
tJAn mi.inderecaundan me5= ulivet kg bul e~ : ımez ... Ciimhurıııetm ve Cümhuriııet ••.,.!erinin bekçisi •abahlan çtluır siyari gazetedir. YEN1 ASffi Matbaasında basılmıştır-

Rusla r a •• gore askeri 
l 

durum C. H. P. Kongresi 
Stalin~r~~da bazı Alma? S Kaza kongresinin dünkü toplantı

rı hu umla zaotedıldı sında rr.ühiw mevzulara tenıas edildi 

Harbin 
Sor~u 

---*---
Cansız m alzeme 
üstünlüğünden zi~ade 
ruh iistünlüğıine 
bağlıdır •• 
Alınanlar h313 Stalingradı alaınadılar, 

fngilizJer henliz ElaJenıcyn cephesini 
)araınadılar. Japonlar Aıucrikahları 
Saloınon adaları;.ldan söküp atamadılar. 
lJarp biitiin cephelerde, yıpratıcılığını 
Jıic kaybetmenıeklc beraber. saplanmış 
ı;ilıidir. İleri atbmaları artık kiloınet· 
•~·lcrle değil. ınetrclcrle ölçüliiyor. Bu
nun ke~in olarak böyle mi kalıp gide
reğini, yoksa dünya öl(i.isilndeki harp 
alanının her hangi bir yerinde bir <:-Ö
J.iintii olnnyacaitını krstirmck stratej
lt..'rc aittir. Biz stuıu görüyoruz ki 19·1~ 
~ılının "iOn yarısı ikinci dünya harbinin 
~ · ıprann1a dc,·rrsi olrnustur. 
Yıprann1n harbi. n~tice it.ibarİ)·lc, 

n1alzemc ve ins;ln kayıplarının a~trğı 
lmsl11ğu en ~abuk doldurabilen tar::ıC1n 
ra:'<·dasınadır. BunWl için bu harbin so
>nınu da, 1911 harbi gibi, topraktan ,.c 
mdii.striden en l'Ok ''eriın alıp bun ları 
•n hol öl~iide cephelere ula~tırabilcıı. 
~erekli mnheme ile donatdmış ve ta
limli asker sayısn11 en <:abuk <;>oğaJtan 
'" ie muka\.'eın t en fa>la olan millet
ler tay in ede~eklerdir. Zamanı mütte
fik olar ak saymanın ın5nası budur. 

Gerçekten, ıamaııın hangi orduların 
i~inc daha çok yanyacağını bugünden 
•i;ylemek inıkamızdır. Göriiniişte 1942 
yılı Alman aske•i kudretini pek o ka
dar :l'iik•ellınenıi , buna karşılık müt
tefiklerin mukavemet kudretini artır
bııshr. Bunmıla beraber bunun ~imdi· 
Jik bir görünii~ten fazla değeri yoldur . 
c.·iiokii bir taraftan, harbin 3-·alnız mii
ılafan ve dayanmakla kazarulaınıyaca
iın ı herkes b ilir ve Alnınların bu sene 
İ(inde de ba,arılı taarruz kabiliyetleri 
göstermis ol;.,aL-ınna karşılık, müttc· 
l ik.lcr esaslı hiç hir taarruz hantlesi ya
ıınmamışlardır. Dii:er taraftan, da Al
nıanlarıu eller ine. c eç.i.rdikleri yeni top
nklurdan \"e bunların bütün kaynak
larından ne derece istifade ettikleri vç 
hôlbnssa edebilecekleri henüz bilinmi
)Or. Doğuda kıv.and ıkları zengin saha
.;an hakkiyle ldydal.ınmak imkanını 
1'uJurlarsa, Alınanların ziraat ve en· 
clüstri hakımınd~n çok daha kuvvetli 
•ir vazivetc «İrf'• · <'kleri tahmin rrlilebi
lir. 
Şunu da güı üni.indl! bulundurmak 

,erektir ki A lman Ve J apon stratejileri 
ınüttefiklerin ka,·naklannı geııi s mik
)asta darnltmıslardır. Malezyanın ve 
Hollanda Hindi,tanının kayıbı İngiliz
leri zengin petrol, kauçuk, kalay ve 
diğer ham ınadd:.! ha2inelerinden mah
rum bırakmı~. Hunları dü"?manın eline 
"C<;>İrıuiştir. Almanların doğudaki ileİ'
k~·isleri de ziraat mahsulleri. madenler, 
fo1brikalar hakınundan Ruslar için ayni 
netiC!cyi YCrmistiı. Hele Kafkasyanın 
i~ı:alini lama~ılıyabildikleri takdirde 
l.arsı taralı belki petrol sıkıntısına bile 
diişürelıilirler. 

Beri taraftan, n1üttelikler Anıerika 
ı--ibi diin:yanın en zen~in bir bölgesinde 
~tihsaJi - harbin darbelerinden uzak 
«tJarak - hızla en yiiksck verimine cı-
1'orhnak ilnkfınını clleı·indc tu toyor1~r. 
Bntan ::cn1ilcrden ziyade yeni \·apurlar 
yapı)"orlar. Harp gemisi kayıplarını ko
la~· lıkla kapatıyor ve deniz kuvvetle
rini artır1~·orlar. Ha\'a kuvveti bakımın-

(Sonu "alıife 2. Sütun 6 da) 

KURTULAN TOPRAKLAR 
---*·---

Bul~ari~taııkra-
lın etrafında 

toplannı alı 
-*-

Bulgar gazeteleri uDii· 
vamız uğrunda dört 

harp 31aptıku diyorlar 
Sofya. 31 (AA) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Bütün gazeteler Sohranyanın 
ac:ılı~ında kralın Bulgar dış siyasetinin 
istikrarından bahseden nutkunu ve bil
hassa yeni kurtaTılan topraklara ait kı
sımlaTını tefsiT ediyorlaT. 

Yarı resmi (Veçer) gazetesi diyor k i : 
Bu büyük davanın halli uğrunda Bulgar 
milleti üç ve hatta dört harp yapmıştır. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

- - - *·---
~1üdafaa harpleri 

mü kemmel gidiyor 
- *-

Sekiz saat devam ede~ 
bir harpte bir Alman 
bölüğü yok edildi.. 

Moskova, 31 IA .A) - Sovyet t ebli
f: : Dün gece k ıtalarımız Stalingrad ve 
'J "uapsenin ~;j ır. al do&'Usu ile Nalçık çev
ı eleri nde düşın·ıı: l a savaşmışlardır. Di
ğer kesimlerde değişjklik olmam.ıştır. 
Finland iya körfezi nde harp gemilerimiz 
· ir düsman tor~:do muhribini batır
nıı~lardır. 

Mo•korn, 31 (A.A) - Sovyet tebli
gine ektir : Sta!ingrad çevresinde kıta
larımız ınüdafaa meydan muharebeleri 
~ apmaktadır. Düşman fabrikalar böl
gesinde muhtelif ınevzilerimize hücum 
eimis~e de bütün bu hücumlar püskür
tülmüşt ü r . 8 saa! süren bir muharebe-

(Sonu Sdhife 2, Sütun 1 de) 

ı-- R.M-:-Mecii;ib~g_u_··_u_t_o_p~la~n~ı~y-o-r---:o 

jMil i Şefin nu ku 
l ali ka uyan 
1 __ , __ 
i 
ı 

Amerilıada Cümlıuri 31et yıldönümümüz 
·:· m ünasebetiyle y apdan ne.şri31at ... 

Ankara, 31 (Telefonla) - Mebuslar AMER!KADA 
yarınki cbugünkü• Büyük Millet Mec- Nevyork, 31 (A.A) Türkiyede 
tisinin devre toplantısında bulunmak Cümhuriyet ilılnının 19 ncu yıldönümü 
ilzere şehrimize gelmişlerdir. münasebetiyle 29/!lkteşrinde bir çok 

Büyük Millet Meclisinin açılışında tanının~ şahsiyetler radyoda nutuklar 
Milli Şef Reisicümhurumuz lnönünün söylemişler ve kardeş cümhuriyeü teb
irad buyuracakları nutka büyük bir rik etmişlerdir. Bu nutuklarda dünya
eheınmiyet atfedilmektedir ve büliln nın en genç, fakat her bakımdan muzaf-
mahfillerde merakla beklenmektedir. (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

l Alınan lara göre 1 
( ) 

Rus zayiatı 
çok art
mıştır 

*---
T u apse dağlık ara-

zis i düşmarıdan 
temizleniyor 

- *-
Terelıin batısında Rus-
lar bir 31arma herelıeti· 

ne teşebbüs ettiler •• 
Berlin, 31 (A.A) - Tuapsenin şima

Iindeki muharebe çevresinde Alman kı
taları iki gün evvel zaptettiklcri dağlık 
araziyi irtibatı kesilen düşınan kuvvet
lerinden temizlemektedir. Terekin batı
sında Alnıan ve Rum~n kıtaları bir yar
ma hareketine boşuna teşebbüs eden 
Rus kıtalarını yok etmişlerdir. Hava 

(Sonu Sulıife 3. Sütun 1 de) 

SALOMON ADALARINDA 
---*- --

R i r Japon 
zırhlısı 

yara aldı 
- *

Amerilıan uçaJzları 
muhtelif gemilere 

ZJ ton bomba savurdu. ••• 
Melburn, 31 (A.A) - Cenup Doğu 

Pasifik umumi karargfilınıın tebliği : 
Salomon adalannda : Düşman kuv

vetlerine karşı bova hücumları ağır ve 
orta bomba uçaklarından mürekkep 
teşkiller tarafından yanılımştır. Liman
öa bulunan gemilere bu gece yapı lan 
hücumlarda 27 tondan fazla infil~ 
maddesi atılmıştır. Ağır bomba uçakla
ı·,run yaptıkları ;Jk akında ağır kruva
zör veya zırhlı olduğu sanılan bir ge
miye iki tam isabet kaydedilmiştir. Ha
fif bir kruvazör ve uçak gemileri de 
bombalarla önemli hasara uğratılmış
tır. Düşmanın üç keşif uçağı uçakları
ınızı önlemeğe ye1tenmışse de muvaffak 
olamamıştır. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

Ka ruclenı.: .C)oı,yet filosu genıicileri karada hücunı ediyorlar 

Diinkü kaza kon!]Tesinden göriinii ~ıer · Kongre umumi heyeti toplantı 
halmde, kongre re isi B. Münir Birsel 

Eden'in nnıku 
Karşılaştı~mız meselelerin en 

işidir korkuncu Almanya 
nFutuhata fıallıışan Aım an31anın harp sonunda 
imzalıyacağı vesilıaya da inanmı31acağız-.u 
Londra, 31 (A.A) - Hariciye nazırı vardır. Sulhu sırf bir istirahat ve gev

B. Eden bugün İskoçya birliği konfe- şeklik devri gibi telakki etmemeliyiz .. 
ransında söylediği bir nutukta harpten Sulh gayretlerimiz kurulması icap eden 
sonra dahi Almanyanın bütün davala- ve daha büyük gayretlerle tutulması 
rın en korkuncunu teşkil edeceği ihta- gereken bir şeydir. Bunu geçen defa 
rmda bulunmuştur. 3•apmadık, kar;ılaştığımız meselelerin 

Bay Eden demiştir ki: en korkuncu Almaı:ı~·adır. Hitler bir 
•Britanya imparatorluğu dünya dev- llrıza değil, fakat bir ali\mettir. 

Jeti vaziyetinden çekilemez. Tarihimiz Sonraki cömertlik ve iyilik dakikala
ve coğrafyamız bir dünya devleti kal- rında hiç bir kimsenin bunu unutma
maı:ruz.ı emrediyor. Dünyanın durumu nıası gerektir. 
da hunu amirdir. Hitler ve hatta kaba şekilde Hitler-

Bu harp esnas.nda ve haı·pten sonra c.lik karşısında bir Almanya meselesi 
ıiünyada oynanacak büyük rolümüz (Sonu sahile 2, Sütun 3 te) 

---*·---
yeni kaza idare he-

yeti seçildi 
-*-

İzmir de bi r alıcı • verici 
telsiz istas31onu ihdası 

t emenni edildi 
C. H. P. lzmir merkez kaza kongresi 

dün saat 15 te hal.kevi salonunda topla
narak muhtelif memleket mevzuları gö
rüşülmüş. başta iaşe mevzuu olmak Üze
r-e bir çok içtimai ve mahalli mevzular 
tetkik edilmi,. dilekler serdedôlmitlir. 
Partililerin memleket işlerini derin bir 
vulc:ufla _te§rih ederek ortaya koymaları 
çok iatifadeli olmuştur. 

Saat 15 t vali. belediye reisi. parti 
müfettifi, puti viliyet idare heyeti rei
si, daireler müdürleri salona girmişler· 
dir. Kaza idare heyeti reisi avukat B. 
Nuri Esen celseyi açarak yoklama yap
mış ve ekeeriyet bulunduğu anla~ılmıf!~ 
br. K ongre reisliğine vili.yet idare hey
eti reisi B. Münir Bir~l. reiı vek.iJliğine 
B. Nuri Erboy, katipliklere BB. Yümnü 
öz.dil ve Baha Pündük seçilmişlerdir. 

Riyaset makamını işgal eden B. Mii
nir Binel kongre reisliğine seçilmesin· 
den mütevellit teşekkürlerini bildirerek 
umumi heyeti sel3.mlamı~; idare heyet:
nin bir senelik faaliyet raporunun okun-

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

-.ıı,.,..... . .... ~------~-

Parti lıongresindefıi 
üye dileJılerini ifıinci 
sahifede bulacaJzsınız 

B. Eden 
~~~---~~~--~-~~~-~~-

Libvada Mihverin karşı hücumu durduruldu 

Ingiliz piyadesi düşmanı 
kuşatarak esirler almıştır 

--- *·---
lngiliz hava kuvvet-
leri üstiirılüğü mu

hafaza ediyor 
-*--

Kahire, 31 (AA) - Royter ajansı
nın 8 inci ordu nezdindeki muhabiri 
bildiriyor: 

Az zaman evvel bir ılerleme kaydet
meğe muvaffak olan piyadelerimiz mev
zii bir taarruza · teşebbüs eden Romel 
zırhlı kuvvetlerinin hücumuna uğra
rnış, fakat kazam~kları araziden hiç bir 
şey terketmemiş.erdir. İlerleyiş sahil 
rlemiryoluna hal.im olan cephenin şi
mal kesiminde olmuştur. Romelin bu 
muharebelerde Halvan tanklarından zi
yade Alman tM•.ı ·kaybettiği sanılıyor. 
Son glinlerde. düşman 8 inci İngiliz or
dusuna nisbetle daha çok tank kaybet
miştir. Bir a !ayımız dört günde yalnız 
iki ki~i kaybetmıştir. Piyademiz kuşat
mağa· muvaffak olduğu dü.~ma11 piya-

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) General Alebandr 

. . -........ . 
Lefkoşede a s
keri ma nevra

lar ya ı ı 
---*---

Lefkoşe, 31 (A.A) - Sekizinci ordu 
büyilk taarruza girişirken Lefkoşede 
teyakkuz artmıştır. Manevralar 48 saat 
iürmüş, deniz ve hava kııvvetlerinin iş
tirakiyle yapılm~lır. Küçük deniz vası
tt.ları ve paraşütle sahilin muhtelif kı
sımlarına çıkarıldığı farzldilen düşma
nın iz'aç hareketi nıuvaffakıyet~izliğe 
uğratılm~tır. Bu manevralarda göze 
çarpan hususiyet sivil halk ile ordu ara
sındaki sıkı işbirliğidir 



• 

SAHİFE 2 

Yeni iktisadi hanı lelere doğru 

Ten iden beş fab 
rlka. korolaeııık 

Bir naftalin f abrHıası Jı ııruldu. Pamuklu do~u
ma imaldtı bu esne yüzdP ıo nisJ:etin!le arttı .. 

iktisat vekaleti erkanından salahiyet 
sahibi bir zat gazetemize aşağıdaki bc
vanatta bulunmu tur: 
• - «Her türlü himaye ile tecssUsi.ine 
çalıııtığımız endüstrimiz btiyük Awupa 
devletlerine nazarım henüz cocuk dene· 
cek yasta olduğu halde buğün bir cok 
ihtivar.larımızı sırf kendi istihsalatımız
la karsılıyabiliyor ve bilhassa gerek zi
ı·ai ve gerek ~mai istihsal mevzuunda 
harp içinde ve dışında olan büyük kti· 

cc> ~;:tir. 
Aynı şekilde blmaınen Ti.irk hil~isi ve 

Türk eliyle kurulmu~ olarak Karahliklc 
bir huki boya fabrlkn~i~·le Konya Ereğ
lisinde bir ni'<a!ila fabrikası. İzmittc bir 
recine fabrika:'lı ve sap tesisatı yakın bir 
i'ıt ide i";letmeye açılacaktır. 

TUTKAL F ABRtKASI 

• çük bir çok devletlere kıyasen daha mü
sait bir duı-umda bulunuyoruz. 

Bcvkozda kurulmus olan bir t ııfaal 
fabrikası tecri.ibe faallyetlne baslaınış 
btı1 ıı nmaktad ır. 

İznıitte kurulmakta olan klor fabrika
siyle Karabükte in~ edilmekte olan 
asit 'lülfürik ve süperfo;;fat fahrikasının. 
Kastamonide kurulan kendir ihzar fab
rikasının Ciimhurivetimizin 20 nci vıl
c1öniimünde hacala~ını tUtlUrmeğe haş
Jıyncaklarını Umit elınekteyiı. 

Ancak dört tarafımızı kaplıyan har
bin iktisadi tesirleri altında !'lırtHi faali
yetirnizin idame ve geli~imi sayısız engel
lerle karşılaşmaktadır. 

TEVZt iŞLERi 
tktiı>at vekaleti bütün bu engellerle 

mücadele ve memleketimizin zaruri ih
tiyaç maddelerini imal eden fabrikala
rın faaliyetini emniyet altın:ı almak ve 
gerek hususi gerekse Siimer bank eliy
le jc;;Jetilen devlete ait sınai müess••:-r
leri~izin i.stihsallerini tanzim ve ma
mullerini ordu ve halk ihtiyaçlannı en 
iyi kar~ılayahilec~k şekilde tcv7i için 
~ercken tedbirlerin ittihazına çalışılmak
ta. bu müe,:,sesclerin tedarikinde miiş
kUlaL çektikleri maddelerin temini için 
gerekli müdahale ve tavas.<;utlarda bu
Jurunakta ve bir taı·aftan sanayi ve mti
deni istihsal müesseselerimizin her tür
lü müşkülata rağmen faaliyetlerinin 
idamesine ve hatta teozyidino çalışırken 
diğer taraftan da yenl istihsal ınüc..c:se
selcri kurmak için mütemadt çareler 
aramaktan geri durmamaktadır. 

1THALAT ARTIYOR 
Bu cilmleden olarak bUtün mtiskül

lerc rağmen SUmer bank taı·afından ça
lıştırılan devlet aanayiim.izde istihsal 
hacminin geçen senelere kıyasen teza
yüt kaydetmiş olduğunu memnuniyetle 
zikredebiliriz. Ezcümle pamuklu doku
ma me\'ZUunda yi\zde 8 _ 10 nisbetinde 
bir . tezayüt deri ve kundura sanayii 
mevzuunda yilzde 25 - 30 nisbctinde biı
fazlalık milşahede olunmuştur. 

YENt F ABR!KALAR 
Memleket çimento ihtiyacının teml

ıinde mühim bir rahatlık vücuda geti
recek olan Sivas çimento fabrikamızın 
bacalarından yakın bir zamanda du
manların tilttilğünU görebileceğiz. Ka
rabUkte pek yakında tamamen Türk 
mühendis, teknisyen ve işçilerinin alın 
terJyle ve Türk malzemesiyle payılmış 
bir naftalin fabrikası faaliyete gece-

RUSLARA GORE ASKERi 
O URUM 

(Baştuah 1 inci Sahifede) 

Clen sonra bir bölük Alman askeri } ok 
(:dilmiştir. 

Şimal batı ~ ephesinde kıtalarımız 
.mevzilerini takviye etmiş ve keşif mu-
l•arebeleri yapmtşlardır. Nalçık çevre
sinde şiddetli muharebeler devam· edi
yor. Almanlar meskun bir yere bir ta
bur asker, mi~rnlyözler. 60 tank ve 
rırhh otomobillerle hücum etmişlerse 
de pUskUrtülınüş!erdir. 4 zırhlı otomo
bil, 18 tank tahrip ettik. Bir birliğimiz 
ıki hücwnu püskürtmü<J ve 200 Alman 
öldUrmüştür. Topçumuz cephine yüklü 
20 kamyonu tahrip etmiştir. Tuapsenin 
şimal doğusunda keşif faaliyeti yapan 
birliklerimiz 60 Alman öldürmüştür. 
$hnal batı kesiminde düşmanın muhte
lıf hücumları olmuş, hepsi muvaffakı
yetsizliğe uğratılmıştır. Bu hareketler 
c.!nasında 700 Alman yok edilmistir. 

DON KA vstNDE 

Moskova, 31 (A.A) - Royterin hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Stalingrada 'l:malden yardım eden 
Don kavsindeki Rus kuvvetleri Stalin
gradda Alman s:>l cenahına ait bir çok 
siperleri hücumla zaptetmişlerdir. Al
manlar burada müdafaaya geçmiş bu
lunuyorlar, bir haftadan beri Almanlar 
müdafaa halindedirler. 

Alınanlar işgal ettikleri yerlerdeki 
1.alka çok sert muamele ediyorlar ve 
hun1arı hücum kıtalarının önünden ha
rekele zorlıyorhır. 

Stalingradın rr.crkez kısmı kuvvetli 
barikatla:tla tahkım edılmiŞtir. 

Kafkaslarda .Aiman krfalarr çok bti
yük zorluklar ic!ndedir. Tankların mü
h:m bir kısmı çamur1ara saplanmıs ve 
kullanılmaz biı· hale gelmiştir. 

Tuapseden gcıc·n haberler daha mü
~aittir. Almanlaı: bazı mühim mevzi
lerden atılmışlardır. 
~~~~~~~~~~~---

Bundan bnıtkıı daha bir çok fuhrlkıı.· 
lıır ilzcrinde etUdler ve projeler hRzır
lanmaktadır. 

MADEN tTHALA'I'I 
Maden ist'h.cıalatımıza ,ı;ıclince: mem-

1 ket iktlsııdlyatımızda fevkell\de ınil
him roller oynayan Y.:rcğli kömiirlrri iş
lelmı?ınlzin i t\h~al durumunun hc-r tUr
JU imklln!ardan lstlfadc ile tezyidine c;n· 
ltcılrııaktadır, 

Ynkın bir ulidc in~usı llrnıal ed:kcck 
ilan Zonguldak - K07lu ltın"linden ınü.~
bct nctice1cr elde edilN·ektir. 

MAHRUKAT lŞLERl 
Memfokct mahrukat ihtivacının le· 

mininde mUhim bir hissesi bulunan 
Garp Linyitlerinin istihsal faall;.·cti her 
~lin bir mlkdnr daha tezayüt ctmck'e· 
dir. Ev mnhruku olarak kullanılmakta 
bulunan kok mcvzuuna gelince harbe 
tekuddUm eden son ~cnclerc kaclrı r 
memleketin uınuın kok lstlhlCıki 20 - :rn 
bin tonu Almanya ve tngiltcrcdcn ithal 
olunnrak bakiyesi SUmikok fobri'<ııoıiy· 
le tstunbul, Ankara ve tzmlr trnzhE1ne
lerinden dele edilen cem'an 100 - 110 
bin tondan ibaret iken harp yılları it;ln
dc hnriçten lthulıit ynpılmamasına mu
kabil Karabük fabrikalarının Jr.alh•cti 
;!ayc.sinde 200.000 to;rn nıiltecaviz lmk 
halka tevzi olunmaktııdır. 

Kıymet ve cheınmiv 'ti her tlirlll i1ah
tan vare~te bulunan hakır ve krom is
tihsalatımız memnuniyet verici bir .c:e
yirlc faaliyetine dovam etmektedir. 

Demir, Kiikürt ve diğer maden işlet
melerimiz de munfa7.am bir mesai ile 
calısmaktadır.. 
· Maden ara:na rslE.>Hfnl~~e 
~ekilde inki~af et~kt.e~ 

KURTULAN TOPRRKLA~ 
( Ha ... tarafı 1 m<'i Sahifede) 

Esaret çeken kardeŞlerimi.ı:i kurtarmak 
düşüncesiyle hareket etmiştir. Bu ideal 
ığrunda 200 bin kahramanın kemikleri 

muhtelif harp sahalarını doldurmu'!tur. 
Esaret altındaki Bulgarlar da Bulga

ristanla birle~mek maksadını gütmüu
lerdir ve bunun için daima mücadele et
mişlerdir. Şimdi her Bulgara dii~en va
zife yekpare Bulgaristanı korumak için 
kralın direktifleriyle hareket etmektir. 

B U G O N 
CllMHl]HiYEl' 

§ 
~ 
~ 

BAYRAMIMIZIN ŞEREFİNE ~ 

S uyu ana nmız. ,CJbor . 
§ ERTU(iRUL l\fUHSININ bizzat '

11 § Yaratlılp 

IKISKAI\Çij 
§ YE İLK DEFA rı 
~ Diinya koın,lderiııın kralı LORl~L ~ 
'{ "·e HARDi'rıin en -.on ('{'Vİrdikleri ~ 
~ . ~ 

1 DEN ~ ZC ~. ~ 
~ ' ili ili il il 11111111111111illif111111 111111111111111 ili 111 ~ 

S BAYRAMDA : 9.00 - 11.30 - 14.30 S SEANSl ... AR : 11.3{1 - 20.30 DA.. ~ 
~~J"~~J'"~.r~: 

Deniz Gazinosunda 
HER AKŞAM ve BUGüN ö~ıeyin BAYAN RATARİN idaresinde l 

POGA?l.'J KO. 'SER ORKESTRASI.... TELEFON 4007 ~ 

Kültürrark Gazinosunda 
BUGON saat 1 7 den itibaren MAK ALLAN CAZ ORKESTRASİ-

LE ÇAYLI OANS (TEDANSAN) TELEFON: 4007/ 4«4 

YENi ılSlft ı SON TESRIN PAZAR 19111 
.- -

ŞEHİR BADE Harbin 
Sonu 

Slo\Takvadan 
keıest g ti

rilecek ___ * __ _ 
Kutulı:lı hereste fiyat· 
farı yiHıseli31or ... 
Kutuluk kel'eBte tedarikinde müskü

lfıta uğrandığı için İzmirdeki bazı kutu 
fabrikaları tatili faaliyet etmislerdir. 25 
kuruş olan kutu fiyatı şimdi 80 kuruşa 
kadar çıkmı§tır. 

'l'11rım ~atı kooperatifleri birliği halen 
keneli fabrikasında imal ettirdiği kutu
lan 70 kuru~a sattırınakladır. Ayrıca 

Slo\'ak~>arlan lrnLuluk i(ere~tc ithali için 
tc1ebbli. aUı girişilml!ilir. Eğer Slovak
yadan beklendiği nisbette kereste geti
rilir.c;e kutuların maliyeti ucuzlaj.'acak 
ve piyasaya dnha ucuz fiyatla kutu çı
knrıhıcaklır. 

B. NA.ZİF iHAH 
Bcrlindc yııpıı:.ııı ticari ve mali ko

ı.tı mnlara isti. nk eden Cüıııhuriyt•t 
Merkez hanknsı lzmir subc~i ınüdiirü 
E. Nazif !11an İstanbuİu di.inmüşli.ir. 
l'azartesi gi.inli .. ehriın'zc gelecektir. 

-- -·----
Yl~Nt ~ E~UlY A'f 

İZMİR KVLriJa 
GAZErEsl 
•İzmir Kültifr Ga~ete ;. udiyle yeni 

bıı· nıccınu~ı intı• uru bmıluıııı<ıtır.. Bu 
il ccnnıanın ilk ,.;ıyı ını g.ör~ııl~r. İzmir 
J,Hl!llr hayatına .·anlı, fikir ilibaı•iyle 
l ııvvclli biı• ıne-:ımıaııııı kntıldığmı gör
nır•klc ~cvinın'ştt'rdir. 

İ:t.ıniı· klllHlı· gazele inin ilk ~ayıı-ın· 
du Ik Abdi Muhtar Bılgım:rin Ahlak 
im· ).Ulan ınıclıı·,, bu lıklı milkı•ınınd bir 
ll tkiki, tnnınmı., muharrir İrfan Haza· 
ı •n •Dllnyayu gCizler'ni kapıynn adam• 
ı:ıdlı bir ynZJ!!I, Sosyolog A~ı111 Killtü
ı i.ln kıymetli '.>ır fıknısı, yine Asım 
Kllltürlin •Tek vt' cok cepheli adam• ı, 
Bahri Savcının bir dil balu;ı, Cihat 
Gökçenin 11İki Jı;;ıtmı • sı, Hikmet İlay
clının köşesi, Kı • .nal Bıibac:arın h:klye
.,j, ırıiirlcr, kı~a ~·e teportaj ve ayın ha
li :ırıcleri vardır, 

İzmir Kilittir gaıetc~inin İzmir fikir 
hayatının gcrcek hir .htiyacını karsılı
' acağı muhakkaktır. Yeni Asır oku
yucularına ta,•s'.ye ed~riz. 

EOENıN NUTKU 
(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

ile karsılaşaca~•1.. Almanya ~on 26 yıl
eıa iki defa ve b1r asırda be~ defa ayni 
iutuhat arzu,,un:ı kend.sini kaptırmı~
t.r. Bütün Ltını'.lln sırf bir par~öınen 
parçası üzerire bir mikdal' imzanın 

~tılması ile bir1l~n bire ortadan kalka
,·ağını bekleme~ tehlikeli olacaktır. 

Hitlercilik bu ınüHıi.s doktrini Alınan 
gcnçli~ine aşıla 1ı~ş buİund.uğundc.n Al-
;.,anya mc,.,elesi de\'am edecektir. Uzun 
\&deli bir gayre~ yapmamız lazımdır .. 
Bu Almatı\'a nıc~clesi ve Avrupa ıne
;;clesi zamanla vı; lej.·akkuzla halledile
cvktir. Ge(·en harpten ~onra olduğu gi
lıı bu hwrnstakı arzulaı;ımızı hakikal 
) erine almak e·ı büyük delilik olacak-
tır. Bu defa tam bir ha: sun:tine kadar 
!-.!manya mcsele:.i ile rneşgul olmamız 
l~zımdır.• 

B . Eden burı fan sonra harpten bah
. etmİ!:i ve dcınişur ki; 

•Harp yc:1' bit mahiyet alm&ğa baş
!aını.ştır. Hcı· y~ıde 111uciafaada değiliz. 
.Manşta hakimiz. Fran;;c;.nın ~imal kıyı
sı \'e daha ılerı:ı::ri de hükmümüz alııı

C:adır. Hava kuvvetlerimiz gi.indüz İtal
ya.ya kadar gid~oiliyor ve Milanoyu ve 
Mussoliniyi bomLı.,rdıınan ecl~biliyoruz. 

Bu Mussolinini.1 yakın felaketine bir 
i<:arcttir. Alınan.\ a bugün Alınan hava 
kuvvetlerinin bize ı.;ektirdiğinden pek 
cok büyük ni~b"::f erde İngiliz hava kuv
' etleı·inin kahrıııı cckiyor. Emin olu
r:u~ ki bu lniti.in kıs böyle devam ede
cek ve bu daha ziyade fazlalaştırıla
caktır. • 

' 
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Parfi kongresintle iiye dilek~eri 

Barlar 
yor, 

köylüyü kendri
erken kapamalı 

___ * ___ _ 
(6aşt,mıh 1 ınci Sahifede) 

dan da iisfünW.ğii elde ediyorlar. Bütiln 
hunlar da miittefiklerin hesabına zafer 
:} olunda kll\'"\'Ctıi atu1:.ırdır. 

Cansız malzeme bal.unmdan büHin 
hu göı·ii!)ler her ıki ta.rafın durumunda 
bir denklik gösterir. Tarafların lehleri
ne ve aleyhlerine olan noktalar aşağı 
) ukarı eşittir. Yalnız ·sunu unutmamak 
gerektir ki harbı kazanan cansız mal-

bir alıcı 
istasvonunun ihdası 

verici telsiz lzmirde 
istendi 

zeme değildir. Bonlan kullanan ve iyi 
l..u!Jamnasmı bilen askerler ve komu
tanlardır. Bunun en parlak ınisulini de 
Rusya \1ermi.'?fi1'. Eğer harp yalmz na
zari.""elere, rakttmtara «fa~·anan für iş 
olsaydt. ltusyan.n bunca yenilgilerden, 
bu kadar ka;\'·ıplardan sonra ezilmiş ol· 
rnası gerekti. Halbuki Sivastopoldan 
sonra Stalin~ra<fchı koh nlnak tarihin 
!Jetli olan bir ger<.:eğini bir cfüfhi gı>·· 
~eltmiştir : Ruh kuvvetinin vcrifı ~ı 
metanet en cl\'~rissiz ~artlar icindc bi-

Kongrede söz alan üyeler elımelı mevzuuna da 
tema$ltı fit.fi &efldberHf ı te~ftttialnde buland& 
C. H P. kaza kongrsinin dünkü top-

1antısında bir çok memleket mevzuları, 
~ehir işleri ve mahalli ihtiyaçlar hakkın
da dilekl~r izhar edilmiş ve bu dilekler
den belediyeye ait olanların belediyeye 
bildirilmesine krırar verilmiştir. Diğer 
dilekler umumi katipl•ğe duyurulacak
tır. 

Bu dilekleri ehemmiyetine binaen 
yazmağı faydalı buluyoruz. Kongre üye
lerinden A. Ha1im Bilgin ~u dileklerde 
bulunmuştur: 

TEl..SIZ lST ASYONU ' 
1 - Yağmurlu ve fırtınalı havalarda 

trlgraf tellerinin daimi arızaları karşısın
da bazı imkansızlıklar hasıl olmaktadır. 
lzmirde alıcı - verici bir radyo istasyo-

1 
nımun kurulması lazımdır. 

TELGRAF MEMURLARININ 
TF..RF1Hl 
2 - Geceyi gündüz ederek çalışan 

posta ve telgraf memurlarını terfi eyle 
mek. iı:;İn yapılması mümkün olanların 
unutulmaması 13.zımdır. Bilhassa servis 
'-'ktilte çalışanların en ağır iş şartlarına 
uygun olarak me!laİ ııarfetmelerlnden 
dolayı kendilerine ağır i~çi ekmek iııtih
kakı verilmesi, bu gibi memurlara birer 
er tayını verilmesi lazımdır. 

3 - Buhran ve müvaz:ene vergileri~ 
~İn az kazançlı memurlardan kesilmesi 
islenmelidir. 

4 - Milli bayramlarda telgraflarda 
olduğu gibi şehirler arası telefon muha
vereleri makbuzlarına da kızılay ve tay
yare pulu yapıtırılmalıdır. 

5 - Eşrefpa~a otobüs seferlerini ar
tırmak üzere tedbir alınmalıdır. 

1 6 - Cıda maddeleri kontrolü sıklaş
tırılmalıdır. Sümer bank tarafından ya
pılan dağıtmaların karışıklığa meydan 
verilmeden gününde ve hatta saatinde 
:yapılarak halkın bunları alırken ıztırap 
kinde kıvrandırılmasına son verilmeli· 
dir. 

Sonra hoparlör önüne B. Abdu1lah 
Demir adında köylü bir vatandaş geldi. 
Biiyük bir samimiyetle ve silis ifadeıoiyle 
bir çok İçtimai ve mahalli mevzulara 
temas etti. Bu partili arkadasın dilekleri 
"unlardır: , 

1 - Meni israfat kanunu iyi tatbik 
edilmiyor. Oü~nlerde vesair eğlentiler
de israfa kaçılıyor. 

BiR NISBETSiZLIK 
2 - izmirde, evinde dektriği olmı

yan evlere ayda Üçer kilo ~az yağı ve
riliyor. Köyde ise bir buçuk kilo verili
yor. Kahve tevzii de böyle oluyor. Bize 
köyde 13,5 kurw;luk kahve dağıttılar. 
Eğer köyde kahve, gaz vesair yoksa 
sehirde de yok demektir. Tevzide bu 
adaletsizli~e nihayet vermek lazımdır. 

3 - Nahiye müdürlerinin katipleri 
voktur. İse boğulmu,lardır. Bu itibarla 
köylü ile layıkiyle alakadar olamıyorlar. 
Kendilerine birer katip kadrosu veriliı:
c;e köy köy dolaşmak fırsatını bulacak
lardır. 

AV TF.7KERESl 
4 - Köylümüz mahsulünü beklemek 

üzere silahını sırtlanıp bağına giderken 
kendisinden avcılık ruhsat tezkeresi is
tiyorlar, köylü ava değil, mahsulünü 
bl"klemeğe gittiği için bir çok tahkikat 
safha1an geçiren bu av tezkereleri yerine 
kendisine muhtarlık bir tezkere verse ve 
muamele kolaylaşsa faydalı olur. 

5 - Köylü domuz mücadelesi için 
barut buluyor, fakat kapsulu ve hartuç 
bulamıvor. temin edilmelidir. 

KöYLU VE RAKI 
6 - Köy kanuniyle idare edilen yer

lerde rakı satışı mennedami!?lİ. Biz o za
man bu hadiseyi alkııılamıştık. 

PınarbMı köyü, lzmirin bir sayfiyesi 
teMkki edilerek burada satısa müsaade 
edildi. · 

Köylerde rakı satısı bir afet, köylüvü 
tc .. miren bir afettir. Bunu mennetm~k. 
l·övlüvü kurtarmak l8zımdır. 

KöY KAHVELERi 
7 - Köylü dedi kocluya, tenbelli~~ 

kahvehanede alışır . Fakat kahvehane
nin bazı mahdut faydaları da vardır. 
Köylerde kahvehaneler pazar yerleridir. 
Kahvehaneleri gi.inün muayyen saatle
rinde acık bulundurmak üzere tedbir 
alınmalıdır. 

KöYLüNON tSRAFl 
8 - Mahsulat arziyenin pahalı satıl

ması köylüyü 11evindiı;:di. Köylüler bu se
ne çok para kazandılar. Fakat kazanılan 
paraları israf ettirmemek lazımdır. Köy 
~enci mahsulünü satıp parayı cebine in· 
dirince ,ehre geliyor. Bir senede kazan
dığını izmirde iki günde bitiriyor. 
İ 9 - Köylerdt> noter senediyle satı
lan ve salın alınan gayri menkuller me
s<:lesi vardır. Temyiz mahkemesinin bir 
l"ararına uyularak hu gibi satış muka
•. eleleri mutebe:- :sayılmıyor ve köylü 
hından büyi.ik ,.arar görüyor. 

1 O Köylerde yoksul çocukları okut
ı -:.ak üzere köv biit,.el ,.:ne tah<:ieat ko
nulmalıdır. 

11 - Zeytin ;ı.lağmdan alınan mua
mele vergis'.nin mükellefi kimdir? Müs
tahsil mi, müstehlik mi? Bunu aydın
latmak lazımdır 

B. Abdullah Demirin temas ettiği 
mevzular alkışl.1rla karşılanmıştır. 

B. Şemsi Ka,•,1lanın dilekleri şunlar
C:ır: 

BORNOVA ÇAYI 
1 - Bornovaya Kavaklıdcreden ge

ltn çayın tahriba.u heı· sene devam et
wektedir. Hem köylünün mahsulünü 
'\<.. hem de bu ~ayı bir sıtma kaynağı 
olmaktan kurtaı ınak için mecrasını de-
ftiştirmek lazımdır. . 
ÇİFTÇİ KORUMA HEYETLERİ 
2 - Çiftçi koı uma heyetlerinin köy

lerde faaliyetini göremiyor. Vilayette 
kurulduğunu duyduğumuz koruma he
;ı. etin:n köyleri dolaşması faydalıdır. 

B. Safa şu dileği izhar etmiştir; 
ORMAN FİDANt.ı(it 
- Kaı-~1yaka orman fidanlığını baş

ka bir yere kaldırarak bu fidanlık ma
hallini bir sinek yuvası olmaktan kur
t<ı.rmak lazımdır. Fidanlık kalkınca ye
r!ne güzel bir park yapılır. Karşıyaka
mız da istifade eder. 

B. Hasan Oktay aşağtdaki dilekleri 
izhar etti: 

BARLAR VE KÖYLÜ 
1 - Barlar b:ı·er uçurum olmakta 

devam ediyor. Gazinolar ve içkili lo
kantalar geceleri saat on birde kapanır
ken neden barlaca gecenin saat iki bu
c;.uğuna kadar a~ık kalmak gibi bir im
tiyaz veriliyor. 

Köylü İzmird~ mahsulünü satınca, 
bir kaç bardak ı<;ki içtikten sonra bar
!ara gidip varını yoğunu baı·lara tes
lim ediyor .. Bir gün bir köylü geldi. 
Cebinde 420 lirası vardı. Parasının ta
mamını bar garsonuna teslim ettikten 
sonra bardan çıkarken vestiyerden ~p
kasını almak istedi. Parası yoktu. Ves
tiyer memuru şapkasına haciz koyma
ğa kalktı .. 

Bu çok acı hfr vakadır. Her gece İz
mir barlarında bu gibi vakalara rastla
nıyor. Barlara gidenler arasında genç
ler ve göğüslerir.de mektep rozeti taşı
yanlar da vardır. 

2 - İzmir belediyesinin şehrimizde 
bir şehir tiyatrosu kurmasını istiyoruz. 

EKMEK MEVZUU 
3 - Memurlara 17, halka 28 kuruş

lan ekmek verilecektir. İzınirde yirmi 
dört bin amele ·ıardır. Aınelel~ri düşü

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

ARA S'IRA 
••••••••• 

le harikalar yarat~r. . · 
Rsuyanın Alınan plônla.-mı aJtiı • 

eclcrek müttefiklere bir sene, hatta · ı 
sene kazandırmıs olması bu harikala ı·
dan biridir. Almanlar bu sene Rus,·ada 
c·n mahdut bedellerine bile kavuş~ma
mışlardır. Ne Stalingradı alabildiler, ne 
~şağı Volgayı tultular, ne Hazer deni-
7foe eriştiler. Bunları elde etseler bile, 
harbin sonunu ı>ek delhıtirecek mahi
yette olnuyan hu neticeler için tam 
bir senelik gayretlerini, yü.ı: binlerce 
~:skerlerinl, hadsız hesapsız malzeınele
rini feda etmiş olacaklardır. 

Bütün partiyi kaybettikleri ıninasım 
çıkarnuyoruz. YHlnız şu nctkeyi çıka
rıyoruz ki hatbin sonunu uçak sayw
na, gemi tonajına, tank tnikdarına, top, 
mitralyöz, cephaneye göre ve lıılnız 
bımlaı-a göre hesap etmekte büyük isa
betsizlik vardır. Almanlar bu harbe 
öyle denebilir ki ilk defa Rtıslara karsı 
başladılar. Çünkü ondan evvel ruh d~
yanıklığı bakımi11dan kendileriyle - ka
rada • müsavi \Jir kuv,·ctle karşılaşma
dılar. Harbin sonunu belirtecek olan 
da, malzeme iistünlüğü;rle beraber, fa
J,;at malzeme listiinlüğünden 7iyade bu 
rush metanetidir .. 

İngilizler adalurımn en ümitsiz sart
lar içinde müdafaasında bu mct~neti 
roöstctdiler. Rusiar yurt1armııı en ba
yındır köşelerini saran öldUrüdi yan
gınlar İ('.İncfe bu metaneti gösterdiler .• 
Almanlar A nupanın . imal den ccnubu
na, batısından ~arbine ve tii Afrika 
çöllerine kadar esirgemeden kanlarını 
akıtarak bu metaneti gösterdiler. Şimdi. 
mllttefilder müsavi bh' durum yarat
mak için taarruz alanında Almanlar ka
dar atılganlık \C başarı göstermeğe 
mecburdurlar. Blmdan sonra da .. 

Bundan sonra, müttefikler kati bir 
i.isfünliik elde etseler bile Alınonlartn 
müdafaada gösterecekleri kudreti yen· 
nıcleri icap edecektir. Bu kudretin ölüm 
kalını savaşında, belki taarruz kudre
tini bile aşması çok ıniimkün ve muh· 
temeldir. Bundan çıkacak netice şudur 
ki : Bu kanlı sa\.·aşın sonu hiç bir şekil
de yakın değildi.-. Bu lüzumsuz boğu~
mayı bizim ıibi sadece teessürle karşı
lwanlar için her zamandan ziyade te· 
tikte bulunmak için bu kafi bir sebep
tir. 

Y. A. 

Bazı Kayıtsızlar 
Cümhurİyet bayramının birinci gecesi JÖyle Güzel Yalıdan AJsancağa kadar 

bir dolaşayım dedim. 
Bol 1fık hulyaıiy)e çıktığım yoldan kızarak ve sıkJlarak döndüm. Neden?. 
Tam ve yarım resmi daireleri; banka binalarını ve konsolos haneleri geçtik· 

ten sonra insan bir bayram gecesinde; hem de cümhuriyet bayramıntn ilk gece
sinde bulunduğunu farkedemiyordu. 

Öyle evler vardı ki tenviratı JÖyle dursun asılmq bir bayrağı bile yoktu. Hele 
bazı evlerle apartmanlarda oturanlar balkonlarının günlük elektrik lambasını 
bu .recenin yüzü suyu hürmetine yanık bırakmak1a adeta vazifelerini yapmış ol
manın haniyle daha gece yansı olmadan uykuya çekilmişlerdi. 

İnsan geçmİf senelerin bayTam gecelerini hatırlayıp göz önüne getirince bu 
karanlığın koyuluğunu, kayıtsızlık sofukluğunu daha ziyade hissediyor. 

Milli matem günlerinde için için muztarip olmak nasıl bir millet ve vatan 
bağlılığının samimi ifadesi ise milli bayramlann bayramını taşkın ve coşkun 
bir tarzda tesjt etmek ayni duygunun şen ve şakrak bir tezahürüdür. 

Yiyim ve IİYİm maddelerine nazaran bedeli heman heman hiç farketmemiş 
olan elektrik sarfiyabnı bahane etmeğe de imkan yok. 

Elektrik tenvirab seç~ senelere nazaran bir kaç misli maddi fedakarlığı 
istilzam ebe dahi tesit ettiğimiz bayramm azameti karşısında üç beş kurutun 
hesabını yapacak değiliz. Esasen böy]e günlerde maddi düşüncelerin mağlubi 
olmak kıymet ve kadir bilmemezlikten başka bir manaya hamledilemez. 

isim zikretmeğe lüzum görmüyonız. Fakat İyice biliyoruz. Yalnız balkonla
ruu ve kapılarım değil evleriıL.ı dört duvarını peri masallarında olduğu g:ibi 
kırk gün kırk gece baştan &fağıya tenvir etseler yine servetlerini müteessir et
miyecek bazı zenginlerimizin evlerini bu bayram gecesinde kap karanlık gör
mek insana pek hakh olarak iç karanlığı ve gönül kırğmhğı veriyor. 

Karılarının doğum günlerinde; evlenmelerinin yıldönümünde içlerinden (ah 
doğmaz olsaydı da evlenmez olsaydım) diyerek binlerce liralık hediye alan; 
evlat1annm mürüvetini görürken toplayacakları hediyelerin hesabiyle ıen kah
kahalar arasında Jampanya rnantarlan patlatan bu toprağm zena:inleri iyice 
bilsinler ki bütün varlıklarını; kendilerine gurur ve benlik iddiası veren servet
lerini cümburiyetin sayesinde edinmişlerdiı- ve yine onun sayesinde yaşamak
tadırlar. 

Bu yurdun ufkunda ıılloğan istiklal ve cümhuriyet güneşi; gayri Türk mıwr
iann .iısalindeki ticaret ve sanayi sabalannı onlara intikal ettinneseydi acep 
halleri bugün nice olurdu Bwıu dilfünerek biç olmazsa yalnız ayıplanmamak 
için olsun böyle günlerde bir az harekete gelseler. 

Paditahlar Türkiyesinde veladet ve culfu günlerinde yer yerinden oynar
dı. Ekabir ve agniya donanma yapmak için yetmiş düğiimlü kisf'lerinin ağızla
rını bir ham.lede açarlar ve birbirleriyle Ya.t"l§ ederlerdi. Bunlar da «Brzı ubudi
yette kusur» isnadiyle jurnal edilip sürgün olmak korkusu vardı. 

Bugünün but zenginlerini riyakar bir ububiyete değil, milli ve vicdani vazi
felerini ifaya davet için milli bayramların nası1 tesit ~ileceğine dair ucunda 
ltiiHiyetli bir para cezası bu1unaeak kıt.nun mu yapalım? •. 

JlllRAI' CINA.R 



Günün dertlerinden ................. 

Patates fiyatları birden
bire niçin yükse di? 

Mahsul pelı boldur, fa hat JH1t 
yerlerde bir stefıçu ve a l!cı a!)ı 

f?S ;fetişfiren 
hurıdınu~tur ... 
mal atı r.-M il de ba rr it az 

1ki.' ~ç _aydan beri Pa~les fiyatlarıı:-ı ... ıokçu ve alL.Cı ağ~ ve çemberi ~urulnıu~
da hır ıstikrar vardı, twı.ırde toptan fı- \ur. Çok sayıda fırnıala.r ve elıne- 2z cok 
yatlar: Kilosu 24 - 30, ödemişin Pata- para geçiren her sahı.s pcı.tate~ ::;toku 
tes ycti~tiren köylerinde 20 - 22. öde- yapmak sevda.."ına dü..,n1ii~tür. 
mı~. Salihli pazarlarında 22 - 25 kuruş- $imdiye kadar ticari mevzu ve isti-
1 u Bu hafta ha ında birden bire kiloda galleri .uasın<L. palale..-çilik b<ılunı11.1rR11 
yedı, ~~kiz kuru~ yük.seldi. tzmirde n1u.hteliI tüccar ve ec;naf da bu stok"'u
~fj _ 37: ödemi;. Salhli pazarlarında lor arasına kahlml'<lır. 
32 _ 36 kuru oldu. Halbuki bu mt'vsim Hüli\sa palatcs buj!Ün çok kim.qeleı-in 
pc..tatesin hasat zamanıdır. Ekim yurdun kazanç ihtirasınl Ü:t.Prine çeken bir mev
her tarafında bol ve geniş mikdarda ya- ıu halini alml~lır. 
pılmıştır. Mah.sul çok müsait bir han Müstahsil rekoltenin bollui(una bııka
içinde yefofüildij\inden rekolte geçrn rak köyünde ve ayağında kil<>su 20 ku
yıllardakinin iki ü.ç mi..:.lidir. ödeıniş ruş satabilirse 111crnnun olacak biı· du
bö}ge.si rekoltesi en az on milyondur.. rumda ve kanaatte görülüyordu ve bu 
Ordu vil3.yeti rekoltesi yirmi bes mil- haftanın bac:;ına kad?r kilosu 20 ~ 22 ku
yon kilodur. Diğer patateo yetiştirilen rus üzerinden salıyord<ı. 
bölgelerde de rekolteler yüksektir. Ay- Fakat etrafını kusa'an stokçu ve alı
nı zamanda patates yeW.tircn bölgeJ"r cı bolluğu ve her gün köyüne veni yen; 
bu yıl çoUalmıc:;lır. alıcıların ko:,:na.;;ı ıniicıtahsilin firtH h<"k-

kındaki kanaatini sarsmıstır. O da fır

* Vaziyet höyle olunca fiyatların tabii 
olarak b'r az daha dii,mesi vt'ya hiç ol
mazsa iki. iic aydır devam eden fiyatlar 
üzerinde istikrar bulması bcklC'llİrdi. 

Beklenilenin tam aksi olarak vukua 
gelen ani yükselişin hususi ve fevkala
de sebepleri olmak icap eder. Bu sebep

sattan istifade etnıt'k cercvanına kendi
ni kaotırdı imdilik bu st'benle az satı
\"or. beklem..-iH terC'ih ediyor. 

Sattığı mikdarın bir kısmı, nıiihin1 bir 
kısmı köv!t:'rde ve ~chirlerde stokçuların 
denosunda kalıyo:-. piyasaya elcmivor. 
Tabiatiy]L' bu yiizden piva~anın talebi 
karşılanamıyoı·. fiyatlar da bu tesit·ler 
altında 8 - 10 kuruş yükseliyor. Netice leri izah edelim: 

1 - Sebzelerin azalmağa 
üzerine istihlfıkin artması. 

başlaınası ekseriyeti fakir ve muayyen t!elirli olan 
halk müstehlik piyasalardan kilosu 

2 _ Piyasaya talebi karsılayacak ka
dar mal gelmemesi. 

Birinci sebep üzerinde durma~a li.i
zuın yoktur, tabii bir şeydir. 

İkinci sebep üzerinde dikkatle ve has
sasiretle durmak icap eder. 

Piyasaya neden az mal geliyor? 
bin düjtlim noktası buradadlr. Çünkii 

mü~tahsil bugünlerde hasat ile meşgul
dür. Soğuklar, yağmurlar. fena havalar 
başlamadan bir An evvel patateslerini 
toprak altından söküp ambanna koymak 
ve bu işi kısa bir zamanda bitirmek 1nec
buriyetindedir. Bu vaziyet müstahsilin 
bol ınikdarda piyasaya mal a'tzetmcsine 
manidir. 
Aynı zamanda patates yetiştiren köy

ler de bilhassa Bozdağ, Gölcük, Tekke 
köylerinde müstahsilin çevresinde bir 

B. M. MECLiSi BUGÜN 
TOPLANIYOR 
(Baştaralı ı inci ahi! d ) 

fer cümhuriyetine karşı takdir ve hay
ranlık duygular• belirtilmi•tir. Türk 
Milli marşı çalındıktan sonra spikerler 
dünyanın hayranlığını çeken Türk 
milletinin bayramına katışmaktan Ame
rikalıların duydukları mesuUuğu belirt
miş ve demiştir ki: Eskiden cHasta 
adam• Wye anılan Türkiye çok geniş 
adımlarla ilerlemiş ve hesaba katılması 
gCTeken bir kuvvet olmuştur. 

Hatipler arasında bulunan ve me.zu
niyetini Amerikada geçiren Amerikanın 
Ankara Büyük Elçisi B. Ştanyhart ez
cümle demiştir ki: 

- cHürriyet ve istiklal için giriştiği 
mlicadeleyi kahramanlık ve muvaffakı
vetle bitirdikten sonra Türk devleti re
kor denilecek kadar kısa bir zamanda 
medeniyet yolunun en ileri bir memle
keti olmakla kalmamış. aynı zamanda 
siya.si, iktisadi ve askeri bakımlardan 
sayılı memleketlerden biri olmuştur. 
Türk devlet adamları zorluklarla dolu 
olan bir devrede hllkiınane ve doğru ha
reketleriyle muvaffak olarak takdire 
değer bir liyakat göstermişlerdir. 

Birleşik Amerikanın Ankara ve Tok
yo eski Büyük Elçisi B. Jozef Girilye de 
terakki- yolundaki muazzam hamlelerin
den dolayı ((enç cümhuriyeti tebrik et
miştir. 

BERLtNDE 
BCTlin, 31 (A.A) - Türkiye Cüınhu

riyetinin 19 ncu yıldönümU burada par
lak bir törenle kutlanmıştır. öğleden 
evvel Türk kulübünde Türk kolonisi ve 
talebeleri huzurunda yapilan tören is
tiklal marşiyle açılmış ve Büyük Elçi 
Saffet Arıkanın Berlin radyosiyle tam 
metni verilen nutkunu dinlenmiştir. B. 
Arıkan bu nutkunda büyük bayramın 
d .. rin manasını belirttikten sonra teb
rikleri kabul etmiştir. Akşam yapılan 
kabul resmi pek parlak olmuştur. Pek 
samimi bir hava icinde geçen ve geç vak
te kadar devam eden kabul resminde 
münakalat ve maliye nazırlariyle Füh
rerin hususi kalem şefi devlet naztrı 
Mavner basta hariciye nezareti umumi 
kaÜbi oldugu halde nezaret erkllnı var
dır. Büyükleriyle Nasyonal Sosyalist 
parilii ileri gelenleri hazır bulunmuş
lardır. 

ÇINDE 
Çunkin, 31 (AA) - Çin hariciye 

nazırlığı istihbarat bürosu müdürü Tür
kiye cumhurreisinin on dokuzuncu yıl
clönümü münaıebetiyle demiştir ki: 

Türkiye lle Çin hürriyeti namına, mü 
t~cavizlik ve vatana karşı besledikleri 
nyni kinle hareket ediyorlar ve hür A9-
ya di.inyaı .. ının iki büy'ik temeli olaeak-
1.trdır. 

V1$10E 
v;,;, 31 (AA) - Anadolu aianaı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Şimdiki duruma rağmen 29 teşrini 

<'Vvel bayramı münasebetiyle sefareti
mizde yapılan toplantıya bir çok Türk 
111Ümt"-::cıil1e,.i iştirak etmicı ve büyüle. el
rimiE Behiç Erkiner hararetli dostluk 
his! rimizi bildirmiş pek muvaffak 

• 

40 _ 45 kurusa patates satın olmak ıo
runda kalıyor ve hunalıvor 

* Tedbir alınmaı.sa fiyatlar ~üphesiz da-
ha yükselecektir. 

Fakat biz inanıyoruz ki hayat pahalı
lığı ile mücadeleyi ön plana alan hükü
metimiz işi kendi haline ve oluruna bi
rakarak müstehliki ağlatacak, inletecek 
değildir. Hükümetiınizin ve belediyele
rin1izin i:ıbirliği yaparak gerekli tedbir
leri alacaklarına ~üphe etmiyoruz. 

Her halde patates üzerne çöken sun'i 
sis ve ihtiraslı hava dağılacaktır. 

Esaslı ve seri tedbirler alındığı tak
dirde rekoltenin bollu~una bakarak fi
yatların bir hafla evvelki normal haddi
ne dönmesi bile imkAnsız sayılaınaz. 

C. TIPTER 

PARTi KONGRESiNDE 
OYE OıLEKLER ı 

- BAŞTARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE -
J!cmez miyiz? .. 

B. Tayyar Ev.nin dileği şudur: 
- Halk dağıtma birlikler;ne bir de

fdya mahsus onar lira kırtasiye ma.sr~
!ı verilecekti. Henüz verHmemi~tir. Bu 
i~in hallini tem~nni ed·yorum. 

B. Hilmi Köksel de şunları söylemiş
tir: 

1 - Milll Şefimizin Medine yokuşun
da doğduğ'u ev, İzm=r için tarihi kıy
ıreti taşıyan bi: ,·arlıktır. Bu sokağın 
ve buna mücavi;;- Arap fırını yokuşu
nun asfalt olar.a1' yaptlınasını temenni 
ediyorum .. 

2 - Beledıye zabıta nıeınurlarına, 
ı-.olis n1emurları gibi birer er tayını vc
ı ;Iıneljôir. 

3 - Ekn1ck rr..esele.sinde me111ur ve 
halk ayrılıyor. l!:kıııeğ: hem halka hem 
n•emura mcsc]j 20 kurusa ~atınak 
nıümkün olamaz mı? 

4 - Tiitiin kumpanyalarında çalışan 
bazı menıurlar. ecnebt efendilerini 
memnun etmek için işçHere fena mua
mele ediyorlar ,.e az gündelik verilme
sine sebebiyet veriyorlar. 

5 - Belediyemiz hastaları ve yoksul
ları memleketlerine parasız olarak gön
deriyor. Bu güzel bir tedbirdir. Beledi
ye reisi B. Reşat Leblebicioğluna hu
zurunuzda tcsekkürü borç bilirim. 

B. Mustafanm d:lekleri şunlardır: 
1 - Polis kadrosu İzmirde çok dar

ciır ve ihtiyaca katiyen cevap verme
mektedir. 

2 - Memleket hastanesine ve veka
letlerin maddi :•ardımda bulunmaları 
ıazımdır. 

3 - Halk dağılma birlikleri müra
kabe altında bulundurulsun .. 

B. Hasan Özel u dileği ileri sürmüş
tür: 

- Narlıdere, l:lalcova ve Yeni köyün 
t:kmek ihtiyacının ,İzınir belediyesince 
teminini rica edPrim .. 

Bu dilekler tasvip edilmi.ştır. 

~l ANLARA GÖRE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kuvvetlerimiz Nalçık çevresinde Rus
lara bomba ile hücum etmişlerdir. Sta
lingradda irtibat kuvvetlerimiz sanayi 
bölgesinde mukavemet yuvalarını te
mizlemektedir. 

Berlin, 31 (A.A) - Askeri bir mah
filden bildiriliyor: 

Alman ve Rumen dağ teşkilleri Terek 
bölgesindeki Rus mevzilerini işgal ede
rek dağlık arazide ilerlemektedirler. 

Berlin, 31 (A.A) - Dün alınan ha
berlere göre Stali.ngradda Rusların uğ
radıklarl kayıplar inanilmıyacak dere
cede çoktur. Dar bir cephede hareket 
eden Alman kuvvetlerinin kayıpları çok 
azdır ve gittikçede azalmaktadır. 

olan ve geç vakte kadar devam eden 
toplantıda bir çok. resmi ve siyaıi şahsi
yetler, gazeteciler ve yüksek. tabakava 
mensup lcimıeler hazır bulunmuıtur. 

Konu$1flalar · . . . . . . . . . -
ali Sevket? 

~ 

Timcrrhaneden rıharı11 evine götrdüğümüz ge· 
cenin vaJ'ısın!ia ~evlıet elinde sc:tırla benim ya· 

talı odamın lı:ıpısına dayanmıştı .• uSeni 
doğrıyac:ağıın» di -ordu •• 

Yazan : S. SIRRI TARCAN 

Yedi sekiz y~:ıında bir çocuktu111. Da-, - l\lüjdc! Se!.ınki bugün çıkıyor .. 
clımdan çok masal diulediğ'ındcn mi ne- c.!cdi .. 
dir~ &.-rarlı. hcyt-can uyandırün Vi;jk.ala- Yarım. saat g çıned.?n. Sevket mek
r; isitmektcn hoş!anırdıın. Biri bir <;{'~' ıcp clbi~sini gı•: mi~. yanıına geldi.. 
anlrt.c;:a ınübal-41<.!a ını ediyor, uyduruyor C·pii~tük, oradaıı çıktık. Doğl'tl Dolap
mt:. beni hic; alf-1kalandırınazd1, ht•n hU- dtre~ine gittik. 'nne~i bizi görünce bir 
Cisen:n ıncrak~ı olınasına bakaı·dın1. Tu- c·~::Jık kopardı, irız kardesleri koştular, 
{~at k~mpz:n)•alannın ~sala~!~" ~~~p:1:1ı~ ~arma~tılar. ağla~tılar, gÜldüler.. Ben 
tıratro.annın rn sadık mu~terısı ıdan. de onlar kadar n ütee5-.~r olmın;tum Ta
Cinai vaka1nrı büyük bir zevkle seyre- bil 0 ak~an1 oni:•rı kendi h.i:tline bırak~ 
derdfn1. . ırıak en doğru ht:reket olacaktı. Anne-

Dayı:ıt 0;?nun bu mer.ak.ınıı bildigin- s: yem.jnler etti kabil değil bu gt"Ce ~e
den çok kerrC" bana azı.7likler yapaı-. ı.: bıı-aku1aın! AlJnh ne verdi i!iiC bera
~nra karşısına gerer benıınle alay eder- l.:er yeriz, dedi.. Ben de ısrarlarına da-

ı. , .. anaınadım, kald~ın .. * Gece geç vak.c kadar beraber otur-

Bir kL~ gece:-;.i aks.am yemeğin elen sonra 
annenı, dayını, ytnttem, benden bir kaç 
ya büyük olan ablalanm oturma oda
sında toplanm'<'tık. Dadım mangalda 
Kestane kavut·uyor, annem Taheriden 
Şahn1eran masal1nı okuyordu. Ben, kar
dc~lerim can kulai!iyl" dinliyorduk. Ka
nunusanide idik. Jıı:;tanbuld:ı nadir llÖrü
len bir kı~ hükınünü sürüyordu. Zifi,.i 
karanlık .l!et.~yi 18pa liiıpa yağan karlar 
bir az aydınlaln1ı~tı. Siddetli esen kara
yel ahşap evin1izin kafes1erine ıslık çal
dınyordu. Benim uykum gelmisti. Fa
kat masal o kadar tatlı idi ki göz kapak
larımı zorla açıyordum. Hele bitti. An-
nem: 

- Onlar et·n1is muradlna. biz çıkalıın 
1<erevetine! Dediği vakit hepimiz geni~ 
neres aldık. 

ouk. bana yukar.ki kalla bir yalak yap
nııslar. onlar as.:ıPıda yattı1ar. 

Henüz uykuya dalını.ştıın .. Birden bi
re bir bağrısma tıldu. Uyku . crseıni ya
t .. ktan fırladım. kapıya geldim.. A~a
~;da kıyamet1cr koou.rordu. Anıan ya
ri.bbi! Sevket annesini öldürt-siyC> dövü
yor! Kadın, ca.ı: kurtaran yok n1u? .. 
cii.\·e haykırıyordu .. 

Şevkt't : 
- Sö~·I~ cadı, eve adam almıssın. 

söyle! .. Bu nanıus meselesidir, ba ka 
feye benzeınez, yoksa seni kıtır kıtır 
ı.cserim! Diyord1.1. 

Merdivcnlerd•n yukarı doğru çı.kan 
<·yak sesini duydum. Kapının ara.lığın
dan sofada yanan kandilin ışığında Şev
}.-etin elindeki satırın parılttSı gözüıne 
itişli.. Hen1cn kapıyı sürmeledim. ya
tnklarl sırtlayıp bir hamlede kapının 

Daynn oturduğu yerden 
kaşlarını çattı: 

doğruldu, ::rdına yığdım!.. Yasllklar< da üslüste 

- Bu masallar hep saçma, hop uydur
nıa. şeyler' Benint vaklirle mektrıptc 
iken başrnıdan bir !5C'Y geçti, hili\ aklıına 
;:eldikçe tüylerim ürperiyor, vücuduın 

diken diken oluyor, size onu anlatmak 
isterdim ama çocukların yanında söyle
mek doj!ru olınaz! 

Annem hcınen bize döndü: 
- Haydi çocuklar, uyku vrktiniz gel

di, odanıza! dedi. 
Kardeşlerim istrıniye istemiye yatmı

Ya gittiler. Ben i~itme1niş gibi hiç al
dırış etmedim. Dayıının başına gelen va
kayı öğrenmek ihliyordum. 

Annem bana da dönerek: 
- Selim, sen yatmıyacak mısın) 

- Hayır anneciğim, daha uykum yok 
dedim. 

Dayım müdahale etti, beis yok, o 
dinliyebilir. erktktir. Ben zaten kızlar 
=çin söyledim, dedi ve anlatmaia ba • 
ladı: 

Bundan yirmi bes sene evvel harbi
ve mktebinde tahsilde iken benim Sev
ket adında bir arkada1Lm vardı. Çok sc
visirdik, o kadftr ki hafta ba,ları izi nli 
rıktıkça hazan o bizde kalırdı, bazen 
hen onhrda kalırdım. Şevketin dul bir 
&.nne!'Iİ. iki de kız kardt>!'Iİ vardı. Şevket 
~alı~kan. iyi huylu idi. Yalnız bir kusu
ru vardı , çok hırçın , çok asabi idi.• Da
lı.iliye zabitlt"rİne karı:ıı koyar, hademe
le-ri döver, iki de bir hapse gi rer, nıey
dAn dayağı yerdi. 

Büyük zelzelede zavallı Şevket aklını 
oynattı. bir RÜn arkadaşların boğazına 
sanlmağa kalktı, Oskürdarda topta'ı tı
marhanesine götürdüler. 

koydum. hndim da dayanmağa başla
dım! Şevket kapıya geldi: 

- Çık alçak, sr-ni doğrıyacağım! .. Di
re bağırıyor, anrıesi ile kardeşleri onu 
7?ptetmeğe uğra~ıyordu. Bu arbede es
hasında Sevket odamın kapısına satırı 
var kuvvetiyle ,r;dirdi. Kapı ortasından 
ikiye ayrı1dı. Ben ne yapacağımı şaşır-
mıstıın'. .. Pencereden ~okağa atladım! 
küt! Diye sırtilstü kaldırımların üstüne 
dü-:;tüın ve gözlrıı·imi açtım .. 
Meğer rüya görüyormuşum! Karyo

ladan düsmüşüın, kendimi yerde bul-
dum! 

* Benim ağzllll •çık kalınıstı. Dayım 
kahkaha ile gülüyordu. Annem fena 
halde hiddetlendı· 

- Kardeş, böyle münasebetsiz rüya 
mı olur, çocuğun aklını aldın! Diye 
Wylcniyordu. 
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Askeri Hastane S 

1 
ASABİYE MÜTEHASSISI 

Dok4or - Nöroloğ 

H~~r'!ıİ1ı~!~!!?.~!n~ 
S ikinci Beyler sokak 79 No. da ka
~ bul eder. TELEFON : 2727 
. 1-13 
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Odacı alınacak 

f <' Ben çok ınüteessir oldum. Artık ha - ~\ 

Okur yazar olmak ve kefil ııöo
termek şarttır. Her gün öğleden 
sonra ikinci noter dairesine müra-
caat. 31 1 2 

ta başıları izinli cıkınca evveli. bir kere 
Toptaşına çıkar evketi ziyaret eder. 
oradan Dolapderesine gider, annesını 
~öriir ve geç vakit Doğancılara kendi 
•vimize dönerdim. 

Tımarhanede her vakit görü~türmez
~er. sakin olduğu vakit beni yanına bı
rakırlardı. Şevket beni tanır, halinden 
!'likayet eder, deli olmadığını, fakat böy~ 
le deliler içinde kalırsa çıldıracağını 
söylerdi. 

Kendisine bakan gardiyanlar eskisine 
nibetle çok iyi olduğunu, yalnız bazı 
günler buhran geçirdiiini söylerlerdi. 

Tam altı ay Toptaıına gidip ııeldim. 
Artık hastalığı büsbütün iyiliğe yüz tut
muştu. Doktor pek yakında çıkacağını 
bana müjdeledi. 

Mevaim yazdı. Son aınıf imt.ihan1an~ 
nı verip zabit çıkmak üzere jdim, Bir 
perşembe gene Toptaıına gittim. Dok
tor gülerek: 

S~LOMON AOALARINOA 
(8aştarah 1 inci Sahifede) 
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Sat1hk 
Karııyaka Boıtanlıda Osman za

de çıkmazı numara 1 O hane acele 
satılıktır. Müracaat Bostanlıda Sim-

. sar Ahmediye. 1 - 2 
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DR.OPERA'fOR 

.SEDAT BEi.GER 
Doğum ve Kadın hastalıkları 1~ 

mütehassısı 

Der gün hastalarını Alsancak Bİ· ı 
rinci Kordon 288 numarada kabul 
eder. Ev ,,e muayenehane TEL: 4116 
~~~. 4"'<~. 'C'Gt::~·~. 

Diş TABİBi 

NE.SİP DOl.VNAY 

50-
Paris fakültesinden mezun~ 

Muayenehanesi : İkinci Beyler 
Orta bomba uçakları tarafından ya- kak No, 79 Telefon : 2127 

p•lan ikinci hücumda neticeler tesbit 1 V~.-;:::"""'"°"""':>"=>"::>'~~<:;:,.<:;:,.<:;:,..-;:::.<::,.<. V 

9AHIFE J 
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~AK~~~~ ~!BARf? 1 S§~ Esre~~~!~!~ d.~!a bir 
D;Kış yurdunda ka~ıt ~~·:.~111 .. -~~ı- ı S dakika tnl'safedc iki müstakil daire 

yor. Be· ayda maaı·ıf mu~ı.Jlugun- S ve be~ odada:u miirekkcp beh eli 
den ınusaddak dıploma vcırilir. 1 bir evin tcknu)j veya bir daire-si f'h· 
Müracaat saatları : Paz'iıdan ına- ven filatla .iahhktır. 
ada her gün sabahleyin 10 - 12 Talipİerin E-rcfpa :ula terzi Bay 

ar.ı<ı... Az talebe alınacağı~dan ilk ı Esata ıniiracı>ııtları .. ( ot : Sim•ar 
n1üracaatlar t~rcih edilect:..,{tir. \l_ va.sıtasi,·lc de sathrılır.. S 
ADRES ~ Kar;ayaka Yern:sçipa~a 1 ~O""'.,,.....oo"'./j...J~J..r..l""-O""""J'"".r~J""..,.._,..r,_,.J'"'_,.~X 
Svkak No. 5 

28 -1 - 5 - 8 (2790) g11c:ı:caı::aıaııccc:=c: ~c~c::r 
,,..J:>O""~~...e~.#".I"'~ DOKTOR 

~/.l"'/./'/.#".1"'_,.,....l"'.l"'.#"~'.l"J"~.1"'.l"'.l"'A 

ı Satılık ev 
§ İzmir Güzelya)ı 34 cü sokakta '48 
8 numaralı ev satılıktır. İki kath Uç 
g odalı elektrik ve su tesisatını havi-

dir. Arzu edenlerin içindekilere mü -
:t racaatları rica olunur. 

HiKMET ALADAt 
Kadın hastalıldnn operatörü ve 

DO(;UM MÜTEHASSISI 
Memleket hastanesi nisaiye ve vela· 

diye servisi nıuavinL .. 
Birin'Cİ Kordon Tayıare sineması 

bitişiğinde No. 200- Telefon: 403% 
::..,cocco:ıccc c: cca ctoc=oı:c~ 

1 - 2 (2809) f ··----------... ~cacococaoa Askeri hastahanesi lrôbr~k, l\fesa-
nc, .l!'rostat, ldnır yolu , .e tenasül 

.,_._. ·• "" ~tı Ha ·ta lıkları miltcb~sısı 
Dolıtor • Operatör ~ UROLOC - OPERATÖR 
VEFİK AtAR }. DOKTOR 

Askeri lın hın i du(um ve KadıAI' HAYRİ .SAYJCAM 
hastalıkları miitehassısı Hastalarını her gün öğleden sonra 

Ha,talarını r gün kabul eder.. ikinci Beyler, Nwnan zade ııokak 
İkinci Beyl<.>r sok.ık No. 79 No. 5 le kabul eder. 
TELEFON ' Klinik 2727 EV: 337' Tel fon: Muaveneba.ne 3•53 Ev 5183 
~ ...... ~...,, ...... .....,..,_.....,,.....~-....,,c.......,,,.::. r-..,.~--...-- ......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bornova Z-ıraat Mefı telli MüdürJüğUnden : 
Lacivert kuma, 330 metre teıninah 1 76 lira 22 kr. Mektebimiz talebeleri 

elbiıe ihtiyacı için 5 1 O kalite yerli licivert kuma 28 1 O 9'42 tarihinden itiba
ren 15 sün müddetle açık. ek.MJtmeye konulmu tur. 

Eksiltmesi 12/ 1 1 942 perşembe ııiinü saat 15 te mektepte mütctd<lı:il oahn 
a1ma komisyonunda yapılilıca.ktır. Taliplerin teminatını İzmir mektepler mW..· 
sebeciliğine yatırarak makbuzu ile birlikte mezkUr günde satın alına lcom.isyo-
ııunda hazır bulunmaları. 28 l 6 11 61 76 ( 2 79S) 

Altınriiya 
KOLONYASI 
İzmirl lıolonya.sı Ue 
mefhur eden Eczacı 
Kemal KCimil Afıta· 
şın şaheseri, bir sa· 

nat harilıası •• 

OEPO: lJiliil Eczanesi 

TEGE KUVVET ŞURUBU : 
Umumi zafiyet dermansızlık ve kemik hastalıklanna 

karşı kullanılan ba,lıca kuvvet "ırubudur. 
Fi yalı 95 kuruslur. Her eczanede bulunur. 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuralıq tlll'ihi: J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirasa.. 
Şube ve ajan adedi~ 2E2 

Zum n ticari ber .. ~ 8-ıb muameleleri 

PARA BlRIKTmENLERE 28.800 U1\A 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat banka.sıoda kumbarah ve ihbarsız tasarruf beMplanııda en u (IO) 
lirası bulıınanl•nı seoede ' defa çelı:IJecek kur'a ile apğıdalr::I plba sGre lk
rami.ye dajıtılacaktır : 

' Adet LOOO L1ra1ı1ı: f.000 Unı 
' • 500 • z.ooo • 
t • 351 • LOOG • 

•• • ıoo • uıoe • 
100 • 51 • ~.000 • 
120 • .. • t.800 • 
160 • 20 • S..200 • 
UİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~ !ıradan 8§ağı dUşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur'alar ıenede '4 deta, 1 1 Ha•iran 11 E,ylGl, 11 Birinclkinun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektlr.) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Nadire l11met Hikmet ve Nimetin borçlanma bedelinden Kal"§ıyaka şubesine 

.mevcut 288 lira borçlarının temini tahsiü zımnında haczedilmiı olan Kaf11.Yaka 
Donanmacı mahallesinin istasyon caddesinde k& in 8'4 ada 7 parsel sayıda mu
kayyet 29 numaralı ve 1 1 5 2 lira kıymeti mukayedeli evlerinin kati ihalesi için 
müzayedesi tahsiü emval kanunu hükümlerine tevfikan 1 O gün daha temdit edil· 
mi§tİr. 

Taliplerin kati ihale günü olan 10/ 1 1 
heyetine müracaatları ilin olunur. 

'942 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
1 5 6162 (2815) 

İzmir Defterdarlığından: 
•dilmemiştir. < 
Ağır bomba uçaklarının yaptıkları t-----

0
-

0
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mühim üçüncü hücumda sınıfı belli 

Halit oğlu Ratidin borçlanma bedelinden yeni şubeye mevcut 240 lira bor
cunun temini tahsili zımnında haczedilmit olan Umur bey mahallesinin 1494 
ncu sokağında kain 14 39 ada 2 7 parsel sayıda mukayyet 13 / l 5 numaralı ve 
1440 lira kıymeti mukayyedeli evinin kati ihalesi için müzayedesi tahsili em
val kanunu hükümlerine tevfikan 1 O gün daha temdit edilmiştir. 

olmıyan bir gemiye isabet yapılmıştır.. Salihettin TEKAMD 
Diğer iki düşman gemisi etraflarına 
düşman bombalarla hasara uğramışlar
d;.r. Bütün uçaklarımız dönmüştür. 

Oven Stanley dağları böl~esi: Kara 
i<.uvvetlerimlz Alupayı işgal etmişler
d:r. Hücuın unsurlarımızın ilerlemesi 
devam ediyor. Müttefik orta bomba 
ııçakl.uından bir teşkil şlınaldeki düş
ıruın üslerine hücum etmiştir. Neticele
ri görmek mümkün olmamıştır. 

Melburn, 31 (A.A) - Cenup Pasifik 
karargahından resmen bildirildiğine gö
l'e bir Japon uçok gemisi hasara uğra
tılmış ve bir ha<p gemisine de tam isa
betler kaydedilmiştir. Başka bir harp 
gemisine de mt;.htemel olarflk i<:abet 
vardır • 

ÇOCUK BASTALIKLAIU 
MtlTELASSISl 

Hastalarını her gün öi1eYİn ıaat 
1 den itibaren Numan zada ıokak 

23 numarada hususi ınuayeoehane-1 sinde kabul eder. Telefon : 4342 
~ Ev: 3459 

DOKTOR 
BAHA OZ.KAM 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza
nesi kar§1SU1daki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 (1351 

Taliplerin kati ihale günü olan 10 / I 1 /9'42 tarihinde saat 16 da vilayet ida-
re heyetine müracaatları ilin olunur. 1 5 6161 (2816) 

İzmir Defterdarlığından : 
- lzmir Defterdarlık binasının birinii katında yaptırılac.a.k 2 18 7 lira 6'4 

kuruş keşif bedell teminat ve tadilat açık ekoiltmeye konulmuştur. 
2 Muvakkat teminat akçesi 16'4 lira 7 kuru, olup ihaleyi müteakip ihale 

bedeli üzerinden 7, 1 S ıe iblağ edilecektir. 
3 Eksiltme 12 1 1 942 tarihine müsadif pertembe günü saat 15 te milli 

eml8.k. müzayede salonunda yapılacaktır. 
4 istekliler keşifnameyi ve ,artnameyi milJi emlak müdürlüğünde göre: 

rebilirl.er. 
5 Elcıiltmeye iştirak edecek olanlar 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 Üncü 

maddcleriodc yazılı evsaf ve ~eraiti haiz olduklarını gösterir vesika
larını komisyona. ibraz etmel~ri mecburdurlar. 

1 )(l 6193 (2617) 
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YENİ A.SIR 

ING ILIZ GAZETELERi 
---*---

Ti ır oçenkonun 

VIŞI KABiNESi 
* 

-> ı:::= _m 
1942 

Inı!;İlizler Mısırda büyük tank bir- şiddetle taarruz 
Mühim bir 
toplantı· Yıldönümünıüzde 

liklerini henüz ateşe sokmadılar ettiiini belir
ak detti Milli Şefe bütün devletler şefle· 

lerinden tebrik telgrafları ı{eldi 
.Mih.vcr Giritten TolJruğa ihmal ıuıvvetleri nah· 
letmehtedir. Hava hare lıatının hızlanmasını da 

belılemelı lcizımdır ..• 
Rudyo gazcte.;ine göre Mısırda, seki

zinci lıı g iliz ordu;unun taarruz hareket
leti :mıvakkat bir duraklama devresine 
f!irm iş görfnliyir. Yeni arazi parçaları 
~l.ndığı hakkında hiç bir haber gelme
mi~. bilfıkis Roınmelin karşı taarruzda 
bulunduğu bildirilmiştir. Bununla be
raber lngilizler, ilk hamlede aldıkları 
yerleri ellerinde tutmakta devam ettik
Jcrini bildiriyorlar. Bazı kaynaklardan 
sızan haberlere göre !ngilizler, asıl bü
yi.ik tank birliklerini henüz muharebe
ye sokınus değildirler. Harbe sokulan 
tank mikdarı henüz mevcudun üçte biri 
kadardır. Diğer kısım, son koz olarak 
kullanılmak üzere geride tutulmaktadır. 
Ancak bunların da muharebelere filen 
istirakinden sonradır ki muharebeler 
;ıevzii olmaktan kurtulacak ve harekat 
harbi halini alacaktır. İngilizlerin bu su
retle hareketleri mantıka uygundur. 

Mihver ise, İngiliz ordusunun büyük 
bir mukavemet gördüğünü ve İngilizle
rin aldıkları bazı yerleri de geri ver
mek zorunda kaldıklarını iddia ediyor. 

Kara hareketlerindeki bu durgunlu~a 
r<:ğınen hava faaliyetleri bütün şidde
tiyle devam etmektedir. Hava fiJolaı-ı, 
tank topluluklarına, cephe gerilerindeki 
topluluklara ve ikmallere ve harp hat
larına karşı karşılıklı faaliyetlerine ge
ce ve gündtiz devam etmektedirler. Bu
nunla beraber, İngilizler, epiyce bir za
mandan beri İngiliz hava taarruzların
<lan uzak kalmış olan Girit limanlarını 
bombalaınağa başlamışlardır. 

Mihver Yugoslavyadan indirdikleri 
kliv\'etleri Giritte toplamakta ve bura
dan da gece kUçük, büyük nakil vasıta
lariyle Tobruka nakletmektedirler. Bu 
sebeple İngilizlerin Girit limanlarını da
ha fazla bombardıman etmelerini bek
lemek icap eder. 

SOVYIT HARBt 
Alman - Sovyet harbine gelince: Kaf

kaslarda Nansink bölgesinde Alman ta
arruzları dün de devam etmiştir. Sov
yetlcr yeniden çekilmek zoı"Unda kal
mıştır. 

Yomaysada Alman Ueri hareketlerinde 
yeniden bir duraklama göze çarpmakta-

dır. 
Stalingradda devam eden muha:-ebe

lerde dl) önemli bir gelisme o' m:- nı~tır. 
Şehrin siınalinclen Volga ile Do;ı nehri 
arasında cenuba, yani Staling!·:.da hü
cum eden A.lman kuvYetlerinın yanla
rı iizerinc Ru~ların yaptığı taarruz da 
büyük bir netice vermemiştir. Rusların 
son olarak yaptıkları taarruzlardan da 
yine büyük bir netice elde edemeyecek
leri görülüyor. Yalnız buraya Rusların 
yeni bir ordu getirmiş olmaları Alman
ları bu böl~ede fazla müteyakkız bu
lunıııağa zorlayacaktır. 

Alman basın ~efi Dr. Ditrih mü l tefil~
lerin gemi kayıplarını ve durumlarını 
incelemistir. 

Almari" basın şef ine göre müttefikle
rin harbe girerken ellerinde 42,100,000 
ton gemi vardır. Harbin başlangıcından 
beri bunlardan 24.200000 tonilatosu ba
tırılmıştır. Bütiin bu kayıplara mukabil, 
müttefiklerin de itirafı veçhile an~ak 
7300000 tonilato gemi yapılabilmiştir. Bu 
sebeple müttefiklerin ellerinde ka1an 
21400000 tonilato gemi bugünün ihti
yaçlarına bile kufi değildir. Ve yenide-n 
bir harekete hiç bir zaman müsait değil
dir. 

MLittefiklerin 1!)14 harbinde vaziyet
leri daha mii.c:ait idi. Miittefiklcr 1914 
harbine 64,000,000 tonilato gemi ile gir
dikleri halde bu harbe ancak 42,000,000 
tonilatoluk gemi ile girmislerdir. Bu 
harpte japonya ve italyada müttefiklerin 
tarafında değildir, münakale yolları da 
cok uzamıştır. Denizaltılar yanında 
~ıcaklar da büyük zararlar vermektedir. 

' Müttefikler ise, denizaltılarla müca
dele için çok yeni tedbirler kullanıldığı 
ve Amerikan deniz insaatının cok te
kemmül etmiş bulunduğ'unu ve binneti
ce denizaltı harbinden galip çıkacakla
rını bildiriyorlar \'e neticeden emin gö
riinüyorlar. 

Neticeyi kimin kazanacağını ~imdi
den kestirmek mi.iınkün değildir: eğer 
rniittefikl<'Tin gayretleri semere verir ve 
denizaltı muharebesini kazanırlarsa, 
bunun da harbin kazanılmasına büyük 
amil olacağı şüphesizdir. 

Libyada vaziyet çok ciddidir 
• 

Rommel, cephelere taze 
kuvvetler yerleştirdi 

Royter muhabirine göe, bir çolı mihver asher
lef'i İngilizler ta rafına geçmiştir 

Vişi, 31 (AA) - Berlinden alman 
h~berlere göre Homel altı gündüx dö
viişen Alman kıtalarını değiştirmek için 
cepheye taze kuvvetler göndermiştir. 

Berlin, 31 (AA) - Mısır taarruzu
nun yedinci günü olan dün gece İngi
}j;Ller cephenin şımal kesiminde muvaf-
f::ıkıyctşizliğe uğramıştır. Bu harekette 
düşman sahaya pek çok tank sünnüş, 
fakat muvaffak olamamış ve 39 tank 
lr:aybetmişfü. Hüeum eden İngiliz kuv
vetleri dün çok ağır kayıplar vermiştir. 

Siınal Afrikad:ı düşmanın sahillere 
hücnm botlarla yaptığı çıkartma teşeb
büsü de akim kalmıştır. Hücumbotlar 
~aha sahile yaidaşmazdan evvel ağır 

Boks maçları ___ * ___ _ 
Ankara, 31 (A.A) - Ankara, Mer

sin, Çankırı ve İstanbul boksörleri ara
sında yapılan maçlar neticelenmiştir. 
Alınan neticeler şunlardır: 
Sinek siklet: İstanbuldan Halit, Ho

roz siklet Ankaradan tlyas, Tüy siklet 
1-;Uınbuldan İsmail, Hafif siklet Ankara
ônn Nihat, Yarı orta siklet Ankaradan 
Kenan, orta siklet tstanbuldan Kadri, 
yarı ağır siklet Mersinden Hakkı, ağır 
siklet Mersinden tlyas birinci gelmiştir. 

-1-

sahil toplan ve pike tayyareleı·i tara
fmdan geri atılmıştır. 

Londra, 31 (A.A} - Royterin seki
z:nci ordu nezd;ndeki muhabirinden : 

Sekizinci ord~ dün de düşmandan 
aldığı yerleri muhafaza etmi~tir. İngiliz 
ve Amerikan tanklarının savaşlarda üs
tünlükleri bariz suı·ette görülmüştür. 

Kahire, 31 (AA} - Royterin mu
harebe bölgesindeki muhabiri bildiri
yor: 

Son günlerde Roınel ordusundan bir 
çok askerler İngılizler tarafına kaçmış
tır. Alınan esirler ve )'!elen mülteciler
den Almanların son günlerde Rusyada 
l~ğradıkları sıkıntıların büvükli.iğünü 
.-n !atmaktadır la.r. 

Romaı .. yada ___ * ___ _ 
Kar~ılılılılar çılıtığı 
telızip ediliyor •• 
Bükreş, 31 (A.A) - fü:d'or ajansı 

hldiriyor: 
Bazı yabancı kaynakların Roınanya

da karışıklıklar olduğu hakkında neş
rettikleri haberleri kati surette yalan
larız. Romanya, selametin ancak bu 
harbin kazanıln ,nsmda olduğunu tak
c::r etmi~tir. 

EUG N 
MATiNELERDEN 

i TiBAREN 

Sinenrn cHınyasıuın bugüne kadaı· yaratbğı komtdi filimlerini gölgede 
bırakan eşsiz KAHI<AHA TUFANI .. 

3 Ahbap Çavuşlar 
OLI~ HAFİYESİ 

TÜRKCE SÖZLÜ 
-2-

MIKİ I·AREt'l:l~ KUVVET MACUNU (Ndis Renkli Mİ K i) 
-3 -

Sİ~IAL BUZ l\IE~IT..EKETLEHİNDE (Renkli enfes F İ L İ M ... ) 
SEAN~LAR : Her gün 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 te ..• 

BUGUN 11, 15 te Tenzilatlı l\I A •r İ ~ E ... 

tiyorlar 
-*

Almanlar, İngiliz hü-
cumlarını mübalağa ile 

ilcin edi}'orlarmış •• 

-*
Dü~man uçahlarından 
atılan bir feyi alanlar 

idam edHecelı 
Milli Şef İran Şahı ile Afgan hühümdarlarının 

yıldönümlerin i lıutlad!lar ••• 
Ankara, 31 (A.A) _ Cümhuriyetimi- Ankara, 31 (A.A) - İran Şahı Men-Londra, :n (A.A) - 1\h ırdç, ve Sta

lmgradda dc\•ar.ı eden muharebeler bu
bün İngi liz ~aze.c)crin~n en ziyade meş
gul oldukiarı ın~vzudfü. 

Gazeteler Tinwcenkı)nLm taarruzları
n.ı1 siddetlendiğiııi belirtiyorlar.. Bazı 
gazeteler bu hareketleri elveri!?li karşı
lamak la beraber Stalingradın şimdiye 
kadar olanlardar, daha ciddi bir durum
da olduğunu söy!iyorlar. 

Vı:ıi, 31 (A.A} - Bu sab~h saat 19 
ela mareşal Peteuin reisliğinde toplanan 
i<.abinede nazırla!' ve bilhassa Laval git
t 'kçe artan güçlüklere rağmen 1\'lada
v,askarda Fransızların mukavemetinin 
<!rttığını bildirm ı~ ve Darlan da şimal 
Afrika ınüsteın !ekelerinde yaptığı se
} c..hatin ve miidafaa için alınan tedbir
!erin iuıhatını "'"'rınistir. 

zin 19 uncu yıldönümü münasebetiyle met Riza Pehlevi Harun doğum yıldönü
Reisicümhur ve Milli Şef İsmet İnönü mü münasebetiyle İran Şahiyle Reisi
ile Alman Ş~ölyesi Adolf Hitler, ~a- cümhur !smct İnönü arasında tebrik ve 
reşal Peten, Japonya !mparatoru Hıro kk"' 1 afi · 1 
H ·t y 1 Kr lı ik' . p· teşe ur te gr arı teatı o unmuştur. 

ı o, ugos avya a ıncı ıyer, . .. 
İran Kralı, Afganistan hükümdarı, tn- .~ra, 31 (A.A) -:- Afgarustan vhu-

Mısırda muharebeleı· tekrar şiddet
:cnmi~ ve İn~ilizler yeniden ilerlemiş
lt•rdir. 

Taymis gazet~!'ı diyoı· ki: 
•Almanlar Mı!'ır cephesindeki olay

lardan azami fa.> dalanmak istiyorlar ve 
bazı yanlıs rakamlar veriyorlar.. Çar
~amba günii yap:lan hücumlardan son-
1 a düsınana hücum yapılmaımstır. Bu
n rağmen mihvt!r per~eınbe günü yeni 
b.r hücumdan bahsediyorlar. İngilizler 
böyle bir haber vermemişlerdir. 

·Almanların hu taarruzu ne kadar 
önemle karşıladıkları göze çarpmakta
C:ır. Zorlukların ~rtması onları bu gibi 
iddialara se\'ket:'"lektedir.n 

Deyli Telgraf eliyor ki: 
•Dün Kahired\>n yeni bir hareket bil

cı:rilmemiş olma!< la beraber, düı?manda 
nrtan bir sıkıntı hisseclilınektedir. 

•Bitlerin Stalingradı düşüreceğini 
~oyledi~inden be'"İ uzun bir Zdman geç
t.ği halde Stalingrad hala düşmemiştir. 
Bitler planlarının akim kalmasının bir 
çok generallerin istifalarına ve nihayet 
beneral Halelerin de is1ifasına sebep ol
<luğu görülmektedir. Hitlerle general
leri arasında bu anln!>:11azhklar daha 
pek ziyade artac.:ktır .. » -----·----LİBYADA MıH~ERE KARŞI 

H0CU~1U OUROU ı\ULOU 
(UaştarafJ l mci Sahifede) 

celerini esir ed ... rek ilerlemeğe devam 
E:diyor. Alınan ı:e İtalyan tanklannın 
karşı taarruzları tank savarlarımızın 
<'teşi önünde akun kalmıştır. 

Bomba ve av uçaklarımız 8 inci or
ounun ilerlediği bölgede faaliyet gös
termişlerdir. So:ı iki günde bu faaliyet 
artmış olmakla !:>Haber büyük bir ölçü
de değildir. 

Kahire, 31 (A.A) - Resmen bildirH
d:ğine göre dün gündüz Ye gece birçok 
oüşman karşı taarruzları olmuşsa da 
heps~ kayıplarla püskifrti.ilmüştür. 

Kahire, 31 (A.A) - Uzak şark müt
tefik kuvvetleri umumi karargahının 
müşterek tebliği · Dün gündüz ve gece 
düşman yeni mevzilerimize biı.· çok 
kaı·şı hücumlat·da bulunmuş ise de 
hepsi kayıplarla püskürtülmüştür. Çöl
dp müttefiklerin hava üstünlüğü devam 
edi~ or. Dün ha,.~ kuvvetlerimiz gece 
ve gündii;e; düşmanın !leri hava mey
<.;anlarına ve diğer hedeflere hücum et
mi~lerdir. Ağır bomba uçaklarımız Gi
ııde hücum etınışlerdir. Uzak mesafeli 
av uçaklarımız .niliil çevrelerinde dii§
man deniz nakliyatına karşı faaliyette 
l:ulunmuşlar ve Yunkers 52 tipinde bir 
uçak düşürmüşler ve iniş sahalarına 
hücum etmişlerdir. Dü~man pike tay
yareleri faaliyette bulunmuşsa da av 
uçaklarımız bir Yunkers 87 ve üç av 
uçağı düşürmüşlerdir. 

Di.ğer bazıları da hasara uğratılmış
tır. !ki motörlü av uçaklarımız Elale
meyn hava meydanına hücum ederek 
en aşağı dört büyük tayyare tahrip et
mişlerdir. Hiç bir düşman tayyaresi 
dün sahili aşm;.·mıstır. Uçaklarımızın 
hepsi dönmüştfü-. 

BERLİN VE LİBYA HARBİ 

Bern,• 31 (A . ..'\.) - Alınan hükümet 
merkezinden alınan haberlere göre 
Berlin askeri m~hfilleri 8 inci İngiliz 
ordusunun muharebeye pek çok kıtalar 
rnkmuş olduğu ve her ne pahasına 
olursa olsun zafr.ri zodamak istediğini 
n•ül)ahede etmektedirler. 

İngiliz ve Amerjkalıların bu taarru

tlşi, 31 (A.A~ - Sanayi ve istihsal 
nazırı, işgal altında olmıyan Fransada
k: işçilerin Almanyaya sevkedilip edil
miyeceği hakkındaki suale verdiği ce
\•apta, işgal altı~da bulunmıyan Fran
sı.daki işçilerin Almanyaya gitmesi 
hakkında bir m~e;buriyet olmadığını fa
kat bu takdirde bütün yükün işgal al
tındaki Fransad<ı bulunan işçiler üze
ı :ne yükleneceğini bildirmiştir. 

Londra, 31 (A.A) - Paris radyosu 
dün akşam jşgal makamlarının şu teb
J;ğini neşretmiştir: 
Düşman uçaklarından ablan ve ya

hut yere düşen her hangi bir şeyi alan
lar ve bunları saklıyaniar ölüm eezas1-
na çarptırılacaktır. ----·-----c. H. P. KONGRESi 

(Baştaıaft l ind SalıiCede) 
ma~ına geçilmiştir. 

iDARE HEYETiNiN BiR 
YJLLIK FAALiYETi 
Kaza idare heyetinin bir yıllık çalış

malarım belirten rapor dolgun bir çalış· 
manın çeşitli faaliyet sahalarındaki ba
şarılariyle dolu idi. Raporda işart edil
diği üzere kongre umumi heyeti E.bedi 
Sef J\ta türkün huzur manevisinde bir 
süküt ve ihtiram vakfesi geçirilmiş, Milli 
Şefe kongrenin tiizimlerinin arzı teklif 
edilmiş; halk dağıtma birlikleriyle parti 
nahiye ve ocak teskilatlarında va~ifeli 
zevatın faaliyetleri takdir edilmiştir. 

Kaza idare heyeti raporunda mühim 
bir noktaya işaret edilmekte, kongre di
leklerinin belediye ve vilayet meclislerin 
de müzakere ve münakaşa edilmesi ·te
menni edilmekte idi. Raporda nahiye ve 
ocaklarla halkevlerinin çalışmaları ge
niş ölçüde izah edilmiş bulunmaktadır. 

Kaza idare heyetinin bir yıllık çalış
ma raporu ve hesaplan kongre umumi 
heyetinin ittifakiyle, alkışlar arasında 
tasvip edilmiştir. Raporda talebedildiği 
üzere Milli Şefimize, Büyük Millet Mec
lisi reisliğine, ordumuzun yüce mümes
sili Mareşal Çakmağa, Başvekile ve par
ti genel sekreterliğine kongrenin bağlı
lık ve tilzimlerinin arzı alkışlar arasında 
kabul edilmiştir. 

DiLEKLER 
Bu.ndan soma , kaza idare heyetine 

gelip tasnif edilen dileklerden belediye
yi alakadar edenlerin belediye reisliğine 
vilayeti, parti genel sekreterliğini alaka
dar edenlerin vilayet idare heyetine ar
zı muvafık görülmüştÜT. 

Kongre riyaseti, aynca dilek izhar 
eylemek arzusunda olanlara söz vermiş-
tir. 

(izhar edilerin dileklerin tamamını 
ikinci sahifemizde bulacaksınız.) 

Kaza idare heyetinin 942 - 943 yılı 
bütçesi okunarak varidat ve masrafı 
35 31 lira olarak kabul edilmiştir. 

Cumaovası delegelerinin yazılı olarak 
verdrkleri dilekleıir. yeni idare heyetine 
devri muvafık görülmüştür. 

Bundan sonra vali B. Sabri Öney kon
gre üyelerine şu kısa ve veci2 nutku söy
lemiştir: 

V ALiNiN NUTKU 
- « Sayın kongre azası, 
Burada samimi emellerle ileri sürülen 

dileklerin hepsi bizleri alakalandıracak 
mevzulardır. Siılerden aldığım ilhamla 
çalışarak bu dileklerin yerine getirilmesi 
için gayret sarfedeceğimden emin olma
nızı rica ederim. 

Hükümetimiz halkın jşlerini görmek, 
dileklerini öğrenerek yerine getitmek 
hususunda daima partimiz kongrelerin· 
den istifade etmiştir. Dileklerinizi ka
nun ve nizamlar dairesinde yerine ge
tirmeğe çalışacağım.» 

zu şimal Afrikada vaziyeti değiştirmek
tir dediklerine bakılırsa böyle bir te
şebbüs için lüzumlu kaynaklara malik 
l:ulunmaktadırlar; filhakika sekizinci 
orduya imparatorluğun her taı·afından 
takviyeler gelmiştir.. Ve bu ordu taze 
kuvvetleri ve mühim mikdarda Ameri
kan malzemesini muharebeye sokabile
cek bir durumdadır. Şimdilik İngiliz 
faarruzu mevzii muharebeler çevresini 
aşmamıştır. Fakat eğer bu taarruz 
mihver kuvvetlerini bir hareket harbi
ne icbar ederse Berlindeki kanaate gö
re Alman ve İtalyan genel kurmayları 
bu tarzda hareket bahsinde bugün o 
cıerece kafi tecrübe sahibi olmuşlardır 
J.i böyle bir ihtimal büyük bir sükun
lr. telakki olunabilir. Demek oluyor ki 
Anglo Saksonlar için bahiS"' mevzuu 
olan mihver hatlarını yarmak, gediği 
genişletmek ve Alman - İtalyan kuv
vetlerinin umumi kuvvetini iki ve ya
hut üç parçaya ayırmaktır. Halbuki bu 
ClÜşmanın bütün güçli.lklerini kabul et-

YENi HEYET 
Alkışlarla karşılanan nutuktan sonra 

yeni kaza heyeti seçimi yapılmış ve şu 
zevat yeni heyete seçilmiştir: 

- B. 8. Haydar Azyal, MU2affer 
Özgen, Fahri Dokuz Eylül, Dr. Osman 
Bozkurt, öğretmen Sait Odyak, Necati 
börekçioğlu, İbrahim Güngören. 

KONGRE DE.LEGELERi 
Vilayet kongresi delegeliklerine şu 

zevat seçilmiştir: 
B. B. Nuri Esen, Muzaffer Özgen, 

Haydar Arya), Necati Börekçioğlu, 
Fahri Dokuz Eylül, Mahmut Celalettin, 
Kemal Erim, Ali Erişkin, İbrahim Gün
rören, Nuri Erboy, Calip Suner, Musta
fa Akmeriç, Ömer Necmettin Kilimcioğ 
lu, Necmettin Kılıçoğlu, Mehmet Ali 
Tüzün, Malik Bulut, Sabri Menleş, Safa 
Kasapoğlu, Dr. Tahir Olgun, Memduh 
Pamir, Ethem Pekin, Sami Y engin, Ab
durrahman Kayra, Mithat Onat, Ayşe 
Eğriboz ve Nihat Çepel. 

giliz Kralı, Erden hükümdarı, Sovyet kumdarı Mehmet Zahır hanın dogum 
Rusya hükümet reisi Kalenin, Çin cüm- yıldönümü dolayısiyle haşmetli kral ile 
hurreisi ve Mısır Kralı aralarında teb- Cümlıurreisi İsmet İnönü arasında teb
rik ve teşekkür telgraflan teati edilmiş- rik ve teşekkür telgrafları teati edilmiş-
tir. tir. 

29 vilayetin fişleri hazırlandı 

ekmek Men~ur)ara ucuz 
verilmesine baş .. anıyor 
istanlJulda 290 IJin lıifi ucuz elımelı alacalı, di· 

ğerleri 28 lıur Uf ödiyecelıtir 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Yeni ek- Ankara, 31 (AA) - Ekmek tevzi-

mek kartlarının dağıtılması bugün ikmal atından istifade edeceklere mahsus cet-
eclildi. Beyannamelerin tamamlanan veller 29 vilayetten ticaret vekaletine 
tasnifine göre 290,000 kişi 17 kuruştan gelmiştir. Diğer vilayetlerden de cetvel-
ekmek alacaktır. Bu rakamın haricinde ler gelinceye kadar hali hazır ekmek 
kalan 568000 kişi de 28 kuruştan ek- fiyatından i~tifade edecek olan bu 29 
mek tedarik etmek mecbUTiyetinde ka- vilayetteki istihkak erbabına 1 S ikinci 
İ4'caktır. teşrinde ekmek şim1:liki fiyatla verilecek 

Ank.ara belediyesinin lokantalarda tir. Bu cetveller haricinde Ankara fzmfr 
k~rne ıle ?~h~ ek~ek verilını:,mesini te- ve istanbulda ekmek tahminen Z8 ku-
mın etmesı ıyı neticeler verdiginden ay· t 1 kt 29 vilA 
ni kararın şehrimizde de tatbikine doğ- Tulşa ~1! actal ıdr. llay~tten gayrı 

b . d I k d o an vı aye er e cetve erı geldı'kçe 
ru ır a ım sayı ma ta ır. t ak f' · b "d opr o ısın ucuz ug ay ııervisinden 

Taksimde bir lokanta bir dilim ekme- faydalanacaklardır. 
ği 40 kuruııa sattığından milli korunma Ankara 3 1 (A A) T' k" 

hk · ·1 · 1 k 1 5 • · - ıcaret ve a-
~~ kemesılmne verı mış ~e 0 antanın leti memleket dahilindeki fakirlere ve 
gun apatı asına, on lıra para cezasına muhtaçlara verı'lmek uz'' k ı 200 

hk • · · k ilm' . ere ızı aya 
m~ umıy~tıne arar ver ıştır. ton buğday vermiştir. 

F enerhahçe de, 
takır-.1ını 2 -1 

İstanbul, 31 (A.A) - Misafir Levis
ky Bulgar takımı bugün Şeref stadın
da Fenerbahçe ile ikinci maçını yapmış
tır. Sahada ilk maça nazaran kalabalık 
azdı. Büyük karşılaşmadan evvel Beşik
taş B. takımiyle Barut gücü arasındaki 
maç Beşiktaşın galebesiyle bitmiştir. 

Bundan sonra Fenerlilerle Leviski 
sahaya çıkmıştır. 

Hftkem Sami Açıköney idi. Oyuna Fe
nerin hücumiyle bS§larunış ve ikinci da
lôkada Fenerliler ilk goJlerini yapmış
lardır. Leviski sinirli ve favullu oyna-

Makine ve 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
ROYTERıN ASKERi MUH~· 

P1RiNIN BtLDIRDIG•NE GöaE 
Londra, 31 (A.A) - Royte'rin askeri 

muharriri yazıyor: Mısırda harekat plan 
gereğince devam etmekte ve bugünkü 
Kahire tebliği çok memnuniyet verici 
bir mahiyet göstermektedir. Bugünkü 
Kahire tebliği yeni kazançlar kaydet
m-emekle beraber bunun kadar ehemmi
yetli başka bir şey bildirmemektedir ki 
o da düşmanın şiddetli fakat muvaffa
kıyetsiz b,_r tarzda karşı harekette bu-
lunduğudur. Düşman ne kadar çok kar
şı hücum yaparsa kayıpları o derece 
fazla olacak ve ihtiyatları ve kaynakları 
o derece çabuk tükenecektir Perşembe 
akşamı ve Cuma günü yapılan btitün 
karşı hücumlar mükemmel surette püs
kürtülmi.işc benzemektedir .. 

---o~-

ALMANLARA GÖRE ŞiMAL 
AFRIKADA DURUM 

Berlin, 31 (A.A) - Şimal Afrikadaki 
durum hakkında askeri kaynaklardan 
aşağıdaki tafsilat verilmektedir: Mısır
da büyük mücadelenin ikinci haftasının 
başlangıcında Aleksandrin taarruzunun 
sekizinci günü sabahı mareşal Rommelin 
Alman, İtalyan zırhlı ordusu kırılmamış 
bir kuvvetle ve derinliğine kurulmuş 
bütün tesislerini elinde bulundurarak 
Kattara batağından Akdenize kadar 
cepheyi emniyetle tutmaktadır. 31 tik
teşrin sabahı İngiliz sekizinci ordusu 
hi.icumlarına yeniden başlamıştır. Şafak
tan beri devam eden bu savaşların ce
reyan tarzı hakkında şimdiye kadar he
nüz hiç bir haber mevcu+ değildir. Hü-
cumlara yeniden b~şlaınadan evvel 
Mentgem~ry yalnız cenup kesiıuinclcn 

Bul~ar Lovisky 
ma~ iip etti 

dığından bir kaç defa hakemin ihtarına 
maruz kalmıştır. Fenerbahçe 26 ncı da
kikada ikinci golünü yapmış ve devre 
bu suretle O - 2 Fenerliler lehine bitmiş
tir. 

. !k.inci de~re m?tevazin geçmiştir. Le
vıskı 14 ncu dakikada güzel bir gol fır
satı kaçırdı ve ancak 22 nci dakikada 
birinci ve sonuncu golünü yapmıştır. 30 
ncu dakikada Fenerliler yine bir gol fır
satı kaçırmışlardır. Oyun bu şekilde 
durgun devam ederek 2 - 1 Fener takı
mının lehine nihayetlenmiştir. 

ALMAN BAŞKUMANDANLI· 
GINlt~ TEBUGi 

Bertin, 31 (A.A) _ Alman orduları 
başkumandanlığının hususi tebliği: 
Devamlı ve şiddetli Sonbahar fırtına

larına rağmen Alman denizaltıları At-
lan!ikte düşman gemi kafilelerine karşı 
hareketlerine devam etmişlerdir. Dün 
Alman denizaltılarından mürekkep 
grup Kanarya adaları açıklarında ce
nuptan İngiltereye doğru gjden bir düıı
man g~mi kafilesini yakalamağa muvaf
fak olınuştur. Karanlık basınca denizal
tılarımız kuvvetli himaye altında bulu-
nan kafileye şiddetli hücumlarda bulun.: 
muşlar v-e şafak sökünceye kadar Afri
ka iptidai maddeleri taşıyan top yekun 
111 bin tonilato haı;minde 14 gemi batır
mıc:lardır. 

--- o- --
MISıRDA VAZIYET 

Kahire, 31 (A.A) - Batı çölündeki 
son 24 saat zarfındaki harekMın esas 
vasfını bugünkü İngiliz tebliğinde bahis 
mevzuu olan Mihver karşı hücumlarının 
püskürtülmesi teşkil etmiştir. Dün zırhlı 
unsurlar arasında her hangi bir çarpıs
ma olduğuna dair Kahire-de hiç bir m~
lumat yoktur bugünkü şu cihet beyan 
olunabilir ki sekizinci orduya karsı ko-
yan zırhlı unsurlar arasında 15 nci ve 
21 nci Alman zırhlı tümenleri vardır. 

rnısmoA HAVA MUHAREBE· 
LERI OLUYO~ 

Kahire, 31 (A.A) - Alman hava kuv
vetleri Mısır muharebesinin ikinci haf
tasında müttefik hava kuvvetlerine kar-
şı koymağa ve muharebe bölgesi i.ize1·in
de hava hakimiyet. için müttefiklerle 
mlicadele t eşebbüsüne ba~lamıştır. Se
kizinci ordunun ileri mevzileri üzerinde . ' . 
ucaklar arasmda şiddetli çarpışmalar 

~,..--••••••••••••••••••=-•••••••~~_!_!itiği bir iştir. 

En son olarak işaret reiyle kaza idare 
heyetini ve delege yedek azalan seçimi 
yapılmış ve toplantıya son verilniiştir. 

değil fakat merkez kesiminden -de yeni 
takviyeler bilhassa topçu ve tank getiı·
miştir. 

vu\rna gelıne)dc ve uçak savarlaı· Ame
rikan \'e. İngiliz avcılarına · yardım et
mektedir Ştuka tipinde bomba uçakları 
ve Mcsscr~mit bomba av uçakları şimdı 
ın uhan'b:?ye iştirak etmektedirler 


