
tl~n milndert'catından mes'uliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetm ue Cümhuriııet et"1'!erinin belcçiri iııbıılılan ç.k<tr siycıli gıuetedlr. YENt ASffi Matbaasında basılmışhr .. 

Fayramımız ve dost memleketler Stalingrad cehenneminde 
olacağını 29 T eşrin dünya hürriyet Almanlar sonuncu 

mücadelesinin sembolôdur dukları şiddet i hücu ılar yap yor, 

istihsal In~iliz Kra?ı Milli Şefimize teb
tel~rafı ~önderdi 

So yetler mukavemet ediyorlar 

sef erherliği 
Bu elıim mevsim· e 
bir Jıarış toprağın bile 
bo$ bıralıılmaması bir 
hayat meselesidir .. 
Fiyatların nıukayesc'-.i bizde pahalı

l;k ;-.·arısı için basanınk olarak I"ullaru
lıyor. Dikkat edilirse, hiç bir zaman 
)·iiksek fiyatları dii!-OHk olanlara göre 
•~ynrlamak di.i~Ü~tiilmi~-nr da he!l aksi 
3 aptlıvor. Buiduy el konma rejimine 
tl•hi iken. hunun hak ... ı..ı.ılığmı ispat için 
ileri:-.·c süriilcn •lclillcı· ~ylc idi: : 

rik 
Berlin radyosunda • ingilteredeJıi Ugi ~ Sir Persı 

Lorenrn hitıt.-:Zı • Diğer yerlerde ••• --· Ankara, 30 (A.A) - Türk cumhuri-
yet bayramının ecnebi memleketlerde 
ne suretle kutlandığı muhtelif ecnebi 
radyoların dün buna tahsis ettikleri tö
renlerden anlaşılmaktadır. Bu meyanda 
Berlin radyosu kısa dalga ile ve bir çok 
defalar Türk ınilletinin son 19 sene zar
fında geı;irdiği parlak hayatı ve bu hu
susta Ebedi Şefle Milli Şefin gösterdik
leri deha ve yaratıcı kudret eserlerini 
parlak bir surette belirtmiş ve Türk 
milletine ınesut seneler temennisinde 
bulunmuştur. 

* RUSLARA GORE 
Alman kaybı: 150 bin 
asker. 25 bin tank 

-*-
Şehrin şimalinde Rıular 
cenubunda da Almanlar 

sılıışılı durumda ••• 
Stokholm, 30 (AA) - Bir taraftan 

general Rcdinf90vun emrindeıki kıtalaT 

Stalingradın şimal kenar mahallele
rinde çetin bir durumda savagırlcen Al· 
manlaT kütle halinde fabrikalaTa karp 
hücumlannı tekrarlıyorlar. Havalann 
birdenbire iyileşmesi üzerine yüzlerce 
tayyare RuslarL'"l elinde bulunan toprak 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) Sta!ingrad gerilerinde istirahat haliıı de bulunan mihver ihtiyat kuvuetleTi 
.. Erendiın. su ... amın kilosu 50 - GO 

J.nru"'a ~ahhrkcn buf:day 12 kuru~ ola
h!lir n1İ?• Gerçekten, l~uğday \'C diğer 
foıwlcrin fİ\'atlaıı çok a~ağıda kalını~-
1ı Bunlar i.iıerindcki el konnta tedbir-
1.ri kaldırıldı. J.'okat diğer fiyatlar az 
~ok vcrli )'l'rindr durup hu~day onlara 
c-Hre yeter hir t;E"\ iye~·c <'ıkacak yerde, 
hizunıundan razi.1 )"Ük"icldi .. 

Bu cemi1ek5.r ve dostane neşriyatın 
Türkiyede çok büyük bir memnuniyet
le karşılandığını bu vesile ile bildirmc
ğe lüzum görüyoruz. 
CİHANDA ÖNEMLİ HADİSE 
Londra, 30 (A.A) - Tµrkiye cum

huriyetinin kurtuluş yıldönüınü, yalnıı 
Türkiyede değil, hariçte de önemli bir 
hadisenin yıldönümüdür. 29 ilk teşrin 

Mısırda harp bütün şiddet ·ıe devam ediyor 

~imdi diğer mdddeler buna a;yak uy
durıuağa f\&lt.ı;;ıyorlar -ve şöyle nıuhakc-
1neler duyuluyor : ·Efeııdim. buğdayın 
•iıosu 80 kurU'j.'\ çıkar da pamuk '45 
1: uru~a satılır mJ?• gibi .. 
rin Bu ~it konu.~ma]nrın sakatlığı nıey-

ndadır. Fiyat mukayesesi ancak nor
,~~~ zamanda, yani her madde istenil
lllJ!ı lıadar bol olurı.a, dayanılacak hir 
esas o~ur ve az ('ok e~yonın norınnl kıy
met nasbetterini gösterir. Fakat istihsal 
'e i.~tihlalı: arasında müvazene bozu
lıınca, fiyatlar ~rasındaki mü,·azenenin 
de hozulacağı ~üphcsizdir. Norınnl za
manda - mesela - bir kilo kuru iizüm 
bir kilo buğdaydan daha luyıııetlidir 
\C - istisnalar hariç - daha yüksek fi
Jata satılır. Fakat bu böyledir diye, 
bugün bir kilo üzümiin bir kilo buğday 
fiyatını bulnıaına.~uı1 uzum ntahsulü 
idn haksızlık telakki etmek elbet ma
mısız bir şey olur. Az yeti<miş olup ta 
çok istenen \'e ~·erine başka bir şeyin 
ikanıesi ~ç olan mahsulün fiyatı ser
lıest bir rejimde her zan1an di~crlerin· 
den fazla ~·iikseleceklir. 

JngilterPniıı eski Ankara sefiri 
Sir Persi LMen 

Cümhurivet 

(Sonu Sahife 2, Süt\lll 4 te) 

Bayran_ı bitti 

lngilizler Mihver istihkim
larının önüne geldiler ... 

D n - eoş n·ı. te Hücuma geçnıedeo evvel a)dıkları yerleri takviye ediyorlar 
Kahire, 30 (A.A) - Orta Şark İngi

liz kaı·argAhının tebliği : zah tlı•ler ya ıldı 28/29 ilk teşrin 'geCesi kuvvetlerimiz 
düşmandan aldıkları yerleri daha ge
nişletmişler ve yeniden esirler alıruşlar

Vafi, Parti ve Belediye Reisleri Milli Şefimize dır. Hava kuvvetlerimiz düşman hatla-
ve J1üyüJılere tazim telgrafları ~eJıtifer.. rınJ ve gerilerini bombalııını.,<tır. Marsa 

Matruh hava iniş meydanı ve düşman 
Cümhuriyet bayramı şenlikleri dün Dün sabahtan alqama kadar parti kollan üzerine bombalar atılın!§ ve yer-

gece yarısı nihayet bulmuştur. Bayram halle kürsilerinde bir çok hatipler •ÖY· de en az 3 biiyük uçak tahrip edilmiş, 
dün de sabahtan jtibaren ayni neşe için- }evler vermi~. cümhuriyet bayramının bir çoğu da hasara uğratılmıştır. Hava 
de devam etmiş; bilhassa Yalılar kıs- ve yıldönümünün eh<:mmiyetini halka muharebelerinde de en az 4 uçak diişü
mında, E.şrefpaşa ve lk.içeşmelik semt- tebarüz ettirmişlerdir. KültürpaTk ampi- rillmüştür. 
!erinde, Karşıyakada co.kun halk teza- fikasyon büro•unda da ha.tipler istifa- Maltaya taarruz eden mihver uçak-
hürleri yapılmııtır. (Sonu Sahife 4, Siitun ı de) lan Maltaya yaltlaşamamışlardır. 
---------------- ----------------• 28/29 ilk teşrin gecesi orta AkdenizBuııunla beraber, ekmek fiyatının 

memleketimizde hemen bütün fiyatlar 
üzerinde müessir bir rol oynadıit da 
inkar edilemez. Bunun sebebi ekmeğin 
bizde belli baslı halk gıdası olmasıdır .. 
Pahalılık en basta ekmek fiyatının yük
!<eli~ derecesiyle ö1çil)ür. İş ücretlerin
.len tutunuz da eşya fiyatlarma kadar 
lıcr sey az \'eya çok buna ayak uydu
rur. Btt, üoii.ne ~e('ilmcsi imk5.nsız olan 
11ir olaydır. Ekmek fiyatlarının daimi 
olarak yiikselmt.sini önlemek ise an
rak memlekette bol mikdarda buğday 
bulunması \ 'C ,yeti!ıınesiylc mümkün 
Glabilir. Hiikiimetin de buna çalışbğını 
ı:örüyoruz. Bu maksaHa alınını. olan 
tedbirler şunlardır: 

1 - Buğday ~e hububatın el konma
dan kurtarılması.. Bôylece hububat 
1rıiistah~illeri kazan(h bir durWlta gir
mislcr ve hububat ekimine tes~ik edil
mi~lerdir. Bu rucvsiın fazla ckiın yapı
lırsa. önünıüzdeki yazdan itibaren ek
mek i~inin nornıal hir "afhaya girmesi 
nıüntki.indür. 

2 - D1'arıdan buğday getirtilmesi~ 
ltiiki.ilnet büylece i~ istihsalin 3-c(ersiz
liğini ~iderıueic çah~ıyor. Fakat tabÜ· 
Oir ki hnf'"iinkü sart1ar icinde dısarıdan 
lluğday getirtilnıesi oldukça gil<: bir i~
fır \'C' hrlirli hir ntikdarı gC<'<'nıiyecek
fir. 

:! - l·~knttk yl'rinc gcı;ebilerck n1ad
"Cl("rin holln~u .. Patatrs, pirin<:, (asul· 
ye ~ibi 111adılcler ilıtiyaca yeler mik
ılarda olılııkça ekmek sıkıntısı Jıafifli
}ecektir v,. hunlar ihti~·aç derecesinde 
'ardır. \_rplnız tiağıtnla işini di.izenlc
mrk gerektir. B .. 1rada husu!".i kurum ve 
f.t>rma;yclcrin de,· Jete )'a.rdın1ct olmaları 
()nJar İC'İn t!\aslı bir vazifedir. 

4 - Ekimler H:in bol tohumluk temi-
11i.. Gerri rle,·Jet yctisrnif? hububatın an
<ak diirtfr birini aldığına göre çiftçile
rin tohumluklar:uı ellerinde kalan kı
f.ln1lardan kar!"•lan1aları dü!=:iinülebilir. 
)· akat yanhs bir dii,iincc olur .. Çün"kü 
tnH!"tahsilll'rin bir ~o:u, yani kü(iik 
111ii"tahsitler ellerinde kalan hububatı 
),endi ihtiy:u:Iarına sar(etmh~lerdir ve::a 
!'arCC'"rliJn1ek iizcre ayırnuşlardır. Bl'n
Jarın. hugiinkii pi_yns::t (iyati~·lc. d~arı· 
rinn tohnnıluk tenıin etmelt>ri hem iın
hfın~ız. hcın de zararlıd!r. 

(Sonu 'lahife Z. Sütun Ü da) 

Alman -Sovyetler harbi 
___ * __ _ ---*·---

ALMANLARA GÖRE SOVYETLERE GORE 
---* *---

Stalingradda hiicum Ağır kayıplarına rağ· 
devam ediyor, Don- men Mihverin Sta· 

da "e Kafkasta Rus· 
Jar püskürtüldü 

-*
Stalingrad taarruzuna 
uçalılar yardım ediyor 

Berlin, 30 (AA) - Alınan tebliği: 
Tuapse yolunun ~imal çevresinde dağ
ltk arazide düşman karşı hücumlan püs
kürtülmüştür. Terek kesimindeki hare
ketlerde Alman kıtaları ve Romen bir
likleri tara(ından muvasalaları kesilen 
Ruslar doğu istikamette muvaffnkıyet-

(Sonu Sahife 2 Siiturı 2 de) 

lin~raddaki tazy!kı 
de\anı ediyor 

-*
Almanlar u200n metre 
lıadar ilerliyebildiler 
Moskova, 3() (AA) - Tas ajansırun 

Sralingrad ccphüindeki muhabiri yazı
~ or : Ağıı· kayıplarına rağmen mihver 
~uvvetlerinin tazyikı devam ediyor. 

Bununla beraber Kızılordu Almanla
ra azim ile mukavemet etmekte ve ağır 
kayıplar verdirmektedir.. Cenupta Ti

(Sonıı Sahife 4. Sütun 6 da) 

Alman - Rus harp harekatına dair yeni bir görünii§ 

de bir mihver gemisi balırılmıştır. 
Bir uçağımı:< kayıptır. Dün kaybol

duğu bildirilen uçaklarımızdan birisi 
filosuna katılmıştır. 

* Kahire, 30 (A.A) - ReMUI tebliğ-
de bildirildiğine göre dün mihverin zıdı
lı kuvvetleriyle küçük ölçüde çarpıtma• 
Jay olmuş ve ~ana kayıplaT verdiril
miştir. 

MiHVER ISTıHKAMLARl 
öNONDE 
l.ondra, 30 (AA) Elalemeyn 

Rus AZtWI ___ .* __ _ 

Son zafere 
kadar har
bedecekler 

-*
Sovyetıer zafer uğrun· 

da her fedafıôrlığa 
'lıatlanacaJılar .. 

Moskova, 30 (AA) - llkteşrin ih
ıilAlinin yıldönümü münasebetiyle ÇOT
pmba günü çıkanlan günlük emirde ifa
~ edilen Sovyet harp siyasetinin ana 
b&tlaTını tefsir eden gazeteler baş yazt
lannda Sovyetler birliğinin her neye 
mal olursa olsun son zafere kadar harp 
etnıe>k azmini belirtiyorlar. 

IZVE.sTIY A DiYOR Ki: 
lzveatiya gazeteoi diyor lci: Harp 

fiındiye kadar bizim için hir çok insanın 
hayatına mal olmu§tur. Daha biT çok ta 
fedakarlıklar i8tiyeeektir. Her ne paha
sına olursa ohun vazifemiz dütma.nı yoir. 
edCTek bürriyetimizi, kültürümüzü, zen• 
ginlikl.erimizi, istikli.l ve şerefimizi ko
rumaktır. 

KRASNA YA ZVESDA YA GöRE 
(Kn•naya Zveada) gazetesi de aynj 

mütaleaları yihiiterek fllnlan ilave ecti
(Sonu Sahife f, SU tun 1 tfe) 

Elalemeyn civarında ateş hattına 
doğru giden tanklar 

meydan muharebeai bütün şiddetiyle 
devam ediyorsa da ıon 24 saatte ehem-o 
miyetli hiç bir değifiklik olmıunıttır. S..
bahki ııazetelerin çoğu Mısır hadiseleri
ne genJ, yerler ayırmL' olmakla berabf'r 
bunun etıaftnda mütalea yürütmekten 
çek.iniyorlar. C..pheden gelen haberler
de ve tebliğlerde taf•ilat yoksa da ga
zetelerin bildirdiğine göre ıekizinci or
du yeni bir ilerleme kaydebncmi,tir. 
('ünk.ü mayn tarlalarını geçerek düşman 
isb"hlcimlarına yaklaı:ıan general Mon
gomeri ordusu evvela eline geçirdiği 
mevzileri takviye etme.le. zorundadır ve 
her halde timdi hununla meşguldur. 

iNGILIZ HAVA FAALiYETi 
Kahire, 30 (A.A) - Dünkü orta 

~ark tebliği: Avcı tayyarelerimiz gece
leyin kıtalarımızın üstünde devriye va
zifeııini görmüş ve bir Yunkcr.s dü~ür
müılerdir. Ayni gece ağır bomba uça1c:
larımız G.irit hava meydanına taanuz1a 
yangınlar çıkannışlatdır . 

Dün bilh ... a düşman kıta taplulukla
rına ıkarşı hücumlarımız teıirli ve mu
vaffakıyetli olmuştur. Gündüz 9 düıı
man tayyaresi düoürülmiiftür. 

Ceeeleyin torpil uc;altlarıınız Afrika
(Sonu Snhife 4, Sütun 3 te) 

Farti merkez kaza konırresi 

Bncün saaı "15" 
te toplanıyor ___ * __ _ 

iaşe işleri de 
konuşulacak 

-*--
Yeni idare heyeti 
se~imi yapdacaJı 

Cumhuriyet Halk Partisi merkez ka
za kongresi bu~iin saat 15 te Halkevi 
salonunda toplanacaktır. Kongre mU
ruısebetile yapılan hazırlıklar nihayet 
'bulmuştur. 

Ruzname mucibince evve!A kongre 
reisi ve katipler seçilecek, idare heye
tinin bir yıllık faaliyet raporu okuna
cak, hesaplar tetkik edilerek kongre 
umumi heyetinin tasvibine an: edilecek
tir. Bundan sonra dilekler tespit edile
rek yeni idare heyeti seçilecektir. 

Parti kongreleri, bilhassa kaza kon
greleri umumi şehir işlerinin halk saf
larındaki tesirlerile dileklerin duyurul
masını ve konuşulınruıını temin eden 
müzakere yerleri olması itibarile ehem
miyetlidfr. 

(Sonu Sahife 2, Siitun 1 da) 

ffHDA.KIKA 
. -. -. . . . . . --
Stalin!{radda 

yeni kuvvetler 
harbe 'irdi 

Moskova, 30 (A.A) - Royterin ınu
h&biri yazıyor : Stalingradda Ruslar 
yeni kuvvetleri harbe sokmuşlar ve sa
' aşlar yeniden çok şiddetlenmiştir. 

Rus tankları Alman tanklarını püs
kürtmüşlerdir. 

Moskova, 30 (A.A) - Sovyet teblı
ğine ek : Stalinııradın şimal batısında 
bir Rus birliği düşmanın bir müdafaa
:,?na girmiş ve el bombalariyle saldırm1ş 
130 Alman öldürmüş, bir mühimmat 
deposiyle bir çok levazım elde etmi.tir. 
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Ne Meşum bir d v 1 ouumau - b 'H' ...... 

25 sene evvellıi vahalar la Benli Yosmanın 
aıatta.sı ol cıbilirdi1 •• 

ne 

Ve günün birinde nikah kıyıldı. Deh· 
debeli, tantanalı, gayet ınuhte!5em bir 
diiğün yapıldı. 

Her şey olup bitmisti ... Fakat ondan 
sonra da bu kö~ki.in :çinde bir karı ıkJık, 
rahatc::u:lık ba~ göst":·rnişti. . 

Büyük bir ikbale nail olan clünkü ca
riye gayet hafif mec.rc-p. a.sabi bir kadın 
olmuştu. Köşkün hanım efendisi olur 
o1maz huy~uzluklarila biltiin ev halkı
::1 izaç etmeğe ba~!amı~iı ... Erkek, ka
dın hizmetçiler, bütün cariycltr hc-rgü:ı 
ondan azar L~itiyorlardı. Evin "t, nd" her
kes bu kadına düsman kco;:lnıisti.. . 

Onu bu kö~kün <:ahibı olan · ko.:asm· 
dan başka hiç kimse sev:niyordu. Fakat 
huysuz kadın bizim efendi il~ hoş ~e
çinerek onun kendisine kar~ı olan sev
~isini artıracak yerde mütemad:yen •ÖS· 
terd.iği densizliklcrilc koca~ıııı da taciz 
ediyordu ... 

Zavallı efendimin bu kadın yüzündl'n 
uğradığı rahatsıilıkları ~im ~i satHı uzun 
uzadlya anlatmak istemiy.)..-um ... 

O zamana kadar derin bir inti7am, 
umumi bir rahatlık ve sükl\n içinde ge
çen kBşkUn dilzeni bu çılgın <!ariye ha. 
nım efendilik mevkiine gt-ç~r geçmez. 
birdenbire esasından bowlmuştu ... 

Bu karışıklıklar iç.inde köşkle beş 
sene kadar bir zaman geçirmiştik. .. 
Efendimin karısına olan sevgisi her giin 
c.nun yUzUnden çektiği iizüntülerrlen 
eksileceği yerde, bilakis gUnden g\.ine 
artıyordu. Efendim, kC'ndisine nıhaiça 
bir !'!oluk bile aldırmıyan bu K:adının ni.t
fuzundan gönlünü kurtarınağa b:r tiir
li.i muvaffak olamıyordu .. 

Sanki odanın icinde korkunc bir ta
kım hayaller görUl·ornnış gibi 

0

korkulu 
gözlerle ~a~kın şaşkın etrafına bakın
mnğa ba«':ıınıstı. .. 

Küse Hı:ı111zanın benliğini saran bu de
rin korku Tosun be\-e de !':ir<wl't etti. 
Simdi gene delikanlı -da gi:inli.i~e mi.ip. 
hem bir endi.-.enin yayıldığını ve odanın 
lr.ısluğu içinde, ruhunu korku ile dol
duran esrarengiz. mec;hul fYÖlgelerin rlr.
hı-:tığını sczt'r gibi oluyordıı ve kendi:-i
ni elinde büyüten ihtiyar adama orgu 
sormağa cesaret cdomiverek SU!-':U\'or. 
gC.inli.ini.i y<ıkan miithis · bir merak· ve 
azap ate,.i ' ·.,rıe kıvranarak onun ye-
niden s(· ·~masını bekliyoı-du ... 

Tosun lı :. · n bekleme.si çok uzun sür
medi. Derin derin bir kaç riefa soluk 
aldıktan ve gözünün önünde beliren 
mevhum hayalleri uzaklastırmağa mu
\•affak olduktan sonı·a Kö.~e Hamzn ve-
niden anlatmağa devam etti : • 

- Kızın doğına.c:ından sonra anıdan 
altı aylık kısa bir zaman geçti. Bizim 
efendi on be~ gün kadar sürecek olan 
bir yolculuğa çıkmak üzere bir gün 
köşkten ayrılmı~tı. Efendimin böyle on 
bcs, yirmi gün süren gezintiler yapma-
sı sık sık vukua geldiği ic:in ben bunda 
bir gayri tabiilik olduğunun farkına va
ranıamıştım!.. 

Efendim köşkten ayrıldığı günün ak
"amı yatsıdan sonra odama çekildim. 
Yabı namazını kıldım. Bütün köskü, 
o dakikada derin b:r sessizlik sarmıs 
bul~nuyordu. ( 

··-Ut& 1 
D !M S 

Rornovada veni he
bina '1n1n te
dün atıldı 

leôive 
ı.n~li 

---*---
Be J e diye binası 24 bin 

liraya cılıacalı •• 
Dün :saat 1 S te ·Bornovada yeni be

lediye binasmm temel atma merasimi 
yapılmı!ltır. 

Vali B. Sabri Öney, komutan, turis
t k ~ olları müdürü B. Emin Dizgin, as· 
kerlik dairesi reisi, umumi meclis aza-
~ .nclan Bavan Ayse İğrihoz. Bornova 
belediye meclisi azası ve halk mera~im
dr bulunmu~tur. 

Bornova belediye reisi B. Ethem Pe
kin yapılacak bina haL:..kında izahat ver
dikten sonra v11limiz uğurlu eliyle ilk 
a"' vaz~tmistir. 

Y ~ni h n~ Nafia -ı.· .. kaleti yııpı işleri 
müdiidü!iiince hazırlan;ın projBye e;öre 
( 285) metre murahaaı bir sahada 3 kat 
üzerine Ye imar planında devlet mahal
lesi olarak tefrik edilen Bornov.ının en 
f7 Üzel bir yerinde yapılmaktadır. Bina 
büvük bir toplantı sil lonunu ve 1 6 odo
) ı ihtiva edecek ve kesifnaınesine göre 
24 bin liraya çıkacalaı~. ----·-----
Selçuk - h.rapçı 
volu inşaatı hi

tam buldu ___ * __ _ 
Yolun açılına töreni 
~arın }'apılacah •• 

SeJçuk - Arapçı yolu in~aatı tamam
lanmıştır. Pazar günü vali B. Sabri Önev, 
refakatında turistik yollar müdürü B. 
E.min Dizgin olduğu halde Selçu~a gidc
•·ek bu yolun açılma törenini yapacak-

Düğünün yapıldığı gtindcr. be;ş sene 
geçtikten sonra efendimin bu !<adınnan 
bir kız çocuğu dünyaya geldi. 

Bu meşum hadise cfendi·ni bibbi.iliin 
sevindirdi. Karısına olan se\•<r!s~in büs
bütün artmasına sebebiyet \·erdi... 

Burada meşum tabirini !mllandıgıma 
elbette diktat etmİ«sindir. Bir familya 
için doğum vakası kadar sevlnç veren 
bir hadiqe olabilir mi? .. 

Bıraz sonra uykum geldi~i için yata
ğıını scrmcğe hazırlaı:ımıştım ... Giinliim

----·----VALİNİN 

de müphem bir endi<:e vardı~ Köskün tır. 
her tarafını saran bu sessizlik bana 
adela her zamanki vaziyete aykırı, 
korkunç bir hal gibi gcirünme~e basla
m•stı! Tuhaf ~cd .. Ben korkak bir adam 
de!!ıldim ... BliÜin benliğimi saran bu 
korku ne idi? .. İçimd" bir duygu hana 
diyordu ki : 

DÜNKÜ 7'ErXiKLERi 
Vali B. Sabri Öney dün Boraova zey

tincilik ista .. yonunu ve Mersinli fidanlı
ğını gezerek tetkiklerde bulunmuştur. _____ _,.,,,,, __ _ 

Şu halde neden burad!l meşum keli
mesini kullandım? 

Can kulağile Köse Hamzayı dinleyen 
Tosun bey : 

- Evet! .. Bu benim de tuhafıma git
ti! .. dedi, Bu mesut hadise nasıl mequm 
olabilir'? Fakat bu anlattığın şeylerk 
Benli yosma arasında ne müna;;ebet 
var'? .. 

Kö!e Hamza bu sorguya kar11lık ola
rak ağır bir tavırla : 

- Çok geçmeden onu da öğrenecek
sin, dedi, sen hiç lafa karı~madan, yal
n11 beni dinle!.. 

Bu doğum, köşkün içinde geçen l.:or
kunç blr Eelfiketin başlangıcıdır. İ!<le bı-n 
bunun için, aslında mesut olması ic~p 
eden bu hadiseyi anlahrken meşıım ta
birini kullanmağa mecbur olduml.. 

Aman yarabbi!.. O korkunç gece, 
hundan tam yirmi be!i sene evvel yine 
bu köşkte , seninle -ıimdi konuştuğumuı 
bu odanın içinde gördüğüm müthi~ ha, 
yaller simdi yeniden gözlerimin önüne 
gelir gibi oluyor! .. O dakikada ~uydu& 
ğum ilztintülerimin ve benliğimi saran 
korkuların yeniden canlandığın1 se?:er 
gibi olu:rorum! .. 
Tutulduğu derin heyecanın tesirile 

nefes almakta güçlük çeken Köse Ham
za genişçe bir soluk almak için birden· 
bire lafı kesti ... Ya~lı adamın büyük bir 
üz.Until içinde bulunduğunu, o andaki 
vaziyeti apaçık gösteriyordu ... 

Kiral k ev 
~ 

ğ 
' Birinci kordonda imbata karsı . 

dirsekte 294 numaralı ev kiralıktır. • 
Arzu edenlerin içindeki hane sahibi
ne müracaatları. 

« Çok esrarlı ve karanlıkları içinde 
müthi~ bir felaket gizlcj•en meşum bir 
gecedir bu! .. Göreceksin, gün doğmadan 
neler olacak? ... > 

Acaba bu sözleri kulağıma şeytanlar 
mı söy1üyorlardı? .. 

- BİT:\IEDİ -

Al!'t'IANLARA GORE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ı-iz çıkı~ 
dır. 

teşebbüııll"rinde 

ST ALıNGRADDA 

bulunmuşlar-

Stalingradda kıtalarımızın taarruı;u 
uçakların yardımiyle devam ediyor. Son 
muharehcl~rdc alınan yerler düşman
dan temizlenmi8tir. 

Volgada Rus. tacııtlan top ateşi altına 
alınmıştır. Stalingradın cenubunda Rus
lar tarafından girişilen ve tanklarla des
teklenen kurtarış taarruzları her çeşit 
silahların ve bava kuvvetlerimizin ate
cıiyle Alman mevzileri önünde kırılmış-
tır. 

DlôER YERLERDE 

Hazer denizinde hava kuvvetlerimiz 
dün gece ikisi petrol gemi!li olmak üzere 
4 nakliye gemisini tahrip etmişlerdir. 
Don cephesinde Romen kıtaları bir d~ 
rnan taarruzunu kırmış ve bir miktar esir 
almışlardır. İtalyanlar da Rusların nehri 
g~çmek için yaptıkları bir te!5ebbüsü 
akim bırakmışlardır. Ostatofun cenu
bunda hava kuvvetlerimiz Rus asker 
topluluklarını ve yürüyü'? halinde taşıt 
kollarını bombalamıslardır. Asker ve 
malzeme dolu on iki trenin mühim kıs
mı tahrip edilmistir. 

Uzak simalde düşman ordugahları 
ile Murmansk sehir ve limanına şiddetli 
taarruzlar yapılmı~br. - ~ 

Bu~ün Tavvare Sinemasında 
Cürnhurjyel Bay ranu Şerefine •.. 

~......-..ı-..r.;:-,~..r~~...ıe.o-~..o'"'.r.r~oı::ı=aooo~~~ 
40 yıldanbcri TÜRK SlNEMACIUl{ aleminde gö.rülmemis tilr h8dise 

~..;r~'!;,""~CQCDOOO"'~.r~J"~..ccr.r..r.r~q~_.cr/...CO: 
~~ 1 WWWW®?AW'N'il!GSiKJ 

~IERAK VE SABIRSIZLIKLA BEKLEı""lİLEN 

1

~":K~;~~:lu L E Y L A 
TÜRK MUSİKİLİ 

~~~.r~...cr~~.r.r~ 

TURK Mlll 1 MUSiKi HAYATlffllZIN EN BU YOK ESERi 
~~_,._...~~~..ıDOOOOC=occcoo=cc~ı::ı~ ı 

60 kişilik 

~IEHTER TAKIMI 
·lO kişlik · I 

KORO HEYETi 

36 Kişilik 

SAZ HEYE'l't 

ZABlTADA 

İKİ YARALAMA 
İkiçc.şınelikte Kaın:lpmıa cadclcsin<le 

1\ li oğlu Cema1 Akbuğday çık"an bir 
1 a\·ga sonunda Nüzhet Akanı bıçakla 
~ ~rlatnJ.!!, Siileymnn AK.buğday da Se-
1" m oğlu Ce1alı sarho~luk netl...esinde 
yuralamı~lır. He,· iki ;uçlu tuiulm~
tur. 

UMUMUN 
istirahatini bozma 
Keçecilerde Akdeı>iz gazinosunda 

V chbi Ba<:ak sa:-hos olarak gazinonun 
~:ikı'.'ınunu ''C wnumun isti!-ah;ıtini ih
lfıl et1iği jddias'.yJc tut:ılmu~tur. -----·----iznıitt!! toluımlulı 

Bu(!dn)J Vf?rili)ior •• 
lzmit, 30 (A.A) - Vilayetimizde 

bu sene seylaptan zarar g(;ren çiftçilere 
verilmek Üz~e 200 ton tohumluk buğ
day tahsis edilmiştir. Bunlar ziraat tes
kilatı tarafından selektörde temLdendi.k
tea sonra muhtaç çiftçilere verilmekte
dir. Ekim mevsiminde tohumlukların 
müstahsillerin eline geçmesi için gerekli 
tedbir1er alınmış ve bu hafta 50 ton da
i!ıtılmıştır. 

Amerihan maliye 
Nazırı Poneldzde 
Lizbon, 30 (A.A) - Amerika birlc

s.:k devletler. maliye nazırı B. Morgen
t .. v dün Londr.>dan buraya gelmiştir. 
Morgentavın Amerika.Ya hareket et· 

ıneden evvel Portekiz başvekili B. Sa
::i:ı:.ar ile görüşccc•ği sanılmaktadır. 
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Yeni Belediye ıneclisi toplanıyor 

ilk içtima Pazar
•• •• tesi gunu •.. 

B. Reşat l..eblebicioğlunun telırar belediye 
isliğine seçileceği lıanaati umumidir ••• 

Re-

Yeni belediye meclisi pazartesi günü 
saat 16 da önümi.izdeki dört senenin ilk 
toplanlısını yapacaktır. Meclise ilk cel
sesinde en yaşlı aza B. Hayri Pündük ri
yaset edecek ve yeni belediye reisimiz 
sec;ilecek tir. 

B. Reşat Leblebicioğlunun tekrar be
lediye reisliğine seçileceği kanaati umu
midir. 

Meclisin ilk toplantısına bütün azası 
iştirak edecekse de ~imdi İzmirde bu
lunmıyan üç azanııı toplantıda bulun-

Euede o z~ i zeleJer 

mamaları mümkündür. 
Yeni belediye reisi ve riyaset divanı 

seçilince belediye tcisi riyaset makamı
nı işgal edecek, belediyenin bir senelik 
faaliyet raporunun okunmasına başlann
caktır. Faaliyet raporu tabedilmi~tir ve 
tetkik edilmek üzere bütün azaya tevzi 
edilecektir. · 

Belediyenin bir senelik faaliyet rapo
runun ve hesapların tasdiki, yakın bir 
ihtimale göre önümüzdeki per~embe 

::rünki.i toplantıya bırakılacaktır. 

devanı edivor .. · 

En şiddetli zelzeleler 
"Kırkağaç,, ta oldu 

Kırlzağaç lıöyleri hallıı geceyi açılıta geçiriyor· 
far. Bazı evler lıısmen yıJıddı 

Evvelki gece ve dün de Egenin muh
telif yerlerinde yer sarsıntılan devam 
etmiştir. Ayvalık mıntakasında, Burha
niyede ve Kırkağaçta zelzele Jzmirde
kinden daha biiyük bir ıtiddetle~ duyul
mugtur. 

i8 ilk teşrin gecesi Kırhğaçta duyu
lan zelı:ele o kadar şidd~tli idi ki Kırk
ağaç köyleri halkı sabaha kadar açıkta 
yatmak mecburiyetinde kalmışlır. Gece
nin ~<>at üçünden itibaren saat altıya ka
dar kısa fasılalarla bazen şiddetli ve 

bazısı daha hafif olmıı.lc üzere zelzeleler 
devam etmiştir. Saa.t be~ten sonra duyu
lan zelzele en şiddetlisi olmuştur. Halk 
korku ile sokaklara dölcülmüı, Kırhğaç 
köylerinde bazı evler kısmen yıktlmış, 
demlar çökmüştür. 

Bu meyanda Kırkağaç istasyon bina
sının duvarı yıkılmış, bazı kiremitler ve 
camlar kırılmıştır. Knkağacın Öveçli 
köyünde üç ev yıkılmıştır. Bu köyler 
halkı hala korku içindedir ve evlerinde 
yatmamaktadır. 

~avranıımız ve dost rr; em leketler 
--------------- -·- - - -

<Ra'lt;ırafı 1 inci Sahifede) 
dünyada hli:rriyetin iadesi için yapı1an 
mücadelelerde çalı~an milletler için bir 
sempolrlur. 

MtLLl SEF!MlZt TEBRİK 
!ngiltcr~ halkı da bu bayramla ilgi

lenmckte-dir. İngiltere kralı bu münase
betle Türkiye cumhur:reLc;i İsmet tnönü
ye bir lebrik telgrafı göndennifitir. 

TOPLANTILAR VE TEBR1KLER 
Türkiye büyük elçiliğinde ve Londra 

.Halkevinde toplantılar olmuş ve tebrik
ler kabul e<li1mi5llr. BUyük elçilikte bü
:Y ük bir kabul resmi yapılmıfitır. Lon
drada1ü Türklerin tebrikatından sonra 
tn~iliz nazırlart ve tanınmış simaları da 
sefarethaneye tebriklerini bildirmişler· 
dir. Kabul resminde Türk nezaket ve 
misafirperverliği büyük bir mernnuni
~·et hava.sı yaralmı.,.tır. 

S!R PERSt LORENtN HITABESt 

Aramızdaki :ttifak sarsılmaz mahiye
tini muhaf~ ediyor. Karşılıkh dost
luk ve anlayış daha zlyade derinleşmiş
tir. Bu ittifak hiç bir zaman alelade bir 
siyaset formalitesinden ibaret olmamı~. 
iki mil\etin mi.işLcrek ahdi olrnustur. 

GAZETF,CtLER!MtZ!N ZtY ARETt 
Bu sene gi.izicle gazetccilcrinizden be

~ini !ngilterede kabul ettik. Bizi onlar
dan sorunuz. Onlar burada görmek is
tedikleri her şeyi gördüler. Bu gazete
cilerinizi sizin murabhaslarınız gibi kar
şı]adık. CünkU sizden saklayacak bir fie
yimiz yoktur. 

TEBRtKLER 
Sözleı·imi bitirirken bütün Türk dost· 

\arımdan bu mesut yıldöniimleri müna
sebetile İngiliz dostlarının hararetli ve 
samimi temenni ve tebriklerini kabıı1 
etmelerini rica c.''.yorunı. > 

Ankara, 30 (A.A) - Türkiye cumhu· MISIRDA 
riyetinin kurulu~u yıldönümü ınüoase- Kahire, 30 (A.A) - Mısır gazeteleri 
betile Bi.iyük Britanyanın eski Ankara Türkiye cumhuriyetinin yıldönümü mü
büyük elçisi Sir Persi Loren dün Lon- nasebctUe Ti.irkiyenin başaı-dığı ınuaz
dra radyosunda Türk milletine hitaben zam işlerin ehemmiyetini belirlyorlar. 
aşağıdaki nutku Türkçe o1aı·ak söyle· Kralın mümessili ile İngiliz. ve Mısır 
mislir : ~ahsiyetleri Türk,iye elçiliğine ~iderek 

~ - Türk milli bayramı gününde üst tebriklerini bildirmişlerdir. öğleden 
ili;le iki sene Ti.irk milletine hitaben sonra elcilikte büyUk bir kabul ı-esmi 
radyoda nutuk söylemek üzere İngiliz yapılarak Türk kolonisi kabul edilmiş
radyo idaresi tarafından davet edilmi<ı tir. Mısır veliahti ile bir çok Mısır şah
olmaklığıım büyük bir ~ert'f telakki siyetleri merasimde hazır bulunmuşlar-
ccliyoruın,. dır. 

Seneler bir cok hadiselerle dolu o]a. ÇtNDE 
rak geçmi-fa. Bugünkü askeri durumu Çunking, 30 (A.A) -Türkiye cumhu. 
1941 yılının 29 ilk teşrinindeki durumla riyetinin 19 uncu yıldönümü münasebe
mukayese edec<·k değilim. Çünkü Türk tile yazdığı başmakalı:-de Takong Pav 
hükürnet ve milleti vaziyeti gereği gibi gazetesi Türk Ye Çin cumhuriyetleri. 

ı nin bir cok bakımlardan birbirine ben· 
muta aaya ve ondan icap eden neticele- udiğini ~ §U suretle belirtmektedir : 
ri tam bir salahiyetle çıkarmağa muk- t-kı' meml-ı·etle de milliyetçi bir inkilap 
1edi rdirler. ı aı. 

Biz 1ngiliz1er harbin Türk hudutları olmuştur. Her iki memleket değerli ~ef
istikanıetinde geni;;1edi~ini ve Türkiye· lerin elinde halk partilerinin idaresi .al
ye yaklaştığını, fakat bu hudutları aşa- tındadır. Modeı-n Türkiyenin bir çok 
madığını gördük. Ayni zamanda cum- inkilaplarını Çi.n benimsemiştir. Çin gi. 
huriyct ordularının Türk topraklarına, bı Türkiye de rilmhuriyeUnin kurucu
Türk milletinin hürriyet ve şerefine va- .suııu kaybetmiş~ir. Fakat hiri İnönü, 
ki olacak her tehdidi def etmeğe hazır diğeı-i Çan - Ka_v - Sekin sahsında ku
bulunduğunu da mü_şahade ettik. Ti.irk ı ucularına dt'i1erii halener bulnnt!ilar
askerleri ile denizcilerinin ve pilotları- dıl'. 
nın değerini ve .sebatkarlJğını bilenler TORK - ÇtN MttNASEBETLERt 
icin bu cüırilemin büyük bir manası Türk - Çin münasebetleri hatı;.kında 
vardır. ayni gazete diyor ki : Zaman değiştik· 

tNGtLtz KUVVET! ce Çin - Türk dostluğu ancak inkişaf 
Diğer taraftan tngiltere metanet ve edecektir. Zira iki memleket arasında 

kuvvetini muhafaza etmektedir. tngUiz hiç ibir menfaat ihtilafı yoktur. Her iki 
mille'l:i harp bayraklarmm her zam.an- tarafın hislerine bakılacak olurM arala. 
ıkinden !azla bir gururla dalgalandığını undaki münasebetlerin sonsuz bir ,ge
a.skeri :ve sınai kudretinlıı ölçült'miy,e- ~· meı.re na.mz.et ı..1duğu anlaf.1lır. 
oek kadar arttığını. maneviyatının yiilc- BOMBAYDA 
uldiğini ,.,.e yeni milletlerin kendi ..safın· B?m~a~, 30 (A.A) - .!~_rki.~e ~~m-
da yer aldığını görüyor. Bu milletttr lıurı1:etının 19 uneu ytl.aonu~u .. m~na
in.sanlik ~rihinin yolların b~ılaşb,ğı .se~ile ~o~~ay . .z:ıdyosu bugıınun one: 
bir dönüm noktasında bulundul?:unu bi- mmı beli.rttigı gıbı Bombay gazetelerı 
Hı.·or ıve heşerjyeün esarete d~, fakat de sütunlarında bu ylldöniimüne geniş 
hürriyete giden !1,iOl.da yürümesi J.hım yerlec ayırmt.§lar:dır. 
geldiği hususundaki fogiliz kanaat ve 
annini !biz.imle ın.aylaışıyorlar. Bugünki.i 
ır.esl"n !>·ükü ne kadar ağır olur.sa ol~ 
bu ~·oldn yürünece.ktir. Kültiir~ark 

Bu eltim mevsiminde 
bir lıarış toprağın bile 
bO.$ bırahılmaması bir 
ha:vat meselesidir .. 

( Basldrafı ı ınci Sahifede) 

60 • RO kurm~a buğday satın alarak 
ckmcfori ist('nir,e istihsal masrafı o 
kadar yiiksctmis olacaklrr ki gelecek 
lıasat m<'vsınıı için beklenen bolluk 
hunlara ancak ?:arar verebilir. Çünkii, 
'' , ·akit <:atı'i fiyatla-rının bunların mali
yet fiyatından rhıha aşğı~ a olaca~ını 
ıimit etmek mlimkiindiiı·. 

Buna göre. de detin kii<:iik miistahsil
lere YC gec:en !'>ene hububat ekme:i;e 
imkan hnlaınanus olaıılara, tohumluk 
olarak ve toprağe. ekilmesini kontrol 
dnıek ~arti.' le hububat temin etmesi 
bir zarurettir. Gc~·en st•ne tohum dağıt
ma isinde siiraıli da\ ranılmaması ve 
ihtiyat:ların lrnrsılanm:ıması nıahsuliln 
istenildiği kadar bol olmama ı. dola~·ı
ı-iylc fiyatların ı>ck raıla yiiksclmc .i 
ııeticesini vcnni~tir. Bu sene bu tec1·ii
be tckı-ar edilmemelidir. Ekim mevsi
mincle olduğumuzdan tohumluğa ihti
yacı sahit olanlara tnı>l'ak nıahsull('ri 
ofisi ,·asıtasivle \'C maİi\'et fi, afrdc to
humhık daittıln.ahdır. Bu tolı:;.mhırın 
ek-ibnesi de sıkı bir kontrol allına alm
ınabdır. 

l\lemlcketimizdf- bir karı~ topra~m 
l•ile ekilmemiş kalmaması bir ha~·at 
rne~elcsidir. Buna de,·letin imkföun en 
bon haddine kadar yarihn1 edeceğini 
biz muhakkak ->ayıyoruz. Vatandaslar 
da bu Mihsal sc.>ferberliğinde i)devlcri
ui hakkiyle :raparlnrsa önümüzdeki yaz 
ferahlı bir dııruma (İreceğimizi uma· 
hiHriz. Toı>rak mahsullerjnin hu bufar 
c!eğcrlcndiği b ir zamanda topra~ı bo~ 
hırakmamak zaten çiftc;ilcrin en büylik 
menfaatidir. Onlardan, ihtiyacı olanla
:ra, ı:ereken yardım yapıldıktan sonr:l 
hiç bir mesele k:ıhnıy.\caktır 

Y. A. 
~--........... ~--~--
PARTi MERKEZ KAZA 

KONGRESi 
(Başta rafı 1 ınci Sahifede ) 

Bahusus bu yıl konuiulacak mev-.t.lı
lar arasında iaşe işleri de mühim bir 
yer işgal etmektedir. Hükümetin almak
ta olduğu tedbirler ia5e işlerini yeniden 
tanzim eylemektedir. Bununla bCTaber 
konuşulması faydalı sayılan işlerin mev· 
cut olduğu da muhakkaktır. 

Parti kongresinin i;yi neticeler vere-
ceğine muhakkak nazarile bakmak la
zımdır. 

19 yılda ._.. 
Dağların göğsüne r:ıylaı· uzattık, 
Biz 19 yılda \'erip ı:lele .. 
Daha neler neler yıırattık; 
Biz 19 yılda verip elele. 

1 Artık içimizJe yok hiç bir sızı, 
t Atamızdan aldık ilk günde hızı; 

' 
1 
• 1 

f Döndürdük o 1alih denen yıldızı, t Biz 19 yılda verip elele. , 

l Potasında azmin calknndık durduk. ı 
Celii'.re su katıp ateşe vurduk; i 
Kuş uçmaz dağlara köprüler kurduk I 
Biz 19 yılda verip elele. . 

1 
Ve hiç biı· sanada kalmayıp ~·aya 1 
Sığdırdık yıll.:m haftara aya; i 
Bildik renk vermeyi her alacaya. i 
Biz 19 yılda verip elele. l 

t AYDIN • Lütfü GÜNEY 1 
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KISACA 
• •••••• 

KAYIP ÇOCUKn 
Eczacı Kemal K. Aktaı-

Bugi.inlerde resimleri gazetelerde ha
sılan ka)o·bolınuş çocukları çok okuyo
ı u.z .. Çocuğun oıtadan kayboluşu ana 
baba ııu bir iki gün telaşa düşürduk
((;:n onra :nihayet ga:ret.eye fotoğrafla 
beraber müracaat pek firakh 'oluyor. 
Ben çocuğun kaybolmasını çok gar p 
bulurum, durup dururlı::en evine gelıni
yen çocuk cidden ana - baba icin h r 
merak ve acı menbaıdll". Ya y;ramaz 
bunu bir mace-a U.çin yapmışı;a! Sine
ma {ilimlerinde gördüğü o musanna 
hadisatı hakiki hayatta da olur zannet
mişse! Gazeteyi, umumi efkarı, ana ve 
babayı tela~ dü-;üren hu yaramaz. bir 
ceza istemez mi'? 

Bence istemez, .ona hayatı, ica hatun 
\'e bir de yaptı~ı ~yi kar ·ılnşilrmak 
kafidir. Anlamaz çocuk yoktur, velev 
ki anoı·mal ola •. Çocuklara cocuk gib~ 
değil, büyük admnmış gibi muamele 
~;apmaJı... Çocuk ibir alemdir SÖ7Ü çok 
l:.üyük sözdür. 

Çocuklara kaybolmak değil, meyda
na çıkıp kendi Y.abiliyetini ortaya dök
mek. hayattan ıu-sip almak gerektir. 

Bunu anhyan çocuk kaybolmaktan 
korkacak ve 1.1tanacak.br. 

Gazinosunda 
TORKİYE - lNGiLTF..RE 
'fürki:re ile ln lte.re ar m.daki mil

r ~~der bugün aeaba ıne duı-umda
dır? 

Paz:ır güııii saat 17 den itibaren MAK ALLAN CAZ ORKESTRASİ-
u; ÇA"l'U DANS ('D.DANSAN) TELEFON: l007/ 444t 



.l!: illıteırin _ ~!nıartesi 1942 a: ç :ZS::&E s 
YENi ASIR 

• • l ayret vtrıcı rakamlar 
s~....:.::rJ"_,._,_,...o""....,...,,./ ..... ~ ... ~.,.~~=.,s ·--_=..-............ ~ .;.)00~~ li 

i Satılık ev ~ t Ankara ~adyosu ı 

Bn harpte ne ka· 
dar kan akt:ı? 

~ E~~cfpaşada. otol~ii; <~~rağ~na ~lir§S ~ BUGUNKU HEŞRIYAT § S dıtkıka nwsatedc ıkı mu takıl daırc S ~ ~ § ''t• bcs odad:111 miircl~kcp bahçeli § r"./JZ~"7.////~JCı'9/..r~....,....,...,,...,...,,...c:.o'°//....: 
~bir e\ in lck:-.ıili \'Cya bir dairesi eh·§ 7,30 program ve memleket saat aya
§ H'll [İ\·atla ,,atılıktır. § rı. 7,32 vücudumuzu çalı~tıralım. 7.40 
S Talipİcrin E.:rcfpa~adn terzi Ha:_\· S ajans haberleri, 7,55-8.30 müz.ik: (pl.) 
§ E ... atn mürot·n,ıtları .. (•'ot : Simsar§ 13,30 pro~ram \'e memeleket saat aya
S \'asıfasiyl<' de sattırıJır.. 8 rı. 13. 33 müzik: Türkçe plaklar. 13,45 
R~ .. -=~-.... S'..ıCZP~ ""';r...r//.r..r.r.....-..r..ı"'//-':R ajans haberleri. 14. 00 müzik: Riyaseti -- - ---------

üç yıllılı harpte 44 milyon litre in!;nn lıanı ah
mıs, 16 mUyon lıamyonıın gücüne müsavi ltuv· 

vette insan Jıalbi durmu$tur •• 
Askeri h::ıslal:ancsi Böl.ırck, :\Ics:ı· 

ne, Pro<:tat, idrar yolu ''e tenasül 
Hastolıldarı miiteh:.1ssısı 

UROJ.O(; • OPERATÖR 
J>OICTOR 

wınhur bandosu, 14, 30 Ankara son ba
har at kosularının tahminleri. 14,40-
15,00 temsil: «~u patavatsızın yaptığını 
doğı u buluyor musunuz?~ 1 8, 00 pro
gram ve memleket saat ayarı, 18,03 
mlizik: radyo dans orkestrası. 18,45 
radyo çocuk kulübü. 19, 30 memleket 
saat ayarı ve ajans haberleri. 19.45 
5erbel't 10 dakika. 19.55 müzik: fasıl 
heyeti. 20, 15 radyo gazetesi. 20.45 mü
zik: kosma ve semailer. 2 1.00 konuııma 
(kendimizi tanıyalım). 21, 15 müzik: 
dinleyici istekleri. 21.45 konuşma (mes
lekler konu,uyor.) 22,00 müzik: radyo 
salon orkestrası. 22, 30 memleket saat 
ayarı, ajans haberleri ve boTSalar. 22,45-
22,50 yarınki program ve kapanı!!. 

Harp makinesinin bü.> ük çarkları ha
rıl harıl ham madde övütüyor. Yeraltı 
ve yer üstü kaynakları bu yok edişe çe
lik. petrol, kömür, kauçuk... ıtah ... ~ i 
zor yetiıtiriyor Heı şeyin sunisini yap
mak çaresi aTanıyor. 

Aktüel yayımda çok defa yer alan 
heaaplara, iktisat ölçülerine vurulan bu 
maddeler arasına imdiye kadar pek te 
bahiı mevzuu olmıyan kanı da biz ka
tacağız. Kanı manevi anlamdaki üstün 
değerini bir tarafa bırakarak madde ha
linde göz önüne koymak fikrindeyiz. 

Vatan uğrunda akan kanın mukad
des bir manası vardır. Zira her yurdun 
hüriyet ve i~tiklô.li bu ülküye can veren
erin kaniyle sulıınmı;t topraklarda ku

rulur. 
Muhtelif cephelerdeki vuru!!malarda; 

alınan deği.;ik rakamlarm vasatisine ~ö
re: sekiz milyona yakın kanlı kayıp var 
dır. Tam doğruluktan uzak olan bu ra
kamı asa~ı yukarı kabul etsek bile ülkü
ll"r ve menfaatler için insanın ne kadar 
knn akıttığını ve akıtabileccğini hesap
lı, nhiliriz. 

* Kan viicudumuzda; hiicrelerin, uzuv
nın hariçle olan münasebetini ve bir
b'rlerivle bağlılıiını temin eden bir ma
\ idir. Slirekli dolanımı sayesinde ci~er
lerden ) liklendiği temiz ha,·ayı, ha7.ım 
ciha7lndan topladığı besleyici chıimle
ri nesiçlere gtitürclü~ü gibi oralardaki 
artık maddeleri de itrah uzuvlarına ta
~ır. \'ücudun ı ısının diizenlenmesinde 
de mühim rol oynar. Uzuvlar arasındaki 
b ğlanma) ı hormon denilen özlü ciıim
lcr cfofostırmakln mümkün kılar. Böyle
ce kan vasıtasiylc vücut sinir merkezi de 
d hil olmak Üzere bir bütün içine girer. 
Dahili vasata sokulan canlı cansız ya
bancı maddelere kar<ıı vücudu koruyan 
da kandır. 

Kalhin her takallüsünde damarlara 
ı.tılnn kanın miktarı yani atım hacmı sü
kunetli'! 60 C. C. dir. Bu en güçlü çalış
m'l farda 200 c. c. e kadar çıkar, daki
kad,1 60 - 70 kalp taka1lüsü olduğuna 
S':Örc bu zaman zarfında atılan kan sü
k~n..,tt,. 3, 6-5. 8 litredir. Ve he~apça bu 
mıktar saatte 216, günde 5 164 litreyi 
bulur, toparlak hesap 5 ton. 

Kanın umum1 hacmi; beden vezninin 
on birde birine denktir. Kilo buma 90 
c. c. düscr. Su halde 60 kilo ağırlı~ında 
bir insanda 5. 5 litre kan vardır. Kan 
hacmi vücudun athı ile de müna!'lehet
lidir.,_ her metre kareye 3, 3 litre dü,er, 
Bu sebepten volüm şişmanda zayıfa na
znri\n daha azdır. Çocukta büyüğe na-
7aran kiloya göre, erkekte kadına na-
7:aran vücut sathına göre kan hacmi da
ha fazladır. 

* insan organizması içlnde kan; yaşa
mayı düzenliyen bas unsurdur. Kan do
laşımının yava,lamaııı. duraklaması ne
ı;içlerde, uzuvlarda ayrı yarı vazife bo
zuL:lukları yapar. Mesela kan ula ması 
'durunca bf!yin i İne birden son verir, 
kansızlık derecesine göre değişik şiddet 
te bayılmalar olur. Beynin kansız kal
ması iki dakikayı geçerse ölüm muhak
kaktır. Kol, bacak etleri de kansızlığa 
ancak bir kaç saat clayanabilirler. Keza 
kan alım verimini yapan kalpte kaneız
lığa bir kaç saniye diş sıkabilir. 

Ko.nda elektrolit ve kolloitleri ihtiva 
eden bir mayi kısmı (plazma) ve muh
telif nevi hücreler (kırmızı ve beyaz yu 
va? lacıklıır, trombositler) vardır. 

Yazan: Dr. CELAL ERTUc 

ların iç cidarında imal olunurlar. 

* Kan gurupları: İnsanlar ÜLerinde ya-
pılan tetkkiler dört muhtelif kan guru
bunun varlığını göstermiştir. Bu gurup
lara şu isimler verilir. A. R. AB, O gu
rupları. 

Kan guruplarının ayırt edilip bilin-

HAYRİ SAYKAM 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

ikiııci Beyler, Num.m zade sokak 
No. 5 le kabul eder. 
Telefon: .M.ııeıy<>nehane 3-153 F.v 5183 

~Y/.r."/.Z.ı'/.,l"'J"J'"//..#".l"'~ .. ..('-'='~-0"'..o'"J..OC 
mesinde faydalar vardır. Hf'r hangi bir ı·J - • 
sebeple çok kan kaybeden bir kimseye s o B A 
bir başkasından kan nakletmek gerekirse ı,1 kan verecek şahsın verileceğe uygun u 
guruptan olması şınttır, abi halde bir- ~ ~.r.l"'~/.r.r.,,-.,.ooı-.,,-~..r...er~J:ıı""~...CC 
den ölüm olur. Bunun için her askerin ii Her cins kömiir ,.e odunla kulla- § Askeri Hastane § 
kan gurubu tayin edilir ve hi.iviyet kar- il nıluhilecek soba ve l>orulart ucuz 8§ ASABİYE :MÜTEHASSISI § 
tına yazılır. Bir çok Avrupa sehirlerinde B fiulla Yeni Ka,·aClar çarsısı No. 13 tc ~ HJ"L~f~loDr E. ~r •. oRioğONA"" 
de halkın kan guruplarını tayin ettirme- § PA ıwıı .& 

avırl edilme!li bir iki dakikalık basit bir O Hastalarını hf'r gün c;ğleden sonra 
leri mecburi tutulmuştur. Gurupların ş s_ ...... ~ nı si Haki kat 1 
istir. ~ MaJ:azasmda TELEFON 3031 ikinci Beyler sokak 79 No. da ka-

0 gurubu üni\ eısal tip ismini de ta- ~//.r./.'~?...0-///////J"/f//...0-4'~ S bul eder. TEJ,EFON' : 2727 
~ır; çünkü bu guruptan olanlar diğer hü- !ı! 1 - 13 
tün guruplara kan verebilirler, ve ancak · ~~-..,...;, .......... ......, ~11 ~..r..,,..~:r~~~J/~~ 

kendi guruplarından alabilirler. A. A ;> Dolıtor • Operatör ~~ 
ya verir ve alır B. B ye AR de AB ye ,

1

1
, VE F j K A Q A. R 

verir alır. 
Hastanelerde ucele vakalarda kan ı Askeri hastanesi doğum \'e Kadın l 

vermek için o ~urubundan bir kaç kan ; hastalıkları mi.itchassısa 
verici bulundurulur. ' 1 Hastalarını her giln kabul eder .. 

Kan gurubu sahsa ait sabit bir va.sıf- : İkinc! Beyler sokak No. 79 
tır. bi.itün ömrünce değişmez. Gurupla- '-. TELEFON · Klinik 2727 EV: 3374 
rın hünyevi kisbinin hastalıklarla hiç bir ',/<.... ..... ,,.. -... -,...:;,~._,......._"""........__~~"""-:::,.<-,. .,_ 
alakau yoktur. Bu vasıf vera etle intikal 
edf!r. 

* Kan guruplarından adli tıpta ve an 
tropolojide faydalanılır. Adli tıpta bir 
kan lekesinin neye ve kime ait oldu~u
nu araıjtırırken, babası §Üpheye düşen 
çocuklnrın kimlerden geldiğini tayin 

DOKTOR 

SAMİ SALİH 
Yeni açtığı muayenehanede sa

bahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 ye kadar her gün hastalarını 
kabul eder. 
Muayenehane : Üçüncü Beyler so
kağında fırına bitişık No. 11 .. 
Ev : Tayyare sineması arkasında 

Cümhuriyet bulvarı No. 168 .. 
TELEFON : 3410 

ederken, anropolojde ırklar incelenir- X Okur yazar olmak ve kefil gö~ 
ken İstifade edilir. Milletler arası antro- - - - - - - ~ termek şarttır. Her gün öğleden 
poloji tetkiklerinde her millette bu dört ~~- -:. DOK 'I 0-R - -ı ~ sonra ikinci noter dairesine müra- . 
gurup kanın mevcut olduğu görülmüş, ') NJ·y .a ZJ SAY AN ıl t-i caat. 31 1 2 ~ 
fakat yüzde nisbetlerinin değişikliği dik- ~ ftl 1 J r~~.r.~~ 
kate çarpmıstır. { A ;keri hastane bakteriyoloğ ve 

1 
-----------------

Avrupada A gurubu şarktan garba ~ int::ıni h!ll>talıklar mütehassısı 
doi{ru gidildikçe artar. Ortalama ~(1 45 İkinci Beyler sokağı No. '18 ' 1 ~~ • 
tir. Tiirkiyede A gurubu i~· 46,2 nisbe- Her giin öğleden sonra.. ' 1 DOKTOR ı, 
tinde bulunuyor. Hind!standa bilakis ~~ .............. ~~1 

' SÜLEYMAN ÇORUH 

~~~;;t·:~!:!i~::";';,t~1il•h~ık,::i~ r-s.;-~~W .' B:::~=i~~~:::... j 
Kan nakli gerek bazı hastalıklarda 1 ı TEL. 2946 ~ 

gerek her hangi bir ııeb..,pJ.., kan knybe- ,,: Karşıyaka Bostanlıda Osman za- c) Evi İnönü caddesi (Gözlepe) 836 ı, 
denlerde tam manasiyle can kurtarıcı bir 

1
~ de çıkmazı numara 1 O hane acele 1 ı sayı ... TEL. 4.436 1 • 13 (2065) (ı 

tedavi çaresidir. Kan veren için hiç bir satılıktır. Müracaat Bostanlıda Sim- _-:.,.. , ,, -- _ -.:.. _ :.. _ -~ ...::~~.L e: 
tehlike ve zarar bahis mevzuu değildir '1 sar Ahmediye. 1 - 2 ~ 
Çünkü uzviyet verilen kanı çok çabuk ~.,,..Q.' .. v·~.#".l'"/-00-..r~~ I'"~~==~~ 
yerine kor. Kan verme 200-500 c. c DOKTOR - OPERATOR 
den az yapılmaz. Bu kadarı da vücut 1-2 - --- -_ -- -· - ~- - -::_-: -::_ - -:_ "=~) RAİF AKDENİZ 
aaatte öder. • 

1 O İŞ TABİ B İ Doj!um ,.e Kadın Hastalıktan 
Uzviyette kan hacmini muayyen se- ' NESİP DOLUNAY · 1 nıütehassısı .. 

viyede değişmez tutan bir sistem vardıT , ı l ~ Hastalarını her gün Birinci Beyler 
bu mekanizma gayet güzel nizamlanmış- ~aris fakültesinden mezun.. 11 ~sokak No. 42 de muayebaneslnde 
tır. J'!inden hiç ~aşmaz. Kan kütlesini ar- Muayenehanesi : ikinci Beyler so· ı § kabul eder. TELEFOFN : 2923 
tıracak bir sebep; mesela fazla sulu mad , k~ ?!o._79_ T~l~~o~ : 2727 _ _ _ ı 81 Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
delerin !.:ana girmesi halinde çok gelen - - - - - - - - - 1 - 13 (1166) 
mayi derhal nesiçlere geçer ve kan eski !:09"-'~~J.'"~~~~~ 
miktarını bulur. 

DOKTOR lZMiR BELED1YES1NDEN: * BAHA ÖZKAM Eşrefp~a caddesinde Cumhuriyet ko-
Kansızlıktan ölüm; mevcut kanın ';, ruluğunun bir kısmının daha yeniden 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza- t . · 40 ı bir kanama ile kaybolmuşsa sahu anzimi için hafriyat imla ve tesvıye !§-
ölür. Rundan daha az kanamalar kıs nesi kar_şısındaki <4> numaralı mu- leri, fen işleri müdürlüğündeki ke~if ve 

a ayenehanesinde kabul eder. rt bil k ksilt k zamanda tamir olunur. 1 ia namesi veç · e açı e meye o-
Kanamalar: kan kaybı ya içeriye ya ~~~ <1351L nulmuştur. Keşif bedeli 1035 lira 50 k.u-

da dısanya olur. Vücut dışına olanlar ruş muvakkat teminatı 77 lira 70 ku~-
kolayca görülebilecekleri için durdurur- fl~~JCı'9.r.#".r~ı· tur. Taliplerir. teminatı 1ş bankasuıa ya-
maları çabuk ve zotluksuz olur. içeriye . DOKTOR hrarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
olan kanama ya mide bağır:<akta ya da HIKME'l' ALADAG 6/11/942 cuma günü saat 16 da encil-
her hangi bir iç uzvunda bulunan bir Kaduı hastahklan operatörü \'e mene müracaatları. 
dertten başlayabilir. DOÔUM l\f'ÖTEHASSISI 22 26 31 4 6046 (2745-

Memleket hastanesi nisaiye ve veli\- 1 - Tepecikte tebhirhane Htihaz edi-
li-- diye servisi muavini... lecelc bfoada bazı tadiıat yapılmuı fen 

Kan konserveleri: kaza veya harpte i•l · "d" 1" ~.. dek' · Birinci Kordon Tay,uare sineması " erı mu ur ugun ı pttnamesı veç-
henüz ölmüş bir şahsın hastalıktan ya- ·1 § hile k k 'it k lm t K 'f 

t · ı_ h A b" d k _ bitiı?iğiude No. 206., Telefon: 4032 b d açı e sı meye onu uş ur. Cfl 
na emız ıcanını ususı ır tarz a on ~~~7~~.::ı"'J"J...cee~• e eli 10000 lira, muvakkat teminatı 
serve yapıp saklamak ve lüzumunda kul 750 liradır. Taliplerin teminah iş ban-
lanmak usulü son senelerde ortaya çık- 44 milyon litredir. kasına yatarara.k makbuzlariyle ihale ta-

SAHiFE i 

l LAN 
Vafııflar Müdürlüğünden : Manisa 

Akar :-.:o. Mevkii Miktarı Ağaç 

114/1-2-3 
il 4 
116 

85/87 

Mani:oa Gökçe köy civarı 
Manisa Alibey köyü civarı 
Manka emlak dere köy 

civarı 

Mani~a Alibey Timarı 
Akpınar c. 

3 parça 
1 parça 
1 parça 

2 parça 

900 adet 
1050 adet 
1550 adet 

580 adet 

1 2 O Manisa Belen kebir köy c. 1 parça 8 7 adet 
Manisa vakıflar idaresine ait vukarıd a mevkileri yazılı zeytinliklerin 942 se• 

nesi mahsulleri ağaç üzerinde setılacağından 15 gün müddetle açık artırmaya 
konulmustur. ihale 4/ l l / 942 çar«amba günü saat 14 te Manisa vakıflar mü• 
dürlüğünde yapılacaktır . 

Taliplerin teminat akçeleriyle o gün 
almak istiyenlerin hf'r gün müdüriyete 

25 28 31 

komis;ı ona müracaatları ve fazla izahat 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

6127 (2773) 

Anroşman ve pe re yaptırılacalı 
Nafıa müdürlü;Jünde n : 
ödemiş - l\.dagide yolundaki küçük Menderes köprü~ü sahi1 tahkimat için 

yaptırılacak anro man ve pere i~i 5 5 71 lira 2 kuru keşif bedeli üzerinden 
25/ I O 1942 tarihinden itibaren 15 <YÜn müddetle açık eksiltmeye konuldu-

ğund<ln isteklilerin 2490 sayılı yasa hükumlerine göre hazırlayacakları 418 li
ralık muvakkat teminat ve ehliyet ve.sikasile birlikte 9 / ikinci teşrin/ 1942 pa
zartesi günü saat 11 de Nafia müdürlüğiinde müte l"kkil komisyona bas vur-
malan. 25 ~ 1 6103 (2776) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Devlet Demır Yol/arından ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(SATILIK MUHrELİF EŞYA) 
D. D. YOLLARI 8 - :\Cı iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu ( 423.95) lira muhammen bedelle Al!ancak meıke..ı anbarında bu

lunan 222. kalemde yazılı muhtelif efya açık artırma ile 9/1 1 /942 pazartesi 
günü saat 14,30 da mezkur anbarda komisyonumuzca satılacaktır. 

lıteklilerin ( 31.80) liralık muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen va
kitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görüle-
bilir. 24 26 31 3 6071 (2765) 

T. iş Bankası 
Kü~ülı tasarruf hesapları 1942 ifıramiye plcinı 
Keşicleler : 2 Şubat. 4 !\fayı • 3 Afuc;tos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yıpıhr .. 

1 
3 
! 
3 

10 
40 

50 
!00 
zoo 

l 9 t 2 ıKRAMİYELERİ.-
adet 2000 Liralık -
adet l 000 Liralık -
adet 150 Liralık -
adet 500 Liralık -
adet 250 Liralık -
adet 100 Liralık -
adet 50 Lirahk -
adet 25 Liralık -
adet 16 Liralık -

2000 
3000 
1500 
1500 
2500 
4000 
2500 
5009 
2000 

- Lira 
- Lira 
- Lira 
- Linı 
- Lira 
- Lira 
- Lira 
- Lira 
- Lira 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulllf tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Ttlrk Ura-.. 
Şube ve ajan adedi :, 262 

Zinıt 9C ticari bel neti Banka muameleleri 

PARA BlRIK'I'İRENLERE 28.800 LiRA 
tlmAMtYE VERECEK 

Ziraat b.ıokaSJnda kumbaralı ve thbia.rstt tasarruf hesaplan.oda eo u (60) 
Uruı buJunaolıra senede 4 defa çıekt!ecek kur'a ile ı~ağldatd pllna IÖN lk· 
ramiye dalıb.laoaktar : 

' Adat LOOO Liralık f.000 Uı9 

' • - • 2.000 • 
t • • • LOOO • 

... • 100 • t.• . 
100 • 5' • 1.000 • 
120 • .. • .... • 

180 • 18 • S.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ d~

yenlen ikn.miye çıktılı takdirde yilıde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur· alu ıenede 4 defa, 11 Haziran 11 EylQI. 11 Biıinciki.nun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.). 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak-, . 

toa ın en son eserı 
~ 

(Altınriiya) kolonyasının ciddi ra
kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

r 

1 

-~ 

Kırmızı yuvarlacıklar tetkik edersek; 
içerlerinde demirli bir boya maddesi 
vard r. Bir milimetre mikap kandaki 
adetleri: normal kimselerde, t"rkekte 5 
milron kadında dört buçuk milyondur. 
Bütün kandaki adet 30 bin milyardır. 
Hepsinin te .. kil ettiği satıhta Üç yüz. 
metre karedir. 24 saat içinde sayıda '~ 
5 kadar bir cleği~me olur. Uykuda adet 
en azdır, uyandıktan sonra gittikçe ar
tar. Kırmızı kürecik adedi çocuklarda 
olgunlara naz.aran daha çoktur. Yeni do 
ğmuıılarda milimetre küpe 6-7 milyona 
düşer. hatta bu yüzdendir ki yeni doğan 
coeukhırda fazla yuvarlacıkların tahri
bine bnğlı bir sarılık olur. 

mıştır. Ani ölümle ölen kim<1elerin kanı Bu hal kar§tsında doktorun haata,;ına rihi olan 13/ 11 /942 cuma ~nü ıaat 16 
pıhtılaşmıya meydan bırakmadan husu- bir damla kan kazandumıya uğra~ması· da encümene müracaatları. ~ 

ve serin mahallerde muhafaza edilen bu ----------------- hılal ~czanesı 
si teknikle alınır. iyice kapalı kaplarda na ne dersiniz bilmem. 28 31 4 11 6183 (2793) 1 
konserveler bir ay ömürlüdürler. lcabın- * b' :'!l. 

da bu kanı uygun guruptan bir şahsın Harplerde insan kaybı: Her har ın ASKERİ ffASr ANE ~--•••••mc3m••ııa~~~'-

Beyaz yuvarlncıklar; bir milimetre 
mikap kanda 5-8 bindir. Bütün kandaki 
sa} ı 30 milyordır. R~nksizdirler, gör
dükleri iş vücudumuzu hastalıklara kar
şı korumaktadır. Bundan ııonraki şekilli 
unsudur kanın pıhtıla~maaına yararlar. 
Plazma adı verilen kanın sulu kısmı ise 
nesiçleri besleme değeri Üstün muhtelif 
maddeleri havidir. Şekl'!r, albümin, ki
rec, tuz vesaire gibi .. 

Kanın şekilli elemanları kemiklerin 
iliğinde, dalakta, karaciğerde, damar-

dnmarına vermek yarar sonunç aldırır rastladığı sosyal devre göre öz.el karak· 
teri vardır. DafaJHye mütehassısı 

Eski harplerde; yani eilahlann geniş DOKTOR 
Sizinle hayat ilminin ve fizyolojinin 

bazı yaprakları içinde astronomik bazı 
rakamlar arasında dolaştık. Buna ufak 
bir ek olmak üzere damarların teşkil et
tiği azametli satıhtan, boydan bahsede-

ölçüde tahrip gücü olmadığı devirlerde ŞEREF TOMRUK 
kayıp sayımında hastalıktan ölenler ya· 
ralı ve meydan ölülerinden çoktu. Son 
harplerde vaziyet teraine döndü. Mese
la 'büyük harpte hastalıktan ölüm 1'.anb 
kayıp yanında; bilhassa medeni millet
lerde; çok ufalmıştır. Bu ters dönüşünün 
bir kaç sebebi vardır. Evvela ailahlatın 
tahnp şiddeti artmııtır, savaş meydanı
na çıkan insan sayısı çoğalmışhr, niha
yet tıp ve hastaltklara karşı koma usul-

ceğiı. 
Vücudumuza yayılan, ince ağlı !.:uron 

damarları uçuca eklersek uzunluğu yU.z 
bin kilometre olur. Arz çevresini iki ke
re dolanan bir boy. 

* leri gcli11miıtir. Hele timdi kütleler ha-
Kan ve onunla ilgili uzuvlardan soz linde akınlar, harp vasıtalarının azgın 

açtık. Kalbin gördüğü işle de bir az meş dch~eti varken kanlı kayıbın milyonlar 
gu) olabiliriz. nevinden rakamlara çıkması tabiidir. 

Kalp 24 saatte ortalama 5 tonluk bir Modern harp eskilerin tersine olarak 

Muayene saatı : 15 - 18 
Birinci Kordon 290 

Gazi Kadınlar otobüs durağı .. 
TELEFoN : 4464 

kan kütlesini damarlara atar dedik. Ya- ba~a ölürn nisbetini, &<>nra yaralıyı, en 
ni iki buçuk tonluk iki kamyonun işine sonra da hastalık kayıbını koydu. Hal
eşit bir güç demek oluyor. Zorlu hare- buki eski kayıp cetve1inde ba~ hasta 
ketleri de hesaba katarsak bulgumuzu yekfuıu, sonra yaralı, en artta da mey-

~~ - ~ - ~ ~ - - -::.. - :... - - - -:-_ - 1 ; 

~ Piyano :' iki kata çıkarabiliriz. dan ölüsü gelirdi. 
Harbin kanlı kaybını 8 milyon diye * 

ortaladık. Sekiz milyon kolbin on altı Akan şu kadar litre kanın, duran bu 
milyon kamyona benzetebileceğimiz kadar yüreğin enerjisi aslında hiç bir za
enerjisi şimdi ortadan kalkmış sayılır man kaybolmaz. T eıniz ülküler uğrun-

Ya akan kan ne kadar acaba: Onu da ölenlerin kalbi zafer türküsü söyli
da bulmak kolay; her adamının S,5 lit- yenlerin göğsünde atar, kanları da gene 
re kanı olduğuna göre 8 milyonun tutan onların damarlarında dolaıar. 

O Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 
(, işle.rt 

( Adil lmer 
I 
\ 

1, 
Anaf artalar C. No. 557 

Telefon: 3695 -- - - - - - -
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Doyçe Oryent 
DRE S D NE R B A N K 

bank 
ŞUBESi 

1 Z M l R 
Mer"ezi : BEKLlN 

Almanyada 175 şubesi m~vcuttur .. 
Scrm.aye ve ihtiyat akçesı 

171,500,000 Rayhsmarfı 
l'Urkiyede ı;ubeleri : ISTANBUL ve lZMIB 

~tısırda şubeleri: KAHiRE VE lSKENDERIYE 
Jler türlU banka muamclabm ifa ve kabn1 eder. 

DOKTOR 

Kemal Salih Aysay 
Sari hastalıklar mütehassısı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hastalarını Tilkilikte Batu

niye camii karşısında Namazgah 
caddesi No. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: '2Zti 
Evi: 3531 

" 

-=-··-'CI-·-·-·-·- -·-DOKTOR 

Salihettin TEKAMD 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTELı\SSISI 

Hastalannı her gün öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 

23 numarada husus! muayenehane-
sinde kabul eder. Telefon : 4342 

Evı 3459 

' 

.... 



SAHiFE 4 TDdilJR 
e Z!S w ! !EL 

FRANSIOI KAYNIŞ'11 UZAK DOCU HlRPLERI 
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Harp vaziyetlerine bakış asker .. .. ' 
~ozuyıe 

lngilizler Mısırda aldık.. Maruf bir Japonlar Pahahlaşan ve ncıızlıyan şeyler 
ları araziyi genişlet- profesör Yeni Gine- . 

ki l 1 t k.f d·ıd· d .1 lstanbulda. fan tazı şe-ti erini söy üyor ar ev ı e ı ı e gerı eyor k . IAt d . d _____ _ _ * * er ıma a ı ur u ••• 
Ke!fkasyada harp yeni bir safhada· stalil!grad BUYUK BiR SABOTAJ HAZIR· J PONLARIN C.:PHEDE YAP· 

boğıı$masında 11üyiilı bir ~elişme yoıt UGı MEYOAN4 ÇIKARILr~IS TIKLARI HÜCUM DA KIRILDI 
Rad~o • tc,:; ne g(:;re Kafkasyada elen-er bir şey olmamı .. n da Almanlar --*-- --*- Bal J60 hurııştan 240 lıarıqa fır· 

ladı~ et ve IJalıJı ucazlıyor 
1. re'.fıt Nalçık chrinın Alın.mlar tara- Leningrndı hav,•dan bomb.ılamışlar, 
f.ndan znptı iızeı ıne ~eni bır g<'lısme Sovyetler de hun.1 kaı .. lık Fin merkezi 
ı,;o"termektedır. Alman kıtaları Terek Hel ink"yi bomb:ılaınışlardır. 
~ ınalınde Groznı ve Vladıkafka şehır- MISIR HAREKI!.1'LERI 
~ rıne \ armak i ·ın aradaki dag sılsile

" ı.i ac:ma;,a nımaffak olamayınca, da
l·a başka yollardan harekete gecme~e 
n; ecbur kalmıştır 
Nalcık şehrin1ı1 işgalı bunu göster

rrcktedir. Fakat bu hareket ile Groz
ı•inin ciddi bir tehlike, e henüz. maruz 
olmadığı aşikardır. E~er Almanlar bu 
yeni cephede 40 - 50 kilometre daha 
i!erlemeğe muvaffak olurlarsa Rusların 
cc\7İlmek tehlike~inden ku:-lulmak için 
miıcfafaasına biıyiiK ehemmiyet vermis 
oldukları dağ sılsilesin; terke mecbur 
kalmaları ve o n!ınan iyi hir sanayi 
Lölgesi olan Grozni ve Vladıkııfkas yo
iunun da Almanlara açılma ı lazımge
iecektir. 
STALİNGRADDA 
Stalingradda şınıal bcilgesinde Alman 

kıtalnrı yeniden terakkıler eldp ctmic:
lerdir. 

Fnkat buna mukabıl c:ehrin cenubun
o. cok kanlı zav ata uğratılmışlardır. 
DİGER YERLERDE 
Sovyctler Don nehrini yeniden gcç

n:ek te~bbüsündp bulunmuşlarsa da 
lı imanlara göre muvaffak olamamışlar
dır. 
Rusyanın dığer cephelerinde kayde 

r.OMHURIYET BAY· 
RAMı BiTTI 
-*-( Baştarah 1 ınci Sahifede) 

deli konuşmalar yapmışlardır. Saat 13 
te kız lisesi müdürü Bn. Vedide Kara
dayının verdiği söylev çok beğenilmiş
tir. Saat 1 7,30 da öğretmen B. Vahit 
Özgüven. saat 18 de maarif müdür mu
avini B. Neşet ~aylan, saat 20 de de 
öğretmen B. Sait Odyak birer söylev 
Yermişlerdir. Bu son aöylev büyük heye
canla dinlenmittir. 

Partiye ve vilayete gelen telgraflar
da bütün kazalanmızda, nahiye ve köy
lerimizde cümhuriyet bayramının COf· 
kun bir nep içinde kutlandığı, köylüle
rimizin büyük tezahürler yaptıkları bil
dirilmittir. 

TAZIM TELGRAFLARI 
Cümhuriyet bayramı münuebetiy le 

vali B. Sabri öney, parti reisi B. Münir 
Bine} ve belediye re.isi B. Reı5at Leble
bicioilu Milli Şefe ve yurt büyüklerine 
tazim telgrafları çekmi!;lerdir. 

* BOTON YURTI AKI TEZAHOR-
LER VE BACLILIK DUYCULARI 
Ankara, 30 (A.A) -- Cümhuriyetin 

on dokuzuncu yıldönümü yurdun her ta
nfında büyük ,,enliklerle kutlanlru(!tır. 
Her yerde aakeri kıtalarla mektepliler, 
aporcular ve halk te§ekküllerinin geçit 
resmi yapılmış ve bunlara başlanmadan 
c.nce Atatilrk :ınıtlanna çelenkler ko
rnıp Ebedi Şefin hatırası tiziz olunmuş
tur. En küçüğünden en büyüğüne kadar 
bütün milletin iıtirak ettiği bu mutlu 
günde Jnöniiye sarsılmaz bağlılık duy
guları ve kahraman orduya olan inanç 
teyit dilmiıtir. Bu münuebetle yardım 
ve kültür müesseseleriyle bayındırlık 
müesseselerinin açılıı törenleri de ya
pılmıştır. Balolar ve muhtelif eğlenceler 
tertip edilmiı. bütün ulusumuz bugünü 
nqe içinde geçirmiıtir. 

RUS AZMi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

yor: Düşmanı mağl(ip etmeğe kati az
mimiz vardır. Hitlere karşı kurulan mil
letler arası koalsiyonun kuvvetlerinin 
gün geçtikçe B1tması bu azmimizi sağ
lamlaştırmaktadır. 

İngiltere ve Amerika He işbirliğinden 
h h .. eden Pra vda gazetesi de diyor k.i: 
Hürriyete aşık olan dünya milletleri Al
manların doğuda veyahut zencirlenerek 
arltıştırıldıklan günü sabırsızlıka bekle
mektedirler. 

-1-

l\lısır hnrektlt .uı ~elince; hu hnreket
lu- hakkında dli birbirine zıt haberler 
g lmektedir. Almanlar taarruzun ilk 
~ünlerinclc cephl nin bazı yerlerinde 
nçılnn gedıklerin Alman ve İtalyan kı
talarının mukabil taarruzlariyle kapa
tıldığını bildirın'-•ktedirler. İngiliz orta 
~k tebliği ise, elde edilen arazinin ye
n:den genişletHd.ği \'e bir çok esir daha 
~hndığını bildirıyor. 

Son haberlere göre Mısırda tank mu
barebeleri hızını kaybetmiştir.. Fakat 
:yeniden şiddetlenmesine int!zar oluna
bılir. 

İngiliz.ler Ela c>ıneynden 300 kilomet
re u1.aktaki Me• sa Matruha yeniden 
asker çıkı.ırmak tesebbüsündc bulun
muslardır. Mih\1Cr tebliğ!nde bu teşeb
l;ü ün pü kürtüidü ~ ii iddia olunuyor. 

İngilizler bu defa bv hususta siiklıtu 
muhafaza ediyoı iar. 

İngilizler, Akclcnizde T{'bruğa gel
nıekte olan üç mihver benziı:ı sarnıç 
\apurunu batırmışlardır. Esase11 mıh
\er Mısır cephes'nde benz.in sıkıntısı 
çekmektedir. Batırılan bu gemiler ıle 
Lenzin sıkıntısı daha ziyade hic:sedifo
cekt~r. 

STAL tNGRAO CEHEN· 
NEMıNO
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

lara ,· ddetli hiicumlara başlamıştır. 
Binlerce piyade askeri, 400 tankla bir
likte şehre karıı •onuncu olacağını um
dl1kları hücumu yapıyorlar. Berlin kızıl 
ilkteşrin fabrikalarının ve cenubundaki 
imalathanelerin tamamiyle zapt edildi
ğini iddia etmektedir. Meydan muhare
besi ıimdi tasfiyehanclere ve daha ce
nuptalci tasfiye garlarına karıı yapılmak
tadır. 
ŞlMALDE VE CE.NUPTA 
Şimal tarafında Rus garnizonu sıkışık 

bir durumda ise de cenupta Timoçenko 
yardım ordusunun mühim terakkiler 
kaydettiğini Berlln de kabul ediyor. 
Krasnodarskta :islenen bu ordu kıtaları 
kendilerine Kuyurskayaya kadar yol aç
mışlardır. Burası Stalingradın 16 kilo
metre cenubundaki kenar mahallelerin
den biridir. 

ÇETELERiN HOCUMU 
Muhafız kıtalarının gazetesi olan 

Şvortskopfa göre şehrin en ufak kısım
larında bile çeteler mahzenlerde ve ev 
harabelerinde gizlenerek Alman ordu
sunu arkadan vuruyorlar. 

ALMAN KA YIPLARl 
Moskova mahfillerine göre 15 ağus

tostanberi Stalingrad meydan muhare
besinde Almanlar 15 O bin ölü ve 2 5 bin 
tank kaybetmişlerdir. 

Alman komutanlığı nihai zafer ümi
diyle fabriltaların şimal çevresine her 
zamankinden ziyade taze kuvvetler rür
mektedir. 

--~--""'1Wlıl•__...---~ 
General Malı 
Artürün be31anatı 
Nevyoı;k, 30 (A.A) - General Mak 

Artür Pasifikte iki kumanda olmasını 
ıyi görmiyen V:ışingtonda Kristiyan 
'faymis Monitür gazetesinin tenkitleri
ni takbih ederek demiştir ki: 

- Hiç bir memleket Avustralya ka· 
dar harp gayret· göstermemiştir. Avus
t.ralyada askeri kavvetlere kumanda et
mek ve Avuı;tralyalılarla Amerikalılar 
arasında işb!rliği yapmak vazifemi 
Avustralyalılar tam olarak de.:.teklemiş
lerdir. 

General Mak Artür kPndisinin cüm
hurreisliğine seçilmesi için muhafaza-
kar partide gösterilen temayülden bah-
sederek demiştir ki: • 

- Hiç bir siy~si emelim yoktur, as
kerim ve asker kalacağım .. 

BUG · N 
MATiNELERDEN 

iTiBAREN 

incma diınyasmm huıüne kadar yarattığı kom(:di filimlerlni rölgede 
bırakan eşsiz KAHKAHA TUFANI .. 

3 Ahbap Çavuşlar 
POLİS HAFİYE. İ 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
-2-

1\Ul{İ FAUENİ. KUVVET J\IACUNU (Nefis Renkli M İ K h 
-3-

Şii\IAL BUZ MEMLEKETLEI<İNDE (Rcııkli enCc~ l' i L İ M ... ) 
S•'A SLAR : Her gün J.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 tc .. 

Bugün 'e yarın 1 ı 15 ıe Tenziladı M A ·r l N E. .. 

Londra, 30 (A.A) - Alman radyo
sunun Yitidcn aldığı haberlere göre 
F ran<Ja<la büyük bir sabotaj hnzırlııı 
meydana çıkımlmıştır. Bu tcşşebüsün 
başında maruf bir profesör de vardır. 
Profesörün evinde araştırmalar yapıl
mıs ve bir çok infilak maddeleri bulun· 
muştur. Bunun üzerine profesör derhnl 
tevkif olunmu~tur. 

POL1S KUVVETLERİ 
ARTIRILIYOR 

V1Ş1, 30 (A.A) - Havas bildiriyor: 
Salahiyettar mahfiller Paris ve ban

liyosu polis kuvvetlerinin artırılacağını 
temin ediyorlar. Şehirde polis miktarı 
500 Banliyöde 300 derecesinde artınlR
c:rktır. ----·---Vİ~İ KARİNESİ 
roPLAHDI •• 
Visi, 30 (A.A) - Kabine bu ;;abah 

r.ıarc'lal Petenin huzurunda toplanmış
tır. 

----a----
Bul2ar kralı-

nın sözleri 
------·--~----

8 ER L i N, KRALIN SÖZLERiNE 
ONEM ~ERiYOR -·-Bertin, 30 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor : Buradaki siya
si mahfiller evelki glin Bulgar kralının 
Sobranyada söylediği nutku yalnız Al
manya için değil, biitün dünya için çok 
dikkate değer buluyorlar. Alınan hari
ciye nazırlığı mahfillerinde belirtildi
ğine göre kral Borisin beyanatı Bulgar 
hükümetinin üçlü pakt çerçevesi dahi
linde tatbik edilmekte olan bugünkü po
litikaya devam edileceği hususundaki 
sarsılmaz azmini ve istikbalde yeni Av
rupa nizamının kurulmasına Bulgaris
tanın esaslı bir surette yardım edeceği
ni göstermektedir. -----·----VARŞOVADA 
BoınlJaJar pcıdıyor 
Londra, 30 (A.A) - Londradaki 

Polonya hükümetine gelen haberlere 
göre Varşovanın en büyük ve en zarif 
kahvehanelerinden birinde geceleyin 
bombalar patlamış ve bir çok Alman 
subayı ölmüı veya yaralanmı§tır. Ayni 
gün aubaylara mahsus başka kahveler
de de bombalar patlamıştır. 

~~--lllıilW'Wllıww--~--

MISIROA HARP BOTON ş:D· 
DETILE DEVAM EDlYOR 

(Uaştaıab 1 inci Sahifede) 

ya doğru yol alan büyük bir petrol ge
misini batırmıştır. 

Maltada düşman hava kuvvetlerinin 
faaliyeti az olmuıtur. 

Uçaklarımızdan dördü dönmemiştir. 

AMERİKAN HAVA HÜCUMLARI 
Y.nhirc, 30 (AA) - Orta şark Ame-

r.h\n kuvvetleri karargahının hava 
tebliği: 

Orta prktaki Amerikan hava kuvvet
leri düşmana karşı bütün cephelerde 
faaliyetlerine devam etmiş ve düşma
ııın kara ve havcı hücumlarına karşı 
}.oymuştur. 

Hava muharebelerinde 4 Messer,mit 
109 düşürülmüstür.. Düşman avcıları 
muharebelere iştırakten kaçınmıştır. 

Orta büyüklükte bomba uçaklarımız 
tli.işmanın tank teşkiJler:ne ve kıtalan
na tesirli hücumlarda bulunmuştur. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği: 

.Mclburıı, 30 (AA) - Cenup Pasifik 
mültefık km·vc!lcr umumi karargahı
ı:ın tebliği: 

Müttefikler Y .. ni Ginede Oven Stan
lcydc yeniden toprak kazanmışlardır. 

Av uçaklarımı? Salomon adalarında 
Buindeki Japon limanını bombalamış, 
l.mandaki gemilere isabetler olmuş ve 
.} angınlar çıkmıştır. 

SALOMON HAREKETLERİ 
Vaş:ngton, 30 fA.A) - Harbiye na

zırı Stimson dünkü basın toplantısında 
Salomon adalarında taarruz kararında 
ordunun da hissesi olduğunu söylemiş, 
gerek ordu, gerek donanma genel kur
mav başkanlıklarının bu kesimde taar
ruza müştereken karar verdiklerini söy
lemiştir. 
ÇİNDE 
Çunking, :10 (A.A) - Çin tebliği Ja

ponların doğu Sekyangta yeniden hil
e uma geçtikleri :ıi bildirmiştir.. İkinci 
derecede ehemınıyeti olan bu hücum 
r i.iskürtülmiistüı·. 

--~--__...·--------Leh istanın bu-
~a~ nkü hali 

----*---
ALMAN IOOIALAftl KARŞI· 

Sf NOA SOVYETLER 
-*-

Moskova, 30 (A.A) - Tas ajansı bil-
diriyor : 

Berlindc çıkan 1"olkişer Beobahler 
gazetesinin işgalden sonra Lehistanda 
hasıl olan salah ve inkişaftan bahseden 
yazısı incelenmektedir. Bu yazıya rağ
men hakikat şudur : 

1 - Almanlar Polonyada binlerce 
nıüesscseye el koymuşlardır. Eğer bir 
salah varsa, o da el konmuş olan mües
seselerde Almanların kendilerine temin 
olunan faydalardan başka bir şey de-
ğildir. . 

2 - Şimdiye kadar kendine yeter 
miktarda mahsul alamıyan Po1onyanın 
şimdi ihracat yaptığı haberi de böyle
dir, bu iddia da yanlıştır. Çünkü Alman 
gazetesi harpten evvelki herhangi bir 
iktisadi ve zirai yıllığı ele, Polonyanın 
daima hububat ihraç ettiğini görebilir. 
Zaten ~iındi ihraç edildiği bildirilen 
maddeler musadere ve el koymalarla 
ele geçen maddelerden ibarettir. 

~~--~•ıww-~--

V l L K l N iN SOYLEVI 
----·*·---

Almanlar fabrikala-
rında Rusları zorla 

çalıştırıyorlar 

.ıaponlGP Ame...,,ayı na· 
ad aJaınazı,.,.sa Alınan· 

IGP da Rusyayı öyle 
aJcunazlCIJ' -·-Vaıington, 30 (A.A) - VHki rad

yodaki bir konutınada demiftir ki: 
c - Stalinin bana anlatbğına göre 

Rusyamn düşman jyali altındaki kısım
larında erkek nüfusun yüzdt? 94 il Al
man fabrikalarında çalııtırılmak üzere 
zorla Alrnanyaya gönderilmiş ve bu da 
Alman itÇilerinin cepheye gitmesini 
mümkün kılmııtır. Rus milleti hezimet 
kelimesini bile işitmek istemiyor. Vatan 
severlikte hiç bir milletten geri kalmı
yor.» 

Vilki Rusların fedakarlığını överek 
demiştir ki: 

c - Nasıl Japonlar Amerikayı ala
mazlarsa Almanların da hiç bir zaman 
Rusyayı almağa muvaffak olamıyacalı:
larına kaniim.> 

----~~-~~~~-BrezUya • Urugvay 
Arasında... 

İstanbul, 30 ( Yeni As1r) - Şekerin BALIK VE ET UCUZLUYOR 
kart ile dağıtılması neticesi olarak fan- Son günlerde balık bollandığından 
tazi şeker imal eyliyen ekseri müessese- balık fiyatları düşmeğe başlamıştır. To. 
ler işlerini durdurmuşlardır. Yalnız rik balığının kilosu 40 kuruşa kadar &

pastacılar şeker yerine bal kullanmağa tılmıştır. Bunun neticesi olarak et fiyat
başlamışlar ve bunun neticesinde balın ları da düşmeğe başlamış ve karaman. 
kilosu 16-0 kuruştan 240 kuruŞa fırla. kilosu 110, dağlıç ta 125 kuruştan satıl-
mıştır. mıştır. 

"Bolu,, da Atatürk hey
keli törenle açıldı 

Samsunda güzel IJlr sergi meydana getirildi 
Bolu, 30 (A.A) - Atatür heykeli 

dün cümhuriyet bayramı töreninden 
aonra valinin ve kalabalrk halk kütlesi

yıldönümü vesilesiyle halkevi güzel sa
natlar kolunun himayesinde bir sergi 
açılmıştır. 

nin huzuriyle açılmıştır. 
SAMSUNDA SERCl Bu sergide resim, yazı ve heykel ola· 
Samsun, 30 (A.A) - Cümhuriyetin rak yüzden fazla eser vardır. 

Ankııra iiniv~rsitelileri 

daşlarıuı "2 -1,, sayı 
lstanbnlln arka· 
ile yendiler 

Ankara, 30 •(A.A) - letanbul üni
versitelileri ile Ankara üniversitelileri 
futbol talumlara bugün Ankarada 19 
Mayıa stadında karşılll§mıılardır. Karıı
latma heyecanlı olmuıtur. 

Maç baıladlğı zaman Ankaralılar üs
tünlüğü ele almıılar ve 1 5 nci dakikada 
ilk gollerini yapmışlardır. Bundan aon
ra oyun birinci devrede heman heman 
Ankara üniversitelilerinin hakimiyeti al
tında devam etmiı ve birinci devre 0-1 
Ankaralıların lehine bitmiştir. 

Sıltllat Ktifeal 
••••••••••• 

1;ırnak has
talıiJ •.. 
----*·-----

5. A. imzaaiyle mektup gönderen aa
yın okuyucumuz, bir müddettenberi el 
ve bilhaaaa ayak parmaklaTuıın tırnak
larının kireçlendiiine dikkat etmiJ. 
Sanki tırnaklarla parmaklar araaanda 
aynca bir kireç tabakiıaı peyda oluyar
muı. Sayın okuyucumuz bunun nereden 
geldiğini ve nasıl kaybolacağını aoru
yor. 

Tanrı, sayın okuyucumuza uzun ömür
ler versin, onikogrifoz ( frenkçe imli
siyle onychogryphoıe) denilen bu bal, 
pek te gençlik devri hastalıklarından 
Ayılmaz. Fakat hemen söyliyeyim ki, 
pannaiı raha.taız etmekten ve tırnak 
kesmeyi güçleıtirmeltten bafkaca hiç 
bir zararı yoktur. Çok yaşamaya da hiç 
mini değildir. Yalnız, üzerinde peyda 
olduğu parmaiın sahibi olan zatın ken
Cliaini artık genç aayamıyacaiım haber 
verir. Zaten, gençlik devreaini geçirmiı 
zatların bir çoğunda bulunur. Bundan 
dolayı parmakların sahibine, bir taraf
tan da, ~selli verir. Batka birine bula§
ma.k ihtimali de olmaz. 

Bu tırnak hastalığını Üç dereceye ayı
nrlar. ilk iki derecesinde tırnak çirkin 
bir hal ahr. Birinci derecesinde tırnağın 
yatağı ile tırnak arasında bir katılık pey
da olur. Asıl tırnağı yukarıya kaldırır. 
ikinci derecesinde o katılık asıl tırnağa 
yapışır. O vakit parmağın tırnağı bir san
timetre kadar kalınlıkta, intizamsız. bi
çimsiz bir §ey olur. 

Fakat, bu hal kendi haline bırakılırsa, 
üçüncü derecesi pek güzeldir. O inti
t:amsız. biçimaiz katılık. uzar uzar, uza
dıkça da burulur, aonunda. parmağın 
ucunda, koç boynuzu gibi, burma bur
ma, altı, yedi santimetrf! uzunluğunda 
bir boynuz peyda olur. 

ıKiNCi DEVRE 
Lkinc.i devrede lstanbullulann daha 

enerjik oynadıkları görülmÜ§tür. Fakat 
1 O uncu dakikada Ankaralılar 2 nci go
lü yapmağa muvaffaı; olmuşlardır. Bun• 
dan sonra daha ziyade faaliyet gösteren 
lıtanbullular ilk ve son gollerini yap-
mıılardır. Oyun her ne kadar lstanbullu
ların hakimiyeti altında geçmişse de bir 
çok fırsatlardan istifade edemediklerin
den 1-2 Ankaralıların lehine bitmiştir. 

SO'JYETLERE GORE 
-*-(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

ınocrenkonun imdat kuvvetleri düşman 
ır.Udafaalannı kırmaktadır. 

200 :METRE İLERLEDİLER 
Moskova, 30 (A.A) - Almanlar son 

24 saat zarfında Stalingradın endüstri 
bölgesine karşı dört piyade ve ik! tank 
tümeninden ibaret yeni kuvvetlerle hü
cum etmişlerdir. Bu tank ve piyade 
kuvvetleri sayıca üstün bulunmalarına 
rağmen 200 metreden fazla ilerliyeme
mişlerdir. 
, ALMAN KAYIPLARI 
. Sovyet kıtaları Almanların üstüste 
yaptıkları on hücumu püskürttükten 
sonra karşı hücnma geçmiştir. Stalin
gradın şimalinde dün cereyan eden sa
\'&şlarda Almanlar beş tabur asker ve 
20 tank kaybetmişlerdir. 

SOVYET TEBLİÔİ 
Moskova, 30 (A.A) - Bugünkü Sov

yet tebliği : 29 ilkteşrin gecesi kıtala
mmz düşmanla Stalingrad cephesinde, 
Tuapsenin şimalinde ve Nalçık çevre
sinde savaşmışlardır. Diğer kesimlerde 
değişiklik yoktur. 

Moskova, 30 (A.A) - Sovyet teb
liğine ek : 

Stalingradda ş.ddetli savaşlar devam 
etmiştir. Tankla:-ın muhafazasında iler
];yen bir düşman birliği Ruslar trırafın
dan püskürtülmüştür. 

Fabrikalar bölgesine hücum eden 
Almanlar, sayıca ilstilnlilklerine rağ
men muvaffak olamamışlardır. 16 düş
man tankı tahrip olunmuştur. 

KALEN İNDE 
Kaleninde Rus!ar bir meskfuı yere 

girerek 100 den fazla Alman öldürmüş
lerdir. 
Düşman Tuapsenin şimal doğusunda 

da ağır kayıplara uğratılmıştır. 
Moskova. 30 (A.A) - Bugi.inkü teb

lığe ek : Tuapsenin şimal doğusunda 
bir tepenin işgali sırasında bir tabur 
düşman askeri )'ok edilmiş, 8 mitralyöz. 
alınmış ve üç ucak düşürülmüştür. 
ÇETELERİN BAŞARILARI 

Mısırda topçu "e zırhlı kuvvetler ta
rafından desteklenen ve büyük piyade 
kuvvetleriyle yapılan İngiliz yarma hü
cumu akiın kalmıştır. Cephede açılan 
muvakkat gedikler çetin savaşlardan 
sonra Alman ve İtalyan kıtaları tara
fından kapatılmış ve 39 düşman tankı 
tahrip edilmiştir. Taarruzun başlıca 
J-Ükünü taşımış olan ;})ir piyade taburu
muz son muharebelerde 39 tank tahrip 
etmiştir. 

Boynes Ayres, 30 (A.A) - Montevi
dcodan verilen bir habere göre bir as
keri heyet uçakla Brezilyaya hareket 
etmiştir. Heyet Brezilya ve Urugvay 
hükümetleriyle müzakere ve temazlar
da bulunacaktır. 

Bir çetemiz 1011, diğer bir çete de 150 
Alman öldürmüş ve bir askeri treni 
yolundan çıkarmıştır. 

-----~taıww--~~ 

MAHS'J' A KVÇUK 
BİR ÇARPJŞMA 
Berlin, 30 (A A) - Alman tebliği : 
29 ilkteşrin ge<~si Alman sahil deniz. 

~~----.•----~~ 
DEV AMU SllLB? 

İNGİLİZ İHRAÇ TF.ŞEBBÜSÜ 
Mersa Matruh çevresinde düşmanın 

Jki noktada teşebbüs ettiği çıkarma ha
reketi topçumuz ve pike tayyarelerimi
z;n müdahalesiyle akim bırakılmıştır. 

tTALY ANLARA GöRE 
Roma, 30 (A.A) _ Tebliğ : 

Londra, 30 (A.A) - Taymis gazete
&:nin başmuharrıri bir yazısında diyor 
ki : 

Bu tırnak hastalığı genç kızları be
ğenseydi, kızlar en pahalı çoraplarla, 
yani kendilerini tabii ve güzel çorapla
riy le gezerlten, süslü iskarpinlerinin de
liklerinden, Üzerlerine ruj sürülmüf, bi
rer mim mini boynuz göstermek ne ka
dar güzel moda olurdu 1 Zavallılar §İm
di, boynuzsuz tırnaklarım kırmızıya bo
yayarak. iskarpinin deliğinden sadece 
küçült bir arap dili göstermiye mecbur 
oluyorlar. 

lrnvvetleri Manş denizmde İngiliz hü
c..um botlariyle carpl§lllıştır. Topçu ate
siyle i.iç İngiliz hiicum botu hasara uğ
ratılnuştır. 

Onikogrifoz. maalesef, kızlan beğen- --o----

Düşman Mısır cephesinde mevzileri
mize biiyiik kuvvetlerle ve şiddetle ye
niden ta:ırruz etmiş. fakat püskürtül
müştür. Bazı sızıntılar da hemen dur
durulmuştur. Yeniden 39 düşman tankı 
tahrip edilmiştir. Bunun on beşi Alman
lar tarafından tahrip olunmuştur. 

Mihver hava kuvvetleri dilşman hat
larını şiddetli bir şekilde bombalamış
tır. Almanlar 3 İngiliz uçağı düşürmüş
lerdir. 

Malta üzeı-ine baskınlar devam etmiş
tu 

ıDevamlı sulh ancak kuvvetli siyasi 
\'e iktisadi eı:ıasl&ra dayanan bir sulh
tur. Şimdi müttefiklerce derpiş olunan 
siyasi ve iktisadi nizam, bir keramet 
eseri değildir; sıkı çalış01alar eseri olan 
bır tcşcbbiistür. • 

çj1f • VA2'İKAN 
MVNAESEBE'J'LEJU 
Çunking, 30 (A.A) - Cin hilkümeti 

Vatikan ile siyasi münasebetler tesis 
kararını kabul etmiş ve doktor Çeku
vangı Papa nezdine Çin mümessili ta
yin etmiştir. 

mediğinden, onun benğendiği yaşlı baş- Cenulli AmerlJıaJdar 
)ı zat çorap üzerine de deliksiz papuç 
giymiye mecbur olunca, o katılığı arada ndlnase!Jetlerlnln 
sırada ke&kin bir çakı ile kazımaktan taJıvJyesl için 
başka çare yolttur. Katılığı potasla - ta-
bii, parmaia hiç dokundurmadan - ya- Boynes Ayres, 30 (A.A} - Meksika 
karak yumuptmak, sonra kesmek te hiikümeti cenup Amerika hüküırietleri
mümkündür. Bu işi görmekten usanan r.e müracaat .e~ı::rek A;me~i~ılar ar~ 
operatör bir hekime ba~vurara-k tırnağın miiııasebetlerının takvıyesı ıçın bu hu
yataÇını büsbütün çıkartabilir. • kiimetlerin birbirle~i~e ~lim~to. he-

Sayın okuyucumuz; kendi hekimini yetleri göndermeler:.nı teklif etmiştır .. 
gÖTerek tırnaklarını gösterse, • hem ı:!e 1 Bu teklif daha şimdiden bazı ~e~ı
damarlarındaki tanaiyonu ölçtürse, hiç ka devletleri ta ,.fından kabul edilmtt-
te Jüzuırlsuz olmaz ıanırım. t r. 


