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HiisallalJeler 
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Sporda (Style) nedir? 
Rast gele emeklerin neticesi de rast gele olur. 

Ancak u stil» sahibi gençler milletler arası 
lerdi sporlarda yüzümüzü ağartırlar 

Yazan: Selim Sım TARCAN 

(Style) bir artistin, bir muharririn . ı oacakl~r ad.alelerin}a?' ?,ir !a~a~lıkla 
bir edibin, bir hatibin veya bir de-vrin ne şekilde ışleyec~gını. suratlı ~ıdış!~r: 
hususi tarzı, üslObudur. Bir kon- d~. hangi adalelerı?. rahata çekıl~cegını 
feransçının veya bir muharririn kendine bilırse az zaman ıçınde (style) ı elde 
mahsus konuşma tarzı vardır ki o ken- eder. 
di şahsiyetinin timsalidir. (Chateaub- Kürek çekmek te böyledir. Bir çok 
riand) pek haklı olarak insan1ar ancak yarışlarda (style) sahibi kürekçiler par
(style) }eri ile daima yaşar diyor. Eş- makta p:österilecek kadar azdır, ço~unun 
}'3da da Ciyle, on dördiincü (Louis) veya sırtlan kambur, göğüs kemikleri ile ane 
(Renaissance) (style) i dediğimiz za- arasmdald adaleleri kısa, hareketleri 
man. o devirler sanatının hususiyetleri- ahenksizdır, nefes alışları düzgün değil
ni' üslObunu kastederiz. İşte böyle san- dir. 
atlarda, edebiyatta olduğu gib! sporda Koşmftk, atlamnk, atmak 1?ibi atletik 
«la (style) vardır ve bu (style) i elde sporların hep inde bu (style) meselesi 
etmek için atlet çok hüyilk bir ç~ma- çok mühimdir. Her kes çocukluğunda 
ya, sebat ve dikkatle seçtiği sporda koşar, atlar, atar, bunları tabiatın sevki 
muntazam çalışmaya mecburdur. Yalnız ile yapar. fakat koşmanın, atlamanın, 
sporda değil, her meslekte iyi bir netice atmanın bir (style) i vardır ve o elde 
e!de etmek için muntazam çalışmak ve edilmedikce birinciler sırasına geçmenin 
bilerek çalışmak şarttır. tlimsiz çalışma imkanı yoktur. 
<tefine bulmak ümidiyle rastgele top
raklan kazmaya benzer. 

* Bunlan bir iki misal ile anlatayım: 
Bisiklete özenen bir genç, muvazene

sini bulup bu iki tekerleği yürütünceye 
kadar bir çok gilçlük çeker, dfuıe kalka 
nihayet yüriitmeye muvaffak olur. Bir 
kaç günler çektiği eziyetlerin, boşuna 
harcadığı kuvvetlerin sebebi (neuro 
moteur) merkez.lerinln o terbiyeyi alma
mış olmasındandır. O terbiye elde edil
dikten sonra, hareketlerde (coordinati
on) tertip ve nizam hAsıl olur ki bundan 
(automatisıne) şuur işlemeden kendi 
kendine hareket doğar ve insan bu saye
de çabuk yorulmaz. Böyle kemli ken
dine çalışarak bisiklete binmesini öğre
r:enlerin bir (style) i ~·oktur. Çünkü an
calc daha başlanglçta az kuvvet harcıya
rak çok mesafe kazanmak ıçin nasıl otu
racağını, sırtının, kollarının durumunu, 

lngilizlere göre 
(Baştarnfı 1 inci Sahüede) 

la nüfuz etmek isteyen japonlara karşı 
koyuyor. 

Bu arada Honk Kong üzerindeki bas
kıyı hafifletmek için harekutta bulunan 
Çin kuvvetlerinin öncüleri Hon~ Kon
gun 68 ve 44 kilometre mesafelerinde 
bulunan Tonksu ve Şayşunga varmış
lardır. Hong Konga ancak 22 kilometre 
mesafede bulunan bir yerde çete muha
rebeleri yapıldığı da bildiriliyor. 
ŞtDDETLt MUKAVEMET 
VE HO'CUMLAR 
Nankin, 23 (A.A) - Askeri japon 

sözcüsil Hong Kongdaki durum hakkın
da demiştir ki: 

cPauırtesi günü tngillzler şiddetle mü
dafaa ettikleri istihkamlarda henüz tu
ttunuyorlardı. japonlar harekatta aynı 
azimle devam etml~ler ve Kalvaiyu ge
celeyin bir silngii hücumiyle ele geçir
mişlerdir. Bu taarruzu hususi talim g().. 
ren japon kıtaları yapmıştır. 

Hong Kong, 23 (A.A) - lngiliz.ler 
bUyük kahramanlıkla Kaleyi müdafaa
ya devam ediyorlar. 

Çung King, 23 (A.A) - tngiliz bü
yük elçiliğinden tebliğ edildiğine göre 
Bong Kongda tngiliz askerleri muannl
dane ve bilyük bir mukavemet göster
mektedirler. japonlar hiç bir muvaffa
kıyet elde edememişlerdir. 

Çung King, 23 (A.A) - Hong Konga 
çıkan japonlann bir kısmı geri atılmış
hr. 

Londra, 23 (A.A) - Hong Kongda 
Kanada, İngiliz ve Hint kıtalan tarafın
dan gösterilen mukavemet bu harbin en 
yiğitçe hareketlerinden biridir. Umumi 
vali sonuna kadar vazifesinden ayrılma
mnğa karar vermiş olduğunu bildirmiş
tir. 

HOLLANDALILARIN 
MUV AFF AKIYETLERİ 
Batavya, 23 (A.A) - Hollanda Hin

distanı Başkumandanı bildiriyor: Şım
diden dUşmana indirilen darbeleri ehem
miyetle kaydedebiliriz. Hava kuvvetle
rimizin Miri açıklarında düşman harp 
gemilerine karşı kazandıklan muvaffa
kıyetler dünyanın hayranlığını celbede
cek mahiyettedir. 
SİYAMA KARŞI 
ALINACAK VAZ!YET 

* Engelli yarışlarda bir genç atlet {style) 
kazanmak istef!e evvela bu sporda şam
piyon olanların vaziyet ve hareketlerini 
bütün jestlerini gayet dikkatle tetkik 
edecek onları tahlil ed~ektir. Bunun 
kin de sinemalar büyük bir yardımcıdır. 
Güzel koşucuların hareketlerinin her 
parcasını yavaşlatılmış bir sinema şeri
dinde de görmek mümkündür. Bir tarar 
tan bu suretle dikkati termiye ederken, 
di~er taraftan engeli a~arken bacak ada 
lelerini ne vakit gergin, ne vakit gevşek 
halde çalışbracağını bilmesi, engeli aşın 
ca yere ba'8cak avağının vaziyetini. kol
larının ahengini öğrenmesi ve nihayet 
bütün vücudunun isl•kliğini ve gözünün 
mesafe tahminini elde ettikten sonra 
{style) e sahip olacakhr. 

Derler ki her yiğitin bir yoğurt yivişi 
vardır. Fakat bu epor bövle d~ildir. 
Bir hareket, incelikle, dikkatle, bilgi ile 
yanılmazsa beğenilmez. 

işte bövle bilime davanan çalışma ile 
her sporda (ety]e) sahibi gençler yeti
şir ve ancnk öyle yeti~miş gender mil
letler arası ferdi sporlarda yüzümüzü 
a~artır. Unutmamıılıdır ki rnstsı-ele emek 
!erin neticesi de bir az rastgele olur. 
Sporlar artık ampirik devirden cıktı ve 
pedl\gojinin, fö:iyoloii,,in, psikolojinin 
hükmü altına girdi. Vücut idmanlarının 
hepsine birden beden terbiyesi adı ve
rilmesinin sebebi budur. 

Amerika.va göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

RESMi TEBLtC 
Vaşington, 23 (A.A) - Diln ak§am

ki Amerikan tebliği: Filipinlerde Lu
zonda, Manillanın 240 kilometre kadar 
şimalinde Lingoyan körfezı sahilleri bo
yunca şiddetli muhaı·ebe devam ediyor. 
Düşmanın Santazya yakınlarına asker 
çıkarma teşebbü.-;Unün önline geçilmiş
tir. japon piyadesi Ago yakınlarında ka
raya çıkmış ve cenupta Damersise doğ
ru ilerlemiştir. Topçu ve tank kullanan 
Amerikan ve Filipinli kıtalar Ago cenu
bunda dilşmanla muharebeye tutuşmt:ış-
lardır. japon destroyerleri Damersise 
asker çıkarmak için Loingoyan körfe
zinde ilcrleme~e teşebbfü; etmişse de 
püskürtülmüştUr. 
HAVAİDE 
2 - Havai bölgesi kumandanı tarafın

dan bildirildiğine göre şimdiye kadar 
273 japon göz hapsine alınnıı~tır. Ada
rım 240 bin kişilik nüfusundan 160 bini 
j::ıpon ırkındandır ve 35 bini de japon 
tebaasıdır. Bununla beraber Havai hal
kının çoğu hiç bir sadakatsizlik alftmeti 
göstcrml'mistir. Ancak japonlardan ba
zılarının beşinci kol faaliyetleriyle Pea.rl 
Harborn baskın taarruzundan önce ja
ponlara kıymetli askeri malfimat ver
dikleri hakkında deliller vardır. Bu gi
bi japonlar pek azdır. Diğer unsurlar ve 
japonların çoğu hükUmete sadık kalmış
lardır. Havai silahlı kuvvetleri arasında 
beşinci kol mensubu yoktur. Fesat ter
tibatına iştirak etmiş olmaktan suclu 
japonlar askeri makamlarca hapis edil
mb::lcrdir . 

3 - Diğer cephelerde kayda değer bir 
.ey yoktur. 

ACIR Stı,AHLARLA 
ÇARPIŞMALAR 
Şanghay, 23 (A.A) - Amerikalıar 

Ç6rçil Amerikada 
müzakerelerle mefgul -·-(Baştarah 1 inci Sahifede} 

Lonclra, %3 ( A.A) - Butaya gelen bir 
habere göre I.ord Biverburk, amirnJ 
W. Povnd, İngiliz hava kuvvetleri baş· 
kumandam olan hava mareşah, hav3 
kuvvetleri genel lnınnny ba.5kanı, Ame· 
riknnın İn~ilterede-ki btiyük elçisi ve B. 
Ruzveltin İngiJteredeki hususi mümes
sili de baş\'ekil Çörçil ile birlikte Va
ŞinJ-'tona gitmi~lcrdir. 

DAHA GENİŞ 
MÜZAI\:ERELERE DOCRU 

Va;;ington, 23 (A.A) - Reis Ruzve-lt 
dcmi~1ir ki 

- Çörçil ziynrctınin llCllefi diiı•,•anın 
her tarafında Hitlerdliği yenecek çare. 
fer hakkında göriişnıektir. Önümüzdeki 
günlerde benimle Çörçil ve iki memle
ket iktısakılan arasında konuşmalar 
ofacakhr. Benimle Çör,il arasındaki ko
nusmalar, başka yeni görümıeJerin baş
langıcı olacnk ve bnnlnra resmen Rus
ya, Çin, Holı:ında ve Britanya domin
yonJan iştirak cdetektir. 

RE.Sl\'lt TEBLİ~ 
Vaşington, 23 (A.A) - Vaşington gö

rilsmeleri hakkında basında aşağıdaki 
tebliğ neşrecHıniştir : 

Cumhurreisi Ruzveltle Britanya baş
vckill Çörçil ve iki memleket yliksek 
mutahassıslan arasında yapılacak gö
rüsmelerin esaslı ve çok ehemmiyetli 
m~lelcr etrafında ceryan edeceği mu
hakkaktır. Maksat dünyanın her tara
fında Hitlercit=ği muvaffakiyctsizliP.e 
uğratmaktır. Diğer bir çok memleketl~ 
rin de bu müşterek davaya iştirak ede
ceklerini hatırlamak gerektir. Bununl:> 
beraber bu görüşmeler şimdilik iptidat 
hazırlık devres:nden ibaret sayılmak la
zımdır. Bunun arkaı;ından resmi suret
te Sovyet Rusya, Çin, Holanda ve İngi
liz dominyonları da konferansa davet 
edüeccktir. Bu konferansta harbm gü
dümünde umum! birlik temini için bü
tün tedbirler alınacaktır. Görüşmeler 
bitmeden resmi tebliğ çıkanlmaması !h
timali varsn da diğer devletlerle sıkı bir 
tema:> muhafa?.a. edileceği ve projelerin 
kendilerine bildirileceği anlaşılmaktı>.
dır. 

KANADA BAŞVEKİLİNi~J 
BEYANATI 
Ottava, 23 (AA) - Çörc:lin ziyareti 

hakkında Kanada başvekili Makenu 
King aşağıdnki beyanatta bulunmuştur: 

11 Vaşington mülakatına davetli bulu
nuyorum. Ziyaretimin tarihi henüz bel
li değildir. Bu hususta B. Ruzveltle ha
berleştiğim gibi B. Çörçille de AmE
rikaya ge1mesinden evvel temasta bu
lunmakta idim. • 

Makenzi King Vaşingtona gidip git
miyeceği baklanda bir şey söylememiş
tir. 

ÇUNG KfNGDE BİR 
KONFERANS TOPLANDI 
Cung King, 23 (A.A) - Burada milt

tefiklcr arasında mUhim bir konferans 
toplanmıştır. Bu konferans hakkında 
bir kaç güne kadar bir tebliğ çıkarılma
sı bekleniyor. 

MAREŞAL ÇAN-KAY-ŞEKE 
SALAHİYET VERİLDİ 

SIRRAr KOŞESJ 
•••••••••••••• 

iki kız kardeş ••• 
---·---

Delilerden hoşlanmasanız bile, delili
ği sena eden Erasmı, elbette, bilirsiniz. 
Bu filosof, tngilterenin meşhur eski baş
vekillerinden T<'mas Morusa yazdığı bir 
mektupta: 

- Senin böbreklerinde kum hastalığı 
var, bende de nıkris. !kimiz iki kız kar
deşle evlenmiş gibiyiz . ., 

Diye onunla dertleşmişti. Vakıa, nık
ris ile kum sancılan aynı bUnyenin has
talıklarıdır. Eskiden bu türlü bünyeye, 
arttrisma derlerdi. Bu tabir hala arada 
sırada kullanılmakla beraber, şimdi VÜ· 
cudun içerisinde geçen metabalisma iş
lerinin ağır yürümesinden ileri gelen bir 
bUnyc derneğe daha ziyade temayül var
dır. 

Bu iki kız kardeşten nıkris hastalığı 
daha eski ve daha meşhurdur. Fakat se
bebi tam da iyice anlaşılacağı zamanda 
o büyük kız kardeş adeta ortadan kay
boluvermiştir. Şimdi hekimlerin bu has
talık teşhisini koymaları hemen hiç işi
tilmez olmuştur. Sebebi insanların ye
mek usulünü değiştirmiş olmalarıdır. 
Eskiden keseleri geniş olanlar hem pek 
çok yerler, hem de sebzeden ve yemiş
ten ziyade et yerler, onun için nıkris 
hastalığına daha çok tutulurlardı. Şim
di çok yemeğe kudreti olanlar azaldı de
nilemezse de çok yemenin ve bilhassa 
sebzeden ve yemişten ziyade et yemenin 
zararını bilenler çoğaldığı için nıkris 
hastalığına tutulanlar nadir görülmekte
dir .. 

Buna karşılık, öteki kız kardeş kendi
sinden hala sık sık bahsettirir. Bu has
talık büyUk kız kardeşi derecesinde değil 
se de gene haylice meşhurdur. Hatta bu
na tutulmuş oan meşhur adamların bir 
de mufassal listesi yapılmıştır. Bu lis
tcrl~ her meslekten meşhur adamlar var· 
sa da en ziyade göze çarpanlar hüküm
dal'larla hekimlerdir. HükUmdarlarm 
kum .sancısı arasında önemli yer tutma
larına, ta.bil taaccilp edilemez. Çilnkü 
kum .sancılan çok yemekten değilse de 
ne yiyeceğini bilemediğinden ileri ğelir. 
Hekimlerin de listede çokça yer tubna
Jan eski zamanlarda hekimlerin sık sık 
ziyafetlere davet edilmelerindendir. O 
zamanlarda hekimlerin ne yiyeceklerini 
bilmedikleri iddia edilemezse de, davetli 
olduklan ziyafet sofralarında istedikleri 
yemekleri bulamadıktan şüphesizdir. 

Böbreklerde, yahut daha aşağıdaki 
yollarda sancılara sebep olan kumların 
veya onların da daha büyüğü demek olan 
taşların iiç tUrlilsil olduğunu duymuş ol
Enmz gerektir: Bir tlirlU asit lirikten, 
bir türliisü asit oksalikten, ilçilncüsü de 
fosfattan gelir. 
Yakın vakte gelinceye kadar, terki

binde bu maddelerden bulunan yemek
lerden çok yenilir de eritilemezse o mad
deler birikirler ve kum, yahut taş sancı
larına sebep olurlar, zannBdilirdi. Mese
li\ et yiyenler asit ürikten, faz.la sebze. 
yahut fazla çikolata yiyenler asit oksa· 
likten, yumurta ve kuru sebzeler gibi 
foı:fath gıdalardan çok yiyenler de 
Uçilncü türlü kum sancılarına tutulur, 
derlerdi. 
Vakıa kum sancıJaru:ıa tutulmak için 

terkiplerlnde o maddeler bulunan ye
meklerden yemek birinci şarttır, gıda
larda o maddelerden bulunmazsa onla. 
rın birikmelerine de iınkln olamıyacağı 

Çunkin, 23 (A.A) - Çinin kalkınma- şüphesizdir. Fakat bu maddelerin biri
sı için müttefik devletlerle işbirliği yap- kerek kum veya taş haline gelmeleri için 
mak üzere mareşal Çan-Kay-Şeke tam yalnız çokça bulunmalan yeti,c;mez. 
salahiyet verilmiştir. Şimdi anlaşıldığına göre o maddelerin 
-----·~ birikerek sancı verecek derecede bUyük 

Japon/ ... a göre kum haline gelmeleri vücudumuzun içe-
a, risindeki ekşilik ve alkalenllk müva:ıe-

(Baştarafı J inci Sahifede) nesine bağlıdır: Asit ürikten kum için 
HONG KONGDA vücudtll) içinde fazla ekşilik, öteki iki 
Tokyo, 23 (A.A) _ Domei Ajansının tilrlUsü için de fazla alkalenlik lAzıın 

bildirdiğine göre japon kıtalan Hong gelmeyince kum Msıl olamaz. 
Kongda İngiliz mukavemetini kırmışlar Kırmızı domates. yakın vakte gelince
ve Kamere tepesini zaptetmeğe muvaf- ye kadar, kum yapar diye fena bir şöh
~ k ı ı d En Kil' d 1 ret almış ve az daha eksik bilgiye kur
ıa 0 muş ar ır. npoye ve . 1 0 ay- ban olacaktı. Domatesin kendisi vücuda 
larıncla son mlistahkem !ngiliz mevzile-
rine hücum edilmektedir. Kamere tepe- alkalenlik getirdiğinden yalnız ve çok-
öi ve civarındaki istihkamlar bir gece ~a yenilirse asit oksalik kumları yapar, 
hücumu ile ele geçirilmiştir. Hong Kong- fakat ekmekle beraber yenilirse, ekme
da şimdiye kadar alınan esirlerin sayı- ğin getirdiği ekşilik 0 maddenin birike
sı 1119 dur. Bunlı:ırm 118 zi lngıliz, rek kum haline gelmesine m:mi olur. 

1 Demek ki kum sancılan da vücudun 
814 dil Hint i ve 187 si Çinlidir. içinde bir müvazenesiz.liğin neticesidir. 

DEN1Z ZAYİATI G. A. 
Tokyo, 23 (A.A) - Resmen bildiri!- -·-----

diğine göre harp başlayalıdan beTi japon Alman kumandasın
donanmasının kayıptan bir destroyer, 

~~;Y~::d~~ gemisi, beş denizaltı ve 72 daki değişiklik 
Bir kruvazör, bir mayn tarama gemisi -·-

hasara uğramıştır. (Baştarafı l inci Sahifede) 
Londra, 23 (A.A) - !ngiliz hükUme

ti Siyama karşı hattı hareketini te-;bit 
tçin Birleşik devletlerle müzakere ha
lindedir. 

takviye kıtaları aldıklarından Luzon tNGtLtZLERE GöRE 
adasında Lingaen körfezi civarlarda 8 Eddie K, O!it.iO!' Londra, 23 (A.A) - Londranın ai-

TÜRKÇE 
-·-~,..-l_ t _ill_l •ll_D_I 

Rey az 

Tabur 
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A 

••••-ı-·-~- • e•= P_D_ll_ll_ll••a-

Pazartesiyi Salıya bağlayan gece şiddet,. A yasi mahfillerine göre Hitlerin haı ku-
li çarpışmalar başlamı~tır. Salı sabahı -a• •• _ .. _a_,_ -·-·-·-a-o mandanlığı eline almasının iki sebebi 
Manilladan bildirildiğlı:ıe göre bu car- Y Al• B b şudur: 
pısmalarda gittikçe daha geniş miky~sta R 1 a a 1 - Hitler 1941 yılında önceden 
Rğır silahlar kullanılıyor. japonlar San- bildirdiği gibi harbin zaferle netkelerı-
il' ~~fs ı(~~~~~~Jlerlemişlerdir. A K 1 z L A R memesini izah için mesuliyeti yükliye-

SöZLERt M cek birini bulmu~tur. 
Honolulu, 23 (A.A) - Havai adalan PANSIY 2 - Hltleı hata etmezliği hakkında 

kumandnnlığına tayin edilen General O ONUNDA Almanyada yapılan ganp şöhretinden 
~mo buraya muvasalatında söylediği A T un R K ç E faydalanarak A!man halkı ve ordusu 
hır nutukta halkın maneviyatını övmüş, arasındaki ho~nutsuz.luğu gidermek ve 
halkı dilşmana karşı kudretli mukave-" __ -_._-_._. _·_-_._-_._-_._-_. _-_' _' ·_·-_·-_· --· --·--· tekrar itimat kazanmak istemiştir. 
m~ewarimkh~m~a~v~~m~ti~ #~~~~~~~·am=~~a~~~e~*~3~~~~~~~~~~~~~~ .. ~ .. ~~~ 
Bun~an ~onra adalarda yiyecek, ilaç ve 
benzın bır elden idare edilecektir. Y ALNJZ 5 gün için 

~ır~A;r 
2'VRKÇE § ~ DORO!'İ AKIM 

UMUMUN İSTECİLE 

ı · Salahaddinl Eyubi 
ve BOZ ASLAN Türkçe 

PRES2'0N FOS'J'ER § LAMVR 2'AMİROF 

YAKi:~ SiNEMASJ L:.rı;:~~=.ı::~:: .. 
ATATÜRK't.lN 

Ölümünün 3 cü yılı ihtilali - Milli 
Şefin nutku • Cumhuriyet bayramı 

2 ci ve görülmedik kısmı 

2 • DELİ SUV ARİ 
İLK DEFA 

Seanslar : 11,30 - 3,30 - 'l,30 da 

.Sov yetlere göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

c - Rusyadaki durum hakkında ga
zetelerin verdiği bütün haberler haki
kate uygundur. Sovyetler yalnız düş
manı geri atmakla kalmıyor, onu boz
J?undan bozguna uğratıyor. Stalin bana 
Alman askerlerinin vaziyetini tıpkı Na
polyon askerlerinin vaziyeti gibi oldu
ğunu söyledi. Bence Almanlann hali 
bundan da fenadır. Bununla beraber 
llkbahar muharebelerine hazırlanma
mız gerektir. Bu muharebelerde Polon
ya kıtalanna da vazifeler düşecektir.> 

tZVESTtANIN HABERLER! 
Moskova, 23 (A.A) - 1zvestia muha

biri yazıyor: 
Cenup cephesinde Doneçte Sovyet 

birlikleri 46 köyli geri almışlardır. 
Leningrad cephesinde dilşman hatla

rının gerisinde harekatta bulunan ka
yakçı müfrezeler Almanlara ağır kayıp
lar verdiriyorlar. 
Ormanlık bölgelerinde dağınık olan 

Nazi tUmenleri Sovyet kıta.lan tarafın
dan temizleniyor. Ormanlarda soğuktan 
donmuş ve ölmilş Almanlara rastlanı 
yor. Yakından sıkıştırılan Almanların 
imhası devam ediyor. 

Yeni Neşriyat 
•••••••••••• 
HA VACll.JK VE SPOR - Bu özlü 

ve kıymetli mecmuanın 300 ilncU sayısı 
değerli tetkikleri ve yazıları havi olarak 
çıknuştır. 

tZMtR BELEDiYESiNDEN : 

Tepecikte yeni tephirhaneye elektTik 
tesisatı yapılması, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
274 lira 30 kuruş muvakkat teminatı 20 
lira 5 7 kuruştur. Taliplerin teminatı iıı 
bankasına yatırarak makbuzlarlyle iha
le tarihi olan 7/1 /942 çarpmba günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

24 26 2 6 5528 (2651) 
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l ı:;;;;~;ın~Üli~~;;:,;;a Cilt \'e Tenasül hastalıktan ve 

! ELEKTRİK Tt.:DA \'İLt.:Jd 
Birinci Beyler Sokatl No. 55 .. lzmlr 

11 Elhamra Sineması art:asnda sabah
., tan akşama kadar hastalıınm kabul 
i eder" 
~ TEU~FON : :.479 (469) 
a.~ .............. B ~ 

Moskova cephesinde Maroyaslavesk 
kesiminde kuvvetli bir şekilde tahkim 
edilmiş A1man mevzilerine karşı kızıl 
ordu birlikleri ve tavv"'"'eleri birlikte 
bir hUcuma geçmişle;.dir. Sovyet piya- SEFERIHtSAR BELEDtYE REtSU-
desi ilerliyor. ctNDEN : 

Tula kesiminde de buna benzer ilerle- t - Su yollarında kullanılmağa d-
meler olduğu bildiriliyor. veri~U metresi 250 kunıı muhammen 

Nazilerin karşı hücumlarına rağmen kıymetli 2. inc;elik 1800 metre. 
General Bonin kıtalan 25 köyü geri al- 2 - Metresi 100 kunııı muhammen 
nıışlardır. kıymetli 1 ,5 inc;elik 800 metre (delik. 

ALMANLARA GöRE çlirük, yarık dahil) demir su boruları 
Berlin, 23 (AA) - Resmı tebliğ: Do- 22/12/941 tarihinden itibaren on bet 

ğu cephesinin merkez kesiminde şid- gÜn müddetle bir müzayede kaimesile 
detll muharebeler devam ediyor. Bir açık arttırmaya c;ıkanlmıtbr. isteklilerin 
!;Ok yerlerde kıtalarımız düşmanın §İd- iha1e masrafları kendilerine ait olmak 
detli hUcumlarını muvaffakıyetle püs- üzere ve ihaleyi müteakip seferlhisarda 
kürtmUşlerdir. 19 Sovyet tankı tahrip panınru derhal ödemek. şartiyle tesellüm 
edilmiş, Savaş Ştuka tayyarelerimiz diiş.. etmek kaydile muhammen bedelin % 
man kollanna ağır zayiat verdirmiştir 7,S iu nlsbetlnde teminat akçesini he
Düşmanın bir çok taşıtlan tahrip edil- lediyemizc depo ederek ihale günü olan 
miştir. Bir çok bataryalan da harp ha- 5/1/942 pazartesi günü saat 15 te Se
rıcı bırakılmıştır. f erihisar belediyesinde ha%lr bulunma-

Borsa 
OZOM 

15 1 S. Süleymanoviç 40 
3 1 Nusret Alkişc 4 7 
19 Ahmet Halit 45 

201 yek<ın 
119976 dünkü yekGn 

120177 umum yek\ın 

43 
47 25 
45 

No. 7 44 
No. 8 45 
N~ 9 47 
No. 10 SO 
No. 11 55 

337 siyah inhisar idaresi 26 35 
3 rezald inhi.ar iduesi 30 30 
4 beylerce inhisar ida. 30 30 

tNCtR 
21 Derviı Cafer 17 26 

100696 dünkü yekOn 
100717 umum yeköıı 

PALAMUT 
2090 kental 67S 800 

ZAHiRE 
60 çuval 8UAID 51 50 52 
10 ton ıuaam S 1 50 52 

Mm:~:·~··ı 
Asabiye mUtehassısı, elektrik teda- 8 

vileri, her gün üçten sonra $amlı § 
l sokak 14 Tel: 3559 S 
~...oooo=a=caaaaacıcaca=QQaaa~.s 

ları lüzumu ilan olunur. 
5522 (2650) 

tZMtR ASUYE iKiNCi HUKUK 
HA.KtMLtetNDEN : t 

t LAN 
İzmir Kar§ıyaka Tahir bey sokağında 

2 O no.lu evde oturan F aden Karakq 
tarafından kocası Cebzede Hacı Ali 
mahallesinde 5 no. da mukim Sami Zol'o 
lu aleyhine açılan boşanma davasına 
mütedair arzuhal suretile davetiye müd .. 
deanlcyhin muhtelif adresine berayı teb
liğ gönderildiği halde irae edilen yerleı
de bulunamamış ve zabıtaca yaptmlan 
tahkikatta da ikametgUhı meçhul bulun
muş olduğundan keyfiyetin Yeni Anr 
gazetesiyle ilanen tebliğine ve muhake
menin 26/1 /9 4 2 pazartesi günü saat 
1 O a talik.ına karar verilerek bu baptaki 
arzuhal surctile davetiye varakası mah
keme koridoruna talik kılınmış olduğun
dan müddeaaleyh Sami Zorlunun tayin 
olunan gün ve saatta mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil göndennesl 
aksi takdirde hakkında muamelei gıya• 
biye icra kılınacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilin olunur. 

5521 (2649) 

SA'J'ILIK 
'J'enezziih otomolllll 

,1 

1938 modeli Kayısler Royal marka ı 
bir adet tenezzüh otomobili satılık- : 
tır. 8 

1 
Arru edenlerin Manisada Hayvan 8 
pazarında Demirci Şefik Akyüreğe § 

==~=~oc=o!~c=J 

Ali Galip Sevim Şe
kerlenıe Evi 

Sayın Müşterilerim, 

Milessif yangından sonra SEVİM ŞEKERLEME EVİ'ml Kemeraltı kara
kolu ittisalinde (51) nwnaralı mağazaya naklettiğimi saygılarımla ar:zede
rim. 
En nefis LOKUM ve ŞEKERLEMELER ve EMSALİ dalına gerek bura

da ve gerek ŞEKERCİLER içind~ 14/16 numaralı mağazamda yüksek 
zevkinize ve emirlerin.ize amaded'..r. 1 - 10 (2646) 

ŞEKERCİ ALİ GALİP IRMAK 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
5 Devlet Demir Yollarından ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D. DEMiR YOLLARJ MUDORW~ONDEN : 
D . O. 201 No.lu tenz.ilfıtlı eşya tarifesi 1 /2/942 tarihinden itibaren kaldı

nlacaktır. Bunun yerine ayni tarihten itibaren aynı numara altında yeni bir 
tnrife mer'iyete konulacaktır. Yeni tarifede 1700 kilometreden faz.la mesafe
ler için de tenzilit temin edilınİ§tlr. Fazln tafsilut için istasyonlara müracaat 
edilmelidir. 24 4 5489 (2647) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak

taş 'ın en son eseri 
(A1hnrüya) kolonyasının ciddi ra

kibi zevk, &anat, bedayi hep bir arada 

Hilal Eczanesı 




