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•• lngilizlere ve Ruslara gore vaziyet 

Kızıl Ilkteşrin fabrikaları 
Almanlara geçmedi 

Stalingrad fabrikalar mahnllesinc1 e harap olmı~ sok;ıldardan biri 

Almanlara •• 
~Ol'(' Rus va mu har t>hf'IPri 

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

Kalk sveStalin· 
a-radda ilerle di 

Berlin, 25 (A.A) - Alman tebliği: 
Kafkasyanın cenup kısınındo havala8 

r~n çok fena olmosına rağmen kıtaları
mız dağ ve yamaclardaki diişınan mev
zilerini hücumla zaptetmişlerdir. Düş
manın karşı taarruzları püskürtülmüş-
tür. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

---)(..---
Stalingı·adda harp 

yeniden şiddetlendi 
- *--

Bazı nolıCclarda Alman
lar ;tolgaya bir lıaç yüz 
metsce yaldoştıldarı hal· 
de Ruslar• daya:ııyo!•-: .;;-

Moskova, 25 (A.A) - Reylerin hu
su~i muhabirj bildiriyor: 

Son günlcrcle AlmHnlar yaptık18rı 
çok siddetli taarruzlardan hiç bir neti
ce elde cdcmemt>lerdir. Almanlar Moz
dok çevresinde de ayn: ıne,·kidc bulu
nuyorlar. Kanaatlere göre Almanlar 
kış baslaınadan öncC" Stalingrnd1 1-1oz
dok ve Tuapsede biı· netice almak is!e
yorlar ve bütün kuvvetlcrjni bu 
maksat için toplaı11ağa çalışıyorlar. 

RUSLARIN VAZİYETİ 
Ruslar mevzilerini sağlanılamaktadır

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

RUMENlEqE GÖRE 
---*·---

Pek ağır kavı plaı· 

verdikleri ve rıcat 

t>ttiklel'i valan 
• 

Mare~al Antoneslıo da 
hasta'anmamıt-

Bukrrş. 25 (A.A) - Cephedeki Ru
men ordu.o;;unun rical ettiği, mareşal An
toneskonun hasta olduğu, Rumen ordu
sunun pek ağır kayıplara uğradığı hak
kında Lizbondan verilen ve yabancı 
ajanslar tarafından yayılan haberler ta
mamHe asılsızdır. 

Liberya ni
çin işgal 
edildi? « YENi ASIR )) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

Mısırda kati ·hesaplaşma 
ın bire giliz • 

rı: 
• ommel or usunun ım Qo.; l 

Biiyiil' bir iistünliik temin Pden 1\fısırdaki fngili.: haı•a kun•etleri btı§kumaıı
da.nı nıare~al Kaningham 

Mısırda Mihverin başlı
ca nıevzilerine girildi 

--"""'11Wtıl -

İngilizler inatçı mulıaı.ıemetıere ve fıar-'ı hücum· 
ıara ruıbn •n hazandan yerlerin muhafaza edfl· 

diğini bUdiri31orıar • Mihver menbaları 
hit; bir şey sö1·lenıi31orlar •• 

Kahire, 25 (A.A) - General Alon o- c - Bu gece (evvPlki gece) dehşetli 
meri sekizinci orduya taarruzdan az ev- bir çarpışma olacaktır. Mareşal Smut
vel verdiği günlük emirde kati hedefin sun taarruz dediği şey başlamıştır. Bu 
Rommel ordusunun imhası olduğunu muharebede sekizinci orduya hava kuv-
bildirmiştir. vetleri çok değerli yardımlarda buhın-
DEHŞETL.t BIB ÇARPIŞMA maktadırlar. Kara, hava ve deniz kuv-
Kahire, 25 (A.A) - Royter bildiri- vetleri muayyen bir plAna göre hareket 

yor : Sekizinci ordu kumandanı gen<>- etmektedirler. > 
ral Mongomeri dün (evvelki gün) basın 1NG1LlZ MA.NEVlYATI YÜKSEK 

AKOENIZDE 

lngilizlerin -
faaliyeti 

arttı · 
Be~ gemi batırıldı, bir 
muhriple bir yardımcı 
hruvazörün de batırıl· 
m~ olması muhtemel 
Londra, 25 (A.A) - Resmen bildiril-

diğine göre Akdenizde İngiliz denizaltı 
ları 5 İtalyan gemisi batırmıştır. Bir 
n1uhriplc bir yardımcı kruvazörün de 
batırılmış olması muhtemeldir. 

ıs~n•1 _;:ahir<' 1 , ~iituu 1 d~\ 

---*---
Atlantifı cenuptan şima· 
le doğru temizlenmelıte, 
Alman • .Japon deniz i~ 

mümessillerini kabul ederek şunlo" söy- Londra, 25 (A.A) - Royterin seki- lngiliz Akdeniz filosu baş amiralı 
Sir R. Ho.ruıood '' S talin gr ad,, da iki taraf E", , ....... ; .. ·· ..... '"' 

t 
. I sas dağıtma karneleri hazırlanıyor 

birliği lıesilmelıtedir 

-*-Libeıyaya Amerikan kıtalarının çı-
karılm~ olduğu haber veriliyor. Llber
ya, Amerikadan azat edilmiş zencilerin 
le§kil ettiği bir cümhuriyettir. Bu dev-
1et Afrikanın müstakil sayılan tek dev
leti idi. liberyo, Cine körfezinde F ran
eız fildişi sahili i1c j ngiliz aslan sahili 
araıundadır. 

Libcryaya asker çıkanlması Afrika-
1110 garp ucunu te~kil eden Dakara ya
pılacak bir hareketin başlangıcı ~eklinde 
.lefairlere uğramı~tır. 

Liberyanın işgali Dakara yapılacak 
bir hareket için faydalı olabilir. fakat 
bu ihraç hareketi eğer İngilterenin Gam
bi müstemlekesine yapılsaydı gelen 
kuvvetle:- cDakar.)a daha ziyade yak-
1a,mış olacaklardı. Meselenin askerlik 
bakımından ince teferrüatını bir tarafa 
bırakarak bu hareketin hedeflerini araş· 
tırmak yer!ndt· olur-

* Amerikan kuvvetlerini bu ,ckilde 
harekete !'levkeden !llebepler iki !'luretle 
müıalea edilebilir: 

1 - Atlantik denizinin cenubundan 
şhn<tle doğru temizlik yapmak. 

il - Japonyanın Alman deniz kuv
veıl~ri ile İs birliğine mani olmak. 

Rıı harp içinde deni1:lerin müttl'!fıkler 
i~in rhemmiyC'tİ yüzde yÜ7dür. N('tekinı 
1914 - 1918 harbinde müttefikler de
ni.rlr.re olen hakimiyetleri !lıaye,inde Al
manyayı ,.c mi"•tf'fikl~tini abluka ile 
).' <'nr.ıi~ tiler. 

ı\lmanya<la 1918 mağlUbiyetinin f!e
bf'plcri etr-afında yapılan tetkikler, Al
nl3nyanın abluka hattı lie mağlôp edil· 
miş olduğu nctice!'İne Yarmıştır. Bunun 
içindir ki J\lmanyada daha sulh :zama
nında baı"layan harbe haı:ırianma işinde 
bir numralı <li.işman tabluka> olmuştur. 
A},Juka hattının :'\lmanya için su esasla
ra göre tahrip C'd:lme"i pren!'Iİp haline 
pe-tirilmiştir, 

A) Almanyayı raıyonel çalı .ma. Er
eaız'lar ve ticaret muahedeleri ~İ!ltf'm-
1f'r İ ile ikti~at bak~mından kuvvetl~ncli-
1rrek memleketi kendi kendine kifayet 
~dıar bir h:ılr koymak. . 

R) Fiili bir !'~rette dü~man donanma
eır11 :.ınç rtınc-k. Lıgiltcre ile An1erika 
ara• ·ndaki raüna ... ehrtll'ri ke:ımek. 

D~nizahı harpleriuin. bilha!lı!a At1an
bk rtrafınd" c~rr-van eden mücadf"lenin 
C'hemm,iyeti hu 'ebepten birinci plolnı i~

(Son11 :-;alıifc 2, Sütun G da) 

a tam netıce a amıyor 
n~~~~~::!~~~~!::~~~~~~Ç,::~~~~~:::!~!~:::~:~~:~~:~T.:ı Bunda o bö y 1 e şek er tevzi. 
DoGU CEPHESİNDE : Stalingradın iabrikasiyle bunun .işçi mahallele-

ş:mal doğusundaki endüstri mahallesi- rinden dii,şmanı temizlemek ve aldıkla- atı vesı·kaya bag~ landı nin bir kısmı Almanlarca zaptedilerek n yerleri genişleterek Volga kenarında 
burada Volgaya varılmıştı. Almanlar yerleşmekle meşgul oldular. Buna mu· 
bir haftadan ber;, zaplolunan traktör (Sonu Sahife 3, Sütun ı de) 

Yeni Japon n . uvaffakıyetsi zlikleri 
- ·------

K a rada ve deniz· 
de ka)r bedıyorlar 

--- - -
Melburn, 25 (AA) - Cenup Pasifk 

müttefik kuvvetler karargahının tebli· 
ği: 

Rabaoda ağır bomba uçaklarımız, 
düşmanın gcınil:!rinc hUcuın etm!c:rir. 

Nişi Maru sınıfından 17 bin tonluk b:r 
ana uçak gemisine 500 kiloluk bir b'lm
ba isabet etmişti..·. Gemide yangın ve 
s:yah dumanlar çıktığı görülmüşlüt. 

(Sonu Salı.ile 2, Sütun 5 te) 

y,. i r;;1•p urrlHPri Oı:rn Sta.nlr:ıde harp eflen. Aınerika.1t1a-ra ninlzrnır 
taşıyıp yeti§tiriyorlar 

EKMEK VER°LMESI MÜMKÜN OLMIYAN YERLERDE ME· 
MURLARA UN VEYA HUBUBAT OAGIDILAC AK 

-~------....... ---------
Ankara, 25 (Yeni Asır) - Devletçe 

temin ve tevzi olunacak her türlü er
zak ve eşya için istibkakm tesbitine 
esas olacak karneler Ticaret vekaletin
ce hazırlanmaktadır. Karnelerin üçün
cü sahifelerinde 1 den 25 c kadar nu
maralı haneler bulunacak, hangi nu
mara ile hangi maddelerin kartları ve
rileceği Ticaret veka!ctınce valilere za
manında bildirilecektir. 

ŞEKER VESİKAYA BACiLANDI 
:;;eker tevziatmın da vesikaya bağ-

1t.nması tekarrür etmiştir. Memurlara 
verilecek şekerin demiryolu ve deniz
yolu güzergahındaki yerlerde üç aylık, 
bunun haricindeki yerlere altı aylık 
~iması kararlaştmlmıştır. 

MEMURLARIN VAZİYETİ 
Ankara, İzmir ve İstanbul gibi bü

(Son11 Salı.ile 2, Sütun 5 te) 

ltalyaya hücumlar arttı 
---*·---

"Milino" şehri 
üstüste 2 defa 
bombalandı 

-*-
Şimali İtalyaya hem 

bomba, hem beyanname 
atıldı. İtalyanlara göre 

de hasar büyiifı 
Londra, 25 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre İngiliz uçakları dün gece 
ŞJmal İtalyayı bombardıman etmişler· 
dir. · 

"j' 
ı Antalyada ekmek 

fiyatı "18,, kuruş 
Antalya, 25 (A.A) - Vilayet mer

kezinde ekmeklik hububatın temini 
için bundan ;k; ay evvel kurulan 
teşkil valinin riyasetinde toplanmış 
ve ekmeğin fiyatını 600 gram için 
18 kuruş olmak üzere tesbit etmiş- 1 
tir. Vali alakadarlara bundan dola- I 
yı te~ekkür elmi~tir. ! 

·=··--· ... 

4 • • • • • • • • • • • 

Mih"er tebliğlerine 
göl'e Mısır harbi 

İtalyanlar İngiliz hü· 
cumlarının püsfıürtül· 
düğünü söyliyorlar .. 
Berlin, 25 (A.A) - Alınan tebliği: 
Mısırda düşman ş..iddetli bir topçu 

ateşinden ve hava hücumundan sonra 
cephenin geniş bir kesinllnde piyade ve 
2:ırhlı kuvvetlerle muharebeye başlamış
tır. Muharebeler hala devam etmekte
dir. 

Roma, 25 (A.A) - Tebliğ: Çok 
~iddetli bir topçu hazırlığından sonra 
düşman kuvvetli hava teşkillerinin dcs-
t.eklemesiyle Elale.meynin cenup ve ,i. 
mal keıirnlerinde taarruza geçmiştir. 

Londta, 25 (A.A) - Hava nezareti
J?in tebliği : Cumartesi günü büyük bor 
hava te~kilimiz Milanoya kuvvetli bir 
hücwn yapnuştır. Bombardıman tayya
relerine yalnız şimal Fransa üzerinde 

Dü§man püskürtülmüş ve 4 7 tank 
1ngi!ider ta.rafuıdan şiddetle bombala- tahrip olunmuştur. 

nan Milo.ııoımn bir halk toplantısmda 1~ =~~~~....., (Sonu Sahife 3, Sütwı 3 te) .Zınm1,7 resmi 
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TARİHİ ROMAN lf azan : Şahin Alı4'1inıdn 
--· J8 ••• 

-- Ben Validen korkn1aın! •• 
Köse Hamza llöyle sö~liyor 11e uBen omı 31irmi 

dört saatte halı ıarımn divor du 
·-------

Köse Hamzanın giizlerinde kendi kuv
''elİne itimat cthnini anlatan derin bir 
güven mana ı belitir gibi oldu .. Ve ya 1h 
adamın kendi kuvvetine bu kadar gö
venmesi kupkuru bir göstensten ibaret 
bulunmuyordu. Y tı lılıiı ve bir kocıılla
rı yüzünü andıran fızyonomisinin bliru-
ukluğuna ve ti.ysüzlüğüne rağmen, 

1ıpkı bir zırlıı andıran geniş gö"' ünün 
altında çelik gibi metin bir kalp taşrdı
ğını, onun benliğinden sızan m, na npa
çık gö.steriyordu .. 

Ve orada gezinen Tosun bey de bunu 
anlayarak birdenbire durdu.. Köse 
Hamzayı uzun uzun, tepeden tırnagına 
kadar gözden geçirdı .. Yaptığı bu ince
leme Tosun beyin ruhun&, köse Hamza
ya kar ı bea.lediii itimat ve güven duy
gusunu bir kat daha artırmıstı ... 

Tosun beyi keneli öz cocu ~,u derecesin
de seven bu ya!1ı, fakat çelik ruhlu 
adam, şimdi genç delikanlıya canlı bir 
fedakarlık tİm$tli :ııeklinde görünmüş
iü .. B undan memnun olan Tosun bey 
köse Hamz.anın yanına gelerek. o turdu .. 
İhtiyarın ellerini avucunun icinc a1chk
tan sonra heyecanlı bir .sesle' anlatmağa 
ba ladı: 

- Ah benim sadık, se-vgili Jalacığım!. 
Biz şimdi münferit bir tehlikenin kar ı
sında buTunnuyoruz!. tki taraftan taar
ru7.a oğrayan bir ordu gibi. iki tehlike 
bizi hl"m sağımızdan, hem de soltunuı.
dan. her iki cenalıırnızdan tehdit cdivor .. 
Derin bir hayrete tutulan köse H~mza 
haykırmaktan kendisini alamadı: 

- Ama tuhaf ~ haL Nasıl oldu da 
ben pmdiye kadar bunun farkında ola
madım?_ Ortalığı süt limanlık gibi sı
kin bir halde gördüğüm ~. deme'k > a
r· ı1ıyormUJUın! Pek iyi amma, sen yine 
bir şey anlatmadın ... 

Bu tehlı"keler ne gibi şeylerdir. iki 
görzüm?_ A.n1 Rn barut bunları h:ber 
\•er!_ 

Genç deli\anH bakşlannı Kô&e Ham-
2anın JCiiız]erinin içine çevirttek : 

- Maar nlisi1e bugünlerde aramız 
pek 7.lyllC1e ~ dedi, valinin bize kar
şı bir fenahkta bulunmasından korku-
yorum' -

- Vali öyle kolay kolay damat tbra
Mm papmn ailesine karşı bir fenalık 
yapamaz!... Bot. eler bir ta.anuzda bu
lunacak olum atzınm payını vermesi 
bize diqıer!_ Biz de gücümüz yettıgı k~
oar kendimlzi müdafaa ederiz... Kosc 
Ham:zanın verdiği bu cevap üzerine To
Sl11! bey ~lmelcten kendmnr a!amacfı. 
ve cnıekiar hizmetçisini alaylı balcısla
rile süzerek dedi ki : 

- Aman lalacığtm!.. KoskOC4t Mı ır 
valisile biz hiç bnşa cıkabilir mi) ·z'? .• 
Devletin 'bwün kuvveti onun cl:nde! .. 
Sayı.uz yeniçerileri var!.. Topu,. nfen
gi mevcut bulunuyor! •. 

Bu kadar mükemmel taarnrzi va!lta
larıua malik olan bir düşmar.·a uğra~
mak. bWnı için nasıl mümkiin olabilir? 
Onunla daha ilk müsademede biz tama
mile mfiriz. 

To un bey : 
- Kanunı Sultan Sl'ıle\•man zamft.'

r. tnda Mıc:: r v. l lı~rle f v·n edıle, kin.:. 
ci vezir Ahmet pa a mı"? .. diyr · k Kö
se Hamzadan sordu. 

- 1 f ta lfı dı ı ır, heyi. ı . O da 
devlerin KU\ velini clindt' ftıttu«un.ı gü-
venerek 1st. nbula knrsı knfa tuttu. Mı
sırda islıklaHni ve padis:ıbhf:ım ilan 
etL Fakat çok sürmedi Mısır h:llkı ha
in Ahmet p..-µya isyan ettiler n l•ccdc 
ahali bu hain vali,>i mağlup ett ve onun 
kafasını kestiler ... Asi vezirin e k ba
sun lstanbulda Kanuni Su1l2n Suley
ınana gooderdiler. Sen koskona b·r vi
lii) et halkının ku\.·vetini hiç te hakir 
görme' .. Ahali adeta denize ben:rer. 
Uzun müddet sakin gibi durur Fakat 
bir kerre rüzgar eurek olur.;a .sular h:r
denbire kanımrerir! Ahalinin az n dal
~alar gıôi so ldıran km:veti kanmnnda 
Mısır valisi dağlar kadar kuvvetli ve 
ınetin görünse bile yine hic bir şey :;np
mağa muktecr r olamaz ve ilk mili :ıdMne_ 
de derhal mağlup olur ... 
Mı5ır~ kundaktaki cocuklara varın

ca) a kadar hemen herkes Yavuz Ali 
paşad:rn nefret ediyor. Ahali bu za ·m 
valiye karşı ayaklanmak icin mfısa·t hi:r 
fırsat bekli): or. 

Ben bugun istesem Yavuz Air pa'5av 
yirmi dört saatin içinde Mısırdan rıkar
maga muvaffak olurum. 

Küse Hamı.a biraz dw·du. Sonra t k
rar söze baslıyarak Tosun beye dedi ki;. 

- lşte görüyorsun yn? .. Bana anlat
tığın bu birinci tehlike \0akıa n.c;lında 
ehemmiyelsr?. bir şey o güdir, fok.at biz 
bundan kendimizi p ek gi.izel koru~·abi
liriz.... Onun için bu bir·nci mcs" levi ge
çelim. Senm rahalıııı lehdıt eden i\t'n:i 
tehlike nedir? .. Bana .sen asıl bunu an
la!! .. 

Tosun be.1-· o dakikada yeniden hcye
nına tutulur gibi oldu. D lir.m-Jın n kal
bi biraz öııcc'ki gibi hı~lı hızlı ntmağ.a 
başlamıştı. Ytizüne hücum e'den k. nTar
dan benzi kıpkırmızı kesildi \•e gözlerini 
Kö e Hamznnın yüz.ilne §evirdi. Hele
canlı. titrek bir sesle 

Ona : 
-Benim sevgili, sadık lalacığım ... de

di, sen acaba ha~ atında güzel bir kadına. 
hiç gi.hıül vercfn mi? .. Eğer bu fe1rtket 
senin ba ından da geçli ise bu c1:ı.kika
da üphcsiz beni ayıpfamazsın... Gön
lümde yer tutan bu ~akıcı aşk duygu
sundan ölürü elbete beni mawr görür-
süıı ... 

Kii.se Hamzanın ,1$z]'erinde ani bir 
parıltı belirdi. Ve tüysiız dudaklarının 
üzerinde delikanlıya acıclıuını ~üstcren 
ince, sefkatli bir güliim.c;emc gu gesi do
la mağa ~tadı... tbr.ıh.im pa nm 
emektar hizmetcisi biraz durduktan 
Mnra efendisinin ovluna cevap vererek. 
dedi ki : 

- .ı:. -

IRBAD:EI LE_~:I 

maçları dün başladı 
Göztepeiiler son dakikalarda penal
tıdan "2,, gol atarak Altayı yendiler 
Lık şampıyon:.~ı baslndı. Dün c,,-ok 

1 iı .t havada İl.mir n altı takıınını da 
dmlcla gof'c'i .k. N tıcelcr norın filclir di
yebıliri~. Tı·ibünlerde oldukca kalaba
lık bir sey·rci kütlcı:ı güze Çarpmakta 
dı. Bu k safet Hlh, "a .somu cu Göz

tcpc . Altay maç nda ıdi.. Ve bu maçı 
görıncğc gelenler çok heyecanlı d<ıki-
1 alar yaşıyarak stadı te:rkethler. 
ALTlı.~ORDU - DEMİRSPOR 
Gunim ;Ik maçını Altmordu - Demir 

por takrmlan yaptı .• Rakibindt>n ku,·
\ ctlı olan Altınordu birb·ri arka ı iki 
gol yapl\'erdr. Oı.dan onra \•ariyet J-2 
oldu. Devre 3 - l Altınordu galip vazi
l ette bitli. 
İKİNCİ DEVRE 
Dcnfrsporlular l ılmadan oynadıkları 

uf.n oyun l ·ne ~ canını ka\betmcdi.. 
Ö) le ki Altmordu. dördüncü ~e beşinci 
ı;olJt'rinı attıgı he.ide Demirspor gol ya
a;ab"ldi. Nih yet oyun 2 - 5 ltınOl"du-
nun lehine b fti.. 

KARŞIYAKA - ATEŞ 
Her :ki takım da a7ni kmrvette görü

nüyordu. Her ık· farafrn muhac·m h:ıt
;an topu kale o•ı'c.r ne kadar getirdık
lcri halde gol )apamı)or. ek cr·ya gol-
Jı.k vazıyctt' girmedikleri, bii,>lc fırsat 
yaratamadıkları .cm de oyun b~r heyc-
e. n ,·enn sordu. Bereket bu vı:ızi) et 
dort dakika sur<lti. Tam btr srrnda Kar-
.yakalılar ılk gc;lü yaplıtar. ol un bun

C:n.n soma biraz heyecanlanır gibi oldu 
\ :1u tempo) u :ııulıafoza ederek devre 
~ ::ına erd. 
iKİNCİ DEVRE 
l\Iuhakkak daha giiwl oynı\·an I<.ır

şıyalcalılar altıncı dakıkada ikinci gol
let .. ni a'mca n fce anlaşılır gibi oldu. 
Halbuki oyunun htıncfan sonrnki' kısmı
nın daha çctın \'e güzel olnıa_ı ınukacl
cformış. Çiinkü oıı dördüncü dakikada 
gol atan Alcşlıler uınıtTcndiler .. Ümit
lenince de canJ.andılar. Fakat m acım 
hatlıırnun oonük oyunu ,)i ine de\·am et
f ğ'. için \•aziycttcn istıfadc edemediler 
v oyunu - 2 Kar ıyakanın gnlc siy
le. bitti. 

GÖZTEPE - hLTA'i 
Günün meralcJa bektenen karşıla'f

ması Gm:tepc - Alt:ı.y ara9mda yapıldt. 
Son haftalarda kupa maçlarında km~ı 
netices·:tıde }ekten Karşı kaııp;ı;a gclen 
bu ıki takım btrgiin c1e lik maclrrrmın 
daha ilk h ffasmda kar~ı brııı)•a ge~ 
n ·ş hulunuyorJ:ırciı. 

Bn iki çarpışın.ıda rakib:ne buyük. 
ı, rl.larla yenilen Altaylıların ne netice 
afacakTarı mera!°< edılıyordu. Filvaki 
her iki taı:af ta sahaya en kuv\·ctli kad
ıo!anylc çıh."tıTar \'e hızc bre,tan sona 
kadar fıl'l!~anla geçen b:r maç scyret
t ·~dil~r .. Bir; rüzgar olmaması top haki
mı) etının tam ::ıfınaside belirmesine 
ynrıyor, her isabetli v~ru.ş ve. her gü
zel sut yer·ni buTdugır c;rn ş;:ı a ve te-

·:·~-~.-..-. - .. -~- -·-1 
t ' : Atı. nordu f )emir- i 

' ' ı sporu, Karşı)·aka t 

l da A tt'. ı rn a ~ 1 ô p t'ttİ ! 
• ·!··..._,._ - · - "- • - .- ........_.._ -- -. - ·:. 

Fıkaki oyunu~ bitnk ·ne beş daJ:ıka 
kalmıstı. İste tam bu sırada çok bariz 
tir "aziyette hak m Göztcpe lehinde 
pen~ltı çaldı. F" unt •ıkı bir ut le, "'İm-

diye kadar kales:ni büyük bir muvaf
fakıyetl müdafaa eden ve İzmirin en 
İyi kaiı:cisi olan Safiihettinin kıpırdil-

•Tı. sına meydan vermeden topu ağlara 

taktı .. 
Oyunun bitmesne diirt dakika var, 

bir çok ~eyler olabrl:r derken, yani bır 
dakika sonra Altay muadnlcrindcn bi
risi topu eliyle tu t tu. Bir penaltı daha .. 
Ve Hafit tutulmaz bir tle Cöztepenin 
ık!nci goli.inü yaptı .. 
Artık netice ania .. ılnııştı. Oyun iki 

dakika içinde V':! ansızın denilecek bir 
halde Giiztepenin lehinde tecelli edi
vernili f. 

Galıb"l et Gözteper;in hakkı idi.. İlk 
hi:r kaç ıııi.ihim fırsattan ist (~de ed"le
meıne idir iti gi.-~lukle ~malarını 
:ntac etm• tır. Bu sayede biz seyirciler 
Lıa!!tan sona kadar heyecanlı bir maç 
. eyretmiş olduk .. 

~·-ALİ OKAL 

9 E vlôl Kahranıanı 

Albay Şerafettine karşı 
vazif enıizi yapalım 

Bıı ~anb su6aya uiz•ir » de .,,.,,, ,...,_, cad· 
dede mötevaz; bir eu hedfye 11e Mrrfdfı rıızının 

taltdl masrafını dıe rııhte edemez miyiz'! 
9 E..ylöl ltahramam Şe1a(etımin Gurc- Hasta yatağında bile yastık altında 

ba ha tanesinde tedavide olduğundan İznmin fotoğrafınr taşryan hu kaArarna
bchsedilerek -.ehir adma hatırının sorul- na jstirdadı müteakip Afgan kralı mu
ması Yazifcsi hatırlatılmı§tı. Şehrimiz- ra~sa bir kılını; hediye etmiş ve daha 
de bUyük bir alaka uyandrran bu teklif bir çok tııkdirfcarlar müfevau hatıralar 
belediyece hemen yerine getirilmek ve vnmişkrdi İzmir şc~l'İ de cı zıuna~ bu 
fı;tanbukfa bulımnn lLmirJi gazeteciler kahramanın adını büyük caddelerinden 
laraf ınd n hastanede ziyaret edilmek birisine vermekle kendwni asla unutm1· 
Euretiye hmirin İ•tirdatta ilk tanıdığı yacağm1 belirtmi ti. 
hu kahraman suba,> ı unutmadığı belir- Ancak bütün bunları bir h:mirli ola-
tilmisti rak gayri kafi buluyorum. Gönül istiyor 

Bir ay kadar evvel Jstanbufda Gure- ki onu kendimize daha çok yakla.,tıra· 
ha haa&a.neaıwldLi bU Laaaa~ ziyaret et- lım ve çolC sevdisıi lzmire yerletCi.relım. 
t ğim sırada hasta hakıcıların ve b·z~at Hakiki fıemşehri yapalım. Mesela bele
hasta.laım bana tamttıklaıı 9 eylül kah~ diyemiz bütçesmd'en veyahut bütçesi 
ramam dh~y Şnafettrnle uzvn uzun gayri kô.fi ise lzmirlilerfo se\'C ~ve isti
göriİŞm'Ü:f ve bö-birrini aaltip edea bu ;ıi- rak edeeeJ.'.leri bir "'ekffde bu sanlı su
vıudlerim neticesinde onunla yakında?\ baya artını ta ıyan cadd~ ifzerincfe mü
temas einıek imkanını bulmu~ıum. fıttir- tcvazi b ir ev salın alıp hediye edelim. 
dat sırasında çelik ordunun et\ önün-de Bi7inı ~in pek lıtolay ve ehemmiyet
yıldırım l!ÜTatiyie açarak h:mrre Hk ayak siz otan böyle bir hediye, 9 cyTüT knh
bnean, kf!'!laıya ve hlikiıİTAet konBğına t~ınM gö-zluini yata.1t.aealc. ve onu 
ha,ret kakhğ'ımız bayrağımrzr ilft d~fa cicrden çok,• amma pek çok sevindire
Ç"ken bu subayın ndınr unarnbitecek fek' celctır . .Sevinci, dünyada tek dikili ağa
b:mirli t11savvur edemem.. Ru ezdi hatı- a olmamasından ve ~ediyemİrl.i• 111adöi 

yalrıu lzn:ürlilerin değil, i tiııa.rz. ola- cieİ't!ı.inı.i- .l'cii.l. faılta.t (f:rn.irflyim) 
rak hu T mkü• kalbiacfe gömi.lödii~ cfİye ltcııışıehıiL~ idcM. eden ve blmdan 
l lcr sene 9 eylülde temsili olarak hatı- bü,>ük bir haz ve şeref duyan bıı kahra
raııını andığımız bu şnnh ve kahraman mar:nı hakikaten lzmirli yapacağndan 
suba}'1ıl1»:.t: bt.ıırün sonu l>enraz biır has- ve btifere daha ~oll 1akl;w;tıracağıııclan 
talığın amanSTZ penç~indc en acı ıı:tı- olacaktır. 
raplaıla. luvraM*WdadJ•~ Hat.tahğm tabi nefice!!li &IMaik dıfiı:ni 

Liberya 
• • 

çın ışg 

edildi. 
(Ha~carcıh ı ınci Sa 

~~al etmektedir. 

* Mıittefikler hesabına denizi 
olmak yalnız Almanyanın kı 
müm.ısebetlerini kesmek için ~ 
giherenin ve Rusyanın ınihv 
yaptığı harpte Amerikadan 
surette yardım görmesi için de' 
m;u1 mutlaka lazım olan bir da 
almıştı. Bu «ebcple denizleri ter. 
mecburiyeti bat gÖ•t~rmL tir. l 
ketin son aylarda arlı:a arkava l 
muvaffakıyetler gÖ.terdiği ni k~ 
mek Jazımdrr. Amnikııının harb 
sinden sonra Alman denizaltıla 
rikan sularında büylik mikyasta 
himaya baılam~lardı. 

Amerikanm harbe girdiiind 
bir zaman sonra Meksılca m 
safına geçti, onu Brezilya rakip 
haycı Arjantin mihverle siyasi 
betlerini k~u. Bu wretle ort 
ribdaA, bir ha ka tabirle Mek.t 
fezinden Hoın burnuna ve Maec 
ğazma kada, garbi Atlantlk 
mih' er denizaltlarnıa yardım 
bir hale 90Jculdu. 

Şimdi temizleme hareketi A 
şark tahillerine geçmiıı bulun 
Bo hareket Afrikanın pıp 
tutmak .uretıle mo·nffak olabi. 
berya yulr;an Gined~ bu bal 
eMnımiyetli bir nokla old1fi- aiH 
olan hu sabayı bir iie ola1'11k k 
la İUıp eden ycr:kıe kuVTeder 
ta mümkün olur. 

Atlantiii'w şark ..tn1le:ri arM1 
hassa cDalarS çok ehemmi 
cDakar> Alrikanm saıbmda şat 
lantiie en ziyade vzanıms bir 1'a 
çasıdır. 1 

Ru parçaya hakim oranlar, fnt 
den Hindiııtana, Avustralyaya 
~emi seferleıini lM>\ayca k011hol 
Bu sebeple Dakar sahasının müt 
İ~tn oJ<:luğu kadar mihver için de 
miyeti, hayati b it kııdreti vardır. 

Ml.)ttefikler İ(#İn MadaıllNllkan: 
ettikfen, Atlanff!iIA prp Hf\.İll<eY 
nuptan şimale doğru temizledikteı 
Ta Dakar pek ihmal edilecek bir i 
iildir. Mihver de O.kata ya,..Jac 
t\arell:et etrafında lilayt değiYdir. 
enaley Dakar bugün süratle hareke 
nin nüfuzuna tabi oTacaTc bir dun 
dır. 

* Diğer taraftan ingİ1İ7: mütehaıııı 
nın da itiraf ettikleri' veçhile ümit l 
yolu ile AFma~ - Jaf/IO'flya ar 
kaçak sUTetile de ol•a e<ıyır na~ 
ba<ı)amı<ıtı.ı. Mihver bu münakaley 
ha esaRhı bir s1.1rı•tte re•İn etmek 
ıniiıtefikler iıte Japcı-.ya ile Alm 
<ıra~ında yapılacak esya nakliyatını 
durmak mecbwiyerind.ed.iılcı-. Bu 
nakaleyi kesecek, veyahut. kuvvet 
recel ~ fttrvVe1'.1İ n-ofc:ta Dahrclır. 

llif>eıyaıya. sıe.fle~w A.csılnııa 
ntleı:i Dakaı-a y~ hüyi.ik. hi 
reketin ba!llangıcı !layılaoilir. 

SAl>Rt .,__... 

Mtm llıtlsadı C . 
•iyet ]Nlraaı.. Köse Hamzn gayet ciddi bir tavır ta

kınarak Tosun beye cevap vc:nt~ ~ 

- Hele İM?lc! .. Göıdünn1ü şimdi asıl 
en miih"m olan ~ele,>i!_ Bu m le 
gerçekten ilkin hıma an!. ttığ rsden 
daha önemli bulunuyor ... 

Bir adam karsısına çıkan bir dl ı.anı 
kuvveti ycttigi \akd·r~ pek gfü yere 
.!ff!rebilır amma, kalb·nm içine giren ya
kıcı hh- duyguyu oradrn crkanp ntma
ğa muvaffak olamaz ... fnsan ya clıklan 
sonra hayatta hiç b~mdan bir aşk ha
di.ses· geçiTtn miş olabilir mi? .. 

t dii!e yer nmnyorduı. B oyunda 
Giiztcpenin pek bariz iistünlügi.inii ka
bul etmek lfızııngelir. Birbirlerini ga
:, et kolay ve sık buluyorlardı. Top he
men hemen Gözlepc erin kontrolü al
ımda oynanıyor ~tıJr oirşeyd'i. o derece
de ki onuncu ile yirmi beşinci dakika 
c.ra ında Altay kalesi saniyeler içinde 
tehlikeden tebı:J~c:~ e gıriyor, mütemadi 
rol frrsırtları ycrrntan Göz.tcpcliler ~ut 
uzerme şut cekcrek eyı.rcıleri yerlerin
den hoplatıyorlardı. 

Kordoııda paıt)ıyan bombanın parsa- bir ihtimama ve mutlaka ba,.kasın:an yar~ 
hırın ı hala OflJU'l!!armda tasıyan bu mert cFımına muhtaç olan albay Şerafetti111İn 
asker bu bomba: parçasmın doğurduğu en yakını ofan e i de maaTesef muhtaç 
aısal>i ih.nlaçla:r içinde kıvranırken bile •~vi oleluğu için ömrunün bakiyesini !'•• .................. . 
lı:eadisini ziyaret: eden lzmiıli gaınfeci~ haetanede geçirmeğe maFıklim olan 9 
kre bü;,ük brr tevazü ve sammıiyetle eylül lc.abramaıumıza böyle brr hed;,-e
lıalinden m~ oldaiıınu sö,-icmiş nin bütün ten~uuna ve ~ Mr il\tivaeı 
"·e büti.in lzanrlileTe minnet ve ükran- nlmadıKı..daıft hahsetıniıf olmasma ~ai· 
larım 3Untnu!ltur. A lbay Şcrafettinfo iz- men tam zamanında yapılmıs ohıaığın

- Hele vali ile aramızda h"rdenbirc 
bir müsademe baJlasın da sen o zaman 
benim ne kadar biiyük i§lcr yapmağa 
muktedir olduğumu görürsüı:ı!.. E;;er 
omm elinde devletin bütün kııv-.retleri 
bulunuyorsa lıizim de bu kadar işçr?ı> 
rimiz, adamlarımız var ... Bunlarclan ko;;.. 
koca bir ordu •ücude geüreb~lıriz._ 
Sonra Mısır ahalisi validen derin bir su
ret~ nefret eUiğl ~i seni de pek 17.İy~ 
de sevmektedir... Vali ile yapacağımxz 
müsademede bütün Mısır hR1kı biziııı 
tarafımıza geçer ... Böyle bir kavganuı 
Mısır valisi Yavuz AH pa~ya kaça mal 
cılaeağmı sen o zaman giirÜ'rsfur ... Hem 
sen hain Ahmet paşanın ba tna gelen 
felaketi duymadın mı? .. 

Aıı..karada dün 

Bir zamanlar ben de sevdim ve sevil
dim ... O zammı bcıı d senin g,ıbi genç 
ve kuvvetli ıdim. Aşık Kerem gibi g'dn
lümün biı· fırın baea t vaziyetinde ya• 
nıp fütlüğü demler old~-

Fakat bugün ates söndü! .. Ve baca ar 
t1k tütmüyor' .. 

Bu gayet tabii bir h:ıdısedir oğlum! .. 
Sen şimdi yanıp tutusrnaıın t:ımamflc 
müsait bfr yaşta- bulanuyorsun ... 

- R t T 1'1 f, O t -

yapılan koşula~ 

r1nı 

iz at yarışla
ta kip buyurdu ar 

mir1i gaı:etecilere söylediğj ou sözleri. ela da hiç şüphe yollıtur. 
candan ve fçten söy lediğjne yakinen Yegane varisi ve ifÔZÜniin bebeği olan 
kani ve vakı{ıın. Soyadı ( İı.mir) ollN'l biricik kızmın tahsil maıtrafını da ayrıca 
hu şanlı subaya nereli olduğunu sorar- helediyemi7.İn deruhde elme~i kaÇ.ırıl
sanız derhal (brnll"liyim) derr HalbuJO mama lazım gelen bir vazifed·r zan

Bır oyunda ne kudar çok gol fırsatı 
Y ratu1ır, ge kadar failaı gol pc:uisyonu
na gı.rilir ve güzel vaziyetler; t"eknfll:: 

fzmiıi ancnTı: iatirdat sarasında görınüş nınd~yın1. 
ve tanımıştır. A . S. 

hareket~r gfü:ülü:rse tiphes:z o oyun 8 
buna klyasen zevkl1, heyecantı Vtı gb- CIZI yerlePfle flalıa 
-e.11 olur, ~- Bunun: ıç:iııdir kit bogun Parti fıaza lıongre
bu \ aziyet yalnız Alıay kale · Onürrde feri bitti •• 
cer:s:~n etti~ı halde her i.kı kulüp men-

b m ve tmraftarfurı aym deı·tscede Pı'e- Ankara, 25 C .A) - Bugiin ald1gı-
:ı;ecan duyclul-ar_ mız tclgrafl'ara aöre Lüleburgaz, Bur-
~ayanı takd:r b ı: \"ID:ltlc göt.teren Al- d'l.ır, Uşakta kaza Halk Ptırf:isi kongre

t.y müdafaast bu tazyrktcn hiç gol ye- lcri toplanmıştır. Dı1ekfer tcsbit olun
ıncden kurtuldu ve bir.nci devre bcra- dukfarr sonra yeni fd'are lleyetlcri .seçil-
bcre bitti. m~tir. Saml.rni t"maslara vesile olan bu 
İKİNCİ DEVRE 1 ongrelerd'e Ebedi" Şef Atattirkün aziz 
y· G .. hatıraları biı: ke!'c daha anı1m s ve Mıl-

ESAS OIGITI A IARNELER' 
HQZIRLANIYOR 
( Uaı:tarah 1 ınc~ SalıifMde) 

yük. şehirlerde ucuz ~lcmek al'mafar1 
için memurlara verilecek karnelerc:re 
karne sah'hin·n fotoğrafı bulnnacafdır. 
Memurlara dernek tevziatı kabil olmı
yan yerlerde istihkak sahiplerine un, 
öu da mümkün olmazsa ekmeklık hu
bubat verilecektir. 

ıne ozt"pe bariz. hır üstünlük gös- 11 Şefe ba fılık ve sevgi tezahürleri: te-
tercrek oyun cfcvaın ctıneğe başladı. Bu yit ed 1 ·rur. JEi J POI 10 l f f A • 
hal dakikalar geçtiği hal'de d'egi rn!yor, 

~:~~: ;u~~~::: o~~~m~:ın~o~e~:~ JIARlf•au 1 YETSlZtlllERt 
lilW muhnfa:za ederek: geçiyon:fa_ Y~ f:b. SU ıkl'eJaft (Baştarafı ) IJMi ""'ahifede) 

An ray Q ( Husu.si ) - Ankara son- cilı:ği ~bi, üçüncülüğü Ruid knanmq;. Ferit ve Fehmi gffii ikf tccrübt'Ii ha· Yı•jN&& a WımAılL. YENİ GİNEDE 
bahar t.. koşularının b~inciSı bugün ttr. kem ile oynıyan orta hakem! Mustafa ,,. !J Oven Stanleydc kara kuvvetleri,n.iz 
(d' n) mr!!hr. Cumhuı- rcisi tsmeL Gany;ın 415, plase 155 ve 120 kuruş .Şenka.1 ofsaytbn görf or, avantaj ka- Marmar· 25 A) - Dün gece çetin düşman mukavemetine rağmen 
1nönu h ı rlarilc ko~ mal'ıall n ercf- a?mıştır. ıdelerıne rıayet ederek maçın zevkini ~arıs ve Cl:\rarındıa hallan ve çift:.. iler.lemektedir. 
le.r:rdir · erdır. DöRDCNCü KOŞU : :Reısfcumhur muhafaza etmesınc efe fiıııil oluyordu. çının aEıı ızlık a. befdecfi : bereketli Latede orta büyuklüte uçaklarımız 

B1R1NC1 VE 1KtNC1 KOŞUL.Ali koşusu ile Ga2i koşustl' gibi Idasik ~ ArlrJc oj'1Jlnµ'l onfa.rma gelın.istik. yağmurlar yagn t:ır. düşman bava m ydanına hücum etmic:, 
Bir.nci k~ hiç koş.u ka:ıanmamış 3 rı:şfard'a kazanmamış olan yerli uf kan Altay ıuüruıfaa& bl.l devamlı ~ yerde kati olarak beş ve muhtemel ola-

yaşınd yerli ~i:z taylarına nıa us- trıgiliz atlarına mahsustu. Birinci!io-i "'e arsılmamı gi?rüc.iil ordu. Herkesin ağ- .- ..,...._ • • ralC ta iki uçak. tahrip edilmiştir. 
tu.. Bu ko.şuya ll nu bir tay i trrak et- iiincili.ğj Fehmi Sim.iaroğlli:nmı &Ut. ~ncLl ber.ılDeır~ m· kaJaeaklm-:' SöZleri. ...,_ .-... J:APON HÜCUMU 
~ " n·zamna e mucibince 1«ı u.yuı w ~tı üçi.ıncüluğıi de Ret i:azaI»- c.ıolaşmamı bnş.ladıı. Altaylılar buna çok- ŞClılrimizi. wof simalarından B.. Darvine her bici üç uçaktan mür<>k· 
kaı:anmı ayıTmıstır. mışta. ıaa razı olncakla.:- k. t.ribürı-den : Yiıılilt SiUaı: diia- iile- vakti rah- kep aort J apon hava taarruzu yapıl-

iKh et K:OSU ~ llaz:ıdık:ap 1uılls 6 rap EN~ y AM- 1 Meti L..LL- ....__ mıştır. Hasar pek hafiftir. 
at :ıuna mahsustu.. Birincilii#i- C"">'1an .D.E>,J;LA..ANLl KOŞU - aşa. ıııa • ses eri yüksclhıei!:e - --~r. · 

o- -J' La·ladı.. c--:. "'---=-=ti.. .. ~!__.~ YEN! JAPON K A YIPLARI 
Tek, tk nCl .gj Botluı:rt, ürüncii1::~il Al- 1:1:...~mci ICo u, "'"'""Un en ı:..-ueca-~ı k-- ---~- .,._ "-" _. ...... -:ı ~ ~ a-· o_,,. •w ....- -~ 3& ---L :.......a...._ Melburn, 25 (A.A) - Saloınon ada-
cık,.!' z nmı:itır. ş u ofmuştur. Birineı Hasbe, ikınci h, ~11 _..._ "~ lar:ında vaziyet değismemistir. 

van n 315 plase 125 ve 120 k ru ücunc:ıı de Pınar geim1crtir. r k ı!":ı:. ~al '\le ce11a3e R31ll8'D lliı. 
_ , -s n ııcwı se\•en yaı ar-. ııar camii • ı;_ı_~._ ... __ --ra .J:.~ Amerikan uçaldarı Gill>ad ve Selis 
a.ı mı'itı. . Mu•Mek bahia. -nvan 585, p ac:el- n·- --~ ~ 
Oç••Nr~ 7 e- .r ,.;;• unu unutma,. bugimii iyı anlarsın di -~-n~ ~1....c..141:..... adalarına bir akın yapmışlardır. u '-U VE DôRDONC'U 315, 385 kur"1Ştur. ,,._ b P~ JHCWM: _,.. _.. . . ... R: ıı::ac:ı .. 
KO~ULAR ~·oriışfe iıgıyCp gıdıştc üfkü.} e ina- 111n5 n t d 1'~ .. &PW .. -~L-_:. • Düşmanın iki ltarakOl gemia batırıl-

.., Çı!te bafıfs Hızır _ Hasoa çifün 40 - .... ~ 1 
r•ç ı u ko,.uda bırıncıl gı Hızu, ııun- fıra vermiştir. nırız.. ne sabu ibsan eylesin.. ınış, bir apon muhribi~ le bir taşıt ha 
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ICISACA . -...... 
KÖYLCI' DA.TL 

Eczacı Kemal K. Ak 

Buğdayın, ai'pQ ve unun, nikaye 
ıneğSn sahib. köylü d.ıyıdan bahse 
rum" DaYl tabirmi köylü nere~ 
mrştır; a.raştıııayım dedim, kabad 
buldum. Dayı, ananın erkek karde 
dugu için anahk şefkati içinden çı 
bir erkek mertliğ!ni i~aret etmekted 

Baba kardeşi olduğu halde erke 
iki kardeş Qaylac.-tıklnrı için olma 
k.1 amca, dayı kadar eec;ur görün 
mcktcdir. 

Dayıtlaki cesaret., köylüye cesur 
duğu için alem o' a gerek diye bi.r 
~ünliş- ve kendi kendime bir buluş, 
tefsir yaptı.rn. 

Köylü dayıların safıyet, .sadelik 
mertlik içinde, < ralarıııdan çıkarı 
dikleri öyle zekifar \•ardır ki .,chirl 
ıın okumuşların~ parmak ısrrttıkl 
çok olur. K<jylü zekası, Türltiin m~ 
yet ve mayasındaki zektının ta K-.end 
öir. 

Köylü tipini taşı)' an \ c Vöşatan 
pek se\ enm. Bundan 30 yıl en el ( 
manlı ordusu i1" Yemende bulunm 
tum, tabur cczat»~ı ıdım. Kolera 1 
talıgından çok z. bit kaybettigımiz ıQ 
kadro\ u doldurmak mak!'aclivle ca 
larda~ zafüt ~{apılmıştı. Bu ı~i.ina~eb 
it; hır seneden fazla bu köylü zabitl 
le bulundum. Köylü ile tema.sun m 
lescf hemen buna münhasır kal~t 
Yeni zabitler muti, tcrb·yeli ve her 1 
ri bir zeka idı. 
Azız Türk köylüsii, hadisat sana 

ra kazandırıyorsa hasat 1.amanını H 
tıriıyarak sakın har vurup harman 
\•urma .. Sunu iyı bil ki para kazanm 
belki kolaydıl', fak.at parayı tutm 
cok zordur köylii dayım. Avuçlarını 
~ tut asil Türk köylüsü, sakın mtisı 
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Askeri ''Yeni Asır,, ın 
muharriri yazıyor 

Sıhhat Köşesi 
• • • • • • • • • • • 

r-r:ı=k;=;;=0il~<ly;;;:;==t Toprak ve köylC 
§ - 1 -·-

Şeker ve ya~ 

aıalınca ••. 
~ BUGUNKU NEŞR i YAT . c·· h • t ı· 
--r.~=r.~:~~e~~~=.~;-;~~ um urıye nes ıne mu-

------- *---
(Baştaralı 1 inci Sahifede) arruzda bulunmaları ihtimalinden bah- Y'yccek şeylerin bolluğu zamanında 

n. 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım .. 7.40 

Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müz'k: Rad- k dd d t• •• •d • 
yo , alon orkestrası 12.30 Prog~am ve a er sa a e ın mu J esı 
ıı~eınlcket saat ayarı, 12.33 Muzık pi. t 

adın d d · solunuyor.. inso, n. her türlü gıdalardan , bir az da 
kabıl Ruslar, Stalingı· ışın a, şı- k • k l · 

d Hatta Vişi Fransız as erı uvvel er ı- fazlas 1' ,· le yer. onlardan su veya bu cin- 12.45 Ajans haberleri 13.00 • 13.30 Mil- .._ - --- --
ınalden ve cenur,ıtan taarru;ı.a evam 1 , • n in baskornutan ı Q.Jniral Da r an, ınü t tc- sin "Zalmasındar ileriye ge' :;!' cek rahat-
~ttilcr . Bu taarruzlardan maksat, Sta- l · " fikler in Dalcara ik= nci bir taa rruz i 1t ı- sızlıklar ın farkına varmaz. Fakat. b11 
lingradın içine girmiş olan mihver kı- d f malini önlemek ve burasının mü a aa- zaınanda oldu.au gibi, yiyecek alınırke n 
talnrının '·anlarını gülç. lüg" e ve tehlike- k b ~ .ı ~ını tanz iın ve temin etme için ura- pek hesaplı hareket etm iyc mecbur ka-
\,·e düs.ürerek bunlara şehri tahliye el- · f'kl · b ı 

z,k : Karı.şık sarkılar 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı 18.03 Müzik : Fa
sıl heyeti 18.45 Müzik : Radyo Dans Ve 
crkcstra'1 19.30 Memleket saat ayarı 

idare merJıezlnin Anlıaraya nalıli, aşarın lağvı 
diğer telıalifin hafifletilmesi gibi hcidiseler 

toprağa rağbeti artırm~ bulunuyor ••• 
ya gelın işi.i r. F el. Ka t mi.itte ı - erın pro- lınır:.a gıda cinslerinden iri üzumun-

t rmek ise de Ruslar bu hususta tam d ı :.aganda~ ı . büyUk bir Ameı-: ka or usu- dan az olunca. r.e gibi rahatsızlık ç ıka-
mu\'affak olam ıyorlar. Bu sebeple Sta- k ç ı · ı· ' ı · un buraya gelere al gö ü ~ıına ı nc.e cağı n ı bilmek iyi olur .. 
Lngradın iç ve dı~ında sürekli rnuharc- t oplanacağına ve buradan, on günd~, G ıdalarıınız arası~ıda. vücut ağı rlığ ı
beler, hiç bir tarafın lehinde kati bir si ınali A[r'kadaki mihver ordularının nın h~r kilosu başına bir günde dört 
neticeye vardırJlaınaksızın, ara sıra ~rkasına düşere;.c bunu imha edecef:inc gram şeker, yahut şeker verecek mad
pck siddctlencrek veya gev~iyerek, de- ttra.fı inand.ırma~a çalıştığına bakıhrsa deler, mesela un, patates lazımdır. Bir 
'aın pbnektcdir. Amerikalıların buraya bir mikdar ns- de şekerle başka cins gıdalar arasında 

Gelen s()n haberlere göre doğu cep· ker göndermekle ş imdilik büyük hedef- ınüvazene ıne,,elesi vardır. Yenilen bü-
hesinin ~iınal ve ınerkeziyle yüksek Ier gütınedikleri neticesi çıkarılabil: r. tün gıdaların yüzde alltnış, yetınişi şc-
Kafkas dağlarımla kış, don ve kar fır- Bununla beraber birleşik Amerika- ker cinsinden olmalıdır. 
t:naları başla~ Stalingradla Ukray- r.ın Avrupa ve Afrikaya büyilk kuv- Gıdalar ara.ıında bu müvazene temin 
ı:aya çok yağmur yağmıştır. O derece \'Etler göndererek mihvcrcılere her iki edilmezse , ücudun içindeki asit ve al
k; gerek şehrin kaldırımsız yolları ve kıtada hücum etmek yolunda bır tasa- kalik ınüvazenesi bozulur, asit tarafına 
~crclc alelümum mu,•asale şaseleri bir rı olduğu rnalU.mdur. Bu s~h<?]Jl.:: L ter- kay;;ır .. O \'akit beniz sararır, bulantı 
ç.ımur deryası halini alnuşlır. Bu hale yanı'1 işgali , bu planın latbikn• bu. gelir. vücuda uyuşukluk basar. cildin 
göre Aln1anların bu yıl doğu cephesin~ b .. ~ıangl<" olabileceği gibı , Akdeniziıı ÜZ.l' ri kupkuru o:ur, belki nefese de ko
c.iM yeniden te · bbüs cdebilecek.l~ri bü- ıniittefikler ıçin cnı:n bir nah.hyat ycılu ku .S?~lir .. Şeker yiyince 1· 
ylik ölçiide bir hareket ve taarru• ım- gccer 
kanı artık kalmanu~tır. Bu sebeple olmaktan çıkmasmdiill beri, Afrikaııın Ço~ukların g ıdasında şeker liizumun-

t..-cnubunu dola~n uzun denız yo]unun I 
!:.undan Sonra Onların Volgadan Ladoga dan az olursa çocuk büyüyemez o ur. 

· · .ı\.lnıan d~nizaltı t~arruzlarına kar~ı ko- k · · göliine kadarki cephe kı<mıında kı~ Gıdalarda lüzumlu şe ·erın eınsinin de 
h runnıasına yarıyan bir Us tcclarlki n1ak- eheınmı'yetı· vardır. Meseli , .. alnız !::,eker, 

ınevziinp girerek yalnız Stalingrad şe ~ d 1 ı ı d ' 
d r,a iyle d~ _yapı ~nış o abi ir. Bun cı n vahLıt yalnız unlu şeyleı· .vemek '""l ı'< . • 

r iyle, asağı Volgada ve Kafkasya a b ' f kl b '' 
h af-!ı~a n'lütte : erJtt atı Alrika J:r:10.n- nıez. Heın seker _hiç olmazsa yerni~ lıa-

n:ilınküu olduğu kadar harp ve are- 1 • -
l arından, Çat gölü cenubundan Harlo- ı·ındc _ heın de sebze ve unlu şeyler ye-

ketinc devam edeceklerı tahmin o unur. 
F·ı k' Al 1 St 1. d ma gelen ve oradan Kahire, Habe.~is!an mek lfızıındır. 

ı va ı man arın, a ıngra ı ta- 8 _...., . .k ı · d b ı · ı ı k v ,_ b d t k'I '" "'S"at istı omet erın " su e ere lnMnın vücudu daima karışık gıdalar 
mamıy e a ara o'lianın unı a eş ı , __ b' ka ha ı · b k · 

tl 
.•• d' • h•ı-· 1 k . t ı . ayrı...n ır ra ve va y<> se e e, ı vcmiye alısmış olduğundan ınilvazenc-

e ı ı ırsege .... ım o ma - ıs eme erı ld ~ 1· , d B Af ·k b" · ed G d ı t b · ~ 1"' d .. ·b· dah o U:-.U ma um ur. una rı ayı o- sini o suretle tentin er. ı a arımız, 
kd ~·'ı ' 'e az!m V0 ',ttugu dagı ~'d ah sonrka, len ~imal yolu d;yorlar. Diğer bir ce- z.ıu·uri olarak, azaltıl.sa da yine her tür
.. a. 1 s

1
e aş~ı 0

1'6~yı 1 
"'""' er ana ka~ nup kara ve hav;; Afrlka stratejik yolu lü~Unden yenıck 13.zım olduğu unutul-

aa~ e e ge1;1rme en on arın cenup ıı- d Bel ·k k b d ı ı b .. ı·· da ·ı k 
ti ta bl 

. te . . a ç· ·a ongosunun cenu un an nama ıdır. Yanız ir turu gı ı e a-
ı.a aMnın m r eııınıye gırınesı , Nil n . d J k ·d ı h b la k k .. · · 

1 
·b'dı B d ,,_ska '-'~yaz ı uzcrın en u aycı gı er Ye ori csa ınt tatnaıu ma yeme ınu-

ı.çın, zarın: I' ~ r. un an ~ • a~ lıuradan Hartumta doğu Afrlkada Mon- vazenesini bozar. 
gı_ xdlga ıle ~ıder~an zaptolunamadıgı ba"5iaya uzaıur. Bu yollar benü• bii- Yağlara gelince, çocuk olınıyan bir 
nıil etçe Rus ar. şı~al ve CfOnup Kaf- yük otomobil yolforı haline gelnıis ele- adam icin, vücut ağırlığının her kilosu 
kas plOtrol mah•ullel'ıyle İrandon Hazer .. 1dir Fakat bo ı da b' k · başına g- iinde bir gram ~· ağlı madde la-
d~ntUnin cenubunda Bend f'5:8ha gele-~ gı • ;·.arın. ır ~ ~~çu~ 

k 1 
.... • h 

1 
.. 

1
.. 'l•b meydanları ve U<;U~ ıstasyonl:ın \·ucu- zınıdır. Çocuklarda her kilo ba.~ına iki 

<"' o an .,.,ntın ,-e er ur u sı n ve d 1. ·1m· t· B la d k · l" 
l E 'd h d R . . a ge ırı : ş ır. u:ı r an ma sat. mı.' ı .. 

ma zemenm J er an an usyanın JÇ!· u"ph · H ika d la u·· -1 Yag· bu nisbetlerde az olunca ilkin. in-
d . l l k ı itki ak! l ~ esız .rur rı G ::an uzun n~ı 

reb· cınıı:yo uy e ve o .. ~ a n o u- hurnu yolunu mfu;taccl ve hafif ınadrlc.- ~an çabuk ü~ür, çocuk büyümekten ge· 
n~ ılme"1 devam edecektır. Almanların lhr b'Jho k t ti . . •-· riyc kalır. saçlar ve tırnaklar bozulur, 
b J d 

- a l • . 
1 

' , 1 ~ssa uça - , . ., ~ı ar ıçın ,... 
u yı ogru an c ogru.ya ve tamamıy e - ·it k Jd - ·- . ih ., . k cilde kuruluk, hastalık gelir. Nefes bo-.1."L • . ~ ma o ugu gı.lıl m \.~rcı.crı uza -

mag up ve mıha ede'!'edıkleri Rus. or- tan olsun !hala etmektir_ Birk~lk Şi- ruları çabuk hastalanır ve hastalık ça-
dularını Kafkas ve Iran petrollerıyle _,, A 'kal 1 . Ll'-- h ouk gcc_mez. Vücut zayıflar. 

rd 
. m.w. merı ı arın yeru ut:rya a-

cenup ya un yo.undon kesip mahnıın k tl . _, _ k l .. .. Bir taraftan iıosanın karakteri bozu-
d b'I k · · • V l l K fk ı·e <' erınuen ma sat arı, butun bu 

e e ı metedçin k a~gı odga i e a as- u. zak ve yeni hedeflerin, sıraları geldik- lur, nc..:esiı.lik ve ked~r hali gelir. Yağ 
'Y"l'• .~•1 P h."k~e 1 

aı:er1 enık' line ded ta- <e giidülmelerine y•rıpn ,-eni bir le- toymı azaldıkça gözler dp bozulur, in-
ııı.amıy e a ım o ma arı j tiza e er.. ~el kurmaktır. • s&n .akş,an1 üzer.i. alaca karanlıkta gö-
Almanlar bunu yapamadıkl<ıın takdirde l .'ZAK DOOUD!\ S 1 d 1 . 1 ıeme• olur. 
bu yıl ta · 1. "!'· _ _,_ dik! . " ~ : a omon a a arıy e 

marnı,y.., maıı: up """me erı Yeni G inenin do,T\ı ucunda milttefk- Ya~larm da l.angi cinsten olması 
!!,~;tularm1ı, ~troldeı°bi~7 eeknup .. k1~ ]erle Japonlar a~asında ~iddi'!tli mÜ'Ctt- ehcınm'yetsiz değildir. Sadece zeytin 
m 1 ım yüh~ ~ ant ge e . ece ddturl u dele ve muharebeler devam etmekle ise yai(ı baska türlü ~-aJ:ların yerini tut-

a zeme, m ımnıa ve Jıtşe m• e e- de b ı _,_ _ 1 .. k . bi . maz. En zi)·ad:<? lüzwnlu olan süt yağı., rinde h 'b ak '-'--d un . .:an..t.Uit lCntız alt r netice ~ık-
' n ma t"U~ ır amty1tCD..uar ır. mamaktadu-.. Bwıunla bcr..tber Sir yani teceyuğı. mutfak yağı, yııınurla-
'.Alınanların Lcnınaradı v .. aktiyle zapte- Jams Summervit.!c'nin kwnandası altın- "Ulki yaylı tnaddeleı-dir .. 
derek buradan cenub doguya ilerleme- da 30 b' , 29 b. k" ı k ·· · ı ı .. .. d d A 'k ıu 'e ın usur ton u uç 

Mmışko.1cmaka.~ıcy~'a'" en ı e, mekrıaanın muharebe zırhlı siyıe 23 ı.:n ıonıuk mo- ı TALY •YA HU-f.U."". LAR aoTTI 
e sı a or ezın en ge en sıca eniz ı: b· k . . d .• R ;ı n 

cere}'lltılan sebeb;yle kıııın donıruyan ern ır . uç~ gcmısın en ve dıger --*--

,.e ajans haberle!·i 19.45 Serbest 10 Da
kıka .. 19.55 Müzik : Karışık makamlar
cfa n sarkılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Bir halk türküsü öğreniyoruz .. 
?1.00 Konuşma (Günün meseleleri..) 
21.15 Miizik : Şan sololdrı 21.30 Konus
ına (Kilapseven:er saati .. ) 21.45 Müzik 
Radyo senfoni orkestrası 22.30 Memle
ket saat ayarı , ajans haberleri ve bor
salar .. 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanış .. 

~A"'J"J"/.r~:_...,..c=-~1 

ve perakende sa~ Yeni K ava[lar 
çarş ısında S 

8 
Şt'nıs i Hakikat ~ 

§ magazası 1 
~ TELEFON 3031 S 
ı ~~J.:'CO'*~c::cc:c:a::c=cc:o'CC~ 

1 
O O KTOK 

.SAMİ SALİH 
Yeni açbğı muayenehanede sa

bahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 ye kadar her gün hastalarım 
kabul eder. 
Muayenehane : Üçüncü Beyler so

kağında fırına bitişık No. lL. 
Ev : Tayyare sinernası arkasında 

Cümh:ıriyet bulvarı No. 168 .. 
TELEFON : 3410 

r.:. ıo--~..#'~..cc:::c=co=:ı:cccoc.§ 
•• DOKTOR 
1 • s 
·ı SELiM UZEL R 
.J Eşrefpaıa Hastanesi Cilt, Saç ve ~ 
~ Zehrevi hastalıklar1 mütehassısı 

1 Adres; Şamlı sokak No. 8 l zmir 
l Her gün saat (3) den sonra hasta- H 
• !arını kabul eder. <'.i 
J~ ~:>:>.:>>er~'' 

D O KTOR 

Kemal .raını A31say 
Sari hastalıklar mütehassısı 

BAKTERİllOLOG 
Oahill luıstalumı Tilkilikte Uatu

niye caıııii karşısında Narnazg-.'.ib 
caddesi No. 2 de kalıul eder. 

Telefon : KLİNİK: 42!3 
Evi : 353i 

lle::...-
$'mal Murmansk, Kandalkşa Kalgalak- h~~ ge~ılerınden mürel<~cp kuvv~tlı (B:aı,nırafı 1 l!tCİ Sahifede) 
~ ve Arkan elsk linııınlarl le R ·a bır I.ngılıt donn'lnıasının Hınt ılenizıne lZMtR ASLtYE tKlNCl HUKUK 
i~eril · . d g . 

1 
. .b/l usy ı;elm: ş olması hakkındaki mali\ınat pt>k kısa b•r mesale<le avcılar refakat el- HAK.lMLtôtNDEN : 

bGI: ı"rının eınıryo u irtı tarı ""ten ehemmiyetlidir. Velhasıl uzak doğucl• ın~tir. Karşıyakada Alaybcy mahallesinin 
u mamı$br. rnüı~r·kı · J ı k · b' H ld k bul tl ·d· B g· Şeh't M hl' b 1689 O halde Alma 

1 
. . •c 1 erın apon ara ar:,'l yenı rr ava o u ~a u u ı ı. una ra - ı u ıs ey ncu sokakta 22 

lar Stal' ad ~ a mü:~k 
1 
ord~ taarruz hazırlamJkta oldukları malı'.lm- n>en tayyarcleriruiz alçal<t"n ve 'birçok numaralı evde Bekir km Zehra Buralı

-'-~- haıngrttına -. ,._
1 

ga gö u dış ıkh. mhu- dur. Fakat Japol'!ların. zaptetmi~ olduk- defa bylutlarm ııllındao ucarak Milano- ma tarafından kocası İtmir Karşıyakn 
~ gin!..,.. en sonra a ı ıç · · ı 1 1 .. 1 · '--· '--1 ı d · l Al be Ha kın bir milşk .. 1 b k k _ V 

1 
ını ~m~ mem ~<et er ,,, us er dola.\'>- )'ll ""'"""ar aln: ar ır. Ilk haber er ay y marn çı a.zı B. Mahmudun 

.
1 

Kalk u e a mıyar~ aşagı 0 ga s:yle, durum ve mevkileri kuvvetli ol- ;;ore hücum muvdlakıyetli olmuştur. 33 No.lu evde Trablusgarplı Mehmet 
' e. ~'yayNı .~ıek:igeçırın1 eğeh calışma1 la- duğu gib'. onları'l. Hindistana karnı Al- Uc uca~ımız i\>•il'le dönmem istir. Burahma aleyhine açılan ihtar davası-
n 1~~p \er. .'le , m on ar em Sla ın- ınanlarla müsten:k bir tazyik ye hnr1'- lKINCl HüCUM ' na mütedair dava arzuhal suretini muh-
gra a, em şnnab Kafkasyada taarru- kette bulunmak üzeı-e .- nTk beki Londra, 25 (A.A) - Britanya hava !evi davetiye mazrufu müddeialeyhin 
%U "iden bırak=~ değfüerdir. . Bilfıkis dik1"ri Ye ha!!rl•ndı•·Ja .. mı ı ıl e- nazırlığı teblig· edi•'<>r : Dün Milano"• ı~amclgiib.ının meçhuliyetine rııebnı' bı·-
Mayko - Tua • 1 b ·d- . :· rı umu ur. , , ı ·· • 

1
. P ps_ Ytl u oyunca şı O halde, kıs ıre,·'1mi her ne kadar yapılan hücumdan u sonra Alpları ge- o tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yaptı-

oet 1 muhare~. Uızyiklerine deva;n ede- doğu cephesinde Rus~ı·a kar;ı büyük l'erek !l"len diğer hava te•killerimiz bu rılan tahkikatta da ikaınetgfilıınm bulu
r.ek bu sobnhm~~~m1 mel Karadenız_ R~s hareket ihtimallrrin' durdurmuş ise de ı;ehıi i'<inei defa olarak bÔmbalanıışlar- namadığından ilanen tebliğat ifasına ve 
ım~~ını e en=a :aıpte azmehn1ş go- Kafkawa iıe ~imsi Afrlkada ve ınuhte- dır. Şimali 1talyada baska hedefler de ' muhalremenin de 6/11/942 cuma günü 

rünuyorlar. Bundan başka orta Kaf- melen her iki· taraftan kın do~u ·a bombalanmıştır. ltalyan- sanayi bölgesi saat 10 a talikine karar verilerek arzu-
ka;-yaila Rumen kıtaları Terekin cenup doğru veni taarı '1z ve :Uha" b i,-;.;.. 3 günde dört hücuma uğramıştır hal surelile davetiye mazbatası mahke-
balısı~d~ !"falcık dağ kasabasını zaptet- ketleri~e büı·iik imkanlar .;;~,•bulun- MlLANONUN EHEMMiYET! me divanhanesine talik edilmiş olduğun-
tıklen gıbı Alınanlar Vladikalkasa do"- maktadtl' Uzak do""·da d 1 '· k ti NOT : Milano tıalyanın en mühim dan müddeialeyhin tayin olunan giln ve 

l 'ki ; d . !> • su a ıare e er . 1>··1 l . d b' d b lt ru ıuyı er.ne evam edıyorlar. Bun- beklenebilir. sanayı o gc erın en ıri ir. Burası ir saa a muhakemede hazır bulunması ve-
dan ba~ka Terek nehri cenubunda Gro:z_. gıin içinde iki defa hilcurna uğramışlır. ya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
ny istikametinde de iki tarafın taarruz _... ~ Karanlık basmadan gelen ikinci taarruz hakkında muameleyi gıyabiye icra kılı-
,.e kar.;ı taarru•••rı yüzünden muhare- Tiirlt vatanı bölünmez kafilesi Londra raeyosuna göre daha ön- ?acağı tebliğ makamına kalın olmak 
lJ:eler eksik olmamaktadır. Almanlar, IJi IJütli ce yapılmış olan bombardımanın geniş ilzlre ilan olunur. 6077 (2771) 
Ş'malde müdafaaya karar verdikten r . nditr.. tahribatını görmüşleı:dir. ttalyan teb'iği 
sonra Kafkas~"'Y' simd!kinden daha de yapılan taan·yzda hasarın büyük ol-
fazla kuvvetler celbederek bilhassa Rusya Bııl1<ar•sıanı duğunu kabul etmektedir. 
Grozny petrol kaynaklarını zaptetme- :1 • BEYANNAME DE ATILDI 
l~ri ve buradan Ha•er sahilinde Muhac protesto etff.. h'Londra, 25 (A.A) - Şimali ltalyaya 
kaleye yürilrneleri beklenebilir.. Der: Moskova, 25 (A.A) - Rus hükü- ucum eden İngiliz uçakları Milanoya 
bernt ve Bakilya giden bu istikamet, meti Bulgaristana bir protesto notası bombalardan başka beyannameler de 
Kafkasyayı şimalden cenuba doğru vermiş. Sofyada açılan iğrenç ve salıte almışlardır. 
•şan müteaddit yol, geçit ve palikala- bolşevilc aleyhtarı sergi hakkındaki da- Bu bı>yannamclerde İtalyanın ia~e 
rın en kolay ve ~atkını oldukta~ bas.ka ha evvelki notasını teyit eylemi~tir. durumu Alınanyanıo iaşe durumile mu-
k v kayese edilmektedir. 
n:~~i~a:~;~ı~.arekete nisbeten en Çok §ıoo:ccccc ı ccccccccc c== ==ııccccc~ Mı~ndra, 25 (A.A) - Cumartesi günü ,. .,KERI H,. .,T"' .. .,. 

O 
!:§ ·· lanoya yapılan hava taarruzu bun- .__. .__. nn~ 

nun için Almanlar, bu kış, şimal l'I YENİ AÇILAN da b' k hafı l F ' Dah K fk 1 ~ n ır aç a evve ransada Kro- i li,•e mütehassısı 
a as arda taarruz hareketlerine de- l\ G •• V E!'ıi f k soneye yapılan akına benzemiştir. Mi- "' 

vam ellikleri takdirde en ziyade bu yol M il ' o antasl ~ lano İtalyanın mühim bir harp sanayii DOKTOR 
ve ıstkaınette. $İ~detl i muharebeler ol- ~ Alsancak, otobüs d • N 416 '~ merkezidir. Burada tayyare fabrikaları ŞEREF TOMRUK 
ması muhtemeldır . . • uragı o. b 

Al'RiKADA . s· 
1 

ik . . . ., Nezıh bır mu\ııt, Temiz, neiıs, bol ve ilyilk Marelli fabrikası vardır. Muayene saati : 15 _ 18 
· ır eş şımalı Amerı- S ucuz yemek ve · ki tT AL YAN TEBLtôt Birinci Kordon 290 

h~ın, .batı simal Afrikad~ Gine körfe- § 2i _ !' 
1i!7;,2 Roma, 25 (A.A) - Tebliğ : Dün öğle- ~;},~nlar otobiis durağı .. 

z,.nın şımal kıyıbrında mustakıl küçük !,lCCGCY..q-.r~:r.;==ı:: =: J: ;c 8 den sonra ve geceleyin !ngiliz uçakları N : 4464 
bır .zenci .cümhuriyeti olan Liberyaya · Lombardiya ve Savoyaya hücum etmis ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
17 ılkte'<ınde asker göndermis ve çı- ı >:. ve biiyiik yangınlar çıkmıştır. • -
k&rm" olması şimal Afrikadaki askeri O O K T O K 1 Milano akınında ölenlerin sayısı 104 
duruma •• çok bir tesir yapmış bulun- Sal Ahettin TEKAMD 1 dür. Ceoovada ilk akında ölenlerin sa-
rnaktadır. Amerikalıların bu yeni hare- ÇOCUK HASTALIKLAKI 1 yısı 37 ve yaralıların sayısı da 190 dır. 
ketle. Ingilizlerle beraber, 800 kilomet- MtlTE.: \SSISI 1 Çıhn yangınlar giiçlilkle söndiirülmüş-
rc kadar daha şimaldeki Senegal mils- 1 tür. Düşmanın 3 bomba ve 4 molörlü 3 
temlckesinln merkezi olan Dakara ta- Hastalannı her f{Ün öğleyin saat diğer layyaı·esi düşürülmüştür. 

1 d en itibaren Numan zade ıokak Milano halkının taarruz esnasında 
~.«aıo :c:o :: :: ::ııııo: : ,,-.ıı:ccc: c ııc 1 2~ numarada hususi muayenehane- gösterdiği sükunet her türlü sitayişin 
~ 1 smde kabul eder. Telefon : 43(2 üslilndedir. 
Ss Mılyonların yarattığı filim Ev: 3459 s .. s .. . --- o- --
~ DEMiR TA C ~ !~11111 11DJL11NURl1fEMSt"11111111 Alman,,:;;;:;:::;~arının 
~ (TVRKÇE) ~ ~ GV § Berlin, 25 (A.A) - Alınan tebliği: 
8 r· . . 1

1 § NEREN § Alman deniu!tıları •onbahar fırtına-

[o - Z - YAZAN : SÜLEllMA N KÜLÇE 

Tanzin1at .ilRn t:-dilince; ver~ilt!r!n her 
kesten kudretine göre alınması , varida
l!n devlet hazinesinde top1anması, me
ınurlarm· ücret ve aidatını halktan de
ğil devletten alması 1 askerliğin ınuvaz
zaf ve redif namiyle hazer ve seferde 
c:alışmak iizere daimi bir mükellefiyet 
S<>kline sokulması eski teşkilatı ve bu 
baptaki kanunla<ı ilga etti. Bilhassa 
dirlik ashabını kadro haricine çıkardı. 

Bu bir inkılap idi. Bu inkılap, mille
ti devletin mane,•i şahsiyetine boğaz 

tokluğu İçin değil. müşterek vatan his
siyle ba{:lamayı islibdaf ediyordu. Pa
di~ahların mülkıyet hukuku evvel hil
kümete \'e sonr; millete geçti. Toprak 
ı.dıibi olmak için ~artların deği~mesi 
lizerine hükilmet ve millet toprak ile 
ı.;ğraşanlara veya bedelini nakden ödi
yenlerc mülkiyeti satmağa veya devre 
başladı. 
Toprakların adık elb:se değiştirir gi

b: sahip değiştirmiyeceğini anhyan halk 
toprağa ba~ka sevgi, ba~ka hürmet bes
ler oldu. Köylü artık cTarlam • dediği 
zaınan onun ;yal.ıız kendi malı olduğu
nu ifade elıneklc kalmıyor, ayni za
manda mülkiyeli evlcldına ve evladının 
evl.'ldına intikal edebilen t.=ı müstakil 
bir servet kaynağına malik olduğunu 
söyliyor demektı. 
Tanzimatın uman ve ihtiyaca uygun 

olarak: koyduğu hu esaslar sayesinde 
her biri birer z.ı!·m kesilen dirlik asha
bının zulümlerine son verildiği gibi 
asırlardan beri rencb~rin omuzlarına 
yüklenen yük, baskı. kaldırılmış oldu .. 
Yalnız büyük bir isabet arzeden bu 
keyfiyet itiraf ~tmeli ki lki mahzuru 
ta.~ıyordu. 

EvvJA, dirlik teşkilatı ınezalimi ınü
:ı>asebetiyle toprağı bırakıp kaçanların 
her gün arbnası, sonra da tiınar zea
met ve has ashabı kadro harici k~lınca 
a!flkah bir ınenf4.1 alle rençberi zorlıya
.,.k otorite kalmaması yüzünden köylü 
fakir dü.}til. Toprağı satın alamıyordu .. 

Rençber (Sahibi arz) ın mevcut ol
madığı bir toprağı ekip le mahsulünün 
toplanmasında müdahaleye uğraması 
korkusu ile topnğı bırakıp kacanların 
lıu fena temayülüne kapıldı. Filhakika 
toprafa ın•JiJc; ülaııJarda bir imar ar
zusu uyanmadı değil .. Fakat buna rağ
men vatanın iç yerler~nde uyanan bü
l ük şehirlere doğru güç ve orada rız
kını aramak merakı arttL İç ahali sa
hillere akıyordu. l'\ihayet zamanla son 
vaziyet hasıl oldu. Sahillerde kesif bir 
1'ilfus .. Odalar tenha ve boınboş. .. 

Bu düzensizlik cümhuriyet hüküme
tn'n t~kkülüne kadar devam etti. 
Cümhuriyet ilan edilince idare merke
zini Ankaraya nakletmekle C!:iki devir
lerin ve tanzimatın sarsıntılarını he
men düzenleınek için ilk adımı atmış 
oldu. B unu llşarın lağvı ve diğer teka
lifm hafifletilmes; takip ettiği için top
rağa rağbet, metruk çiftlikleri işletme 
işleri hararetlendi. Sahillerden iç köy
lere, orta Anadoluya avdet istekleri 
uyandı. Bu hareket, cümhuriyel evladı
na kadar mukadder olan saadetin mili
c!ecisi idl. 

Nihayet göçmenlere, topraksızlara 
devletçe parasız toprak verilmeğe baş
landı. Fakat toprak dağılmak para gibi 
avuca sığan bir maddeyi di1ediğine ver
mek demek değildi. Onun kendine mah
sus öyle hususiyetleri vardı ki daha ilk 
' eşebbüsle tahar.ımül edilmez zorluklar 
ihtimaller doğurur. Cümhuriyet hilkü'. 
meti, bir de tapu, kadastro kanunu ya
parak toprağı YPniden açanlara o top-

r&ğ1n bedelsiz olarak tesciline müsaade 
etti. Fakat itiraf etmeli ki köylülerimiz 
buna pek le yar.aşmadı. Çok ihtiyatlı 
olan bu sınıf halk ihtimal ki toprağı aç
madan evvel tatmin etmediği görüldii .. 
Cümhuriyel idaresi ~i ineeledi. Köy
lünün kendisine verilen tarlanın artık 
eveladiyelik olduğunu cebindeki tapu 
senedi ile anlayıp kendini emniyette 
görerek tarlasına sarılacağı ve açtığı. 
b~r arazinin her hangi bir vesile ile 
elinden ahnmıyo:cağına inanılcağı neti .. 
cesini görünce !ıemen o yolda tertibat 
aldı . Ve eskiden yapıldığı gibi yine sa
ğında Ahmet, solunda Mehmet, önünde 
Ali. arkasında Veli diye gelişi gilr.el 
hudutlarla dağıtma yapıldığı takdirde 
me\·cut ihlilliflara yeni ihtilaflar kat
maktan başka bir şey yapılmıyacağını 
anladı. Bütün b·.ı mahzurlara meydan 
vermiyecek bir tc.prak dağıtma kanunu 
kurultaya teklif edip tatbik mevkilne 
koydu. Şimdi mahallindeki komisyon
larla boş araziy; ölçerek· istihkak as
habına toprak d.,ğıtmakla ve derhal 
t'.:ı.pusiınu vermektedir. 

Sessizce devam eden bu işin dediği
miz gibi cümhuriyet inkıl&plarından bi
rini teşkil ettiğini ve yüzü, kalbi gülen 
köylünün çalışma arzusunu artırdıjfi 
muhakkaktır. Binaenaleyh hilkümetin 
bu tuttuğunu d3 koparacağında zerre 
kadar şüphe kal,nadı. 

- SONU VAK -
(ij Birinci maJCale 19 ilk teşritı 942 

tarihli c Yeni Asır > da çıkmı§tır. 

. DOKT OR ~ 
NiYAZi SAYAN ~ 

Askeri hastane hakteriyoloğ' ve ~~ 
intani hastalıklar mütehassısı 

İkinci Beyler sokaiı No. 78 
Her gün öğleden sonra .. 
~~~~ 

1ZM!R B.EL.EDtYESlNDEN: 
Eşrefpa~a caddesinde Cumhuriyet ko

ruluğunun bir kısmının daha yeniden 
tanzimi için hafı·iyat imli ve tesviye iş
leri, fon işleri müdürlüğündeki keşif ve 
şartnamesi veçhile açık elı:siltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 1035 lira 50 ku
ruş muvakkat teminatı 77 lira 70 kuruş
tur. Taliplerir. teminatı tş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi o1an 
6/ 11/ 942 cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

22 26 31 4 6046 (2745-
- Belediyemiz varidat servisinde 

münhal bu1unan memuriyetler için mü
sabaka ile memur alınacaktır. 

Lise veya orta mektep mezunu olup 
askerlikle bir alakası bulunmamak ve 35 
yaşını geçkin olmamak şarttır. 

Bu evsafı haiz olanlann evrakı müs
bitelerile birlikte imtihan günü olan 
28/10/942 çarşamba günü saat 9 da 
riyaset makamına müracaatları ilin 
olunur. 24 26 6072 (2770) 

Belediye meclisi mutad toplantılarına 
2 / ll/942 pazartesi günü saat 16 da baş
layacaktır. Sayın azanın işaret olunan 
gün ve saatta belediyeye te~rifleri ilan 
olunur. 

RUZNAME: 
1 - Divanı riyaset intihabı 
2 - Geçmiş 1.abıt hüllsasının tetkik 

ve tasdiki 
3 - Reis intihabı 
4 - Daimi encümen ve ihtisas encü

menli'!ri intihabı 
5 - Senelik mesai raporunun tetkiki 
6 - Riyaset tarafından teklif edilecek 

sair işlerin tetkik ve k.arara raptı. 
608( (2781) 

inhisarlar ÇamaJtı T uzltısı müdiirliiğünden : 
T uzl.ınız tor~. ve tesviye atelyö.ini idare edebilecek bir usta başıya ve bir 

Y~pıcı ~ta•ın_.a. ihtıyaç vardır. Bu İfç.İ]cr e gösterecekleri ehliyete göre yüksek 
gundelik venlecektir. 

lsı.elclilerin ehliyetlerini ishat edecek ve.ılcalarla bi<likıe Çamaltı tuzlası mü-
dürlüiüne müracaatları. 26 28 30 6100 (2 762) 

:····················· ································································ 

~ Devlet Demir Yollarından ~ 
••..••...•............•••...•••......••••..•••......••.. •••.....••••.•••........••.• : 

( SATILI K MUHTELİF ESY 4) 
~ D. ":0LLAR! 8 - NCı iŞLETME KOMiSYONUNDAN , 

ccmuu (423.95) lira muhammen bedelle Alsancak merkez anbarında bu
l~~·~ 222. kalemde yazılı muhtelif eşya açık artırma ile 9 / J 1 /942 pazarteoi 
&unu saat 14,30 da mezkUr anbarda komisyonumuzca satı1acakbr. 

. lst.,,klil~rin (31.80) liralık muvakkat temina.t malc.l>11zlariyle muayyen va
k~t~e komısyonumuza gelmeleri lizımd1r. Şartnamesi işletme kaleminde görüle. 
bılir. 24 26 31 3 607 l (2765) 

KAŞELERi S · " nıbadao ıtıbarcn ~ E Hastalarını her gün Tilkilik Akar- E lanna rağmen Atlantik ve şimal Buz 

~ TA '.T E LA. -Lltı: n §ç~~e karşısındaki muayenehane-§ denizinde 104 bin tonilato hacminde 16 
~\ l "f. _ ~' § sınde kabul eder. ~ c1iişman gemisi batırmışlardır. 
8 " ;;: TELEFON : 4057 E Bir muhrip ile üç geminin de hasa-
IOO'"-'~=ııcı:ıc:ı7..o: :ı:;:ı:.: c:: ___ ı ııııııtıtıtııııııııı 111111111111111111111ı.ıımııtımııııii ra uğradığı tesbit olunmuştur. 

BAS~ Diş, NEZLE, GRİP, ROMA TIZMA 
Ve JJütün ağrıları deıohal 'lıeser •• 

Sıhhiye Vekileti.rılıı rahsatı.aı IWzd.iı' •• İcabında ıünıle 3 k a:;e alıaalıilir--. 



SAJllPE 1 TmrlA•IR 

HAVACILIK BAHISLERl 
~~~-... ·--~-

Birde yerde ça-
lışan tayyare
c ·ıer vardır •.• -·Bıınıarın meueadlyetle· 

. . 
ışı ~~irlt·r 

---*---

lngiliz ha
vacılarına 
cezalar! 

ri bUe peJı bifinmez-
HaJIJu!d uçan ue çarpı· -~- . . 
şanların muuaffalııJie· Almanlar ulngilız. ıı_ıı~t· 
tinde bunların büyüfı larına ceza uerelJJlırızn 

... • utt disorlar •• 
nlSSeSI me~ ~- . Bern, 25 (A.A) - Harp esirleri hak.-

Şu aralık uçak harbının buyuk hır kındakı mücadele ve münakas;ılnr •it
dı"mmiyet kesbetme~ bu. hava silahı- tıkçe ~iddetlenmektedir. Her ikı taraf 
nın ~ faalıyct tarzına dıkkatı bılhassa ~?k bu hususta mesuliyeti öteki t .. raiın i.ıs
mcge başladı. Havacıl~ktan. ~ahs.~dılır- tüne ::ıtmak istemektedir. 
k~n, en evvel akla. uçag~ bınıp .~okler_e Bazler Nahrıhten gazetesi lngiltereye 
yükselen ~e muhtelı~ vazıfeler g~r~n pı- knr ı cok ağır ithamlarda bulunmakta 
)otl~r ~dır. Halbu~ı havacılık sılahın~~ ve 1ngılterenin hareketlerindt n Cencv
ınkı. a~ıyle. ba,ka hır sınıf d~ha te..cıe~kul re mukavelesinden kurtulmak istediği 
etmı!ltır .kı b_unlar yerde hızmet eden sezildiğini yazmaktadır. Gazett: bu ınü
tayyareeılerdır. . .. nasebctle Japonyanın Amerik. n pilot-

Uçaklarda _ç~rpııa? ve •Ş goren sınıfın larına karşı aldığı tedbirden bahsederek 
~uva~alcıyetlnı te~ın ~us.usun~a b~ .unları söylemiştir. 
ısımlerı ve mevcudıyct~erı bile bırd~.n~ı- c Almanyanın da, Japonya gibi ..,ehır
r~ ak!l ve. hayale gelnuy~n. sınıfın ?uyuk leri bombardıman eden İngiliz pılotları
bır hıuesı vardır. Onun ıçın bu ıkı sınıf na bir ceza vermesi mümkünrlür. > 
arkadaş araıında buyük bir muhabbet • 
ve emniyet hüküm sürer. Herhangi bir :- -
tayya~cci kendisinin ~uvafl~ıyc.ti~e P_ merıkada tev
fC"dakarane gayret ve dıkkatlenyle ıştı· 
ıak eden karadaki arkadaşlarından de
rin bir heyecanla bah!!eder. 

* Ucar tayfaların yanısıra büyük. mik-
tarda mevcudiyetlerine pek ziyade lü
zum hissedilen bu kara tayfalan uçak
ların karada bulundukları sırada bütün 
hizmetleriyle mükelleftirler. Bu hizmet
l"r ise ehemmiyetsiz ve kolay değildir. 
Topları bu kara tayfalan doldururlar. 
bombaları onlar yüklerler. 

Yaptıkları ·" se sizce, uçak meydan
fr nnda gıilıce cereyan ettiği :çin onlar
dan bahsolunmaz. Halbuki onların fev
kalade gayretleri. teknik maharetleri ve 
fedakarane hizmetleri olmasa akınlar
dan iyi bir netice almağa imkan yoktur. 
Büyücek bir alan yapılması bu kara tay
falarının uzun saatler çalı~malarını, bü
yük bir mesuliyet yüklenmelerini icap 
r.der. lngılizlerin son yaptıkları iki mu
azzam akını hazırlamak için bunlar iki 
gün iki g«"ce hiç fasılasız surette çalı mı~ 
lar, İstirahat :için arkalarından esvapları
nı çıknrmağa bile 'akit bulama mı lardır. 

.... 
Bir akın için planlar haz.ırlanırhaz.ulan

maz.. bombardıman uçakları tesbit edil
meğe ba,lanır. Bu, uçak istasyonları ara 
91nda akına ittirak hususunda bir müsa
baka tahrik eder. Hatta akına girecek 
pilotlar bile ken :lılerinin tercih edilmesi 
için yalvarırlar. Akından evvel uçağın 
tepedC"n tırnağa kadar her tarafı, techi-
:ratın en ufak parçası, makineler, hidro
lilr. cihazlar, radyo aleti. toplar, bomba 
atacak cihazları büyük bir itina ile göz
den geçiri1meğe muhtaçtır. Başka mü
tehassıslar kanatları vesair parçaları 
telkik ederler. Uçak makinistleri makine 
)erle me..,gul olurlar. Makinelerin tazyik 
leri, hararet derecesi tecrübe edilir. uç
ma kontrolleri yapılır. Modern bir bom
bardıman tayy8Tesini terkip eden binler 
cc ltüçük parça ayn ayrı teftiş olunmak 
ister. Radyolarla birlikte, birbirleri ara
aında irtibat ve ittisal sistemleri de mu
ayene edilmek iktiza eder. Sonra, top
ları, kuleleri harekete getirecek, kuyruk
ta1ti ve bordadalci brovniklcri doldura
cak mütehaaaıalar vardır. Mayi mahru· 
lr.attan yüzlerce galon tanklara doldurul 
mak ister. 

Toplanacak petrolün mikdarı, taşı
nacak bombaların ağırlığına ve katedi
lecek yolun uzunluğuna göre pek dik
katle hesap edilir. Sonra uçağın muay
yen yerlerine, kanatların altına patla
ma ve ynngın bombaları yüklenir. Ni
hayet uçmak sırası gelir. 

Uçakların hareketi esnasında bu yar
dımcı kara tayfaları hazır bulunur. Av
dette m. kineleri tesl"m almak için bek
lerler ve bunları muayyen yerlerine 
cekerler. Derhal ayni muayene işi baş
lar ve uçaklar t krar harekete hazır 
bir hale konur. Uçaklardaki hafif ha
sarlar tamir ed imek Iazımdır .. Büyük 
hasarlar mütehau;ıslara müracaat olun
ma ına lüzum gö terir. 

ziat vesikaya 
ba~la-~ıvor ___ * __ _ 

Stolıları azalmalı imlıci· 
nı olan maddeler 
tasarruf edileceJı 

Va in ton, 25 (A.A) - Bir kaç güne 
kadar A neı-ik da ... edecek ves"kalann 
basılmasına ba lanacaktır. Yılbasınn ka
dar her Amerikalıya bu vesikalardan 
bir tanesi verılecektir. Vesikalar stok
ları azalmak imkanı olan her maddenin 
tevzii hususunda kullanılacaktır. 

ALMANLARA GÖ~E RUSYA 
MUHAREBELERi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

STALİNGRADDA 
Stalıngradda Kızıl teşrin kesiminde 

bir kac binadan \'e b"r hfılden başka 
bütUn evler temizlenmıstir. Şehrin şi
malinde bir mah<ılle ele geçirildikten 
conra, kalan bir kaç ev de ele geçiril
mi tir. 

Stal"ngradda ~c Volga kıyılarında 
düşman mevziler. ve nakliye kolları 
şiddetli topçu a•<>şi altına alınmış ve 
kafileler dağıtılmı tır. 

Don cephe ind.: Rumen kuvvetleri 
c"ddetli bir düşman hücumunu pi.is
ı ürlmüşlerdiı·. 

LADOGA GÖLÜNDE 
Ladoga gölünde Alman ve Fin hava 

kuvvetlerinin himaJ esinde hareket 
ı;den bir İtalyan deniz teşkili düşmanın 
göl sahilinde bulunan bir fener mahal
lini tahrip etmis ve esirler almıştır. 
Düşman hUcumbotları ve hava kuvvet
leri avdeti esnasında bu teşkilc hücum 
etmislerdir. 21 Rus avcı uçağı düşürül
müştür. 
FABRİKALARIN TAMAMI 
ALINDI MI? 
Berlin, 25 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildirıldiğine göre Alınan 
kuvvetleri kızıl teşrin çelık fabr!knları
nın tamamını isgal etmişlerdir.. Şin1di 
muharebeler şimnlde bir knç ev ile es
ki tasfi~ehane ct~afında cereyan etmek
tedir. 

Alman hava kuwetl~ri Volganın do
ğu sahilindeki Rus top mevzilerine şid
detli taarruzlarda bulunmuştur. Kml 
teşrin fabrikaları muharebelerinde Al
man kuvvetlerini yan uteşine alan hu 
toplar şimdi susturulmuştur. 

Ru larm şiddetli hava faaliyetleri ol
mu , 30 uçaktan 21 i düşürülmü tür. 

Ru lar bu hava muharebelerinde en 
son Rus uçaklariJlc en son Amerıknn 
uçaklarını karı ık olarak kullanmı tar
dır. 

KAFKASTA 
Kafkasyada, kaybettikleri yerleri ge-

um 

ORTA ŞARK KUVVETLENDi 
---*·---

Anglosak-
sonlar uçak 

yığdılar 
-*-

BiNLERCE UÇ QK GARBİ AF· 
RIKA YOL,LE GET!R\LOI 

-*-Londra radyosundan : Son aylarda 
binlerce Amcl"ikan ve Britanya tayya
resi Uzak Şarkn gönderilmiştir. Bunlar 
Garbi f frika ~olile gelmişlerdir. Bu vol 
tayyarelerin on bin kilometrelik bir 
uçu yapmalarını icap ettirmektP.dir. 
Mısıra tayyare sevkiyatında en elve
ri~li yolun batı Afrika yolu olduğu anl:ı
sılınca bu bölgedeki .sık ormanlarda ge
nis toprak parçaınrı temizlenmiş, tay
yare inis meydanları yapılmıştır. Hava
dan nnkledıl o parça halinde tayyareler 
burada kurulmaktadır. Son zamanlarda 
her gı.in konvoylar geliyor. Hazırlunan 
plan mucıbince hedefine ''armrunış pek 
az tayyare vardır. 

B1R AMER.tKAN 
GF..NERALt ORTA ŞARKTA 
Kahire, 25 (A.A) - Royter bildiri-

yor : Amerikan generallerinden Har!cy 
Orta Şarka gönderilmistir. ----·----LOHDRADAKj 
Yunan elcisi öldü •• 
Londru, 25 (A.A) - Yunanistanın 

Londra elçisi Simopolos dün vefat et
miııtir. Simopolo 19 34 denberi Lon
drnda Yunanistanı temsil etmekte idi. 

--- o- --
Danimar1za l:ralının 
Sıhhati f enalcqtı .• 
Stokholın, 25 (A.A) - Geçen hafta 

ttan dü erek yaralanmış "e tedavi 
ed l nekte o an Danimaı ka kralı Kris
t yanın mhi durumu fonalasmı , ciddi 
bır safh::ıyn girmistir. 

Kopenhag. 25 (AA) - Kralın sıhh'i 
eforumu h, kkmda u teblig neşredil
mi tir: 

Çok memnuni} et \erici bir günden 
onrn kralın sıhhi durumu birden bire 
fcnnlaşmı tır. Tedav! neticesinde kra
lın sıhhati biraz iyıle miş ise de durum 
MU ciddidir . 

---o- --
Vişi, İngiltereyi 
Protesto etti •• 
Vişi, 25 (A.A) - Fransız ıehirlerine 

kar91 yapılan lngiliz. hava hücumla;ım 
ısı hükümeti iddetle protesto etmiı

tir. - - o---
Eylül ortalarında ilıi 

IJüyüJı Amerllıan uapu· 
ru batırılmış •• 

Vaşington, 25 (A.A) - Birleşik dev
letler hahriye n:ızırlığı şimal Atlantik
te bir knfıle arnsında iki büyük Ameri
kan ticaret geınısiniıı batırıldığını bil
dirmiştir. Eylül ayının ortalarında batı
rılan bu iki geminin kurtulan mürette
batı Amerikanın doğu sahillerinde bir 
l"mana C(ıkmışlardır. 

---o---
a·a İHGILJZ 
Mullrfbi batırdmq 
Roma, 25 (A.A) - Teblij: Doğu 

Akdeniz.de bir lngiliz kafilesinden bir 
muhrip tayyarelerimiz tarafından batı
rılmı!ltır. --o---
BREZİLYADAN 
Et ihracı yasalı-
Boyncs Ayres, 25 (A.A) - Rio de 

Jancirodan bildirıldiğine göre Brezilya 
hükümeh et ıhracım yasak etmiştir. 

riye almak iç!n Rusların yaptıkları ta
urruzlar püskürtülmü tür. 
STALİNGRADDA DIŞ BİR 
MAHALLE ALINDI 

Berlin, 25 (AA) - Alman ba kuman
danlığının bildirci:gine göre Stalingrad
da Kızıl te rin çelik { brikalariyle si
malde dıs Çark of ska~ a mahallesi de 
··gal edılmi tir. 

f tc hm:a silahının kullanılması tek
n nd n l·ücük bir levha .. .· .. - ._.,_, -~·-·- .. -·-.._1_ - - ·-·-~.-~.-c_ ,_ -·-·- ~-......,.~.w~· ' . JIÜSEYiN CAHİT YALÇIN 

KDENIZOE _,.._ 
(Ba tarafı l inci Sahifede) 

MAH.SA MATRUHA YENtDEN 
HÜCUM ED1LD1 
l d y • 25 (A A) - İngıliz deniz 

ı ı 23 ilk te rın gece:.i l\farsa 
ta du n g milerine taarruz 

1 Alnıaular lsviçreye kızıyorlar 

ı:zu 

Finlere göre 

* 

- esas 

Ruslar as- d \J 

k 
Yeni suikast davası .a o~ru 

er cıkar- _,,,....__ __ ııwıwo..----

SoN ttA.·a~eR 
. . . . ... . - , ..... 

mak' istedi Ankara ağırceza mahke-
-*- ...... mesinde hazırlıklar bitti 

ÇıJıartma tefebbasunun 
neticesi haJıJıında 

malümat uerilmiyor
Stokholm, 25 (A.A) - Bel inkiden 

bildirildiğine gore Fin hava kuvvetleri 
11 Rus uçağını düsürmüşlerdir. Bu 
uçaklnr, Rusların Finlandiya görfezin-
de bir yere bir çıkartma teşebbüsleri es
nasında düşürülmüştür. Bundan haşka 
2 Rus denizaltısı da tahrip eıi"lmiştir. 

RUSLARIN DENlZ KUVVET! 

Halen Ruslarm Finlandiya gör!czinde 
33 denizaltısı vardır. Kroni§tadda da bir 
zırhlı, iki ağır kruvazör, 2 kruva:r:ör, 2 
muhrip ve bir çok ufak gemilerden mü
rekkep bir düşman deniz kuvvet: var
dır. 

------·----~--F .ransız işçileri 
Atmanyaya 
~iderken ••. 

* 

Fon Papenin Jıati!Jesi Ue İtalyan sefareti Jıapıcı· 
smm mahlıemede dinlenmesi muhtemel 

Ankara, 25 (Yeni Asır) - Fon Pa
pene yapılan :suikast davasında verilen 
kararın hem usui, hem esas cihetinden 
temyizce bozulması üzerine ağır ceza 
mahkemesinde 4 teşrinisanide yeniden 
yapı~acak duruşma hazırlıkları bitmiş
tir. Izdihamı önlemek için mahkeme 
erkenden kapanacaktır. Mahkeme tem
yjz kararına uyduğu takdirde Fon Pa
penin hususi kltibesi bayan Rozanın 
da şahit olarak ıfadesine müracaat edi-

lecektir. Temyiz bozma kararıııda ba· 
yan Rozanın dinlenmemesi bozma e
bcplerinden biri olarak yazılıdır.. Fon 
Papenin evvelce mahkemede okunan 
mektubunda bayan Rozanın infilaktan 
önce kendisinden elli metre ileride git
cği, infilakta ikı şahsın İtalya sefareti 
iistündeki sahada kaçtığını gördüğü bil
diriliyordu. Mahkeme uyma kara!·ı ve
rirse İtalyan sefareti kapıcısı da dinle
necek ve şahitlerin celbi için muhake
me talik edilecektir. 

"Ekrem Könil(" yakalandı 

Yakında Paristen n.em
leketimize getirilecek 

Elbise ue lıundUl'alarını 'J'aJıltt euraJıla sahte •e JıUde 'J'" .. rlıl 
da beraberlerinde • . "' • ye namına 

götüreceJıler.. sipariş edılen ue Jspany aya uerUe~ tayyareler 
Paris, 25 (A.A) - Alınan _ Fransız iflnfn muJıaJıemesf yaJıında §Örülecefı •• 

i§çi kayıt bürosu tarafından neşrolunan Ankara, 25 (Yeni Asır) - İspanya tir. Son gelen m:.:lWrıata göre Ankara 
bir teblıgde Almanyaya gidecek olan iç harbi sırasında Amcıikadan aldığı Cümhuriyet müddeiumumiliğinin tev
Fransız ışçilerinin elbise ve kundura- tayyareleri resm'i mühür ve antenleri kif müzekkeresi Paris zabıtası tarafın.
larını beraberlerinde götürecekleri bil- taklit ederek Ti.itkiye tarafından sipa- dan. infaz edilmiştir. Ekrem Königin 
dirılmişHr. Evvelce verilen biner frank riş edilmiş gibi gösteren, fakat bunları 
bu maksatla verilmistir. İspanyollara satan Ekrem Königin Pa- Türkiyeye iadesi için transit geçeceği 

----·---- riste bulunduğuııu bildirmiştim. Kendi- İsviçre, Mncnrist~n ve Bulgaristan gibi 

MISIROA KAT-, HESA-PLAŞMA sinin Parisle nezaret altına alındığı hü- memleketler nezdinde ıcap eyliyen te
kümetiınize bıldırilmesi üzerine bu işe ~ebbüsler yapılmıştır. 

---.Jf. dair adliye dosyalarının ercümesi ve Ekrem König memleketimize getiri-
(Başf.ırafı 1 ınci Sahikde) tc,·kif miizckkcresi Parise gönderilmiş- J.nce mahkemeye verilecektir. 

7.inci ordu nezdindeki muhabiri yazı
yor : 

Sckizincı ordunun yeni hareketlerini 
idare etmek üzere cepheye hareketin
den bir kaç saat evvel Mongomeri şun
ları söylemiştir : 

« _ $imal Afrikada bizim bir çok 
muvaffnkiyetlerlnıiz vardır; muvaffa. 
kiyetsizliklerimiz de vardır. Fakat ben 
hiç bir yerde bedbıoliğe rastlamadım. 
Askerimizin maneviyatı her an yüksek 
ve kuvvetli olmu tur. > 

lNGtI..lZ TEBLlCt 
Kahire, 25 (A.A) - Orta şark İngi

liz kuvvetleri karargahının tebliği : 
Sekizinci ordunun bütün harp unsur

ları diin şafakla beraber düşmanın baş
lıca mevzilerine girmiştir. İnatçı mukn· 
vemetlere ve karşı hareketlere rağmen 
kuvvetlerimiz kaı.andıklannı muhafa
za etmislerdir. Bir uçak düşürülmiiştür. 

HA VA HÜCUMLARI 
Hava kuvvetlerimiz düşmanın üzeri

ne ve gerilerine §iddetli hücumlarda bu
lunmuş ve havaların bozuk olmasına 
rawuen alçaktan bombalannı atnuştır. 
Düşmanın hava hareketleri ve mukabe
lesi zay1f olmuştur. Bir düşman uçağı 
daha düsürülmüstiir. 

MALT ADA 
Malta üzerine şiddetli hava taarruz

ları dcrvam etmiştir. Hasar azdır; avcı
larınıız düşmanın iki uçağını düşürmüş
Tcrdir. Bir düşman uçağı da uçaksavar
lar tarafından dUşürülmüşti.ir. 

Bu muharebelerde 12 uçak kaybettık; 
4 pilotumuz kurtulmuştur. 

tNG1LlZ HAVA 

HAKJM1YETt BÜYÜK 
Kahire, 25 (A.A) - Ro) terin s ki

zinci ordu nezdindeki muhabiri bildiri
yor : 

Yeni İngiliz çol ordusu uçakları düş· 
manın gerılerini şiddetle bomb:ılamı -
tır. Hava kuvvetlerinin şimal Afrikada 
kara bulutlar gibi toplanmış bulunması 
bugünkü fırtınanın kopmasına selıep 
olmuştur. Son hücumlarda Alman hava 
kuvvetlerinin, bilhassa pike- uçakları
nın eskisi gibi saldırdıkları görülme
mi tir. Bununla beraber Rommelin bun
ları daha karanlık günler için sakla
makta olması miimkilndür. 

Dı.işman hava ve iniş meydanları 9 
ilk teşrindenberi gece ve gündüz şiddet
le bombalandı ından bunların perişan 
bir halde bulunma ı ihtimali kuvvetli
dir. 

ALMANLAR ESKt ŞEYLER! 
B1LD1R1YORLAR 

ediyor 
Ankara, 25 ( Yeni Asır) - lzmir valisi B. Sabri öney buradaki tt>mas1arını 

bitirdiğinden pazartesi günü (bugün) ı zmire hareket edecektir. 

INGILIZLERE VE RUSLARA 
GORE VAZIYET 
-~-~'*·~~~-

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

lar; karşı hücumlarda bulunuyorlar .. 
Bazı yerlerde esır ve hatta harp mal
zemesi bile elde ediyorlar. 

Almanlar Stalingradda Kızıl ilkteş
rm fabrikalarına karşı en seçme 6000 
asker ve en büyük tanklar kullanmış
l&rdır. Bütün bu hareketler akim kal
mış ve 11 ağır hmk kullanılmaz hale 
sokulmuştur. 

Stalingrad şimalinde Rusların bazı 
tepeleri elde etmeğe muvaffak olması, 
mevzilerini kuvvetlendirmiş ve Alınan
ların şehre karşı baskısıııı her halde ha
fifletmiştir. 

KAFKASYADA 

Kafkaslarda Alınanlar Mozdokta hiç 
bir terakki elde edememişlerdir.. Al
manlar Novorosisk bölgesinin cenup 
batı kısmında pek büyük kayıplar pa
hasına biraz arazi elde ederek bir dere
yi geçın~ğc ınuvcıffak olmuşlardır. Te
rekte hava kuvvetleri büyük ve mües· 
.sir fonliyetler göstermektedir.. Rus pi
lotları cüretli hareketlerle bazı dar ge
çit ve boğazlar arasında bile uçuşlar 
yapmaktadırlar. 

STAL1NGRADDA 

Londı, radyosundan : Havaların ıyı
lcşm .. si ~ üzünde:ı Stalingrad muhare
besi eski şiddetinı yeniden almıştır. Al· 
manlnı· durınadrn hücum ediyorlar, 
Bazı taarruz noktalarında Alman kuv· 
vetleriyle Volgn arasında bir kaç yüz 
mclrelik harap sokaklar vardır .. Buna 
rağmen Ruslar Alman tanklarının des
tekledikleri taarruzlara dayanmaktadır· 
lar .. 

SOVYET TEBLİCİ 
Moskova, 25 (A.A) - Sovyet ö •lo 

tebliği : E as çarpısmalar Stalingradda 
ve Mozdokta olmaktadır. 

Makin eve 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

FRANSANIN PROTESTOSU 
Vi§i, 25 (A.A) - İşgal altında bulun

ııııyan Fransız. topra]drındaki tehirlere 
karşı İngiliz uçakları tarafından yapılan 
tecavüzleri Fransız hükümeti şiddetle 
protesto etmi§tir. İngiliz uçakları Lu
con ve Domerat üzerinde uçmU§lar ve 
buralarını mitralyöz ateşine tutmU§lar-
dır. 

STALINGRADDA VAZIYET 
Berlin, 25 (A.A) - Yarı resmi kay

naklardan bildirildiğine göre Alman 
kuvvetleri Kızılteşrin fabrikalarının ta
maınmı ele geçirmişlerdir. Şimd! muha
rebeler bu fabrikaların şimalindeki bir 
kaç evle harap olan ve yanında kışlaları 
l:ulunan eski tasfiyehane etrafına inhi
sar etmektedir. Alınan hava kuvvetleri 
dün Volganın doğu kıyısında bulunınuş-
14ılrdır. Son iki gün içinde Kızılteşrin 
fabrikasına hücum eden Alman kıtala
rmı yan ateşine alan bu toplar dün pike 
t.çak teşkilleri tarafından susturulmuş
tur. Rus kıtalarının yükünü hafifletmek 
için muharebeye sokulan Sovyet bomba 
uçakları Alman avcılarını yararauışlar
oır. 30 Sovyet uçağı tarafından yapılan 
bu taarruz esnasında bunlardan 21 i dü
şiirül tüşt ür. Ru-;!ar bu muharebede de 
en son model Sovyet uçaklarile en eski 
model Amerikan uçaklarını karışık ola
rak kullanmışlardır. Şimal Kafkasyada 
Sovycllcrin son elden çıkardıkları mev
zilerı geri alınak ıçin yaptıkları taarruz
ları uçakların desteklediği Alman kıta
hırı bazı yerlerde şiddetlı karşı taarruz
hırla püskürtmüşlerdir. 

Mısırın batısında şimdiye kadar düş
manın muharebeye soktuğu 150 tankın 
~arısı maynlerlc ve Alman topçu ateşi
lc tahrip edilmiştir. Düşman baskısının 
b:lhassa şiddetli olduğu iki cenahlarda 
cHişınan Alman \'e İtalyan mevzilerine 
haHçe girmişse de şidcietli karsı taar
r117Jarla pil kürtülnıü tiir. 
ORTA ŞARK AMEi KAN TEBLlGJ 

u r 
Murt 

İn z kuvvetleri dönerken 
v kuvvetlerinin üıarruzuna 
d h ç zayiat vermemiştir. 

ınd olen ve yaralanan 
d yoktur. 

1 Arr.erikalı ar Liberya
!y ı işgal etti iye neden 

feveran etmemişler! 
---·----lli11di tanda 

. 
venı 

1 
ve• 

B i r Alman gazetesi, JsulçreHlerln Almanla· 
ra Jıarsı bGfJıa, Anglo Salısonlara Jıarıı da 

başfıa tiirlii bıtaraflılı teltilıfılsi gös· 
terdlJılerl ı ddiasında. ... 

1 

Berlin, 25 (A.A) - Salahiyetli bir 
kaynaktan bildirildiğine göre 21 ilk teş
rin günü şimal Afrikadaki hava muha
rebelerinde Alman ve İtalyan hava kuv

t vetlcri 30 İngiliz uç:.ağı düşürmUştür . 

' ---~·-

BİR ALAY İMHA EDİLDİ 
Stalingradda bütün düşman hücum

ları akamete uğratılmıştır. Bır fabrika 
civarına gelen ınıhver kuvvetleri ger:. 
ye atılmıştır. Başka bir kesimde lıir 
düşman alay1 imha edılmiştir. 

Stalingradın cenubunda birlıklerimiz 
geceleyin bir düşman mevziine girerek 
120 Alm:ın er ve subayını öldünnüşler
dir. Almanlar karşı hücumlar yapmıs· 
lardır. Sovyet tank ve piyade kuvvet
lerinin önledikleri bu hücumlarda 400 
düşman askeri oldUrülmüş, beş lank 
tnhrıp edilmiştir. 

Kah"re, 25 (A.A) - Orta şark Ameri
kan kuvvetleri umumi karargahının teb
liği : Aınerıka kuvvetlerine bağlı uçak
hır 24 ilk teşrinde biitün gün düşman 
mevzilerine topçu mevzilerine ve nakli
ye otomobillerine tnarruzlarda bulun
muşlardır. B"r çok yangınlar çıkarılmı -
tır. Düsınan a\cıi. rının mukavemeti pek 
hafıf fakat hedefler üzerindl' diişmanın 
uçak avar ateşi cok siddetli olınustur. 

J 

I< an h hiidi~eler l 
+ 

---*--- Berlin. 25 (A.A) - Franforter Çay-
Bomb y, 2S {A.A) - Royterin al- tung gazete .. cbitaraflığın bekçisi:. baş

dı~ı b r h b re göre Yagasta polıs nü· 111'11 yazıımda lsviçrelilerin bitaraflı1tla
mayi ıl r uzcrin ateş açmıı. bir kişi rından bahsederek Liberyanın Ameri
ölmu , bır çok kişi de yaralanmı tır. ltalılar tarafından işgalinden hiç bahset

üm yı iler ıkı bınayı tahrpi etmiııler mediklerine ip.ret ederek diyor ki: 
Tc pol"s karakoluna da hücum etmiıler- c lsviçre gazeteleri Almanlar mevzuu 
dir. bahsolduiu zaman bafka türlü, Anglo-

Cumartesi günü Ahmetabadda nüma- saksonlar bahsedildiği za-
'---.....l:!l.l.l:.r-!~llll.-YJ.~QJJ.l· L..D~··maltMllı:.M.c::z....i0U0 :c:.ll.m.ıuı'11&..l~·Uıb· • ildebia-

-~. ita 1 yanların v erci iği 
Liberyanın işgali küçük ve bitiraf dev· 
Jetleri feveran ettirmek için ne güzel ve 
büyük bir fırsattır. Fuat bunun aksine 
şahit oluyoruz. lsviçre gazeteleri bu hu
susta tamamiyle susuyorlar. Vakıa, l&
viçre gazetelerinde Liberya hakkında 
bir takım yazılar çıkıyorsa da coğrafi 
malUnıattan ibaret kalıyor. lıviçıeliler 
llVİçrede aeyahat eden veyahut lıvic;ıe 

etelcrioi o an Almanlann infialle-

öl üoı kal"arları ___ *, __ __ 
Roma, 2S (A.A) - 13 Slav ve Yu

goslav casusluk suçiyle muhakeme edil
mif, bunlardan beti idama', diğer beti 
bir kaç sene hepi.aten müebbet küreğe 
lr.adar muhtelif cezalara malııttüm eclil· 
mif, üçü Cle beraet ltazanmlfbr, 
İdama mahkCını c<lilcnlcr heman kur-

KAFKASYADA 
Novorosiskin r.enup doğusunda Al

man hilcun\ları düşmana kayıplar ver
dirilerek püskürtülmüştür. Rus uçak
lan düşmanın bir uçak meydanına ta
arruzlarda bulunarak yerdeki Alman 
uçaklarından onunu tahrip elmislerdir. 
Bir hava muharebesinde düşmanın hir 

DOMEi AJA 'Si BİLDİRİYOR 
Tokyo 25 (A.A) - Domei ajansının 

bildırdıg ne göre bugün öğleden sonra 
<-ekı7. hiiyi.ik uçaktan mürekkep bir düş
ınnn teşkili Hon_g Kong üzerinde gözUk
ı. i.iş Vl' çok yükseklerden bir çok yangın 
bombaları atmıştır hasar pek az olmuş
tur. Uçaksavarların faaliyete geçmesi w~ 
Japon avcılarının havalanma ı üzeriı 
uüşman uçakları .şimal batı istik:ımr~· .. 


