
tHin münderecatından mes·uliyet kabul edilmez ... 

lngilizlere göre Stalingrad harbi 

ebir yanıyo 
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Bütün Stalingrad du-
n1an perdesi altında 

-*
Alm~nıar şehrin şimal 

s 
vah • • 

ıcesın ' a 10 

rnıi.,te§aı-ı Jınrr. ı· rlı r .. üi}reıunefr. için tc.l ;nıler ya ı; yor 

r.ıcunda bir Jıö;y aldılc:r, 
fakat ilıi ;yanlardan 

çehilmeiı zorunda haldı 
Uemokrasilt>rin hiiviik taarruzu yakın Moskova, 5 (A.A) - Royter ajansı

nın husus1 muhabiri bildiriyor : Stalin
gradın şimal batı cephesi boyunca Al
ınanlar ~ürekt up ve mitralyöz ate~i al
tında üst üste karşı hücumlarda bulu
nuyorlar. Bir kesimde 26 tankın hima
yesinde Herleıneğe muvaffak olan Al
man piyadesi 6 tank kaybettikten sonra 
geri çekilmek zorunda kalmıştır. 12 
tankla hücum edilen başka bir kesimde 
Rus topçusu bu tankları piyadeden 
ayırmıştır. Bundan sonra Kızılordu er
leri hücumla Alman sperlerine girmiş
lerdir. Ve hatta bir süngü savaşında bir 
çok esirler alınmıştır. 

----·----

Anıe· or n 
ok iyı ye işıyoı~ 

---·-------
Her ifdimde harl>e Jıazı rlanılıyor, JıüıçüJı ;yaşta• 

Jıiler de gönüllü ola raıı habul edilecek •• 
Alm4n - Rus lı.ıırp cephesitıde sakin görü.nen biT köıe 

Mareşal 
Göring'in 

---*·---
Hasat Ba;yramı nutlıu 
MünaselJeti;yle ... 

.,;EVKET BİLGİN 

Bu son l'iinlerde, Alman hariciye 
JUUJrı Von Ribbentrop, propaganda na
vn Dr. Göbels, devlet reisi B. il.itler, 
ve Hava nazın mareşal Göring muhte
lif vesilelerle söyledikleri nutuklarda, 
aşağıdaki noktalar iizerinıl~ ısrarla 
durmuşlardır: 

1 - Polonya - Norveç - Danimarka
Belçika - Fransa - Yugoslavya - Yu
ııanistan ve Rusyanın Avrupadaki top
nklarından çok önemli bir parçayı 
'laptetmeğe muvaffak olan Alman or
Clulan lataya fülen hakimdirler. 

2 - Doğuda Rus devinin savaş kud
retine en imansız darbeler indiri1mi~
tir. Volganın kilidini te~kil eden Sta
lingrad zeptediliuce, Almanya \'e or
lnklarırun kıtadaki durumları her ba
lran1dan sarsılnı87. olacaktır. 

3 - Bu sayede1 yeni nizam kadrosu 
!~inde, Avrupanın te~kilatlanınası işi· 
ne arızasız devam edilecektir. 

4 - Yine bu sayede, mih,·er devlet
leri, bütiin dikkatlerini Anglo Sak.•on
Jar aleyhine ~·önetınekte serbest ola
caklarından kılayn yapılacak her taar
ru7\t kolaylıkla önliyebileceklerdir. 

5 - Anglo Sak•onların öteden heri 
gurttrland1klnrı deniz h5.kiıniyetine 
a~r darbeler indi.riln1i~tir. Bu yüzden 
Pasifik ve Atlantik okyanuslnriylc Ak· 
denizde. Buz denjzinde İn~liz - Amc· 
rikan donanınaları mHdafaaya ('ekil
mek zorunda kalmıslardır. 

Vaşington, 5 (A.A) - Royter : BüYOK YANGINLAR doğuda bir deniz harbi başladı Birlesmiş milletlerin büyük taarruza 
başlamak üzere olduğu şu sırada Ame
rikanın her taraftan gelecek her han
gi bir tehlikeye göre ordularını hazır

lad1ğı görülmektedir. Kaliforniyada bir 
Mısır veya Libya harbi, kayalık dağ
l&rda bir Norveç harbi, Floridada ba
taklık ve ormanlık harpleri için talim
ler yapılmaktadır. 

Bugün Staligradda yine büyük yan
gınlar başlamıştır. Şehir kesif bir du
man perdesile örtülmüştür. 

Stalingrad siyasi konseyi bu cehen
nem içinde toplanmak için bir kaç saat 
bulunmuş ve müdafileri sonuna kadar 
dayanmağa çağıran bir beyanname neş
retmiştir. 

Moskova, 5 (A.A) - Royter : 
(Sonu Sahile 3, Sütun 1 de) 

.Japon iddiaları 
yine pek büytlk 

(Sonu Sahife 4, Siitun 4 te) 

·)----------------------,.,Yeni Ginede Japonların Jıoualandığı ue Auus· 

1 Almanyanın askere mi ihtiyacı var? 
1 tr.:'o!~~~·~:.~ _K~~!~~0~~·!!~~u':~d.!!!!~~~iPiliyor 

------------------- masının sözcüsü amiral Hira Hiro cenup BtR AMEIUKAN 

M • h 1 k ti • batı Pasifikte ve Salomon taltun adalan DENlZALTISI BA'ITI ) ver mem e e erın• yakınlarında şimdi büyük bir deniz mu- Vaşington, 5 (A.A) - Pasifikten üs-
ho.rebeainin cereyan etmekte olduğunu süne dönmesi !hını gelen bir denizaltı-

d 1 S 1 
aöylemiırir. iyi haber alan mahfiller mız kaybolmu.ş sayılabilir. Müretteba-

1 
e .. 7yaşındakı• genç amiral Hira Hironun bu demecine bü- (Sonu Sahile 2, Sütun 2 de) 

yük bir ehemmiyet veriyorlar. Muhare
benin neticesi halckında imparatorluk 

lıer askere alınacakmış :',J 'H~::gtt~:ın~~~a~~~e;:;;ı:~ 
arasında bir çok uçak gemileriyle 1 O 
nakliye gemisinin ve djğer 1 O geminin 

... .....__ .6. 
Moskova, 5 (A.A) - Stokholından Geçenlerde Viyanada toplanan komi: 

Tas ajansına gelen bir telgrafa göre Al- tede bu proje müttefiklere verilmişti .. 
man generalleri mihvere tabi memle- Alman genel kurmayı böylelikle sa
ketlerin gençlik teşkillltından asker vaşlara iştirak ebnek ve işgal bölgele· 
toplanmasını ısrarla istemişlerdir. (Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

• • 
seçımı bitiyor Beleeiye 

Kn la.nılan rey· 
ler 5o bini bul.du 

AKDENiZ VE MISIRDA 
---*·---

Daha ziyade hava 
hareketleri oluvor 

-*-
Yıınan denizinde ue Ha· 

uarinde mllluere 
hücum edUdL 

Kahire, 5 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tebliği : 3 • 4 birinci teşrin gecesi dev
riyelerimiz bütün kesimlerde faaliyet 
göstermişlerclir. Kara kuvvetleri bakı-

---* ,----------------lmından kayde değer ba•ka bir şey yok-

Pazar günü ve dün belediye i.zası ae- RUSYAYA YARDIM tur. 
çimi faaliyeti o kadar hızlanmıştır ki da- Ayni gece torpil uçaklarımız Yunan 
ha şimdiden aeı;ici adedine göre intiha- ---·*--- denizinde cenuba doğru giden bir ka-

ALMANLARA GORE 
---*·---

Stalingrad-
da iki ma
halle alındı 

---*·---
Ev i:-v harplerde mu· 
vaftakı yet kazanıldı 

Baııtı dem?ryofu üzer·n· 
de m ·udm bir istasyon 

zaptedilcH .. 
Bertin, 5 (A.A) - Bugünkii Alman 

tebliği Alınan kuvvetlerinin Stalingra
dın şimal kısmında iki mahr,ııe,·i ele 
gecirdiklerini bildiriyor 

RES1\/It TEJBLtô 
Bertin, 5 (AA) - Alman tebliıd : 
Kafkasyanın şimal batısında \•e Tl'rr

kin cenubunda kuvvetli ha\•a filolarilc 
desteklenen Alman kıtaları düşman 
tahkim edilmiş mevzilerden ve orn·u'!n-

(Sonu Sahife 3, Siitun 1 de) 

·)--------·----·-·=· 

t 

SOVYETLERE GORE 

Stalinerad a 
Almanlar bir 
az ilerledi~er 

1 
1 
1 
i 
1 
i 
1 
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Moskova, 5 (A.A) - Ögle ü~eri neş
rolunan Sovyet tebliği : Dün gece Sta
lingrad ve Mozdok bölgelerinde ordu
larımız düşmanla savaşmışlardır. 
Başka cephelerde değişiklik yoktur. 
Moskova, 5 (A.A) - Öğle tebliğine 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

batın neticeoi alınmıı sayılabilir. Halkı- fileye hücum ederek orta büyüklükte 
mız pazar günü ve dün kafileler halinde B • "Sta}İn" yapı• bir vapura tam isabet kaydetmişlerdir. Amerikan hava kuvvetleri Tokyo far;cd.!en Jıeclef üzerinde Japon paytahtın4 

ttıarruz talimleri yaparken 

G - Denizaltı harbi önümüzdeki ay
lar i<·indc imkiının en yüksek haddine 
~ıkarİlacaktır. Anglo Saksonların mü
nakale yollarını kesmeğe en büyük 
öneın verilecektir. 

7 - I\1iicade1e gitgide bir yıpranma 
harbi halini aldığına göre, bu sava!?ta. 
terazinin !:efesini mih\'er lehinde tut
nıak için. mihvercilerin ellerinde hu
tlufıı;:u7 rehineler \'C Hikenme1 imklln
lar tnevcuttur. 

seçim sandıklarının başına giderek rey- (Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 
~~~=~i~~~~~~ı d k---------------------------------------------
hükümete inanlarını parti namzetlerine an var ın•ı pe Almanyada kararsızlık ve !!ÜVt'USİzlik mi? 
rey vermek suretiyle pek beliğ bir ıekil- , ; 
de göstermişlerdir. a b ı 

Hiilasa, bütün hu nutuklarda bclir
ttlmrğe ~alıstlan ~ey, Anglo Sak.sonla
rın bir ikinci defa Almanyayı 1914 har
bindeki duruma sokamıyacakları, Al
ınan:vanın elinden zaferinin neticeleri
ni nlamıyacaklnrıdır. 

~lnresal Garing. Ha'lat bayrann n1ü
(<:onu Sahile 2. Sütun 6 da) 

Pazar günü akşamına kadar şehrimi- Z U uyor 
zin muhtelif intihap daireleinde kullanı- --*--
lan reylerin sayısı 41650 iken dün ak-
şam bu rakam 50 bine baliğ olmuştur. Moskova, 5 (A.A) - Bir Amerikan 

Rey kullanma nisbeti Bayraklıda yüz- gazetesi muhabiri B. Statine bazı sual
de oek•en, Eşrefpaşa, Tepecik, Dolaplı ler sormuştur. 
kuyu gibi şehrin en mütekasif intihap da- Muhabir tarafından müttefiklerin 
relerinde yüzde altımışı geçmi~tir. Şeh~ yardım derecesi ve durumu hakkında 
rin en e..z rey kullanılan rnıntakalarında sorulan bir suale B. Stalin şu cevabı 
bu rakam yüzde 35 ~n çok üzerinde- vermiştir: 
dir. Bundan evvelki devrelerde yapılan (Sonu Sahile 2, Sütun 5 te) 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 tc) 

,Şehrimi.odc hararetle det·anı ede" belcdiııe seç;mi faaliyetlerinden diine ait iki sahne 

Göring'in nutkunu Alman
lar da elverişli bulmamışla 

lngilizler nutku 
memnunluk 

kendi1eri için iyi 
verici sayıyorlar 

ve 

Almanlar Yıınanistanda 1Jile fJuJdııldarı yiyecefı 
maddelerini alıp götürüyorlarmış_ 

Londra, 5 (A.A) - Bu sabahki ga- Gazete Göeringin sözlerindeki karar-
zeteler marqal. Göeringin son nutku sızlıklan aayarak fllnlan yazıyor : 
iberinde uzun uzadıya duruyorlaT. c Bütün bunlardan memnun olalım. 

Deyli Meyil diyor lti : Fakat gözlerimiz kapalı kalmasın, Zira 
c Ritler!nki de dahil olduğu halde ııon Göeringln nutkunda bir çolı: halcilı:atler 

zamanlarda Almanyada söylenen blltUn bulunabilir ve Alman milletini tehdit 
nutuı.la.nn en çok kayde deior olam eden açhiın, hiç olmazsa kıştan sonrası 
'mareşal Göeringin yerdiği nutulı:tur. için, önlenmiş olması mümlı:llndllr. > 
Bu nutulı: Almanyanın hasımlanııa ee- AUMANYADAXl rNTlBA 
.aaret Yerici bir çolı: nolıtalan ve ihınal Bern, 5 (A.A) - Zurihte çıkan 
edemiyeceliınh ihtar ve !zlhlan lhtmı ( Tog ) guetellnln Berlin muhabiri ma-
.aı..ktec11r. > (Sena Sablle f, SIU1uı 1 .. ) 

...:...-.-..~:.....::......: ... - .. -. .. -.. --
<. ·~ --- ·-------- --- ...... ·-

SONDA iKA 
•••••••••••• 

Almanlar buğdaysız 
ka1dı deniliyor 

Londra, 5 (A.A) - Burada Mareşal 
Görlngin nutku hakkında ~unlar ııöyle
niyor: 

Almanya ablokarun ne demek oldu
ğunu 1918 harbinde de görmüstür. 

Haldkat şudur ki Almanyanın se
kiz milyon tonluk buğday rekoltesi 
b;tmiş ve İtalyadaki buğdaylar da alın
m1stır . 



SAHiFE' YENi A$1R 6 ile 194:1 
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-IR .&BE 
Mareşal 
Görin}!'in 

in "aat için ... ' 
8as\1f" kii-• 

• 'J'ARiHi ROMAJ.: Yazan : $ahin Alıdu~ıan lt"tteu aade al-
··- 6-·· 

Ne, Tosıin beyin • yanJnoa mı? 
ınak 

tnii 
lazıın 

---,· ---
Belediye 400 bin lira 

Yavuz Ali Pa$a, Benli Yosmanın Tosrın Be);,, sarfiyle şehir otelini 
~anında olduğunu i$itince fenalaşm~tı.. ~aptıracalı .. 

'le Kara Mc:suda hırslanmış gibi yUk
! k sesle oogınırak : 

- Herif, sa ır mısın? Yoksa dilsiz 
1dsin? .. Dediğimi duymadın mı? .. Be
n m sualime neden cevap vermiyor sun? 

Anlat! .. Benli yosmayı buldun mu? .. 
Sonra sesine bir yumuşaklık ve ba

k ~kırına biraz tatlılık vererek devam 
tti : 
- Ah, bılirim ... Sen işküzar, zeki bir 

ödamsındır. Onu buldun, öyle dc~il mi? 
E\ y ... Hadi söyle bakalıınL. 

Yavuz Ali paşa Kara Mesudun anla
t cağı şeyleri, bülUn benliğinden taşan 
bilyük bir hırsızlık hclecaniyle dinle
n eğe hazırlandı ... 

Kara cellacl bir kaç defa öksUrdü. 
Szınki boğnz.ında bir gıcık ,·ardı. Onu 

· dermcden lafa başlamak istemiyormuş 
bi durdu ... Bir !..ac dakika süren bu 

sükut Ali pasadaki cabırsızlık ate~ini 
büsbiitlin alevlendirmişti : 

- Herif ... Sen biz.i sabtrsızlık ıstıra
b na uğı-at rak çatlatmak mı istiyor
c:un? .. Sanki boğaz.ına diken batmış gi
b karşımızda öksUrilr durursun!_ 

Yeter bu naı.lanma arlık! .. Sana soru
~ oruın. Onu buldun mu? .. Kısaca bize 
c vnp \•er. Ya e\•et., ya da hayır de ... 
Knı n Mesudun kabuğu yanlmış ol
m bir inciri andıran dudakları yavaş

ç kımıldandı. Kapkara al,>zını açarken 
yaptı·,, hareket, siyah bir mahfaznya 

nulan inciler gibi parlak giJrünen diş-
• ·n· bütün beya7J1klarile meydana çı
kaı mı-:tı. Gülümsiyerek Yavuz Ali pa
-: \' d di ki : 

- M<-rak bu\•urmayınız, sultanım._ 
• nı:Gı buldum ... 

pa nın yüzünde, icini saran se
~ ınç cıteı inin yalazları belirmişti. N ef -
s k c; lınlş te tıkanıyormus gibi ke
s ' bir sesle : 

- Onu buldun mu? .. dl.re mırıldandı, 
S• uk öyle! O şimdi nerede? .. Buraya 
~ km bir ~ etc1e mi bulunuyor? .. Şimdi
d n lezi ~ok, hemen onu alıp buraya 

ti.relim ... 
_ Onu alıp buraya getirmek o kadar 

kolav olacak i~ değil, sultanım! Bunda 
ep~ .,..c güçlük çekilecek!.. 

Yavuz Ali ~ yeniden öfkelendi : 
- Herif... Sen beni çıldırtmak için mi 

bu gece buraya geldin? .. Neden zorluk 
ç<-kilecek? Dağlan yerinden kaldırıp 
buraya getirecek değiliz ya? .. Bir çengi 
pı:ırçnsı bu1undur.u yerden alınacak ... 

Senin yanına beş, on kişi katarım. 
Hemen onu alıp buraya getiriverirsin! .. 

Onun bulundul!u yer buradan uzak 
mı? .. Yoksa şimdi Mısırda değil de bir 
tarafa sıv.ışmışmı bulunuyor!.. Zorluk 
i!'ıin neresinde? .. Onu anlat. .. 

Kara Mesud : 
- Benli uuıkta değil. Mısırın içinde

dir ... 
- Onu haftalarca arattığımız halde 

bulamadık. Acaba han&i tarafa saklan
mış? .. 

- Ravza adasındadır, sultanım ... 
- Ravza adasında mı?.. Bak, Benli-

nin oraya gizleneceği bizim hiç aklımı
za gelmedi ... Peki, orada ne yapıyor? 
'.Adada Yavuz Sultan Selim zamanından 
kalma köıkten başka bina yok .. Benli 
yosma bu ıssız adada nereye saklanabi
lir? 

Kara Mesud efendisini hiç bekletme
aen cevap verdi : 

- İşte BenU yosma o köşkte otunır 
sultanım... . 

Aman yarebbl! .. Sanki Yavuz Ali pa
~anın bir tarafına o dakikada birdenbire 
bir iğne batmıstı. HE.'men y<-rinden fır
ladı : 

- Ne dedin? .. Ne dedin? .. Söyledi
~in lafı bir daha te"'rar et ... Benli şimdi 
Ravza adasındaki köşkte mi oturuyor? .. 

Yanılmadığına emin misin? .. 
Kara Mesud sözlerinin do~rululiunu 

ba~nnı sallamak suretile teyit ettikten 
sonra d di ki : 

- Hiç bu miimkün mü? Ben nasıl ya
nılırım, sultanım? .. Onu ı;imdi size ba
kım bu gözforimlP kö kün bahçesinde 
gördüm. Orada görd'. i.im bir haval ola
maz... Cen~i vosmanın ta kendisi idi. 
Hem oE.' yanında bir erkt'k de bulunu
yordu. ~iz bu adamı pC'k yakından ta
nır ınız. 

Yavuz Ali pa<ı nın tutulduP,'u ıstır:m 
\'"' t 'ac; h r anive g<-clikce bir misli 
d r rtmağa brı lamıştl. Kara ~/k~ud 
söz 'nü bitirince \' rnin yüzünü, o da
k 1 dn d r·n bir korku sezdiğini anla
t " h 1 umu ib. sapsarı bir renk kap
lan .. 

V \ kt durm j?a nıecali kalmadını 
ırı h Q nhirc l: nd' ini yumu§ak se
d""n i.i liinc allı. 

Kara Mesud ayakta dimdik durarak 

••ii!m!Ji 

efendi.si ne söyliyecek diye hekliyordu. --*--
Ali paşa bir k&ç dakika durdu ... Nefes Evvelce koordinasyon heyetinin ver-
aldı ve din1cndi. Bu suretle biitiin ben- diği bir karar üzerine başvekalet maka
liğini &arEın ··~untU ~·c korkudan müte- mı, Milli ı:nüdafaa \·e fia inşaatı hari
v.cllit h"yec. nlarını üzerinden biraz .ala- c:nçlc kalım İnşaata ba lamadan ve bu 
bilmişdi... hususta muka' ele imzasından evvel in

Soğukkanlıhğını ele alır gi~i olduk- !'laat İçin ba~\·ekalctten izin alınmasını 
tan sonra Kora l\Iesudn dedi ki : hild.rınişti. 

- Sakın, kö kün b,Phc sinde onun ya- Dün Dahiliye vekaletinden vilayete 
nmda gördü(<i.in erkek, bi:dm en büyük gelen bir yaz·<l , bav ~ckalet makamının 
diisnıanımız Tosun o!ı,ıını:ın?.. te:uibi üzerine inşaı\t bahsinde böyle bir 
K~ra. cella~ söz.d n d;ıh . ku\'\'etli bir 1 takyi~c .. n~ahal k.ü.lmadığından badema 

tasdık ı nrelılc cevnp ,·erdı. ha ını snl- her turlu ın at ve tamiratın has veka
lı:>dı._ letin muvaHakatına arzedilmede.n yap-

Ali pnşa o dakikada ruhunda derin ı tınlması lüzumu bildirilmiştir. 
bir sızı duyduğunu g~isteren iiziintiilti Bu suretle ~ ilia3 etler \'e bdedi,·eler 
bir ifade iJe yeniden söze başladı •normal z ınanlarda olduifu gibi i~saat 

- Ne ksilik!.. Benli yo.çma işinde i lcrini yaptıracaklardır. Bilhassa ı~mir 
Tosunun kıırşıma çıkacanını ben h'c nk- belediyesinin önünde cniş bir f ali •r.t 
lıma getlnr. zdim. Ko koca bir Mısır nha ı açılmıştır. ilk olar k 400 bin lira 
valisiyim. Fakat tüysüz bir ço:u·· ·n !arfh·le hir ötelinin in aatı ruukarrer
hakkınd n gelmek iktid rmdan mnh- dir. Bu otelin plinı hımrlanmı1. temeli 
rum bulunuyorum. To un İst nbuldn de atılmı tır. Ticaret vckiı.leti otelin sıh· 
cok kuvvetli hamilere i tinad edh: or.- hi mal~emc İl le demir ihtiyacını temin 

Onun blr kılına bile dokunınnk be- edecektir. 
nim i,.in ne ınilmki.in! .. x -------- ._,,.,,~-~ 

Tosunun terbiyesini vermek için val- U l I k 
de Safiye sultnn haz.retlerile nramız.ın n sen~ · ış saatı tat· 
bozulması tehlikesini göze aldırmah- j f ı. 1• k ._. ,1. ı I fl" 1• \ y AJ. (~ "k 
yım... Bunu yapmak ise benim ic;imize ' ' ,, ' _' 
gelmez! .. 

Simdi ne yapmalı allnhıın? .. Bu arsız. * 
şımarık çocu un göz göre göre yosmayı • Bu yıl kt!': saatının tatbik edilmiyccc-
elimden almasına. ben hiç ses çıkartnn- gı: Y_llZ sa tının dc,·nm cdee<?ği ö renil-
dan karşıd~n nasıl bakar dururum?.. ını tır. 

Ah. Benli! .. Benim <'lime ofşrnemek ----·----
için bu tedbiri ~enin aklınn ı:caba han- H il B V B A T 
ği seytan getireli? Tmmnla nC'de ca~uk lrl!!J;nı·n ni,.amna• 
tanıştınız!.. "' .""' • ""' 

Bu işte .şimdi ha11i kabil olmnv~n es- mesı Of)ıfıyor •• 
rarlı bir çok düğümlerin ınevcut oldu- T . . . . 
ğunu görüyorum. Büshiitün kar·c:~n bu ~ca_ret vekcletının tensıbı Ü;ı:erine 
zihnim]e b bu d .. k'k el b n" d" ı şchrımızde kurulnıaııına karar verilen 

.. ı n n u or u- h • b b' ı·v· . . · h · ğüınlerini çözmeğe bir türlii mU\·cıfftık ~a~ı at. ır gının nızamnamesı v i zarı 
olamıyacnğını... hır .-omııe.,ı ~nfından hıızır]anmaga baş-

Yavuz Ali pac;a sustu. Od:lnın içini hını~~tır: !"ızamıı_nı:ı-ıe bugünlerde ticaret 
derin. bir 5e.' b:lik kapladı ' ekalctının tn~dıkıne arzolunmak iizere 
Mısır valisi, Knrn :\Iesudun halfı kar- nk raya gönderilecektir. 

şısında durduğuna hiç ehemmiyet ver- I~ububat birli~inin 1 5 ikind teşrinde 
mİyerek derin bir dü.şi.inct>ye dalmı!ltı ... j fo~lıyete ~e~mış bulunaca -;, tahmin 

_ 3 _ edılmcktedır. 

TOSUN BEY --- o- --
Hnlbukf mesel Yavuz 1i pn anın S r nl fi &Jflnla,. 

Bzannl~ttiği gibiy hiç tc karışık değildi. lf..e~llmemeli,. 
en ı yosma, avuz Ali paşaya rastla-

~~da~ çok zaman ~\rvel Tosun beyi Bazı kazalarda ve köylerde arbon 
gormll§ ve genç delıkanlı ile tanıc:mıs ha talığına müptela hayvanların ölme• 
bulunuyordu... . " · den evvel ke ilerek şattırıldığı ve bu 

- C i T M F J)I . - 1 urctle insanlara da ,şarbon hastalığı u-------------=----- rnyet ettiği miinferit bir, iki vakndan 

UZAK OCGUDA B R OENtZ lıın:~=~~:ıntı~ut lıklı hayvanların kesil-

HARBt BASLA Dl nıeıi ve tinin. sattırılı'?nması. derisinin 
d- eRtışa arzedılmemeııı hususunda icap 

t Ha tarafı l ınci ~ahıf t>dt') 

tır.ın aileleri haberdar edilecektir. 
YE 'I GiNEDE 
Londra, 5 (A.A) - Royter ajansı 

muhabiri Avu tralyada bir yerden bil
diriyor: Ovcn Stanley dağlarına giren 
Avuatrallılar Japonları kovalıyarak sıra 

d~ğları~v~n yi.l~ck k~ mında 2000 metre 
yukseklıgınde bır bogaz giriyor! r. Bu 
o.ar yol Kokodaya iner. Av uçaklar:mız 
ıımnl kanatları keskin Japonları yeni
den bombalamuılardır. Düşman şimdiye 
kadar muntazam ardcı muharebe i vcr
memiııtir. 

RESMi TEBLIO 
Melburn, 5 (A.A) - Cenup Pasifik 

müttefik kuvvetler karargnhının tebliği: 
Şimal Pasifikte, keşif fnnliycti olmuş· 

tur. 
Ovcn Stanleyde knra kuvvetleri iler· 

lemcğe devam etm~tir. Müttefik avcı
lar düşman mevzilerini bombalamıştır. 

AVUSTRALYA 
NETiCEDEN EMlı 
Kamber&, 5 (A.A) - Ordu nazırı 

Mister Fort demiştir ki: 
- Yeni Cine muharebesinin netice

sine k. ti Ş(Üvenle bakı~oruz. Harp ma1-
zemesı bakımından durumumuz iyidir. 
Aııkcerlerimizin mnneviyatı mükemmel
dir. Düşmanı kendi oyuniyle yenerek 
darbelerine darbe ile mukabele ediyo-
ruz. 

TOKYONUN BOMBALANMASINA 
Y. \R Y ACAK SAHADA 
Çungking, 5 (A.A) - Paznr günkii 

Çin tebliği: 
Çckynngın kil idi müsnbesinde olan 

Kınhva ve La i diğer bir şehre karşı ha
rekatta mühim muvaffakıyetler kaz.anıl-
muıtır. 

Çin kıtaları Japonların sahile doğru 
ve yolun kontrolünü ellerinde tutmala
rına mani olmağa çalııımaktadırlar. 

(Çekyang) eyaletindeki hava mey• 
danlan Tokyoya karşı hava bombardı
manlarını temin edecektir. 

e<l 0 n sıhhi tedbirler alınmıştır. 

- - n- --
pi~ A'V~!K 
ı:ıı..,re,... ı • .. .&r! 'e c .za arı .. 
Son bir ay iı;indc lzmirin muhtelif 

ı.cmtlerındcn yerlere tükürdüklt-ri Vr>, ııo
knkl.ırı pi leclikleri görülen 134 kişiden 
birer lir:ı para ceza ı alınmış. 1 S O nakil 
vaıııtaaı dcı.cnfcl:tc edilmi~ ve 21 şoför 
mü~terilerinclen fazla para aldıklarından 
tecziye ed:lmiştir. 

--- o--
CeleıJier, Gidenler 

Manisa mebusu B. Rıdvan Nafiz Ed
güer ve Anl-am mebusu B. Ahmet iıı
tanl.rnldan ııchrimize gelmişlerdir. 

iz.mir mebusu B. R hmi Köken \'e lİ· 
caret vek"leti hnrp ekonpmisi müşaviri 
B. HayrC"ttin Şenozan Ankaraya gitmiıı
lerdir. 

---- - ---
ZABITADA 

Kaıı ı r-;:r c~lence .. 
Kadriye, Zehra, Melt'.k ve Sabiha De

mir ndlannd dört kadın evvelki gece 
bazı erkeldr>,r]e İnciraltına giderek bir 
ei;lenti tertip etmişlerdir. Fakat eğlenti 
esnn,.ındn knvgn çıkmış, Ziya oğlu Ta
liıt bıçakla Sabiha Demiri elinden ve 
hacağınd n, bu kadını kıskandığı Ali 
Can ı ela kaşı~ından ağır surette yarnla
muıtır. 

Ynralılıır memleket hastahnneııinc 
kaldırılmışlardır. Talat tutularak adli
yeye verilmi!ltir. 

Kalp bir lira e!e geçti •• 
Faruk Ergül adında biri, Tepecik pa· 

zarında bilmiyerek aldığı kalp bir lirayı 
Sucada istasyon ki~e memuruna bilet al
mak üzere vermiş, fakat paranın kalp 
olduğu anlaıılmıştır. 

Bu gümtiş takliti lira tetkik edilmek 
Üzere İııtanbul daraphanesine gönderil
miıtir. 

Kültiirpark Gazinosunda 
MEŞHUR seNATKARLARIMIZOAN 

~ ı ı ıı 11111111ıııııııııı111 mıııı ııııııııııım ı ı ı ı ı ı ı ı ııı ıc 

§ Fitre günlerinde § 
E V azifernlz.. § 
§ Göklerde daha çok kuvvetlen- ~ 
E mck. dünya havacılığının hamlele- -
E rinden bir adım bile geride kalma- -
:: mnk için Türk Hava Kurumunun Baya~ Mualla 

10/JO, 1512 Cumartesi akşamından itibaren yalnız ekiz kon 
ttreceldir.. TELEFON: FUAR GAZİNOSU : «« 

DENİZ GAZiNOSU : I007 

§ çalıımalarına elimizden geldiği ka· 
§ dar destek olalım. Fitre ııünlerinde -
: vazifemizi unutmıyalım. -
~ıııııııııııııımııııııııııııııı ıı 111111:m111 ııı ı ııı ıı:ı: 

Kazalarda ekmek ihtiyacı 
. ~~-:-~---...,...-----~----~-----~---~--

Ek, m ek sıkıntısı 
olmaması l~tn ••• ____________ _,_ _________ _ 
BELEOı YEL ERLE KAYMAKAMltKLlRIN UYANIK VE FAAL 

04URANMAL4RI ı CAP EDiYOR 
~------------~--~~-

Viliı.yet makamı lzmir kazalarının ek- ekmek sıkıntısı çekmelel'i bir emri vaki 
nıek mevzuile yakından alakadar ol- haline gelecektir. 
maktadır. l:.kscr kazalar civ.ar vilayetler- SAMANLI EKMEKLER 
le orta Anadohıdnn hu~da\' salın alarak Tepeköyünde bazı fırıncılar ekmeğe 
getirtınektedirler. Bu :rada Ku~adası arpa \'e faz.la miktarda saman karı tır
b~lediyesi 2 vairon buğday getirttfği gi- mL~lardır. Torb1;1lı mt-rkezinde çıkarılan 
hı ~lenemen beledi.vesi de Konyadan ekmeiiıı renği esmer olmakla beraber 
,.. tın nldırdtğı bir miktar buödayı getirt- kalitesi iyidir. Ku,adasmda da iyi ekmek 
mi tir. çıkarılmaktadır. 

Kartı sulü knltlırılınca k zalarda yeni EKMEK FıYATLARI 
bir vaziyet hfıcfü olmuştur. KRymakam- Torbalıda ekmek 36 kuru!ltan satıl-
lıklar.ın ?elediyelcrlc iş birliği yaparak m ktadır. 
kendı kaz lnrı halkının ekmek ihtivacı- 11.mir vilayetine bağlı bazı belediye
m temin etmeleri icap etmektedir. Bele- ler Konyadan otuzar ton huğday satın 
d:~ eler ve kaym:ıkamlılclar bu i.şte uya- alnu~ardır. Bu buğdaylar getirilince -ek
nıli: ' c fa.al davranmadıkları takdirde mek fiyatı o kazalarda 36-38 kuruş ara
ba md hulunduklnrı kazalar halkının sında bir deği~iklik gösterecektir. 

lnc:r ve pamuk yükseliyor 
-

Bazı müstahsiller pamuk 
fiyatını az görüyorlar 

GELECEK Yıl PAMUK EKMİYECtKLERINI SOYLIYENLER VAR 
lnc:ir flyatlan iııtihsal mıntakalannda 

yükselmektedir. Kooperatifler birliği 
30 kurustan almakta ise de incir hurda
aının fiyatı serbest piyasada 39 kuruşa 
kadar çıkmı tır. iyi cina incir fiyatı da 
78 kurulla kadar yük clml~tir. 

Memurlara 

Pamuk fiyatları serbest piyaaada yük
selmektedir. Te~bit edilen pamuk fiyat· 
lan az görüldüğünden bazı müstahsiller 
önümüzdeki aene pamuk ziraatı yapa· 
mıyacaklarını ve bütün kuvveti hububa· 
ta vereceklerini söylemektedirler. 

yardım 
... .... 

Ayakkabı ver·ı eme 
ihtimali kuvvetli 

• 
ı 

Kuma~ iınalfıtı devam ediyor. Memur Jıadınla· 
rın memur olmıyan Jıocaları da yardım· 

lardan faydalanacaıı •••• 
Borcm kanunlarına tabi müesseseler Bu mak~atla ehemmiyetli bir stok 

memurlarına ve eşlerine elbiselik ku- hazırlanmıştır. 
maşla ayakkabı verilebilmesi için An· Ayni yardımdan ordu mensuplarının 
karada ynpılan incclemeJer ilerlemiştir. aileleri ve memur kadınların memur 
Ayakkabı imali işi uzun zamana ihti- olmıyan kocaları da istilacle cttirilecek
yaç gösterdiği için nyakkabı dağıhlına- tir. 
sından vaz geçilme i ihtimali kuvvetli- Hazırlnnan diğer bir projeye göı'C de 

d
. ayni vasıftaki memurlara kartlar dağı-
ır. ıJ t ması ve bu kartlarla Yerli Mallar 
Elbiselik kumaş imaline Sümerbank pazarlarından e~ya tedarik etmelerinin 

Cabrikalannda dcvafn olunmaktadır. temini bahis mevzuu olmaktadır. 
~~~~"'-.'><::>'~~~::::...c;:><::><::;:~~~~~ . ~<;.~ 

BELEOIYE SEÇiMi BiTiYOR ____ * __ _ 
(Uaştarab 1 inci Sahifede) 

intihapta f zmir oehrinin daha parlak bir 
rey neticesi vermekte olması §ehdmiz 
namına övünülecek bi r neticedir. 

RUSLARA YARDIM ___ * __ _ 
(8aştaralı l inci Sahifede) 

• - Faşist Alman ordusunun büyük 
bir kısmmı üzerine ı,;ekınek suretiyle 
yaptığı büyilk hizmete mukabil mtit
tcfiklerin Sovyetlere yardımları pek 
azdır.• 

RUS MUKAVEMETİ 

___ * __ _ 
Hasat BayPomı nutJıu 
Mi.;nasebeti~le ••• 

(Ba~tarah J ınci Sahil ede) 

na-.cbetiyle öylediği uutukta, bilha!;s• 
bu son nekta i.izel'fnde durmu . Alman 
orduları do:uda i!)ini bitirince Alınan· 
yanın Jn .. iJtcrc ıle kati hesaplaşma za
ma~ gclecelrini, Q zaman biitiin a~·ret
lerın Anglo Sakson diinya mı ..-cnme
ğe tnh is edilmesi kabil olacağı~ı c;öy
lem~tir. 

G<iriUiiyor ki Alnıaıılarm ~on zafere 
ait blitüu ümitleri Doğu cephes:iııin göç
n~c ine dayanısor. }'akat olaylar. şim
diye kadar bu iimiclin gerçekleşm.esini 
imkansız kılau bir muku,·emet kudre
tinin yani~ he ap edildi&'ini meydana 
koynmstur. 

Denizlerdeki durnnıa gelince, Alman 
dcuizaltılarınm hatınnnğa muvaffak ol
duldarı ıemill"rin sayı ı muazzam yc
kiinlnra baliğ olmakta ise de, miittcfik
lcrin gemi insaııtmda her (Ün yeni rc
kflrlar kırarak bu zayintı fada ile kar
sıladıkları Aınerikadan İnıiltel'eJ·e bir 
el halinde biiyük ktı\TCtler ve her ne

,.i mal:tcme ta ... ıyan konvoyların a'Zal
mak öyle dursun artmasiyle sabittir. 

u halde A~lo Saksonlarm ıui.inaka
Je yullaruu kcsmeğe davanan he.cıaplar
da da ~·anlı lık barizdir. 

HarJl gemilerinin in asına gelince 
Birleı:ik deŞ!ctler istisııasn bütün de: 
ni1.lerde kati hı'tkimiyeti temin edecek 
surette insaatın hızlandırıldı~ını bildir
mektedirler. 
. İngiliz deniz birinci lordu Aleksandr 
~ı.ıgiltcrcnin son 27 ay içinde kaybetti: 
gı zırhlı, tayyare gemisi, ağu ye hafif 
krurnzörlerin ye,rlcri ye11ileıiyle dol
durulm~ış olduğunu, destro)'cfkrdc 
kaybcdılcnlerdcıı fazlasının fa:ıUyete 
gediklerini !ıÖyltmiştir. 

Blitiin eu cıl~·lardan öyle hir neti
ce <:ıkarılabilir: 

• Uh,·er. Rusyayı yıkamazsa <:ok ağır 
bır duruma aü, e~ktir. 

Bunun İ<:İndir. ki Doğuda kati 2:&feri 
kaıanınağa mecbur olduldaruu ta]\dir 
eden Almanlar, en miithi. fedakarlık
Jaı: l~aha~ma netice almağa • çalışıyotlar • 

ı_kı tararm da iimitleı iııde \'e tahınin
lerındc hislerine kapılarak nılib:ili:;a 
ettikleri noktalar bulunabilir.. Yah:.z 
~~r.ası muhakkak ki, bazı mih\'er ~crle
rının bile 11sıl harbin bundan sonra 
ba~lıya<"ağmdaıı bahsetmeleri, bugii
n.e kadar kazandıkları mn\'affakıyetle
ru~ .kuv~·etler llllİ\'azcnesindc hakiki bir 
dcg!slklık yııratnmadığını gösternıeğc 
kn(ıdlr. Ru.'iy~ geçen tme ~ökmüs ol
saydı, Almanya \'e ortakları diişn.ıan
farının akıUara hayret ,·erecek sdcilde 
kuv,·ctlenmelcrine belki vakH ·hırak
nnyac~klardı. Ru mukavemeti Anglo 
Saksonlara raluıt<:a haıırlanmak, kuv
'~etlcnınek imkilnını \'Crmiştit'.. Yarın 
ı.usya, Almanlarm ta~ıwvur ettikleri 
alhi .. a .. kerlik bakımından ciddi tehlike 
te kıl edeml~:ecck hale okulsa dahi. 
An.gl.o s.nksonlara urtık pes dedirtme. 
lerı :.m~a~s~ı: olunca Almıınlarm barıı,ııA 
h~~.,ı sıhırlı :rnld:ın \'aracakları sorula
b!hr. Bu suali Alınan milletini~ de ken
d~ kendl~r~ sorııı.ıkfa olduğu siiı>hesiz· 
dır. Bu ıtıbarla Alman seClerinin nu· 
tukl.arında maneviyat kc~ıiren bir iip. 
lıenın yeı·IC!!me,ine mani olmağa ç~lıs· 
mnları pek tııbijdir. 

ŞEVKET BİLGİN 

Asileri .S&dleye dauet 
fZMiR ASKffiUK ŞUBESl BAŞ
KANLlCINDAN : 

v Yedek. piyade teğmen 51825 İsmail 
oglu Cavıt Tunceli Edremit 334 un he
men şubcy gelmesi. 

KISACA 
••••••• 

İNSANLARIN 
CAN NOKT AS'I ••• 

Bütün parti te§kilutı, parti ocakları 
seçim işlerinin başında fanl bir ~ekilde 
çnlı§tırılmaktadır. Bugün, yarın ve per
şembe günleri henüz reylerini kullanmı
ynnlar için bu vazifelerini yerine getir
mek hususunda bir fırııat vardır. Bütün 
vatandasların bu vazifelerini yapmaları 

Sovyetlerin mukavemet kudreti hak-
kındaki suale de şu cevabı vermiştir: Eczacı Kemal K. Aktaş 

• - Almanya veya her hangi bir mü· İnsanda canın bir noktaya toplana
tecaviz birlik dilnyaya tahakküm hu- ~ak bütiln hassasiyeti oraya biriktiğini 
susunda ne kadnr kuvvet sarfederse ışaret eden bir ·~öz vardır: Can noktası .• 
bizim de mukavemetimiz en aşağı o Con mefhumunu hnyat manasına söy-

lazımdır. 

SEÇıM KONUŞMALARI 

Dün _sant 13 de maarif müfettişi ve 
muha~r~r B:. Asım Kültür, Kültürpark 
~\mplıfıkator merke;dnden belediye in
tı~abatı hakkında bir konuşma yapmış; 
dun akşam da öğretmen Tarık Ziya 
Işıtman ayni suretle bir konuımada bu
lunmu§tur. 

Bugün saat 13 de muharrir Orhan 
Rohmi Gökçe, saat 18 de muharrir irfan 
Hnuır, çar~amba günü saat 1 3 de tarih 
öğretmeni Mithat Oksancak, saat 18 de 
de muharrir Adnan Bilget belediye inti· 
habatı hnkkında birer konusma yapa-
cnklnrdır. ~ 

KAZALARDA 

Belediye seçimi kazalarda da hara
retle devam etmektedir. Dün akpma 
kadar Karaburun, Urla, Fo?. Bergama, 
Torbalı kazalannda belcdlye intihapla
rı neticelenmiı ve C. H. Partisinin nam· 
zetleri kazanm11lardır. 

-------~------
GEÇEN AY 
HastaJdı olmadı.. 
ViJ.Ayet umumi Hıfzıssıhha meclisi 

dün S'lhhat mildürlüğünde Dr. Cevdet 
Saracoğlunun ba kanlığında toplanarak 
\rilayetin sıhhi durumunu tetkik eyle
miştir. Eylül ayında vilAyetimizde kay
de şayan bir hastalık çıkmadığı netice
sine v:ırılmışhr. 

derecededir .. • ledfğiıniz gibi hassasiyet merkezi mü-
AMERlKADAKt TESiRLER nasına da kullanırız. İnsanın ne.resi 

Londra, 5 (A.A) - Amerikan gaze
teleri B. Stalirun müttefik yardımları 
hakkında bir Amerikan gazetesine söy
lediği sözleri incelemekte, fakat lngifü 
ve Amerikan kurmaylarına rehberlikte 
bulunmaktan sakınmaktadırlar. 

iKINCı CEPHE MUTLAKA 
AÇILACAK 

İ evyork Herald gazetesi diyor ki: 
cStalin ikinci cephe üzerinde durmak

tadır. Bu yıl ikinci cephe muhakkak ku
rulacaktır. Fakat :mümkün olduğu dere
cede daha çahUk hareket etmek te li
undır.ıt 

Nevyork Taymia te lnailiz ve Ameri
kan stratejisinin mümkün seiNceii bir 
harekete heman seçilmesini tavaiye et· 
mektedir. 

YENİ NEŞRİYAT 

KöYE DOORU - Bütün köy mese· 
lelerinden bahseden bu mecmuanın 5 5 
inci sayısı çıkmıftır. 

KAHRAMANLIK MENKABEI..ERI 
- Celil Dinçcrin bu mevzuulu radyo 
konu§maları güzel bir kitap halinde çı
kanlmı~br. 

acırsıı canı orad~dır, sözü bir bakıma 
do&trudur. ~~gi.inlcrdc insanlık ihtiyaç
larının temını pek tabit olarak daraldı
ğını ?örüyor, hassasiyet merke.derimiz
de bır şeyler hissetmekle beraber bu 
d&rlığm hanıdiyle, sükriyle yasıyoruz. .• 
Gıda maddeleri, giyim eşyası gibi baş
ta gelen ihtiyaçinr etrafında hep topla
nıyoruz. Lukin mesela başında hiç saçı 
olmıyan çıplak kafaların tarak ihtiyacı 
yoktur. Dün dostlarımdan biri •Sizde 
s&ç ~nrağ~ -~ar mı?n diye cczahaneye 
gcldı .. GUluyorduın, fakat ciddi soru
yor, hiç bir yerde tarak bulamamış ..• 
stçları sanki tarak bulamamaktan ka
barmış, taranmamış gibiydi. Tarak bü
yük bir ihtiyaç değildir amma hatırla
<lım ki benimki de eskice, arandım, or
tada o da yok ... Şimdi içim bu tarak ih
tiyacım temin edememekten üzgün.. · 
İnsan ruhu derin bir muammadır 

elerler, ne kndar doğru .. Tarak ta ihti
;}' aç mı diyeceksiniz.. Çok do~u.. Fa
knt gel de sen onu kafaya anlat; o ta
ranmak istiyor.. Halbuki ihtiyaçlarm 
chernmini, mühimmini ayırmak devrin
deyiz.. Kafayı taramaktan ziyade mide
yi doyurmak. üşümiyecek kadar giyin
mek. rahat bir vatak .• Şimdilik işin can 
ı.:oktası buralarda... Bunu anlamalıvız. 
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lNGiLIZLERE GORE STALIN· 
GRAD HARBi 
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

Stalingrad kesiminde ı:;on 24 saat 
jçinde muharebeler daha ziyade şiddet
lenmiştir. Almanlar şehrin şimal ucun
da bir köyti almağa muvaffak olmuşlar
sa da buna mukabil iki yanlardan biraz 
ger;ye çekilmek zorunda kalmışlardır. 

Rus yardım ordusu Stalingrada doğ
ru yavas xavaş terakki etmektedir. 

Stalingradın cenubundaki istihkam
lar hattında da muharebeler başlamış
tı!'. En büyllk çapta 18 tank ~ yapılan 
hücum pü.sktirfiilmO~, ikinci bir hücum 
da ayni şekilde püskürtiildükten sonra 
Ruslat· bomba. tayyareleri ile birlikte 
hareket eden ~ dli man tankı karşı!'ın
da h~rdır. Rus tanklarının ustaca 
idaresi sayesinde Almanlrın almağa ça
L~tıkları hakim bir tepe yine Rusların 
elinde kalmıştır. 31 Alman tankı tahrip 
edilmhtir. Üc Rus tankı hasara uğra-

* ALMAN UÇAK KAYIPLARI 
Londra, 5 (A.A) - Leningradda yap

tıkJarı iaarruzlrda Almanlar 3 gün için
de 92 uçak 'kaybetmi~1erdir. 

---.......... t ....... 11~--

ALMANLARA GÖRE 

Sıhhat Köşesi 

····-······ 
A·ıe hekimi 

---*---
Yine, geceleyin hastaya çağrıldığı hal-

de gitme.yen bir doktorun hikayesi .. Bu 
hikayeyi gazetede okuyanlar dok
torun geceleyin evinden çıkmama
sına taaccüp ediyorla-ı:. Hikay~yi yazan 
gazete bile o doktorun adını - sevabına -
alakalı makamlara bildirmis .. Bereket 
versin ki haska bil' hekim hastanın evi
ne giderek ;nu rahatsızlığııııfan kurtar
mış. 

Her hekimm ~ece ve gliııdüz çağrıl· 
<lığı hastanın ev.ine gitmeye mecbur ol. 
duğunu ..,anmak eski zamanlardan ~al· 
mış bir .şeydir. O -ı.amanlarda <lünyanıı> 
her tarafında hekimler, .arasında ya§a· 
dıkları cemiyet içinde başka insanlardan 
adeta üstün bir insan sayılırlar ve on
ları baı;;ka meslekler erbabı gibi tutınak 
kimsenin hatırına gelmezdi. O zaınanlaı·. 
daki hekimler de. ccmiyeileı den gör<lLik. 
leri bu hürmete kaı:şılık, heı· ~ğı·ıtan 
hastaya gitmeyi, hastanın o vakitki ta· 
birle .ayak teri> vcrmiye kudreti olma· 
sa bile. kendilerine borç bilirlerdi. 

YENi ASIR 
rn ı 

Borsa 
tzM.tR ASLtYE 1K1NCt 

HAK.tMILtöİNDEN : 
.IWKUK 

1zmirde Bornova askeri posta 2430 
No. kıtada yüzbaşı Sabahattin Türk-

üzmı 
365 S. Süleymanoviç 
345 M. j. Taranto 
328 Öztürl: 
326 M. İzmir o. 
'319 Albayra~ 
2il A Recep Payhoç 
268 Şükrii. Uğur 

236 P. Kfark 
192 S. Celardin 
190 İncir T. A. Ş. 
178 Mahmul H. Sani~ 
162 H. Afanyah 
l 47 M. H. Nazlı 
132 j. Kohen 
124 Yaşat si. 
122 Faik &,ydan 
117 M. Ruso 
110 Nusret Alkoç 
114 N. Üzümcü 
103 Aron Politi 

9!) ŞükrU aCn 
89 Remzi Cüngör 
79 Hilmi Uyar 
75 Abdullah Fesçi 
74 Ahmet Tabak 
f>fi Hüı::nü D: .. ki o. 
65 Ümit Faurikası 
Hilmi Selvili 
58 Nuri Sevil 

kan tarafından verilip İstanbul Kadı-
36 50 4.0 

50 
köy Bahariye caddesi Sakız gül sokak 

37 50 41 30 numarada Makbule Türkkan aley-
40 48 hine ikame olunan bo~anma davasın-
37 50 46 50 . dan mütedair d&va arzuhal suretile da-
40 50 44 veliye varakası Makbu~nin ikametga-
38 44 hının meçhuliyetine binaen bila tebliğ 
39 50 50 iade edilerek keyfiyet hmirde münte-
37 50 45 şir Yeni Asır gazetesinin 27/9/942 ta-
42 50 43 25 rih ve 11332 numaralı nüshası ile ilan 
:17 -10 edildiği halde müddeaaleyha tayin olu-
39 50 41 nan gi.inde mahkemeye gelmemi~ ve 
« 25 46 vekil de göndermemiş olduğundan hak-
~9 44 ı kında muameleyi gJyabiye icrasına ve 
41 42 25 muhakemenin 27/10/ 942 salı günü sa-
:l9 25 42 at 10 na talikine karar verilerek usu-
39 50 43 25 len tanzim kılınan gıyap kararnamesi 
41 43 mahkeme divanhanesine talik edilmiş 
45 48 olduğundan Makbulenin tayin olunan 
35 42 gün ve saatta bizzat mahkemede hazır 
41 75 46 bulunması veya bir vekil göndermesi 
40 42 aksi takdirde bir d.aha muhakemeye 
38 42 kabul edilıniyerck gıyabında hüküm 
41 25 41 25 verileceği tebliğ makamına kaim olmak 
40 45 üzere ilan olunur. 5819 (2635) 
42 46 
46 50 
40 45 50 
38 50 42 
3fl 41 

SAHiFE 3 

r. M. C. Hususi Ege Lisesi Müdürlüğünden : S l
~~~J"".r..r...o:xr..r~/J.r..r..r~ ..... .#9~~..o:ccr ...... .ccır/~~ 

8 Ege Lisesi Engel iıntillanfarı Günleri.... § 

1 
Dersler Sınıflar Cün Tarih S 
Fransu:ca : 2. 4. 5. : Pazartesi : 5/10/942 § 
Psilcoloji : ~ 

§ Matematik : 2. 4. S. Salı : 6/ 1 0/ 942 '1 8 Fizik kimya : 
S Geometri, Cebir : ~- 5. : Çarşamba : 7/1-0/942 
§ imtihanlara saat 8,00 de başlanacaktır. 4 S 6 5 780 (2626) 
l\~..o"JJ'"...co""~J"J".ccr...o-..o--~...coccrJJJ'"//J'"J'"J'"~...er~J._QrJJ'"..r...c:ccc 

················································································~····· . . . . 
E Devlet Demır Y oıiarınaan ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODURLOcONDEN : 
idaremizde kurs vt staj görerek makinist ve baş makinist, teknik hüro perso

neli ve fen memuru yetişthilmdc üzere lüzumu Jca4ar sanat okulu mezunu alı· 
nacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffakıyete göre sanat
kar unvanilc ayda 100 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir S<'nelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler tescil edilir. Ve müteakip 
kurslardaki muvaffakıyetlerine göre merkez. atelye ve depo telcnik lcadrosu da
hilinde terfi ederler. 

Atanılan şartlar şunlardır. 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliği yapmış bulunmak. 
3 - Ya~ otuzu geçmemiş olmak 
4 - Ecnebi ile evli olmamak 
Talipler bir dilekçe ile 1S/10/942 tarihine kadar tstanbul •Haytlaipa~ 

Sirk.eci• izmir, Bahkesir, Ankara Kay~ri. Adana, Malatya. Eslcişelıir, Afyon, 
Erzurumda işletme müdürlüklerine müraca.at edeceklerdir. 

Dilekçeye sarih adres yazılacak a!lağıdak.i evrak iliştirilecektir. 
1 - Mektep diploması 

Bu 7amanda hekimler de. her me-=lcl: 
erbabı gibi vergi vermiye tabi insanlar• 
dıı-. Hatta kazançları çok farzedildiğl 

• ,., • • r··I· ' inci Salıifede) için bir de, başka nıcsloklerde olmıyan, 5.\ Tahsin Necip o. 
50 Akif Karpat 

41 42 

ASKERIHASrAHE ~ 
Dalrili~e mUtelaas5uı ltl 

DOKTOR 
ŞEREF TOMRUK 2 - Doğruluk kağıdı 

3 - Askerlik durumunu bildiren ve~ika ve nüfus cüzdanı 
4 - Aşı ltağıdı 

Jık bölgelerden atmıştır. sınıf vergisi verirler. Tatil giinlerindıı 
Mozdokun ~iınal doğusunda bir Sov- onlar da. baska meslekler erbabı gibi, 

yet alayının külli kısmı imha edilmis- muayenehan~lerinde çalışamazlar. 

42 50 44 
48 25 ·18 25 
42 27 42 75 

Muayerna saati : 15 - 18 
4~ AH Akar 

Birinci Kordon 290 5 - Diğer bonservisleri 

tir. Yüzleı·ce esir aldık. - ' Sonra da bu 7..am.anın he!;;ımlerinden 

1 STALİNGRADDA bir çoğu hekimliğin bir şubesinde müte 
hassıs adamlardır. Bir suhe<le mütehas· 
sıs olan bir hekimin başka bir şubeye ait 
bfr ~i görmek salahiyeti yoktur. Meselii 
dahili hastalıklarda mütelHw:;ıs alan bit 
hekim bir kimsenin gözünden bir çöp 
çıkaramaz, burun kanamasını dlnd:re· 

4~ Edmon Kohrn 
36 H. Avni Özgür 
33 Muamın~r Uslu 
2<} Siikrü Akalın 
23 Fahri Ata o. 

40 42 50 
~8 45 

Gazi Kadınlar otobi.is durağı.. i 
40 4fi ~ ~~/..ıQ'"'.JC0::-7...::~..r..ocrJ..O--...O(I 

Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Şeraiti haiz olanl.ann Anıkaraya 
kadar seyahatleri temin edilecek ve imtihan günü adreslerine bildirilecektir. 

3 4 6 8 10 12 5771 (2606) 
Stalingrad savaşlarında savaş uçakları

le <:ıkı bir iş birliği yapan piyade birlik-
leri şiddetti soit:.k muharebelerinden 
.sonra şehrin ı;imal kı.s.mında yeni ma
hall<>lcr işgal etmişl..,rdir. 

Srwyet kılaları biiyük kayıplara uğ
ramıslır. 9 di.i~man tankı tahrip edil
mi tir. 

Alnuın bomba uçakları Sovyet hava 
nıeydanlarma, topçu mevzilerine, ve 
Volganın doğusunda d~mir yollarına 
~ ce hü.::uml&rı yapmıstır. 

VORONEJDE 
Voronejdeki ki:lprü başına karşı yaP

tığı beyhude hücumlarda düşman son 
iki günde 21 tank kayhetmi~tir. 

DiôE"R YERLER.DE 
tlmı:m gülünün doğu cenubun<laki Al

man hücumları dün de elverişli bir şe
'kilde inkişaf etmiştir. Almanlar dUşman 
işgalinde bulunan bazı kasabaları hü
cumla zaptelmişlerdir. 

Yukarı Volga ile Ladoga gölü arasın
da uzanan cephede Alman hücum müf
reze)e.ri bir çok müstahkem düşman 
mevzilerini ele geçirmişlerdir. 

HA VA HÜCUMLARI 
Alman hava kuvvetleri düşmanın as

ker ve tank topluluklarına ve müstah. 
kem mevzilerine hUcumlarına devam 
etmiştir. 

3 ilkteşrin günü general Fon Langer 
Engerkamp Don cephesinde ilk hatta 
vurulmuştur. Ölen general meşe yapra
ğı nipnı almış iken sonradan şövalye 
nişanının .salip rütbesini de haiz bulu
nuyordu. Avrupanın kurtuluş mücade
Jesine iştirak eden Macar tümeni ko
mutanı albay Nagi de generalin yanın
da \'urularak ölmüştilr. 
BİR ÇOK EV ALINDI 
Berln, 5 (A.A) - Askeri bir kay

naktan bildiriliyor: Stalingradın şimal 
mahallelerinde Alınan piyade ve zırhlı 
teşkilleri kısa mesafeli uçakların yar
aııniyle ev ev muharebelerde yeni mu
va{fakıyctler kazanmışlar. dokuz zırhlı 
tank tahrip ederek bir çok evleri almış
lardır. 

HAVA HÜCUMLARI 
Aşağı Volganuı doğusunda bomba 

uçaklarımız düşır.anın bir cok trenini 
tahrip etmMerdır. Bunların üçü akar 
yakıt tasıyordu Hava kuvvetlerimiz. 

;> • 

ditşman hava meydanlarına ve mevzı-
lerlne geceleyin taarı·uz etmislerdir. 
BİR İSTASYON ALINDI 

mcz, yahut bir çoğu tedavi edemez. 1 
O halde, herkesin istediği her hangı 

bir hekimi istediği her vakit evinrler 
çıkarmaya nasıl hakkı olabilfr'! 

18 A. Mayda 
16 İmm ş!r. 
l 5 T~hir E•-rlem 
15 S. Erkin · 
14 'ru!'ef Lereah 
7 i\:foi,; Roz:;..ns 
6 M. Ali Kardc!liler 
5 Faik To::ıllı 

5224 Yeklm 
68050 Uınumi .) ekfın 
No. 7 
No. 8 
:N'o. 9 
No. 10 

ZAHİRE 
143 CU\'al 

24 Ton Kendir T. 
100 çuval Börülce 

2.1 Ton Fasulye 
41 ton Sus::ım 
25 Ton P. Çekirdeği 

42 42 
42 50 42 50 
42 42 
45 45 
42 42 
:m 39 
38 ::ıs 
46 50 4\ı 50 
48 4B 

15 

39 
40 50 
42 50 
17 

79 
17 

Fakat diyeceksiniz ki, geceleyin bir· j 
den bire hasta olanlar ne yap;;ınlar. he· 
kimsiz mi kalsınlar?. Hayır, hiç kim;;e
nin hiç bir vakit hekimsiz kalmaması 
için pek kolay bir çare vardır .. Mcdenl 
bir yerde her ailenin bir hekimi bulu
nur. Biı' aill'nin daima bir hekimi bu· 
lunınası icin ona daima ücret vermeğ6 
de lüzum -yoktur .. Bir aile arasında heı 
ne vakit ha.ı;ta bulunursa daima aynı he· 
kime müracaat edilince o hekim kendi· 
sini ailenin hekimi bilir, gece ve gündi.iz 
ne vakit çağrıba hemen gitmekten hic 
bir vakit v::-rinmez. Kendisi evinden cı· 
kamıyacak bir halde bulunsa bile. h~;;. tZlVUR StC!Lİ TİCARET MEl\'TUR-
tanın hekimsiz kalmamasını temin içiP LUGUNDA .... ı-.;: 
bir arkadaı;ından rica eder. ı\ile hekimi. Tescil edilmi;; olan (A.khi.sar ticaret 
bir mütch~ssısm görmesine lüzum ola Ti.irk anonim sirketi) nin 1/ 10/ 942 ta
cak hastalıklarda da o mütehassısın ge- rihiyle tasdikli· sirküleri ticaret kanunu 
ce ve gündüz ne vakit istese, mütehas· hükümlerine göre sicilin 4637 numara
sıs hekim de arkadaşının ricası lizerinıo sına kaylt ve tescil edildiği ilan olunur. 
derhal gelmekten çekinmez Aile heki· 1 - Sirküler. 
mi her ailenin en iyi dostudur. AileniD İzmir sicili ticaret memurluğu rc-sıni 
dostu o aileye hizmet etmektf'n hiç hir mühri.i ve F. Tenik imzası. 
vakit kacınmaz. Akhisar ticaret Türk anonim ~irketi. 

Bir şehirde geceleyin birden bire has· 1 Sermaye.si: Türk lirası: 150,000 
talananın, i.:>tediği 1ıe~imi evinden çıka· ı A. K. T. :".. Ş. . 
ramamasına de~il. 0 haslanın, yahuı Merkez: tzmır, Telgraf adrcsı: e-Aktaş» 
ailesinin hr..sta ol~1ıad:ın önceki tas~ızlı· 1 İzmir, ticaret sicil numarnsı: 4438, tl'le-
ğına taacciip e-tmelidir. ' fon: 2?33. . , 

Şehirlerde belediyelerin gece ve gün. 1zmır Gazı ~uı.van No. ~~ . k 
diiz nöbelçi hekiınieri de vardır. Bir , . 2 ku.ruşluk ~aınga pı:-lu ı:ızerı~dc .. A .: 
ailenin her \•akit df.\'et edchilcceği aile nısar hca;·ct T~rk anonıın sırketı muhru 
h 1 · · b J b"l d b" · b" ve 6 7 9-.2 tarıh e <:ıını tı unmaz.-;a ı e, ev e ın ır . . 
den bire hac;talandığı vakit. hic olmazs;; Her nevı eıntıa ve mahsu~at ve eşy~ 
nöbeU;i bel~di e hekiminden rica etme· ~lıın satımı ve ihracı .. tic~~:etı ~e ~ı:ınay~ 

· kl t" Y ı· ı· •şler yapmak ve her turlu ılhalat tıcaretı 
yı a - ın:ı gt: ırme tc ır. b;l ~ JAt · · her 

. • • 1 ve ı umum muaıııe 11 ı tıcarıye ve 
. Bu. zaı~and~. aıle ~~kıı~1ı .mlu?mapn liidü komisyonculuk ile iştigal etınek 

hır aılenın. evl~~~ bm bırd~n .bıre h.ns: i.izere hırulmu.- olan Akhisar ticaret 
talaı:ınca:_ı.~tedı~ı he~· lıangı .hır ht>kıı.nı Türk anonim sirketinin bu kerre İzmir
her ıs.tedı~~ vakı,t ~~~md~n :-J:a~·m~k 15~ ı de Gazi bulva.rında 11 No. da faaliyete 
temesı. ha. sız o.aı.,.K bır h ..... ıddı:ı et ba!"ladıi>ını v a;;.,iiıda imzaları muhar-

k "b' ö •· ·· ' ~ e ı;"~ me g! ı g runur. rer meclisi idare reisi Halil Hilmi Er-
... _, .... man ve meclisi idare azasından Adil Ak-

•
,t n k U J•a U aft''( ).::fi ~ kumun şirk~ti ıni.iştereken temsil V€' bi
"'\ I \ .. ., Himum vesaik \"C evrak ve muhaberata 

~ 

~ DOKTOR 
~ SELİM UZEL 8 
h Eşrefpa~a Hastanesi Cilt, Saç ve ~ 
8 Zehrevi hastalıkları mütehassısı ~ 
8 Adres: Şamh sokak No. 8 İzmir S 
§ l ler gün saat ( 3) den sonra huıta- § 
!ıı larını kabul eder. S 
ti~-.-cc.::~~~_......,,...;.::r~.oor..eo' 

l
~.cor.:r.-ooc~acoooo 

DR.OPERATÖR 
SEDAr BELGER 
~um \.·e Kadın hastalıkları 

§ ınütehassısı 
~r glin hastalarını Alsancak BiB rinci Kordon 288 numarada kabul 

§eder. Ev ve muayenehane TEL: •116 
~ ~ - • _:.r_ ~ -~!::. 

1ZM1R AHKAMI ŞAHStYE SULH 
HUKUK HAKtMLtô.tNDEN : 

İzmirde İnönü caddesinde 1152/ 1 nu
maralı evde ikamet etmekte iken 18/8/ 
1942 tarihinde ölen Arastada kavaf Ce
mil Atlas 14/8/ 1930 tarih ve 8569 umu
mi 3/100 hususi numara ve İzmir ikin
ci noterliğinden karısı Mediha lehine 
tan7.i01 eylediği vasiyetname mucibince 
gerek mağazada mevcut emteayı tica
riye ve gerek hanesinde mevcut bil
umum emvali ve eşyayı beytiye ve ge-
rek bankalardaki nukudunun kMCesini 
ve eşhası hükmiye ve hakikiye nezdin
de ve zimmetlerindeki ınallubatının 
kaffesini \'elhasıl menkul mal itlafına 
seza bilcümle emval ve eşya ve nuku
dunun ve tahtı tasarrufunda bulunan 
gayri menkul emvali ve emlak ve ara
cinin ölümi.inden sonra münhasıran ka
rısı Nuri kerimesi Medihanın tasarruf 
ve temellük etmesini ve bundan sonra 
sahip ve malik ve mutasarrıf olacağı 
yani hini vefatında tasarrufunun altın
da bulunacak olan kezalik menkul ve 
gayri menkul emval ve eşya ve emla
kin kaffesinin karısı mumaileyha Medi
haya ait olmasını ve munhasıran onun 
tarafından tasarruf edilmesini ve kim
senin müdahale eylememesini vesiyet 
eylemiş olduğundan karısından başka 
varislerinin adresleri ınah'lm olmadığın
dan Türk kanunu medenisinin 5:-17 inci 
maddesine tevfikan ilan tarihinden iti
baren bir ay zarfında İzmir AhUmı 
Şahsiye Sulh Hukuk mahkemesinin 
942/129 numaralı dosyasına müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

10'" ... ~~..o'"~~~ 
1 Bir b ~· har kazanı alınacak 

,.5 - G kilu tazyikli, saatte 1500 - 1800 kilo buhar tevlit edebilen bir bu
har kazanı alınacaktır. Talip olanların kazanın evsaf ve ebadını bildirir 
bir yazı ile İznıirde Posta kutusu No. 171 adrC8ine müracaat etmeleri 
mereudur .. • 1 - 3 

~aaaaaacaaaacaaa:ıo=ıaooaoaaaıaıaıaaıaaooa.c 

Vlldyet Daimi Encümeninden : 
Nevi No. Kazası Mahallesi Sokak Muhammen Te.min.t Müli.ba-

bedeli mik.tan zat 
Lira K. Lira K. 

Hane 17 Tire Cümhuriyet yanık konak 800 60 00 tamamı 
1 - Yukarıda evsafı yazılı Trie kazasında kiin idarei hu.u.siyei vilayete ait 

gayri menkulün mülkiyeti satılmak üzere aleni müzayedeye çıkarılmıtbr. 
2 _Müzayede müddeti 30/9/942 tarihinden itibaren 20 gündür. Yevmi 

ihale 19 / 1 0/942 tarihine müsadif pazartesi günü 11e.at 1 O da vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ınikdarı 60 liradır. Talipler bu rnikdar teminatı mu
hasebeyi hususiye veznesine yatırarak makbuzlarını ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulü görmelt isteyenler tire muhaeebeyi huau.tye 
memurluğuna ve şeraiti müzayedeyi öi renmek isteyenler her gün İzmir muha
sebeyi huıusiye varidat dairesiyle mezk ür kaza muhasebeyi huıusiyo memmlu-
ğuna müracaat edecekleri ilan olunur. 4, 6 5724 (2624) 

~J'"/..r..r.r~...00-J.r.h"'..ocTJ""..r~J""...oı:::ıı=r/J'".h"'/J.r~...C0-..1.r~aı:c~ 

Satılık ineir bahı;eleri 
Selçukta, gayet iyi oıe\'kilerde i ~ i bakılmış tahminen 700 incir ai•cmı 
ihtiva eden iki bahçe $atıhktır .. istiyenler Sümerbank Yerli Mallar pa-

S zarında Ali Pekara miiracaat etmelidirler.. 1-7 (260%) 

~:o!)'"JY/...O--/~....V/~.h"'...c:r....c:o-~ro:ıoı:ıcc:oc::ıoc::ıoooocX 

izmif' incir ve Vzüm Tal'ım Satıı Kooperatif· 
ıeri Birliğinden : 

Zeytinyağ tuır Fabrikasına: 
Birliğimize koko ipliği gelmi§tir. ihtiyacı olan fabrikaların zeytin tasir torba

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

Bornova Ziraat Melıte IJI Müdürlüğünden : 
Bu yılkı zeytin mahsulü ağaçlan üzerinde satııı 6/ I 0/42 tarihinden itibaren 

15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 21 / 
10/942 çarşamba günü saat 1 S te 2 1 O lira iratı teminat ile birlikte mektepte 
müteackkil komisyonda bulunmaları. 6 10 15 20 5811 (2633) 

Berlin, 5 (A.A) - Salahiyetli mah
fillerden bildirildiRine göre Alman kı- ~ BUGUNKo fı"ESHı YA r 

~ mü~tereken _imzaya salahiyettar olduk
1
-

t. !arını arz ve keyfiyetin işaret buyru -< masmı ve teveccüh ve itimatlarını rica 
ed0 r Ye sayp:ılarımızı sunarız. 

5818 (2634) 

ı;s• 1 

Do~an Si~orta anonim şirketi 
Sermayesi: 'r. L. 500.000 

İDARE MERKEZİ : i S 2' A H B U L 
taları tarafından hücumla alınan Elso- ~'><-""""........_"'-""""Y"-.~~- ........ DOK2'0R 

BAHAÖZKAM 
İzmir ve flavallsi umumi acentalığı 

pol önemli Rosto{ - Bakft c1emir~·olu 
iizerinde bir istasyondur. 

F!N TEBLlôl 
Helsinki, 5 (AA) - Fin tebliği: 
Cephenin doğusunda Rus kuvvetleri

nin faaliyeti artmıştır. Diğer bir yerde 
kerıif fuliyetleri olmuştur. 

Finlandiya üzerinde yapılan hava ta
arru- amıda bir düşman uçağı düşürül
müştür. 

LENiNGRAD CEPHE.SiNDE. 
OLANLAR 
Stok.holm, 5 (A.A) - Leningra<l 

sava;ıının 14 üncü haftası tamamlanır
ken Almanlar bu kesimde bir muvaffa
kıy~t elde ettiler. Ruslar geçen ay Sin
yavinoda bir taarruza gec;mislerdir. Bu 
taarruzun gflyesi Ladoga gölü bölgesi
nin emniyetli muvasala hatları temin et
mek Slusenburgu zapt ederek Leningra
dı muhasara eden lc:uvvetlerin sava!\ 
cephl'sindc bir g~dik açmaktı. Bu mak
satla Leningradı müdafaa eden Rus or
dulan da 22 eylülde Nevo nehrini geç
meğe tC§ebbüs etmişlerdi. 

Almanlar bu sırada karşı taarruza ge· 
çerek 25 eylülde 7 Rus tümenini çevir
meğe muvaffa~ olmuşlardır. Bu hareke
ti Ruslu, cephede mevzii bir gedik açıl
dığı ~eklinde bildirmi~lerdi. 

Bu kuvvet Alman çenberini yarmak 
için büyük gayretler sarfetmiş ise de 
teşebbüsleri filtim kalmıştır. Ruslar Al
man tebliğinde bildirildiği gibi 12 bin 
esir ve 28 bin ölü vermişlerdir. 

·=· .. --~---··-~-.rı- a-~....,_. ......r.ı..-...._.~.~ 
1 ERROL FLYNN"'m yeni harikası ı 
i DEJJİ~LER ASI.AHI 
t PEK YA.KINDA 
& 

!w ALEVE TA 'OAt 
..-...~......_...,~·-•- o-a-~J... 

7.30 Program \'c memleket sual aya
rı, 7.32 Vücudun.uzu çalıştıralım .. 7..10 
Ajans haberleri 7.fi5 - 8.20 Müzik (pl.} 
12.30 Prngram '~ memleket saat ayarı, 
12.33 l\Ii.izik pi. 12A5 Aj<!n.:> haberle.ri, 
13.00 - 13.30 Müzik : Karısık şarkılar .. 
18.00 Program \·c. memleket saai ava
rı, 18.03 Müzik : Radyo !'alon ork~st
rası 18.45 Müzi~< : Fasıl heveti 19.30 
Memleket saat ıı,yarı ve aj!ın~ haberleri 
19.45 Müzik : Kem&n ve piyano 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik pl. 21.45 
l\iüzik pl. 21.00 Konuşma (E\•in saati.) 
21.15 Müzik : Ş..ıbel't, Şuman ve Mo-
2erttan parçalar 21.30 Konuşma (Pos
ta kutusu) 21.45 Müzik : Tanburi Ce
milin hatıra programı 22.10 Müzik : 
Klasik program - Radyo korosu 22.30 
Memleket saat :lyarı. ajans haberleri 
ve borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki prog
ram \'C kapanış .. 

Askeri hastahanesi Böbrek, Mcsa
:1c, Pı·ostat, itlraı· yolu ,.c tenasül 

Hastalıkları mütehassLSt 
UROLOC - OPERATÖR 

DOKTOR 

HAYRİ SAY.KAM 
Hastalannı her gün öğleden sonra 

ikinci Beyler, Numan zade sokak 
No. 5 tc kabul eder. 

Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 

/1.khisat· Ticaret T. A. Ş. 
Akhisar ticaret Türk anonim şiri<eti 

mührü. 
Akhisar ticaret Türk anonim şirkeh 
İdare meclisi reisi Halll Hilmi Erman 

im7::a nümunesi: 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza
nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357) 
İdare meclisi 37.ası Adil Akkum imza---------------,_ 

nümun~si: ı' ....-~~~~<'~-~ 
tzmir üçüncü noleri resmi mührü ve 1

1 

~ Dolıtor • Operatör 
Süreyya Olcay imzası. 

Umumi No. 11921 Hususi No. 18/40 , VEFİK A O AR o 
tşbu sirküler altına konulan matbu : Askeri b~tanesi doğuın ve Kadın >, 

iınzalaı·ın şahıs ve hüviyetleri marufuın l hastalıklan mütehassısı ~>: 
tzmirde Gazi bulvarında 11 numarada l Hastalarını her gün kabul eder .. 
kfün 26/2/942 tarihli esas mukavelena- 1 İkinci Beyler sokak No. 79 Y, 
mesi mucibince müteşekkil olup usulen , ~~O~ : Klinik 2727 EV: 3374 . 
tasdika iktiran eden (Akhisar ticaret , ~~~~>'~~"":-;. .... , 

HLKİ EROL 
Birinci Kordon No. 106 Telefon: 3520 

nızı en müsait şartlarla ve süratle yapar. 
~;c.<"~...ı:ıı-~..o--~...-...eı:~~..r~J.:O""~..l.r..1.r~ICCO!~~ı:l~il!l~i'l:·oı:::ıoı:ııocO:IOr::IOCg 

Doyçe Oryent 
DRE S O N E H IJ A N K 

1 z MIR 

bank 
ŞU B ESi 

Türk anonim şirketi) idare meclisi Ha----------------- Merkezi: Ht:Bl .. .IN 

~!.:i<l~ı Er~kku~u~a~ld;ğe~:i a:~cli~:: ,-- --,,,--E-;l.;P~ -:..DT-:..OA-L~Ut B jA_ Y_ - -~ Almanyad:er!Z.? !~~i~!i!!s~vcuttar-
ederim. Bin dokuz yüz kırk iki senesı .. n ı 7 ı,.soo,ooo Raylısmarlı 
Birinciteşrin ayının birinci Perşembe ı? I'ürltiyed~ şubeleri : ISTANHUL ~e lZMIR 
günü 1/10/9~ ·ı Paris fakültesinden mezun.. ~ ~1 ı\11.iarda şubeleri : KAHiRE VE ISK.END~'RIYE 

İzmir üçüncü noteri Süreyya Olcay Muayenehanesi : İkinci Beyler so- ~ ~l Her türlü banka ruuamclabru ila ve kabul eder. 

~~m~"Rili~ey~ı. ,bk_N_~_~_T_cl~:~ ____ ı~~~mm~--~~m•~~•3a•••••m•w~~a••••~ Umumi No. 11921 Hususi No. 18/40 - _ _ _ _ - -~ (,/ 4 iCSZRii'i'Rlld!D' •w 'fr •en •• ma 
İşbu sirküler suretinin daire dosyasın· ----------------

da saklı 1;10;942 tarih ve (11921) nu- Eınltilı ve Eytam Ban'hasından: 
maralı aslına uygun olduğunu tasdik Esas 

No Yeri 
Kıymeti 

TL: 
Nevi Mesahası 

ederim. Bin dokuz yüz kırk ilci senesi 
Birinciteşrin ayının birinci Perşembe _ 
günü 1/10/942 5 2 2 77 5 Betik tat Vjşne zade mahallesi 1.199.438.- Arsa ve üzerinde nata- 1 34 .5 O 
Birinciteşrin 1942 tarih ve İzmir üçüncü Maçka ve Teşvikiye caddeleri mam kargir büyük bir M. 2 
noteri resmi miihri.i ve Süreyya Olcay 2 mükerrer No :lu pafta 66, ada bin.a ile ayrıca iki ufak 

Teminatı 

TL: l 19.944 

imzası. 5781 (2627) 703 parsel 4 bina. 
---------------- İzahatı yukarıda yazıl: gayri menkuller pe.'.iin para ile ve kapalı zaıf usulü ile satılacaktır. Kapalı zarflar 2 1/l0/942 

İzmir Defterdarlığın dan : çarşamba günü saat 14 te Bankamız 1.tanbul şubesi satış komi.'Yonu huzuru ile açılacak ve en yüksek teklif merkeze 
Hayrettin kızı Şefikanın borçlanma bedelinden yeni şubeye mevcut 666 lira hildirliecek ve haddi layık börüldüğü takdirde maliye vekaletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan 

91 kuruş borcunun lemini tahsili zımnında haczedilmi~ bulunan Alsancak ına- sonra kat'i ihalesi yapılacaktır. 
hallesinin 1443 ncü yeni Türkiye sokağında 42 parsel ~ayıda mukayyet ve 2592 istekli olanların Ankara merkezi ile İstanbul, izmir, Bursa şublerimizden birer lira mukabilinde bir §artnam.7 ~dinet 
lira kıymeti multayyedeli 13 numara tajlı evi tahsili emval kanunu hükümlerine rek bu ıartname ahkamı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu, tayin edilen 21f10/942 çar§amba gunu saat 
tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. 14 e kadar lst.anbuJ şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. Satı§ bedelinin ödenmesinde alıcıya, bina ve atsa-

Taliplerin 26/ I O 1942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine mürnc:ı- nın ipoteği mukabilinde kolaylık gösterilebilir. Fazla izahat almak isteyenlerin fstanbul ~ubemiz emlak servisine mü· 
atları ilan olunur. 6 11 16 20 5755 (2631) racutlaTı ilan olunur. 24 2S 6 15 5569 (2527) 



SAHiFE 4 

Harp vaziyetlerige asker göziiyle bakış 

Stalingradda bugünkü 
urum sürüp gidecek ıni? 

Stari!ngradın Leningrad gibi uzun bir mukave· 
met gösterem·yeceği tahmin ediliyor •• 

Rad} o gazetesine göre Alman hücum Almanların bir kaç güne kadar bu mü
kıtalıırının Stalingradı zapt için yaptık- vazeneyi kendi lehlerine değiştirmeleri 
ları taarruzlar devam etmektedir. Fakat beklenebilir. Stalingradın bir Leningrad 
bu cephede ehemmiyetli hiç bir değişik- olabileceğini kabul etmek doğru değil-
lik olmamıştır. dit. 

Volga ve Don nehirleri arasındaki sa- KAFKASLARDA 
hada yaptığı hareketlerde Mare~al Ti
moçenko da henüz bir netice alamamı~
tır. Sovyetlerin elde etmeğe muvaffak 
oldukların yerin 1 00 - 1 5 O metre arazi 
yi geçemediği söyleniyor. Şüphe~izdir 
ki bu, tabiye bakımından bir muvaffa
kıyet sayılamaz. 

Stalingradda iki taraf kuvvetleri ara
sında bir müvazene kurulduğu sanılabi
lirse de. teknik ve levazımca Üo~tün olan 

Kafkaslardaki harekatın hızlandığı, 
Mozdokta Almanlann yeniden kuvvetli 
bir taarruz yaptığı haber veriliyor. Fa
kat buradan da henüz bir gelişme habe
ri gelmemiştir. 

Novorosiskte Almanların te,ebbüsü 
tekrar ele alarak 12S kilometre cenup 
doğuda bulunan Tuhafse üzerine iki kol
dan taarruza geçtikleri haber veriliyor. 

Amerikalılar l'iiı·kiyenin hayranı 

Türkiyeyi en 
okrasi er 

•• uy 
en 

de 

olarak o ar 
Gazetecilerimiz Amerilı a hariciye nazırlığında 
ya dan toplantıda bulun ular ••• Vels 'J'ürlı mat· 

buat mümessillerini h araretıe selamladı .... 
Londra, 5 (A.A) - Beş Türk gaze

tecisi Vaşingtonda hariciye nazırlığın
da yapılan gazeteciler toplantısında bu
lunmuşlardır. 

Hariciye müsteşarı B. Sumner Vels 
kendilerine şu suretle hitap etmiştir : 

• - Bu sabah gazeteciler toplantı-;ın
da Türk basınının güzide mümessille
rini selamlamakla büylik bir sevine du
yuyorum. Bana öyle geliyor ki Türk 
gazetecileri buraya tam zamanında gel-

mişlerdir. Onların ı:;ahıslarında bugün
kü dünyanın en büyük demokrasilerin
den birini selfunlamakla bahtiyarım. 

Bu demokrasiyi Atatürkün dehası ve 
mesai arkadaşlarının gayretleri yarat
mıştır. Bugün Türkiye en büyük istik
rar amillerinden biridir. Ümit ederim 
ki Türk milleti buraya gönderdiği seç
kin milmessillerı vasıtasiyle Amerikalı
Jarm Türkiye hokkında beslediği hay
ranlık duygularını takdir edecektir.• 

Anıerikalılar fedakarlıktan kaçrnıvor ., 

Harbin çabuk kazanı} .. 
ması için büyük bir azim 

ve şiddet istiyorlar 
Enflasyon aleyhind elıi lıanun Jıarşısın· 

da mülahazalar •••. 
Londra, 5 (A.A) - Gazetelerin çoğu 

baş makalelerini Amerikada gündelik-
1crin tesbiti işine ayırmışlardır. Bilindi
ği gibi enflasyon aleyhindeki kanun her 
iki Amerikan meclisi tarafından kabul 
edilmiş bulunuyor. Ruzvelt ayni günde 
kanunu imza etmiş ve ertesi gün yük
sek adalet divanı azasından B. Bay
mus kanunu tatbika memur edilmiştir. 
Taymis gazetesi diyor ki : 

Mister Bayms çok ağır ve son derece 
mesuliyetli ve nazik bir .iş yüklenmiş
tir. Zafere ulaşmak için yapılması la
zımgelen fedakarlık knrşısında hükü
mctin jstediği şeyler çok görülmüyor. 
Hatta bazı kimseler hükümetin yurd
daşlardan yeter bir fedakfu-hk istemedi
ği mutalaasmdadırlar. Her Amerikan 
vatandaşı her şeyden evvel harbin ça
buk kazanılması emelindedir. Bu gaye
ye erişmek için hükümetten büyük bir 
azim ve şiddet istiyorlar. B. R uzveltin 

son yapt•ğı 15 günlük seyahattan edin
diği intiba budur. 

1G1L1Z VE· AMER!KAN 
TEDB1RLER.t 
Niyoz Kronikl gazetesi enflasyona 

karşı Amerikada alınan tedbirleri tn
gilteredekilerle mukayese ederek di
yor ki : Bugüne kadar enflasyonu önle
mek için tngilterede bir çok tedbirler 
alınmıştır. Bunların en mühimlerinden 
biri yiyecek ve giyecek maddelerile di
ğer baz.ı istihlfık maddelerinin vesika 
ile satılmasıdır. Bazı vergilerin yüksel
tilmesi ve tasarruf lehinde yapılan pro
paganda bu hususta başlıca tedbirler 
arasındadır. 

Ruzveltin proğramında da vergilerin 
yükseltilmesi vardır. Ancak bu tedbir
ler sayesinde Amerika bütün gayretle
rini harp gayelerine sarfedebilecektir. 
Başlıca hedeflerden biri de eşya fiyat
larının yükselmesine mani olmaktır. 

Al ~Atı YAD KARARSIZLIK VE GÜ .. E 'S ZLIK Mı? 
(Bastnrah 1 inci Sahifede) 

r . 1 Göcringin nutkunun Alman mille
tinde elverişli bir intiba bırakmadığını 
kaydediyo!". Göeringin harp kaybedildi
ği takdirde Almanyay1 bekliyen akibet 
hakkmdnki sözleri siyasi mahfillerde 
derin bir alfika uyandırmıştır. 

ALM:Al\ı'LAR BOZULURSA 
Gö rinnin bir Alman bozgununun ve

r C' ~, n licdcr üz rinde ısrarla durma
sı Almanyanın düşmanları tarafından 
bir k r sız.lık ve güvensizlik alameti 
sa 'ac:-ktır. Mt habir böyle bir tefsire 
k:ırc:ı J\lmanyada simdiden mücadele 
b a 1 ••ını yazıyor. 

lNGJLIZ HAVA HÜCUMLARI 
Göc-r"nni dinleyenler üzerinde en zi

yade tcsi~ yapan sözler İngiliz hava kuv
vetlerinin /'Jmanyada yaptığı ciddi tah
rı bata ait olanlardır. Bu hücumlara mu
kabelenin daha sonraya bırakılmış ol
ması Ru.;yada hala başarılacak bir çok 
lşlrr okfo~una deH\let etmesi itibarlle 
~o': mfin:ılıdır. 

TA YMJ~E GÖRE 

aylarda Avrupadan gelen haberler Al
manların işgal altındaki memleketlerde 
buldukları yiyecekleri Almnnyaya ta
şıdıklarına şüphe bırakmıyordu. Yuna
nistanda bile buldukları cüzi şeyleri 
Yunanlıların ellerinden almışlrdır. Mah
sulü kendine kifayet ct.miyen merkezi 
Polonya bugün Alman ordusunu ve ge
rideki sivil Alınnnları beslemeğe memur 
C'dildiği için zavallı Polonyalılar açlıktan 
ölmcğe mahkUm ed"lmiş dunımdadır
lnr. Londrada bunlar söylendiği vakit 
Berlin bunu şidd tle protesto ederek ye
ni nizamın her tarafta bolluk yarathğı
nı iddia etmekte idi. 8imdi Göering ha
kikati ağzınd&n kaçırmıştır. 

iTALYANLAR NUTKU iYl 
BULDULAR 
Roma, 5 (AA) - Cöringin nutku 

tefsir edilmekte ve bu nutukta zamanın 
mihverin lehine çalıştıi{ının isbat edildi
ğine işaret olunmaktadır. 

Almanyanın dünyanın en geni~ ve en 
zengin topraklarını işgal etmesi hasehile 
mihverin geleceğe daha büyiik bir gü
venle bakacağı da "öyleniyor. 

W lai F -
Dünya havacılığının akıllara güç sı

ğar hamlelerine yetiııebilmek, kanadh 
necıli bu hamleler içinde vazife ve hiz
met alabilir bir kültür seviyesine çıkar
mak için milletçe her şeyi yapmak du
rumundayız. Fitrelerimi7.i Tiirk Hnva 
Kurumuna verirken bu hakikati göz 
önünde tutalım. 

YENi A~IR llJ42 .. :w:n:= 

HARPTEN SONRA DÜNYA 
---·*·---

MEŞHUR FORDUN FıKRI 
---*·---

yi bir dünya Bütün mil-
k ı k 1 ti b• ) Harp ekononıisine uygun ticaret 

uru nıa e er ır e- ~----

Jizımdır şecektir Geniş serwayeli anonim 
B. Villıi bun*..-;;için harp For~a gör: bütün mil· şirketler kurulacak 
edildiğini söyliyor, Çan ıetler biıw federasyon 

Kay Selde J.5 saat halinde birleşip 
. lıonıı.ş~u.. yaşıyacaıııar •• 

Çunkııı, 5 (A.A) - B. Vendel Vilki Mi.şigan, 5 (A.A) - Royterin hususi 
pazar ahamı Çan _ Kay - Şekle üç bu- muhabiri yazı~or: 
çuk saat görüsmüştür. Dün maruf sulhçu HC\nri Ford ile 

B. ViLKiNtN BEYANATI görüştüm. Ford 78 yaşındadır ve dün
yanın en büyük uçak fabrikasını idare 

Çunking, 5 (A.A) - B. Vandel Vilki 
Çinli yetim asker çocuklarının bir top
lantısında hazır bulunmuş ve söylediği 
nutukta demiştir ki : 

< - Biz ne başka bir harp için, ne de 
nüfuz mıntakaları kurmak için harp et
miyoruz. Harpten sonra iyi bir di.inya 
kurulmasını istiyoruz. Ben bütün mil
letlerin hür olmalarını ve hakiki tema
yüllerini göstermelerini daim~ istedim.n 

B. Vilki Bayan Çan - Kay _ Şeke dö
nerek şöyle demiştir : 

< - Madam Can - Kay - Şek, bu harp 
bittiği zaman dünyanın nas1l olınası 
lazım geleceğini yüksek sesle bağıraca
ğım ~ elemiştir. ----AG A A 
ingerz ilerle işi 
devam e iyor •• 
Vişi, 5 (AA) - İngilizler Mada

,.,askarda içerilere doğru yavaş yavaş 
ilerlemektedirler. Fransız kuvvetleri San 
Batanada dayanıyorlar. 

----·~---

etmektedir. Bana dedi ki: 
• - İnsanlar daima harbi fazla dü

şünmüşler, faka~ sulhla kafi derecede 
meşgul olmaını.şlardır. Bundan dolayı 
her gün biraz daha elemli ve fakir ol
muşlardır. Kurulacak yeni sulh, bu 
uzun harp senelerinin verdiği ders ve 
tecrübelere dayanmalıdır. Bence harp 
sonrası dünyasında bütün milletler bir 
federasyon ~eklinde yaşıyacaklardır. 

Şimdilik hepimiz askeriz. Ben bana 
söyleneni yapıyoı·, vnzifemi başarıyo-
nım .. » 

B. HİTLER VE FORD 
Ford: 
Harbin ne kadar uzun süreceği hak· 

kındaki suale cevap vermemiştir.. Fa
kat kendisine Hitlerden bahsettiğim 
zaman yüzi.inde nefret alametleri hasıl 
olmus ve sözlerfr.e şu suretle son ver
mi.ştir: 

• - İleride havacılığın fevkalade te
rakkileri milletleri birbirine daha ziya
de yaklaştıracağını dfü~ünerek memnun 
oluyorum.• 

----·~---DE 10KRASiLER VE PAPA BiR YUGOSLAV ENDiŞESi 
---* *---

Papa demokra- l\~ihverin halka 
si arın sulh v;a- karşı şiddeti 
yelerini anla- artmasından 
mak iste iş korkuyorlar 

~*~ ~*~ 
B. Ruzveltin mümessi- Yııgosıavyada hala yıl· 
li tarafından Papaya madan mukavemet 
söylenilenlere dair edenlere tayyareler 

tahminler.. yardım mı götürmüı? .. 
Londra, 5 (A.A) - Royterin diplo- Londra, 5 (A.A) - Londradaki Yu-

IT'atik nıu~arriri bildiriyor: goslav mahfilleri Alınan komutanlıv -
Ruzveltm papalık hususi mümessili ·v· gı 

mister Mayron Taylorun Papa ile yap- nın son teblıgın~en s~n~a Yugoslavya-
tığı görü!ımeler hakkmda kati bir şey da yapılan vah5ıce mısılleme tedbirle
bılinmiyorsa da bu görüşmelerin Pa- rinin artmasından endişe ediyorlar. 
fanın müttefiklerin sulh gayelerini bil- Son Alman tebliğine göre son za
mek istemesinin bir neticesi olduğu sa- manlarda bazı yabancı tayyareler Yu
n.ılıyor. Papanın Atlantik beyanname- goslavya üzerinde uçarak as· halkl ir-
s;ne hususi bir alaka gösterdiği ma- 'b 1 . . 1 a 
IOmdur. tı ata ge mış ve bunlara bır takım eş-

Ruzveltin hususi mümessilinin Pa- ya atmıştır. Bazı yerlerde yakılan ateş
paya Atlantik beyannamesinin tatbika- lE:rden faydalanan bu uçaklar yollarını 
tına ait projeyi de etraflı surette anlat- tayin etmişlerdir. Almanlar tarafından 
mak istediği şüphesizdir. 

Taylorun Londrada ne kadar kala
cağı belli değildır. Fakat İngiliz bü
yükleri ve Amerikan elçisi ile görüşe
ceği tahmin ediliyor. 

~-~MMott~~-~ 

ALMAHYANIN ASKERE MI 
IHTIYACI 'AR 
( Haştarah 1 inci Sahifede) 

rı~de hizmet etmek üzere bir buçuk 
mılyon asker toplanabilecel'1ini ümit et-
mektedir. 

0 

* Lon<lra radyosundan : Sovyet haber-
ler ajan:.ının Stokholından aldığı bir 
telgrafa göre geçenlerde Viyanada top
lanan kongrenin kararları cümlesinden 
olarak önümüzdeki kış seferi için 15-17 
yaşında bütün gf:nçler silah altına alı
r.acaklardır. Bu maksatla İtalyada 700 
bin, Romanyada 400 bin, Macaristanda 
300 bin, Slovakyada 60 ~. Slovenya
da 20 bin çocuk denecek yaşta genç 
silah altına alınacaktır. 

---- ----
Mısırın eslıi lıurmay 

reisi ltaybolmıış •• 
Radyo gazetesınin İtalyan radyosuna 

atfettiği bir habere göre Mısırın sabık 
genel kurmay reisi ortadan kaybolmuş
tur. Malfun olduğu üzere bu zat bun
dan evvel Mısır hükümeti tarafından 
tevkif edilmiştir. 

Bu haber başka bir yerden teyit edil
memiştir. 

:!••ıırııııııııııııııııııı~ııııııııııımııııııım11111111,1: 

§ AKDENJZDE § 
~ İngiliz denizaltıları· ~ 
§ nın faaliyeti arttı.. ~ = Londra, 5 (A.A) - Amirallık da- E 
§ fresinin tebliği : E 

verilen emirlere itaat etıniyenler ve Al
man düşmanlarına her hangi şekilde 

olursa olsun yardım edenler en ağır 

şekilde cezalandırılacaklardır. 

~--~~N .. -~--~--~ 
DEMOKRASiLERiN BOYOK 

TAARRUZU YAKIN 
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

Ameı-ikalılar, daha mülayim iklimle
ri olduğu halde ordularının büyük bir 
kısmına şiddetli sJcakların hüküm sür
düğü Kaliforniyada talimler yaptır
maktadırlar. Buna mukabil bir kısım 
ordular da karlı dağlarda talim görü
yorlar. 
PARAŞÜTÇÜLER DE 
HAZIRLANIYOR 
Paraşütçüler ileride Almanların yap

tıkları gibi kütle halinde inerek hare
ka~a bulunmak için hazırlanıyorlar. 

Ister Mısır ve Llbyada, ister Norveç
te olı;un asker1eı· muvaffakıyetle dövü
şebilecek şekilde yetiştiriliyorlar. 

KÜÇÜK YAŞTA 
GÖNÜLLÜ ALINACAK 
Vaşington, 5 (A.A) - Harbiye na

zırı, henüz askeri çağa girmemiı:; olan 
gençlerin bazı hizmetler için ;önü1lü 
olarak orduya alınabileceğini bildir
miştir. 

~~~---~---SOVYETLERE GORE 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

ek : Stalingrad amele mahallesinde Al
ınanlar ağır kayıpları pahasına biraz 
ilerlemişlerdir. 

SOVYET TAARRUZU 
Moskova, 5 (A.A) - Takviye edil

miş Timoçenko orduları Stalingradda 
üç kesimde taarruz etmişlerdir. 

Bu kuvvetler Almanların şehre kar
şı hücumlarını püskürtmeğe devam 
ediyorlar. 
VORONEJDE ALMANLARA HÜCUM 

izınirde tesis!ne çalışı lan ıirlıetıer üzerinde 
"imdiye Jıadar alınan neticeler tet'lıilı ediliyor .. 

Ankara, 5 ( Telefonla ) - Memleket- !thalat ve ihracat işlerinin normal ti-
te normal ticaret hayatını iyi bir şekil- caret şartlarına uygun olarak yürütül
de ve harp ekonomisine uygun bir tarz- mcsi maksadile geniş sermayeli anoninı 
da yürütmek için tedbirler alınmakta- şirketler tesisi dii§ünülmüştür. 1zınirde 
dır. Bu arada el koymalar ile pek daral- 20 milyon lira sermaye ile tesisine çalı
mış olan iş ve ticaret hacmini genişlet- şılan anonim şirketler üzerinde şimdi
mek te ana prensip olarak dikkatte tu- ye kadar alm&n neticeler tetkik edil-
tulmaktadır. mektedir. 

Ankura - Jstanhul hattı açıldı 

ilk trenler dün gece 
işlemeğe başladılar 

İstanbul, 5 (Yeni Asar) - Give -
Doğançay arasında yağmurlann tesiriyle 
yıkılan yardan dolayı kapanan Ankara
lstanbul hattı gönderilen ekiplerin gece
li gündüzlü çalışmaları sayesinde açıl
mıştır. 

ilk tren bu akşam (dün akşam) saat 

23,5 da Haydarpaşadan Ankaraya ha
reket etmiş, ikinci tren de geceleyin sa
at birde Sivasa doğru Haydarpaşadan: 

aynlmıştır. 

Ankara trenleri de bu gece (dün ge
ce) Jstanbula hareket edeceklerdir. 

Universite heyeti dün "Elizık'' 
tan Istanbula döndü 

İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Üniversite 
rektörü B. Cemilin reisliği altında Elazı
ğa gitmiş ve onda üniversite haftasını 
geçirmiş olan heyet şehrimize dönmüş
tür. 

Heyet azası, Elazıkta muhtelif konfe
ranlar vermişler, kazalarda i1mi ve içti
mai tetkiklerde bulunmuşlardır. Bu ara
da 500 den fazla vatandaş ta muayene 
e<lihniştir. 

lstanhulun kurtuluş bayramı bugün 
~-~----~---~~ 

İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Yarın (sebetle şchr~.~z b~ştan ~aşa d~narunış• 
(bugiin) lstanbulun kurtulu§ bayramı tır. Yarın buyük hır geçıt resmı ve çe
yıldönürnüne rastlamaktadır. Bu müna- şitli §enlikler yapılacaktır. 

Benzin tahditleri devam edecek ... 
--~~~~~--x*x-~-------

A.nkara, 5 (A.A) - Ticaret Vekfile- deniz nakil vasıtalarına verilecek mayi 
tinden tebliğ edilmiştir : mahrukat miktarlarını tespit ve tahdi

Resmt gazetenin 1 ilkteşrin 942 tarih
li ve 5225 saytlı nüshasında intişar eden 
390 sayılı kararla benzin ve sair petrol 
müştaklarile işliyen bilumum kara ve 

AKDENiZ VE MISIRDA 
---*·---
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Fena hava şartları içinde ileri bölge
lerde faaliyet az olmuştur. 
Maltanın müdafaası sırasında bir av 

uçağı kaybettik. 
NAV ARİNE HÜCUM 
Son 48 saatte ikinci defa olarak ağır 

Amerikan bomba tayyareleri Navari
Din iç limanına hücum etmşilerdir. Bu
rada yüklü iki mihver vapuruna isa
betler kaydedilerek yangınlar çıkarıl
mıştır. 

Amerikan tayyarelerini önlemeğe ça
lışan beş mihver avcısından dördü dü
şürülmüştür. 

KIBRIS ÜZERİNDE 
Lefkoşe, 5 (AA) - Dün Lefkoşede 

yirmi dakika süren bir hava tehlikesi 
işareti verilmiştir. Çok yüksekten uçan 
bir tayyare bomba atmadan batı isti
kametinde çekilip gitmiştir. 

---o---
l!osna ciuarındalıi 
Almanlar ana vatana 
gidiyorlar ••• 
Bertin, 5 (A.A) - Bosna ve cenup 

Hırvatistanda yaşayan Alman halkı, 
Almanya ile Hırvatistan arasındaki bir 
anlaşma geregince muhacerete tabi tu
tulacaklardır. Bundan yalnız Zağrep 
civanndaki 4 köyün Alınanları istisna 
edilmiştir. Muhaceret edecek Almanlar 
tazminat alacaklardır. Bu anlaşma tak
riben 30000 kişiyi ilgilendirmektedir. 

---o---
A!'LAN2'1K2'E 
Aınerilıan gemilerinin 
batırıldığı yalan •• 
Radyo gazetesinden : Londradaki 

Amerikan büyük elçisi bir toplantıda 
şunlar1 söylemiştir : 

c - Almanlar Atlantikte bir çok Ame
rikan taşıt gemilerini batırdıklarını söy
lüyorlar; bu bir yalandır ve bu yalanı 
Göbels söylemiştir. Bu yalandan mak
sat, doğudaki Alman muvaffakiyetsizlik
lerini örtmektir. > 

--~o---

Bulgar gazetecileri 
Romanyada-. 

de vek~letimiz saWıiyetli kılınmış oldu
ğundan müddeti 9 ilkteşrin 1942 tari
hinde bitecek olan halen cari tahditle
rin aynen devam ettirilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Makine ve 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Jldnci cephe ne zaman 
a~ılabilir? •• 

Stokholm. 5 (A.A) - Allahanda ga
zetesinin Londra muhabiri yazıyor: 

Müttefiklerin SovyeUer birliğine yar
dımı hakkında Stalin tarafından yapı
lan demeç hususunda Londranın mesu· 
liyetli kaynakları bir şey söylemek is
temiyorlarsa qa askeri kaynaklarda 
ikinci cephenin ancak müttefikleı-in 
münasip görecekleri zaınan açılacağın
da ısrar edilmektedir ve ne $talinin ta· 
lepleri ne de Vilk.inin demeçleri İngiliz 
kararlarında müessir olaınıyacaktır. 

Bir muhabire göre Rus· 
yanın endüstri Jıaybı 
Stokholın, 5 (AA) - Af ton Bladet 

gazetesinin Londra muhabiri diyor ki: 
Sovyet endüstri çevrelerinin yüzde alt
mışının kaybı gerek Moskova, gerek 
Londranın kaygılarını artırmıştır. İngi
liz ve Sovyet makamları pek yakında 
bir toplantı yaparak Rusyanın yeni du
rumunu tetkik edeceklerdir. 

Timoçenlıo lıuvvetleri 
Stokholın, 5 (A.A) - Bugün buraya 

gelen haberlere göre Stalingradın şi
mal batısında Timoçenkonun yardımcı 
kuvvetleri saatte on metre kadar iler
lemeğe devam ediyorlar. Tayyare ile 
Almanlar bu kesime takviyeler gön
oermislerdir. 

Staİin - Çörçil • Rıızveıı 
arasında anlaşmaz· 

lılı yofımuı .. 
Saint - Louis, 5 (A.A) - Avrupada 

ikinci cephe hakkında .Stalinin demeçi
ni bahis mevzuu eden Ingiliz bUyük el
çisi Lord Halifaks bu hususta Stalin, 
Çörçil ve Ruzvelt arasında anlaşmazlık 
bulunmadığını söylemiştir. 

sr ALİNİN DEMEÇJ 
'J'ErKiK EDİLDİ •• 
Ne\'york, 5 (A.A) - Royter : 
Associated Pressin Moskova muhabi

r; bildiriyor: 

( T:l\"mis ) gazetesinin ~iyasi muhabi
r· şunfarı yazıyor : Mareşal Göering 
Alın:ınlann kendilerini beslemek icin 
işgal allındaki meml~ketler ehalisini aç 
bıraktıkbnnı \'e sırf Almanyanın ara
Ei:ııi:ı: ~C'nişlctmck maksadile Rusyayı 
l<ıtil;, ı-triklerini itiraf etmek suretile bu 
t~·f;ı gı'~cktı-n doğru söylemiştir. Har
\ n hıısınclanb ri Göering ve diğer Al
rrıan rciııleri A lm:ınyanın tatbik ettiği 
u.~u~leri böyle açığa vurmamışlardı. Son 

§ Akdenizde İngiliz denizaltılarının E 
§ muvaffakiyetli hareketleri devam§ 
§ ediyor. Bir denizaltımız toplu ola- § 
:; rak hareket eden bir düşman kafi- E 
§ lesine hücum etmiş ve büyük bir § 
:;:: gemiye tam bir isabet kaydetmiştir. § 
E Diğer bir denizaltımız Tobruk lima- E 
~ nına giden bir vapuru torpilliyerek § 
:.= batımı~tır. üçüncü bir denizaltımız E 
: da djğer bir vapuru batırmıştır. § --•m••••••••••- :ı,ıııııııımııııııııııııııuııı1111111111mıııııımııııu: 

Moskova, 5 (A.A) - Kwl Yıldız ga
zetesinin bildirdiğine göre Voronej ke
siminde Sovyet uçakları Almanlara ia
şe maddeleri taşıyan trenleri bombala
mışlardır. İaşe malzeme sevkiyatı bir 
çok yerlerde kesilmiştir. 

Sofya, 5 (A.A) - Bulgar gazetecile
rinden bir heyet dün Romanyaya hare
ket etmiştir. Gaze~iler Romanyada on 
ıün kadar kalacaklar ve Romerue~ tara
fından işgal edilen bölgelere gideeekler
dir. 

Amerika Birleşik devletleri büyük 
elçisiyle İngiliz büyük elçisi B. Stalin 
tarafından dün yapılan demeçi bugün 
~arı resmi bir tarzda tetkik etmişlerdir. 
Bu cümlelerden bir kaçının izahını 
aı·a!!jtıracakları zannedilmektedir. 


