
BaşVekilimizin beyanatı Alma·n Aiansına göre Rusya harbi 

Trabzonlulara dedi ki: Hükümet 
için çareler arıyor 

' grad,, .... d ''8 on. ne 
ihtiyaçlarınız rbedili • • 

10 e or 
' Saraçoğlu

nun menJe .. 
ket S?ezisi ,_ 

---*---
M ernıeııet realitesini 
ht!hitmet reis~ ~ıftıtg~ıe 
daha stJntil bir şehHde 
görmelı her halde çoh 
yerinde bia- arzudur •• 
Bas\ ekil Şükrii Saraçoğ)u büyük bir 

memİcket gezisine çıktı. Vakıa Başvekil 
~iikrii Saraçoğlu gibi halk saflarından 
~cçmis, memleketin her köşesini .ru~u 
ve maddesi ile ~·akından tanıyan hır m
san idn nıcnılckct realiteleri meçhul de
ğildir~ Fakat badiseleı·i yakından g~r: 
mck, memleket ,·aziyetini olduğu gı1;>ı 
l.:avrama••a calısmak bizim rejimin hır 
ı;ell'ncğidir. 'veci devletle eski devlet 
ara..;mdaki en biiyiik fastla realiteyi ya
kından görmek, onu tanımak !şind~ ha: 
sıl olan suurdur. Eski dcvletın Babıalı 
kırtasiye ~deposunda bunaldığım göste
ren ne kadar çÖk vesikalar vardır. 19 cu 
asırdan itibaren eski devletin statikliği. 
memleketi tanımamız1ığı öyle bir hol 
e.lmışh ki cemiyetin Üstün tabakasını 
teskil eden münevver için bile memle
"et muhayyel bir dünya idi. Ne onun 
maddi çehresini, ne de ruhi karakterini 
bunmak mümkündü. Pendikten ilerisi 
hlddnnd•ld da,&niceler ZUh..l ve yaliut 
laer hangi bir yıldız hakkındaki tasav
vurlardan daha çok hakikate yakın de-
iild!. 

Milletten ve m!lletin ruhundan tecrit 
edilmi§ kendi dertleri ile b~başa sta
tik bir devlet ve onun münevverleri 
5çin hayat ba,ka türlü olamazdı. Donuk 

1 
ve mumyal~mış bir devlet içinde mü
nevver de sayıklama nevinden bir ta
'ıum realitelerdPn bahsederdi. 

Gebzeye kadar yapı1an bir gezinin 
memlekette devrialem seyahati gibi te
ıir yaptığı devirlerin ya~andıi'h günle~i 
hatırlıyanlanmız bir haylidir. Bu basıl 
tibi görünen z~viyeden düttkü ve bu
l'iinkü devlet hayatını tetkik ettiğimiz 
aaman iki devir arasındaki farkı sara
hatle gönnek mümkündür. Atatürkün 
\o'e Milli Şefin memlekette açtığı reali
teye göre tedbir almak u~ulü bugün re
jimin ~ıan halini .,l...,·•t•"· 

~ 
Şükrü Saraçoğlunun büyük bİ!." mem

Jeket gezisine çıkması bir yandan reji
min görfüünü t~arüz ettirdiği gibi bir 
y21ndan da bükiimet b~vann8mesinin 
daha kesif bir şekilde · tatbik sahasına 
~receği zamanfarda alınacak kararlann 
isal'H'fini temin t'rleccktir. 

Memleket realitesini hükümet reisi 
11fatiy) .. daha şamil bir şekilde görmek 
her halde cok yerinde bir arzudur. Bil
hassa Türkiye f!İhi tabii şartfan itibari
le muhtelif iklimlerin, iktisadi şartların 
nüfuzu altında bulunan bir memleket
le insanın bütün bt~ hususiyetler üstüne 
çıkarak tam ve mükemmel bir şekilde 
memleket hakkında sentetik bir hüküm 
Termesi güç olduğu kadar da zordur. 
Sayın Başvekilin üstün kültürü, ~imdiye 
kadar devlet hayahnda elde ettiği tec
hibe bu sentezi en iyi şekilde başarma-

<Son u Sahife 2. Sütun 6 da) 

Çarşıyı gezdi ve coşkun tezahürler ara· 
s111da halkın bir ço~n ile konustu .,. 

----~~~-------
S ta J in g r ad her şeye 
rağmen düşecektir Trabzon, 6 (AA) -

Evvelki akşam şeh
rimize varan sayın 
Başvekilimiz Şükrü 
Sarçoğlu dün saat 
10.30 da vali ve ko
mutan ile belediyeyi 
ziyaret etmiştir. 
KİSARNA MA
DEN SUYUNDA 
Saat 15 ie Sayın 

başvekil ve eşleri 
Kisarna maden su
yunu ve tesislerini 
görmüşler ve şeh
re dönerek belediye 
bahçesinde bir ge
zinti yapmışlardır. 
ÇARŞIDA HALK 
ARASINDA 
Yaya olarak çarşı

dan geçen başvekili
miz, yolda halkın 
coşkun tezahürleri 
arasında birçok kim
se ile konuşarak te
menni ve dileklerini 

--1.·
Stalüngrad Ruslar için 
ölüm • dirim meselesi, 
Alma&'llar için A: vrupa-

nen lıiRididir •• 
Beı-1in, 6 (A.A) - D. N. B. Ajansına 

askeri bir .kaynaktan bildirilmiştir: 
Askeri harekeileri takip edenlerin 

bütün dik 1rntleri Stalingrnd üzerine çe
lcilıniştir. Burasının ehemmiyeti, 5 petJ 
rol yoluna hakim olmasından ileriye geJ 
liyor. 

Almanlar büyük taarruzlarından 
sonra mühim demiryollarını elde etmek 
imkanını kazanmışlardır. Volgadan Ha
zere giden tarihi yol yeniden büyük 
ehemmiyet almıştır. 

STALlNGRADIN EHEMM1YETİ 
Sovyetler için Stalingradın ehemmi

veti ölüm, dirim meselesidir. Almanlar 
~e müttefikleri için de A vrupanm kilit 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Genç Sovyet askerleri B. Stali?ıiıı son nutkunu 
dinliyor ve cY tl§a » Zarla karştlıyOTlar 

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

Mısırda lngiliz baskısı devam ediyor 

Şükrü Saraçoğlu l\lilli Şefimizle beraber Sonu Sa. 2, Sil. ı de 
8. VILKI DlYOR Ki: 

---*·---

llihver eski hat· 
tına geriledi 

HAiN BiR E\JLAT 
----·*---

Babasını öl-
dürüp kaçtı 

-+-
Baba lıatili Fehmi Siper 
zabıtaca aranılıyor ••• 
Torbalı kazasında Çaybaşı köyünde 

30 yaşında Fehmi Siper geceleyin uy
kuda bulunan babası 60 yaşında Hüse
yin Siperi bıçakla başının altı yerinden 
yaralamak suretiyle öldürmüş, kaçmış~ 
tır. Baba katili aranmaktadır. 

Cinayetin sebebi kat'i surette biline
miyorsa da baba ile oğul arasındaki ge
çimsizlik olması çok muhtemeldir. 

SOVYETLERE GORE 
---*·---

Almanlar 
Novrosiske 
çıkamadı -·Denizden(<Hovorosislıne 

cılımalı ıeseblJüsü alıim 
~ bıralııldı; burada ve 
uStalingrad» da çarpq· 
maıar devam ediyor •• 
Moskova, 6 (A.A) - Bu sabahki Sov

yet tebliği: 
Rus kıtaları dün gece Stalingı-adın şi

malinde ve cenup batısında, Novorosis
kin şimal batısında düşmanla çarpışmış

(Sonu s~ı ~ife 2. SiHun '! de) 

Mısır teh-
ditten kur
tulmuştur 

-*-
x Son Mısır harbinin Ha· 

Siperler içinde düşmanı gözetle-me 

ALMANLARA GÖRE 
---·---

S talin g r ad-
da Rus hü-
cumu akin1a 

-+-
ram an yarım adası ve 

polyonun· hezimetiyle 
neticelenen savaş lıadar 

önem taşıdığını da 
söyllyor 

Kahire, 6 (A.A) - B. Ruzveltin şah
si mümessili Vandel Vilki sekizinci or
du kumandanları general Mongomeri 
ve Amerikan kuvvetleri kumandanı Ge
n~ral Maksvelin refakatinde batı çölü
nü gezmiştir. Bu ziyaretten dönüşte 
Vandel Vilki harbin en manalı çarpış
mal:U-ından biri vuku bulduğunu söy
lemış ve intibalarını şöyle anlatmıştır: 

« - Gördüklerimden edindiğim. ka
na~t bugün çöl cihetinden Mısıra tevcih 
edilen tehdidin kaldırılmış olduğu ve 
~manlarm durdurulduğu merkezinde
dır. Gerçe tehlikenin tamamen bertaraf 
edildiği söylenemez. Fakat bu muhare
~e 140 sene evvel Napolyonun hezime
tiyle neticelenen savaş kadar bir önem 
taşımaktadır.» 

• 

SON DA _iKA ............... 
B. "Eden,, soo zafere 

kadar harbedile-
ceğini söyliyor 

---·*---
Londra, 6 (A.A) - Hariciye nazın 

Eclen, Lüksemburg halkına hitaben söy
ledijh nutukta demişt:r ki: 

---·---
İngiliz u~aldarı ~ekilen 
mihver ordusunu hırpa· 
lıyor, insan ve malzeme· 

ce bü)?ülı hayıplar 
uerdiri310'9--- *- . 

Kahire, 6 (A.A) - İngiliz tebliği: 
4/5 Eylul gecesi keşif kollarımız ve 

topçumuz faaliyette bulunmuştur. 
M!HVER1N SON R!CAT! 
Dün cenup kesim.inde düşman kolları 

topsumuzun şiddetli baskısı altında ba
tıya doğru P,ekilmelerine devam etmiş
tir. 
Düşman 30/ 31 Ağustosta ilerlemeğe 

başladığı noktay~ yani mayn tarlalan 
yanına sürülmüştür 

MtHVER.tN KAYIPLARI 
Alman 19 ve 25 inci tümenleri, İtal

yan 9 ncu piyade ttimeni ve seyyar kuv
vetleri, kara ve hava kuvvetlerimizin 

(Sonn Sahife 3, Sütun 1 de) 

r~'HVERE GÖRE 
---*---

Mısır da ehe -
mivetli savaş

lar olmadı 
-*-

İlıi taraf ta havalarda 
IJüyülı f aallyet gösterdi 

Berlin, 6 (.,A.A) - Alman Başku
mandanlığının tebliği: 

Şimali Airikada Alman ve İtalyan 
hava kuvvetleri İngiliz motörlü ve tank 
topluluklarına hücum etmişler, tam isa
be~er kaydederek yangınlar çıkarmış
lar ve infilaklara sebep olmuşlardır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

General Rom mel ttalyan Ge neralı Bastika ile beraber 
Kaf Jıasyada IJir ge~it 

alındı. Novorosisfıte çe· 
tin savaşlar oıu11or. aııs 

hamleleri neticesiz •• 
Berlin, 6 (A.A) - Alınan başkomu· 

ic:nlığının tebliği : 

fflngi!terede bulunan bizler, müteca
v.ize karşı küçük, fakat cesur mi11etlc
rın gösterdikleri kahramanca mukavc- --------------------------------

meti ı>cınpati ve hayranlıkla takip ettik. (( YENi ASIR )) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

Tamım Y.arım ~.dasında doğuya doğru 
başlıyan seri ileri harek-t!t, Rusların son 
~ukavemetlerini de kırmış ve yarım 
ada tamamiyle elimize geçmi~tir. Birço~ 
esirden başka 37 hafif ve ağır top elı
mize düşmüştür. 
NOVOROSİSKTE 
Novorosisk önlerinde çetin savaşlar 

olmaktadır. 
Karadenizde Alman seri botları top 

yekun 9500 tonilatoluk 4 vapur ve dört 
mavuna batırmıştır. 

KAFKASTA 
Ka.fkasyada dağ geçitlerinde dUşman 

nmka\'emetini yok etmek için y~pılan 
günlerce ~avaştan sonra yüksek ralmnlı 
bir geçit. daha ·~mal edilmiştir. 

STALINGRADDA 
Stalingradda ~imalde Rusların yaptık

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Bu Şer kuvvetlerinin kati surette yok 

:.:~t{;~~:;m~:~~:1EE~ Alman hedefi Stalı·ngrad 
zun garantısı olacaktır .. • 

"Stalin~ad" da dan sonra Moskova gibi 
Rusların duru-

mu vahim 
---·*·---

Moskova, 6 (A.A) - Royter: 
Stalingrad etrafında vaziyet çok va

him halini muhafaza ediyor.. Şimdiye 
kadar verdiği ağır kayıplara rağmen 
Almanlar baskıya devam ediyorlar. 
Baskı bilhassa cenupta şiddetlidir. 

Mütıefiııle,.ıı:ı hazırlığı ı945 te biteceği 
tahmin o ıunuyo,._ 
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HAR~İN._D~~?NCü YILI v~remiyorlar. Çiinkü harp çok ge~i.şle
Harbm dorduncu yılı başlamış olma- mış ve her iki t&rafın kuvvetleri gibi 

sına rağmen onun sonunu henüz kimse kazanmak ve kazanamamak ihtimal ~ 
göremiyor. Bu harp ne zaman, nasıl bi- imkanları çok dağılmıştır. v 
tecek? İşte bu iki soruya iki tarahn en Buna rağmen. her ilci taraf, harbin 
ba&taki harp adamları da müsbet cevap 



SAlllFE2 

Köyleriın i zi yükseJt t'cek ın üesseseler 

Kepirtepe köy enstitüsü 
nasıl çalışıyor? 

Edirne ( Huausi) - Lülehurgaza he~ 
kilometre me:5afede ve lstanbul asfalt 
yolu üzerinde beş kilometre karelik bir 
sahadaki araziye kurulmuş olan (Ke
piıtepe köy enatitüsii) ndeki çalışma 
tarzı alAkadarlaTca yapılan -incelemeler 
netice~inde memnuniyete değer mahi
yette görülmüı;;tür. 

!\ıtüessesede her gün 4 saat k\i}tür, 4 
saat de i~ ve ziraat faaliyeti devam et
mektedir .. ,\çıldt~l tarihten bu güne ka
dar Çanakhle. Tekirda~ı. Kırk! reli ve 
Edirne vildyetleri hesabına 62 1 köy 
e~itmeni yetİ!ttİrilmi!'.ltİr. 

ÇORAK BıR TOPRAKTA 
Çıplak, saımn ve dikenli bir araziyi 

faaliyet 911.}\a ola,.-ak el,- alan mö~
se kendi talebe ve eğitmenle rinin el bir
}~ He yaphiı ça.h. m 1 r neticıesiRde h .. 
lf'n b u sahada 8 odah vc 3 katlı esaş 
binadan ha. lr.a 250 talebenin ıbatesine 
elverişli bir yatakhane vücuda geti r
miş. ayrıca d epo, mutbah, cama..,ırbane 
ve ahır gibi okulun mü. temildtını te~k.il 
eden binalan da yapmıştır. Uzun '\"C 

devamlı te tkiklerle yapılan çalL,malar
dan sonra artezyen auyuna d a kavuş
m ustur. 1 ) 2 m etre derinliğinden alınan 
bu auyu. 200 metre göneyinde ve ayni 
rakım üz.erinde 1 1 O metre derinliğinden 
alınan ikinci bir arteziyen tak.ip etmiş
tir. Bu ilci euyun 2-4 saatte 200 tonu 

BAŞVEKILIMIZIN BEYANAT! 
- --·- --
(Baştanrb 1 inci Sahilede) 

din1emi~tir. 
LİSEDE VE BAKIM EVİNDE 
Başvekil bundan sonra yeni yapılan 

]!ı;;e binasını ve cocuk bakun evini gez
mi•ler ve çocuk bakım evinde gönlük
leri intizamdan memnun kalrnıslar. da
ha güzel başarılar dileyerek yeniden 
alınacak 10 kimsesiz çocuğun bakım 
masrafını da den.:hte buyurmuslardır. 
ZİYAFET 
Başvekil saat 18 de belediye tarafın

dan sereflerine verilen cayda hazır bu
lunmuşlardır. 

Belediye reisi bir nutuk söyHyerek 
Trabzonluların başvekilleri aralarında 
görınekten doğan sevinc;lerini bildirmis
tir. 
BAŞVEKİLL'< HİTABFSİ 
Başvekil verd'kleri cevapla şunları 

söylemişlerdir: 
•Arkadaşlar, 

•Karadenizin mert, cesur ve kahra
man çocu1ı:ları; 

•Burada dünden beri bulunuyorum, 
dert ,.e sevinçlerinizi paylaşıyoıum; gü
zel memleketinizin bütün güzellikler'ni 
ı:;ördüm; Karadeniz çocuklarının bir ço
gu ile görüştüm, bende ~imdi uyanan 
duygu şudur: 

Türk yurdu bu güzel köşesinin çocuk
ları ile ne kadar n1ağrursa, çocukları da 
)~urtlarının güzellifü ile o kadar mağrur
our. 

EKMEK DARLIGI 
Burada da ekn.ek darlığı olduğunu 

duydum ve gördüm; şımdi öğrendim ki 
Lu darlık sizde bir ıstırap değil, bir eğ· 
1enC'e ve ~ka nıevzuu olmuştur; darlık
tan saka yaratmok ancak kuvvetli ruh
ların le.arıdır. Bunu da ancak Karadeni
.ı.ın mücadele içinde yoğurulmus çocuk· 
ları yaratabilir .. • 
TEMENNİ VE DİLEKLER 

aQn verimi Kepirtepe müe,c:ıese .. i için 
bilhagsa zirai faaliyetinin inld'*tifı bakı
mından bir ha.zinc sayılab:Iir. i 

KE:\Dl KENDiNE YETiŞMEK 
Burada i }enen arazi mikdarı 2SO de

kardır. Bütün bu işler Enstitü talebesi
nin bizzat kendi eseri ve el en1cğiclir .. 
Ziraat §8.hasında talebeye pratik ve 
tt'knik bilgiler verilirken ayni z .... man
da En!'ltitüniin kısa bir müddet sonra 
toprağı ıle k.f'ndi kendini g:cçRıclirmck 
esası da bir gaye olarak ahnrn:~trr. Zi
ıaat i~leri arPl!unda arıcılığa ve tavukçu
luğa verilen ehemmiyet te göze çarp
maktadır. 

MUE.SSE.Sf. TI:VSı EDiLECEK 
Hali hazı'I' müesesc bina ' ile mü~tc· 

mi13.tının bugünkü talf'bc mevcuduna 
ve is durumuna göre ihtiyacı k.ar:ı,ılıya
cak bir halde olmadı~ı anla. ılma~ı üze
r?r:.c Maatif Vek..illiğf, Enstitü binaları 
için açılan mü. abahıda birinciliği kaza
nan mimnrları Kr.pirtepcye göndererek 
icao eden tetkikl,.ri yaptırmL,tır. 

Mimarlar tarafından proje ve tetkik
lere ait re"lmİ foımalitclerin ikmalinden 
!Onra bu yıl alınacak taleb~nin kcmiye
tiyle müten sip vüsalte yeni bir bina
nın İnşasına yakında ba.rclanılacağı ha
ber ahnmJ,hr. 

Bina için icap eden ma1zeme ha7ır
lanml~ bulunuyor. 

SOVYETLERE GÖRE 
--- *---
! Bast>ıralr 1 inri Sahilrde) 

laı·dır. 
Diğer kcsjn1lcrlle kaycie clcğ<.:ı bir de· 

ğisiklik olmaınıstır. 
DENİZDEN ÇlKı\RMl\ TESEBBÜSÜ 
Mo>kova. 6 (A.A) - Alrndnlar No

vorosiske denizden ao:;;kcr cı.k11rrna~a ça
l1~ıyorlar. Rus hava kuvvc>tleri ve top 
cekerleri tarafından kc;/edil~n G topçe
ker himayesind..?J:; ihraç n1avunaları za
manında ka~ıln~n11~ ve ho\·a kuvvet1e
r~mizin siddctli hücuınlarına maruz kal
mLŞtır. İki topr;l'ker \"t' 4 büyUk a•·ker 
yüklü mavuna b ... tırı1nıı~tır. 
İKİ KÖY GERİYE ALii\Dl 
l(ız1l Yıldız g.ızctcsi diyur ki 
•Ruslar Novorosiskle inrı.tçı mukoıve

n:etlerine dcvan1 ediyorlar. Nuvorosiski
nin sol cenahı Karadcnize dayanıyor. 
Ruslar civarda :ki köyü sahilden hare
kt:tle ~eriye alnu:.-.larWr. 

DlCER BİR KESİMDE 
Di~er bir ke>iır.de hır nehri geçmeğe 

lesebbüs edC'n Alınan kıtalarına da ~id
detle hücum edilerek 4 tank tahrip edil
mis ve 1500 Alman subay ve er öldü
rülmü!'tür. 

Moskova. 6 (A.A) - Sabahki Sovyct 
tebli~ine ektir: 

Stalingradın şimal batısında bir birli
ğimize yapılan ~iddetli bir l;ıücumu püs
kürttük. Sehrinin do~usunda büyük 
piynde ve tank kuv\'etlerinin hücuınu 
rla piiskürtü1mü tür. • 

NOVOROSISKTE 
N'ovorosiskin slıni:ll b tı5ıncla büviik 

düsman kuvvetlerin<> karşı şiddetli mu
harebe yapılmaktadır. 

l\1F..RKEZDE 
A-icrkez cephcsind kotaların1z dU~-

mandan bir çok mesklın yerleri alms 
ve düşmana af!1r kayıplar verdirmio:;;tir. 

BUZ DENiZiNDE 
Şimal Buz denizinde bir denizaltımız 

hüyük bir düsman nakliyesini batırm1"
tır. 
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ŞEHİR HADERLE'Ri. ·Saraçoğlu-
~-----~---------.-.-r- ----·~- .....-~- 1 nun men.le-

BİR TAMIM 

Süt ya~ı verine 
nebati ya~ 

-*
Sıhhi her hangi bir maıa-
zurdan kw-tulmalı için 

nebat i yağlar nasıl 
lıullanıirnalı! 

Rafine nebati )rağların sütten yapıl
mı~ yağ yerini tutup tutmıyacağı hak
kındaki tereddüt Sıhhat veki.letinin bir 
karariyle izale edilmiştir. 

KULTURPARK MEVSİMİ 

Paraşüt kulesine göste
rilen rağbet fazla 

ıs - ı6 yaşındalıi çocufılaradn yalnız bir mevsim· 
de JSO den fazla atlıyanlar var •• 

Kültürparkta güzel bir düşünce ese
ri olarak vücuda getirilmiş olan cPa
raşüt kulesi• Kültürpark mr v-imi do
layısiylc gençlerin rağbetin 1nmak
tadır. 

datlar bu mütevali uçuş yurdunda be
lirmektedir. Bu suretle kendini gösteren 
gençler arasında, ya~ının 15 - l 6 olma
sına Tağmen yalnız bir nıevsimde yüz 
elliden fazla atlıyanlar vardır. 

Kendi laboratuvarlarında tetkik edi
len rafine yağlardan rıkan netice üzeri
ne Sıhhat vekaleti Mauif vekiletine 
~~<';:;•dalci yazıyı göndermitotir: 

l\:Jemlekette istihsal edilebilen süt ya- Havaların bu sene rüzgarlı olmasına 
~ı milıcdarı bugünkü ihtiyacın çok du- rağmen , y<fş ve ağırlık haddi içinde bir 
nundadır. Gıda rasyonlarında süt yağı- çok gen_çl~r hava hftlc.imiyetinin en eıas
n1n tercihan bulundurulması terkibinde lı adımı olan para1iitl~ atlamak husu
vitamin (,\) nın mevcut olm<uoından sunda adeta birbirleriyle rekabet edi
:ıerive gelmektedir. Gıda rasyonlarına yorlar. 

* Bu müna"ebetle şu ciheti nazarı dik-

1
>u (ı\) vitamini tksikliğini telifi ede- Para~üt kule~inde lzmir Hava Kuru
bilf:ctk diğer maddeler ithal edildi~i mu merkezinin bir havacJlık. öğretmeni 
•akdirde süt yağına ihtiyaç kalmamıs ve gönüllü yardımcılan Türk gençlerini 
olacağından kalori bakımından ayni atlamağa alışhrmaktadırlaf'. 

kate koruz "i ba:ıu kimseler para9üt ku
lesini gezerlerken çirkin hareketlerde 
bulunmaktadırlar.. Me li yukarıdan 
aşağı tükürmek, yanık sigara atmak su
retiyle aşağıdaki seyircileri ve atlama 
sırasını hekliycn yurtta. larımızı ticiz 
etmektedirler. 
Zabıta ve belediye mcmuılarının bu 

çirlr.in hareketlerde bulunanları tutmak 
için tedbir aldıkları nı da memnuniyetle 
bild iririz .. 

"!vsafı ha.iz diller yağların süt yağı yc
·ine ikamesi mümkündür. 

Rinaenale>'h: 
1 - Taze sebze (betahsis salata-

11avuç) vrrilmesi münıkün olan mevsim 
ve mahallrrde süt yağının tamamı ye
'"İne vcnil"bilccek diğer hayvani ve 
'lthati yağlar (biJhassa rafine nebati 
a:Zlarırı ma'yi veya sertfe"tirilmi!'! şe

. ,illeri .. ) 
2 - T ~ze sebze verilmui imki..n.ı 

hulunmıyan m"'veim ve mahallerde yağ 
r;;ısvonunun yüzde 25 inin süt yağ ı ve 
hakiyesinin nebati ve hayvani: yağlar
dan temininin iktisadi bakımdan terci
he say?.n olduğunu v" sıhhi her hangi 
1 '.r mahzuru mucip olmadığını them
CJİvrtfe vük!'lek. iuitB.larına arzederim. 

Yük"":ek Ba~vekdlete ve bütün vekA-
1 ·tlrre arzedilm\ştir. ----·-----n..- ı:;t>h i r te-nis tu r no-

VH "'I diiıı sona t>r<li 
Üç şehir tenis turnuvası dün Külıür

parkta tenis kulübünde sona crmi~tir. 
Tek erkeklerde İslanbulrlan Hoİmez 

İzmirli Jin1 Jiroyu 3 sette kazanmıstır. 
Çift cr~cklerdc İz111ir takımı ıiecyo 

ve Parolillo lstanbul takımı Hasan ve 
Holnıez 4 . epte kazanmı>lır . • 
Maçların sonunda vali ve 

rcjsi tarafından kazananlara 
verilmiştir. 

belediye 
kupalar 

s~yircilcr arasında lzmirin bir çok 
tanınınış ~imaları bulunuyordu. 

--- n- --
~;;K~E.K Fİlr ATLA 
F~._.,.. :C: • .:A.TANLAR 
Keçecilrrde Anafarta1ar caddesinde 

bekl<al Mehmet Dine 38 ek 11eği tanesi 
2,j kuruştan asçı Şiikrüyc saltığı. aynı 
cadded• Abdulkadir pa.~a hanında kah
veci Ahmet Gürler Uç ekmeği otuzar 
kuru:..lan ta.ete "2tlıgı iddiasiyle yaka
lann11ı;; ve milli korunn1a mahkemesine 
v r:l~i.-.1 rdir. 

Ve kilo~a alı~n 
,.,,flvenin nıacerası 
Keçecilerde Piyaloğ1u hanında iki ki

lo 900 gram kahve ile tutulan Mehmet 
oğlu Lütfü Uyar adında biri tahkikat 

Haber aldığımıza göre yarının hava
cıları arasında güzel bir yer alacak isti-

Kay de tibi ihraç müsaadesi 

Ecııebi şahısların ve şir
ketlerin gönderebi
lecekleri maddeler 

.Maliye uelıciletınden rn üsaade alınmak lazım. 
Türk parasının kıyınetini koruma 

hakkındaki 12 numaralı kararnamenin 
degişen 12 maddesi mucibince, Türk 
mallarından Anason, Sünger, yabani 
Domuz eti, yaş sebze, gök boya, halı, 
lüle taşı, 1937 ve daha evvelki seneler 
mahsulü tütün, yaş meyve, çöven, şa
rap, likör, gül yağı, gehri, maden suyu, 
z ımpara cevheri, pirjna küspesi, 1941 

mahsulü kuru iizüm, 1940 '941 yılları 
mahsulü fındık. münhasıran ecnebi şa
hısların 1abiyetini taşıdıkları veya ika
metgahlarının bulunduğu memleketlere 
veya sermayesinin bir kısını veya tama
mı ecnebi şirketlerin ana merkezlerine 
veya hi&iedarlarınrn bulundukları mem
leketlere maliye vekS.l~tinin mUsaade
siyle ihraç olunabilecekliı-. 

~aarifte yeni tayinler 
ve maaşları artanlar 

Şehrimiz Ticaret lisesi müdüıii B . 
Nail Esin maaşı elli liradan 60 liraya 
çıkarılarak Eskişehir Ticaret lisesi mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

ret lisesi mezunlarından İbrahim Seha 
Moralı Ticaret lisesi Fransızca stajiyer
liğine tayin edilmişlerdir. 
MAAŞLAR1AR1ANLAR 

ket gezisi 
---*---

Memleket realitesini 
hükümet reisi sıfatiyle 
daha şcirnil bir şelıilde 
gö,.,,.elı her halde çolı 
yerinde bir arzudur •• 

(llaşf8rah 1 inci Sah ifede) 

ğa müsai ttir. 
Bu seyahati yalnız halkçılık bakınnn

dan deiil d e•let idansi, deT!et hayab
nın muhtaç olduğu isabetli kararlar ba
kımından faydalı telakki ediyorvz. 

Ayni za_,,da baJla Milli Şef olmak 
üzre Tiirk devlet ~- mü
temadi b ir surette halkla temasta bu
lunması Milli Şefin , Batvel< ilin, vekille
rin, m ebusl&11n ıık sık vatand111larla 
başh.Ja kalmalar~ parti leflı.ili.hnın 
b~husa kongreler kanaliyle .ı.. .. ıet it
lerinin daha gen~ mikyaıta halkın mu· 
rakabesine bırakılmış olması başlı ha· 
pna demokratik bir si.tem iEade eder. 
Bu siatem içinde mesul hükümet ad am
larının işleri yerinde görmeleri, İ.f sa
h iplerini d inlemeleri, onlarla luolk ara
sındaki büyüJc, samJmi, derin irtibatın 
bir kan damarı gib i muhafaza ed ilme-. 
sine imkin vermektedir. 

SADRİ EKTE l ____ , ______ _ 
TiC'art>t V t>k ili diio 
Ankarava döndii 

Ankara, 6 (A.A) - Ankara ve Eski· 
!;!ehirin bazı kaza ve köylerinde tetkik • 
lcrde bulunan ticaret vekili Dr. E-hçet 
Uz Ankaraya avdet etmiştir. 

Nazillide kurtu
luş bayramı 

---*----
Nazilli. 6 (Hususi} - Nazillinin 

20 inci kw·tuluş bayramı bugün, geçen 
senelerdekinden daha parlak bir ~ek.il
de kutlanmıştır. 

Sabahleyin ş•hrin islirdadını canlan
d1rmak üzere yapılan merasimden son
ra bir çok tezahürler olmuştur. 
Bıından yirmi yıl önce şanlı bayrağı

nuzı tekrar ilk defa Nazilli üzerine çe
ken Hasan Çavuş ta canlı bir hatıra ola
rak törende yer almıştır. 

l l alkcvinde bugünün şerefine güzel 
bir gard n parti verilmiştir, 

--- o- --
Dünlıü fut'bol maçları 
Kupa ınaçlarına dün Alsancak stad

yomunda başlanmı tır. Evvela Ateş De
ınirspor takımları karşılasmış, bir bire 
berabere kalmışlardır. Altınordu _ Kar
şıyaka arasında yapılan maçı 1 - 2 Kar
şıyakalılar kazanmıştır. 

HUSUSİ 
Yusut Riza Okulu 

ANA VE "i LK 
Yeniden talebe kaydına Eylül on 
beşinde, derslere birine· teşrinin ilk 
gününde başlanacaktır. 4 ve 5 inci 
sınıflarında Fransızca dersi vardır. 
Uzak semtlere okulun hususi oto
büsleri işlemektedir. 
Telefon: 2914 1-13 (2304) Bundan sonra baı;vekil temenni ve 

dileklerden bah..><ederek bunların bir 
kısmına hükümetin zaten tedbir almış 
,.e almakta oldui!unu söyliyerek demiş
tir ki: 

·----------------~· €:!lnasında bu kahveyi Nurettin oğlu Hü

Samsun Ticaret lisesi müdürü Saffet 
lrtenk İzmir Ticaret L isesi müdürlüğü
ne, Kütahya lisesi felsefe muallimi Mu
azzez Demir Kız öğretmen ok.ulu mes
lek dersleri öğretmenliğine. Kız ensti
tüsü ev id aresi ders stajiyeri Fer ide Al
tuğ öğretmenliğe, Aydın makine tamir 
yurdu sahibi Osman Balk.an lzmir bölge 
Sanat okulu motör ustal ığına, Kızılçul
Ju köy enstitüsü stajiyerlerinden Mela
hat Ağırkan öğretmenliğe, İzmir Tica-

Ticaret lisesi İngilizce ders muallimi 
Nevzat Oağemrenin maaşı 40 liraya, 
Kız enstitüsü Türkçe öğretme..'1İ Celadet 
Erenolun maaşı 30 liraya, Kız enstitü
sünden Müceddet Köktürkün maaşı 30 
liraya, bölge Sanat okulu Türkçe öğ· 
retmeni Kemalin maaşı 5 O liraya, Tica
ret lisesi beden terbiyesi öğretmeni Ce
vat Ta.merin maa~ı 35 liraya, Ticaret 
Lisesi matematik muallimi Hamdi Ka
raçivinin maaşı 70 liraya çıkar ılm ış tır. 

ALMAN AJANS1NA GORE 
RUSYA HARBi • - Görüyorsunuz ki hükümetiniz si

zin ihtiyaçlarınız için çareler aramak
tadır ve bunları temin edecektir.• 

ORDU EVİNDE 
Geç vakte kadar devam eden bu sa

mimi toplantıdan başvekH ve eşleri he
yecanlı a~ar arasında kendilerine 
tah.•is olunmuş olan kösklerine g;tınis
lerdir. 

Başvekil Ordu evinde bir aile toplan
tısında da bulunmuşlar ve milli oyun
lan takdirle seyretmişlerdir. 

•• 

PARTi KON GRELERi ' i 
1 

Buoün toplanacak i 
!"' 1 
parti oca kla rı 1 

İkiçeşmelik ııalıiyesi Hacı Malumıt, 
il Esnaf Şeyhi, Fevzipa.p, Kestelli sa-

at 21 de. 

1 Tilkilik nahiyesi Pazaryer i ocağı aa
at 21 de .• 
---------------~:· 

Odemi~te ev koırserveferi kurs 

Ev konserveleri kur.su ödeıniş ve ınu
hitinde çok alaka uyandırmıştır. öde
miş halkı, meyvelerin kabuklarından 
bile istılade yollarını öğreten bu kur
sun, sık s;k tckrarlanmas.r arzusunu iz
har etmistir. 

Yukarıdaki klişe, ödemiste kuı-sa iş
tirak eden 50 kisiden bir kısmını gös-
teriyor. · 

Refet Öncel 3 üncü kur,unu Salı gü
nü ManLia kız en~t ~üsündc a~~ klır. 
Kurs beş gün devam edecektir. 

se~·in Ya11cı oğlundan kilosu dokuz li
radan s.atın aldığını :-;Öyleıniştir. Hcidisc 
nıilli korun:na mahk -nesine intikal et
mi tir. 

--- o- --
Z.\RITAl'I \ 

OTOBÜSE 
PjVMı:'ll' ~"' '!.EH 
Kordonda Giimriik önünde şof1Sr Ah

medin idaresindeki 489 sayılı belediye 
otobüsüne hareket halinde iken binme
ğe <;ah.şan Mehmet kızı 50 yaşında Fah
riye Kaykıl yere dü~miis, başından ya
ralan1nıştır. 

1Hl 
Ödeıni~te Birgi nchiyesinin BezdegU

me köyünde Mu•lafa Nizam, bir ınesc
ledt:'n kavga ettiği ~fchn1ct Bakırc?yı 
büyiik bir bıçakla karnının '"i°i tarafın
dan ağır surett~ yarc:hyarak k~ç:nı~tır. 
Takip edi~ınPkt('dir. 

Ku ındtt ı~ iiın te 
ödeıni .t; Burgaz köyü yayi .. 1sında 

Şaban oğlu 7 yaşında Sami Yazoüren. 
evi arkasındaki su kuyusuna dü~erek 
boğulmu~tur. 

el'Jten ıtHJra caıanıar 
Şehitler caddesinde Necmi Göksoyun 

cebinden 31 lira ~aldığı iddia edilen 
Mehmet oğlu Kemal Belevi ve Fahret
tin Akkaraca tutulmuslardır. 

T oprak altında öld .. _ 
Torbalıda Dağkızılca nahiyesi civarın

da Mehmet Ali Demir adında biri top
rak kaı.arken üzerine yıkılan toprak 
kütlesinin altında kalmış, ölmüştür. 

O KAN AHGIHI 
N!tVRüLP.V 

Cumaovası nahiyesi dahilinde Akça
kaya mcvkiindeki devlet ormanında çı
kan yangın söndi)rülmüştür. 900 hektar
lık sahada 5184 çam ağacı ve 17280 çam 
fidanı lamamiyle yanmıştır. Yangına ~e· 
bebiyet verenler aranılmaktadır. 

tt>rhiyesi miikellefiyeti 

Valilikler yeni tetkie 
katta bulunacaklar 

Maarif velıcileti 8 sual sordu. Beden Terbiyesi 
ınülıellefleri ıs illıteşrine kadar istirahat edecefı 

Ankara. 6 (Hususi) - Maarif vekil
ligi beden terbiyesi mükellefiyeti çalış
malarının tetkikini lüzumlu görerek vi
layetlere bu husw;ta bir tamim gönder
nıi~tir. Vekillik beden terbiyesi mükel
lefiyeti i~inin daha iyi bir esasa bağlan
nıası için bugünkü hakiki durumu öğ
ren nek isten1iş bulunuyir. 

Vekillik valiliklere yolladığı tamime 

ekli olarak 8 sual de sormuştur. 
Vilayctlerce bu tamim üzerine yapı

lacak tetkikat neticesi bir raporla 30 
Eyltıl tarihine kadar vekalete bildirile
cektir. 
Aldığım bir habere göre beden terbi

yesi mükelleflerine Ririnciteşrinın 15 şi
ne kadar istirahat verilmiŞtir. 

b ı::baita hük~met hissesi 

ek·r -'ağ müstahsili bor
cuııun çoğunu verdi 

Geriye lıclan hısmın da ba ayın on beşine lıadar 
ver~lmi$ olacagı anlaşılıyor .. 

Tekirdağ, 6 (A.A) - Vilayet müstah- edileceği kuvvetle =:ı...maktadır. Mer
sili borçlanmış oldukları hububatın kez borçlandığı mahsulün yüzde 75 şini 
yüzde altınışını A~ustot;i sonuna kadar vermiştir. Geriye kalan kısmı vermeğe 
hükümete vermişlerdir. Geriye kalan n1üstahsil adet!l yarış halinde devaın 
kısmın da Eylul on beşine kadar teslim ediyor. 

( Hru.tarah 1 inei Sahifede) 

rnevkiini ele geçirmek demektir. 
Ne kadar garip göriinürse görünsün 

Kafkaş ve Baku için yapılacak mulıar~ 
benin ilk ve en mühim hamlesi Stalin
gradda geçmektedir. Muharebelerin gi
dişi kabiliyet ve kudretin Almanlar ta
rafında olduğunu göstermektedir. 

ALMANLARA GöRE 
TAHKiMATIN VUSATI 
Stalingradrn büyük önemini idrak 

eden düşman burada şimdiye ka
dar hiç bir yerde görülmemiş ve diğer 
Rus sahnelerinde rastlanmamış sahra 
tahkimatı vücuda getirerek burasını 
tahkim etmiştir. Muazzaın bir istihküm 
kiitlesi sehrin dolaylarında yükselmekte 
ve inanılmaz derecede büvük ve kuv
vetli z.ırhlı kuleler kurulın~ş bulunmak
tadır. Şehrin ınerkezi önünde ve siper
ler arasında da yeni yeni ve muazzam 
barikatlar yükselmistir. Buradaki Al
man ha~arıları, aklın alamıyacağı kadar 
büyüktür. Bir çok kuvvetli istihkamları 
birer birer ve her türlü silahları kulla
narak "-apletm~k ıazım geliyor 

En ağır yük Alman piyade ve i.s
tihkiim kıtalariyle topçusuna düsmek
tedir. Di~er hüyük Alman zaferlerinden 
hiç birisi olmasa Stalingrad başarıları 
Alınan askerlerine ebedi serefler vere
cek dereced.,. biiyüktür. 
ŞEHRE CEPHEDEN HÜCUM 
Alman askerleri " ehre cepheden hil

cum etmektedir. Sivastopolun emsalsiz 
istihkamları Alman a<keri tarafından 
zaptedilmi~tir. Yine ne olursa olsun ve 
Alman kumandanlığı emir verdiği za
man Stalingrad da Alman a.•keri tara
fından zaptedilecektir. 
Rusların en seçkin kıtaları burada 

eriyip gitmektetir. Burada bir ölüm sü
kunu hil.<ıl oluncaya kadar mlicadele 
böy!ece devam edecektir. 
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(Bastarah ı inci Sahitedl!) Maarif VekDllğinden : . RiYASETiNDEN : 
MODERN SANATORYOMLA· lan hücumlar akamete uğratılmış, 84 Yeniden açılacak köy kadınları ~ezici kursları için aşağıda cins ve miktarı 1.-.1580 sayılı be_ledi~·e kanununun 34 ncü maddesine tevfikan belediye 

RINDAN B
iRi.· t&nk tahrip edilmiştir. Doğuda da düş- yazılı 12 kalem mobilyanın imali kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. a.za ıntıhabına reşr vermege .hakkı olanların vo aza intihap olunmağa salahiye-

manın münakale ve iaşe yollan bomba- . 2 -. tıbu 12 ~alem mobilyanın yapıldığı yord_e teslim edi~mek ,artiyle tah- tı bulunanların ayn ayn taıızım olunan defterleri 8 9/1942 tarihine te1adüf 
k b mın edılen bedelı 32,8 75 liradır. Muvakkat temınatı 2.465 hra 63 kuru~tur. eden Salı günü sabahından itibaren üçüncü maddde yazılı mıntak:a binalarının ! lanmış ve iki n.e~fr .ro.mor örüne om~ 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 1O/Eylül/1942 perşembe günü saat 15 te kapılarına asılacak ve 14/91942 Pazarteııi günü ak§aını saat t 8 de kaldırıla~ 

Kar- balar isabet ettırılmıştır. Ankarada Maarif vekilliği satan alma komisyonunda yapılacaktır. caktır. 
----~-..,·-------

Romanın " VORONEJ, KALUGA VE RJEVDE 4 M b 1 · d 2 O f 
1 d h 

- o iJyalara ait resim ve şartnameler fstanbulda Nişantaşı, zmır o - • e. teri.erin .. as. ıh bu.lunacağı altı ~ün idnde birinci m<1ddede }·"zılı "I~-
Voronejde hava muharebe erin e iç h · k · k ilik ı ·· k ı J l h .. .. .. 

lo For!anini" h d'l cum urıyet ız enstitüleri müdürliiklerinde, Ankarada ve ·i evazım mu~ a ı arın 11ım erı: uvıyetlerı defterlere yanl·'". ;eya miikener yazılmış veya hiç 
ka:~npsız 27 dfüıman u<;ağı ta l'İp e ı - dtirli.i~ünde görülebilir, yaıılmamış olduguna nazaran serd edeeukleıı ıtırnzlarını pul111 bir iııticla ile lzmir 

-*-
mistir. 5 - Eksiltmeye istekli olanların 2 490 sayılı kanunda yazılı §artlara göre mu~ belediye daireıinde merkez İntihap encümeni riyıuetine ver~ceklerdir. Ancak 

K. alu"a ve RJ"..!vde cenup doğuda düş- kk · 1 · ı kl · d b' 1 1 ... /9/942 ·h· d k b 1 k 1 "' va . a.L lemınat arıy e te :r mektuplarını en çok ihale sa.atin en ır aa~t evve " tarı ın en sonra vu ·u u aca H•r türlü itirazlar kanunen nazara 
-.ıKarlo Forlanini> enstitü ve sana

toryom hastanesini te§kil eden binala
rın kapladığt saha topyekun 280 bin 
metre kaTe kadardır ve Roma Lidosu 
He Albani yakaları arasındaki bütün 
Roma kırhırını seyretmek imkanını ve
ren iyi durumlu bir bölgededir. Bu ge
niş sahadan 28.200 metre kareyi bi
nalar işgal eder. Ceri kalanı münhası
ran hastalara tahsis edilmis olan bir 
park ve bahçeyi muhtevidi~. 

manın yeni hamleler: akamete uğratıl- vekıllık satın a.lma komisyonuna vermis veya göndermış olmaları lazımdır. alınmayacağından bu husustaki itirazların yukarıda gösterilen müddet içinde 
mı.s, ha\•a ba:;kmlarımızda da yerde 20 PoJtada vaki olacak gecikmelerden m~s'uHvet kabul edilmez. yapılmasına bilhassa dikkat olunmalıdır. 
uc~k tahrip edilmiştir. 6 - Eksiltmeye istekli olanların, evvele~ bu gibi işlerde asgari 8.000 lira- 3 - Hangi mahalleleri ihtiva eden defterlerin nerelt're asılmış bulunduğu 

'siMALDE lık taahhütlerde bulunmuş olduklarını gösteren helgelf':rİ ihraz etmeleri lazım- aşağıda sırasiyle gösterilmiştir. 
Volkhof köprü ha::;ında \'e Lenin~racl- dır. (7254) Mahallelerin adlan 

da ba::-kınlar yapılmıstır. Leningrad sa- Eşyanın cinsi ve evsafı Tutarı 
Defterlerin il::ıldağı mahaıl ve mevkii 

Tıbbi klinikle ameliyat kliniğinden 
her birinin 75 yatak mevcudu vardır. 
Yukarıdaki bu iki klinikten başka Orto
pedi, çocuk hastalıkları, kadın hasta-
ltklaı·ı gibi muhlelif ihlisasların tedrisi
ne mahsus ~ubelerin her birinde lJeheri 
otuz yatak mevcutlu binalar bulunur. 
Ayrıca sanatoryomun dört pavyonu var
dır ki her biri bakteriyoloji, histoloji, 
kimya ve serolojiye ait dört Iaboratuva
r~yle birlikte 250 yatak istiap edebilir. 

N"ıhayet bu müessesenin mükemmel 
bir şekilde işlemesi için gerekli olan şu 
tesisatı 71kretmek icap eder : Birbirin
den ayrı dört küçük mutfakla birlikte 
büyük bir merkezi mutfak, 24 saatte 
bir milyon litre su verebilen su meı::ke
zi. meyveleri, eti. süt, yumurta ve saıre
·d takirben sıfırın altında üç derecede 
~uhafaza etmeğc müsait olan ve günde 
800 kilonram buz verebilen soğuk hava 
!'-antrah,"ısıtma ve sıcak su tesisatı, ni
hm·et mükemmel bir elektrik santrah .. 
Tanınmıs ınülı!hassıslann işbirliğiyle 

Yücut bulan radyoğrafi ve radyo - te-
2avi santralı kemikler. bağırsaklar ve 
ciğerler iÇin üç radyoloji tesisatını, g~ 
ğüs radyoğrafısi iç.in bir tesis ,.e 220. ~ın 
\·olta kadar bir derin radyoğraf tesısın
aen baska bir çok laborfthtvarı !htiva 
eder. 

ııKarlo Forlanini- sanatoryom hasla-
r.esinin ehemmiyeti sadece verem teda
visi için 2000 hastayı alabilecek kabili
vette en modern bir sanatoryom olma
~ından ibaı·et olmayıp teneffüs cihazına 
ait hastalıklar için orada mevcut olan 
klinik te vereme ait tetkiklerin tekem
mülü için en bUyük Avrupa meı·kezi ol
du~undan bu ehemmiyeti artırmaktadır. 

Asıl enstitünün içinde verem meYztı
unda ihtisas yapmakla beraber yalnız 
vereme deii1, bütün hastalıklara ait bir 
ten milzesi ile yakında bütün bilim 
adamlarına açılacak olan bir de istatis
iik şubesi vardır. 

MISIROA llGILIZ BASICISI 
DEVAM EDıYOR -·-(Baftarafı t inti Sahifede) 

daimi baskısı altında insanca ve malze
mece büyük kayıplara uğramıştır. v~ 
dil§ınan bir yerde esas mlidafaamıza va-
ramamıştır. • 
Boınba uçaklarımız cenup kesiminde 

ricat eden düsmanı hırpalamaifa devam 
ediyor. 

Dün Tobruk tekrar bonıbalanmıstır. 

* 1LK SAFHAYI lNG tL1ZLER 

hillerinde hir ınayn tan,yıcı bombaları
mızla tahrip edilmb, diğer b:r mayn ta
rayıcı da Finlandiya körfezinde bomba 
L.,abetleri ile harnra uğratılını!ilır. 

Simalclc Murrıı<tnskla askeri te:.islcr 
ve ·liman ile demıı yolları bomb:ılanmı!:i-
tır. 

UÇAK KAYIPLARI 
?5 at•ııstostan 4 eyli.ile kadar gec.en 

mÜdde't arasında R~sların 1 062 uçağı 
ıaht'ip edilmiştir. Bunların 812 si hava 
muharebelerind·~. \75 i uçak savarlaı· 
tarafından. 3~ li l:ara kun·etlc.:r: ~ilahla
rı tarafından. ka~aııı da yerde tahrip 
edilınistir. 

Ayni müddet :c:·ntle bizim sark cephe-
s!nde kayıbımız 49 uçaktır. 

..... ~, ,.,, • .,.,_~,.,..,'.c .. ~~~~~"'Y<"" 

~ ı\nkanı~adyrnm ~ 
~ RUGUNKO NESRIYH ~ 
~..,,..-'-"'=~'~ ......... c......"""""~ 

7.30 Program ve memleket saai aya
rı 7.32 VL'icudumuzu çalıslıralım .. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik : Rad
,.a s:ılon 0t·kestrası .. 12.30 Pr~ram ve 
~1emfoket saat ayarı ... 12.33 Müzik pl. 
J2.45 Ajans haberleri .. 13.00 - 13.30 Mü
zik : Şarkı ve ti.irküler .. 18 00 Program 
ve memleket saat ayarı. 18.03 Müzik : 
Fasıl sazı 18..15 Müzik : Rad:yo Dans 
orkestrası 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri Hı.45 Konuşma (Çocuk 
Esiıgerne kurumu aclıncı .. ) 19.55 Müzik 
Muhayyer nıahımından sarblar 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Miizik : Bir Marş 
öğreniyoru:! .. Ba.} rağım 2LOO Konuşma 
(GUnün meselcl.:ri .. ) 21.15 Müzik : Ke
man sololan 21.30 Konuşma {Kilnpse
venler ~aoti .. ) 21.45 Müzik : Radyo sen
foni orkeslrası ~~.30 Memleket sacıy aya
ı·ı, Ajans hab<>rlı·ri ve borsalar 22.45 
22.!50 Yarınki pl'Ograın ve kapanış .. 

BUCA BELEDlYE tNTlHAP EN
CtiMENt REiSLtCtNDEN: 

1580 sayılı belediye kanununa tevfi
kan beledi~·e intihabatı a~ğıdaki ~ekil
de icra ejileceklir. 

A - intihap defterleri 7/9 ·942 Pa
zartesi gününden itibaren .ı.?,/9/942 Cu
martesi akşamı saat 20 ye kadar beledi
ye ve hükümet kapısma asılacaktır. 

B - İtiraz müddeti 14/9 942 P<\z<.r
tesi gününden 16, !1/942 Ça.~mba ak
samı saat 20 ye kadar bu müddetten 
;oma itiraz kabul olunamaz. 

C - Tek intihap ~ubtısi ve iki ·sandık 
olarak lesbit edildi. 1 numaralı sandığa 
Dumlupınar ve İnönü mahallesi mUn
tehipleri 2 numaralı sandığa Tın?.ztC'pe 
Kocatepe Ye Kızılçullu mahalleleri rey
lerini bu sanclıklar:ı kullanacaklardır. 
Mezkür iki sımdık belediye hinasının 
alt katında mermer koridora \'az~d;Je
eektir. 

KAZANDI 
Kudüs ı·adyosundan: Batı çölünde 

Mihverciler dün de cekilme hareketle
rine devam etmişlerdir. Başlıca Mihver 
kuvvclleri simdi son taarruzlarında ic:
gal ettikleri. ınayn tarlalarının batısında 
bulunuyorlar. Mihver kuvvetlerinin ka
yıplan ciddidir. Sekizinci ordu nezdin
deki harp muhabirlerine göre Mihver 
kuvvetlerinin batıya doğru harekatını 
umumi bil' çekilme saymak için vakit 
henüz erkendir. Asikardir ki General 
Mongomcri yeni baŞlıyan muharebenin 
ilk safhasını kazanmıştır. Mihvercileı· 
~on defa yaptıkları hareketin bir keşif 
hareketi mahiyetinde olduğunu bildir
mekte iseler de alınan bütün haberler 
Almanların tam manasiyle umumi taar
ruza kalkışhklarını. fakat gördükleri 
büyük mukavemet karşısında te~ebbüs
lerindcn \•az ~ectiklerini göstermekte
dir. 

D - İnt:hap 1 Eirincitesrin 942 saat 
9 da ba~lıyat'ak \'e lO E:rinc'tl.'<;t·in saat 
Hi da bitecektir. 

K - Müntchiplcr D fıkra:;ma tevfi
kan reylerini muayyen gi.i.nlerde saat 8 
den 20 ye kadar :-;andığa atmak suretiy
le vermeleri iktiza eder. 

L - Belediye kanununun :l5 inci 
maddesine tevfikan nan olunur. 

4. 7. 5221 (2:~40) 
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DOKTOR 
BAHAÖZKAM 

Londra radyosunun batı çöl muhabiri 
asağıd:lki garip hadiseyi bildirmekte
dir: 

Cenup cephesinde beyaz bayraklı iki 
Alman subayı İngiliz hatlarına gelerek 
Alman tanklarının İngiliz zırhlı kuv
vetlerini tahrip ettiklerini ve harbin 
Almanlat· tarafından kazanılmış olduğu
nu bildirerek sekizinci orduyu Lesliın 
olınağa davet etmişlerdir. İn.~ilizlerin 
buna \·erdikleri cevap yine aynı muha
bire göre bir k:ıhkahadan ibaret olmuş .. 

Kahire, 6 (A.A) Resmi tebliğ: 
Agır bomba uçaklarımız Tohruka biı· 
akııı yapını§lardır. Malla üzerin
de uçuşa teşebbüs eden v düş~1~.n .. uç~~
larından bir İtalyan uçagı du~Ut"ulmu51, 
bir kRl' :\fro:c:crc:nıit hac:ara ugratılmış~ 

tır G' ·ı d İngiliz, Amerikan uçakları m. a a-
sına bit• akın yapmıslardır. Kandıyanın 
doklarına, güınri.ik ambarlarına ~e 
ekklrik santralına isabetler kaydedıl
miştir. Civardaki di.işman .hava meydan
ları hoınha1anmıstır. 

Ilastalannı her gün Tilkilik eczc.ı · 
nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357) 
~~.:!ZW1""4' 

DOKTOR ~ 
As!.~!!! ~!~:!ı: ve 9, 
iııtanı hastalıklar mutehassısı )\ 

İk.inci Beyler sokağt No. 78 ~ 
Her n-iin ö<.Jeden sonra .. 

"' ...:;:-.!!.._-y:.,_-.,.....~~ 

DİŞ TABİBİ 

NESİP DOLUNAY 
Pariı; fakültesinden mezun .. 

Muayenehanesi : İkinci Beyler so· 
kak No. 79 Telefon : 2727 

ff''J:'AN VL BELEDiYESİHDEN: . 
· · · k ı 10 k· 1 t bbi ecza kapalı zarf usulılc c~rınhpaşa hastahane.o;ı ıçın almaca . . a eıd ı. 2081 o lira ve ilk teminatı 

t ksiltmeye konulmuı;tur.. Mecmu unun tahmın be elı .. .. 1 .. v .. k,...l ·
1 

de go" rt dur ugu ~ .. em n -
J 5 60 lira 7 5 kuru,.tur. Şartname zabıt ve ınuame. a . mu .. d l kt 

.. · · · ? n .. .. t 5 te daımı encumen e yapı aca ır. 
rul<."bılır Ihale 2- 9 • 42 salı gunu saat 

1 
k ibrazı lazım 

'l' 1· 1 · 'Ik · ı. h mektup arı ve anunen ' a ıp enn ı · temmat mfü: uz veya . :, d hazırlayacak-
n di~•eı vesikalarile 2 490 nolu kanunun tarıfatı çe\ ·~·-1 

.. e l . 
. 4 k d d im' e~cumene verme erı 

L 11 tel:lif mektuplarını ıhale günii saat 1 e a ar a · ·· 5248 {2364) 
H\nmchr. 7, il, 15, 19. · 

Fiatı 

Portatif masa 
Portatif sandalye 
Portatif kuyola 
Elbhıe dolabı 
Komodin 

Mikdım 

50 adet 
1250 adet 

50 adet 
50. adet 
50 adet 

18.-
10.-
14.~ 

50.-
22.-
43.-

900.- T.L. 
12.500.- « 

700.- c 
2.500.- c 
1.100.--- c 
.8.600- « 
f.600.- « 
1. ISO.- c: 
1.100.- « 

Altıntaş, Altıok, Barbaros, Çahabey, 
Çankaya, üçkuyular, Göztepe, Güngör, 
Cüzelyalı. Mecidiye - Karataıı -. Kılıçre
is, Kemal reis, Mithat paşa, Mmat reis, 
Turgut reis, Y ,.ııihepe, İnciraltı - Bah
çeler arıısı -

İnönü caddeııinde Cüzclyalı belediye 
mm takası 

Bozkurt, Yıldız, Uğur, Türk Yılmaz. Portatif dikis masası 
Elbise askısı. ( 2 O kişilik) 
Yemek dolabı 
Mutbak eşyası dolabı 
Kağıt kutusu 

200 adet 
rn adet 
50 adet 
50 adet 
$0 adet 
50 adet 
50 adet 

32.-
23.-
22.-
5.-

15.-
34.50 

250.- « 
750.-- c 

t.72S.- c 

Tan, Sümer, Namı~ Kemal, Odunkapı, 
Kestelli, (Kurtuluş), Konak - Kahra~ 
fnan, hm~t İnönü, Güzel yurd, Günes, 
Salepçioğlu, Fevzi pava - Erler. 

lnönü caddesinde belediye merkez 
mıntakaı;ı 

Yazı tahtası 
Prova ayna,,;ı 

32.875.- c 
3 5 7 5122 (2314) 

DOKTOR, EC:IAC! VE JlF.M~t~~ AP.~.NIYOR 
ZonınıllAııJı Sağlık B:om. a;~ıuetinden : 
1 - Sağlık teşkilatına bağlı Zon\:{ulak merkezinde çalışmak üzere, ( 22S) 

lira aylık Ücretli bir yedek hekim. ile ( 225) lira aylık ücretli kilimli mıntRka
sı irin, bir hekim, 

2 - Sa~lık teşkilatı kandilli hastahanesi için. ( 300) lira ücretli bir dahiliye 
müt~ha~111, 

3 - Sağlık teskilatı diııpanserleri için. ( 150) şer lira aylık ücretli ( 4) eczac1, 
4 -- Sağlık teşkilatı hastahanesi .için bilhassa. hariciye, nisaiye ve do,rum 

servi"lerinde çalışmış iki diğer serviııler için de ( 3) ki, ceman beş hem~İre alı
nacaktır. 

Aylık ücret ( 70) liradır. ücretler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmek· 
ıedir. 

Taliplerin, sıhhat sicil numaralarını bildirir ktsa tercümei halleriyle birlikte 
dilekçelerini 15 '9 1942 salı ııününe kadar havza bali hekimliğine gönderilme-
leri. 3 4 5 6 7 6 9 5191 (2133) 

• 

YülıseJı Zirtıt!t En.stitü.sii Veteriner f alriiltesl as• 
Jıai lıısnaının Jıayıt ve lıabul ~artları.. 

- Ankara Yüksek Ziraat enslitüsü veteriner fa.kültesi askeri kısmına bu 
>:ıl sivil devreli ~iselerden iyi ve pek iyi derecede .mezu~ olan v~ o.lgunlu~ im: 
tıban]arını vermı~ olmak şartiyle talebe kabul edlıecekhr. lsteklılerın aşagıdakı 
şart1arı haiz olma~ı lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab' asından bulunmak. 
R - Yaşı 18 - 2 2 olmak 2 2 dahildir. 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete mü· 

sait olmak (Dil rekaketi olanlar a1ınmaz) 
D - T avJT V\.. hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E. - Ailesinin hiç biT fena hal ve söhreti olmamak (Bunun için ele zabıta ve-

sikası ibraz etmek) • 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaları bağlamalar~ lazımdır. 
A - Nüfus cüzdanı vcyt. musaddak sureti. 
B -- Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve aşı kağıdı. 
C - l;t- ınezuruyet olgun'lük yahiıaetnamesi veya mudddak sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul ettiği 

hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teabhüt senedi, talebe 
okuldan istifa etmek isterse okulca teahhüt ettirilecek masraflar; birden verir 
ıve bu teahhüt senedine kayıt edilir. 

Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınmaya müptela olmadığı hak
kında, velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi (Bu gibi hastahldardan 
biri ile oku1a girmezden evvel malUl oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan 
çıkanlır ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - istekliler bu1unduldarı mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile müra
caat <'d~ekler ve şube1erince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikten 
sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitiisü veteriner fakültesi askeri talebe amir
liğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarihten 
sonra mi.iracaat kabul edilmez. 

Altay, Atila, Çimentepe, Dolaplıku
yu, Dayıernir, Duatepe. Kadriye, Koca
tepe, Selçuk, Tuzcu, Tınaztepe, Bozya
ka - Karabağlar -

Altınordu. İstiklal, Pazaryeri. Sakar
ya, Süvari, Yeni, ülkü, 

Akıncı, Ali reis. Ballıkuyu, Corakka
pı, Etiler. Faik pa .. a. Hurşidiye, imariye, 
Kublay, Kocakapı, Mirali, O~uzlar, Ye
ni gün, (Hatuniye) - Kurtulu:: - Akde
niz. ismet lrnptan, 

Alsancak, Kültür, Birinci Kahraman
lar, ikinci kahramanlar, Karı;ıyaka Mer
sinlisi, BornoYa Mersinliai, Kalkapınar, 

Güney, Tepecik, Kuruçay, Umurbey, 

F..şrefpaşa belediye mıntakaat 

fkiçeşmelik caddesinde Uciçeşmelilc 
beledive mıntaluuında 

Gazi bulvarında Basmahane beledi
ye mıntakasında 

Atatürk caddesinde Alsancalt hele
diye mıntakasında 

Gaziler caddesinde Temizlik hanm
da Tepecik belediye rruntalc.aaında 

4 - Keyfiyet belediye kanununun 35 nci maddesi hükmüne tevfikan sayan 
müntehiplerin malümu olmak üzere ilia olunur. 4/ 9/ 1942 

Belediye merkez intihap encümeni reisi 

5 7 
Reşat Leblebicioğlu 

5242 (2346) 

1 

KarııyaJıa Belediye Sallesf intihap Encüme· 
ni Riyasetinden : 

1 - 1580 sayılı belediye kanununun 34 ncü maddesine tevfikan belediye 
aza intihabına rey vermeğe hakkı olanların ve aza intihap olunmağa salahiyeti 
bulunanların ayrı ayrı tanzim olunan defterleri 8/9 /942 tarihine tesadüf eden 
Sah günü sabahından itibaren 3 ncü maddede yazılı belediye ~ube ve mıntaka 
kapılarına asılacak ve 14 '9 /942 Pazartesi günü akşamı saat 18 ele kaldmlacalc
tır. 

2 - Defterlerin asıh bulunacağı altı gün içinde birinci maddede yazılı alaka
lıların isimleri, hüviyetleri def terlere yanlı~ veya mükerrer yazılmı_, veya biç ya
zılmamış o1duğuna nazaran serd edecekleri itirazlarını pullu bir istida ile 
Kar~ıyaka belediye şubesi intihap encümeni riyasetine vereceklerdir. Ancak 
14 '9 /942 tarihinden sonra vuku bulacak her türlü itirazlar kanunen nazara 
alınmayacağından bu husustaki itirazların yukarıda gösterilen müddet içinde 
yapılmasına bilhassa dikkat olunmalıdır. 

3 - Hangi mahalleleri ihtiva eden defterlerin nerelere asılmış bulunduğu 
a ağıda sırasiyle gösterilmi~tir. 

Mahallelerin adlan 

Bahar, Soğukkuyu, Bostanlı, Aksoy, 
Donanmacı, Alaybey ve Naldöken, 

Defterlerin asıldığı mahal ve me~h 

Karşıyaka belediye ~ube bina~ı 

Turan, Bayrakh ve Salhane Bayraklı belediye mıntakası 
<f - Keyfiyet belediye: kanununun 35 nci maddesi hükmüne tevfikan sayın 

miinthiplerin malumu olmak üzere ilan olunur. 4/9/1942 
Kanııyaka belediye ,uhesi intihap 

encümeni reisi 
5 7 5243 (2347) 

MAMA GÜRBÜZ 
4 - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve müracaat sırasına 

göredir. lııtekli aded: tamam olunca kayıt i~leri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri aekerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 

Vitamin ve Katöri cihetinden çok zengindir 
Yavrularınızı besler, sıhhatini korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherd i r. 14 ı7 20 23 26 29 ı 4 1 ıo 13 16 19 4693 (2121) 

- - -------------------------

Albnrüya 
KOLONYASI 

izmiri kolonyası ile 
meşhur eden Eczacı 
Kemal Kamil Akta
şın ıahesel'i, bir sa• 

nat harilıası.. 

OEPO: Hilal Eczanesi 

Satılık yalı 
Göztepe traıT.vay caddesinde (Sa
dık bey) bütün konforu haiz hava-

i 
dar ve iki daireye ayrılmış 9 odalı 
ve 834/3 numaralı yalı satılıktır. 
Görmek istiyenlerin cumartesi ve 

pazar günleri saat 14 - 19 a kadar 
içindekilere ınüı-acaatları. 3-5-7 

~ DOKTOR· NÖROLOG 

1 
HİLMİ DEMiROHA't 

ASKER HASTANESİ 
ASABİYE MÜTEHASSISI 

Hastalarını İl.er gün ö"leden sonra 
ikinci beyler sokak 79 e. No. da yeni 

' açtığı muaycrteh::ınedc kabul eder. 
t\ TELEFON No. : 2727 
lı ZS!tXi'rat«E l»&aeFi"eY p ı+epS!!7 

tı~.r.r.r.r~...r..,o:r~..rAV-~ 
8 DOKTOR 
~ SELİM UZEL 
;{ Eşrefpaşa Hastanesi Cilt, Saç ve 
t~ Zehrevi hastalıkları müteha~sı~ı. 
8 Adres: Şamlı sokak No. 8 l~mır 
§ Her gün saat ( 3) den sonra hasta
~ larım kabul eder. 
u~..ococoocı~.,..~ 

11e:acc~ıoc;oo~..oacaaaaaaooaaaaac 
DOKTOR 

llİKME'J' ALADAG 
Kadm hastalık.lan operatörü ,.e 

DOCUM MÜTEHASSISI 
Memleket hastanesi nisaiye ve \ •ela

diye servisi muavini .•. 
Birinci Kordon Tayyare sineması 

bitişiğinde No. 206 •• Telefon: 4032 
;o-.,.-..,..~~...o-.r.r.r.o-~/J"J"J"J'..r..cr...o. 

i;o-.,,...,,..~~.,.5ATm~ 

8 İzmir Çayırlıbahçe 1396 mcı sokak 
E ta 47 numaralı 160 metre murabbaı 

ı ~saha üzerine betondan inşa edilmiş 
~beheri 4 der odalı iki daireli ev :-;a-
B lılıktır. s 
~ İstiycnlerin içindekilere müracaat-§ 
f: bl'l.. 1--4 s 
~:.-~~..l"A"'"~..l"Ao.~~:r...cu~~ 

DOKTOR 

Kemıııl St!lih Ay~ay 
Sari hastalıklar miitehas:-ısı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hastalarım Tilkilikte Hahı

ııiye camii karşısında Nnmazga!ı 
caddesi So. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: 42:!'ı 
Evi : 353~ 

Bütün Eczane ve depolarda bulunur. 

Haf ıa VelıciJetinden : 
Eksiltmeye konulan iı : 
-- Su işleri Üçüncii şube müdürlüğü bölgesi içinde 

Tamin edilen keşif 
kuruştur. • 

Adala Regülatörü ikmali inıaab 
bedeli fiat vahidi esası üzerinden ( 8 3 4. 1 3 1 ) lira ( 3 s r 

2 - Eksiltme 14/9/942 tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 te Ankara
da su şilerİ reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonı.. odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 -- istek~iler ek~iltm7 ~a:tnam~si, mukavele projesi, bayındırlık .işleri ge
~el şartnam~sı u~umı sı.. ışlerı fennı şartnamesi ile hususi ve fenni şartnamele• 
rıyle ve proıelen ( 41) lıra ( 71) kurus karsılığında su işleri reis1iğinden ala· 
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin 3 71 15 lira 2 5 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün evvel bir 
dilekçe ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu ise mahsus olmak üzere vesi
ka almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikiinci maddede yazılı saatten bir saat Ön• 

cesine kadar su işleri reisliğine makbuz karşılığında vermeleri lazımdu. p 090 
tada olan geçik meler kabul edilmez 2Ô 26 31 7 4819 '( 21 77) 

~~- . 
TVRK MAARI F CEMİYE'l'i 

Alsancak talebe vv rtları 
TALEBE KAYOINA BAŞLAMIŞTIR 

1 - Yurda ATATüRK VE INöNO Liseleriyle Ticaret Lisesi Cazi ve 
Tilkilik talebeleri alınır. 
~ -- Müracaat yeri : Alsancak vapur iske]esi yakınında 320 numaralı 

bınadır. Telefon 2920 1 3 5 7 9 512A (2311) 
~~~~~ 

ADEMİ İKTİDAR·~E·BELGEVSEKLİGİNE 

FORTRöBiN 
. s ... i. MUAVENET VEKALETİNİN· AUHSATINI .. HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUNU~ - POSTA ~UTUSU 228 
·: . REÇET~ :lE SATIL JQ • .. _ 



• 
SAHiFE 4 

YENi A S l ~iN ASKER( 
MUHARRiRi YAZIYOR ... 

(Baştaraf• 1 ind Sahifede) 

dördüncü yılına ayak basarken, geride 
kalan üç t.arp yılının blançolariyle bu
lunulan durumu gözden geçirmiş, yap
tıklaröyle yapamadıklarını yoklamış ve 
n:heyet harp gaye ve blançolarmı ince
lc mişlerdir. Üçlli ittifak ve taraflıları
nın liç yılda ba~ardıkları harp faaliyet 
ve mU\-affakıyetleri pek çoktur. Avru
µ-.da Ye yakın doğuda Lehistan, Nor
\·ec:. Holl anda, Belçika, Fransa, Yugos
lü"·ya. Yu.'1anistdn, Avrupa Rusyasının 
blıylik k:>: •ıı. L:bya ve batı Mısır, uzak 
r~ugu ve r\syada Çinin şimal ve sahi] 
tyaletleri, Honk Kong, Malezya, Singa
pur. Filipin, Hollanda Hindistanı ve Bir
n1anya onların çetin muharebelerle ye
nerek zapt ve istilll ettikleri devletler 
, . ., baksörlerdir. Bunlara mukabil, İngi
lo.z imparatorluğunun İtalyadan, muha
rtbclcr vererek, kopardığı bir doğu 
Afrika var .. 

Akdenizde İngiliz hakimiyeti pek kal
madığı gibi, Atlas ve Pasifik okyanus 
yolları da, Alman - İtalyan - Japon de
ı:izaJtı faaliyet ve taarruzları yüzünden 
l•m bir emniyette değildir. 

Karşı tarafın iddiasına göre müttefik-
1t::rin harpten evvel maHk olduklaı·ı ve 
t.arpte el koydukları taşıt gemilerinin 
)·arısından fazlası batıııldığı gibi onla
f!n yeni yapabildıkleri dört gemiden 
ücü de batırılmakta imiş. 
Dünyanın b~!ıca zcng:n p~trol, de

mir, kömür ve sair her türlü ham mad
de kaynakları mıhverle Japonların eline 
) a l(eçmiştir veya görünüşe göre geç
mek üzeredir. Hemen bütün kara ve 
ucniz harp alanl•rında büyük teşebbüs 
henüz bu devletlerin elindedir .. Büyük 
dc:-ııokrasi devletlerinin üç harp yılına 
r&ğınen kendilerini bala toplıyamama
J.,rı, onların harp başlamadan harbe hiç 
lıazırlanmo.mı~ olmalarından ileriye ge
lıyor. 

Harpten evel iyice hazırlanan Rusya 
ise, mihverciler batı Avrupa devletleri
ni mağlup ettikten sonra harbe katıştı
~ondan, Almanya ile müttefikler\ karşı· 
sında yalnız kalmış ve bu suretle bun
ların büyük kuvvetlerini bir yılı ınüte
c&viz bir müddetten heri oyalıyarak İn
gilizlere nefes aldırmaktan ve Amerika
lılara çok k1ymetli bir zaman kazandır
maktan fazla bir~ey yapamamı.~tır. 

Bununla berabtr Anglo - Sakson b'r
liği henüz hazırlığını tamamlıyamamış 
ve bu yüzden batı Avrupada ikinci bir 
c<•phe kurmak imkanını elde edemeıniş
tır.. Onların mihvercilerle Japonlara 
karşı taarruza geçebilecek surette ne 
u.ınan tamamiy le hazırlanmış olacakla
rı bil'nemezse de hazırlıklarının 1943 
kn itibaren önem kazanarak 1945 te 
ciddileşeceği tahmin olunuyor. O halde 
rı'..üttefiklcr i~in bütün mesele 1945 yılı
na sapa sağlam çıkmaktır. Bunun için 
d,, Rusya ile Çinin bu tarihe kadar mu
kaveınet etme}eri 13.zımdır. 

Rusya yıkıldığı takdirde bütün mih
ver kuvvetleri yakın doğuya olduğu gi
bi, Japonlarla birlikte, Hindistana karşı 
da harekete geçmek için serbestliye
ceklerdir. Birçok Japon kara ve hava 
kuvvetlerini isgal eden milli Çin hükü
meti de mağlQp edilebildiği takdirde Ja
ponlar, kuvvetlerini toplıyarsk Ameri
kalılarla daha ciddi ve şiddetli bir mü
ccdeleye girişecekler, belki Avustralya
yı bile isgale imkan bulacaklardır. 

Avustralya ile bunun şimal doğu ve 
doğusundaki adaların işgali halinde ise 
Amerikalılar, bilahare Japonlara taar
ruz kudretini kazansalar da, bunu ya
pub:lniek için bütün üslerden mahrum 
edilmiş olacaklardır. 

Bu izahlardan, Rus ve Çin mukave
metlerinin, iki tarafın harp planlarında 
birinci derecede önemli yer tuttu~u an
laşılır. Onun iç!n mihvercilerle Japon
lar, bu iki devl~tin birlln evvel yıkılma-
1iırın.ı istiyerek buna calısmakta ve Ang
k Saksonlar da, şimdilik bütün yardım 
g ·~·,.etlerini bu dev]etlerin mukaveme
tt"' dc\'am etmelerne hasr ve sarfetmek
t,d'r. Yakın doin!da ve Hindistanda va
;:iyC"ti devam ettirmek ve mihver ordu
~unu kabilse l\.Iıs!rdan dışarıya atmak 
ta ern: s~beple. Anglo - Sakson yüksek 
h!' rp ~\dümünün en yakın amaçların
da.l'ld!!". 

DOCU CEPHESİNDE 
Almanlar, kara kıs gelmeden Rus or

Oularını ına~llıp etıneğe ve ifnaya, Rus
far da knra kışa kadar bozulmadan mu
l;a\·emete uğraşmaktadırlar. Şimdi bu 
cephede en büyük ve en kanlı mücade
le ve muharebele" Stalingrad çevresinde 
olmaktadır 

Burada iki taraf adeta boğuşınakta
dır. Rus ve İng ' liz haberlerine göre Al
rranleı.-. Stalingrad etrafında Rusların
J:inC' rok üstün kuvvet!er yığınıs ve mu
harebe\·e sokmuşıardır. Bu seh~ple Sta
Lni!rnd uzaklarındaki müdafaa mevzile
ri. .1\lnıar - Ruıncn kıtaları tarafından 
;ı ~r:ıa al·na ınuharebeler nihayet ı:ıehrin 
cenup varo<lan'la intikal etmiştir. Şeh
r?n· s mal:r.de . .ı\lmanlar, birkac gün ev
,.eJ Volgaya ,·ararak Stalingradın Mos
kova ile r:-ıuvasalcsini fiilen kesmislerdi. 
F.u surede Stalingradın vakında ·düse
r"'gi talıın~n olunur. Anca

0

k ~ayet Al
n1anlar. ayni zaınanda ı:J:malden Volgayı 
doğu~:a dugru r~ecerek şehrin gerilerini 
<'• \ İ'"mebe ınu\•t.flak olurlarsa o zaman 
Stalingraclla biri-kte orada muharebe 
ed('n Sovyct ordu~unu da esir ve imha. 
C>tmiı;; olurlar 

l'J'ihver kuV\'l:t.cı-:, Rusyada, Stalin
grarl ('{"\'resinden n1aada Kuban ve si
ınali l~ai! e t::ı rla taarruzlarda bulunU
yorlo.. Fakat Almanların buralarda bı
rakt :i arı kuvvt. tlt-r ıaif olup zırhlı ve 
eri te kil2•· da malik olmadıklarından 

f.!e~~ - üksck V"' satp Kafkas dağ geçit
l rındc ,.~ ~Ç>rek Grozni istikamc-tinde 
1 Pli. hcrekf't1eri tncak azar azar ve pek 

ATLAN T!KTE TEHLİKE AZ 
---11r·---

Bir kafile 
daha lngil

tereye vardı 
- *-

MUHTELiF KUVVETLER TA· 
Ş I YAN KAFiLE H ı Ç K~ · 

YIP VERMEDi 
-*-

YENi A.flR 

Hava hücumlan AFRiKA VE MÜTTEFiKLER 
--* *·---

Ucan ·kale- Batı Afrika 
t 

ler de taar· Mısır yolu 
ruz ediyor sağlam ... 

- *
Ha11r dohları 11e Ruen 
bombalandı, Almanlar 

i ngiltereye alıınlar 
yaptılar-

Lon<lra, 6 (A.A) - İngiliz hava nazır-

- *-
AMER iKA KIT4LARI BiR 

E ;y;Nı Y ET BÖLGESi 
TEŞKiL ETTi 

- *-
Lonclra. 6 (A.A) - Hava , kara kuv- lığının ve Amerikan umumi karargahı Vaşington, 6 (A.A) - Belçika kongo

suna Amerikan ;.skeri çıkarılmıştır. Bu
rada müttefik milletlerin batı Afrika
dan Mısıra kadru· olan yolu için bir em
niyet bölgesi teşkil edilmiştir. 

vetler'ni taşıyan bir Amerikan deniz ka- nın müşterek tebliği: 
filesi hiç bir kayrp vermeden İngiltere- Hafif ve ağır bcmba uçak teşkilleri iş-

ye varn1.ştir. 

-----·---~-R UZVEL T ıN NUTKU 
---*---

"Yapım kudre-
timiz \re istih
sa atınıız dat-.. a 
artacaktır" 

gal altındaki Fransaya havadan iki de
fa taarruz etmişlerdir. 

Sabahleyin bir teşkil Lö Havr dokla
rını bombalamıştır. Öğleden sonra da 
uçan kaleler çok yüksekten Ruen üze
rine taarruz etmiş ve brçok inflfıklar 
müşahede edilmiştir. 

Müteaddit av tayyareleri de ağır tay
yarelere refakat etmiş ve birçok şaşırt
ma taarruzları yapmı~tır. Bu muhare
l>elerde iki AlnMıı avcısı düşürülmüş ve 
bizim altı avcıın:z dönmemiştir. Bu mu
harebelere iştirak eden Amerikan ağır 
bombardıman tayyarelerinin kayıbı ve 
hasarı yoktur. 

ALMAN HÜCUMLARI 

~---................. ___ _ 
ALMAN · RUS HARBi 

---*---
"Stalingrad" da 

Ruslar iyi bir 
müdafaa ~ös

teriyorlar 
. Londra. 6 (A.A) - Alman uçnkları --*-- Inglterede Londra civarında bir şehri --*--

Ruz11elt ;yaJ>ılanıarın bombalıyarak bir sıra işçi evini tahrip So11yetler bu harbin en 
Amerilıa tarihinde e.~siz etmiştir. şiddetli Alman tanlı hü· 
olduğunu, falıat bu lıa• Berlin, 6 (AA) - Alman başkomu- "Um~arını durdurdular .• 

_ • tanlığının tebliği: .. • 
darının lıafı olmadığını Alınan hava kuvvetleri İngilterenin Moslıo11a batısında da 

söyli;yor.. 1 ce~up ve doğusu0ııda ask:ri hcdefle_re. ve ilerlediler .. 
Va~inglon, 6 (A.A) - Amer•ka ınunak.ale va<ıta":rına hucum etmıştır.. Kudüs radyosundan: Almanlar Sta-

Cümhurrcisi B. Ruzvelt Amerikan ı· ., Berlın , 6 (A.A) - Askeri kaynaklar-d lingradın cenup batısında bu harbin 
bayran11 ınünasebetiyle Amerikan işçi: an alınan malltmata göre Alınan savaş başından beri görülmemiş şiddette tank 
!erine radyoda bir hitabede bulunmuş- to.çakları dün Dtıovre ve Narviçte ehem- hücumları yapmışlardır. Ruslar bütün 
tur. Birleşik devletler rei'i demiştir ki: miyetli askeri tc&isleri bombalamıştır. bu hiicuınlar& karşı koyabilmişlerdir .. 

« - Mihverin i§galindek.i yerlerde Son taarruzdan iki saat evvel dalgalar 
bulunan işçilerle insanlar haklarını kay- ·=·----S-Q.N AKll LAR ·--·ı· halinde uçan Alman uçakları Sovyet 
betmişlerdir. İşçi, çiftçi, fabrikatör, öğ- 1\ ~ 

1
. mevzilerini arasız bombalamışlardı. Al-

retm('n , din adamı, ev kadını ve hatta j man tankları Rus mevzilerinde bir kaç 
çocuklar en nazik dakikalar yaşıyorlar, B d defa gedikler açmışlarsa da Ruslar yan-
buna mukabil memleketimizde alınları- u apeşte ' dan hücumlarla bu tankların gerideki 
nın teriyle geçinen hür halk kütleleri _ l clüşman kuvvetlerle irtibatını kesmişler 
Demokrasi d5.vası.nın laferi için bütün ve bu sayede düşman zırhlı kuvvetleri~ 
kuvvetlerini bir araya toplamış çalışı- hava akını- ni gerilemek zorunda bırakmışlardır. 
yorlar. Şimdiye kadar yaptıklarımız Stalingradın şimal batısında Ruslar 
tarihimizde eşi olmıyan işlerdir. Fakat mevzilerini muhafaza ile kalmıyarak 
bunlar da kafi değildir. Daha büyük fe- karşı hücumlara bile geçmişlerdir . 
dakarlıklara ve gayretlere ihtiyacımız "" d KAFKASYADA 
vardır. Bu gayretler gösterilecek, yapım na ugra 1 
kudretin1iz ve ic;tihsalatıınız daha da ar- Batı J{afkasyada Novorosisktc Al-
tacaktır. manların taze kuvvetlerle yaptıklar1 

----- -----
r~ l HVER E GÖ~E 

(Ha~tarah 1 inci Sahifede) 
Şimali Afrika savaşlarında Girit üze

rinde 20 düşman uçağı düşürülmüş ve 
donanma birlikleri de 2 İngiliz uçağı 
düşürmüştür. 

Roma, 6 (A.A) - · Tebliğ: 
Dün Mısır cephesinde ehemmiyetli 

savaşlar olmamıştır. Alman, İtalyan ha
va kuvvetleri büyük faaliyet göstermiş
ler, tank ve otomobil topluluklarını te
sirli surette bombalamışlardır. 

Uçaklarımız İskenderiye hava mey
danlarını bombıtlamış ve hava muhare
belerinde Alman ttalyan tayyareleri 16 
düşman tayyaresi düşürmüştür. Ameri
kalıların Girit üzerine yaptıkları akın
da dört Liberotör tayyaresi düşürül
müştür. 

Bomba ucak1arımız Mikardo hava 
meydanına bir çok yangın ve infilak 
bombaları almıştır. Uç tayyaremiz dön
memiştir. 

İngiliz av uçakları Morono Sinibani 
açıklarıncla bazı balıkçı kayıklarına ateş 
açmış, bir balıkçı ölmüş, l>ir kaç balıkçı 
da yaralanmıştır. 

yavaş mümkün o1maktadır. Bununla be
raber Kırımdan. Kerç boğazını nihayet 
atlamı~ olan mihver kuvvetleriyle Ta
man yarım adaoına doğudan şiddetli mu
harebeler vererek ilerliven Rumen kı
taları bulu~muşiar ve şimdi Taman ya
rım adasını di.ismanda.n temizlemeğe 
koyulmuşlardır. Novorosisk yakınların
cia bazı müstahkem tepeler alınmıs ve 
Terek nehri üzer:nde Grozniye doğru 
bir köprü başı kurulmustur. 

Stalingradı ald:ktan sonra, Almanla
rın Jlfoskova ile bunun çevresindeki 
Rus ordularını hedef edinecekleri tah
min olunuyor. Bu esnada ve muharebe
ler merkezde ve belki şimalde, Lenin
grad etrafında d<vam ederken şimali 
Kafkasyadaki Alman kuvvetleri imkan 
buldukça, Kafhs geçitlerini zapte ve 
Gromiye doğru ılerlemeğe çalL~acaklar
dır. Rusların Kaluga, Rjev ve daha şi
mal bölgelerdeki karşı taarruzları, Vo
ronejdekiler gibi, kati bir netice verme
mektedir. Bu sebeple bunlardan ehem
m:yetli Pir netic"" cıkacağı umulmaz. 

MISIRDA 
Romelin 31 ağustosla 1 eylülde İngi

lizlerin Elalemeyn mevziinin merkeziy
le cenup kanadına yaptığı taaıTuz de
vam etmemiştir. İngilizler, İtalyanların 
merkeze yaptıkla.ı hücumu gtriye at
n1ıslarsa d3 m!hver zırhlı kuvvetleri, 
İngiliz sol kanadına doğru 12 kilometre 
ilel"lemislerdir. Fakat anlaşılan. bunlar 
sonra kendilikler.inden geriye çekildiler. 
Cünkü mabat, glebi ihtimal, bundan 
c1,.·vel İngilizlerin yaptıkları deneme ta
arruzuna bir nıi~liyle ınukabele ve ayni 
7.tı.maııda bir ke~if yapn1aktır . 

Buradaki mücadele uzayıp gitmekte
d:!". Bugün bu adalarcln f .;r Japon ve 
hrm de Amer:k.a kıt~la::"! \·nrdır. Bir ne
bce alınması her halde uzun sürecektir. 

acarls ana yapı an 
hücumda münhası· 
ran sivil yerlerin 
bombalandığı iddia 
edfliyoJ< .. 

Budapeşte, 6 (A.A) - Macar Ajansı 
bildiriyor: 

5 Ey!Ol gecesi orta Macaristanın ba
zı yerleri taarruza uğramıştır. Tayyare
ler münhasıran sivil yerleri bombala
mışlardır. Bir kaç ölü ve yaralı vardır. 
Sivil binalarda hasar olmuştur. 
Budapeştede büyük bir k ilisede ağır 

hasarlar olmuştur. ----·-·----
Uzak do~uda Ja-
ponlarla savaş 
devam ediyoı 

---*---
Milnede Japonların 

tamamen temizlenme· 
s ine çalışılıyor .. 

Melburn, 6 (A.A) - Cenup Pasifik 
Birleşik kuvvetleri umumi karargfıhınm 
tebliğine göre müttefik uçakları Yeni 
Ginede japonlara Uç hücum yapmış ve 
asker çıkarmakta kullanılan mavunala
rı ateşe vermiştir. 
MİLNEDE 
Milnedeki müttefik kuvvetler japon

ları tamamiyle temizlemeğe çalL~mak
tadır. 

Vaşington, 6 (A.A) - Amerika bah
riye nezaretinin tebliği: 1500 ton hac
minde Bulö destroyeri ile bin ton hac
minde Kolon adlı eski bir destroyer bat
mıştır. 

Yeni Delhi, 6 (A.A) - Resmi tebliğ: 
İngiliz bomba tayyareleri Birmanyanın 
batı >ahilinde Akyabı bombalamıslar-
dı~ . 

--- o- --
AMERiKADA 
BİR TEVKİF 
Şikago, 6 (A.A) - Polis Aınerıkan 

Alman cemiyeti re.i si Verne Kanneyi 
tevkif etmiştir. Veme Kanne askere al
ma kanununu ihlalden suçludur. 

--- 0---
FLORİDADA 
UÇAK KAZALARI 
Londra, 6 (A.A) - Dün Floridada 

iki uçak kaza" olmuş ve 11 tayyareci 
i;lmü~tür. 

-~--
İTAL Y AN 
Milisleri kurmay 
ba$kanı Almanyada 
Berlin, 6 (A.A) - İtalyan faşist mö-

lisleri genci kurmay başkanı Galidn'ya 
dün Münihe gelrr.iştir. Burada ve Al
manynda harp raaliyeti sistemni tetk'k 
edecektir .. 

hücumlar karşısında Ruslar yeni mev
zilere çekilmişlerdir Doğu K afkasyada 
Ruslar Grozninin 100 kilometre • şimal 
doırusunda Terek nelu·ini aşan Alman 
kuvvetleriyle şiddetle dövüşmektedir
ler. Moskova radyosu burada bir Al
man taburunun yok edildiğini bildir
mişt!r. 
Moskovanın batısında Sovyet taarru

zu devam etmiş, dün de bir kaç meskQn 
yer geriye alınmıştır. 

Sovyet uçaklan Budapeşte ve Kö
ningsberge karşı hücumlarında askeri 
hedefleri bombalanuşlardır. Yangınlar 
çıkmıştır. Bir Sovyet uçağı dönmemiş
tir. 

~----·_...,. ___ _ 
IV.iıakineye 

., erilirken 
r; S! ··- aE !'J!'i 
VANDEL VİLKİ 
Anlıaraya harefıet etti 
Kahiı e, 6 (A.A) - Öğrenild:ğine gö-

re B. Ruzveltin hususi müınessili bay 
V andel Vilki yarın öğleden sonra uçak 
He Ankara.ya varını~ olacaktıı·. 

HOVOROSiSK .ŞEHRİ 
ZAP'l:'EDİl.Dİ Mİ? .. 
Berlin, G (A.A) - Alman orduları 

baskomutanlığının hususi tebliği : Si
vastopolun dü ıntC>sinden ronra Karade
niz Sovyet filosunun eLnde son ınühim 
harp limanı olarok kalan Novorosisk 
kara ve deniz müstahkem şehri düşmüş
tür. Bu mühim ınuvaffakıyeti epey za
nıandan beri tahkiın edilmiş bir arazide 
çok güç topoğrafya sarıları içinde de
\'am pden şiddetıi muharebelerde Ru
men süvari te~killcrin:n yardımı ile 
Vurtemberg Bad Frankfıırt ve IIes tli
JY'Cnl~ri kazanmıstır. 

Tiın~sin Türlı gazete· 
cUeri haJ:JıındaJıi yazısı 

Londra, 6 (A.A) - Royter bildiriyor: 
Büyük Haftalık Sunclay Times gazetesi 
Laş yr.zılarından bir tanr.sini İngiltercyc 
gclın ' ş olaıı Türk gazetecilerine hoş gel
diniz dcıueğe tah.ıs etmektedir. Times 
diyor ki : Halen misafirimiz olan Türk 
gazetecileri grubunu en büyük samimi
yetle kutlarız . Biz görülmeyi severiz .. 
Saklıyacak hiç bir ~eyimiz yoktur. Bil
hassa dost misarirlere gösterilecek çok 
~cyimiz vardır. Birçok defa biz kendi
ıniz bile gayretlerimizi lüzumu kadar 
snrih bir umumi görüşle göı•ınemisizdir. 
İ~tihsal nazırı l\lJyteltoıı son zanı~nlar
da birleşik devletleri haberdar etmek 
maksad:yle İngiliz harp gayı·etleri bah
~indc ınuknyeseıi bir tetkik demeçinde 
bulunmuştur. Bıı mukayese bizde ifti
har hisleri yaratmaktadır. Bütün seyir
ci milletler mümessillerinin bu iftıhar 
lti~lerini doğuraıı sebepleri yakından 
görmek fırsatını bulmasındwı saadet 
duyuyoruz. Eğeı· bu mümessiller Türki
ye ile olan münasebetlerimiz gibi sıkı ve 
dostane müna-;~ .... betler idan:c ettiğimiz 

'J EYLÜL PA7-4Rl'ESi 1942 

Trakyada elektrik fiyatı 

Beher kilovat fiyatı 30 
ve 40 kuruşa çıkarıldı 

Edirne, 6 (Hususi) - Şehrimizde 
elektrik kilovat fiyatları yeniden arttı
rıldı. Aynı zamanda 4 kilovatlık mecbu
ri sarfiyat teahhüdü tekrar ihdas edil-

di. Bundan böyle her kilovat için 40 ku
ruş ödenecektir. 
Tekirdağ belediyesi de elektrik kilo

vat fiyatını 30 kuruşa ç~tır. 

Balıkesirliler kurtuluş
larını· kutladılar 

Balıkesir, 6 (A.A) - Balıkesirliler !arını çözınıqtür. 
bugün 20 inci kurtuluş bayraınmı kutla- B undan sonra istik!Al marşı çalınma-
mışlardır. ğa başlamış ve genç bir subay bayrağı. 

Sabahın erken saatlerinde halk cad- mw direğe çekmiştir. Daha sonra günün 
delere dolmuş ve her taraf bayraklarla ehemmiyetini ve Ebedi Şel Atatürke ve 

Milli Şef İsmet lnönüye saygJ ve sevgi 
süslenmiştir. Tam saat 20 de bir süvari bağlılıklarım belirten nutuklar söy
müfrezesi yirmi sene evvel olduğu gibi lenmiş ve bir çok tezahürler yapı!ıruş.
şehire girmiş ve elleri bağlı olarak Ba- tır. Geceleyin büyük bir müsamere ve
lıkesiri temsil eden küçük bir k.JZın bağ- rilmiştir . 
~~'"""""""':::;:"""""""""'"""'"""'""'""'""'""'""'~~"" 

iktisat Vekili Zon~uldakta 
- ---·---- ----

Zonguldak, 6 (A.A) - 1ktisat Vekili Sırrı Day ınfıden havzasında tetkikler
de bulunmak üzere buraya gelmiştir. 

Futbol n>açlarına Istan
bulda da başlandı 

İstanbul, 6 (Hususi) - 1942/ 43 fut
bol maçları bugün açılmı~tır. 

Saat 15.40 ta bandonun iştirakiyle 16 
takım tarafından bir geçit resmi yapıl
mıştır. Vefa kullibünden bir sporcu kıc 
sa bir hitabe ile meydanı açmıştır. Ev
vern. eski kulüpler arasında yarım saat
lik bir maç' yapılmış ve oyun birbir be
raberlikle sona ermiştir. Asıl maçlar 
bundan sonra Sabih ve Leblebi Meh
met takımları arasında ve hakem dok
tor Njhadın idaresinde yapılmışttr. 

Mehmedin takımı dördüncü dakikada 
birinci golü yapmış, fakat 33 ve 35 inci 
dakikalarda Sahihin takımı birine ve 

ikinci ve bir dakika sonra da üçüncü 
golü çıkarmış ve devre bu suretle 1 - 3 
Sabih takımının galebesiyle bitmiştir. 

İkinci devrede takımlar bazı değişik
liklerle oyuna başlamış, Şahap Mehmet 
takımımn ikinci ve üçüncü beraberlik 
sayısını çıkarmı~ur. 

Bundan sonra sarfeı:lilen gayretlere 
rağmen hiç bir taraf gol çıkaramamış ve 
oyun bu suretle 3 - 3 berabere kalmış
tır. 
Hazır bulunan Maarif vekili Hasan 

Ali Yücel oyuncuların ellerini sıkmış 
ve bundan sonra yukarıya çıkarak ku
lüp binasını gezmiştir. 

Edirnede pirinç fiya.tı 
35 - 120 kuruş arasında 

Edirne, 6 (H ususi) - Son günlerde 
piyasaya fazla ınikdarda pirinç getiril
miştir. Serbest olarak satılan bu pirin
cin kilosu 120, kırıklı pirinç fiyatı otuz 
beş kuruştur. 

" 

Et fiyatlan nisbeten ucuzlamaktadır .. 
B una sebep hayvan fiyatlarının gün geç
tikçe düşmesidir .. 

Edirnede b ir lek limon bulmak im
kansızdır .. 

lstanbulda yelkt"n şampiyonaları 
İstanbul, 6 (Hususi) - Yelken şampiyonası bugün yapılmış 

deniz spor, ikinciliği de Galatasaray ye lkencileri kazanmıştır. 
ve birinciliği 

"Ankara - lzmir,, bisiklet yarışı 

Genç bisikletçiler dün 
' 'Balıkesir,, e vardılar 

Mustafa Kemalpaşa, 6 (A.A) - Ana
dolu ajansının Ankara - İzmir bisiklet 
yarışını takip eden hususi muhabiri bil
diriyor: 

Ankara - İzmir bisiklet koşusu Bur
~· _ Mustafa Kemalpaşa etapı saat 9 da 
Bursadan başlamıştır. 

Bursa valisi anıt önünde toplanan bi
sikletçileri te~vik etmiş ve Ankaradan 
Bursaya kadar birinciliği muhafaza 
eden Ankaradan Orhan Sudaya güzel 
bir kol saati hediye etmiş ve kısa bir 
nutukla sporcuları tebrik ve başarılar 
temenni etmiştir. 

Hareket emrini müteakip yarı5 çok 
hızlann1ıs ve bu suretle devanı ederek 
2,57 dakikada Mustafa Kemalpaşaya va
ran bisikletçilerden yine Orhan Suda 
birinci gelmiştir. 

Bisikletçileri başta kaymakam olmak 

üzere M. Kemal paşalılar karşılamışlar 
ve alkışlamışlard1r. 

Birinciden sonraki neticeler şudur: 
Eskişehirden Osman, Ankaradan Ay
doğmuş, İstanbuldan Halit, Bursadan 
Hikmet. 

Bisikletçiler buradan Balıkesire hare
ket edeceklerdir. 

BALIKESlRDE 
Balıkesir, 6 (A.A) - Anadolu Ajan

sının muhabiri yazıyor: 
Bisikletçiler dün Mustafa Kemalpaşa

diı kalmışlar ve gençlik tarafından veri
len akşam ziyafetinde bulunmuşlardır. 
Yemek sonunda kaymakam birinciliği 
muhafaza eden Orhan Sudaya güzel bir 
saat hediye etmiştir. 
Halkın alkışları arasında 9 da M. Ke

malpaşa - Balıkesir etabı için yola çıkan 
bisikletçiler saat 11,40 da Orhan Suda 
başta olmak üzere buraya varmışlardır. 

~~~~">A..~~~~~""7'<.,';,<.~Y /'-..• 

bir memleketin rnümessi1leri olursa bu Oemiştir ki : Tarafsızlık siyasetinin Ar
memnuniyctimiz tabiatiyle bi1· misli da- jcntini yalnız b:rakbğı söyleniyor.. Bu 
ha artmaktadır. Türkiye ile olan müna- doö.ru değildir. Şerefle tarafsızlığı mu
sebetler de b:ze karşılıklı bir surette lıafaza etmek harbin önüne geçmek ve 
claiına hürmet ve itimat hisleri vermiş- biitün ın:llctleri ken~isine yaklaştırmak 
tir. Türk basını mümessillerinin bugün- demektir. Tarafsızlığın bizi elzem kay
kü seyahati bu hürmet ve itimat hisle- naklardan da mahrum ettiği söyleniyor. 
rini bir kere daha teyit edecektir. Bu biraz doğrudur. lVIeınleketiıniz siya~ 
Castillonun beyanatı.. si istiklalini elde etmis, fakat iktisadi 
Boynes Ayres, G (A.A) - Arjantin istikliılini henüz ı:lde etmemiştir. Bu ik

cüchurreisi Ca,tıllo bugünkü harp kar- faadi :stiklali elc'e etmek gençliğimizin 
şısında hükünıet'n tarafsızlık siyaseti- vazifesidir. Arjautinin harpten korktu
nin idruncsi lelı:nde blitün memlekette ğu da doğru değildir. H arbin \inüne geç
toplanan binlerce imzayı havi bir albü- mck icin her şey; yapıyoruz. Fakat şe
mü kendisine getiren bir heyeti kabul refimizö müdafaa bahis mevzuu olunca 
etmiştir. Castillo bu heyete hitap ederek biç bir şeyden kaçınmıyacağız .. 


