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YENi ASIR 9 EYLUL CARSAJIBA 1942 

Başvekilimizin seyahatı 

Aşkaled.en Kay• 
seriye gittiler 

ŞEHİR HABERLERİ 9 Eylôl 

Buglin "Ankara" da bek leni li vorla r 

Ecnebi para ı:·ze· 
rinden yapılan 
mukaveleler ' 

Ankara, 8 (Telefonla) - Başvekili
mi2in yarın (Bugün) Ankaraya dön
mesi bekleniyor. 

ASKALEDE 
Tubzon, 8 (Gecikmiştir) (A.A) - 2 

günden beı·i Trabzonda bulunan Sayın 
başvekilimiz Şükrü Saraçoğlu ve bera
berlerindeki Oı·general Kazını Orbay 
citin sabah 9 da ~ehrimizden ayrılmıştır. 
Vıliiyet hududun;; kadar vali ve komu-
1~nlru: tarafı.adan uğurlanmıştır. 

Ba~,·ekil ~o;kaleye vardıktan sonra bir 
nıüddet istrraha: etmişler ve buradan 
da Kayseriye hareket etmişlerdir. 
GÜMÜŞHANEDE 

Gümü.•hane, (Gecikmi~) 8 (A.A) -

Başvekil Şiiktii ~araçoğlu ve beraberle
rindeki zevat dün saat 13 te şebr!mize 
gelmişler ve bir mUddet isfüahatten 
sonra saat 15 te Bayburda hareket et
mişlerdir. 

BAYBURTTA 
Bayburt, 8 (A.A) - Trabzondan dön

mekte olan başvekil Şükrü Saraçoğlu 
beraberlerindeki zevatla birlikte saat 17 
cie şehrim!ze gelıniştiı-. 

Başvekillerinin geleceğini haber alan 
halk kendilerini şehir methalinde karşı
lamı._<rtır. Bir müddet Halkevinde Bay
burtlularla görüşmelerden smıra başve
kilimiz tezahür!.,, arasında Kayseriye 
hareket etmiştir. 

---· . J.fali karsılılı oıaralt alı· 
nacaıı teminata dair 

izahname geldi •• 

Y..r.; 

i 

1 
1 . ' 
zn.ır e 1 

Belediyf' st>çin1i det
tt>rlt>ri asıldı 

Ecncbl paralar üzerinden yapılan mu
kavelelerden mütevellit mali karşılık 
olarak alınacak tem'nat hakkında mali
ye vekaletinden yeni bir izahname gel
miştir. Bu izahnameye göre, ecnebi 
memleketlere ı;önderHecek kıymetler 
mukabilinde }'apılacak mubayaa mem
leket dahilinde yapılmış ise teminab o 
günkü kur üzer:nden Türk parası ola
rak aıuiacaktu-. Eğer mubayaat ecnebi 
memlekette yapümış ise teminatı yapıl
dığı memleketin paras1 üzerinden yatı
nlacaktır. ----·-·----

(Kurtul11:t'Ullun 20 inci yılında) 

ı Sana en mutlu 

§ 
gündür kurtuluş 

günün bugünr 
Yarattığın tarihle asırlarca hep 

öğün, 

Kapkara taliini bugün yırttın, ka
pattın, 

Esaret zincirini kırıp, si.nenden 
§ attın, 

1 Bugün ufkunda doğdu, Türkün za
fer güneşi. 

§ Öptü milyonca hasret kardeş top
H rağı, taşı, 

n 

1 
i 
~ § 

Sana en mutlu gündilr, lturtulıış 
günlln bu gün, 

Y arattılm tarihle asırlarca hep 
öğün. 

Dokuz eylül. bin yıllar böyle daim 
alnı ak, 

Dünya durdukca Türkle beraber 
yaşıyacak, 

Gazi Kerııal ;ıdıru, yazdı sinen şük
ranla, 

Her avuç toprağını Türklillt kur
tardı kanla. 

Sana en mutlu gündilr kurtuluş 
günün bu gün, 

R Yarattığın tarihle asırlarca hep 

1 
öi\Un. 

:Sa.•mda dalgalanan bayrak, kan 
rengi aldır, 

Senin için dökülen biltün kanlar 
helAldır. 

Cümhuriyet güneşi: İnönü Milli 
Şefin, 

Türk yurdunun icinde bahtiyar bir 
ülkesin. 

1 
En mutlu gündür sana, kurtuluş 

günün hu gün. 
Yarattığın <aferle. asırlarca hep 

8 ··-·· § TARIK ZİYA IS~~· 
N Gazi Orta okul tarih öğretmeni 
~:ccco:cc•:===cCO"'~.-eo·c~~R 

B.SUat YartJıoru gidiyor 
Ticaret vekAletinde ihdas edilen pro

paganda .. e neşriyat müdürlüğüne layin 
edilfn sabık belediye reisi muavinimiz 
ve beden terbiyesi bölge başkan vekili 
B. Suat Y:.ırtkoru bu sabah yeni vazife
sine başlamak üzere Anltaraya hareket 
eylemektedir. 

İzmir belediyesindeki vazifesinde, 
belediye meclisinde, futbol ajanlığında 
ve bütün apor işlerindede senelerdenberi 
çalışarak muvaffak olan B. Suat Yurtko
runun İzınirden ayrılması bir ziyadır. 

B, Suat Yurtkoru dün arkadru;!arına 
veda eylemiş ve bu arada idarehanemi
:ti de ziyaret eylemiştir. Kendisi bu sa
bah teşyi edilecektir. 

B. Suat Yurtkoruya yeni vazifesinde 
muvaffakıyet temenni ederiz, 

Belediye seçimi itleri büyiik bir inti
zamla yürümektedir. Seçicilere ve .,,ç. 
lcccklere mah.qus defterler dün sabah 
~l'imizin dokuz yerindeki belediye 
mıntakalanna asılımşhr. Bir çok. kjmse
le.r dün hded.iye şubelerine u.ğTayarak 
defte-rlerde kendi adlarını kontrol ~lme-
ğe ha.~1amı§lardtT. • 

Bu sene deft.,.,ler gayet dik.katli bir 
ş&ilde haz:nlandığından müracaat eden
lerin hepsi defterlerde adlannı bulmuş
lardır. 

Bununla beraher 14 Eylül ak.amma 
kadar asili kalacak olan defterlerde ad
lannı bul;ı,mıyanlar oluna lzmir ve Kaı
pyaka belediyelerindeki İntihap encü
menlerine Laş VUTarak adlan hulunma
dığ:ıru bildirec.,ltlerdir. Yapılacak itiraz
Lua göre alakadarla.rın adlan heman 
deherlere bydedilecekı;,.. 

lstanllal Borsa 
Komiserinin izahatı 
Mezunen şehrimize gden İstanbul 

borsa komiseri R. Mehmet Ali Eten dün 
öğleden sonra Belediye reisi B. Reşat 
Lebleb;cioğlunu makamında ziyaret ey
lemiş ve İstanbulda cart hububat satış
tan haklı::ında iz~hat vermiştir. 

reni bir iase 
bi.:rosu kı~ruldu 

---·---
Büro vilayette l>iitiin 
ihtiyaç maddeler~ıe 

rneşqul olacalı-
DahiEye vekfücti, kendi teşkill'itının 

t;.i}fıyetJerk iase mevzularını destekle
mesi için bütÜn \~alilikJere bazı talimat 
göndermi..~tir. Yeı!i bir emre nazaran !k
b5adl tedbirler arasında vilayette bir 
İMe bürosu kurulması biJdiriJmiııJtİr. 

-Dahiliye vekaletinin bu iJk tedbir ve 
emri üzerine l~nıir vilayetinde hemen 
bir iaşe bürosu tesis edilmiştir. Büroda 
belediye, Ticaret ve sanayi odası, mın
taka t!caret miidürlüğü, ziraat müdüc
!üğü ve hususi muhasebeden birer me
mur c;alıştınlacaktı.r. 

Büro halkın ihtiyac;lariyle me~gul ola. 
cak, piyasadaki horeketleri takip ede
cek, bulunınıyan maddEler üzerinde alı
nacak tedbirlerle alfil<ah malümab vi
layet kanalı ile rui'ık~dar makamlara du
yuracaktır. 

An karaya ve lstaohnla µ;iden ht·yet döndü 

nı p· 
yasası ge~ikeeek 

-
İzmir ihracatçı birlikleriyle tarım sa

~ kooperatifleri birliği adına Ankara 
ve tstanbulda alakadar vekaletlerle ve 
ihracat isleri üzerinde münasebette bu
lundulı.la~ mües.wselerin salAhiyetli 
mümessilleriyle muhtelif mevz.u1ar ve 
bilhassa mahsul satışları üzerinde ıni.l
zakerelerde bulunan üç kişilik heyet 
şehrimize dönınüı;tllr. 

Haber verildiğine gÖt'e heyet çok mü
sait iş ve satış ümitleriyle lımire avdet 
eylemiş bulunmaktadır. 

üZüM VE INCtR SATIŞLARI 
Üzüın ve incir piyasalarının açılması 

icin bu heyetin lzmire avdeti beklen
,;;ekte idi. Heyet geldiği için dün borsa 
reisi ve komiseri ile üzüm ve incir ih
racatçı birliği idare heyeti ve az.fısı ih-

BU 

raca~ı bir1iği binasında öğleden evvel 
ve sonra toplanmışlar, piyasanın açılış 
rr..eselesi görü~üln1üş, bu hususla bir 
neticeye varılmıştır. 

Yılın yağmurla geçmesi dolayısiyle 
üzüın ve incirlerden ıslananların top
l2nmaşı ve satıs.a arzı bir müddet geci
keoektir. Bu nÖkta nazarı dikkate alın
mış ve piyasanın açıllş tarihinin, geçen 
senekine nazaran bir hafta, on gün ka
dar geriye bırakılması muvafık görül
miiştiir. Bu itibarla üzüm ve incir piya
saları Eyliılün 15 şinden sonra açıla
caktır. 
D1ş piyasalarda satış konuşmalarının 

çok müsait bir şekilde cereyan ettiği ve 
neticenin pek memnuniyet verici bir 
şekil aldığı öğrenilmiştir. 

Kültiirı)ark .Ftf Al~ Gazinosuncta 
İzn;irin kurtuluş eğlenceleri fevk alôde proıı-ramla yapılacaktır ... 
Lüt[en masalanntzJ erkenden an ~aje edini~ . 

TELEFONNO. 4007 DEN iZ GAZ INOS U 

..._ _________ , ___________ ;. 

kızı tanımıyor değildi; fakat bugünkü 
düşünceli hali ona başka bir cazibe ver
mişti. 1 1 Büyük Hikaye i i 

•!•·---..!-----.::------------------ -·· 
18inci Asırda Bir Ko.ısan 

••• 2 
Halii bir karar veı·memiş olan ve böy

lece köyün ortalarına kadar ilerleyen 
Kapıri, bütün köyde korkusuz kalan tek 
insandı. Köylüler Kapsinin durumuna 
ne diyeceklerini bir li.ir1ü bilemiyor
lardı! 

Kapsi, kendi kendisine: 
- Yanlış bir d~ünceye kapıldılar. 

Ağa buraya gelmiyecektir. Zaten buna 
sebepte yoktur. Fakat madem, ki böyle 
bir korku meydan almış .. Bunları yuka
rıya, manastıra göndermek lanmdır di
ye düşündü. Ve nı::>dense. manalı manalı 
gülilınsedi! 

Köy zaten dik bir tepenin yarı yolun
da ve bir Kartal yuvasını andıracak şe
kilde kurulmuştu. Türklere karşı ayrı
lıklarını korumak isleyen rumlarm bir 
çoğu böyle yüksek, sarp yerlerde köy 
kurmuşlardı. Fakat asıl tepede bir Kar
tal yuvas1 vardı ve burası Aya Spiridon 
manastırı idL Manastırın gizli mağara~a
rına papas!& tarofından evvelden pek 
çok yiyecek ve sililh yerleştirilmiş idi. 

YAZAN : F. Ş. BENLİO<'.;LU 

--· 
Böyle bir korku anında, köylünün en 
evvel aklına gelen doğruca bu manastı
ra sığınmaktL 

.Manastıra dar, dik ve çok dolambaçlı 
tek yoldan gidilirdi. 

* Kapsi dumanlı havadan hoşlanan bir 
kurdu andırıyGrdu. 
Taın bu sırada, Kapsinin bulunduğu 

sokağın köşe başında bir gölge peyda 
oldu; ve bu gelen, henüz 18 bahar gör
müş genç bir kız, çok güzel bir kızdı. 
Yüzü, ilk görenin yüreğini hoplatacak 
kadar güzel ve sevimli, fakat düşünceli 
idi. 

Kapsi, gelen bu kızı hemen tanıdı: Bu 
genç kız köyün ve çevredeki köylerin 
en zengin ailelerinden birinin kızı Elco
nora Galanaki idi. Köyde; yapa yalnızdı 
kardeşi iki gün için Zanta adasına git
mişti. 

Kızın gözleri bir an için Kapsinin liıe
rine dikildi, kaldı; Kapsi de genç kıza 
ayııı halle baktı. VakıG, Kapsi bu genç 

Genç kız, tel&§ içinde olan köylülerin 
dikkat gözünü çekmeden geçip gitti; fa. 
kal Kapsi de, bu andan itibaren kara
rını vermişti. O, köyü ve köylüyü, ağa
nın saldırmasını değil, büs bütün baş
ka bir şey düşünüyordu; şu anda da dü
şüncesine kat'i bir şekil verdi ve köylü
lere: 

Ne duruyorsunuz, ağa geliyor, 
şaşkınlık fayda vermez. Haydi, hepiniz 
manastıTa ! Diye bağırdı. 

Ve, kapsinin bu sözleri köydeki pani
ki en yüksek der~cesine çıkardı. 

* Zaten büyük bir korku içinde bulu-
nan köylüler, manastıra doğru koımağa 
koyuldular; ahlar ve oflarla mansbra 
doğru giden yoldan hrmanırlarken, 
Kapsi de sadece güzel EleonorayJ dü· 
şünüyor ve yapacağı işi daha iyi ta!lar
layordu. 

- 2 -
KAPSi VE ELEONORA 

Köy halkı hu suretle nıanstuın sarp 
ve dar yolunda tırmana dursun Kapsi 
bulundıığu yerde bir müddet durdu ve 
dü~ündü. 

Fakat paniğe kapılmamı, bir delikan
lı daha vardı; bu da Kapsinin yeğenle
rinden ve kendisinden daha g~nç, Y orgi 
Notara idi. O da ağanın baskın verece
ğine inanmıyanlarındandı. 

- HlTll1EDİ-

. - . ,, . 
".zmır ın kurtuldu~u •• 

~un 

Bnctlnyapıla"ali 
tören progranıı 

-İzmir dün alı$amdan beri lıurtuluşunun yirmin· 
ci yddönümii şeni ilılerine l>afladı .. 

Dün akşamdan beri !zınirliler, ktırtu
luşlarının yıldönümü şenliğine bru;lamL~ 
bulunmaktadır. Şehrimiz baştan başa 
bayraklal'la donatılmış, muhtelif yerle
re taklar kurulmuştur. Dün akşamki 
trenlerle ve muhtelif nakil vasıtalariy
le civar vilayet ve kazalardan kurtuluş 
bayramımızda bulunmak üzere gelenle
rin sayLSı kabank bir rakama baliğ ol
mll5tur. 

:Kahran1an ordumuzun lımire girdiği 
tarihl !(Ünde şehit düşen adsız kahra
manların yattığı şehitlikte bu sabah 
8,30 da bir tören yapılacak, İhsan Albn
tuğ bir hitabe irad edecek ve şehitler 
se!Wnlanacaktır. 

Askerlerimizin !zmire üç koldan giri
şi sembolik olarak tekrarlanacak ve bi
rinci kol Halkapınardan, ikincisi Tepe
cikten, üçüncü kol da Eşrefpru;adan ge
lerek kışla meydanında toplanacaklar
dır. 

Saat 10,15 de Kadifekaleden atılacak 
topla bir dakika saygı sükutu yapıla
cak, ve kışla ile hükümet konaklarına 
törenle bayrağımız çekilecektir. 

Bu esnada hava filolarımız şehir üze
rinde dolaşacak ve parti başkanı avukat 
B. Münir Birsel bir söylev verecektir. 

Saat 11,10 da parti ve halkevinden 
mümessiller talebelerle birlikte Atatür
kün valdelerinin Karşıyakada Soğukku
yudaki kabrini ziyaret edeceklerdir. 
Bn. Liitfüye Güçlü burada bir söylev 
ve.recektir. 

ZAFER ALAYI 
Öğleden sonra saat l 5 t~ zafer şenli· 

ğine başlanılacaktır. Zafer alayı Bas
mahane .istasyonundan hareketle Ana
fartalar caddesi, Tilkilik, Geçeciler, 
Mezarlıkbaşı, E.ski mahkeme önü, Aras
ta içi, Balcılar, Ba5durak. Kemeraltım 
takiben Cümhuriyet meydanına gidecek 
ve halk zafer alayını seyredecektir. 

Atatürk meydanında öğretmen B. 
Sayit Odyak bir söyl evverecek, hep bir 
ağızdan onuncu cumhuriyet marşı söy
]enecektir. 

Bu gece Kültürpark fevkalade günle
rine mahsus bir şekilde tenvir edilecek 
ve şehrimizin muhtelif yerlerinde şen
likler yapılacaktır. 

HALKEV!NDE KONSER 
Bu akşam saat 19 da İzmir halkevi sa

lonunda genç mekteplilerin teşkil ettiği 
bir mandolinato ekibi tarafından kurtu
luş bayramımız şerefıne güzel bir kon
ser verilecektir. 

Bisikletçiler hu sabah geliyorlar 

Ankaralı futbolcular 
geldi, Beşiktaşlılar da 
bu akşam geliyorlar 

--·-Türh ihtiUilinin hedefi· 
ne vardığı izmirle be
raber istilılalin ı:urtul· 
duğu gündür •• 

( Ha~tarah J ıııci Sahil ede) 

na a.,·ak basnıış, milletini çok iyi bilen, 
Tiirkiin esir ya~arruyacağına inanla bağ
lı olan ve uz.ağı gören Atatiirk ihtilalci
lerin başına ge<;nıiş, yüksek debasi~~Ie 
yer yer uyanan hareketleri nıukaddcs 

gaye iizerind~ toplamı~, Gnlan zafere 
1tlaştırnuştır. Ru ihtHilin taribjni yaza
caklar, nıilletinıızin katlruıdığı fedakar
lıkları, yoktan ne varlıklar yaratmak 
ıuün1kün olabildiği ha"·saJalarına sığdı
rannya sığdıranu,ya naklcdeceklerdir,. 
'l'arih bu biiyiik eseri daima takdirle 
anacak, gelecek ne~iller bu eserden kuv
vet atacaklardır. 

Ancak ve yalıııt Türk milletinin ya
ratabileceği bü)•iik zaferiu heyecanı biç 
bir zaman ölrniyccek, nesiller onn bir· 
birlerine miras olarak devredeceklerdir. 

9 cyliil milli ihtilalin hedcüne ltavuş
tuğıı giiniin yıldi.>ni.iıniidiir. 9 eylül 
Tiirk tarihinde bir dönüm noktasıdır. 

İzmirliler 9 eyliil hayı·amına sahip ol
nıaklo ayrı bir bahtiyarlık duymakta
dırlar. 

Bugün nıjlli hryecan)arıru dışa vura
rak sokakları dolduracak vatanda..'jlar, 
Atatiirke karşı <."Zeli ve ebedi minnettar
lıklarım bir kent dalıa tekrar edecek· 
fer, düniin kurtıı.rıcısı ve bugiinün k<>
ruyucusu milli Sefe karşl olan sonsm 
sevgi ve bağlılıklarını en canlı bir şe
l<ilde ifade edec.ıklerdir, 

Biz de vru:lığınıızın ve istik131imizin 
ezeli ve ebedi bekçisi olan orduıuuzu 
yirmi sene evvel yarattığı büyük zafer
den dolayı bir kere daha selamlar ve 
tebrik ederken aziz şehitlerimiı:i tilıizle 
anmaktan ve şeflerimize karşı bes!ediği
mh ilimadın knlplerimize verdiği bu· 
zurdan dolayı en büyük ze,•ki duymak
tayız. 

Aziz milletiın; bayramJn kutlu olsun, 
her giinün bayram olsun .. 

HAKKIOCAKOCLV 
-----·---,--~ Kadri ,ı\kad 

Devlet Denizyolları İzmir acenteliği 
gişe şefi bay Kadri Akad İstanbul acen
teliğine tayin edılıniştir. 

Yirmi altı seneden beri seyrüsefain 
ve deniz yolları idarelerinde çalışan ve 
daima halka kofaylık gösteren bu vazi
feşinas memurun terfi ettirilmesini 

Yarın ahşam l>iitiin güreşçiler izrnirde.. memnuniyetle karşılar, yeni vazifesinde 
B de muvaffakıyeUer dileriz. 

1 1 2 1 kilometrelik Ankara - lzmir tesi ve Pazar günleri Gençlerbirliği, e- -===:::============~ 
bisiklet yarışı bu sabah saat 9, 15 te ni- şiktaş, Altınordu ve Göztepe takunla.n ~- ııı. 

hayet bulacaktır. birbirleriyle karşılacaklar ve Üçer maç f PARTi KONGRELERi Sporcu gençlik 30 Ağustos sabahın- yapacaklardır. 

danberi Ankaradan itibaren koşmakta GVREŞÇiLER CELIYOR 
ve İzmir yolunda memleket şumul bir bi- 11 12, 13 eylül 1942 tarihlerinde 

----~---

Bugün toplanacalı 
Parti Ocağı siklet yarı~ı yapmaktadır. Dün akşam yapılacak olan Fuar serbest güreş mü

yarışın sondan bir evvelki merhalesi sabakalarına Ankaradan lsma.il Sezgin, 
Manisada tamamlanmıştır. Ayvalıktan Mu•tafa Beton, Cemal Öztürk, Yaşar 
Manisaya gelen bisikletçiler orada ha- Doğu, Nrettin özşen, Celal Atik, Aziz 
raretle karşılanmışlardır. Kiper, İsmail Yılmaz~ lstanbuldan Ka-

--------
YaLlar nahiyesi Güzelyalı Ocağı 

1 saat 21 de_ 
·=-- --.. --··- ------··:' 

Bu sabahın erken saatlerinde Mani- zrm Demir, Rızık Demir, Mustafa Çak
sadan yola çıkmış bulunan genç bisik- mak, Mehmet Çoban, Samsunlu Ahmet 
!etçiler bu ~eref koşusunun neticeye yak- Yılmaz ve ajanlığın seçeceği muhtelif 
laşmaın itibariyle en mühim son müsa- kilolardan üç gürısşçi, Kocaeliden Ha-
bakayı yaparak saat 9, 15 te Atatürk san Palu, Mehmet Alı:kar, İsmail Topçu, 
heykeli önünde bulunacaklardır. Müsa- Beslen Kışınbay, Eslcişehirden Halit Pa-
bakalorda derece alan bisikletçiler bu lamur, Nasuh Akkar, Tevfik Mustafa 
sabah anlaşılmlf olacaktır. Dönmez; Seyhan bölgesinden Ahmet 

Bisikletçiler hararetle iştikbal edile- Aksoy; Sivastan 1 lamdi Topsakal, Adil 
cek ve Atatürk heykeline merasimle çe- Yener, Bekta§ Uygur; Çorumdan Meh
lenk koyacaklardır. met Ali Demirkaya; Denizliden Belcir 

FUAR FUTBOL MOSABAKALARI 

Yann başhyacak olan fuar futbol 
turnovasına iştirak edecek olan Ankara 
sporcuları dün akşam Afyon treniyle 
Ankaradan şehrimize gelmişler ve ha
raretle. karşılanmışlardır. 

Ankara Gençlerbhliğj takım1 15 fut
bolcu ve bir idareciden mürekkep o}a ... 
rak gelmi,tir. Maç]ann idaresine me .. 
mur edilen B. Saim Seymener de şehri
mize gelmiştir. 

Beşiktaı, takımı bu akşam gelecektir. 
Bu gece bölge binasında kur'a çekilecek 
ve her kulüp numaralannı alarak yarın 
kar~ılaşacak takımlar anlaşılacalı:tır. 

Dün de yazdJğtmız gibi yarın, cumar-

8. VllKININ MÜLAKATLAR! 
(Baş tar ah 1 inci Sahifede) 

HARİCİYE VEKİLİMİZLE 
MÜLAKAT 
Ankara, 8 (A.A) - Şehrimizde bulu

nan Amerika birleşik devletleri reisi
nin şahsi mümessili B. V andel Vilki bu
gün öğleden evvel hariciye vekllletinde 
hariciye vekili B Numan Menemenci 
oğlu tarafından kabul edilmiştir. İki 
saat devam eden görüşmede Amerika 
büyük elçisi de hazır bulumnuştur. 
DİÔER ZİYARETLER 
B. V andel Vilki, Amerika büyük el

çisi ve refakatlerindeki zevatla birlikte 
öğle yemeğini şehir lokantasında yemiş 
ve saat 16.30 da Büyük Millet Meclisi 
reisi Abdülhalik Rendayı ziyaret etmiş
tir. Saat 17.30 da da Genel kuımay ikin
ci reisi Orgeneral Asım Gündüzü ziya
ret etmiştir. 

B. VİLKİ ŞEREFİNE ZİYAFETLER 
Ankara, 8 (A.A) - Bugün B. Vandel 

Vilki şerefine Amerika büyük elçiliğin
e.le bir kokteyl ziyafeti verilmiştir. 

Hariciye vekili B. N unıan Menemen· 
cioğ:lu da misafiriıniz serefine M3rmara 
k~künde lıir akşam ziyafeti vermiştir. 

Şahin; Samsundan Seyit Ahmet Yavuz; 
lzınirden llhami Kopdağ, Ali Berrak, 
Mahmut Ziya Elbirler, Muharrem Can
daş ve Ömer iJtiralt edecektir. 

Bu gür~çileT arasında Milli takıma 
girmi§ güreşçiler olmakl'a beraber pek 
kuvvetli elemanlar da vardı. 

Aleni teşelılıür 
Sevgili validemlı.in irtihali ile diiçar 
olduğuın112 büyük kederimize gerek 
bizzat ve gerek tahriren iştirak eden 
zevatı muhteremeye ayrı ayrı te
~ekkiir etmeğe matemimiz mani ol
duğundan bu husıısa gazetenlıi tev
kil ederiz. 

Müsabakalar Kültürpark açık hava 
tiyatrosunda yapılacak, yukarıda adlan 
yaz1lı muhtelif viliyetleTe mensup gÜ
reş kafileleri yarın ak!'1am tzmlrde bulu
nacaklardır. 

Müsabakaların ehemmiyetini nazarı 
itibare alan lzmir bölgesi gÜreş ajanlığı 
gerekli hazırlıkları tamamlamıştır. KÖSNÜ ve HASAN İKBAL 

1 ARA SIKA 
••••••••• 

9 Eylôl 
Bugün Dokuz eylül .. 

Öz evllit ve istiklil hasretinin bütün ı stıraplanru topraklarının her zeı-resinde 
üç buçuk sene duyan ve inliy ::ı İzmirin dü~man pençesinden kurtulup kah
raman evlltlarına kavuştuğu gün.. 

O kahraman evlAtlar ki üç buçuk sene birinci cihan harbinin büyük galip dev
letleri tarafından silahlandırılıp deste klenıniş bir düşmanla boğuştular. Niha
yet 30 ağustos muharebesinde bütün yoklukları v" zorlukları yıkarak onları 
önlerine kattılar ve 9 eylülde den.!ze döktüler .. 

9 eylül sabahı yıldırım parçaları gibi İzmire giren Mehmetçikler dipçikleri
nin son darbelerini de düşmanın belln e yerleştirip onu denize fırlattıktan 
sonra hasretlerini çeken kardeşlerin.in sevinç göz ya~ları içinde şükran ve 
minnet dolu kucaklarında dinlendiler .• 

30 Ağustos. 9 eylül. Bu iki tarih arasına bu büyük zaferi sığdırmak Türk
ten başka kime nasip olmuştur? 

On günde sonsuz mahrumiyet ve m üşkU16t içinde dövüşe dövüşe, boğuşa 
boğuşa İzın~e gelebilmek tabiatin yalnız Türk ırkına layık gördiiğü bir hari
ka; tarihin yalıuz Türk milleti için kaydettiği bir mucizedir .. 

ATATÜRKÜN KABRİNDE 
Ankara. 8 (Telefonla) - B. Vandel 1 

Vilki yarın (Bugıin) saat 10 da Alalür
kün muvakkat kabrini ziyaı·et edecek
tir. 

Türk millet~ kendisini sonu gelmiyecek büyük bir saygı ve sevgi ile andır
mak icin arka;anda bin bir eser bırak an Ebedi Şefinin manevi huzurunda bu
gün bir keı·e daha, benliğinin her zer resine yerleşmiş bir minnet ve ş~luanla 
eğilip, bu zaferin aziz şehitlerinin ruhlarını takdis ederken başında Millt Şefi 
İnönünün bulunuşundan doğan bir eıaniyet ve itimatla, onun kalplere hW<~, 
gönüllere ferah verici varhgının hah tiyarlığı içinde hu büyük bayramı tesıt 
edecektir ... 

Ne- ınutlu!. .. 
HllRAl' ÇINAR 
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ı Adet 2000 Liralı lı -··· 2000 ••• Lira 
3 Adet ıooo Liralı it-··· 3000 ••• Lira 
2 Adet 750 Liraıı rı •••• ısoo ••• Lira 
3 Adet 500 Liralı lı -··· 1500 ••• Lira 
ıo Adet 250 Liarlılı -·-· 2500 ••• Lira 
40 Adet ıoo LiralıJı -·-· 4000 ••• Lira 
50 Adet 50 Liralı lı •••• 2500 ••• Lira 

200 Adet 2S LiraJı 1ı •••• ;ooo ••• Lira 
200 Adet ıo Liralı il •••• 2000 ••• Lira 

lzmir Esnaf ve 
Ahali Bankası 

• 

Kurtuluş ca~ 
ve şişe fab· 

rikası 

Sayın Yurddaşlarına 

MUHTEREM MÜSTERILE · 
RtNIN KURTULUS BAYRA· 

MiNi TEBRlK .. EDER 

A. ZİFFER 

Elektrik tecimevi 
Mimar Kemalettin 
C. Buldanlı Han. 7. 

KURTULUŞ BAYRAMINI 
SAYIN MOŞTERILERINE 

TEBRiK EDER 

1 
• 

Kurtuluş Bayramını kutlar 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirketi ..... _, __________ _ 

lzmirin Kurtuluş 
Bayramını 

Saygı ile Tebrik eder 

§ 

ı-·· .. ···--·-···-ı 
OSMANLI BANKASI 

TASH!H 

Gazetemizin. 8/9/942 tarihli nüshası
nın üçilııcü sah.ifeslııin üçüncü sütunun
daki fora aatış jlanmm başlığı ikinci icra 
memurluğundan olması lazımken birin
ci icra memurluğundan yazılmıştır. 
Gayri menkul kıymeti 12000 lira iken 
ll500 olarak kaydedilmiştir. Tashih 

tl~e~slte A. E. P. KomisyonuftdaP. • 
Yapılacak ışl.en Muhammen Teminatı U tarihi 

bedeli lira 

1 
1 

lira 

Sermayesi 10,000,000 Sterlindir 

Dünyanın h~r tarafında şube ve muhabirleri vardır 
...-~~-------s•x:-----------

o~?C:Uic;baııtalıklan • 23261 1747 17/9/942 perwemhe 
klinlgıne 32 kalem madem ~ya giinü saat 1 S t 
Üçüncü iç hastalıkları kilini- 1544 17 /9/42 perş h ~. 
gine 2S kalem tahta eşya 20585 nü sa t 15e3(, ~ gu-

Yukanda yazlı iki i§ üniversite rektörlük binasında kapal fla k• il a 
17 1\'0 ""' 1 tNC! SULH HUKUK HA- k ulm t 1 t kl'l · t kl'f fl 'h J l zar • e s bneye """LUl. lon la uşliutr. s e ı etnn e ık ~~rl"'kannı ~. a e gÜnü saat 14 t relttörlüğe venniı 

Kt:MLtôtNDEN: o ma rı s e ve şar name re ~ gorülür. 1 5 9 14 2092 (2301) 

™vacı hazinei maliyesine izafetle 
vekili avukat Zehra Yeğin tarafından Buca Belediye Relsliginden: 
Uçtincil Karataş mahallesinde arsa na- lıtimlAk .. edileceğin nevi : Ev. ve Mü§temilatı 
mı di~er Hakkı Baba sokagmv da 5 nu- Bulundugu mahal Buca lzmir cadde·· (0 · · L k) G No. 

6 
~ı emırcı soıı;a 

~aralı evde mukim Ali kızı Saniye aley-
~e 942/425 numara ile açılan ecrlıni- M~a~ı . . 46620 metre murabbaı. 
sıl dlvasmda müddeialeyhin ikametgA- Sahıhının ısmı . • : Karlo Sperko. 
h.ının m-l.ullyetine binaen tanen tel>- Yukarıda evııafı tasarrufiyesı yazılı gayri mc k ı·· l . V .. d 
li 

~· · · - r... d fii" • n u un zmır erem muca ele 
gat yapılmasına ve muhakemenin cemıyeti tarat"m an rnena umumıye namına isti lAlci k ·ı _._ .. 

26/9/942 gun" u·· saat 9/5 •. 1''-m' e karar llk k . h-k.. 1 . fik m a ne arar ven erc:s. ıatım-ı.aıııı. 71919~2m~~ u
25

u
1
m enn

1
e tev an Buca belediye daimi encümenince 

ve1"it ..... ı .... ir. Yın· e gelm..., veya tarafınız- ~ tarın ve ıayı ı karan il t '-'I t h ·~· ~.. l ·'-''- · · d • e Cf"-1 o unan eyetçe mahallinde yapı· 
dan bir vekil go"'nde.nne~enlz hakkınız. an te~at netieesın e gayn menkulün hu"tu·· ·· t "I"'t" 1 b" J'kt h · 
d 

· · (ıO n mu§ eon a ıy e ır ı · e eyeti 
•tı b•J B k 1 ~ . a gıyap kararı verileceğine dair olan umumıyesıne 000-) lira kıymet takdir edilmit olduğundan ve taktiri En ehven seraı e ı umum an a muame a- ışbu davetiye ilAnen tebliğ olunur. kıymet: zabıt var~kasının bir nüshası belediye kapısın• ve bir nüsha.aı da iatim-

.ll 5296 (2Ş83) Iü: edilec:ek gayrı menltule talik edilmiş olduğundan J 295 tarihli istimlak ka-

olunur. 5298 (2386) 

v 
Ad ıo Ad • d k b ı rarna1!1eınnin 1 O. nuncu maddesine tevfikan tarihi ilandan itibaren 8 giln zarftn-

j 
hnı ~örür. a e 1 ve va esız mev uat a u a~~,A"'~Cl:Q:OOOCCc:ıc:ıor da al.8kal1l.an.n ııfahen veya tahriren vuku bulacak itirazlarını Buca belediye ri-..... § SATILIK yaaetine bıldırmeleri il~n olunur. Buca belediye reisi Mithat tna 

§~tt~~~~~bg~~u~;~~~ ~ • Ad 8saha üzerine betondan inşa edilıniş aldığım tasdiknameyi 6/ 9/ 942 tarihin- dığım 427 sicil numaralı ta f t :k a • 

~ Ücretle mücterilerinin emnr~e afi. _a e tutur. 8 beheri 4 der odalı iki daireli ev sa- yd: . ~~tula·rpa:ktadangezerk,:,1:, ~yh~eikmtti~ mik~ayi ettim. Yeni suretini :ıa:aiım~ra: 8 ~ - n tılıktır. nı.smı a cagım es~~nm t Ü es ısinin hükmü yoktur 
\ ~ İstiyenlerin içindekilere müracaat- olmadığını ilt\n ederim. Ankara motöründ~ gemici Hakkı 

~ ları.. 1-4 HALtL ONUR oğlu Mehmet Ali Ok 

------~-~-~_..ıocı_;c;_>OOOQ __ '"-"-~ ____ ıoo.....;..ıcı.;..o;..ıc;;.;ıcı;;.;ıcı;;.;ıOOOG:.:..::.:..:ıoc.:.::ı.:.a.:.o.:.a.:.aa:..ı=_a_a_a_ı=_ıoG_ıG_~ ____ '°_o_:ı_a_o_:ı_a_ıc_c_oo:ıc:ı __ ıc __ :ı_a_a_a_ıH_ııo_:ı_a_ı::ı_a_a_a_o_:ı_~_c:ı_a_oo_cı_~ __ "'_~ __ .. _ıc_:~:_ıc_-_~_cıcc ___ -Q_a_QQ __ =_=_=_~_~_:ı_c:ı_a_ac ________ s_29_7__ (2385) s 9 
1 
o 
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YENJ ASIR ,.,, 
Milli Müdafaa ihtiyaçlarımız için BiZ • INGIL TERE MISIRDA DURUM 

---+ * 
Yeniden piyasaya tah- Eden gaze- Mihverin çe 

viller çıkarılıyor tecilerimiz- kilmesi da- Şeker sıkıntısı kalmıyor 
le konuştu ha durn)adı lstanbula dün on vago Ankara. 8 (A.A) - Haber alındığına 

göre hasılatı tamamen mUli müdafaa ih
tiyaçlarını karşılamak üzere ihraç edi
lecek miUi müdafaa tahvilleri 15 Eylfil-
cien 30 Eyllıle kadar satışa çıkarılacak
tır. Bu tahviller fayizli ve ikramiyeli 
olmak üzere iki nevidir. Fayizli olanla
rın fayizi yüzde 7, ikramiyelilerin fayi
z.i yüzde beştir. Jkramiyeler arasında 
40 bin, 15 bin ve beş bin liralık büyük 
ikı·amiyeler vardır ve senede iki defa 
çekilecektir. Halkın bu tahvillere geniş 
mikyasta iştirakini temin için bunların 
mühim bir kısmı 20 liralık kuponlar ha
linde ihraç edilecektir. Bundan ba-:ka 
100, 200, 500 ve 1000 liralık tahviller de 
satılacaktır. Umumi ve mülhak bütçe
lerle idare edilen daire ve müesseseler, 
vilayet hususi idareleri ve belediyelerce 
yapılacak arttırma ve eksiltme mukave-

lelerinde tahviller teminat olarak ve 
milli emlak satışlarında milli bedel ola
rak yazılı kıymetleriyle kabul edilecek
tir. Tahvillerin fayiz, ikramiye ve itfa 
bedelleri her türlü rüsum ve vergiden 
muaftır. 20 liralık tahvillerle ihraç kıy
meti yalnız 19 lira olacak ve bunlar, 
fayizlerinin zammı suretiyle, yalnız 10 
kuruş komisyon mukabilinde ziraat ban
kalan şubeleıince her zaman hamilin
den satın alınacaktır. Tahvilleri satın 
alanlar, istedikleri takdirde, bu tahvil
lerin bedelini ödeınek için nakit yerine 
tasarruf bonoları verebilirler. Tahville
rin bankalardan tedariki kabildir. 

Hasılatı tamamen orduya tahsis edi
lecek olan bu istikraza da halkımızın 

diğer istikrazlar gibi büyük rağbet gös
tereceğine eminiz. 

• Ver~i tahsilatı artıyor -
Ağustos sonunda ''altı,, 

milyon lirayı geçti 
Şehrimiz defterdarlığının muntazam 

ve faal bir çalışma sistemi takip etmesi 
sayesinde ağustos ayı sonuna kadar ver
gi tnhsili\tı 6 milyon 275 lirayı bulmuş
tur. Bu rakam geçen senenin ilk üç, 
ayındaki tahsilata nazaran iki milyon li
ra fazladır. Bundan başka sabıka tahsi
lib da artmış ve geçen senenin üç aylık 
tahsilatına nazaran üç misli bir fazlalık 
göstermiştir. 

Bazı vergilerde tahsilat nisbeti daha 
şımdiden yüzde doksan dokuz buçuğu 
bulmuştur. 
VARİDAT VE 'fAHSİLAT KADROSU 

Yeni maliye teşkilatı dolayısiyle tah
silat kadrosu biraz genişlediği için İz
mirin dp kadro itibarivle takviyesi dü
fiinülmtiş ve bir mikdar icra memuru 

MiHVERE GÖRE RUSYADA 
HARP VAZiYETi 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

grubu imha edildikten sonra bir batak
lık kenarındaki Alınan mevzilerinin 
kapladığı saha geniŞletilmiş ve takviye 
edilıni.ştir. 

Rusların zırhlı birlikler himayesinde 
yaptıklan karşı taarruz tardedilmiştir. 
LENİNGRADDA . 
Evvelki gün Leningrad muhasara cep

hesinde düşmanın topçu ve hava hii
eumları kırılmıştır. Alman mevzilerini 
yarmak için gece yarısı yapılan yeni 
bir teşebbüs bütün sınıflara mensup Al
man kuvvetlerinin müdahalesiyle akim 
kalmıştır. ~oıman insan ve malzemece 
büyUk kayıplar vermiştir. 
Dİ(;ER YERLERDE 
Alman uçakları Sleskaya limanında 

tievriye uçuşları esnasında bombalarla 
liman tesislerinde ehemmiyetli hasarlar 
yapmışlardır. Finlandiya körfezinde bir 
düşman mayn tarayıcıst bombalarla ya-
1-.ılmıştır. 

ALMAN TEBL!Ot 
Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği: 
Hem karadan ve hem de denizden 

müdafaa edilen Novorosiskin zaptı için 
yapılan muharebelerde düşman son de
recede kanlı zayiata uğramıştır. 6758 
esir alınmıştır. Alınan raporlara göre 
bir çok harp malzemesi haricinde ol-
mak üzere 14 tank, her çaptan 90 top, 
bir zırhlı tren ve bir çok gemi ele geç
miştir. 

NOVOROStSK 
ÇEVRES!NDE HARP 
Novorosiskin çevresinde kendilerini 

şiddetle müdafaa eden düşman grupla
riyle bala savaşlar yapılıyor. Bomba 
tayyareleri adeta yere slirünürcesine al
çaktan uçarak Rus kollarını ve şehrin 
cenup doğusundaki sahilde bulunan ta
şıtları bombardıman ebniştir. Düşmanın 
100 tayyaresinden 65 şi neticesiz bir kar
§ı taarruz esnasında yok edilıni~tir. 

HA VA MUHAREBELER! 
6 ve 7 Eylfıl tarihlerinde Rus hava 

kuvvetleri hava muharebelerinde 125 
uçak bybetmiştir. Bu muharebelere 
ltnl_yan, Hırvat ve Macar av uçaktan da 
i tirak etmişlerdir. 

Dii ınanın 40 tayyaresi uçak savar 
b rsaları tarafından tahrip ve 3 tanc
Sl d yerde yok edilmiştir. 5 tayyare
m "z kayıptır. 

RUS DONANMASI NEREDE? 
Roma, 8 (A.A) - Stefani ajansının 

Kafkasya cephe lndeki hususi muhabiri 
bild:riyor : Alman ve Rumen kıtaları
nın şiddetli muharebelerden sonra zap
teltikleri Novoro isk deniz üssünü bu 
§ehrin Uç tümenlik garnizonu ile Kırım 
ınuhnrebelerinc iştirak etmiş olan bü
yük hirlıkler ıniidafaa ediyordu. 

Bu kuvvetlerin komutası Sivastopol
da kumanda cdeıı amiral Oto Berleski
yc ' rilmişt!. Şehrin teslim olmasından 
az e"> ">el ktı:;an Karadeniz Sovyet do
nanınnsı şimdi Batum açıklarında dola
eıyor.. Çunkü Bntuındaki küçük tesis
lere ve limana bütün gemiler sığamaz. 

RUS VAPURU BATIRILMIŞ 
Roma, 8 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Hücumbotlarır:uz altı eylülde Novoı·o

mskte bir Rus vapurunu batırmışlardır. 

ve tahsildar ilAxesi kararlaştırılmıştır. 
Yeni maliye te~kilat kanununda vari

dat W11Uın mi.idiirlüğii vasıtalı ve vası
tasız vergiler olmak üzere ikiye ayrıl
mış, büyük vilayetlerin bazılarında da 
bumı mütenazır teskilat yapılması ka
rarlaştırılmıştır. İzmir de bu meyana 
dahildir. 
VERGİ İTİRAZLARI 
Son senelerin ihsai rakamlarına göre, 

bilhassa iratlı mükellefler tarafından 
yapılan itirazlar yüzde yarımdan daha 
aşağı bir n!sbet göstermektedir.. Buna 
sebep haksız ve kasdi itirazlaıa karşı 
cezai hükUmlcr konulması ve defterdar
lık teşki!Atının vergi tarhiyatında va
tandaşların haklarını hassasiyetle göz 
önünde bulundurmasıdır. 

AMERİKA CUMHURREIS! 
DiYOR Ki: 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Ve en az hücum edilecek 12 nokta var
dır. Bunların bir tanesini bile söyliye
mem; fakat emin olabilirsiniz ki bu hü
cum planlan İngı1izlerle birlikte hazı.r
lı:.nmıştır. Nazilerin kuvveti karada kı
rılacaktır. 

TAARRUZA DOÔRU 
Pek tabii olarak Rusyaya yardımları

mızdan vaz geçmemize imkan yoktur .. 
Pasifiki Japonlara, orta şarkı ve Akde
nizi ve Rusyayı Almanyaya bırakmamız 
istenilemez. Bu dört noktanın hiç birisi
ni ihmal etmeyiceğiz. Bu hayati mesele
ler üzerinde mühim kararlar alının.ıştır. 
Zamanında bunları anlıyacaksmız, düş
manlarımız da bunları anlıyackbr. Şim
diden şunu söyliyebilirim ki taarruza 
geçmeği hedef tutmaktayız. 

9 AYDAN BERİ... 
Pearl Harbour baskınından beri tam 

dokuz ay geçmiştir. Fakat deniz aşırı 
memleketlere, birinci cihan harbine gir
mezden 9 ay sonra göndermiş olduğu
muz kuvvetlerin tam üç mislini gönder
miş bulunuyoruz .. • 
GEÇİNME GÜÇLÜKLERİ 
Ruz.velt geçinme güçlüklerine de te

mas ederek demiştir ki: 
• - Dahilde ciddi bir iktisadi buh

ranını önlemek için derhal harekete geç
mek lAzımdır. Eğer beklenirse çok geç 
kalınmış olacaktır .. • 

RUSYA HARBİ VE ALMANYA 
Nihayet B. Ruzvelt sözlerine şöylece 

son vermiştir: 
•Rusyada Hitler, bundan bir yıl evvel 

elde ettiğini söylediği yıkıcı zaferi hala 
elde etmekten acizdir. Birçok araz.i zap
tedilmiştir, fakat kuvvetli Rus ordusu 
imha edilememiştir. Ruslar her zaman
kinden fazla Alman öldünnekte, tank ve 
uçak yok etmektedir. 

JAPON DURUMU 
Pasifikte de Japon taarruzu yok edil

miştir, fakat Japonya Salomon adala
rında teşebbüsü elde etmeğe çalışmak
tadır.• 

~~-----tt----~ 

SOVYETLERE GÖRE 
(B:ıştarah 1 inci Sahifede) 

Novorosiskte Almanlar mevzilerimiz
den birinde bir gedik açmışlardır. 

DtOER YERLERDE 
Moldok yakınlarında Alınanlar bir 

meskOn yerden çıkanlmıştır. 
Dün bir kesimde 23 Alman tankı tah

rip edilmiş, dü§lllan geriye çekilmiştir. 
Barenz denizinde bir Alman taşıtı 

batırılmıştır. 
Moskova, 8 (A.A) - Savyet tebliği

ne ektir: Stalingradın batısında şiddetli 
muharebeler devam etmiştir. Stalingra
dın cenup batısında Rus kıtaları müda
faa hareketlerine iştirak etmişlerdir. 

Novorosisk bölgesinde tanklar arasın
da şiddetli bir muharebe oluyor. 600 Al
man öldürülmüş, 12 tank tahrip edil
miştir. 

Moldok bölgesinde bir nehri geçen 
Alman kıtalariyl'e çarpışmalar devam et
miştir. Düşman hücumları pii.skürtül
müştUr. lki Alman bölliğil imhn edil
mi tir4 

--*~ ~*--
'J'ür Jı gazetecileri Hapa İngiliz se)'yar Jıolları w 
nazırl!ğı ile <<Da~rn a da to~asa çelıllenıeıeı 

zıyaret et~Uer . . boyuna hırpalıyor 
Londra, 8 (AA) - Turk gazetecilerı Londra, 8 (A.A) - Batı çölünde çe-

dün birçok yerleri gezmişlerdir. Matbu- kilen mihver kuvvetlerinin artçıları 
at sefi Brander Braken tarafından ve- müttefik seyyar .kolları ve topçuları ta
rilen öğle ziyafeHnde bulunduktan son- rafından mütemadiyen hırpalanmakta
rn Türk gazetccıleri hariciye nazırı bay dır. Royter muhabiri Elhamaymat yak1-
Eden tarafından kabul edilm:şlerdir. nında mayn tarlalarına nüfuz etmiş olan 

Resmi mahfillerde belirtildiğine göre mihver kuvvetlerinin şimdi taarruzdan 
hariciye nazm Türk gazetecileriyle gö- evvelki mevzilerine çekildiklerini bil
rüşmesinden çok memnun olmuştur. dirmektedir. 
Çünkü bu gazeteciler şahsen da.ima bü- MALTADA 
yiik bir a1fıka gösterd!ği bir memleket- Pazar günü Malta üzerinde hava çar-
ten gelmişlerdir. Bu görüşme B. Edene pışmalarında bir Alman bombardıman 
Türkiye hatıralarını yenid~n canlandır- uçağiyle l>ir İtalyan avcısı ve bir nakliye 
ınak fırsatını veı mistir. uçağı dilşüriilmtiştür . 
Öğleden sonr!l Türk gazetecileri Ha- ALMANLARA GöRE 

ya nazırlığına giderek yüksek rütbeli Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği: 
Ingiliz subaylariyle görüşmüşler ve her Şimali Afrikada savaş uçaklan dü~-
giin Almanyayı ve işgal altındaki ınem- manın zırhlı taşıtlariyle otomobilleri
lcketleri bombalıyan av ve bomba tay- nin toplu bulundukları mahallere, ls
yarelerinin pilotlariyle görü<:müşlerdir.. kenderiyenin cenubunda ve Süveyş 

çevresinde bulunan hava alanlarına tam 
Bunlar şahsi intıbalarını anlatmışlardır. isabetler elde etmişlerdir. 

Heyet bundan sonra Duvra gitmiştir.. 1TALYANLARA GÖRE 
9azetecilcr Fransa sahili karsısında ilk Roma, 8 (A.A) _ İtalyan tebliği: Mı-
lnı:;ili7. müdafaa hattını gezıni!"lerdir. sır cephesinin cenup kesiminde şiddetli 

Türk gazetecileri Dunda hayatı şaşı- keşif kolu ve topçu faaliyeti olmuştur. 
lncak derecede nonnal görmüşlerdir. tleri mevzilerinde devriye gezen av-

- - cılarımız ve bomba uçaklarımız faali-
8, ÇÖRÇIL ~~ÜHIM BEYA· yette bulunmuşlardır. Alman avcıları 

Nll.JJA BULUNnU dört İngiliz ucağı dtisUrmüşlerdir. Bir 
14 u uçak ta Akdcnizin ortasında dü!"iirül-

mü~ü~ · 
(Haştarah 1 inci Sahifede) 

- Şepşayr kruvazörü batan Kambe
ra kruvazörü yerine Avu.stralyaya tek
lif edilmiş ve Avustralya tarafından ka
bul olunmuştur. 

- Birle ik milletlerin deniz ticaret 
gemisi inşaatı torpıllenme mikdannı 
l~ati olarak geçmiştir. Deniz kay1pları 
daima çok ağır olur. Fakat temmuz, 
ağustos ve eylül aylarında, evvelki ay
lardakine nisbetle, lehimizde bir fark 
vardır. 

- Temmuz sonunda Amerika ve İn
giltere aı·asında harp siyaseti ve planı 
hakkında· tam bir anla~ına yapıhnıştır .. 
Bu anlaşma her ktsım harp sahalarına 
teşmil olunacaktır. 

- Haziran ve temmuzun ilk haftasın
da İngiliz hava kuvvetleri Almanyaya, 
geçen s nenin ayni devresinden bir mis
li fazla bomba atmışlardır. 

MISIR İŞLERİ 
- Mısırda başkumandanlıkta Radikal 

bir değişiklik yapılması ve orduya yeni 
bir lider verilmesi icap ettiği açıktı. 
Harp kabinesi sekizinci ordu komutan
lığına general Gordu tayin etmek üze
re idi .. Bu esnada general Gord fafil hiz
mette ölmüştfu·. Bugünkü tertipten 
memnunum.. Orta şark başkomutanı 
general Aleksandr, sekizinci ordu komu
tanı general Montgomeri ve hava kuv
vetleri komutanı tank mütehassısı ge
neral Mak Redi ekibi ihtiyaçlara en uy
gun ve en iyi bir ekiptir. General Ohin
l~ke kendi talebi üzerine mezuniyet ve
rilm:.ştir. Sonradan hizmetlerinden isti
fade edileceği iımidindeyim. Sekizinci 
ordu şimdi her zamankinden daha kuv
vetlidir. Bu orduya gönderilen takviye
ler o kadar büyüktür ki 8 inci ordu 
külli kısmı itibariyle yeni bir ordu ol
muştur. 

- Uçar kaleler hava harbinde yeni 
imkanlar açmıştır. 

- Moskovada ben ve B. Harriman, 
Stal:n ve Molotofla her şeyi açık bir sa
mimiyetle derpiş ettik. Rusya zimam
darlarına kayıplara ve fedakarlıklara 
bakmadan Rusyaya her türlü yardım 
hususundaki dürüst azmimiz üzerinde 
itimat telkin ettik. Bu ziyaretten sonra 
zihnimde bclirmış olan hakikat Hitleriz
mc karşı çarpışmada Rusların sarsıl
maz azmidir. 

- B. Ruzvelt müstakbel nesillere 
unutulmaz bir ibret olmak üzere Nazi 
mlicrimlerinin fecayi yaptıkları memle
ketlerin mahkemelerine sevkedileceğini 
resmen söylemiştir. İngiltere bu sözlere 
iştirak eder. Avrupa için kurtuluş saati 
çaldığı zaman - ki bu saat muhakkak ça
lacaktır - ceza saati de ayni zamanda 
~almış olacaktır. 

Londra, 8 (A.A) - 1stizahlara geçil
meden evvel Avam Kamara.sına gelen 
Başvekil B. Çörçil mebuslar tarafından 
şiddetle alkışlanmıştır. B. Çölçil 12 suale 
cevap vermek mecburiyetinde idi. 

Bir suale cevap veren B. Çöçil 13 Ha
ziranda Libyada kaybedilen tankların 
sayısını tashih etmiş ve bunun 237 de
ğil, 200 tank olduğunu söylemiştir. Bu 
hata, bir rakam yanlışlığından ileriye 
gelmiştir. 

BB§ka bir suale cevap veren Çörçil 
Amerikan hava kuvvetleri mensupları
nın tngilteredeki havacılık kurslarını 
takip ettiklerini bildirmiştir. 

Suallerin birisi de Diep baskınında 
insan zayiatı kat'ı rakamların verilip 
verilmiyeceğine dairdi. Başvekil demiş
tir ki: 

« - Münferit hareketlerde uğratılan 
zayiatı tam olarak bildirmek adet de
ğildir. Bu adetten vazgeçmek için bir 
sebep göremiyorum.> 

Çörçil sözlerini şöyle bitirmiştir: 
c - Mecliste her vakit doğru ve tam 

malQmat vermeğe çalıştım. Büfün hüs
nü niyetle hareket ettiğime emin ola
bilirsiniz.> 

______ , __ _ 
J PONLARLA HARP 

(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

gal edilenlere rnşe, levazım ve takviye 
çıkanlrnıştır. Kara mevzileri bilhassa 
Guadelkanalda durmadan islah edilmiş
tir. Düşmanın bu hareketlere mani ol
mak için çıkardığı engel yüzünden bu 
hareketler kayıpsız başanlmamıştır. Gu
adelkannl kara üslerine malzeme ç1karıl
mnsı için lüzumlu harekatta Lovvo tor
pito muhribiyle Talmur vapuru batmı,_. 
tır. Kara üslerine.len hareket eden ve av 
uçaklarından müzaharet gören japon 
bomba uçak.lan mevzilerimize mütead
dit hücumlarda bulunmuşlarsa da kara 
tesislerimize ciddi hasar ika edememiş
lerdir. Ayni zamanda uçaklanmı Gua
dC" kanal tayyare meydanında havalana
rak düşmana ağır kayıplar verdirmişler
dir. Japon denizaltıları da faaliyette bu
lunmuşlarsa da karanlık saatlerde yapı
lan bu hareketler neticesiz kalmıştır .. 
Düşman Guadelkanal ve dolayların

daki adalarada karaya çıkmağa teşeb
büs etmişse de hava devriyeleri düşman 
müfrezelerini görmüş ve 3 eylülde av 
uçaklarımızla pike bombardıman tayya
relerimiz Core adası yakınlannda ve Cu 
adelkanal tayyare meydanının 1 O mil 
şimal batısında karaya çıkmak istiyen 
düşman müfrezesine hücum etmiş, u
ker yüklü bir sah mitralyöz ateıine tuta
rak küçük vapurl11ra hücum etıniflercfü. 
Japonlar insanca ağır kayıplara uğramış 
tardır. 5 eylülde bir hava devriyemiz 
Guadelkanalın batısında diğer bir düş
man ihraç müfrezesini görmüş ve devri
ye gezen Koınisi av uçaklan üç düşman 
gemisini batırmış Ye başkalannı da ha
sara uğatmışlardır. Gemilerde bulunan 
büyük sayıda düşman ukeri öldürülmüş 
tür. 

anıldığına göre japonlar dağlık ve az 
meskun kısımlara ve balta girmemiş or
manlara sığınan japon müfrezelerini tak
viye gayesini takip etmişlerdir. Ameri
kan deniz silah endazlan dağınık düş
man birliklerini yok etmek için gayret
lerine devam ediyorlar. 

Vaşington, 8 (A.A) - Amerikan 
bahriye tebliği: Avcı ve pike tayyarel~ 
rimiz 3 eylülde japonlann bir çok yüklü 
karaya asker çıkarma mavnalannı batır
mışlardır. Bu mavnalar içindeki asker
lerle birlikte imha edilmiştir. japonlar 
cumartesi günü 46 tayyare ile Guadel
kanala bir akın yapmışlardır. üç japon 
tayyaresi düfiiriilmü§tür. 

Japonların Yeni Ginede Port Mures
biye karşı ilerleme teşebbüsleri Kokoda 
kesiminde şiddetli çarpı!Jmalara sebep 
olmuıtur. Japonlar şimdi müttefiklerin 
esas müdafaa hatları karşısındadırlar. 
Burada Japonlar binden fazla zayiat 
vermişlerdir. Müttefik tayyareler düş
man nakliyatını makineli tüfekle tara
mııılardır. 

Milne körfezi civnnnda karaya çıkan 
Japon kuvvetlerinin temizlenmesi de
vam etmiştir. 

Melburn, 8 (AA) - Cenup Pasifik 
müttefik kuvvetleri umumi karargahı
nın tebliği : Kokodada düşman cephe
den yaptığı bir çevirme hareketi saye
sinde arazi kazanmış ve müdafaa mev
zilerimizle temasa gelmiştir. Bu hareket.. 
te 1000 kadar Japon öldürülmüştür. Ha
va kuvvetlerimiz yollan ve hava tesis
lerini bombalamağa devam etmiş ve bü
tlin çevreye devamlı taarruzlar yapıl
mı~, büyük yangınlar çıkarılmış ve al
çak uçan uçaklar düşman tesislerini ve 
askerlerini mitralyöz ateşine tutmuştur. 

Morsby'de avcı uçakları himayesinde 
hareket eden 26 Japon bomba tayyaresi 
limana hücum etmiştir. Hasar azdır, in
sanca kayıp yoktur. Karşı koymJ batar
yaları bir Japon uçağı düşürmüştür. 
Şimal batı bölgesinde faaliyet kesif 

hareketlerine inhisar etml§tir. 

toz şeker gönderildi 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Alpullu 

§eker fabrikasında bu sene yeni istihsal 
edilen şekerlerden on vagonluk ilk par
ti toz şeker bugün şehrimize getirilmiş 
ve derhal piyasaya arzedilmiştir. 

. 

Eskişehir şeker fabrikuından 
mal gönderilmesi beklenilmektedir. 

Bir kaç günden beri §ebrimiz,de 
kilin süren şeker darlığı ortadan 
Illl§tır. 

Eski "Sinop,, mebusu 
Dr. Riza Nur dün öld · 
İstanbul, 8 (Telefonla) - &iki Si

nop mebusu Dr. Riza Nur dün gece 
Taksimdeki hanesinde kalp aektesinden 
vefat etmiştir. Cenazesi Beyoğlu ZUkilr 
hastahanesine kaldırılmıştır. Yann (bu
gün) defnedilecektir. 

Riza Nur, 1879 senesinde Sinopta doğ
muştur, askeri tıbbıyeyi Yüzbaşı olarak 
bitinn.iştir. Bir aralık hürriyet ve itilM 
fırkasına girmiştir. Milli Mücadele es-

nasında Büyük Millet Meclisine me 
seçilmiştir. Sıhıye VekilJiii ve Harici 
VekAleU Vekilliği yapmış, (Lozan) 
konferansında ikinci murahhas o 
bulunmuştur. 

1924 te siyasi hayattan ayrılmış, 
rise gibniş, tarih ve edebiyatla u 
mıştır. (52) eseri vardır. Bunlar ar 
da 14 ciltlik mufassal Türk tarihi 
sılmıştır. 

Yeni yol veri?isi 6 liradan 
36 liraya kadar 

Ankara, 8 (Hususi) Nafıa vekAletin-ı Yol vergisi 6 liradan başlamakta, 
ce hazırlanan yeni yol vergisi layihası ğer vergi nisbetlerine göre 36 liraya 
yakında başvekfilete sevkedilecektir. dar yükselmektedir. 

Devlet demiryolları idaresi 
taşındı • 

yenı binaya 
riyet bayramında açılacaktır. 

Bu mektebe orta okul mezunları 
sabaka ile alınacaktır. 

Tahsil müddetı üç senedir .. 

Ankara, 8 (Hususi) - Devlet Demir
yolları idaresi yeni binaya taşınmıştır .. 
Eski bina demiryollar okulu haline il
rağ edilecek ve 29 birinci teşrin Cümhu-
~~~.,ç-~~,..ç-,,..ç-,~~~.<:::.-<::::ı-<::::ı..c:::::...c:::::.~~~~c:;:::,..c:;:::,..c:;:::..oc:::::,..~~~ 

Usküdaı· Yerli mallar pazarında 
mal yapanJarın hepsi mahkum 

suiist 
oldu 

İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Üsküdar 
yerli mallar pazarındaki süiistimal da
vası Üsküdar milli korunma mahkeme
sinde neticelenmiştir. Suçlulardan şef 
Mehmet Arif ile satı. memuru Ali dör-

der sene hapse, bu süilstimalde mu 
vassıtlık yapan Reşat 3 sene hapse m 
kum olmuşlar, diğer suçluların üçer 
hapislerine karar verilmiştir. 

Manisalılar dün kortu 
luşlarını kutladılar 

Manisa, 8 (A.A) - Manisalılar bugün l ler, kurtuluş savaşında Atat\lr1dlıı 
(dün) 20 nci kurtulU§ bayramlannı Milli Şefin gösterdikleri büyük 
kutlamışlardır. Tôrende .söz alan hatip- lan yadedilmiştir. Geçit remıbıden 
ler. Bugünün ehemmiyetini bel.irtmi§- ra §ehitliğe çelenkler konulmuştur. 

SOH HAVA AKINLARI 
---*·---

Uçan kalelerin 
akın f aaliye

ti arttı 
-*-

Batı Almanya, Emden, 
Rotterdaın pe diğer 
yerleıele ingUtere 

lıomlıaJandı.. 
Londra, 8 (A.A) - Hava nazırlığının 

tebliği : İngiliz bomba uçaklan diln sa
bah Emden ve batı Almanyada diğer 
hedeflere hiç kayıp vermeden bombalar 
atmıştır. 

UÇAN KALELERİN HÜCUMU 
Londra, 8 (A.A) - Amerikan kuv

vetleri umumt karargahı ile İngiliz ha
va nazırlığının mü§terek tebliği: 

Amerikan ordusuna mensup hava 
kuvvetlerinden C. 17 tipindeki Ameri
kan uçan kaleleri Rotterdamda Sidemen 
gemi inşaat tezgahlarını ve Ütrehti 
bombalamışlardır. Müttefik avcıları 
bombardıman uçaklarını himaye etmiş
lerdir. Şiddetli bir mukavemetle karşı
laşan avcılarrmız 12 Alman avcısı dü
~ürmüşlerdir. Bir avcımız kayıptır. 

Berlin, 8 (A.A) ..:- Alman tebliği: 
İşgal altında bulunan topraklara ya

pılan iz'aç akınları ve batı Almanyaya 
karşı hırpalama hücumları esnasında 3 
İngiliz uçağı dilşürülm~tür. 

ALMAN HÜCUMU 
Büyük Britanyaya karşı yapılan sa

vaşta Alman hava kuvvetleri dün gece 
İngilterenin doğusunda kam ve askeri 
ehemmiyeti haiz tesislere ağır çapta bir 
çok bombnlar atmıştır. 

----~--tt-------
Münalıalltt wlılll Mersin 

ue lslıendeıeanda 
Mersin, 8 (A.A) - Kayseri, Sivas ve 

Malatyada tetkiklerde bulunan mUna
kalAt vekili Amiral Fahri Engin bugün 
Mersine gelmiş ve münakalAt vekileti
ne devredilen Mersin liman işletmesiy
le tahmil ve tahliye lfleri üzerinde tet
kiklerde bulunmuştur. Vekil dün ak
şam fskenderuna hareket etmiştir. 

Makin eve 
\"erilirken 
2'ürlı gazetecileri 
A'UCUll Jıantcll'asaa 
ziyaret ettfler-
Londra, 8 (A.A) - Türk gazeteci} 

bugün Avam kamarasını ziyaret ede 
Çörçilin nutkunu dinlemişlerdir .. 
gazetecileri şerefine cenup demiryo 
kumpanyası tarafından bir öğle ziyafe 
verilmiştir. Gazeteciler bu kumpan1 
tarafından !tullanılan ultra modem iş 
ret sistemini tetkik etmişlerdir. 

~-----------------------StaJlngPadda Alınan 
hücamJarıdarduraJda 

Londra, 8 (A.A) - Moskovadan g 
len raporlar Alman hücumlarının St 
lingrad cephesinin bütün kesimlerine 
durdurulduiu ve Ruslar bir tarafü 
Kletskaya bölgesinde kuvvetli bir kaıı 
hücuma geçerken öte taraftan genel" 
Grelnikin de Oloklia nehrini geçer• 
bir hücuma başladığını bildiriyor.. B 
taraftan bu muharebeler inkişaf ede 
ken öte taraftan da Rus topçusu Kalı 
doğusundan gelmekte olan Alınan tanl 
ları üzerine ateş etmektedir. Şurası ını 
hakkak ki işler ne şehrin şimal batısıı 
da, ne de cenup batısında hiç bir sure 
te Von Bock'un arzu ettiği şekilde gi 
ıniyor. Rus karsı hücumu yeter derec 
de şiddetlendirilirse Von Bock geri dö: 
mek zorunda kalnbilir. Çünkü Alın< 

başkumandanlığınıo bu cephedeki tar 
fedakfu-lığının başka yerlerde girişilc 
teşebbii.sleri tehlikeye düşürebileceğiı 
kanaat getirmek zorunda kalınası zam 
nı yaklaşıyor gibi görünmektedir .. V< 
Bock'un Stalingradı zapt için yapıh 
harekatta altı hafta içinde iki bin kad; 
tank yıprattığı tahmin ediliyor .. Ruslı 
Novorosisk için yapılan savaşların d 
vam ettiğini ve Sovyet ordusunun bur 
da karşı hücumda bulunduğunu idd 
ediyorlar. 

--~~ta~~~--

GALAPAGOS2' A CJSLEI 
Vaşington, 8 (A.A) - B. Hull Bir] 

şik Amerikanın Ekuator hükUmetin 
muvafakatiyle Galapagos adalannda il 
lt'I' tesis ettijini haber vermlftlr. 


