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Büyük millet meclisi Dün Açıldı 

Harabe haline gelen cSwlin!}Tad> a bi1' baki§ 
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8tallna-rad sokak 
ları e.eMet dolu 

ı:arbin idaresi
ne siyaset ka
rı~malı wıdır? --·--•• Vandel YIJlılldn 
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ovv~tı~r v~niden 

taarruza geçtil.-r -·-Roma 1 (A.A \ - Roma radyosu 
Sovyet m~ Timoçenkonun Stalin
tttadda ymüden taarruza gectiğini bil-
~ı-=-.....-ı~ur. 

Milli Şefimiz dediler ki: 
Düiıya muharebesine memleketiıniz 

en ziyade bllr ün yaklaşmıştır 
Kahraman ordumuzu harbe hazır bulun· 
durmak her zamankinden ziyade lazımdır 

Vatanda ldlJuGll ....,,..calı tedlllPleP asd genlf· 
Dlı yollaPıdııt • J • 5 yas lılflyi ·~insanla· 

... .,.,.... ....... ..... olan ............... 
,,,,.em_,, yola ellleae IHll'd•-

Anbra. 1 (A.A) - BilyGk Millet Altıncı intihap deVresinin dördüncü 
Meclisinin 8 mcı devresinin dördiJndl içtima yıhm açıyorum. Jıluhterem Aza
lçtima yılı mna..betiyle reisicilmhu- yı ...,.Uerle aellmlarmı.. (Alkışlar .. ) 
rumua lılllB Şef ..-lıdaki nutkunu irat Bu 8elle millet işlerinin BQyUk Mec-
buyurmUf)ardır. l.lB tarafından yeni bir azinı ve irade ile 

• - BQyiik Millet MeclWnin muhte- ıdare edilmesini gerektiren şartlar icin-
ram kul. (Soma Sahife t. Slltan 1 de) 
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--Korkma .. . ' ~(t v ~ .... -- -- - . 
Gece yarısı sili!Jdı admn lorla eve qe!el! efen!lhn 

idi ve IHlna HICorJımCl!n di-vorda . 
Yoksa bu hal bir işi vu)tuundan evvel yeniden soluk almak için bird .. n bire 

sezmek gibi, henüz mahiyetinin ne ol- durdu. Fakat derin bir meraka lııtula
duğu anlaşılamıyan ruhi bir hadiseden rak onu can kulaj!iyle dinleyen Toı;un 
mi ibaret bulunuyordu?.. bey buna itiraz ederek: 
Yatağtmı serdim. Fakat uykum ~e1- - Rica ccl,..rim, <:ÖZlinü keıı:mt' ... divc 

aiti halde bir türlü uyumağa muvaffak havlurdı, şu anla\tığın macerayı çalJuk 
ol mıyordum... bitir ... Garmilyormwıun. ne k~·1 a!' bü-

Yatağın içinde iki yanıma muttuıJ ylik bir üzüntü ve merak icind<-' seni 
dönüp duruyordum. Bu suretle iki saat dinlivomm ... 
kadar bir vakit geçti. Bir aralık ağır bir Köse' Hamza anlatmai!a devam etti: 
u~ kuya dalmak üzere gözlerimi yum- _ Benim odam köc:kün alt katında 
mu .. tum. idi. Sofayı geçtik .. Selamlık dairesiyle 

Kapıya vurulan sert bir darbe duy• harem dai~i biribirinden ayıran 
dun. F..aasen aslbım pek ziyade ~ergin camlı kapının önüne geldik burada 
bubnuyrdu. Hemen yataktan dışarıya efendim yanında ta!!ıdıih anahtarla ka-
fırladım ve ben1ig-imi saran korkunun t pıyı açı ... 
titrettiği acı bir sesle: Bilirsin ki bu camlı kapının önünde 

- Kimdir o? .. diye haykırmaktan bUyUk bir merdiven var ... Köşkün sahi-
kendimi alamadım. bi olan benim efendim merdivenden yu-

Kapının arkasından gelen tanıdığım karıya cakacağı vakit arkasına dönerek 
b'r ses bana derhal cevap verdi: eliyle bize işaret etti.. Aynı zamanda 

- Korkma! Yavaş .söyle! Belki de et- parmaklarını dudaklarına götürerek bi
raftan bir duyan olur! Hemen şimdi ka- ze, gilrUltU çıkarmadan kendisini takip 
pıyı aç!.. etmemiz lazım geldiğini anlattı ... 

Ben hiç vakit geçirmeden hemen ka-
pıyı aÇtım ve birden bire ka?Jımda bi· Halbuki onun yaptığı bu ihtar beyhu-
2im efendinin. her zaman sevimli gö- de idi. Çünkü bu merdiven o zanıan 
rilnmesine rağmen 0 dakikada derin bir simdikinden daha sa~lamdı. üzerine 
korkunçluk ifade eden yUzU birden bi- basıldığı vakit, basamakları hiç gıcırtı 
re belirdi... çıkarmazdı... d h U lU 

A Y bb·r A b d • Aynı zaman a er yer uzun t y . man ara ı. .. ca a ne var ı . .. 
1 

b 1 O gün uzun ıtlrecek oJan bir gezintiye kalın yol halılariyle de örtü ü u unu-
çıkmak karariyle köfkten aynldıtı hal- yordu. Bunların ilzerinde yiirürken nl" 
de. böyle gece yarısında, ansızın neden kadar hızlı buılsa ufak bir pitirti çıka-
geriye dönmli§tU?- rılmasına bile imkln olamazdı. 

İşin en can alacak noktası fU idi kl Buna rağmen o yine ihtiyatı elinden 
köşkün ahibi 0 dakikada yalnız bu· ):nrakmak istemiyordu. Acaba onun yap
lunmuyordu._ mak istediği şey ne idi? .. Bir az önce ba-
Adamlarından silihlı iki kişiyi de ya- na suç ilstünde bir suclu yakalıı'Tlak is

nında ıetirmifti. .. Her halde bir fırtına tedi~ini söylemişti... Bu suçlu kimdi? .. 
kopacaktı! Demek bana ulursuz gibi Köskün harem dairesin.le bir suçlunun 
ıörünen bu ....ız gece, o korkunç. dur- nE.- işi vardı'? .. 
gunluğiyle bir az sonra kopacak olan Yoksa köşke bir hırsız mı girmicıti? .. 
büyük bir fırtınayı hazırlamalrtan baş- O dakika da kafamın içinde bütiin bu 
ka bir şey yapmamıştı!.. sualler dolqıp dunayordu ... Ben bunlara 
Şimdi bea.liğimi 0 kadar derin bir cevap vermek için zihnimi boş yere yo

'8§kınlık armıştı ki hiç beklemediğim ruyordum ve işin hakikatmı kPstirm~e 
halde beni yataltından kaldırmış olan muvaffak olamadığım için, hüviyetimi 
ziyaretçllerden alzınu aÇtp ta bir şey kaplıyan üzüntü. her saniye geçtikce bir 
aormala muvaffak olamamıştım. kat daha artıyordu-

Fakat efeııdim benim tutulduğum Zihnimi bürüyen bu endişelerin t-.i-
pşkınhlı leJllÜI (llbl yilzUme korkunç riyle adetA yürüdüğilmün bile farkında 
bir baki§ fırlattı\tan aonra dec1l ki: deitildim. Hiç bir py sezmeğe vakit bu

- Bu ka,ktıe benim namusumla, şe- lamadan Dst kata çıktım. l!;fendim önden 
refimle oynaya bir suçlu, bir namll§UZ gidiyordu ve biz onun peşi sıra gitmeğe 
var... devam ec1i7orcluk ..• 

Beyhude vakit geçinniyeli:n!.. Sen de Böylece bir kaç sofalardan, kapı ara-
bu adamlara katılıp peşim sıra gel!. Ben lıklarından geçtik ... Köşkte bulunanla
bu ahllbw suç işledili sırada yakalı- nn hepsi de o dakikada şüphesiz derin 
yaca~m... bir uykuya varm!f bulunuyorlardı ... 

Böyle diyen efendim hemen yürüme- Köşklln içini dolduran sessizlik ve 
le başladı.. Şimdi sen benim yerimde her tanfı bplıyan sim aiph bir ölUm 
olsan ne yaparsın?.. Aldığım emir çok karanlılı arasında yürilyerek şimdi se
kat'I bulunuyordu. Ben buna itaat et- ninle oturdulumm bu odanın 6nüne ka
mekten bqb ne yapabilirdim? İster la- dar ge)dl)c_ 
tema o iki adamla birlikte efendimin Köşklln sahlbi kapının önilnde birden 
peşi sıra gltmeie mecbur olmuştum.. bire durdu ... 

LAiın burasına pllnee, KHee Hamza - BiıMml -

J>a.töncefer 
•••••••••• 

Bu karşılıklı tahribin so
nu neye varacak? •. 

rrY.......,,, .........,. 1-n de, ndDdler için de 
geıeçelden çolı güç lliP ..,.,., oldu.. 

Yaan : HOSEYUI SAMl COŞAR 
Dün gce kendimi beıeri bir hüzne 

kaptırdım. Bencil ölçüleri bir y..- bıra
kıp kanlı maceranın ibret dola sahnele
rine daldım. lnaanhk için maddi, mane
vi, tamir kabul etmez ~ntaler kal'fl'" 
8Ulda keneli kendimle •mhnl '" man-
161 J,fr tarzda düşünmefe yeltendim. 

Cermen • Slav boiutması yiiitçe, fe
daice devam edip gidiyor. Ruslar ağır 
bir balkı altuıda geriliyorlar. Fakat he
nilz. ortada. imha meydan muharebele
rinin ıonlannı andıran bir manzara yok 1 

Cup af.ldanncla lae beklenen vuzuh 

ıo 

Bil ,,., .. -· 
---*-• E11 Nyalı yddıs 
-*.. ........... _._ 
ı.oeo.w 

DolaPM....., 
-*-

Zikf eld 
yıldızlar _._ 

a.ibı. ... Zlf ri •e 

bir türlü başlamadı. Milyonlarca insan 
tetkik ü.tUnde yaf1Yor. Yalnız harp ilahı
nın şerefine tertibedilen gece ayinleri
dir ki bu endişeli durgunluğu boz1,1yor. 
Hatta bu törenler hazan ciipe gündüz 
de devam ediyor. 

Sessizlik dolu havayı birdenbire ya
ran. yatu çJcm ıalıkları korkunç infi; 
laklar takı1>ediyor. O ltıpkml gecelerin 
be.teeine. nclyo •Y'MİJıde. blaklanmlZ 
çoktan alıfkınchr. Bu ölim musikisinin. 
bu cenkaZ> marşının ilk notası dokuz 
milyon nüfuslu Lonc:lranın bombardı
manlariyle ya:rılmağa başlanm .. h. Şim
di bu uygunsuz onetttradan başka bafka 
veni yeni parçalar dinliyoruz. 

* j nsanlığn bu derin ıstırabına, uğultu-
lar içinde gelen lnfltilere, masum in
unlann feryadına ne o sün. ne de bu
gün kaymız kaldık. Harabeler, ce.etler 
ve göz yaşlan karşısında daima İçlendik. 
Kan ağlatıp, kan kusturan ha pnırnz 
maceranın ruhumuzda daima ezasını 
duyduk. Hiç bir zaman küllenmit bir 
vürekle omuz sillanedik. lettrap duyan-
1ua karp daima allka ve •nı söster
drk. Esasen dünyada çarpmak takati 
ol&Jı b,iç bir kalb yoktur ki bu ölçüa&z 
ve Rn11'MZ fellketlerden hme almasın. 

* itiraf etmeli ki İngiliz milleti 1940 ve 
19.fl )'llfannda mane•t takat imtihanı
nı çok o.tün bir derece ile venni4th'. 
Simdi ma Alman uluauna seldL latikla
line bailı medeni bir millet cabidele
rim yıkılıyor, tehirlerim harap oluyor.:t 
diye hiç bir zaman tealim olmamıttır ve 
olmaz. Bir an bile aklından böyle diit
kün ve sefil bir diifünce geçirmez. Hava 
alanlannm tehdidi albnda millet va.& 

ı na layık biç bir millet temkinini kayhe-

Lik maçları devam ediyor 
Altınordulular "Ateş,, takımını, Kar
şiyakalılar da ''A:tay,, ı yendiler 

l_arbin idaresi
ce siyaset ka
rıfn_a~ı r 10.1r? 

---*---
8. V andel Vflldnfn 
urarıa lldnci cephe 
istemesi lıartısında 
düıünceler-

(Baştnrafı 1 mci Sahifede) 

kullananlar devletin hiıkümranlık hak
kına vekalet eenlerdir. Binaenaleyh o 
bir silah halinde mütalaa edilmelidir. 

* M~ların neticesi : Altı noPdu 4, Atef 2 .. Karııy alla J, Altay O • Gelecelı Tarih bu iki türlü mütalaaya da uy. 
hafta Altınordıı •· llar 41yalıa oe Qödepe • De ınirspor lıarfdaşacalı ıun bol bol misaller arzeder. 

Dün Lik mac;lanna devam edildi. Ha- Daha çok akınla:- yapmaia başladı. Sağ Karşıyakan.ın atak ve canlı oyununa İskenderin plebesindeki mühim sır-
va çok milsaitti. Buna rağmen seyırcı aeık İzzet iki müsait vaziyetten istifa- J..arşı Altaylıları biraz asabi, fakat da- lordan biri onun hem siyMete, hem 
nzcl. denebilir. Maçlar oldukça heye- ele edemedi, fakat iiçilncüsüı.ü gole tah- ha tecrübeli oynıyorlardı. nskerliie hikim bulunmasınlla idi. 
ranlı geçli. vil etti. Bu 2 - 3 vaziyeti oyuna azami Birinci devrey1 iyi idare etmiş sayı- Anibalin mağlubiyeti sebepleri ara-

ALTINORDU - ATES heyecanı verdi. Atcşlil~r beraberlik ar- lan Alaettin Kazanova ikinci devrede Mnda en mühimmi Anibalin bareketi-
İlk maçı saat 13 te Aİtınordu - Ateş l.asından ko-:;mağ:ı haşl'adılar, beraber- bir hata yaptı ve bu da Altayın aleyhin- nin Kartaca met·lisine bafb balunmau 

takımları yaptı. Maç güzel basladı. Her lik olabilirdi de .. Altınordu, kalesi bir de oldu. Vaziyet şu : Oyun karşılıklı idi. Anibalin "•nket edeceii ...... 
iki takını da mfüevazin bir oyun içeri- çok tehl:keler at:ı.ttı. Bir defru;ında kor- akınlar ve müaavi ,erait içinde ce- kendisi değil, Kartaca meclisi tayia etli· 
s·nde ka~ılıkh akınlar yapıyorlardı. ner çekildi. Alt.nordu kalesi tehlike ı-.:yan ederken devre ortalarına doğru yordu. 
Bır aralık Ate ten miidafi Fethi sakat- füerine tehlike 1Jatıyordu. Bütün Ateş Altaydan İlyas müdafiden sıyrılmış geç- Napolyonun zaferlerini izah edea 9e

bnarak oyun harici olmakla Altınordu c.yuncuları Altın1.1rdu kalesini sarmış ır.iş ve kaleci ile karşı karşıya gelmiş- 1.ıepler al'lllllllda kendisinin hani ve Iİ
ağır basmağa ~!adı ve Sait fırsattan \oaziyette Jdi. Gol oldu, oluyor derken ken kendisine yapılan favlü hakem yueti emri altında bulundurması mi· 
L<.tifade ederek 28 inci dakikada Alta- top Anide Altınardu muhacim hattına t:aldı ve akuı g'>l ile neticelenebilecek bim bir 7S tutmaktlMbr. 
r.ordunun ili: JS<Jlünü yaptı Vaziyet ~cçli. Biraz evvd isarct ettiğimiz gibi ıken heder oldu gitti. .~vantajın futbol- Zam•Dlm!'ala harpler gitıide daha 
Ateş takımı için kötü ve ümitsiz görü- Ate§ nısıf sahası \,enha idi ve Mazhar daki rolü o kada büyük ve mühimdir ~ok teknik vasıflara ihtiyaç hisıl et
l'ürken 38 inci dakikada Ani bir akında 'aziyetten istifade ederek Altınordu- ki buna riayet etmiyen hakemler bütün mektedir. Devlet 1..._i Ml78k bir sen-
1\esat beraberlik golünü çıkardı. nun dördüncü golünü yaptı ve yarım oyunu iyi idare etseler bile neticede tez viicuda getirmektir. Muharebe ve 

Az sonra devre 1 - 1 berabere bitti. dakika sonra da oyun bitti. tenkit ediJmekten kurtulamazlar. Nite- askerlik bunun içinde en mW.im bir 
İKİNCİ DEVRE Netice : Altm'>rdu 2 _ 4 galiptir. k1m bu gol olsa} dı Altay için en fena .ihtisas şubesidir. Binaenaleyh -.!et 
Bu devrede Fethi oyuna girdiyse de KARŞIYAKA - ALTAY netice beraberlik olabilecek iken idaresi ile harp Waıesi arasmda pek 

merkez muhaciır. yerinde oynıyordu. İkinci maçı Karşıyaka • Altay takım- raağl\tp oldu. Bundan sonra şayanı ka- sıla ve pelı: büyük bir irtibat vardır. Bu 
Her ne kadar bu yerde pek aksadı de- lan yaptı. Altay bu sene ilk defa ola- yıl bir vaziyet daha gf'çti. 29 uncu da- irtibat muhafaza ediJdiii takdirde Wi
nemezse de kalecilerinin 19 uncu daki- rı>k Göztepeden gayri takım ile karşı- kıkada Altay kalesinin önünde oynıyan ylik, sallam neticel• elde etmek mfim
t-ada top tutulabılecek vaziyf'tte ike!J !astılı için kuvvet derecesini ölçebile- Karşıyakalılar b.r penaltı kazandılar.. kündür. 
ıldnci golü yem~i takımı sarstı ve yedi cek l>ir maç kar .... nda idik. Birinci dev- Hakem diidük çaldı, fakat oyun durma- Nitekim geçen büyük harpte Kleman· 
dakika aonra ki üçüncü solü hazırlamq re bütün çalışmalara, bir çok gol po- dı ve iki üç saniye :;onra top Altay ağ- so ile harp idaresini elinde tutan bllf
o!du. z;syonlarına ral:ınen golsüz ve berabe- lanna takıldı.. Tabii gol sayılmadı ve kamandan ansı ... aki htibat buna 1"r 
Maamafıh Ateş takıma bu arada ra- ıe bittiii zaman ikinci devrede kimin top penaltı yerir.e kondu. misal .. ye zikredllelıillr. 

k binin gevşemesınden pyrete geldi . kazanacağını kestirmek biru güçtü. Bu gibi vaziyetlerde hakemlerin üst * 
Riten Araı.çı- Selçuk yolu 

reni Turistik yol 
törenle a~ıldı 

- ------·-
Vali l'epelıöyde ue Selç alda tetlıilıl•de ,,,,,.. 
da, Jıöyfüyü faNftan 1ı apntlİClflCI dauet ent-
Yeni yapılan Arapçı - ~uk turistik. terinden biridir. tzmlrden Arapçı baş

yolunun kil§at resmi dün Arapçı mev- Jangıç noktasına kadar kaynaştığı görii
ltiinde parlak bir şekilde iera edilmiftir. len inşaat faaliyeti yine aynı kanunun 

TEPE KOYON tHTlY AÇLARI feyizli neticelerinden ibarettir. 
Sabah saat 8,30 da tzmirden hareket Arapçı - Efes yolu 27 kilometreye ya-

Uste bir kaç defa ve sert düdWı: çalarak 
oyuncuları durd'1!'maları icap eder. Ak· 
ı,ı takdirde hoşa gitmiyecek şeyler ola
bilir. Nitekim bu vaziyetten müteessir 
<J!an Karşıyakalılar üstelik penaltıyı da 
kaçırdılar. 

Fakat bugün Altayın yenilmesi mu
.i:addermiş ki btr dakika sonra .sağdan 
gelen güzel bir pası Refik mükemmel 
bir vuruşla Altay ağlarına taktı .. 
Artık Karşıyakalılar galipti ve şimdi 

daha canla başi~ oynıyarak Altaym 
bundan sonraki akınlarıru kestiler. 

HattA zaman zaman bariz bir blk.imi-
yet te kurdular. 

Nihayet maç bu bava i~risinde ve 
en heyeicanlı Mfha.....ta o - ı ~ 
kanın galebesiyle bitti. 

Bu ma~ta ilk golü yapanın kazanaca
ğı kestirildiği V.! böyle de olduğu için 
Uıkımlann vaziyeti ve kuvv~tleri hak
kında daha fazla yazmak yersizdir. 

Haftaya Altınordu - Karşıyaka ve 
GöztepP. - Demirspor takımları karşıla
~caktır. 

eden dAvetliler Tepeköyde bir müddet kın bir uzunluktadır. Projesi tekniğin 
tevakkuf etrni§ler, bu esnada vali B. bütün icaplarına uyularak yapılmıt ve 
Sabri 0ney belediye binasında kayma- ona göre tatbik edilmiştir. Efes Harabe
kam. belediye rew ve halk tarafından !eri tzmire 76 kilometre mesafedir. tle-
karşı]anmqtır. Vali, Tepeköy belediye ride bütün yolu asfaltlamak imklnı ha- M. ALI ORAL 
reisine bazı sualler SOnDUf, malGmat is- .sıl olduğu zaman harabeler İzmirin ban- •-
tentlştir. Belediye reisi B. Bekir Sakar- liyosu mesabesine girecek ve turistler BCL$ınaharrlrfınlz geldi .. 
ya, ekmeklik buğdayı kolayca tedarik bu yol ayesinde kısa denecek bir seya- Bir buçuk aydanberi Ankara ve 
edemediklerini, bu yüzden ekmeyin hatle oynak bir peyizaj deiişikliki altın- latanbulda bulunan bapnuharririmiz B. 
kır~ kuruştan verildiğini aöyleml§tir. da tarihin derinlikleriyle kucaklaşmak Hakkı Ocakoilu dün Bandırma tarikiyle 
Vah diltt kaza i§leri hakkında kayma- imklnını elde edecelı:lerdir. Yolun şüp. ,ehrimize gelmittir. 
kama ve belediye reisine direktifler ver- he götünniy~ derecede açık olan ik- ----·----
miştir. tisadl önemi daha şimdiden tesirini gös- 'J'Palı"ad- lıa-•-ı1a.. ARAPÇI YOWNDA termeğe başlamıştır. "' .... ~-~- H 

Burada tekrar hareket eden dlvet- YOLUN TARiH! fa mfkadefe .. 
Jiler dalruca Arapçı yoluna gltmlfler VE MALiYETi Edirne, (Hu1USi) - Emir Yakup 
ve töftne başlanmıştır. Arapçı - Selçuk - Efes yolunun inşaa- köyünden Zekeriya ören ve arkadaıı 

Törende vali B. Sabri Oneyden başka tına önceden milteahhit etiliyle ba§lan- Yakup Cökdemir adında iki tütün ka
parti müfet~ B. Calip 8.t.tiyar Gök- mı§ iken mukavelesinin bozulması ilze- çakc11ı yakalanmıı ve Hayrabolu mah
E:r, parti reisi B. Milnlr Birsel, turistik rine inşaat durmuştur. Ba§ka mUteab- kemeaince altıtar ay hapee mahkum 
yollar müdürü B. Emin Dizgin, muame- bitler aranmış be de istekli çıkmadığın- edihnitlerdir. 
1At ~ B. Salim Hakkı Arslanalp, nafta dan viJAyetçe emanet suretiyle bitin1- Uzun.köprü nuntabanda ela 23 kü
müdürü B. Muhittin 'Fzkut, mulwıebei meslne karar verilmit ve gördilğilnilz (iik tütün ka~akc·hiıı Yllkaa Ue bir kaç 
hususi~e müdürü B. Adil Sayar. villyet şekilde ikmal edilmiştir. ruhsatsız tütün aahıı teebit etmipir. 
encümeni az!sı ve gazeteciler de hazır Müteahhit zamanında 220 bin ve ema- -----•-
bulunmuşlardır. net inşaatı esnuında 280 bin liıa sarfe- l'İREDE 'J' Al.EBE 

TURISTtK YOU...AR dilmiştir. Bu pua ile Selçuk yakmmda 
MUpURON'ON NUTKU toprak tes~ halin«leki bir buç.k ki· YllJIDll Af;ILDI 
Evvela turistik vol!ar mUdürü B. Emin lometrenin şösesi hariç olmak Uzere bil- 'nre orta okuJuna civar kazalardan 

Oizı!in bir nutuk söylemiş ve demiş- tün inşaat bitirilmiştir. Yolun gUzergl- ve köylerden ~evam eden talebe için 
tir lı:I: hı üzerinde rastlanan gayet sağlam mal- Tire Halkevi sosyal yardım kolu tara

< - Sayın valimiz, kıymetli misafirler zemeli bir mıntakada Amerikada tatbik fmdan 40 yataklı bir talebe yurdu açıl-
ve aziz yurtdaşlar: edilen topraklı yol sistemi tatbik edil- mıştır. 

Viliyetimizin kıs günlerinde ancak mi~ ve iyi neticeler alınmıştır. TİREDE SERGİLER 
df'miryolundan istifade ederek muvua- Mtı..Lt ŞEFIMJZE SAYGI Tire Halkevi ımlonunda Türk mimari 
16 temin edebilditf cenup mmtakuı flm- Olapn UstU hallerin doğurduiu güç- eserlerine ait bir fotoğraf sergisi ile 

Vilkinin •dürtmek• tabiriyle ifade 
cttiii nokta santyorm ki harp sanatını 
harp ............... otomatik bir 
makine halinde telilki etmesindea ile
riye geliyor. Bu telük.i zaman zaman 
maceralara atılmak şekliMe tahllJYiil 
edilebilir. Halbuki harp saoatının ser
mayesi imandır. İnsan sarfetmenin pa
r&ı sarfet.elden ..._ zİyMe maatıki 
!.ebeplere dayanmM& tabiidir. 

SADRI ERTEM 

Jl8essll bir ....... 
1 F.Skr haZı'he velt11tert'nc1en ttmtr ,_ 
barosu avukaı;armdan Yunus Muh
sin Salt dün .-tk.şam vefat etmiştir. 

Cenazesi bugUn saat 12 de Musta
fa bey caddesi No. 4 teki eviııden 
kaldırılacaktır. Zevcesi villyet umu
mi meclis Bz:ısından Sabire Yunus 
Saltın ve ailesi efradının teessUrle
rine iştirak t:deriz. 
Merhum hayatını devlet ve millet 
işlerinde yıpratmış, namuslu, dü
riist ve faziletli bir vatandaştı. 

' ~ ......... .--........ -.. ... ._....;..._.._.. ......... 
AÇIK rBfBKKOa 

Refikamın pek ini olarak vuku 
bulan dolwıı hidisesinde ve buma 
takip eden ve ~k tehlikeli bir bal 
alan has&alığ.run teşhis ve tedavi
sinde gösterdikleri pek deriıı a1tka 
ve ihtimamlarından dolayı Kadm 
hastalıklara ve Doğum mütehassısı 
kıymetli do~tonımuz Fikret Soy
dama ve Genç dabıliyecilerimizden 
Bonıova askeri doktoru Turan Gak
sana gerek plwunın w pnk Wl
tiln aile halkının çok candan minnet 
ve şükran hislerimizi illııa muhte
rem gazetenizın vesatetini rica ede
rim .. 

Av ilrünleJ'i T. A. Ş. MüdilrU ve 
aveılar cemiyeti reisi 
Madafa Barutçuoila ... ._. .... ._.._. ............................... -. 

--~~~~~~~~~~~~~--

••••••• 
eli Arapçı _ Selçük yolunun inşası mil- ]ilklere ralmen yurdumuzda sayısız um- Türk işlemeleri t.ergisi açılmıştır. 
nasebetiyle doğrudan diğruya merkeze ran eserinin meydana gelmesini sağlayan --------------
bağlanmış bulunmaktadır. Bu yol tzmir Mili Şeflmız RelslcUmhur ismet tnönil- kemıiş ve JOlu açınqtır. Bundan 80Dft 

turistik yollan kanunun en önemli~- nün aziz varlıkları önünde eğilmek he- davetliler hazırlanan çadırlı böfıede izaz İnsanlığı ayak~ tutan, ferdi ve oe-
pimizin borcudur. dilrnl•l d.i 

dip iıtiklilini. hürriyetini pazara çıkar
maz. 

Falı:.at bu lcarplılr.lı tahribin sonu neye 
varacalıctır) Bu daYanın halli dünyanın 
ucuna mı kaldı) Gün günc:len beter mi 
olacak) Aiırhiı gittikçe artan bomba
lar medeniyet ileminin topralrlarını bir 
mezar toprağı gibi mi eteeek) 

cYqamalıc:t insanlar için de, milletler 
İçin de gerçekten çok güç bir sanat ol
du. Ne ölüm uykusuna, ne de kabiT ka
busuna benziyen bu yeni çefit modern 
«tevekkül> kartısında beteri 1l>ir hüzün 
dııvmamak elden gelmiyor. 

Bu gidişle, gabôa. bir gün gelecek. 
garp medeniyetinin kubbesinde, kıpkızıl 
göklerinde esrarlı bir el, bu medeniyet 
lleınine lopyek6n hitabederek, töhmeti 
i1e töhmetıizi ayırdetmeden. alevden şu 
tariht kelimeleri bugijnkil faciaya yakı
şacak manalarla tekrar yazacaktır: 

Maue, Thecel. Tharesl.. 

* Gecenin derin sessizliği içinde tıkır. 
tıkır işliyen saatim oldukça ilerlemişti. 
K•rdi kendime şu sözleri mırıldanarak 
l" kuya Yardım: 

Yol uundm. diz kffİlnleye gelmezi. 

e "'il er r. maata ahenk içinde idame eUiren mü-
Bu baylJ'b eseri CUmhuriyetin 19 un- ıtOYLOU!IU toa an 

cu yıldlSnilmU mUnuebetiyle açmaamı ~~ 'Vazene ve hesaptır. Bence inAn demek 
sayın valimiz Sabri ôneyden rica eder, llilteakıben Selçula hareket eden dl- nıüvueoe ve hesap demektir. Jlilvue-
törene iftirak etmek liltftlnU e.irgebıi- vetliler dolruca Selçuk ilk oltuluna git- neyi nefes almakta, yemek içmek ve 
yen saym cllvetlilerlmize min.net ve ~ler ve orada ölle Yemelin!, ~ler- uyumakta, daha ileriye giderek bütün 
~iikranlannn sunanm.> dır. Yemekten .90Dl'a ~ ha ıtıa temas inanın benliğinde bozulmuş tasavvur 

V AIJNtN NUTKU etml§, köylUyil dlnlemq, bazı lqatla~ edin, artık o insan yok olmuş sayılır . 
bulunmU§ ve kuanqlannı bOf yere israf Hayatta hesap işlerinin denbizliği 

Bu nutka valimiz cevap vermiş, kı.sa- eiraemelerini, aipn Ye rakıdan müın- derhal sırıtır, yanlı§ hesap Baidattan 
ca şByle aöyleml§tir: kün mertebe ko~lannı, ;~ana yapma döner sözü bunu aöyler. 
i~~~-=-- -..L-.ıı--ı- dıltlan takdirde villyetçe öaleylcl ted- Biz eczacıların hassas tenzilerimiz 

a,,u.gıu ac~ birler almacafını söylemiştir. de kl ·· · --·ı-....... H t 
mızm da İpret ettili Uzere, Arapçı - Sel- Vali aynca muhtar, nahiye müdürü ~d emike' uzekefrı~e Yde~kl. ,_: er.bre-
çuk turistik yolunun açılması töreninde ve kaymakama direktifler vererek köv- ı·~ı e ı enanlm ~ 1 OlUlk .851

• ı e-
bulunuyonız. 1 .. ·ıe _ _ı. -L . .ı__ 1•L-d , __ ,_ • nın ufka amut ıe esı gere tır. 

u ı .,,._ 7-.ncnuı a- ar o-rmı M'' . boz k be ı · wo bo k 
Ne mutlu bize ki dUnyan~ harp için- ve bilhassa kahvelerde çocuklann is- uvazeneyı ma • n ıgı zma -

de kıvrandıiı "'' ıstıraplı ...n-Jerde ltUe k bil ta la ların ı-- · tır. 
h

nL s- 5"'" am , v oynama ı ve •..-u• ıç- Ba L•...l•--ı 1. . . b' .. 
biz UAUmetimizin yU1mek gayelerinden melerini men etmelerini emir etmlftir. . zan ~ ın ge ıp geçıcı ır ruz-
biri olan imar işleriyle ulrqıyirm. Selçuk nahıy.l mtıdilril B. s.dl Sözer g~ıyle müvazenede. i~ oynamış ola-

tzmir. Kupdası gibi feyizli toprakla- validen bazı dileklerde bulunmUf, vali ?ıl!r, der~ kefelerı düzeltip rüzglrm 
rımızı biribirine bağlayan turistik yolu de bunlan iJk fırsatta yerine ptlrece- ıstikametine bak&rak ibreyi amut ge-
açarken bunun bir mukaddeme olması- lini vaAd etmişUr. t?rmeği ihmal etmemelidir. 
nı temenni ederim daha b6yle bir çok ~l!JUE Terazi basit gıbl görünen bir ibret 
nafi işler baprılması yolunda muvaffa- Daha aonra cllvetliler Antikiteler i.letidir. Fakat mevzun olmanın, denkli 
kıyetler dileriıo. mu.sini panifler, mtbe memuru baş 1-:areketin sembolüdür. 

YOL AÇILIYOR ı;tretmen Bn. ~en tarihi nes ha- Herkesin ölçlbU belindedir sa&ündeki 
Bundan aoma vali: 1 rabeleri •• .-.t ..... leri etrafmcla iza- mlııayı ihmal etmiyelim. Milvuene, 
c - Memleket için hayırl olmaı:ın hat almışlar ve saat 15 te otomobillt'rl C:aima mUvazen~. İşte hayatın t8 yo-

temenni ederim.• diyıerek kordellyı tzmlre avdet etmlflerdlr. lu ... 
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Burun nezlesi 

1ZMtR BELEDJYEStNDEN: 
1 - Dr. Behçet Uz çocuk hastahane

sinde giriş bahçe kapıları ile tesisat ka
nalının yaptırılması, fen işleri müdür
lUğUnde~i keşü ve şartnamesi ve;hile 
açık eksıltmeye konulmuştur. Kesif be
deli 5232 Jira 85 kuruş muvakkat~ temi
natı 392 lira 46 kuruştur. 'laliplerin te
r.-ıinatı iş bankasına yalırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 4/ 11 /1942 Çar
ş~mba günü saat 16 da encümene müra
caatları. 

\Zft,IR KURTULUŞ CAM VE Ş\ŞE FABRIKASI MÜ· 
ESSIS VE SAHiBi VE tZMIRDE CAM VE ŞiŞE 

iŞLERi MUCİDi MERSiNLi muharriri yazıyor ---*---
M. Reşat Düşünür ( Baştıırafı 1 ınci Sa~ıifede) 

, (! gayret sarfe•melerinc rağmen pir 
rıetice-eldc edemiyorlar. 

Çok şiddetli ve anudane Rus müda
faa ve karşı hücumlanna raf,'lnen Sta
l•ngrad şehrinin şimal mahallelerinin 
düşmandan tamamiyle temizlenmesi ve 
cenup kısmının da zaptı maksadiyle sis
temli Alman tnaıruzu devam ediyor .. 
Şehrin şimal ve cenup mahallelerini 
zaptederek Volg.mın buradaki sahilini 
ıamaıniylc elde edebildikleri takdirde 
Almanların, cephenin cenup kanadın
CÔJ' ki durumlnrının pek kuvvetleneceği 
muhakkaktır. Çunkü ancak Stalingra
dm zaptı sayesb.de sağ yanlarını bura
cia Volgnya emnıyetle dayıyabilccckler 
'e ondan sonra aşağı Volga ile Ejderha
nın znplına, muhtemelen, dev<ım edcbi
lecl'klerdir. Bundan başka Almanlar !iİ
r.ınl Kafkasyanın istilası işine, Stalin
graclın zaptını tamamladıktan sonra, 
ciaha fa:z.la kuvvet ve imkan bulacaklar
dır. Bu sebcple:-l~· onlar bir harabe ha
linde dahi olsa, Stalingradın beheme-
hal zaptına azmetmişlerdir. Stalingrad. 
Volga dirseğinde bir köprü ba~ı olarak 
Rusların elinde bulunduğu müddetçe 
buradan Alman ~:tğ kanadına miitema
d; ı.narrU7Jarda bulunabilecektir. 
ŞiMAL KAFKASYADA : Burada 

.l.lman - Rumen tnarruzları başlıca 
dört istikamette çok ağır inkişaflar gös
termektedir : Biri Karadeniz. doğu sa
hili boyunca, Novorosiskten Tuapaya 
doğru, diğeri Maıkop - Tuapse yolu bo
yunca, i.içüncüsü orta Kafkasyada Tif
fo: askeri yolu istikametinde, Vladikaf
}.as (Orconikidse) ye doğru ve dördün
c.üsü Gromi istikametinde ... 

Birinci ve ikinci istikametlerde ya
pJlmakta olan m.hver taarruzları, Ka
r&deniz doğusunda, Novorosiskten son
r;., Ruslann elinde kalan Tuapse harp 
limanının zaptını hedef almaktadır. Al
manlar, Novorosiskin cenup doğusunda 
]·mana hakim b.'.W ehemmiyetli tepele
ri zaptetmiş]erse de Tuapseden henüz 
115 kilometreden daha fazla bir mesa
fede bulunuyorlru-. Buradan Tuapseye 
giden sahil yolu çok sert ve çetin bir 

• ua:z.lden geçmektedir. Onun için Al
manJann burada verdikleri muharebe
~er, Tuap eyi doğrudan doğruya zaptet
mekten daha ziyade Rusları Novorosis
kiden uzaklaşbrmağa ve ayni zamanda 
'l . 1 • 1 uapseye şuna oo~udan taarruz edilir-
ken bir kısım Sovyet kuvvetlerini tu
tup meşgul elmeğe yarar. 
. • O halde Tuapseye asıl taarruz şimal 
aoğudan, Maykop - Tuapse yolunun iki 
tarafından yaoılmakta olup Alman 
ı~uvvetleri bu maksatla limanın .şimal 
doğusunda otuz kilometreden az bir 
mesafeye varmış bulunuyorlar. Ancak, 
her yerde olduğu gibi, burada da Rus
lar hemen her tepeyi bir istihkam hali
ne getirmiş oldukları gibi karşı taar
ruzlarda bulunm.1kta ve bu yüzden Al
Man taarruzu duraklamalara uğrıyarak 
'akıt kaybetmektedir. 

Kafkas silsilesinin bazı kısmında, ya-
ni bir Alman da~ kıtasının bundan tak
rıben 2 ay c\•veı bir baskınla en yüksek 
tepesini zapte muvaffak olduğu Elbruz 
dağı bölgesinde muharebe faaliyetleri, 
sert kış dolayısıyle, çok ve ehemmiyet
}• almıyorsa da, silsilenin orta kısrnı
mn şimal etekle ·mde muharebelere de
' nm edilerek buralardaki Alman - Ru
men dağ kıtnlarının taarruzları ağır bir 
s~rettc ilerlemektedir. Nitekim bir kaç 
gun evvel yuka:-1 Terek nehrinin batı
sında dü man fa:-afından pek iyi tah
klm ve şiddetle müdafaa edilen Nalcık 
llasabası Rumen ve Alman dağ kıtaları 
1.'.ıı·afından hüı:umla zaptolunmuştur. 
](asabanın doğu şimalinde kuşatılan 
Sovyet kuvvetle•-. savaş esnasında kıs
men yok edilmi~ ve kısmen esir alın
mıştır. Şimdiye kadar sayılan esirler 
7000 dır. fı6 top, 38 tank ve külliyetli 
ınikdarda daha başka harp malzemesi 
ığtinam veya tahrip olunmuştur. 

Son Alman tebliği Terek kısmında 
Alman _ Rumen taarruzlarının tesiriy~ 
le münakale yô!lan kesilen düşman 
kuvvetlerinin doğu istikametinde boşu 
bo unn çıkış te~ebbüsleri yaptıkların
dan bahsctınektt>dir. Netice şudur ki, 
Almanlar vaktiyle Vladikafkas volunda 
buraya ancak 50 kilometre kadar me
safesi bulunan Elhotovoya vardıklarını 
bldirmişlerdi. Şimdi de Rumen kuv
vetleri Nalçık kasabasını aldılar.. Bu 
ınuvaffakıyetler Ruslar tarafından teyit 
olunmuştur. Bu istikametlerde taarruz, 
ş:mali Kafkasyadan Gürcistana inen 
nskerl yollan zorlamak maksadiyle ya
pıldığı gibi umumiyetle Alman sağ ya
Mnın bu istikamette korunması da ba
his mC'vzuudur. Bununla beraber Tiflis 
askeri yolunun başına hAkim olmak 
için Vlaclikafkası zapletmek Ulzımdır 
Nalçık daha ziydde Kutayio askeri yo·~ 
lunun baş tarafı sayılır. 

Terek nehri cenubunda Grozni isti
kametinde, mukaddema oldukca bir hız 
ve hararetle devem ve Grozninin 50 ki
lometre batı şimalinde Kotelnikova te
pc.ısinc kadar inkişaf etmiş o1an Alman 
tı arruz hareketi, yine Rusların karşı 
koyma v~ taarruzları sebebivlc durak-
l:•mış bulunmaktadır. -

O halde Almanlar, Grozni istikamc
t •ndcki duraklamaya mukabil şimdi Ru
men kıtalarının yardımiyle Nalçık ve 
Vladika&.ns bölgelerinde şiddetli taz
~ ıkte bulunuyorlar. 

1 • $imal Knfkll5}·1:onın 31 üksck dağlann-
c.n şiddetli kış ve kar tabii surette b~ 
1 .. mı~tır. Buna rağmen Alman vp Ru
n•rn da~ kıtaları Tiflıs ve belki de Ku-

tayis yollarını zorlamağa devam ede
<·cklcr gibi görünüyor. Onların ayni za
manda Grozni - Muhaç kale - Derbent 
Baku yolunu da zorlamaları icap et
mektedir. Hattfı bu son yol bütün kış 
işlermiş: Du sc.ıht.plc Ruslar bu yol iize
ı·!nde fıızla kuv' etler yığınışlor ve mii
oafaasına kermi \·ermişlcrdiı·. Bunun-
1<' beraber Almanların, Stalingradın 
;-.ıptından sonra simali Kafka~r<wa da
ha fazla km·vctlerle yiiklenmeieri mc-
n.uldür. · 

Havalar serinledikçe burun nezlesi 
kendisini yeniden hatırlatıyor.. Burun
da polip, bir de burun kemiklerinde 
çarpıklık nezleyi" tutulmak için daha zi
yade istidat verir. Burunda polip çok 
değilse de, burunun ortasındaki kemik
te çarpıklık, maalesef, çoktur. Burunla
rında (;y}e bir çarpıklık bulunan her kes 
halini bilseydi. burun nezlesi belki daha 
tız göriilürdü. 

Nezleye jstidat bulununca, onu mev
dana çıkaracak scbt"pler de çok bulu
nur O tıeheplerin en bn~ında soğuk ge
lir. J\vnkları üşiitmek, az çok terli bir 
hPldt" hava cereyanı üzerinde bulunmak 
elbisenin inceliği. hele yağmurda ıslan
mak. nezleve tutulmak için birer sebep 
olduğunıı elbette hatrlarsınız. 

Bayanların incf" çorap giymelt"ri. kol
larını açık bulundurmaları da nezlt:ye 
ı:ebep olur mu? 

2 - Hfaiyc miistahdemlerlyle sıhlıive 
ve iş otobüs .şoförleri için, kumaşı h.Je
diycden verilmek üzere 69 adet palto 
yaptırılması, yazı işleri müdürlağündc
ki şartnamesi vcçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1224 
lira muvakkat teminatı 91 !ira bO kuruş
tur. Taliplerin teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarıhi olan 
4/11/ 942 Çarşamba günü saat 16 da en
cümene müracaatları 

ıs. 22. 21. 2 5984 c2no) 

* 
1 - Fevzi paşa bulvarında 368 nci 

BUKERE IZMİRDE 
TOROS CAM VE Ş .ŞE FABRIKASINl 'NSA 

• 

. VE TESiS ETMiŞTİR. . 
B~ fabrıka her türlü modern ve88itle tcchiz edilerek muvaffalı:ıyetle fa
alıyete ve bu ~ıu~etle memleketin en mübrem ihtiyacına cevap vermeğe 
ba§lamı§tır. Fabrıka sayın mü.Şterilerinin sipariıı1erini süratle ifaya amade 
bulunmaktadır. 
Lamba, .~m~a şişeleri, su bardağı, çay bardağı, sürahi, ltavanoz ve bil-
umum zuccacıye edevatı siparİ§i kabul ve dcnıhde eder · 
ADRES : . 
lzmir Alsancak 14 5 6 ncı sokak 
Tel: Kısa adresi : Camiş _ izmir 2 3 9 16 23 

TEŞVİKİYEDE SATILIK ARSALAR •• 
Teşvilıiyede Emlcilı caddesi üzerinde her türlü 

IJfna yapmağa müsait ilıi arsa satılıyor ••• 
EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN : 

1:.saa No. Yeri Kıymeti Mcsahası Teminatı 

1\flSIR CEPilt:SİNDE : Geçen haf
•anın en chcmmı\ etli olavı :\lı:-.ırda bü
yük İngiliz tnarr~uunun başlamış olma
sıdır. Goktan beri ad:ınıakıllı hazırla
nan ve halis bir çok İngiliz kıtalarından 
maada imparatorluğun muhtelif yerle
ıınden türlü mıl et \·c renkte olarak 
r.ctirtilmi~ olan kuvvc!ierin. h.ılta De
golcu Fransı1., l'olonyalı. Yunan ve 
Amerikalı tüıneıı \'C teşkillerin yardı
miyle yapılan ve hfılfı devam etmekle 
elan müttefiklerın ycnı Elalemeyn ta-
11rruzumın ciddi ve biiyük öl<;üde oldu
guna şi.iphe voktur. Müttefiklerin bu 
t<larruzdan maKsatları. tabiatiyle, en 
cvvc.ıl mihver ordu~uııu Süvesytcn 
uzoklastırmaktır. Milttctikler ancak bu 
hedef -elde edildıkten ~onra, Almanlar
la İtalyanları şimali Afrikadan büsbü
tUn cıknrmağı \'~ Fransız Afrikasını 
Degollaştırmayı düşünebilirler 

1nı:ıan kollar ve bacaklar açık gezmi
ve alışık o]maz da, o halde soğukta ka
lırııa. şiiphesiz, nnleye sebep olur. Fa
kat zaten. serin havalarda bile kolları 
ve bacakları açık gezenlerde. bu hal nez 
leye st"hep ol11m~7.. Cilt üzerinde hava
nın ~erh,.stçe cereyan etme,ıi vücudün 
r.nle mikroplarına kar"ı mukavemetini 
arttırır. 

adanın 20,50 metre murabbnında .~. 4, 5 
sayılı arsalariyle 305 metre rnurabbaıo
da 16 sayılı yol fazlası ki <'em'an 325,50 
metre murabbaı yerin sat~ı, bu ar.snla
ra ait ilanın htanbul gazetelerinde nes
redilınesi yüzünden tı.mir ve Ankarada 
yapılan iHlnlar yok sa:ı,·ılarak yeniden 
ve yazı işleri müdiirıüğiindeki ~artna
mcsi veçhile kapalı zat Hı arttırmaya 
konulmuştur. Muhamı-en bedel: 26040 399 Teşvikiye - Harbiye Vali ko- 21.325 Lira 
l:ra muvakkat temi!la~: 1935 liradır. nağı mahalle~i Bo~tan ve E.m-

426.SO M2 2133 lira 

Mide bozulmasının. vitnminsiz yemek 
yemenin de nezleye ıoebep olduğu dai
ma hatırda tutulmalıdır . 

1halcsi 4/11/1942 Çarsamba günü saat lak caddeleri eski 8/4, yeni 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 23 numaralı arsa. 
dahilinde hazırlanmı~ !eklif mektupları 401 Teşvikiye - Harbiye Vali 1'.o- 30.130 Lira 507 M2 
!1'ale giinü azami saat 15,30 a kacfar en- nağı mahalll".si Bostan ve Em-

3013 lira 

Y e:ıil sebnlr:r, salatalar. yemişler o 
mikronhra karşı mukavemet için birer 
vasıtndır. 

cürıırn riyasetine verilir. lak caddeleri eski 8/6. yeni 
2 - Şükrü Saraçoğlu bulvarının, ls- 27 numaralı arsa. Bununla beraber. müttefik kuvvetle

ı·:n içinde toplandıklan sekizinci İngi
lız ordusu ve mıhverinkine savıca üs
tiin oldukları anla:;ılan ınütt~fik hava 
~ uvvetlcri bahis mevzuu olan taarruza 
hrışlıyalı bir hafıııdan fazla olduğu hal
ac, hcnilz esaslı muvaffakıyet elde ede
memiştir. Bunun birinci sebebi, mare
şal Roıne_lin Ela!~ meyn İngiliz mevziini 
·>-nrarak Iskendeıyeye doğru taarruzun 
mümkün olanuyac:ığını anladıktan son
ra Akdeni7. sahıimde Elalemeyn istas
yonunun hemen batısından cenuba El 
Katlara arazi çöküntüsüne hakim El 
~cmcyı~at v~ Mlngar El Ralat tepele
ı .ne dogru gıdcıı takriben 60 kilometre 
ı;E::nişliğindeki mtidafaa mevziini türlü 
mnni ve vasıtalarla derinliğine doğru 
pc.ık mükemmel tahkim elmiş ve bura
ya emrindeki mıh\•er ordusunu mükem
rr.c;l yerleştirmiş olmasıdır. 

met paşa bulvarı ile Kazım Dirik cad- . İzahatı yukarıd.a yazılı gayrimenkuller peşin para ile ve açık arttırma uau-
dt>~;;i arasındaki kısmının ve Nec~ti bey liyle satılacaktır. ihale 1 l / 11 /942 çar§amba günü saat 14 de banlc.amız latan· 
caddesinin, Gazi ve ismet paşa bulvar- b~l ~~besi satıt komisyonu huzurunda yapılacak ve en yüksek bedel merkeze 
~arı nr~ındaki kısmının ~arke taşları bıldınlece1'. ve haddi li.yik görüldüğü takdirde maliye vekaletinden istizan edi
;ıe yenıden yaptH·1lması ve Şükrü Sa- lerelt muvafakat cevabı alındıktan •onra kati ihalesi yapılacakhr. 

Viicutları zaten kuvvetli. davanıklı 
olımll\r. nezlenin ilk alametleri olan ak
ırırm.aları görünce, hiç vakit geı,;İrmeden 
hem,.rı uzunca bir vol yürürler. dönüş
te, ılık dereceden daha sıcak suda ban
voya l!İrerler, yahut, ıucak su dök.ünür
ler. Arkasından vücuda kuru friksiyon 
vaparlar. daha sonra sıcak ıhlamur içer
ı .. r. Böyle vapınca nezle de gerive gi
der. k11ybolur. 

raçoğlu bulvarının, Gazi bulvarı He Ka- Satıt esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçti.ii takdirde•teminat ak
tım ;?irik .ca~·le~i arasındaki Adi taşlar- çeai derhal arttınlmıyaralı: ihale kimin uhdesine icra ediline aradaki fark on· 
la cıoşcnmtş ıtısmının ::>arke tac:l.ırı ıle d~n tahsil e?ilec~ktir. M~ayedeye i~tirak edeceklerin mukadder kıymetin 
esash tamiri işlcrı, fen işleri O:udürlU- y~zde onu nı.a~eb~~e temınat !atırmal.arı lazımdır. isteklilerin teminat akçesi, 
!:ündeki keşll v~ şartnamesi veçhile ka- nufua tezkeresı ve uç adet fotografla bırlikte bildirilen gün ,.e saata kadar ıube
palı zarflı eksili.meye konulmuştur miz emlak servisine müracaat etmeleri mercudur. 16 2 5948 (2 700) 
Keşif bedel~ ~('ıt)88 lira 38 kuruş, mu~ -----------------------------------

ikinci seh<>bi de hu mevziin solunun 
denize, sağının cc. çukur El Katlara 
tuzlu bakallıklaı·~na davalı bulunması
dır. Bu bataklıkların g;nişliği 30 - 40 
uzunluğu da yü~ kilometre kadar oldu
~u ve en hafif motörlü \'asıtalann ha
ı t:kcline müsait olmadığı icln mihver 
ordusunun sağını modern vasıtalara ma
J:k bir kıta ile <'evirmek imkans17J1ğı 
"·ardır. 

Bu sebeple İngilizler Elalemeyn ile 
~'Iersa Matruh arasındaki sahile birkaç 
cefalar asker ~ıkarınak tesebbüsünde 
bulundularsa da mihver tar~fınm uya
nıklığı saycsindt! bu denemeler akim 
h;rakıldı. MihvH mevziinin yanları 
r.evrilemediğine göre müttefikler kin 
cnu delip yarmaktan başka c(lre k~l
r.ıaz. Onların da bir haftadan fazla biı· 
~mandan beri yapmağa uğraştıkları 
ışte budur. Mih\·er ıne\"Z.iini delmek ve 
lBrmak .. 

Müttefiklerin, buna muvaffak olmak 
için evvelemirde mih,·er ıleri mevzile
rini zaptetmele.-1 ve bunların tertip et
t'kleri munia tarialarını aşmaları lazım
dır. Kahire teb!iğlerindcn şimdiye ka
dor her ne kadar bazı mihver ileri mev
zilerinin alındığı bildiriliyors,ı da mih
ver tebliğleri bunları reddetmekte ve 
bazı düşman ~ızıntılarının kcırşı tnar
rnz~arla def ve imha ~dildikleri haber 
vcrılmektcdir. 

Miittefik z.ırhlı kollariyle mihver 
7ırhlı kuvvetleri arosında bazı müsadc
. meler olmuşsa do. iki tarafın asıl zırhlı 
ı.uvvetleri henüz kati bir çarpışmada 
bulunınamışlardıı. 

~ütte~ik taarruzları bir aralık cep
henın bılhassa ş:mal kesiminde siddet
lenmiş ise de, şımdi hemen her t;rafın
da olmakta ve ınihver tarafının dikkat 
, .e faaliyeti mU.:lafaaya ve karşı koy
maya inhisar etmektedir. 

Müttefikler çok kuvvetlidir, top, tank 
v~ uçakça da mihvcrinkilerine üstün
dur. Bu sebeple mihver mevziinin ni
h~~et .?ir noktada delinip yanlınası 
mumkundür. Fal:at mareşal Romelin 
malOm sevk ve idare ustalığı, karar ve 
hareketlerinin pek seri ve cüretli ol
maları dolayısiy.c böyle bir neticenin 
en son hareket harbinde müttefiklerin 
~~yhi.ne ~önmesi de kabildir. Onun 
ıçın şımdıden bir tahmin ve hükümde 
cu}unmanın imkfını vok gibidir. 

CENUP P ASIFtKTE : Son cenup bü
j Ük Okyanus deniz muharebesi her jki 

Fakat aksırmaya başlavınca, hemen 
uzunca bir yol yürüyecek kuvvetli in-
sanlar pek te çok bulunmaz. Nezlenin 
baı:ılndığını anlayınca. bir gün olsun. 
odadan cıkmıyarak sıcak seyler içmek. 
alnına ve ba ına yünden bir şey sararak 
ısıtmak, ayakları sıcak biraz da hardal
lı suya sokmak ta nezlenin ilerlemesine 
mani olur. Mani olamasza bile, nezlenin 
ho~aza, nefes borularına, akciğerlere, 
kulaklcrn ve yüz kemiklerinin arasında
ki deliklere gt"çmesine meydan vermez. 

Nnl,.Ji burnu yıkamaktan çok çekin
m,.Hdir. Mikroplu burun deliklerinin 
içersine su girme:;i, nezleyi kulaklara 
bula tırmak için en büyük sebep olur. 

NeLle olduğunuz vakit bile hekimini
ze muayene olunmı)·a alı~tınızsa. heki
miniz size burun de.liklerini nezleye kar
şı temiz tutacak ilaçların reçetesini ya-
zar. Bir nezle için hekime muayene 
edilmeyi fazla görürseniz bu mevsimde 
evinizde, 90 derecede alkolden SO gram 
içersine 2 gram mantol koydurarak, sak 
!arsınız. Nezlt': ba~layıncı>. küçük bir pa
muk parçaınnı onun içerisinde ıslatarak 
burun deliğinin kenarına sokarsınız. 
Bunu da yapmazsanız, hiç olmazsa, 
kuvvetli bir kolonya suyundan arada sı
rada burun deliklerinin kenarına sürer
ııiniz. kolonya suyu hem alkolü ile. hem 
de kokusu ile mikroplara kar~ı gelir. 

7.30 Prgram \;E.' memleket saat aya~ 
r;, 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım .. 7.40 
Ajans haberleri 'i.55 _ 8.30 Müzik: Rnd
y salon orkestrcısı 12.30 Program ve 
memleket saat .ıyarı, 12.33 Müzik (pl.) 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mil-

·ıakka~ t.?m~atı 2706 lira SS kuruştur. 
thalesı 4/llı 1942 Çarşamba günü saat 
16,30 dadır. 2491} sayılı kanunun tarifatı 
~ahilin~e .. hanl:nmış teklif mektupları 
Jhale gunu aza.mı saat 15,30 a kadar en
cümen rlyasetıne verilir. Parası müza
yedeye çıkarılacak arsa ile ödenecektir. 

18, 22, 27, 2 3985 (2721) 

DOKTOR 

SAMI SALİH 
Yeni açtığı muayenehanede sa

bahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 ye kadar her gün hastalarını 
1cabu1 eder. 

Muayenehane : Üçüncü Beyler so
kağında fırına bitişık No. 11 .. 
Ev : Tayyare sineması arkasında 

CUmhuriyet bulvarı No. 168 .. 
TELEFON : 3410 

J!U!iff* 

§~~cı:ıaac 

§ .rEı.JlrU~Eı. § Efrefpaıa Hastane•i Cilt. Saç ve 
§ Zehrevi hastalıkları mütehauısı 
§ Adrea: Şamlı •okak No. 6 tzmir 
~ Her gün ıaat (3) den •onra huta
~ !arını kabul eder. 
~~~.,,.~ 

SOBA 
Her cins kömür ve odunla kulla

ııılabilecek soba ve boruları ucuz 
fiatla Yeni Ka\'aflar ~arı?ısı No. 13 te 

Şemsi Hakikat 
Maiazasında. TELEFON 3031 

z!k : Fasıl heyetı 18.00 Program ve ~~ı:ıı:ıı:ıı:ıD~ 
memleket saat ayarı, 18.03 Müzik : Ka- ı DOKTOR - OPERATÖR 
rışık m~~~mlnrdan şarkı ve türküler;;; RAİF AKDENJZ 
18.45 Muzık : Radyo dans orkestrası D w K dın B talık) 
19 30 M l k 

. ogum ve a as an 
. em e et f.aat ayarı ve a1ans ha- ilt hassası. 

lıerleri 19.45 S~rbcst 10 Dakika 19.55 i Hastalarını ı: e ·· B" '· · Be l 
Müzik : Şarkılar 20.15 Radyo gazetesi. sokak N 42 erdgun ırıncıehan .Y der 
2045 M'· ik B .. v 1 o. e muay esın e " · uz : ıı· ~~ ogreniyor~·· kabul eder. · TELEFOFN : 2923 
;.::1.00 Konu~mn (Gunun meselel~rı ... ) Evi: Karş aka Bank kak N 30 
21.15 Müzik pl. 21.30 Konuşma (Kitap ıy 1 _ :S 50 (ll~) 
sevenler saati..) 21.45 Müzik : Radyo ~~.r..r.r...r~~~.;c:o: 
senfoni orkestra~ı 22.30 Memleket saat '.':',.-::00~------------.:...:..::.:.~ ayarı ajans haberleri ve borsalar 22.45 8 r:ıc:ıc:ıac:ıaaac:ıDac:ıc:ıcıaaaar:ıı:H.ıaaDaacl 

22.50 Yarınki program ve kapanış.. ~Odacı aiınacak 
terafın bazı gemi ve uçak zayiatiyle S Ok . .. N 
h:tmiş ise de tam galip ve mağlup yine >; ter ur yazar olmak v~. k~~ go... ~'1 
.. oktur Gerek mu""ttefiltl ek l'i melt ıarttır. Her gun ogleden 
.ı • er ve ger n aonr .ı_. • d . . .. 
JLponlar Salom:m adalariy~ Yeni Gi- R caat u~ın3, no~er 2 aıresıne mura- 8 
ne doğusundaki mevzilerini hemen ay- ~~.rJ.r.r..r.r~U 
nen muhafaza etmişlerdir. 

~===cr:ıaac:ıcac:ıcocacaaaaDa~. 

İL A il Askeri Hastane S 
ASABİYE MÜTEHASSISI o 

Gümrülı ve inhisarlar Velıciletinden • 
1 - Gümrüklerde açık 20 lira maaılı mernurlUklar için liae v: orta mektep 

me~u~ları arası~da 1 7 / I 1 /942 aalı günü saat 14 de, 1 O liTa maaılı kolculuk
lar ıçın orta ve ılk mektep mezunlan araııında 20/ 11 /942 cuma günü saat 14 te 
kolcululdar Ankara, lstanbul. lzmir, Menıin, Edirne, Trabzon Kars ve memur
luklar da bu gümrüklere ilaveten İskenderun, Zonguldak v V ·· .. ._ ··-
d"" b .. d .. ı··kr . e an gurnnııı; mu ur ve af mu ur u ennde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Mcm~rly.~t için açık yerlere ilk önce lise ve eonra orta mektep ve kol
cı:Iuklar8: da ılk. once orta ve sonra ilk mektep mezunları kazandıklan notlara 
C?re l~yın olunacaklardır. Mi.isabakaların sayısı bot yerden fazla olduğu tak
dırte Jdar~. hunları d~~ sonra açılacak yerlere tayin ile mukayyet değildir. 

- Musabakaya ıftırak edeceklerin ukerliğini yapmııt olmalan memunn 
kanununun 4 ncü maddeainde yazılı va&ıflan haiz olmaları oarttır. 

.. 4 :- ~u ıartl~rı haiz ~!up müsahaya iıtir&k etmek :Stiyenlerin yu.kanda yazılı 
sumruk ıdarc:Iennden hu ne memurlar için 1 6/1 J /9 4 2 ve kolcular i in 19 / I 1 / 
942 Pa_zartesı ve perıembe günleri akpmına lkadar bir dilekçe ile ç müracaat 
et~elen ve phadetname, nüfus, hüsnühal kağıdı ve resmi doktordan alınmlf 
s:ıgltk raporu, ve askerlik terhis vesikası suretlerini ve 5X6 eb'adında dört adet 
fotoğraf vermeleri ilan olunur. 6197 (2620) 

Doktor - Nöroloi 

HİLMİ DEHİRONAr 
. ~as~larmı her ıün öfleden sonra 
ılcincı Beyler sokak 79 No. da ka
bul eder. TELEFON : Z7Z1 

ı -13 
ıo=icı:ıGcacar:ıaar:ıaaaccc~ccı:ıcaaı:ıaaDc 

ASKE HAS'J'ANE 
Dahiliye mütehassısı 

DOKTOR 
ŞEREF TOMBUK 

Muayene saati : 15 - 18 
Birinci Kordon 290 

Gazi Kadınlar otobüs duratı .. 
TEl:.D'ON : 4"' 

.izmi,. Defterdarlığından : 
Ali kızı Du.du varisi Ayşe Bademlinin borçlanma bedelinden yeni şubeye 

mevcut 320 ~ borcunun temini tahsili zımnında mutasamf olduğu Umur 
hey mahalleaırun 152 3 ncü Papağan sokağında kain 1397 ada 22 parsel &a· 

yıda. ~ukayyet 14 taj numarllı ve 920 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evi 
tahlİli emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çı
kanlm1ttır. Taliplerin 11 / l l /942 tarihinde B&at 16 da vilayet idare heyetine 
mürecaa tları Han olunur. 2 2 2 8 2 7 60 2 3 ( 2 7 4 2) 

lzmir Defterdarlığından: 
Satıt 
No.ıu 

Muhammen B. 
Lira K. 

829 Umurbey M. 1529 cu Havai soknk 1391 ada 3 parsel 1245 
M.M. 6 taj no.lu arsa 10000 00 

Yukarı.da evea~ı ve muhammen h~deli yazılı gayri menkulün mülkiyetinin 
Nhfl peşm para Jlc 29/10/9-42 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve (ka
p~ .zarf) usuliyle müzadeyede çıkarıl mı§ ve 13/ 1 l /942 tarihine müsadif cuma 
gunü eaa.t. 1 5 te Defterdarldc milli emlak müdürlüğünde müteşkltil komisyonun
~a ihalceı kararla~bnlmlJ olduğundım taliplerin teminat akç,C olarak (750) 
Ilra .yatırmalan ve 2490 aayılı lc:anunun32 ve 33 üncü maddeleri mucibince 
tetdif mc-lctuplannı o gün •aat 1 4 de kadar mezkur komisyona tevdi etmeleri. 

6165 (2821) 

İzmir Defterdarlığından : 
Sabı 
No.eu 

Muhammen 8. 

-809 Kahramanlar M. Aziz Alcyürek bulvarında 1904 ada 5 par
eel 42 M. M. 35 tajh hane 

810 Meninli 1561 inci Bornova caddesi 1502 ada 6 parsel 

Lira K. 

t5o oo 

325,50 M. M. 86/1 tajlı arsa - tarla 190 00 
811 Umuıbey M. 1497 inci Deemirhnnc sokak 1445 ada 19 parael 

4 1 O M. M. 8 tajlı arsa 1 000 00 
812 Mersinli 1561 ci Bornova cad. 1463 ada 3 parsel 615 

M. M. 22 tajlı arsa 1230 00 
81 3 Merainli 15 61 ci Bornova cad. 1 4 69 ada 5 parsel 8 1 O M. 

M. 30 tajlı arsa 
61 • Mersinli 1561 ci Bornova cad. 1 469 ada 4 parsel 450 M. 

M. 2 8 tajlı arsa 
parsel 260 M. 815 Mersinli 1561 ci Bornova cad. 1472 ada 

M. l 1 tajl arsa 
816 Tepecik M. 122 3 üncü sokak 2 1 33 ada 1 1 parsel 100 M . 

M. 16/2, 16/3 numaralı arsa 
817 Tepecik M. 1218 ci Lale 90ka\: 2137 ada 1 parsel 850 M. 

M. 3.S numaralı arsa 
818 Tepecik M. 122 7 ci sokak 2162 ada 13 parsel 71 M. M. 

810 00 

450 00 

340 00 

50 00 

423 00 

31 tajh ev 300 00 
819 Tepecik M. 1077 ci Değirmen sokak 1809 ada 15 parsel 450 

M. M. 6 ila l 4 no.lu arsa . 600 00 
820 lmariyc M. 1090 cı sinekli cad. 1644 ada l parsel 7000 

M. M. numarasız tarla 500 00 
821 Bornova Atatürk cad. 780 M. M. tajlı 14 odalı bahçeli ev 3000 00 
822 Bom ova l:üçtik cami M. küçük çay aokak 36 7 M. M. 32-34 

tajlı arsa 
823 Bornova Türkmen sokak 236 M. M. 68 numaralı arsa 
824 Bornova Ergene M. Birinci yalca sokak 94 M. M. 30 taja 

<livarlı arsa 
825 Bornova büyük cami M. subaşı sokak 125 M. M. 87 tajlı 

100 00 
94 00 

20 00 

kuyulu harap dahakhane arsası 50 00 
826 Bornova büyük cami M. ııubaıı sokak 52,50 M. M. 3 tajlı ev 250 00 
827 Bornova yüzbaşı lbrahim Hakkı sokak 97 M. M. 58 tajlı ana 

ve müşterek kuyu 20 00 
828 Bornova birinci tarlaba~ı sokak S 1 M. M. 12 tajlı arsa 1 S 00 

Yukarıda evsafı yazaılı 20 parça emvalin peşin para ile mülkiyetleri 29/10 
942 tarihinden itibaren l 5 gün müddetle artırmaya konulmuıtur. 13/ l l /942 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 te -ihaleleri ayn ayrı yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini müzaye
d~. bqla~adan evvel. yabrarak yevmi me.zkurde milli emlak müdürlüğünde 
mute~k1cıl satı, komısyonuna müracatlan. 6168 (2819) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak

taf 'ın en son eseri 
(Altmriiya) kolonyasuwı dddi ra· 

kibl zevk, sanat, beclayi hep bir arada 

Hilal l:.cz.aneai 



SAHİFE 4 

Milli Şefimiz 
dediler ki: 

---*·---
(Baştaıab 1 inci Sahücde) 

<AL toplanmış bulunuyoruz. En büyük 
nıilli felaketleri yenerek bu memleke
tin tarihinde yer tutmuş olan Büyük 
Millet Mt-clisinin her bakımdan ve her 
zaman o1duğu gibi mi11ete nümune ola
r~k az:mli ve f~ragatli çalışması engin 
faydalar \'e fey.zler getire~ektir. (Al-
kışlar .. ) . 

DÜ. 'Y.\NIN HALI 
Aziz arkadaşlarım, dünya harbi bu 

vıl da kanlı şekilleriyle memleketleri 
; ... km ~ ıKrnağa devam etti. Şehirl:r ve 
cephe gerüeriniL silahsız halk yıgın_la
rı her tarafta ateş içinde kaldılar .. ln
!'~.nlık öldürmekten başka usul tanımı
~an bir acınacak istikamete gittikçe da
ha ziyade saplanmış bulunuyor. 

Bu halleri insan olarak ve millet ola
rak seyrederken büyük ıstırap duyuyo
ruz.. (Alkışlar .. ) Bütün küreyi kapla
mış olan harbin ~imdiye kadar olan in
klşafı neticesi olarak yer yüzünde bir 
tarafın h&.kimiyetine dayanan bir siya
set yapısının kalamıyacağı veya kurula
mıyacağı anlaşılmağa başlanmışhr deni
lı.?bilir.. (Alkışlar .. ) 

MiJletlerin küçük büyük hepsi için 
~er yüzünde is!ikl.51 ve haysiyetle ya
~ak imkaru s.:ıbit olacaktır .. (Alkış
lar .. ) 

Bizim milletler arası siyasette dalına 
e~as prensibimiz olmuş olan bu gaye
ı:.in en insafsız mücadelelerden sonra 
<>lsun kabul edilmesinden büyük sevinç 
duyacağız .. 
MİLLİ SİYASETİMİZ 
Aziz arkadaşlarım, muharebe eden

ler arasında bir anlaşmayı bugün için 
ümit ettirecek hiç bir yerde hiç bir de
lil yoktur. Öyle görünüyor ki 1943 yılı 
d&ha geniş ve daha insafsız muharebe
lerle geçecektir. 

Biz önümüzdeki sene dahi milli si
~·acıetimizin içeride ve dısarıda her kes-

, çe bilinen istikametlerini dürüst ve cid
cli olarak muhaiaza edeceğiz. Ahitleri
mize, ittifaklarnnıza ve dostlukJann1ıza 
s:;dık olarak ve her hangi bir devlete 
karsı hileli ve saklı fikirli olmaktan 
dikkatle sakınarak milli emniyet siya
setimizi takip edeceğiz .. (Alkışlar .. ) 

Büyük Meclis takdir eder ki gittikç~ 
şıddetlenen düşmanlık havası içind~ 
her gün biraz daha sinirlenmiş taraflar 
ortasında tarafsızlık politikası yürüt
mek hükümet için çok yorucu olmak
tadır. Biz her devletle olan münasebet
lerimizin mahiyetini açıkça söyliyebilir 
bir karakterde ve kuvvette olduğumuz 
için politikamızı gelecekte de sebatla 
takip etmekten ~ekinmiyeceğiz.. (Alkış
lar .. ) Siyasetimizdeki dürüstlüğün her 
tarafa ait faydalarının bütün mubarip
jerce takdir edildiğini sanıyoruz. 
BİR SENELİK ÇALIŞMALAR 
Arkadaşlar, geçen bir sene zarfında

ki çalışmaları.mızın neticeleri dikkatle 
incelenmeğe değf;l'. Bir taraftan millet 
hayatının ilerlamesini ve gelişmesini 
dünya harbinin şartlan içinde hiç ak
satmadan devam ettirdik. Memleketin 
imarı için her tarafta çeşitli, faydalı 
~lere ara vermedik. Demiryolları. bü
yük su işleri, her türlü yapıcı iktisadi 
faaliyetler hakik:ıten memnun olacağı
mız bir şekilde genişlemiştir. Milletin 
kültürde, güzel sanatlarda ve teknik 
oğretimde vakit kaybetmeden hazırlan
ması için büyük programlar kabul et
tjk. Bu programları zevkle ve sarsıl
maz sebatla takip edeceğiz. 
MALİYE VE ZİRAAT İŞLERİMİZ 

Büyük meclisin takdirine mazhar ola
cağına emin olduğum bir büyük işimiz 
de ziraatimize bUyük mikyasta ve yeni 
bir gayretle ehemmiyet verilmesidir .. 
Her türlü devlet muvaffakıyetlerinin 
temeli olan maliyemiz ağır vazifelerini 
memnun olacağımız tarzda başarmağa 
devam etmiştir. 
ZİRAAT MAHSULLERİNİN 
FİYATI VE KÖYLÜ 
Ziraat mahsullerinin iiyailannı ma

kul bir surette artırmak hareketi hü
kümetin isabetlı teşebbüslerindendir .. 
Dünya pahalılığının yükünü yalmz 
köylümiiziin yüklenmesini istemek bil· 
:Yük haksızhktır. Hem köylünün kal
kınmasını temin etmek, hem onu hrı..:
den as.ırı fiyat Ln·sına kapılmaktan ko
rumak lazımdır. 
MİLLETİMİZiN GÖRÜNÜŞÜ 
Aziz arkadaşbrım, Türkiycde millet 

hayatının gidişindeki çalışma ve ilerle
me manzarası, \'atandaşların memleket 
ve millet selameti için her fedakarlığı 
lrnbul etmiş halkri büyük ve kuvvetli 
bir milletin işal·ctleridir. Millet olarak 
hakiki göriiniisii.ııiiz bu giirbüz ve km·
\'Ctli haldir. 

HARP VE BiZ 
Ancnk Büyiik MiJJet Meclisinin 

&:Z:E L ı: -S22L'.2 

Son ha, a hi:cumları FRANSIZLARA BiR HiTAP 
---* * 

Alman akı~ Almanyaya 
nı şidü.etli- çalışmaya 

ce geçti gitnıeyiniz 
---* -*- * 

- a 

l~' G LİZLEA Alrı~AN UKA l) i· lH:- in~ili~ "!lzırrı ~ra13• BAZt lnSE IST,HKAKLARI AZ 
~ • • • t.J sız rşc~lerıne esır 11.11 ı uTAPOA ARTTIDILDI 

LESlNı ZAYIF BULUYOnllıR ~IlUG!Htelesi yapılaca- IH!n il n -*--*- ğını SÖ)'Jiyor.. Roma, ı (A.A) - Veneclik sarayında 

'J'oh!lmlulı tevziatı 'l'efıi rdağında ve EdiPnede 
bitti, Çanalılıale ve Kırlı laPelinde bitme'lı üzere 

Londrn, I_ (AA) - 5? kadar -~lman Lonclra, 1 (A.A) - İngiliz iş nazırı B. Mussolininin reisliğinde toplanan na-
bomba uçagı alça_k bul~tıardan fa) dala- Eevin Fransız i~çilerine radyo ile hi- zırlar encümeninde ziraat nazın izahat 
narak Kenter~_urı şehrı~e bombalar at- t<.p ederek Alm::mlara ve B. Lavale vermis, bu seneki mahsulün tahmin edi-
mıstır Bu hucum Brıtan"a meydan .. . . d 1 • 

~ · ' " . karııı gosterdıkl.~rı mukavem<;!tten o a- len mikdarda oldugv unu ve diğer bazı muharebesinde, 2 senedenberı Alman- . . k' .. . . 
1 t kl b" ··k h"c m ol \'J kendı!erıne tr.şe ı{Ur etmış ve ez- maddelere de vesika usulünün tatbiki 
arınt yap 1 arı en uyu u u - ~ümle demiştir kı: sayesinde gıda maddelerinin adalet dai-

mus ur. Alm ] ı· tl . 1 mk'' 1 -E°ğer bu hücum Kroze ve Milanoya • - an ar~ tc aş ve gayre e~ın- resinde dağıtı ma.<>ı mü un o acagını 
l tngı.Uz akınlarına bir cevap ise cıen anlaşılıyor kı Alır.anlar daha şım- bildirmiştir. 

yapı an ' d d · ·1 · k dil · b' N I lis' 9 18 n k dar 

Edirne, 1 (Hususi) - Devlet hissesi 
olarak müstahsilden alınmakta olan 
yüzde yirmi beş hububat teslimatının 
nisbeti Trakyada % 97 yi bulmuştur. 

Bir kaç gün içinde bu nisbetin bölge
nin her tarafında yüzde yüze çıkarılaca
ğı ümit edilmektedir. 

Ziraat vekaleti müsteşan B. Abidin 
Ege ve refakatinde ziraat ümum müdü~ 
rü B. Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu ol-
duğu halde Lüleburgazdaki devlet çif!· 
liğine gelmiş, bölgenin :zirai durumu '\le 

ekim vaziyetleri etrafında tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Gerek tohum tev:ili işinde, gerek 
devlet hisselerinin tesliminde Trakya-muvaffak olmaktan çok uzak kalmıştır. ~- en Avrupa ışçı ermı en erme .ır azır ar mec ı - yaşı a a 

Düşman uçakları alçak bulutlardan kol.o !'~nıyorlar. Almanların s~hte v~t- olanların günlük ekmek tayınlanmn 
faydalanmıştır. Kenterburi yolunda bir l~rıne ınanmamalıdır. 0l'a;Y~ gıdecek ış: 150 gramdan 200 grama çıkarılmasına. 
otomobilde bulunan 8 kişi yakınlarına ç.lere Almanlat· harp esırı muamelesı işçilere 300, birinci sınıf işçilere 500, 
düşen bomba parçalarından müteessir yapacaklardır. . ikinci sıruI işçilere 400 gram ekmek ve-

Tohumluk buğday tevziatı Tekirdağ 
ve Edirne vilayetlerinde sona enniştir. 
Çanakkale ve Kırklareli vilayetleri de 
bir kaç güne kadar bu işi tamamlamış 
olacaklardır. 

mwn ön safta bulunduğunu stayiş 
takdirle söylemiştir. 

~~~~~~~~~~;:::..<~;.'"'~-,......._,<:.,.~ 

ve 

olmuşlardır. Memleketlerine dönmek is~yen işçı- rilmesine karar vermiştir. 
Almanların bombardıman için şehir ler üsc.>ra kamolarına sevkedılecekler- Nazırlar encümeni Almanya ile yapı• 

Bulgar futbolcuları dün de yenildiler 
ıokaklarmın en kalabalık olduğu bir za- dir. lan anlaşma mucibince halkakl onar er!?1° 
manı seçmişlerdir. Alman uçakları çok -a- patates verilmesine ve çocu ara v en 
şiddetli bir baraj ateşine maruz kalmış- GiZLi BiR IÇTIMR şeker mikdariyle bu kış halka verilen 
}ardır. reçel mikdarımn arttırılmasına da karar 

İstanbul, 1 (A.A) - Bulgar ~ I .. ~uht~lit takım her iki devrede- de 
bugün sonuncu maçını Fener - Beşiktaş ı' ustün bır oyun çıkararak maçı O - 3 
muhteliti ile yapmıştır. kazanmıştır. 

13 ALMAN TAYYARESt * vermiştir. 
SOVYETLERE GOHE CEP· 

HELERDE DURUM 
DüşüRüLDü B "ç·· · ı kömür ---•-
Londra, 1 (A.A) - Düşman tayyare- • orçı " Milcinoda İngiliz 

leri dün gece lngilteren.in cenup batısl• ı•st•ıhsalaAtının arttı• bombardımanından 
na hücum etmiştir. Hasar az ve insanca 
kayıp çok hafiftir. I d b. I . ölenler.-

( Baştarab 1 inci Sahilede) 

4 düşman tayyaresi düşürülmüştür. l'l 01381 te Jr erı· Roma, 1 (A.A) - Salahiyetli kay-
Bu suretle dün düşUriilen düşman tay- ı:ı&klara göre İngilizlerin Milfuıo akı-

grad, T uapse ve Nalçık.ta muhaTebe et· 
mişt:ir. 

yarelerinin sayısı on üçe varmı§tır. n j a J) 1 attı r:ında ölenlerin sayısı 143 Ü bulmuştur. 
ALMAN TEBLİÔİ Bunlar içinde iki ecnebi de vardır. 

Diğer cephelerde bir değişiklik yok
tur. 

Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği : --*-- Ölenlerin hepsinin de hüviyetlerini 
İngiltere sahil!erinde Kenterburi şeb- Londra, 1 (A.A) - Maden işçileri tesbit etmek henüz mümkün olmam1ş-

Moskova, 1 (A.A) - Sovyet tebli
ğine ek: 

rine misilleme hücumlar yapılmıştır .. rr.urahhas!ariyle patronlarından mürek- tır. 
Stalingradda ve Kafkaslarda muhare

beleTe devam edilmiştiT. 
Şehirde büyiik zararlar ve kayıplar 1-ep 2500 kişilik büyük bir heyet gizli 
vardır. bir toplantıda başvekil B. Çörçilin kö-

Üç İngiliz avcısı dü~ürülmüı;tür. Baş- mür istih!'alatının artırılması hakkında
ka uc;-aklarımız İngilterenin diğer yer- ki fikir ve tedbirlerini dinlemiştir. İçti
lerine ve Duvra hücumlarda bulun- maın sonunda murahhaslar hemen ma-
muştur. denlerine dönmü~lerdir. 

İngilz uçaklar. havanın bulutlu ol- Bu içtimada nıarcşal Smuts ta hazır 
~asından faydaıanarak şimal batı Al- Lulunmu~ ve söz almıştır. 
manya üzerine dkınlar yapmıştır. Bu içtima ha:tkında gazetecilere ve 

Hava muhareoı::lerinde 7 düşman tay- başka kimselere ifşaatta bulunulması 
yaresi di.iştirülmii~tür. yacıak edilmiştir. 

la ilgili olan sebeplerini \'C çarelerini 
Cümhuriyet hükümcti ~izin yüksek na
zarlarınıza etrafiyle serip anlatacaktır .. 
\':minim ki millet ve memleketin hayrı
na olan en isabetli tedbirleri bulacaksı-
nız. 

HÜKÜMETE YARDIM 
EDiLMELİDİR 
Bizim gördüğümüz en tehlikeli has

tahk iki seneden beri ccııtlyetimiz için
de Ciinıhuriyet hükümctlerini muvaf
fak etmemek için estirilnıiş olan zehirli 
havadır. Bu zamanda hiç bir memle
kette ağır mahzurları olmıyan bir ted
bir tılsımı yoktur. Milletlerin sıkıntıla
ra maruz olmamaları çaresizdir. Bu de
virler harbe girmiş veya girmemiş 
memleketlerin hiç birisi için engin ka
zançlarm bulunmaz fırsatlan değildir
ler. Istırabı azalfmak, millet tahamınii
lünü artırmak, muharebe dı~mda kal
mak ve muharebeye girilirse şerefle ve 
selametle çıkmak için tek çare resmi 
,,azife sahiplerine ve en başında Cüm
buriyet hiikümetine candan yardım et
mektir. 

Bugiin eksikleriyle beraber en iyi 
netic~ler ancak hiikümet tedbirlerinin 
dikkatli olarak yiirütühuesiyle elde edi
lebilir. Acı ile lıatırlamalıyız ki mille
tin iaııe işlerini tanzim etmek yolunda 
Ciitnhuriyet hiikiimctlerinin sarfet1ikle
ri gayretlere iki seneden beri cemiye
tinıiz tarahndan hiç yardım edilmemiş
tir. 

lTtMAT HAV ASININ 1ADES1 
!şte bugün ilk hal1olunacak mesele 

umumi itimat havasının iade edilmesi
dir. Bulanık zamanı bir daha ele geçmez 
fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve 
elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı 
ticaret mataı yapmağa yeltenen gözü 
doymaz vurguncu tüccar ve bütün bu 
zafiyetleri politika ihtirasları için büyük 
fırsat sanan ve hangi yabancı milletin 
hesabına çal~tığı belli olmıyan bir kaç 
politikacı büvük bir milletin bütün ha
yatına küstah bir surette kundak koy
ma~a çalışmaktadır. (alkışlar) 

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

dağılarak her vatanda.'.iın cümhuriyet 
hükümetine yardım. etmesi lazımdır. 

Tarihte büyük meseleler halletmiş bi? 
milletin evlatlarıyız, kendimize, mille
timize güvenimiz her zamankinden faz
la ve kuvvetlidir. Büyük Millet Meclisi 
büyük milli meziyetlerimizin en kuvvet
li delillerini tarihimize bir daha kayde
decektir.> 

* Meclisin içtimaı tafsi· 
ıatı ve yeni riyaset 

divanı. •• 
Ankara, 1 (A.A) - Büyük Millet 

Meclisi altıncı intihap devresinin dör
düncü içtima yılı bugün {dün) saat 14 de 
Cümhurreis İsmet lnönünün nutukla
riyle açılmıştır. Büyük Millet Meclisi 
bugün (dün) müstesna günlerinden bi
risini daha yaşarmştır. Genel Kurmay 
ikinci başkanı, hükümet erkfuıı, kor 
diplomatik hususi localarında yer a~
lar ve yerli, yabancı Ajans mümessille
ri, basın mümessilleri de hazır bulun
muşlardır. 

MiILI ŞEFiMlZ MECLtSTE 
Meclisin önünde büyük bir halk küt

lesi bulunmakta idi ve Cümhurreis İs
met lnönü Meclisi teşrif ederlerken 
halk tarafından coşkun tezahüratla al-
kışlanmıştır. ' 

Cümhurrcis İsmet !nönü; Başvekil B . 
Şükrü Saıaçoğlu ile birlikte meclise 
gelmişler ve meclis reisi B. Abdulhalik 
Renda, riyaset divanı ve kabine azası 
tarafından karşılanmıı;lardır. 

ME.CLtS AÇILIYOR 
Saat 14 de reis vekili B. Refet Canıtez 

kürsüye gelerek yoklama yapmış ve ek
seriyetin mevcut olduğıınu bildirmesi 
iizerine Cümhurreis sürekli ve şiddetli 
alkışlar arasında kürsüye çıkacarak al
kışlar ve tasvip sesleri ~asında nutuk
larını söylemi~ler ve yine sürekli alkış
larla uğurlanmışlardır. 

DtV ANI R!Y ASET 
1NT1HABATI 
B. Refet Canıtez açılış nutkundan 

sonra tekrar kürsüye gelerek divanı ri
yaset intihabı yapılacağını bildirmiş ve 
358 reyle ve mevcudun ittifakiyle B. 
Abdulhalik Renda Çankırı tekrar reis
liğe seçilmiştir. 

Abdulhalik Renda şu kısa nutukla 
tekrar riyasete seçilmesinden dolayı 
meclise teşekkür etmiştir: 

DVH AN.KARADA 
· YAPILAN MAÇ 

Ankara, 1 (A.A) - Dört kulüp ara
!'ındaki maçlara başlanmış ve bugün 
Ankaragücü sahasında Ankaragücüyle 
Gençler birliği karşılaşmıştır. 
Maçın birinci devresi Ankaragücü

n ün O - 1 lehine bitmiş ve ikinci devre
de Gençler birlıği tarafından br gol 
çıkarılmış ve maç 1 - 1 berabere bit.
miştir. 

KAFKASYADA 
Mozdokta kıtalanmız mevzilerini dü

zeltmişlerdiT. Bir Alman piyade bölüğü 
imha edilmiş, pek çok harp malzemesi 
tahrip olunmuş ve beş blokhavz elde 
edilmiştir. Tuapsede düşmanın üç hücu
mu püskürtülmü~tür. 300 Alman yok 
edilmiştir. 

Hava muharebelerinde 15 düşman 
tayyaresi düştirülınüştür. 

Kafkaslarda bir birliğimiz 40 'tank 
ve uçak kuvvetleriyle yapılan bir hü
cumu püskürtmüş ve 600 Almanı yok 

rEVKİF EDİLDİ etmiştir. iki tank, 19 mitralyöz ve hir 
Nevyork, 1 (A.A) _ Nevyorkta 51 çok harp malzemesi tahrip edilmiştir. 

k!şi tevkif edilmiştir. Bunların sekizi Akşamleyin düşman yeniden hücu
Alman unsurundan ve fabrikalarda ça- ma geçmiştir. Muharebeler devam edi-
hmn ameledendir. yor. DUşman bir meskfuı yere kadar 

· -·- sokulmuştur. 
STALİNGRADDA DENiZDE HARP Stalingradm şimal batısında şiddetli ----·* topçu düellosu olmuştur. 
ALMANLAR PÜSKÜRTÜLÜYOR 

~1' eniden bir Moskova, 1 (AA) - Öğle tebliğine 
ektir: 

k b Stalingradda bir fabrika yakınlarında 

Ço vap. ur a- Almanlar şiddetli taarruzlarda bulun
muşlard}r. Burasını müdafaa eden bir 

tırılmlş birliğimiz tanklı bir düşman alayım 
hücumla püskürtmüştür. 

* 
Diğer bir kesimde bir birliğimiz düş-

- -- mana ağır kayıplar verdirmiştir .. Sta-
Almanlar denizlerdefıl · I:ngradın şimal batısında göğüs göğüse 

başarılarına daJr bir muharebede düşmandan bir çok 

h A bi t •fj.M harp malzemesi alınmış ve 7 blokhavz 
ususı r e., '6 tahrip edilmiştir. 
nesreffifer- Cepheye gelmekte olan Alman ihti-

Berlin, 1 (A.A) - Hususi tebliğ: yat kuvvetleri hava kuvvetlerimiz ta-
Alınan denizaltıları son günlerde At- rafından tesirli ~urette bombalanmıştır. 

lantikten cenup Afrika sahillerine ka- Bir kesimde 300 Alman öldürülmüş ve 
dar denizlerde 52518 tonilato hacminde şimal doğuda a]tı dilşman uçağı dü-
8 düşman ~misi batırmıştır. şürülmüştür. 

Bundan başka Kanarya adaları deniz- ----·----
lerinde 30/31 llkteşrin gecesi, hücum ALMANLARA GORE 
edilen bir kafileden kalan 30130 ton hac-
minde 4 gemi daha batırılmıştır. Bu su- (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
retle bu kafileden batınlan gemi 131131 Terekin batısında hücum kıtalarımız 
tonili.t.o tutarında 18 gemidir. bir çok ı.rm.akları geçerek Rusları pek 

Berlin, 1 (A.A) - Alınan kuvvetleri gerilere a~lardır. . 
Eylül ayı içinde 720.575 tonilatoluk 41 Haz.er denizinde 9 gemi yakılml§ ve
müttefik ticaret gemisi batırıhmşt'ır. Bu ya batınlnuştır. Bunların dördü petrol 
muvafiakıyetlerde en büyült hisse de- gemisidir. 
nizaltılarunıza düşmektedir. STAL1NGRADDA 

----•- Stalingradın cenubunda dti§man ne-
M 1S1 R O A VA Z 1 y ET ticesiz taarruzlara yeniden başlamıştır. 

Şehrin şimalinde Volgayı geçmeğe te-----* şebbüs eden Ruslann bu hareketi akim 
(Baştarah 1 inci Sahifede) bıraktırılmıştır. 

Bu geniş hareketlerde yalnız beş Volganın doğu sahilindeki topçu mev-
ucak kaybettik. zileri hombalanmı~tıı'. Astraganın §İma-
'soo TON BOMBA ATILDI linde 13 tren bombardıman edilmiştir. 
Kahire, 1 (A.A) - Bu akşam resmen DtöER YERLERDE 

bildirildiğine gbre 23 11.kteşrinde başla- Don kesiminde Rusların nehri geç-
mış olan taarruzdan biri düşman hat- mek teşebbüsü de püskürtülmii§ ve Ma
larına ve gerilerine takriben 800 ton car avcı uçakları 4 Rus uçağını düşür-
bomba atılmıştır. müştür. 

ALMANLARA GÖRE · 1lmen gölünün cenup doğusunda düş-

ALMAN • RUS HARB.NE 
UMUMi Bll\ BAKtŞ 

(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

STALİNGRADDA 
Stalingradda Ruslar üç yeri geriye 

elmışlardu'. Alnıc.1nların şehirde topla
mış oldukları buyük kuvvetlerin son 
günlerde azaldığı bildiriliyor. Kızıl ilk 
teşrin fabrikala=ının tamamiyle işga
l:nden sonra da Stalingradda ve doğu 
cephesinde yeni bir değişiklik olmamış
tır. Fakat Almanların şu son. günlerde 
kati bir temizleme maksadiyle yeniden 
hücuma geçmeleri beklenebilir. 

Bitaraf müte.nc.ssıslara göre Stalin
gradın tamaıniyl"! Ruslardan temizlen
mesinin gecikmemesi lazundır.. Diğer 
taraftan Rus mareşalı Timoçenkonun 
şehrin dış ve dolaylarında kMi derece
de zırhlı ve piyade kuvvetlere malik ol
duğu bir hakikattir. Bu kuvvetlerin Al
man kuvvetlerini izaç etmesi veya bazı 
şiddetli müdahalelerle muvasale hatla
rmı kesmesi de mümkündür. 

KAFKASYADA 
Almanlar Kafkaslarda Mozdokta ye

niden bir gedik açmağa teşebbüs etmiş
lerdir. Mozdok ile Terek vadisinin yolu 
bu teşebbüsün yapıldığı yerdir. 

Makine ve 
Verilirken 

s övve=r ·ı·s·i<·E·R·i ... Mör E "As· 
SiNiN RADYODAKi BEYANATI 

Moakova, 1 (A.A) - Sovyet askeTi 
mütehassisi alhay V asilyef bugiiıı Mo&
kova radyosunda yaptığı bir konuşma
da Stalingraddaki durumu şöyle hulasa 
etmşitir. Almanlar her gün ölü ve yaralı 
olarak vasati 4 bin asker kaybediyorlar. 
Ayni zamanda evvelçe de olduğu gibi 
hedeflerine varmaktan da çok uzak bu
lunuyorlar. Stalingrad bölgesinde ille 
donlar başlamıştır. Müdafaa hatlarımız 
Almanlann şimdiye kadar tesadüf et
medikleri derecde . kuvvetli ve cesu-r 
ukerler tarafından tutulmaktadır. Al
manlar için artık geri dönmek bahis mev 
zuu olamaz. Zira böyle bh han~ket Al
man başkumandanlığmın ele geçirdiği 
defalarca bildirmiş olduğu bir şehirden 
ricat demek ola.ca.ktrr. 

---o--
YENi JAPON FiLOSU GUA· 
DEL KANALA YAKLAŞIYOR 

LondTa, 1 (A.A) - Alman Tadyo
sunun bildirdiğine göre yeni bir japon 
filosu Guadel Kanala yaklaşmaktadır. 
Bu filo şimdi adanın 300 mil uzağınd,\ 
bulunmaktadır. 

---o~--

Y!ŞI RADYOSUNA GÖRE STA· 
LİNGRADDA VAZİYET 

Viş.i, 1 (A.A) - Vi§i radyosunun 
Stokholmdan aldığı haberlere atfen bil
dirdiğine göre Ruslar Stalingradm şima
linde bir çok sokaklan Almanlardan ge
ri almışlardır. Yine ayni radyoya göre 
Alınanlar Tuapseye yaklaşmışlardır. Li
mana karşı pek yakında hücumun baş
lıyacağı beklenilmektedir. 

dıcmmiyctle dikkatini celbetmek iste
rim ki patladığı giindcn beri dünya har
hinc memleketimiz en ziyade bngiin 
yakb~1ıstır. Hakiki kuvvetlerimizi, 
rnj'.:Jıım '<ıziyctimizi bulandı.np gölge
kndircn bir nen telas ve ıstırap hava
sı hugiin ,·atanımızın üzerinde esmekte
dir. Bi:iylc haller bir milleti hastalıklı ve 
zaif gcistcrirlcr. Hastalıklar millet bün
yeleri harici tehlikeleri siiratle üzcrlc
riııe t"<'kerlcr. 011 sebeple bir giin bi1-
nıcdi:'•iıniz bir i,,liknmetten ve bilmedi
ğimiz hahantlcr altında vatanımı7ın ta
r.rrmu maruz lmlınası ıhtimalini Büyük 
Millet :\1cclisiniu ciddi olarak göz öniin
dc h•!mnsı icap eder. 

Üç beş yüz kişiyi geçmeyen bu insan
ların vatana karşı aşikar olan zararları
nı gidermek yolu elbette vardır. Devlet 
ve millete sövmek. milletin nefsine ve 
hüki.ime1ine güvenini zehirlemek ildi
dannı kimseye vermemeliyiz. Tiiccann 
ve ikfümdi faaliyetlerin serbestliği ba
hane ederek milleti soymak hakkını hiç 
kimseye, hiç bir zümreye tanımamalı
yız. Hırslı politikacıların millet idaresi 
i.isti.incle dahili , ... harici bir siyaset yü
rütmelerinp asla müsaade etmemeliyiz. 

ORDUMUZ HAZIR 
BULUNMALIDIR 
Aziz arkadaşlarım, büyük vazife gün

leri millet meclisinin büyüklüğünü te
cessLim ettirmek için kıymetli fırsat1ar
dı r. Kahraman ve kıymetli ordumuzu 
hazır bulundurmamız bugün her zaman
kinden 7.İyade li'ızımdır. 

GüVENIM!Z KUVVETLlDlR 
Vatanda istihsali arttıracak tedbirler 

asıl geni§lik yollarıdır. Harp içine girmiş 
ve millet selametinin yaygısına düşmüş 
gibi her mahrumiyeti göze alacak ve 
bütün milletçe külfet ve nimette blıli-

cAziz arkadaşlarım; yeniden reis seç
mek suretiyle hakkımda gösterilen bü
yük teveccühe samtmi olarak teşekkür 
ederim.> 

Reis vekilliklerine Dr. Mazhar Ger
men Aydın, Refet Canıtez Bursa. Şem
settin Günaltay Sivas, idare amirlikleri
ne Halit Bayrak Ağrı, Avni Doğan Çan
kırı seçilmişlerdir. 

Katiplerin de seç.İmi yapıldıktan .soma 
reis vekili Refet Canıtez meclise teşek
kür etmiştir. 

GELECEK 1CT1MA 
Meclis l!)/lkii'.ıciteşrin Pazartesi günü 

toplanacaktır. 
MtLLf ŞEFtM1ZlN A VDETLER.1 
Milli Şef Reisicümhux İsmet İnönü 

yıllık nutuklarının iradından sonra, 
meclis Cümhur riyaseti dairesinde bir 
müddet istirahat buyurmuşlar ve avdet
lerinde de gelişlerinde olduğu gibi halk 
taralından şiddetle alkışlanarak uğur
lanmış] :ırdrr. 

Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği: manın karşı taarruzJa:ı k~tır. Le:-
Mısırda !ngilizler tekrar ehemmiyetli doga gölünde bomba. ~betı:rıyle R~-

ve zırhlı kuvvetlerle taarruz etmişlerse lann bir ticaret gemı.sı ve bu romokor 
se karşı taarruzlarla püskürtülmüşler- batınlmıştır. .. .. 
dir. Muharebeler devam ediyor. Mormansk ge~e :e. gunduz havadan 

Alman pike uçakları düşman hatla- bombardıman edilıniştır. 
rinde ağır hasarlar yapmaktadır. YENIDEN lLERLEME 

Akdenizde bir denizaltımız bir düş- Be:rlin, 1 (A.A) - Alınan radyosuna 
man yelkenli gemisini batırmıştır. göre dün Alınan kuvvetleri Stalingrad-

tTALYANLARA GöRE da yeniden bazı yerleri işgal etmiştir. 
Terekde Alman ve Rumen kıtaları il-Roma, 1 (A.A) - Tebliğ: 

Mısır cephesinde muharebeler tekrar 
ve şiddetle başlamıştır. Kıtalarımız ta
arruzlara karşı koymuş ve sonra muka
bil taattuz1a bu taarruzları püskürtmüş
tür. Düşman yeniden tanklar kaybetmiş 
ve elimize bir mikdar ~ir düşmüştür. 
Bu taarruzda alman esir mikdarı iki bi
ni bulmuştur. 

tisak peyda etmiştir. . 
A4nan hava kuvvetleri Hazer denı

zinde 9 düşman gemisi batırmış1ardır. 
Bunların yedisi petrol gemisidir. 

F1NLERE GöRE 
Helsinki, 1 (A.A) _ Fin tebliği: 
Karelide ve diğer cephelerde keşi! 

faaliyetleri olmuş ve kıtalanmıza nüfuz 
etmek ist.eyen düşman devriy~leri püs
kürtülmüştür. 

---o---
AMERIKA BAHRiYE NAZIRLI· 

G!NıN TEBLıGt 
Samsun, 1 (AA) - Beden terbiye

si umum müdürlüğünce bölgemize gön
derilen Ankarah teniscilerden Şefik T e
men ile Rahmi Kzılın bölgemiz tenisci
leri üç gün devam eden heyecanlı mü
sa.bakalan kalabalık bir seyirci kütlesi 
tarafından alaka ile takip edilmiş ve 
Ankaralı oyunculaTJn galibiyetiyle bu
gün sona eTmiştir. ----·----ANKARALI TENtSCtLER 

Vaşington, 1 (AA) - Bahriye I' .

zırlığının bir tebliğinde Amerikan ha. ' 
gemilerinin Guade1 Kanaldaki japc. 
kuvvetlerini bombardıman ettikleri 'c 
bazı düşman gemilerinin tahrip edildi .; 
bildirilmektedir. 

P \lIALlLlK KARŞISINDA 
Aziz arkadaslar. şuursuz bir ticaret 

hması, haklı ~ebt•plcri çok a~an bir pa
halılık helası bugiin vatanımızı ıstırap 
i~inde hulunduruvor. Bu halin umumi 
hU"pt~n doğan kc~di hususi sartlanmız-

ğ'mizi ve beraberliğimizj gözlerin önün
de canlandıracak zamandayız. Büyük 
meclisin ve ondan feviıli zivalar snbi 

Alman avcılaı·ı 7 düşman tayyaresi 
düşürmüş ve birisini yere indimiiş, mü
rettebatı esir di.işmüştUr, Bir uçak da 
top ateşiyle düşUrülmüştür. 

Diğer cephelerde tam bir sm\ın t 

vardır. 


