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Belediye meclisi toplandı lngilizler.e H gore Rusya harpleri 

Belediye 
bicioğiu, 

Birsel 

reisliğine B. Reşat Leble
reis vekilliklerine B. Münir 
ve B. Atıf lnan seci/diler 

Stalingrad • • •• •• ayen uy 

___ * __ _ 
Yeni dai n1i eıu·iin1en 

uza~ı <ia ~~·çildi 
-*-

ikinci içtima i?erşeıttire 
günü yapılacak •• 

Yen b d le ml'<'l ı. dtin uk am 
srnt 16 ela yeni intih. p d \l"e in"n ıl'. 
toplant mı belcdıyc olununda \'alı B. 
Sabrı Öncy, P.:ıı ti ınufetti--i B. Gal p 
l:fahtı.}'ar Goker ve V H'ıyet cnciiınen 
f.zasının huzurlaril le yapmıştır. 
Yenı belediye meclı«ı her meslekten 

l.ıyınetl', yurt işlerındc çalışınalariyle 
t:-nınını i adamlarının iltihakiylc ha
kıkaten kuv\ etli ve mülccaıns blr mcc
Jıs manzara ı taşımaktadır. 

"r~. 'İ REİS VE VEKİLLERİ 
1ı nzn B. Nurullah 

B<'led'ye H>ısmıiz B. Reşat Lcblcbi
eioğltı cliin'kii. ictimada 

En hüvük 
Kuvvetimiz 

-~~~*~~-~ 

Milli birlik vP- hütiin-
)üuii koruınakta•hr 

""' -*-HAKKJ OCAKOGLU 

Bü) iik l'\Iillet Meclisinin altıncı inti
lıap devresinin cfördiine~ i<:ti~na yılını 
ıı<;an Rcisiciimhnrumuz ismet Inönii bu 
münasebetle çok miihim bir nutuk irat 
lmyurmusJardır. 

Her yıl iç "c dış politikamızm izahını 
lapan hu mutat nutuklar ayni zaman
da yeni yıl cnlısmaları için e aslı di· 
ıcktiflcri ilıth a eylemektedir. 

l\lilli Şef hu defa dı politika mevzu· 
unda deı. lctlcr1c olan nıiinasebctlerimi· 
u• a) rı a\rı temas etmek liizumumı 
ıhı:yımımı<;Jar \C doğruJ:uı doğru~·a mi_l· 
li ııoJitiknınızın dcği mcz esaslarını bır 
9'erc daha eok büyiik bir "uzuh \'c ka
Iİ\ cllc tekrnr e lemHerdir. 

·Bu da, bizim milletler arası si) a et· 
le dainın esas prensibimiz olnms olan 
11.iiçiik ve biiyük biiti.in miJJetlcrin is· 
tiklaJ 'e 1 al siyf'tiyle a amak hakları· 
nın fnnınınnsı ~eyfü etidir. Ahitlerimi· 
:rf', itfüaklarımıza \ e dostluklnnnuza 
~adık olarnk her hangi bir de,·lctc kar· 
ı lıilcli 't• saklı Cikirli olmaktl\n dik· 
kıtlc -.al,•nmak, milli emniyet siyaseti
mi7i gm <'nlc tal.ip eylemektir. 

Muhari(> tarafuırın 'e bitarafların 
tam emnİ\ etini kazanmı:ıj buhmıın bu 
rliirfr'it ve acık politik:ıdan vaz gt•çme
nıiz icin ortada hic bir sebep yoktur. 

Bilakis hu diirii t 'c açık ııolilikamı
aa dört elle sarılmak i<;in bir cok !jCY· 

lf.r mt'\ cuttur 
Harp n(e.,inin dört ) ıl :.ınırlanmız 

dışında krı1nbilmesi milli politikanuzın 
kuvHt '<' i.:nbetinin tabii bir neticesi
dir. 

Kan 'e . l it'indc boğulan milletle· 
•İn ncıklı durumu vi<'danlarmuzı titre· 
firken milli politi!mmızın bize temin t>t· 
tiği harp dı ı kıılınak bahti~ arlı:-•ına 
lıiitün nıewııdi etimizle sarılmnlttan 
'hnskn ne dıiriincemiz olabilir? Bize im 
•ahtiyarJı;;ı (Cmın e«1Cn amillerin llC 

•ldul!ıınn hilivoruz. Bu funillt>r milli 
)IOlitikamızın isabeti, milli birlik \'C hii· 

• 

Yrni belediye meclisinin cliinkii. ilk toplantısından bir göı-ıinüş 

Ünli.ier riynset c tıniş, evvela yeni be- BELEDİYE REİSİNİN NUTKU 
k:diye ı·eisi intihabatı gizli reyle yapı- Riyaset makamını işgal eden B. Re-
}prak riyasete tam ittifakile B. Reşat şat Lcblebicioğlu teşekkürlerini aşağı
Leblebicioğlu, birinci reis vekilliğine daki kısa nutukfa ifade etmiştir: 
avukat B. Münir Birsel, ikinci reis ve- • - Muhterem arkadaşlarım, 
blliğinc Esna{ ve Ahali Bankası umum Yüksek teveccüh ve itimatlarınızı 
miidürü B. Atıf İnan seçilmişlerdir. (Sonu Sahife 2. Siitun 4 te) 

ma a 
---··---

Kafkasta Nalçıkttı 
Rus durumu nazik -·-Sovyetler Nalçılıta geri-

ledUer, 'J'uapsede 
llerledller-

Moskova, 2 (A.A) - Royter ajansı
nın hususi muhuhlri bildiriyor : Alman
larm Stalingrad t•ndüstri kesimine kar
şı yeni büyük t<.arruz!arı 24 saat geç
meden nkim knlmıştır. Bu taarruzJar 
ş:md!den şiddct.ni kaybetmişe benzi
yor. 

HAVA HÜCUMLARI 
Ancak Almanla.r şehri muntazam ha

va taarruzlariyh kül haline sokrnağa 
devam ediyorlar. Kara hareketlerinin 
yavaşladığı zamanlarda bile hava taar
ruzlarında dura'l.clama olmıyor ve 50 
100 Alman tayyaresi şehir üzerinde mü-

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

IZMIRIN DUYGULARI .:·- _.._,_..._...._ ---~~l-ll-·-·-..,,,,_ -· -·- -·- - - - - -·-~·---<-

___ * __ _ ı Piy·asalarda istikrara doğru 
i 

• 

Stalingrad önlerinde şiddetli bir topçu ateşi altında taarruza geren askcrleT 

Mısır harbinde duraklama 
------------·------------

lzmirin Milli 1 

Şefimize 1 

tizin atı t 

Kir nispetleri Ikl o·rdu arasın· 

tayin olunacak _____ . ..,H-d ....... • ... t .... e:;_m_ -,...-:-~--~~~~~~~ 
' Yeni Beled:ye meclisi· 1 

nin lıarariyle B. Reşat 
LelJfelJfcioğlunun Anlıa- : 
raya çelıtiği telgraflar .. -=· 

Anlıara, İzmir ue istanlluJ ticaret odaları 
mümessillel'ile 'J'fcaret 11elıcUetlnln mütehas· 
sısları her nevJ emtea ~in ııar nispetim 

teslJiı edecelıler .. 
Yeni Bclediy~ meclisinin dün verdiği Ankaradan aldığımız hususi maluma- kar hadleri tayin edilerek ihtiltarn ön

lenmesine çalııılacakbr. l>ararlar i.izerinc belediye reisimiz bay ta göre, ticaret vekaleti bütün mahsuller 
Heşat Leblebicioğlu tarafından Milli piyasalarında istikrarı temin hususunda 
f;efimizc ve diğer büyiiklerimize çeki- pek mühim bazı J..ararlar vermek üzere-

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) dir. Bu meyanda ithalat eşyasna azami 

Ankarada muteber olmak üzere, ti
caret vekaletinin tenıibile Ankara tic.,.. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 

JIPONLARLA HARP 
---*---

Japonlar Ye 
ni Ginede 
gerile yor 

-*
Guadellıanaldalıi Japon 
meuzileri llauadan ue 

denizden saatlerce 
IJomlJardıman edifdL. 
Melburn, 2 (AA) - Resmi tebliğe 

göre müttefik kuvvetleri Oven Stanley
de ileri hareketlerine devam etmekte
dirler. 

AMERiKAN TEBLICı 
Vaşjngton, 2 (AA) - Bahriye ne

zaretinin te-bliği : 29 ilk teşrinde uçak
larımız Guadelkanal Japon mevzileri
ne hücuma devam etmişlerdir. Ba~ka 
uçaklarımız Katamenkan mevziine ta-

(Sonu Sahife 2, Siitun 1 de) 

•• Sovyetlere 'lOre vazi~et 
LI 

••Stallngrad" da 
Ruslar ilerledi 

Almanlar kayıpları yüzünden duralıladdGI'. ru
apse civarında da meslıfin IJlr yeri lloşcdffdllf'-

Stokholm. 2 (A.A) - Kızılordu ga
zetesinin ,.jyasi muharriri şunları yazı
yor : 

llk teşrin ayı içinde hissedilir terak
kiler kaydeden Alman kuvvetleri uğra
dı.ldan kayıplar yüzünden Stalingradda 
duraklamağa mecbur kalmışlardır. Ge
rek topçu ve gerek piyade hareketleri 
çok mahduttur. Buna mukabil Sovyet
ler şehirde biraz ilerlemeğe muvaffak 
olmuşlardır. > 

Gazete bundan sonra Sovyet tebliği
ni hemen hemen aynen neşretmiştir. 

Son hareketlerde Almanlar 2 piyade 
taburu ile yaptıkları bir hücumda 2000 

er ve subay kaybetmiılerdir. 
Şehrin cenup batısında sayfiyelerin 

olduğu yerdeki hava meydanlarında bu
lunan elli kadar Alman uçağının 20 ıa
neai Rus uçakları tarafından tahrip edil
miştir. 

Almanlar son defa yeniden taarruza 
geçmiş ve ancak Ruslarn elinde bulunan 
bir tepeye kadar ilerleyebildikten sonra 
~iddetli taarruzlarla püskürtülınüıtür. 

Şimal batıda nisbi bir sükWı vardır, 
bu sükun arasıra mevzii hareketlerle ih
lal edilmektedir. 

KAFKASYADA 
T uapaede §iddetli muharebeler ve 

karşı hücumlar devam ebnelrtedir. 
Novoroai.kte Alman hücumları püa

kürtülmektedir. Bu aol kesimde durum 
oldukça kanşıktır. 

Tuapse dağlarında kar iki metreyi 
(Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

Avustralyalılar 
Rusyaya bir hava 
filosu gönderdiler 

* Melburn, 2 (AA) - Avustralya ha
va nazırı, bir. Avustralya hava teşkili
nin nakliyah himaye etmek üzere Sov
yet Rusyada Murmanska gitmi$ oldu
ğunu bildirmiştir. 

nolıfalannda iyice yef'leştllef'-
Kahire, 2 

tebliği: 
<A.A> - Orta şark İngiliz tankı işgal ettiği münferit mevzide düş

1 Sonteşrin gecesi düşman demiryolu 
ile sahil arasındaki bölgede birleşen lu
talarımıza karşı hUcum teşebbilsilnde 
bulunmuştur. Topçumuz yerleştiği ara· 
zide tutunmuş, fakat bir kaç diişman 

man piyadesiyle birleşmek teşebbil.Sün
de muvaffak Olmuştur. 

Dün gilndüz d~nan yarma teşebbü
sünde bulunmamıştır. 

Dün gece düşmanın muharebe böl-
,~ .. ~ .. ~.' ;r,. 1 ı;:iihın 3 fe) 

MınT çöllerinde 11ıgiliz ve Mihver notörlü kam ve 1ıava kuvvetleri 
ara.sındaki ça11>ı§malarda n birini gösteren Tesim 

Almanlara ~Öre Mı~ırda .durum 

lngilizler bir noktada 
ilk hareket hatlarına 
kadar gerilemişler 

Bizzat mareıaı Romelln idare ettiği bir taarru• 
zun llu netkeyl ve rdlğl llildlrlllyor •• 

tfinliiğiimii7.iin kudretitfü.. ı 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

(, '· , alda AmerikalılnT tamjmclan esiı- edilen Japon subaylcırmdan 
bir kaçı (bu Tesim Neı.1yorktan Kahiteı1e rcıduo ile göndnilmifıiT) 

Berlin, 2 (AA) - Askeri bir kay- man zrhlı kuvvetleri ve bir piyade tü
naktan bildirildiğine göre Mısırda ingi- meni burasını geniş ölçüde bir hnreket 
1iz taarruzu yeniden başlayıp Sidi Ab- için istinat noktası yapmağa teşebbüs 
durrahman istikametindeki dar kesim- etmi~ir. Tilki sırlı den.ilen mevzilere 
de Jiddetli çarpıemalar olduktan aonra yapılan hücumda mareşal Romel Al
cumarteai sabahı bir Alman taburunun man ve ltalyan piyade teşkillerine, to~ 
ınevzilerine eo&ulmağa muvaffak olmuş- lanmağa vakit bulmak için tutunmak 
tar. Toplan~ hareletinden sonra düş- (Sonu Sahife 4, Sütun 2 .le) 



SAHiFE 2 l SON TESRiN $AU 

ŞEHİR HAD~ En büyük 
I(uvvetiıniz 

TARİHİ ROMAN Yazan : Şa:hjn Alıd man 
••• 24 ·--

--Çuvallara koyup Nile attık! 
----- -----

Ekmek kartla
rınızı iyi sak

layınız •.• 
Ko~asına ihanet eden lıadın ve ası'lıı olan Jıöle Elı lı lı ·kı-ı - lı 

böylece cezalarını bua:nusJardı.. rne ar arın~ . ay· 
Aman Yarabbi! .. O dakikada birden Bunlar hayal olamn! Korkarım. sen bedenlere yenısı 

hire vi.ire<·imden kursunla vurulmu« gi- o gece rüya görmüş olacaksın'. .. Sakın Verifmi:vor .• 
bi mÜthis,., bir acı du;·dum'. Bunun tesi- bıı anlattıqm c:eyler bir masal olma;;ın?. Dün belediyeye yeniden müracaatlar 
ı·iylc az kalsın hemen orııyn di.i~iip bayı- Kö:<c Hamza itiraz etti: yapılmış, bazı kimseler ekmek kartları-
lacaktım! - Havır be\ im: .. Bu ımlattıklanm ne nı kaybettikleri iddiasile yeniden kart 

Cünkii o vakit bu odRda kim oturu- rÜ\·adır:ne de. masal! .. Uvanık bulundu- "lmak istemiJ;lerdiı. 
0

Bu şekilde ekmek 
:vo~du. hilivor musun?.. ğu'm halde bu. ~özleı-imle"' gördi.iın. O iki kartı almak üzere belediyeye müracaat 
• Büyük bir heyecana kapılan Toı;ıın hayalden birTsi köskün sahibinin kaı·ısı, edenlerin sayısı dün akşama kadar 200 
bey kendisini tutamıyarak: ötekisi de Mesut isminde genç bir köle zü geçmiştir. Bazıları da üçer, ~~er 

- Kim oturuyordu? diye haykırdı. idi!~ adet ekmek kartı ka.ybettilderini iddia 
- K&:kün s::ıhibinin sevgili karısı otu- Derin bir surette mütee~r olan To- <"troi.,.J.erdir. 

rU\'oı-du! Hani c;ana anlatmam ıs mı idim? ~un bey: Bunlar arasında hakikaten kartlarını 
A.~lında ndi bir cariye parça°sı olduğu - Aman Yarabbi! .. Ne ahlaksız, ne kaybedenler de bulunabilirse de ekseri
halde efendiye kendisini sevdirerek fena ı·uhlu bir kadınmıc; bu!.. yetinin fazla ekmek kartı kullanmak dü· 
onunla evlenen bu kadının huysuzluğu- Azgınlığın, ahlaksızlıifın bu derecesi- '!Ünceaile belediyeye müracaat ettikleri 
nu biı· az. önce sana bildirmiştim. İşte bu ni en kötü ruhlu kadınlar bile işleyemez. sanılmaktadır. 
oda o vakit ona tahsis edilmi') bulunu- Bu kadın, kocasının malı olan köskün Belediye, kartlarını kaybedenlere ve
yordu... içinde, demek bu genç köle ile çirkin bir niden kart vermemek kararındadır. Bu-
Kapının önünde durduğumuz sırada mi.inasebet tesis etmis!.. Kö.se Hamza nun sebebi kart suİİ!!timalinin önüne 

seytan benim aklıma bir çok şüpheler basını sallıvarak: sı:eçmek dii!ıüncesidir. 
getiriyordu. Acaba içerdc hırsız mı var- ..:_ Evet!.~ dedi, iste .simdi isin hakika- ___ 

0 
_ _ _ 

dı?.. tini anlamağa mu;affok old~n .. 
Ben kendi kendime, zihnime gelen bi- Tosun her veniden ı-ordu: 

ribirine avkırı hin türlü ihtimalleri se- - Pek iki ~ma sonra ne oldu? Bu ah-
çerek bu~ların içinden hakikate en zi~ laksız kadınla a-şıkı kö~kün sahibi tara
yade muvafık olanını bulmağa uğraştı- (ından cezas11. mı bırakıldılar? .. 
ğun bir sırada birden bire bir gürültü Kö.ı:e Hamza bu sorguy karşılık ola-
oldu. rak dedi ki: 

Efendirnin verdiği işaret üzerine, ya- - Böyle suç üstii yakalanan iki suçlu 
nında getirdiği adamlar ansızın kapıya hiç cezasız bırakı1ıı· mı? .. O gece her 
doğru saldırarak sert bir omuz darbe· ikisine de lavik oldukları cezalar veril
siyle kapı kanadını yerinden oynattı- di! .. İsin en ·korkunc kı.sını burasıdır!. 
1ar.... • Birden bire kocas;nı .karşısında gören 

Efendim, yayından boşanan bir ok hı- ahlaksız kadın o dakikada korkusundan 
zıyle hemen kendisini odanın içine attı. keskin bir cığlık kopaı-rııı:-;lı ve kursun
Onun peşi sıra· içeriye biz de girdik.. la vurulmu; gibi o anda ~;ere dü§üp. ba

A:ınan Yarabbi!.. O dakikada gördü- yılmıştı ... 
ğüm manzarayı hayatımın sonuna kadar Geni; kölenin korku~u da bundan a«a-
unutmagv a muvaffak olamıyacağım!.. - d 1'i]d" ~ı e.., ı ... 

Bizim kapıyı devirerek birden bire Efendimin maiyetinde bulunan iki 
odaya girmemiz orada bulunanların ııdaın hic zorluk cekmedcn her ikis inin 
üzerinde müthiş bir şaşkınlık vücuda de ellcri~i. ayakl~rını bağladılar. Bun-
getirmişti... lar ayrı ayn çuvallara konu1dular ... 

Şimi sen Üzerine oturuyorsun. t~te bu Ve her iki cuvala da elliser okknlık 
sedirin yerinde o vakit süslü bir yatak ağır zencirleı: bağlandı. • 
takımı bulunuyordu. Bunun içinden bir- Çuvalları sandala koyduk ... Ve Nil 
den bire iki hayal fırlamıştı. Evet. o da- nehrinin en derin yerlerine doğru açıl
kikada gördüğüm hayalleri birden bire dık. .. 
tanır gibi olmu~tum!.. Nilin karanlık suları o gece onlara bir 

Fakat bunlar bizi karşılarında gör- ld ı mezar o u ... 
dUkleri vakit o kadar deği~mi~ bulunu- Eğer Timsahlar hu ahlaksız kadınla 
yorlardı ki gözlerimin heni aldatmış ol- genç kölenin şimdiye kadar cesetlerine 
ması ihtimali birden bire aklıma ~el- dokunmadılarsa onların kemikleri zen
mişti... cirlere bağlı olarak hain suların alımda 

Aman Yarabbi! .. Korkudan 'heı· iki.si- yatıyor demektir ... 
nin de gözlerini yuvalarından oynamış Bizim efendi çok yumu~ak ruhlu. 
bir halde görilnce ben bunları yaşıyan yüksek duygulu bir insandı. Fakat ka
iki insandan ziyade ruh ~lemine mensup rısının yaptığı bu ahlaksızlık onu o ka
korkunç haya1le!·e benzetmiştim!.. dar öfkelendirmL<>ti ki kadınla a.;;ıkı 

To3un bey artık tahammül edemiye- hakkında zerre k~dar yumuşaklık gös-
rek birden bire haykırdı: a· terme ı. .. 

- Canım, sen beni mcra1Ctan. heye- t~tc bunlar bu kadar korkunç bir ce-
candan öldürecek misin? .. Anlatırken zaya çarptırıldılar!.. 
bazı ehemmiyetsiz şeyleri uzatıyor ve en _Ya altı ay kadar evvel bu kadından 
mUhim noktalara geldiğin vakit bunları doğan kız çocuğu ne oldu? .. 
kapalı geçiyorsun! .. 

Odada gördUğün o iki hayal kimdi?. - Bfr:\IEDİ -

938 ikramiyeli tahville
keşidesi yapıldı • 

rının 
------------

Ankara, 2 (A.A) - Maliye vekaleti 
He Cümhuriyet Merkez bankasından 
bildirilmiştir: 

Yüzde beş faizli 1938 ikramiyeli tah
villerinin 2/11/1942 tarihinde Merkez 
Bankasında Maliye vekaleti, Merkez 
bankası ve diğer bankalar mümessille
riyle Noter huzurunda yapılan 9 uncu 
ikramiye keşideslnde 254898 ve 411530 
ııumaralı tahviller onar bin lira, 292475 
numaralı tahvil beş bb lira, aşağıdaki 

tahviOer biner lira kazanmışlardır. 
381476, 123421, l236lil. 139585, 179634 

211966, 232405 381475, 116334 
Aşağıdaki tahvillere 303 lira ikrami

) c isabet etmiştir· 
123428, 142097, 194710, 225427. 230440 

232408, 238133, 210289, 249042, 265599, 
351104, 356802, 
Ayrıca 596 numaraya kırkar linı !k

ır.ıniye isabet etmiştir. 

Denizli Kız enstitüsü ve 
Akşam okulu açıldı 

- -
SE-YYAR BtÇKi VE Di KiŞ KU .~ SU DA FAALiYETE BAŞLADI 

Denizli, 2 (A.A) _ Maarif vekilliğin
ce Denizlide açılmasına karar verilmiş 
ve öğretmen1 eı·i ·tayin edilmiş olan kız 
enstitüsi.i ile aksam kız .sanat okulu 
merasimle acılınıŞ ve bugi.inden itibaren 
çalışınalal'ına başlamışlardır. Kız eru;li
tüsüne 300 ve akşam kız sanat okuluna 
400 den fazla talebe kaydedilmi§tir. 

Veknletçe vilayetimizde açılması ka
rarlaştırılan seyyar biçki ve dikiş kur· 

su Denizliden bcs kilometre mesafede 
Gczile köyünde Çalışmağa başlamıştır. 

Vali, Tüm komutan. vilayet ve maarif 
erkaniylc öğretmenlerin hazu· bulun
dukları törende kız enstitüsü müdürü 
kadın ve kızlarımızı bugünün istekleri
ne uygurı bilgilerle teçhiz hususunda 
Cümhuriyet hükümetinin hiç bir şey 
esirgemediğini belirtmiş ve kursa 505 
kadın ve kız kaydedilmiştir. 

]aponlarla Harp 
( B:ıştarafı 1 ınci Sahifede) 

arruz etmiıılerdir. iki top ele geçirilmiş
tiı. 

Akşam geç vakit Duğlas tipinde pike 
uçaklarımız Kantahardiga yakınında iki 
düşman muhribine hücum etmişlerdir. 
lsaıbet kaydedilememişse de muhriple-
rin Rusel adalarına doğru batL istikame
tinde uzaklaştılı:ları görü1müştür. 30 ilk 
tefrin sabahı Ru5"!l adaları clolaylrında 
düşman muhriplerine hücum edilmiııtir. 
Nt"tic-e hakkında henüz malumat alına-

mamıştır. 

Bomba uçaklanmızdarı biri dönme
miştir. 

Ayni sabah 7 uçağımız Refaya ko
yunda diifmanın üç deniz tayyaresi ile 
çifte kanatlı iki uçağını düşürmüş, mal
zeme ve akar yakıt depolarını mitralyöz 
ateşine tutmu~tur. 

30 ilk teşrin sabahı harp gemilerimiz 
Cuadelkanal Japon mevzilerini bom
bardıman etmişlerdir. Harekat iki "aat 
sürmüııtür. Bir kaç top ve miitt>arldit 
mevziler tahrip edilmiştir. 

Emrazı Sariye hastane· 
si hem,ireliği •• 

Kızılay hasta bakıcı hemşireler oku
lu 942 yılı mezunlarmdan Bn. Nihal 
Arslan 20 lira rnaasla İzmir Eınrazısa
riye hastanesi hemşireliğ!ne tayin edil
mistir. 

---o---
EVLENENLER 
COGALIYOR 
İlkteşrin ayında İzmirde 138 çiftin 

nıkahları kıyılmıs;tır. Bu yılın Hkteşrin 
"yında evlenenler. geçen senen:n ilk 
tE:srin ayında evlenenlerin sayısından 
daha fazladır. 

--~---~---~ PıYASlLAROA lSTIK· 
RARA DOGRU 
(8aştarah 1 ınci Sabi(ede) 

ret odası bir kısım ithalat emtiasının it
halatçı ki'ir nispetlerini tayin elmi,tir. 

T optancılar1a perakendeciler tarafın
dan memleket dahilinde alınıp satılan 
emtianın kar nispetleri hııkkında muay
yen bir had olmadığı için tüccar ve es· 
nafın bu hususta müşkül bir vaziyette 
olduiZu anlaııılmıştır. Bu itibarla bütün 
memlekete !"amil olarak dahil ve ha· 
!İçten alınan her nevi emtia kar nisbetle· 
rinin tek elden tayini İçin Ankara, İstan
bul ve lzmir ticaret odalamın müsterek 
harele.et ederek ticaret vekaletine. b:r 
müracaatta bulunmaları tensip edilmi~
tir. Bu üc: odadan seçilecek zevatın ve 
tic~m:•t \'Ckalclindeki mütehassısların js· 
tirakile bir komisyon teşkil edilerek işin 
hemen intacı cihetine gidilecektir. 

Ankara ticaret ve sanayi odasının 
yaptığı bu teşebbüsten dün tdg-raf!a tz
mir ve i&tanbul ticaret odaları haberdar 
!.'dilmiştir. lstanbul ticaret odası teklifi 
kabul ettiğini hemen Ankara ticaret oda
<ıına böldirmiştir. lzmir ticaret odası da 
cevabını bugün bildirecektir. ----·----7 \'":iTADA 

"16,. vaşı nda biı~ ço
cuk (ildiiriildii 

---*----
Katil Emin Yahıngör 

tevldf edildi •• 
Pazar akşamı Kemerde Yeni mahal

lede bir cinayet i~lenmi!'ltir. Zeynel oğlu 
Emin Yakıngör adında bir ı-ahıs, ara
larında çıkan münazaa neticesinde Yu
~u f oğlu Yusufu bıçakla karnından ağır 
suretle yar~lamıştır. I Iadiseden sonra 
Memleket hastanesine nakledilerek te
davi altına alınan Yusuf hayata gözleri· 
... ; yummuştur. 

Maktul Yusuf 16 ya!jında, suçlu Emin 
Yakıngör 30 yaşındadır. 

Suçlu tutularak adliyeye teslim edil
mi-:tir. Hadise tahkikatına müddeiumu
mı muavini B. Sabri el koymuslur. 

Yirmi bin lira ve 
altın calındı ... 

Keçecilerde fırın~ı B. Cemalin evin
den S 000, Tilkilikte Kara Osmanoğlu 
8. Mehmedin evinden 1 SOOO lira ve 
bazı ziynet altınları çalınmıştır. 

Bu iki hırsızlık hadisesi hakkında :za
bıtaca tahkikat yapılmaktadır. 

Karnından yaraladı • • 
ikiçeşmelikte 803 üncü sokakta Nu

ri Tarer, Necati adında bir şahsı karnın
dan çakı ile yaralamış ve tutulmuştur. 

Bir yaralama daha-
Karşıyakann Örnek köyünden Meh 

met Alinin hizmetkarı Ali Dimuk ayni 
köyden Muharrem oğlu Sakiyi bıçakla 
sol büğründen ve kolundan yaralamış
tır. Hadisenin kadın yüzünden çıktığı 
anlaııılmıştır. Suçlu tutulmustur. 

Küçiilı bir ~angın 
Abdullah efendi mahallesinin Rana 

sokağında elektrikci Tevfik Baykentin 
su.bibi ve celep Alinin kiracısı bulun
duğu 95 numaralı evin alt katındaki 
rıdasında elektrik prizi üzerinde ve bir 
masa üstüne bırakılan elektrik i.itüsün
den cıkan ate~ ayni masanın üzerinde
k; radyoyu yaktıktan sonra tavanı da 
tutusturmus ise de yeb~en itfaiyenin 
Gayreti ile ateş ued1al bastmlmıstır. 

Dört iht!yaç n~ addesi 
..._...~~--~~-~-~-

" 220,, ton çimento ge-
tirilmesi bekleniliyor 

----------
i.zmir piyasasında ça~ azaldı, bugün pi~asaya 

yeniden lıahve çılıarı lacalı • $elıer ihtiyacı 
Bu ayın 1 7 sinde İzmire gecirilmek 

Üzere fstanbulda bir motöre 220 ton 
ç:menlo yüklenecektir.. Eylül ayında 
halk ihtiyacı için tahsis edilen 300 ve 
ilk te ... rin ayında 300 ki ceman 600 ton 
çimento yerine bu 2 2 O tonluk parti tte
tirilince halka tevzie ba!'jlanacaktr. Fa
k at beklenilen çimentolar, ihtiyaç liste
lerindeki miktarın ond:ı. birine tekahi.il 
etmektedir. Bilahara ikinci bir parti çi
mento daha getir]erek ihtiyacın tama
men kar~ılanması mümkün olacaktır. 

ÇAY VE KAHVE IHTlY ACI 

umum müdürlükten çay gönclerilmesi
ni telgrafla istemiştir 

Bugün piyasaya yeniden kahve çıka
rılacaktır. 
ŞEKER iHTiYACI 
Sekerciler düıı heyet halinde beledi

ye ' riyasetine müracaat ederek kendile
rine ~eker verilmesini istemişlerdir. Ya
kın günlerde İzınire ~eker getirilince 
bunların ihtiyacına cevap verilecektir. 

İzmirin ayda 5 00 ton şekere ihtiyacı 
vardır. Buna mukabil ayda şimdilik 400 
ton şeker tahsis edilebildiğine göre şe
kercilerin ihtiyacının yakında tamamen 

Piyasada çay yok denilecek kadar karşılanması imkanı olmıyacağı anlaşıl
azalmştır. İnhisarlar baş müdürlüğü, maktadır. 

Belediye meclisi toolaı .. dı 
------------------· 

(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

gösteren kyıınetl reylerinizle bcndeni
zi tekrar reisliğ~ seçtiniz. Bu vazifeyi 
muhterem meclisin saınimi ve mütte
hit hareketine, kıymetli yardıınlanna 
,.e halk i<~in çalışma hususunda duydu
ğu yüksek hislere dayanarak deruhte 
ediyorum. 

Değerli arkada~lanm, 
Dünyanın bugünki.i halin!n yurdu· 

rr.uzda ak:;ettird:ği güçlükleri tabii gö
rüp sarsılmaz bir \•akar içinde azimle 
çalışmağa başlarken ba~ımızda aziz mil
ii Şefimizin bu:t:nmsı ve Cümhuriyet 
hükütnetiınizin her vndidc göstermi~ 
olduğu alaka ve yardım en büyük ınes
redim:zdir. Memlekete karşı duyduğu
muz çalışma borcunu halkçı hüküme
timizin tanzim ~Wği tedbir ve çerçive
lt!r içinde öderken babtiyarlığımız nis
l:;etinde muvaffakıyetimiz de admış 
olacaktır. 
Şüphe yok ki arkadaşlar, gayemiz bu 

nadide şehri medeniyetin bütün ve ka
nıil vasıtalarına ~ahip kılmak ve onun 
t•alıskan ve i!erı halkın ı bu vasılalar
dan. müstefit etmek için bıkmadan, yıl
ı nadan çnlı~ınak olacaktır. Bizi bekli
yen işlerin genişliği ve zorluğu içimiz
dE: mevcut olan çalışına ve başarma ru-
1.unu artıran amillerdir. Huzur ve bah
tiyarlığıınızın es<:sı hudur .. ıı 
KATİPLER VE DAİMİ ENCÜMEN 
Bundan sonra r:yasct divanına dahil 

kntipliklere Bn. Belkis Bilınan, BB. 
Haydar Aryal, Lütfü Akçın ve Sadi 
İplikçi seçilmişlerdir. 

Daimi encüm~n seçimine geçildiği sı
rc..da B. Tahir Bor, bes dakika meclisin 
tatil cdilmes!ni, dai~i encümen seçi
m:nin ondan sonra yapılmasını teklif 
c.:ylemiş, meclis wnunıi heyeti hemen 
intihaba geçilmesini kararlaştırdığından 
intihaba geçilerek daimi encümen aza
lıklarına BB. Muzaffer Özgen, Nusret 
SıJ:>er ve Sadi İplikçi seçilmişlerdir. 
IHTİSAS ENCÜMENLERİ 
Meclis ihtisas encümenlerine aşağı

c:aki .. ze\·at seçilmişlerdir: 
BUTÇE ENCÜMENİ 
BB. Münir Birsel, Sadi İplikçi, Hüs

eü Tonak, Muzaffer Özgen, Atıf İnan, 
I!akkı Balctoğlu, Fahri Dokuz Eylül, 
Sed~t D:kmen, Hakkı Ocakoğlu .. 

NiZAM ENCÜMENİ 
Münir Birsel, Tevfik Fikret Adaman 

Halit Özyaman, Baha Yörük, Necmet
tin Kilimcioğlu. Necmettin Kılıçoğlu, 
Salfıhettin Sanver, Numllah Ünlüer. 

TARİFE ENCÜMENİ 
Sabri Mente~. Haydar Aryal. Fahri 

Melekoğlu, Mehmet Nebioğlu, Cev-
ôet Alanyalı. Mehmet Seyrek. 
SA~LIK ENCÜMENİ 

. Mitat Orel, Dr. Agah Dinel, Sami 
Içen, Sami Kulakçı, Lütfü Akçın, Cev
r;ye Uyum, Kemal Aktaş. 

HESABI KATİ 
Baha Yörük, HaklCl Balcıoğlu, Sab

t! Menteş, Hfunü Tonak, Necmettin 
Kilimcioğlu, Nurullah Ünlüer, Muam-
1ı1er Apaydın, Sala.bettin Sanver, Tahir 
Bor, Mümtaz İstanbullu ve Mehmet 
Fevzi .. 
iht:sas encümeni seçimi sırasında BB. 

Tahir Bor ve Halit Özyaman arasında 
l:üçük bir münakaşa geçmiş ise de, B. 
Tahir Borun ihtisas encümenlerinde 
\•azife kabul eylemesi üzerine işin halli 
cihetine gidilmiştir. 

Yine B. Tahir Bor, partidE:n gelecek 
d:lekleri tetkik eylemek üzere bir di
:ek encümeni te~kilini teklif eylemişse 
de, riyaset makamı, parti dileklerini 
tetkik ve takip vazifesinin kendisine 
.-:t olduğunu. icabında bu hususta mec
l~s arkadaşlarından btifade edileceğini 
söylemi~ ve teklif kabul edilmemiştir. 
MESAİ RAPORU 
Su·a, geçen devrenin sonuncu top· 

l.ıntı zaptının ve riya~etin bir senelik 
faaliyet raporunun okunmasına gelmiş
t'.. Birin('i reis \·ekili B. Miınir Birsel 
ı iyasete geçtikten sonra geçen devre
nin son toplantı zaptı okun.auk tasvip 
<:dilmi~ ve Tiyasetin bir senelik faaliyet 
:·aporu da okunmuştur. Dolgun bir iş 
~ılının faaliyetine ail rakamları ve kıy
metli izahları ihtiva eden bu ı·apoı·un 
okunması bir sac.t de\'am etmiştir. 

MÜZAKERET ... ER VE KARARLAR 
Bunu ınüteakiı:> B. Fahri Dokuzeylül 

söz alarak raporda sayılan işlerin ehem· 
miyetine işaret eylemiş ve riyaseti teb
ı ik eylemiştir. 

B. Tahir Bor rapor hakkındaki mü
t..ı1uala.rını bildirerek kömür işi, itfai
ye ve belediye zabıta teşkilatı ınevzu
krında bazı temenniler izhar eylemiş 
ve riyasetin çalısmalarını övmüştür. 

B. Haydar Aryal da çalışma1arı tak
dir eylemekle beraber otobüs duı·ak 
yerleri yaptırılmasın ı temenni eylemiş
tir. 

Belediye reisi B. Resat Leblebicioğlu 
raporun meclis fizası a·rasında gördüğü 
hüsnü kabulden mütevellit teşekkürle~ 
r;ni bildirmiş ve temennilere cevap 
vermiştir. 

Müzakere kah görülmüş ve rapor 
mecl:sin tasvibint:. arzedilerek tam bir 
ittifakla kabul edilmiş, belediye reisiy
le mesai arkada~]arına ve bütün beledi
ye teşkilatına meclisin teşekkürleı·inin 
bildirilmesi muvafık görülınüştüı·. 

Milli Şefe ve büyüklerimize tazim 
telgrafları çekilnıesi kabul edilmiştir . 

Meclis perşembe günü saat 16.30 da 
toplanacaktır. 

* Buca Belediyesinde 
Dün toplanan Buca sehir meclisi be

lediye reisliğine bay Tahsin Tezeri 
mevcudun ittifakiyle, Abdurrahman 
Mayda, İbrahim Ti.irkoğlu, Necdet Ar
koyu da da:mi encümen azalığına ek
seriyetle seçmişt;ı. 

-~~._.,,_~"""W-~~-

"Man isa" bele-
diye meclisi 
dün to.,Iandı 

~~---k·~---
Ma nisa, 2 ( Telefonla ) - Yeni be

lediye meclisi bugün (dün) öğle<len 
sonra ilk toplantısını yaparak Manisa 
belediye reisliğine avukat B. Sabri Ay
salı seçmiştir. Belediye daiıni encümeni 
azalıklarına da B. B. Ferit FiUbeli, Hu
lusi Can ve Fehmi Erkut seçilm~lerclir. 

YENi ASIR - Manisanın yeni bele
diye reisi B. Sabri Aysal genç, çok ener
jik, Manisada sevilmiş bir zattır. Bele
diyenin b~ında Manisa şehrinin ima~ 
rında ve iaşe işlerinin yeniden tanzimin
d~ b~arılar temin edeceği muhakkak
tır. Kendisini tebrik eder.iz. 

Dtljde. 
Salih ralas Salonları 

Pek Yakında 
Çok MükemrıJel ·Bir Orkes-, 

tra İle Açılacaktır 
----- - - -

____ * ___ _ 
Milli birlik ve- biitliu· 
lüo·ii koru nıak tadır 

t"'I 

- *-
( Başlarah 1 mci Sahifede) 

Dört harp yılı tecrübelerinin bize öğ. 
rettiği bu hakikatlere sadık kalmak, 
idealimizi fo!ikil eder. 

Fakat esefle kaydetmeğe mecburuz 
ki bu bahtiyarlıjhn kı~·metini takdir 
cdemiyen bazı t•nsurlar, giizel Ti.irkiye
mızm havastnı zehirlemek gafletini 
göstermek :roluu.1 dökülmtişlerdir. 
Şuursuz bir ticaret havast, haklı se

bepleri çok aşaıı bir pahalılık belisı 
Lugi.in vatanımın ı tırap içinde bırak· 
nu~hr. 

Bu ıstıraı>. Milli Şefimizi çok sert bir 
şekilde konu~mak met'buriyetinde bı· 
rakınL'i ve gereken tedbirler için sert 
air<-ktifler \'ermt>k ıztıranna koynıwı· 
tur. 

l\lilli Şcfimlı.in en büyük kuvveti de 
buradadır.. O d:. ima millet islerinde 
açık kalplidir milletten hi<;" bir şer 
saklaınanıağı an:ı prensip olarak tanır .. 
İcahıııda en sert kararlan a1mk yolun
<İa nersini en küt:iik tereddüde kaptır
maz. Rn defa da öyle o1mu~tur .. Çeki
len ıstırapları. bu ıstırabın sebep ve 
amillerini Büyük l\lillet Meclisi aza1a
rmın ' 'e Türkiyt> umumi l'fkannm ön
lerine sermislerdir. .Milletimizin ha~·af 
H' istiklali ~amma dindirilmesi lazım 
gelen ıstıraplara kar!?• da alınacak ted
birler iizerinde ı~rarla du:rmnşlnrdır. 

Gözlerini kazanç hnsı bürümüş bu
lunan kara \'icdanlı beş on vurguncu
mm suursuz hareketi karsısmda. bu 
memleketi en karanlak günİerdeu ay
dınhğa çlkarau, onu refab ve saadete 
ulaşhrnıak için geceli ~iiııdiizlü çalı
şan n• memleketimiz.in hayat ve istik
li!linin teıninatmı tcskil eden seflerimi
zin adz eseri gösteı;eceklerini ·taha~-yül 
6tmek bir cinnet eseri sayılabilir. 

Cümhuriyet hiikünıeti alacağı sert 
~arJarla behemehal bu zehirli yılan
farın ha~mt ezecektir. Tiirk milleti ken
di mevcudiyetinin korunması, kendi 
ı,.hraplarımn dindirilmesi uğrunda alı
nacak kaı-ar1ara rnüzahcl'eti bir vatan 
borcu bilecek. hiikümetin yanında y r · 
rlııi alacaktır. 

Dört harp yıl111da siikôıı ve hu7.11r 
icinde kalabilmemiz varın icin bizi bek· 
l(yen tehlikelerden. uzak· kaldığınm. 
manasın& tazaınmnn edcınez. Harp dc
um ettiği müddetçe her an tehlik" 
mevtuttur. Bu tehlikenin ne zaman. 
nereden ve ne sekilde geleceği de ma
lum değildir. Nefsimui sulh sarho!!luğu
na kaptırmak hatalann en büyüğii 
olur. Belki dü.,.manlarunız bizi böyle 
hi.r sarhosluk içınde avlamak için elle
tinden ~elen ga\ reti de sarfedebilirler. 
!.ak.in gafil a \·laumamak. her an dik
katli ,.e uyanık bulunmak, memleketin 
itimat havasnu her zamankinden fazla 
İ•.orumak, milli birliğimize en kıskanç 
rinygularla bağlı kalmak en mukaddes 
\37.İff'ınizdir. Para, ser,·et her zaman 
hazanılabilir. Fakat bir mi1letin hürri
~ et ve istiklali bahis mevzuu olduğu 
:'\'erde para ve servetin hiç bir kıymeti 
yoktur. Harp felaketi havsalamıza sLğa
mıya<'ak kadar muazzam servetleri bir 
saniyede sıfıra indirmektedir.. Bunları 
görmemek, önümiize ~ıkan sıkmh1ar
dan ders aJınaınak en hiiyük gaflet ve 
i.>ahtsızbktır. 

Tiirk milleti Milli Şe[inin etrafında 
çelik bir kale olarak kalacaktır. İtima
dı sarsmak istiyen unsurlara karşı ceı)
he alacak, bugfüıiin !!arllarırun foapla
rmı yerine getirmek İ<:İn her fürlli fe
ral{at ve fedakarlığı kabulde a.<ıla tc· 
redcliit göstermi.~eccktir. Buna inanıyo
ruz. Çiinkü fevka1ıide zamanlarda mil
ldimizin harikaJı.r ~·aratmak kudretini 
<;ok iyi biliyoruı:. 
İnönti, Türk milleti senin emrindedir. 

Sana her zamankinden fazla inanıyor 
'e hiikiimetin. Büyük Millet Meclisinin 
alacağı isabetli kararları bekliyor. 

HAKKIOCAKOGLV 
•:.~......a-a_b_. .,_.,. .-,ı~ -....-.·~ . ._.,, •• ~ 

Milli Şefimi7;in i 
ve Meclis reisinin l 
ıe,elıhürJeri .. 
Cilmhuriyet bayramırnız münase-

betiyle Belediye reisi B. Reşat Leh- I 

l 
lebicioğlu tarafmdan Milli Şefimi- e 
ze ve Meclis r:yasetine çekilen teb- ı 
rik telgraflaı·ına teşekkürü müte
zammin cev:ıplar gelnıiştiı·. • 

·:·--·- 6-.. ...... ,........_~~··· 

Mifli Sefiırii

zin iltifatları 
-~-~*~---

B. Nuri Tozh o parana 
bir hupa da hediye 

edildi .. 
İzmir izcilerin!t. b~ında Ankaraya 

gltmiş olan Atatürk müdür muavini B. 
Nuri Tozkoparan Ankarada Mim Şefi
mizin huzurlarına kabul edilıni~ ve 
Milll Şefin iltifatlarına mazhar olmuş
tur. Maarif Vekili B. Hasan Ali Yücel 
34 senelik bedE:tı terbiyesi muallimi 
o:an B. Nuri Tozkoparnna bir kupa he-
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Spor lıonıışmaları SOVYETLERE GÖRE VAZıYET 
•• • •••••••••••• (U~turafı l mci Sahifede) 

Sporların Kralı! 
bulmuştur. 

insan 

Tas njansına göre Rus kuvvetleri şid
d etlı hücumlarla iki tepeyi işgal etmiş 
ve bunun neticesi olarak Almanlar mes
k\ın bir yeri boşaltmağa mecbur olmuş-

haca k 1 a r İ le o lrlu!!n kad:ır ciµerle- ı~rgo\'YE.T ı-..:Bucı 
1·ilt>, k albi i le d ı nıao-ile k o..__-..a r :\loEkova, 2 CAA) - öğle üzeri 

1""' :. nr-cıredil,.n Sovyet tebli~i : 
---------- Kıtalarıınız diin gece Stalingradda 

Buıu-g" c. anından önce lıo an c. O"'ut·ıar arasında \'f Terekte diic;mt.nla çarn•,•ıll'itır. 
' ~ l~ Diğer cephelerde kı-yde dei\'er bir şey 

birinci qelmelı davası bulunma1nalıdır.. olmamıstı:. 
YA Z A N: SELiM SIRRI TARCAN -·----

Sporlarm en tabiisi şüphesiz ayak ko- biye sistemine rykırı ise koşuda, at'aına- ."JAPONYA DA Biiyüh 
şularıdır. Vücudun her yanını i:ileten bu dn, tırmnnmada cocukları birinc~lik da- Avsa nezaret i lınruldu 
zarif. zarif oldunu kadar faydalı sporun vasımı sc\·ketmek. ahlak ve \'İ.icut brkı- Tokyo. 2 (A.A) _ Büyük Asya ııc-
açık hava idmanlan arasında ehemmi- mından o kadnr tehlikelidir. Bılhııı;.:a zc.reti dlin hih'ii!~ bir torenle kurulrnus
yctli biı· yer tutması ve ona sporların s~rat yarı)arnıdn ~i~inci gelmek he\•c- tur. Yeni ne~re· nazırı törenden S(J~
krnlı denme.sj doğru değil midir? sı onları sakat cdebılır. 1 ı a söylediği nutuktan, bütiin memurln-

En eski milletlcrın tabii bir his ile * ıırı nsker g"bi calısmaları li.izuınunu 
yaptıkları ayak koşuları bugün de spor Hulf'.~ ça3~nd:ın sonra \'Ücutlarıı_:ın ı i;eriye süı·nıi.is ve halka ivi ınuaınele 
faaliyetlerinin ön sırasında geliyor. t ~ekkul nl'wı tamam olan geneler ~ur- tclilmesini hildirınistir. 
Ayak koşuları maddi bakımdan yalnız <.t ve mukavemet varıslarına j ... tirak ecle- -- -----
bacaklarımızı değil, bütün adalelerimizi r,illrler. - - ı i NG!LiZLER Madagas-
all\kalandırır, kalp ve ciğerlerin bu Koşularda muv~'.ffakıyeti temi~ eden I lıarda ilerlivorlar 
sporda rolü pek büyüktür. Koşarken bacakforııı ktı\'\'Ctı ve:.•a uzunlu~u dc-I . . ·> •• 
kolların muntazam bir vezin ve ahenkle ğil. dimağın. sinirlerin. adaleler.in. ci- '· ~:sı. - (AA) ·:- ~~~:"'ız n~:ı"te!1ıl~
sallanması göğse ve omuza bağlı o!an ğerlerin ve kalbin hcmahenk olarak is-1 • c.cr nazırının bıldırdıgıne gore Ingı
bu adaleler için de faydalı bir jimnas- lemesidir. < ' !izler Maclagaskarda şiddetli ınuharebe-
tik1ir. Manevi bakımdan da irade kud- Koşular sihatin miyarıdlr. Siirat kosu. k~·den _sonra b;r ~ehri daha ic:ga~ et-
retin in vazifesi mühimdir. 1arında (effort) cehit çok şiddetlidir. nrşlerdır. Muhare:>cler dC'vam rciıyor. 

Sürat koşularında vücut bir anda sü- İradenin tesiri ile aı!ımi hir hadde \'aran --,,-------------
kundan harekete geçtiği için bu !!idde1- cehde bacakların o!duğu kadaı·. kalbin t~MlR StCtLt TfCARET ME.MUR-
li ekzersiz uzviyetin muvazene-'\ini bo- VE> ciğerlerin dayanması lfmmdır. 1 LUc.~NDAN: .. • . . 
zar ve bu ani teşevvüş çabucak soluğu Sürat yarışlannda ustalıklı bir çıkıs, (Dımır mahsulat .ırketı - 1\Icst~n Ata
keser. Bu sebepledir ki ko~uya dayan- bacakların bir çelik yay gibi bir anda k~lu \'C ort?kları) tıcarel ~m·anJ\•le fz
mak icin sporcunun bacaklan kadar ci- gerilmesi. bütün dicurlu elektrik sür- m~!·dl' Yc:nıs carst!--ında h.emern~h "ıl-
ğerleri ve kalbi kuvvetli o1malıdır. ::ti ile faaliyete getiren (style), hareke- mıı ::O~~gında 1~ nuın~ralı •. m~gazada * tin süı-atine gcire sarfı lazım olan cehdin h~: t~rJu ına!1-s~latı arzıye •. uzerınc da-

Dikkat edilirse çocuklar ko~mayı çok derecesini tayin cd<>n taktik. nihayet h~! 1 tırarc_tlc ı-:t.ı~al .et~ek uzere tec:ek
severler ve bilhassa sıhati yerinde olan şuurlu hir idman sıw~sinde insnn koşu- k.ul eden 1"bu sırketın tıc~ret unvanı ve 
çocuklar! Bunlar tıpkı taylar gibi yer- da brr (virtuose) olabilir. sı.~k~t m~kavP_l_l'na~17~i tıc~:et kanunu 
leıfode duramailar, yorulmak bilmezler, Ayak ko ularında (siyle) in ehemmi- hukuınlerıne goı:c 51~111?~~~ ~;, numarası
onlar içjn ölçü yoktur, kan tere batası- yeti biiyiiktiir. 1'aktike gelince bu <;ok r.a kayıt \'e tescıl edıldı~ı ılan olunur. 
ya kadar koşarlar. Bunun sebebi şudur: nazik \'C çok psikolojik bir iştir_ Kendi 
lçlerinde biriken asabi kuvveti d~~ıya koşusunu rakiplerinki ile ayarlamak. on
atıuak isterler. Çocuklar daima koşmak ların yorgunluk derece.sini hL5.->etmck, 
için fırsat ararlar, gençler fırsat diişerse tam yerinde süratini arttırmak, ku\'ve
koşarlar, yaşlılar zora gelince koşarlar, tini yarısa göre idare etmesini bilmek, 
ihtiyarlar zorlultln koşarlar. şuurunu daima his.'iyatına hakim kıl-

m:ık bir marifettir, Bu nazik noktayı ih-* mal eden, rakibi ili kendi enerjisini he-
Kimler iyi koşabilir? sr.plamayı bilmeyen ko!lucular çok ker-
Sihati yerinde, tenefüs yolları kusur- re koşuyu yarıda bırakmıya mecbur 

suz, kalp ve ciğerleri nonnal. adaleleri olurlnr. 
i lek ve sağlam olan gençler usuliyle 
muntazam idman ederlerse ayak kosu
·• rındn birinciler sırasına geçebilirler. 
Ya~ meselesine gelince spor ~klinde 

"lmamak yani rekor kırmak, birinci gel· 
ıt-k davası ortaya atılmamak ~artiyle 

' uliığ çağından önce çocuklar boııabi
lirler. 

Mesela on iki yaşında çocuklara koşu 
ekzersizlcri yaptırırken 50 metrelik bir 
mesafeyi kim birinci olarak bitirecek? 
dememeli, 50 metrelik bir mesafeyi on 
iki yaşında çocukların vasati olarak kaç 
saniyede bitirmesi icap ediyorsa ve hu 
müddet zarfmaa koç çocuk buna mu
vaffak olmuşsa onları birinci addetmeli. 

Fikir sahasında ilk. hatta orta okulda 
:Ahmet hesaptan birincidir! Mehmet 
coğrafyadan birincidir! Veli tarihten bi
rincidir! demek ne kadar sakat ve ter-

ANTEPTE Fafıir 
Çoculılara yardım -·-Antep, 2 (A.A) - Vilayetimiz ÇQ-

cuk esirgeme kurumu tarafından oku) 
devresinin devamı müddetince ilk oku) 
öğrencilerinden 150 sine sıcak yemek 
verllmcsi hakkındaki karar tatbik mev
kiine korunu ur. Va1i bir nutuk söyli
yerek içinde bwunduğumuz fevkaU\de 
:;artlara rağmen kurumun başardığı bu 
hayırlı i ten dolayı tc ekkür etmistir. 

- -11-o- --
ÖDEMİ$TE Yeni 
Belediwe reisi •• 
ödemi , 2 ( Hususi ) - Yeni devre 

belediye meclisi bugün saat 14,30 da 
toplanarak Mutahhar Şerif Başoğlunu 
ittif1'kla rei • ec;mi ve kendisi de b unu 
kabul etmiııtir. 

*" Umumiyetle ko~uhı.r üç türliidiir: 
Si.irat, ynrım mukavemet. ınuka\'cıııel 
koc;uları. 
Koşunun süı·ati katedilecek mesafeye 

göre değişir. Bir pist üzerinde ,-e~·a ta
bii arazide ko:?ulduğuna göre koşu ya 
sun'i veya tabii adını alır. Ondan haska 
koşular ya diiz veya engelli olur. Bu en
geller de ya hendek, çit gibi tabii \"eya 
kolaylıkla devrilebilen miitcharrik ~c
kilde sun'.i olur. 

P rensip itibariyle koşu ritme tiibi bir 
<"k.-:erıılzdir_ Bu ritme en c;ok 1 1 O metre
lik eng~lli koşularda kendini belli eder, 
çünkü atletin nşac:ığı engeller ve arala
nndaki muayyen mesafede sarfcdcceği 
ceht kudretini tam bir ahenkle idare et
me,:;i §arttır. 

KoAucunun gayet bii~·i.ik biı- intikal 
süratinc sahip olması ve ko~ac:ığı meı:a
fcyi, aşacağı irtifaı bir anda hesaplama
sı lazımdır. 

Atlet kuvvetini büyük bir tasan·ufla 
kullanmayı bilmeli, ne harcadığını ve 
daha ne harcıyabilcceğini. sarfcdcceği 
cehtten azami bir .r:ındıınan almak için 
gayet çabuk bir zihni hesap yapmnyı 
bilmelidir. 

Görülüyor ki kol?ınak, yarışmak, geç
mek bir az da bir hesap işidir. Bir kosu
cu aynı zaıııanda tasarruf bilen bir kuv
vet muhnsebecLı;idir. 

* Hiilfısa ::ıyak koşularına he\•es eden 
gençler insaaın bacaklariyle olduğu ka
dar ciğerleri:.•le, kalbiyle ve dimağiyle 
ko.~tuğunu daima gözöniinde tutmalı. 
Tii ti.in, içki gibi keyif veren zehirlerden 
kendini korumalı, ko5ulardan önce 
uyandırıcı, koşulardan ~nra dinlendiri
ci masajları ve dusları ihmal etmemeli
dir. 

TAS Ht H 

1 - Muka\·clename: 
İzınr sicili ticaret memurluğu resmi 
nıührü ve F. 'l1enik imzası. 
Bugün bin clokuz yüz kırk iki senesi 

Tc§.finievvel oymın yirmi sekizinci Çar
~ınba günü 2Rll0/942 

İ7.mirde birinci belediye caddesinde 
7211 numaralı husu.si dairede vazife gö
rc-n lıınir ikinci noter vekili ben Fehmi 
Tenik işimin başında iken aşağıda hil\·i
yeti ya:rılı iş sahipleri daircme gelerek 
;mlııtacakları gibi bir mukavelenanıenin 
taı-afıımlan ı-cscn yazılmasını istediler. 
Kendilerinin. kanuni ehliyetleri haiz ol
du klal'lnı gcirdiiın. 

Şahitler: İz.mirde Çakaloğlu hanında 
8 mınıarada Mahmut Ali Veger ve lz
mirde birinci belediye caddesinde ~Ieh
ınet Nebioğlu ticarethanesinde Hamza 
Uycnık. 
Yukarıda isim ve adre:>leri yazılı olup 

iş sahiplerini tanıdıklarını ve sahadete 
mnni halleri olmadığını söy]eye~ ve ka
nuni evsafı haiz oldukları gör !.ilcn safüt-
1crin tıırifleriyle şahıs ve hüviyetlerini 
tesbit ettiğim. 

tŞ sahipleri: İz.mirde Karantina a:-ke
ı·i hastahanesi cİ\•arınd:ı 191 nci sokakta 
10 nuınal'alı evde ikamet eylediğini bil
diren Mestan Atakulu ve aynı evde ika
met e.vlediğini bildiren Mehmet Kitiş \'e 
İzmirdı• Ankara palas otelinde misafir 
olup Dinarın Çardak köytindeki evinde 
ikamet ylec1iğini bildiren Mehmet Min
net oğlu. 

Aşa;!ıda yazılı şartlarla bir şirket te~
kil elliklerini bana beyan ettiler. 

Maddı• 1 - Şirketin nevi kollektiftir. 
Madde 2 - Sirketin um•anı (Dinar 

mahsulat :rketi Mestan Atakiıli.ı ve or
tak:arııtır.) 

Madde 3 - Şirketin mevzuu: Her tür-
lü ım:hsulatı nrziye üzerine dahili tfca
ret yanmaktan ibarettir. 

Madde 4 - Şirketin merkezi: lzmir 
ve merkezi muamclfıtı İzmirde Yemiş 
carşısında Kcmeraltı camii soka~ında 
10 numaralı mağazadır. 

M::ıdtle 5 - Şirketin sermayesi 75,000 
yetmiş beş bin türk irasından ibaret 
olup her şel'ik 2.5,000 yirmi beş bin lira 
vaz etmiştir. 

Mndcle 6 - $eriklerin kar ve zarardı:ı
ki istirak hisseleri: "Oc müsavi hisse üze
rine taksim olunacaktır. 

Madde 7 - Bilcümle muamelat ve 

Borsa 
CZÜ.ı.\I 

1289 P. P. Dacl'elsen 
551 M. j. Tarnnto 
519 M. Arclitı 
:l58 Oskar };g}i 
208 Rüştü Fırat 
181 Şaban Ö1.şınlak 
l 8i İnnn .ş:r. 
liO N. Se\•il H. Erol 
150 Şi.ikrü Urur 

37 
47 50 
49 
38 
50 
5.ı 

4i 
48 
53 50 
44 50 

44 50 
54 50 
51 
43 
50 
54 
.49 25 
49 

14ti M. !;3esikçi o. 
121 N. Uzümcü 
106 Yasat şir 

44 50 
46 

53 50 
45 50 
44 50 
49 

!l2 jiro \•e .:?Ü 

86 H. Avni Özgür 
i8 Ali Aknr 
65 Anadolu inki.,a! 
(il Tahir Erdem 
60 İsak Şeni 
62 F. Solnri 
49 Osman Altay 
36 Mustafa Gülınc~ 
30 Hayim Kor: 
27 Ccnıil R. Gözlü 
28 M. Ruso Işık 
2:> Mu<ılafa Kostak 
25 A. Receo Paykoç 
25 Fikri Öncel 
20 Rifat Baıan 
Hl Naci Elbirlik 
20 Fndıl Özyurlsever 
ıo Ahmet rabak 

4752 Yekün 
160764 3 Umuıni yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
14~ Alhayrak 
ıot S. Uğur 
70 M. j. Taranto 
65 F. Soydaın 
53 H. Lcvi 
40 M. İzmiroğlu 
25 Hilmi Uyar 
12 M. Kuşakcı 

512 Yekun 
liG07 Umumi yekun 

ZAHİRE 
8 ton Susam 

10 Ton Anason 

53 50 53 50 
45 54 
44 25 44 25 
60 G2 
56 57 
51 51 
45 48 
51 51 
52 50 ;;4 50 
50 50 
49 50 50 
56 56 
52 52 
50 50 
56 56 

47 50 47 50 
46 50 46 50 
55 55 
51 50 51 50 

52 
59 
70 75 
62 
66 
63 
55 
67 

79 
58 

47 
49 
51 
55 

60 
61 
71 
74 
66 
63 
55 
67 

79 
58 

50 

IOOO"'...OO~:IGOo.:)QOCOOOOOOOOO~ 1 Ankara Radyosu ı 
1 BUGUNKONESRlYAT 
~~..t.XY~ooooooo~ooooooooooc 

7.30 Program \'e memleket saat aya
n, 7 .. 12 V ücudumuzu çalı~tıralım .. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pl.) 
i2.30 Program ve memleket saat ayarı 
:!2.33 Müzik pl. 12.45 Ajans haberleri.. 
13.00 -- 13.30 Müzik ; Saz eserleri ve 
~arkılar 18.00 Ptogram ve memleket 
saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 18.45 Müzik : Fasıl heyet i.. 
_,!).30 Memleket saat ı:ıyarı ve ajans ha
berleri 19.45 Mül.ik : Şan soloları 20.15 
Hadyo g:ız.ctcsi 20.45 Müzik pl. 21.00 
I\onuşına (Evln ~·aati .. ) 21.15 Müzik pl. 
21.30 I<onusına {Posta kutusu) 21.45 
Müzik : Klu~ik Türk müziği 22.30 
Memleket saat ayarı, a;ans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program, 
,.e kapanış .. 

17 ... 'l\ftR 2 NCt tCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Evvelce İkinci kordon 371 sayılı evde 
iken halen ikametgAhlan meçhul Şer
betçi zade Hacı Mustafa oğlu Mihri ve 
anası Fatma Münevv~r tarafına: 

İzmirde tüccardan Şerif Remzinin 
murisiniz Mustafa aleyhine 31/7750 nu
maralı dosvamızla Fatma Münevverle 
birlikte Cukur hanındaki hisselerinin 
ipoteğinden mütevellit vaptığı icra ta
kibinde rehin açığı ola;ak kalan bakı
ye 658 lira için çıkarılan hacız yolu ile 
öd~ınc emri ikametgahınızın meçhul ol
masından bila tebliğ gönderilmi~ ve ila
nen tebliğine kaı·ar verilmiştir. Borcu 
ilanın gazele ile nesri tarihinden itib:ı
ı-en yirmi gün içinde ödemeniz ve bir 
itirazınız varsa bu müddet içeri.-;inde 
bildirıneniz nksi halde cebri icraya de
vam olunmak, tebliğ makamına kaim 
o1mak üzere ilan olunur. a ·zede Çay fabrilıası 

Acılacafı ... 
Ri~e. 2 (A.A) - Vi~yeUmizde Zira

a! vekUleti ziraat işletmeleri kurumu 
tarafından kurulacak atelyelerden üçü
nlln Gündoğdu köyünde temel atma 
töreni yapılmıştır İlk temel taşını ko· 
yan vali ve ziraat veki'ıleti b:ış müşavi· 
ri tarafından söylenen nutuklarda hu 
kurumların önemi belirtilmiştir. 

I / 1 1 1942 tarih ve ı 1165 numarnlı 
nüshamızın 3 i.incü sahifesinde çıkan lı:
mir defterdnrlığına ait 2817/6193 nu
maralı ilanın birinci bendinde İzmir 
defterdarlık binasının birinci katında 
vaptmlacak 2 18 7 lira 64 kuruş keşif 
bedeli (tamirat ve tadilat yazlacağı yer
ele) sehven teminat ve tadilat yazıldığı 
rC\rii)dü~ünden tı-shih olunur. 

ukudat için şirketin firması altında şe- ---------------._ 

Bnş müşavir bu arada R:zede çay zi· 
rDı:ılinin inkişafı hususunda vekôletin 
µrogı·aınmdan balı elmiş ve büyük bir 
cr.y fabrikası projesinin hazırlanmakta 
'duğunu, projeyi yapmakta olan mü

l•endi !erin törerıc• istirak edenler ara
:;: nd. bulunduğı..nu söylemiştir .. 

Bu haber köylülerimiz arasında bü
~ ük sevinç uynndırınıştır. 

Çay ekinciler· .-ıdına bir müstahsil bu 
yakın c1!akava ~c~ekkür etmiştir. 

- -o---
IJAHİMARKADA 
Asayişin iyi olma
dığı anıa,ılıyor 
Kopenhag, 2 (A.A) ...._ Danimarka 

başvekili bugün bir nutuk söylemiş ve 
demi tir ki : 

c - Krallık jçinde asayiş büyük b ir 
dikkat ve nlaka istiyor. Alman ordusu 
bıı hususta büyük bir nezaket gösterer~ 
hu İo;İ 1colavkştırmı tır. 

--- o- --
4 bininci 
Mııva~fa ıyet_ 
Berlin, 2 (A.A) - Binbaşı Volkma

rıın kumandası altında bulunan Möld er 
h:ıva filosu aon günlerdt 4000 p•c·i mu
vnffııkiyctini kaydetmiştir. 

2/ 1 1 9 42 tarih ve 1 1 366 numaralı 
niishamızın' 3 üncii sahifesinde çıkan İz
mir deft,.rdarlığırıa ait 2819/6 168 nu
maralı il:inın R 1 7 satış numarasında ki 
cayrimt-nkuliin kıymeti 42 5 lira vazıla
cağı yerde sehven 423 lira olarak .. Ve 
8 19 satııı numarasındaki gayrimenkulün 
mahall~ııi Kocııkapı yazılması la7.ımge
lirken Tepecik olarnk neşredild i ği gö
tüldüğünden tashihen ilan olunur. 

tZMlR ASLtYE f NCi HUKUK HA
K lMLtôlNDEN: 

Fatma Saraçoğlu vekili avukat Vehbi 
Akman tarafından kocası İzmir Başdu
rakta Leblebici Knyserili İsmail yanındn 
oğlu Seyit Sarnçoğlu aleyhin e açılan bo
şanmn davasına mütedair dftva arzuhali 
suretini muhtevi di\vetiye varakası bili 
tebliğ iade edilm i~ ve 1..abıtaca da yaptı
rılan tahkikatta Seyit Saraçoğlunun ika
metgahı meçhul olduğu anlaşıldığından 
illlnen tebligat ifasına ve muhakemenin 
10111/942 günü saat 15 e talikine karar 
verilerek arzuhal suretiyle davetiye 
mazbatası mahkeme divanhane.sine talik 
edilmiştir Seyidin tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunması ve
ya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkında m uameleyi gıyabiye icra kılı 
nacağı tebliğ makamına kaim olmak üze-
re ilt\n olunur. 6237 (2833) 

riklerden Mestan Atakulu ve Mehmet 
Kitişin münferit imzaları şirketi ilzam 
edecektir. 

Madde 8 - Şirketin müddeti: Bir teş
rinisani dokuz yüz kırk iki tarihinden 
itibaren üç sene için muteber olup müd
detin hitamından iki ay evvel şerikler 
yekdiğerine şirketin feshini bildirmeı
dikçe şirket müteakip devreler için ay
nı şekilde temdit edilm~ olacaktır. 

Madde 9 _ Şeriklerden Mestan Ata
kulu ile Mehmet Kitiş şirket muamel5-
tını tedvir etmekle mükellef bulunduk
ları ciheUe her biri ayda şirket he.sabın
dan 150 yüz elli lira iicret almak hakkını 
haizdirler. 

Yazılan bu mukavelenameyi şahitler 
yanında kendilerine okudum ve anlat
tım; mUnderecatının isteklerine ve be
yanlarına aynen uygun olduğunu ve 
başkn bir diyecekleri olmadığını bildir
meleri üzerine resen tanzim ettiğim bu 
vesikayı tasdiknn hepimiz imza ettik ve 
mühürledik. B in dokuz yUz kırk iki se
nesi Tesrinievvel avının virıni sekizinci 
Çarşamba günii 28İ10/9~2 

T. C. İzmir ikinci noter vekili F<'hmi 
Tenik resmi mühür ve im1.ası. 
Akitler: lmzaları. 
Şahitler: lm1.aları. 
Umumi No: 8578 Hususi No: 7 92 
İşbu mukavelename suretinin daire· 

miz dosyasında saklı aslına uygun oldu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yiiz kırk 
iki senesi Teşrinievvel ayının yirmi se
kizinci Çarşamba günü 28/10/942 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 28 
ilkt srin 942 tarih ve İzmir ikinci noteri 
re mi ıni.ihrii ve F', Tnnik iın1.ası. 

G239 (.2&32) 

İ L AN 
Halkapınar Şehitler caddesinde inhi

sarlar şarap fabrikasından şartnamedt" 
yazılı yerlere gönderilecek ve beheri 
takriben 75 şer kilo ağırlığında dolu bi
ra sandıklariylc vine bu mahallerden 
fabrikaya iade edilecek ve takriben 50 
şer kilo ağırlığında bos bira sL.,elerini 
havi bira sandıklarını~ ve Ha·h~apınar 
istasyonundan fabrikaya nakil edilecek 
dört tonluk bira tanklariyle fabrikadan 
Halkapınar israsyonuna nakil edilecek 
boş tankların kamyonlu nakliyesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin scvkiyat mahallerini ve 
şartları anlamak iizere fabrika müdür
lüğüne müracaatları ve muvakkat temi
nat akçası (150) lirayı makbuz mukabi
linde fabrika veznesine ,·atırdıktan son· 
ra diğer lilzumlu ve~aikle bernber 
15/11/942 gününde fabrikada mütcş~k
kil komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Müdtiriyet 
:t, 5 7, 9 6242 (2830) 

1ZM1R BELEDlYEStNDEN: 
Kış mevsiminde halka tevzi olunmak 

iizere beledi)•e Havagazı idaresine iki 
yüz bin kilo odun kömürü satın alınma
sı yazı işleri müdürlüğündeki şartname
si mucibince knpnlı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli yirmi 
bir bin lira, muvakkat teminatı bin beJ 
yüı: yetmiş beş Jira olup ihalesi 9/11/ 
1942 pazartC1Si gün ü saat 16,30 dadır. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 15,30 a kadar encümen r i
yasetine verilir. 

25 29 3 7 6104 (2777) 

IZMIR KURTULUŞ CAM VE Ş i ŞE FABRIKASI MO· 
ESStS VE S ~H I B I VE IZMtROE CAM VE Ş İ ŞE 

iŞLERi MUCiDi MERSiNLi . 

M. Reşat Düşünür 
BUKERE IZMİRDE 

TOROS CAM VE Ş ~ŞE FABRIKASINl tNSA 
VE TESiS ETMISTİR. u 

Bu fabrika her türlü modern vesaitle techi7.v edilerek muvaffakıyetle fa
aliyete ve bu suretle memlekctjn en mübrem ihtiyacına ce1rap Yermeğe 
başlamıştır. Fabrika sayın müşterilerinin sipari lerini süratle ifaya amade 
bulunmaktadır. 
Lamba, Lıimba şişeleri, ~u bardağı, çay bardağı, sürahi, kavanoz ve bil
umum züccaciye edevatı sipari i kabul ·ve deruhde eder. 
ADRES : 
lzmfr Alsancak 1456 ncı sokak 
Tel: Kısa adresi : Camiş - lzmir 2 3 9 16 23 
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Çankırı istasyonunda r .. mpada teslim ıartiylc muhtelif ebatta 250 M.3 çam 
kalas ve az.man kapalı zarf usuliyle ~tın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (25.000) yirmi beş bin ve muvakkat teminatı 1675 bin 
sekiz yüz yetmi beş liradır. Eksiltme 11 iki ci te!lrİn 19-42 tarihine nıtlayan 
çaf§amha günü saat 16 da Ankara istasyonunda 2 nci isletme binasında topla
nıacak komisyondı: yapılacaktır. Bu işe girmek İsteyenlerin kanun ve §&rtname
nin tayin ettiği vesaik ile muvakkat teminat ve tekliflerini havi zarflannı tayin 
edilen ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon relııliğine v ermeleri la
zımdır. Şartname ve mukavde projeleri komisyonda parasız alınabilir. 

2 4 27 3 6 6072 (2769) 

(SATIUK MUHTELİF ESYA) 
D. D. YOLLAR{ 8 - NCi iŞLETME KOMISYONUNbAN : 
Mecmuu ( 423.95) lira muhammen bedelle Al,ancak merkez anbarında bu

lunan 222. kalemde ya7ılı muhtelif e~ya açık a rtırma He 9/1 1 /942 pazarteei 
günü aaat 14, 30 d a mezkur anbarda komiıyonu nıuzca sa tılacaktır. 

isteklilerin (3 1.80) liralık muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen va
kitte komisyonumuza ~elmcleri lazımdır. Şartnamel'i işletme kaleminde görüle-
bilir. 24 26 31 3 6071 (2 765) 
Mubaınmn bedeli ( 2 1000) yirmi bir bin lira olan ( 3000) üç bin lilo Da

na d erisi {vaketa) (11/ikinci le rin/f942) çarşamba günü saat (IS.30) on 
be~ buçukta Haydarpaşada ıtar binası dahilindeki komisyon tarafından kapa
lı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıteyenlerin ( 15 7 5) bin be yüz yetmiş bcı lirallk rnuva\kat 
teminat, kanunun tayin ettiği '"cıikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni 
gün saat ( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ı:ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
24 27 30 3 6042 (2760) 

İzmir Defterdarlığından : 
Yu8uf kızı S.tlihanın Kar~ıyaka şubesine borçlanma bedelinden mevcut 1 76 

lira borcunun temini tah!!ili zmnında mutasarrıf olduğu K-arşıyaka Alaybey ma
hallesinin Yeni Rağbet Eski Çakıcı sokaiında kaiıı 14 ada 12 parsel sayıda 
mukayyet 1 5 kapı numaralı ve 800 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval 
kanunu hükü~lerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

T aliplerin 23/ l 1 /942 tarihinde sant 16 da vilayet :idare h«"yetine müracaat-
lar ilan olunur. 3 8 13 18 6160 (2826) 

İzmir Defterdarlığından: 
Hasan oğlu Yaşarın borçlanma bedelinden Karşıyaka şubeıine me\'cut 640 

l ira borcunun temini tahsili zımnında hac;ı:edilmb olan Karşıyakada D onanma
CJ mahallesinin Şayeste sokağında kain 56 ada 31 parsel ııayıda mul;ayyet 63 
kapı numaralı ve 400 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dülc.kinı tahsili emval 
kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün miiddctle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 23/ 11 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat• 
lan ilan olunur. 3 8 12 18 6159 (2825) 

İLAN 
Muhammen bedeli l\l uı.·ak.kat teminatı 

1000 lira 75 lira 
Urla tahaffuzhancsi için satn alınacak olan (250) metre mik"abı kumlu ça

ğıl 3/ 11/19'42 tarihinden itibaren ( 15) gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 18/11/1942 tarihine müsadif çarşamba günü saat ( 11) de. İzmir 
Liman ve Şehir bakteriyoloji mücssuesi müdürlüğünde müt~lol komiayo~ 
da yapılacaktr. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün müesscaeyc m\i.-
racaat etmeleri ilan olunur. 6241 (2829) 

S. B. Nazilli Basma fafJ rflıası Müdürlüğünden : 
Fabrikamız için aşağıda yazılı evsafı haiz olmak üzere bekçi alınacaktır. 
1 - Türk olmak 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanını ve iyi hal kağıdını hamil bulunmak. 
3 - Askerliğini yapmış olmak. 
4 -· Okur yazar olmak < ilk mektep tahsili olanlar tercihan alınır. > 
5 - Fabrika doktorluğunca yapılacak muayenede ıhhi durumu bu vaz.ife-

de istihdamına mani olmamak. 
NOT : Aylık ücret 40 - 50 liradır. Aynca senelik iki kat elbise iki çift kun-

dura veya çizme ve iki senede bir kaput verilir. 3 4 5 6235 (2835) 

Z AY 1 
Belediyeden almış olduğum 798 sayılı 

ehliyetimi her nasılsa zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilim ederim_ 

Adres: 1zmirde Tepecikte 1212 sokak
ta 68 sayıda oturan Himmet oglu Sa-
dık Sarılar. 6226 (2836) 

lZMtR sıcıu TtCARET l\rEMUR-
LUôUNDA.N": 

Yako Sabnn ticaret unvaniyle 1ztnirde 
Birinci Kordon Atatürk caddesinde 218 
numarada bilümum emtiai ticariye alım 
salımı i.izerine dahili Ucaretlc iştigal 
eden Yako Sabanın işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sici
lin 466'1 numarasına kayıt ve tescil edil-
diği ilan olunur. 6230 (282i) 

DO~'"TOR ~ 

SVLEYMAN ÇORVH ~ 
ÇOCUK llASTALIKl.ARI 

MÜTEHASSISI I 

Birincı Beyler Sokak t2 Sayı.. ~ 
TEL. 2946 ~ 

Evi inönU caddesi (Gfütepe) 836} 
sayı ... TEL. 443' 1 - 13 ,(2065) <İ 

ev 
E~ttfpaşada otobfü• durağına bir 

dakika mesafede iki müstakil daire 
Ve beş odadau mü rekkep bahçeli 
bir evin tekmili veya bir dair~ i eh
ven Iiyalla ahlaktır. 
Taliplerin E~efpaşada teni Bay 

Esata müracaattan.. (Not : S imsar H 
vnsıtuiyle dl! sattmlır.. ~ 
~OOOOOODQODQQDO~OODD~K 

tZM1R ASLi'YIE 2 NCt HUKUK HA
KlMLtClNDEN: 

1zmirde Ali ııga camii Ali ağa sokal11n
da 23 sayılı evde Mehmet kızı Elif Bul
çum tarafmdan kocası 1zmirde Kestelli 
caddcsınde 56 No. lu fırında Muhittin 
oğlu Vasfi Bulçum aleyhine ikame olu
nan ihtar davasının iC?"a kılınan muha
kemesi sonunda müddeialeyh Vas1'inin 
bir ay zarfıııda evjne dönerek kocalık 
vazifeleri ifa etmesi lüzumunun ihtarı
na ve ruıkive htiküm harcı olan 300 ku
rusln mcsa~ifi muhakeme olan 1823 ku
ruııun dahi Vasfiye tahmiline temyizi 
kabil olmak üzere 14/9/942 tarihinde da. 
\'acmın vicahında ve müddeialeyhin gı
yabında karar verildiği ve müddcialey
hin ikametgahının mcçhuliyetinc meb
ni bu bapla tanzim kılınan hüküm ih
ruırnamcsinin mahkeme koridoruna talik 
kılındığı tebliğ makamına kaim o1mak 
iizete ilan olunur. 6245 (2828) 

tZMlR ASLtYE MAHK~lESt l N
Ct HUKUK HAKtMLtôtNDEN: 

Mahkemece tohur olarak satılmasına 
karar verilmiş o1an Değirmenderenin 
Gümüldür çiftliğinde ağaçlar üzerinde 
mevcut tahminen (7500) kilo ve (600) 
lira kıvmeti muhammineli zeytin mah
sulünü~ 1 nci nrttırması 14/11/942 tari
hine miisadif Cumartesi günü saat on
dtı ve 2 ncl arttıımasl 21/11 942 tarihi
ne milsadif Cumartesi günü saat onda 
bmir asliye mahkemesi l nci hukuk sa
lonunda icra kılınacaktır. Satış peşin pn
ra iledir. Ayrıca dellfiliyc ve asker alle
lerine yardım parası vcsair bütün mas
raflar müşteriye aittir. Taliplerin muay
yen saatlerde İzmir nsliyc birinci hukuk 
mahkemesi kaleminde hazır bulunnrak 
satış memuruna müracaatları ilan ilu· 
nur. 6240 (2831) 
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f sarp vaziyetlerine asker bakıs ... RUSYA MUHAREBELERi 
----*---

Mısırda ve Rusyada hiç Macarların 
bir dcğiş~klik yok... gösterdiği 

-Bir J apon zırhlısı ile ilıi uçalı gemisi hasara uğ· 
ratı!dı.. Japonların Guadell:anaıı ger~ye alamı· 

yacalı!arı a ıda~ılıyor .••• 
R dyo gazete,,ine göre Mısır muhare

beleri hakkında dün de hemen hemen 
hiç bit· r .... mi haber gelmeıni~tir. lki ta
rafın iddialan biribirini tutmamakta 
ve İng-il • r .:\1ısuda işgal ellikleri yer
leri muhafaza ettiklerini bildirmekte, 
hareketlerin seyrinden çok memnun \'e 
ümitli görünmektedirler. 

Stalingradda hareketler, bir gün ev
velkine nisbetle hızını kaybetmiş görü
ntiyor. Rus cephesinin diğer ke,,imle
rinden de önemli bir haber gelmemiştir. 
Yalnız Almanların Kafkaslarda Na1cı
kın 30 kilometre doğusunda ilerledikle
ri haber veriliyor. Burada henüz durdu
rulınadıklanna göre Almanların Viladi 
Kafkas şehirlerine karsı tehditleri ar
tıyor demektir. 

.Tuapsede Alman hareketleri durmuş
tur. 

UZAK DOôUDA 
Uzak doğuda cenup Pa.-.ifiktc Guadel

kannJa japonların çıkardıkları kuvvet
lere, Salomon adalan sularında göri.ilen 

iapon filosuna rağmen hareketler ye!li
clen sükun bulmuşa benziyor. 

Londra mahlilleri, Salomon r.dalann
da Amerikan uçaklarının bir japon mu
harebe gemisi ile 17000 tonluk iki uçak 
gemisini hasara uğrattıklarını ve l 00 
den fazla uçak tahrip ettiklerini bildir
mektedir. 

Yine Londraya göre bu bölgede ~im
diye kadar 76 japon harp gemisi batı
rıhııs veya hasara uğratılmıştır. 

Diğer taraftan Amerikalılar Gundel
kanalda iki taraf kuvvetleri arasında 
hudut gibi hulunan bir nehri de gC'Çmeğc 
mu,·affak olmuşlardır. Bu muvaffakı
yet doğru ise japon filosunun Salomon 
adaları denizlerinden çekilip gittiği hak
kır..daki haberler~ inanmak lazım ge1e
ce ktir. 

Vaziyete göre, Guadelkanalı geriye 
almak için japonların tlkteşrinde başla
mıs olan hareketlerinin sonuncu:,unun 
da akim kaldığına hüküm etmek icap 
eder. 

Alınanlara •• 
gor~ f{usyada son vazivet 

--------------x*x·-----~--~ 

Kafkasta Terek batısın
da bir şehir zaptedidi 

Stalingradın cenulJıındaRus hücumları, şimalin· 
de de Rus ihraç ıeş ebbiisü püskürtüldü 

Berlin, 2 (AA) - Alman tebliği: 
Dağlık bir bölgede ve geçilmesi müs

kül bir arazide hareketler yapan piya
demiz Tuapse demiı·yolunun ~imal ke
smıı boyunda <'etin muharebelerden 
ronra, yeni terakkiler kaydetmeğe mu
"·c.ffak olmuştur. 

Bir kaç düşman grubu çevrilerek im
J-.a edilmiş ve bir çok kar~ı hücumlar 
J!iiski.irtülmüştfu·. 

Terekin batısırıda Alman teşkilJcri 
~rafından çok arızalı bir sahada bü
l'Ük bir hızla ynpılan hücum şiddetle 
müdafaa eden diişmanı bir çok ırmak
fordan öteye püskürtmek neticesini 
\.ermistir. 

Alagir şehri zaptedilmiş ve milhim 
bir askeri yol ı:>lan Osseti yolu tutul
mustur. 

Hava kuvvetl'!ri kara orduJan ta.ra
fından yapılan muharebeleri destekle
nıiş ve Tuapsedeki d~man kamplarrm 
ı;c O.rdeon:kidsef .şehrinin demiryolları
m bombalamıştı.-. 

STALİNGRADDA 
Stalingradın cenubwıda tankların 

cie::.teklediği Rus hücumları bir defa 
üaha muvaffakıyetsizliğe uğramıştır. 

Şehrin şimalit;de Rus kıtaları netice· 
siz bir ihrac; t·~~ebbüsünde daha bu
lunmuştur. Bir c;ok esir alınmıştır. 

Rumen bomba uçakları Don kesin1in
oe demiryollarına yapılan hücumlarda 
muvaffakıyetler kaydetmiştir. Düşma
nın Divninin ş!mal batısında yaptığı 
mevzii hücumlaı· muvaffakıyetsizliğe 
t•.ğram ıştır. 

İZMf RIN OUYGULARI 
(Baştarafa 1 inci Sahifede) 1 

ALrtlANLARA GORE MISIR· 
DA DURUM 

len telgrafların sureti .:ışağıdadır: 
İsmet İnönü 

Cümhurreisi 
ANKARA 

Bugiin ilk toplantısını yapan İzmir 
~chir mecJisinin ~on tanımıyan bir say· 
~· He sunulmasını kararla~tırdığ ı ta
z;m!erini arzcdcrim. 

(B:ıştarnI1 l inci Sahifede) 

1 
emrini vermiş ve öğle üzeri bizzat Ro
melin komutasında Alınan karşı taar
ruzu başlıyarak merkezd eki düşman hü-

İnsanlığa ıstırap ven'D facialar ~ev
resi i<:inde eşsiz huzur ve istikrara maz
)ıar olarak yası~·an büyük milletimizin 
flaşında daima sağ olmanızı dileyen İz
mir halkının yurt ödevlerini bütün 
~iimulüyle ödemeğe hazır ve her vazi-
3 eti ka~ı!amağa kadir büyi.ik mi11et 
t"Ocnklarına has olan minnet ~·e şiikran 
ı1uygularıııı hu miina~ebctle fekrarla
mağa yiiksck mii•madelerini yal\':mrım. 

* Şi.ikrü Saraçoğ1u 
Başvekil 

ANKARA 

İzmirin yeni Şehir meclisi bugün ilk 
toplantısını yaptı. Diinyayı saran harp 
cıteşin:n hudutlarımızı çevrelediği ve 
)'Urdumuzda sayıs1z zorluklar yarattığı 
lllr devirde basvekilliğ•nizi halk dileği
ue verilen en isabetli bir cevap olarak 
l al'Sllamıs bulunan İzmir halkı mü
mcssıllerin'n hakkınızda besledikleri 
yürekten t~zim duygularını bu müna
:::C'bctle ele arzetırıcklc bahtiyarlık du-
)arım. 

* Al dlilhnlik R~nda 
Biivük Millet Meclisi Reisi 

ANKARA 

Diiyiik Milletimizin asil varlığına ya
kı an en isabetli kararlarla millet işle
ı-;ne en ı.i1.el düzeni vermekte olan 
Biiylik M· llet lVIt·clisim: ve onun ınuh-
1cr<'m b" kanı oian değerli Ş3hsınıza 
bugiin "Ik toplantısını yapmış bulunan 
)lcnı Sch ı n c·1 t:i fızas:nın samimi say
~ )arını r ·7cdcriın .. 

* Marec;al Fevzı Çakmak 
Genel .Kurmav Başkanı 

ANKARA 
Y C'ni c;ehir mE-clisimizin bugün ilk 

toplan( sını yap rns olması miinascbeti
le yurt sclilmetini sağlamak yolunda 
); iJkc:ek ' .. rlığını en kuvvetli teminatı 
"<.ydığımız kahı .ıman ordumuza ve bir 
insan öını i.ine çak az n<:sip olan en bü
S tik 5i"rcflerlc si.islenmiş değerli şahsi
~ etlerin<' İzmir • chir meclisinin içten 
: den tfz:ın du\ ulcınnı <ıl'Zederim. 

* '1emduh Se,·hı Esendal 
C. H. P. Genel Sekreteri 

ANKARA 

cum hattına kadar varmıştır. Müdafaa 
sisteminde saatlarca süren tank muha
rebesinden sonra göğüs göğüse çarpış
malar olmuş ve sonunda mihverin za
ferile neticelenmiştir. Düşman Hk hare
ket hattına gerilemeğe ve evvelce ka 
zandığı yerleri terke mecbur olmuştur. 
Bir çok lngiliz tankı tahrip edilmüı, ya
kılmış veya savas dışında bırakılmıştır. 
Bundan başka işler halde 18 İngiliz tan
kı çevrilmiş ve mürettebatı teslim ol
mustur. 

Alman piyadesi düşman zırhlı teşkil
lerinin tahribi için kuvvetli surette yar
dım etmistir. 

ALMAN TEBLlô! 
Berlin, 2 (A.A) - Alman tebliği: 
Elalemeyn cephcsinjn şimal kısmında 

Alman ve İtalyan kıtaları tarafından ya
pılan karşı hücum dün bütün gün de
vam etmiştir. Mevzileri delen düşman 
bilhassa bir Avustraly:ı ti.imen:nin tut
tuğu kesimde a~ır kayıplarla geriye atıl
mıştır. Alman ltaJyan hava kuvvetleri
nin faaliyeti bilhassa dü:;;man batarya1a
rına tevcih edilmiştir. Elde edilen tam 
isabetler düsman batan·alarından bir 
çoğunu susturmuştur. · 

Himaye avcılarımız hiç bir kayıp ver
meden 4 İngiliz av uçağı düşürmüştür. 

Berlin, 2 (A.A) - Alman askeri kay
naklarının bildirdiğine göre Elaleıneyn
deki harekatın gelio;imi itimat ve emni
yet verici mahiyettedir. 

1TALYAN TEBLlô! 
Roma, 2 (A.A) _ İtalyan tebliği: 

Mısır cephesinin şimal kesiminde Mih
ver kuvvetleri İngiliz taarruzlarını püs
kiirtmü~ ve 100 kadar Avustralyalıyı 
esir almıştır. Düşmanın keşif hareketleri 
mukabil hareketlerle püskürtülmüştür. 

Alman hava kuvvetleri kayıpsız 4 
düşman uçağı di.işi.irmi.iş ve bir çok uça
ğı da yerde tahrip etmiştir. 

~~~~tt----~~ 

A!J.,f N milli talıımı 
1rva ları yendi 

Stutgart, 2 (AA) - Alman mill1 
spor takımı ile Hırvat milli takımı ara
"' nda 80 bin s~~ irci öni.inde yapılan 
maç O - 2 Alman takımının lehine neti
relenmistir. 

Büyük Millet . .r.ıizin hiitün maı.isini 

en yüksek şer<!f !erle donatan ve atide
ki milli mesaimizi en verimli istika
rnetlerc te,·cih {·den partimiz teşkilatı
r m kudretli ve rerefli mümessili olan 
kıymetli şahsınını bugün ilk t oplantı
'"nı yapan ~ehfr meclisi .. l\zasıllıt' !:tııni
mi saygı1annı arzederim .. 

gayret 
- *-

sor~ BiR HAFTlOA RUS 
TEŞEBBÜSLER NI HEP 

ÖNLEM iSLER 
-*-

Budapcşle, 2 (A.A) - Macar tebliği: 
Geçen hafta clü~man kqif faaliyeti Ma
C;dr ordm:ü tarafından tutulan cephede 
çok ~iddctli olmuştur. Bu teşcbbi.isler 
ı.-iyadelcrimizin :sabetli ateşiyle akim 
kr..lmı~tır. Topçumuz düşman asker top
hıluklarını ve tesislerini çok tesirli ola
n.k bombardıman etmi~tir .. Uçak savar
Jrırımız düşman ha\·a t.::şk:llerini dağı
t arak 11 uçak düşürmüştür. Hücum 
kılalarımız ınevzit devriye hareketle
ı.:nde bulunınus ve kayıp vermeden bu 
haeketlerde muvaffak olmuşlardır. 
FİNLF:RE GÖRE 
Helsinki, 2 (A.A) - 2 ikinci teşrin 

üı.rihli F:n tehli;;-:inde k;.rada ve havada 
lı:ldirilecek mühım bir c;ey olmadığı bil
dirilmiştir. ----·----~il SIR HA RB iNDE 

DURAKLAMA 
-*-( füışta rah l inci Sahi( ede ) 

gesindeki ileri iniş meydanları bomba
lanmıştır. Bomba avcılarımız Libya çö
lünde di.işmanı hırpalamağa devam et
miştir. Düşman ileri kıtalarımıza karsı 
bir bombardıman akınında bulunmağa 
teşebbüs etmisse de münferit avcılar 
müdahale etmiş ve düsman uçaklarını 
bombalarını kendi kıtaları üzerine at
mak zorunda bırakmıştır. Bu arada ye
di ştuka düşürülmüştür. Daha sonra 
gündüz avcılarımız bir M"sser~mit 1091 
c i.isihmüştür. 

Uzun mesafe avcıic.rımız düsman ka
ra nakli)atına muvaffakl\·etl~ hücum 
etmi!jtir. • 
İKİ GE.Mt BATIRILDI 
Dün sabah erkenden Tobruk limanı

na girmekte olan 2 dü>:man ticaret ge
misi batırılmıştır. 

Dün Malta sahilini hiç bir düşman 
uçağı geçememiştir. 

Bütün bu hareketlerde bir aı.:cı uçağı' 
kav betlik. 

MtHVER MUV AFF AKIYET!N!N 
MAH1YET1 
Kahire, 2 (AA) - Resmen bildi

rildiğine göre bir kac mihvC'r tankı sahil 
bölgesinde tecrid edilmiş gibi olan mev
zilerde Alman piyadesine iltihaka mu
vaffak olmuştur. 

HARPTE DURAKLAMA 
Kahire, 2 (AA) - Royter ajansnın 

hususi muhabiri bildiriyor : E1alemeyn 
meydan muharebesinde bir duTaklama 
olmuştur. Sekizinci İngiliz ordusu ile 
mihver esas kuvvetleri bir hafta savaş
tan sonra şimdi birbirlerinden ayrılmış
lardır. Müttefik kıtalar mihver müdafaa 
mevzilerinin en ileri noktalarında son 
dört gecede mevzilerini yavaş yavaş dü
zeltmeğe muvaffak olmuşlardr. 

Cumartesi günü bir Alman taburunun 
revrilmek tehlikesini göze alarak şid
detle müdafaa ettiği bir noktada muka
vemet edenlerle çetin muharebeler ol
muştur. 

YE.Ni 1NGtLıZ T ABiYE5i 
Kahire, 2 (AA) - Royterin hususi 

muhabiri bildiriyor : Bu seferki muha
rebelerde general Mongomeri yeni bir 
tabiye takip ctmişfa. Bu tabiye sudur : 
Mihver mevzilerini çok şiddetli topçu 
barajile yıpratmak ve ileriye piyadeleri 
eöndererek düşman hatlarında gedik 
açmak ve bundan sonra düşman iaşe 
hatlarını fasılasız hava bombardıman
larına tabi tutmuk, bu arada müttefik 
tankları düşman müdafaa hatlarında açı
lan gediği geni~lctmeğe hazır tutulmak
tadı;. 

Evvelce ise gediği açmak işi tankla
ra verilmekte ve piyade arkadan ilerle
mekte idi. Şimdi bunun tamamile tersi
r•e hareket ediliyor. Dolayısile Mısır 
cephesinde heyecanlı haberler bekleme
ııin do;;ru olamıvacaih anlaşılır. 

EVVELA TEPELER A LINMALI 
Müttefik tanklarının kütle halinde 

düşman mevzilerine girmesi için evve
la tahkim edilmiş tepelerin ele geçiril
mesi icap eder. Bu tepelerdeki dfü~man 
kuvvetleri sahra topları ve tanksavar
larla ileri hareketi durdurmağa çalışa
caK ve tankları her istikametten ateş 
altına alacak durumdadır. Fakat Alman
lar bir defa kati olarak gerilemeğe baş
larlarsa bu müdafaa sistemi o kadar te
sirli olamıyacaktır. 

MiHVERE HAVA HOCUMLARI 
Kahire, 2 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre orta büyüklükte av uçak
h:ırı cuma sabahı Eladem hava meyda
nına hücum ederek Yunkers 52 tipinde 
on nakliye uçağına mitralyöz ateşile ta
arruz etmiştir. Bu uçakların dördii tah
rip edilmi~ ve diğerleri hasara uğratıl
mıslır. Meydana İnmek üzere bulunan 
diğer iki uçak düsürülmiistür. Bir müt
tefik pilotu dönerken 5 O kadar mihver 
tayyareci askerini taşıyan bir kamyonu 
mitralyöz ateşine tutmuş ve kamyon 
ateş almıstır. Biraz sonra ayni pilot düş
manın iki otomobil topluluğuna hücum 
etmis ve en az 12 taşıtı hasara uğratmış
tır. Ba~ka bir pilot dönüş yolunda, yü
r.iiyüş halinde bir düşman ask-ri kolu~ 
na mitralyözle ateş etmiştir. 

u::z: ısı :::s:::&C! - ™ ... > ı E 

ING!LIZ ISTIHSALATI 
* 

lngilizler 
çok güzel 
çalışıyor 

- *-
tsT iHSALATIN YÜZDE 

SEKSENi D I ŞAR IYA 
GÖNDERi LI YOR 

- *-
Kardif, 2 (A.A) - Dahili emniyet na-

zırı Herbert Morbon burada söylediği 
bir nutukta demi~tir ki: 

c - İngiltered~ adım başına istihsal, 
dünyanın başka her memleketinde adım 
ba~ına düşen istihsal mikdarından çok 
üstündl.ir. Mesela deniz inşaatında 1ngi1-
terede adım başına yapılan istihsal di
ğer her hangi memleketteki mikdardan 
ıki misli fazladır. İ~ci bakımından Bri
tanya azami haddinrkaydetmekle bera
ber üstünlük seviyesine varmamıştır. 
İşgi kaynaklarının daha mükemmel teş
kilata bağlanmasına çalışılıyor. 

Eyllıldc harp malzemesi istihsalimiz 
yüzde 14, uçak istihsalimiz yüzde 18 
artmıştır. Britanya harp istihsalatının 
yüzde 80 i deniza~n·ı memleketlere sevk 
edilmektedir.> 

HARPTE lNGiLTEREN!N ROLü 
Nazır sözüne devamla demiştir ki: 
« - Mütehassıslarımız, tabii haklı 

olarak gö.sterdikleri sabırsızlıkla, Rus
yaya karsı beslediğimiz takcfü hisleri 
arasında harp harekatına daha yakından 
i~lirak etmek lazım olduğunu ve İngil
terenin bugünkü safhada ikinci derecede 
ı·ol oynadığını samyorlar. Böyle bir mü
lahazanın sathi bir görüş eseri olduğu 
~üphesizdir. Bilhassa ·denizlerdeki mü
cadelenin kat'i mahiyetini hatırlamak 
lazımdır. Harbi tek başına yaptığı gün
lerden beri İngiltcrenin bu sahadaki ha
reketi harbin siklet ınerke~ine ulasacak 
kadar yakındır.> -----·-----EN MÜH J,,1 CEPHE 

-~--*~~~-

~~ısır ce-=-hesiniın 
strate jik Önem~ 

çok bi:y ii k 
- *-

Bir inqili z nazırı 
böy le söyli;yor 

Kardif, 2 (AA) -- Dahili emniyet 
nazırı Herbert Morison burada söyledi
ği nutukta ezcümle demİ!}tir ki 

« - Mih verin Mısırdaki tesebbüsü 
Rusyaya karşı yeni bir hücum y~lu bul
n~ak için Hint denizinde J aponya ile 
irtibat tesisi gayesini güdüyor. Harp 
cephelerinden hiç birisinin Mısır kad ar 
büyük stratejik kıymeti yoktur. > 

~--~-~11~-------

l N G f L ~ZLERE GORE RUSYA 
HAR PLERi 
- *-(Başta.rafı 1 mci Salı ifcde ) 

teıpacliyen uçuyorlar. Düşman hava 
kuvvetlerinin bütün gayretleri bilhassa 
~ehiı· üzerinde toplanmaktadır. Bunlar 
askeri hedeflere ve Sovyet muvasale 
}Ollarına o kadar ehemmiyet vermiyor
llu·. Yalnız Volgo.daki R us geçit nokta
ları devamlı top ve tayyare ateşi altın
da tutulmaktadır. 

Sovyet pike ue;akları Almanları pek 
z:yade izaç ediyor. İyi neticelerle düş
man muvasalc yollarına, topcu mevzi
lerine, ve hava meydaniarına t

0

aarruzlar 
yapılmaktadu·. Geçen hafta 80 Alınan 
ııçağı hava muııarebclerinde düşürül
mü'5 ve başka 80 uçuk ta yerde tahrip 
cdilıniştfr. 

ALMAN TAKVİYELERİ 
Almanlar ancak diğer cephelerden 

uc;:aklar cekerek Stalingı·adda hava füı
ıünlüğünü eJlerinde tutuyorlar. Alınan 
tc.kviyeleri çok uzaklaı-dan, mesela Le
I!~ngrad ve Sicil.vadan bile gelmckted;r. 
Stı:ılingrad şiddetle bombardıman edil
oıği. z:ıı11an Alman uçakları Voronej 
kcsımııı<le duruyorlar ve Voronejin 
boınbardınıan edıldiği ?amanlar da Sta
J:ngradda hava taanuzları durmakta
dır. 

KAFKASYADA 
Nalçık çevresindeki durnma gelince, 

Kızıl Yıldız gazetesine göre bw·ada du
rum naziktir ve muharebeler çevrenin 
Jıemen _her tarafında vuku buluyor. 
Muhtelıf noktalara düşman sayıca üs
tün askerler yığ.yor. Çünkü Sovyetle
rin geri ile muvasalelerine nisbctle Al
man muvasale yolları dah a iyidir. Dün 
Sovyet kuvvetleri iki kesimde yeni 
mevzilere çekilmişlerdir. Bu kesimler
cien birinden çekilınedcn önce Sovyet
ler 6000 Alınan öldürmüş ve 40 fank 
tahrip etmişlerdir. 

Diğer bir kesımde Sovyet kuvvetleri 
çevrilmi~ ise de Almaı:ı çenberini yar
nıağa muvaffak olmuşlardır. 

Tuap>:enin şirr.al doğusunda dağ yol
larının karlarla örtülü olmasına raa
ıııen Sovyet kuvvetleri ilerlemiş ;;e 
c:-ı:vrilen Alınan kuvvetleri yok edilerek 
~·alda olan takviyeler imha edilmiştir. 

Novorosisk ket:iminde Aln1anla.r Tu
~psenin gerisine inmek için tekrar ta
cırruza geçmişlerdir. Bu hareket devam 
ediyor. Şimdiye k::ıdnr · bfüiin trr"-rıız· 
J.:r püski.irtülmüştür. 

Amerikadan getirilecek buğdaylar 

Vapur kiralanır ası işi 
halledildi gibi ••• 

Naldiyatın masuniyetini temin etmeıı üze•e mu
haripler nezdinde yapılan te4elllliis· 

l erin neticesi belıleniyor •• 
Ankara, 2 ( Tele fonla ) - Ameri

kadan memleketimize ithal edilecek 
buğday nakliyatında kullanılacak olan 
vapurlar hakkında İsveçlilerle yapılan 
müzakereler neticelenmistir. İsvec hü
kümetinin de müsaadesi gelmis ~ldu-
~undan mecmuu elli b in ton kad ar ha
cimde d ört veya beş vapurun bu husus
ta kullanılması hususunda anlaşmaya 
varılmış gibidir. A ncak anlasmanın te
kemmülü için nakliyatın ro'asuniyetini 
sağlamak üzere muharip devletler nez
dinde yapılan diplomatik teşebbüslerin 
neticesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan öğrendiğime göre 
Amerikadan Türkiyeye buğday nakli 
için gemi vermek üzere yeni teklifle, 
alınmıştır. Bu teklifler de tetkik edil· 
mektedir. 

DÖRT BİN TON 
Arpa getiPlldL 
Ankara, 2 ( Telefonla ) - Son gün• 

lerde memleketimize Irak y olile d ört 
bin ton arpa ithal edilmiştir. Bu yol üze
rinden başka arpa ve buğday partileri 
de getirilmek üzeredir. 

Memurla ra ve eşlerine yardım 

Kumaş - ayakkabı veril
pro jesi hazırlandı • 

11.esı 

Memur ve mü&tahdemı er üç gruba ayrıldılar ••• 
Ankara, 2 ( T elefonla } - Memur- memurlar faydalanacaklardır. Bu me

mur ve müstahdemler aldıkları maaş ve 
ücretlere göre Üç gruba ayrılmışlardır. 

Birinci gruba dahil olanların kendileri
ne bir çift ayakkabı ve kendilerile eşle· 

lara ve eşlerine kostümlük kumaş, ayak
kabı verilmesine d air karar üzerinde ya
pılan tetkikler neticelenmiş ve maliye 
vekaletince bu hususta bir kanun pro
jesi hazırlanmıştır. Proje b ugünlerde 
başvekalete gönderileceek ve vekiller rine birer kostümlük kumaş, ikinci grup
heyetinde son şeklini alacaktır. ta olanların kendilerine ve eşlerine birer 

P rojeye göre parasız giyim e~yası ve- kostümlük kum~ş. . iiçüncü gruba yani 
rilmek suretiJe yapılacak yardımdan daha yüksek maaş ve Ücret derecesine 
umumi, mülhak ve hususi bütçelerle dahil olanların da yalnız kendılrine ku
bankalar baremine tabi müstahdem ve maş verilecek tir. 

Anadoluyu bir ucundan 
ötekine hağlıyacak şose 

Yolun lıeşfi yapıldı, 
İstanbul, 2 (Yeni Asır) - Nafia veka

letinin Anadoluyu bir ucundan diğer 
ucuna bağlıyacak büyük ı;:osenin projesi
ni ikmal eylediği ve bunun keşfi de ya-

projesi hazırlandı ... 
pıldığı bildiriliyor. Bu büyük yolun ilk 
kısmı İstanbul - Ankara • Kırşehir-Kay
seri şbsesidir. önümüzdeki İlkbaharda 
şôsenin inşaatına başlanacaktır. 

iiniversitede ders yılı diin başladı 
--- - -------------

İstanbul, 2 (Yeni Asır) - Üniversite- güvenle, itimatla daima bakacaktır> de
de yen i ders senesine bugün (dün) me- miştir. 
rasimle başlanmıştır. Rektör B. Cemil Rektörün vel'diği malumata göre bu 
Birsel bu münasebetle bir nutuk söyle- sene alınan 2390 talebe ile ünivel'sitede 
miş, ezcümle büyüklerimizin üniversite talebe mevcudu 11 bini bulmuştur. 
işlerine karşı alakalarını tebarüz ettire- üniversite profesörler kadrosuna yeni 
rek c!nönü, bilgi adı olarak gönülleri- ~ekiz Doçentle ecnebi profesörler de il
mizde yaşıyacak, Türk gençliği istikbale t:hak eylemiştir. 
~~ ..... ~~'"":.<'"~ 

Makine ve 
Verilirken 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 
Rusların hazırlığı 

Berlin, 2 (A.A) - Doğuda Meı-kez 
cephesinin ınuht~lif kesimlerinde Sov
yctlerin yaphğı hazu·lıklardan anlaşıl
dığına göre Sovyet başkumandanlığı 
ıkinci bir kış ı.:ı~rruzu yaparak teşeb
büsü ele almağa gayret etmektedir. Su
s!nci bölgesinde ve Rjevin cenubunda
ki Sovyct kuvvetleri ehemmiyetli nis-
pette takviye edilmiştir. Toropcz kesi
minde Stalin birlikleri adı ile yeni biı· 

t»şkil vücuda getirilmektedir. Bu mev
hıin ııimalinde yeni bir zırhlı birliği 
toplanmıştır. Diğer taraftan cephenin 
merkez kesimindeki Sovyet hava kuv
vetlerinin 200 kadar uçakla takviye 
edildiği tahmin edilmektedir .. Bolşevik 
mevzileri etrafında istihkam kıtalarının 
faaliyeti göze çaı·pmaktadır. Bu müfre
zelerin Alman müdafaa sistemine kar
şı yeraltından dehlizler hazırlamakta 
olması muhtemeldir. Bütün bu tedbir
ler Bolşeviklerin hücuma hazırlandık
larını göstermektedir. 

~~~~--~-~~ 
Amerilıan tebliği 

V a.şington, 2 (AA) - Bahriye na
zırlığının tebliği . Birleşik devletler de
nizaltıları uzak ~rk sularında Swnana 
karşı yapılan harekatta aşağıdaki neti
<:eler elde edilmiş olduğunu bildirmlş
ierdir: İki büyük benzin sarnıç gpmisi 
bir büyük muhtelit şilep iki orta bü
yüklükte ve iki küçük şilep batmıştır. 
l.' çak gemisi haline çevrilmiş bir gemi 
bir muhrip ve orta büyüklükte bir 
benzin sarnıç gemisi hasara uğratılmış
tır. Bu netice1erle Pearl Harbourdan 
beri uzak ~ark ;;ularında Amerikan de
nizaltılarının torpillerinden ist..bet alan 
J apon gemilerinin' sayı sı 133 c baliğ ol
muştur. Bu 133 gemiden 86 sı muhak
tak ve 20 si mllhtemel olarak batmış, 
27 si hasaı·a uğramıştır. 

M A CARLAR Ve İ!sviçre· 
lilerıe ticaretimiz •• 

Ankaı-a, 2 (Telefonla) - Macarlarla 
aramızdaki ticaret anlasmaıo;ının tatbi
katı ve kontenjan l i.steleı:i ii:l.cxinde gö
ı üışmclerde bulunmak üzern bir heye
timizin Pestcy~ gideceği anlasılmukta
dır. 

İsviçrelileı·le Ankaxada yapılınakt ı 
olan ticaret müzcıkerclerine devam ed:J
mektedir. .-. 
Almanlara göre iEd ta· 
rafın ııçaılı hayıpları •• 
Berlin, 2 (A.A) - Alman tebliği: 
11 İlk teşrinden 31 !lk le<?rine kadar 

İngiliz hava kuvvetleri 187 !'..i Akdeniz 
ve şimal Afrikac!a olmak iizere 306 
uçak kaybetmiştir. 

Ayni devre zarfında İngiltcreye kar
şı olan mücadelede 88 Alman uçağı 
J.:ay bedii miştir. ----·----
Hal.Jeıistandolıi ital· 
yanlar d önüyor .. 
Madrit, 2 (A.A) - İngiliz subayla

rın kontrolünde bulunan 24 bin toni
latoluk iki büyük vapur Las Patmas li
manına kömür almak içi~ gelmiştir. Bu 
vapurlar Habeşistandaki Ita1yan1arı ala
cak ve avdetinde de bu limana uğrıya
t'aktır. 

İtalyan 'J'elJJiği 
Roma, 2 (A.A) - İtalyan umumi 

karargahının tebliği : Mısır cephesinin 
simal kesiminde mihver kuvvetlerinin 
; aptığı karşı hi.icum elverişli bir şe
kilde inkisnf etmiş ve 100 kadar Avu"
ü·alyalı esir edilmistir. 4Ô motörlü va
~ıta tahrip olunınu~tw·. Düşmanın ke
sif topcu atesi yardımı ile mevzilerimi
ze karşı yaptığı hücumlar püskürtül
müştür. Mcvzilerimizin arkasına yapı
J,ın bir askeri ı.;ıkaı·ma tesebbüsü de 
tıerhal akamele uğratılimştır. Alman 
ve İtalyan uçaklan d~man hatlarına 
müteaddit defa muvaffakıyetle hUcum 
LtTnişlerdir. Almd.Jl avcıları 4 düşman 
uçağı dü~ürnıüşler Ve yerde bulunan 
tıcaklardan bir coğumı hasara uğrat
ınışlardır. 


