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Eankaia1ın krediyi kesnıesi kararı Buğday ve ekmek ihtiyacı 
Kararın fiyat taşkınlıkla '' nkara,, , '' lz 

Kartla ekmek 
,, ve ''Istanbul,, a 

rını satışına önlemesi bekleniyor 
• J< • 

Haokalar tiiccara kısa bir mühlet verecek mesl zarUrl Ve Çaresız 
devam edil

ibi gör ·· ıayor 
Birleşmiş 
Milletler 

~~-··~~- -~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

____ .* ___ _ 
Doğuda bir inhidama 
mani olmalı icin 
fıendilerinden 
IJefılenen harelıeti 
)1apacarııar mı? 

SEVKET BİLGİ..'li 

İkinci cephe meselesi etrafında yapı
lan bazı telkinler üzerinde münakaşalar 
hararetle devam ediyor. B. Ruzveltin 

' şahsi mümessili Vandel Vilki. Çun· 
kingten ayrılmadan evvel gazetecilere 
beyanatında, Birleşmiş milletlerin bü
tün cephelerde birden taarruza geçme· 
teri zamanı geldiğini, gördüklerinden 
edindiği intibalara dayanarak mütte!ik
l'"rin ~imdi düşnı:ınlarına en ağır darbe
ler indirebilecek kudrette olduklarına 
~ııandığını sö:y1emi~tir. Vi1ki, 1\Josko\·a
dan a~"Tılırken de ikinci cephenin vakit 
.l.aybetmeden a~ılması kati bir zaruret 
olduğunu söylemı~ti. Bu sözlerin Anglo· 
&o..kson dün~·asında Jtirattığı akisler he
llİ.İ7. si.ikUnct bulmadan ayni me\·zuu ele 
aJan Stalin hir ı\nıcrikan gazetesine de
o~ecinde, müttefiklerin yardım gayret
l~ri, Sovyetlerin dev ~aptaki fedakarlık· 
L"lrile ölçülemi:v~ceğini belirtmi~tir. 

Hatırlardadır ki Almanların yaz ta
arruzuna tekaddüm den ı:iinlerde, 
ikinci t:.ephe meselesi, Sovyetlerin Lon
dra ve va~in(ton bü)·ük el<;ileri tarafm
llan tahrik ediliyordu. Bugün bu mesele 
lizerinde israrla duran bizzat Stalindir. 

Acaba Sovyetler. Alman baslmma da· 
lıa fazla mukavemet edemiyecekleri i~in 
mi müttefiklerin kıtada harekete ge~
mesini istiyorlar? 

Yoksa, bir İtalyan gazetesinin iddia 
etıiğl gibi, Stalin müttefiklerine itiına
ılını kaybederek Anglosaksc.nlarm ni. 
vetleri ayni zamanda Almanları ve Rus· 
lan yıpratmak olduğuna mı inanmıştır? 

Bu iddiayı ileri süren gazete, yarı res
ini Popoloo D'İtalya oldnğuna göre, mih· 
vereilerin böyle bir itimatsızlık !tavası 
Jaratmağa büyük önem verdikleri söy· 
lenebilir. Fakat Sovyetler birliğinin bu 
kabil tekinlere kapılarak mihvercilerle 
anlaşmasına imkan var ırudır? 

İki dü~an alem birbirlerinin iç yüz· 
lerini o kadar açıkea t:ınımış, birbirle
rinin ruhlarına o kadar derinden nüfuz 
etmişlerdir ki Sovyetlerin Anglosakson· 
lara ı:ercckten ilimadları kalma•a dahi 
lıcndi davaları uğrunda yaptıkları bir 
tilüm kahm savasında mukavemet kuv· 
vetleri tükenmeden teslimiyeti kabul 
edeceklerini hatıra getirmek bile abes
tir. Ruslar. bu harbe Anglosaksonlar 
be•abına girmi~ değildirler. Birleşmiş 
ınilletlerle aralarında bir ittifak mevcut 
olmasaydı bile bu savaşı yine amansız 
bir şiddetle yapacak. son ümidleri kay· 
bolmndnn miicadeledcn \'Rzgeçmiyecek
IPrdi. 

1\1iittefiklcl·c ;-;.:lince. şi.iphc yok ki, 
tnilı,•er ordularımn bü~"iik kısn11nı ken
di üzerine ~ekmi~ olan Sovyet Rusyanın 
ayakta durma~ınrı hayati değer veren 
İngiltere ,.e Amerika, Doğuda mukave
met sona ererse Alrnanyavı kısa zaman· 
da venmenin imk3nsıziıkiarını müdrik· 

· (Sonu ~nhife 2, Siihm G da) 

İzmir 11e istanlJuı IJanfıalarının depolarında JJ 
milyon liraıırı ia Je maddesi 11ar 

Milli banlı:alann tacirlere iaşe mad- betli lı:aranndan kredi ile çalışan büyük 
deleri üzcrjne açtıklatı kredilcıi tasfiye ticarethaneler memnun olmamıolardır. 
etmeleri ve yeni kredi açmamaları ka- Ticaret vekilctinin kararı dün akşam 
arı piyasada büyük tesir yapmıştır. Ankarada milli bankalar merkezlerine 

Ticaret vekaletinin bu mühim ve isa- (Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

• • 

istihsal mıntakala-

rından buğday ge
tirtmek güç bir iş 

Belediye seçımı bitti 

Aldığımız malUmata göre Ankara. 
lstanbul ve lzmir belediyeleri hububat 
istihsal mınta.kalanndan buğday muba
yaası için teşebbüslere giri§Jtlİşlcrdir. 
Ticaret v<>kô.leti, geniş müstehlik küt
lelerini doyurmak mecburiyetin kalacalı: 
olan bu belediyelerin tedbirli davran
malannı muvahk görmüştür. Her üç be
lediye serbest \>iyasadan yaptıkları, so
ruşturmalara müsbet cevap e.lanıarrut
lardır. 

U.H.Pa tisi naın· 
zetleri kazandı lzmir, Ankara ve lstanhul gibi bat

lıca şehirlerimizde tanzim ve kartla ek· 
(Sonu Sahife 2. Sütun 5 te) 

---*·---
Rey kullananlar 
eskisinden fazla 

Yeni belediye azası seçimi dün akşam 
saat 18 de İzmir merkezinde ve İzmir 
vililyetinin bütün kazaların!la neticelen
miştir. Gecenin geç saatlerinde öğrendi
ğimize göre İzmir ınf'.'rkezinde ve bütün 
kazalarda partimi>.in büyük bir hassa
siyetle ayırdığı namzetler rey kullanan 
vatandaşlarımızın hemen ittifakiyle be
lediye azahklarına seçilmişlerdir. 
Halkımız seçimin devam ettiği müd

detçe reylerini kullruıın h usunda 
bUyilk bir dikkat ve alfi.ka göstermişler, 
şehrimiz.in bazı semtlerinde rey kullan
ma nisbeti yüzde doksan sekizi bulmuş-

(Sonu Sahile 2, Sütun 2 de) 

iKiNCi CEPHE HAZIRLIGI 
---·*---

Kararlann ve kayrnıklarııı birleştirilmesinde Stalin ile bir fikirde olduğu 
bildirilen Çörçil Moskovada. Molotofla beraberk"" 

Şimali Bel- B. Stalinio demeci ve Rusya harbi 

çika tahkim ''Stalingrad,, 
ediliyor imha savaşı 

harbi tam 
halini aldı -·İngiltere falJrilıalar 

c:i11arında oturan 
Fransızların ~efıilme· 
lerini ihtar etti 
Londra, 6 (A.6) - Almanların Bel

çikanın §İmalinde bütün evleri tahkim 
ettikleri bildiriliyor. Evlerin içine ve ça• 
blarına ailô.hlar yerleflirilmektedir. 

INCIUZ IHTARI 
Londra, 8 (A.A) - Radyo ile fU 

tebliğ neşredilmiştir: 
Almanya için çalıf&Jl fabrikalar, bil

hassa uçak fabrikaları civannda iki kilo
metrelik bir muhit dalUlinde oturan bü
tün Fransızların evlerini tahliye etmele
ri lüzumu bildirilmiştir . 

AMERiKAN lHTARJ 
Londra, 6 (A.A) - Amerika hükü

rneti tarafından Fransa halkına hitaben 
neşredilen bir demeçte Almanya hesa
bına hareket eden fabrikalarda çalışma
maları lüzumu tebliğ edilmiştir. Bu de
meç pazartesi günü Fraruıada yayılm1'
ht. 

~~~~~-·....,.~~~~~-

B. Stalin 30 - 40 Alman tümeninin Rus
edilmt-sini istiyor yadan çekiJ mesi temin 

~~~~~·----~~-
Lond ra, 6 (A.A) - Stalinin bir birlcttlmıeJeri lüzumu üzerinde iarar et. 

Amerikan gazetecisine yaptığı demeç ınekte ve tunlaı yazmaktadır: 
eiyui mahfillerde konuşmalann ve ha- Bu hu.usta bütün müphitler be.ah~ 
ıında yazıların mevzuu olmağa devanı dir. Stalin!e fikir birliği tAOala için Mo.
ediyor. Taymis gazetesi baı yazısında kovaya grtm;, olan Britanya başvekil!i
müttefik milletlerin verilecclı: kararlar nin Eilı:ri de budur. 
üzerinde anlaşmaları ve kaynaklarını (Sonu Sahife 4, Sütan 1 de) 

.1. 

Harpte işlenen cinayetler 

Mesuller kurbanları
nın memleketlerinde 

uhakeme edilecekler 

Alman tanklan Staliııgrııdda geceleyin ateş açaııık hücum ediyor 

Sovyetlere göre son askeri rlurnnı 

Naziler Vole-aya 
sokuldu veaıt1ldı ___ * __ _ 

"Rjev" şehri alevler 
içinde yanıyor 

-*
Baslar VoroneJde, 
Almanlar Mozdofıta 
mesfıtın IJir yePe 
girdiler 
Moskova, 8 (A.A) - Rijevin şiddetli 

bir muharebeden sonra ilevler içinde 
yanmakta olduğu bildiriliyor. Almanlar 
muharebeye yeniden iki tümen sokıııU§
lardır. 

STALlNGRAIIDA 
Moskova, 8 (A.A) - Stalingradda 

Almanlar Volga nehrine hemen hemen 
mştiktcn sonra tekrar geriye at~ 
!ardır. Şehrin §imal batısında Sovyet 

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

YENi SATIŞLAR ---·---
Alnıanyaya 
çeşitli mal 
veriliyor 

Bu yd zeytinyağı 11e 
darı satdm131ac:aıı 

Almanya ile aramızda münalı:it tica
ret anlatmıw hükümlerine dahil bazı 
maddelerin Almanlara verilmesine ya· 
kında Da,lanacakbr. 

(Sonu Sahile 2, Sütun 4 te) 

Almanlara göre cephelerde vaziyet 

Stalin ve Lentn• 
gradda ilerlendi 

---·•·---
Fakat hu ilerleyiş 
mahalli ve mahdut 

-*
Kaffıasta Rus taar· 
ruzları fıırıldı 11e 
Alman ilerlemesi 
görüldü . 
Berlin, 8 (A.A) - Alınan resmi teb

liği: Kafkas çevresinde Rusların bir sU
rü taarruzları pliskürtülm~ ve bizim 
hücumlarımız da dli§ma:ıyn şiddetli mu
kavemetine rağmen, ilerlemeler görül
m~tür. 

STAL1NGRADDA 
Stalingradda şiddetli muharebeler 

8. VILKI DiYOR Ki: 
---··---

Bence bütün cephe-
lerde birden taarruz 
etmek zamanı geldi 

Bu tafıdirde diqmana 
darbeler indirilec:eııtir 
Londra, 6 (AA) - B. Vandel Vilki 

bugün Çungkingden ayrıhnıştır. 
YENi MOLA.KAT 
Çunglı:ing, 6 (AA) - B. Vandel 

Vilki dün mareşal Çan Kay Şekle befin
ci def"&. olarak bir saat görütmüştür. 

B. VILKININ BEY ANA Ti neticesinde Ruslar bir yeri bırakmağa 
mecbur olmuşlardır. Bir bölgede ikiye 
bölünen düşman kuvvetleri yok edilmiş----·* ı-::-------------- (<:~n·ı ı;::ıhifo 4, Sütun 2 de) 

Londra, 8 (A.A) - Lord Saymon ~---....:.:-: .. :-=-:....:....:.~..:..·_ ·..:..· .... -... ·-:.:...!...'.' - • 
~+:--:---:---_---. 

Vilk.i gazetecilere demiftir ki: 
(Sonu ~ahife 3, Sütun 3 te) 

Fnl>riklllnr riı:arınclaki Fransı:lnrn yapılan ihtarlardan 1ng1li: haı:a 
hücumlaMnın arttırılacağı anla.şıhnaktadır. Resmimiz geceleyin • 

•ıapılnn bir akında h•def tııtu lan •ehrin •emaSt•ıı gösteriyor 

harp zamanında Mihverciler tarafından 
işlenen cinayetler hakkında tahkikat 
yapmak üzere en kısa bir zamanda bir
leşmiş milletler mümessillerinden bir 
komisyon kurulacağını bildirmiştir. Bu 
vesile ile söylediği nutukta demiştir ki: 

c - B. Ruzvelt bugün Vaşingtonda, 
benim burada yaptığım demeç benzer 
beyanatta bulunacaktır. Britanya ve 
Birleşik devletlerin müşterek müzaha· 
retiyle ileriye sürülen teklif mesele ile 
ilgili diğer birleşmiş milletlere bild:ril
miştir. Sovyetler Birliği, Çin, Hindistan 
ve Dominyonlarla muharip Fransa bun· 
!arın arasındadır. Müttefik hükümetler
le Fransız milll komitesinin bu teklife 
hararetle tasvip cevapları şimdiden gel
miştir. Sovyetler Birliği ile Çin, Hindis
tan ve Dominyonlarla müzakere halin
deyiz. Cevapları bekleniyor. 

Nazilerle müttefiklerin milletler ara
(Sonu Sahife 4, Sütım 5 te) 

.101' DAKiXA 
•••••••••••• 

Vişi Rusyaoın ne 
yapacağını bekliyor 
Vişi, 6 (AA) - Vişiden gelen ha

berler Lava! hükümetinin kışa kadar da
yanmağa çalıştığını bildiriyor. Alman 
İatekleri artmaktadır ve memlekette bir 
ihtilal çıkarmadan bunlann tatbikine 
imkan yoktur. 

Lava! Rusların ne yapacaklarını bek
liyor. Eğer Ruslar mukavemet edemez
lerse Lava!, o zaman Alman talepleri 
karşısında boyun eğecektir. 
..... _......... -~~ .. ··~-~"''"''''.'"·~~ııe~·....-_r_...:; ~...r.x 
E;&lcgag-gg:g= cc•,,,.,..6?'"'00 'iCC'"' 

Ru.,ıadıı cepheye va km bir şehirde sokak muharebeleri 
lrift !lllP•lıın hıı zırlıklardan intilı<ı 
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TARiHI ROMAN Yazan: Şahin Alıduınan 
••• 8 ••• 

Ne cazibeli be.! 
-----

Benli Yosma, ara sıra kendisini tetJıilı e ~;r 
ve fıendi cazibesine ~en ide awran olur~u.,. 

Evet!. Onun güzelliği Venüsten daha 
üstün ... Kaleopatra onun eline su döke
mezdi. .. Fakat benli yosma da hemseri
i Kraliçe gibi çok katı kalpliydi. 

Kahircdc onun aşkından çıldıranlar, 
infhnr edenler oldu. O bunları duyduk
ça memnun oluyordu. Ruhunun derin
] klerinde adeta bir gurur duyuyordu. 

Ve güzelliğine mağrur olarak disi bir 
süli.in gibi kurulduğu zamanlar hemen 
odasında, aynanın kar ısına geçerdi. 
Bu ayna en kıymetli, en nefis eşyadan 
maduttu.. Etrafındaki cercivc halis 
altındı ... 

İşte bu yüksek değerli aynanın kar
!ıısında saatlerce güzelliğini tetkike ko
yulurdu ... 

Aman Yarabbi! .. Bunun gibi nefis, 
çizgileri düzgün bir yUze eski Mısırın 
gUzelliği temsil eden kadın heykelleri 
arasında bile rastlanamazdı .. 

Çekme, ufak bir burun yüzünün göz 
kamaştıran parlaklıjtını ince, keskin bir 
vakar manasiyle sUslUyordu. Hele bir 
çift hUAJi andıran siyah kaşların altın
da parlayan şahane ell gözler bakışla
rının silzgUnlüğiyle o kadar derin bir 
caz.ibeyl ihtiva ediyordu ki en taş yü
rekli, duygusuz erkeklerin bile bunlara 
bakar bakmaz müteessir olacakları mu
hakkak gibi görünüyordu ... 

YilzUnU, burnunu, gözlerini tetkik 
eden benli yosma, daha sonra vücudu
nun başka taraflarını da muayene etme
ğe koyulurdu. Bakalım, sair az.fuıı da 
gözden geçirdiği şeyler derecesinde gü
:z&l miydi? .. 

Bir yerinde vücudunun umümi güzel
liğine toz konduracak bir arızaya, bir 
kusura, çirkinliğe rastlıyacak miydi? 

bütı.in arltırırdı .. Birden bire kendi in
den geçerek baska bir alemde ve baş
ka bir mekanın şartları içind :r adı
ğına znhip olurdu ... 

Acaba gördüğü bir hayal miydi? .. 
Uzun kirpiklerle süslü kapakların al

tınd süzülen gözlerini sabit bakışlariy
le odanın boşluqunu bürüyen dumanla
ra doğru tuttuğu bir sırada, bir hayal 
boğuların arasında bC'lirıneğe başlardı. 

llk önce. hilfıl kası denilen biçimde 
(~) bir sarık bcllmıt-ğe başlar. sonra 
yavas yavas zarif, ufok bir kavuk .;ekli 
meydana çıkar ve bunları müteakip 
daha ba ka eyler de görünürdü ... 

Bir yilz peyda olur ... Çar çabuk bu
nun çizgileri tcrcssüm ederdi: 

Kavuğun altından sarkan kıvırcık ka
küller hayalin üst dudağını lekeleyen in
ce bir bıyık ... Ve genç kızın ruhundaki 
en derin, en karanlık yerlere kadar iş
leyen müessir bir genç delikanlı ba
kışı ... 

Benli yosma birden bire bütün ben
liğini kaplayan tntlı bir ürpermeye tu
tulurdu ... 
Mısırın artist ruhlu bu güzel çengisi 

uzun .süren tatlı heyecan dakikaları ~e
çirdikten sonra kendine gelir. o dakika 
da içinde ikl duygunun blribiryle kav
ga etmeğe başladığını sezerdi.... 

Süt annesi bu gürdilğll hayali ona, 
bakir ruhlara musallat olan şeytandır, 
diye tavsif etmişti... Bu şeytan sevimli 
gibi görünür, musallat olduğu ruhlara 
yalvarır, bakar, ağlar ve sızlanırdı ... 
Fakat şebnemler gülü nasıl soldurursa, 
bu göz yaşlarına kanan ruhlar da onun 
gibi bütün taravetlerini ellerinden ka
çırırlardı .•. 

- RİT~T EOİ -

(it\) Eski devirde sarılan bir sarık bi
çimi. 

Et· 1~ets•z mal 
satanlar ce
zaland'ırılıyor ___ * __ _ 

S &alılıçı ıs şer lira para 
cezasına mahlıum 

oldular 
Emniyet müdürlüğünün verdiği emir 

üzerine ara!ötırma amir ve memurları 
çarşıda salı ları sıkı surette kontrol et
mektedirler. Anafartalar caddesinde ba
lıkcı Mehmet Altutan, Yaşuva Albarı, 
Veli Kayıkçıog·u, Mehmet oğlu CeJUl, 
Hüseyin Bayol ve Ahmet Bayol diikkan
Jarında sattıkları balıklara etiket koy
madıklarından milli kornnına mahke
me ine verilıni.şlcr ve 25 şer lira para ce
zaı;ına mahkiım edilmişlerdir. 

BiR SAHTEKARLIK tDDtASI 
Karşıyakada Zafer sokağında 40 sa

yılı evde oturan Ali Yamanların şekerci 
olduğundan bahisle sahte hüviyet vere
rek Eti bank müesscsc:-ıindcn 750 kilo 
kok kömiiril aldığı iddia edilmiş, kendi
si mahkemeye verilerek kömürler mü
sadere edilml tir. ----·----
Beledive kömi!r 

satın alıyor 
---*---

Belediye şehrimizin odun kömi.iril ih-
tiyacını temin ctmektedtr. Yarın üç mo
tor dolusu kömürün lzınire getirilme
sine intizar edilmektedir. 

Belediyemiz, kış mevsiminde kömür 
darlığına karşı bir ihtiyat tedbiri olmak 
üzere kilosu 10 kuru tan 200.000 kilo 
kömür satın alacaktır. Bunlar depo edi
lecek; yalnız ihtiyaç halinde piyasaya 
çıkarılarak perakende olarak satılacak
tır. Ayrıca fakir halka da kısın parasız 
kömUr dağıtılacaktır. 

Beklenen milden ve kok kömürleri 
henUz getirilememiştir. Şadan vapuru
nun limanımıza gelmesine intizar edil
mektedir, 

• • 

Fakat hayır!.. Hepsi biribirinden gü
zel... Teni sUründüğü anber kokulu yağ
ların verdiği parlaklıkla cilalı bir tunç 
levhası gibi yanıyor. yarı belinden aşa
ğıya doğru sarkan sim .siyah uzun saç
ları bir ipek dalgasını andıran harele
T0yle yer yer kabarmış gibi göriinüyor
du ... 

seçımı bitti 
Derisi gergin duran göğsünün üzerin

de, ortasından bıçakla ikiye bölünmüş 
olgun bir meyveye benzeyen toparlak
ların ne kadar göz alıcı bir duruşu var
dı ... 

Benli yosma aynanın önünde uzun 
dakikalar geçirmek suretiyle yaptığı bu 
inceden inceye muayenenin netice.sin
den memnun oluyordu .•. V c her defa ki 
muayenesinde vücudunun şimdiye ka
dar gözilne ilişmemiş olan gizli bir gü
zelliğini keşfeder, bu yeni buluş onun 
gururunu, memnuniyetini bir kat daha 
arttırırdı ... 

Derin bir ı;evinç duyduğu bu dakika
da damarlarının gerildiğini sezer, başı
nın tatlı tatlı döndüğünü fark ederdi .. 
O zaman gözleri süzgün. aynanın kar
sısında gerinir ... Fakat bu hareket onun 
ac;ap gerginliğini bllsbiltün arttırırdı .. 

Ve birden bire koşar, kendisini yu
muşak bir sedirin iizerine atardı. Göz
leriyle odanın bir köşe.sinde yanan gü
müşbohurdanlığın içinden yükselen du
manları seyretmeğe başlardı .•. Oh, ne 
latif, ne kadar baş döndürücU bir ko
kuydu bu! .. Benli yosma amber koku
suna bayılırdı. Vücuduna hep bu koku
yu neşreden muattar bir yağ süründü
ğü gibi dumanı hiç kesilmeden tüten 
bohurdanlıitında da dalma amber ya
kardı ... 

Ve bu koku ona ne kadar derin bir 
keyif veriyor, adeti\ onu sarhoş ediyor
du ... 
Güm~ bohurdanlığın ağzından ağır 

ağır yükselen bu güzel kokulu duman
lar benli yosmanın baş dönmesini bUs-

339 lularo ve bunlarla 
muameleye tabi 

olanlara .. 
----·---~ 1ZM1R ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ-

KANLICINDAN: 
339 doğumlu ve bunlarla muameleye 

tabi olup sınıfları piyade, topçu, süvari, 
muhabere, nakliye ve mızıka olanların 
10/10 942 Cumartesi günü saat sekiz
de sevk edilmek üzere şubede hazır bu
lunmaları lazımdır. Gelmiyenler hak
kında askerlık kanununun 86 ncı mad
d i t tb k edilecektir, 

. * . lZl\lllt 'ABANCl ASKERLIJC ŞU-
BE İ BA KANLICiINDAN : 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
tur. Bu, lzmir için övUnUlecek, değeri 
üstün bir hadi.sedir. Aynı zamanda hal
kımızın başta Millt Şefimiz olmak üıere 
partinin ve Saraçoğlu hükümetinin etra
fında nasıl çözUlmez bir halka teşkil et
tiğini beliğ bir tarzda belirtmektedir. 

1ZMtR MERKEZtNDE 

Vali B. Sabri öney ve lzmir beledi
yesi merkez intihap encümeni reisi be
lediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu dün 
sabah !le>hrimizin bütün intihap dairele
rini teftiş ederek rey kullanma durumu
nu tetkik eylemişlerdir. öğleden sonra 
rey kullananların sayısı o kadar artmış
tır ki seçim defterlerindeki biltün sıra
lar dolmu~tur. Saat 18 de bUtUn seçim 
dairelerinde intihabata nihayet verilmiş, 
intihap sandıklan, merkez intihap en
cümeninin intizar etmekte oldu~ bele
diye salonuna götUrülmüştUr. 

Saat tam yirmide sandıklar birer bi
rer muayene edilmek ve zabıt tutulmak 
suretiyle açılm~ ve reylerin tasnifine 
geçllmiştir. Tasnif gecenin geç saatleri
ne kadar devam etmiştir. 

T ASNtFtN NETlCELERt 
Gece yansına doğru alınan neticelere 

göre tzmlrden 69271 reyle asli azAbğa 
seçilenler şunlardır: 

Belediye reisi Reşat Leblebicioğlu, 
Avukat Milnlr Birsel, E.5naf Bankası 
umum müdürü Atıf İnan, Avukat Ömer 
Necmittin Kilimcioğlu, Tüccardan Fah
ri Dokuz Eyltıl, Emlak Bankası müdU
rU Scdnt Dikmen, Borsa reisi Cevdet 
Alanyalı, Tüccardan Mehmet Seyrek, 
Tüccardan Mehmet Nebioğlu, Tüccar
dan Salahatiln Sanver, Dr. Sami Ku
lakçı, Manifaturacı Nüsret Siler, Avu
kat Halit Tevfik Özyaman, Dr. Mithat 
Orel, Avukat Dı. Fikret Adamaz, Avu
kat Baha YörUk, Eczacı Lütfü Akçın, 
Tütüncil Haydar Aryal, Eski Noter Mu
znffer Özgen, Tüccardan Muammer 
Apnydın, Emekli defterdar NurulJah 
'Onli.ler, Ti.iccardan thsan Kayın, Cevri
ye Uyün, Ticaret odası reisi Hakkı Bal
cıoğlu. Dr. Ali Agah Dinel, Eczacı Ke
mal KAmil Aktaş, Belkis Bilman, Tay
yibe Onaran, Samih Salih İçen, Borsa 
simsarlarından Asım Konuk, Emekli 
defterdar Fılhri Melekoğlu, Yeni Asır 
Ba muharriri Hakkı Oçakoğlu, Avukat 
Necmettin Kılınçoğlu, Komisyoncu Ta
hir Bor, Simsar Sabri Mentes, Mô.denci 
Hüsnü Tonak Kereste tüccarı Mehmet 
Fevzi özsaruhan, Sigortacı Sadi İplikçi. 

Ustay, Hikmet Atnlay, Komisyoncu Ali 
GUleç Cenap Artcmiz, Kazım Demirlen, 
Nakliyeci Halil amlı, Riz.a Kınlknyın, 
Mehmet lbaoğlu, Fehmi öndey, İbra
him öznalbant, İbrahim Yağcı Tayyar 
Evin, Osman Çağıl, Hayri Pilndlik. 

Kat§ıyakadan yedek azalığına intihap 
olunanlar şunlardır: 

Cemil Erkli, Sefa Kosapoğlu, Dr. Fik
ret Saydam, Refik l.sfendiyaroğlu, Danış 
Besen. 

PARTl RElSININ BEYANATI 

Belediye seçimlerinin vcrdıği netice 
hakkında tzmlr C. H. Partisi vll~yet 
idare heyeti reisi Avukat B. Münir Bir
sel dün gece bir muharririmize şu be
yanatta bulunmu tur: 

c - İ7.mir şehrinde ve vilfıyet dahilin
de belediye teşkilatına malik bütün şe
hir ve kasabalarda bugUn belediye seçi
mi bitmiş ve parti teşkilatımızın sayın 
halkımıza arzettiği namzetler belediye 
azalıklarına seçilmiş bulunmaktadır. 
Her seçim dairesinden alınan malumat, 
halkımızın geçen devrelerdekine nazaran 
daha fazla mikdar ve nisbelte reyini 
kullandığını göstermektedir. 

Bilhassa İzmir şehrinde, seçiciler mlk
dar ve nl.sbetl bakımından elde edilen 
netice çok memnuniyet verecek bir se
viyededir. Bazı sandıklerda iştirak nis
beti, mukayyet seçici adedine nazaran 
yüzde 98,5 dereccısinde bir mikdnra ka
dar çıkmıştır. 

Halk idaresinde en mühim esaslardan 
biri olan seçim işinde, halkın alaka 
dercesi, o halkın siyasi rilşdüniln ve 
memleket işlerindeki hassasiyetinin bi
hakkin en bariz bir isareti addolunur. 

Egenin güzel İzmir vilayeti bölgesin
de oturan halkımızın memleket ve be
lediye işlerindeki bu alakası, kendileri
nin bu sahada da medeni bir halka has 
olan olgunlu~unun tabii bir neticesidir. 

Seçicilerimizin bu alaka.;ı, parti nam
zetlerimizln sayın hnlkın tam bir tasvi
bine mazhar olduğunu ve partimiz teş
kilatının halkımızın itimadına layik bir 
sekildc vazifelerini yaptıklarını göster
mesi itibariyle de, İzmir parti teşkilfıtı 
için ayrıca bir sevinç Vfl iftihar vesilesi 
teşkil etmektedir. 

tzmir vilayetinin güzide halkına ve 
seçim işlerinde canla başla faaliyet gös
teren partili arkadaşlarıma içten teşek
kürlerimi ifade etmek benim için bahti
yarlıktır.> 

-- -
Zeytinya~ı kıt"ı~ı yok 

En az 30 hin ton 
zeytinyaf;ı var 

Yeni mahsul zeytinyağının da ıs • 30 bin tonu 
bulacağı tahmin edilmeltte ••• 

Ticaret vekaletinin zeytin yağı stok
larını sorması zeytin yağı tacirleri ara
sında alfıkn uyandırmıştır. Bize verilen 
malumata göre geçen seneki zeytin ya
ğı 6tihsaliıniz 35000 ton tahmin edil
mi.,ı;sc de hakiki mikdar bilahare bu tah
mini asmıştır. 

Çünkli, beyannameye tabi ve 20 te
nekeden yukarı olan mikdarın mecmuu 
32000 ton olarak tayin edilmiştir. Halbu 
ki 20 tenekeden nşıığı istihsalitttan pe-
ı a kendeci ve doğrudan doğruya m üstch
lık elinde bulunan yağların yekunu da 
asgari 8 - 10 bin ton tutmu tur. 

Bu resmi tebliğden sonra dahilde ye
meklik ve makine yağı olarak, ayrıca 
sabun imalinde kuJlanılan yağların tu
tarı en geniş tahminle 17000 tonu teca-
vüz etmemiştir. Şu hale göre memleket
te toptancı, perakendeci ve mii.'itehlik 

halk elinde en az zeytin yağı mevcudu
nun 20000 tonu geçmesi tabiidir. Yeni 
istihsal edeceğimiz ynğ mikdarı da 
mahsul hava arı:ı:alarından masun kalır
sa 25 _ 30 bin tonu .ı;ıeçecektir. Binaen
aleyh gerek yemeklik olarak. gerek sa
bun imalinde şimdiye kadar kullanılan 
yağların eksilıııesi ve simdi sade yağı 
yerine de kullanıldığı için normal za
manlardaki haddin iki ıni~line baliğ ol
duğu iddia edilen istihlfık ylizünden 
.vurdumuzun zeytin yağı kıtlığına maruz 
kalması imktını olmadığını .salahiyetle 
iddia etmek mümkündür. 

Bu vaziyete rağmen zeytin yağı fi. 
yatlarının kısa zamanda yükselmesinin 
sebebi, yağ azlığından ziyade hususi 
menfaat hırsında aramak zaruridir. Zey
tin yağının fiyat tehewüçlerini diğer 
maddelerin fiyatının yükselişiyle muva
zi olarak ınütr,Jaa edenler de vardır. 

"Canakkale" vapuru kara va 
kvrtarıldı oturdu, 1olcular 

·~---·---------

Mersinden limanıma gelmekte olan 
devlet denizyolları idaresinin Çanakka
le vapuru dün sabah Çeşıne knra sula
rımız dahilinde karaya oturmuştur. 

180 yolcu ile ticnri hamule taşıyan va
pur Çeşmeden 1zmire doğru yoluna de
vam ederken saat dokuzda kumsal ve 
kayalıktnn ibaret bir döküntüde kara
ya oturmuş, yolcular telfişa düşmüş
tür. 

Vapurda intizam hemen iade edilmiş, 
keyfiyet m ünakalal vekaletine bildiril
miş ve alınan emil' iizcrine vapurun tah
liyesine başlanmıştır. 180 yolcu gönderi-

YENi SALıŞLAR 
-*-(Ba taralı 1 inci Sahifede) 

Bu maddeler ar sında üzüm, incir, tü
tün, fasulye vardır. Yakında bunlara ait 
sahş müzakereleri yapılacaktır. 

Haber aldığımıza göre, Alrnanyaya 
atılması icap eden 8 bin ton zeytinyağı 

ile darının verilmesi iaşe durumumuzun 
gösterdiği yeni vnzivet üzerine bu sene 
mümkün olamıyacaktır. Bu hususta ala
kadarlarıı tebligatta bulunulmuştur. Di
ğer maddeler anlaşma mucibince verile
cekse de bunların fiyatları evvelce tayin 
edilmiş olan hadleri geçmiyecektir. ----·-.. ---

BANKALARIN KREO'YI KES· 
MELERI KARARI 
---*---
( lla tarafı 1 inci Sahifede) 

len vasıtalarla lzmire getirilmiş ve muh
telif otellere yerleştirilmişlerdir. Bu 
,rolculardan 1stanbuln gidecek olanlar 
bu akşam Tırhan vapuriyle gönderile
ceklerdh· ve Tırhan vapurunda istira
hatleri denizyolları idaresi tarafından 
temin edilecektir. 
Limanımızda bulunan Bakır şilebi 

Çanakkale vapurunun imdadına gönde
rilmiştir. Hamule.si tamamen boşaltıl
clıktan sonra bir arıza görülıne1_<;e 4.Ça-
nakkale:> vapuru tzınirc gelecek ve bu
rada tamir görecektir. 

BUGOAY VE EKMEK IHTiYACI -·-(Ra tarafı 1 inci Sahifede) 

mek satı§ının devam etmesi bir zaruret 
olarak mütalea edilmektedir. Tanzim 
satııından buğday Almamağa baılamı 
bulunan lzmirin ekser kaza belediyeleri 
şimdiden darlık içinde kalmı~lardır. 

BiR ŞAYiA 
Dün sabah belediye reisi B. Reşat 

Leblebicio~lu belediyenin ia!le bürosu· 
na gitmiş, bazı fırınların henüz günlük 
kart hesaplarını kapatmadıklarını göre
ro.lc bu hesapların gününde ve saatinde 
mutlaka kapatılmasını emretmiştir. 

Şehrimizin üç belediye mıntaka"Sında
ki fırıncılar her gün &abahtan öğleye ka
dar, diğer fırıncılar da öğleden •onra 
mutlaka hesaplarını kapatacaklardır. 
Cumartesi günleri ise öğleyin saat on 
üçe kadar hesaplar kapatılacakhr. 

Bazı fırıncılar bu emre istinaden mü,
tcrilerinc Cumartesi gününden ~onra 
karıla ekmek satışları kaldırılacağını ve 
serbest piyasadcn buğday temin edile
rek ekmeç çıkarılacağını itae etmiıler
dir. Bu haber yanlıştır. lzmirde tanzim 
ve kartla ekmek aatıslnrınA simdilik de
vam edilecektir. 

Birleşmiş 
il etler ____ ... ___ __ 

Doğuda bir inhidama 
mani olmalı için 
Jıendllerinden 
beldenen harelteti 
yapacalılar mı? 

(Ba t;ıra(ı 1 ıııci Sahifede) 

tirler. Bu takdirde, harp büsbütiin mfü:
minlcsecek. insanlık belki nesillerce SÜ• 

recek bir ınfü·ndeleye katlanmak zartın· 
da kolncaktır. Hiç .;>lmazsa kendi ht.>sap· 
lnrına hu en kiitii ihtimali önlemek bti
yeıı Anglosaksonların Doğuda bir inhi· 
dama mani olnctık yardım hareketlerini 
o;ominıi~·ctlc diisiindiilderini kabul et
mek lfızımdır. İngilteredc ve Birle.;ik 
devletlerde, ikiııd cephe dava mm ~a-
1iıhiycttarları \'C umumi efkfın daima 
ilk plfında ilgileııdirdiği muhakkaktır. 
Hele i~c;i mahfillerinde sık sık )·apı1an 
niimayişlerdc ikinci cC'phenin açılması· 
na cn büyük alttka gösterilmektedir. lUe
sclit Amerikanın " İndiana • şehrinde 
yapılım büyi.ik bir toplantıda Stalingrad 
miidafaacılarına hararetli telgraflar 
~(indcrilıni \'e her tür1ü yardımların 
wmaııında yeti~ceeği bildirilmistir. Ha
tipler, A1man haskumandanlı~ı Doğu 
cephesinden en a1; 30 - 40 tümen ayırma
ğa mC'cbur t'dccek hareketler yapılma
sını istcmi~lcrdir. fngilterenin • Edim
burg ,, ~ehrindc ayni mahiyette t~ahii· 
rat olınu;;tur. Salahiyetli İngiliz • Ame
rikan de\'let adrımları ketumluklanm 
muhnfa1;a etmekle beraber Rusyaya ıe
rcken yardımların azami sürat ve kuv· 
vetle yapılacağını temin ediyorlar. 

Bu nıünaka ·alarm devam ettiği sıra
da, Rritanya adalarında ve Mısırda ha
raretli hazırlıklar vardır. En son tı11ber
lere göre, Amerikadan ve Kanndadan 
giinderilen hiiyiik kafileler her rün ar·. 
kaM keı;ilmiyen bir el halinde in:iliz 
adalarına ve Afrika limanlarına cıkmak
tadırlnr. 

l\Jiittefiklcr iiııümüzdcki haftalarda 
bü:vük çapta bir hareket yapacaklar mı? 
İkind <"ephedcrı kasdedilen tazyik ne 

el\ilde o1al'aktır, hunu kimse bilmiyor. 
Mamarih kıtada, )fısırda ve Uzak Do
ğuda ayni zamanda hiiyük hareketlerin 
ynpılmaı;ı ihtimali kunetJidir, l\luta
hassı..,lııra ~üre; Sta1in:rad sa,·a~lrının 
bu en kanlı devresinde, mihverin elinde 
mevrut ihtiyat kunetlerinin büyi.ik 
kısmım savasa sokmuş olması. müdaha
IC'nin ~imdi yapılması irin ekeri Ji bir 
durum yaratnu tır. . . 

SEVKE'l' BiLGiN ----·----Parti genel seııreterı 
Antepıe 

Antep, 8 CA.A) - Dün Urfadan ay
rılan C. H. P. Genel Sekreteri Memduh 
Şevket Esendal, refakatinde birinci 
umullli müfettiş Abidin Öznıen olduğu 
halde Bilecik, Cerablus ve Nezihi ziyare
tinden sonra saat 18,10 da buraya gt-1-
miştir. Vllrıyet hududunda vali ve diğer 
zevat tarafından karşılanmışlardır. ----·--Eşya piyangosu 

Türk maarif cemiyeti tarafından, ha
sılfi.tı yoksul ve kimsesiz istidatlı vatan 
yavrularına sarfedilmek üzere 1/Birin
citcşrin tarihinden 1/Birincikllnun tari
hine kadar devam etmek üzere bir e.~a 
piyangosu tertip edilmiştir. --o-'l'ecile tabi memurlar 

Dahiliye vekaletinden gelen bir emir
de, tecile t&bi memurların her yıl Tem
muz _ tlkte~rin ayları arasında askerlik 
dairelerine müracaat ederek tecil mua-

clelerini behemehal venilem<>leri H\-
nı bildirilmiştir. • 

bildirilmişse de henüz şehrimizdeki ala
kadnrlnra tebliğ edilmemiştir. Ancak 
diinkü cYeni Asır> da Ankara muhabi
rimizin vermiş olduğu telefon haberini 
okuyanlar heman keyfiyeti Anadoluda
ki mubayaacılarına bildirmişlerdir. Bu 
karnrın Ege, orta Anadolu ve İç Ana
doluda fiyat taşkınlıklarına mani olma
sı ve piyftBalarda tesir husule getirmesi 
beklenmektedir. 

oııuııarın tef ti$i işı 
Maarif vek!\letinden gelen emir üze- .:::111:;1111111111111111111111111111ııııııım11111111mıı11[! 

rine bütün ilk tedrisat müfett1~1erı birer = Hava ~aıı,malarına ~ 
kazayı merkez ittihaz edeceklerdir. Yal- _ ftatdalım E_ Bazı tacirler kendi mesleki iştigal 

mevzularına girmeyen bazı maddeleri 
banka depolarına vermişlerdi. Halen lz
mide ve lstanbulda milli bankalar de
polarında in e maddesi olarak 1 3 mil
yon liralık ticari em'tea mevcut olduğu 
tahmin l'dilmektedir. 

Bankalar heman alakadarlara baş vu
rarak kendi depolarına merhun bulunan 
bu gibi maddeleri çekerek hesaplarını 
ödemelerini bildireceklerdir. Bu gibi 
tncirlere bankalar muayyen ve kısa bir 
mühlet vereceklerdir. Bu mühletin hita
mında hesaplarını tasfiye ederek gıda 
maddelerini banka depolarından almı
yanların haklan sakıt olacak, bankalar 
bu gibi iaşe maddelerini cari fiyat üze
rinden satarak kendi heıaplarırtı kapa
yacaklar ve hesap bakiyelerini alakadar 
lrlra inde edeceklerdir. 

Ticret vekAletinin karan çok esaslı 
ve şumulludur, Bu kararın müstehlik pi
yasalannda ve bilhnssa fiyat mevzuun
da müsbet neticelerine intizar edilmek
tedir. 

nız baş mUCettiş merkezde bulunacak- ~ 
tır. Müfettişler 1zmir merkezindeki 
okulları tefti~ edecekleri zaman merke

Çok zen n "• s rvetimizin bir § 
= parçasını TUrk gökleri için arma- : 
: ğan edebiliriz. Orta halli isek Yllda E 
§ yirmi lira vermeği kabul ederek :: 
;: Türk Hava Kurumuna asli azli ya- § 
§ zılabiliriz.. Bunların hiç birini ya- § 
: pamıyoraak fitrelerimizi kuruma ve- :; 
=i rcrek bu çalışmalara katılabiliriz. ; 
:111111111111111111111111il11111111111111il11111111111111111:1 

ze geleceklerdir. Bu suretle kazalarda 
teftiş işlerinin daha iyi bir surette yü
rüyeceği ümit edilmektedir. 

---o---
Hallıevinde bugünlıü 

Jıonf erans 
Şehrimizde bulunan dil encilmeni azA

sından Ahmet Cevdet Emre bugün saat 
18 de İzmir Halkevi salonunda (Odesea 
ve Ağamemnun trajediyasından yeni dil 
devrimimize göre yapılan örnekler) üze
rinde bir konuşma yapacaktır. 

--o---
Plisiz eıeııtrHı 

lambaları 
Belediyenin geceleri elektrik kontrol 

i~lerinde çalışan memurları için pilsiz 
yanan dinamolu el elektrik 1A.mbalar1 
satın alınacaktır, 

KlSAC ........ 
Çocuh Sigaf'a=:! ~· 

Eczacı K~al K. A ':ta 

339 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tiıbi piyade, muhabere, istihkam, nak
li~·,., muz.ika ınıfından olanların sev
kcd•imek üzere 15/10 1942 perşembe 
günli hazırlıklarını ikmal ederek saat 
9 da ubcde nıe\·cut bulunmaları .. 

Gclmi) enler hakkında bakaya mua
mele i 'npılncnğı ilan olunur. 

YEDEK AZA 

tzmirden seçilen yedek azAnın ısim
leri aşağıdadır: 

Mimar Kemal Tetik, Tüccar Sadettin 
Dinmez, Tilccar Nuri Sevil, Tüccar 
Hayri Bakırcı, Komisyoncu Recai Tu
ranlı, Dr. Rifat Halil Pala Eczacı Liltfil 
Krom, Avukat Hulllcıi Selek, Avukat 
Hüsnü Germen, Diş Dr. Adnan Paşalı, 
Tüccar Mnhmut Sezai Yalay, Avukat 
Vehbi Akman Tilccnr Ali Naci Almak, 
Tilccar Şakir Dağüstü, F.czaeı Ahmet 
Ener, Fabrikatör Tahsin Piyale, Ecza
cı Kenan Gemicioğlu, Dr. Ali Riza Sa
nul, Tüccar Mustafa Tabanoğlu, Kılğıt 

Kültürpark Gazinosunda 

Bu gidişle inhisar idaresi, Subay si
garası, köylil sigarası, memurin ve as
ker signrası gibi çeşitlerine birde çocuk 
sigarası karıstırncak gibi görünüvor. 
Dikkat ediyorum, çocuklardan bazıları, 
bazıları dednm göze çarpacak kadar 
bazıları, şöyle on bes yasını buldu da 
bıyıklar hafifçe terlcmeğe başladımı, 
parmakları arasında da sigara tutmaya 
ha lıyor. Biz çocukken sigara içmek ne 
büyük bir cUr'et sayıhrdı. hele nna baba 
karsısında neuzübillah ... 

Bu lşnret ettiğim bazı çocuklar yasla
rmı yirmiye ulaştırdılar mı adeta tir
yaki gibi duman püskürüyorlar. Çok ya
zık ... Sigarayı durup dururken ihtiyaç
lar içine almak ne hesapsızlık, ne mana
sızlıktır. D'inyada hesap ile sıhhat in
sanları affetmemistir. Hesapsız adam kı
sa bir zamanda hicap ile, yoksuzlukla, 
nlhnyet ahlak hudutları ile karşı karşı
ya knlır. Sıhhatini slıiistimal eden de bu
nu hayatı ile öder. 

* w~MtR YABANCI ASK.ERLtK ŞU-
BESt BAŞKANLICINDAN: 

339 do umlu ve bu doğumlularla 
mu m leye ı ·bi deniz sınıfından olan
ların vk edilmek ilzere 17 /10/942 Cu
mart i günU hazırlıklnnnı ikmal ede
rek ( aı 9 da) ubede mevcut bulun
maları: Gelmeyenler hakkında bakaya 
muamele i yapılaca •ı ilfin olunur. 

•••••••••••••••-' tiıccarı Reşit İçelli, Dr. Hasan Kemal 

eşhur Sanatkarlarımızdan 

BAYAN MUALLA 
ıoııoıı94ı cumartesi altşamından itibaren yalnız sefdz Jıonser 11ere· 
ceJıtir. TELEFON: Fuar gazinosu: 4444 Deniz gazinosu:4007 

Ne yapıp ynpmalı, çocukları bu siga
rndan mı vaz geçirmeli, yoksa inhisar 
idaresine çocuk sigarası çıkarmasını mı 
tavsiye etmeli?" 



Neden bira bu ranı var!· ·zde el ıyan moıd· 
deler hanğ·ıeri? • İzmir, ı~arb Itır ve Trttb· 

zonda bira f ab ~!lu:ıları açıiacalı 

Hafif alkolhi içkıler arasında bira is
tihlak inin artması birra fobrikalarımızı 
çeşi tli güçlüklerle karşılaştırmıştır. 

Bu güçlük lerin başında şimdiye ka
dar yabancı memle>ke tle rden temin edi
len , fakat bugünkü imkfin ve şartlar al
tında ithali zorlaşan ham maddele r 
gelir. 

Halen inhisarlar idaresini işgal eden 
mesele bira imalAtımız için zaruri olan 
hr.m maddeleı in tecrübelere dayanarak 
m emleket dı:ıhillnden temini imkanlarını 
araştırmaktır. Bu maksatla yapılan tet
k iklerin sonuçlarını sırasiyle aşağıda 
izaha çalışacağız. • 
ŞERBETÇİ OT: Bira istihsalinde bi

rlnci derecede ehemmiye ti haiz olan, 
memleketimizde 7.İraati yapılmıyan şer
betçi otudur. Bu nebatın diğer ismi 
ömer otudur. Ehemmiyetinin sebebi bi
raya kendine mahsus bir koku ve ]enet 
vermesinden ileriye gelir. Şerbetçi .otu
nun yaprakları üzüm yapraklarını an
dırır. Tomurcuğunu örten küçük yap
raklar sarı renkte ve Lupilin adı veri
len bi rreçine ifraz ederlerki biraya ko
ku ve acılığı veren madde budur. Esa
sen Lupilin istihsali gayesiyledir ki 
Şerbetçi otu zirnati yapılır. Pratik ola
rak geç yetişen Şerbetçi otlarının erken 
yetişenlere nazaran daha ktymetli vasıf
ları haiz olduğu kabul edilir. Ki.içük çi
cekler ekseriya kıymetli Lupilin ve ko
kuyu ihtiva ederlf'r. Lupilin ni.sbetl yüz
de 5 - 15 arasındadır. Bu mikdar ne ka
dar artarsa kıymeti de o derece yükse
lir. Lupilin iki uçucu yağı ve bir acı 
maddeyi ihtiva eden ve alkolde kabili 
hal olan blr mahsuldUr. U çucu yağlar 
sunlardır: Birisi Esance de Trebenthi
ne'in terkibine müşabih bir madde, di
ğeri oksijenli bir esans. valeraldir. Çiçe
ği örten yapraklar Luipilinden mada 
yüzde 1,5 - 3 nlsbetinde tane verir ki bu 
maddeler biranın meydana gelmesine 
amı1 olur. 

İyl bir Şerbetçi otu dokunulduğu za
man ele yağlı gelir, kuvvetli ve J.atif bir 
koku neşreder. Erkek sakların karış
ması Lupilinin kalitesini düşürür ve 
randımanı azaltır. 

Başlıca istihsal memlekeileri şun
lardır: Alınanya, İngiltere, Amerika, 
ikincl derecede Belçika, Fransa. 

Biz eakidenberi Alınanyanın devamlı 
nlıcıa.ı bulunuyoruz. Iiarbin or taya koy
duğu zorluklnr bır çok şeylerde olduğu 
gibi bu nebatın da idhalini tahdit etmiş
tir. İhtiyacın fazlalığı karşısında inhisar
lor idaresi şerbetçi otunu memleket içer
s:nde yetiştirmek imkfuılarını araştıra
rc.k tecrübe fidan:ıkları vilcude getirmiş
tir. Şerbetçi otu iyi bir mahsul verebil
mek için mutedil ve fazla olmamak üze
re sıcak bir iklim ister. Ziyadar ve bü
yük rüzgarlardan masun olan yerlerde 
.1 etlşir. Memleketimizde bu gibi yerler 
eksik değildir. Şimdilik kiiçük bir sa
hayı ihtiva eden tecrübe fidanlıkları ya
rına hazırlanan ekstansif ziraatin hudut
larını çizecek imkAn ve iktidardadır. 
Devamlı araştırmalar ve tecriibeler el
de edilecek teknik neticelere göre bu 
nebatın ziraat bölgelerini tayin cdecck
tır. 

BiRALIK ARPA 
Şerbetçi otu kadar, hatta ondan daha 

mühim olarak biralık arpanın temini 
meselesi vardır. 
Fevkaıade ahval dolayısiyle ordu kad

rosunun genişUğı ve orduda arpa ihti
yaç ve sarfiyatının artması bira imali 
için liizumlu olan arpa miktarını tahdi
de uğratmıştır. 

İnhisrlar vekilimiz bu sene arpa re
koltesinin yüksek olduğunu göz öniln
de tutarak nlllkadar vektıletlerle temasa 
geçmiş, uzun ve etraflı tetkiklerdn son
ra bira fabrikalarımızın ihtiyacını kar
şılayacak arpayı temine muvafak olmug-
tur. 

MANTAR DARLIGI 
Bu da bira fabrikalarımızın faaliye

tini sekteye uğratan ilzerinde durula
cnk mühim meselelerden birisidir. Son 
zamanlarda şişe biralarının gazlarının 
kaçık olması mantar buhranından ileri
ye gelmektedir. 

ispanya, Portekiz gibi kesif miktarda 
mantar yetiııtiren memleketlerden harp 
durumu dolayısiyle .mantar idhali im
kunsızla11mı§tır. Yalnız bir kaç ay evvel 
inhisa rlar vekiıletinin bir teşebbüsiyle 
ita lyadnn külliyetli miktarda kapsül ge
tirtilmeye muvaffak olunmu tur. Bun
dan mnda ayni vekalet teknik elemanla-

Dr. SEBAHAITİN KAPANİ 
rına memleke t dahilinde arastırmalar 
yaptırmı cıtır. Bu fenni te tkıklerden nl ı
nan neticelerde bazı bölgelerde mantar 
bulunduğu, fakat bunlnrın d iğer mnn
tarladan kalite itjbariyle düşük ve ayni 
zamanda elestik.iyetlerinin noksan oldu
ğu anlaşılmıştır. Mamafih yerli mantar 
sıcak sudn yumusatılmnk suretiyle kabi
li istifade bir hale konmaktad ır. Harp 
sonrası diinya durumu ve onun tekrar 
açılacak geniş piyasası göz önünde bu
lundurularak mantar zi raa tinin memle
ketimizde genişle tilmesine imkan görül
memektedir. 

YENi FABRiKALAR: Busiin fanli
yette bulunan ve memleketimizin ihti
yacını karşılamnğa çalışan iki bira fab
rikamız vardır. Birisi Ankarada, diğeri 
fstnnbulda. ayrıca bir de izmirde Hal
kapınar civarında eski bir bira fabrikası 
vardır ki esasen lt>sİ!!atı noksan olan bu 
fabrika faaliyetini tamamen durdurmuş 
ve şimdi şaraphane haline ifrağ edilmiş
tir. ilerinin ihtiyacını di.işünen inhisarlar 
vekaJ,.timiz ahval ve şartları müsait olun 
ca diğer iki fabrikamıza ilaveten izmir
de. Diyarbalmda ve Trabzonda olmak 
üzere üç bira fabrikası daha vücııde ge
tirmek ta!lavvurundadır. Au suretle mem 
leketin hiç bir köşesinde bira darlığı 
hhısedilmiyecek ve herkes bol ve taze 
biraya kavuşmuş olacaktır. 

Bira istihlakinin günden güne ziyade
leşme'i 5ebeplerine gelince, bu bir çok 
Avrupa memleketlerinde olduğu gibi 
bizde de sofra içkisi haline gelmesi ve 
son zamanlarda hafif alkollü içkilere 
karşı rai{betin artması suretiyle izah edi
lebilir. Jki senedenberi bira şarfiyatının 
eskiye göre hisaedilir derecede artmış 
ve fabrikalarımızın istihsal kudretini aı· 
mış olması taıarlanan• projenin lüzum 
ehemmiyetini daha açık olarak ~österir. 

Bira istihsaliyle istihlaki arasında mu· 
vazenenin tesisi daima genişlemek i . ti
dadını gösteren zirai hayatımıza yeni şu
beler ilave etmekle ve ihtiyacımız olan 
maddeleri teknik kudretiyle ve zorluk
lan yenerek kendi topraklanmızda ye
tiştirmemizle kabil olabilir. 

Hollandadan aslıer 
alınmalı isteniliyor 

Stokholm, 8 (A.A) - l<::Sen Nasyonal 
Zaylungun Lnhi muhabiri askeri faali
yete bütün Hollandalıların iştiraki lü
zumunu ihtar etmektedir. Kurtuluş ha
reketine kafi sayıda Hollandalı iştirak 
etmemiştir. Aske miktarı memleketin 
lstikU\lini kazanmak için yeler miktarda 
değildir. Nasyonal Sosyalist hUkümeti 
silah taşımağa iktidarı olan bütün Hol
lcındalıları silah altına almalıdır. -----·----ingillz .salllllerinde 

bir çarpqma 
Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği : 
6 - 7 birinci teşrin gccc:;i hi.icum bot

larımız İngiliz sahiline taarruz ederek 
düşman kafilelerme hiicum etmişlerdir. 
TopyckOn 11500 tonilatoluk 4 ticaret 
vapuru ve bir karakol gemisi batırılmış
tır. Diğer iki vapur daha torpillenmişse 
de batıp batmadıkları düşmanın şiddetli 
müdafaası yilzünden tespit edilememiş
tir. 

Brezilyada glzli bir 
muhafıeme 

Rio De Janerio, 8 (AA) -- Askeri 
mahkeme 28 eylülde tevkif edilen beş 
kişinin muhakemesine başlamıştır. Müd
deiumumi muhakemenin gizli olmasını 
iatemiıtir. 

OÜZEL TME 
Gazetemizin 6/Temmuz/942 tarihli 

nüShasının 3 ncü sahifeslnin 2 nci sütu
nunda 14 neli maddenin alt kısmında 
(bir kısmının memurin ve müstahcllmi
ne ikramiye olarak tahsisi gibi hususat 
sermayenin lbkal 3 ruhunu tem.cıil eden 
şürekAnın muvaffakıyetle halledilir. 
Şukadar ki şirketin muhtemel) olarak 
dizilen beş satır sehven fazla olarak di
zilmiştir. Yirminci maddesinin sonunda 
(defa tirde mezkôre usulen katibi adile 
tasdik ettirilecektir.) Yazılacak iken 
sehven yazılmamıştır. 7 /7 /942 tarihli 
gazetemizin 3 ncü sahifcsinin 3 ncil sü
tununda 33 ncü maddesinde knnunun 
396 ncı maddesi yazılacak iken 356 ncı 
maddesi şeklinde dizilmiştir. Düzelti-
riz. 3806 

BUGUN TA ALE'de"'ı· 
TEL 2753 l\IC\'Sİ.mİn ilk 

muazzam proğramı 

'da 
TEL 4248 

.. ·-·-·-·-·-·-·-.,--:. -=--·----..--.. ·--..... -............... . 
ı . D E H j z L E R A s L A H J ( ilk defa ) 

EROL FLYNN'in son ve eşsiz :zııferi 
r. M O 2' O KABUS i Ç i H DE ci1kacra> 

Esrnr ve heyecan knynnğı müthiş filim 
1 - MiKt BALIKÇI Renkli ve eilenccli l\Iiki 

SEAl\'f)LAR 
Denizler : 13,35 - 17,20 - 21 ~ Denizler : 12.10 - 15,55 - 19,4.6 
l\fr. l\foto : 12 - 15,45 - 19,30 Mr. 1\loto : 14,15 - 18 - 21,45 

Cuınnrtesi ve pazar 9 dn başlar Pazar günü 10,30 da başlar 

YENi ASJR SA 

SOVYETLERE GÖRE SON 
ASKERi DURUM 
(Bastarafı 1 inci Sahifede) 

kıtaları düşman müdafaalarını şiddetli 
hücumlarla kırmağa devam e~mi<ıleı·
dir. 

VORONEJDE 
Voronej çevresinde kıtalarımız 

mesk un bir yere girmişlerd ir. Vorone
jin şimalinde dört gün süren şiddetli 
bir muharebeden sonra bir hayli ilerle
dik. 

MOZDOKTA 
Mozdok ı;evre::;inde uzun si.İren şiddC't

li hır muharebeden sonra meskun bir 
yerden çekildik. Buna karşılık b ir cev
renin diğer kesimlerinde ilerlemeğe mu
vnff uk olduk ve me vzilerimizi k tıV\'ct
lendirdik. 

RESMi TEBLta 
Moskova. 8 (A.A) - Öğleyin neşro

lunan Sovyet t ebliği: K ıtalarımız dün 
Stalingrad ve Mozdok çevreler inde düs-
manla savaşmışlardır. ~ 
Diğer kesimlerde vaziyette bir deği

şiklik yoktur. 

------------~ B. VlLKİ DiYOR Ki: 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

c - Şahsen şu l:anaattay ım ki birleş
miş milletlerin her yerden bütün cephe
lerde taarruza geçmeleri zamanı gelmiş
tir. Gödüğüm şeylere dayanarak diyebi
lirim ki dü mana darbele:r indirilecektir. 

Y AHDIMLAR NASIL YAPLMAU} 
Silah malzeme yardunı coğrafi durum

lara göre değil, bir milletin müdafaası
na göre yapılmalıdır.> 

Borsa 
OZOM 

678 M. j. Taranto 38 55 
417 inhisar idare. 41 42 50 
276 M. izmir oğ. 38 50 
268 P. Mihalef 41 50 
243 Hüsnü Bahir o. 41 50 
219 M. Arditi 44 50 45 25 
217 Ya .. at T. A. Ş. 45 45 50 
168 Cahit Erol 41 50 43 25 
182 Şükrü Ugur 45 25 50 
164 A. Galip 43 43 50 
146 Yerli mallar oi. 42 50 48 
130 Hilmi Selvili 41 50 47 25 
12 6 Salah ittin Z. 4 3 4 7 
125 Mateo A. M. 44 75 45 
122 incir T. A Ş. 43 51 
122 inan şirketi 42 44 
100 P. Klark M. 43 50 43 50 
100 M. Uslu 44 46 
85 Öztürk şi 47 50 49 
84 Ahmet Turan 43 75 45 
68 Muiz Rozam 46 50 46 50 
61 Hayim Kori 48 50 54 
59 Hilmi Uyar 47 47 25 
54 Ali Akar 43 48 
63 Anadolu inkişaf 44 50 45 50 
52- tütsü ile temizlen 45 45 
45 Kaptan H. Ç. 47 47 
45 E. B. Roditi 46 46 
44 Fahri Ata o. 42 47 
40 Sabri Kasap o. 49 49 
39 Fadıl Öz. 42 44 

au 11 ıı•mııııııııııı111111111111111111111111111111111111 rı.: 
§ SAl'lLIK g 
§ Ziraat malıineıeri = 
§ •HofC'r mrırka kırk beygirHk bir ~ 
:: traktör fofıl ve iyi vaziyette ve b ir :.. 
§ Hofer Macar marka harman maki- ~ 
~nesi bir pulluk ve bir tohum maki- § 
5 nesi satılıktı:-. :: 
§ Miiracaat : Halinuıga çarşısı 38 l § 
g 'l'ELEFO N : 2!109 E 
= l - 7 (2Ci46) § 
:-ıııııııııııııııııııı ı ıııııııııııı ı ımııı :ııı ıııııııı ı ııııır: 

GUZELLİK 
!\tcflıumunu değiştirmiştir! .. 

Tek bir hattın zarafeti çehrede 
kuvvetli b ir cazibe yaratabilir. En 
se\'iınli çehrede bile düzelecek bir 
hat bulunmaz mı? 
Büvük bir dikkat ve ihtisasla ha
zırl;nan G Ö Z EN Güzellik müs
tahzaratı güzelliğin yardımcısı ve 
cidden memnuniyetle kullanılacak 
müstahzarattır. 
BAŞLICALARI : 

GÖZEN GÖZELLİK SÜTÜ 

GllZEN KRDI 1 ·- Yağlı • 
Yağsız 
Acı badem 

GÖZEN PUDRA 1 4 boy 
12 renk. 

GOZEN Brjyanün 1 4 Cins 

GÖZEN ALLl(;J 1 7 renlı 
GÖZEN LOSYONLARI 

GÖZEN KOLONYASI 
GÖZEN Dudaktan kalbe Parfümü 
ITRİYAT depoları ve GÖZEN mü
essesesi : Büyük gostane cad. No. 5 

Baş Mürebbiye 
Aranıyor ••• 
İzmir Alsancaktaki Sağır, D ilsiz ve 

körler müessesesinin 75 lira ücretli baş 

§~..ocr..r..r...r..r....-J.:r..r.r.r.r..r/.r.r.r..r~~1'"-"J///J'..O"'.r..r..r..rJ.r..r..O"'~..r.r.r..r..O"'..r..r~.r..r...o:~ 1 • Z T .• c. MI'. "t'~'i""''ı,.csı~~a;, ., AS 1 
~ 1 \ e 2 inci sınıflarında 1 inci Te~l'indc dersler e başlamıcaktır. H er türlil 1 § saz \ 'e ses dersleri için tulcbe kayıt ve kab~.ıl ol~nur. 
N 1-7 (h.3) (2603) 3 UNCU Bc,·lcr (Samlı) so 28 ~ 
~#'.;.:xr..r..r..r.r..r..r~..rJ.:r~~..r..r..r..r..r..r.r.r/..r.r..r.r~J:r.r..r..r..r~.r.r~...cr~..rJ.r...C.OCC'll! 

g~~.r~7..,..,,.~_,....a-..... .,,....o-....... ~ ....... J.:ll'"..-7-'7..'7"..r..r.r.r..r~~-o-~..cr_,..;:r ....... ..000:
8 1 at ık ine· b çe eri ~ 

~ Selçuk ta, gayet ı) i mc\ kilerde i) i bakılmış tnhmincn 700 inca nğncını ~ 
S ihtiva l'den iki bah~c ~atıhktır .. İstiycnlcr Sümcrbank \'erli Mallar pn- R 
.S zaruıdn Ali Pcknra müracaat etmelidirler_ 1-7 (2602) R 
~~~~.r..D"'~~~~~~JCICr...OOOOOOC..~ 

lzmir Defterdar ığından : 
Mahallesı Sokağı Ada Pnrsel 

Umurbey Şehi tler 
Umurbey 1494 
Alsancak Yeni Türkiye 
Donanmacı istasyon 
Karşıyaka caddesi 

1439 
1439 
1213 

84 

1 
27 
47 

7 

Kapı no. 

81 
' 3-15 

3 
29 

Cinsi 

Fab rika 
Ev 
Ev 
Ev 

binası 

Yukarıda evsafı kaydiycleri yazılı gayri menkullerin sahiplerinin borç.lanm 
hedeü borçlarından ötürü tnhsili emval kanunu hükümlerine tevfiknn ayın 13 
ncü günü müzayedeyi evveliyelerinin ic ra edileceği 22. 27/ 9/ 942, 2, 7/ 10/ 
942 tarihlerinde gnzcte Hun edilmiş ise d e yevmi mezkurun bayrama müsadif 
olması hasebile müzayedelerinin 15/ 1 O 942 perşembe günü sanı 16 da ic ra 
edileceği ta vzihan bildirilir. 5 8 72 ( 2 662) 

iLA.N 
Ödem~ Valııflar Müdürlüğünden : 

ihale günleri Köyll'rin ismi 

16/ 10/ 942 Cumn 
26/ 10/ 942 Pa:rartesi 

30/10/ 942 Cuma 

4/ 11 / 942 Çarşamba 

10/ t 1/ 942 Salı 

Adagide nahiyesi ve Bademiyc lı:öyü 
Birgi nahiyesi ve köyleri 
Yusuf dere köyü 
Seki köy 
Yeni köy 
Demircili köyü 
Karadugan köyü 
Mursalı köyü 
Dolaylar köyü 
Çağlayan köyü 
Zeytinlik köyü 
Uğuzlar köyü 
Üzümlü köyü 
Orta köy 
Datbey köyÜ 
Yenice köy 
Kuvvetli köyü 

ödemiı valcıflar idaresine nit vakıf zeytinliklerin 942 senesi mahsulatı 1 O 
gün müddetle ve 3 müsavi taksitle satılmak üzere açık artırmaya çıkanlmi~tır. 
Jhale günleri yukarıda adları yazılı köylerin hizasında gösterilmiştir. Mezkur 
günlerde saat 15 te ihaleye ba,lanacaktır. ı~teklilerin açık artırmaya girmeleri 
iç.in % 20 teminatla birlikte ödemiş vakıflar idaresine müracaatları U&n olu-
nur. 5610 (2658 ) 

Kırfıağaç c. Müddeiumurniliğinden : 
Fahiş fiyatla buğday satmak suretiyle milli korunma kanununa aykırı hare

ketten maznun Kırkağacın Demir taş köyünden Ali oğlu Hüseyin ölmez hak
kınCla Kırkağaç A5liye cezn mahkeme since yapılan duru§ma sonunda: 

4 t 80 sayılı milli korunma kanununun 32, 59/ 3, 63 ncü maddelerine tevfi
kan beş lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve keyfiyetin ilanına 16/ 6/ 942 ta
rih ve 90/ 74 sayılı ilamiylc hükmolunduğu ve işbu hükmün katiyet kesbettiği 
ilan olunur. 5878 (2659) 

mürebbiyeliği cı.çıktır. Vazüe geceli-------------------------------
gUndilzlüdür. Ba§ öğret.menlik, baş iş~i Esnaf Cemiy etleri Birliği Başlıanlığından : 
hemşirelik edenler tercih edilir. A E ~N NA 

İsteklilerin 15/10/942 perşembe gii- B K KAL UJ AFi 
nü müesseseye müracaatlan. Turyağ fabrikasından birliğe verilen 200 teneke nebati 'Yağın yeniden hazır-

7 _ 9 _ 12 5820 (2644) la.nan listede isimleri yazılı bulunan bakkallar tarafından halka sattırılması 

38 Ahmet B. 45 50 47 50 l•~ .. ~-~--~----q 
3 7 tsak A. 44 4 7 Askeri hastahanesi Böbrek, Mesa-

tenaip edilmiştir. İsimlerini bu listeye yazdınp da yağlarını 17/10/ 942 cumar
tesi gününe kadar gelip almndıklan takdirde bu yağların diğer bakkal esnafına 
verileceği ilan olunur. 5880 (2661) 

36 Cemal Kahya o. 43 45 50 ne, Prostat, idrar yolu ve tenasül 
36 S. Süleymanoviç 36 38 50 Ilaı;talıklnrı mütehassısı 
23 :isak Şen 49 49 UROLO<i - OPERATÖR 
21 Naci elbirlik 43 43 D O K T OR T. C. Ziraat Bankası 20 kaptan İsmail 45 45 HAYRİ SAYKA.M 
20 Mehmet D. 42 50 43 50 Hastalarını her glin öğleden 90nra 

18 Emin s~yrek 5 1 51 ikinci B eyler, Numan zade sokak Kuruıu, tarifli : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 1 7 Abdulkadir 45 50 46 No. 5 te kabul eder. 

18 Aron Politi 49 50 49 50 Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 
12 Remzi güngör 42 50 42 50 -
1 1 Reşat Leblebici 4 3 4 3 50 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Z1nd ve ticart her nevi Banka muameleleri 

1 O Kaptan Niyazi 50 50 
8 Akseki ban. 42 43 50 
8 Hasan çolak o. 45 45 

4875 yekun 
8442 7 umum yekun 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

to 
11 

iNCiR 

42 50 
44 

~ 45 50 
49 

yok 

1 70 isale Antebi 12 72 
163 incir T. A. Ş. 62 73 
11 O Aron Politi 70 79 
88 M. j. taranto 5 1 50 75 
80 Ali Çelik kaptan 68 5 O 68 5 O 
26 Albayrak 5 6 65 

8 Rifat Benan 5 8 5 8 
645 yekun 

1 1 189 mnum yelcQn 
ZAHiRE 

50 kendir T . 
30 ton fasulya 
18 nohut 
15 ton bakla 
1 O ton haşha§ 

2000 kilo bolmumu 

50 
53 
53 
36 
95 

çuvallı 
380 

lZM!R S1C!Lt TtCARET MEM"CJR. 
LUC.UNDAN: 

(Muzaffer Gedik) ticaret unvaniyle 
İzmirde B üyük Kard.içalı hanında 17 nu
marada dahili ticaret ve hesap işleri ile 
iştigal eden Muzaffer Gedikin işbu tica
ret unvanı ticaret kanunu hilküm.lerine 
göre sicilin 4649 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

DK. OPERATÖR 
SEDA2' BELGER 
Doğum ve Kadın hastalıklan 

mütehassısı 

1 
Her cün hastalarını Alsancak Bi

rinci Kordon 288 n umarada kabul 
eder. Ev ve muayenehane TEL: 4116 
;;cr..r.r~~ ~~--~~A-~...eQ 

NAztLLt HUKUK HAKtMUôtN-

PARA BlRiKTiRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMttE VERECEK 

Ziraat benkaıanda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplarmda eıı u .(50) 
llruı bulunanlara senede' defa çekilecek kur'a ile apğıdak:i pl1ııa san ik
ramiye datıtılacaktır : 

t Adet LOOO .Li.ral..ık '-000 Ura 
4 • IOe • 2.000 • 
c • 250 • LOOO • 

(O • 100 • '-000 • 
100 • 51 • 5.000 • 

120 • " • '-800 • 
180 • zo • 3.200 • 

DlKKAT : Hesaplarındaki paralar b1r sene içinde 50 l.Lradan aşağı dUşml
yenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlaslyle v~~· 

.(Kur'alar -=nede 4 defa, 11 Haziran 11 EylUl, 11 Bırlncikfuıun 11 Mart 
tarihlerinde çekilecektir.), 

DEN: 1ZM1R BELED1YES1NDEN: D O K T O B 
Nazillinin Çapa Hasan mahallesinden Kış mevsiminde halka tevzi olunmak .,. A "Un. 

Kasabalıların evinde Osman kızı Gani- üzere belediye hava gazı idaresine iki Salahettin TE~u 
me Bağlı tarafından Bozdoğnn Hisar yüz bin kilo odun kömilrU satın alın- ÇOCUK HASTALIKLARI 
mahallesinden Mehmet oğlu Mustafa ması yazı işleri miidilrlüğündeki şart- MÜTELA.SSISI 
Bağlı aleyhine terk sebebiyle açılıp ya- nam~ V""hile kapalı zarflı eksiltmeye 

ıl k uh k ed M dd -~ Hastalannı her ...tın öileyin saat P ma ta olan m a em e: ü ei- konulmuştur. Muhammen bedeli yirmi ... -
aleyhin ikametgahı meçhul olduğundan bin lira muvakkat teminatı bin beş yilz 2k ~~n~~~d~eh~a~~:O!h~~!_ 

~~ ' :"°>'<::~:"Y<:~.,,.c;;::><"'~~-"'>,c;,,.'>'--;.~ ilfinen gıyap kararının tebliğine karar lira olup ihalesi 23/ 10/ 942 Cuma gilnU sinde kabul eder. Tele.fon : 4342 An kara Radyosu verilmiş olmakla muhakeme 9/10/942 saat 16.30 dadır. 2490 sayılı kanunun Ev: 3459 
Cuma saat 9 a talik edilmiş olduğundan tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif ·-· - ·-· ·-·- -·-·-·-·-.... -·--o 

'J BUGU-NKU--NEŞRIYAT yevm muayyende müddeialeyhin muh~- mektuplıırı ihale günü az.8mi sant 15.30 a ------------
kemerle hazır bulunması veya bir vekil kadar encUmen riyasetine verilir. 1ZM1R StCıı.t TİCARET l\fEMUR. 

~~:><::::~-<::><::>-~::><::::.<::~~,<.~ göndermesi aksi halde muhakemenin 9 13 17 21 5876 (2663) LUC.UNDAN: 
7,30 program ve memleket saat aya- gıyabında bakılacağı ilfuı olunur. ___ ' __ ' --'--------- Vedat Ciliv ticaret unvaniyle 1zmirde 

n, 7,32 vücudumuzu çalıştıralım. 7,40 (2664) ZAYİ B idayet hanında 53/ 7 numarada deri. 
ajan haberleri 7,55-8.30 müzik: (pl.) ----------------- Bayındır Ziraat Bankası Ajansınn kösele ve her nevi toprak nınhsulleri ve 
l 2,30 program ve memleket saat ayan NAztı.Lt HUKUK HAKtMLlôtN- bağlı 453 numnralı Canlı köy tarım kre- her nevi dnhili ticaretle iştigal eden Ve-
12.33 müzik: (pl.) 12,45 ajans ha:ber- DEN: eli kooperatifinin resmi mührü Birteşrin dat Cilivin işbu t icaret unvanı ticaret 
leri, f 3,00-13,30 müzik: peşrve, şemai, Nazillinin Yıldız tepe mahallesinden 942 Perşembe günü zayi edilmiştir. Ye- kanunu hükümlerine göre sicilin 4648 
şarkı ve türküler. 18.00 program ve 69 No. sokak 6 numaralı evde Yusuf ka- nlsini Mk ettireceğimizden eskisinin numarasına kay1t ve tescil edildiği ilun 
memleket saat ayan, 18,03 müzik: fasıl rısı Ayşe Pırtı tarafından aYnJ mahalle hükmü olmadığı ilan olunur. olunur. 5879 (2660) 
heyeti. 18,40 müzik: (pi.) 19,00 ko- ve evden kocası Yusuf Pırtı aleyhine Canlı köy yönetim kurulu 
nuşma (iktisat saati) 19,15 müzik: açılan ihtar davasından dolayı yapıl- r3DE~T~A~L~A=D=A~ 
oyun havaları. t 9,30 memleket saat aya makta olan muhakemede: Milddeialey-''~~~ V 
n ve ajans haber~cri. 19,45 müzik: klar hin ikametgahı meçhul olduğundan ila- ~ DOKTOR 
sik Türk müziği programı, 20, 15 radyo nen tebligat ifasına karar verilm~ ve H SELİM UZEL tnlıklan operntörü ve 
gazetesi, 20.15 müzik: şan soloları. 21. muhakeme 6/11/942 Cuma saat 9 a bı- R qrefpaşa Hastanesi Cilt. Saç ve i: DOÔ:Ul\I MÜTEHASSISI 
00 ıkonuşma (evin saati), 21. 15 temsil rakılmış olduğundan yevm muayyende M Zehrevi haatalıklan mütehassısı 1 Memleket hastanesi nisaiye ve veli-
22. 00 müzik: radyo salon orkestrası. ya bizzat müddeialeyhin gelmesi veyn Adres: Şamlı sokak No. 8 tzmir di3·e servisi muavini. •. 
22,30 memleket sant nyan, ajans haber- vekil göndermesi aksi halde hakkında Her gün aaat (3) den sonra hasta- Sg Birinci Kordon Tnyyare incması 
leri ve borsalar. 22,45-22,50 yannki gıyap kararı verileceği ilan olunur. lannı kabul eder. ~ bitişiğinde No. 206 .. Telefon: 4032 
program ve kaparu§. (2665) ~ı:ıı:ıı:ıı:ı~~/'~~ lll:CO'"/-«r~/'/'~ ~ 



• 
SAHiFE 4 YENi ASJR l,Od2 

Harp vaziyetle~:~oe asker gözüyle bakış MISIR HARPLERi 
---*·--- RUSYAD~ OURU~r-~~ -

Kafkasda da harpler 
çetinleşmeğe başlıyor 

Havalarda 
faaliyet 

çok arttı 

R us)arJD 
vaziyeti 
elverişli 

Deniz nak1iyat iicretl~ri artacak 

Almanyadan bir .çok lo
komotif ve vagon geldi 

Radyo gazetesine göre Stalingrad 
önünde önemli bir değişiklik olmamıştır. 

Stalingradın kurtarılması için Sov
yetlerin şimal ve batıdan yaptıkları te
ŞC'bbüsten bir netice alınamadığı anla
şılıyor. Almanlar bu kanatlarını kuv
vetli bulundurmaktadırlar. 

KAFKASYADA 
Kafkaslarda Terek çevresinde Malap

luk şehrini işgal eden Almanlara karşı 
Sovyetlerin şiddetli taarruzlarda bulun
dukları bildiriliyor. Başka bir habere 
göre Sovyetler bu kesimde evvelce terk 
ettikleri bazı yerleri geriye almağa mu
vaffak olmU§lardır. 

Rusların arasız taarruzlarından Mal
gobek dağ silsilesi gibi iJeri mevzi ma
hiyetinde olan bir kesimi bile kolayca 
terk etmiyecekleri anlaşılıyor. Böyle bir 
ileri mevzi için bu kadar fedakarlıkları 
göze alan Sovyetlerin asıl müdafaa mev
zileri olan dağ silsilelerinde büyük mu
kavemetler gösterecekleri şimdiden tah
min olunabilir. 

UZAK DOÔUDA 
7 ağustosta Salomon adalarından bir 

J.-.ısmının işgalil~ başlıyan ilk müttefik 

taarruzları, o zamandanberi hızını kay
betmemistir. Müttefikler buralarını Ja
ponların -büyük gayretlerine rağmen el
lerinde bulundurmaktadırlar. Japonla
rm Yeni Ginede Moresbi üzerine yap
t1kları tcşebbfuler de akim kalmış ve 
Japon kuvvetleri püskfutülmüştür. 
Şimal Pasifiki?' Anderyanos takını 

adalarının işgali, Alo itlerde Japonların 
dinde bulunan Tiskanın işgali için bir 
hazırlık olduğu görülüyor. Vakıa bu ha
reketler birinci derecede ehemmiyetli 
hareketler olmamakla beraber mütte
fıklerin Pasifikte bundan sonraki hare
ketlerine yeni üsler temin edeceği ci
hetle çok mühimdir. Unutulmamalıdır 
ki bu üsleri elde etmek için her iki ta
raf ta kıymetli deniz birlikleri kayıbını 
göze almışlardır. 
Amerikalılar şimdi Aloit adalarında 

esaslı bir taarruza hazırlanmıştır. Japon
lar Aloit adalarından ellerinde bulunan 
Aho ve Adahu adalarını boşaltmlşlardır. 
Vaşingtondan gelen haberler, Ame

rikalıların Tiskaya taarruz edeı·ek Ja
ponları oradan çekilmek zorunda bırak
n<ak istediklerini gösteriyor. 

• 

-*-
İngiliz devriyeleri ue 
hauacıları geniş 
bölgede harelıeııerde 
bulundu 
Kahire, 8 (AA) - Orta şark İngiliz 

tebliği : 7 - 8 birinci teşrin gecesi devri
yelerimiz bütün kesimlerde faaliyet 
göstermi~lerdir. Dün hava faaliyeti çok 
aı·tmıssa da kara kuvvetleri bakımından 
müess.ir bir şey olmamıştır. Bomba uçak
larımız muvaffakiyetli taarruzlarla 2 
Meser Şimit 109 düşürmüşlerdir. Uzak 
mesafeli bomba uçaklarımız Derne -
Sidi Barani arasındaki hedeflere hücum 
etmişlerdir. Burada Eldaba deniz uçağı 
üssü akına uğramış, hücum uçakları he
zimete uğratılm~tır. Uçaklarımızdan bi
ri. dönmemiştir. 

tTALYAN TEBLtôt 

-*
Stalingradda Sovyet-

Münafıalcit velıilinin istanbulda beyanatı 
lerin durumu bir 
hafta evuellıinden • • · · · ·ı ·· İstanbul, 8 ( Yeni Asır ) - Münaka- 10 sabrınç vagonu, 208 kapalı yük vago-
ıyı goru uyor 1~t ki1· · 1 F"abr. E · hr. · d f · 1 S kh 1 8 (AA) St lin dd a ve ı amıra ı ngın şe ıınız e nu ile beş plat arın vagonunun mem e-

to o om, · - a gra a tetkiklerine devam ediyoı·. Vekil beya- k r · gelmiş oldugunv u söylemiştir. d k · ·· e elki e nazaran e ımıze 
urum se. ~ gun vv . ~ . natında deniz yolları idaresi için sipariş DENI·z TARİFELERİNE ZAM 

Sovyetler ıçın daha elverışlidir. Alman- d·1 1 t l Al 
h .. ml fi k e ı en ma zeme ve vası a arın man- . 

ların son yaptıkları ucu ar muva a . d lm k .. ld v Alın Vekil deniz yoı1arı nakliyat tarifelerı-
olmamı tır Timoçenkonwı Stalingrad :Ya an ge e uzere 0 ugunu, an- · . . . l 

hr .. ş . · r d · b d t larla yapılmış olan yeni mukavele mu- ne zam yapılması ıçın tetkikler yapı· 
~e hınınk şılmhaakınk cdvehce~u U:zi~ yaalp ı- cibince 15 lokomotif, 250 yük vagonu, makta olduğunu da ilave etmiştir. 
gı are e ın a enuz v m u- ~ 

mat olmamakla beraber bu hareket el
verişli ve cesaret verici görünmektedir. 

* RUSLAR TOPRAK KAZANIYOR 
Londra radyosundan : Stalingradın 

cenup ve şimal batısından yardım mak
sadiyle yapılan taarruzlarda Ruslar 
toprak kazanmaktadırlar. 

ALMANLARIN VERDİGİ HABER 
Berlin radyosu ilk defa olarak Tiıno-

icra Vekilleri heyeti dün toplandı 
Ankara, 8 (A.A) -- icra Vekilleri heyeti bugiin saat 15,30 da 

Şükrü Saraçoğlunun reisliğinde toplanın ı.şhr. 
ba~vekil 

Bulgar futbolcuları Istanbula geliyor 
çenkonun başka cephelerden aldığı ih- . ) şehr· . cümhuriyet bayı·amında Beşiktaş, Fe-
tiyat kuvvetlerile Volga ve Don arasın- Istanbul, 8 ( Yeni Asır - . mı~- il ,,~ 
da ve büyük Don dirseğinde kuvvetli de: maçlar yapmak üzere Sofya muhtelıt ner t~~la~: e ve Fener - ~eş~~aş 

Uzak yenı bir safha 

Roma, 8 (A.A) - İtalyan tebliği: Mı
sır cephesinde karada ve havada mahdut 
faaliyetler olmuştur. Sidi Barraruye kar
şı bir İngiliz bava taarruzu esnasında 
uçak savarlarımız tarafından bir tayya
re düşürülmüştür. 

---O"'Yw.4·4N·_;--
b. t ik kt ld v Alm futbool takımı bu ay sonuna doğru gele- muhtelıtı ıle uç maç yapmaları ihtımali 
ır azy yapma a o ugunu, an . tı·d· 

münakale hatlarını kesmeğe çalıştığını cektır .. Bulgar futbolcülerinin ayrıca de kuvve ı ır. 
bild.irm iştir. <;;:y", Brezilya gazetecileri 

. ingilterede 
Londra, 8 (A.A) - İngiltereyi zi

yaret etmek üzere bir Bretllya basın 
heyeti tayyare ile gelıniştir. 

NOVOROSİSKTE HARPTE iŞLENEN 
Londra, 8 (A.A) - Ruslar Novoro- CiNAYETLER 

siskin cenup doğusunda bir çok meskUn. 
yerleri almışlar ve 2000 Alman öldür- --*-

Makine ve 
Veriı·r en 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Japon ar ik. ada
dan çekildiler NORVEÇTE TEDBİRLER 

müşlerdir. (Bnştarafı 1 inci Sahifede) 
____ ,.,.,,.,... sı hukuk kaidelerine aykırı olarak ~- lNGILlZLERLE 

ESiRLERE iYi MUAMELE gal altındaki memleketler ahalisine yap-
ALMANLAR 

ARASINDA ESiRLER 
MESELESi 

----*·--- ___ * tıkları zulmün haddi ve hududu yoktur. 

~~~~~~~~__,,_~~--~-------
Bir şehir halkı ka- Bu dünya harbi, Hnstiyanların kabul 

lngilizler kimsenin 1 edebilecekleri tek neticeye bağlandığı 
zaman insanlık, orta çağ cinayetlerinden 

Vaşington, 8 (A.A) - japonların Alo- Vaşington, 8 (A.A) - Alaskadaki milen polisten ve
sika alacak 

l • • b ~ ( d k daha korkunç olan bu cinayetlere tek-e ını ag ama ı rar dönüememesi ve cinayetlerin ceza-Hte Atu ve Ayatu adalarından çekilme- Amerikan umumi karargahının tebliği: 
)eri dolayısiyle ltizumsuz sevinç göste- Alait adalarından rc.;:;men bildirildi
rilmemelidir. japonlarm Tiska üzerine ğine göre 1 Eylulden önce hiç bir Ame
Andromanos adalarından yapılacak hü- rikan uçağı görmemiş olan japon uçak
cumJarda müdafaaya yardım için bu !arı bir Amerikan uçağına mukabil 22 
adalardan .;ekilmiş olmaları da ihtimal uçak kaybetmişlerdir. 
içindedir. ÇlN MUV AFF AKIYETLER1 

dl. yorlar sız kalmaması için bütün gayretlerini 
sarf edecektir. -*- -*- NEREDE MUHAKEME 

EDtLMEL!LER ? Vali:ve hudutsuz Almanlar esirlere ne Eski hak.imlerden Mister Mengam 
saltifliyeı uerilmiş, ı.s yaparsa ingilizler de esirleri öldürmek, açık denizlerde cina-

· Çungking, 8 (A.A) - Çin tebliği: 
YENİ Al\.1ERİKA HEDEFI Çin kuvvetleri Lanşinin doğu dış ma- Jıi ~i idam edilmi~ onu -uapacalılar yet ve korsanlık yapmak gibi cürümleri 

Vaşington, 8 (A.A) - Japonların Alo- hallelerindcki japon mevzilerine taarruz 
it takım adalarından Atu ve ayatu ada- etmjşler ve Kinva - Lansi Yunsu tahrip 
!arından çekildikleri anlaşılmıştır. Şiın- etmişlerdir. 
di Amerikan ordu ve donanmasına men- Hindiçini yakınlarındaki Haynan ada
sup uçaklar, Japonların elinde son üs sında hareketlerde bulunan Çin çeteleri 
olarak kalan Tiskayı hedef tutmuşlar- japon demiryolu istasyonlarına hiicum 
dır. Japonların bu adalardan çekilmek ederek iki lokomotif, 20 vagcn tahrip et-
1:orunda kalmaları mümkündür. mişler ve hangarları ateşe vermişlerdir. 

't' T ı işleyenlerin, cürümlerine kurban olan-
Londra, 8 (A.A) - Norveç polisi Londra, 8 (A.A) - İngil.i:... bahriye }arın memleketlerindeki mabkE~elerde 

neşrettiği bir beyanname ile Tronthaym- nazırlığı aşağıdaki tebliği neşretmiştir: muhakeme edilmeleri lazım olduğunu 
lı olup ta başka yerlerde bulunan- Diep baskınından sonra tahkikat açıl- söylemiştir. Senelerce en yüksek bir ad
ların da polise kayıt edilmeleri lüzumu- mıştır.İngiltcreyc getirilen bütün Alınan li makamda bulunmuş olan B. Menga
nu bildirmiştir. Tronthaymdaki l 75000 esirleri ifadelerinde ellerinin bağlanma- ma göre kadınları fuh§a sevk edenler ve 
kişi polisten vesika almağa davet edil- dığını ve kendilerine insanca 'inuamele kadınların bu feci akıbetinden mesul 
miştir. Vesikalı olmayan bir çok kişi edildiğini ittifakla söylemişlerdir. Bu olanlar milletler arası bir mahkemeye 
tevkif edilmiştir. ifadeler Almanyanın menfaatini koru- verilmelidirler. Hitler davasına kurtul

B. STALlNIN DEMECi VE 
RUSYA HARBi -·-(Baştarafı 1 inci Sahiiede) 

Çörçil mecliste denn§tir ki: 
imkan olur olmıu: Rusyaya en tesiTli 

yardınıda bulunmak azmimize Sovyet 
ıeflerinin besledikleri güven, zafere ula~ 
mak için kabul ettikleri fedakarlıklarla 
da bellidir. Bu esaslı meseleler üzerinde 
Moskovada görüşmeler yapıldığı tarih 
pek uzak değildir. Fakat bunlann neti
celerini almak için vakit henüz erkendir. 
A..lmanlar Stalingraddaki gayretlf'rini 
artırmışlardır. Çünkü bu işte Hiderin 
nüfuz ve iktidan bahis mevzuudur. Fa.-
\at bu mevsimde Sovyetlerin göste.rc:lik
leri mukavemet Alman ordusuna bu luş 
gelmeden ileriye doğru yeni bir hamle 
fırsatını vermemiştir. 

Fransa ve Norveçte tedhiş şiddetli
dir. Kurşuna dwl~nler, hapis olunanlar 
eayısızdır. Bu hal Fransız ve Norveç va
tanseverlerinin infıalini arhnnıştır. 

Almanyaya karın müttefiklerin liava 
akınlan eylül ayında devam etmiştir. 
Jngiliz bomba uçaklann 16 si gece ve 
on biri gündüz olmak üzere 27 bü~uın 
yapmışlardır. Bombalanan yerler ara.sın 
da Sarbruk, Bremen, Düisburg, Frank.
ford, Düseldrof, Vilhelmshafen. Münih 
vardır. Düseldrofa 11 eylülde yapılan 
akın bir gecede yapılan bombardıman
lann n büyüğüdür. Burada silah fabri
kalarına ve stoklarına çok büyük dar
beler indirilmiştir. 

30-40 ALMAN 
TOMENi ÇEKMELİ 
Londrn, 8 (A.A) - Royterin Mos

kovadaki hus:.ısi muhabiri Stalinin ikinci 
cephe hakkındaki demecinden şu neti
ceyi çıkarmaktadır: 

tyi haber alan fahmillere göre idam yan devlet tarafından tevsik edilebilir. mak imkanı verilmemelidir. 

ALMANLARA Go. RE CEPHE· olunan 15 kişinin baltalama hareketleri Bu devletin mümessilleri bu esirlerden VtŞtNtN YAPTIKLARI 
ile hiç bir alakası yoktur. • t d Ols h t 
ÖRFİ IDARE istedikleri ile görüşebilirler. Düşmanın şçi partisin en ton geçen arp e-LERDE VAZ 1 YET ileriye sürdüğü şehadet sabit olmıyan ki cinayetlerin cezalanması komedyası-
Stokholm, 8 (A.A) - Skandinav mil- kendi iddialarına dayanmaktadır. Harp nın tekrarlanmasına asla müsaade edil-

(Baştarafı 1 inci Sahifede) letlerini alfıkadar eden bütün meselele- esirlerine İngiliz kıtaları tarafından in- miyeceğini söylediği zaman çok alkışlan-
tir. Rumen savaş uçakları ve karşı koy- ri büyük. bir dikkatle ta~p eden İsveç sanc muamele edildiğini gösteren tam mıştır. !ngilterenin eski Paris büyük 
ma topları kara muharebelerine tesirli gazetelerı Norveç ve Darumarka olayla- d lill ardı E" A1m hük" ilın t" elçisi Mister Grev demiştir ki: 

. 1 k d l~k d 1 aktad 1 e er v r. ger an e ı gu1 lmak 
olarak iştirak etmişlerdir. rıy e ya ın an a 8 a ar o lll: ır .. ar. tebliğinde bildirdiği tehditleri tatbik c - Vişi cinayetleriyle meş o 

Savaş uçak teşekküllerirniz aşağı Vol- Tronthayrndan başka Granıde de orfi d İ ili 1 ük.. . d il "deki vazifesini bizzat Fransızlara bırakmalı-
ga ve Hazer denizi sahilinde ehemmi- idare il§n edilmiştir. Grani bölgesi bü- ~ er~e 1 n~ . z b 1 ~eti e ~n yız. Bütün Avrupada askeri mahkeme-
yetli taarruzlarda biılunarak düşmanın yük muharebelerin en şiddetlilerine ;re. et ':f ını ktir u şekilde muta aa ve ler tesisi icab edecektir. 
münakale ve müdahale yollarını geceli sahne olmuş bir yerdir. Alman polis ko- nzım e ece · B. RUZVELTİN BEYANATI 
gündüzlü bombalamışlardır. miseriyle Alman komutanının Trond- Almanlar Dfepte Vaşington, 8 (A.A) _ B. Ruzvelt Bir-

DtôER YERLERDE haymda bulunması Almanların tedbir- aldıfıları esirlerin IE:şik Amerikanın harp cinayetlerini 
Kaloganın batı çevresinde kıtalarımız ~~ bakımından takip ettiklerine delil- ellerini llağladdar tahkik edecek bir harp sonrası komisyo-

belire bg:_kırm· ınış·t~~ır· .iy~~:a:: :e=~ IroDUTSUZ SA.LAHtYET Berlin, 8 (A.A) - Resmen haber ve- nunb\1;llld.ime~ti~ine iştirake hazır olduğu-
-y - rildiğine göre dünkü Alman resmt teb- nu ı rmış ır. 

ve üsleri tahrip edilmiştir. Leningrad Valiye hudutsuz bir salahiyet veril- Ruzvelt Birleşik Amerikanın zafer 
bölgesinde kuvvetli taarruzlarımızla miştir. 15 ~i idam edilmiş ve mallan liğinin sonunda bildirilen tedbirler tat- kazanılınca harp mücrimlerinin birleş-
düşman bazı mevzilerimizden atılmıştır. müsadere olunmuştur. Bunlar arasında bik mevkiine ko:cmuş ve Diep akınında · mili tl lim d.ilm · · iste 

alınan İngı"liz esırlerın· ın· elleri bağlan- mış e ere tes e esmı ye-Eliınize gN>en mevzilere Rusların karşı bir de banka müdiirü bulunmaktadır. v• · d ·· 1 · tir -:ı _,__ • mıştır. cegını e soy emış . 
hücumları akim kalmıştır. Neva n~inı BtR ADAMIN VE B1R GAZETELER.lN Mtrl'ALAALARI 
geçmek için Rusların yaptıkları t~eb- ŞEHRtN AKIBET! 
büsler topçu ateşimizle akamete uğratıl- Stokholm, 8 (A.A) - Doğru haber Londra, 8 (A.A) - Bu sabah çıkan 
mıştır. Burada şimal cephesinde Rus alan mahfillere göre Norveçte örfi ida- gazeteler diyorlar ki: Eğer Almanya 
demiryollarının mühim kısımlarına kar- renin Rotene de teşmilinin sebebi Trond tehditlerini tatbik mevkiine koyarsa 
şı hava taan-uzlan yapılmıştır. Kande- haymda kurşuna dizilen on kişi arasında İngilterede misilleme hareketlerini tat
laska koyunda ve batı Laponya cephe- bulunan bir avukatın ruetli olmasıdır. bik edecektr. İngilterede 23000 Alman 
sinde dü.şrnanın dayanak kıtaları göğüs Ruet maden bölgesindedir ve maden iş- esiri vardır. Almanya ve ttalyada 111000 
göğüse şiddetli savaşlardan sonra zap- çileriyle mesk!indur. Norveçin istilAsı İngiliz esiri bulunmaktadır. Bu vaziyet 
tedilmiştir. sırasında burada çetin çarpışmalar ol- yüzünden İngilizleri tehdit etmek siya-

Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. Ajansının muş ve Almanlar burayı 5/Mayıs/940 seti Almanların elinde bir şantaj olmuş-
verdiği tamamlayıcı malfunata göre da işgal etmişlerdir. tur; fakat bunlar İngilizleri korkuta-
Stalingradda çetin bir mücadeleden son- -8- maz. 
ra yine bir düşman grubunun çevrilme- ~.,. ... ·sıan ve Hırvatis· Deyli Ekspres şunları yazmıştır: 
sine imkan bulunmuştur. • u Biz yalnız şurasını -söyleyelim ki Al-

MüCADELENtN tanda istif af ar manlarca ayak altına alınmıyacak hiç 
AÖTRLIK NOKTASI Londra, 8 (A.A) _Sırp başvekili ge- bir aht ve usul yoktur. Geçen büyük 
Mücadelenin ağırlık merkezi şehrin şi neral Nediç sıhhi sebeplerle istifasını harpte de ilk olarak zehirli gazı Alman-

mal kısmındaki büyük silah fabrikala- vermişse de Alman makamatı bu istifa- lar kullanmıştır.> 
rının civarıdır. Buradaki Zcrmoski yı kabul etmemiştir. --o---
traktör fabrikası harpten evvel Rusya- Yeni Hırvat devlet müdafaa nazırı Arjantinde yabancı 
nın traktör imalatının yüzde 27 sini ve- mareşal Kuaternik de sıhhi sebeplerle te.Jlıiller lağvedilecelı 
riyo:du. Harp ~aş~a~ınca bunlar tank vazifesinden aynlmıştır. Boynes Ayres, 8 (A.A) - Arjantin 
fabnkasına çevrılmıştır. · Ağram 8 (AA) - Hırvat genel kur- aleyhindeki faaliyetler hakkında tahki-

Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. nin aske- b k k · di ·ı · tif tın" 
rl bir kaynaktan öğrendiğine göre Sov- ~ay a!'; anı en arzusı e 15 a e ış- kat yapan dahiliye komisyonu hüküınet-
yetler Birliğinin en büyük traktör fab- ır. t;n yabancı teşkillerin lağvını istemiş

man topçusunun devamlı ateşiyle bir en- 't • ~·---.--

Antalya belediye 
reisliği 

Antalya, 8 (AA) - tki devredir re
isliğini muvaffakıyetle yapmakta olan 
Lütfi Gökçe bu seçimde de ittifakla re
isliğe seçilmiştir. 

---o----
Muğlada doJıumacılıfı 
Muğla, 8 (AA) - Vilayet içinde 

iki dokumacılık kooperatifi ve bunların 
da 590 azası vardır. Bundan başka ~ah
ei ve aile ihtiyaçları için çalışan 3000 
den fazla dokuma tezgahı vardır. 

---o---
Kızılaya bir teberru 

Ankara, 8 (A.A) - D. D. Y. Sivas cer 
atelyesi işçilerinden ve Ertlncanın Mol
la Güzel mahallesinden Veysel Uçan ha
yata gözlerini kapıyacağı sırada yardım 
sandığmdanki bes yüz lirasının kızıl aya 
verilmesini vasiyet etmiştir. Para Kızıl 
aya teslim edilmiştir. Türk kızıl ay ku
rumu yurtsever vatandaşın kıymetini 
şükranla anmaktadır. 

-*-Londra, 8 (AA) - İngiliz hüküme-
ti adına aşağıdaki demeç neşredilmiştir; 

İngiliz hükümeti seferde alınan harP, 
esirleTinin ellerini bağlamak hakkında 
her hangi bir emri tasvip ebnediği de
mecini tekrar eder. Alman hükümetinin 
elinde bulunan 1ngiliz harp esirlerine 
karşı misilleme tatbik etmesi Cenevre 
mukavelenamesinin ikinci maddesi ile 
sarih surette men olurunuştw. Bununla 
beraber eğer Alınan hükümeti niyetle· 
rinde israr ederse İngiliz hükümeti ken• 
di harp esirlerini himaye için elinde bu
lunan ayni sayıda dü~ esirine karşı 

benzer tedbirler tatbik etmek zorunda 
kalacaktn. 

Londra, 8 (A.A) -- İngiliz harbiye 
nazırlığı aşağıdaki demeci neşretmiştir. 
Alınan hükümeti dünkü tebliğinde teh• 
dit ettiği gayri kanuni hareketini tatbik 
mevkiine koyduğundan lngiliz harbiy~ 
nazırlığı IJUnu beyan ed.er ki eğer Alınan 
bükümeti Oieppe esirlerinin ellerindeki 
demirleri çıkarmazsa ayni .sayıda Al
man harp esiri 1 O ilk teşrin cumatesi gü
nü öğleden itibaren zincire vurulacaktır. 

Berlin, 8 (A.A) - Yarı ret1mi bir 
kaynaktan bildiriliyor: Alman siya~ 
mahfillerinin kanaatine göre dünkü Al
man tebliğinde İngilizler tarafından Al· 
man esirlerine yapıldığı kaydedilen mu-
amele hakkındaki lngiliz demeçleri me-o 
selenin etrafında dolafnıakta fakat esa• 
sına dokunmamaktadır. Alman siya.at 
müşahitleri Alınan demecinin ıumulü
nün bu lngiliz demeçleri ile hiç bir su• 
retle azalmamı.ş bulunduğu fikrindedil"' 
ler. Diğer taraftan Alman askeri mah· 
fillerinin bildirdiğine göre dün A1ıman 
baş komutanlığı tarafından ilan edilen 
tedbirler şimdiden tatbik mevkiine ko
nulmuştur. 

--ıt.--41:.wt:Oww-

STALINGRADDA VAZIVET 
-*-Berlin, 8 A.A) - Berlin askeri mah• 

fillerin.in fikrine göre Stalingrad için ya
pılan mücadele değişmiştir. Şu tarzda ki 
stratejik hedef yani şehrin merkezinin 
işgali ve Volgaya kadar yarma hareke
ti elde edilmiş olduğundan şehrin geri 
kalan kısmını piyade ve istihkam birlik
leri vasıtasiyle aldırmaya artık ihtiyaç 
kalmamıştır. Fakat bugün bu dakikada 
yapıldığı veçhiyle şehrin geri kalan kı· 
sımlanm buralara yerleştirilen ağır ve 
en ağır toplarla sistematik bir tarzda s.İ• 
lip süpürmek kafi gelecektir. Bu şartlar 
altında esas hedefin elde edil'ıniş telakki 
olunabileceği bu anda büyük endüstri 
tesislerin de kurulan mukavemet ada-
cıklarının en sonuncusunun ne 
düşeceğinin ehemmiyeti yoktur. 

zaman 

Doğu cephesinden 30-40 Alınan tü
menini Ç'"kmek çare!ini bulmak mütte
fiklerin vazifesidir. Kuibişefteki siyasi 
mahfillerin kanaatine göre müttefiklerin 
taahhütlerini tutması hakkında Stalinin 
yaptı~ı talep yalnız harp malzemesi ve 
iaşe maddeleri göndf'rilmesini değil, ay
ni zamanda Almanyaya kaTşı fiili iş bir
lğini de hedef tutmaktadır. 

rikası olan Zenciskinin atölyeleri Al- \\~-'-'~~~....r..r..r.r..cr~~ tir. 

kaz haline gelmiştir. N Alman!'"'- 35 !Jı!' s B. STALININ DEMECi VE GA· 
- - ~yahu ı aııesın n ~ ZETELE .. RE 

Çılgın musikisile bir haftadanberi bütün İzmiri coşturan, MÜZİK ... 

Filhakika Stalingrad muharebe<ıi o 
kadar genişlemiştir ki büyük bir sahada 
Alman ve Sovyet ordularının ehemmi
yetli kısımlan arasında karşılıklı tam bir 
_imha meydan muharebe~i ~eklini almı'
tır. 

Almanya için bir kış cephesi tutabil
mek imkanı Stalingrad muharebesinin 
neticesine bağlıdır. Bu muharebenin ne• 
ticcsi miittefikler için de daha az ehem
miyetli değildir. Aylardanberi Sovyet 
ordusıı diğer cephelerde de taarruz ha
reketlerini idame ederek 120 Alman tü
menini tutmuştur. Sovyet gayretleri ila
nih'\ve böyle devam edebilir mi? 

Müttefiklerin doğu cephesinden he
men 30-40 Alman tümeni çekmek çare
~ini bulmaları 15zımdır. 

o::~.:arC:,~"!:::ıeye 1 ~ zu,:~~~A':'m't~nd• ~ B«n, 8 <~~ MUB1!~~~~ Sta-
dü~ecefı H işgal altındaki Fransada 35 bin ya- S lin:in son demecinden bahseden Basler 

~ il National Zaytung gazetesi diyor ki: 
Stokholm, 8 (A.A) - Danimarka 8 hudi ailesinin çocuklan annelerin- i Stalinin bu demeci muhakkak surette 

başvekilinin halkı sükuta davet eden § den zorla ahnm1şhr Anglosakson devletleri ile Rusya ara-
beyannamesinden bahseden gazeteler, s~.r.r~~~-::r..r.~~ ....... ..v.r~.M· sında her hangi bir anlaşmazlığa bir işa
memleketin kat'i bir sükWıa ihtiyacı ol- ret teşkil etmez. Şu cihet te tahmin olu-
duğu ve aksi halde tehlikeye düşeceğini Gazetecı·ıerı·mı·z nabilir ki Stalin Anglosakson kuvvetle--
yazıyorlar. rinin pek yakında bir harekete geçecek-

--tııNıNo--- K d • e lerlni haber almış ve müttefiklerin tasvi• 
ingilterede lıadın ana aya O'l ttı bi ile belki de kendi milletine bu derece 

iJçi aranıyor · ~ aabırsızlıkla beklenen bu hadisenin mü-
Londra. 8 (AA) - lngilterenin iş * §.evviki gibi gözükmek istemiştir. Hatır-

milyon 500 bin evli kadının daha genç Londra, 8 (AA) - Alınan ha- lardadır ki Stlain son teşrinde tngilizle-
kadınların yanında harp imalatında ça- berlere göre Türk gazeteciler bugün rin Libya taarruzundan bir az evvel de 
lıştıklnrı Vf'. bu rakamın yakında çok ar- Kanadaya gitmişlerdir. Kanada hükü- bir kerre daha aleni surette bir ikinci 
tacağını söylemiştir. metinin misafiri olacaklardır. cephe kurulmasını talep etmişti. 

AŞK.. RENK ve DANS harikalarile dolu 

AR ~f AN 1 ~ A 
Şaheserler şaheserinin güzellikler meftunu sayın Izmirlilerden 

gördüğü eınsalc;iz rağbet karşısında .... 

ELHAMRA Sİ ~EMASIN A 
Önümüzdeki pazar akşamına kadar gösterilmesine devam edileeeğini 

sayın İİzİnirlilere müjdeleriz 
DİKKAT : Bayramın birinci pazartesi gününden itibar~n . 

TÜRKÇE SÖZLÜ MUAZZAM HARP FILMI 

ALKAZAR ~ UHASA ASI 
Harikalar harikasına başlıyacaktu·. 

Localann lütfen eV\·elden kapattırılması. 

' 


