmeden evvel Hint Liderlerın en 

pışmalar halli devam ediyor. 
NOVOROSİSKTE 
Novorosiskin şimal halısında tepeler 

Uzcrindeki müstahkem mevkiler alın
mıştır. 

STALİNGRADDA 
Stalingrada yapılan hücum dün b~ . 

şehrin batısındaki banliyö mahallelerı
nc kadar götürülmüştür. Stalingradın 
şimalindeki -Oölgede ve Volga kıyıların
da faaliyette bulunan ka:a~ollar~~ 
şimdiye kadar üç topçeker, iki monıtor, 
6 şilep ve küçük çapta bir çok vapur 
batırmıştır. 

RUS HÜCUMLARI 
Rjev bölges1nde oldukça m~~ Rus 

kuvvetlerinin yaptığı müteaddit hUcum
lar akim bıraktırılmıştır. 

Bu savaşlarda düşman 83 tank kay-
betmiştir. 

İl .. 1.. un·· cenubunda Rusların men go un . . 
bircok mahalli hücumu püskürtillmüş-
tUr. . 

Müttefiklerin havalarda güvcnd ıklcri silalılardan bir uçan kale 
• 

Vandel V ilki diyor ki: 
• • 

Zafer şimdi baş-
lamak üzeredir 

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

Ladoga gölünün cenubund_:ı ve Lenı~
grad muhasara çevresinde duşmanın bır 
çok hücumu akim kalmıştır. Kahir«>, 4 (A.A) - Vandel Vilki 
Evayı geçmek için Rus~an?. yapb~ı söylediği nutukta Mısıra yaptığı seyaha

tesebbüste 28 taşıttan yırmısı tahrip tinden maksadı firnal Amerikalıların 
edilmiştir. dikkatini mümkün olduğu kadar orta 

Ruzveltin şahsi mümessili şunları ilft.-
ve etmi§tir: 

ıa=~Qli~~~~~;;a prk üzednde toplamak olduğunu söyle-

' miftiı. 

« - Ameıikanın müşterek dava ui
runda ıimdiye kadar neler yaptığını ve 
neler yapmak istediğini bildirmek için 

(Sonu Sahife Z, Sütun ı ile) 
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Dünkü tenis müsabakaları 
---------- -

DÜN ALINAN TEKNiK NETICELER·YIRINKI MAÇLAR MOHıM 
Jen, Hüsnü 6 - 1. 6 - 3; ı~--~---••••••••llll•••••••••••••••••••••••••••••m•~ı lki günd~ıı beri Kültürpaı·kta tenis 

.kulübü kortlarında devam etmekte olan 
Ankal'<ı • İstanbul ve İzmir tenis turnu
vası dün de bin.i geçen çok müstesna 
bh· halk ve meraklı kütlesi tarafından 
takip e<lilmi~lir. Değerli tenisçilerin iş
tirnk etmekte olduğu bu maçların he
men her vuruşu alkışlarla kar~ılanı
yordu. Dünkü teknik neticeler sunfar
dır: 

Jen, Tenyanı 6 - 1, 6 _ 4 yendiler . 

Tek erkeklerde Fehmi Aliıcttini 6 - 4 
ve 6 - 3; 

Fehmi Hilmi 6 _ 2, 6 - 3: 
ıvani Holınez 5 - 7 - 6 - 2 ve 8 - 6; 
Jim Jiro Suadl 6 - 1, 6 - O; 
Jiın Jh·o Rcciyo 6 - 1 - 6 - O; 

BtR TAKIM 'HRAC YAS&GI 
K4Lt< TI 
- *-

(Ka~ramfı J inci Sabif~df') 
veki'Uetinin muvafakatini alınak m.~cbu
riyetindedirler. 

Cift erkekleı·de Jim Jiro ve Goclfrey 
ci{;i Melih ve Suat çifitne 6 - 2, 8 - 6; 

Hasan - Holmez çifti J en ve A!aettin 
cif tine 6 - O, 6 - 2 galip geldiler. 
- Yarınki maçlnr ~·arım son mat;lardır 
ve cok mühimdir. 

Saat 15.30 ela .Jiın J iro (lzınir) ile 
Jcn ( Ankaı a). 

16,30 da Fchıııi (Ankara), Holmez 
(İstanbul, 

17,30 da Jim Jiro Gdufrey çifti Para
di~o - Recyo çifti ile, 

18.30 da Alioti - tvan cifti bir evvelki 
çift ma<'ın g~libi ile oyn.ayacaklardır. 

MOSKOVAYA GORE SON 
HARP DURUMU 

ı th .. t~ r~h l mci Salıi!<.'dt") 

inhisarlar idare
si şarap fiyatını 

arttırdı 
1 ııhisarlar idaresi mamulatı saraplarm 

fiyatına litrede 1 O kuruş zam yapılmış 
tır. 70 santilitrenin sek. ve Dömisek kır
mı:zı sofra şarapları 6 7 kuruş, 200 santi 
litrelikler l 60 kuruşa, 340 san ti litTelik 
ler 244 kurus. 70 santi litrelik misket 
ııarapları 8 7 kurus, 200 santi litrelik miıı 
ket sarRp]arı 200 kuru~ olmuştur. 

----.o- -
A e~ ı~ sPk~r i st~ndi .. 
Vilayet makamı. şeker fabrikaları 

Türk Anonim şirketine müracaat ederek 
l\Io:;kovtı, 4 (A.A) - Ge..:e ;arısı ne.ş~ izınirde ~eker mevcut olmadığını bildir-

roh.:nan Sovyet tebliğine eldir : Stalirı- n1İ~. şehrimize acele ~eker stoku istemiş
;,t udın siınal batısında siddctl: muhare- tir. Hafta ba'5ında istanbuldan bir parti 
beicr olmu.ı?, Alınanlar bu kesimde tank ~ekerin i::ı:mire ~etirilecei!i haber alın

--~()~--

ve piyacfo kuvvetleriyle hiicum etmiş- mıştır. 
!erdir. Rus tankları muharebeye i~lirak 
ederek Almanları ilk mevzi1erine atmış- .. ,. 

luc i ı~ pı}asası biraz g..-çı k~c~k 

Inglllzler Ozüm 
ve lneir ala eak 

Yeni incir ihraç fiyatları tesbit edildi.-
Dün borsada söylendiğine göre incir 

piyasasının açılma gününün bir az geçik
mesi muhtemeldir. Ticaret ve sanayi 
odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu incir is
tihsal mıntakası.nda piyasaya müteallik 
hazırlıklRrı tetkik eylemektedir. 

Gerek üı:üm ve gerek incir piyasala
rının açılması için ticaret vekaletinin ta-
yin edec<"~İ günün hemen bildirilmesi
ne intizar edilmektedir. 

Hususi surette öğrendiğimize göre 
ingilizlere mühim miktarda üzüm ve in
cir satılması hususunda müzakereler ce
reyan etmektedir. Henüz bir attlaımaya 
vanlmış değildir. Mütabakat hasal olur
sa İngilizlere verilecek incirlerden bir 
kısmı geçen sene mahsulü, bir kısmı da 
yeni mahsulden olacaktır. 

Yeni mahsul incirlerin ihraç fiyatları 
tesbit edilmİRtir. Bunlar yakında ilan 
edilecektir. 

ti vatlnrı t esp it edildi 

Şarta muallak olarak ihracımı müsaa
de edUcn maddeler arasında başta zey
tin yağı olmak üzere pirina yağı, tiftik. 
palamut hülasası. pr.muk döküntüsü, 
küçük baş hayvan derileri, keten. ken
dir, haşha.s, ay çiçeği, susam. yer fıstığı 
tohumları ve Soma fasulyası vardır. 

!ardır. -:100 Alm:ın öldül'i.ilmii!itür. Tek- Od • t k 
rar hücum eden Alınanlar birliklerimizi emış e ur- - ---------- -
geriye atmağa muvaffak olmuslardır.. B • 130 t ı 

B u kararın piyasada hareket uyandı
racağına muhakkak nazariyle bakılmak
tadır. 

Diğer bir kC'siındc bir yar icinde eli.iş- tıJ. lus ravraP '1 eyaz peynır ' u um 
manın bi.iyük tank ye piyade topluluk- -· 
1arını top<;unıuJ: atcs altına almıs, yan- ödemiş, 4 (Hususi) - ödemişliler :1 

guıl;ır ç.ıkamıt!->fll". E:ylulde kuttuluş bayramlan münasebe- 160 k 2 o k ' r----·-·-·-·--· ·--,-1 Stalinkradın "('llUp batı~mda kıtalan- tiyle çok gC'ni:j öl<;iide merasim yapınış"I ' aşar uruş. 

1 

PARTi KQN~RELERI j mızdan bir kolun Altnanlarnı müdafaa ]ar, bu yıldöni.imünü hararetle kutla-
U 1 bölgelerine nüfuz etıııesi lilerine tank mıjlar<lır. 3 parçadan mi.irekkcp bir ·- ------ -

- - • - ' ve piyade birlikleri arasında ~idcl<:tli uçak filomuz da. merasime istirak el-· -
Bu,..,aün toplanacak • muharebeler olmuştur. D:ğer bir kesim- mistir. . İlli sepet içinde 25 Jıilo çelıirdelı lıalı1Je götiiren 

de üç Alman hücumu püskürtülmfo;tür. Merashııin yapıldığı Cümhur~yet ı 1Jir adam tutuJda ••• 

l
l parti _o.c_akla (81 &s tnnk yakılmıs sekiz tank hasara UÇ(• meydanı binlel'Ce halkın dolmasıyle I 

___ ı.ıtılmıstır. mah~ere dönmüş, co;;gun tezahürata' Belediye peynir fiyatlarını tetkik edilecektir. 
NOVOROSİSIKTE ~ahne le~kil etmisfü. ederek beyaz teneke peynirinin- kilo iti- 25 Kn.O ÇEK!RDEK KAHVE 

1 
Alsancak nahiyesi Yeğitler ocjiğı Novorosi.skin simal batısında kıtalıırı- --- o- -- ı bariyle toptan 110, perakende 130 ku- tkiçeşmelik Orhaniye mahallesinde 

saat 21 de, Bayraklı nahiyesi Mer- mız müdafaa muharebeleri yapıyorlar. B J w F J_ • ı ruştan, tulum peynirinin toptan 140, 657 ncl sokakta 13 sayılı evde oturan 
ainli ocaiı saat 21 de, Dolaplıku- Me-.kun bir yerin batısında di.i_sman nıii- • 8Saf::a eli'lffil perakende 160 kuruştan, kaşar peyniri- Mehmet Şirvan evinden çarşıya iki se-

l 
yu nahiyesi Dolaplıkuyu ocağı saat h r· k ı ıs- k d 210 k •~- t · · d 25 kilo cekır· dek kahve go"tU dafoa altımızı gecmei!e muva w o - • id nin toptan ::>, pera en e uruşı..a.n pe ıçın e ~ • 
20,30 da, E-efpa- nahiyesi Atil- M~n---a defter,..,arı o u 1 b" 1 . . B f' .. k t t 1 h kk da tahk'ıkala ,... r- mu.c;tur. Sidcletli bir saYnştan so'1ra bir ~ ~ u • satılabi eceğini tes ıt ey emı.ştir. u ı- rur ·en u umuş ve a ın < 

la ocağı saat 21 de, tlc.içeşmelik na- Ru;; birliği yeni mevzilere cC>l::lmicıtir. ı Kiita~ya defterdarı - Bay H:ı-san ~ e~- yatlar haricinde fiyat isteyenler takip başlanmıljtır. 
hiyeai Hasta, Toraman, Tuzcu, Na- DİGER İKİ YERDE . ı mi Man:sn defıerdarlıgına tayın edılmı~ -------·-------- -
tır zade ocakları saat 2 1 de, Tilki- Moldof böl"'e ınde ~iddetli ınuharı>be- I ve ~vv~ki gün M nisaya dderek yenı K •• •• · • h • e • • • 
lik nahiyesi Ballılı.:uyu ocağı saat h.•ı· olm;ıktadır. vazıfesıne ba-1lamı~Lır. . omur 1 tıyacının temını auç 
2 1 de, Asansör ocağı saat 2 1 de. D H F h · 11 ı ı ~ 

· - · - - ·----- - .•• Kle~kn:ı;a c·cvresinclc cli.isıncırnn ınütc- ~.y asan ·e mı uzun yı ar zm.r 
... ___ ,._, .... ___ addit ka~sı hlicu:nları tard<:dilmic;t:ı·. Metrük mallar müdürlüğünde, iz.mır . 

500 HAVA GAZI • 7 •1- y K. . :u;~~~l~l<l:a:~:ai:r:~ı~ü~:~~~!~z~u~:: ıj VI ) ş f ft b ı r •~ z 6iilıı f '1-r } ft 
Saati getiriliyor.. VAt~OEL v lK oı o~ ! . hahbetin~ hzanmıştı. B.'.ıa.~a::: .. Ba1ıke- .._ - 41 ~ .... -
Belecliye yeniden 500 h ava .ga.ı.ı saati ( Ua~tarıth ı inci Salıiledt) sir hu~usı muhaaebe mudurlugune nak-
TL-u:- Lted' B tl 1 • c iolunmuş, oradan da Ankara defterdar t h ı CeJIJÇHlrDJea. ır. il saa er zmıre g. - bütün oı·ta sark memleketlerini. R•ısva- 1 m teme 

.. :-:u- best kull lerm ~ · muavini ve Kütahya defterdarı o muş- l n 
1 

••• u.nu~ee sel' gaz • anan ev • I yı ve hatta Çini ziyaret edeceğim. De-
hepsme hava gıw saati konulacak br.

1 
mokrasilerin zaferi irin yapılan büyük tu. 

d t " Cok zrki v~ çok calıRkan arkada~ımı-Bu auetlıe mühim mikdar a gu asar- savaşta yakın ve orta sark en önemli \.. 
r•- anıasunıaınaaır - z f 1neııı"'fanio1:ıırkf~et~i'ıi!>finnc~"'!ttB'tıııt.\i -;;:_~· · l ti .1_;.. 

1 
. t1 1 a erin şimdi başlamak üzere oldu- .., 

ua ay evve ge rtuu.1~ 0 aıa saa er-ı ğuna kanüm. Nazilerin muvafak.ıyeti etmi~tir. 
den ile _._ evlere takıbnı"'ır h Tebrik eder. yeni vazifesinde mm ar-. ,,........ ~ · son addine varmıştır. Artık bir gerjle-

b 1 fakıyetler dileriz. 
Nlfıfih merasimi 1 me aş amı.~tır-..Bu g_eril~nıe belki yavas 
. . . .. olacak ve hıç s_uphesız hır rok ka_vıplara --- <J- --

Şehrımııın tanınmış tuccarındaıı .. bay mal olacaktır. Yalnız şun~ söyliycbili- Z lBl1'AHA 
Malunut H ortaçsunun kızı bayan Sueda l'im ki Birlesik milletler kuvvC'tle h;ızır
ile Aydın mebusu bay Nazmi Topçuoğ- lanıyorlar. · 
lunun yeğeni bay Suavi Cüroğ)unun ni- Son ağustoıı ayı i<;incle Amerikada 
kih merasimi dli.ı.ı saat 11.30 da İzmir hav:ıcılıkta lıir rekor daha kn:anılmııı. 
evlenme dairesinde icra kılınmıştır. bcıı bin harp ta:n-areııi im5.l edilmişti;. 

Merasimde İzmirin tanınmış simaları Ru tay} arelerin yiizdr. altmı!n avcıdır. 
ve iki tarafm yakın dost ve akrabaları Bu miktar bütün mihver me~leketlr.rin
hazır bulunmuşlardır. Genç evlileri teb- de yapılan istihsalden fazladır. imal 
rik eder, kurulan yuv:ılarının sonsuz sa- edilf'n tayyarelerin mi.ihim bir kısmı or
adet ve neşeye mazhariyetini dileriz. ta ~arka doğru yoldadır. Buiılar gittikçe 

tLK HEDEF 
(Baştaratı 1 inci Sahifede) 

şiirillen 600 Mihver uçağı ile Libyada 
dil§manıo hava zayiatı 2572 tayyareye 
varmqtır. Bizim kavıbımı:z 1500 tayya
reden ibarettir. 

* Londra radyo.suna göre İngiliz gazete-

artan bir siiratle buraya ~eleceklerdir. > 
MISIR KRALINA MESAJ 
Radyo ı?(\Zetcsinden: Orta sarka \'e 

Rusyaya Ruzveltin hususi bir va7.ife ile 
gönderdiği Vandel Vilki .&ıhirede Na
has paıa ile g(irüşliikten sonra Kral Fa
ruku da ziyaret etmiş ve Amerika Ciiın
hurreic;inin hususi bir mt'sajını vermiş
tir. 

~~~--~--~~~ 
YENi ANL~ŞMALAR 

Hi r gaı· <löfr t•n pcı r

~~a lauar~ k ölrlii 
Evvelki gece Kar,:ııyaka ista.->yonuacla 

Bandırına~·a gi·!<!n !rende mi.i.e::;..,if bir 
kR?.a olmustur. 

1171 say:lı katar Karf:!y::ıka !ı.tasyo
nuncla hulunan yük va;::or.Jarım bağla
mak i::.tcmi tir. Bu \'ar:ıonfar katara usu
lü diresinde b::ığlanm:ık üzere lokomotif 
r..anena yapmış. \'agonları bağlamış, 
ıkinci manevra c.sna ında gardöiren Eş
ref oğlu Eşref Sukatmaz vagonlar ara
ı;mdan geçmek ıstemiştiı·. Ka~ar hare
ket halinde oldugu için vagonlar arasın
da kalarak vücudu yarı belden kesilmek 
ı.uretiyle hemen ölmüştür. 

~----------~~--~---------------~-----
B ir ay i~inde 2 - J 11apuran izmire ııçer defa lıö-

ıniir gett,.,,. esi ıazım. ... 
Eylül ayının ilk haftası sonunda hala sefer bile yapmı.~iır. Ancak yüklemede

! İzmirde luşlık ihtiyaçlar için kok ve ki zorluk ve gecikmeler neticesi olarak 

l ı"'aden kömürü stok edilememiştir. Kış Sakarya vapuru İzmir.-? iki, üç sefl'rde 
nıev.simi ihtiyaçlarının nomıal surette 17 bin ton kadar kömür getil'miş, bun
temini imkanı artık kaybolmuş gibi gö- lııt· da günlük ihtiyaçlarda kullanılmı.ş 
ı·ünnıektedir. Alınacak tedbir ne· kadar ve ~eçen kış hava gazı fabrikasının faa
ciddi olursa olsun ihtiyaca tam manasi- liyct:ni teımıdi .ettirmek için ödünç ola
lc cevap vermek bir hayli güç \'e belki rak haska bir fahdkadan alınan kömtir-
de imkan ız bir hale gelmi~tir. ler vci'ilmislir. 

Vaziyet ~udur: Şimdi v~iye gc.yet açıkta·. Hem ınes-
Gcçen sane geçirdiğimiz çetin kıştan kenlerin teshin için kömür iht:yaçlarım 

çıkınca, haziranın ilk haftasında vilayet ı;·e hem de fabrikaların çok zaruri olan 
makamı gazetecılere beyanatta bulun- ıhtiyaçlaı·rnı teın.n edebilmek maksadi
ınuş, önümüzdeki mevsim için her türlij le hemen İz.mir J'· tlına ilci, üç vapur 
hazırlıkların yapılarak kış girmeden .ih- tah.s:s ve teşrin .. yı ortalanna kadar bu 

\•apurların kömür yüklü olarak üçer 
t:yacı lrnrşıhyacak mikdarlarda maden ~.efer y:.ıpmaiarı ıaz;mdır. 
,.e kok kömürü stokları temin edilece
ğini bildirmi§ti. Vilayet makamı, malı- Vilayet makamı yeniden lüzumlu te
dut ınesuliyetli !cöınilr tevzi v-e satış mü- ~ebbüslerde bulunmuştur. Eğer vapw· 
C>ssesesi eliyle tetkikat yaptırarak sınai tahsis e'dilirse ihtiyaçların temini belki 

de mümkün olac~ktıı·. 
nıüesseselerin, maden ve meskenlerin k 
ı k köm'' .. iht h 1 h lk ary~ vapm·u tahsis edilmiş ve bu va
.w. . uru ıyacım esap amı.ş, 8 . pur Izmirle Zoııguldak arasında bir kac 

Ruzveltin 
hitabesi ... 

---*---
Biitün d ünyada bü')'ülı 
a hisler uyandıran fJu 
h itabenin değerini 
ancalı hô.diseıerle ölç
melı lıabil olacalıtır-. 

( Ha~t.arah l inci Sahifede) 

Mali.ınıdur ki bu deklarasyon ilgilile· 
riıı serbest irade:;ine dayanmadıkça hiç 
bir memleketin hudutlarında değişiklik 
)·aı>ılnn:\·acağmı. her milletin hükümet 
~eklini seçmekte tam bir serbestiyc ma
lik olacağım, bii) iik, kil<:ük. galip, mai'
liip bütün milletlerin bayat haltlannda 
, .e dünya servetlerinden faydalanmakta 
nıüsavi olaeaklarmı, bir kere barısa av
det edilince insanlıiın zorbalık korkusu 
,.e sefalet cndiş~si olmadan yaşamasına 
iınka.n verileceğini. harp rohtmun gö
mülmesi kin de k uvvetten başka hak t•
nımı~·an h

0

a.rpt:ı milletlerin silahtan tec
rit ohınacaklanm tasrih etmi: t ir. Birle~
mi~ milletler her geçen günün bu tarihi 
\'e. ikaya atfedilen biiyük değeri bir kat 
cfaha arhrmt~ olduğuna kanidirler. 

Kısara müttefikler birinci dünya har 
binin hataları tekrar edilmiyeceğini an
Jatınak istiyorlar. 

İşte bay Ru:z\eltin dün·ya gencliğine 
hitabı bu zniyeden lncelenirse onun 
:,Ö7.lerinden ~ll :1•fına:n çıkarmak kahil
llir: 

l - l\lüttcfikıer topyekfüı harbi bir 
fopyelnln zaferle b itirmek içln hiç bir 
gayreti ve h iç bir fedakarlıiJ esirgemi
;''Ccek1crdir. 

2 - Müttefikler elinde buluttan diin
;\'a kaynaklannm büyiik parı;ası bu 
ınaksatla s~fcrher eclilmi"?tir. 

:; - Gelerek haftalar '\'C aylaıda baş 
;,:ö:-tcrecek hadiseler ne derece ,·ahim 
olursa olsun, mihver devletleri kendil~
rini bekli.ren akibetten kurtulamıyacak
lardıl'. 

ı - İ~gal altıııdaki topraklarda yaşı
) an milletler gençliği miln:erin kurma
ğa <:alt~bğ-ı yeni nizamı deviı·mekte en 
mlihiın tı.milterden biri olacaktır. 

lfü:ıhc11in hiitlin dünyada büyiik ak~
ler uyandıı-dığı ~üphesizd ir. Söylenen 
sözlerin realite baknnından değerjne ge
lince bunu aııc:ık hficli.;;clcrJc ölc:iimck 
kabil olaraktır. 

ŞEVKET Bil.GİN 

: 1111111111 ııı ı ıımtı umu 11111111m1111111mmmuı: 
~ Mesut biP Cilıit 5 
~ Karşıyaka Devlet orman fidanlıtı ! 
: ıniidürü bay ::Samı Kılıcın kerimesi 5 
E bayan Eınine Şadan ile İzmir Mez- ~ 
E baha müdi.irii bay Mehmet Şerbetçi- ~ 
E nin nikah meı asimi dlin evlenme da- E 
E iresinde vali bay Sabri Ön ey ile Be- ~ 
E tediye r~isi ba:v Re!?at Leblebicioğlu, ~ 
E Clrman bas mühendisi bay R iza Ay- E 
:: dınlık ve me-.lekdaşları, bircok ak- : 
E raba ve dostları huzurunda· yapıl-§ 
E ınıştır. Her iki toraf ı tebrik eder. sa- § 
: adetler temenni eyleriz. : 
: 1111111111111111111111111uı1111nmım11111uu111r111S 

Yardınıseuenıerin 
Tedansanı.. 

Yardıınsevenleı cemiyeti tarafmdon 
p<.zar günü saat 16.30 - 19 arasında Kül
t.ürparkta fuar gazinosunda verilecek 
tedansanın bütün hazırlıkları tamamlan. 
ını'>tır. Tedansanın cazip olması için her 
1 Urlü tedbirler a lınınıştır. 

Gazino müsteciri B. Tevfik, o gün te
min edilecek konsomasyon has.Jatmm 
tamamının cemiyete teberrüUnü kabul 
t•tıniştir. 

leri müttefiklerin hava hak.iıniyeti hak
kında neşriyatta bulunmaktadırlar. 
Deyli Ekspres diyor ki: 

Evveli havalarda kat'ı hfıkimiyeti al
mak için sUratle hareket ediyoruz. En 
iyi avcı ve bombardıman tayyarelerine 
malikiz. İnsan ve malzeme bakımından 
bUyUk üstünlüğümüzden azami istifa
deler temin edile<!eğine eminiz. Alman 
ordusu dev asa zayiata uğramaktadır 
Bu zayiat daha da artacaktır. 

(Ha ·tarah l inci Sabi(ede) 

vam ıçm lüzumlu olan yardınılar daha 
süratli olarak yapılması hedeftir. Bu 
müzakerelerin süratle neticelenmesin
den dolayı Avustralyalılar büyük bir 
sevinç duym1Jşlardır. 

Adliyece tahkikata başlanım.şiu-. 
Simdilik k.:ızacla hir suc mevzuu görü

lememclctedir. 

ARARA:SJNDAH 
DÜ$İİPÖLDÜ 

ıhtıyaçları beyannamelcl'le tesbıt edil- · 
ıniş ve 7000 ton k<>k kömürü dahlJ olmak' -===--------------------- - ------

ııaaccccacoacccccacccaoccoc~ ~ 
Yardınısevenlt!r cemiyeti f . \ 

menfaatine ~ 

Tedansan ~ 
Fuar Gazinosunda ~ 

6 .eylül Pazar Günü : 
Sa.at 16.30 dan 19 a kadar ı 

Ayrıca numaralar.. ! 
~"-~~..,..~~ 

3 

AVUSTRALYA KUVVETLEND1 
Kambera, 4 ( A.A) - Avustralya Da

hiliye Nazırı B. Evati mebuslar mecli
sinde demeçte. bulunnrak Avustralya 
gE..'çen Marttan beri ehemmiyetli sayıda 
savas uçakları geldiği ve geçen Nisan
dan beri de teneke benzin, yağ, kauçuk, 
alminyom stokunun artmıs bulunduğu
nu bildirmiştir. 

.ij'azır Pasifikteki durumun müttefik
ler için 6 ay evveline nisbetle çok cesa
ret verici olduğunu ve Avu.stralyanın 
müdafaası .için fevkalade tedbirler alın
masına B. Çölç.ille birlikte karar veril
diğini söylemiştir. 

TEL : 

36·46 

(tNGIUZCE SÖZLÜ) . 
OYNIYANLAR: JACK BUCHANAN- LİLİDAMİTA 

2 - Kızıl Ormanlar Ra kimi 
İNGİLİZCE SÖZl.Ü 

OYNJYANLAH: <'HARLES BİCKFORD - JEAN PARKER 

~ - Ba ba .. Resmi Ge~idi 
İNGİLİZCE SÖZLÜ 

uYNIYAN : DEANNA DURBİN 

üzere maden ve kok kömürü ihtiyacı 
nsgari 80 bin ton olarak tesbit edilm1ş
ti.. Ev,·elki gece Kar.şıyaka yolunda l>ir 

araba kazası olınu~tur. 2 numaralı yük 
arabası İz.mirden Karşıyakaya gittii;i 
su·ada sürücüsü Ahmet Durdan Turan
da gazhane öniindeki yardan aşağıya 
düsmek suretiyle derhal ölmü~tür. 

Bir taraftan kömüı· müessesesi Eti
bank nezdinde, diğer taraftan vilayet 
ınakamı iktisat ve münakalat vekaletle
ri nezdinde teşeLbüsler yaparak eylül 

Kaza tahkikal;na adliyece el konul
n.~tur. İlk tahkikata nazaran Ahmedin 
arabası üzerinde uyukladığı ve kazanın 
bu yüzcleıı meydana g~ldiği anla~ılmak

5-onuna kadar bu mikdar kömürün İz
nıire nakli için li.izumlu tesebbüsleri 
yapmışlardır. · 

Filhakika ilk olarak İzmir hattma Sa-

wti tadır. 

ÇİRKİN BİR TECAVÜZ... HUSUSi 
Bergamanın İnkıl&p mahallesinden Yıı ..... u t Rı' za Okıılu 

Mustafa oğlu Akil Yasa karısı Emine ile o 

r~ 

beraber arabas:y}e A~ağı Kırıklar kö-
yüne gitmiş, geceleyin Potçu ı:iftliği ya- ANA VE JLK 
nından geçerken çiftlik hizmetkar'ı Na- Yeniden talebe kaydana Eylül on 
zım Uludağ .ile Ahmet Uğurun tecavü- beşinde, derslere birine: teşrinin ilk. 
züne uğramıştır. İddiaya göre bWllar gününde baılanacaktır. 4 ve 5 inci 
Akif Yasaya ve refikası Emineye taban- sınıflarında Fransızca dersi vardır. 
ca ve bıçakla hücum ederek Ak!fi bağ- Uzak. semtlere ok.ulun hususi oto-
lamı.'jlar, refikasır.a çirkin bir tarzda ta- büsleri İ§lemektedir. 
arruz etmişlerdiı. Nazım ve Ahmet tu- Telefon: 2914 1-13 (2304) 
tulmu!!lardır. 1 ~§#W ı w 

#a!Jl'.iİllmı~!P.!1111------------...... lliiıii 
BİRİNCİ KORDONDA ESKİ SAL i H PALA S 

Şimdi yeni i<;miyle 

Eırepalas otel ve {?azinosunda 

l:U n. 

Fevkalide Cazbaııtla 
TÜRKİYENİN TEK YILDIZI 

Ml ZEY~'EN ~ENAR 
VE ARKADAŞLARI ...: 

Yalnız bir a~ama mahsus 619/1942 pazar akşamı konserini dinlemek ~ 
fırsatını ka~mnayınız .. 

Saat 10 da yine saat 11 de Belec.liye SahiJı,ark gazinosunda koııserleri-
n e devam e decektir.. 1--2 _ı 

~ .............................................. ., 

A..RA SIRA 
······---

Kaza ve Kader 
Fırıncı ile yoğurtçu mayaıun; kasapla k.ebapçı bıçağın, aşçı ile başçı kay

nar suyun l:azasma uğradıktan gibi muharrirler de musahhih ,.e milrettip 
kazasına uğrarlar. 

Bu kazanın sunturlusu dün beni ın başuna geldi. Fıkramın .serlevhası 
(Hasret) iken •Harçlıkıı o1du. Koskoca "Karaden!z• ufacık bir •Kara ce
viz• e döndürüldü .. 

Muharrir, aklının erdiği, kalemin in yettiği kadar yazar ve nihayet yazdı
ğının doğru di.irüst dizilmiş olınasınt pek haklı olarak beklerken ertesi günü 
kafası gözU yarılmış, kolu yüzü kırılımş malOl bir insanın s!nir bozucu 
manzarası kar~ısında kahı· .. Bu, muharririn nasibidir. 

Evet, bir ınürettibin parmak hatası, bir musahh!hin teşehhüt mikdarı dal
gınlığı işte böyle denizleri ceviz kabuğuna sığdırır, yakıcı hasreti para gibi 
yüreksiz, insafsız bir m~d~,,_..·e çe"·irir .. 

Bu işin biraz da sans1a alrucası olsa gerek.. Baz.ı yazılar matbaaya bum 
buruşuk girip ütülenmiş cıkarlar. Bazıları da bizimkiler gibi dal~ınlığın 
1..-urbanı olurlar. 

Bu kaza ve belaların mürettiple musahhihin değil de gazeteci arkadaslar 
el~den.çıkmış daha kötüleri, daha zararlıları vardu·. 

Bazan ya7.ılar, hazan da fotoğraflar yerlerini değiştirirler .. Üstat Ercüment 
Ekremin (Tc·ravihten sahura) ismindeki eserinde bunların çok canlı misal
leri vardır .. 

Mesela : V~ktiyle Sultan Hamide (1000) kilo sikletinde bir öküz hediye 
eden köylüye ait methiyenin o tarihte rusumat umuın müdürlüğüne tayin 
edilen zatın methiyesiyle fotoğrafına karışmı.c; olması yüzünden zavallı 
umum mildi.it· ertesi günü İstanbul halkına hin kifoluk kıymetli bir ökUz 
diye teşhir edilmiş .. 

Bunları düşündükçe : 
Allah beterinden saklasın .. 
Diyerek kaza ve kadeı·e katlanmı:ktan bQ!ika çare yok .. 
Meşhur laftır : «Hata, en ziyade musahhihten '.'ladh olur .. • 
Fuzuli ne güzel söylemiş : 
Kalem olsun eli ol katibi bed tah ririn 
Ki sevadı ı-akkamı surumuzu ııur eyler 
Kah bir harf sukutiyle kılar nadiri nar 
ICah bir nokta ku.c;~h·le gÖ7.Ü kör eyler .. 

MURA.r C:llfAR 
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DENiZLERDEKi HARP ISPANYOL SiYASETi çok yer- Bul~al'i~tanda yahuÇinliler bir 
---*--- ---*---de Japonları boz

~una uğrattılar 
~~~-··~~~-

Çungking, 4 (A.A) - Kingva dolay-
larında •irldctli muharebeler olmakta
ıiır. 
Neşrolunan tebliğde Çekyangda ja

ponla•a ta;;;rruz edildiği bildirilmekte
dir. 

K rntonun 41' kilometre şimal batısın
dc Lopaonun zaptedildiği teyit ediyor. 

l{ianr. ~de japonlar bozguna uğratıl
mı, ııı-. ç:n ku\'\'etleri Kinvaya yaklnş
mı~!ardır 

MISıRD~ VAZIYET 
(Baştarab 1 inci Sahil ede) 

vaz:yetinde buluyor. Rommelin başhca 
askeri maksadı sekizinci İngiliz ordusu
nu ,yenmek olduğuna göre bugünkü man 
zara kendisi için pek parlak değildir. 
ATEŞ KABILIYETI 
Simal ve batı cephlerimiz sağlamlı~ı

nı t~mamiyle muhafaza etmektedir. Mih
ver kuvvetlerine insan ve malzemece 
verdirilen kayıplar tahmin edilememişse 
de bunların yüksek olduğu muhakkaktır. 
Mihver ordularının ateş kesafeti ile se
kiTinci ordunun ateş kabiliyeeti arasın
da mihver lehine bir mukayese yapıla
ma:t. 

ıNCıLıZ HAVA HCCUMLARI 
Kahire, 4 (A.A} - lngiliz ve müt

tefik uçakları batı cephesinde büyük bir 
faalivet göstermişlerdir. 

6 l\.1i.ittefik uçağı mihver uçak ve zırh
h birliklerini bombardıman etmiştir. 
Dün müttefik pilotları çölde bir faaliyet 
rekoru kırmışlardır. 

Şimdiye kadar çölde yapılan uçu,lar 
yüzde yinni nisbctinde geçilmiştir. Bir 
hava muharebesinde düşmanın 6 bom
ba tayyareBi tahrip edilmiştir. Bundan 
ba,ka 8 Messcr Şmit düşürülmüştür. Bi-
2..İm kayıbımız on tayyaredir. Oç piJot 
lu:tulmuştur. 

2/3 eylül gecesi orta büyüklükte tay
.JBrelerimiz muharebe bölgesinde mües
l:İr faaliyetlerde bulunmuş ve biJhassa 
Dalbba bölgesine şiddetli akınlar yap
m1.:ılardır. 

MiHVERE VERiLEN ZARARLAR 
Kahire, 4 (A.A) - Dün bildirildi

&;ne göre Britanya bomba" uçakları ta
rafından çarşamba akşamı muharebe 
bölgesinde yapılan harekat bilhassa çok 
muvaffakıyetli olmuştur. Atılan büyük 
sapta bombalar dü!'lman tankları ve ta
ııtlan arasına dü~müş ve bu bölgedeki 
hava hareketi çok geniş ölçüde yapıl
mı~tır. Britanya uçakları o kadar alçak~ 
tan hücum eylemislerdir ki bazen kendi 
l>ombalarınJn yerde patlamasının yük-
9elttiği enkaz yağmuru icinde geçmek 
korunda kalmı~lardır. Bir pilotumuz 
itcphane yüklü ta91tların berhava oldu
funu r:örmüı,tür. 

* MISIR HARBi KAYIP 
EDİLSE BiLE ... 
Londra radyosundan: Deyli Meyi ya

-.yor: 
Mısır muharebesini kaybedersek bu 

keyfiyet harbin kaybedileceği manasını 
tu.sımıyacaktar. Fakat savaş uzayacaktır. 
Bil3.kis muharebeyi kazanırsak sava~ın 
Clönüm noktasını da kazanmı~ olacağız. 

tNG1LtZ TEBLtCt 
Kahire, 4 (A.A) - İngiliz tebliği: 
uün Himeyne ve Rüveytatda büyiik 

hareketler olmamıştır. Düşman dün ba
tıdan doğuya bir az yer değiştirmiştir. 
Diğer taraftan hava faaliyetleri memnu
niyet verici şekilde devam etmiş ve ha
va muharebelerinde 3 düşman tayyare
si düşürülmüştür. Bir pike tayyaresi, 
muharebe sahasında düşürülmüstür. Bir 
Amerikan bomba tayyaresi bir Messer~
mit 110 düsürmüştür. 

ALMAN TEBLlc:t 
Berlin. 4 (A.A) - Alman tebliği: 
'.\iısırda yalnız mahalli ehemmiyette 

çarpı ı;:ma.lar olmuştur. 
Alman ve İtalyan hava kuvvetleri 

d'1§man kıtalanna, topluluklarına ve 
hava meydanlarına hiicum etmislerdir. 
Hava muhareb !erinde 25 uçak .. diişii
rü1-nii<>tür. 

lTALYAN TEBLtCt 
Roma, 4 (A.A) - Tebliğ: Mısırda 

"1rhlı ku\'vct!er çarpışmnları elver'şli 
bir hal almıştır. Bir çok tank tahrip 
edilmi1 v~ Yeni Zelandalılardan esir 
alınmıştır. 

M'hver hava kuvvetleri hava muha
ı-.-.b~ıe-..·nctc 25 İngiliz" ucAğı düşürmüş
tür. 

Uzıın m ·safeli bir hava teşekkülü 
ll.&) fada petrol tasfiyehanelerini bom
b· l "T\ 1 Ş . yangınlar çıkarmış ve bir mar
·~ndiz trenine bombalar isabet ettirmc
ğ' mm·afiak olmuştur. 

<·- -· - ---·----·--···:· 
1 
1 BİR IFSA 
1 -*-
1 lııµ:i!tt•rt>de muaz· 
1 zcı ın µ:izi i askeri 
1 tt>sisat yapıldı 

Bunlardan ileride 
istiiade edilece'lı •• 
Vaşington, i (A.A) - Ödünç ver-
nıe \'e k;ralaına işleri müdürü rad· 
yoda b:r nulı.;k söyliyerek müstak
bel askeri maksatlar için İngiltere-

! de n.tıazı.am gizli tesisat yapıldığını 
I söy lomiş ve wnları ılfıve etmiştir: 
İ - 1~cilerimiz gayretlerini gevşet-

1 

' 1 

meı ış ve yorulmamışlardır .. Britan· 
1 ,.n i~~ileri de her zamankinden zi
! · ~e r.1jmli bulunu.)'Orlar. 
. - - ------------ -·:. 

di işleri 
tayin 

koınist>ri 

olundu Gittikçeçok Genişdeği-
Istaobulda "Juörıü,, gezisi dün açıldı ---·---

Sofya, 4 (A.A) - B,·Jgar kabinesi 
bugün B. Filofun riyasetinde uzun bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda B. 
Peneş yahudi i~leri komiserliğine tayin 
edilmiştir. Peneş yahudi işlerinde ihti
sasiyle tanınmıştır. 

Hükümet ekseriyet grubunu 10 Ey
IU!de içtimaa davet etmiştir. Bu top
lantıda muhtelif işler ve siyasi vaziyet 
hakkında izahat verilecektir. 

denizaltı 
batıyor 

-*-
İngiliz bahriye nazırı 

Sobranya mütad toplantısını 28 il!<-
teşrindc yapacaktır. 1 

Alman harp filosunun 
durumunu anıatı31or ••• 
Londra, 4 (A.A) - Londra radyo

---~·~---
JAPONL4RLA S'V4Ş 

(Haştaratı 1 inci Sahifede) 

ehen11niyl't derecesi tesbit edilen1C'1ni~
tir. Karaya çıkmağa muvaffak olan Ja
pon müfrezeleri arrıştırılmakt::ı ve bun
larla temasa geçiJmektedir. 
KARŞILIKLI HA VA HÜCUMLARI 
2 Eylül sabahı Santa izabe! açıkların

da devriy" g"2en bir uçan kale bir Jo
pon petrol veya !aşe gemisini bombala
mL~ ve alevler içinde l)ırakını~tır. Avcı· 
!arın himayesinde 18 Japon ucal;ı Gua
delkana] te>islerimize hücunı etmisler
dir. Avcılarımız 3 boınba ve dört av İay
yaresi dü~ürmii.ş, kar~ı koyma batar}'lı
larımız tarafindan ayrıca bir Japon uc;a
·gı düc;ürü1mil!'ltÜr. 
Al\IBRİKALILARIN VAZİYETİ 
SACLAM ... 
Vaşington, 4 (AA) - Bahriye na,Jr

lığının bir tebl'.ğinde Salomon adaları
nın ~imal kısımlarında bazı yerlere Ja
pon askerinin çıkarılmıs olmasına rağ
men Guadelkanalda ve T~lagide meri
kan garnizonlarının durum rı iyileş
mekte olduğu b,idirilınektedir. 
ÇARPIŞMALAR ŞİDETLENDİ 
Vasinglon, 4 (A.A) - Salomon acla

larındn C'arpıc:n1a1ar yen:den alevlerunis
!ır. Amerikan bahriye siliihendazla;ı 
karaya çıkan Jsoon müfrezeleriyle car
pı<maktadırlar. thraç yapan Japon ge
milerine blr~ok tanı isabetler kaydedil
mistir. 
DENİZDE JAPON KAYIPLARI 
Vasington, 4 (A.A) - Resmi tebliğ ; 
B;rleşik devletlerin denizaltılan beş 

Japon gemisini L.ıtırmı.1. diğer üç gemi
yi hasara uğratmıştır. Bunlar arasında 
bir hafif kruvazör ve bir sarnıG gemisi 
vardır. 

JAPO LAR Z.AM \NA 
CüVVENıYORLAR 
Radyo gazete!.'inin Roma radyoıuna 

atfen haber verdiğint" göre resmi Japon 
sözcüsü su sözleri söylPmistir: 

« - Birle ik Amerika Sıııı lomon ada
larında cereyan eden muharebelerin ne
ticesini iki ay sonra öğreneck, b:rle!jik 
Amerikalılar da hakikati o zaman öğre
neceklerdir.• 

Bundan, Japonların şimdiye kadar 
bir zafer kazanamadıkları ve iki ay son
ra zafer kazanacağı manası çıkmaktadır. 

----........ fa ...... ~---

Am erika ?'trhlı 
tümenlerini 
çoi'altıyor 
---*---

! !'!Unda bir nutuk söyleyen bahriye nazırı 
Aleksandr şöyle demiştir: 

c - Bu harpte en çok düşman deniz 
altı.sının batırıldığı devre son temmuz 
ve ağustor ayları olmuştur. Bu cesaret 
verecek bir haldir. Fakat bundan daha 
büyük muvaffakıyetler elde etmek isti
yoruz. Kra1lık donanması bir çok deniz 
altıları da ağır hasatP uğ;atmıştır. Bun
ların çoğu uzun müddet kuUanılmıyacak 
hale ~etirilmi..ı;tir. 

YEN! MCCADE.l.E USULLE.Rt 
- Düşman denizaltıları bu sene ge

mileriınize hücum İ(İn geçen s~nekin
don d>ha çok çek;neceklerdir. Çiinkü 
kendilerini bekliyen tehlike mütemadi
yen artıyor. Denizaltılarla yeni mücade
le uc;ulleri bulunmu!i ve yeni tedbirler 
e.lınmışhr. 

Deniz tenkitcilerimizden birisi düş

manın tabiye dcği>;ikliklerine itibakta 
geç kaldığımızı söylemiştir. Fakat teslim 
etmek 13.zımdır ki dü$man denizaltıları
nı tllbiye deği,tirmeğee sevkeden iımil 
bunlara karın kullandığımız yeni müca
~e!e usulleridir. 

Bir korvet gemimiz şin1al Atlantikte 
bir Alman denizaltı111n1 üç saat kovala
mış ve dört defa mahmuzladıktan son
ra gece yBrışı batırmı~tır. 

ALMAN DE.ı'\liZ üSTü FiLOSU 
Alman deniz Ü!'\tÜ filosuna gelince. 

T repiç zırhlısı 12 aydanberi Norveç su
lıırında bulunmaktadır. Amiral Şer ve 
Prens Ügen cep zırhlılariyle Hitler kru
vazörü de ara:ınra gelerek Tripiç zırhlı
oııiyle bulu~maktadır. Tamiratı biten 
Şarnhor~t 16 ay harp dısı kaldıktan son
ra yakında }•eniden ec:vise girecektir. 
Bunun e~i olan Gnauzcnav G:dinyada 
tamirdedir. Prens Ogcnin tamiratı bit
nıic;tir. • 

RUSYAYA YARDIM 
Alek~andr Rusyaya malzeme yardı

mından bah~cderek demi~tir ki: 
- Şimal denizlerinde kışla beraber 

karanlıklar da bas\ıyacaktır. Bununla 
karşı]aı;tığımız zorluklar bir az azalacak
tır. Fakat mf'slenin l"!Bıın aynidir ve teh
like büvüktür. 

GE. 11 l. .. l\ATI 
Ticaret gemisi yapımından bahseder

ken bahriye nazırı geçen umumi harbin 
Üç senesine nazaran bu sefer daha fazla 
~emi yapıldığını beJirtmiştir. Bundan 
başka hücum botu, top çeker vesaire kü· 
çük gemilerden de yüzlerce yapılmıştır. 

----....... ~ ....... ----
.Ja uonla rın 2izli 

iki si!ahi mı 
varmış? 
---+----

ı 4 zırhlı tiimen lıuruldu. Uzalıtan idare edilen 
Bunlara uıon tümen da- ucalı, dimağı 11e motör-

ha ilave edilecelı ~ leri durduran ~ua •• 
Vaşington, 4 (A.A) - Harbiye na- Radyo gazetesinden• 

zırı Stimson yeniden 4 zırhlı tümen tes· Macar radyosunun verdiği bir habe-
kil edild'.ğini bildirmiştır. , re göre bir Macar gazetesi, bir Alman 

Bu suretle zırhlı tümenlerjn sayı~ı 14 gazete"inden naklen Japon gizli si18-hla
olmu~tur. Evvelce kabul edilen plan ge- rı hakkında ifşaatta bulunmuştur. Bu 
reğince on zırhlı tümen daha kurula- gazeteye göre Japonların ellerinde birjsi 
Cdktır. uzaktan idare edilen bir tayyare, diğeri 

Amcrihat!a ;yen: 
Vergiler Jıonu!:•vor •• 
Vaşington, 4 (A.A} - Maliye nazırı 

rn!ster Morgent.::ıv ayan meclisi. maliyC' 
encümenine yeni büt~e progranıını tev· 
di etmiştir. Bununla 6 buçuk milyar do
larlık yeni \•ergılcr ihdas edilmektedir. 

de İngan dımağını ve motörleri durdu· 
ran bir şua olmak üzere iki gizli silah 
vardır. Her iki yeni silıihın da neticeleri 
çok mü•hi~ olacaktır. 
Eğer bu Macar gazetesinin verdiği ha

ber doğru ise, henüz ku11anılmağa baş
lanmamış olan bu horp sırlarının ifşası 
bir az gariptir. 

şiklikler 
yapıldı~. -·-lCal:!ne 11e partidelıi de· 

ğişmeler dahili sebeple· 
re atfediliyor_ 

Londı·a, 4 (A.A) - General Franko 
!&rafından kabinede önemli değişiklik
ler yapılmıştır. Hariciye nazırı Serano 
Sunerin yerine general Yurdano geçi
rHmiştir. Dahiljyc nazırlığına general 
Plares tayih olunmuştur. Kabinede ya
pılan diğer bazı değ'şiklikler de vardır. 
Şimdiye kadar Serana Suner tarafın

dan yapılan Falanj partisinin daimi ge
nel reisliği vazifesini bizzat general 
Franko deruhte etmiştir. 

Madrid, 4 (AA) - Yeni nazırların 
yemin etmesinden sonra kabine general 
Franh:onun reisliğinde toplanmıştır. 

Toplantının sebebi ve hedefi hakkın
~a bir tebliğ ne~redilmemiştir. İyi ha
ber alan mahfillere göre bu toplantıda 
kabine fizaEt siyasi vaziyet hakkında 
~:tlısi görfü;lerinı teati etmişlerdir. 

Londra, 4 (A.A} - Gazeteler İspan
yol kabinesindek, deği~iklikler hakkın
da mütallialar nesrediyorlar. 

Taymis diyor ki: 
•Değişiklikler ~iyasi partiler arasın

daki rekabetten neşet etmiştir .. Harici
yE: nazırı Scrano Sunerle dahiliye nazırı 
general V arela &rasında dahili mesele
lerde birbirine Zl! görüşler vardı. Kabi
nedeki ittihatsızl,i\Jn devamına mllni ol
mak için general Franko her iki şahsi
yeti uzaklaştırarak yerlerine daha az ta
t afgirane siyaset takip edecek simaları 
~etirmi~tir. Dünya savaşı İspanyanın 
durumu üzerinde tesir yapmakla bera
ber bu derisik!ikler hal'ici sebeplerden 
ziyade dahili selJeplerc dayanmaktadır.• 

-----·-----HIHT ICAIHSIKLIGI 
(Ba~tarofı l inci Sahifede) 

imtina ederek isyan çıkarmışlardır. 
Bunların şikayetlerini dinlemeğe çalı
~an gardiyanlar hücuma uğramışlardır. 
Mapuslar o kadar şiddetli hareket et
mişlerdir ki gardiyanlar ateı; etmek zo
runda kalmışlardır. 

Payna - Hindistan, 4 (A.A) - Neşre
dilen bir resmi tebl!ğe göre 25 Ağustos
ta Harbur yakınında bir kalabalığın as
ker v~ polis Uzerine hücumu karşısında 
bun1or ate• etmek zorunda kalmıslardır. 
Yedi kü;i Ölmüş ve beş kişi yaral~nmış
tır. 

27 Ağustista Tiyulde bir karışıklık es
nasında askerler ateş etmek zorunda 
kalmış ve 2 kişi ölmüştür. 

Bir çok çevrelerde durum süratle iyi· 
leşmektedir. Bununla beraber tabii ha
lin yakında döneceğini söylemek için 
vakit heniiz erkendir. 

---....... ~ ....... ~---
Almanya - Romanya 
Areuında ;yeni ticari 
rnjizahereler.-
Bükreş, 4 (A.A) - Alman iktisat 

nazırı doktor Funk Bükreşe gelmiştir .. 
Doktor Funk Romanya ile mühim tica
ret müzakereleri yapacaktır. 

B. Funkun refakatinde büyük bir he
yet vardır. Doktor Klodyus ve Alman 
devlet bankası mildürii heyete dahil
dirler .. ___ ......,._......, ___ _ 
ANG O AKSON 
Harici lıa:ynaıııarı 
bir~e$ltirildl ... 
Londra, • 4 (A.A) - Hariciye nazır

lığı, birleşik Amerika ile harici kaynak
ların birleşlirilmesine karar verildiğini 
bildirmiştir. ----·----
~ JAN'J'İN E 
BİR TREN KAZA.Si 

Boynes Ayres, 4 (A.A) - Boynes Ay
res civarında ikı tren çarpışmış ve 21 
kişi yaralanmıştır. ...,... 

Gezi Milli Şefimizin hey
kellerile süslenecek 

yeni vücuda getirllen 'tnönü gezisi, bin. 
!erce halkın ve şehrimizdeki mebuslar
la diğer erkanın iştirak ettiği merasim
le bugün( dün} açılmıştır. 

DOKTOR Lü'I'Fü 
KIRDARIN NUTKU 
Vali ve belediye reisi Dr. Lütfü Kır

dar, İnönü gezisini açarken mühim bir 
nutuk söy !emiş ve ezcümle demiştir ki: 

• - Yurdumuz Milli Şefin dahiyane 
idaresi altında emniyet ve sulh içinde 
her gün yeni bir ilerleme adımı atıyor 
ve atacaktır. Dünyanın içinde bocala
dığı fevkalade vaziyet bizi elbette her 
zaman tedbirli ve ihtiyatlı bulunmağa 
mecbur etmektedir. Fakat milli emniye
timiz için !azım olan her türlü tedbir ve 
ihtiyat alındıktan sonra içeride yurdu
muzun güzelliğini, rahatlığını temin et
mek yolundaki çalışmalardan da elbette 
geriye kalmıyacağız. 

BU TOPRAKLAR BtZtMDtR 
Aziz ve muhterem dinleyiciler, bu 

toprak bizimdir. Dünya ne kadar buh
ranlı ve etraf ne kadar karanlık ve 
ufuklar ne kadar bulutlu ve şimşekli 
olursa olsun vatanımız bizimdir, bizim 
olarak kalacaktır. Hükümet toprağımı
zı korur ve emniyetimizi günden güne 
sağlamlaştırırken belediyeler de kendi 
küçük çevreleri içinde mukaddes vatan 
toprağını her gün güzelleştirmek ve üs
tünde daha ziyade zevk ve rahatlıkla, 
maddi ve manevi inşirah ile dolaşılabilir 
bale getirmek vazifesinden geriye kala
mazlar. 

TOPRAKLARIMZI 
tMAR EOECECtZ 
Vatanımızı müdafaa elbette birinci 

borcumuzdur; mukaddes, sağlam ve 

emin müdafaa çemberi içinde bulunan 
vatanımızı her şeye rağmen imar et
mekte aynı derecede kudsi vazife
mizdendir. 

Biz bu toprağın üstilnde ebediyen ya
şamağa azmetmiş insanlarız, toprağımı. 
zı diş ve tırnağunızla, maddi ve manevi 
her vasıtaya baş vurarak imar etmeği 
kudsl bir vatan hizmeti sayıyoruz.• 

MtLLl ŞEFtMtZtN HEYKELl 
B. Lütfü Kırdar, İnönü gezisinin açı

lış merasimini yapmak fırsatını kazan. 
dığı için kendisini mesut addettiğini 
söyledikten sonra demiştir ki: 

c - Fakat hayatımın asıl büyük saa
detini İstanbul şehir meclisinin vermiş 
olduğu ikinci mühim, şerefli ve tarih! 
kararı tatbik sahasına koyma yolunda
ki teşebbüsünün tamamlandığı gün du
yacağım. Bu karar bugün üzerinde bu
lunduğumuz sahayı Milli Şefimizin gü
zel ve sanatkarane bir heykeli ile süs
lemek ve şehrin Milli Şefe olan minnet, 
şükran ve bağlılığını bir kerre de bu su 
retle izhar etmek kararıdır. Heykelin 
yapılması ihale edilmiştir. Uzun etüdler 
yapılmıştır: 

Milletler arası şöhret sahibi bir san
atkAr Türk sanatldirlariyle beraber ça
lışmaktadır. Bu ehemmiyetli sanat eseri 
tamamlanıp buraya konulduğu giln İs
tanbul en kıymetli Abidelerinden birini 
kazanmış olacaktır. 

Büyük İnönü adını bu geziye vermek 
suretiyle candan, minnetle bağlılığımı
zı göstermek fırsatını bulduğumuz Milli 
Şefimize uzun ömürler dileriz. Onun 
hayatta ve sıhatta olması Türk mmeti
nin refah, saadet ve terfi yolunda olma
sı demektir.> 

B. ''Vilki,, pazar günü 
''Ankara,, da bekleniyor 

Ankara, 4 (Yeni Asır) - Amerika cümhurreisinin şahsi mümessili B. Van
del Vilkinin Pazar günü şehrimize geleceği söy1enmektedir. Bu münasebetle 
İstanbul Amerikan kolonisinden bazıları ve İstanbul gazetecilerinden bir grup 
Pazar günü ıehrimize gelecektir. 

Ticaret ve Ziraat vekilleri " Es
kişehir " ve " Izmit " te 

Ankara, 4 (Yeni Asır) -Ticaret ve ziraat vekilleri tetkikatta bulunmak üze
re Eskişehire ve İzmite gitmişlerdir. 

Iktısat vekili Zon~uldakta 
Ankara, 4 (Hususi) - iktisat vekili 

Bay Sırrı Day refaketlerinde vekalet 
müsteıan Bay Nihat, mürakabe reıaı 
maden tetldk ve arama enstitüsü direk
törü Bay Hadi olduğu halde Zongulda-

ğa gitmi§lerdjr, Orada kömür iatihsalAt.1 
ve itlenilecek damarlarda timdiden ya
pılan hazırlıklarla kömürün rniliyet fi
yatlan etrafında tetkikatta bulunacakla
rı tahmin olunuyor. 

Gümrük - Tacirler ihtilafı dev
let şurasına verildi 

Ankara, 4 (Yeni Asır) - Gümrük ve iden de ihracat.vergisi ıstediğinden ve
inhisarlar vekfileti Türkiye hududu ha- kfiletle tacirler arasındaki bu ihtilaf 
ricine çıkmıyan bazı ihraç maddelerin- Şfu-ayı devlete intika.l etıni,ııtir. 
\..~Y"-~~~~~~~~~~ 

İnhjsarıar idaresinin Arjantin 11e Boli11ya 
yapacağı yeni cümhurreisleri 

maddeler.. buluşuyorlar .. 
Ankara, 4 (Y•ni Asır) - İnhisarlar 

idares:nin inhisar dışında olarak buz, 
soda, gazoz ve malt bül5.sası, asit karbo
nik ve kolonya yapıp satmasına Heyeti 
Vekilece müsaade edilmiştir. 

--....... o----

Boynes Ayres, 4 (A.A) - Arjantin 
ve Bolivya cümhurreisleri 10 eylülde 
buluşacaklardır. Arjantin cümhurreisi 
8 eylülde Boynes Ayresten hareket ede
cektir. Seyahat 20 gün sürecektir. Yiy~c;,=;.atlde- Fas üz~r~de bir 

leri için muhim hava çarpış-
lngilizlerin Almanyaya 
,,a.,t ~ı ~on hava 111"ını . ' ' Londra, 4 (A.A) - Hava Nazırlığı-

Y eni halıim tayinleri 
Ankara, 4 (Yenl Asır) - Çeşme hli

k:.mliğine Akçekoca bakimi Abdullah, 
Soma hakiml!ğine Tire ceza hlikimi Ke
mal tayin edilmiştir. 

Iralı naibi, baş11e'lıil 11e 
adliye nazırı Kudüste 

Kudüs, 4 (A.A) - Irak naibi Emir 
Abdüllillah, başvekil Nuri Sait ve adli
ye nazırı ile birlıkte Kudüse gelmiştir. bir keşif ması oldu 

---·----
Gıda maddeler hiç bir iki ingiUz uçağı önlen-
şey olmadan ilelebet mesine rağmen ceııubi 

muhafaza Fasa doğru u~uD gitti •• 
edife *fecekm~ş.. Vişi, 4 (A.A} - Fasta Mogador üze-

Tokyo, 4 (A.A) - Bir japon ziraat rinde kısa bir hava muharebesinden 
mütehas.;ısı yiyecek maddelerinin bo- sonra bir İngil:z uçağı Fransız avcıları 
zulmadan lezzetini kaybetmeden illi ni- tarafından dü5ürülmüştür. Bu uçak ce
haye muhafaza edilmesini temin eyle- nup Fasa doğru alçaktan giden üç Va
yecek yeni bir usul keşfetmiştir. Bu şingtonluk bir filotillliya dahil bulunu
muhafaza işinde kullanılan madde bazı yordu. Hasara uğrıyan uçak yere in
nebatlardan yapılan bir macundur. mek zorunda kalmıştır. Fakat İngiliz 

Bir diğer ziraat mütehassısı da Hor- tayyll.I'eciler yakalanmadan önce tayya
mon kullanmak suretiyle çekerdeksiz relerini yakmışlardır. Diğer iki uçak 
meyve yeti~tirmeğe muvaffak olmuş- cenuba doğru uzaklaşmağa muvaffak ol
lur. muşlardır. Fransız avcıları ehemmiyet

lsve.,e inen Alman ta"• siz mermi yaralariyle dönmüşlerdir. 

... " -----·------;y:ırec:ileri Finlandiya-ya Amerilıada harp 
geçtiler- zararlarının tazmini 

Slokholın, 4 (AA} - Helsinkiden Vaşington, 4 (A.A) - Ticaret Nazırı 
resmen bildirildiğine göre 28/29 ağustos harp zararlarını tazmin cemiyeti tara
geces: İsveç top"aklarına inmek zorun- fından şimdiye kadar 100 milyon dolar
da kalan Alman tayy.ıresinin mürette- !ık Amerikan emteasının sigorta edildi
batı Fin toprakldrına varıruştır. ğini bildirmiştir. Cemiyet bugüne kadar 

Bu haber üzerine İsveç hükümeti bu hazineye 100 milyon dolar prim ödemiş. 
t~yyarecilcri aramaktan vaz geçmiştir. 1 tir. 

nın tebliği: Dün gece küçük bomba te
şekküllerimiz Almanyanın şimal batı
sındaki hedeflere hücum etmişlerdir. 
!ki uçağımız kayıptır. 

Berlin, 4 (A.A) - Alınan tebliği: 
Dün gece Alman koyu üzerinde 5 İn· 

giliz bomba uçağı düşürülmüştür. ·----
J'LMAHLARA GÖRE 
All~U.'Ja ı!!en:Çli!li.. 
Berlın, 4 (A.A) - Alman gençlik 

teşkili.tı ş;efi bugün Ruzveltin nutkuna 
cevap vererek demistir ki: 

« - Avrupa kıt~mızın ve müttefiki
miz Japonyan1n gençliği Ruzveltin felce 
uğramış gençliğini tam bir tereddi ha
linde telakki etmektedir. Propaganda
larla şimal Amerikada gençlik öyle bir 
hale sokulmuştur ki tamamen inhilô.l 
halindedir. Avrupada ise bugünkü harp 
durumu içinde yükselen gençlik te fena
hk ve cinayet temayülleri çok azalmı~ 
tır.> 

Batan uçarı gemi~lnden 
Kuıotulanıar ••• 
Londra, 4 (A.A) - Bahriye Nazırlı

ğının neşrettiği tebliğe göre Malta de
niz meydan muharebesinde batan Eagl ı 
uçak gemisi miirettcbatından 160 kişi 
ölmüştür. 

BUG 

Yeni Kopya 3 Şaheseı Filim Birden 
-1-

KAff VECİ GVZELİ 
Yaratanlar : MÜNİR NUREDDİN - HAZIM 

-2-
S EVE N KADIN 

Yaratanlar : Robert Taylor - Heddy Lamarr 

-3-

(Türkçe) 

(İngil~e) 

LOREL HARBİ İŞ ARIYOR (Türkçe) 

Eşsiz Kahkaha Tufanı 

SEANSLAR 
Kahveci Güzeli Sevcıı Kadın 

4,30 - 9,15 1,30 - 6,15 
Lorel Hareli İş Arıyor 

3 • 8 
Cumartesi ve pazar giinleri 12 de bn~lar. 

DiKICAT : Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK matinele
ridir. SALON 20 kuruştur. 

\ 


