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tliln mnnderecatmdan mes'uliyet kabul edilmez... Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin be~ .tabahlan çıkar ıiyo.ri ga.ıetedif', YENt ASm Matbaasında basılmıştır .. 

B ŞVEKlll SEYAH Tı 
---*--- .. -• 

'' r a b z on,, B 
,, 1~· k. v ı ı,, 

H un nkaraya ge di 

Almanlar bir 11cJıri geçmek hazırlığile meşgul... 

•• harp vaz·yet• a ~ore 

'' a a 
'' • z en 1 

---*·---
Şimal · batıda bazı 

dan "Aşka- • '' elt,, e 
le,, ye gitti 

---·---
Ak ç abatta 

halkla k nırştu 
---*---

Trabzon, 7 (A.A) - Başvekil Şükrü 
Saraçoğlu dün öğleden evvel köşklerin
de çalışmışlar, baı.ı 7.evatın ziyaretlerini 
kabul etmişlerdir. Öğleden sonra askerl 
ve mülki miiesseseleri ve imalathanele
ri gezmişlerdir. 

BiJahare Akçeabada giderek kesif bir 
halk küt1esi tarafından karşılanmış, tet
kiklerde bulunmuş, belediye parkında 
bir müddet halkla görüşmüştür. 

Geceleyin umumt müfettiş tarafından 
verilen ziyafette hazır bulunan başvekil 
bugün Aşkaleye hareket buyurmuslar-
dır. ,. 

• • • mz ır m 
B. "Vilki,, ye gör~ Amerikan harp istih
sulatı Mihveri yenecek kadar muazz m 

Ankara, 7 (Husust) - Amerika cüm
hurreisl B. Ruzveltin şahst mümessili 
B. Vandcl Vilki bugiln (Dün) saat 14.SO 
da uçakla Mısırdan Ankaraya gelmiştir. 

B. Vandel Vilki istasyonda protokol 
umum müdürü Snltıhettin ve hariciye 
vekaleti kalemi mahsus müdürü Şadi 
Kavur tara{ındnıı karşılanmı.şbr.. Ayni 
zamanda Amerika ve İngiltere büyük 
elçileri ve Sovyct Rusyanın maslahat
güznn ve Atlanlik dcmeçine iştirak et
miş bulunan dcvle&r mümessilleri ve 
gazeteciler de istasyonda B. Vandel Vil
kiyi karşılamışlardır. 

B. V andel Villd kendisini karşılıyan
lara teşckkUr ve Tedadan sonra doğru 
Amerika bUyUk elçiliğine gitmiştir. 

Bu sabah (Dlln Sabah) B. Villdyt 
hAmil olarak Kahireden kalkan tayyare 
Ameriknn büyük Duglas tipi yolcu 
tayyarelerindcn olup yolda yalnız ~ 
nıttn kısa bir zaman kalmıştır. 

B. Vandel Vilkiye Amerikan haber 
alma bUrosu şeflerinden ild uıt refakat 
etmektedir. 

• • 

B. Villd Amerikadan bava yolu ile 
Afrikaya gelmi,,, Mısır cephesini gezmJ~, 
Mısır kralı ve bqvekiliyle, İngiliz ko
mutan ve diplomatlariyle görü..cmıüş ve 
oradan memleketimize gelmiştir. 

• 
1 

,.._........_....._ ·-·-,-·-ıı-·•··- .. --ı-ıı-~ı· 
iLLi SEFiMIZ 1ekilleri iZ D ikler· GAZETECİLERLE KONUŞMA Dı1n Ankaraya gelen B. Vandel Vilkı 

Birleşik Amerika cümhuriyet partisi-
yerler ge-riye alındı e 

Ü E irne 
ye gittiler 

---· Yolda Lüleburgaza 
uğrayıp lıöy ensti· 
tüsünü gezdileJt •• 

Lüleburgaz, 'Z (A.A) - . Milli Şe[ 
ve dlınlıurrcisirniz snıet Jnönii bu-

ı
gün (Düu) buraya gelmişler ve köy 
enstitiisünü gezdikten sonra saat 16 
da Wbws31 e .. ateTeedhen hareket 
etmişlerdir. • •- •- •-11-•-r•••- -c~ _ _.._.,.._.,, .. 

Kati 
Mahiyette 
Savaslar .. 

.!J 

---*·---

-·Stalingrad, Hovorosislı 
ve Kaflıasta Mozlofıta 
flddetH muharebeler 

oluyor •• 
Moskova, 7 (A.A) - Gece yarısı neş

rolunan Sovyet tebliği: 

da azarı fabrika 1 ıs 
lah edilecek, tren Ma

ty a kadar ·dec k 6 eylülde Stalingradın şimal batısın
da ve cenup batısmda ve Novorosiskide 
kıtalarımız düşmanla muharebe etmiş-
lerdir. Adapazarı, 7 (A.A) - Ziraat vekili 
Diğer kesimlerde hiç bir değişiklik Şevket Raşit Hatipoğlu dün Arifiyeye 

yoktur. gelmiş ve tetkiklerde bulunmuştur. 
KARSILIK.LI UÇAK KA YlPLARI Arüiycdc-ki elma !idanlığı . e. n'Umu 
6 eylülde sona eren hafta içinde düş- ıslah istasyonundaki çalışmaları tetkik 

manın uçak kayıpları 4SO uçakhr. Bi- ettikten sonra Adapaznrına gelerek de-
. · ·· dd · d k mir ve tahtn fabrikasını gczmi~erdir. 
zım Dl'nt mu et içın e ayıplarımız 250 Gökçeören gölüniin kurutulmasından 
uçaktır. 

BALTIK DENİZİ'NDE sonra meydana çıkan araziyi tetkik e~ 
Baltıktn harp gemilerimiz. 10 bin to- miş ve Hendek'e gitmislerdir. 

nilatoluk bir düşman nakliye gemisi ba- Ziraat vekili Hatipoğlu demir ve tahta 
fabrikalarının bundan sonra verimli bir 

tır~t~~NLAR GERİYE ATILDI hale gelmesi için müessesenin ıs1Ahı işi-
ni ehemmiyetle göz önUnde tutacağını 

Moskova, 7 (A.A) - Gece yansı neş- bildirmiştir. 
rolunan tebliğe ek: MüNAKALAT VEK1Lt 

Kıtalarımız Stalingradın şimal batı- MALATYADA 
sında Almanları bir çok mesk(in yerler- Malatya, 7 (A.A) - Münakallt vekili 
den hücumlarla tardetmiş ve Almanlar amiral Fahri Engin şehrimize gelmiş ve 
ağır kayıplara uğratılmıştır. başta vali ve vilayet, parti erkfuu oldu-

MOSKOV A ÜZERİNDE ğu halde bir heyet tarafından karşılan-

nin lideri ve son .reisicümhur seçiminde 
ISIROA V ZIY ET :;, B. Ruzveltin rakı'bi olan B. Vandel Vıl

ki ôugiln (Dün) aat 17 de Ankarada 
yerli ve yabancı gazetecileri kabul ede- * 
rek kend.ilerlle muhtelif meseleler hak- Mı· hverı· 0 çe 
kında kmıu~uş, 90?'\llan bütün suallere 
cevaplar vermiştir. 

Kız;~·~;,;; ;~1;ı kiln es· de-
m:nı arlık vam ediyor 

mutlaka dur
d rmalısınız" 

Rus ordusu günde ' • 7 
llln ölü veriyor" 

Mo.lııova. 7 (A.A) - M~kov& rad
yosu bu u.bahld neıriyatma bqlarken 
Kızılordu muharipleri.ne hitaben aflliı
dalci 95zleri eöylemit ve onlan aoaıana 
bd&r mukavemet. davet etmiftir: 

c - Arbk swlYe çekilmek için )W'i
- blnwmlfbr, l>üpnana durd111'1DM 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 M) 

-*
ingllizlere göre Mihver 
ordusu islıenderlyeyl 

·alınalı için yeni JJlr 
taarruza '1ececelı 

Kahire, 7 (A.A) - SaWıiyetli mahfil
lerden bildirildiğine göre mihver kuv
vetleri son taarruzda mümkUn olduğu 
kadar fazla uçak kullanmışsa da yine 
esaslı bir darbe yemekten kurtulamamış. 
lardır. 

Londra radyosuntan· : Royterln ccphE. 
muhabiri Mısır cephesinde mayn tarla
larımn şark kenarında kalan düşman 
tanklannın ve dafi tank toplarının asga-Tarihin eıini görmediği 

IJoğaqmanın sayısız 
sürprizleri olacafıtır 

6 eylülde 70 kadar düşman uçağı Mos- mıştır. 
kovaya nkın teşebbüsünde bulunmuşlar- Vekil resmı ziyaretlerden sonra, bez Ziraat vekili B. Şevket Ra§it Hatipoğlu 
sn da avcılnnmız tarafından karşılan- fobrika ve mUesseselerini tetkik etmiş '""r\ının birfuı evvel yapılması için alAkah-

(Sonu Sahife 3, Siitun 1 de) ve demiryolunun şehre kadar olan kıs- lııra emir vermiştir. 

(Sonu Sohife 3, Sütun 1 de) 

ŞEVKET BiLGİN 

:Milıverciler, bir taraftan Mısırda, di
ğer taraftan Rusyada ikinci dünya har-

' binin taliini tayin edeceğine inandıkları. 
l\nti mahiyette s:ıvnşlar yapmaktadırlar. 
Yannak istedikleri htıyati hcde{lcr bi
rinci şıkta Akdeniz lıiikimiyeti, ikinci 
şıkta ise Kafkaslarla birlikte bütün orta 
§nrk olduğunu lı('rkes blir. Her iki cep
hede de hedeflerine bir hayli yaklaşnıış
lnrdır. Romelin zırhlı tiimcnleriylc Kes
serlingin ha\ a km~ etleri Nil deltası 
iızcrine atılmak j~in yeni fırsatlar göze
tirken Knfkns dağlarının daima karlı te
pelerinde, geçitJcrinde ve Stalingradda 
l:er kanş toprnt'l inatla müdafaa eden 
Yimoçcnkonun kuvvetlerine kar~ı ma
reşal Fon Bock•un orduları kuvvet ve 
kudretlerinin en son haddine kadar şah
l:ınn11 ·l:ırdır. Doğuda Alman taarruzu 
her seyc rai:rıııen terakki etmektedir. 
Stnli~irrnddıı buL<iinc kadar göriilmemiş 
derecede korkunç ve kanlı bir boğuşma 
olmaktadır. Bnh Kafl .. asyada Karade
ııiı:deki Rus donanmasının son sığmakln
rındnn birini t~kil eden Novorosiski 
diic;mliştiir. Doğu Kı:ıCkas~·ndnki savaş

larda i e mii tedilcr Terek hnt1ını gc
~erek Grozni ve n .... kfı petrol ku~'l.tlannn 
vnrmn 1n cnlısıyorlar. Fı:ıknt geçilmesi 
fcvknlndc zor geçitler ,.e teılcler yedi 
ba lı Iµr ejderha ı:-ibi Rus pctı-ollerinc 
bek<"ilik etmektedir. 

Bu dağlık bölgelerde Almaıı zırhlı 
kun·etlerinin faı.ıliyctindcn hlmış ol 
malnrı Kızıllarm ınuknvemc!lerini sert
le;~ircn en miihim sebeplerden biridir. 

r.iircistnnm nı<'rkczi Tiflisc ,,~ Unzcr 
denizi kı:nsmd:ı Baku~ a giden askeri 
yolları korumakta dc,·nm C(kn ;\'ii1csck 
dal':' silsilesine A lınanlur lıcniiz hakim 
dcr;i1dirkr. 

Ruslar miikcnımcl, tabii i~tihkfü.nlar
da tutunnıakfndırlnr. Bu -vazİ) ette <lün
ya umumi efkarının cözmcğe calı~tığı 
mıınnıma şm!ur: 

:Mih\•(•rcilcr diişmnnJrı.-ınm Knfkn 'n
dnki mukn•·e,.1c ıi kö!dimlcn lmn'\ilc
rekler mi'? .. l\lilıvcr b:ısJll•nd" drn,·nn•n 
en miisfnhl cm l dde.;i olar:ı ;: ,.n~·n-:n
dırılnn Stnlingrad niha~et A'mruılar•n 

--------------. Malntyal.ılar istasyon ile §ehlr arasm-

h •• f J d daki zorluğu ortadan kaldıracak olmı ucum arı Şİ< etleniyor bu yolun yapılmao;mı bUyük bir sevinç-
le karşılamışlardır. 

Jlava 

n .·ıızıe 
nrc'· y 

Meşgul Fransada Abevıı Bııloğn ve Sen Omer de 
bombalandı. Almanlar da ingiltereye 

muhtelif alıınlar yaptdar-
Londra, 7 (A.A) - İngiliz avcıları hi- tinin tebliği : Dün gece hava kuvvetle

mayesinde uçan Am.erikan hava kuv- rimiz şimalt Almanyada Duisburg şeh
vetleri dün öğleden sonra Şimal Fran- rine çok kuvvetli bir alon yapınış1ar-
sadaki hedefleri bombalamıştır. dır. 
DÜİSBURG YAKILDI Keşif tayyarelerimiz bu sabah Rur 
Londra, 7 (AA) - Harbiye ne~are- (Scnu Sahife 3. Siit11n 2 de) 

.._,.._m_Q•ı ı-ı•m•••-•-•••-·-~ ~ 

YEN1 KAR ROAN SONRA 

Is an .u)da 
fiyat ar 
artıyor •.. 

Jfvır çölünd. bir Ç(U'pıfmadan 60nraki görünü.§ 

• • • lngi liz Başvekil muavınınnı 
• • 

'l'optan zeytinyağı 
ı4ı, fasulye 45, sade 
l]ağı 350, mercimelı 
48 lıurııı-

İstanbul, 7 (Yeni Asır) - Bazı mad
delerin serbest dövizle ihracına müsaade 
edileceği haberi 'Piyasaya yayılınca fi
yatlarda umumi bir yükselme vuku bul
mu~tur. Toptan zeytinyağı kilosu 141. 
faaulya 45, ande yağı 350, m~rclınek 
48 kuruotan muamele görmüttür. 

Kuvvet ve ıııma· 
dımız yftkseli:tlr 

HiNDiSTAN DERDi 
---*---

G an di şartlar-
la tat~Iiye edi

lebilecek 

Jng!ltere esir milletleri 
telırar hürriyete 

erlştirecelı bir ııaıe 
halindedir-

- *-Londra. 7 (AA) - Ba.ovekil mua-
vini Mister Atle harbin üç scneainin 
hitamını gözden ceçirirlc.en büyük Bri
tanyanın bu üç 9ene zarfındaki ba~nla
nndan bahsederek demi~tir ki: 

- Bugün kuvvet ve itimadımız her 
ramankinden dah& yüksektir. Britanya 
adalan haldı olarak esir milletleri tek.rar 
hürriyete eristirecek bir kale halindedir. 

ISTtHSAf.A T ARTIYOR 
Malt.ine itçilerimiz bu .on eene içinde 

-·- verimlerini üçte bir arhrmlflardır. Top 
Yeni Delhi, 7 (A.A) - Hint hüküme- iatihsalitnnız bir .enede iki mislisine 

ti, Mahatma Gandit'e hangi şartlar al- çıkmıştır. Geçen yıl Büyük Britanya ter
bnda serbest bırakılabileceğini bildi!"- aanelerinin 1914 - 1918 zun en kuvvet
mi.ştir. Gandi arzu ederse Vatada bir li istihsal senesindekinden daha mükem 
yerde ikamet edebilecektir ve eğer kilt- mel olmuıtur. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) (Sonu Sahife 4:, Sütun 2 de) 

•••••••••••• 

Amerikada dün 
17 4 ~emi deıi.i

ze indirildi 
-~~-*------~ 

Vqington, 7 (A.A) - Amerikan 
tersanelerinde bugün (dün) yliz elliai 
harp gemisi olmak üzere l 7 4 yeni gemi 
denize indirilecek ve 49 yeni gemi lcız.a
ğn konacaktır. Bu münasebetle tertip 
edilen denizcilik bayramında bu gece 
Ruzvelt önemli bir nutuk söyliyecektir. 

<~onu Sahife 2. Sültın ti dal ı 



. -ŞE 

amımız yarın 

el Asırda Bir Ko.a san 
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RUSLARA GÖRE HARP 
VAZiYETi 

(Baştarab l inci Sahifede) 

ınışlar ve 11 bomba uçağı kaybederek 
geriye atılmışlardır. Bizim kayıbunız 1 
ta~yaredir. 

UÇ YERDE HARP 
Moskova, 7 (A.A) - Bu Sabahki 

Sovyet tebliği: . 
Geceleyin kıtalarımız Stalingrachn şı

mal ve ~enup batısında ve Novo:ı;os~k 
ve Mozlokta dU~manla muharebe etmış
tir. 

Diğer cephelerde bir değişiklik olma
mıstır. 

STALİNGRADDA 
Mosova, 7 (A.A) - Sovyet tebliğine 

ektir: 
Stalingradın şimal batısındaki şiddet

li muharebe hilla devam ediyor .. Sovyet 
bidikleri, karşı hücumlarla bazı mevzi
ler elde etmk;lerdir. 280 Alman öldürül
müş ve birçok E-sir alınmıştır. 

Baska bir kesimde siddetli muhare
beler" olmus ve üc. Alm~ tankı ve 2 pi
yade böli.iğU imh~ edilmiştir. 

Stalingradın cenup batısında şidde~li 
muharebelerde 12 Alman tankı tahrıp 
edilmistir. 
NOVOROSİSKTE 
Novorosiskte düşmanın tank, motörlü 

ve piyade kuvvetleri ile şiddetli bir mu
harebe devam etmektedir. 

KAFKASTA 
Mozlokta kıtalarımız.. bir nehri aşma

ğa muvaffak olan bir mihver birliği ile 
'Çarpı o::;m ıs v e bir bölük asker imha et
ınistir. 

HA VA AKINLARI 
Merhezde ~avaş ve bombardıman ta?:'

yareforimiz bir düşman meyd~ına h~
cum ederek yerde 24 tayyareyı tahrıp 
etmis ve\'3 hasara uğratmıştır. 

Ha.va ~uharebelerinde 2 tayyare dü
si.irii lmfü;, iki tanesi de hasara uğratıl
mıstır. 

MOZLOKTAKİSAVAŞ 
Mo~kova, 7 {A.A) - Kafkasyada 

Moz.lokun cenubunda iki günden beri 
ş; ddetli muharebeler olmaktadır. Yüz
lerce tank tahrip edilmiş ve 2000 Alman 
askeri öldUrUlmilştür. . 

SiMAL BATIDA DURUM ıYt 
Moskova, 7 (A.A) - Sovyet tebli

ğine ek: ·sovyet kuvvetleri Stalingradın 
~imal batısında inatla döğüştükten son
Ta mevzilerini iyileştirmişlerdir. Yalnız 
bir noktada düşmanın 1 3 tankı ve üç 
top bataryası tahrip edilmU,, beş yüz er 
Ve suba}'l öldürülmüştÜT. 

~~~~41<1WWW~~~ 

MISIRDA VAZIYET 
(Ha~ 1 incJ Sahifede) 

r! miktarda olduğunu bildirmiştir. Son 
günlerde yalnız hava çarpışmalarında 
elli bes Alman tayyaresi düşürUlmüş
tür. 

LONDRA GA.ZEI'ELERtNtN 
M'OTALAAL:ARI 
Londra gazeteleri bu son taarruzla 

meşguldürler. Niyuz Kronik! diyor ki : 
Alman hücumu hiç şüphesiz Elale

meyndeki mildafaa mevzilerimlı.i yarıp 
!skenderiye yolunu açmak için muaz
zam ve az.imkAr bir teşebbüs halinde ya
pılmıştır. Düşmanın buna tekrar teşcb· 
büs edeceği muhakkaktır. Rommel or
dusunu şimdiki tehlikeli mevzide ilel
ebed tu!amaz. O ya ilerliyecek, ya geri
leyecektir. Fakat bir ravndı kaybetmesi 
bir tercih yapması lüzumunu katileştir
miştir. 

MtHVER1N BATIYA 
ÇEKtLtŞt BERDEVAM 
Kahire. 7 (A.A) - 1ngiliz orta şark 

tebliği : 
5/ 6 eylül gecesi cephenin şimal bölge

sinde hava faaliyeti olmuştur. Cenup böl
gesinde hava kuvvetlerimiz düsmaru ba-
tıya doğru takip etmiştir. • 

* MİHVER AGIR DARBELER YEDİ 
Kudüs radyosundan : Sekizinci ordu 

nezdindeki gazete muhabirleri bildiri
yor : Afrikadaki Alınan seferi ordusuna 
ağır darbeler indırilıniştir. DUşman bü
yük kayıplara uğramışt.ır. Almanların 
zırhlı kuvvetlerinin düçar oldukları ka
yıplar müttefiklerin kayıplarından daha 
ağırdır. . 
BİR ALMAN GENERAL! MAKTUL 
Esir edilen bir Alınan askeri 21 inci 

Alman tümenine kumanda eden gene
ral Fon Bismark.ın geçen hafta batı çölü 
muharebesinde maktul düştüğünü söy
lemiştir. 

Fon Bismark «Demir Şansölye• aile
sine mensup ve Romelin eski bir dostu
dur. 

Al.J\iIAN TEBI.İÔİ 
Berlin. 7 (A.A) - Alman tebliği: 
Mısırda merkez cephesinde bir düş

man hi.icumtı pilski.irtülmü.ştilr. 
Pike bomba u~akları dün İngiliz top 

ıne\·zileriyle top ve kamyon toplulukla
rını wiie.'isir bir surette bomblamıştır. 
Avcılarımız hava muharebelerinde 15 

düsman uçağını düşUrmüştür. 
Kerpe adasının cenubundaki deniz 

b ölge•:indp bir dü<:man tayyaresi dii-

şüf'~~LYANLARA GöRE 
Roma, 7 (A.A) - Tebliğ : 
Mısır cephesinde merkez kesiminde 

HAVA HOCUMLARI 
ŞiDDETLENİYOR 

(Baştarah l inci Sahifede) 

havzasını dolaşmışlar, Duisburgta çıka
rılan büyük yangınların hala devam et
mekte olduğu haberini gelirmişlerdir .. 
Hücum kuvvetli bomba tayyareleriyle 
yapılmıştır. Taarruza iştirak eden tay
y:ıreleriınizden yalnız sekizi dönmemiş
tir .. 

İşgal altındaki arazide tarruz uçuşları 
yapılmıştır. Sahil_ s.e:visin.e me~sup ~y
yarelerimizden bırısı gerıye donmemı~-
tir. 

NOT : Duisburg Ren üzerinde Avru-
panın en mühim dahili limanıdır. Lond
ra haberleri bu son günlerde yapılan 
dört büyi.lk akında Büyük Britanya 
tayyarelerinin topyekun zayiatı 30 tay
yare olduğunu bildiriyor. 

ABEVİL VE SEN ÖMERDE 
Londra, 7 (AA) - Avrupada hare

katta bulunan Aıner:kan kıtaları umu
ın'i karargahiylc İngiliz hava nnzırlığt
nın mlisterek tebliği: 

Amerikan ordusuna mensup 17 tipin
deki uçan kaleler ve D. B. 7 tipindeki 
Boston bomba l!çakları avcılar himaye
sinde işgal altındaki Fransaya hi.icuın 
etmiştir. 

Boston büyük uçaklan Ahevildeki 
hava meydanlarını bombalamış ve bir 
saat sonra üç Amerikan kalesi bir uçak 
mevdanına daha hücum etmiştir. 
Başka tcşkillcr de Sen Dmeri bomba

lamış \"e İngiliz - Amerikan avcıları da 
bir çok ~aşu-tınaca hareketleri yapmış
lardır. 

Üç ucan kale ve iki avcı tayyarc-si ka
yıptır. 

Borsa 
ÜZÜM 

47 Kaptan R. Dönmez 30 
:n Hüsnü Baki O. 36 
78 Yekiln 

30 
48 

222852 E:ski yeklln 
222930 Uınumt ) ekun 

No. 7 
8 
9 

No. 
No. 
No. 
No. 

10 
11 

ZAHİRE 
15 Ton Kumdarı 
20 ÇU\'al Börülce 
~4 çuval Nı>hut 

3717 kilo Balmumu 
1606 kental Pa1amut 

36 
38 
41 
45 
4!) 

23 
34 

4'.2 30 44 
325 375 
!HO 1050 

,··,,<..:v .. ........._.......,._vc;.~~·-~~ 

~ Ankara _!.ladyosn ~ 

~ BUGUNKU NEŞRiYAT ~ 
~~ ......... "-<"/~~ 

7.30 Program \'e l!lemleket saat aya
rı, 7.32 Vü...:u<luınuzu çalıştıralım.. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 MUzik : (p1.) 
12.:}0 Program ve meınleet saat ayarı, 
12.:13 Müzik : (pi.) 12.45 Ajans habede
ri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkılar 18.00 
Progran\ ve memleket ı;aat ayarı 18.03 
Mü?.ik : Radyo rnlon orkestrası 18.45 
l\Iiizik : Fasıl heyeti 19.30 Memleket sa
at ayarı ve ajans haberleri 1!).45 Müzik: 
Fasıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
l',füzik pi. 21.00 Konuşma (Evin saati. ) 
21.15 Müzik pl. 21.30 Konuşın~ (Pcı · a 
kulu~u .. ) 21.45 Mi.izi : Klasik Ti.iı·k ruü
ziği programı 22.30 Memleket saat ayarı 
ajans haberleri ve borsalaı· 22-45 - 22.50 

BULOÔNDE 
1 

"l arınki J)rogram ve kapanış .. 
Londra, 7 (A.A) - Dün.a~'cı ar hi- ı .;:----· _ __ -------

mayesinde uçan Bos~.on tıbı _uç~klar 1 :mııııııııııııımmııııııııııııııımımıııııırııııııı§ 
Bulonyi havz~larına hucum etmışlır. § s~ ·3 ı'ı ".. Ev = 

RUENDEKI KAYIPLAR 1:: " ırrl! iJ ~ , = 
Visi 7 (A.A) - İngiliz uçakları tara- ~ 1.-- k · dif ·· t ~ ·. ' .. .,

0 1 1 : :ı .. arşıya a şıınen er .ı.s asyonu ar- = 
fından. dun saat .ıı:" c a. Ru~ne yapı an §kasında 1730 numaralı sol~akta 31 § 
akın tıc~ret ve ışçı mubıtlerınde zarar- :; numaralı hane satılıktır. :: 
ları ınucıp olmuş, 100 kadar bomba atıl- E Görmek istiyenlerin mezkıl h E 
mıştır. Yaralıların sayısı 150 adedini §ye pazarlık için İzmir Paket po~== ~ 
bulmuştur. . .. §hanesinde şef Süleyman Kara kopa-§ 

Uçaklar 3 - 4 hın metre kadar yuk- :: na müracaatları rica olunur. = 
sekten bombalarını atmışlar ve geniş öl- § 8 10 12 (2379) § 
ki.ide tahribat vapmışlardır. , = ıııımıııııııııııımıııııııııımnımımılmııııı111E 

UÇAN KALELERiN 
YENi HOCUMLARI 

-
-
-
-

Londra, 7 (A.A) - Amerikan uçan 
kaleleri Roterdam tersane ve dokları 
na, Ütrehte askeri hedeflere taarruz et 
mişlerdir. Düşman hava kuvvetleriyle 
muharebede 12 düşman aveısı muhak 
kak bir kaçı muhtemel olarak düşürül 
müştür. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 7 (AA) - Alman tebliği: 

n Gündüz yaptıkları izaç akınlarında 
aonra insiliz bava te~eri dün ~ec: 
batı Almanyaya hücum etmiştir. Sivil 
ler ara~ında ölen ve yaralanan olmuş 
tur. Birçok yerlerde, bilhassa Duisburg 
de binalar hasara uğramıştır. Son haber 
lere göre 1 1 lngiliz uçağı düşiirülmüş 
tür. 
Düşman batı işgal altında buluna 

memleketlere yaptığı akınlarda 7 uça 
kaybetmiştir. 

ALMAN HÜCUMLARI 

• --
-
--
n 
k 

e Londra, 7 (A.A) - İngiliz hava , , 
dahill emniyet n?Zaretlerinin tebliği : 

il 
-

İngilterenin şimal şarkısında sah 
bölgelerinde d~manın küçük hava faa 
liyeti olmuştur. Bazı noktalara bomba 
]ar atılmıştır. Bir mikdar hasar ve in 
sanca zayiat vardır. 

Berlin, 7 (A.A) - Alman savaş tay 
yareleri Duvr cıvarındaki uçak sanay 
miieşseselerine hücum etmişlerdir. 

-
-

-
i 

-Diğer bir te~kil de Tayınis nehri ağ 
zında bir limana hücum etmiş ye Lond 
ra şimalindcki bir sanayi mücssesesin 
ve cenup kıyıda bir limana bombalar at 

-
e 
-

mıştır. 

ALMAN TE.BUôi 

Bedin, 7 (A.A) - Alman tebliği: . Hafif Alman savaş uçakları dün in 
gilterenin cenup bölgelerindeki asker 
hedefıere, doğu şimal İngiliz sahillerin 
kei liman tesislerine ağır çapta bomba 
lar atmıştır. Bomba uçaklarımız dün ge 
ce Sundetland gemi inşaat tezgahlann 

l 
-
--
1 

bombalamıştır. 

s~..ı:rJ"'.r/J'".#',,,..,,,_.u,,J.r.rJ.:OO""JO"'...OOOC 

S SATD ... IK 
~ İzmir Çayırlıbahçe 1396 ıncı sokak 
~ta 47 nwnaralı 160 metre murabbaı 
:: saha üzerine betondan inşa edilınij 
~beheri 4 der odalı iki daireli ev sa
~ tılıktır. 

1 ları.. 1--4 

s 
1 

r İstiyenlerin içindekilere xpüracaat-

. :f.:'~.r.r..ü~..r...coao .. 7~..,r~ 

ir savaşlar olmuş ve düşmana hissedit 
kayıplar verdirilmiştir. 

a-.. Alman hava kuvvetleri tarafından h 
va muharebelerinde 15 İngiliz uçağı ~u 
şürülmüştür. Tobrukt:ı yar~~an~ ~ 
düşman uçağı da Bardiyada duşmuştu 

Şira adasına hücum eden İngiliz tayy 
relerinden birisi düşürülm~tür. 

-
ir 
r. 
a. 

!ZMtR !KiNCt tCRA MEMURLU
GUNDAN: 

Bir borcun temini istifası için tahtı 
hacze alınan İzmir Alsancak 1469 uncu 
s okak ada 1261 persel 19 ve 46 tajlı ta
mamı 2500 lira kıymeti muhammeneli 
bir bap hanede borçlu Ruhiye ait dörtte 
bir hissenin açık arttırma suretile satıl
masına kaı·ar verilmiştir. Birinci arttır
ması 29/ 9/ 942 salı gi..i.nü saat 11, 12 ara
s mda yapılacaktır. 

} 

\ 

t 

Bu arttırmada muhammen kıymetin 
•iızde 75 şini bulmadığı takdirde ikinci 
arttırmaya bırakılacak ikinci arttırmada 
•ergi borçlarını a§mak şartile en çok art
ırana ihalesi yapılacaktır. 

i 
i 
i 

Bu gayri menkulde her hangi bir hak 
ddia edenin evrakı müsbitesile birlikte 
lan tarihinden itibaren 15 gün içinde da
rcmize müracaatları lazımdır. Aksi 

halde hakları tapu sicilince sabit olma
dıkça p::ıylaşmadan hariç bırakılır. 
Şartname 17/9/ !142 den itibaren her 

kesin görebilmesi için dairemiz.de açık
t ır. Arttırmaya iştirak edenlerden mu
hammen kıymetin yüzde 7 buçuğu nis
petinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubu aranır. Arttır
ma peşin para iledir. 

1 

ı 

Dell~liye resmi mü.şt~iye aittir. T~
iplcrle fazla izahat almak istiyenlerm 

dairemizin 942/ 1680 numaralı dosyasına 
nüracaatları ilan olunur. 

5260 (2377) 

"""'~ ..... -:v-,~~ 
1 

1 

1 

j 

Kadın herbe-;;i 
Alsancak semtinde müstedlerinin 

takdir \·c sevgisini kaz~ kadın 
berberi Mestan KIRKAH 
bu defa diikkinnu K-cmeraltında 65 
nnmarada (Zengin Piyango gişesi) 
ü~tündeki dairede açmıştır. Muhte· 
rem ın~terileri davet eder .. 

1 Tel: 3753 1-15 H. 3 
~""' ,r,y YÇ::-;,.<:~:-:,..c:::-:...c::~::-o...:::::-..<;::,-::Y'-::7"' 

tzi.UR BtRtNCt tCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Emlak ve Eytam bankasımn alacağın
dan dolayı mezk6r bankaya ipotekli bu
lunan İzmirde Köprü tramvay caddesin
de 738 taj numaralı ve 792 adanın 21 par
selinde kayıtlı ve sair lüzumlu izahatı 
dosyasında mevcut tapu kaydı vaziyet 
raporunda yazılı 11500 lira kıymeti mu
hammineli evin mülkiyeti açılt arttırma 
suretile ve 844 sayılı Eml~k ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak üzere arttırması 15/10 
942 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
dairemiz içinde yapılmak üzere bir ay 
müddetle satılığa konuldu. . 

Hususi Deı1rim Ana ve ilk 

Bu arthnna neticesinde satış bedelı 
her ne olursa olsun en çok arttıran~n 
üzerine ilialesi yaptlacaktır. Satış peşın 
para ile olup mi.işteriden yalnız yüzde 
iki buçuk dellaliye resmi ve bunun nısfı 
asker ailelerine yardım parası alınır. 
!potek .sahibi alacaklılarla diğer aHlka
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rım işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müspitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmesi icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 
20/9/ 9·12 tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların yüzde 7 
buçuk teminat akçesi veya milll bir ban
ka teminat mektubu ve 942 / 1070 sayılı 
dosya numarasile İzmir ikinci icra me
murhığuna müracaatları ilan olunur. 

Oku~u Alsancak 
1 • 16 Eylül Çarşamba gününden itibaren Ana sınıfına ve ilk oku.lun dör

düncü sınıfına kadar bütün sınıflara talebe kaydına ba:ılanacakttr. ilk o;u-

la yatılı talebe de alınır. k E ki ı l 
2 - Derslere birinci teşrin ayının birinci günü başlanaca tıkr. 

1 
s d ~ e

benin ve fazla izahat almak isteyenlerin okul idaresine ve 0 u a resıne 
müracaatları. 16 18 
Adres: Alsancak 2 inci kordon 204 No. 7 8 l 1 13 14 

8 9 20 21 23 25 27 26 30 1 2 3 4 s 6 
~~ 

5271 (2383) 

1ZM1R BELEDlYE.StNDEN: 
863 üncü sokakta belediyeye ait 22 

sayılı dükkan bir sene müddetle kiraya 
verilecektfr. Muhammen bedeli icarı 40 
lira muvakkat teminatı 6 liradır. Talip
ledn teminc.tı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 18/ 9/ 942 
Cuma günü saat 16 da encümene müra-
C'aatlcı rı . 4. 8, 12, 16 5220 (2341) 

* Kumas ve astan belediyece temin 
edilmek , i.izere temizlik işleri amelesi ne 
120 takım iş elbisesi yaptmlması, yazı 
i~leri müdi.irlüğündeki şartnamesi veç
hile acık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hanım~n bedeli 492 lira. muvakkat te
minatı 36 lira 90 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
14/9/ 942 azartesi günü şaat 16 da encü
mene müracaatları. 

30. 4, 8. 12 !'il16 (2289) 

* Turanda 15H5 inci sokakta 140 sayılı 
evin heyeti umurniyesi tehlikeli oldu
ğu görülmüş ve sahibinin meçhul ol
ması dolayısiyle lebliğat yapılamamış
tır. On gün zarfında sahibi tarafından 
mahzuru giderilmediği takdirde bele
diyece yıktın 1 ması cihetine gidileceği 
ilan olunur. 5261 (2366) 

r. ~-r...er//.h""J:r..rJ"'~J.r~.r~...o:ı 
~ DOKTOR-OPERATÖR H 
~ RAİF AKDENİZ S Ooğum ve Kadın Hastalıkl:m 
~ mütehassısı .. 
~ Ha:stalarını her gün Birinci Beyler 
ı: ;;okak No. 42 de muayehaneı;inde 
~ kabul eder. 
~ Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 § 
8 1 - 13 (1166) ~ 
S9'J:o""'//.r.r_,.~~~~{:-:!~'--:.-~~:;.o:"~ x 

AKHlSAR ASLtYE HUKUK HA
KtMLlôtNDEN : 

Akhisarın Şehler ·mahallesinden 34 
numaralı sokak 20 sayılı evde oturan 

Mermereli Sabri karısı Zekiye Kıran 
tarafından kocası olup halen ikametga
hı mechul bulunan Sabri Kırana aley
hine acılan bo_şanma davasında müdde
ialeyhiiı. ikametgruunın meçhuliyetinden 
dolayı ilanen teıbliğat icrasına karar ve
rilerek duruşma 19/10/942 pzartesi gü
nü saat 10 a talik kılınmış olduğundan 
vakti mez.kUrda mahkemeye gelmediği 
veya bir vekil göndermediği takdirde 
gıyap kararı ittihaz kılınacağı tebliğ 
~akamına kaiın olmak üzere il.an olu-
nur. 5258 (2367) 

DOKTOR 
SÜLEYMAN ÇORUH 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
~fÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 42 Sayı .. 
TEL. 2946 

Evi İnönü caddesi (Göztepe) 836 
sayı ... TEL. 4.436 1 - 13 (2065) 
~<'..<;.~~~ 

J:ZMtR AHKAMl ŞAHSİYE MAH- ı 
KEMES!NDEN : 
Kadın kaçırmaktan dört sene ağır 

hapse mahkCim ve ce-zasını İzmir ceza 
evinde çekmekte bulunduğu anlaşılan 
!brhim Taşmaza Karşıyakada 1688 inci 
sokak 38 numaralı evde mukim Mehmet 
Ali Tonakın 4/ 9/ 942 tarihinde vasi nasp 
ve tayinine karar verildiği nruı olunur. 

5259 (2368) 

§~~_,....Q"" ....... /..l"-OC< 
N Böbrek, l\tesane, Prostat. idrar yo
§~. lu ve tenasül hastabkJan mütehassısı 

UROLOO - OPERATÖR 
S DOKTOR 

HAYRI SAYKAM 
Hastalarını her gUn öğleden sonra 
ikinci Beyler, Numan zade sokak 

No. 5 te kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 
9Caa=:aaa=aaa~a=a==~ 

Kapalı zartla eksiltme ilanı 
Vahıflar Vf!1ıım M~di:lrlüğünden: 

1 - Ankarada Ataturk bulvarı uzerınde Osmanlı b k b" · •V· d lu 
E . bank k. 1 d b 1 V . . an ası ıbııgın e o p 

tı ın ırası a tın a u unan akıf bınanın Ü!!tüne J k t ·ı· d 'l '- · 
K 1ı f " 1 ı_ il · a ı ave e ı eee~tır. apa zar usu.uy e e~s tmeye konulmu§lUt. 

2 - Bu in§aatın keşif bdeli 70334.29 yetmi§ bin üç yüz ot d·· t r · · 
dokuz kuruştur. uz or ıra yırmı 

3 - Bu inşaata aiı fenni evrak şunlardır. 
a cF enni ve eksiltme şartnameleri 
b cProjeler ve kesif varakası 
e «Mukavelename' 
4 - 3 Üncü maddede gösterilen evrak vakıflar umum müdürlü~ ·· inıaat 

müdüriyetinden 306 üç yüz altı kuruı xnııkabilinde verilir. gu 
5 - Eksil.~m.: ~- ~(.9 ( 942 tar.~hi.~~ ra~tlayan pazartesi günü saat J 5 te vakıf

lar. umum mudurlugu ınşaat mudurıyetınde toplanacak ihale komisyonu mari
fetıyle yapılacaktır. 

Teklif mektupları kararlaştırılan saatten bir l'aat evveline kadar makbuz 
kabildin~~ld~omi~yon reisliğine verilmi, olacaktır. Posta gedkmeleri kabule n;:. 
yan egı ır. 

6 - Eksilt~eye girecek~erin 4 7 ~6. 7 1 dört bin yedi yüz altmtf altı lira 7 1 
muvakkat. temına.t vermelerı ve aıagıda yazılı ve~ikalan haiz olmalan ,arttrr. 

Bu vesıkalan ıbraz edemiyenlere 3 üncü maddede yazılı evrak v ril 
1942 yılı . . d d e emez:. 

a c na aıt ucaret o a'ın .an alınını~ vesika 
b « Nafıa ve1'aletinden alınmış müteahhitlik vesikası 
~w~ En a~ ~O~~O yetmiş bin liarl.ık .benzeri inşaatı uygun bir şkilde ikmal ey

ledıgıne daır ılgili makamdan tasdıklı bir vesika ibrazı 
e c isteklinin mimar veya mühendis olması 
7 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın hazırlanmasında 

tuplarının yazılııında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile 
2490 sayılı kanunu 32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiven 
lazımdu. -

8 - İşbu inşaatın bedeli vahit fiyat üzerinden ödenecektir. 
8 il 14 5257 

ve teklif mek
gii nd eTilmeainde 
riayet f'dilmelİ 

(9621) 
(2365) 

~~~---..,.~~~.,,....oı:~~..o:ıcı:ı:ıa:c:ı=ı:ı=aı:ıcıoac 

l'!. Devri~J Ortaokul müdür-
lüi ;! nd el~: (Göz tepe) TELEFON «4008)) 

1 - Kız, erkek, yatılı, gündüzlü talebe kaydına ba~lanmışhr. Şartlan 
bildiren broşürlerimizi istetiniz. 

2 - Eski talebemizin açıkta kalmamaları için eylülün onuna kadar · ka-
yıtlarını yeniletmelerL 4 6 8 (2346) 
:cı"'~~...co--~~..r~aı:ooocc'=cı>. 

lnhisarl~r Çamaıt~ . 2'uzlcısı rnüdürlöğünden : 
TuzlanmlZln eylul 942 ayından ıtıbaren ba~layacak istihsal ameliyeei iç.İn it

çi alınacaktır. 
Bu işçilere yapacakları işlere göre 15 0-400 kurut arasında gündelik ven1mdt

le beraber parasız sıcak yemek de dağttılacak ve yatacak yereri ida.rece temia 
edilecektir. isteklilerin nüfus hüviyet varakalariyle Çaınaltı tmiluı mü.dürlQ-
ğüne müracaatlan. 21 31 3 8 4982 (2447) 

İstanbul Beledi~esinden : 
Ketif Keşif şartna-
bedeli ilk teminat me vesaire 

bedeli 

4354 t,06 3265,58 2, 18 

21281,23 1596,09 1.07 

16276,02 1220,70 0,61 

16210,90 1215,82 0,82 

Kaııımpaşa Hallcioğlu yolunun deni:a 
hastahansi altına tesadüf eden kısmına 
istinat duvan inşaatı. 
Beyoğlu kazaaı dahilinde yaptırılacak 
yollar ve kanal inşaatı. 
Eminönü meydanında çöken rıhtımııı 
in~aatı. 
Üsküdar kazası dahilinde yaptınlacalt 
yollar. 

Keoif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı i§ler ayrı ayrı kapalı 
zad usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. Mukavele, eksiltme, Nafia iıleri umumi. 
huau•i ve fenni ıartnameled, proje ke~lf huJA.sasiyJe buna müteferri diğer evrak 
hizalarında gösterilen bedeller üzerinden belediye fen işleri müdiitlüiündea 
verilcce.ktir .. h8:leleri 1.5 /9 /942 salı günü saat 15 te daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerın ilk tem.ınat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün evvel 
belediye feı_ı i,leri müdürlü.ğüne m.üracaatla alacakları fenni ehliyet, imzalı fart• 
name ve saıre ve kan~nen ıbrazı. lazım gelen diğer vesikalariyle birlikte 2490 
n~~~ kanunun tarıfatı ~e~resı~~e hazırlayacakları tdclif mektup]annı ihale 
gunu saat 15 de kadar da1m1 encumenevermeleri lazımdır. 

31 4 8 12 5020 (2299) 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
.. 1 - V~li k.~mağında 2632 lira 88 kuruı keşifli boya vesair tamirat yapılmak 
uzere alenı munakasaya çıkanlmııtır. 

2 - Müna~a.sa mü.?det:i 3 l / 8 / 94.2 ~.ar.~hinden itibaren J 5 gündür. tbaleai 
14/ 9/942 tanhıne musadıf pazartesı gunu saat 1 O da vilayet daimi ecümenin
de yapılacakhr. 

3 - Muvakk&t teminat miktarı 198 lira olup ihaleden evvel vezneye yatı-
nlmaaı lwmdır. • 

4 - Keşifname ve şartnameyi görmek isteyenler muhasebeyi hususiye vari-
dat dairesine müracaat eylemeleri. 4 6 8 5198 (2345) 

DOK!'OR, ECZACI VE HEMŞİRE ARANJYOR 
Zonnuldatı Sağlılı Kom. Riyasetinden : 

ZAYİ . 1 - Sa~.lık t~şk~latına bağlı ;Zo~gulak mer~ezinde c;alı~mak üzere, (225 )' 
Çemişgezek kazası nüfus memurluğun- lıra aylık ucretli hır yedek hekım ıle ( 225) lıra aylık ücretli kilimli mıntak ... 

dan aldığım nüfus cüzdanım ile Elazık sı için, bir hekim, 
orta okulu ikinci sınıfından 941 - 942 2 - Sağlık teşkilatı kandilli hastahanesi için, ( 300) lira ücretli bir dahiliye 
ders yılı içinde aldığım tasdiknameyi mütehassısı, 
zayi ettim. Yenilerini alacağımdan eski- 3 - S~ğ1ık teş~~latı dispanser~e~i. için: ( 15 O) ~eT lira aylık ücretli ( 4) ecza~ 
lerinin hükmü kalmamıştır. 4 .- ~aglık teşkilatı. ~ast~whımesı ı~ın b~lhassa, hariciye, nisaiye ve doğum 

İnönü caddesi No. 162 de Ahmet servıslennde çalışmıl! ıkı diger servısler ıçin de ( 3) ki, ceman be§ hemşire a]ı-
oğlu Kani Aydoğan • nacaktır 

5254 (2361) Aylık ücret ( 70) liradır. Ücretler iizerine aynca fevkalade zam eklenmek-
--------------~ tedir. 

'>-- ·-·-·-·-·-· -·- -· ·-·- Taliplerin, •ıhhat sicil numaralannı bildirir kısa tercümei halleriyle birlikte 
D O K T O B dilekçelerini 15 /9 / 94 2 salı gününe kadar havza ha§ hekimliğine göndCTllme-

Salahettin TEKAND leri. 3 4 5 6 7 s 9 5t9t (2133) 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTELASSISI 

Hastalarını her giln öğleyin saat 
1 den itibaTen Numan zade sokak 

23 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon : 4342 

!ZMlR. S1C1Lİ T1CARET l\mMUR
LUCUıND.A.N : 
Şemuel Sardas ticaret unvanile tzmir

de Anafartalar caddesinde 352 numaralı 
mağazada 940 senesinden beri hazır elbi
se ticretile iştigal eden Şemuel Sarda..: 
sın işbu ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4597 numarası
na kayt ve tescil edildiği ilfuı olunur. 

5270 (2372) 

~'vc::::><::"::,..c;;::,.~~:::...,..c;;:-,.<:~~~-<:-

M em ur Alınacafı 

KİRALIK ÇİFTLİK 
Manisa vilayetinin Salihli kazasının S~rt istasyonu civarında demiryolu 

ile Gediz arasında murabbaı şekil takrıben 12 bin dönüm her türlü zira-
ate elveri"H düz münbit arazi ev, kafi h h b b 

:$ ayvanat ve u u at anbarlarını 
müştcmil cKapancl çiftliği:. denmekle maruf çift1ik kiraya verilecektir. 

Taliplerin: lzmir Yemiş çarşl8l No: 19 Tel: 2436 8 10 J 2 t 4 (2380) 

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

Atatürlı Lisesi Müdürlüğünden : 
lzmirde bulunan izcilerle izci olmayan diğer talebemizin 

• j~tirak etmek üzere yarın saat 13 te okulda bulunmalan. 
9 E.ylül törenine 
5264 (2370) 

Z-A-Y~t~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

-İzmir mmtaka liman riyasetinden aldı
ğım 427 sicil numaralı tayfa teskeremi 
zayi ettim. Yeni suretini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ankara mot.öründe ~emici Hakkı 
oğlu Mehmet Ali Oli 

5266 (2371) 

~~..#"~Cı:IC!laC'"'..r~~ 
~ İzrnirin ortasında 
, SatdıJı Sebze 
Q bahcesi ve ev .. 

Lise fen kısmında veya sanat mek
tebinde tahsil etm~ viicutça sağlam 
ve çok çalışacak kabiliyette gençler
den Nazilli ci\·ermda harita işlerinde 
fen ınemurluğu öğretilip bilihare DOKTOR KEMAL 
çalıştırılmak üzere şimdilik (50) lira OSMA.N BOZKllR2' 

1 
Güzelyah camii ile Amerikan Kız 

kolleji arasında 20015 metre murab
baında sebze bahçesi içinde elektrik 

~ motödü mazot motörlü ve dolaplı üç 
~ adet kuyu, dört odalı mutbah banyo S ve elektrik tesisatı ve suyu havi bir 
~ bap hane ayrıca bir oda ve bit' mut
~ bahlı bahçivan evi dört adet hayvan n damı ve iki oda hepsi veya ayn ayrı 
§ ı;;atılıktır .. Talip olanlar eski kasap
' hırda 113 numaralı mağazaya müra-

ücretle meınur alınacaktır. 
Taliplerin h:ıl tercümeleriyle bir- İmı.ir memleket hastanesi 

likte verebilecekleri kefalet ~eklini Asabiye mütehassısı 
Nazilli Posta kutusu 19 a bildirme- 1 

Hastalarını her gün öğleden sonra 

~ 
leri.. 1 İkinci Beyler sok~daki mnayene-

5 - 8 - il - 14 (2156) 1 han.esinde kabul eder_ 
'><;:::.-<;;,:><;;::><::::::,.<;:::,.oÇ:,,<::>..:;::..<:;>o'>'ı:;:::,..<:::><:::>-<:::> ' liim .......................... .. caat.. S-9-10 (2378) 

cıcıccıı:ıcccıc~~J.: 
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SON ASKERi v AZİY ET SAVAŞIN GİDiŞi ALMANLARA GORE 
--~~-*·--~~- ---*·---

" S talin gr ad, Almanlara rrovorosisk 
n_ı~ Ruslar; mı yaraya- düştükten 

Stalingrad-
da e . Kumaş yapımı arttırılacak 

cak, belli değit .. 
StP.l~ngrad düştülıten sonra bunun önemii ve)?a 
ö1:emsiz olduğunu daha sonJtald harelıat g®$~e-

5tecehtir • Karadeniz Rus f iiosueaun dueaEsmu •• 
Radyo gazetesinden: Hafta baiında Moskova kesiminde yeniden sük\ınet 

b eUi başlı değişiklik Kafkasların şimal başlamı~ bulunuyor. Geri ile irtibatının 
ba tı kesiminde vaki olmuştur. Bir husu- t~mamen kesilmi~ olduğu tahmin ettiği-
11i Alman tebliğiyle bildirilmiş olan No- miz Rjev müstahkem mevkiinde Almnn 
vorosiskinin zaptı dünkü Alman tebli- mukavemeti devam ediyor. 
ğ ı,; le de teyit ediliyor. 

1 
KARDENIZDE RUS 

Doğu Kafkasyadaki dağ geçitlerinde FiLOSUNUN V AZlYETi 
mühim bir deği§iklik olmamıştır. Grozni Alman baş kumandanlığı tarafından 
cephesinde çok şiddetli muharebeler ol- işgali bildirilen Novorosiski mihver 
duğu Sovyet tebliğlerinden anlaşılıyor. kaynaklarına göre Karadeniz Rus filo
T~rek suyunun cenubunda ve batısında sunun barınabileceği son limandı. Tu
birleşebilmek için Almanlar köprü ba- apse, Poti ve Batumun hiç bir kıymeti 
,ılan kurmağa ve motorlü birliklerini olmadığı belirtilmektedir. 25 trans at
karşı sahile geçirmeğe ç~ıyorlar. Sov- lantiki barındırabilecek büyüklükte olan 
yetler de mukabil taarruzlarla ve bilhas- Novorosiski ayni zamanda bir sanayi 
aa Kazan süvari kollarının yardımiyle şehri idi. Top mermisi, traktör, tank 
nehri geçenleri imha etmeğe ve hava imal eden fabrikaları vardı. Maykop 
l:uvvetleriyle köprüleri tahribe uğraşı- petrolları bu limandan ihraç ediliyordu. 
yorlar. Harekatın cereyan tarzı Alman- Ve büyük sarnıç tesisatı vardı. 
ların daha ziyade sahil istikametinden Novorosiskiden Türk hududuna ka
ilerleyerek dağ geçitlerini geriden dü- dar Rusların elinde kalan 250 millik sa
ıürmek istedikleri hissini vermektedir. hilde Tuapse, Poti ve Batumdan başka 
Sahillere ufak tefek çıkarma teşebbüs· liman yoktur. Batum bile ne tesisatı ve 

leri de bu hissi takviye eder mahiyette- ne limanı itibariyle Rus Karadeniz filo-
<lir. sunu barındırmağa müsait değildir. Bir 

ST ALJNGRADDA muharebe gemisinden başka bir çok 
Stalingrad meydan muharebesi hızını kruvazörleri ve muhripleri ve 20-30 de

kaybetmeden devam ediyor. Bir buçuk nizaltı ile bir çok hücum botlarını ihtiva 
1J)ilyona yakın bir kütle neticeyi kendi eden Karadeniz Rus filosunun tamir ve 
lehlerine çevirebilmek için akla gelen ikmal işlerine müsait değildir. Bundan 
her çareye bat vurarak döğüşüyorlar. başka Rusyanın harp başında 285 bin 
Alman gazeteleri Stalingrad muharebesi ton olan Karadeniz ticaret filosunun da 
nin Rusya için ölüm kalım harbi oldu- burada barındırılması icap etmektedir. 
ğunu, Almanya ve müttefikler için de Karadenizde yaralanan gemilerin tami
burasının elde edilmesiyle doğu Avrupa ri imkanı bazı hallerde belki bulunamı
kilit mevkiinin elde edilmiş olarağını yacaktır. Diğer taraftan Rus Karadeniz 
belirtmeğe çalışıyorlar. O. N. B. ajansı filosu batıdan doğuya doğru nakliyatı 
oaha ileriye giderek bu ıehri çökmekte mennetmek üzere denizde bulnnma;,a 
bir alemin remzi olarak gösteriyor. mecbur olduğundan Novorosiskid;n 

Sovyet ve İngiliz basını ise Stalingra- Batuma kadar hava kuvvetlerinin ve hü
"1ın coğrafi ve askeri önemini küçümse- cum botlarının tehdidi altında buluna
ınemekle beraber Almanlarca elde edil- caktır. Batuma 240 mil kadar yaklaşmış 
mesinin kati neticeye tahmin edildiği bulunan mihver hücum botlarından zi
lr.adar müessir olamıyacağını tebarüz et- yade Alman hava kuvvetlerinin Tolü 
liriyor. mühim olabilir. Buna rağmen Sovyet 

ST ALtNGRAD DOŞERSE filosunun Kare denizdeki faaliyetinin 
Kanaatimizce Stalingradın Almanlar- daha uzun müddet devam edebileceği 

Ca jggali Sovyetler için ııu mahzurları do kanaatin deyiz. 
iurabilecektir. MISIR HARE.KE.TLERt 

1 - Kafkaslarda harekat yapan Al- Mısır harekatına gelince: lngilizler 
man kuvvetlerinin gerileri tam emniyete buradaki Alman hareketinin bir taar-
1releceğinden eğer Alman genel kurma- ruz olduğunu, keşif maksadiyle bu ka
)'1 bu sahada timale dönmekten vaz ge- dar büyük kuvvet kullanılmıyacağını, 
çerck başka istikamette bir harekete bütün mihver seyyar kuvvetlerinin bu 
mecbur kalırsa bu yeni hareket için kafi harekete istirak etmiş olduğunu kayde
luvvet ayırmak ve kışın hu istikamette diyorlar. Kanaatimizce hareketin kati 
l1erlemek imkanını elde edecektir. netice elde edilmek maksadiyle mi, yok-

2 - Sovyetler Kafkasyayı müdafaa sa keşif maksadiyle mi yapıldığı meçhul 
için takviye kuvvetlerini çok müşkül kalmağa mahkumdur. Hazırlık ve baş
\re dolaşık bir yoldan geçirmeğe mec- !angıç itibariyle bu hareket büyük bir 
bur kalacaklardır. teşebbüs hissini vermemişti. İştirak eden 

3 - Sovyet şimal ordularının petrol kuvvetlerin miktarı ve taarruzun devam 
ihtiyacı çok dolaşık ve müşkül bir isti- müddeti ise keşif maksadından daha bü
lametten temin edilebilecektir. yük bir mikyasta yapıldığını göstermek-

4 - Sovyetler büyük bir sanayi şeh- tedir. 
rini kaybetmiş olacaklardır. --~~-~tt~-----

5 - Nihayet her ikl tarafın kuvvet
leri üzerinde bu kayıp oldukça mühim 
manevi tesir icra edecektir. 

Bununla beraber kati netice ancak 
Sovyet ordusunun büyük bir kısmını or
tadan kaldırmakla elde edilebileceğine 
göre Stalingrad Almanlarca elde edil
aiktt!n sonra esas harekatın başlaması 
icap eder. Acaba Alman baş kumandan 
lığı bu sene bu harekata devam edecek 
mD 

Eğer vaktin geçmiş olması sebebiyle 
blından vaz geçmek zorunda kalacaksa 
bu tnklirde Stalingrad yukarıda saydı
ğımız bütün mahzurlarİn üstünde büyük 
bir fayda temin etmiş olacaktır. 

O da Sovyet ordusuna daha bir sene 
lrnzandırmış olmasıdır. Bu kazancın elde 
edilmesinde Sovyet cenup ordusu ko
mutanlığının büyük bir hissesi olduğun
dan şüphe edilemez. Çünkü Alman or
Clularını adeta kendisine tabi kılarak sa
bit kuvvetle tahkim edilmiş bir şehir 
öni.ine getirdikten sonra kati neticeli 
meydan muharebesini burada vermekte 
C:l'r. 

Bu meydan muharebeı<inin simal batı 
kesiminde Sovyetlerin oldukç~ vaziyet
]erini diizelttikleri anlaşılıyor. Her halde 
Sovyet!er şima}de kalan kuvvetlerin 
yardımivlc mukabil taarruza geçerek bir 
~k i mii s talıkcm noktayı geriye almışlar
dır. Fnknt cenup kesiminde baskıyı de
v am etti ren Almanlar yeni kuvvetleri ve 
b.lhııssa zırhlı birlikleri cepheye sürü
yorlar. Yine dün gelen haberlerden an
lacı.ldı~ına göre bu cephede Almanlar 
ilk defa olarak Volganın doğusundaki 
Sovyct hava meydan1anna hücum et
mişlerdir. Bundan, bu bölgede Sovyet 
ha,;a kuvvetlerlr.in tesiri hissedilecek 
derecede artmış olduqu anlaşılır. 

VORO NEJ VE MOSKOVA 
Voronej kesiminde kayde değer bir 

'!ey olmamıştır. Bunun şimal batısında 
Sovyetler mevzii taarruzlarına devam 
etmişlerse de bu taarruzlar Alman hat
ları önünde durdurulmuştur. 

Bn l!!Hri~tan 
akıuına 

-· Sofya, 7 (AA) - Bulgaristanın 
bazı yerlerinde 5 /6 Eylül gecesi 
hn \·a tehlikesi işareti veıilmiştir. 
~ 

ING IDTEREOE KISINTI 
---*·---

Demiryolu nak-
liyatı e yolcu
lu~u tahdit 

-*-
Aslı eri 11e sınai ihtiya~-
lar için giinde 200 fazla 

tren ıazım •• 
Londra, 7 (A.A) - Münakalat nazır

lığından bildirildiğine göre askert nak
~ya tın ~~ha fazla temini için 5 ilk teş
rmden ıtıbaren demiryolları nakliyatın
da tahditler yapılacaktır. Bu meyanda 
tenzilatlı gidip gelme biletleri de kaldı
rılacaktır. Diğer taraftan uzak mesa
felerde yapılacak otokar seferleri bazı 
yerlerde büsbütün kaldırılacak, bazı 
yerler de tahdit edilecektir. 

Askeri ve sanayi nakliyatı geçen se
nekine nisbetle günde 2 00 kadar fazla 
tren tahrikini icap ettirmektedir. Hususi 
seyahatler de tahdit edilecektir. 

---- ----
ıNGILIZ BAŞVEKiL MUAVI· 

NiNIN BEYAı~ATI 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

SULHTAN SONRASI 
Büyük Britanya harp sonrası mesele

lerini Atlantik deklarasyonunun çerçe
vesi içinde mütalea edecektir. Büyük 
Britanya İmparatorluğu deklarasyonun 
ihtiva ettiği.dört hürriyeti söz, vicdan 
hürriyeti, korku ve yoksulluktan kurtul
ma hürriyeti daima el üstünde tutacak
tır.>· 

HARP VE tNGJLIZ GA YRET1 
Atle nutkunun bir yerinde Büyük Bri

tanyanın harbin ilk üç senesinde çarpış
malara tam olarak iştirak ettiğini bu 
harpte Büyük Britanya milletler camia
sının düçar oldukları zayiatın yüzde yet
mi~i İngiliz olduğunu, lngilterenin şim
di iaşe ihtiyacını bizzat tedarik etmekte 
olduğunu, Britanya adalarında buğdaf, 
arpa ve yulaf istilı~a1 atırun yüzde 60 art
tığını ilave etmi tir. 

y nı era- ~--

zi alındı Bu maksatla Istanbul sonra •.. · 
-*-in9;gjz gazeteleri mou-

~et • Alman harbini 11e 
~~ı:tıırdaf:ei sen durumu 

inceHyo~ıar ••• 
Londra, 7 (AA) - Bu sabahki 

Londra gazetelerinin başlıca mevzuu 
Novorosiskinin düşmesinden sonra ha
sıl olan vaziyet ve Stalingradın şiddetli 
mukavemeti teşkil etmiştir. 

Gazeteler Mısırdaki hareketlere de 
geniş yer vermişlerdir. Sekizinci ordu
nun muvaffakıyeti , Roınmeli taarruza 
baııladığı yere kadar geriye sürmekle 
Mısır hakkındaki tehlikeyi şimdilik kal
dırmıştır. 

DEYL MEYLE GöRE 
Deyl Meyl şöyle diyor: Rus cephesi 

ile kıyaıolandığı taktirde Mısır cephesi
nin ikinci derecede bir ehemmiyette kal
dığı anlaşılır. 

Rommel Kafkcı syadaki Alman kuv
vetlerine randevü vennisti? Fakat Kaf
kas hareketlerinin inkişafı geç kaldığı 
iç.in Rommel daha ziyade beklememi~, 
Kafkas kuvvetleriyle irtibat işini başar
mak için harekete geçmiştin 

Niyoz Kronik! de diyor ki: cRommel 
hiç şüphesiz yeniden hücum edecektir. 
Fakat muharebenin ilk safhasını kaybet
miştir. Bundan sonra da daha büyük bir 
muvaffakıyet elde edemiyeceğine bu 
durum bir ddildir.> 

UÇAK LAZIM 
Deyli Telgraf şunları yazıyor: «Al

manya üzerinde kütle halinde hareket 
eden f ngiliz hava kuvvetleri, Almanya
yı hezimete uğaratabilir. Uçak istihsal
lerinde mesul olanlar unutmamalıdır kl 
bütün Almanyayı hedef tutacak derece
de uç.ak hazırlamak lazımdır.> 

-~-~ ~-----

8 ~ i •Gil.jt.~ 
Denizal~r.sı br.ıtır!lmıs 
Roma, 7 (AA) - Tebliğ: • 
Bir düsman denizaltısı tam bir torpil 

isabetiyle alcıbura olarak dikine batmış
tır. 

---n---
lng~R:-z ist5Jt..barat nazııcı 

_ azetecilerimize 
bir zil~af et verdi •• 

Lonclra, 7 (A.A) - İngiliz istihbarat 
nazırı Türk hasın heyeti şerefine bir zi
yafet vermiştir. Ziyafette nutuklar söy
lenm;~tir. Türk basın heyetine ba~kan
lık eden B. Hüseyin Cahit Yalçın inti
balarını anlatmıştır. 

----~ca~---

İNGIL iZ ZAFER AZMi 
----*---

1 ş ç i er sar-
sı madan 
çalışacak 

-*Muhtelif l'erlerde Rus 
ltücıım,arı püslıürtüldü •• 

Ncvo:ı1osislıte çofı 
ganimet alındı 

Berlin, 7 (AA) - Alınan tebliği: 
Hususi bir tebliğ ile daha evvelce bil

d;riJdiği gibi Sivastopolun zaptından 
sonar Karadenizde Rus filosunun barı
nabileceği son harp limanı olan Novo
rosiskin kara ve deniz kaleleri Alman 
kıtaları tarafından işgal edilmi§tir. Ru
men süvarileriyle işbirliği yapan Vör
temburg, Borh, Frankonya ve Peç tü
menleri çok sarp arazide günlerce sü
ren şiddetli muharebelerden sonra bu 
büyük zaferi kazanmışlardır. Ele geçi
rilen ganimetler hakkında şimdiden tah
minde bulunulamaz. 
STALİNGRADDA 
Stalingrad muharebesinde Alman ve 

Rumen kıtaları şiddetli çarpışmalar es
nasında yeniden arazi kazanmışlardır. 

Ruslar şimalde Alınan kuşatma mev
zilerine karşı kuvvetli piyade ve tank 
teşkilleri sürerek şiddetli şaşırtma hü
cumları yapmıştı!'. Bütün bu hücumlar 
püskiiı'tülmüş ve düşmana kanlı kayıp
lar verdirilerek 108 tank tahrip edilmiş
tir. 

Hava kuvvetlerimizle uçak savar ba
taryalarımızın himayesinde hareket1 

eden motörlü piyade tümenleri ve tank
lar savaşlara geniş ölçüde iştirak etmiş
tir. Uçaklarımız şehir ve civarına gün
düzün ve geceleyin akınlar yapmıştır .. 
Dün gece Volganın doğusundaki uçak 
meydanla~~ da bombalanmıştır. 

RUS HUCUMLARI' 
11/Iedinin şimal batısında Rusların bir 

çok taarruzları püskürtülmüş ve bazı 
yc!-'lcrde karşı hücumlara geçilmiştir. 

Ilmen gölünün cenubunda düşmanın 
mevzii hücumları aldm kalmıştır. 

Ladoga gölünün cenubunda Rus ktta
Iarının mütcaddıt hücumları püskürtül
müş ve düşman çok ağır kayıplara uğ
ratılmıştır. 

Karı;ıı hücumlarla kuşatılan Rus kuv
vetleri imha edilmiştir. Ruslar bu hare
ketlerde 1200 kişi kaybetmiştir. 

HAV ADA VE GÖLDE 
Moskovanın şimal batısında uçak 

meydanları ve tesisler geceleyin bom
bardıman edilmiş ve iaşe kollan tesirli 
surette bombalannustır. 

Ladoga gölü üzerinde bir karakol ge
misiyle bir romorkör hasara uğratılımş
tır. 

----,-tt~~---

A l~1AN · SOVYET HARBi 
---*---

S talin g r ad 
çok_iyi da-
yanıyor 

-*- -*-ingilterede ııauçulı par- inf!ilizler şimali garbide 
çaıarı salılanacalı, atan- bır noııtada 11aziyetin 

ıar hapis 11e para d ·azeldiğini teyit 
cezası görecef: ediyorlar .. 

Londra, 7 (AA) - Tredünyonlar Londra radyosundan: Ruslar Stalin-
kongresi bir takrir kabul etmiş ve işçi- grad Y~kır~lannda anudane ve muvaf
lerin tam zafere kadar sarsılmaz bir fakı:»:etli. bır mukavemet gösteriyorlar. 
~zimle çalışmak kararını teyit etmiştir. Ş.ehrın ~al garbisinde bir noktada va
Ingiltere hükümetine harbin devamı zıyetler.ını düzeltmişlerdir. Cenup batı
müddetince yardım edilmesine de karar da vazıyet daha tehlikelidir. Bir kesim
verilmiştir. de Alman tankları Sovyet müdafaa 

Murahhaslar beynelmilel iş ve işçi mevzilerine &İrmişlers~ de Rus havan 
vaziyeti hakkınd:ıkl raporları tetkik et- topları ve topçulannın şiddetli ateşi al-
mişlerdir. tında tankları geriye çekmişlerdir. Düş-

KAUÇUK ATILMIYACAK man 12 tank kaybederek çekilmiştir. 
Londra, 7 (AA) - Bugünden itiba- Almanl~r ayni bölgede hücumlannı tek· 

ren İngilterede eski kauçuk parçalarını rar İ~m~lerse de püskürtülmüşlerdir. 
atmak yasak edilmiştir. Bu kanun muci- B .. ILDöNOMO 
hince hareket etmiyenler 100 İngiliz li- Bugun ~~sko;.a radyosu Barodino 
rası para veya üç ay hapis cezasına çarp- muh~rebesım~ :yuz otuzuncu yıldönümü 
tırı1acaktır. oldugunu bıldırmiştir. Bilindiği gibi 

İcabında bu cezaların her ilcisi de bir- Ruslar bt ı:ıuharebeyi Napolyonun Mos
den tatbik edilecektir. Ve yine icap kovka ede e1 rınde bir dönüm noktası say~ 
d b . ma ta ır ar. 

e ers~ u cezalar 500 lıraya ve iki sene ALMAN UÇAK KA 
hapse cıkarılabilecektir. Ayn· 

1
d SoYIPLARI · e ı ra yoya göre vyet tayyarele-

- -"' · · b. Al 
K 

rının ır man tayyare meydanına hü-
1 Z l L ORDUYA HiTAP c~la~ın~a .Yerde bulunan 24 uçak tah-

np edılmıştır. 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

zamanı gelmİftir. Tek bir adım geriye 
çekilmemeli ve milli topraklamnızdan 
düşmana bir karlf yer bile verilmeme
lidir. Vatan size ölünceye kadar da· 
yanmanızı emrediyor. 

Kı:zılordu askerleri, işitiyor muswıuz? 
Bir tek adım bile geriye gİbniyecekai
niz. Memleketin mukadderatı sizin eli
nizdedir ve diiJmanı mağlıip etmeliyiz.» 

GONLOK RUS ZA YiATI 
Londra, 7 (AA) - Ofi bildiriyor: 
Hava nazırlığı tarafından tertip edi

len bir toplantıde Sovyetler Londra bü
yük elçisi Maiski günde ortalama hesap
ta 6 - 7 bin Rus askerinin öldüğünü 
söylemiştir. 

HAVA HOCUMLARl ARTMALI 
B. Maiski 1ngilterenin düşman şehir

lerini bombalamak için hava bombardı
manlarını azami hadde çıkarması icap 
etti~ini de Have · f 

~-~·~ta._.,,,_~----

H l ND l STAN DERDi 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

le halinde mukavemet hareketinde bu
lurunaınağı kabui ederse kendisiyle mü
zakerata da girişilecektir. Aksi takdirde 
müddeti muayyen oJmıyan bir zaman 
için, belki de harbin sonuna kadar mev
kuf tutulacağı bildirilmiştir. 
VAZİYET DÜZELİYOR 
Hindistanda vaziyet düzelmektedir .. 

Yalnız bir eyalette karışıklıklar vardır. 
BOMBA YDA H.AD:isELER 
Bombay, 7 (A.A) - Dün akşam Hint 

kongresi azasının nümayiş tertip etıne
si üzerine Bombayın üç yerinde karışık
lıklar olmuş ve polis nümayişçiler üze
rine ateş etmeğe mecbur kaİm!shr. İki 

tetkikler yapılıyor 
Bir mensucat telınisyen mefıtelJi 
İstanbul, 7 (Yeni Asır} - bugün 

(dün) Feshane fabrikasında Sümer 
bank umum müdürünün reisliğinde ya-

pılan toplantıda mensucat istihsalatın 
arttırılması etrafında görüşmeler yapıl

mıştır. 

Toplantıya teknisyenlerin i§tir 
yarın (bugün) de devam edilec 

TEKNtSYE.N YETiŞTiRiLE 
Aynca mensucat teknisyenleri 

tirmek üzere lııtanbulda beş sını 
mensucat teknisyen mektebi 
da karar verilmiıtir. 

iktisat vekili Zongulda 
tan Ankaraya dönüy 
Zonguldak, 7 (AA) - Havzamız

da tetkiklerde bulunmakta olan iktisat 
vekili B. Sım Oay Karabükte demir ve 
çelik sanayiini tetkik ettikten sonra Zon 

YUGOSL~VLARA HiTdP 
----*·---

istilacılar bir 
gün hesap 
verecekter 

guldağa gelmiş, vilayet, belediye v 
tiyi ziyaretten ıonra şimendifer · 
ve işçi meselesini tetkik ederek b 
şam Ankaraya hareket etmiştir. 

JAPONLARLA MUHARE 
----*·---

Japonlar Çin 
pek çok ka 
yip verdiler 

·-*- -*-Yugosla11 Jıralı nihai za- Yeni Ginede de .Japo 
ferin yalılaşmalıta ra haradan ve hava 
olduğunu söyledi.. ltücum edildi •• 

Melburn, 7 (AA) - Müttefik 
vetler cenup Pasifik karargahının 
]jği: 

Londra, 7 (A.A) - Doğumunun 19 
uncu yıJdönümli münasebetiyle Yugos
lav kralı Piyer radyoda söylediği bir 
nutukta Yugoslavlara hitap ederek de
miştir ki: 

• - İstikbale emniyetle bakıyorum; 
Yugoslavyada bir defa daha öliftn ve 
zulüm hüküm sürüyor. İlk olarak baba
mın kanma giren caniler hala cinayet
lerine devam ediyorlar; bunların hesap 
verme saati yaklaşıyor. Muharip kuv
vetlerimiz, yakınlaşmakta olan nihai za
fer için çalışıyorlar. Ben general Miha
iloviçin vereceği işareti bekliyorum ve 
hemen Yugoslavyaya hareket edece-
ğim ... 

-----tt-~---
Uzun menzilli toplar 
arasında ıiddetH 

IJirdüello 
Folkaton, 7 (A.A) - Dün gece Ka

lede uzun menzilli toplaT arasında çok 
ıiddetli bir topçu ateşi düellosu olmut
tur. Şimdiye kadar bu neviden batarya
lar arasında bu kadar şiddetli ateş teati 
edilmemiştir. 

Macarlar 'J'ransilvan
yadan blrşey vermelı 
istemiyorlar ... 
Budape~te, 7 (A.A) - Macar ajan

ıı bildiriyor: 
Viyana hakem kararında bazı değ{

fiklikler yapılacağı hakkındaki haberler 
salahiyetli mahfiller tarafından yalan
lanmakta ve bunlan ortalığı karışhrmak 
için çıkarılmış yalan haber1er telakki et
mektedir. 

----o---
Macaristan gecelel'I 
itap fıaranlıfı olacalı 
Budapeşte, 7 (AA) - Harbiye na

zın 5 eylülden itibaren bütün Macaris
tanda tam karatmanın tatbikini emret
ıniıtir. 

---o---
Şamda Suriyelilerle 
Degol arasında 
görüşmeleP .. 
Şam, 7 (A.A) - Suriye ctimhurreisi 

Şeyh Tacettin ve Suriye başvekili, ge
neral Degol ve general Katru ile bazı 
konuşmalarda bulunmaktadırlar. 

Suriye başvekili konuşmaların gaye
si işbirliğini kuvetlendirmek olduğunu 
söy lemi$fu. 

----o---
Mih11erin Deniz 
zayiatı artıyor •• 
Kahire, 7 (A.A) - İngiliz deniz teb

liği : Son birkaç hafta içinde mihverin 
nakliye gemileri uçaklarımız ve denizal
t1Iarunız tarafından pek ağır kayıplara 
uğratılmıştır. ı 

Beş büyük, ikisi orta olmak üzere 7 
mihver gemisi batırilmış, üçü küçük ve 
biri orta dört nıih,rer gemisi hasara uğ-
ratılmıştır. \ 

---o---
Alrvanların IJatıPdılda· 

rını söyledifıleri 
yeni vapurlar •• 

Berlin, 7 (AA) - Alınan tebliği: 
Alınan denizaltıları Atlantik ve batı 

Afrika sahillerinde çetin muharebeler 
neticesinde topyekfuı 108 bin ton tuta-

Yeni Ginede Kokovada kara k 
leri ile iş birliği yapan hava kuvv 
miz düşman mevzilerine bomba v 
kineli tüfek ateşiyle üç defa hücu 
miştir. 

Yeni Gine cenup kısmında bir 
man ticaret gemisi bombalanm~. 
netice tesbit olunamamışbr. 

Şimal bölgesinde yalnız keşif fa 
ti olmuştur. 

Ç1NDE 
Çungking, 7 (AA) - Bildiri! 

göre Çınua ıehri için yapılan m 
muharebesinde Japonlar pek çok 
lar vermiş ve yüzlerce kamyon j 
yaralılarını ıaatlerce taşımışlardır. 

-~~-,ııwoıııw .. ıww-~~-

Makineye 
\' eril!rken 

ROYTER AJANSI STAL 
GRAD ETR4FINDAKI AL 
LARIN UGRADILARI ZAYi 

BtLDIRIYOR 
-*-

Moskova, 7 (AA) - Royter 
sının hususi muhabiri bildiriyor: S 
grad etrafındaki durumda son 14 
içinde salah vardır. Sovyetler şehr' 
mal batısında Alınan §Ol ka'nadini 
kürtmüşlerdir. Cenup batıda A 
baskısı artmışsa ela Sovyetler sıkı 
nuyorlar, bütün gece büyük Alman 
tefkilleri altı uçak savar batary 
mevzilerine hücum etmişlerdir. B 
taryalar toplarının ağzını aşağı · 
rek 4 Alman tankını kullnılmaz 
koymuşlardır. Altıncı batarya da S 
tank ve piyade takviyeleri Alınan 
lannın geri kalan kısmını bozguna 
tarak püskürtmüşlercfü. Orta Kafk 
da Almanlann terek nehrini geç 
muvaffak olduklan Mazdok der 
Sovyet hava kuvvetleri 5 O tank v 
kaç yüz kamyon tahrip etmiş 15 O 
man öldürmüşlerdir. Başka bir S 
hava hücumunda 30 tank ve mühi 
yüklü 300 kamyon tahrip edilmiştir 
Alman öldürülmüştür. 1 7 Sovyet 
ile 200 Alman uçağı arasında y 
bir hava savaşında Sovyet pilotla 
man uç.aklarından 9 zunu düşürm 
dir. 

~~~-,ıwwtt-~~~-

ORTA ŞARKTA DURU 
Kahire, 7 (AA) - Royter aja 

8 inci ordu nezdindeki hususi mu 
yazıyor: Rommel kuvvetleri bu 
pazar günü cenup mayn tarlamızı 
narında yalnız tank savar toplar 
müteşekkil çok hafif bir perde ka 
muharebeyi 8 inci ordu kazanmıştır. 
dan kimsenin şüphesi yoktur. 

~----.. flNW~~-

JA PONLAR KINHVADA A 
KAY i PLAR VERDiLER 

Çunking, 7 (AA) - Çung ' 
Kinhvva için yapılan meydan muh 
sinde japonlar ağır kayıplar ver 
Cuma günü yüzden fazla kamyon 
vaya ceset taşımışhr. 


