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• 

(Stalingrad)ve Almanlar Bankalar krediyi kestikten sonra 

a lngiiizlere göre Al;anların şehri al- Banka epola ın 
maktan vaz geçtikleri iddiası şüp- mal miktarları so 

v 
1 

heli bir şey, belki bir manevradır 

Stalingradda bir Rus 1nüdafacı nıerzii 

Gıda maddeleri fivatlarında fark 

Bakkallar sıkı 
kontrol ediJef'ek 
FİYAT. ETiKET VE iHTİKAR iSLERi TAKIP EDiLECEK 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün sabah şehrimizin muhtelif yerle · -
de gıda maddeleri satışlarını tefti;ı ey
lemiştir. Muhtelif semtlerde gıda mad
deleri fiyatlarında göze çarpacak kadar 
bariz ayrılıklar görülmüştür. Bilhassa 
mahalle bakkalları gıda maddelerine 
fazla fiyat koymaktadırlar. Karataş, Ka
rantina, Göztepe ve Güzelyalı semtle
rinde pek bariz bir şekil alan bu fiyat 
ayrılıkları üzerine, belediye meınurla

us ya 

Savaşında 
___ * __ _ 

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 

___ * __ _ 
Taki Alman askeri 
Stalingrad sokak
larından çt•kilsin . . 

A~maıı ta2~·JJıi cızaJrnc;;!'!ı 
Rlilithis hücrım ar 

~i~det!enıın •• 
Lonclra.' 9 (A.A) - Roytcrin lıususi 

ınuhabiri Jildirı; or: ı 
Bir av evvel E. Cöfçil Rusyadaki du

tumd;:ı; bahsederken : ,,J3ugün söyli .. 
yeceğin1 şey, 8 c·~ lüldekindc>n ibarettir.• 
Dcn1i~fr .. Bu fıi.zlcr mfl.nalıdır. htevsi
min müsait gitnu'sine rağmen Hitler 
Rus ordusunu 4·ok edememis ve Sta
lingrad şehrin• alamamı!5tır. Şimdi Al-

(Sonu Sahife 4. Sütun 5 te) 

RUSYAYA YARDIM ___ * __ _ 
7 mil ~on tlolar
lık hart1 malze

. n1es~ verilecek 
-*-

Bu mifıdar yalnız Ame· 
rilıanın -'imdililı yapa

co ı yardımı qösterlyor 
Vaşington, 9 (A.A) - Tahmin edildi

ğine göre Birleşik Amerjka 1 İngiltere ve 
Sovyetler Birliği arasında imzalanan 
yeni anlaşma geregince Amerikalılar 
Ruslara 700 milyon dolarlık harp mal
zemesi vereceklerdir. Amerikan harp 
istihsalatı arttıkça bu ınikdar fazlala~
tırılacaktır. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

____ * ___ _ 
madcleleri Yiyecek 

fiyatlaı·ınıo düşme

si bekleniyor •.. 
-*-

iz mire her gün mühim 
mikdarda gıda madde· 

si getiriliyor •• 
Ankara, 9 (Yeni Asır) - Piyasayı 

tanzıın ic;:in bar,lta1arın bazı zahire ., ve 
gıda ın::ddcieri, üzerine avans verme
tnl"'~erl kararla!:itırılması üzerine Ticaret 
'ekc\}Pti enıtea tzerine a\·ans alınarak 
·.·ey« rmanct suretiyle banka depoları
na bırakılmış cJan ınalların cins ve 
mikdarlarını. bu malların depolarda 
hangi tarihten beri bulunduğunu, sa
hiplerini, her purti mal için tahsis edil-

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

iŞ KIZISTI 
-*-

Alman 
esirleri de 
bağlanacak 

-*
İngilizler bugiin 

misilleme harefıetine 
ba$1ıyorlar •• 

Berlin, 9 (A.A) - Yarı resmi bir kay
naktan bildiriliyor: İngilizlerin Alman 
harp esirlerine yapmakta oldukları fena 
muameleleri bütün dünyaya ıspat için 
Almanya hükümetinin elindeki vesika-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) ra11azzuh etmemiş 
nolıtaıar çolıtur •• 

ŞEVK}.'T BİLGİN 

Stalingrad müdafaacıları dünyanın 
ltıayranlığını çeken sürprizli rn?kave
metlerinde sebat etmektedirler. Ingiliz
lere göre, bu harikalı nıuk&\.etnet, sa. 
tlece Alman başkumandanlığmııı plan
lannı bozmakla kalmamıştır. Ayni za
manda, Alman askeri teorilerinin şim· 
oliye kadar el süriilmez bir mahiyet ta
şıyan dogmalarını da yı~lır. Filha
lı:ikn bu teoriler. miistabkem bir şehre 
taarruza karar 'erildiği zaman. kayıp· 
lara hic bakmadr.n elde mevcut bütün 
kuvvetİer, bi.itün ihtiyatlar ve malze
me kullaıularak kale sukut edinceye 
kadar fasıla"lız hi.icuınlarda dc\·am edil
me~ini kati bir znrurei sa~·maktadır. 

.Japonlar mirşkül vaziyette HINOlSTA\ MESELESi 

Teni G·ıie nınkti• Kongre-Is
veınetleri e r idi lamlaruyu

Son nutkunda, Sta1ingrnd111 ınutlnka 
2aptedilcceğini !<)Ö)·liycn B. Hitler, ihti. 
mal ki bu tcoriden ilhanı alnustır. Dün 
neşredilen yarı re'ıni bir Alm;ıı tebliği 
iıoe. Stalingrad sehrindeki muka\'emet 
merkezlerinin l:ebri hücumlarla zap
tından 'az gec:iJdiğini haber \"eriyor. 
flu tebliğe ~öre 11Şehrin nıerkez.inden 
kendilerine bir yol açmak suretiyle 
Volgaya varan ku\"\"etler, Stalingrad 
mııharebesinde Alnıan ba~kun1andanlı
j:ınm takip rıtiği hedefi tahakkuk et
tirn1islerdir. Buradan sonra, schrin geri 
kalan kısmını piyade \"C istihkam bir
liklerine zaptettirnıeğc ibtiya~ kalma
mı:.tır. A~ır ca ıta topların de,·amlı 
atc~iylc hurahlrı ıı.;ilip iipürınck mak· 
sada kafi gelecektir. Büvük endüstri 
ft.•.; isl<'rinde kurulrın 111uka\·eınet ,-uva· 
]arının ne zaman dii~cccğinin ch~mmİ· 
yeli yoktur .. • 

Bugiine kadar kullanılan lisanla ta
ban tahana z.ıt olan bu izah. Rusların 
Stalingradd:-.ki durunılannın sekiz gün 
e\'\"Cline ııishetle rlaha elverisli o1duğu· 
nu bildiren Stokholın habcrleri~·lc kar
~ılastırılanca Almanların kırn1ağa mu· 
'af fak olamadıkları yaman bir moka· 
""t'emet kor.şısınd~ diin~-a eflci!'.a.na karsı 
kinde bulundukları cıknıazı bu sek.il
de te,·ile <·alısiaklaru~a hükmctm~mck 
imkiinslZdır. 
Bö~ lece daha bir defa aıılasılmakla

dır ki, Rus~·a harbinde tavazzuh etme
.,;, noktalar pek çoktur. Ancak kıs o 
kadar yaklasınıı,tır ki olaylar. duru
mun propn~anda iistatları tarafından 
ıncharctle örtülen kahn perdelerini 
yırtmakta gccikıni~·ecektir. 

Yukarıda isaret etti~imiz ~örü~ a~·
•ıhklarından daha mühim olan bir nıc
melc de, Stalingtadda ~·apılınaktn oh'n 
hnha harbinin Rus 'c Aln1a11 ihtiyatla· 

ISonu Sahife 2, Siitıın 6 da) 

- - -·----------
Japon harp gemilerine yeni hücumlar yapıldı 

ve bunlardan biri hasara uğratıldı 
Mclburn , 9 (A.A) - Avustralya teb

lıği : O ven Stan l~y dağlarında kara ha
ı eket1cri şimdilık durmuş ve bütün 
Yeni Ginede dü~ınan ınt\kavcmeti kal
mamıştır. 

JAPON GEMİLERİNE HÜCUM 
Müttefik hava km·vetleri uzak yer

lerdeki Japon gemilerine tekrar hücu
ma baslamıslardır. Bu hedefler ta uzak
ta. Yeni Gine rr::uhar(•bQ ~ahasının ba
tısındadır. 

Bomba uçaklarından bir grup Hol
landa Timorunda Koypangta bir düş
man gemi!-ine hücum etıni.ştir. Koy-

pang şimal batı Avustralyadan uzak
ta, Timor denizinin öte kıyısındadır. 
İkinci bir bomba uçağı grubu da bü
yük faaliyet gi)slormiştir. Akın netice
lerini sarih olarak görmek mümkün 
olamaınıştır. 
Vaşington, 9 (A.A) - Bahriye nazır

lığının bir tebliğıne göre Amerikan ge
milerinden kalkan uçaklar şimal Salo
monlarda biri ağır kruvazör olmak üze
re 5 düsman gemisini hasara uğratmış 
ve bir kaç düşman uçağını da tahrip 
etmiştir. • 

(Sonu Sahife 4. Sütun 5 te) 

şuyorlarmı 
-*-Yeni Delhi, 9 (AA) - Başvekil, 

Hint kongresi reisi Azad ile Müslüman 
birliği arasındaki görüşmelerde Hint 
meselesi için bir hal çaresi bulunduğunu 
söylemiştir. 

Bu görüşmelere göre eyalct1ertn hu
dut1art konuşulan dillere göre tahdit 
edilecek ve ~tiycn gruplara da kendi 
kendilerini idare salahiyeti verilecektir. 

Başvekil demiştir ki: 
« - Birleşmiş milletİerle sıkı bir iş 

birliği yaparak. memleketin façizme kar
$1 müdafaa edilmesini arkadqlarJm ve 
kendim namına teklif ediyorum.> 

Amerikan tayyareleri ta rafından Jap011 donamnıuma hücum edilirken alınmıı bir nıim 

Jstildya uğramış bir Rus şehrinde aç kalan kadınlar 

Alnıanlara göre cephelerde durum 

-5 tftınen ve 1 tn· 
tay yok edildi 

---•·---
Kafkasyada "e l_lmen 

de ilerlendi 
-*

Stalingard şimal ma· 
hallelerinde muvaf fa
fuyetfi savaşlar yapıldı 

Berlin, 9 (A.A) - D. N. B. Ajansına 
göre Kafkasya çevresinde Alman müt
tefik kıtaları düşmanın şiddetli muka· 
vemctine rağmen muvaffakıyetli taarruz 
muharebeleri yapmışlar ve hava kuv
vetlerinin yardıntlyle bir çok hAkim 
mevzileri ele geçirmişlerdir. 

Berlin, 9 (A.A) - Alman tebliği: 
(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

iKi ATEŞ ARASINOA 
---*·---

Fransız İşçileri 

mi· şkil duruwda 
---*---

Londra, 9 (A.A) - 17 tlkteşrin yak· 
!aşıyor. Bu tarihe kadar Vişi hükümeti 
Almanyaya 150,000 mütehassıs işçi gön· 
dermiş bulunacaktır. Bu isteğe Fransız
lar grevlerle cevap vermişlerdir. Reno 
fabrikası işçileri grev illin etmişlerdir. 
Almanlar fabrikayı mitralyözlerle sara
rak işe başlanmazsa 50 rehinenin ltur-

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

Tank .•avar silllhlariyle miicehhez S oruet ihtiyatları cepheye gidiyorlar 

•• • Sovvetlere 2'ore vazı et 

••Stalincrad~, da 2 
sokak kaybedildi ___ * __ _ 
Bazı sokaklar da 
~eriye ahadı •.. 

-* •••••••••••• 

Mozdofı ve Slnyamino· Amerika son ve kati 
da Alman hücumları t d . 

püsfıürtüfdü.. za t>t' en emı n ••• 
Moskova, 9 (A.A) - Dün gece neşro

lu nan tebliğe ektir: Bosıon. 9 (A.A) - Hariciye Müste
şarı B. Siimner Vels şunları söylemiştir: 

c - Bu büyük harbin neticesinden 
en küçük şüphem yoktur. Ben harbi ka
zanacağımızdan hiç bir zaman şüphe 
etmedim; fazla olarak muharebe ne ka
dar şiddetli olursa olsun ve ne kadar 
uzun sürerse sürsün Amerikan milleti
nin zafere kadar silahını elden bırak-

Rus kıtaları Stalingradda Almanların 
tanklarla desteklenmiş piyadesinin hü
cumlarını püskürtmüşler, düşmana ağır 
kayıplar verdirilmiştir. Bir fabrika ci
varında muharebeler şiddetli olmuş ve 
Almanlann gayreti akim kalml!Jlır. Yal
nız b ir yerde düşman iki sokağa girebil
miştir. Burada 400 Alman öldürülmüş, 
4 tank ve asker yiiklü 18 kamyon tah- mıyacağına eminim.> 

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

rip edilmiştir. 
(Sonu Sahife 3, Sütun 3 le) 



SARIFE2 

TARİHİ ROMAN Yazan: Şahin Altd mnn 
••• 9 ••• 

• Aşk ınsanı .., ' t a~ a ır •.• 
A(jlıyan genç lıız güzeli iğini lıa~beder.. Benli 

Yosma hep bu sözleri duyuyordu.. 
Benli yo:.ma kendisine küçüklüğünde 

süt vermiş olan Zeynep adında bir ka
dınla birlikte yaşıyordu. 

Zeynep, benli yosmayı iki aylık mini 
m.ni bir bebek halinde, yırtık bir beze 
sarılı olarak sokakta bulmuştu. Zeyne
bın doğurduğu erkek çocuğu o sU"ada 
ölmüş bulunuyordu. Çocuğunu kaybe
den kederli ana, Kahirenin ter.ha sokak
larından birinde, bir köşe başına bıra
k ılmış olan bu ufacık kızı görür gör
m ez fena halde müteessir olmuştu. 

Zavallı yavrucağız sarılı bulunduğu 
paçavra parçasının içinde açlıktan ve 
ağlamaktan boğulacak gibi bir hale gel
mişti. 

Zeynep hemen onu aldı. Bağrına bas
tı ve evine götürdü... Zeynebin kocası 
Nilde kayıkçılık ediyordu. Adı Emin
di . Emin ağa da karısının bu insani ha
reketinden memnun olmuştu. Karı koca 
o günden itibaren bu mini mini kız ço
cuğunu büyütmeğe başladılar. Kızın sol 
yanağında, nohut bilyüklüğünde iri bir 
ben vardı. Bunun için adını benli koy
dular. Aradan uzun yıllar geçti. Zeynep 
Emin ağa ile evlenmeden evvel, uzun 
müddet Kahirede çengilik yapmıştı ... 
Beıllide bu sanat için büyük istidat 

gören Zeynep or.u bir çengi olmak üzere 
yetiştirmeğe koyuldu. 

M ini mini benli gürbüz bir fidan gibi 
çar çabuk yetişti, b<>ylandı, poslandı ... 

Ve çengilik sanatının en yüksek bir 
mertebesine kadar tırmandı. 
Şimdi Mısırın en meşhur kadını olmuş 

bulunuyordu. Genç kız her gün avuç 
dolusu altın kazanıyordu .... 

Zengin erkekler onu elde etmek he
vesiyle biribirlerini kırıp geçiriyorlardı. 
Ona tutulan, fakat ellerine hiç bir şey 
geçiremiyen Kahire gençleri benliye 
yosma lakabını da ilave ettiler. Artık o 
her yerde benli yosma diye anılıyordu. 

Zeynep ile kocası Emin ağanın baş
larına devlet kuşu konmuştu. Emin ağa 
çoktan kayıkçılığı bırakmıştı. Kızın ka-
2.a0dığı altınlar karı kocayı gayet ra
hat bir surette geçindinnek için yeti
yor, hatta artıyordu bile!.. 

Bunun için Zeneple Emin ağa benli 
yosmayı adeta gözlerinden bile sakını
yorlardı. 

Kız bir yere raks etmeğc gittiği va
kit Emin ağa onun yanında bulunur
du ... 

Zeynebin kocası yaşlı bir adamdı 
amm!\ gücü kuvveti yerinde idi. Bir kaç 
mütecavize karşı koyacak derecede pek 
gözlü idi. 

Ve bu müthiş gözcüsünün korkusun
dan benliye gönül veren erkekler onun 
yanına sokulmağa cesaret edemiyorlar
dı .. 

Zeynep ise her gün yaptığı telkinle
riyle genç kızın gönlünde gençlere kar
sı derin bir nefret duygusu uyandır
mağa çalışıyordu ..• 

Benli yosmanın sevdalılarına karşı 
soğuk davranmasının, herkes tarafın
dan mermer gibi katı kalpli, duygusuz 
ve hissiz bir kız olarak tanınmasının se
bebi huydu. Çünkü birisine gönül bağ
layan gUzel çengiyi elinden kaçıracağını 
ve bu suretle şimdiki rahat, iyi durumu
nun birden bire bozulacağını düşünen 
Zeynep buna meydan vermek istemi
yordu. B unun çaresi ise benli ile erkek
lerin arasını açmaktan ibaretti. 

Z eynep sık sık genç kıza anlatır, ona 
derdi ki: 

DENiZ 
Gazinosunda 

- Üzerlerine şebnem di.işmc;:;e gi.il
ler bu kadar çabuk solmazlar... Genç 
klZları da göz yaşları harap eder! .. İn
sanı aglatan duyguların en tehlikelisi 
aşktır ! .. Bilhassa artist olan genç kızlar 
b irisini sevmekten şiddetle kaçınmalı
dırlar. Çünkü güzellıkle artistlik birıbi
rini tamamlar. Biri olntadan öteki nok
san elemektir ... 
Aşk daima acılar ll'\•lit eder \"e seven 

sık sık gö7.yaşı döker... Aşka tutulan 
sanatkar bi r gi.izel kız mahvolmus de-
mektir... · 
Aynı zamanda erkekler çok zalim, 

hodbin ve merhametsiz mahluklardır. 
Meyvenin özünü emeriz, posa haline ge
lince onu ne yaparız? Fırlatır atarız, 
öyle değil mi? .. Bila istisna bütün er
keklerin kadınlara karşı yaptıkları 
muamele de bunun tıpkısıdır. Eğer sen 
ağlamak ve bu yüzden güzelliğini harap 
etmek i.c;temezscn erkeklere hiç yiiz 
vermemelisin! .. 

t,.te analığının yaptığı bu !kinlerin 
tesiriyledir ki benli yosmanın gönlü 
a.~ınması gi.iç, melin bir hisara dönmüş
tu ... 

* Fakat fizyolojik bir ihtiyaçtan doğan 
gayet tabii bir meylin, böyle bir takım 
telkinlerle önüne geçmek ne mümkün!. 
Netekim buzdan yapılan bir hisar gü
neşin ışığiyle karşılaşır karşılaşmaz, ne 
kadar dayanıklı ve sağlam olursa olsun, 
sıcağa mukavemet edemiyerck erimeğe 
başlar... İşte benli yosmanın gönlüne 
anası tarafından aşılanan telkinin izle
ri ele, sanki bunlar buz üzerine i~ len
mi.c; g ibi. uzun müddet dayanamadı . Kı
zın kalbine ilk defa olarak aşk ate:;i di.i
şer düşmez. çar çabuk 'hozulmağa yüz 
tuttu ... 

Benli yosma bir gece Bnbüzzevile de
nilen mahallede, umumi bir kahvede 
raks ediyordu ... Kahveyi dolduran yüz
lerce adam, .~anki hep birden sihire tu
tulmuşlar gibi, derin bir sessizlik içinde 
ona bakıyorlardı ... 

Aman Yarabbi!.. Benli yosmanın o 
geceki raksı adeta bir sanat harikasıy
dı. Sanatının olar:ca inceliklerini, bütün 
gUzelliklerini ve mucizelerini bir bir 
ortaya döküyordu ... 

- BİTl\J E Dİ -

RUSYAY YARDIM 
(Ba tarafı l inci Sahifede) 

B. V1LK1NlN BEYANATI 
Moskova, 9 (A.A) - Vandel Vilki 

Tas Ajansının Çungking muhabirine 
dcm~tir ki: 

cStalinin demeci birlesmiş millell<>r 
ve devletlerin dikkatini Rusyanın asli 
ihtiyaçlarına çekecektir. Geçen hafta 
Moskovadaki şahsi demeçinin hedefi de 
bu idi.> 

Londra, 9 (A .A) - Hala Çınde bu
lunan Vandel Vilki dün cephede Sarı 
nehir sahasını gezmiştir. Vilki siperlere 
varmadan evvel japon topçusu !'1iddetli 
bir ateş açmış bulunuyordu. 

Çungking, 9 (A.A) - B. Vandel Vilki 
dün Huangko cephesini ziyaret et
miştir. Bu ziyaret esnasında cephede sü
kfınet hüküm sürüyordu. 

B. V1LKt tÇtN Mt ? 
Çungking, 9 (A.A) - japon uçakları 

belki de B. Vilkinin ziyaret ettiğini 
sandıklan yerleri bombalamışlardır. 
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ŞEHİR DABERLEiti Rusya 
Savaşında 

•• 
U züm fiyatları 

vükseliyor 
---*---

Müstahsiller yülıselişi 
umumi fiyat seviyesile 
mıılıayese ediyorlar •• 

- *-Üzüm fiyatları hemen her gi.in borsa-
da yükselmektedir. 9 numara üzüm 48 
kuru.~n mwımele görmüstür. Bu fiyat, 
ilk açılış fiyatına nazarnn sekiz kuruş 
fazladır. ve tatminkar görülmektedir. 

Üzüm mi.ı:,tahsillcri fiyat vükselişini 
iyi karşılamakla beraber işi diğer mad
delerin fiyat yükselişleriyle mukayese 
etmek cihetine gitmektedirler . .l\foka\·e
sede geçen seneki üzüm ve incir fiyat
laı·ı da karşılaştırılmaktadır. Tacirler 
ise bunun saliın bir görü§ olmpdığını 
ıddia edivorlar. 

lncır fiyatı bu sene iizümü bir hayli 
geride bırakmıştır. Geçen sene incir 20 
kuruşa satılırken üziim en az -tO kuruş
tu. Bu sene incir fiyatlarının bu kadar 
yüksek olması, incir rekoltesinin azlığın
dan ve incir istihlakinin dahilde artma
sından ileriye gelmektedir. ----·----Fazla f isatla iplilt 
SatJJı iddiası •• 
Karşıyakada Kemal paşa caddesinde 

i 3 numarada tuhafiyeci Hü!'leyin F evı:i 
Orhun Molina ipliklerini fazla fiyatla 
'attıib iddiasiyle tutulmuş. dükkanında 
700 çile iplik bulunarak mÜ!ladere edil
mi tir. Hü!leyin Fevzi ve tezgahtarı 
Hamdi Milli korunma ınahkemeııine vc
rilmi !erdir. 

--- o- --
MAHSUL TARLADA 
HARAP OLUYOR 
Cumaova!lında Tevfik Baykal imza

.. iyle aldığımız bir mektupta, müskülat 
ve para sarfiyle yetiştirilen üzüm. tütiin, 
buğday ve arpa ile diğer mahsullerin ba
sı boş bırakılan koyun. sığı r ve keçi sü
rüleri tarafından tarlada ve bağda tah
rip edildiğinden sikayet edilmektedir. 

Kariimiz maaşlarını alamadıklarından 
dolayı kır bekçilerinin çekildiğini, öte· 
denberi devam eden zararların bu yüz· 
den son bir ayda daha ziyade arttığını 
da bildiriyor. 

Vilayet makamının nazarı dikkatini 
celbederi:ı. 

---o---
(( ANAKKALEn 
Vapurunun yüzdiirül
mesine ct1IQ1lacafı •• 
Çeıme civarında karaya oturan Ça

nakkale vapurundaki ticari hamulenin 
tahliyesine dün devnm edilmiştir. Bakır 
-.ilebi bu hamuleyi almaktadır. Eğer 
Fazla işçi kullanılmak suretiyle tahliye 
isi bugün öğle}·e kadar bitirilir~e akşa
ma doğru Çanakkale vapurunun yüzdü
riilnıeııi için tecrübe yapılacaktır. 

Dün vapur muayene ettiri l miş, tekne
sinde hiç bir ar:.za mevcut olmadığı an
laşılmıştır. Bununla beraber karaya otu
rnn klMTlın tazyikten ne derece mütees
sir olduğu ancak yüzdürüld ükten sonra 
nnlaşılaC'aktır. 

--- o- --
Kuru meyveciler 
Armında .• 
Kuru meyve ihracatçıları birl iği idare 

heyeti dün öğleden sonra toplanmış, 
birliğe ait i~leri tetkik eylemiştir. 

--- o- --
Fitre ve zelıiit •• 

Halkımız fitre ve zekatlarını büyük 
bir hararetle hava kurumuna vermekte
dirler. Evlf"re dağılmış olan Fitre - Ze
kat zarflarının toplanmasına başlanmış
tır. Henüz fitre ve zekatlarını vermemiş 
olan1ar bunu doğrudnn doğruya Türk 
hava kurumu veznesine cönderebile
ceklerdir. 

GIOA "MADDELER İ Fi· 
YATL RINOA F RK 
---*---
( Bast arn f ı l İnci Sahifede) 

rına. ':e cmniy_et müdürlüğü araştırma 
teşkilatına talımat verilmiştir. Bu ma
hallelerdeki bakkallar sıkı surette kont
rol edileceklerdir. 

* Vali B. Sabri Öney de dün fiyat, eti-
ket ve ihtik<lr mevzuları üzerinde meş
gul olmuştur. Emniyet müdürlüğü aras
tırma teşkilatının geçirdiğimiz bir hafta 
:çinde etiket tetkiki ve fiyatları kontrol 
bahsinde iyi çalışmaları kayıt edilmiştir. 
Vilayet makamı, ihtikar mcvzularmın 
şiddetle takibini, en ufak bir ihmale da
hi meydan verilmemesini emir etmiştir. 

Könıür ihtiyacı tt~tnin edilivor ---*---
Tavazzuh etmemi' 
nolıtalar çolıtur •• 

(Ba~tara(ı 1 ın<'i Sahifede) Şadan vapurundaki kö
mürler boŞaltılıyor 

rı iizerinde yaptığı tahribattır. 
Almanlar , ltr;sların Stalingrad ı elde 

tutmak mak sadiyle bütiiıı ihti,yat kuv
\Ctlerini sa' a a :.ürdiiklerini ,.e mer
hametsizce erittiklerini iddia ctınisler
d ir. Bu iddia h akikat c Kızılordt~nun 
artık A lma nlar i<'in bir tehlike tc.skil 
cdemiy«:>cek hale konuld uğuna inan~tak 
lazımdır. Fakat Anglo Saksonla r bn
m m aksini ~(iyJi) or lar. Londranın bes-
1 .-di~i kanaate güre, Sovyet ba~kuman
danlı~t cen up ccphf' ·inde dör t bm:uk 
aydan beri de, ·mu eden sa,·aşlard:ı , za
m an zaman durumun çok vehamet pc;r 
da etmesine ra~men kuvvetlerinin a n
u k bir kısmım kullanınıs ve hü\'iik 
ihtiya t kunetlcrini bu ~ş mevsiı;1in
de yapacağı daha kati savaşlara sak
lanu~tır.. Hatta Sta lin in ikinci cephe 
meselesinde ısrar etme"i simdi neticeyi 
tacil etmenin k.ı bil olduğuna inanm~
sından ileri gelmektedir. 

Bin ton lıolı lıömürü bayramdan sonra Hallıa 
tevzi ed ilecelı ••• 

Lmanımıza gelen Şadan vapurunun 
İzmir vilayeti ihtiyacı için getirdiği kö
n~ürlerin tahliyesine dün başlanmış ve 
hır mikdar kömür Eti bankın depolarına 
nakledilml5tir. T ahliyeye bugün devam 
edile~ktir. 

Bu vapurda ~160 ton Zerordiz m5dl'n 
kömüriyle 1000 ton ömi kok vardır. 
Nifıden kömürleri fabrikalar ihtiyacına 
tah ·is edilecektir. Bilhassa belediyenin 
hava ga7.ı fabrikası bu kış mevsimi için 
stok yapamamıştır. Kıs mevsiminde kri
mür getirilmesi gecikecek olursa hava 
g?zı fabrikasının tatil faaliyet eylçmesi 
bır zaruret olacaktır. Bunu nazarı iti-

B.~NKALAR KrlEOIYI KES· 
TiKTEN SONRA 

( Baştarah l in ci Sah ifede) 

mis bulunan kredi mikdarlariyle parti
nin muhammen kıymetini, hesaplanan 
marj ve vadenin hitam tarihini bütün 
milli ve ecnebi .ankalardan sormustur. 

İSTANBULDAKİ TF..SİRLER 

İsmnbul, 9 (Yeni Asır) - Bankala
rın yiyecek ma<.!deleri için tüccara em
tea avansı vermemesi. hakkında hükü
metçe ittihaz edilen karar şehrimiz pi
yasasında büyiik bir alaka ile kaı·~ı
lanını:ıtır. Bu karar sayesinde yiyecek 
maddeleri fiyatlal'ının geniş ölçüde düş
mesi beklenilmektedir. Kararın piyasa
da müstehlik lehine derin tesirler ya
pacağı kanaati km·vetlidir. 
Bazı salahiyettar zevat, bu şekildeki 

emtea avanslarının 7 milyon liraya ka
dar yükseldiğin. tahmin ediyorlar. 

* ŞEHRİMİZDE VAZİYET 

Milli bankaların gıda maddeleri ıçın 
tacirlere kredi açmamaları hakkındaki 
Y.arar şehrimize resmen di.in de tebliğ 
edilmemiştir. B ununla beraber Ticaret 
' elı:aletinin verdiği kararın akisleri pek 
büyüktür. 

İzınirdeki bankaların depolarındn 
fazla nıikdarda ı:;ıda madde.si ve zeytin 
.} ağı mevcut olrr.adığı iddia edilmiştir .. 
Halbuki yalnız bir bankanın deposun
da o kadar fazla bakla vardır ki bu 
mikdar nonnal ~enelerdeki bakla ihra
catımızın yarısına tekabül etmektedir .. 
Yalnız Ziraat bankası depolarında l 08 
ton peynir, 6 lon krema yağı, 253 ton 
.susam ve 50 ton fasulye mevcuttur. Bir 
başka bankanın deposunda da para tu
tarı 650 bin liraya varan gıda madde
leri vardır. 

* Muhtelif bölg.:!lerden İz.mire her gün 
muntazam surctie mühim ınikdarda gı
da maddesi getirilmektedir. Dün hmi
re getirilen maddeler şunlaı·dır: 

Bir vagon susam, 1,5 vagon fasulye, 
l vagon kumd.u ., 2 vagon nohut, kırk 
altı çuval bakla, 70 balye yapağı, on iki 
çuval böğrülce, 3 varil zeytinyağı .. ----·----OTOBVSLERİN 
PENCERELERİ 
Bir kariimiz.den aldığımız mektupta 

havaların bilhassa akşamdan sonra se
rinleşmesinden dolayı otobi.is pencere
lerinin her iki tarafından da açık bu
lundurulması doğru olmadığı bildiril
mekte, cereyana ıııaruz kalınmamak 
için bir taraftaki pencerelerin kapalı 
tutulması istenilmektedir. 
Haklı gördüğümüz bu temenniyi kayıt 

eder, belediyenin naz.arı d ikkatini cel
bederiz. 

hara alan vilayet makamı hava gazı fab
rikasına mühim mikdarda kömür veril
mesini tesbit etmiştir. 

1000 ton kok kömürü halk ihtiy:ıcına 
tahsis edilecektir. tzmirin yıllık kok 
kömürü ihtiyacı , belediyenin temin et
tiği 1000 ton hav:. ga7.t kömüründen 
matla 8000 tondur. Bu 1000 tonluk parti 
ihtiyacın sekizde birine tekabül etınek
]e beraber ilk ihtiyaça cevap verecek 
ehemmiyettedir. Çünkü resmi dairelerin 
ve mekteplerin kömür ihtiyacı temin 
edilmi"tir. Bu 1000 ton kömiir bayram
dan sonra ihtiyaç .sahiplerine verile
cektir. 

ALl'f ANl t. RA GÖRE CEP· 
HELEROE DURUM 

l\fo kova, S talingrad müdafaa ının 
An°lo Sakı;onlara istedikler i §ek ilde 
hazırlanınağa ~ etecek kada r deierli bir 
zama n kazandırdığına ve artık mütte
fiklerin hu kazandarım ortaya ko~·ma
ları zamanı geldi~ine kanidir. Diğer ta
rartan Sovyet ıimamdarlan ordularına 

(Ba~tararı 1 inci Sahifede) gii\'enınekte iseler de, Rusyada a~lık 

Kafkasyanın cenubunda taarruz kı- ' e ~craletin tiiylcr iirperten bir dere
taları ilerlemiş ve cephe üzerinde mu- ceye varmak ta olduğu da gizlenmiyen 
harebelerde dü~manı geriye atmıştır. bir hakikattir. ~u halde Sovyetlerin 

ORTA KES!MDE zamanı neden bir müttcrik değ-il bir 
Orta kesimde bir çok dü~ınan sığınağı dii. man saydıkları kolaylıkla anlasılır. 

içindeki müdafilerle yok edilmiş ve bir Bu sebeple A nglo Sakson dünyasının 
çok esir alınmıştır. kendilerin i c:ok hiiyük kararlar alına-

1LMK.1\lDE ğa sevkede n hir durum karşı. ın<:a ol-
tlmen gölünün cenup kısmında hare- dukLırmdan hu kararların alınacağın

ket eden hücum kıtaları hava kuvvet- dan ~iiphe edilcm e:c. 
!erinin işbidiği ile taarruzlarına devam ŞEVKET BİLGİN 
etmiş ve ehemmiyetli bi.f toprak parça- ----------------
.sını elde etmiş, be:i düşman tümeni ile IS KIZISTI 
bir tugayı yok edilmistir. Burada 3880 
esir, 12 tank ve pek ç

0

ok harp silahiyle 
levazımı elde edilmiştir. Sayılan ölüle
rin nıikdarı alınan e.c;lrlerden üc defa 
daha fazladır. • 

STALtNGRADDA 
Berlin, 9 (A.A) - D. N. B. Ajansının 

bildirdiğine göre Stalingrııdın şimal ma-
hallesinde Alman kıtaları 8 Birincileş
rin günü sokaklarda ve evlerin enkazı 
arac;ında Rusların kurdukları mukave
met yuvalarına karşı muvaffakıyetli sa
vaşlar vermi ·hrdir. Bu savaslarda kara 
harplerine müdahale için hususi olarak 
yctiştirilıniş Alman hava kuvvetleri or-
du te~killerine yardım etmişlerdir. 
AŞAGI VOLGADA 
Alman hava kuvvetleri a~ağı Volga

da dü;jman ikmal yollarını bombalıya
rak deıniryolarını ve \•agonları tahrip 
etmişlerdir. ----·----Mühim bir İsveçli 
şahsiyet Londrada 
Londra, 9 (A.A) - İsveç hariciye 

erkanından Erik Boheınan önemli eko
nomik miiz.akere1er için Londrada bu
lunuyor. Bohenıan harbin ba:-ıındanbe
ri üçiincü defa olarak Lonclraya gel
miştir. 

:.ı 1111111111111iltlll111il1111111111111111111111111111111111 L! 
: HiLAL ECZANESiNDEN BtL- : 
- DıRiLiYOR : ~ 

Sayın yurt ta§. § 
: Hilal eczanesini ve içindeki ciddi- ;:: 
§ yet ve ehliyeti ııize öğretecek deği- = 
: liz. Biz (Mai gölge) adında bir ko-
§ lonya daha yaptık. Bunda nefaseti 
§ ihya ed ebilmek için ne mümkünse 
: hiç birisini ihmal etmedik. K oku, 
§ j)k kullan~ta dört merhale değişti- _ 
: rerek beş dakika içinde fevkalade 
E bir çiçek bahçesi oluyor. Bize mel- _ 
§ hetmek düşmüyor, şu kadannı öy-
: liyelimki (Miti gölge) bir san' at ha- -
§ rika ı olmuştur. Patronumuz Kemal 
: Kamil Aktaş kokuları ile lzmire ~·e 
§ bütün Türkiyeye bir zevkiselim kay- -
§ nağı olduğunu bir daha göstermiş 
§ bulunuyôr. (Mai gölge) kolonyası 
:: kıymetli yurttaş eşsiz bir hayranı -
§ hediyeniz olacaktır. 
: HlLAL ECZANESİ : 
:ıı 1111111111111111111111111111111il111111il , 111ilil 1 ıI•1111 r. 

(Ba ... t. rafı 1 inci Sah ifede) 

!arı neşretmesi muhtemeldir. 
Berlin, 9 AA) - Alman tebliği: 
Alman tebliğinde 7 ilk te--rinde bil

dirildiği veçhile e.sirlerin bağlanması 
husu~unda lngi)i:rler kaçamaklara baıı 
vurmu~ ve muharebede esir edilenlerin 
ellerinin bağlanmasını tasvip etmedikle
rini ve etmiyeceklerini bildirmi!!lerdir. 
Fakat elleri bağlanmış olan esirlere kar
şı sükutla mukabele etmişlerdir. Su an
da 107 İngiliz subayile 1296 erba ve 
erin elleri sebebi kend ilerine anlatıldık
tan :ıonra bağlanmıştır. Papaslar, hasta 
ve yaralı c!lirler bundan İ!ltisna edilmi!l
tir. 

ı NGıLı7U.R M ISıLLEME. 
YAP ARLARSA ... 
8 ilk te rinde lngilizler 1 O ilk teırin

de misilleme yapacaklarını bildirmi lı-r
dir. Bu yapıldığı taktirde 1 O ilk tesrinde 
Almanlar lngilterede bağlanan Alman 
eııiri sayısının Üç misli İ ngiliz esırının 
zencire vurulmasına karar vermişlerdir. 

ALMANLARIN MAKSADY 
Londra, 9 (AA) - Taymis gazete· 

si <Almanlara misilleme hareketi> bu
lıklı baş makalesinde §Öyle diyor: 

Diepte e:.ir edilen l n giliı:lere lcar ı 
rapılan muamelede Almnnların şu iki 
haleti ruhiyesini görmek mümkündür: 

1 - lngiliz baoıkın gruplarının ka
zand ıkları muvaffakıyetler karşısında 
duydukları şiddetli infial, 2 - Kendi 
ellerinde bulunan ingiliz esirleri sayı sı
nın bizim elimizdeki Alınan esirlerinden 
daha fazla olmasından istifade ederek 
lngiltere ile bir nevi pazarlığa girişmek 
arzusu. 

ıNCıUZ MiSıLLF.ME.SI 
lngiliz hükiiıne ti huna verilebilecek 

tek cevabı vermiştir. Hükümetin kanrı
na göre zancire vurulan İngiliz esirleri 
bu durumdan kurtuluncaya kadar lngil
teredeki Alman esirlerinin bir kısmı ya
rın (bugün) öğleden itibaren ayni mu
ameleye tabi tutulacaktır. İngilizlerin 
İnsani telkilerine aykırı olmakla beraber 
bu karar zaruridir, 

1NGtLTERE - KANADA 
ARASINDA 

·..-~~ 

R ·- zGAR GİBİ GEÇTİ 1 

Londra, 9 (A.A) - Dieplc esir edilen 
Kanadalılara demir vurulmasına kar~, 
alınacak tedbirler Kanada hükümetiyle 
İngiliz hüki.imeti arasında müzakere 
edilmektedir. 

Ki SACA 
• • • • • • • 

F.LMINE NAZiRE OLARA K YAPILAN 1 
AN VERGlSi 1 

-ocooo~~~.'l.!~ 

YA.ZSAATİ 
Eczacı Kemal K. Aktaş 

Kültürpark Gazinosunda 

Maytsta yazı karşılamak için saatler"
miı:i birer saat ileriye, birinci teşdn c' 
d e kışa kapıyı nçmak için birer saat r. -
riye alışım ızda ynz ve kış snatlerim 
ayarlamış oluyorduk. Au sene yaz saat
lerini kı şın da a.vnen kullanacak imişiz . 
Kömür buhranında hı-n bu kararı i n
betli buluyorum. Kı ın soğuklarını ynz 
ııantivle kar ılamnk bir nevi kışı ısıtmak 
mahiyetini alıyor gibidir; bu karar şa
yet eşref santc rastlnmış a bu sene kışın 
ehven geçeceğini de düşünebiliriz. Söy
liyene bakma. söyletene bak derler; ben 
kışın yaz saati kullanmağı fali hayır sa• 
vıyorum. Meşhur Sanatkarlarımızdan 

BAYAN MUALLA 
ıoı ıoı 1942 cumartesi alışamından itibaren yaınız sefıiz lıonser uePe· 
celıtir. TELEFON: Fuar gazinosu: 4444 Deniz gazinosu:4007 

Olmuşken ne olur, yazın kızgın gün
lerine kar§ılık olmak üzere de kış saati 
kulla nsak. Bu taktirde kızgın sıcaklan 
kıs saati yelpazeliyecek, bir az serinlik 
verecektir gibi mantık ile karşılaşıyo
rum. 

Sabah ola hnyır ola derler; ben bu 
kış mevsiminde yaz saatine baktıkça kı
, ı sıcak geçireceğimize adeta inanmağa 
başlıyorum. Allnh afiyet versin. 



ıo iıııtesrin Cunt'.lrtPsi , ,.,, .. YENJ A.SIR 

MÜ SAHABELER SOVYETLERE GöaE VAZIYET 
•• • ••• • ••••••• --~~*-~~~ 

Akıl, bilgiyi yapar; 
Sinir de tarihi! 

{Ba~lurarı 1 ind Sahifede) 

Stalingradın şimnl batı kısmında top
cu döellosu olmus ve Alman hücumları 
geri atılmış. b !·· dı.işınan piyade taburu 
imha ediln.iş. 32 top tahrip olunmuş ve 
3 u çak tüfenk ateşiyle di.işürülmüstür. 

MOZDOKTA 

Böyle gelmiş, böyle gid ecelt : insanlar y arata
calt, llerıetecelt, çarpı şacal!, uyuşacalt, yl 

Mozdokta kıtalarınıız düşman kıtala
rını püskürtınü~tür. Biı· ınc.skun yeri 
zapt için muharebeler olmu«tur. 2 tank, 
bir zırhlı otomobil.. 18 ınitralyc)z \'e d i
ğer harp levazımı tahrip edi1ıni<:fr. ne farp ışacaJı ..... 

StNY AMINODA Bu benim söz.Um değil bundan bir ler doğurmuş, bugünku ııekline sokrnu'i-
' ' ·1 Sinvaınino cevre~inde tankların des

t eklecliği bir Alman alayı ımnilcrim i
ze G defa hücum etmiştir. liOO A lman l>l
diiriılınüs, 9 •ank tahrip edilmişt i r. 

aç yıl önce ölen, Fransanın çok tanın- lur. Halltı hen ü-.::. ışin soı~un~ crı ı.ı~iş t.c 
mış (Ruhiyat ve içtimaiyat : P,,ycholu- denılemez .. H.er gii.n yenı .b ır keşıt, hır 
gie et sociologit) alimlerinden doktor buluş, yenı hır derınlem~ ınccle~ •. y ol
Gustav Lö1>0nun sıravari yaydığı cilt- lan açıyor; oradan da, yıne yenı hır t ı:: 
lerinden (Siyaset ruhiyatı ve içtımai kım d.a!lar, budakla~ fırlıyor. H~y.dı 
mUdafaa : La psychologie politique et her bırıne ayrı ayrı ıncelemelere cırır 

GERtYE ALINAN' 
SOKAKLARDA 

l& defensc sociale) adlısmm kabı fue- meler. 
Moskova, 9 (A.A) - Kızıl Yıldız ga

zetesinin aldığı bir <'ephe haberine göre 
Almanla r Stalingradda işçi mahallele
rinde ilerlemeğe muvaffak olamamıştır. 
Rus kıtaları ise geriye aldıkları sokak
larda • ıne,·ki!C"rin i sıığlamlaştınııı~lar
dır. 

l'inc yazmış olduğu pek manalı \'C ŞÜ
n~ullü bir cümledir : La r a ison fait la 
scıence et le sentiment fait l'hisloire .. 

* E\'et, gerçekt..ın, bilgiler, akıldan do-
ğar. Aklın, anlayışın genişlemesile, in
sanların bilgilerı de, o ölçüde artar. 
Bunun örneklerınj göı·mek güç bir iş 
ôeğildir. Bakınız : .şu yer yuvarlağı 
üzerinde yaşıyan insanların, l''aradıL"?-
1a hiç bir ayırtlarını görüyor musunuz? 
Bir Afrikalı ile bir Avrupalı veya As
yalı arasında. renk ve simaca olan kü
<'Ük farklardan başka, öz y:ıradıbşla
nnda ne ayrılık var? .. Hiç değil mi? .. 
Onlann da, hepımiz gibi, göz. kulak. 
ağız, burun, içlerde de, beyin, kemik, 
kanları var .. Sözün kısası her y<indeıı 
bizden ayrılıkları yok.. Öyleyse bu 
benzcmeyişler nereden geliyor? .. Hah, 
işte ona dikkat edecek olursak göriiri.iz 
ki aradaki fark, yalnız manevi, ruhi. 
yani ak1i ve ilmi bakımdandır.. • 

Bu, o kadar damgalanmış bir farktır 
ki: Bir Afrikalının çocuğunu alıp Av
rupada talim ve terbiye ediyorsunuz 
da. yine bir Avrupalının yüksek vasıf
larını alamıyor .. Milyonda bir rast ge
lebilir. Demek o!uyor ki kıta1arın, ik
]imlerin bu hususta büyük rolleri var
dır. 

Bu böyle olmakhı beraber, bilgilerin 
sonu olmadığından, birbirlerinden pek 
başka gördüğümüz uluslar içinde bir 
veya birkac bakımdan başkalarına üs
tün olmuş, ayrılık kazanmış olanlar da 
vardır. Şu kadar ki bunlar, daima dar 
bir cevre içinde kalu·lar, genişleyip 
başkalarının önüne geçemezler. 

* Bakılırsa bilgı dediğimiz şey nedir? .. 
Nereden doğmuştur?.. Biraz düşünün
ce anlarız ki : Hayatımızın bize yarat
~ı~ gerekliklerle bizi araştırmalara zor-
aması ve o araştırmalarla, isimize ya
~ıyan §eyleri ve şekilleri, tabii sürekli 

* Sözün kısası: Doktor Lölıon'un d ed i-
ği gibi. ı;erçekten bilgiyi akıl yaratıyor. 
Fakat bunu doğuran da, he:p insunların 
bitmek tükenmek bilmeyen, bir türlü 
sonu J?elmeyen. geleceği de yok olan ge
reklikleri, sonsuz denemeleri, ara~tırma
ları olduğunda süphe yoktur. Bu böyle 
gdmi , böyle gidecektir. 

ln~anlık durdukça bu çalışmalardan, 
kimbilir, bugün akıllarımıza ııığd ırama
dığımız nic e göriilmedik, i~i tilmcdik 
~eyler me·1damı cıkacak, tabiatın nice 
sırları, perdeleri arkaamdan çıkarılıp 
ortara atılacak, insanlar onhırdan gen iş 

ôlcülerde fayda!amıcaklardır. 
Hoş, hu buluşların içinde in,an\arıı ge

niş ölçüde zararlar verici "Şeyler dt" bulu
nuyor. Bugün insanlan, yapıları bir pat
lay~ta yok ede'l bombaları da. onların 
bilginleri bulmuştur. Ne hacet. uçıığı ilk 
bulan, her halde bunu, insl\nların birbir
lerini yok etmleri için kullanacaklarını 
hatmndan bile geçirmemi ti. O zavallı, 
yalnız (insan ha,·ada uçamar mı? Ben 
uçurmağa ça1ışacağım!) Diye işe ba~la
mıştı. Evet, bir bıçak, mutfakta çok fay
dalı işlr:r gördüğü gibi, birinin yüreğine 
saplanıp onun ölümiiııe de sebep olur ... 

* Ceçelim şimdi sinirlere: 
Tarihi yiirüten sinirlermiş. l.öbon, öy

RFSMl TE.BLtCLER 
Moskova. 9 (P..A) _ Ögle üzeri ne-'?

r olunan Suvyel te bliği : 8 Birinciteşrin 
gecesi kılalarıınız Stalingrad \•e Moz
dok çevrelerinde düşmanla çarpışmı;:
laı·dır. 
Diğer cephel0 ··de faal b ir deJisiklik 

yoktur. 
Moskuva, 9 (A.A) - Ögle tebliğine 

ek: Ha .. ra kuvvetlerimiı. bir Alma n ta.r
yare meydanına hiicum ederek bir kar• 
l\1e..:;;;erşıııit 110 tipinde olmak üzere J;} 
tay ya reyi yerde imh.ı' ctmişlcl'dir. 

EVLEN E 
izmirin tanınmış ai lelerinden Vf": tiitün 

tüccadannrlan Tnhir Ancarııı kızı Hali
de Ançar ile C. H. P. Karantina ocak 
rei!i ve tanınmış tüccarlarımızdan A h
met Far1ıl Cennctoi?lunun nikah tüı·eni 
fLmir evlenme dairf"_,inde şehrimizin gÜ· 

zide do~tlnrı ve tanınmış simalnrından 
müteşf"kkil kalıı.halık hir davetli huzu
runda e'\-velld gün yapılmıştır. Bu "'" ile 
ile veni kurulan vuvaya saad .. t1"r dile-
Tl7... 5903 (2669) 

le diyor. Acaba doğru mu. bir dü üne- - ....... ----..,..- ........ - ,--, -,,,-.....,-.-,,-..,-~=-.... -.... - ......... 
lim baltalım !.. ; A k f > J !. 

ilkin tarih nedir, onu düşünelim. Lö- ~ n ar H \ ıHı V O~ il } 
bonun demek istediği, her haldi", gün- ~ ------ - - - -- ~~ 
leri, aylan, yılları yazan tarih değildir. ~ BU~I' fi NESRiYAT 
Onun anlatmak istediği tarih, şüphe , l~ \; 
yok ki, İnsanların , ulusların birbicleriyl .. ~,,..,......,.,_._......._......_........_ ....... _ ......_ ........ _......_ . ........ • 

7. 30 program ve memleket saat aya. 
geçirdikleri ılgilcr, <'arpışınalar, anlaş- rı, 7•32 vücudumuzu çalı!ltıralım. 7.40 
malar, uzlaşmaiaı , küsüşmeler, barı;:- Pjııruı haberleri, 7,55 _ 8,30 müzik : (pi) 
ır.alar, wzi.in kt..l:!SI, her ttirlü alı:jverİ;;i- l 3, 30 p rogram ve memleket !laat ayarı, 
ler ve oluşlar ki bunlarııı dört beş bin 13.33 miiz:.ik: Türkçe pliiklar. l 3,4S 
yıl önce kilerini l:ı!miyoruz . ajans haberleri. 14,00 müzik: riyc~ti 

Çünkü onlard~n bizlere bir iz, b ir cumhur bandosu, 14,30 Ankara son ba
işaret geçmemiştir. Karanlık perdeler har at koşularının tahminleri. 14.40 -
arkasında gizli knlml'?tır. O tarihlerden 15,00 tem il : t:Şu patıl\·.:.tsızın yaptığını 
heri tek tük, olnn n, bitenleri yazıp doğru buluyor musunuz:>> 18,00 p ro-
znptedcnler çıkmıştır. İşte bize kadar gram ve memleket saat ayarı. 18.03 

Borsa 
ÜZÜM 

752 M. j. Tnranto 39 47 
426 Anadolu inkişaf 40 44 
357 İnhisarlar ida. 41 50 44 
327 M. İzmiroğlu 43 49 50 
274 Albayrak Ti. 44 50 54 
247 N ccati Börekçi 49 49 
246 H . Alanyalı 36 49 
217 Riza DoUnan 44 50 47 
212 Mehmet Denizac;an 44 56 
192 jiro ,.e şü. 45 48 50 
1G6 Yaşat Sı. 45 47 50 
159 Fahri Ata o. 47 48 
15:; Üztürk şir. 40 45 
146 F . Soları 43 46 50 
ı:rn s. Celaı din 46 25 49 25 
129 Ahmet z ;ya 40 49 
121 Sabri Kara. 47 49 50 
H8 Şükrü Akalın 48 51 
10:1 Ali Ermem 44 49 
86 Sükrü Uğur 46 25 46 25 
83 S. Süle~·ınano\·ıç 42 43 
79 M . Bc~ikt"i o. 46 25 48 
58 B . Alazı·aki 41 43 75 
55 Şükrü Can 44 47 
41 Şe\•ki Muslu 44 46 
:t~ Mateo Alalof 45 50 45 50 
31 İnan şi. 46 50 47 50 
22 Mustafa Kostak 50 50 
D Abdullah Sözmen 43 47 
9 Tahir F •• rdem 55 55 
6 Mehmet Kuşakçı 43 50 43 50 
:1 M. H. Nazlı 5.:; 55 

36 Ali Çeiik Kaptan 45 48 
50<:5 Yekun 

84427 Eski yeklın 
9462 Umumi n.·kün 

- İNCİR 
lOG H . Lc\'ı 
68 Albayrak 
58 B. Baraıı 
4U Hita~ 
43 A. Ziya H F . 
40 Ali CeJilc Ka. 

30 İncir ;r. A . Ş. 
11 l\I. j . Taranto 
9 Abdullah Fes<'i 
5 Siile.rınaııoviç · 

419 Yekun 
11189 Eski yekün 
11608 Umumi yekun 

ZAHİRE 
142 çu\·al Fasulye 

G5 
n 
48 
Gl 
62 

69 50 
75 
81 
73 
55 

82 ('tı\'al Kendir Tohuıııu 
2700 kilo Hain.umu 

G5 
80 
60 
64 
62 
69 50 
75 
81 
73 
55 

53 50 
50 

380 

Askeri ~1ahanesi Böbrek , Mesa
ne, Pro~at, idrar yolu ve te nasül 

Hastalıkfarı miitehaı.sı sı 
UROLO(; - OPERATÖR 

O OK T OR 

HAYRİ SAYKAM 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

ikinci Beyler, Numan zade sokak 
No. 5 te kabul eder. 
Telefon: Mıu:.yenchanc 3453 Ev 5183 

,JISl,W: AS SEL'. 

SAHiFE J 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : 
; Devlet Demir Yollarından ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMtR YOLLARI UMUM MODOR LUCONOEN : 
idaremizde kurs vt= staj görerek makinist ve ba makinist, teknik büro perso

neli ve fen memuru yeti§tirilmek üzere lüzumu kadar sanat okulu mezunu alı
nacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffakıyete göre sanat
kar unvanile ayda 100 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler tescil edilir. Ve müteakip 
kurslardaki muvaffakıyetlerine göre merke7., atelye ve depo teknik kadrosu :Ja• 
hilinde terfi ederler. 

Aranılan şartlar '!unlardır. 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliği yapmış bulunmak. 
3 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak 
4 - Ecnebi ile evli olmamak 
Talipler bir dilekçe ile 1S / 10 / 942 tarihine kadar istanbul cHaydarpap 

Sirkeci> İzmir, Balıkesir, Ankara Kayseri. Adana, Malatya. Esltişehir, Afyon, 
Erzurumda i !etme müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

Dilekçeye sarih adres yazılacak apğıdaki eVTak iliştirilecektir. 
1 - Mektep diploması 
2 - Doğruluk kağıdı 
3 - Askerlik durumunu bildiren ve!;ika ve niifus cüzdanı 
4 - A ı kağıdı 
5 - Diğer bonservisleri 
Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Şeraiti haiz olanların Anwaya 

kadar seyahatleri temin edilecek ve imtihan günü adreslerine bildirilt"cektir. 
3 4 6 8 10 12 5771 (2606) 

İstanbul C. Müddeiumumilijinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali yılına ait 300 bin çift ekniek ihtiyacı 

kapalı 7.arf usulü ile eksiltmeye konmuş ise de teklif edilen bedel liyik hadde 
görülmediğinden pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedel 51,000 lira mu
vakkat teminat 3825 liradır. Ekmek bedelinin tediyesi esnasında bilcümle ver
giler idare tarafından ödenecektir. Pazarlık 22/10/ 942 Perşembe günü saat 
15 te ceza ve tevkif evi binasında yapılacaktır. İstekliler buna ait şartnameyi 
tatilden mada her gi.in mesai saatleri dahilinde mezkur müdürlükte göreb ilir
ler. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bir 1ikte yukarda yazılı gün ve saatte Sul
tan Ahmette ceza ve l~\·kif evinde komisyona müracaatları illin olunur. 

4, 7, 10, 17 245 (2621) 

Doian ~i~orta anonim şirketi 
s~rma yesı: 1". L. 5()0.()(K• 

İDARE MERKEZİ : i S r A. H B U ı. 
İzmir ve havalisi umumi acentaJığı 

Hl.Kİ ·EROL 
8 Birin c-i Kordon No. 106 Te1e{oq: ~520 

8 Hayat - Yangın - Haltliyat • Kaza sigortaları 
~ nızı en müsait ~arılarla ve süratıe yapar. 
s~.., ...... J.)""...;::~~=====000=00~~'1 

Bornova Ziraat Melıtelri Müdürlüğünden: 
Bu yılkı zeytin mahsulü nğaçlan üzerinde satı ı 6 / 10/ 42 tarihinden itibaren 

1 S gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 2 1 / 
10/ 942 çarşamba günü saat 15 te 21 O lira iratı teminat ile birlikte mektepte 
müte eU:il komisyonda bulunmaları. 6 1 O 15 20 581 1 ( 2633) 

İzmir incir ve üzüm Tarım Satı' Kooperatif· 
leri Birliğinden : 

Zeytinyağ tasi r FabriJıasına : 
Birliğimize koko ipliği gelmiştir. ihtiyacı olan fabrikaların zeytin ta ir torba

lan milctar ve ebadını bildirerek ııiparisvcrmeleri ilan olunur. 
22 26 30 3 6 10 (2522) 

eneınelcrlc bulm mızdır. İşte bu bul
duğumuz y le r i, yah ut onları e le ge
çiren çareleri bir araya toplayınca bun
lar bilgi halini alırlar .. Başlangıçta be
yinlerde, yazı ~ladıktan sonralan da 
kitaplarda, levhalarda, meımerlerde, 

gefon gcçmişlerımiz.lıı hallerini, onlar- müzik: radyo dans orkestra!lı, 18,45 SALlHLt MAL MÜDÜRLÜGÜN-
dan öğrenebilmı~izdir. Amma o da, ya· radyo çocuk klübü, 19.30 memleket sa- DEN: D O t 
nm yama la k. ti.irlü u ydurmalarla dolu at ayarı \'e ajans haberleri. t 9.45 ser- 1 - Salihli kazası hududu dahilinde o y ç e r y e n 
olarak.. best 10 dakika. 19,SS müzik : fasıl hey- Maı-nıara göllinde 7/ 11/ 942 tarihinden 

bank 
ŞU B ESi 

tu~lalarda ve ilh .. 
İşte uzun kurunlnrca süregelen de

nemeler. buluşlar, toplana toplana. baş
ka başka çeşitlerde birer bilgi ~klini 
<ılmışlardır. Bu bilgiler de o kadar ço
ğalmış, yayılmış, dağılmış kı bunlardan 
her birinin yüzlerce cilt dolduran ba
hisleri. dalları, budaklan peyda olmuş, 
her birinin, yaimz onunla uğraşmağa 
hütiin ömrünü Yeren bilginleri cıkmıs-
tır. · · 

Bu da pek tabiidir .. Zira bilgi o ka
dar genişlemiş, çoğalmıştır ki bunların 
hepsini bir tek kimsenin belleıncsine 
imkan kalmamıştır. İşte (ihtisas) dedi
gimiz vasıf ta buradan meydana ge1-
rniştir. Nitekim vaktiyle bir doktor, 
hemen her türlü hastalıklara bakardı. 
Onun adı da yalnız doktordu Bugün 
öy1e mi ya? .. Gfü, kulak, beyin, yürek, 
idrar yolları, d~ri hastalıklarının ayrı 
ayrı doktorları var .. İşte bunlara (mii
tehassıs), yani yalnız o kolun bilgini 
denir .. 

Bu kadar sınıflanı ayrılan bilgileri, 
dediğim gibi, hep ger"'!dikter, deneme-

İşte bu alacalı, bulacalı. akla uyar, eti. 20.15 radyo gazetesi, 20,4S müzik 7/ 11 943 tarihine kadar bir sene zarfın- )) RE S J) N .E R B A 1 K 
uymaz, mantıka sığar sığmaz sekillerdc şarkı ve türküler, 21.00 konuşma ( ken- da avlanacak balıkların avlaına :hakkı 
o zaman merak:ı! arının zaptc<lebilip hi- dimizi tanıyalım). 21.15 müzik: dinle- ile :rüzde 12 saydiye resmi 5/ 10/ 942 1 Z M 1 R 
ze kadar ula~tırJıkları eskilerin haber- yici i~tekleri, 2 l ,4S konuşma (meslek- tarihinden itibaren 15 gün müddetle l\lerkezi : BEKUN 
lerine biz, (Tarilı) diyoruz.. !er konuşuyor), 22,00 müzik : radyo ~a· ~çık arttırmaya konulmuştur. İhale AJmanyada 175 $Ubesİ meVCUttur-

Evct. sonraları bazı ince eleyip :>ık lon orkestrıuı, 22. 30 memleket saat 20/ 10/ 942 tarihine miLc;adif Salı günü 
d k l 1 k ·h kl 16 d Sermaıe ve ihtiyat akçesi o uyan hi gin er çı mış, tarı in a · a, ayarı. ajans haberleri ve borsalar, 22.45- saat a mal müdürlüğünde müteşek-
mantıka. hikmete. gerçeğe uymayan, 22,SO yarınki program \'e kapanış. kil komisyonda yapılacaktır. J7J,500,000 RaylasmarJı 
sığmayan )·erlerini çizip çıkarmışlar, 2 - Bu işin muhammen bedeli sabık l'ürldyede ubelcri : lSTANBUL \le IZMI& 
onu, ayıklanmı~. diizgün bir hale sok- :.ı ı 1111ı•1111:ııı•ııı:11111111 111ıııııııııı 111 11111111111ııı: bedel olan 19151 liradır. Alıstrda §UbeJCl'i : KAHIKK VE ISKENUEKIYE 
mağa çalışmışlar . Çalısmışlar amma. o Sa\ ' ) n ha 1k1 lll 'za - 3 - Muvakkat teminatı yüzde yedi Her türlü banka muamellbru ifa ve bbuJ edet:. 
cıkardıkbrı kısımlan da, (bunlar d~- _ buçuktan 1437 liradı~ ihalenin vukuun- -~~~~~~~~~,w~~~~~Jg-~~~~•·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ru olamaz:) diyerek, yine yazmaktan :; Göz.en Nam müstahzarat il<' gerek da işbu teminat yüzde 15 se iblağ olu-
,,.az geçmemi !erdir. § maddi, gerekse manevi hi(, hiı· ili- :: nur. • 
Şimdi (tarih) diye yazılmL~ ciltlt>ri ~ şiğim olmadığını sayın halkımıza 4 - A"·lana<'ak balıkların sıkleti 

okuyoruz. Onlarda ne görüyoruz? .. Hep - 641.5 gramdan aşağı olmıyacaktır. 
l 1 l b .. b . l . I : hildiriıirıı .. • ı: Ş l ld 

ınsan ann, u us arın ırı ır erıy e <;ar- - Ayni Gözen mukavva kutu iab- a - artname er bu ilfinın yapı ığı 
pışmaları, döğü.şmeleri, didişmeleri de- rikası Nec;ıtıbey buh·an ıs - mal dairelerinde bedelsiz olarak görü. 
ğil mi? .. (Filanca Kral, şu kadar yüz _ 10 _ 11 _ 12 (2G66) _ lür. 
binli ordusiyle, komşu.~u filanca Kralın :--1111111111 1111111111111ııı ııımımuııııı11111111 11 11ııır: 6 - Daha fazla maluuıat almak iste-
ölkesine saldırınış, bir çok yerlerini yık- yenler Salihli mal müdürlüğüne müra-
mış, yakmış. halkının bir çoğunu kılınç- es er k almaz. ı .caatları ilan olunur. 
tan geçirmiş, aç bırakmış. oralardan Vakıa insanların çarpışmaları dışın· 10, 13, 15, 17 5852 (2668) 
başka ~·erlere sürmüş) ve ilh... daki işlerini, buluşlarını da toplaını-:lar, 

İşte bizim okuduğumuz eskilerimizin yazmışlar .. Fakat bunlara (tarih) adını A"!l~lı:::~Z<'!' ~-r.!;!:'!:1;.r;::::~~---·--
tarihi, bu boğuşmalardan ibaret! .. B un- vermemişler: Makine, hendese, tıb, zi- DOKTO R -
ları çizip çıkarırsa k ortada ta rih adlı bir raa t. hay\•anat ve daha başka adlarla SAMİ SALİH 

Vilciyet Maltamından: 
İzmir memurlar istihlak kooperatifin in bugünkü vaziyete göre mukadderatı 

hakkında kat'i karar alınmak üzere 8/ 1 0/ 942 tarihinde vaki toplantıda dcseri
yet hasıl olmadığından bu içtimaın 23/ l 0 / 942 Cuma günü saat 1 O da İzmir 
Ticaet ve Sanayi Odası salonunda teltr ar yapılmasına karar verilmiştir. Azanın 
mezkur gün ve saatte içtimada hazı r bulunmaları rica olunur. 5901 (2670) 

İzmir Esnaf ve Ahali Banltasından : 
isimleriyle hisse senetlerinin numaralnrı aşağıda yazılı olan hissedarlarımız his~

den mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerindeki 
hisseler esas mukavelenamemizin on sekizinci maddesi hükmüne göre İstanbul 
kambiyo borsasında sattırılmı ve ellerindeki muvakkat hisse ve makbuzlar ip
tal olunmuştur. 

·~ıoc;o::~~~:ıcc:ıoc:ıoc~~~::ıo~::cı:::ıo::cı~~~~~ . 

YE i'de. yanız 3 gün 
nyırmışlar, başlı ba~ına birer bilim ola
rak toplamışlar<lır. Hoş, başka türlü de 
olamazdı. Çünkü o ayrı bilgiler arasında 
insanla r apışıp kalacak, hiç birinde ih
tisas peyda edemiyecekler, bilimler de, 
baslı başına iJt)rileyem iyeceklerdi. 

Yeni açtığı muayenehanede sa
bahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 • 7 ye kadar her gi.in hastalarını 
kabul eder. 

Satın alana asli hisse senetleri verilec ektir. 
D. S. No: Hisse A. Makbuz No : i mi ve adresi 

ŞK TUZA K Ş KA 
VE 

• 
Ki 

MAURICE Ya . ıvor 
CHEVAL İER T. Povcr - Alice l'ay § 

SEANSLAR: 9.00 - 12.00 - 'l - G.30 DA.. ~ 
o:iKKAT <TüRKrE> ~ A y ~ A ,,. o A ~ 

L:.~:o~.~~-~J 
AL el 
TEL 2753 1 .. -•-•-a-•-•-•- • ... ..-.4!• 

u u 
lc\'Sİmin ilk 

muazzam proğranu 

l TA ' 'da 
t 
i 
• 

TEL 4248 (..._.._,-. _A_l_l_l_I_ 
1 • D E N i Z L E R A S L A H .1 < itk dein > 

EROL FLYNN'in ;on ''C e,.c;siz zaferi 
r. M O r O K A'B U S i Ç j N D E <ilkdefa) 

Esrar ve heyecan <aynnğı müthb filim 
., - MİKİ UAI~IKÇI Renkli ve eğle~celi Miki 

SEA?\f.;LAR 
Denizler : ı:$,35 • 17,20 • 21 ~ Denizler : 12,10 • 15,55 - 19,46 
lr. foto : 12 • 15,45 - 19,30 Mr. Moto : 14,15 - 18 · 21,45 

Cumartesi \°C pnzar 9 da ba lar Pazar günü 10,30 da başlar 

Eğerki bu ayrı bilimlerden her birinin 
t1i başlangıcından başlıyarak, nasıl iler
lediklerini gösteren birer tarihi varsa da 
bunlıır, insanların umumi gidişlerini 
gösteren ana tarihten sayılamazlar . 
Onun, b irer dalları olabilirler. 

* Löbon'nun, tarih i .sinirden yürütme-

Muayenehane : Üçüncil Beyler so
kağında fırına bitişık No. 11 .. 
Ev : Tayyare .sineması arkasında 

Cümhuriyet bulvarı No. 168 .. 
_TELEFON : 3410 ,..., . '" 

!
~~~· 

Dolttor • Operatör ~ 
VE Fi K A G A R :J 

1 
Askeri hastnnesi doğum ve Kodın 

lıa!.ialı.kları mütehassısı ~ > 
. Hastalarını her gün kabul eder.. ı 
ikinci Beyler sokak No. 79 ' 
.~~~ON · JS1i!:'ik~2727_Ey:_3~74_ ı 

--- - -------

692 

190 

Yek.Cın 

50 

20 

70 

Muhtelif 

609 Ha 61-4 

Bergama : Altınovadıın Müftü Z 
Ahmet 

lzmir : Pe§temalcılarda 1sak Barki 

(2667) 

;lll'lll•llt ll l lllll llllll l l llllll l l lll l llllllllllllMlllll'I! S~~ 
§ $ A r J 1. J K ~ DOKTOR 

i r aat malıfneleri ~ ff İ ET ADAG 
§ •Hofcr mnrka kırk beygirlik bir § Kndın hastalıktan operatörü ve 
: traktör faul ve iyi vaziyette ve bir 1 DOCUM l\IÜTEHASSISI 
- Memleket hastan .i nisaiye ''c \>ela· : Hofcr M acar mark::ı harman mnki- . • 
~nesi bir pulluk ve bir tohum maki- o diye servisi muavını." - g Birinci Kordon Tnyynrc sineması 
§nesi satılıktır. ~ bitişiğinde No. 206 .. Telefon: 4032 
~ Müracaat : Hnlimağa çarşısı 38/ 1 li~.rJXl"'-=r...ccor..r~ 
: TELEFON : 2909 

sindeki düşüncesin in her halde insanla
rın, ulusların biribirlcrine karşı olan 
harek etleri, çarpışmaları olduğu söz gö· 
türınez, Yoksa, dediğim gibi. bilim ta
rihinde sinir kükrem esin in bir ilg isi, bir 
tesiri yoktur. Burada bilimi büs bütün 
sinirden ayırmak, aralarında hiç bir il
gi bulunmadığını kabul elmek te doğru İİİİİİİmaim!;:i:ii~im;;;;;;;;~~;;ai;; 
olmaz. Zira her hangi bir bilimin meyda- ASKERİ RAS r AHE ~ 

~ DİŞ TABİBİ 
gııııııııımııııııııııııııııı;ıııııııııııı ııııt ıııı ııım ~ NESİP DOLU AY 

§ l - 7 (264G) 
:ti 11111111111111111111111111111111111111il11111111111 il ı ı ıır. 

na koyduğu bir eser , nice s inirlerin coş- ~ 
malarına, gerilmesine yol açmıştır. Yi· Dahirye mütehassısı ~ 
ne tekrar edeyim ki: Uçağın icadı, nice DOKTOR ~ 
düşünenlerin aklına neler getirmemiş, ŞEREF TO~ffiUK ı:ı 

~=- DR.G~pHRE JEH ~ Pari fakültesinden mczu .. 
t11 - ~ .Muayenehanesi : ikinci Beyler so· 

onun ne yollarda kullanılabileceği hak
kında uzun uzun düşündürmüştür ki is
te bu da, bir s inir gerginliği demektir. 

Son olarak şunu söyleyeyim ki: Lö
bon 'un ikiye ayırdığı bilgi ile duyguyu 
ben, hiç te ayırma gerekliğini gönniyo
rum. Onların her ikisi de biribirlerinin 
yardımcısı, dürtüşleyicisi, ileri sürücü
südür. Bu, böyle sürüp gidecektir. Ben, 
bunun için bir durak noktası dti üne
miyorum. İnsanlar, boyuna yaratacak. 
ilerletecek, çarpışacak, uyuşacak , yine 
çatışacak ..• Buna son bcklemiyelim. 

A. SENt YURTMAN 

§ Hastalarını her gün Tilkilik Akar- kak No. 79 Telefon : 2727 
§çeşme karşısındaki muayenehane- -

Muayene saati : 15 - 18 §sinde kabul eder. -
Birinci Kordon 290 § TELEFON : 4057 

llll•G•a•zı•·•Kaııiiıldiı•nııiılariıılııiıo•to•b•iıs•. •d•ur•alİğıİll .. ••ıi' 111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ııı ııı ıııı ıii 
. ....... iiZii:!iCmll::m........... ~~..,..~~ 
•· "' DOKTOR 

DOKrOR 
8 

SELİM UZEL 
BAHA ÖZKAM N Eşrefpa a Hastanesi Cilt, Saç ve 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza-
1 
§ Zehrevi hastalıkları mütehassısı. 

nesi karşısındaki (4) numaralı mu- ı Adres : Şamlı sokak No. 8 İzmır 
ayenehanesinde kabul eder. ~~ Her gün saat ( 3) den sonra hasta· 

Telefon : 2283 (1357) S !arını kabul eder. 
o~~J"J"..cxrJ".r.r.r..#"A( 

ano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

iş i eri 
• 

Ad·ı Imer 
557 



SAHiFE • TENi AS'IR 

Ha .. p vaziyetlerine asker göz:y!e bakış 

''Moskova,, ya doğru Al
nıan taarruzu muhtemel 
Japon donanmasının uğradığı yeni Jıayıpların 

ağır olduğu anıa~ılıyor 

Radyo gazetesi Sıalingradın cenup ve 
~ıımal kesimlerinde Volgaya varmak su• 
; e1He hedeflerine eristikleri cihetle Al
manların şehrin zapt; hususunda acele 
.-tmiyeceklerine dair olan haberlerden 
bahsederek diyor ki: 

Keyfiyet böyle ise Stalingradın bir 
an evvel işgalinden vaz geçiliyor de
mektir. Çünkü büyük bir inatla müda
faa edilen ~birlerin yalnız topçu ateşi 
ve hava hücumlariyle işgaline imkan 
yoktur. ispanya dahili harbinde Madrit 
fjf"hri Franko kuvvetlerinin en şiddetli 
topçu ve hava hücumlarına karşı dokuz 
aydan fazla mukavemet edebilmiştir. 
Stalingradın da bir Madrit veya bir Le
ningrad olması düşünülebilir. 

RiJEV VE VORONEJDE 
V oronej cephesindeki harekat mevzii 

(lavaşlar 11eklinde devam ediyor. Al
manların bu cephede henüz muharebe
lere karısmamış 5 O tümenlik kuvvetleri 
varını<;. Eğer bu haber doğru ise, ı;imdi 
çamur halinde bulunan arazi don haline 
~cldikten sonra Almanların burada ve 
Rijevdc Moskovanın şimalinde Kalenin 
istikametinden bir harekete ba<;laması 
ihtimali vardır. 

Rijevde gayet kanlı savaşlar olmakta 
ve sehir tamamiyle yanmaktadır. 

Bu hareketlerin ileride başlıyacak bü· 
yük taarruzla ala.kası olma~ı çok müm
lcündür. Almanlar bir Moskova taarruzu 
için burasını ellerinde tutuyorlar. önü
müzdeki günlerde bu cephede büyük 
bir fırtınanın kopması beklenebilir. 

Önümüzde }]arekata elverişli daha 
iki ay vardır, her halde ~lmanlar bu 

müddeti boş geçirmek İstemiyecekler

dir. 
Kafkaslarda bu sene için artık büyük 

hareketler ve büyük gelişmeler olma«ına 
imkan kalmamıştır. 

JAPONLARIN VAZıYETi 
MüŞKOL 

Salomon adaları civarında yeni bir 
deniz muharebesi başlamış olduğuna ve 
bir kaç Amerikan uçak gemisiyle bir ta
kım harp ve taşıt gemilerinin batırıldığı
na dair dört, beş gün evvel Japon söz
cüsü tarafından verilen malumat teyit 
edilmemiş, Japon imparatorluk umumi 
karargahının bu hususta beklenilen teb
liği de neşredilmemiştir, buna mukabil 
Amerikan bahriye nezaretinin tebliğin

cie u<:;ak gemilermden kalkan müttefik 
uçakların birisi ağır olmak üzere beş Ja
pon harp gemisini hasara uğrattıkları ve 
bundan sonra 4 biiyük ve 2 küçük Ja
pon uçak gemisi ile 6 büyük bomba uça
ğının tahrip edildiği bildirilmiştir. 

Ayrıca Bokenvil adasında bir Japon 
hava üssi.iniin, bir kruvazörle bir taşıt 
gemisinin bombalandığı bildiriliyor. Bu 
harekette Amerikan gemi '\'e uçakları 
hiç bir hasara uğramamıştır. 

Bu vaziyet karşısında Salomon ada
larında üslenen müttefik deniz ve hava 
kuvvetlerinin civar ve uzak denizlerde 
hareket kabiliyetinde olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

Olaylar açık olarak gösteriyor ki Sa
lomon adalarında durum hiç te Japon
ları memnun edEcek bir seyir takip ede
memiştir. 

Ameri ka hariciye · müsteşarı diyor ki: 

insanlığın saa· 
det devri yakın 

Sulhtan sonra hiç bir devlet diğerini boyunda· 
rulı altına aJamıyacaJı .... 

Boston, 9 (A.A) - Hariciye müste
§31'1 B. Swnner Vels bugün yabancı 
memleketlerle ticaret yapanların kon
gresinde bir nutuk söylemiştir. 

ALMANLARA KARŞI HARP 
Harp istihsallerinin bir çok noktalar

da tahmin edilen hadleri aştığını söy
)iyen Vels demi~tir ki: 

• - Tarihte Rus milleti kadar mü
kemmel harp eden bir millete tesadüf 
edilemez. İngiliz hava kuvvetlerinin 
Almanyaya şiddetli akınları, Alman 
şeflerinin Almanyanın asla bombalana
mıyacağı hakkındaki sözlerinin kıyme
tini Alman halkına anlatmıştır.. Buna 
~imdi Amerikan uçaklarının verdiği 
hasarlar da katılmıştır. Bu akınların 
"erdiği büyük hasarlar Alman müna
kale yollarım ve harp levazımı .istihsal
Jerini mühim surette azaltmıştır. 
KENDİ KENDİ~"E YAŞAMA 
Bu harp milletler arası harbidir; bu

nun için sulhun da bir milletler arası 
sulhu olması gerektir. Biz, bu hedefe 

ln~iliz adaları 
gittikçe kuv
ve~leniyor 

-*-Londra, 9 (A.A) - Kanadadan :'> .... ni 
zırhlı birlikleri ihtiva eden büyük bir 
kafile İngiltereye gelmiştir. 

Londra, 9 (A.A) - Britanya Ha\·a 
''e kara kuvvetleri arasında cenup do
gu İngilterede kombine manevralar ya-
pılmaktadır. Şimdi Britanya adalarını 
biiyük bir ışıldak şebekesi kaplamıştır. 
I~ıldaklnrla uçak savar tayyareler ara
s•ncla tam işbirlıği temin edilrni§tir. 

ulaştıracak yolu c\•velden çizmeliyiz. 
Hiç bir millet, hudutlarını değiştir· 

mekle kendi "kendine yaşıyacak hale 
gelemez. Mihver gibi hareket eden dev
letler kendilerini felakete atıyorlar. 
Bunlar, ham mr.ddeleri zorla elde et· 
mck istiyorlar. 

SAADET ZAMANINA DOGRU? 
Atlantik beyannamesi mucibince her 

hangi bir devlet komşularını boyundu
ıuk altına almak için teşebbüse geçtiği 
zaman bu iş için lazım olan vasıtaları 
artık bulamıyacaktır. 

Biz ve bütün birleşmiş milletler ta
ahhütlerimizi gerçekleştirmeğc çalıı;aca
ğız. Amerikanın ve bütün insanlığın bu 
suretle kavuşacağı saadet zamanı ya
kındır. 
AMERİKANIN HATASI 
Amerika, başka milletlerle birlikte 

hareket etmemek hatasının cezasını çe
kiyor. Amerika dünya işlerini hallede
cek konferanslaı da nüfuzunu gösterdi
ği müddetçe sulh devam edecektir.n 

Şifi de münase
betlerini kese

cek ~ib0 

••• 

---*---
Radyo gazet~sinden: Cenup Amerika 

devletleri arasında yalnız Şili hüküme
ti Mihverle siyasi münasebetlerini kes
memistir. Bu hususla Baku radyosu şu 
haberi venniştir: 

Şilide toplanan talebe hükümetten 
şunlann tatbikini istemiştir: 

1 - Şili de Mihver devletleriyle mil· 
nasebetlerini kesmelidir. 

2 - Faşist emlaki ıniisadere edilme
lidir. 

GAZETECiLERiMiZ 
---*·---

Kanadayı 
ziyaret hi
tam buldu 

-*
Gazetecil€rimiz Ameri· 

itan sanayi merlıezi 
Ditroite gittiler •• 

Ottava, 9 (A.A) - Türk gazetecileri 
Kanadaya vuku bulan ziyaretlerini bi
tirmişlerdir. Çar~amba günü Albani
den ayrılarak Montreale hareket eden 
gazeteciler bur.:ıda kendilerini bekli
yen iki Kanada tayyaresine binmişler 
ve Otlavaya gitmişlerdir. Ottavada 100 
Kanada tayyar.!si havada kendilerini 
karşılamış, büyük akrobatik nümayiş
ler yapılmış, panışütçüler tayyaı·elerin
den kendilerini bırakmışlardır. 

Ottavada yüksek hiikümet memurla
rı Türk basın heyeti şerefine bir ziya 
fet vermişlerdir. 

Gazeteciler umwn vali Kont Atlon 
ve zevcesinin konağında misafir ol
muşlardu·. Buradan birleşik devletle
rin endüstri merkezlerinden Ditroite 
hareket etmişlerdir. Kanada basıru bu 
ziyaret münasebetiyle Türkiye ve Türk 
gazetecileri hakkında derin sempati iz
har eden neşriyatta bulunmu~tur. --·-----

MISIR HARPLERi ___ * __ _ 
Karada bir şey 
olmadı, hava 
faaliyetleri 
de azaldı 

-*
İngilizler Tobruğa hü· 
cum ettiler. Almanlar 

HElaleme)'nn cephesinin 
orta lıesiminde alçalı· 
tan baslıınlar yapmqlar 

Kahire, 9 (AA) - Orta şark İngiliz 
kuvvetleri karargahının tebliği : 

Dün hava faaliyetinden başka kara 
hareketleri bakımından kayde değer 
bir faaliyet olmamıştır. 
Çarşamba günü öğleden !<Onra Tob

ruğa havadan hücum edilmiştir. 
Dün hava faa1ıyetlerinde bir azalma 

görülmüştür. 
Bir uçağımız kayıptır. 
ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 9 (A.A) - D. N. B. ajansı

nın askeri kaynaklardan öğrendiğine 
göre 8 birinci teşrinde hafif Alman sa
vaş uçakları Mısırda Elalemeyn cephe
sinin orta kesiminde motörlü taşıt top
luluklarına çok alçaktan taarruzlar et
mişlerdir. Uçak savar bataryalarının 
mevzileri ve İngiliz taşıtları ağır bom
ba isabetiyle harap olmuştur. Diğer bir 
Alman uçak tc~kili Serakil tepelerinde 
bulunan dü§man nakliye kol1arına hü· 
cum etmiş ve bunları şiddetle bomba
lamıştır. Bir çok kamyonlar alevler 
içinde hareketsiz kalmıştır. 

Roma, 9 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Elalemeyn cephe!"inde hafif çarpışma

lar olmuştur. Dün bir İngiliz av uçağı 
Folgare tümeninin erleri tarafından 
otomatik silahla düşürülmüş ve cenup 
Afrikalı olan pilot esir edilmiştir. Ayni 
tümenin piyad~leri diğer bir İngiliz 
tayyaresini daha Pilat civarında düşür
müşlerdir. 7 birinci teşrinde İngiliz 
bomba uçakları Folgare tümeninin sıh
hiye •tesislerini alçakt;.ın mitralyöz ate
şine tutmu~lardır. Tesislerin kızılhaç 
işareti açık olm·ak görülmekte idi .. Üç 
1-ıasta ölmüş ve 12 hasta yaralanmıştır. 

---- ----AMERİKADA 
Büyülı altın maden
leri lıapatılıyor.. . 
Vasington, 9 (A.A) - Harp istihsala-

tı meclisi en büyük altın madenlerinden 
300 kadarının kapatılmasını emretmiş
tir. Bu tedbir bakır gibi harp için lii
zumltı diğer madenlerin istihsalini art
tırmak için alınmıştır. 

~~-,--·--~~~ 
lDtalı lıabinesini yine 

uri pafa Jıurdu.. 
Bağdat, 9 (AA) - Irak kabinesi yi

ne Nuri Essait paşanın riyasetinde te
şekkül etmiştir. Nu::i paşa milli 
Müdafaa nazırlığı vekfiletinı de deruh
te elmiştır, 

3 - Şilidcki Mihver tehcası tevkif s~..rJ"'..r.#"..r.r..r....-_,...r..r..r..r..r..rJ.r~..r....-J""...-~, 
edilmelidir. Ss Bir Alman generali 

4 - Şili de harbe fiien iştirak etme- R D ~ d . "fd .. 
lidir. § ogu a o u •• 
. 1'.f5disele.rin s~y;ine ~~ö~c ya~ında ~i- § Stokholm, 9 (A.A) _ Berlinden S 
linın de sıyasetını degıştırccegı tabının g alınan haberlere göre Alman Ge- 81 
olunabilir. Çünkü Şilinin tek başına 8 neralı Kurt Mililer doğu cephesin-
şimdiki siya.setinde devamı müşkül ola- R de ölmüştür. 8 
caktır. K..a~~--~ -~..r..r.r.r.rJ".O-J:r..l"J"'JJ"'..cr~ 

ıııı ,,..,....,_""CIW'ft wsw 
CİHANI CEl~~l\IE ÇEVİREN BU BÜYÜK HARBİN İLK KANLI TEZAHÜRLERİ.... iliRENÇ BİR 

HIRS ... TiKSiNDiRİCİ BİR AYRILIK KAFASIZLiliI YÜZÜNDEN MEMLEKETİ KÖKÜNDEN YIKAN 
BİRBİRİNİ BOCAZLlYAN ANA .... BABA VE KARDEŞLER .... İBRETLE GÖRÜ· 

LECEK BİR YAŞADIGIMIZ DEVİR SAFHASI. ..... 

Al.KAZAR M .UHASARASI 
TÜRKCE SÖZLÜ 

Bayramın IJirinci gününden 
itibaren biitün İzmirlileri 

tekrar heyecanla EL HA MRA S İNEMASINA 
KOŞTURACAK 

DİKKAT : BUGÜN VE YARIN 
ON DEFA OLARAK ARJANTİNA 

SON HAVA AKINLARI 
* .,? 

Uçankale-
ler yeni hü
cum yaptı 

- *
Fransanın $imali ile 
batı Almany a son he· 

def leri te$fıil etti •• 
Londra, 9 (A.A) İngilteredeki 

Amerikan hava ordusu karargahının 
tebliği : Amerikan ağır bombardıman 
tayyareleri İngiliz avcı teşkilleriyle 

birlikte işgal altındaki şimali Fransa 
üzerinde uçmuşl<.ırdır. Uçan kalelerden 
büyük bir kuvvet bu harekata iştirak 
etmi~tir. 

Londra, 9 (AA) - Resmen bildiril· 
diğine göre 100 den fazla Amerikan 
uçağı dün Lil bölgesine hücum etmiş
tir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, 9 (AA) - Alman tebliği: 
Sar ve Palatina üzerinde uçan mün

ferit dii'?man uçaklarının iz'aç uçuşla
rından sonra geceleyin düşman uçak
ları batı Almanya üzerine bombalar 
atmışlardır. Hiç bir hasar yoktw·. 

Ban Almanya üzerinde bir ve Fran
sız kıyılarında da diğer bir İngiliz tay
yaresi düşürülmüştür. ----·----MEŞGUL ARAZiDE 

~~-~*·~~--

Muhtelif yerler-
de Almanla ra 
karşı hareket-

.:> 

ler var 
-*

Belçilıada bomba patla · 
dı, Danimarlıada lıalt
roısun Almanlar diye 
bağırıldı. Yunanistanda 
d a lıareltet görülüy or 
Lonclra, 9 (A.A) - Almanların Bel

çikada tamamiyle kendilerine tabi bir 
hükümet kurmak hususundaki niyetle
rine dair haberler geliyor. Patronlar ko
mitesinin lağviyle sanayi merkez komi
tesine kar~ı ilk tedbirler alınmış de-
mektir. 

BtR BOMBA PATLADI 
Londra, 9 (A.A) - Brükselde Al

manların işgali altında bulunan bir si
nemada bir bomba patlamıştır. 

Müstakil Belçika hükümetine gelen 
haberlere glSre bombanın patladığı sı
ıada sinemada Rus seferine ait bir filim 
gösteriliyordu. Biı- kişi ölmüş ve bir 
kaç kişi yaralanmıştu-. 

Mücrimlerin meydana çıkarılmasına 
yardım edeeeklere bir milyon frank mü
kafat vaad edilmiştir. 

Filmi seyir edenler Reks partisi ta
raftarlariy le Flemanlardı. 

* DAN1MARKADA 
Radyo gazetesinden: Alman - Dani

marka gerginliği hakkında gelen haber
lere göre bunun sebebi, Almanyanın 
Danimarkayı da büyük Cermanya hu
dutları içine almak teklifidir. Rivayete 
göre bu yüzden Danimarkada yeniden 
bazı Alman aleyhtarı nümayişler ol
muştur. Danimarka münevverlerinin 
yaptığı büyük toplantıda •Almanlar 
memleketimizdl?n çekilmelidir, kahrol
sun Almanlarn diye bağrışmalar, nü
mayişi dağıtmak istiyen polisle çarpış
malar olmuştur. Ölenler ve yaralanan
lar vardır. 

NORVEÇTE 
Norveçte de yeniden yüzlerce kişinin 

hapsedildiği ve toplama kamplarına gön
derildiği bildiriliyor. 

Osloda belediye azasından 70 kişi de 
tevkif edilmiştir. ~ 

YUNAN!STANDA 
B:r kısım kaynaklara göre Yunanis

tanda da bazı hareketler göze çarpmak
tadır. Bir rivayete göre şimal Yunanis
tanda İtalyanlar şehirlerden dışarıya çı
kamamaktadırlar. Girit ve Pintosdaki 
çeteler askeri usıı lde teskilatlandırıl-
mışlardır. • 

Bu hcıbel' doğru ise şuna hükmolu
nabilir ki işgal altındaki yerlerde hal
kın duyduğu dehşet ve korkular nihayet 
bulmuştur ve şimdi tepkiler baş göster
miştir. Bu gibi l.areketlerin ise kurula
cak nizama köstek olacağı şüphesizdir .. 

i nbuJ Belediyesi 
imar müdürü öldü •• 
İstanbul, 9 (Yeni Asu) - Belediye 

imar müdürü B. Şahan vazifesine geJir
ken ada vapurunda kalp sektesinden ve
fat etmiştir. Ceı1edi hastaneye kaldırıl
mıştır. Cenaze merasimi yarın yapıla
caktır. 

Vapur lar da Jıullanılan 
telsizlere dair bi,. "lıarar 

Sulama işleri ilerliyor _________________ ,,,.,,,,,,,,,~~~~~~~----

Otuz lbir milyon liralık 
inşaat ikmal olundu 

Yeni inşaat ta illa l e edifmefı iizere .. 
Ankara, 9 (Yeni Asır) - Beş yıllık 

sulama programının tatbikine devam 
olunuyor. Tahsi!, edilmiş olan 81 mil
yon lira ile yap?lacak işlerden mühim 
bir kısmının nmeliyelerine başlanmış-

tır. 31 milyon liralık bir kısım inşaat 
bitirilmiştir. 

Programa dahil diğer kısımların 
inşası da ihale edilmek üzere-
dir. 

Vekiller heyeti dün de toplandı 

Ankara, 9 (Yeni Asır) - Vekiller He yeti bugün (diin) de toplanarak muhte
lif mevzuları müzakere etmiştir. 
<::Y~'>"C:::::.-C:::::.-~~~~~~~~~~..c::::..<:::.~~~~~~><::::.<::::.<:::><::><:::~~ 

JAPONLAR MOŞKOL 
VAZiYETTE . 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Bir limanda bir kruvazör ve bir des
troyer mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

Bu harekatta gemi uçaklarımız hiç 
kayıba uğramamıştır. 

Bu harekat, Avustı·alyadan kalkan 
nzak mesafeli uçaklarımı.zm hareketiy
le ayni zamanda yapılmıştır. 

KANADANIN İŞBİRLİGİ 
Ottava, 9 (A.A) - Kanada bahriye

sine mensup be~ harp gemisi Aloit ada
farı hareketlerinde Amerikalılarla iş 
birliği yapmaktadır. 

HAVA HÜCUMLARI 
Yeni Delhi, 9 (A.A) _ Hindistandaki 

Amerikan hava kuvvetleri karargfilunın 
tebliği: 

2 tlkteşrinde Amerikan uçakları Mo
gadonun cenubundaki demiryollarıru 
bombalamış ve demiryolu köprüsünü 
tahrip etmiştir. 

3 tlkteşrinde Yunnan civarında bü
yük bir asma köprü bombalanmıştır. 

Mclburn, 9 (A.A) - Cenup Pasifik 
birleşmiş mi11etJer umumi karargahının 
tebliği: . 

Buna ve Kokodada: Orta büyüklükte 
bomba teşekküllerimiz, düşmanın geri
lerini bombalamış ve alçaktan mitralyöz 
ateşine tutmuştur. 

Korepankta: Bir keşif birliğimiz bir 
japon gemisini bombalamışsa da netice 
tesbit olunamamı!Ştır. 

------~---~~-
1 K I ATEŞ ARASINDA 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

şuna dizileceğini bildirmişlerdir. Bunun 
üzerine işçiler kısmen işe başlamışlar
dıı·. 

BİR MÜLAKAT 
Vişi, 9 (A.A) - B. Laval bugün öğ

leden sonra ôlmanyanın P aris masla
hatgüzarını kabul etmiştir. 

* Radyo gazetesinden: B. Laval bir de-
mecinde Fransanın Bolşevikliğe karşı 
yaptıklariyle Avrupaya büyük hizmet
lerde bulunduğunu ve Fransadan Al
manyaya gidecek işçilere mukabil Al
manyadaki Fransız esirlerinin dönece
ğini söylemiştir. Bu demecin, geçenler
de Almanyanın Paris maslahatgüzarı 
tarafından Fransız sanayicilerine söyle
nen nutka cevap olduğu sanılıyor. 

Fransadan Almanyaya gönderilen ve 
gönderilecek işçiler meselesi üzerinde 
bir az durmak faydasız olmıyacaktır. 

İngiliz radyosunun bir konuşmasına 
göre Fransadan ilk işçi istenildiği tarih
ten beri 15 hafta geçmiştir. O zamandan 
beri Alman kaynakları Fransız i§çi· 
!erinin kendi istekleriyle Almanyaya 
gittiklerini bildirdiğ halde İngiliz
ler ve Hür Fransızlar ancak 17,000 
Fransız işçisi gittiğini söylüyorlar, Al
manyaya işçi göndermek meselesi 
yüzünden Vişi hükümetinde on ka
dar yüksek memurun istifa ettiği de 
bildiriliyor. 

Fransız işçileri cidden güç bir durum
dadırlar; Amerikalılar Fransızların Al
manya hesabına fabrikalarda çalışma
malarını ve aksi takdirde bombalana
caklarını bildirmişlerdir. Şu halde, 
Fransız işçileri ya bombalanarak Fran
sada çalışacak, yahut Almanyaya git
mek zorundadırlar. 

~~-~ca----~ 

STALINGRAO VE ALMANLA~ 
(Baştaraiı 1 inci Sahifede) 

man şefleri itirafa muadil sözler söy li· 
yorlar ve hedeflerinin ancak Volgaya 
varmak olduğunu ve Stalingradm zaptı 
kendilerini ilgıicndirmediğini bildiri
yorlar. Bu sözler B. Hitlerin son nut
kundaki övünÜf:?Ü haklı göstermek için 
de söylenmiş olabilir. 

NORVEÇTE ON KiSi DAHA 
iDAM EDiLDi 

Oslo, 9 (A.A) - D. N. B. Ajansı bil. 
diriyor: Trondhaymda fevkalade durum 
ilanına sebep olan hadL<;elerle ilgili ola· 
rak 10 kişi harp divanı tarafından ölüm 
cezasına mahküm edilmi~tir. 

Amerilıan u~aiılarının 

Orta .ıarhta ba~arıları 
Vaşington, 9 (AA) - Bahriye na-

zırlığının bildirdiğine göre orta ~arkta 
Amerikan bomba uçakları hazirandan 
eylüle kadar 90 akın yapmışlar ve 180 
ton bomba atarak aralarında harp ge
mileri de olan ~7 mihver gemisini mu
hakkak ve bazılarını muhtemel olarak 
batırmışlardır. --------Çölde yararlılıları 
görülen Fransız
lara nişan ••• 
Kahire, 9 (A.A) - Orta sark İngifü 

başkomutanlığının tebliği : Muharip 
Fransız kuvvetlerinin birinci livasından 
üç subay, 4 asteğmen ve 8 ere şiddetli 
Birhakenı savaşındaki kahramanca ha
reketlerinden dolayı kral Coı·ç tarafın
dan verilen nişanlar takılnuştır. Gene
ral Katru ile Birhakemde kumanda et
mekte olan general De Lamarina ve ge
r.eral König merasimde hazır bulun
muşlardır. --------Beyaz saPayda ocalı 
başı müsalıabesi 
Vaşington, 9 IA.A) - Basın birliğin-

de reis Ruzvelt pazartesi günü saat 22 
de Beyaz sarayda bir ocak başı müsa
habesi yapacağını bildirmiştir. 

Rumen lıraıı Bulgar 
nazırlarını JrabuJ etıi 
Bükreş, 9 (A.A) - Bulgar nazırla-

rından Vasi1iyef ve Radoslavof dün Si
naya sayfiyesinde kral Mişel tarafın
dan kabul edilmişlerdir. 

HIRVAT Haua 
generali Sofyada 
Sofya, 9 (A.A) - Kral Boris öğle

den sonra Hırvat hava generali Kre
meri kabul P.tmiştir. 

Rumen gazetecileri 
i talyaya gitti •• 
Bükreş, 9 (AA) - Rumen gazeteci

lerinden mürekkep bir grup İtalyan 
hükümetinin daveti üzerine Bükres-
ten İtalyaya hareket etmiştir. . 

Paraguva-;vda dağıt· 
malar ve bir tevlıif 
Madrit, 9 (A.A) - Famagoadan bil-

dirildiğine Paragovay hükümeti işçi 

sendikalarını dağıtmış ve tasarlanan su
ikastler hasebiyle de sendikalar reisini 
tevkif etmiştir. 

Ameri"lıan radyo 
Spil:erleri arasında 
hainler var •• 
Vaşington, 9 (A.A) - Bugün açığa 

vurulduğuna göre Birleşik Amerika 
münakaH\t komisyonu bazı Amerikan 
radyo spikerlerini düşman denizaltıla
riyle muhabere ile itham etmektedir. Bu 
spikerlerin konuşmalarında muntazam 
graıner hataları yapmak suretiyle bir 
nevi şifre kullandıklan iddia edilmekte-
dir. · 

yosunun son iz:ıhına rağmen Almanla
rın Stalingraddnki tazyiklerinin eksil
diğine dair emare yoktur.. Almanlar 
şehrin iki sokağını elde ettikten sonra 
salı akşamı bir kanala varmak maksa
diy lc hiicumlarmı şiddetlendirmişler
dir. Moskova Stalingrad müdafaacıla
:-ının mukavemetlerine muvaffakıyetle 
devam cttikleı-ini bildiriyor. 

Ruslar hafif bomba uçaklarını sa
vaş uçağı gibi kullanarak Almanların 
işgal ellik!Ni binalar üzerinde çok al
çaktan m:;mak suretiyle bombalaı·ını 
hedeflerine tam isabetle savurmakta
ciırlar. 

Ankara, 9 {Yeni Asır) - Milletler 
arası telekomünikosyon mukavelesine 
bağlı nizamnameler ahkamına uygun 
olarak ticaret gemilerinde veTici telsiz 
tesisatı vücuda getirilmesine b ugünkü 
harp vaziyeti dolayısiyle imkan bulun
madığı anlaşıldığından halen mevcut 
şarareli telsiz postalarının 1943 sonuna 
kadar kullanılmasına izin verilmiştir. 

ALDATMA MANEVRASI MI? 
Stalingrad şehrinin geriye kalan kıs

mının ağır topçu ateşi ve pike hücum
larla tahrip edifoceği iddiasına gelince, 
bu sekiz haf tadan beri yapılan ümitsiz 
hücumların neticesizliğini izah edemez. 
Alman askeri sözcüsü, Almanyadaki 
endişeyi izaleye çalışmaktadır. Maa
mafih bu haber bir göz boyama ve al
datma manevrası da olabilir. Alman 
piyadesinin Stalingı·ad sokaklarından 
c:ekildiği h aberi gelinceye kadar bunu 
ihtiyatla karşılaı!'ak lazımdır. 

Kale gibi obn fabrikalar mahallesi 
hala dayanmaktadır. .. * . . 

ALMAN HUCUMU ŞIDDETLENDI 
Londra radyosundan : Berlin rad-

MOZDOKTA 
Mozdokta Almanlar tekrar Rus mev

zilerini yarmağ:ı çalışmışlar. muvaffak 
olamamıslardır. 

ALMAN MÜDAFAA HATI'I 
Berlin radyosu Almanların doğuda

ki harekfıtta sağiam ve iyi bir müdafaa 
hattı kurmakla ıktifa ettiklerini bildir
mistir. 


