
• 

----

Mısır cephesinde tanklar ate§ hattına doğru ilerliyor 

Mısırclaki harekatıo görünüşü 
·----~--~ ...... --~~~~-~-

Dl b ver yerinde 
kalaınıyaeak ••• 

---·*---

Tihai zafer baskısı de-ln:ı;iliz 

vam ediyor 
---*---,- ·ı -*-Sinirı~ri _ııuv11et 1 ~· i~· Mihver ordu.su ya çeı.;ı. 

ıe_tlerınd~r. ~unun ıç meğe, ya hücuma mec-
dır lıi muharıpler. bur bir vaziyette 
pı:_o~.aganda harbıne görülüyor •• 
buyulı kıymet Kahire, 5 (A.A) - Orta şark tngiliz 
veri ~orla'r... tebliği: 

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece 
HAKKI OCAKOÖLU kıtalarımız merkezde bir tepeyi zaptet

Bu haftanın en mühhn hadisesi me
fUDl harbin dört yaşına ayak basmasıdır. 
Bu münasebetle muhar'p milletlerin 
devlet refsleri, bUküntet rclsleri, harple 
Dgili yüksek şahsiyetleri muhtelif söy
lev ve demeçlerde bulunarak memleket
lerinin harbi kazanmak yolunda azim
lerini ve iınkô.nlarım belirtmişlerdır. 

Dünya basınında hala muhtelif yan!n
lar uyandıran bu söylev ve demeçlerin 
lıakiki mBııası harbin yıldönümü fırsa
tından lstüade edilerek propaganda 
lıarbine hız verilmesidir. Propagandanın 
cephede çarpışan kuvvetler kadar ehem
miyetli bir kudret olduğu ink:ir kabul 
etmiyen biı:. hakikattir. . . . . 

Propaganda en büyük tesırlerını. sı
nir iizerinde yapar. Sinir ve manevıyat 
lıozukluğu en kuvvetli muzaffer ordula-
ıı bile bozguna uğratabilir. . 

Unutmamak lazımdır ki daha harbın 
ilk senesinde bu boğuşmanın bi~ s~ir 
lıarbi olduğu ve sinirleri kuvv:.tı'. ~ıl
letlerin nihai zaferi elde edecegı ılerıye 
ıriirühuüştü. Olaylar bu görüşiin isabe-
tini ortaya koymuştur. . 

Bu!!iin tekrar edilebilir ki bu barbın 
ınuzaCferleri sinirleri kuvvetli milletler 
Glacaktır. Söylenen söylev ve deme~ler, 
karşı tarafların ~inir1erini bozınak, kena 
lli taraflarının maneviyatını artırınak 
ıaycsini gii(nıektedir. . 

miştir. 

Cenup kesiminde düşman kıtalan 
hava kuvvetlerimiz tarafından makineli 

(Sonu Sahile 3. Sütun 3 te) 

·:~ 

SOVYETLERE GÖRE I 
Stalingrad ' 

da biraz 
gerilendi 

25 tümen 11e ıooo uçak 
Stalingrada hücum 
ediyor, burada ve No· I 
11orosislıte durum 
buhranlı, başka 1 
yerlerde iyi.. 1 
Moskova, 5 (A.A) - Şimdi Stalin-

grad etrafında 25 Alman tümeni ile bin 
kadar Alman uçağı toplanmıştır. Muha

(Sontt Sahife 3, Sütun 2 de) 

lngilizlere göre Rusyada durum 

' alingrad,, da misli gö
r ··ı emiş bi harp oluyor 

---·w---
Vaziyet ümitsiz de-
ğilse de vahim •.• 

-*
Ruslar inatla döuüşiiyor 
Almanlar büyüh fıayıp· 

lar 11eriyor 11e cephe 
gerisinde panih yarat

mağa çalışıyorlar 
Moskova, 5 (AA) - Royterin husu

si muhabiri bildiriyor: 
Motörlü hücum tümenlerinin destek

lediği büyük Alman tank teşekkülleri 
Stalingradın cenup batısında ardarda 
çok şiddetli darbeler indirmiştir. 

Takriben 1000 kadar Alman tayyaresi 
şehir istikametinde kara kuvvetlerine 
yol açmağa çalışmıştır. Alman başku
mandanlığı zafer l koparmak için misli 
görülmemiş bir muharebe veriyor. Yüz
lerce Messerşmit Rus uçaklarınnı hava
lanma.sına mfuıi olmak isterken hafif 
lıi.mayeli bomba uçakları Rus mevzileri
ni bombalamaktadır. Uçan dalgalar ha
vada birbirini takip ediyor. 

Hücuma hazırlanan Alman tank ve 
piyade birlikleri de tenvir fişeklerile bu 
taarruzları kolaylaştırmaktadırlar. 

. Al".,'~n ha':'a kuvvetleri yalnız cephe-
yı değil Stalıngrad şehrini, köylerini ve Stalingrad ve Kuban havzası i[e cenup cephesinde 
bütün meskO.n yerlerini de şiddetle başlıca Alman hede fleriııi gösterir h<ıritıı 
bombardıman ederek cephe gerisinde ----------------------------

pauik yaratmak istemektedir. ln!!iliz hava akınlarının yeni hedefi 
Stslingrada yapılan akınlar bir çok is- .__, 

tikan,etlerden birden gelen hücumlar 
şeklinde yapılnuştır. Bu muharebeler 

(Sonu SahiEa 4,. Sllt.u. C.d.W 

(·---
AL~1ANLARA GÖRE 

Stalin~rad ·-
da istih-

kam alındı 
ramanda lıir liman 
zaptedildi. No11oro· 
sislıe hücum devam 

j ediyor. Biitün So:Jyeı 

1 
taarruzları 
piishiirtüldü •• 

' 

Berlin, 5 (AA) - Alman resmi teb
liği : Taman yarlJl1 adasında şiddetli 
bir ilerleme neticesinde Tamanskaya şe-

(Sonu Sahife 3, Siitun 1 de) 

müthis facia 
~ 

lınan ayat yol
la Yl ,.ını yıkınau •• 

Almon demir-yolları şeb elıesi tahrip ediliyor ... 
Alman denizaltı rıay ıpları da artıyor-

Londra. 5 (A.A) - Geçen ağustos tanya bombardıman tayyarelerinin . he
ayı içinde lngiliz ha.va kuvvetleri Al- def 11eçmeJ.erinde yeni bir cereyan mev .. 
manya ve işgal altındaki topra.klara kar- cuttuı. 
§ı 1 3 gün ve 1 4 gece faaliyette bulun
muşlardır. Hayati mahiyette askeri he
deflere hücum edilmiştir. 

* YENi iNGIL!Z HEDEFi 
Londra radyosundan: lngili.z. gazete

leri son hava faaliyetleriyle meşguldiir
ler. Mancister Gardiyan diyor ki: Bri-

JAPONL~RLA HARP 
-~-*---

Bir Japon 

Bunun yUksClı:. Alınan bat kurnandan
(Sonu Sahife 4, Sil tun 3 te) 

Harbin neticesinin sinir kuvvetınc 
bağlı oldujhınu müşahede etmek için 
uzun boylu tetkiklere liiztmı yoktur. 
O lavları gözden geçirmek kafidir. 

Almanların aldın ve havsalanın ala
nHyeeağı muazzam zaferler kazann1ağa 
ınuvaffak oldukları meydandadır. 

Asebiyetin sebep 

... Ko~utmak ist~-rk_e_n_., 
olduğu karargahı 

bonıbalandı 
Almanlar bütün Avrupayı tahakküm-

BAŞVEKiL TRABZONDA 
---*·---

Yolda köy-
lülerle ko
nuştular 

* Bayburt ve Gümüş· 
haneye de uğradılar 

-*-Her yerde se11gi teza-
hürleriyle lıarşılanan B. 
Şiifırü .Saraçoğlu lıöylü· 
ıerin dileh ve ihtiyaç

larını dinlediler_ 
. Gümüşhane, 5 (A.A) - Başvekili

mız ve sayın eşleri dün saat 9 da bere~ 
berlerindeki zevatla Aşkaleden hareket 
etmişler ve Aşkale - Trabzon yolu üze
rinde köylere uğramışlardır. Sevgi teza
hürleriyle karıılanan başvekil köylülerjn 
dilek ve ihtiyaçlannı dinlerni§lerdir. 

BAYBURDDA 
Baııvekilimiz ııaat 1 1 de Bayburda 

gelmişler, bir kıta asker, mektepler, spor 
cularla halle tarafından karşılanmışlar
dır. Burada küçüle bir kız çocuğu bayan 
Saraçoğluya bir büket vermiş ve (Hoş 
geldiniz) demiştir. 

Saraçoğlu halle atasında yaya olarak 
halkevine kadar gitmi.şleT, heyecanlı te
zahüratta bulunan halka halkevinin bal
konundan teşekkürle mukabelede bu
lunmu§lardır. Ba§vekilimiz kısa bir isti
rahattan sonra yine halkın alkışları ara
sında Bayburdu terketmişlerdir. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

Şimali lrlandada 
hakiki sokak mu
harebeleri oluyor 

----*·----
Belfast şehrinin etrafını 
zırhlı otomobiller sardı 

Londra, 6 (A.A) - Şimali lrlandada 
Belfast şehri dün hakiki sokak muhare
belerine sahne olmuştur. Polis memur
lariyl~ ·~~ı kim~eler arasında ateş te
ati edilmıştır. Polisi takviye eden zırhh 
otomobillerin yarclımiyle mütearrizler 
yuvalarından çıkarılmış, şehir etrafında 
zırhlı otomobillerle bir kordon kurul
muştur. 

leri altına almışlardır. Yumrukları al
tında tuttukları menıleketlerden toplı
yabildikleri kuvvetleri de kendi ordul•: 
nna katarak Sovyet Rusyaya karşı ehli 
ııalip seferlerine benziyen bir rejim har
bi açmışlardır. Komünizmi yer yiizün
ifen kaldırmak iddia.iyle genis Rus top
nıklarını is~allcri altına alnıı~lardır. 

oğlunu öldüren baba .. 
·=----- -------·=· 

-*-
Amerilıan uçalıları 

Japonlara tesirli hü· 
cumlar yapıyorlar 

!ngiliz hava Nazırı B. Si ngler !ngiliz ve Amerikan 
ha1>cı - deniz ıefle Tiyle kmıtı§'Urken 

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

6---- ----·--,,, ______ ._.I 
ViSIYE GÖRE ı 

"Sta i in µ:rad" da 
şiddPtli sokak ınu
ha·r ... bPleri olu vor • ----
Şehrin Almanlara 
geçmesi her an 
bekfeni;yor .. 

1 

Vişi, 5 (A.A) - Alınan en son ha
berlere göre Alman zırhlı birlikleri 
Stalingradın cenup batı varoşlarına 
girmişl~rdir. Dün akşamdan beri bu 
varoşlarda ~iddetli sokak muharebe-, 
]eri olmaktadır. · ! 
Her an düşmesi beklenen St"-~in- ı 

grada yapıl an akınlara binden faz~a . 
uçak iştirak etınektedix. i ---·---·:;.. 

Maktulün kardeşi mahhemede şahitlilı ederken 
cıBabamın maksadı horlı utmah olduğuna ~emin 

ederim •• » dedi .. 
Kmalpaşanın Parsa köyünde öz oğlu 

17 yaşında Hüseyin Yurdu mavzer kur
şuniyle yaralayıp öldürmekten maznun 
Mustafa Yurdun dava.sına ağır ceza 
mahkemesinde başlanmJştır. 85 yaşında 
bir adam olan Yurt mahkeme salonuna 
girerken derin bir hicap ve nedamet 
içinde başını önüne eğmişti. 

Mustafa Yurt maznun sandalyesine 
oturduktan sonra sorgusu yapıldı. Ha
diseyi gözleri nemli olarak anlatmağa 
başladı. Sözlerini bitirince biiyük bir 
tereddüt içinde gözleri ağır ceza heyeti
nin üzerinde toplandı. Bu bakışlarda 
sanki cbana inanın, bir kazadır oldu> 
demek isteyen bir mana vardı. 

Sonra, maktul Hüseyin Yurdun 14 
yaşındaki kardeşi Alinin ifadesine mü
racaat edildi. Ali serbest bir tavırla sa
lona girdi. Maznun sandalyesinde 
oturan babasına baktıktan sonra soru
lan suallere cevap vermeğe ve hll.diseyi 
anlatmağa başladı. 

Çunking, 5 (A.A) - Hindistanda ve 
Çindeki Amerikan kuvvetlerine kuman
da eden general Stilven Çunkinge dön
müştür. 

(Sonu Sahife 4, Siitun 5 te) 

Ali demiştir ki: 
« _ Biz Domuz beklemeğe mahsus 

(Sonu Sahife 4, Sütım 5 te) 
Japon[a?"a kal"§' on acimkıirane dövüşen Çin ordusıı:nun 

Bll§kıımandanı Mare§al Çan - Kaıı - .Sek bir teft~ 

Çay "Ve kahvenin inhisar resimleri 

Kahve fiyatları 
:ioo ve 630 kuruş 
Kah11enin hllosandan üç 
yüz, 500, çayın hilosun· 

dan 500 • ıooo fıarıış 
resim alınacah •• 

Ankara, 5 (Yeni Asır) - Yeni çıkan 
bir kararnameye göre her nevi kahve
nin kilosundan ugart 300, azam! 500, 
her nevi çayın kilosundan şubat 943 so
nuna kadar asgari 500, mart 943 ten 
itıöaren de asgarl: 750 ve ıwım1 1000 
kuruş inhisar resmt alınacaktır. 

KAHVE FİYATLARI 
İstanbul, 5 (Yeni Asır) - İnhisarlar 

vekili önümüzdeki 8Y içinde çekirdek 
kahvenin kilosu 500, çekilmiş kahvenin 
kilosu 630 kuruşa satılacağım söylemiş
tir. 

-SON DAKiKA 
•••••••••••• 

.ALMA."'lll..ARA GÖRE 

Stalingradın şimal ve 
cenubundahi fıu11vetler 

birleşti .. 
Berlin, 5 (A.A) - Askeri bir kay. 

nalrtan bildirildiğine göre Staliııgradda 
§imalden ilerleyen kuvvetlerle cenup.. 
tan ilerleyen kuvvetler birleşmeie mu
vaffak olmuştur. 
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kurt 9 Eylô 

ören • 1 
_a 

l ş bayı·amı 

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

J IA!! fi 

Belediye eçi 
hazır!ıkları 

tam an an 1 
Şelıitlilı ziyaret edHecefı, ord ımuzun izmire gi· 
ri.şi temsil oıunacalı, zafer ala;vı ve bir çofı ~e-,.de 

eğlenceler yapılacah... + 

A 

• 
.il 

---

Bir ciuayt't dava~ıua başlanıldı 
------------------------

Kesri köylü Tosun ka
rısını neden öldürn. üş? 

9 Eylül kurtuluş gününü bir bayram olunacaktır. Ziyaret esnasında . cLütH- Defterler salı günü Be .. 
nq·eai ve sevinci içinde yaşayabilmemiz ye ?ü.çlü> ta~afı~.dan cbe~i ~cfı~ anası- ledl31e mıntalıalarına - • j 
için tzmir şehrindeki bütün evler, dük- nı tar.ızden bır soylcv vrrılecektır. J alı ENesi günü aslte,.e gide cefımif, geceleyın ev ne 
lm!'lar, redsdm; ve ,;u·~~iı·~~essesel~ b·~ ZAFER ALA Yl Belediye ~~!iGh~zırlıltları tamam- dönünce baiımış Jı j JıarlSI yoJı ve .. 
nak~ı· ca i er, er .. u.~ u b~a .~k~ .. -~~I o-:.ıeden 8Ullraki törene zafor alayı bnare.k ııecinı filen ba•lamı .bulunmak- Urla k uı·ının iKesre köyünde karıeı Bana bir az un ver. bir az da bezdirme 
na 1 vasıta an ° g\lnun uyu ugunc ile ba :macaklU". Alay için toplantı ye- ıtad Emineyi bıçakla muhtelif :yerlerinden yap ... Kim bilir ne kadar zaman görü-
uygun vekilde b yrak, bol yeşillik ve ışık- r· Kiiltürpnrk 9 Eylül kapısının öniinde- ;._· b ı d' k h k yaralayıp öldürmekten mnznun Hüseyirı ~emiyeceğizl Demiı. 
Jarln Biliılenecektir. Ayrıca kendilnine t.ıı· 9 E",·lu"l meydanına açılan Refık ~ay-ık ahnı~nen] ~ el ıyeb 'ı'zda~ı. seçme -~ı·ı·: E 
t bl. ıl .. l f 1 ,_ "' • mı :uz o aıuar a e c 1) e a:zası ııro~ Tosun hakkındaki duru maya dün ağır Yine Hüseyin Tosuna göre kansı ·mi-
e ıt;nt yap an muessese er 78 er 8 ny dam Behçet Uz ve Gazi 'bu1varlımdır. k hakk b l 1 h · ceuı mahkemf'.sinde haflanmı,tır. ne bu sözleri büyük bir alakasızlık için-
nın eç wi yollnrda taklar kurac klar-ı • • . 15 K - mc.· 1 u unan ~nn n.rr.ı llyrı aı:ı~-

gB ecg b k 9 ı~ı d Z fer §Cn1l.i!.1enne sa.at tnm te a bl!mı olan <ldterlen belcth.>e ınerkczı- Hüu-vin ifo,.unun mahkcmedclci ifa- de dı'nlcnı'"· Sonra da kendisine neden-dır. undan q n ey u mey anı - d'f k 1 · ·d l L la d 1 1 ' · · --., ..,, 
B T'lkTk K ·ı M ı e a esır. en atı acaı;. top ve oıcuz le Karşıyaka subesı Lınr.sında çnTı~nıak- de.sine na?: ran( kan iyle kendisi ara- se küfür etmi~. 

Bftmane - 1 1 1

8
-
1 

laeçe.cı. er
8
- ezakr·- 1 eylül meydanındilki apilifikasyon mc:r- ta cllan· bel·cl',

0

}'e intih~p encümenleri ti\- d d b · · · l'kl 
hkba§ı - Arnsta - acı r ıçt - a!llurn - k d d'l k · fkl· ı · l• ~ . . sın a öte en en geçımsız 1 • er var?'ıı_ı. O da bu sözlerden müteessir ve mün-
K l H-k" t k - Ataturk ezın l'n n~rc 1 ece ı~ 1 a marşıy - rnfından tetk k ve tnsdık olunmuştur. 1-lii.diseve teknddüm eden giın \'alanı va feil olarak kansını müteaddit yerlerin-

emdra tı At ~ .. ke dd on.a~ı - . d b başlanacaktır. Önlimüzdeki salı günii sabahından iti- zifeyc ·dnveti münasebetiyle knzn mer- den bıçaklayıp öldürmüş. 
)mey nd~'-kk~ al ur cat lleresı ~17.c nnsu•elemuc- Verilecek bir nutuktan sonra nlay haren bu defterler her semtin belediye !·czine ... iderek ralı~mı• ve yorrıun bir 
unan u an ar o e C'li er "' 1 k k • · r-. '% "' " "' Moıznun kainanasının da karısiyle mü-

i ,. . " .. d .. '· . ı' d k su ıare ·ete geçece tır. mıntakalarınd11 lınlkın tctkine hazır bu-, hulde aks;ım ü:ı:eri kö .... deki evine avdet 
nı gunun egerını can ıın ıraca - z f l B h · t ~ J naka ... 3 ettı'gWı• sırada eline geçirdigwi 2ey-• 'k kl c1 c.a er nayı asma ıme 15 nsyonu hındurulacakt r D ftcrler 14 E\ liil pa· cylcmicı E.vdc karısı Emineyi bulftma- " 

Jette ve genış mı ·yastn yapaca. ar ır. .. . d A f tal dd . . (Tilki . · tin sınkiyle başınn müte.addit darbeler Zaf al cçiş y lu 1 sndüf c-den onun ,en . n nr ar ca esını. . h- zartcsi akşP.mı '!aat on sekize kndnr bu j mı~. Bir az sonr anlamış ki kansı eşya- B l 
23 J.u :evkt~ı~~delerde :'slernmemi~ tek hk - K_~ç~cıler - Me~a~lıkbnşı - E.skımBaa \'erlerde bulundurulacak hüviyetleri yan 1 sını toplcı.) ıp babcısının eı.·ine gitmı tir. indirdiğini iddia etmiştir. u suret e, . 

b" b' k 1 k keme onu - Arasta ıçı -.. Balcılar - ~- lış ynulmış veva hiç yll2:ı1mamış olımla- O da knlkıp kııinhabasının evine gi- )'aşındaki knnsını öldüren 2 7 yaşınd~kı 
JTB ına 8 9ayİ~ tır. l .. .. t tur k - Kemernltı) Atnturk meydanı ve ra itiraz: müddeti verilecek ve bunlarjd.~rek f.m:neyj bulmus· Hü11evin cürmünü tam~men itirııf etmış-

8 d ayrb aml eky u çarşal m .'adgunu sa; tat ürk caddesini takip ederek cumhu- pullu birer is:idn ile belediye intihnp en-
1 

- - l'\eden böyle yıı~tın E.mine · ben •ır. 1'°1ahkeme bazı şahitlerin celbi için 
e aş ayaca ve gece eyın evam e e r'ı et meydanına gidecek ve pasaport .. · · l'•· .. d k · 1 d' S ' · d' b k b' .. b k l t ktI Öğl d evvel yapılnc k tören ! A • • cumenı reı ı•:ıne murac at e "CC tır. yarm askere gi ıyorum. on gecemız ır. 1 aş a ır gune ıra ·ı mış ır. 

~~ r. e en d a bırıa~ını geçer geçmez selam vazıyetı K rım.-akn ve Bnyraklıvn ait intihap 
ıc;ın hazırlanan progTam ıu ur: alftrak Atatüık heykeli önünde ayakta d f 1· •. K k D l l b 1 d' -,. .. . . . , e trr erı nrsıvn a ve ayra < ı t! t" ı-
ŞEHITLICI ZIYARE. mevkı almış olan Valıyı, Komutanı, be-, Y" dairelerinde bulunııC".aktır. T .nis de\ram ed·voı· 1 - Kahraman ordumuzun lzmire lediye reisini, C. H. P. vilayet ve kaza 

girdiği ilk günde §Chit dü~enlerin idare heyetlerini selaml dıktan ııonra 
yatbğı yer ziyaret edilecektir. Bunun için Vasıf Çınar bulvarını takiben dağılııcnk
eaat tam 8 de cümhuriyel halk partisi tır. 
binasından hareket edecek mümes iller- 1 A TATORK I IEYKELI 
le lu\lk ve bu törene iştirak edecek olan öNO 'DE 
Aslen müfreze ııaat tam 8, 30 da ~ehit- Zafer alayının son kafilesi geçtikten 
likte yeTlerlni almış bulunacaklardır. sonra meydancln toplanmış olanlar yüz
Törene aııkeTi 'bando tarafından ç lına- lerini Atatürk heykeline çevirerek ban
calı:. istiklal ma11iyle ba~lnnacak ve ar- donun çalacağı seliun havasının de"·amı 
kasından ıretirilmlş olan çelenkler uLido müddetince saygı duruşu >·ap c:ııklnrdır. 
ye konulacaktır. t .,Sait Odyah tarafından bir ııöylev ve-

clhsan Altıntuğ~ tarafından lzmir rilecek, arkasından bnndonun işt;rakile 
şehri adına yapılacak minnet ve gükran hep bir ağızdan onuncu cuhmuriyet 
hitabesine askeri müfreze komutanı ta- marşı söylenecektir. istiklal m rşı ile 
nfınd n cevap verildikten sonra müfre- de törene son verilecektir. 
u havaya üç el ateş etmek suretile hi.ir
mek tllzimeaini yerine getirecektir. 

ORDUNUN 1Zı\11RE GIRtŞl 
2 - Şehitliği ziyaret töreni bitince 

kahraman askerlerimiz lzmire giriş anını 
ya tacaklardır. Askerlerimiz şu üç kol
dan hareket edeceklerdir. 

Birinci kol: Halkapınar - Als..-ıncnk -
Kışla, 

1klncl kol: Tepecik - Bnsmane - Kışla 
OçOncü kol: EFcfpap. - Kı la. 
Bu öç kol ııaat 1 O da kışla ve hükü-

mct önOnde Atatürk meydanında yer 
• almış bulunacakhr. Saat tam 1O,15 te 

Kadife kaleden atılacak işaret topu ne 
beftes ve bütün nakil vnsıtalan aziz şe
hitlerimize saygı borcu olarak bir d ki
kn hareketsiz kalacaklardır. 

Şehitlikten gelmiş olan süvari komu
tanı önce kışlaya, sonra hükümet binası
na vanla bayrağımızı çekecektir. Bn)•rak 
c;eklllrken bando istiklal marn çn1acak
tıı. 

Ar&::asından cMünir Birsel> tarafın
dan günün sevine.ini duyuracak bir ııöy
lev verilecektir. Bu söylevden sonra tö
rene iştirak etmiş olan kıtalar kı~ln önün 
den ceçit yaparak yerlerine dönecekler
dit. 

3 - Saat 10.45 te atılacak ikinci bir 
top işareti üzerine hava filolarımız ~ir 
üstünde dolaıırkcn fabrikalar. kara ve 
eleniz nakil vasıtaları düdük ve kornele
riy]e ordumuzu Jzmire girişinden doğan 
yüksek ııevinci yayacaklardır. 

4 .r- Cumhuriyet halk partiııi vilü.yet 
ve kaza idare heyetleriyle fzmir halkevin 
elen birer mümessil ve Karşıyaka halk
evi ile Karşıyaka ilk ve orta okullar ve 
lise son sınıf talebesi tarafından saat 1 1. 
30 da Ata.türkün anasının kabri ziyrıret 

ECLENCE YERLER i 
Beledi)'C tarafından Kültürparkta, 

komutanlık tarafından kışla önünde. İz
mir ve Karşıynka hnlkcvleri tarafmdnn 
kendi bina ve bnh<:clrrnide, cumh•ıriyet 
haU.parti i n<>hiye] .. ri tarafından İnönü 
parkı meydanlığında, E.şrcfpaşada, lki
çeşmelikte, Mezarlıkbaşında, 1 ilkilikte, 
Alııancakta eğlenceler tertip olunnc k
tır. lzmirde mevcut ve k ~nhuclan gele
cek b ndolar bu yerlerde halkın eğlen
cesine İ§tfrak edeceklerdir. 

* BELED!YENlı 
7..AFER TAKLARI 
9 Eyli.il kurtuluş bayramı münasebe

tiyle belediyemiz ,ehrin muhtelif yer
lerinde zafer takları kurn.aktadır. 

Kültürparkın c9 Eylüb ve cLozar.> 
kapıları önünde ve iç kısımlaııncla çi
çeklerde ııüslenmi!I zafer taklnrı kura
caktır. 

·=·- -- _..,._._....._. . ._..._... ..... -------.- ..... .;. 
PARTi KON~RELERt 

Buaiin toplanaeak 
parti ocu ları ------

• f 
1 
i 

1 

f Alsancak nahiyesi Tepecik ocağı 

1 
saal 18 de, Dolaplıkuyu nahiyesi 
ikinci Aziziye ocağı saat 20.30 da, 
EşrcJpaşa nahiyesi Güngör ocağı 
saat 15 te, Eşrefpaşa nahiyesi Meci- f 
diye icağı saat 22 dc, Tilkilik nahi- f 

J.!'~!-~!!!.. ~~ ~~i .oc~ğı ~!a!.3!_ d_:: .... J. 

-·-·-•-u-.... ... 
ı 1 

f 

' 
•• ihtilal ve A$fı Hifu'iyesi •• 

---- - --- maça ı 

DünJıü neticeıe,. • Yarınhi müsabaJıalar iddi- ----------

as a Tenis maçları yarım sonlarına Kül- ı Fehmiyi kawnmış l'e finale kalmı§tır. 
türpnrkta tenis kulübünde devam celil- Yarın Holmcs ve Jfro Üç ~ehir finali 

maçını yapacaklardır. Kıı:ı:ıı.nlln kupayı 
--~•---...-- miştir. 

alacaktır. 
İkice.şmelikte 440 ıncrsokakt. 8 snyılıl Tek erkeklerde Yere ile J. Jiro maçı Çift erkeklerde Reclo Ye arkadaıı Ji-

e\•de h:ıkkal Ha\'er C:mbazoğlu elli çok hcye~nlı olmuı ve neticede J. Jiro rolar çifti kazanmı§, Hasan _ Holmes 
r,ram şekeri 10 kurusa satarak şekerin ı 3-6. 6-8 ve 4-6 maçı kazanmıştır. çifti de fvan _ Ali çiftini kazanarak fi
kilo unu 200 hurnşa getirr.ıek suret:y- ! Fehmi ve Holmes maçı dn ayni heye- nale kıılmıştır. Yarın saat l 6 da final 
le ihtikar yııptığ. iddirı-;iyle tutulnıus-' cnn içinde yapı1~ı:ı ve iki kuvvetli oyun muçları da yapılaca1.c, kazanan lzmir 
lur.. . cu çok çelcişmiştir. Neticede Holmes · upa-ıını alacaktır. * Ç~me kaza~uıda Inönü mahalle- __ _ --------__ _.;ı,. ___________ _ 

c::inde rcnçbcr Durak 1Jğlu Mehmet Ça- Ö ·ş YOLUıunA 
kır, 600 gramlık bir ek:neği 35 kurustan KURUYAN ı DEMi nu 
ımttığı ıddia,iyle tutulmuş, adliyeye ve- z~ tin a ~ acları.. 1 Köprüler yapıJacalı 
r:lıni t:r. &liİııi \'e Al~şehir biilgelerinde zey- ödemi~ - Çatalyol üzerinde yaptırıla-

tin durumunu· tetkik eden ınıntaka zey- cak 11 adet köpril 35200 lira keşif be
tincilik mütehassısı B. Nazım Kılıç şeh- deliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

----- ----
'l'ouu·~~ Yola~ Jzn1 · ... 

<I ... konsPr v«~rivor ___ ... __ _ 
Ankura, Devlet Konscrvatuv.ınnın 

kı; metli prof sörlerindcn piyanist Tom
ris Yolaç halkcvi Sosyal yardıq1 kolu 
menfaatına bir kon."ier vermek ü:1.cre 
şehrimize gelmi~tir. Radyomuzda muh
telif z:ımanlarda konserler veren ve her 
konserinde bir çik miizikal bilgi ve _ıın
timanı ile tl'ınayiiz eden artisti, bu sefer 
halkevimizin te'jchbüsli ile dalın ~ akm
dan görmek, dinlemek ve nlkİc:;laın:ık 
fırsatı elde cdilmisUr. 

Konserde. Ko~rvatuvar talebelc
rindım Ayh< n Aydan muhtt•lif drnma-
ti\.- cserlerdcn ve Licd'lcrden şan yapa-
,.,, ktır. 

Bütün c~erlcrin nkopanyemenlarını 
Atatürk lisesi felsefe öğretmeni Saln
hattin Göktepe ii.~erine almıştır. 

TomrL.:; Yolaç. kendisiyle görü en bir 
muharriı imiz , müzik n~kını "Öyle an
latmıştır: 

rimize avdet eylemiştir. Bu kazalarda -• 
da geçen kış me .. ·simindeki don yüzün- Ucuz zeytı· va-
den bir çok zeytin ağaçlarının kurudu- . 
b'll görülmüştür. 

1 Kuruyan zeytin ağaçlnrından Emir- m §a iŞ arı 
ülein mınmkasındakilerin kl'silmesine ~ • 
milsuade edilmiştir. ----·----A .. ONY A.N. BOL ••• 

tstanbulda çalışan bir firma şehrimiz 
ticaret ve sanayi odasına bir mektup 
go'ndcrerek buz fabı·ikoları ihtiyacı için 
kafi mikdaı·da amonyak gım ithal etU
ğıni bildirmiş, buz fabrikalaı iyle tanış
tırılm.ısını istemL5tir. 

---- _"' __ _ 
vazifeşinas beJıçi •• 

E\'ı:elki gece vazifcten Topaltı mevki
inde dolnşmnkta olan 46 numaralı bek
çi Ali Karaduman sahibi tarafından 
1.aybedilmiş çok kıymetli bir pantatif 
bulmuş ve derhal Topaltı karakoluna 
götürerek teslim etmiştir. 

Vazifeşinas bekçiyi takdir ederiz. 

__ .,, __ 
Kap müşterı ara ından 

götürülmek artiyle 
kilosu ııı kuruş ... 

'Belcd:vc reisliği tarafındnn halkın 
zeytiııyagı ihtiyacının temini ınaksadiy
lc yapılan teşebbüs üzerine Tarun Satış 
kooperatifleri birliğinin elinde bulunan 
1500 ton rafine ı:eytinya~ının peraken
de olarak paı.n.r yerlerinde ve çarşılar
da kilosu 111 kuruştan satılmasına ka
rar \'erilmi.ştir. 

Halk kapları kendileri götürccckler
clir. Bununla beraber snt.ış kooperatif 
birliği yakında 2.5 ve S kiloluk teneke
lerle piyasaya yağ çıkaracaktır. 

Bundnn başl. b!rlik t.arafmdnu zey
tmyağı alınarak halka satılacaktır. 

« - .\lmanyanın Wcimar şehrinde 
doğdum. Babam türktür. Küçük yaştan 
beri müziğe karşı büyük bir istidnt ve H 
heves gösterdim. Henüz beş yaşımda ~ 
iken kcmım dersi almnğa başladım. Ay-
nı zamanda gayet iyi piy:ıno çalan an- E 
nemden pi'- ano dersi alıp, dnhn o yaş- 1 

BiRiNci KORDONDA ESKİ SALİH 
Şimdi yeni ismiyle 

1 oe 

PALAS 

s nda 
ta iken Ahnanyanın J na şehrinde ilk •\ •· 
pi~ :ıno kons rimi verdim. Umumi kül- rı 
türiimii ilcrl lm{"k icin lise tahsilimi • 
;,:aşarken de h r ~amaıı müzikle meşgul ıı 

Fe\•kalôdc Cnzbantla 
TÜP.KİYENiN TEK YJLDIZI 

o urdum. Dtıimi \'{" sıkı çalışmalar neti- 'ı 
ce_.inde son d fa Weıınar schrinde yUk-

• 
VE AUKA DAŞI.AIU . . . 

Ynlnıı hir ~kşama mahsus 6/9/1942 pazar al:c:arnı konscrını dınleınek s 1: müı.ik mcktcl- inde imtihan vererek 
ögr t•nen '.ı. mınd:ı diploma aldım. Çok 
kısa '>ir um· n sonra, 1938 senesinde ı fırsatını kaçınnnyınız.. . 

Snat 10 dıt yine ant 11 de Belediye Salıilpark guıiııo unda kon erlcrı-
v tana dondüıYI. Konservatuvnrdn piya- '! 
ni profesörlüğü etmek benim en büyük 
bir h:ıyalimdi. Şimdi bu tahakkuk etti.~ 

ne devam e dccektir.. 1-2 

l.ıf etmek mümkün olmuş ve hemen de 
idama mahkum eclilnıis ve geceleyin 
asılmıştır.> 

!çimden gelen bir sesle: 
c - Odur, odur!> diye bağırmaktan 

kendimi alamadım. 
Hiç ::Uphe yok, ki bu asılan kızın adı 

Vera değildi; fakat bunun Veramn ta 
kendisi olduğuna şüphe var mıdır'? 

Ertesi gün de şunu okudum: 
cMoskovada bir genç kız, bir jandar

ma zabiti tarafından tnaı ruza uğramış
tlr:ıı 

benzer neler dii~Uruniyordum! - Evet, piyesin memnu olmadığı Av
rupanın nadir şehirlerinden blrind~ blr 
temsilde hazır bulundum. Akterıs, o 
kadar şirin ve.. V eraya o kadar benzi
yordu, ki onunla evlendim. 

- Pişman olmıyacaksın, değil mi? 
- Hayır. karımı seviyorum. 
- Peka.JA, fakat bu saç örgüsünü de 

yazıhanenin çekmecesinde tutuyorsun, 
htılA! 

İçini çekerek: 
- Garip, değil mi? .. dedi. 
Arkadaşım, yüzünU iki eli arasın:ı 

Ve, gece uykumda, duvarlar arkasın
cSesi kısık adam• bir aı da nefretle: Bu .sayede akşamki dileklerimi hatır- dan kılınç ve kırpaç şakırtıları, feryat
- Siz Almanlıır, Avusturyalılar. ya- ladım, Yalnız Viyanada oturmak benim lar, iniltiler duyar gibi oldum; bu ses-

hut keyfinize gidecek bir isim ile sizler için çok ağır bir yük oldu; bunun için 1er arasında Vcrnnın sesi de bernberdi. 
cvazife» hakkında ne gibi bir fikir sahi- Cenovaya gittim. Ne yapmak için? .. Duvara atılıyor. Duvarı delmek istiyor
bisiniz?. diye sordu. Ben de bilmiyordum, Cenovadan Par·- dum, kesif duvar mukavemet ediyordu. 

.... 7 •• 

Muhakkak ohm şey, ıstırabımın çok 
büyük olduğudur. Fakal benim en ziya
de gücüme giden şey, Rusya ihtilnleile
rinc ait haberleri diğer insanların hissiz
lik ve lakaytlık ile okumalarıdır. Bir 
gün bir Riga haberini gülerek okuyan 
bir ndam gördüm; bu hissiz herifi tır
naklarım ile parçalamak hevesinden 
kendimi güç zaptedebildim. Bu hal, 
uınuıni idi. Berlinde olduğu gibi Paris 
veya Londrada da bu hissizlik ve lukay
diyi gördUrn. Fakat sonra gazeteler ya
vaş yavaş Rusya ahvalinden bahsetme· 
ğe başladılar. Fakat her vakilki yaylım 
ateşler. her vakitki bombalar, .c:;ehpalar, 
ipler, Sibiryaya menfiler bıktırıcı ve 
usandırıcı birer haber mahiyetine gir
diler. 

sakladı. 
- Ya .. dedim, Vera döner, gelirse? 
O da, bir aksi sacla gibi: 
- Yn .. Vera döner, gelirse?. diye tek

rarladı. Fakat yüzilnde parlayan bir 
ümit dalgnsiyle: 

« - Adam .. Ben onu görmek istiyo- se, sonra Londraya gittim, her gitti- Uynndığım zaman. ev sahibimi karyo. 
rum, anlıyormusun? Her halde onu ta- ğim yerde Vera hakkında malümnt al- lanın başında gördüm. Kadıncağız: 
kip etmeliyim. Bunun için de size ne is- mak için Rusya haberlerine bilyük bir c - Aman Yarabbi, dedi, ne kubuslu 
terseniz vereceğim. Evvela bana onun dikkat sarfcdiyordum. Brükselde; sem- bir gece geçirdiniz!• 
şimdiki adını bildiriniz simdi Vera ne- patisi büyük bir adam rastladım. Bana: Parmaklarım, tırnaklarım sızlıyordu. 
rededir?. - Vera hakkında malumat mı isti- Hattfı bazı tırnaklarım kanamış idi. 

- Ne demek ıstiyorsunuz?.. yorsunuz? .. dedi. Fakat dostum, Rusya- Orada, Ru.~nda hürriyet ve ihtilfıl 
Teklifimin kısık scsll adamın izzeti- ya kaç tane Vera, kaç tane Sofya, kaç namına mücadele edenlere l'nrdım cl

nefsinc odkunduğunu anladım. Bunun tane Anna gittiğini biliyor musunuz?.! ınek mecburiyetinde idim. Fakat, asıl? 
üzerine kendisinden kusurumun affını Orada bunlardan ne kadarının öldilğü- climaihmda bin bir plan hazırlıyordum: 
rica etlim. Eve döndüğüm vakit kara- nü ve daha ne kadarının öleceğini bili- evvela Rusçayı çabukcn öğrenmek, son-
.rım kat'i idi: Ben de Rusyaya, hem de yormusunuz?. rn Rus ihtilalcilerine karışmak .. Yahut 
hemen ertesi giin gidecektim. Bu ka- Haksız değildi. Berlin veya Viyanada bir laboratuvar 
rarla karyolama girdim ve uyuıfonı. l Bir giln şunu okudum: kurarak orada Rus ihtilnlcilerine bom-
Uyandığ.m vakit öğle idi. Bavulumu Odesada, voli genç bir kız tarafın. balar hazırlamak ve bunları onlara ha-

c : nm ortas-..nda görlince hayret ettim .• dan katledilmiştir. Katil kızı hemen tcv- zır olarak vermek lazımdı. Daha buna 

Nihayet ne yapmak lih;ım geldiğini 
anlndım: Bu Avrupalıların gözleri önün. 
de bir bomba atmak, bir bombanın ne 
gibi fecnatler yaratacağını filen göster· 
mele ... Bu suretle Rusya ahvaline li\
knydldcn cihanı kurtarmak lazım idi. 
Bunu ben yapmalı idiın! 

* Bom bir an için sustu ve düşündii. 
Ben heyecanla: 
- Sonra!?. dedim. 
- 1lk ftı.ciaını ynptım! 
- Ne yaptın? Bunu nihay~ yaptın 
ı? 
- Bunu da sana kim söy!ecli? 
- Evlendin, değil mi? 

- HayJr .. Dönmiyecektir.! dedi. Fa-
kat tekrar endişeye dUştü. 

- Ya döner, ~elirsc? dedi. 
Bir az dl\şündükten sonra, 
- Hayır .. Ben mucizelere inanmam! 

diye kat'i kararını verdi. 
Bu anılık, bitişik odadan ayak sesle

ri duvduk. Arkadaşım, snç kutusunu 
yeıin~ çekmeceye koy.du. o~.amızı~ eş!
ğinde. siyah snçlı \'t' c:;ıyab gıızel bır k:ı
dın göründil. 
Arkadaşım ona doğru yürüdü, kendi

sini bana göstererek. 
- ZC'vcem, Hedd:ı! dedi. 

···SON··· 

ihaA zafer 
---*---
(Raşfarnfı 1 inci Sahifede) 

l\1il_yonl:1rca in~o Hıı,, toprnkfaruıda 
IJirbirlcriııi boğazlıyor amma nihai ı•
fcrc delalet edecek eıı küçük bir ema
re mc\·cut dci:<ildir .. 

B. Hitler yJldırım lınrbi~ le Almanya
) il dünya hfıkimiyeti temin edeceği- id· 
dinsında idi. Polonya, Noncç. Hollanda, 
Belı;:ika ,.e Fr:ıns:ıya karşı girişilen mil· 
c:ıdcle ıııferlcrle neticelendi. P:ıknt ~m!h 
olmadı. ~ 

ru:osl8\·ya, Yunanistnn, Anıanıtluk 
~gnl edildi. Bulgnrist:m, Romanya, 1\la
cnristan miJwer nüfuzu altına alındı .. 

'ine sulh olnındı .• 
Alman orduları geçen k~ i\loskcl\'a 

ünlerine Jwdar gittiler. BcrJin radyoları 
artık, $0\•yet ordul:ınnın hareket yap· 
mal· knbiliyctinı knybcUiklerini, znferin 
muhakknk o1duğunu dünyaya ~·aydılar. 

Bundan da b:ir netice çıkmadı. Tersi
ne olarak kı.'? harbi Almanlara çok ağır 
zayiat \'erdiren bir felaket halinde te
<'elli etti. Bütün kış ve lkbnhnr hnzırlık
lnrla geçti. .Nihai zafer azmiyle tekrar 
So\ yeti ere l.nrsı hiiyiik taarmzn geçil
di .. 

Üç ayn yakın bir zamandan beri çok 
relin meydnn muharebeleriyle devam 
eden bu ooğl madn nihai znfer için iimit 
\erici olmakfnıı çok ıu:aktndır. 

Filhakika Stnlingrndın , .nziycti vcha
nıct kesbctmi tir. Belki Almanlar bura
;..ını da nlncul l:ırdır. SO\')·etlerin cenup 
''c simnl onluhıı'ınm birbirleriyle olan 
f<•mnsh:ırını 1 cseccklerdir. Petrol hana
larmın miilıiın kısmından Rusları mah
mnı edeceklerdir. Liildn bunlar ynpıhr
krn kış ta gcliı> cnfncakhr. 

~ imuldcld milyonlnrca Rus askeri 
n~·akta durdıtkçn ınilıvcr için ehemmi
yetli :zııfer knzamlmnsınn ra~'lltcn ~ıılha 
~·aklru.ılınış olııuyncnktır. 

Hatta daha ileriye giderek Almanlnr 
bir harika. bir nıucizc ~·arntmağ.ı mu
\'arrak of-ınlal' 'c So,·yctlcrin ~iıııal Qr
dularını da lıczimele uğrnl.'iftlar yine 
harbin onuna ulaşımş olnuyacaklnrdır. 

Bir Lara~fan büyük zayiata uğra.nıq 
\'C diğer taraftan da mukavemet kud
rctleı·iııi nrtınuış bulunacaklardır.. İn
giltere ' 'e Amerika geçmiş senelcrdeki
ne nnzaran daha çok ku,•vctlidir. Her 
gün hirnz daim kuvvetlenmektedir. · 

Diiııyanın bu iki biiyük devleti dize 
geJmedjkçe Almanya bC'Jdcdi;i znfrre 
\"C sulha kavuşamaz. Bu iki kuvveti de 
dize getirmek kolay bir i değildir. Al· 
nıanyayı ~·cnıuck ne kadar zor bir iş ise 
İngiltere ve Amerikayı da mnğlup ct
nıck o kndnr ve belki dalıa fnzln zor bir 
i_tir. 

Bize öyle geliyor ki cephelerde döJ.:ü
len kantarın harpler kn:ıaru1ncak. fakat 
nıuhıırcbe knzanılnınıvncıık. kosl:oen bir 
med~iyet çökünrodeiı kurt n1mıyac -
1ır. 

Muharebeyi liç sene cv\•el söylenildi
ği gibi sinirleri km•\•etli ınllletler 1 azn
nncak. sullı mmıhedcsini onlar clit:te et
tireceklerdir. 

Siııir bo1.gunluğunun doğuracağı çö
kiintü ınnğlubiyctin ifodesi olncııktır. 

Bu sinir bm:gunhıfhınun ne gün nere
de baştıyncağını hiç hir kim kestire
mez.. Siiylenchilecelc bir tek doanı söıc 
nrdır ki o dn sinirler bmulu.İtr.nya ka
dar hnrp f'elnketinin dnha urun yıllnr 
diinyayı lmsup kavurncnğı. beşeriyete 
?stır:ıplor v<'nnekte dc\'t\m edeceğidir. 

HAKKI CAKOCLV ---- ----
l·İcar~t Veka leti pro· 

paganda ve neşri
~1at jTI iirl iirliiğli 

---*---
i~e rei ıuauını • 
u yeni mdidürlüğe 
ıta~i edil J_ 

Belediye re.is munv!ni ve Beden Ter
biyesi bölge as başkanı B. Suat Yurtko
runun 1'icarct vektUetinde ihdas edilen 
propaganda ve neşriyat müdiirlüğüne 
tayin edildiğini haber aldık. 
Çarşamba günü yeni vazifesine baş

lnmak üzere Ankarnva hareket edecek 
olan B. Suat Yurtko.ru İzmir beledlye
sindeki vazifesinde senelerden beri fe
ragatle çalışarak belediyenin faaliyetini 
dcsteklcmlş ve memleket ~-porunun yllk
sclmesi yolunda miisbct mesai.siyle cid
den temayüz eylemiş ve muvaffak ol
muş kıymetli bir idare elemanıdır. 
Arkadaşımıza yeni vazifesinde mu

' nffakıyet temenni ederiz. 

ıcr..ıı:ıoı:r~..r..c:r_,.~ . 
Yardınısevenlt:r cemiyeti 

menfaatine 

Te a san 
Fuar (;azi no 11 nda 

6 e\•lül Pazar Gtinil t· 
~· Saat 16.30 dnn 19 a kadar R 

Ayrıca nwnaralar.. ~ 
:r~~~ıi 

HUSUSi 
Yusuf Haza Okulu 

ANA VE iLK 
Yeniden talebe kaydına Eylül on 
be~inde, derslere birine: tcırinin ilk 
gününde başlanacaktır. 4 ve 5 inci 
sınıflarında Fransızca dersi vardır. 
Uzak semtlere okulun hususi oto
büsleri işlemektedir. 
Telefon: 2914 1-13 (2304) 

• 
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GORE SOVYETLERE BAŞVEKtl TRABZONOl 
(B~tarab 1 inci Sahifede) (Baştarab l inci Sahifede) 

COMüŞHANEDE rebe araııız bir şekilde Üevaın ediyor. 

TENı ASIR 
WJ !&% 

M'StRDAKt HlREKATIN 
GÖRÜNOŞO 

.. ( Hııştuan 1 inci Sahiiede) 
tufenk atesine tutulmuı:ıtur: D" 

- 22 W::- --

Kastaınooili bir ta· 
cirin giizel hareketi 

---* . 

-··= • 
»0eeoalcaaaoacııoacaacoc 

• >===-

H. Devrim Ortaokul m ··d·· _ 
1 
•• "' •. d ( . u ur 
u~un en: Göztepe)TELEFON«4008> Sayın Başvekilimiz 13,30 da Gümü~- Al:nanlar dün şehrin şimal batısında bir 

haneye gelmişler, bit' kıta asker, mek- kaç yerde ilerlemi~lerdir. B:..ıralarda Al
tcpler, halk tarafından karıJanm.ı§lar. manlann sayısı Ruslardan iki üç defa 
h::.lkcvinde bir müddet istirahatten son• yüksektir. 
re. saat l 5 te Trabzona hareket etmiş- SOVYET TEBLiôr 

k d 
~ :; · un mer-

· cz ı: . ka~:? <li'.n mevzileri geriye al
mak ısın du.-:nıaıı i.ic; hücuın yapmıs r -
kat puskiirlülınüştür. :.• a 

Ka!Slaıllonu. 5 (A.A) - Şehrimiz tüc
carından Mehmet Salih Tokatlı Taş 
köprüde bir dispanser binası yapılmak. 
üzere 20 bin_ liı-a teberru etmiş ve parayı 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekalet.1 
emrine Ziraat bankasına yatırmıştır. 

b
.1ld.i:- Kız, e~kek: y.a~ılı.' gündüzlü talebe kaydına S ı ren broıurlerımızı ıstetiniz. başlannw~tır. Sartlan 

i 2 - Eski talebemizin açıkta kalmamaları i ·0 ·]'T· Ylllarını yeniletmeleri. -4 6 8 ç.ı C!} u un onuna kadar ita• 
lerdir. Moskova, 5 (A.A) - Dün öğle üze-

TRABZONOA 'ri nefiredileıı Sovyet tebliğine ektir: Sta-

Da~a ~emı.~ta Hiınc)•ınada zn-hlı kuv
vctlcnmız duşmanı az daha b .... t . 1 ·ı ~ ı "" ı:v a ~e-tı nıcgc zor ~ınıstıl'. Tazyik de,·a~1 d' 

~~~ (23"46) 
~DDDC 

Başvekil Trabzon hududunda vali, lingradın ııimd batısında Ruslar Alman 
belediye reisi ve mebuslar tarafmdı:ın mevzilerinde bir gedik açmı~lar ve iki 
istikbal edilmişler, saat 19 da sehre var- Alman böliiğtinii imha et~1erdir. Bir 
mışlardır. Şehirde mülk.i ve ~keti ze- ke!timde knk tank tahrip eclilmi-ı, düs-
vat, bir kıta asker, mektepliler ve bin- man 200 ölü vcrmi1ttr. . . 

yor Dün bir ııi°ikdar tank daha t he .
1
• 

d'l . ı· M h a rıp e 1 nıı':i ır. u aı·ebc ccvrcsiııdck" h 
faaliyeti küçük olmustur ı avu 

Pcrseı~ıbe ''e .curn:ı gecesi mi.ittdik
IC'.~in So.lum .. cıvarında yaptıkları hir 
hucumda 3 duşman ucag·ı dii«i.irm·· t"• 

rürJı Maarif Cemiyeti Karantina Kız ve E 
lıe~ Talebe Yurtları Müdürlüğünde;.· •· 

Türk Maarif cemiyeti tarafından bu sene yeniden K · '" · · 
du ve lzmirin en mütena yeri olan inönü caddesi K" .?ran~da ıkı erkek yur-

Borsa 
lerce halk tarafından alkışlanarak karşı- Stalingr .. dın cenup kısmında Alınnn 
lanmıilar. ya}·a olarak halk arasında halk tank ve piyade kıtaları bir az ilerlemeğe 
evine ve oradan da ikametlerine tahsis muvaffak olmu~lardır. 

S
'<lJ B . ~ ,. us lir. 
ı arıanı<lc do·>uua doöru har" k 1 

d 
,.. "' .J n• c e 

c en ausman t::ısıtları bomba anmıstır. 

(iZÜl\I 

7 5 M. Be,1ikç 47 
38 
27 

47 
44 
27 

sinde bir kız yurdu acılmıştır. Yepyeni bir tesisat ;:~h~ l tramvay caddeerlı:ek yur;ıan "kayıt v; kabul muamelesie ba~lamıştır. nıyet e kurulan kız ve 

1 - Kıı talebe yurduna kız enstitüsü kız akşa kul ili 
ve orta Jcısunla.nna devam eden talebe alınmaktachr.o u mua m melttebi lise olun:ın köşke gitmişlerdir. KLESKA YAD.\ 

ALMANLARA GÖRE 
Kleskaya bölgesinde Sovyet kıtaları 

meıık.un Lir yeri i!!ı;tal etmil'!ler ve .\iman 
ların hir çok kar~ı hücumlarını piiskilıt-

y ı · - * -..a ~re, :J (A.A) - Curna günü cerc-
h~m t ~ ~~~~a~ebelerde kuvvetlerimiz 

.crd ku; tbı sık ·ullanarak dü~man üze~ 

22 ş. Özşınlak 
22 Oztürk mketi 

1.19 Yekün 
222733 Eski yeHm 
222852 Umumi yekU.n 

2 - E.rkelc talebe yındona da sanat okul ti li · 
teUf orta okullara devam eden talebe alın~alı:~:ı~!. sesı erkek liseleri ve muh-

hiı· \'e limanı işgal edilmiştir. ınüılerdir. 
Novorosi~ldn :lınal batısında h:.icum rın e ~ . :ıs ·ı.r1 muhafaza ctmi~lcrd" 

1NG1LIZ BASK.ISI ır. No. 7 36 
38 
il 
!5 
49 

3 - Yurtların yıllık ücretleri 240 liradır O ·· · · 
ve mütekait çocuklariyle iki kardeş talebe ~ f O ~u51:1 t~b-tte alınır. Memur 

Tatil günleri h.arlç her gün uat 9 dan saa: 17 yenkad~ ta ı tu~ur. . NOVOROSİSK.TE 
NOvorasiskin Şınal batısında Alman 

ve Rwneu kıtalarının hücumu siddetle 
devanı etmcktedlı. Novorosi.sk limanın
da bulunan jki nakliye gemisi bombalar 
ile hasara uğratılmıs1.Jr. 

eden Alınanlar pii:::kiirtülmü;lerdir. Snş 
ka bir kısımda adı b:ldirilmiyen bir tepe 
sayıca Ü~lii.1 mihver kuvvetleri tarahn· 
dan zapt edilmiş ve Ruslar yeni müda
faa me' zil nine çekilmek zorunda kalmııı 

Kahire, 5 (A.A) _ İngiliz orta .... ·k 
t bu~· D.. "1- s .. ı c t gı: Run ıs.ara kuvvetlerimiz Hici-

I>l'o. 8 
No. 9 

kolu mektep sokak talebe }'Urdu miidürlüwgu·· .. r 1Karan~a pohs kal"ll4 T ne muraca11t o unabilır 
elefon No.su 44 l I 5 6 5237 {H50) 

!ardır. 
Sima! batı kesim:nde de me..~kun bir 

yer~ Rushır tarafından gniye alınmıştır. STALİNGRADDA 

ma ve uveysat arasındaki bölgede 
baskılarını de\·am eltirınislerdir D" 
nrn.?ın başlıca kuvvetleri bi.ıgiin b tu;
do•• .. u ,). 1 w• a ı, a 

,._,J. ır az yer c cgıstirmistlr 
HAVA HüCUMkIBI 
J\föticfik uc;akları gi.indüzi.in du·· . 

l 
ı._ • , t k ~maıı 

aıı{ına ına .arşı yapılan ucu.:ı s::ı • 

No. 10 
No. il 

ZAHİRE 

45 Ton Bakh. 29 
4800 kilo Balmumu 355 
251 kental Pa~amut K 8(}0 

29 50 
365 
800 

Stalingradın tahkimli çevresinde Al
man hücum kıtal.arı kuvvetle :müdafaa 
edilen modern tahkimleri almışlardır .. 
Düşmanın karşı hücumları püskUrtül
mUştilr. Şehl'in şimalindeki çevrede 
Rusların piyade ku'\•vetleri ve zırhlı un
surları tarafından yapılan şaştrtma hü
cumları püski.irtülmüştür. 40 tan fazfo 
tank tahrip eclilmistir. GUndüz ve gece 
hüC'Umlarında ut>.akfarımız Volga nehri
nin ~arkındaki düşman taşıtlarını ,.e 
hava meydanlarını ta111·ibe devam et-

Merkez kesiminde taarruz harekatı
mız devam etrniıı bir luı.c meskun mahal 
kurtarılmı1. 400 Alman öldürü1miiştür. 

Pilotlarımız A1man tayyare meydan
lannda seksen dü,,,11an tayyaresini tah-
rip ctmi"?lerdir. 

bakımından yeni bir rc'kor kır,ml~ 1:.' }dısı 
o·~ . . Şınr ır 

ı~C'r taraftan a\"cı bomba ur·aklar · 
da r r t .. . ~ lnll7. ' an ıyt- gost~rmışlerdir. Bu ccsit 
uça~larımızın elde ettiği nf'ticeler me~
n ıı nıyct \'Crecc k ınahi \·ettcrl; ı· utı 

ı ~--ŞÜKRÜ v~ü• ~~~~~ 
\l .. 

Moskovz, 5 (:\.A) - Gece yarı<ı 
neşrolunan Sovyet tebliği: 

4 Eylülde kıtalanm.ız Stal!ngıadın ~i
mal bau.-ında, Norovowkinin :;imal b·a
tısındn dii manla çarpışmıştır. 

ı ı .. - · · ., n a\'C 
u~a; ~1'1~17. uç av w;ağı düşiirıni.i-:l~r
dır. B:r pıkı: bomba uc:;afrı muhareb • h • l (". sa-

~ liriim. kum ·yemi~, Kantariye, tw: 
~ Snlnm. Yağ, Sicim, Urgan ve emteai 
~ umnıniye ticarethanesi 

Cephenin di~er kesimlerinde>: ka}·dı: 
değer bir değişiklik. yoktur. 

as•ncta rnrekr.:tlcrne buhmmustn 
~hun m~"afeli :w uçaklanın?7. bir H~iı:~ 
ı<d uçagım d. ııize düsti.rmüstüı· Ca t 
1107 1· . d h' . , . u 

~ Ualimı.ığa çarşlliı, Kuru yemi.~çiler 
R No. S - İZMİR 
~) ffcr uc\İ sipariş kabul edilir. \'•· 
~ gonla tuz göu~c.rilir m~erdir. 

RUS HÜCUMLARI 
Kaluganm. cenup baLısıruia çetin mü

dafaa savıu?laı·ı veriyoruz .. Medini.n şi
mal batısında ve Rjevin cenup batısın
da .düsmanın .zırhlı, bava ıve tank kuv
vetleriyle desteklediği hUcwnları aldın 
kalmıştır. Geceleyin dilşmanın hava üs
leri muvaffakıyetle ~· 

RALTlK DENIZiNDE 
Baltık denizinde den.iz kuvvetlerimİ7. 

37 bin tonilato hacminde 4 di.isman ıa
ııtı ve 2 Almnn muhribi batır~ıslardır. 

lpı.n e u· uc;ak a:ı BurgelaT'4d c'-
vTıncla talu~p edilmiştir. Bir Amerika~ 
b?mb~. ur,~ı::ı Mcs.cıcrşınit 1100 tipinde 
bır rhı'lman tayyaresini di.lo;i.irnıitcıl iir 

AK DEN'1ZDE . ~ ' 

M Tel adresi ~ UÖUR - bnıir .. 

1 Posta kutusu : 150 •. Telefon: 2893 
16 - 23 - JO (2136) 

ilmen gölUnUn cenubunda ~ Lenin-
grad önünde diişman hücumlarına de
Yam etmi!ltir. 

Moskovn, 5 (A.A) - Gece . yansı 
neşrolunan Sovyet tebHğine ektir: Sta
lingradın şimal batısında şiddetH muha
rebeler devam etmektedir. Bu kesimde 
dü.manın hir lıücumu püski.irtiilmüstür. 
Bazı keııimlerde kıtalarımız dü~mana 
ağır kayıplar verdirmi~lerdir. 

HAVA HÜCUMLARI .Stalingradın cenup batısında Alman
Fin körfezinde bir Rus mayn gemisi larm motörlü kuvİ:etleriyle piyade ve 

bomba1ar1a hasara uğratılını.5tır. tanklarma karşı hareketler devam etmi,._ 
Doğu cephesinde 3 - 4 eylüldeki bava tir. Diişman muharebe meydanma ta;e 

savaşlarında uçaksavar bataryalarıtnlZ ihtiyatlar getirmiştir. Stalinı;Tadm cenup 
tarafından 182 düşman uçağı d~ürü1- batısında Almanların yeni bir ileri ha
mllştUr. Bundan başka birçok düşman reketl durdurulmuş-tur. 
uçakları da tahrip edilmiştir. NOVOROSiSKTE 

TAMAMLAYICI MAL(Jı.IAT Novorosiskin simal batısında diisma-nın sayıca üstün . motörlü, piyade, ve 
Bertin. 5 (A.A) - Alman resmi leh- tank birliklerine kar~ı müdafaa muhare

hğhıi tamamlayıcı mahiyette olarak D. beleri verilmiştir. Harp gemilerimizin 
yaT ımıy e topçumuz man ve Romen N. B. aiamma verHen maliinı.ata göre d · ı Al 

Taman yarım ndasma çıkan ku\"Vetler, kıtalarını bombardıman etmi~tir. Novo
burada kuşatılan Bo1 .. evik "'""bunun ı k" b k b' k •'-'•L.__..._• ~ ,.Lj e>· ':'.'.'. ros.s ın aş a ır -~iminde kıtalanmız 
--~ .._-~ AniiPa - Tetnn'o- 1 üd f ~ T.O hattı -U- Rumen kıtalan tara- yıen m a aa mevz11erine çekilmiştir. 

evvc:auc:u KLESKA YADA 
"'f>~ e ·aya o gesın e kuvvetle-rimiz fından kesilmiş old··=---.:ıan burada Kl 9k b-1 • d 

Rus kuvvetlerinin deniz yolundan ha!- hareketlerine Cievam ederek v~ziyt1crini 
1m gideeek bir yolu yoktu. Bunun için sağlamlaştırmı~lardır. 
klfi ftSita1arı 01mad1ğından böyle bir Moskova, !'i (A.A.) - Bu b ı k 

1 k 1 

sa a.ı ·i 

ümit eri a mamıştır. Sovyet tebliği : 
STALİNGRADDA Gec.t>leyin Sovyet kıtalan Stalingra-
Stalingrad cephesinde Ruslar çok şid- dm şima1 batısı ile cenup batısında düş

detli dar.belere maruz kalmışlardır. Se- manla muharebe etmiştir. 
ri birliklerimiz St.alingradın şimalinde Stalingradın 1;ımul batısmcla kuvYctle-
dc Vo1ga nehrine varmışlardır. rimi:ı: Alman hatlarını yarınıslardır. 

~forkw. kesiminde bazı köyler geriye 
RUS HÜCUMLARI alınımştır. Diğer cephele1·de bir deği-
Kaluganın cenup batısında ve Me<li- siklik olrnamıstır. 

rıln şimal batısında Rusların ara.sız hü· Moskova, 5· (A./\) - Voronjde Al
cumları müdafaamızı hiç sarsaınamış, manlar Don nehrinin batı kıyısında kay
bazı yerlerde düşmanın. savıca üstünlü- bettikleri mühim noktaları tekrar ele ge
ğtlne ve cok mikdarda tank, :z.ırb1ı kuv- çirmek kin inatçı bir gayret sınfetmis
vet lmllamlmasma rağmen esas müda· lerdir. Muhııreb~ler çar~amba ve pe;
faa hattımız hı>r noktada sağlam kalmıs· şembe günü durmadan devam etm",.tir. 
tır. llerlemeğe te§ebbii'I eden Almanlar Rw:ı 
KARADENİZDE küalarına ne zaman yaklaşmışiarsa karşı 
Karadenizde hava ve deniz kun·etle- hücumlarla ileri hareketleri derhal piis

rimiz 8500 tonilAto hacminde üç gemiyi kiirtülmüstür. 
ibatı.rmL~r. Son iki gün içinde Karadc- LENiNGRADDA 
nizde batırılan düşman gemileri üçü Mo~.kova, 5 (A.A) Lcnin<trada 
Sarnıç gemisi olarak 7 yi bulınuştur.. karşı hava akınlarında A1man 4 Messer 

·Bundan baska altı bUyük mavuna da Şmit v,. 4 Yunke-rs kaybetmişlerdir . 
batınlınıştır. Bütün bu batırılan gemi~ -
lerin mecmu tonajı 23 900 tondur. HtJKÜ ET 
CBS EDE İSLENEN Ve Yali Jıonafı!dlrı ra " edile1!e1ı •• 
Bir htdıaretin sonu . tzmir hükümet konağı 1soo lira sar
Çeşmede tnönü mahallesinde lbı•ahim fiyl.e tamir edileceği gibi Göztepedeki 

Solmaz ve Ali Köksal sarhoş olarak na- valı konağı da 2632 lira sarfiyle bovana
ra allıkları için kendilerini sükılnete cak ve tamir edilecektir. Bu işler ;ksilt
davel eden maha11e bekçisi İrfan Atate- meye konulmuştur. 

Kahire, 5 {A.A) - Uzun mcsaI r 
uca1darıı:nız dün öğl!?~".in Akdcnizde ha: 
rekellcrrıc bu1unarak iki. Alman uca~ 
cli.lsiirıntisleı dir ~ ..,ı 

Londra·. 5 (A:~) - Analist askert ya
zısında Mısffdakı durumu şüyle anla
tıyor: 

. Libyad_a Alımın kU\·vetleri bir az ge
rıye ~c.kı~ereK İn~ilizlerin hücumunu 
beklem~tır. Bn fabiyedcn ma'k.satlan 
87 milimetrelik tank savar toplaY-iyle 
faz1a mikdarda İngiliz tankını tahn·p t 

k
. - e -

m<> '11. Fakat Rommelin istı>diği gibi lıa-
rekcl edilmemi~. buna mukabil !ngi1i.,. 
h.avn. ~uv,·etlcri arasız laarruzla-ra ,1: rışmıştn·. g 

MtHV:ER NE YAPACAK ? 
Rommelin bugi.i.nkli şartlar ah.ınd 

bulunduğu yerde bir veya iki günd a 
f~zla kalmasına imkan yoktur. Mihv:~ 
cılcr ya yl•ııidcn hücuma geçecek, ya
hut ta eski me•"'Zilerine çekileceklerdir 
Roınmelln bu son !J?kkı ~rcfh "~mest 
muhtemeldir. 

* t!\'GiLlZ HAREKATI 
GELtŞlYOR . 
Londra radyosundan: Merkezde Ru-

veysat ın doğusunda yapılım müttefik 
hal'ckatı batıya doğru gelişmiştir. Mih
ver kuvvetleri doğu istikametinde kar
ş: hareketler yapmışlardır. Mihvercile
rın cenup kesiminde yaphkları son ta
a~:ı-uzdan ~ed yeni hiç bir hareket baş 
f;OSt.crmemıştir. 

Cephenin Ru\•eysat kesiminde tazyi
kimiz Mihvercileri bir az batıya geri çe
kilmcğe mecbur etmiştir. Burada düş
m:mın harap bir halde terk ettiği bir 
çok tanklar bu1unmustur. Bunlardan 
otuz dokuzu tamamen. imha cdilıni~tir. 
Son iki günlük harekata Amerikan 
l~nkları da i:ştirak etmi~erdir. Bir Ame· 
rıkan tankı yalnız başına kat'i olarak 
altı ve a~·rıca muhtemel olarak iki Mih
ver tankını tahrip etmiştir. 

Çöl muharebesinde ~mdiyc kadar 
görülmemi~ bir ~iddette tavyarelerin1iz 
hücuın1~r \•e bas.kınlar yap~aktadırlar. 
Mihver toplulukları ve ta;ntlan ara~ın
da ınüthi!Ş tahribat yapmıştır. Orta çap
ta bombardıman ucaklanmız Mihverin 
bir mikdar nakil va~ıtalannı yok etmiş. 
muharebe ~abasında bir cok van~nlar 
ı;ıkarımshr. · 

AK.DENtZDE 

=~:c.~~~~~~~~~ 

~ SATILIK 
·t ~ İzınir Çayırhbahçe 1396 ıncı sokak 

~ 
ta 47 ııwnaralı 160 metre murabbaı 
saha üzerine betondan inşa edilmiş 

t: beheri 4 der odalı iki daireli e\• 8a
~1 tı lıktır. 
ğ İstiyenlerin içindekilere ınüı-acaat-
~ lıırı.. 1-4 
~~,,~~...00-

~~'=><:><:::~~~-<::>~C:::::.-~~ 

Kadın herbe:ıi 
Als:mcak scmlinde müsterileriniıı 

takdir ve sevgisini kaza~ kadın 
berberi Mestan KIRKAN 
bu defa dükkanını Kcmeraltmda 6i> 
ııUUlarad.a (Zc~ .Pi.Ya.nıro a~) 
i.iıı;tündeki da.iı'edo açmqtır. Muhte-
.renı müştcrilui davet eder_ 

Tel: 3753 t-15 H. 3 

AYDIN SULH HUKUK MAHKE
MElS!NDEN: 

. ~ydın hazinei maliyesine izaf elle ve
kilı avukat Rifat Aydın ile Ceınal Bey 
hamamında telllklık etmekte iken M.len 
ikametgahı meçhul bulunan Vahdettin 
Bağador hakkında yapılan muhakeme 
neticesinde: 

Müddeialeyh Vahdettin limanlar 
umum müdürlüğünde milstahdem iken 
938 se~esi Birinciteşrin aYma ait ınaaşı
n.ı pe..~ınen aldığı halde vazife görınebi· . 
z~ ayrılın:!§ olduğundan mezkilr aya 
aıt pe~inen alıruj olduğu 65 lira 66 ku
ruşun yüzde 5 ücerti vekalet 2010 ku
ruli masarifi muhakeme ile birlikte müd· 
deialeyhten tahsiline Aydın sulh hukuk 
mahkemesinin 29/6/942 tarih ve 136 
~86 sayılı kararla hüküm verilmiş oldu
?undan tebliğ makamına kalın olmak 
ilz
1 

ere işbu hükUm hütasas1 il~nen tebliğ 
o unur. 

1ZM1R BEI..ıF..DlYEStNDEN: 

kilOtobüs ve tramvay .idaresine ait 3666 :hs arpa ile 1650 kilo kepeğin toprak 
m ·ulleri ofisi ambarından Karşıyaka 
tramvay deposuna kadar nakli ve veri
lece~ _çuvallara doldurup ambara boşalt.
ma ışı pazarlıkla bir müteahhide verile
cektir. Muhammen bedel 53 lira 16 ku
r~ teminatı 8 liradır. Taliplerin temina
tı ış bankasına yatırarak makbuzlariyle 
7/9/942 Pazartesi günü saat 16 da encü-

ke hakarette bulunmuşlar, adliyeye ve- __ ----
rilerek bunlardan Ali Köksal yedi gün SIHHAT ME.,SVPL •nı 
hapse ve yedi lira para cezasına, tbra- n n 

Tobru'lca yapılan hücumlarda da bU
yilk infilaklar ve yangınlar olmuştur. 
Akdenizôe bir mihver konovine yapılan 
taarruzda bir ticaret ~emisi ve bir muh
rip batmlmıştır. 2 Eylftl gecesi Girit 
açıklarında Mihver gemilerine yapılan 
taarruzda iki gemiye tam isabet kayde-
dilmi5tir. mene müracaatları. 5253 (2358) 

hlm Solmu da 1 llra para Ce7..asına malı- Arasında tayinler 
kOm C'dilınislerdir. Ehe Cavidan Akyüz 15 lira asü maaş-

----•--- la Çandarlı belediye ebeliğine, Kızılay 
9 E31!ül A.tlet;znı hemşire mektebi 942 yılı mezunlarından 
Mi~sabalıaları.. Feriha Atauz 20 lira asli maaşla İzmir 

memleket hastahanesi hem.şireliğine, 
Jzmir atletizm ajanlığl tarafından ter- gönüllü sıhhıye küçük zabiti Fehmi 

tip edilen ve 9 Eylül günü saat beşte Serter 60 lira ilcretle İzmir deri ve te
Alsancak stadında yapılacak olan mü- nasül hastalıkları muayene ve tedavi evi 
sabakalara ~eh.ri~izde bulun~ mi~!i ha- sıhat memurluğuna, Bal a kazası ebesi 
zı atletler de ıştırak edecektır. Musaba- Sa"ıme y Soysal Seferihisar ebeliğine ta-
kalar bütün atletlere açıktır. yin edilmişlerdir. 

Hakemler: Sait Odyak, Keınal Özer- ı -·-
din. tbrahim Semin, Fehmi Eriş, Vehap Bornovada S_Ü_n_n_e_• 
özaltay, Alaettin Kannova, lsmail • Hakkı, tbrahim Kısayol ve Hüseyindir. Bornova cUmhıniyet Halk partisi Er· 

ôLüM 
Anadolu Anonim Türk sigorta 

~irketi izmir ve havaliııi acentesi 
Bay Tahsin Esmerin babası Bay 
Mustafa Esmerin 4/9/942 cuma 
günü Kemalpaşada vefat ettiğini 
derin teessürlerle haber aldık. Mu· 
rutinde kendisini çok sevdiren 
merhuma cenabı haktan rahmet ni· 
yaz eder. Ve kederdide ailesi efra· 
dmın acılarına i~tirak ile taziyetle
rimizl sunarız. 

gene ocağı bugUn 150 fakir çocuğu sün· 
net ettirecektir. 

Sünnet olacakw çocuklara terlik, göm
lek ve çorap dagıtılmı.ştır. Bu münase
betle Bornova. park gazinosunda danslı 
bir eğlence yapıiacaktır. 

TASH1H 
Gazetemizin 27 /Ağustos ve 3 EylOl 

942 tarihlerinde 5024/2252 numaralı 
beden terbiyesi ilanının ihale tarihi 16 
EylUl 942 Çarşamba günü yazılması icap 
ederken sehven Çarşamba yerine Cuma 
yazıldlğından bu yanlışlığı t~shih ede-

riz. 

Vilayet Daimi Encumeninden : 
.. 1 - V~1i konağında 2632 lira 88 kuru~ keşiEli boya vesair tamirat yapılmak 
uzere alenı münakasaya çıkarılmışbr. 

2 - Münakasa müddeti 31 /8/942 tarihinden itibaren 15 gündür. ihalesi 
l 4/9 /94Z tarihine milsadif pazartesi günü saat 1 O da vilayet daimi ecümenin-
de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 19& lira olup jhaleden evvel vezneye yatı-
rılması lazımdıT. 

4 - Keoifname ve şartnameyi görmek isteyenler muhasebeyi hususiye vari-
dat dairesine müracaat eylemeleri. 4 6 8 S 198 (2345) 

Vilayet Daimi Enctinteninden : 
1200 lira keıif bedeli üzerinden 15 gün müddetle eksiltmesi ilan edilmit 

olan Nafia kamyonu için lazım olan yarım motora istekli ç.Jtmad.ı.ğından dcailt· 
me müddeti 3/9/942 tarihinden itibaren on aün uzadıkmakla :isteklilerin 2490 
aayılı yasa hükümlerine tevfikan bazırlayaca1darı 90 liralık muvakkat teminatla
riyle. birlik_te 14 Eylül 942 pazartesi günü 8aat 12 ye kada.T vilayet daimi encii-
menıne muracaat etmeleri. S 1 7 4 ( 2 35 7) 

Me~emen c. Müddeıumumillğlnden 9421 J57 
Muhik sebep olmaksızın fazla fiat rnukabllinde eıya satmak suretiyle Milli 

korunma kanununa muhalefetten suçlu: 
e· Menemenin Tülbentli mahallesinde oturur Divrikli Mehmet oğlu tuhafiyeci 
ılal Töme~in Menemen Asliye ceza . Mahkemesinde yapılan duruıması ııo
n~da mezkur kanunun 32 inci maddesı delaletiyle 59 uncu maddesinin 3 ün• 
cu ~krası v~ 63 üncü maddeleri mucibince beı lira aiır para cezasiyle rnahkumi
yetıAne ve bu hafta müddetle mağazası kapatılarak ticaretten menine ve hliküm 
hulasasının gazete ile neşir ve ilan ohıı .. r da' r 'l 7 Q 4 2 tarih ve 100 - 9 3 
sayılı kararın keıinl~tiii ilan olunur. ( 2 362) 

VEN 

Teninize en uygun 
gelecek pudranın lam 

ve hakiki ren~ni \·e· 

• 
1 PUDRA 

Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*----

Bu Pudrala? 
Sihirli bir "Col . ' . onmetriqv,. 
makine ılo istihsal edilml U 
... t r. 

Unk&nı hlsıl oım-.. • 
B -·-r. u yeni pudra. su C-. 

TENiN 
GÜZELLIOlNt 

ON MiSLi 
ARTTIRIR 

Çlrmez "Empermeatır' 
dır Yağmur ve c1tı~ 

gAra rağmen billiln IO• 
sabit kalır. En ~- bir 
dans salonuncı. bile 
burnwı pıırlamaSıQa ma· 

ren yeni bir ",Col.oriınctriquc., 
makiııc icat cdılıuıştir. 

ıU olur. Tenlnt& t.a 
nermln vıı se\1m11 olur. YenJ Tok~e: 
ton pudraşmı bugün tecrtıbe ed1nı2 
..-e tıemen daha cenç KOriinnno.ı.. 

'Bil s37ede. şimdiye kadar görQl
~ deneede emsalsn güı.ell.lkte 
:reni pudra renkleri ıstihı.ar edllmes\ 

Tokalon pudrası kullanm&Jtla 1 neııceler alaca'1mz tem1ııau.a:' 
Aksi ta1'dlrde paranu iade 01,,.... • ....... r. 

DOKrOR, EC:ZA.CI VE HEMŞiRE ARANIYOR 
Zong~daJı Sağlılı Kom. Ril' tın • 

. 1 - Sa~_lık teşkilatına bağlı Zongulak mm'!!.~ den ~. . lir~. aylık ucretli bir yedek hekim ile (225) r el k~~ 1:'~ere, (1.ZS). 
Si ıçua. bir hekim, ıra ay ı ucretlı kltimli mıntaJc.... 

.. zeh- Sağlık tc~lalı kandilli haııtahanesi için ( 300) li ·· tli b" . mut asaısı.. • ra ucrc ır dah.ili,ıe 
l -C!~ğlık. te§~atı dispanserleri için, ( 150) ser lira a 1 k.. tli ( 4) 
.- ~lık te,kilit~ ~as~esi için bilhassa, harici e Y ı _uc:e ee~ 

.ervıslennde çalışmrıı ıkı dıger servisler i İn d ( 3) k~ ' nısaıye ve dogum 
nacakbr. ç e ı, Cl'tnan be~ hemıtire ab-

~lık ücret ( 70) liradır. Ücretler üzerine . f •- I' .ı tedir. ayrıca evKa aae zam ekleruneık-

Taliplerin, aıhhat sicil numaraları bileli · k 
d.ilekçelerlni 15 /9 /942 aalı gününe ~adar hr ısb terhcük;:,:neriyle blrlikcıe 
leri. .3 4 s 6 7 6 9 avı:a aı e. wıne gön.derllme-

5191 (2133) 

Gi~li çiçek 
Eczacı K-emal K. Ak

taş 'ın en son eseri 
(Altınrüya) ikolonyasuun ciddi m· 

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arod 

1-iilal :t.czanesi 

LOKS MAMULAT 

PUDRA. ALLIK. RUJ. KOLONYA 

TOıt.:İYEDf: tfvzi 

iNŞAAT tLAMı 

K 
~Ydm. ~ • S. Kooperatifinden • 

e9ll ve proıesı mu "bi A .ı d , • kapılan itid k' rtl c~ hl~ yam a ınıası muka1Ter depolar avlu, duvar 
mek üzer e 1 ~J::. -:-_ a linde 7/9/1942 pazart~i gününe kadar devam et• 

e pazau.45a xonmuıtur. 
l ,2~S~~~':';dı~:il bedeli 16.732,31 lira olup muvakkat teminat tutan da 

Talipler teminat makbuziyle birlikte, Milli Aydın ba. k d 
heyete pazarlığın bitim tarihi 7/9/ 1942 . .. h n asın a tc~kkül eden - .ı pazartesı gunu saat 17 it d .. 
caat ea~r ve U'~ uatta müsait teltlihe bulunan talip uhdes" . e a ~r. mura~ Proıe ve keşlfnameleTi görmek ve tetkik etm k . t' cle ıAhalde edılir. 
Aydın bankasına ve lzmirde incir ve Ozü T e ıs ıye er Y ında Millt 
müracaat etmelidirler. 3 S anm satış kooperatifleri birliğin~ 

519S (2330) 

' 



SAHiFE 4 

Si !ing adın ~? 1 37ofu tamamile lıesilmedi, Si· 
m~ de talingrad istilıametinde ba~ııyan Rııs 

taz31illi arttı • Mısırda Mih11er biraz gerile~i •• 
lliıdyo gazetesine göre hafta sonunda !arının yeniden hızını arttıracağı anla

vaziyette şu değişiklikler göze carp- şılıyor. İngilizler Mihverin burada bü
rnaktadır: Kafkaslarda Alman ilerleme- yük kayıplar verdiklerini ve ölüler arn-
6i simal batı kısmında olmuştur. Ru- sında müdafaa komutanının da buiun
menler Anapayı zaptederek Karadeniz duğıınu bildiriyorlar. Almanlar için 
kıyılarına inmişler ve Kerç yarım ada- cenupta Stalingradın zaptı ne ise, Rus
sondan Taman yarım adasına geçmisler- !ar için de Rijev hattının o kndar mü
dir. Bu suretle Azak denizi tamamiyle him olduğu görülüyor. 
Alman nüfuzu altına girmiştir. DIGER YERLERDE 

Kafkaslarda ikinci ve oldukça önemli llmen ve Norogorkta teıebbi's daima 
ııeli me Novorosiski istikametinde olmuş Rusların elindedir. Leningradda kara 
tur. Şehir şimdi Alman topçu ateşi mev- hareketi olmamış, yalnız havadan •id
%.li içinde bulunmaktadır. Burası eğer detli bir Alman taarruzu olmustur. Rus
evvelden iyi tahkim edilmemiı;se, uzun !ara göre bu taarruz 8 Alman· tayyaresi 
müddet mukavemet edemiyecektir. Al- düşürülmek suretiyle akim kalıruştır. 
man uçakları burasını kontrol altında MISIRDA 
tutmaktadır. Mısırda Rommelin duran taarruzun-
Dağ geçitlerinden bir haber olmadı- dan sonra ve dün gelen haberler 1ngi

l!ına göre Rusların buralarda Alman !izlerin bir hamlesiyle Rommel kuvvet
ilerlemesini durdukları sanılıyor. Groz- !erinin bir az daha batıya atıldığını bil
nide de Almanlar duraklamış gibidirler. diriyor. 1n~ilizler merkezde de taarruz 
burada Terek suyunu Almanlar henüz ederek mühim bir tepeyi elde etmişler
mühim kuvvetlerle geçmeğe muvaffak dir. Rommel bu taarruzu bir gösteriş 
olamamıştır. mahiyetinde yapmış ve İngilizlerin sa-

STAL1NGRADDA haya süreceklori kuvvetleri tahrip et-
Stalingradda Almanlar yeni kuvvet- meği düşünmüş, fakat İngilizler belde

lerle bilhassa cenup cephesinde ilerle- diği gibi hareket etmemislerdir. Eğer 
mişlerdir. İngiliz kaynaklan darumun Rommelin bu taarruzu kat'! mahiyetli 
ümitsiz değilse bile vahim olduğunu ka- bir hareket idiyse, muvaffak olamama
bul ediyorlar. sının en başlı limili üstün İngiliz hava 

5 Eylill Alman tebliğine göre şimalde kuvvetlerinin müessir müdahalesidir. 
Stalingrad istikametinde başlıyan Sov- İngiliz hava kuvvetleri bir günde üç de
ye! tazyiki artmıştır. Almanlar bu taar- fa vafize yaparak büyük bir rekor kur
ruzları püskürttüklerini de söylüyorlar; muslardır. 
fakat yine Alman kaynaklarından alı- DE 'İZ JITÜNAl\ALATI 
nan bazı haberler, Stalingradın şimal 
yolunun tamamiy]e kesilmemiş olduğu
nu göstermektedir. 

VORONEJDE 
Voronej kesiminde Don nehrinin batı

ıruıda bir kesimde Sovyetler Almanlarla 
mücadeleye devam ediyorlar. Taloganın 
cenubunda ve Medin bölgesinde Sov
yetler kısa fasılalarla mevzi! taarruzla
rına devam etmektedirler. Alman teb
liğinin iddiasına göre Sovyetler bu ke
simde Alman esas müdafaa hatlarına 
girememişlerdir. 

RtJEVDE RUS TAARRUZLARI 
Hafta içinde en mühim hareketler 

)ıfoskova kesiminde olmuş Ruslar Al
ınan hatlannı yararak Rijev şehrinin 
lı:apılarına tamamiyle gelmişlerdir. İki 
gün kadar duraklayan Sovyet taarruz-

YAHUDi ALEYHTARLIGI 
* Paris tevkif atı 

sırasında in
tiharlar 

Bugün 914 harbinde olduğu gibi müt
tdiklerin en ziyade me;ıgul oldukları 
mesele deniz münakaliit iŞleridir.. Al
manlar harbin başladığından beri yirmi 
milyon 300 bin tenilatoluk müttefik ge
misi batırdıklarını ve bunların yerine 
ancak yüzde 25 m~dannm ikame edile
bildiğini iddia ediyorlar. 

Halbuki ynlnıL Amerikalılar geçen ay 
98 yeni gemi yapıruslardır. Bunun 57 sı 
10 bin tonilfitoluk, dördü de sarnıç ge
misidir. Yalnız bu mikdarın tonajı, Al
manların ayda ,.ısati verdirdiklerini id
dia ettikleri 600 bin tonilatoluk zayiat1 

eçmektedir. Müttefikler gemi zayiatını, 
pek çok yeni usul ve vasıtalara rağmen 
en ziyade yeni inşaat ile telfıii edecekle
rine inanmışlardır. 

ALMAN • SOVYET HARBi 
---*---

• ,Stalin2'rad" tu-
tunacaktır 

diyorlar 
~*~ ~*~ 

Pariste te111ııı olunan 28 Ro37ter muhabirinin 11e 
bin Yahudlden JOO zii Kızıl Yıldız gazetesinin 

intihar etti.. f ifıri böyle •• 
Londra, 5 (A.A) - Muharip Fransa 

umumi karargahı Fransada yapılan 
lı:litle halindeki yahudi tevkifleri bak
landa şu malfunatı vermiştir: 

Tevkif esnasında Pariste bazı yahudi 
kadınları altıncı kattan çocuklarını at
tıktan sonra kendilerini de yere atınış
lardır. 28 bin kadın ve erkek yahudinin 
tevkifi sırasında 300 yahudi intihar et,. 
mi~tir. 

Lava!, işgal altında olmıyan Fransa
dan Almanyaya 12 bin yahudi gönder
meği de Alman hükümetine vaadetmis
tır. 

ıakineye 
r erilir en 

ZIRA~T VE TıCARET VE· 
KiLLERi ESKIŞEHlqDE 

Moskova, 5 (A.A) - Royterin husu
si muhabiri Kızıl Verdunun ne pahaya 
olursa olsun tutunacağını bildirmekte
dir. 

Kızıl Yıldız gazetesi diyor ki: •Stalin
gradın manası çok Tıüyüktür. Şimdi 
Volga steplerinde ~üzlerce Alınan tan
kı, pek çok top ve siU!ı bakayası ve on 
binlerce düşman cesedi yatmaktadır. 
Bunlardan çıkarılacak netice şudur: 

Stalingrad tutunacaktır.> ---- ----
ALMAN 
işgali altındalıi 31er
ıerde mahlıtimiyetler 
Stokholm, 5 (A.A) - Dagen Tider 

gazetesinin Berlınden aldığı habere gö
re Zagrepte 8 kişi mahkfun olmuş ve 
derhal kurşuna dizilmiştir. 

Bunlar yalan haberler neşretmekle 
suçlu idiler. 

Rigada da üç ki~i gıda maddeleri hır
sızlığından dolayı mahkfim edilmiştir. 

Diep aıunında Kanada· 
ı.ıarın nvıpları .. 

YENi A.~ R 

MISIR HAR31 VE MiHVER 
---*·---

Akdenizin doğu dolaylarında bir de
nizaltımız bir İngiliz torpido muhribine 
torpille isabetler kaydetmistir. 
İTALYANLARA GÖRE 
Roma, 5 (A.A) - Salahiyetli İtalyan 

mahfillerinin kaııaatine göre Mısırda 
son günlerin en büyük hareketi düşma
nın mukavemet kudretini anlamak icin 
yanılan harekettir. · 

İnqHiz1erjn geniş ve kuvvetli mayn 
tarlalarına rağmen mihver kuvvetleri 
bunları zorlan11ş ve kendilerine verilen 
vazifeyi n1i.ikemmelen ba~armıslardır .. 
Sahil mıntakasım. yakın bölged~ İngi
lizlerin kayıpları çok ağır olmuştur. 

Alman ve İtalyan hava kuvvetleri 
büyük faaliyet göstermişler cephe geri
sinde topluluk vasıtalarına büyük dar
beler indirmişler ve hava muharebele
ı'İnde bariz üstünlüklerini meydana ko
yarak İngiliz hatlarının ger ilerine so
kulmuşlardır. 

31 ağu·tostan üç eylüle kadar 87 İn
giliz ucağı düşürülmüştür. Buna karşı 
mihver kayıplarının azlığı taY)-~areleri
mi~in üstünlüğüne bariz bir delildir. 

İngilizler, Akdenizde kafilelerimize 
hücumlarını çoğaltmı !arsa da bir kaç 
ha•ar müstesnR olmak üzere kafileleri
miz yollarına devam etmL,lerdir. 

Kahire, 5 (AA) - Orta şarkta Ame
rikan kuvvetleri umum! karargahı bil
diriyor : Batı çölde hareketlere iştirak 
eden Amerikan tankları harekiltın ilk 
iki giiniinde bir mikdar Alman tanla 
tahrip etmişlerdir. 
AMERİKAN HAVA KUVVET
LERİNİ TEBRİK 
Kahire, 5 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği : Orta şark hava kuvvetleri baş
komutanı mareşal Kaningam Mısır ve 
Libya çöliinde harekette bulunan Ame
ril<an hava kuvvetleri kadrosuna bir 
tebril< telgrafı göndermiştir. 

~--................ __ _ 
«VIŞ.>) DE Göauşr~ELER 

---*·---
Dakar hakkın-
de mihver tale
bi var da bu mu 
konuşuluyor? 

SON HAVA HOCUMLARI 

____ .. _, __ _ 
STALINGRADOA DURUM 

---·*---
Almanlar Sta-
linı?radı topçu 
ateşi altı a 
alamadı 

~*~ ~+~ 

Belçilıa lıongosuna Ame- Staııngradda Alman ih• 
rilıan çılıışı lıarşuında tiyatıarının tideta 

Almanya 11e Vişi eridiği bildiriliyor 
Londra, 5 (A.A) - Niyuz Kronikl Stokholm, 5 (A.A) - Berlindek:i as-

gazetesine göre Vişideki müzakereler keri sözcüler, Stalingrad hareketleri 
Dakar ile alakalıdır. Portekiz başvekili hakkında geçen haftaki kadar kat't söz 
bay Salazar tarafından harbe giren Bre- söyleyemiyorlar, ihtiyatlı söz söylüyor
zilya hakkında teveccühkllrane sözler !ar. Halbuki geçen hafta Almanlar şeh
sarfedilmesi yüzünden Almanya endişe rin ~e?"en ?üşmek lizere bulunduğu ka
içindedir. Mareşal Peten dün akşama naatını venyorlardı. 
doğru Lavali kabul etmiş ve şimal Afri- . Ruslar 25 Alman tümenine 12 tümen 
ka umum! valisi Buason da beraber ola- ıle karşı koymaktadırlar; 1000 kadar 
rak yemekte J.ıılmıştır. Alman uçağının da burada çalıştığı 

Belçika başvekili ilk Amerikan kıta- un1ıı:1lman_ıalıdır.. . . 
!arının kongoya karaya çıktığını bildi?'- . ~ehir henüz top ateşı altına gır-
nı.iştir. memıştır. Almanlar banliyo kapılarına 

Belçika başvekili : •Kongo kara, de- kadar yaklaşmı~lardır, AlrnanJ:r bura
niz ve hava kuvvetleri için mühim bir la7a k:;ıdar gelmiş olmalarına ragmen he-
yol olmaktadır Bunlar Alnı nüz ~g!l' topçu kuvvetleri getirmek ce-

. ' anya ve saretini göst ' 1 Hi b' rd Vişi için mühim b' d" .. eremıyor ar. ç ır ye e 
dur • De-«tir ır ~unce mevzuu- ~m:"' ihtiyatları bu derecede erime-

.. ~- .. m~~ 

INGILIZ HAVA AKINLARININ 
YENi HEDEF! 
(Baştarah 1 inci Salıifede) 

R!JEFTE 
Rijefte hareketler yeniden başlamış

tır. 

isp nyad Jd son 

Eô«işehir, 5 (A.A) - Ziraat vekili 
Şevket R~it Hatipoğlu ile ticaret veki
li D:. Behçet Uz Malikoy Polatlı Sivri
hisar ve E>kişehirin köylerini dola~tık
tan sonra Çifteler harasının aygır de
posunu ve köy enstitüsünü gezmiş
lerdır. Her iki vekil Eskişehire geldik
ten sonra şeker fabrikasını tohum ıslah 
ve drarfarming deneme istasyonlarının 
zirai konıh:r.e çah~malannı fidanlıkları 
silo!an ?:raat bankasını toprak mahsul
leri ofi•i alım yerlerini tetkik etmişler
dir. Kö;-lüni:n önümüzdeki yıl hazırlık
lariyle alakadar olan vekillerimiz yerin
de halledilme i icap eden vaziyetleri 
gözden g~irerek lazım gelen direktifler 
vermi !er, halkevinde tüccar ve esnaf
ların dileklerini dinleyerek kendilerini 
ter" r eden izahlarda bulunmuşlardır. 
z~ı·a ~ \' kılimiz Kocaeliye ticaret veki
li de \nkaraya hareket etmişlerdir. 

Ottava, 5 (A.A) - Kanada hükümeti 
Diep akınındaki Kanada kayıpları hak
kında bır liste neşretmiştir. Bu listeye lığını enditelendireceği söylenebilir. 
göre ölenler 178, yaralananlar da 587 Tayyarelerimiz Alman denizaltı atelye
kişidir. !erine denizi saldırıtlarını muvakkaten 
--------------- gevşetmişler, huna karşı bütün hücum

d !!Za me erin mahi eti 
Boynes Ayres, 5 (A.A) - Havas: 
İspanyol kabinesindeki değişiklik bu

rada. hiç_ bir hayret uyandırmamıştır. 
Yenı tayın olunan Nazırlar bilyük ts
panyol vatanperleridlr. Bu, milll birli
ğe doğru atılıruş ilk adımdır. 

!. GıLIZ TEBL 1G 
L •ı 5 ( A.A) - Hava Nazırlığı-

""' t bı' 1 

ffin a<•am oııemlı bır bon:ıba teşkili-
r. Bremen liman.na hü um etmi~tir. 

çıkarılmıştır. Av uçakları gece şimali 
Fransa üzerinde taarruz devriye uçuş
lar yapmışlardır 11 bomba uçağımız 
_dönmemiştir. 

MISIR KRALI B. VILKIYI 
KABUL ETTi 

Kahire, 5 (A.A) - Mister Vandel 
Vilki bugün Kral Faruk tarafından ka
bul edilerek M. Ruzveltin mesajını ver
miştir. Görüşme yarım saat sürmüştür. 
Uçakla seyahat eden Mister Vilkinin 
bağajı hafif olduğundan etikete aykırı 
olarak vestonla kabul edilmiştir. Elah
ram gazetesi Mısınn bu seyahattan is
tifade ederek bugünkii şartlar içinde 
çok kıymetli olacak olan kiralama ve 
ödiinç verme yardımı hakka• la mlıza-

larını Alman demir yolu hatlanna, de
mir yolu şebekesine yöneltmişlerdir. Bu 
demiryollar Almanya için bizim okya
nos yollan kadar mühimdir. 

Diep hücumu Alman mahfillerinde 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. Şimdi 
demir yollarına tevcih edilen hücumlar 
hakkında bu mahfillerin ne düşünmek 
İstediklerini öğrenmek isteriz. 

Deyli Ekspros diyor ki: Harp zama
nında askeri kuvvetlerin büyük başarı
larından bir çokları saklı tutulur, bahri
ye nazırı Aleksandr bizim deniz faali
yetimizi örten perdenin bir köşesini kal
dırmakla isabet etmiştir. Büyük Britan
ya bahriyesi timdi her zamankinden zi
yade denizaltı batırmaktadır. Mayn teh
likesi ortadan kaldırılmıştır. Bu eşsiz 
kuvvetin yılmaz cesaretiyle elde r.ttiği 
ba arılar biı:i mün erjh ediyor. 

* Taymis yazıyor: !spanyadaki buhran 
bu memlekette siyasi istiklııl hareketi
ni kuvvetlendirirse büylik Britanya ve 
Amerika bunu büyük memnunlukla 
karşılıyacaklardır. 

§~_......-~ "~'!"~~-=-.,.~-z~~ıı 

~ Tiirlı gazetecilerinin 
~ ingilterede tetlıilıleri 
~ Londra, 5 (A.A) -Türk basın he
li yeti cenup Britanya sahillerini gez
§ mi ler ve bu sahiUcrde nçak savar 
§ toplann faaliyetini görmüşlerdir. Sa- S 
§bil kenarlannda kazılan derin sığı- sn 
~ nnklnn da görmli<lerdir. 
N>.TJ".-"...QCr.,r.,...;.;o..ı=cı-.;r..r......-...ı:r/.ı-=~ 
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Mübadil bonoları sahtekarlığı 

~ :ahkumiyet kararları 
T emyizce bozuldu 

-----------
İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Mübadil 

bonoları sahtekfu-lığından suçlu Nihat 
Özkoyuncu ile arkadaşları hakkmda ev
velce verilen mahkfuniyet kararını tem
yiz mahkemesi nakzetmiş, otuz seneden 
başlıyan cezalar derece derece iki sene 
ile iki buçuk sene arasında olmak üzere 
indirilmiştir. Bugün ağır ceza mahke
mesinde yapılan celse sonunda temyi-

zin bozma sebeplerine ittiba edilıni.,, 
indirilen ceza müddetlerini dolduran 
bütün suçlular serbest bırakılmıştır
Bunların aralarında evvelce otuz sene
ye mahkfun edilmiş olan Nihat ta var
dır. Bu tahliyelere rağmen dllva devam 
edecektir ve muhakeme müddeiumumi· 
nin mütalllasını serdetmesi için 1 teşrini 
evvele bıralalmı~tır. 

inhisar n~addelerinin 
sarfiyatı artıyor 

İstanbul, 5 (Yeni Asır) - tnhisarlarl ğunu söylemiş, cbiz Martta fiyatlara zam 
Vekili B. Raif Karadeniz yeni beyanat,. ederken istihlAkin azalacabnı tahmin 
ta bulunm~, inhisarlar maddelerinin ediyorduk> demiştir. 
istihlii.ki umumi surette artmakta oldu-

lstanbul cezaevinde çalışmalar 

İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Bugün (dün) şehrimiz cezaevinde tesis edilen ter
zilik, kunduracılık ve çorapçılık atelye !eri bugün açılmış, mahkfunlar çalışma
ğa başlamışlardır. 

dSlBIYETIN SEBEP OLDUGU 
MOTHIS FACiA 

(tlı.tarah 1 'nci Sahifede) 

bir çardak kurmuştuk. Babam çardağın 
yerini beyenmemişti, yerinin değiştiril
mesini bana ve Hüsnüye tenbih ediyor
du. İhtiyar mizacına rağmen ft.sabi bir 
adam olan babamın bu ihtarı üzerine 
ölen kardeşim Hüseyin babama asabi
yetle bazı sözler söyledi. Bu sözler ara
sında bir babaya söylenmemesi gerekli 
sözler de vardı. 

Babam, Hüseyinin sözlerinden fena 
halde asabileşmiş ve çardakta asılı bu
lunan silahı alarak korkutmak maksa
diyle karde ime tevcih etmişti. Maksa
dının korkutmak olduğuna yemin ede
rim. 

Fakat nasıl oldu, bilemiyorum. Baba
mın titreyen elleri arasında mavzerden 
kurtulan kurşun kardeşimi can eırinden 
yaralamış, kardeşim yere düşerek bay
gın bir halde kalmıştı. 

İşte o zaman ha bamın gösterdiği te
!Aş ve nedamete göz yaşlan en bliyük 
şahittir. Babam, baygın S'llndığımız kar
deşimin yüzüne derhal su atmış, fakat 
maalesef öldüğü anlaşılınca ihtiyar kol
larına cesedini alarak merkebe bindir
miş, ağlayarak ve Asabi buhranlar geçi
rerek köye getirmiştir. 

Köydeki evimiz hııdise gecesi bir ma
tem manzarası almıştı. Kardeşimin ce
sedini kapan babam: 

c - Evlildım, ben ne yaptım!> 
Diye uzun uzun ağlamıştır. cBabamın 

bunu müessif bir kaza neticesi olarak 
yaptı!(ına zahibim.> 

Maktulün annesi ve katilin ihtiyar ka
nsı Ayşe de aynı suretle ifade vermiş
tir. Muhakeme iddia makamının müta-
10\asını serdetmesi için 11 Eylill Cuma 
gününe bırakılmıştır. 

--~ ...... ~•----
J ~PO .LARLA HARP 

( Haştarah 1 inci Sahil ede) 

HA VA HÜCUMLARI 
Amerikan bombardıman uçakları J a

pon münakalafına tesirli birçok hücum
lar yapmışlardır. Sekiz Japon vapuruna 
ve asker dolu Japon dubalarına isabet
ler kaydedilmiştir. Nanşangtaki Japon 
karargahına havadan hücumlar yapıl
mıştır. 

·NAŞANG TA BOMBALANDI 
Çunking, 5 (A.A) - Amerikan uçak

ları Çarşamba günü öğleden sonra Ki
angsl eyaletinin merkezi olan Naşanga 
hücum etmişlerdir. 

INGILIZLERE GORE RUS· 
YADA DURUM 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

büyük Britanya muharebesin! hatırla
t..n bir ölçüde devam ediyor. Perşembe 
glinü 40 dakikada 47 dlişman uçağı dü
şürülmüştür. 

Diin üç istikametten gelen 150 Alman 
uçağı 1940 ta Rotterdama yapılan akına 
benzer bir akın yapmışlardır. Şehrin 
methalini tutmakta olan Rus piyade 
hattını yaramıyan düşman zırhlı birlik· 
leri şimale dönınüştlir. Burada demiryo
lunun iki yanını tutmuş ve şimale doğru 
biraz ilerledikten sonra doğuya dön
müştlir. 

Rus topçusunun havan toplarınm ate
şi Almanları durdurmuş, yalnız bir ke
simde 25 Alman tankı tahrip edilmiş, 
diğerleri de geriye dönmek zorunda kal
mıştır. Ruslar hunun üzerine tank hi
mayesinden mahrum kalan düşman pi
yadesine saldırmışlardır . 
ANALİSTİN MtlTALALARI 
Londra, 5 (A.A) - Analist askeri ya

zısında vaziyeti şöyle gösteriyor: 
Stalingraddaki duruma ümitsiz dene

mezse de vahim diyebiliriz. Ruslar inat,. 
la dövüşüyor ve çok büyük sayıda kuv
vetlerin ağır baskısı altında çekiliyor
lar. 

Bir aydan beri yapılan muharebeleri 
Rus seferinin ilk aylarındaki taarruz 
vaziyeti ile mukayese edersek Almanla
rın taarruz kudreti artık çok zaiflemiş 
olduğunu ve buna mukabil Rus muka
vemetinin ve müdafaa usullerinin son 
derece tekemmül ettiğini görlirliz .. 
STALİNGRAD DÜŞÜNCE .. 
Almanlar yalnız kendi askerlerini de

ğil, diğer milletlerin askerlerini de mer
hametsizce ate hattına sürüyorlar .. Bu 
şartlar altında Stalingrad belld zaptedi
lecektir. Fakat düçar oldukları hiiyUk 
kayıplara göre Alman, Macar, Rumen 
ve İtalyan orduları en kuvvetli unsur
larından mahrum kalacaklardır. O su
rette ki Stalingradı alan kuvvetler uzun 
zaman başka hareketlerde bulunaınıya
caklardır. ----·----BİR İSVEÇ 
Denizaltısı battı.. 
Stokholm, 5 (AA) - Söftermandan 

takım adaları açıklarında bir yük ge
misi ile çarpışarak batan İsveç denizal· 
tısından bir kişiden başka büt\iıı mü
rettebat kurtarılmıştır. 

BUGÜ 

Yeni Kopya 3 Şaheseı Filim Birden 
-1-

KAHV ECİ G'UZELİ 
Yaratanlar : MÜNİR NUREDDİN - HAZIM 

-2-
S EVE N KABIN 

Yaratanlar : Rohert Tnylor - Beddy Laman 

• -3-

(~e) 

(İngilizce) 

LOR EL HARBİ İŞ ARIYOR (Tiirkçe) 

Eşsiz Kahkaha Tufanı 

SEANSLAR 
Kahveci Güzeli Seven Kadın Lorel Hareli iş Anyor 

4,30 - 9,15 1,30 - 6,15 3 - 8 
Cumartesi ve pazar günleri 12 de başlar. 
DİKKAT : Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ BALK nıotinclc

ridir. SALON 20 kuruştur. 


